اص قاًَى تشًاهِ ی پٌدسالِ ی پٌدن تَسؼِ ی خوَْسی اسالهی ایشاى ()1330-1334
هصَة  1389/10/30ثب اصالحبت ٍ الحبقبت ثعسی

هادُ 6ـ تِ هٌظَس تَسؼِ فضاّای هزّثی فشٌّگی ٍ تْشُگیشی تْیٌِ اص تقاع هتثشمِ ،گلضاس
ضْذا ٍ اهامي هزّثی ٍ تثثیت خایگاُ هسدذ تِ ػٌَاى اصلیتشیي پایگاُ ػثادی ٍ تشتیتی،
سیاسی ،اختواػی ٍ فشٌّگی اقذاهات صیش اًدام هیضَد:
الف( -اصالحی ٍ )1330/3/31صاست هسني ٍ ضْشساصی ،تٌیاد هسني اًقالب اسالهی ٍ
ضْشداسیّا هَظفٌذ دس عشاحی ٍ اخشای عشحْای خاهغ تفصیلی ضْشی ٍ ّادی سٍستایی ٍ
ضْشمْا ٍ ضْشّای خذیذاالحذاث ،اساضی هٌاسثی سا تشای احذاث هسدذ ٍ خاًِ ی ػالن
پیصتیٌی ٍ پس اص آهادُساصی ،تذٍى دسیافت ّضیٌِ ٍ تا حفظ هالنیت ػوَهی ٍ دٍلتی دس
اختیاس هتقاضیاى احذاث هساخذ قشاس دٌّذ.
ب ـ هالناى اهامي تداسی ،اداسی ٍ خذهاتی خذیذاالحذاث هَظفٌذ ًواصخاًِ هٌاسثی سا دس
اهامي هزمَس احذاث ًوایٌذ .تأییذ ًقطِ هدتوغّای هزمَس هٌَط تِ پیصتیٌی هحل هٌاسة
تشای ًواصخاًِ تش اساس دستَسالؼول اتالغی ضَسای ػالی هؼواسی ٍ ضْشساصی است.
ج ـ ساصهاى خٌگلْا ،هشاتغ ٍ آتخیضداسی مطَس ٍ ضْشداسیّا هَظفٌذ ًسثت تِ احذاث یا
اختصاظ فضای مافی ٍ هٌاسة تشای هسدذ یا ًواصخاًِ دس پاسمْای هلی ٍ تَستاًْای ضْشی
اقذام ًوایٌذ.
د ـ ملیِ دستگاّْای اخشایی ،هشامض آهَصضی ،تیواسستاًْا ٍ هشامض دسهاًی ،هدوَػِّای
ٍسصضی ،هدتوغّای سفاّی ،تفشیحی ٍ هدتوغّای تداسی اػن اص دٍلتی یا غیشدٍلتی،
هَظفٌذ ًسثت تِ احذاث یا اختصاظ ٍ ًگْذاسی فضای مافی ٍ هٌاسة تشای هسدذ یا
ًواصخاًِ اقذام ًوایٌذ.
ّـ ( -اصالحی ٍ )1330/3/31صاستخاًِّای ساُ ٍ تشاتشی ٍ ًفت هَظفٌذ ًسثت تِ احذاث
هسدذ ٍ ًواصخاًِ دس پایاًِّای هسافشی ٍ خایگاُّای ػشضِ سَخت تیي ضْشی ٍ ّوچٌیي
ًگْذاسی ٍ هذیشیت هساخذ ٍ ًواصخاًِّای هزمَس اص عشیق تخص غیشدٍلتی اقذام ًوایٌذ.

ٍ ـ تِ هٌظَس استقاء ماسمشد فشٌّگی ٍ ٌّشی هساخذ ،تشقشاسی ػذالت فشٌّگی ٍ تشٍیح
فشٌّگ اسالهی ٍ خزب خَاًاى ٍ ًَخَاًاى تِ هساخذٍ ،صاست فشٌّگ ٍ اسضاد اسالهی هنلف
است تا سػایت هَاصیي اسالهی تشتیثی اتخار ًوایذ تا پایاى تشًاهِ حذاقل یل چْاسم هساخذ
ضْشی ٍ سٍستاّای تاالی ّضاس ًفش خوؼیت تشخَسداس اص ماًَى فشٌّگی ٍ ٌّشی تاضٌذ.
 )1زر قبًَى ثزًبهِ ی چْبرم تَسعِ ی اقتصبزی ،اجتوبعی ٍ فزٌّگی جوَْری اسالهی ایزاى ،تْیِ ی عزح جبهع
گستزش فضبّبی هذّجی ٍ هسبجس تَسظ سبسهبًْبی تجلیغبت اسالهی ٍ اٍقبف ٍ اهَر ذیزیِ ثب ّوکبری سبسهبى
هیزاث فزٌّگی ٍ ًیش عزاحی کتبثربًِ ی حَسُ ی زیي زر هسبجس ٍ سبیز اهبکي هذّجی پیص ثیٌی ضسُ ثَز( .ثٌس
ّـ ٍ س هبزُ ی )106
 )2زر تبرید  31ذـززاز  ،1390ثـب رأی هجلـ

ضـَرای اسـالهی ٍ سـ

تأییـس ضـَرای ًگْجـبىٍ ،سارت راُ ٍ

ضْزسبسی ،اس ازغبم زٍ ٍسارتربًِ ی راُ ٍ تزاثزی ٍ هسکي ٍ ضْزسبسی ثِ ٍجَز آهس.
 )3ثٌیبز هسکي اًقالة اسالهی زر تبرید  21فزٍرزیي سـب  1358ثـِ فزهـبى اهـبم ذویٌـی (رُ) ثـِ هٌوـَر تـأهیي
هسکي هحزٍهبى ٍ هتَلی تَسعِ ٍ عوزاى رٍستبّبی کطَر ٍ سبذت ٍاحسّبی هسکًَی ضْزّب تطکیل گززیس.
ثٌیبز هسکي اًقالة اسالهی زر سهزُ ی ًْبزّب ٍ هَسسبت عوَهی غیز زٍلتی است کِ سیز ًوز هقبم ٍالیت فقیـِ
قزار زارز( .رک :قبًَى فْزست ًْبزّب ٍ هَسسبت عوَهی غیز زٍلتی هَرخ  ٍ 1373/4/19قبًَى )1377/6/13

 )4ذبًِ عبلِن ًَعی فضبی اقبهتی ٍ عوَهی است کِ زر رٍستبّبی ایزاى ثِ هٌوَر استقزار تزٍیج زٌّسگبى
هذّجی (رٍحبًیَى) ٍ هجلغبى زیٌی سبذتِ هی ضَز .ایي فضبّب عالٍُ ثز زاضتي اهکبًبت اقبهتی ثزای هجلغبى ،زارای
زفتز کبر ٍ هحل هالقبت عوَهی ًیش هی ثبضٌس.
 )5عزح جبهع ضْزی ( )Master Planرا هیتَاى سیستوی زاًست کِ ذظ هطی اصَلی ٍ کلی سیبستّبی
ضْزی را تعییي هیکٌس .عزح جبهع ضْز ،عجبرت است اس عزح ثلٌس هستی کِ زر آى ًحَُ استفبزُ اس اراضی ٍ
هٌغقِ ثٌسی هزثَط ثِ حَسُ ّبی هسکًَی ،صٌعتی ،ذسهبتی ،ازاری ٍ ، ...تأسیسبت ٍ تجْیشات ضْزی ٍ
ًیبسهٌسی ّبی عوَهی ضْزی ،ذغَط کلی اتجبعی ٍ سغح السم ثزای ایجبز تأسیسبت ،تجْیشات ٍ تعییي
هحسٍزُ ّبی ًَسبسی ،ثْسبسی ٍ ...تعییي هی ضَز .ثِ عجبرت زیگز عزح جبهع ضْزی را هیتَاى سیستوی
زاًست کِ ذظ هطی اصَلی ٍ کلی سیبستّبی ضْزی را تعییي کززُ ٍ اغلت زر هَرز ضْزّبی ثشرگ ٍ
ضْزّبیی کِ ثیص اس ً 25000فز جوعیت زارًس تْیِ هی گززز.

 )6عزح تفصیلی ضْزی ) (Detailed planعزحی است کِ ثز اسبس هعیبرّب ٍ ضَاثظ کلی عزح جبهعً ،حَُ
استفبزُ اس سهیيّبی ضْزی زر سغح هحالت هرتلف ضْز ،هَقعیت ٍ هسبحت زقیق سهیي ثزای ّز یک اس آًْب،
ٍضع زقیق ٍ تفصیلی ضجکِ عجَر ٍ هزٍر ٍ هیشاى تزاکن جوعیت ،تزاکن زر ٍاحسّبی ضْزی ،اٍلَیتّبی
هزثَط ثِ هٌبعق ثْسبسی ،تَسعِ ٍ حل هطکالت ضْزی ٍ هَقعیت کلیِ عَاهل هرتلف ضْزی را تعییي هی کٌس.
 )7عزح ّبزی رٍستب عزحی است کِ ضوي سبهبًسّی ٍ اصالح ثبفت هَجَز ،هیشاى ٍ هکبى گستزش آتی ٍ
ًحَُ ی استفبزُ اس سهیي ثزای عولکززّبی هرتلف اس قجیل هسکًَی ،تَلیسی ،تجبری ٍ کطبٍرسی ٍ ،تأسیسبت
ٍ تجْیشات ٍ ًیبسهٌسیْبی عوَهی رٍستب را ثزحست هَرز زر قبلت هصَثبت عزحْبی سبهبًسّی فضب ٍ
سکًَتگبّْبی رٍستبیی یب عزحْبی جبهع ًبحیِ ای تعییي هی ًوبیس.
ضَرای عبلی ضْزسبسی ٍ هعوبری ایزاى (هصَة  1351/12/22ثب

 )8ثِ هَجت هبزُ ی ( )1قبًَى تأسی

اصالحبت ٍ الحبقبت ثعسی) ،ثزای ّوبٌّگ کززى ثزًبهِ ّبی ضْزسبسی ثِ هٌوَر ایجبز هحیظ سیست ثْتز ثزای
هززم ّوچٌیي ثوٌوَر اعتالی ٌّز هعوبری ایزاى ٍ رعبیت سجکْبی هرتلف هعوبری سٌتی ٍ هلی ٍ ارایِ ی
ضَاثظ ٍ جٌجِ ّبی اصیل آى ثب زر ًوز گزفتي رٍضْبی ًَیي علوی ٍ فٌی ٍ زر ًتیجِ یبفتي ضیَُ ّبی اصَلی ٍ
هٌبست سبذتوبًی زر هٌبعق هرتلف کطَر ثب تَجِ ثِ ضزایظ اقلیوی ٍ عزس سًسگی ٍ هقتضیبت هحلی ،ضَرای
عبلی ضْزسبسی ٍ هعوبری ایزاى تأسی

هی ضَز.

 )9ثِ هَجت هصَثِ ی ضَرای عبلی ازاری زر تبرید سَم تیزهبُ ٍ ،1381ظبیف هزثَط ثِ آثریشزاری اس حَسُ
ستبزی ٍسارت جْبز کطبٍرسی هٌتشع ٍ ثِ سبسهبى جٌگلّب ٍ هزاتع کطَر هٌتقل گززیس ٍ عٌَاى ایي سبسهبى ثِ
سبسهبى جٌگلّب ،هزاتع ٍ آثریشزاری کطَر تغییز یبفت.
هادُ3ـ تِ دٍلت اخاصُ دادُ هیضَد تِ هٌظَس افضایص سشاًِ تْشُهٌذی اقطاس هختلف هشدم اص
فضاّای فشٌّگیٌّ ،شی ٍ ٍسصضی ٍ ایداد صیشساختْای الصم تشای تَسؼِ فؼالیت فشٌّگی ٍ
ٌّشی اقذاهْای صیش سا اًدام دّذ:
الف ـ حذامثش پٌداُ دسصذ (ّ )%50ضیٌِ تنویل هشامض فشٌّگیٌّ ،شی ،دیٌی ٍ قشآًی داسای
پیطشفت فیضینی حذاقل پٌداُ دسصذ ( )%50تخص غیشدٍلتی ٍ ّوچٌیي احذاث اهامي
ٍسصضی ّودَاس ٍ هتؼلق تِ هساخذ ٍ ماًًَْای فشٌّگی ٍسصضی خَاًاى تسیح سا مِ تنویل ٍ
تْشُتشداسی اص آًْا تشای استفادُ ػوَهی ضشٍسی است تش اساس آییيًاهِ هصَب ّیأت
ٍصیشاى تِ صَست مول تالػَض تأهیي ًوایذ.
...

تثصشُ ـ دس صَست تغییش ماستشی ایيگًَِ هشامض یا تغییش استفادُ اص ػوَهی تِ خصَصی،
هؼادل اسصش مونْای دٍلتی تِ قیوت سٍص اص دسیافتمٌٌذگاى ایي مونْا أخز هیضَد.
 زر قبًَى ثزًبهِ ی چْبرم تَسعِ ایزاى ،هعبز هجلغ زُ هیلیَى زالر ثزای افشایص اعتجبر رزیف ّبی هزثَط ثِ زیِی افزاز هعسز ،ثزگشاری ًوبس جوعِ زر ضْزّبی سیز ّ 100شار ًفز جوعیت ٍ ًیش «هزکش رسیسگی ثِ اهَر هسبجس»
تعییي ضسُ ثَز( .ثٌس  13هبزُ ٍاحسُ ی قبًَى اصالح جساٍ ضوبرُ  8 ٍ 4قبًَى ثزًبهِ ی تَسعِ ی اقتصبزی ،اجتوبعی ٍ فزٌّگی
جوَْری اسالهی ایزاى ٍ قبًَى ثَزجِ ی سب  1385کل کطَر هصَة )1385/8/10

هادُ 177ـ تِ هٌظَس احیاء ،تَسؼِ ٍ استفادُ تْیٌِ اص ظشفیت هَقَفات ٍ اخَات ٍ هقاتلِ تا
سَءاستفادُ اص هَقَفات اقذاهات صیش اًدام هیضَد:
الف ـ ساصهاى ثثت اسٌاد ٍ اهالك مطَس تا ّوناسی ساصهاى اٍقاف ٍ اهَس خیشیِ هنلف است
ًسثت تِ ثثت هَقَفات تالهؼاسضی مِ صحت ٍقف آى هحشص ٍلیني تامٌَى ثثت ًطذُاًذ،
اقذام ًوایذ.
ب ـ تِ هٌظَس ایداد تاًل اعالػات خاهغ هَقَفات ،ملیِ اضخاظ حقیقی ٍ حقَقی هتَلی
ٍقف هَظفٌذ اعالػات ملیِ هَقَفاتً ،زٍسات ،اثالث تاقیِ ،هحثَسات ٍ صذقات ٍ هَقَفات
ػام غیشهتصشفی ٍ داسای تَلیت سا تش سٍی ساهاًِای قشاس دٌّذ مِ تا پایاى سال اٍل تشًاهِ
تَسظ ساصهاى اٍقاف ٍ اهَس خیشیِ ایداد هیضَد.
 زٍلت هَظف است ثزٍتْبی ًبضی اس سَء استفبزُ اس هَقَفبت را گزفتِ ٍ ثِ صبحت حق رز کٌس ٍ زر صَرتهعلَم ًجَزى اٍ ثِ ثیت الوب ثسّس .ایي حکن ثبیس ثب رسیسگی ٍ تحقیق ٍ ثجَت ضزعی ثِ ٍسیلِ زٍلت اجزا ضَز.
(رک :اصل چْل ٍ ًْن قبًَى اسبسی ایزاى).
هادُ 136ـ دٍلت هَظف است تِ هٌظَس تقَیت موی ٍ میفی تسیح هستضؼفاى ٍ حضَس تیطتش
ًیشٍّای هشدهی دس صحٌِّای اهٌیت ٍ دفاع اص مطَس ،آسهاًْا ٍ هثاًی اًذیطِ اًقالب اسالهی ٍ
تَسؼِ فشٌّگ اهش تِ هؼشٍف ٍ ًْی اص هٌنش اقذاهات ٍ تسْیالت الصم سا دس عَل تشًاهِ تِ ضشح
صیش فشاّن ًوایذ:
...
تثصشُ2ـ تِ دستگاّْای اخشایی اخاصُ دادُ هیضَد هتٌاسة تا هیضاى آهادگی ساصهاى تسیح
ساصًذگی ،اخشای تخطی اص فؼالیتْای آهَصضی ،تْذاضتی ،فشٌّگی ٍ غٌیساصی اٍقات فشاغت

ٍ پشٍطُّای ػوشاًی خَد اص قثیل احذاث ٍ تؼویش هساخذ ،هذاسس ٍ خاًِّای تْذاضت
سٍستایی ،تیاتاىصدایی ،خٌگلماسی ،آتشساًی تِ سٍستاّا ٍ ّوچٌیي دس هٌاعق هحشٍم،
سٍستایی ٍ هشصی سا تِ آى ساصهاى ٍاگزاس ًوایذ تا تا استفادُ اص ًیشٍّای داٍعلة تسیدی ٍ
هشدهی ٍ خَاًاى ٍ هتخصصاى تِ ًحَ ساصهاىیافتِ ،اخشاء ًوایٌذ.
 ًیزٍی هقبٍهت ثسیج هَظف است ًسجت ثِ جذة آحبز هززم اس توبهی اقطبر ٍ صٌَف ٍ ایجبز رزُ ّبیهقبٍهت زر هسبجس ،ازارات ،کبرذبًجبت ٍ هزاکش آهَسضی اقسام ًوبیس ٍ کلیِ ی هسئَلیي ازارات ٍ ًْبزّب ٍ
کبرذبًجبت ،اهَر هسبجس ٍ هزاکش آهَسضی هَظف ثِ ّوکبری ٍ فزاّن ًوَزى تسْیالت ٍ اهکبًبت السم
هَضَع ایي قبًَى هی ثبضٌس( .قبًَى حوبیت قضبیی اس ثسیج ،هصَة  1371/10/1هجل

ضَرای اسالهی).

