تعزيف اوواع شيوه هاي مشاركت و سزمايه گذاري در پزوژهاي شهزي:
•هطبسكت هذًي:
هطبسكت هذًي ػجبست است اص دسآهيختي سْن الطشكِ ًمذي ٍ يب غيش ًمذي هتؼلك ثِ اضخبظ حميمي يبحمَلي هتؼذد ثِ ًحَ
هطبع ثشاي اًجبم كبسّبي اًتفبػي)تَليذي ،ػوشاًي  ،ثبصسگبًي ٍ خذهبتي ٍ …) ثِ هذت هحذٍد ،عجك لشاسداد.
•هطبسكت حمَلي:
لشاسدادي است كِ عي آى ،ضشكبء لسوتي اص سشهبيِ ضشكت ّبي سْبهي جذيذ سا تبهيي ٍ يب لسوتي اص سْبم ضشكتْبي سْبهي
هَجَد سا خشيذاسي هي كٌٌذ ٍ اص ايي عشيك دس سَد آًْب ضشيك هي ضًَذ.
ساسمان مسكه و شهزساسي (دبيزخاوه كميسيون ماده  5شورايعالي معماري و شهزساسي)
دس هبدُ پٌج لبًَى تأسيس ضَسايؼبلي هؼوبسي ٍ ضْشسبصي ثشسسي ٍ تػَيت عشح ّبي تفػيلي ضْشي ٍ تغييشات آًْب دس ّش
استبى ثِ ٍسيلِ كويسيًَي ثِ سيبست استبًذاسٍ )دس غيبة ٍي هؼبٍى ػوشاًي استبًذاسي ( ٍ ثب ػضَيت ضْشداس ٍ ًوبيٌذگبى
ٍصاست هسكي ٍ ضْشسبصيٍ ،صاست جْبدكطبٍسصي ٍ سبصهبى هيشاث فشٌّگي ٍ گشدضگشي ٍ غٌبيغ دستي ٍ ّوچٌيي سييس
ضَساي اسالهي ضْش ريشثظ ٍ ًوبيٌذُ سبصهبى ًظبم هٌْذسي استبى ثب تخػع هؼوبسي ٍ ضْشسبصي ثذٍى حك ساي پيص ثيٌي
ضذُ است.
دس حبل حبضش ضْشداسي ثشاي غذٍس پشٍاًِ سبختوبى ثشاي پشٍطُ ّبيي كِ ضَاثظ احذاث آًْب هتفبٍت ثب ضَاثظ عشحْبي هػَة
است  ،حست هَسد ًسجت ثِ اخز هػَثِ اص كويسيَى هزكَسالذام هي ًوبيذ ً.حَُ ػول كويسيَى دس ايي خػَظ ثِ ضشح ريل
است:



تغييزات طزح جامع و تفصيلي شهزي

الف)تغييش كبسثش اساضي ضْشي)
هٌظَس تغييش كبسثشي عشح تفػيلي هػَة ضْش هي ثبضذ ٍ ضبهل هَاسدي هي گشدد كِ دس هحذٍدُ عشح جبهغ ٍ خذهبتي
ضْشٍالغ گشديذُ است.
ة -تغييش يب اغالح ضجكِ ّبي استجبعي
ج -ثشًبهِ سيضي اساضي تَسؼِ جذيذ ضْشي آهبدُ سبصي
ثِ استٌبد همشسات هَجَد اساضي هي ثبيست عشح آهبدُ سبصي داضتِ ثبضٌذ  .ايي ًَع عشحْب ثبيذ ثِ تإييذ هٌْذس هطبٍس
ريػالح ( هٌْذس ضْشسبصي داساي غالحيت ) ٍ سپس ثِ تإييذ سبصهبى هسكي ٍ ضْشسبصي ثشسذ.


تثبيت با تغييز كاربزي در حوسه استحفاظي مصوب شهزها

هحذٍدُ استحفبظي هحذٍدُ اي فشاتش اص هحذٍدُ لبًًَي ٍ خذهبتي ضْش ٍ هػَة ضَساي ػبلي ضْشسبصي ٍ هؼوشاي است كِ
ثؼضي اص فؼبليتْبي ضْشي ًظيش فشٍدگبُ هشاكض غٌؼتي ٍ غيشُ دس آى لشاس هي گيشد ٍ ّشگًَِ احذاث دس آى هتضوي سػبيت
ضَاثظ پيطٌْبدي عشح جبهغ ضْشي هي ثبضذ
سسيذگي ثِ اهَس هشتجظ ثب احذاث ثٌب ٍ تأسيسبت دس خبسج اص هحذٍدُ لبًًَي ٍ حشين ضْشّب ( هَضَع ٍظبيف دثيشخبًِ
كويسيَى هبدُ  13استبى(ثشاسبس آئيي ًبهِ هشثَط ثِ استفبدُ اص اساضي  ،احذاث ثٌب ٍ تأسيسبت دس خبسج اص هحذٍدُ لبًًَي ٍ
حشين ضْشّب ٍ ثِ استٌبد ثِ هبدُ  8لبًَى تغييش ًبم ٍصاست آثبداًي ٍ هسكي ثِ ٍصاست هسكي ٍ ضْشسبصي  ،سبختوبًْبيي كِ دس
خبسج اص هحذٍدُ لبًًَي ٍ حشين ضْشّب ايجبد هي گشدًذ  ،هلضم ثِ اخزهجَص كويسيَى هبدُ  13است.


بزرسي وتأييد طزحها تفكيك اراضي

ثشاسبس هبدُ  11لبًَى صهيي ضْشي ٍ ،صاست هسكي ٍ ضْشسبصي هَظف است ثشاسبس سيبست ػوَهي كطَس عجك آئيي ًبهِ
اجشايي ًسجت ثِ آهبدُ سبصي يب ػوشاى ٍ ٍاگزاسي صهيٌْبي خَد هغبثك عشحْبي هػَة لبًًَي الذام كٌذ ٍ ثشاسبس تجػشُ يك
هبدُ فَق تغجك ًمطِ ّبي تفكيكي ٍضْشسبصي اساضي دٍلتي ثب عشحْبي جبهغ ٍ تفػيلي ٍ ّبدي ٍ تػَيت آى ( هَضَع هبدُ
 101لبًَى ضْشداسيْب ) دس غَستي كِ اساضي فَق دسهحذٍدُ خذهبتي ضْش ٍالغ ضذُ ثبضٌذ ثش ػْذُ ٍصاست هسكي ٍ ضْسبصي
است.
استاوداري:
ػالٍُ ثش ػْذُ داس ثَدى سيبست كويسيَى هبدُ  5ضَسايؼبلي هؼوبسي ٍ ضْشسبصي استبى تَسظ استبًذاس ٍ )دس غيبة ٍي هؼبٍى
ػوشاًي استبًذاسي( اّن الذاهبت ٍ ٍظبيف استبًذاسي )دفتش فٌي (دس استجبط ثب پشٍطُ ّبي ضْشي ثِ ضشح ريل است:


تْيِ ٍ تٌظين عشح ّبي ّبدي ٍ ًمطِ ّبي تفػيلي ضْشّب .



تْيِ ًمطِ ّبي هشثَط ثِ عشح ػوشاًي ٍاگزاسي ضذُ ثِ دفتش فٌي ٍ ضْشداسيْبي استبى.



كٌتشل ٍ ثشسسي اػتجبسات ػوشاًي ضْشداسي ّب ٍ دّيبسي ّب ٍ ساٌّوبئي الصم دس اتخبر سٍش غحيح ٍ سػبيت اٍلَيت ّب
دس تٌظين ثشًبهِ ّبي ػوشاًي.



ثشسسي دس صهيٌِ تؼييي هحذٍدُ لبًًَي ضْشّب ٍ سٍستبّب ٍ پيطٌْبد آى ثِ همبهبت هسئَل.



ّوكبسي ثب ضْشداسي ّب ٍ دّيبسي ّب دس صهيٌِ تفكيك اساضي ٍ دادى ثشٍكف خيبثبى ّب ٍ دادى ساٌّوبئي ّبي الصم ثِ
هسئَليي اهَس سبختوبًي ضْشداسي ّب.



ثشسسي ٍ پيگيشي اهَس هشثَط ثِ حول ٍ ًمل ٍ تشافيك استبى .



ة هٌظَس ثذست آٍسدى حذ هغلَة فضبي سجض دس هٌبعك هَسد ػول ثب دس ًظش گشفتي هَلؼيت ٍ
هغبلؼِ ٍ ثشسسي ُ
ضشايظ الليوي هٌغمِ .



اظْبس ًظش دس هَسد فشٍش اساضي ضْشّب .



تْيِ آهبس پيطشفت پشٍطُ ّبي ػوشاًي دفتش فٌي ٍ ضْشداسي ّب ٍ دّيبسي ّب.



ًظبست ٍ پيگيشي الصم دس صهيٌِ تبهيي هػبلح هَسد ًيبص اجشاي پشٍطُ ّبي ػوشاًي دفتش فٌي ٍ ضْشداسي ّب ٍ دّيبسي
ّب ٍ هشالجت دس حفظ ٍ تَصيغ هػبلح.



تْيِ عشح ٍ ًظبست ثشاجشاي كبسّبي تبسيسبتي ضْشّب ٍ سٍستبّبي داساي دّيبسي.

