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مشکالت ناشی از ،انحراف طرح جامع ،از جامعیت به تفصیلی
در تطویل روند تصویب در شورایعالی و استانها
سهراب مشهودی1397-2-30

برای پرداختن به این انحراف و اثرات آن در ابتدا به شناخت ویژگیهای طرحهای جامع
در قوانین و مصوبات پرداخته و سپس ،انحرافات را بررسی مینماییم.
 -1ویژگیهای طرحهای جامع (در قوانین ،ضوابط و مقررات و مصوبات)
 -1-1در قانون تغییر نام
"طرح جامع ،طرح بلند مدتی است که ،در آن نحوه استفاده از اراضی و منطقهبندی مربوو
به حوزههوای مکونونی ،صونتتی ،بازرگوانی ،اداری ،کاواورزی ،تیسیکوات و تزهیووات و
تکهیالت شهری ،خطو کلی ارتباطی و مراکو انتهای خطو (ترمینال) ،فرودگاه و بنوادر و
… مناطق نوساز و بهکازی و … روشن مینماید".
 نتیجه  :1بدینترتیب قانون حدود عملنرد طرحهای جامع را ،در منطقهبندی در حووزه-
های مکنونی و غیره میداند و نه قطتات اراضی.
 -2-1در شر ح خدمات تیپ 12
شرح خدمات تیپ  12بندهایی دارد که جامتیت طرح جامع را ،روشن میسازد ،به شرح زیر:
یک" -بند  -3-3-3تراکم کلوی جمتیوت در سوطه شوهر و تاییورات آن در منواطق م تلو ،
براساس آمارهای موجود و در مواقع لووم ،از طریق آمارگیری نمونهای در محل".
دو" -بند  -3-6-5تراکم کلی ساختمانهوای مکونونی در منواطق م تلو

شوهر ،از طریوق

بازدیدهای محلی و نمونهبرداری از ساختمانها"
سه" -بند  -3-6-6وضتیت کلی ساختمانهای مکنونی … از نظر مصاله و کیفیوت بنوا و
غیره از طریق بازدیدهای محلی و نمونهبرداری از ساختمانها"
 نتیجه  :2شرح خودمات تیوپ  12باتوجوه دادن شوناخت از طریوق آمارهوای موجوود و
نمونهبرداری ،باز هم توجه به مباحث عمده را مدنظر دارد .در حالی که در تحویلگیری
طرحها و بررسی کاربریها (ب صوو
دولتی) در سطه قطته انزام میشود.

بورای تتیوین منوان خودمات هفتگانوه موفو
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چهار" -بند  -5-2-10کلیات ضوابط و مقررات ساختمانها و شهرسازی در شهر و مناطق
خا

شهری"

 نتیجه  :3شرح خدمات حتی در مورد ضوابط احداث بنا به "کلیات" اشاره مویکنود .در
حالی که شورایتالی بتداً ،دستورالتمل تدوین نموده که تا حد جوییوات کامول تقاضوای
ضوابط احداث بنا در مرحله تهیه طرح جامع را مینماید.
 -3-1انتخاب اعضای شورایعالی در جهت اهداف طرح
در تتیین اعضای شورایتالی با وجود تتداد نفورات ( 11متواون وزیور) از شوهردار و
شورای شهر نامبرده ناده است .در حالی که در جمع اعضاء  6نفر" کمیکیون ماده  "5هور
دو عضو هکتند.
 نتیجه  :4این امر ناانگر دید قانونگوار ،برای جامع بودن طرحهای جامع ،تتیین نقو
و جایگاه شهر در سطه ملی ،بدور از نودیکبینیهای محلی است.

 -4-1از قانون تأسیس شورایعالی و معماری ایران ()1351
در بند  3-این قانون در وفای

شورایتالی آمده است.

"بررسی و تصویب نهایی طرحهای جامع شهری و تاییرات آن خارج از نقاههای تفصیلی"
یتنی کامالً توجه را ،به ایننه به طرح جامع ،به حد طرح تفصیلی نرسد ،متطوف کرده است.
 نتیجه  :5قانون با عنوان کردن "خارج از نقاههای تفصیلی" کوامال بوه خطور غلطیودن
طرح جامع به ورطه طرح تفصیلی توجه داشتهاند و در مورد آن تیکید کرده است.
-5-1جمعبندی کلی از نظر قوانین (مصوبات رسمی در مورد حدود طرحهای جامع)

بدینترتیب مااهده میشود که قانونگواران اولیه ،کامالً به جامتیوت طورح جوامع و
نق

آن در تتیین جایگاه شهر در سرزمین ،نظام کاوری و وفای

مورتبط بوه آن

آگاه بودند .لذا مرتباً از ورود به جوییات و مباحث کامالً محلی و روزمره خودداری
نمودهاند.
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 -2دستورالعملها ،آییننامهها و مصوباتی که به جامعیت "طرح جامع" لطمه
زدهاند.
که در چند گروه قابل دستهبندی هکتند:
 -1-2انحراف از جامعیت در دستورالعمل تشخیص نوع مغایرت اساسی و غیراساسی طرح-
های تفصیلی با طرحهای جامع مصوب (مصوبه شورایعالی )1362/2/15
یک -در بند  2-ماده :2
به نحوه کاربری اراضی (بزای منطقهبندی و حوزههوای نوامبرده در طورح جوامع) کوه
کامالً کار را به قطته میرساند ،اشاره دارد.
دو -در بند  4-ماده :2
به "ضوابط تفنیک اراضی و ضوابط ساختمانی" ،اشاره دارد که باز هم اولوی ،در حود
قطته میشود و دومی خالفبندی از شرح خدمات است که تنها "کلیات ضوابط احداث
بنا" را در زمره کارهای طرح جامع میداند.
سه -در مبحث ماایرتهای شبنه ارتباطی طرح جامع با تفصیلی به مباحث متابر  12متوری هوم
میرسد و تاییر عرض آنها را ماایرت محکوب میکند .در حالی که طرح جامع اصووًً بوه
عرض متابر نباید بپردازد و فقط درجه متابر (آنهم متابر اصلی را) ما ص مینماید.
 -2-2انحراف از جامعیت دستورالعمل تشخیص اساس طرح جامع (مصوب )63/12/23

در این مصوبه با وجود ایننه در بندهای اولیه ب وبی جامتیت طورح را ناوانه گرفتوه
است ،بتداً در موارد بتدی از آن خارج شده است ،به شرح زیر.:
یک -بند " -2-3استقرار عملنردهای م تل

در داخل تقکیمات شوهری" کوه حتوی توا حود

محالت پیارفتهاند.
دو -بند " -1-3سرانه مصارف م تل

و کاربری زمین"

که بتداً به استناد آن ،سرانه مزاز کاربریهای شهری را ،بورای تموام شوهرها تتیوین
نموده است (که حاً مالک بررسی تمام طرحهای جامع در شورایتالیکوت) و آنهوم سورانه
زمین (بزای سرانه زیربنا و فضای باز) یتنی در واقع (غیرمکتقیم) تراکم را هم تتیین کرده
است.
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 -3-2انحراف از جامعیت دستورالعمل نحوه تعیین آستانههای مغایرت اساسی طرحهای
توسعه و عمران شهری (مصوب  94/6/30شورایعالی)
جویینگری در این دستورالتمل در مفاد زیادی وجود دارد از جمله:
یک" -بند  -3-2هر گونه تاییرات در نق

و عملنرد و عرض متابر و بازگاایی متبر جدید

…ماایرت اساسی است"،
در حالی که اصوًً متابر غیراصلی ب صو

در حد محالت و یا برای تفنیک اراضی

و احداث متابر جدید ،اصوًً میباید در طرح تفصیلی موردنظر باشد و در طرح جوامع فقوط
به متابر اصلی آنهم نق

و درجه آنها (نه عرض آنها) میباید توجه شود.

دو" -بند  - 6-تاییر در محدوده بافتهای نیازمند مداخله خا

 ،ماایرت اساسی است".

در حالی که تدقیق این محدودهها فقط در طرحهای تفصیلی ممنون اسوت و در مقیواس
طرح جامع تتیین لبههای دقیق ممنن نیکت.
سه -بند  -7-تاییرات در نظام کالبدی شهر ماایرت اساسی است.
در حالی که این امر فقط تا حد مناطق شهری در طرحهای جامع میباید صورت پذیرد
و حدود نواحی و محالت در طرح تفصیلی ما ص میشود.
چهار -در بند –ب قکمت :2-
تاییر در تراکم سواختمانی ،سوطه اشواال بنوا ،واحدپوذیری و حدنصواب تفنیوک را
ماایرت اساسی میداند.
که کامالً ناشی از ورود به قطتات شهری هکتند و در حد طرحهای تفصیلی
پنج -در بند د1-
تاییر سرانهها را غیرمزاز میشمرد (آنهوم سورانه زموین) کوه ناشوی از اثرگیوری از
تراکم است ،یتنی تراکم را هم (غیرمکتقیم) تتیین میکند.
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 -3جمعبندی نهایی در انحراف از جامعیت در تهیه و بررسیی و تصیویب
طرحهای جامع
بدینترتیب به علل تصویب این ضوابط و مقررات ،مصوبهها ودسوتورالتملهوا کوامالً
طرحهای جامع از جامتیت افتاده و در واقع به طورحهوای تفصویلی در مقیواس  1:10000توا
 1:25000بدل شدهاند.
که این نودیکبینی آنها را از کلینگری و جامعنگری دور کرده و باعث مافوول مانودن
بکیاری از اهداف ملی در طرحهای جامع شده است.
 بتالوه با ورود حزم زیادی ماایرتهای اساسی(که در واقع غیر اساسوی هکوتند) بوه
شورایتالی ،این شورا را هوم از عملنردهوای اصولی خوود و هودایت توسوته و عموران
شهرها ،در جایگاه سرزمین و اساسی دور میدارد.

 -4اصلیترین علل طوالنی شدن زمان بررسی طرحها در استان و راهحیل-
های برون رفت از آن
در دوره بررسی در استانهای عالوه بر مباحث فوق ،انحرافات دیگری نیو شنل میگیرد:
 -1-4روند بررسی طرح در استانها بدینترتیب است که:
 -1-1-4کارشناسان اداره کول راه و شهرسوازی طورح را موورد بررسوی قورار داده و در
صورت اطمینان از انزام تمام مفاد آن ،آنرا به کمیته فنوی کوارگروه زیربنوایی و
شهرسازی میفرستند.
البته در برخی از استانها بزای بررسی ایننه آیا طرح مفاد شرح خدمات را انزام داده ،بوه
محتوی طرح وارد شده و حتی اصالحاتی را در حد تصویبکنندگان طرح ،تفاضا مینمایند،
که باعث تطویل در این مرحله میشود (ب صو
دان

اگر کارشوناس مربوطوه فاقود تزربوه و

کافی بوده و یا ب واهد سالیق خود را ،به طرح تحمیل نماید)

 -2-1-4سپس کمیته فنی کار گروه زیربنایی و شهرسازی به بررسی طورح مویپوردازد و
گاهی مانند یک تصویبکننده عمل کرده و تا انزام اصالحات و تاییورات بوسویله
مهندس مااور ،طرح را به کارگروه نمیفرستند.
 -3-1-4سپس طرح در کارگروه زیربنایی و شهرسازی بررسی شده و گواهی ایون هموین
روش تصویبی اعمال میشود.
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 -4-1-4باًخره طرح به شورای برنامهریوی و توسته استان میرود.
در استانهایی که مکووولین اداره کول راه و شهرسوازی و یوا متاونوت عمرانوی
استانداری تزربه کافی دارند ،فقط کلیات طرح را مطرح و مصوبه میگیرند وگرنه
در آنزا هم روند مزبور کردن مااور به اصالحات اعالم شده ،صورت میگیرد.
 -2-4آسیبشناسی و پیشنهاد اصالح
 -1-2-4باید کامالً تصریه شود که ،تنها تصویب کننده طرحهای جامع شورایتالی اسوت و
دیگران فقط میتوانند نظرات خود را اعالم نمایند ،که مهنودس ماواور مویتوانود
آنها را اعمال کند و یا با دًیل عدم اعمال ،موضوع را ،به کمیته فنوی شوورایتالی
گوارش دهد.
 -2-2-4برای مراحل یاد شده زمان تتیین شود (برای مثوال سوه مواه) و بتوداز آن زموان
(بررسی در استان در هر مرحلهای باشد) ،طرح در کمیته فنوی شوورایتالی مطورح
گردد.
 -3-2-4باید کامالً حدود طرح جامع و ارجحیت نق
نکبت به نق

و جایگاه شهر در طرحهای جامع

محلی روشن گردد و در همان چهارچوب بررسی و افهارنظر (نه تصوویب)

در مورد آن در استان صورت پذیرد.
شهرداران و شوراهای شهر نباید بتوانند طرح را نودیکبین نمایند .که این امر با عدم تهیوه
طرح در سطه قطتات میتواند تا حد زیادی محقق گردد.
 -4-2-4باید برای همه روشن شود ،که طرح جامع طرحی اجرایی نبوده ،بلنه فقط راهنمای
تهیه طرحهای تفصیلی و اجراییکت.
 -3-4از آنزا که با بررسی طرح در استان و با حضور شهرداریها (و امنان عنس گرفتن از
طرح بوسیله تمام اعضاء) کامالً علنی میگردد( .)1با ارائه طرح در اولین مرحله بایود،
همومان نقاهای به تصویب برسد که در آن مااور ب

هایی از شهر را که باید تا

تهیه و تصویب طرح تفصیلی مورد حفافت کامل قرار گیرد (یا با دستورالتملهوایی
ممنن باشد) ،را ما ص نموده و در اولین جلکه بررسی طرح این نقاه به تصویب
برسد و به شهرداری و ارگانهای مربوطه ابالغ گردد.

 . 1البته این امر با شفافنمودن طرح برای همه تعداد محدود اعضای جلسات ،شاید مفید هم باشد.
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 -5مباحثی که در تهیه و روند بررسی طرحهای جامع باید مدنظر باشد.
ویژگیهای طرح جامع و حدود وفای و اختیاراتاان به شرح زیرست:
 -1-5تعیین نقش و جایگاه سرزمینی شهر
 -1-1-5نق

و جایگاه غالب شهر در طرحهای فرادست (از طرحهای آمای

 -2-1-5نق

و جایگاه تاری ی شهر و تاییرات آن

 -3-1-5نق

شهر براساس ویژگیهای نهادی و داخلی خود شهر

 -4-1-5نق

و جایگاه مطلوب شهر

 -6-1-5استنتاج و برهمگذاری نق ها و تدوین نق
تبصره :چنانچه تتیین نق

و جایگاه مطلوب شهر ،در سرزمین

واحدی برای شهر ممنن نبود ،تتری

شورایتالی برای تتیین نق

ملی تا طرحهای ناحیهای)

نقوش م تل

و احاله امر به

و جایگاه سرزمینی شهر

 -2-5تعیین عملکرد و جمعیتپذیری شهری
 -1-2-5تتیین عملنردهای عمده شهر ،برحکب نق

و جایگاه (تتیین شده) سرزمین

(بدون ورود به کاربری اراضی در سطه قطتات)
 -2-2-5تتیین جمتیت شهر در افق نهایی و افق زمانی طرح جامع ،برای تحقق نق
سرزمین
 -3-5جایگاه شهر در محدوده پیرامونی بالفصل
 -1-3 -5شناخت پتانکیلهای طبیتی و مصنوع توسته پایدار شهر
 -2-3 -5شناخت محدوده بالفصل شهر و عناصر ،فتالیتها و سنونتگاههایی که با
شهر موردنظر تتامل دارند و لذا میباید ،بطور ینپارچه برنامهریوی شوند.
 -3-3 -5شناخت ساختار و است وانبندی این مزموعه و شهر
 -4-3-5تتیین مقدار بهینه ،حداقل و حداکثر ،توسته شهری
 -5-3-5نمای

جهات مناسب ،مارو و ممنوع توسته شهر

 -6-3-5تتیین عملنردهای بورگ مقیاس و یا نیازمند اراضی ارزان ،تیسیکاتی و
تزهیواتی ضروری برای توسته متوازن شهر ،در حریم شهر
 -7-3-5تتیین شبنه ارتباطات اصلی شهر و منطقه شهری
 -8-3-5تتیین عملنردها و کاربریهای ماترک شهر و مناطق سنونتی و فتالیتی بالفصل
شهر در محدوده حریم شهر
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در تطویل روند تصویب در شورایعالی و استانها

 -9-3-5تتیین محل احداث شهرکهایی در حریم شهر برای ساکنان زیر خط فقر
سنونت شهری و یا دیگر ساکنان شهر که مایل به سنونت در واحدهایی انفرادی
(یا مزتمع) با فضای باز بورگ هکتند ،با ارتبا ریلی (و جادهای) سریع به شهر.
 -4-5مشخصات طرح جامع شهر
 -1-4-5نقاه است وانبندی و سازمان فضایی عمده شهر
 -2-4-5تتیین مناطقی از شهر که از نظر ارتفاعی میباید دارای محدودیتهای ویژهای
باشند (با عللی مثل همزواری آثار تاری ی ،انکداد منافر طبیتی ،عرف ساختار
موجود و غیره)
 -3-4-5تتیین مناطقی از شهر که میباید از حد تراکم جمتیتی خاصی عبور نننند.
 -4-4-5تتیین مناطقی از شهر که حد تراکم ساختمانی متینی نباید ،عبور نمایند.
-5-4-5تتیین مناطقی از شهر که فضای باز قطتات اراضی در آن (پس از ساخت)
نباید از درصد متینی کمتر باشد.
-6-4-5تتیین مناطقی از شهر (که بتلل م تل

مثل بافت ارزشمند متاصر و یا دارای طرحهای

آمادهسازی و غیره) میباید طبق الگوی موجود بهکازی و بازسازی شوند.
-7-4-5تتیین حدودی از اراضی در اطراف شهر که ،محدوده تدقیقی شهر در طرح
تفصیلی نباید از آن بورگتر باشد( .محدوده قطتی شهر در داخل این حدود در
طرح تفصیلی ترسیم میشود)
 -8-4-5با تیکید به حمل و نقل عمومی محور بودن شهرها ،ارائه نحوه اتصال شبنه
حمل و نقل عمومی شهر با فراشهر و ویژگیهای شبنه حمل و نقل عمومی
شهری (ریلی سبک مترو ،خطو ویژه اتوبوس)
-9-4-5تتیین مناطق پدافندی شهر (در سطه کلیات) و دستورالتملهای ضروری به
طرحهای تفصیلی
 -10-4-5تتیین ما صات و گونههای طرحهای تفصیلی موردنیاز شهر و حدود
تقریبی هر یک ،شامل طرحهای تفصیلی پایه ،موضوعی ،موضتی و مناطقی که
باید به شنل طبیتی باقی بمانند (سبو ،تاًب ،ارتفاعات و غیره).
 -11-4-5تدوین مبانی کلی ضوابط شهرسازی و احداث بنا که میباید راهنمای تهیه
ضوابط شهرسازی و احداث بنای طرحهای تفصیلی (موضتی ،موضوعی ،موردی و

غیره) باشد.

