« تاػٕ ٝتؼاِي»

گسارش فعاليت هاي معاونت شهرسازي و معماري در سال 79
آخرين به روز رساني :اسفند ماه 9379

فؼاِيت ٞاي ؿٟشػاصي دس ػغح اػتاٖ عي ػاَ ٞاي تؼذ اص ا٘مالب ٘ؼثت ت ٝلثُ آٖ تغييشات ويفي  ٚوٕي صيادي داؿت ٝاػت .أا اص
اتتذاي ػاِٟاي تؼذ اص ا٘مالب تٟي ٝعشح خأغ تشاي اوثش ؿٟشٞا تٛيظٔ ٜشاوض ؿٟشػتاٟ٘ا دس دػتٛس واس لشاس ٌشفتت  .افتضايؾ ػٙتاٚيٗ ٚ
٘ٛع عشحٟا تغييشات ويفي ايٗ تخؾ ت ٝؿٕاس ٔي سٚد .دس حاِيى ٝعي ػاِٟاي تؼذ اص ا٘مالب ػال ٜٚتش تٟي ٝعشحٟاي خأغ  ٚتفليّي تا
حذ ؿٟشٞا ي وٛچه عشحٟاي ٔٛضٛػي ٛٔ ٚضؼي خاف دس دػتٛس ٔؼىٗ  ٚؿٟشػاصي اػتاٖ لشاس ٌشفت ٝاػت .اص خّٕ ٝايتٗ عشحٟتا
ٔي تٛاٖ ت ٝتٟي ٝعشحٟاي ريُ اؿاس ٜوشد؛
 تش٘أ ٝػأا٘ذٞي  ٚتٛإ٘ٙذ ػاصي ػى٘ٛتٍاٟٞاي غيش سػٕي ؿٙاػايي  ٚتٟي ٝعشحٟاي تافت ٞاي خاف ؿٟشي (عشاحي ؿٟشي) تٟي ٝعشحٟاي تفليّي ٚيظ ٜتافت ٞاي ؿٟشي تٟي٘ ٝمـ ٝپاي ٝتؼضي اص ؿٟشٞا تٟي ٝعشحٟاي ٘احي ٝايت ٝكٛست خالك ٝػٙاٚيٗ ٕٟٔتشيٗ عشحٟاي تٛػؼ ٚ ٝػٕشاٖ تٟي ٝؿذٛٔ ٜخٛد ت ٝتشتية صيش ٔي تاؿٙذ.
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او ٖٛٙتٕاْ ٘ٛاحي اػتاٖ (٘ 6احي )ٝداساي عشح ٘احي ٝاي ٔلٛب ٞؼتٙذ 17 .ؿٟش اػتاٖ داسي عشح ٞادي ؿٟش ٔلٛب  77 ٚؿٟش اػتاٖ داساي عشح خأغ ٚ
 77ؿٟش داساي عشح خأغ -تفليّي ٔلٛب ٔي تاؿٙذ ٕٞ .چٙيٗ تؼذاد عشحٟاي تفليّي ٔلٛب ؿٟشٞاي اػتاٖ  18ؿٟش  7 ٚؿٟش ٘يض دس ٔشحّ ٝتلٛية
ٔي تاؿٙذ.
اص ٕٟٔتشيٗ فؼاِيت ٞاي ايٗ ٔذيشيت دس عي ػاِٟاي اخيش ا٘داْ فؼاِيتٟاي خاسي  ٚسٚصإ٘ٞ ٝچ ٖٛپاػخٍٛيي ت ٝاػتؼالٔات ٔ ٚىاتثات دػتٍاٟٞاي دِٚتي ٚ
غيش دِٚتي دس ٔمياع ؿٟشػتا٘ي  ٚاػتا٘ي  ٚتشٌضاسي خّؼات وٕيؼيٟ٘ٛا  ٚواسٌشٟٞٚاي ٔشتثظ تا ايٗ اداس ٜوُ ،الذأات تخللي ريُ سا ت ٝا٘داْ سػا٘ذٜ
اػت :

الف  :گسارش عملكرد هاي ویژه :
ػذْ ٚخٛد ٚحذت سٚي ٚ ٝاحتٕاَ حزف تشخي دلائك دس ا٘داْ ٚظايف خاسي ضشٚست تذٚيٗ سٚؿٟاي ٚاحذ دس لاِة تذٚيٗ دػتٛساِؼُٕ سا ايداب ٔي ٕ٘ٛد.
اِٛٚيت تذٚيٗ ايٗ دػتٛسإِّٟا ؛ حدٓ واسي تاالتش دس حٛصٞ ٜاي ٔختّف تٛد.
دس حٛصٞ ٜاي صيشٔدٕٛػ ٝاداس ٜوُ ٔٛاسد صيش ا٘داْ ٌشديذ :

 -1هدایتی  ،نظارتی
 -1-1-1تذٚيٗ فشايٙذ ٘ح ٜٛتشسػي دسخٛاػتٟاي ٚاكّ ٝدس خاسج اص ٔحذٚدٞ ٜاي ؿٟشي

 -1-1-1-1اكالح ؿىّي  ٚصٔا٘ي كٛستدّؼات واسٌش ٜٚتخللي أٛس صيشتٙايي  ٚؿٟشػاصي

 -7-1-1تذٚيٗ فشايٙذ ٘ح ٜٛتشسػي دسخٛاػتٟاي ٚاكّ ٝتشاي عشح دس وٕيت ٝفٙي  ٚوٕيؼيٟ٘ٛاي ٔاد ٜپٙح ٘ ٚح ٜٛاتالؽ وٕيؼئ ٖٛاد ٜپٙح
ٌ -1-7-1-1ضاسؽ دٚس ٜاي ؤ ٝي تٛا٘ؼت ٕ٘ ٝ٘ٛاي اص تشسػي ػّٕىشد وٕيؼيٟ٘ٛاي ٔاد ٜپٙح تاؿذ

 -3-1-1اكالح ٌشدؽ واس  ٚتذٚيٗ فشآيٙذ تشسػي دسخٛاػتٟاي ٚاٌزاسي صٔيٗ
 -4-1-1اكالح ٌشدؽ واس  ٚتذٚيٗ فشايٙذ ٘ح ٜٛتشسػي ٘مـ ٝتفىيه اساضي دِٚتي
 -5-1-1اكالح ٌشدؽ واس  ٚتذٚيٗ فشايٙذ ٘ح ٜٛپاػخٍٛيي ت ٝدسخٛاػتٟاي كذٚس ػٙذ
 -6-1-1ؿٙاػائي ٌشدؽ واس خاسي تيٗ دتيشخا٘ ٝواسٌش ٜٚتخللي أٛس صيشتٙائي  ٚؿٟشػاصي  ٚاداسات ٔختّف ٔ ٚفشٞاي لا٘٘ٛي  ٚؿث ٝلا٘٘ٛي ٔٛخٛد وٝ
تحمك عشحٟاي تٛػؼ ٝسا تا خذؿٛٔ ٝاخٔ ٝي ػاخت ؿأُ :
 -1-6-1-1اكالح ٌشدؽ واس دتيشخا٘ ٝواسٌش ٜٚتخللي أٛس صيشتٙائي  ٚؿٟشػاصي تا دتيشخا٘ ٝواسٌشٌ ٜٚشدؿٍشي
 -1-1-6-1-1ايٗ أش پيش ٚتذٚيٗ دػتٛساِؼّٕٟا  ٚؿاخلٟاي ٘ح ٜٛاس صياتي تٛاٖ ػشٔايٌ ٝزاس ٔ ٚيضاٖ اسصؿٕٙذي پشٚط ٚ ٜاتالؽ آٖ اص عشيك ػاصٔاٖ ٔيشاث
فشٍٙٞي  ،كٙايغ دػتي ٌ ٚشدؿٍشي ت ٝوّي ٝاػتاٟ٘ا  ٚفشٟٔا  ٚدػتٛساِؼُٕ اسصياتي كٛست ٌشفت
 – 7-1-6-1-1ػيؼتٕي وشدٖ فشآيٙذ ٌشدؽ واس عشحٟاي ٌشدؿٍشي ت٘ ٝحٛي وٙٔ ٝدش ت ٝحزف حضٛس ٔشاخؼاٖ ؿٛد تا تؼييٗ ػتاد ػشٔايٌ ٝزاسي اػتاٖ
ت ٝػٛٙاٖ ٔتِٛي ( يىي اص آػيثٟاي ٕٟٔي و ٝدس تشسػي پش٘ٚذٞ ٜا دچاس آٖ ٞؼتيٓ حضٛس ٔشاخؼيٗ دس اداسات اػت و ٝػال ٜٚتش پيٍيشيٟاي خاف اص سٚؿٟاي
ٔختّف  ٚتٟذيذ ػالٔت واسي ٛٔ ،خة اتالف ٚلت فشاٚاٖ ٘يض ٔي ٌشديذ .پيٍيشي ػيؼتٕي وشدٖ ايٗ فشايٙذ  ٚحزف حضٛس ؿخلي اؿخاف  ٚتؼييٗ ٔتِٛي
ػتاد ػشٔايٌ ٝزاسي اص عشيك واسٌشٔ ٜٚلٛب  ٚاخشايي ؿذٖ آٖ دس حاَ پيٍيشي اػت ) لاتُ روش اػت دس فشآيٙذ فٛق ٌ ،شدؽ واس ٔٛاسد ٔـٕ َٛتثلش ٜيه
ٔاد ٜيه لا٘ ٖٛاكالح لا٘ ٖٛحفظ واستشي ٘يض اكالح ٌشديذ .
 -7-6-1-1اكالح فشآيٙذ ٌ ٚشدؽ واس دتيشخا٘ ٝواسٌش ٜٚأٛس صيشتٙايي  ٚؿٟشػاصي  ٚخٟاد وـاٚسصي اػتاٖ دس :
ٛٔ -1-7-6-1-1اسد ٔـٕ َٛتثلش4 ٜ
ٛٔ -7-7-6-1-1اسد ديٛاسوـي،احذاث خا٘ ٝواسٌشي
 -3-7-6-1-1اكالح فشايٙذ ٘ح ٜٛتشسػي  ٚتلٛية عشحٟاي ٞادي سٚػتايي
 -3-6-1-1اكالح فشايٙذ ٌ ٚشدؽ واس ٘ح ٜٛكذٚس خٛاص تاػيغ  ٚپشٚا٘ ٝتٟش ٜتشداسي اص ٚاحذٞاي كٙؼتي
 -4-6-1-1اكالح فشايٙذ ٌ ٚشدؽ واس ٘ح ٜٛكذٚس خٛاص تاػيغ تٛػظ اداس ٜوُ حُٕ ٘ ٚمُ  ٚپايا٘ٞ ٝا تشاي ٔدتٕؼٟاي تيٗ ساٞي ،ؿشوتٟاي حُٕ ٘ ٚمُ
 -7-1-1پيٍيشي تشاي خٌّٛيشي اص تخشية آثاس تاسيخي ػّي اِخلٛف دس حٛصٔ ٜشوضي ؿٟش ٔـٟذ
 8-1-1اكالح فشايٙذٞاي تيٗ ػاصٔا٘ي اص عشيك پٙدشٚ ٜاحذ ػشٔايٌ ٝزاسي
 9-1-1اكالح فشايٙذ ٞاي ٌشدؽ واس ٘ ٚح ٜٛاتالؽ واسٌش ٜٚأٛس صيشتٙايي  ٚؿٟشػاصي
 11-1-1اكالح فشايٙذ تشسػي عشح ٞاي ٌشدؿٍشي دس واسٌش ٜٚأٛس صيشتٙايي  ٚؿٟشػاصي  ٚواسٌشٌ ٜٚشدؿٍشي
 11-1-1اكالح فشايٙذ ٘ح ٜٛپاػخٍٛيي ت ٝاػتؼالٔات ٔشتٛط ت ٝلا٘ ٖٛتؼييٗ تىّيف ٚضؼيت ثثتي اساضي  ٚػاختٕاٟ٘اي فالذ ػٙذ سػٕي دس ػغح اػتاٖ
 17-1-1پيٍيشي اكالح ؿي٘ ٜٛأٔ ٝاد٘ 179 ٜح ٜٛتلٛية عشح ٞاي ٞادي سٚػتايي
 13-1-1تذٚيٗ سٚؽ اخشايي وٙتشَ پشٚطٜ
ٔ 14-1-1ىاتث ٝتا ػاصٔاٖ كٙؼتٔ ،ؼذٖ  ٚتداست ٔثٙي تش ٕٔٛٙػيت كذٚس پشٚا٘ ٝاوتـاف ٔؼادٖ دس حشيٓ ؿٟشٞا
 15-1-1اكالح فشايٙذ ٕٞ ٚاٍٙٞي ٘ح ٜٛپاػخٍٛيي ت ٝاػتؼالٔات ٔشتثظ تا ٔذيشيت ؿٟشػاصي ٔ ٚذيشيت ساٞذاسي
 16-1-1تىٕيُ  ٚت ٝسٚص سػا٘ي تا٘ه اعالػات دتيشخا٘ ٝوٕيؼئ ٖٛاد ٜپٙح  ٚواسٌش ٜٚأٛس صيشتٙايي ٚؿٟشػاصي
 17-1-1اتالؽ فشايٙذ تٙظيٓ دػٛتٙأ، ٝكٛستدّؼ، ٝاتالؽ وٕيؼئ ٖٛاد ٜپٙح ٚواسٌشٜٚ
 18-1-1تذٚيٗ فشايٙذ ٘ح ٜٛتشسػي دسخٛاػتٟاي ٚاكّ ٝتشاي عشح دس وٕيت ٝفٙي  ٚوٕيؼيٟ٘ٛاي ٔاد ٜپٙح
 19-1-1اكالح ٌشدؽ واس  ٚتذٚيٗ فشايٙذ ٘ح ٜٛتشسػي ٘مـ ٝتفىيه اساضي دِٚتي

 71-1-1اكالح ٌشدؽ واس دتيشخا٘ ٝواسٌش ٜٚتخللي أٛس صيشتٙائي  ٚؿٟشػاصي تا دتيشخا٘ ٝواسٌشٌ ٜٚشدؿٍشي
 71-1-1ػيؼتٕي وشدٖ فشآيٙذ ٌشدؽ واس عشحٟاي ٌشدؿٍشي
 77-1-1اكالح فشآيٙذ ٌ ٚشدؽ واس دتيشخا٘ ٝواسٌش ٜٚأٛس صيشتٙايي  ٚؿٟشػاصي  ٚخٟاد وـاٚسصي اػتاٖ دس ٔٛاسد ٔـٕ َٛتثلش ٜيه ٔاد ٜيه لاٖ٘ٛ
اكالح لا٘ ٖٛحفظ واستشي .
 73-1-1اكالح فشايٙذ ٘ح ٜٛتشسػي  ٚتلٛية عشحٟاي ٞادي سٚػتايي
 74-1-1پيٍيشي  ٚا٘داْ ٔىاتثات ٔشتثظ خٟت اتغاَ تشخي ٔٙاعك ٚيظٌ ٜشدؿٍشي (اص ٙٔ 33غمٌ ٕٝ٘ٛ٘ ٝشدؿٍشي اػتاٖ خشاػاٖ سضٛي ٙٔ17 ،غم ٝحزف
ٙٔ 16 ٚغم ٝاتما  ٚيا ٔؼىٛت ٌشديذ )
 75-1-1اكالح فشايٙذ ٞاي ٌشدؽ واس ٘ ٚح ٜٛاتالؽ واسٌش ٜٚأٛس صيشتٙايي  ٚؿٟشػاصي
 76-1-1تىٕيُ  ٚت ٝسٚص سػا٘ي تا٘ه اعالػات دتيشخا٘ ٝوٕيؼئ ٖٛاد ٜپٙح  ٚواسٌش ٜٚأٛس صيشتٙايي ٚؿٟشػاصي
 77-1-1اتالؽ فشايٙذ تٙظيٓ دػٛتٙأ، ٝكٛستدّؼ، ٝاتالؽ وٕيؼئ ٖٛاد ٜپٙح ٚواسٌشٜٚ
78-1-1ساكالح فشآيٙذ ٔدٛص احذاث ٘يشٌٚا ٜخٛسؿيذي
 79-1-1اكالح فشآيٙذ ٔدٛص احذاث ٘يشٌٚا ٜتادي
 31-1-1تؼٟيُ اخشاي پشٚطٞ ٜاي ّٔي ٌاصسػا٘ي  ٚتؼٟيُ كذٚس ٔدٛص اص اداس ٜوُ حُٕ ٘ ٚمُ  ٚپايا٘ٞ ٝاي اػتاٖ
 31-1-1اكالح فشآيٙذ ٘حٚ ٜٛاٌزاسي اساضي دِٚتي تا ػمف يه ٞىتاس تٙٔ ٝظٛس اخشاي ٚاحذٞاي پشٚسؽ  ٚتِٛيذ داْ  ٚعيٛسٔ ،اوياٖ  ٚآتضياٖ

نظارت
 - 1-7-1تـىيُ وٕيت ٝاي تٙٔ ٝظٛس تدٕيغ وّي ٝػٛأُ ريشتظ دس ٔٛضٛع ٘ظاست  ٚخٕغ آٚسي وّي ٝلٛا٘يٗ ٔشتثظ تا ٘ظاست خٟت ٔشاخؼٕٞ ٝىاساٖ  ٚاسائٝ
دس اِٚيٗ واسٌش٘ ٜٚظاست خٟت تشٚيح ٔٛضٛع ٘ظاست
 -7-7-1وٙتشَ وّي ٝپشٚا٘ٞ ٝاي كادس ٜدس ؿٟش ٔـٟذ  ٚخٌّٛيشي اص كذٚس پشٚا٘ٞ ٝاي داساي تخّف اص عشحٟاي تفليّي ٔلٛب اص عشيك ٌشدؽ واس خاسي
دس ػاصٔاٖ ٘ظاْ ٟٔٙذػي ػاختٕاٖ
 -3-7-1خٌّٛيشي اص تأيٗ خذٔات صيش تٙايي تشاي پشٚطٞ ٜاي داساي تخّف
 -4-7-1ػّٕياتي ٕ٘ٛدٖ ٔاد 71 ٜلا٘ ٖٛپيؾ فشٚؽ ػاختٕاٖ
 -1-4-7-1پيـٍيشي اص فشٚؽ ػٟاْ تشاي پشٚطٞ ٜاي غيش ٔلٛتي ٔا٘ٙذ تثشن ٛٞ ٚتاد و ٝدس ادأ ٝتخّفات ؿشوت پذيذ ٜؿا٘ذيض دس حاَ ؿيٛع تٛد
 -5-7-1پيٍيشي ٚيظ ٚ ٜاسػاَ ٌضاسؽ تٔ ٝشاخغ ٘ظاستي فشادػت
( ٔؼا٘ٚت ٔحتشْ ؿٟشػاصي ٔ ٚؼٕاسي ٚصاست سا ٚ ٜؿٟشػاصي  ٚدتيش ؿٛسايؼاِي ؿٟشػاصي ٔ ٚؼٕاسي  ،اداس ٜوُ تاصسػي ٔ ٚؼا٘ٚت ٕٞاٍٙٞي أٛس ػٕشا٘ي
اػتا٘ذاسي  )...تشاي ٔٛاسد داساي تخّفٟاي ٌؼتشدٜ
 -1-5-7-1پذيذ ٜؿا٘ذيض
 -7-5-7-1تغييش واستشي تاغات
 3-5-7-1سؿذ ٘اتداي كٙايغ تش سٚي اتخٛاٖ ٔـٟذ
 -4-5-7-1كذٚس ٔدٛصٞاي ٌؼتشد ٜتداسي دس خاسج اص ٔحذٚد ، ٜخٟت تحليُ حشيٓ ٔحٛس ٔـٟذ ؿا٘ذيض
 -5-5-7-1كذٚس ٔدٛص تّٙذ ٔشتث ٝػاصي دس ؿٟش ٔـٟذ
 -6-5-7-1فشٚؽ تشاوٓ تيٗ يه تا 4عثم ٝتش اػاع دػتٛساِؼّٕٟاي خالف دس ؿٟشداسي ٔـٟذ
ٌ – 7-5-7-1ضاسؽ ػاخت ػاص تش سٚي استفاػات ؿٟش ٔـٟذ

 -6-7-1پيٍيشي اتغاَ ٔلٛتات ؿٛساي اػالٔي اص عشيك وٕيتٞ ٝاي ا٘غثاق
 -7-7-1اخذ تش٘أٞ ٝاي وٛتأ ٜذت  ،تّٙذ ٔذت ٔ ٚياٖ ٔذت اػضاي واسٌش ٜٚأٛسصيشتٙايي  ٚؿٟشػاصي دس ساػتاي تحمك عشح ٞاي تٛػؼ ٝاي ٕٞ ٚاٍٙٞي
الذأات دس حٛصٞ ٜاي ٔختّف ( ا٘ؼىاع دس تخليق اػتثاسات)  :تش٘أٞ ٝاي ؿشوت ٌاص  ،تش٘أٞ ٝاي ؿشوت  ،آب ٔٙغم ٝاي  ،تش٘أٞ ٝاي واسٌش ٜٚصياست
أاْ سضا ( ع)  ،تش٘أٞ ٝاي اداس ٜوُ حفاظت ٔحيظ صيؼت  ،تش٘أٞ ٝاي ؿشوت تشق ٔٙغم ٝاي  ،تش٘أٞ ٝاي اداس ٜوُ سا ٜآٗٞ
 -8-7-1تٟيٌ ٝضاسؿات ٚيظ ٜتشاي خٌّٛيشي اص تغييش واستشي تيٕاسػتاٖ لائٓ
 -9-7-1تٟيٌ ٝضاسؿات ٚيظ ٜتذاخُ تمؼيٕات وـٛسي  ٚحشيٓ ٔ ٚحذٚد ٜؿٟش ٔـٟذ  ٚاسائ ٝپيـٙادات اكالحي

 -2تهیه طرح ها
 -7-1پيٍيشي اكالح  ٚتاصٍ٘شي عشحٟاي ٔلٛب لثّي و ٝداساي آػية ٞاي ٌؼتشدٞ ٜؼتٙذ
 -7-7اتغاَ تشخي ٔٙاعك ٚيظٌ ٜشدؿٍشي
 -3-7تذٚيٗ سإٙٞاي ٘ح ٜٛتحٛيُ ٌيشي عشحٟاي تفليّي
ٕٞ -4-7ىاسي ٔٛثش دس تذٚيٗ ؿشح خذٔات عشح خأغ وشدؿٍشي اػتاٖ ٞ ٚذايت آٖ دس ساػتاي تىٕيُ  ٓٞ ٚافضايي عشحٟاي تٛػؼٝ
 -6-7تش٘أ ٝسيضي تشاي ٔـٟذ  7117دس لاِة دتيشخا٘ ٝواسٌش ٜٚاػتا٘ي ٔؼٕاسي  ٚؿٟشػاصي
 -7-7اكالح  ٚتشٚص سػا٘ي تا٘ه اعالػات ٔىاٖ ٔ ٚشخغ ت ٝػٛٙاٖ اتضاستشٚيح ٘ ٚظاست

 -3فعالیتهاي ترویجی
 -1-3اعالع سػا٘ي ػٕٔٛي ٔلٛتات وٕيؼئ ٖٛاد ٜپٙح
 -7-3اعالع سػا٘ي ػٕٔٛي ٔلٛتات واسٌش ٜٚأٛسصيشتٙايي  ٚؿٟشػاصي
 -3-3تذٚيٗ تؼتٞ ٝاي آٔٛصؿي  ٚتشٌضاسي دٚسٞ ٜاي آٔٛصؿي تشاي ٕٞىاساٖ
-4-3تٍٟٙاْ ػاصي تا٘ه اعالػات ٔىاٖ ٔشخغ

