تغییر کاربری اراضی


دسخٛاست ٔتمبضی ( ٔبِه یب ٔبِىیٗ )



ٔذاسن ٔشثٛط ث ٝاحشاص ٔبِىیت ( تػٛیش وبُٔ اص غفحبت سٙذ ٔبِىیت )ٙٔ ،غجك ثٛدٖ ٘بْ ٔتمبضی ثش اسبس
آخشیٗ ٘مُ  ٚا٘تمبالت ٔ ٚسبحت ّٔه ثب اعالػبت سٙذ ٔبِىیت ٕٞ ،چٙیٗ چٙب٘چ ٝسٙذ ٔبِىیت ٔطبػی ثبضذ
سٞ ٟٓش یه اص ٔبِىیٗ ٕٞشا ٜثب دسخٛاست وّیٔ ٝبِىیٗ  ٚیب ٚوبِتٙبٔٔ ٝشتت ٔ ٚطخع ٌشدد .



دسخٛاست ضٟشداسی ن ٜث ٝأضبی ضخع ضٟشداس سسیذ ٜاست .



استؼالْ اص ٔطبٚس عشح تفػیّی  ٚپبسخ ٔشثٛع ٝثشای عشحٟبی دس دست تٟیٝ



تٟی ٝػىس اص ٚضغ ٔٛجٛد ّٔه ٔٛسد ٘ظش  ٚسبخت  ٚسبصٞبی اعشاف آٖ

( حذالُ  2ػىس و ٝتٛسظ

ضٟشداسی  ٚیب ثب ٘ظبست  ٚتأئیذ ضٟشداسی تٟیٌ ٝشدیذ ٜاست )


وشٚوی حجتی ّٔه ٔٛسد ٘ظش و ٝاثؼبد  ٚا٘ذاصٜ

 ،ػشؼ ٔؼجش یب ٔؼبثش ٕٞجٛاس جٟت ضٕبَ دس

آٖ ٔطخع

ضذ ٜثبضذ .


ا٘غجبق دلیك ٔٛلؼیت ّٔه دس عشح تفػیّی ثب وشٚوی حجتی ٚ ٚضغ ٔٛجٛد ّٔه



تٟی ٝوشٚوی  1/500اص سبخت  ٚسبصٞبی اعشاف ّٔه ٔٛسد ٘ظش ٔ ٚحذٚد ٜوُ وبسثشی ػٕٔٛی ثب ٔطخػبت
ٞش ّٔه اػٓ اص سأی ٔبد ، 100 ٜاػٕبَ ٔبدٚ ٜاحذ ، ٜفبلذ پشٚا٘ ... ٚ ٝوٕٟٛٔ ٝس ثٟٔ ٝش  ٚأضب ضٟشداسی
ثبضذ تشجیحبً ٔؼب٘ٚت فٙی  ٚدایش ٜعشح تفػیّی ضٟشداسی



٘مطٛٔ ٝلؼیت ّٔه دس عشح تفػیّی وٟٕٛٔ ٝس ثٟٔ ٝش ضٟشداسی ٌشدیذ ٜاست .



پیطٟٙبد صٔیٗ جبیٍضیٗ اص حیج ٔسبحت ٔ ٚحُ ٚلٛع



اسائ ٝجذ َٚوبسثشیٟبی ٔحّ٘ ٚ ٝبحی ٝای ؤّ ٝه دس آٖ ٚالغ ضذ ٜاست .



اػالْ ٘یبص یب ػذْ ٘یبص دستٍبٟٞبی ٔتِٛی وبسثشی ػٕٔٛی ٕٞشا ٜثب دالیُ تٛجیٟی ػذْ ٘یبص



تٛج ٝث ٝحمٛق ٔىتست اضخبظ ( دس غٛست ٚجٛد ٔذاسن ضٕیٌٕ ٝشدد )



دس غٛست تٛافك ٔبِه ثب ضٟشداسی ٔ ،ذاسن آٖ پیٛست ٌشدد .



٘مطٛٔ ٝلؼیت ّٔه دس ٘مطٛٞ ٝایی ثٔ ٝمیبس

ٟٕٛٔ 1/2000س ثٟٔ ٝش ضٟشداسی  ٚأضبی ٔسئٚ َٛاحذ

تفػیّی یب ٔسئٚ َٛاحذ سبختٕب٘ی ( ثٙٔ ٝظٛس ٔطخع ٕ٘ٛدٖ ٔیضاٖ تغییشات اص صٔبٖ تٟی ٝػىص ٛٞائی
تبو) ٖٛٙ


٘ظشی ٝوٕیت ٝوبس ٚ ٚجٛد تٛجی ٝوبسضٙبسی الصْ



دس خػٛظ أالوی و ٝدس سٙذ ٔبِىیت آٟ٘ب ثٚ ٝلفی ثٛدٖ اضبسٌ ٜشدیذ ٜاست اسائ ٝاد
ٔٛافمت اداس ٜوُ اٚلبف استبٖ ثب تغییش وبسثشی ضشٚسی است
دسخٛاست ٔتمبضی  ٚضٟشداسی ٔغبثك داد ٜضٛد .

ا سا٘ ٜبٔ ٝاٚلبف ٚ

ٕٞچٙیٗ ٔسبحت ٔٙذسد دس اجبس٘ ٜبٔ ٝثب



اسائ ٝعشح ا٘غجبق وبسثشی اساضی ( ٌضاسش تٛجیٟی ) دس خػٛظ ضشٚست  ٚدالیُ تغییش وبسثشی ّٔه وٝ
تٛسظ ٟٔٙذس ضٟشسبصی داسای پشٚا٘ ٝاضتغبَ اص سبصٔبٖ ٘ظبْ ٟٔٙذسی تٟیٌ ٝشدیذ ٜاست .



دس خػٛظ پشٚطٞ ٜبی ثضسي صٔبٖ اسسبَ ٔذاسن تب عشح ٔٛضٛع دس وٕیت ٝفٙی حذالُ ٞ 2فت ٝخٛاٞذ ثٛد .

مذارک الزم جهت تغییرات در تراکم ساختمانی و سطح اشغال  ،احذاث واحذ تجاری در بخشی از کاربری
مسکونی


تػٛیش دسخٛاست ٔبِه یب ٔبِىیٗ



اػالْ سغح اضغبَ  ٚح داوخش تشاوٓ ٔجبص عجك عشح جبٔغ یب تفػیّی ٔػٛة



تشاوٓ  ٚسغح اضغبَ پیطٟٙبدی ضٟشداسی ث ٝوٕیسی ٖٛثب روش دالیُ تٛجیٟی



اسائ٘ ٝمط ٝپالٖ ٔؼٕبسی عجمبت  ،پبسوی ٚ ًٙسبیت پالٖ  ٚثشش ٞب ٕ٘ ٚبٞبی الصْ و ٝثب سػبیت وّی ٝضٛاثظ
فٙی تشسیٓ ضذ ٚ ٜجذٔ َٚطخػبت ٔ ٚسبحت صیشثٙب

ٔ ،یضاٖ سغح اضغبَ  ٚتشاوٓ  ٚتؼذاد ٚاحذٞبی

ٔسى٘ٛی  ٚتجبسی دس آٖ ٘ٛضت ٝضذ ٜثبضذ  ٚتٛسظ ضٟشداسی وٙتشَ ٟٕٛٔ ٚس ثٟٔ ٝش ٌشدد  ٚث ٝتأئیذ
ٟٔٙذس ٔؼٕبس داسای پشٚا٘ ٝاضتغبَ ث ٝوبس ثشسذ .


تىٓیُ فشْ خالغ ٝاعالػبت ٘مطٞ ٝبی ٔؼٕبسی تٚسظ ٟٔٙذس عشاح  ٚتأئیذ آٖ تٛسظ ناسضٙبس ضٟشداسی



دس غٛست تٛافك ٔبِه  ٚضٟشداسی تػٛیش آٖ ضٕیٌٕ ٝشدد .



تٟی ٝػىس اص ّٔه و ٝسبخت  ٚسبص اعشاف ّٔه دس آٖ ٔطخع ثبضذ ( حذالُ  2ػىس)



دس غٛستیى ٝػّٕیبت سبختٕب٘ی آغبص ٌشدیذ ٜاست تػٛیش پشٚا٘ ٝسبختٕبٖ ٌٛ ،اٞی استحىبْ ثٙب ٌٛ ٚاٞی
ػذْ خالف ضٕیٌٕ ٝشدد .

توجه :
 - 1دسخٛاست افضایص تشاوٓ تٟٙب دس ٌزسٞبی ثبالتش اص ٔ 14تش  ٚدس خػٛظ سبختٕبٟ٘بی ثب ٔسبحت صیشثٙبی
ثبالتش اص ٔ 1000تش  ٚثب اسائٌ ٝضاسش تٛجیٟی  ٚدالیُ ٔٛج ٝتغییش

دس تشاوٓ  ٚسغح اضغبَ لبثُ عشح دس

وٕیسیٔ ٖٛی ثبضذ .
 - 2دس خػٛظ سبختٕبٟ٘بی ثبالتش اص  6عجم ٚ ٝیب لشاسٌیشی آٟ٘ب دس ٔٛلؼیت خبظ ضٟشی  ٚیب ٔٛاسد دیٍشی
و ٝدثیشخب٘ ٝوٕیسی ٖٛاػالْ ٔی ٕ٘بیذ  .اسائ ٝعشح ٕ٘بی ٔؼٕبسی ٔٙبست ٕٞ ٚب ًٙٞثب ٛٞیت ٔؼٕبسی ثٔٛی ٚ
ٔٛلؼیت لشاسٌیشی آ ٖ ٕٞشا ٜثب عشح س ٝثؼذی سبختٕبٖ ( ٕٞشا ٜثب ٕ٘بیص ٘ٛع ٔػبِح ٔػشفی ) ٔی ثبیست
اسائٌ ٝشدد .
 - 3دس خػٛظ ٘مطٞ ٝبی ٔؼٕبسی پبسوی ، ًٙاثؼبد استب٘ذاسد پبسن اتٔٛجیُ  ،ػشؼ ساٞشٚی دستشسی  ،ضؼبع
ٌشدش  ،ضیت سأپ صیشصٔیٗ  ،تؼذاد پبسویٛٔ ًٙسد ٘یبص ثش اسبس ضٛاثظ سح تفػیّی  ،ا ٘ذاصٌ ٜزاسی دلیك

پالٖ ٕ٘ ،بیص اثؼبد ٚالؼی اتٔٛجیُ ٔ ،طخع ٕ٘ٛدٖ دسة ٚسٚدی ثب پبسوی ، ًٙػذْ ٔضاحٕت اتٔٛجیُ ٞب ثشای
یىذیٍش  ،تبٔیٗ ا٘جبسی ث ٝتؼذاد ٚاحذٞبی ٔسى٘ٛی ( حذالُ ٔ 2تشٔشثغ ثشای ٞش ٚاحذ ) دلت  ٚتٛج ٝوبفی
غٛست ٌیشد .
 - 4اسائٌ ٝضاسش طسح ا٘غجبق ضٟشی سبختٕب٘ ٝا ثب روش ثبصتبة ٞبی تغییش تشاوٓ سبختٕب٘ی ثش جٕؼیت پزیشی
حٛص ، ٜتشاوٓ تشافیه  ٚضجى ٝسیضی سبخت  ٚتبسیسبت  ٚتجٟیضات ضٟشی  ٚتّفیك ثب ٔؼٕبسی ضٟشی ٔب٘ٙذ
خظ سٕبٖ  ،اجضاء سبختٕبٖ  ،وف  ،جذاسٕ٘ ، ٜب  ،تأسیسبت  ،سیتٓ ... ٚ

مذارک الزم جهت تغییرات در مسیر خیابانها تقلیل یا افسایش عرض معبر


تٟی٘ ٝمطٛٔ ٝلؼیت ٔسیش دس عشح تفػیّی ٔػٛة ثب ٔمیبس

 ٚ 1/500تشسیٓ ٔطخػبت فٙی  ٚاغَٛ

عشاحی ٟٔٙذسی ٔسیش پیطٟٙبدی اص جّٕ ٝا٘ذاص ٜپخ دس تمبعغ ٔؼبثش


تٛج ٝث ٝپبسخ استؼالٟٔبی لجّی  ٚپشٚا٘ٞ ٝبی سبختٕب٘ی غبدس ٜدس ٔسیش

( ثشسسی حمٛق ٔىتسجٚ ) ٝ

وٙتشَ آٖ ثب عشحٟبی ٔػٛة ضٟشی


تغجیك  ٚوٙتشَ ٔسیش ثب ضٛاثظ عشح جبٔغ  ٚتفػیّی ٔ ٚطخع ٕ٘ٛدٖ اساضی  ٚأالن دس ٔسیش عشح ثب
ٔطخع ٕ٘ٛدٖ ٔطخػبت اثٙیٚ ٝالغ دس ٔسیش عشح اػٓ اص تؼذاد عجمبت  ٚویفیت اثٙی ٚ ٝسبَ احذاث ثٙب ،
داساثٛدٖ پشٚا٘ ٝسبختٕب٘ی  ٚسبَ غذٚس پشٚا٘ٝ



تٟی ٝػىس پب٘ٛسأیه اص ٔسیش  ٚدس غٛست أىبٖ تٟی ٝفیّٓ وىٛتب ٜاص ٔٛلؼیت ٔسیش و ٝثٙبٞبی ٔستحذحٚ ٝ
ثذ٘ٔ ٝؼبثش ٔطخع ثبضذ



تٟی٘ ٝمطٛٔ ٝلؼیت ٔسیش دس ٘مط ٝعشح تفػیّی ٔػٛة



فشْ تٟی ٝضذ ٜثشای أضبء خظ پشٚط ٜتٛس اػضبی وٕیسی ٖٛدس ٌٛض٘ ٝمطٞ ٝبی اسسبِی دسد ٌشدد .

مذارک الزم جهت طرحهای تفکیک اراضی


تػٛیش ٔٛلؼیت ّٔه دس عشح تفػیّی ٔػٛة و ٝثٟٔ ٝش  ٚأضبی ضٟشداس ٕٟٔٛس ثبضذ .



اسائ٘ ٝمطٚ ٝضغ ٔٛجٛد ثب ٔمیبس  1/500و ٝػٛاسؼ  ٚثٙبٞبی ٔٛجٛد دس ّٔه ٔطخع ثبضذ .



ٔطخع ٕ٘ٛدٖ اثؼبد ٔ ٚسبحت لغؼبت تفىیىی



ٔظاثمت وشٚوی حجتی ثب ٘مط ٝتفىیىی



دس غٛست تغییش وبسثشی ّٔه  ،اسسبَ تػٛیش ٔػٛث ٝوٕیسیٔ ٖٛبد5 ٜ



تؼییٗ پخی ٞب ثش اسبس ضٛاثظ عشح جبٔغ ٞ ،بدی  ٚتفػیّی ٔػٛة



تٟی ٚ ٝتأئیذ ٘مط ٝتفىیىی تٛسظ ٟٔٙذس ضٟشسبص داسای پشٚا٘ ٝاضتغبَ ث ٝوبس اص سبصٔبٖ ٘ظبْ ٟٔٙذسی
استبٖ ثش اسبس ضشح خذٔبت



تٟی٘ ٝمطٞ ٝبی تفىیىی ٕ٘بیص ػشؼ ضجىٞ ٝبی ٔجبٚس ثش اسبس عشح تفػیّی ٔػٛة یب خظ پشٚطٞ ٜبی
ٔػٛة



سشا٘ ٝخذٔبتی ثش اسبس ضٛاثظ عشح تفػیّی دس عشح ِحبػ ٌشدد



دس غٛستی ؤّ ٝه داسای سبثك تفىیىی ٔی ثبضذ یب تأئیذ ٘مط ٝاغالحی ٔٛسد دسخٛاست ثبضذ  ،وّیٝ
سٛاثك ٘مصٞ ٜبی تأئیذ ضذ ٜلجّی اسسبَ ٌشدد .

