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  خوانندة فرهیخته و بزرگوار
رات، بـه  هـاي ایـن انتـشا    نهادن بـه اعتمـاد شـما بـه کتـاب            نشر نوآور ضمن قدردانی و ارج     

هاي   رساند که همکاران این انتشارات، اعم از مؤلّفان و مترجمان و کارگروه             استحضارتان می 
ي و نشر کتاب، تمامی سعی و همت خود را بـراي ارائـۀ کتـابی درخـور و                ساز  مختلف آماده 

 ارائه نمایند کـه از      اند که اثري را     اند و تالش کرده     کار بسته   شایستۀ شما فرهیختۀ گرامی به    
هاي استاندارد یک کتاب خوب، هم از نظر محتوایی و غناي علمی و فرهنگی و هـم                   حداقل

  .از نظر کیفیت شکلی و ساختاري آن، برخوردار باشد
هاي این انتشارات براي ارائۀ اثري با کمترین اشـکال، بـاز          رغم تمامی تالش    وجود، علی   بااین

نقص  توان الزاماً مبرّا از  کال در کار وجود دارد و هیچ اثري را نمیهم احتمال بروز ایراد و اش 
شکال دانست   دات حرفه       ازسوي. و ااي و اخالقی خود و نیز بنابه        دیگر، این انتشارت بنابه تعه

ویـژه از     اعتقاد راسخ به حقوق مسلّم خوانندگان گرامی، سعی دارد از هر طریق ممکـن، بـه               
هاي منتشرة خود آگاه  ان گرامی، ازهرگونه اشکال احتمالی کتاب     طریق فراخوان به خوانندگ   

  .ها رفع نماید هاي بعدي آن ها و ویرایش ها را در چاپ شده و آن
که حین مطالعـۀ کتـاب بـا          راستا، از شما فرهیختۀ گرامی تقاضا داریم درصورتی          لذا دراین   

د نمودید، اگر اصالحات را بر   اشکاالت، نواقص و یا ایرادهاي شکلی یا محتوایی در آن برخور          
شـدة خـود را بـا هزینـۀ      اید پس از اتمام مطالعه، کتاب ویـرایش     روي خود کتاب انجام داده    

انتشارات نوآور، پس از هماهنگی با انتشارات، ارسال نمایید، و نیز چنانچه اصالحات خود را               
برگۀ مزبور را با ذکر اید، لطف کرده عکس یا اسکن  اي یادداشت نموده    بر روي برگۀ جداگانه   

نام و شمارة تلفن تماس خود به ایمیل انتشارات نوآور ارسال نمایید، تا این مـوارد بررسـی                  
عمال و اصالح گـردد و باعـث ارتقـا و هرچـه      ها و ویرایش شده و در چاپ  هاي بعدي کتاب ا

  .پربارترشدن محتوایی کتاب و ارتقاء سطح کیفی، شکلی و ساختاري آن گردد
آور، ضمن ابراز امتنان از این عمل متعهدانه و مـسئوالنۀ شـما خواننـدة فرهیختـه و                  نشر نو 

کـه   منظور تقدیر و تشکر از این همدلی و همکاري علمی و فرهنگـی، درصـورتی            گرانقدر، به 
رسـم ادب و تـشکّر و         اصالحات درسـت و بجـا باشـند، متناسـب بـا میـزان اصـالحات، بـه                 

شـدة آن و نیـز از سـایر کتـب             کتاب و یا چـاپ اصـالح      قدرشناسی، نسخۀ دیگري از همان      
کـه   نماید، و درصـورتی  عنوان هدیه، به انتخاب خودتان، برایتان ارسال می     منتشرة خود را به   

  .شود اصالحات تأثیرگذار باشند در مقدمۀ چاپ بعدي کتاب نیزاز زحمات شما تقدیر می
کارهاي شما  ها، نظرات، انتقادات و راهآورندگان کتاب، از پیشنهاد همچنین نشر نوآور و پدید

عزیزان در راستاي هرگونه بهبود کتـاب، و هرچـه بهتـر شـدن سـطح کیفـی و علمـی آن                       
  .نمایند صمیمانه و مشتاقانه استقبال می

  نشر نوآور  
    02166484191-2: تلفن  

  www.noavarpub.com  
  info@noavarpub.com

 فراخوان مساعدت فرهنگی و علمی
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   محــدوده شـهرهــا    هاي  داخـل     ساختمان

......................................................................105  
  106.............هاي شهري نامه طراحی راه آیین

  107.................................ها احداث شهرك گل
هاي جـامع شـهرهاي     نحـوه بـررسی طـرح  

 هـزار  ستیـ با جمعیت کمتر از دو مرکز استان   
  108..................................................................نفر 

  108......هـاي جامع شهرستان تصـویب طرح
  108.........هـاي اسـالمی در شهرسازي ارزش

  109..............دانشگاه پیام نور تعییـن سـرانـه 
 طبقـه و    6هـاي     ضوابط احـداث سـاختمان    

  110............................................................بیشتر
هـاي     نحوه بررسی و تصویب طرح     نامه  نییآ

اي،    ناحیــــه،یتوســـعه و عمـــران  محلـــ
  114........................................اي و ملی منطقـه

ــدوده     ــزایش مح ــوگیري از اف ــوابط جل ض
  114......................................................شـهـرهـا

ضوابط و مقررات شهرسازي و معماري براي 
  116.................................عبور و مرور معلولین

بندي مناطق و مراکز روستایی  الگـوي سطح
ستایی و ضوابط  ارائه خدمات روو استانداردها  

  118..............................................................کشور
ــد ـــاهاي اقمـــاري و تیریطــرح و م  روست
  121..................................................اي حـاشیـه
  122..هـاي کالن بخش هـا و برنامه سیـاست

هاي سامـاندهی فضا و      ضـوابـط تهیـه طرح  
  123.............................هاي روستایی سکونتگاه

ــسه طــرح و ــصورتجل ــاماندهژهی ــوار ی س  ن
  125.................................... خزريای دریساحل

  هـا   هاي تفصیلی توسط شهرداري     تهیه طرح 
.......................................................................126  

  اي  و نـاحیــه  اي    هـاي منطقـه     اصالح نام طرح  
.......................................................................126  

  هـاي فرسـوده     افـت هاي شناسایی ب    شاخص
.......................................................................127  

شـهرهاي    هاي فرسوده کالن    شناسایی بافت 
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  128...............اصفهان، مشهد، تبریز و شیـراز
  128..................هاي فرسوده شهر تهران بافت

هاي فرسوده شهرهاي تبریز و       تصویب بافت 
  129............................................................شیراز

هاي  رسیدگی به وضعیت ساکنین سکونتگاه   
  129.......غیررسمی و تأمین عدالت اجتماعی

عضـویت نمایندگان بنیاد مـسـکن انقـالب       
 و سازمان نظام  مهندسی در کمیته یاسالم

  130.....................................یـالع يفنی شـورا
 شهرسـازي و    یعـال  يمصوبه مشترك شورا  
  130......سازي وانمنـدمعماري  و ستاد ملی ت
  هـاي فرسوده شهري    تراکـم تشـویقی بافت  

......................................................................133  
 جـامع  يهـا  طـرح  بیتـصو   اریـ اخت  ضیتفو

  نفـر   100000 از  کمتر  تیجمع  با  يشهرها
......................................................................134  

دستـورالعمل اجـرایی قـانون تعاریف محدوده و       
  139.........................حریم شهر، روستا و شهرك

 در کـشور    يساز  ج شهرك یدستورالعمل ترو 
س شـهرك و    ی تأسـ  و نحوه صـدور پروانـه       

  143............................ از آنيبردار پروانه بهره
 شـصت   می در خـارج از حـر      یامکانات اقامت 
  154............................................ا یمتر ساحل در  

  بینی مسیر مخصوص عبـور دوچرخـه        پیش
......................................................................156  

  156...................هاي جـامع گردشگري طـرح
  ضـوابط و مقــررات مکـانیـابــی مـسـاجد       

......................................................................156  
  160...................تعریف طراحی فضاي شهري

طــرح اســتراتژیک حــوزه نفــوذ آزاد راه     
  161............................................ شمال-تهـران
  161..........................................................مقدمه

ضوابط و مقررات ارتقاء کیفی سیما و منظر        

  167...........................................................شهري
  175.................تـعـریـف مجمـوعـه شـهـري

 جـامع  يهـا  طـرح  بیتـصو   اریـ اخت  ضیتفو
  نفـر   100000 از  کمتر تیجمع  با  يشهرها

.......................................................................182  
 قـانون بخـش   27الحاق دو تبصره بـه مـاده   

  185..............................................تعاونی اقتصاد
 و   یابی، مکان یسنج   مطالعات امکان  یضوابط کل 

  186.......................... کشور  يها  احداث باغستان
هـــاي جــامع بــا  بررســـی و تــصویب طــرح

  197.........جمعیت  کمتر از دویست هزار نفر
، یسـنج   ه طـرح امکـان    یـ شرح خـدمات ته   

   کـشور يهـا   و  احـداث باغـستان  یابیـ مکان
.......................................................................198  

  205.... سـهند  دی شهـر جـد يـریپذ ـتیجمع  
 و ی بررسـ اریـ  اختضی تفـو 9 بنـد    هیالحاص

 کمتــر از تیــ  بـا جمع يهــا  طــرحبیتـصو 
  205............................................ هزار نفرکصدی

  نیم آزاد راه تهـران کـرج قـزو   یکاهش حـر  
.......................................................................206  

ما و منظـر    ی سـ  یفـ ی ک يامع ارتقـا  سند جـ  
  207...........................................................يشهر

ــا  طـــرحیبررســـ ــا يه ـــع شــهرها ب  جام
  207..........ست هزار نفریت کمتر از دویجمع

  208...........شرق  منطقه جنوب يطرح کالبد
   تهـران  يد نظر طرح مجموعـه شـهر      یتجد

.......................................................................209  
  209..............................تختیم پایت حریوضع
از ت کمتر ی با جمع ي شهرها يها  ب طرح یصوت

  210.............................................. هزار نفر100
ت یری حفاظـت و مـد      ژهیـ ل کارگروه و  یتشک

  211..........................ـرانی ایآثار ثبـت جـهان
 يهــا  بافــتيهــا د شــاخص مجــدیابیــارز
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  212.....................................................فـرسـوده
، انه،کنـدوان ی ابي روسـتاها ژهیـ  طرح و  هیته
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 رخانـه ی دب لی تـشک  ییدستـورالعمـل اجـرا 

  ي و شهرســازي  مــسابقات معمــاریدائمـــ
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  223...................................................يگردشگر
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 و  یی روسـتا  ي هـاد  يها  شرح خدمات طرح  
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  228........................... مصوب شورايها شهرك

ـاز دو بـرج   -  تهران یالملل  نیمجموعه ارتباطات ب    ف
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  230.... برکتیی دارویاحداث شهرك صنعت
  232..................................تختی پامیاسناد حر
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  232..................................2017 در سال یاسالم
  233.........................................ي شهريآور تاب
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  247........................................1394ماه   همنب
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  :گردد به کتاب تقـدیم میاین 
  

ـان، بقیت ـاحت مقـدسِ وجـود نازنینِ زمیـن و زم  االعظم اهللا س
  )عج(الزمـان  بـصاح را، منجی بشـریت،ـدي زهـمه
   امین سالروز امامت قائم آل محمد1177ه بهانه آغاز ـب

  
  
  
  
  
  
  

  توجه
عـالی شهرسـازي و معمـاري ایـران بـه             با عنایت به اینکه مـصوبات شـوراي       

لذا در این کتاب    . است  هاي مختلف آیین نگارش تدوین و ابالغ گردیده         شیوه
بندي   نیز به جهت حفظ ساختار مصوبات ابالغی و کاربردي بودن آنها، طبقه           

عناوین و بندهاي مصوبات بر اساس مرجع اصـلی آورده شـده و بـه همـین                  
ایـن    و راست به چـپ، در  ،گذاري از چپ به راست      دلیل، هر دو شیوه شماره    

  .کتاب وجود دارد و این مهم مربوط به متن مصوبات است نه نگارش کتاب
  .سربلند و سرفراز باشید

د عظیمی آقداشمحم  
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 سال مصوب هنرمندان و مصنّفان و مؤلّفان حقوق قانون با مطابق کتاب این نشر و چاپ حقوق کّلیۀ
 به متعلّق منحصراً و محفوظ توأمًا ؤلّفم و ناشر براي ،1350 مصوب آن اجرایی نامۀ آیین و 1348
 جداول، نمودارها، اشکال، مطالب، از قسمتی یا کل از استفاده گونه هر لذا. است مؤلّف و نوآور نشر

 از استفاده گونه هر نیز و دیگر، موارد و ها سایت نشریات، مجالت، کتب، دیگر در کتاب این تصاویر
 پی تهیۀ کتاب، از تایپ اسکن، فتوکپی، چاپ، نوع هر یلقب از شکل هر به کتاب از قسمتی یا کل
 وي  دي دي، سی اینترنتی، صورت به انتشار نوع هر الکترونیکی، نشر برداري، عکس کتاب، از اف دي
 غیرقانونی و ممنوع مؤلّف و نوآور نشر از کتبی اجازه بـدون غیره و تصویري یا صوتی فایل فیلم، دي،
  .گیرند می قرار قضایی و قانونی پیگرد تحت متخلّفین و است،  حرام نیز شرعاً و بوده
 چنین، این موارد و اف دي پی یا ورد فایل صورت به نوآور نشر کتب از کتابی هیچ اینکه به توجه با

 به اقدام سایتی هر که درصورتی لذا است، نشده ارائه اینترنتی سایت هیچ در انتشارات این توسط
 قرار خود سایت در را نوآور نشر کتب متن از قسمتی یا کل و نماید مشابه اردمو یا و اسکن تایپ،
ط نماید، آن فروش به اقدام یا و داده ت که انتشارات، این اینترنتی امور کارشناسان توسادارة مسئولی 
 درصورت و بررسی پردازند، می ها سایت محتواي بررسی به روزانه طور به و دارند عهده به را سایت
ص  حرام نیز شرعی نظر از و غیرمجاز قانونی نظر از کار این اینکه ضمن تخلّف، هرگونه شدن مشخّ

 پلیس (فتا پلیس اسالمی، ارشاد و فرهنگ وزارت طریق از انتشارات قانونی وکیل باشد، می
 سایت نمودن مسدود به اقدام قانونی، مراجع سایر نیز و) اینترنتی و اي رایانه جرایم به رسیدگی
 قضایی و قانونی پیگرد مورد را خاطیان قضایی، اقدامات و قانونی مراحل انجام طی و کرده متخلّف
  .گردد می اخذ متخلّف از مؤلّف و انتشارات این به وارده خسارات کلّیۀ و داده قرار

 اُفست ریسو، چاپ دیجیتال، چاپ جزوه، کپی، تهیۀ به اقدام کتابفروشی، هر که درصورتی همچنین
 کتابفروشی تخّلفات رسانی اطّالع ضمن نماید، آن فروش به اقدام و نموده نوآور انتشارات کتب از

 و ناشران، اتّحادیۀ اسالمی، ارشاد و فرهنگ وزارت طریق از محترم، موزعین و همکاران سایر به مزبور
 کتابفروشی از خود قحقو استیفاي به اقدام قضایی و قانونی مراجع نیز و دانشگاهی ناشران انجمن
  .نماید می متخلّف

  کتاب، غیراصِل نسخۀ روي از مطالعه و استفاده تهیه، فروش، خرید،
  .است حرام نیز شرعاً و غیرمجاز قانونی نظر از 

 قبیل از تخلّف گونه هر مشاهدة صورت در که دارد درخواست خود گرامی خوانندگان از نوآور انتشارات
 و 021 66484191 - 2هاي شماره به نـوآور انتشارات هاي تلفـن طـریق از یا را مراتب فـوق، مــوارد

 طریق از یا و info@noavarpub.com آدرس به انتشارات ایمیل طریق از یا و 09123076748
 حقوق تضییع از تا نمایند، ابالغ انتشارات این به www.noavarpub.com سایت در ما با تماس منوي
 از قدردانی، و تشکّر عنوان به نیز و آید، عمل به جلوگیري محترم خوانندگان خود نیز و پدیدآورنده ناشر،
   .نمایند دریافت هدیه نیز نوآور انتشارات کتب

 هشدار
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  شعار سیزدهمین سال بزرگداشت روز جهانی شهرسازي
  ریزي محلی، شوراي شهر متخصص گفتگوي جهانی، برنامه

  
  پیام ریک استفان؛ رئیس ایزوکاپ

 میالدي توسط پروفسور کارلوس ماریا دالپـولرا        1949ز جهانی شهرسازي از سال      رو
اي بـه امـر    آیـرس بـراي جلـب عالقـه و توجـه عمـومی و حرفـه          از دانشگاه بـوینس   

هـاي    آل  هشتم نوامبر یک روز خـاص بـراي توجـه بـه ایـده             . شهرسازي شکل گرفت  
گرد هم جمع کـرده     اي و عموم مردم را        شهرسازي جامعه است که شهرسازان حرفه     

روز جهانی شهرسازي فرصتی براي نگریـستن بـه امـر شهرسـازي از دیـدگاه                . است
  .آورد جهانی را فراهم می

امسال روز جهانی شهرساز از توافق سازمان ملـل در دسـتور کـار جدیـد شـهر کـه                    
جامعـه  . ، تبعیـت خواهـد کـرد    کنـد  توسعه جهانی را براي دو دهه بعـد تعیـین مـی       

اي و شهري چشم بـه همکـاري بـا جامعـه مهندسـان                ریزي منطقه   رنامهالمللی ب   بین
 هدف توسعه پایدار را درك کند و دستور کار جدید شهر            17شهرساز ایران دارد که     

برانگیـز،   بخش هستند و هـم چـالش   اندازها هم الهام این اهداف و چشم. را اجرا کنند 
  .ه انجام آن خواهیم بودالمللی ما قادر ب من باور دارم که ما و همکاران بین

  
  بیانیه سیزدهمین سال بزرگداشت روز جهانی شهرسازي

  :جامعه مهندسان شهرساز ایران بر این باور است که
کند، تغییر    با نگرش موجود به شهر که آن را مجموعه اي کالبدي تلقی می            : نخست

سـازي    رهـا تعریـف نمایـد و شـه          یافته و شهر را به عنوان فضایی براي زندگی انسان         
مبتنی بر مفاهیم توسعه پایـدار، رفـاه و عـدالت اجتمـاعی، بـا مـشارکت اجتمـاعی،           

  .باز تعریف شود... ارتقاي کیفیت زندگی و محیط زیست و 
ها به جاي تأکید بر مسائل کمی، فنی و مهندسی باید به مسائل               محتواي طرح : دوم

و شهرسـازي   اجتماعی، اقتصادي، فرهنگی و محـیط زیـست توجـه بیـشتري کنـد               
فرآیندي اجرایی و مشارکتی حاصل از دخالت و همفکري و همکاري همه نیروهـاي              

  .ها اجتناب شود مؤثر در حیات شهر تلقی گردد و از آمرانه بودن طرح
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هـاي    ریزي اقـدامی ضـروري بـراي طـرح          ها و تداوم برنامه     پایش مستمر طرح  : سوم

 6ر خـصوص پیوسـت شـماره      توسعه شهري است و بخشنامه اخیـر وزارت کـشور د          
  .شود  در این راستا مفید و قابل تقدیر ارزیابی می12قرارداد تیپ 

هاي توسـعه   توجه جدي به کوتاه کردن زمان و نحوه بررسی و تصویب طرح     : چهارم
شهري در شوراي عـالی معمـاري و شهرسـازي کـشور و جلـوگیري از اعمـال نظـر                    

  . که ارتباطی با مسئولیت آنها نداردهایی هاي اجرایی در حوزه نمایندگان دستگاه
 عملیـاتی توسـعه   -همزمان با تصویب طرح تفصیلی، تهیـه برنامـه راهبـردي    : پنجم

هـا قـرار گرفتـه و واحـدهاي شهرسـتانی          شهر و شهرداري در دستور کار شـهرداري       
  .هاي دولتی و مؤسسات غیر دولتی مکلف به اجراي مفاد برنامه مذکور شوند دستگاه
هـاي شهرسـازي در دسـتور وزارت           منشور حقوق شهروندي در حوزه     تدوین: ششم

  .کشور قرار گیرد
تهیه سند آمایش سرزمین با تلفیق طرح آمـایش و طـرح کالبـدي ملـی بـه                  : هفتم

هاي توسعه شهري در دستور کـار دولـت قـرار             ترین سند باالدستی طرح     عنوان مهم 
  .گیرد
مشارکت متخصصان بـا توجـه بـه        تسریع در تهیه قانون جامع شهرسازي با        : هشتم

  .بینی شده براي تهیه آن سپري شدن زمان پیش
هاي رسمی و سکونت بیش از سه چهارم جمعیـت            با توجه به نتایج سرشماري    : نهم

شـود روز جهـانی شهرسـازي در تقـویم      کشور در نقاط شهري مجدداً درخواست می   
  .کشور منعکس شود

  
  يدی خورش1395 آبان ماه 19 -رانی در اي شهرسازی روز جهانزرگداشت بستاد
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  وزارت آبادانی و مسکنتشکیل 

  

  
  وزارت آبادانی و مسکن تأسیس

سازي و  هاي شهرسازي، ده ماهنگی در تهیه و اجراي طرحبه منظور ایجاد تمرکز و ه    
 براي انجام وظـایف   وزارت آبادانی و مسکن22/12/1342هاي آبادانی در تاریخ   طرح

  : گردیدتأسیساساسی زیر 
  .هاي ایجاد مسکن ها و برنامه  تهیه و اجراي طرح-الف
  .ها و مؤسسات دولتی ی وزارتخانهنهاي ساختما  تهیه و اجراي طرح-ب
  .هاي آبادانی شهرها ها به منظور تهیه و اجراي طرح  اشتراك مساعی با شهرداري-ج
  . نظارت بر توسعه شهرها و اشتراك مساعی در تهیه نقشه شهر-د
هـاي    برنامـه هاي مربوطه در تهیـه و اجـراي            اشتراك مساعی با مراجع و سازمان      -ه
  .)هاي خودیاري در روستا خصوص از طریق اجراي برنامهه ب(سازي  ده
هاي تهیه مسکن و امور شهرسـازي و           تنظیم موازین و مشخصات فنی براي طرح       -و
  .هاي دولتی سازي و ساختمان ده
هـز دولتـی وجـود       آنهـا سـازمان مج     ی که براي  هاي ساختمان    تهیه و اجراي طرح    -ز

  1.ندارد
  

                                                           
به موجب قانون عمران و نوسازي روسـتاها و انحـالل وزارت تولیـدات کـشاورزي و مـواد مـصرفی                     . 1

هـاي روسـتایی، احـداث سـاختمان          هاي بهسازي محیط، ساختن راه      ، اجراي طرح  1350مصوب سال   
زارت تعـاون و    ات عمومی در روستاها از وظایف مسکن و شهرسازي منتـزع و بـه و              تأسیسمسکونی و   

بـه موجـب قـانون     )  و -هــ ( و مفـاد بنـدهاي       - که بعدها وزارت کشاورزي نامیده شـد       - امور روستاها 
 .است تشکیل وزارت جهاد سازندگی به این وزارتخانه محول شده
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  بانک ساختمانی وزارت آبادانی و مسکن
، بـود ، بانک ساختمانی مکلف     1 وزارت آبادانی و مسکن    تأسیس قانون   3اساس ماده  بر

عملیات بانکی خود را متوقف و تحـت عنـوان سـازمان مـسکن بـه صـورت یکـی از                  
ی و تهیـه    هاي ساختمان   ؤسسات تابعه وزارت آبادانی و مسکن، مسئول اجراي طرح        م

سـازي موضـوع      مسکن گردد، همچنین پس از تشکیل وزارت مذکور سـازمان خانـه           
 منحل و تصفیه امـور آن بـه عهـده وزارت آبـادانی و            29/1/1342نامه مورخ     تصویب

 11/7/1341 مـورخ    25648مصوبه شـماره    اجراي   از آن،     پس .مسکن محول گردید  
ها و مؤسسات دولتـی      موضوع تشکیل شوراي مسکن تعطیل گردید و کلیه وزارتخانه        

ی مـورد نیـاز خـود بـه وزارت          هـاي سـاختمان     مکلف شدند براي تهیه و اجراي طرح      
موصوف طرح مورد نظر را تهیه و پس از         آبادانی و مسکن مراجعه کنند و وزارتخانه،        

تأمین اعتبار از طرف وزارتخانه یا مؤسسه مربوطه آن را اجرا نماید؛ از طرفی اجـراي     
هـاي عمرانـی      نامه، فعالیـت     تصویب 19مادهذیل  هاي شهرسازي موضوع تبصره       طرح

المنفعـه بـه وزارت       م و عـا   ها، مؤسسات وابسته به آنها و مؤسسات عمـومی          شهرداري
این وزارت مسئول اجراي طرح دفـاتر فنـی سـازمان           .  گردید آبادانی و مسکن محول   

 وزارت اصالحات ارضی، رقبات    تأسیس قانون   4اساس ماده   بر .شدها    برنامه در استان  
 بـه وزارت آبـادانی و   نـد شهري و امالکی که مشمول قـوانین اصـالحات ارضـی نبود          

هـاي     در وظایف و مسئولیت    1353  تا 1346هاي     سال  در فاصله   و مسکن محول شد  
  . آمدبه وجودوزارت آبادانی و مسکن تغییراتی 

                                                           
مـاه از   مکلف است ظرف سـه      ی بانک ساختمان  - وزارت آبادانی و مسکن    تأسیس قانون   3ماده. 1
 2بنـد    پـول و اعتبـار طبـق    ي شـورا صی خود را به تشخی بانکاتی عمل هی قانون کل  نی ا بی تصو خیتار
 بـه نـام سـازمان    ی بـانک اتیبانک مزبور پس از قطع عمل.  کشور قطع کند  ی و پول  ی قانون بانک  58ماده

 یسـاختمان  يهـا   طرحي و مسکن مسئول اجرای آبادانارتوز  از مؤسسات تابعه    یکیمسکن به صورت    
 یسـاختمان   بانـک  ی قـانون اراتی حقوق و اختهی کليسازمان مسکن که دارا.  مسکن خواهد بودهیو ته 

 رانیـ  ا ی را بـه بانـک رهنـ       ی امور مربوط به معامالت بانک     هی تعهدات آن خواهند بود تسو     هیمسئول کل 
مور مزبور را طبق مقررات بـه حـساب سـازمان مـسکن      اهیتسو  رانی ایمحول خواهد کرد و بانک رهن    

  . پول و اعتبار انجام خواهد داديتحت نظارت شورا
 امـور سـازمان مـسکن در اساسـنامه          انیـ  حسن جر  ي به منظور فوق و برا     دی که با  یراتییتغ -تبصره  

 ي دادگـستر ونیسیـ  کم بی و مـسکن و تـصو       ی وزارت آبـادان   شنهادیـ  داده شود بـه پ     یبانک ساختمان 
 ریـ  اسـت وز امـده ی الزم در اساسنامه مزبور به عمل نراتییمادام که تغ.  قابل اجرا خواهد بود نیجلسم

 . خواهد بودی عامل بانک ساختمانری مداراتی اختي مسکن دارا  ویآبادان
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  نام وزارت آبادانی و مسکن تغییر
، وزارت   قانون تغییر نام، وزارت آبـادانی و مـسکن         2 به موجب ماده   1353  ماه در تیر 
 قـانون مـذکور وزارت مـسکن و         3اسـاس مـاده    بـر . ن و شهرسازي نامیده شـد     مسک

شهرسازي عالوه بر اجراي آن قسمت از وظایف و اعمال اختیاراتی که موجب قـانون       
هـا، تنظـیم     وزارت مسکن به عهده داشت، به منظور اتخاذ و اعمال سیاسـت   تأسیس
اد تعـادل مطلـوب بـین    هاي جامع و هماهنگ براي تعیین مراکز جمعیت، ایج     برنامه

جمعیت و وسعت شهرها در کشور، تأمین مـسکن و توسـعه، بهبـود اسـتانداردهاي                
ها و مقتـضیات توسـعه اقتـصادي و اجتمـاعی      کمی و کیفی مسکن با توجه به هدف  

هـاي   ها و ساختمان   کشور، همچنین ایجاد هماهنگی و تمرکز در تهیه و اجراي طرح          
  .انه محول شددولتی، این وظایف نیز به وزارتخ
  سازمان عمران اراضی تأسیس

اري زمـین  ذپس از انقالب اسالمی، از نخستین موضوعات حائز اهمیـت، بخـش واگـ    
از آنجا کـه طبـق مـوازین اسـالم، زمـین           . جهت احداث مسکن مناسب به مردم بود      

ت و اسناد مالکیتی شود و در اختیار دولت اسالمی اس       موات ملک کسی شناخته نمی    
 یا خارج آن صادر  شهريهاي موات داخل محدوده     که در رژیم سابق نسبت به زمین      

رو قانون لغـو مالکیـت اراضـی مـوات شـهري و              است، از این   شده، برخالف شرع بوده   
 بـه  28/4/1358هـاي آن مـورخ     و اصـالحیه 5/4/1358کیفیت عمران آن در تاریخ  

تصویب رسید که با تصویب آن، اراضی موات به تملک دولت درآمد و پس از تفکیک     
به منظور اجـراي ایـن مهـم در هـر            .بندي به افراد محروم جامعه واگذار شد        و قطعه 

 1360 تشکیل شـد کـه تـا سـال       استان، شرکت دولتی به نام سازمان عمران اراضی       
 و بـه  19/7/1360مورخ ) ره(با استفاده از اجازه حضرت امام خمینی    .ت داشت فعالی

 27/12/1360 سال در تاریخ     5استناد احکام ثانویه قانون، اراضی شهري براي مدت         
  .به تصویب مجلس شوراي اسالمی رسید

   سازمان زمین شهريتأسیس
 تحـت  -دولتـی  صورت شرکت  به -يشهر    زمین سازمانسازمان عمران اراضی    پس از   

شـهري در     شد و در قالب ادره کل زمین      تأسیسپوشش وزارت مسکن و شهرسازي      
 1366 شـهریور    ي در شـهر    تـصویب قـانون زمـین     بـا   . ها به فعالیت پرداخـت      استان
 تـا اینکـه طبـق       شکل به کار خود ادامـه داد       به همان    1374ان مذکور تا سال     مساز
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 در تغییراتـی   کـه  عـالی اداري    شوراي 15/6/1372دش مورخ    /3510مصوبه شماره   
 مـسکن  و زمین ملی سازمان به آن نام آمده و  وجود به ي شهر  زمین سازمان وظایف
 تشکیالتی ها،  استان هاي  سازيشهر و شهري   زمین کل هاي  اداره ادغام با که یافت تغییر
  . وجود آمد ها به ي در مراکز استانشهرساز و مسکن سازمان نام به

   وزارت راه و شهرسازيشکیلت
 مجلس شوراي اسالمی    تصویب با   شهرسازي وزارت راه و   1390 خرداد   31در تاریخ   

شهرسـازي   ترابـري و مـسکن و     راه و هـاي     نگهبان از ادغام وزارتخانه    شوراي   تأیید و
 .تشکیل گردید

  ي ایران عالی شهرسازي و معمار شورايتأسیس 
 مصوب اسـفند مـاه      تأسیسعالی شهرسازي و معماري ایران به موجب قانون           شوراي
 بـه وزارت  ون تغییر نام وزارت آبادانی و مـسکن هایی از قان  و همچنین قسمت 1351

هـاي   نامـه   عالوه بـر وظیفـه اظهـار نظـر دربـاره لـوایح و آیـین              ،مسکن و شهرسازي  
اي و طـرح    شـهري و منطقـه  عهاي جام دار تصویب طرح شهرسازي و معماري، عهده 

ایـن شـورا از ابتـداي     . اسـت  شهرسازيط و مقرراتجامع سرزمین و همچنین ضواب   
ع شـهري پرداختـه و تعـدادي طـرح     هاي جام  تشکیل به طور عمده به تصویب طرح      

عـالی بـا حفـظ         شـوراي  1369از سـال     1.است اي نیز به تصویب رسانده      جامع منطقه 
ها، اختیار تصویب طرح جامع شـهرهاي واقـع در          تیار خود در تصویب نهایی طرح     اخ

 زده و همچنین شهرهایی را که جمعیت آنها کمتر از دویست هزار نفـر       مناطق جنگ 
ی نبوده، به شورایی به ریاست استاندار و عضویت مدیران کل یا باالترین مقـام اسـتا                

در .  واگذار نمود  تحت عنوان شوراي شهرسازي استان      عالی،  رايهاي عضو شو    دستگاه
ع شهري سـرعت بـسیار بیـشتري پیـدا کـرد و             هاي جام   اثر این اقدام، تصویب طرح    

هـاي    تـر یعنـی طـرح       تر و اساسـی    عالی فرصت آن را یافت که به مسائل مهم          شوراي

                                                           
هماهنـگ   موازین اجرایی و قـانونی توسـعه مـوزون و            باید عمومی شهرسازي که     ضوابط و مقررات  . 1

تـر و در عـین        گیري مطلوب   ع توسعه شهري قابلیت بهره    هاي جام   کالبدي را فراهم نماید و براي طرح      
 توجـه سفانه در این مدت کمتـر مـورد         أپذیرتري و قدرت تطابق بیشتر به وجود آورد، مت          حال انعطاف 

م مطالعات و تحقیقات در این زمینـه بـه          کید بر اهمیت انجا   أوزارت مسکن و شهرسازي با ت      .است بوده
هـاي خـود را بـراي تـصویب تقـدیم             تهیه و تدوین ضوابط و مقررات پرداخت و تدریجاً نتایج بررسـی           

 .عالی نمود شوراي




