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ماده واحده قانون تعیین وضعیت امالك  4تبصره  قانون شهرداري و 101موضوع ماده 
  .انجام گردد 5واقع در طرحهاي دولتی و شهرداریها در کمیسیون ماده 

  .گردد تأمینر مقیاس محله ي خدماتی پشتیبان سکونت حداقل دها سرانهـ 2
  .شود می جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعالم مراتب

ـ فرزانه صادق   مالواجرد معاون شهرسازي و معماري و دبیر شوراي عالی شهرسازي و معماري ایران 

  9/5/1401                                                                         300/72177شماره
  مصوبه شوراي عالی شهرسازي و معماري ایران در خصوص مغایرت اساسی

  طرح تفصیلی با طرح جامع شهرهاي داراب، فیروزآباد و آباده 
  ریزي و توسعه استان فارس شوراي برنامه استاندار محترم و رئیس

مغایرت  13/4/1401شوراي عالی شهرسازي و معماري ایران در جلسه مورخ 
ـ موضوع الحاق  فیروزآباد و آباده سی طرح تفصیلی با طرح جامع شهرهاي داراب،اسا

ار به محدوده شهر هکت 195به محدوده شهرداراب،  هکتار 125اراضی دولتی به مساحت 
اجراي قانون جهش تولید مسکن، مصوب  هکتار به محدوده شهر آباده در 87فیروزآباد و 

عنایت به صورتجلسه  فارس ـ را با استان و توسعه ریزي شوراي برنامه 7/12/1400مورخ 
  و بشرح ذیل اتخاذ تصمیم نمود: داد کمیته فنی شماره یک مورد بررسی قرار 25/3/1401مورخ 

  شهر داراب
ریزي و توسعه  هکتار واقع درشرق شهر مطابق با مصوبه شوراي برنامه125الحاق اراضی 

 سازي ادهرد موافقت قرارگرفت و مقرر شد طرح آممو اصالحات زیر قید با استان مورد بررسی و
ها در مقیاس شهر (مطابق با مصوبه  سرانه تأمیننفر و  18500پذیري  اراضی با توجه به جمعیت

 )شوراي عالی 10/3/89هاي شهري و تعیین سرانه آنها مورخ  تدقیق تعاریف و مفاهیم کاربري
  برسد: 5سیون ماده با رعایت موارد اصالحی به شرح زیر به تصویب کمی

قابل بارگذاري وجه به وجود عوارض ارتفاعی و غیرهاي جنوبی زمین با ت ـ عرصه1
مطابق نقشه پیوست از شمول  تداخل با حریم و بستر مسیل اصلی بودن و همچنین

  .اراضی الحاقی حذف گردد
م بر رعایت دقیق حری تأکیدآبراهه از زمین، ضمن  17ـ با عنایت به عبور بیش از 2

 30/1/1401مورخ  176/222/16اي (نامه شماره  و بستر آنها مطابق اعالم نظر آب منطقه
و مدیریت روان آبهاي سطحی همزمان با  آوري جمعنقشه  اي) مقرر گردید آب منطقه

  .اي استان فارس برسد شرکت آب منطقه تأییدبه  طرح تفکیکی اراضی تهیه و
 کل پدافند غیرعامل استانداري الم نظر ادارهپدافندي براساس اع ـ مالحظات احتمالی3

  .فارس در اسناد طرح منعکس شود
  شهر فیروز آباد

با مسکن مهر) مطابق با مصوبه  شرق شهر (همجوار هکتار واقع در195پیشنهاد الحاق 
طرفین شمال و جنوب کمربندي مصوب) مورد بررسی  ریزي و توسعه استان (در شوراي برنامه

 منجر به اخالل جدي در بندي عمالً نایت به این که عبور اراضی الحاقی از کمرقرار گرفت و با ع
نقل وزارت راه  معاونت حمل و تأیید کارکرد ترافیکی کمربندي خواهد شد، مقررشد با بررسی و

هاي شمالی  کمربندي و انتقال آن به پهنه میزان که امکان تدقیق مسیر شهرسازي به هر و
اراضی درسمت جنوب آن به محدوده شهر الحاق شود و طرح تفصیلی با  فراهم بود، باقیمانده

(مطابق با مصوبه  مقیاس شهر هاي خدماتی در سرانه واحد مسکونی و 3000حدود  تأمین
 10/3/1389هاي شهري و تعیین سرانه آنها مورخ  مفاهیم کاربري تدقیق تعاریف و

  برسد: 5ون ماده کمیسی تأییدبا رعایت چهارچوب زیر به  )شوراي عالی
آب  6/11/1400مورخ  1335/226/16ها مندرج در نامه شماره  ـ حریم مسیل1
  .اراضی لحاظ شود سازي اي در طرح آماده منطقه

امور عشایر استانداري فارس از محدوده  کوچ رو موجود بر اساس اعالم نظر ـ مسیر2
  .الحاقی حذف شود

 ساتی آن براساس نظر اداره کل راهداريمتر نوار تاسی 30 ـ حریم کمربندي و حاشیه3
  .استان از اراضی الحاقی حذف شود

استعالم از میراث فرهنگی، صنایع دستی و  عرصه اثر ثبتی تنگه مهرك بر اساسـ 4
همچنین گردشگري استان فارس در صورت تداخل با اراضی از محدوده شهر حذف شود، 

  .ی الحاقی مالك اقدام قرار گیردضوابط حرایم اعالمی نیز در صورت تداخل با اراض
ـ مالحظات احتمالی پدافندي بر اساس اعالم نظر اداره کل پدافند غیرعامل  5

   .اسناد طرح منعکس شود استانداري فارس در
    شهر آباده 

هکتاري) واقع در غرب  52و  4/35دو قطعه  (در هکتار 87درخواست الحاق حدود 
یر آباده به بهمن مطابق با مصوبه شوراي مس در مجاورت مسکن مهر و و در شهر

شد طرح  الحاق مقرر ضمن موافقت با توسعه استان مورد بررسی قرارگرفت و ي وریز برنامه
واحد  2000هکتاري و  35در اراضی  واحد 1130تفصیلی اراضی با توجه به واحدپذیري 

(مطابق  مقیاس شهرها در سرانه تأمیني با الگوي سکونت دو طبقه و با هکتار 52در اراضی
 10/3/89 تعیین سرانه آنها مورخ هاي شهري و مفاهیم کاربري با مصوبه تدقیق تعاریف و

  .برسد 5تصویب کمیسیون ماده ه ) با رعایت چهارچوب زیر بشوراي عالی
 رعایت محدوده پیشنهادي، بر دو ـ با توجه به وجود سه رشته قنات و یک مسیل در1

  .شود می تأکیداي  شرکت آب منطقهحرایم مربوطه مطابق نظر 
متر  30هکتاري واقع در شمال جاده آباده ـ بهمن، حریم و حاشیه  35اراضی  ـ در2

  .تاسیسات راه، مطابق با نظر اداره کل راهداري استان از محدوده الحاقی حذف شود نوار
اداره کل پدافند غیرعامل  ـ مالحظات احتمالی پدافند غیرعامل براساس نظر3

  .تانداري فارس درطرح منعکس و رعایت شوداس
  .شود مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعالم می

ـ فرزانه صادق   دمالواجر معاون شهرسازي و معماري و دبیر شوراي عالی شهرسازي و معماري ایران 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  9/5/1401                                                                         300/72181شماره
  مصوبه شوراي عالی شهرسازي و معماري ایران در خصوص ضرورت

  هاي توسعه و عمران تهیه پیوست کاهش خطر براي کلیه طرح
  محترم سازمان مدیریت بحران کشور ئیسر

  هاي توسعه و عمران ریزي شهري و طرح کل محترم دفتر طرح مدیر
به پیشنهاد  13/4/1401مورخ ازي و معماري ایران در جلسه شوراي عالی شهرس

قانون مدیریت  13ماده بند (ح)  بحران کشور، و بنا بر نماینده محترم سازمان مدیریت
هاي توسعه و عمران نسبت به تهیه  در تهیه و تدوین کلیه طرح مقرر نمودبحران کشور 

  .پیوست کاهش خطر اقدام گردد
مطالعات کاهش خطر توسط سازمان مدیریت بحران تدوین و دستورالعمل و الزامات 

شوراي عالی کمیته فنی شماره پنج (با توجه به مصوبه قبلی  تأییدارائه شده و پس از 
در تهیه  شهر) "جامع"هاي توسعه و عمران  درخصوص نگرش و روش نوین تهیه طرح

 .هاي توسعه و عمران مالك عمل قرار گیرد طرح
  .شود ر و صدور دستور انعکاس و اقدام اعالم میمراتب جهت استحضا

ـ فرزانه صادق   مالواجرد معاون شهرسازي و معماري و دبیر شوراي عالی شهرسازي و معماري ایران 
  

  18/5/1401                                                                       300/76546شماره
  عماري ایران در خصوص طرح جامع شهر بهشهرمصوبه شوراي عالی شهرسازي و م

  ریزي و توسعه استان مازندران شوراي برنامه استاندار محترم و رئیس
طرح جامع  29/4/1401ري ایران در جلسه مورخ شوراي عالی شهرسازي و معما

استان مازندران  و توسعهریزي  شوراي برنامه 25/2/1400بهشهر مصوب جلسه مورخ  شهر
 1کمیته فنی شماره  4/4/1401و بازدید مورخ 18/3/1401جلسه مورخ صورت را پیرو

 ضمن تصویب طرح مقرر نمود: بررسی و
 جمعیت و افق طرح  •
 جداول سطوح نفر افزایش یابد و 115000به  1412افق طرح  ـ جمعیت شهر براي1
  .ها بر اساس جمعیت و افق طرح به روزرسانی شود و سرانه
 ي اراضی آن و کاربر محدوده شهر  •

ریزي و توسعه استان با اعمال اصالحات به شرح  محدوده مصوب در شوراي برنامه
 قرار گرفت: تأییدزیر مورد 

(نقشه پیوست) با الحاق اراضی درشرق محدوده مطابق مصوبه 1ـ درموضع شماره 2
 رفینط کاربري اراضی اولین پالك در ریزي و توسعه استان موافقت و مقرر شد شوراي برنامه
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