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 دستور العمل ماده  41قاوون زميه شهري
ضَاتظ ٍ هقسزات هستَط تِ تثديل ٍ تغييس مازتسي ،افساش ٍ تقسين ٍ تفنيل تاغات ٍ ازاضي مطاٍزشي يا
آيص هَضَع هادُ  14قاًَى شهيي ضْسي ،تسحسة ايٌنِ داخل هحدٍدُ قاًًَي يا استحفاظي قسازداضتِ
تاضٌد تِ ضسح شيس تعييي ٍ جايگصيي ضَاتظ ٍ هقسزات قثلي هي گسدد.
دز اجساي ايي دستَزالعول ،دز صَزت ًياش تِ تغييس يا تعييي مازتسي هَضَع حسة هَزد دز مويسيَى هادُ
 5يا هسجع تصَية عسح ّادي هغسح ٍ ّوساُ تا ًحَُ تأهيي خدهات الشم هَزد تصوين گيسي قساز خَاّد
گسفت .دز اجساي ايي ضَاتظ الشم است قاًَى حفظ ٍ گستسش فضاي سثص دز ضْسّا هصَب  1351زعايت
گسدد.
 - 1باغات داخل محدوده قانوني :
 -1-1فضاي سبس عمومي
تاغاتي مِ ضْسدازي عالٍُ تس هصَتات عسحْا هي تَاًد تولل ًوَدُ ٍ يا حفظ ٍضعيت دزخت ٍ سيستن
آتيازي تصَزت فضاي سثص عوَهي ًگْدازي مٌد (اعن اش ايٌنِ دز عسح هصَب دازاي مازتسي تاضٌد يا
ًثاضد) تا تصَية هساجع هستَعِ تِ فضاي سثص عوَهي تثديل ضَد.
-2-1باغ مسكوني
تاغاتي مِ فاقد مازتسي هصَب خدهات ٍ فضاي سثص عوَهي تاضٌد ٍ قاتل تثديل تِ هٌغقِ تاغ  -هسنًَي تا
ضَاتظ تفنيل ٍ ساختواى ساشي ٍيژُ تِ ضسح شيسّستٌد :
 -1-2-1حداقل تفنيل " افساش ٍ تقسين  2222مترمربع تا تسامن ساختواًي  22درصد ٍ حدامثس سغح
اضغال . %12
دز صَزتينِ هالل هايل تِ استفادُ اش تسامن تيطتس تاضد دز هقاتل افصايص هساحت قغعات تفنيني اجاشُ
احداث ساختواى تا تسامن ٍ عثقات تيطتس تطسح شيس دادُ هي ضَد :
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 -2-2-1دزقغعات  3222تا 5222مترمربع اجاشُ استفادُ اش تسامن ساختواًي  %32تا حدامثس سغح اضغال
 %15سغح شهيي.
 -3-2-1دزقغعات تفنيني  5222مترمربع تِ تاال اجاشُ استفادُ اش تسامن ساختواًي  %45تا حدامثس سغح
اضغال  %15سغح شهيي.
تبصره :1تاغات تفنيل ضدُ قثلي مِ موتس اش  2222مترمربع هساحت داضتِ تاضٌد ً ،يص هطوَل ضاتغِ
ّ 1-2-1ستٌد دز قغعاتي مِ سغح اضغال ساختواى موتس اش  152مترمربع تاضد حدامثستا  152مترمربع
سغح اضغال دز دٍ عثقِ ٍ يل عثقِ شيسشهيي هجاش است.
تبصره  :2دز صَزت احداث ساختواى هسنًَي دز يل عثقِ ،هحل استقساز آى تايد اش ّس ضلع شهيي حداقل
 4مترفاصلِ داضتِ تاضد ايي فاصلِ دز هَزد ساختواًْاي  2طبقه  8متر 3 ،طبقه  12متر ٍ  4طبقه  16متر هي
تاضد.احداثساختواىتا تيصاش  4طبقه دز هٌاعق تاغ هسنًَي هجاش ًيست ٍ ًقطِ استقساز تٌا دز شهيي تايد تا
زعايت موتسيي هيصاى قغع دزخت تاضد.
تبصره  :3دز آى دستِ اش مازتسيْاي خدهاتي هاًٌد ّتلٍ ،احد ّاي تفسيحي ٍ ٍزشضي ٍ فسٌّگي مِ اًتفاعي
تاضد ،زعايت مليِ ضَاتظ ايي تٌد الصاهي است ليني دز مازتسي ّاي خدهات عوَهي مِ تا اعتثازات دٍلت
احداث هي ضَد ،استفادُ اش حدامثس  15درصد سغح اضغال ٍ  45در صد تسامن دز توام حاالت تالهاًع
است.
تبصره  :4تا استفادُ اش هصاياي تفنيل هستَط تِ قغعات تصزگتس هَضَع تٌدّاي ّ 3-2-1 ٍ 2-2-1سگًَِ
تفنيل تعدي هوٌَع است ٍ تايستي دز سٌد هالنيت ٍ صَزت هجلس تفنيني قيد ضَد.
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 -3-1مسكوني
هالنيي هٌغقِ تاغ ،هسنًَي مِ داٍعلثاًِ هايل تِ ٍاگرازي  72درصد اش سغح تاغات خَد تِ عٌَاى فضاي
سثص عوَهي يا تاغ ضْسي تصَزت زايگاى تِ ضْسدازي تاضٌد هي تَاًٌد تا تصَية هساجع هستَعِ تِ جاي
هٌغقِ تاغ – هسنًَي از اًَاع هٌغقِ تٌديْاي هسنًَي استفادُ مٌٌد ،هطسٍط تِ ايٌنِ :
 سغح هجوَعِ تاغاتي مِ هطتسماً تِ صَزت ينپازچِ اش ايي ضَاتظ استفادُ هيمٌٌد اش  22هسار متر مربعموتس ًثاضد.
 سْن خدهات ٍ فضاي سثص عوَهي حتي االهناى تِ صَزت ينپازچِ تاضد. ضوي زعايت ماهل هفاد هصَتِ  1371/2/14ضَزايعالي ضْسساشي ٍ هعوازي تحت عٌَاى هٌغقِ تٌدي –هسنًَي ضْسّا ،ضَاتظ شيسزا زعايت ًوايٌد :
 -1-3-1هٌغقِ تل خاًَازي – تا زعايت ضَاتظ هستَعِ :
 -2 -3-1هٌغقِ چٌد خاًَازي حداقل تفنيل ،افساش ٍ تقسين  522مترمربع ٍ حدامثس تسامن  ٍ %82تا
افصايص سغح قغعات تِ تيص اش  1222مترمربع حدامثس %122
 -3 -3-1هٌغقِ آپازتواًي حداقل تفنيل ،افساش ٍ تقسين  1222مترمربع تا تسامن  ٍ %122تا افصايص سغح
قغعات تِ تيص اش  2222متر مربع حدامثس %122
تبصره  : 1دزحالتي مِ سغح مل تاغات تِ ّن پيَستِ دز يل ًقغِ ضْس موتس اش  22هسار مترمربع تاضد
استفادُ اش ضَاتظ ايي تٌد فقظ دز صَزت زعايت ضَاتظ هٌغقِ تٌدي هسنًَي ّوجَاز هجاش است.
تبصره  :2ازاضيٍاگرازضدُ تساساس ايي تٌد غيسقاتل تثديل تِ مازتسي ّاي هسنًَي ٍ اًتفاعي تَدُ ٍ
ضْسدازي هَظف است ظسف هدت  15هاُ آًْا زا تساي استفادُ عوَهي تثديل تِ پازك ًوَدُ چگًَگي زا تِ
ساشهاى هسني ٍ ضْسساشي استاى گصازش دّد .دزصَزت عدم تثديل آًْا تِ پازك دز ايي هدت تالفاصلِ
تا تصَية هساجع هستَعِ تِ سايس خدهات عوَهي هَزد ًياش ضْس اختصاظخَاّد يافت.
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 - 2اراضي كشاورزي يا آيش داخل محدوده قانوني
 -1 – 2تثديل ازاضي مطاٍزشي مِ فاقد مازتسي هصَب خدهات ٍ فضاي سثص عوَهي تاضٌد تِ تاغ تا
استٌاد اش هقسزات هٌغقِ تاغ – هسنًَي هَضَع تٌد  2قسوت  1ايي دستَز العول تالهاًع است .دز ايي
صَزت الشم است مِ ًقطِ دزختنازي تاغ ًيص ّوساُ تا ًقطِ ّاي تفنيني ٍ ساختواًي تِ تصَية
ضْسدازي هستَعِ تسسد.
 -2 – 2تثديل ٍ تغييس مازتسي ازاضي مطاٍزشي يا آيص داخل هحدٍدُ قاًًَي تِ هسنًَي دز صَزتي مِ
عسح تفصيلي يا ّادي آًْا تا پيص تيٌي خدهات هَزد ًياش تْيِ ٍتِ تصَية تسسد هَزد تائيد است مسة
اجاشُ قغعِ تٌدي ٍ تفنيل ٍ ساختواى ساشي ايٌگًَِ ازاضي هطوَل ضَاتظ ٍ هقسزات هستَط تِ تاهيي
فضاّاي عوَهي ٍ خدهاتي ضْسّا هَضَع هصَتِ هَزخ  1361/10/3ضَزايعالي ضْسساشي ٍ هعوازي ايساى
خَاّد تَد.
 -3-2تا شهاًي مِ هالنيي قصد تفنيل ٍ ساختواى ساشي ًدازًد هي تَاًٌد اش ضَاتظ تفنيل تِ ضسح ذيل
استفادُ ًوايٌد:
 حداقل تفنيل ازاضي ضاليصاز ّ 5نتاز حداقل ازاضي شزاعتي غيس ضاليصاز ّ 10نتاز -حداقل ازاضي شزاعتي دين ّ 20نتاز
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