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استاندار محترم کلیه استانها
اعضا محترم شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ  0847/5/11خود ،ضمم أییدمک یلدمار مری مای
پدشنهادی « ضوابط و مقررار پایسازی و بهسازی نما ا و جکاره ای شهری»  « ،مناسب سازی پداده را ها در معمابر
شهری» و « ضوابط و مقررار سامانک ی به منظر شهری» ( پدشنهادی وزارر مسمن و شهرسمازی) مقمرر نممود یمه
موضوع با روینرد ای مورد نظر شورا در یمدته ای متشنل از نماینکگان وزارر مسمن و شهرسمازی -وزارر یشمور-
وزارر فر نگ و ارشاد اسالمی و سازمان مدراث فر نگی  ،صنایع دستی و گردشگری و با دعور از صاحب نظران ایم
موضوع  ،مورد بررسی قرار گرفته و نتدجه مصوبه شورای عالی ألقی می گردد.
لذا با أوجه به أشن دل جلسار یمدته مورد نظر و اأخاذ أصمدم نهایی نماینکگان مورد نظر شورا  ،مت مصوبه نهایی بمه
شری  ،مت مصوبه نهایی به شری زیر جهت استحضار و صکور دستور انعناس به مراجع ذیربط جهت اقمکا ابمالم ممی
شود.
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص ضوابط و مقررات ارتقاء کیفی سیما و
منظر شهری ( پاکسازی و بهسازی نماها و جداره ها ،مناسب سازی معابر پیاده راهی و پیاده روها ،
ساماندهی به منظر شهری)
 -1کلیات
در راستای وظایف محوله براساس ماده  81قانون برنامه چهار أوسعه  ،أنمدل مصوبه مورخ  ، 0865/4/14شورای عالی
شهرسازی و مع ماری ایران أحت عنوان ضوابط و مقررار نمای شهری و به منظور ارأقاء یدفی بصری و ادرایی سدما و
منظر شهری  ،شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ  0847/5/11ضوابط و مقررار ارأقاء یدفی سدما
و منظر شهری را به شری زیر أصویب نمود:

 -1-1دامنه کاربرد
ای مصوبه از أاریخ ابالم برای یلده معماران  ،راحان شهری  ،دستگا های أهده و أصویب و نظارر بر اجمرای مری
ای أوسعه شهری و شهرداری ا و دیگر مراجع صکور پایان یار ساختمانی و سمازمان مای نظما مهنکسمی و سمایر
نهاد ای ذیربط الز االجرا خوا ک بود.
 -2-1حوزه شمول
أوسعه ای شهر ی آأی  ،شهر ای جکیک و شهریهای مسنونی جکیک االحکاث از زممان ابمالم  ،مشمموی ایم مصموبه
خوا نممممممممممممممممممممممممممممممممک بممممممممممممممممممممممممممممممممود .بممممممممممممممممممممممممممممممممرای
بافت ای موجود ندز به أرأدب اولویت ری ای موضعی سامانک ی منظر شهری أهده می شود .ایم

رحهما مبماب

برنامه أنظدمی و حکایثر ظرف مکر  1سای از أاریخ ابالم ای مصوبه أهده خوا نک شک.
 -3-1هدف
کف از اجرای ای مصوبه
الف – أالش در جهت استفاده بهدنه از منابع و أیمد سالمت و رفاه سایند
ب – سامانک ی به سدما و منظر شهری در شهر ا ،روستا ا و سایر مجتمع ای زیسمتی در یشمور و أمالش در جهمت
ایجاد شرایط مناسب زنکگی در آنها
ج -احدای فر نگ معماری و شهرسازی غنی گذشته یشور
د -جلوگدری از بروز نا ما نگی ای بصری و یاریردی در فضا ا و فعالدتهای شهری
م  -افزایش أعامالر اجتماعی و یوشش در جهت أنظدم جریان حدار مکنی
 -2تعاریف
 -1-2منظر شهری  :در ای مصوبه منظور از منظر شهری یلده عناصر بدعی و مصنوع (ساختمانها و الحاقار آنها
 ،مبلمان شهری  ،پوشش گدا ی و  )...قابل مشا که از عرصه ای عمومی شهر شامل خدابانها  ،مدادی  ،گره ا و پهنه
ای عمومی است.
 -2-2نما :منظور از نما در ای مصوبه  ،نمای شهری و در انبباق با أعریف ارائه شکه در بنمک  0مصموبه 0865/4/14
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ( یلده سبوی نمایان ساختمانهای واقع در محکوده و حریم شمهر ا و شمهریها
یه از داخل معابر قابل مشا که است اعم از نمای اصلی یا نما ای جانبی) می باشک.

 -3-2جداره :منظور از جکاره ،سبوی مربوط به دیوار ای محو ه ایی است یه دچ ساختمانی به صورر بالفصل
به آن ملح ندست نظدر دیوار باغار و نظایر آن
 -4-2پیاده راه  :منظور از پداده راه  ،خدابان ا و گذر ایی است یه منحصراً برای عبور پداده مورد استفاده قرار ممی
گدرد.
 -5-2کمیته های ارتقاء کیفی سیما و منظر شهری :ای یمدته نهادی پدشنهادی است یه بمه منظمور ایجماد
ما نگی مدان یلده سازمانها ،نهاد ا ،دستگا ها  ،شریت ا و مؤسسار ذیربط در امر ارأقاء یدفی سمدما و منظمر  ،در
شهر ا أشندل می گردد .نهاد ای مذیور در ای مصوبه از ای پس به اختصار « یمدته » نامدکه می شود.
 -3ضوابط کلی
 -1-3ضوابط مربوط به سیما و منظر
 -0-0-8ری و اجرای بنا ای واقع درمنا

أاریخی شهر بایک دارای مقداس انسانی بوده و دانه بنکی و ریخت شناسی

مشابه بافت أاریخی شهر داشته باشک در راحی معماری بنا ای یالن مقداس ،أقسدم بنا به احجا متناسب با دانه بنکی
بخش أاریخی شهر الزامی است.
 -1-0-8در احکاث ابنده  ،انتخاب مصالح نما ای ساختمانی بایک به گونه ای باشک یه عالوه بر رعایت ضوابط و مقررار
رحهای جامع و أفصدلی و سایر مصوبار شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ،موجب آلودگی محدط زیست نشمود
و قابل بازیافت و پایسازی باشک .به شهرداری ا امنان داده می شود أا ی برنامه ای  1ساله نسبت به بهسازی مصالح
نمای ساختمانهای موجود در شهر ا اقکا نماینک.
 -8-0-8در پایسازی مصالح ساختمانی ،رنگ و بافت و مصالح نما در بخش مای أماریخی شمهر مخموانی داشمته و
أرجدحاً از مصالح بو آورد (محلی ) انتخاب شونک.
 -8-0-8یلده أابلو ای مربوط به فعالدتهای شهری اعم از أجاری  ،درمانی  ،خکماأی  ،اداری و  ...در سبح شهر ا بایک
در انبباق با مبحث بدستم مقررار ملی ساختمان  ،به صورر ما نگ برای صنوف مختلف أهده شود .ابعاد ،فر  ،ری
و محل نصب أابلو ا بایک أوسط « یمدته» أعدد و مالند و بهره برداران ملز به رعایت ای مقررار می باشنک.
 -1-0-8أعکد أابلو ای معرف یاربری در یک منظر شهری مجاز نمی باشک ،و ر أصرف أنها مجاز به استفاده از یمک
أابلو در نما یا جکاره ر یک از معابر شهری یه أصرف مذیور در حاشده آن قرار دارد  ،است.

 -6-0-8به منظور سامانک ی و ایجاد ما نگی مدان أابلو ای أبلدغاأی در مقداس شهری  ،به شهرداری ا اختدار داده
می شود أا نسبت به أهده ضوابط و مقررار مربوط به محل و نحوه استقرار أابلو ای شهری ( بدلبورد ما) نقاشمی ما ،
جکاره ا  ،استفاده از نمایشگر ای بزرگ شهر  ،أابلو ای أبلدغاأی  ،أابلو ای را نمای شهری ( نا خدابانها و مدادی و
 )...اقکا نمایک و به أصویب « یمدته » برسانک .رعایت أصمدمار « یمدته » در ای زمدنه برای دستگا ها  ،سمازمانها ،
نهاد ا و مؤسسار دولتی و عمومی در اولویت قرار دارد.
 -7-0-8پدش آمکگی بکنه ساختمانها (نظدر بالن  ،أراس و  )...در فضا ای شهری ممنوع بوده و احکاث فضا ای ندمه
باز با عقب نشدنی دیوار ای خارجی از حک زمد أیمد خوا ک شک .ای فضا ای ندمه باز جهت أقویت چشمم انمکاز ای
مناسب شهری ،یا ش اثر أابش شکیک خورشدک  ،نگهکاری گل و گداه و موارد مشابه بوده و بهره برداری از ای فضما ا
به عنوان انباری (محل نگهکاری مواد غذائی  ،سوخت و  )...و خشک نمودن البسه ممنوع است.
 -4-0-8راحان موظفنک در راحی ابنده  ،فضای مورد نداز جهت انباری و محل خشک نمودن البسه را در درون ابنده
پدش بدنی نماینک .مساحت ای فضا ا أا سقف ( %01ده درصک) یل مساحت زیربنا جزء مساحت مفدک محاسبه نمی شود.
 -5-0-8أمامی پدش آمکگی ای موجود بکنه ساختمان ا از حک زمد در نگا أخریب و نوسازی ابنده از نمایا جکاره
ساختمان حذف می شونک.
 -01-0-8از أاریخ ابالم ای مصوبه أا سقف  %01مساحت زیربنای ر یک از واحک ای مسنونی به فضا ای ندمه باز
و پدش فضای ورو دی اختصاص خوا ک داشت ای بخش جزء زیربنا محسوب نمی شود و مسکود نمودن و الحاق نمودن
آنها به فضا ای محکود ساختمانها به ر نحو ممنوع می باشک.
 -00-0-8راحان و مجریان موظفنک معماری بنا ای واقع در أقا ع معابر را به گونه ای راحی و اجرا نماینک یمه بمه
ارأقاء یدفدت بصری و فضایی أقا ع ا منجر شود.
 -01-0-8با أوجه به ا مدت معماری نبش  ،ینج  ،دروازه ا  ،ری و نمای ساختمانهای واقع در ای نقاط بایک به أییدک
« یمدته » برسک.
 -08-0-8در شهر ایی یه پوشش نهایی غالب آنها از انواع پوششهای شدبکار می باشک « یمدته» رنگ ما  ،جمنس و
حکود شدب مجاز آن را به گونه ای معد می نمایک یه ما نگی در سدما و منظر شهری فرا م آیک.
 -08-0-8استفاده از پوشش ای شدبکار  ،در شهر ایی یه استفاده از آن در سنت معماری محل نباشک ،ممنوع خوا مک
بود.

 -01-0-8استفاده از فرمهای نامتعارف (نظدر یشتی  ،مدوه ا و  )...در راحی و احمکاث بنا ما  ،بمه أشمخدی یمدتمه
ممنوع می باشک رعایت ای مصوبه برای دستگا ها  ،نهاد ا و سازمانهای دولتی را در اولویت قرار دارد.
 -06-0-8استفاده از نما ای پرده ای (نما ای آلومدندمی ،شدشه ای  ،یامپوزیت ،شدشه ای جدوه ای و  )...در جمکاره
ای بدرونی و ق ابل مشا که از عرصه ای عمومی ،ضم رعایت مبحث چهار مقررار ملمی سماختمان  ،بمرای یلدمه
بنا ای دولتی و عمومی ممنوع بوده و استفاده از ای مصالح صرفاً درون بنا ا مجاز است به مالند ابنده موجود فرصت
داده می شود أا ظرف مکر  8سای  ،با اولویت بنا ای دولتی و عمومی به اصالی نمای ای ابنده با مصالح جایگزینی یه
أوسط یمدته أعدد می شود  ،بازسازی نماینک.
 -07-0-8در راحی و اجرای ابنده احکاث أیسدسار (نظدر چدلر  ،یولر و  )...بصورر نمایان در منظمر شمهری ممنموع
است و أیسدسار بایک با أمهدکار مناسب از معرض دیک عمومی حذف شونک در ابنده موجود به مالنان فرصت داده ممی
شود أا مباب برنامه ای یه از سوی «یمدته» مشخی می شود ظرف مکر  8سای به اصالی نما اقکا نماینک.
 -04-0-8از ای پس احکاث ابنده ای یه به دلدل ارأفاع زیاد و یا درشت دانگی و  ...حقوق مسایگان را در استفاده از
نور ،مناظر و موا ب بدعی سلب نمایک ممنوع می باشک « .یمدته » سنجه ای مورد نداز در ای خصوص (نظدر حکاقل
فواصل و ارأفاع بنا ا در مسایگی واحک ا أعدد خوا ک نمود)
 -05-0-8استفاده از بامهای سبز در محل ایی یه « یمدته » أصویب نمایک مجاز خوا ک بود.
 -2-3ضوابط مربوط به ساماندهی کالبدی فضاهای شهری
 -0-1-8به مالند ابنده فرصت داده می شود أا ظرف  1سای از أاریخ ابالم ای مصموبه  ،یلدمه یانالهمای أیسدسماأی
نمایان در نما ا و در جکاره ای شهری شامل یولر ا (اسپدلت ا) یانالهای یولر  ،ناودانا  ،سدمها و یابلهای برق و ألف
 ،دودیش بخاری  ،لوله ای أیسدساأی (به استثناء لوله ای گاز شهری) و نظایر آن به أکریج از نما ای شهری حذف و
یا به گونه ای سامانک ی شونک یه در نمای یا جکاره شهری قابل مشا که نباشک .لولمه مای گماز شمهری ندمز بایسمتی
متناسب با رنگ نمای ساختمانها رنگ آمدزی شود.
-1-1-8نصب أابلو ایی یه در معابر موجب اختالی در حریت عابری شود ،مباب مبحث بدستم مقررار ملی ساختمان
ممنوع است.
 -8-1-8مناندابی یابد

ا  ،یدوسنها در معابر پداده (اعم از ألف عمومی ،روزنامه فروشمی  ،صمنکوقهای جممع آوری

صکقار و  )...بایک به گونه ای انجا شود یه مزاحم حریت عابری پداده نباشک.

 -8-1-8به شهرداری ا امنان داده می شود أا مباب برنامه ای  8ساله نسبت به سامانک ی یابد

ا و یدوسک ا

و اثاثه شهری موجود اقکا نماینک.
 -1-1-8ایجاد رگونه اختالف سبح (لبه  ،پله  ،سنو و  ) ...در مسدر عبور در معابر پداده ممنوع است و أغددرار سبوی
بایستی بوسدله شدب را ه و رمپ انجا شود.
 -6-1-8یفسازی معابر پداده بایستی به گونه ای انتخاب شود یه امنان سرخوردن عابری به حمکاقل یما ش یافتمه ،
امنان پایسازی داشته و از مصالح بو آورد انتخاب شکه باشک.
 -7-1-8یفسازی معابر بایک با مناری و مشاریت عمومی مالند بنا ای حاشده معبر و شهرداری  ،نگهکاری و مرمت
شود.
 -4-1-8اثاثه شهری بنار رفته در فضا ای شهری از نظر فر  ،انکازه  ،رنگ و مصالح بایستی مبماب بما مری اثاثمه
شهری و متناسب با بافت و احجا معماری ا راف ای فضا ا راحی و اجرا شونک.
 -5-1-8حفظ و أوسعه فضای سبز شهری بایک حتی االمنان با گونه ای گدا ی و بومی صورر گدرد « .یمدته» گونه
ای گدا ی بومی را متناسب با ویژگدهای بدعی  ،أاریخی و فر نگی ر شهر مشخی نموده و اعال می نمایک.
 -3-3ضوابط مربوط به ساماندهی زیر ساخت های شهری
 -0-8-8أعبده أیسدسار گرمایشی و سرمایشی و یانالهای مورد نداز در فضا ای داخلی ساختمان الزامی است.
 -1-8-8یلده مسدر ا و یانای ای أیسدساأی موجود در معابر (پداده رو ا و پداده را ها) بایک بوسدله یفسازی مشخی
شود .یانای ا بایک به گونه ای احکاث شونک یه دسترسی به آنها برای أعمدر به سهولت فرا م آیک.
 -8-8-8یمدته موظف است أا زمدنه شنل گدری ایجاد یانای مشترک انرژی در معابر را با مناری شهرداری ،وزارر
یشور و سازمانها و دستگا های ذیربط پدگدری نمایک.
 -4-3ضوابط مربوط به ساماندهی کارکردی فضاهای شهری
 -0-8-8به منظور استفاده بهدنه از فضا ای شهری و ایجاد سرزنکگی در آنها  ،به شهرداری ا اختدار داده می شود أما
بممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممما مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممما نگی
یمدته ا در شهر ا و ساینان مجاور  ،در معابری یه عرض بخشی از پداده رو آنها بدش از سه متر باشک ،در ایا أعبدل
و ساعار شبانگا ی به یاربری ائی چون اغذیه فروشی و عرضه یننکگان آبمدوه و نوشدکنی ای سمرد و گمر اجمازه

د نک أا بخشی از معبر را با مبلمان مناسب أجهدز و از مراجعد پذیرایی نماینک لن احکاث نرده و یا ایجاد مانع ثابت در
مسدر عابری در آن ممنوع است.
 -5-3ضوابط مربوط به نظارت بر اجرای مقررات
 -0-1-8أحویل نقشه حجمی ابنده و رانکوی مصالح بنار گرفته شکه در راحی ابنده جکیک و ابنده مجاور ( مسمایگی)
برای اخذ پروانه ساختمانی به مرایز بررسی و ینتری نقشه و مراجع صکور پروانه ساختمانی از سموی متقاضمدان الزاممی
است .در ای نقشه ا ایجاد ما نگی مدان احجا از نظر فر  ،جنس و رنگ مصالح  ،دانه بنکی و رخت در واحمک ای
مسایگی الزامی است  .دستورالعملها و را نما ای مورد نداز در ای خصوص از سوی یمدته أکوی و ابالم خوا ک شک.
 -1-1-8صکور پایاننار و گوا ی عک خالف برای ابنده جکیک االحکاث منوط به اجرای نقشه ای ارائه شکه جهت اخذ
پروانه ساختمانی است .مهنکسد ناظر مسئوی اجرای دقد نقشه ای مصوب (بویژه نما و حجم ) خوا نک بود.
 -4سازمان اجرای مقررات
 -0-8به منظور أکوی ضوابط محلی و أ نمدلی و فرا م نمودن شرایط أحق پذیری ای مصموبه  ،یمدتمه مای بمد
بخشی أحت عنوان « یمدته ارأقاء یدفی سدما و منظر شهری» ظرف مکر سه ماه پس از ابالم ایم مصموبه در یلدمه
شهر ا به شری زیر أشندل خوا ک شک .دبدرخانه ای یمدته در سازمان مسن و شهرسازی استان مستقر خوا ک بود.
 -2-4کمیته های ارتقاء کیفی سیما و منظر شهری
 -0-1-8ای یمدته نهادی أخصصی غدر بخشی  ،غدر انتفاعی است (براساس مفاد أبصره بنک  8از مماده  8آئمد ناممه
نحوه بررسی و أصویب رحهای أوسعه و عمران محلی  ،ناحده ای و منبقه ای و ملی و مقررار شهرسازی و معمماری
یشور مصوب  0874/01/01دیر محتر وزیران أشندل می شود) یه به منظور ایجاد ما نگی مدان یلده سمازمانها ،
نهاد ا  ،دستگا ها  ،شریتها و مؤسسار ذیربط در امر ارأقماء یدفمی سمدما و منظمر شمهری و بما عضمویت نماینمکگان
شهرداری  ،مهنکسد مشاور أهده یننکه ری أوسعه شهری  ،سازمان مدمراث فر نگمی  ،صمنایع دسمتی و گردشمگری
استان  ،سازمان نظا مهنکسی استان  ،اداره یل فر نگ و ارشاد اسالمی استان  ،دو نفر از اعضاء دئت علمی دانشنکه
ای معماری و شهرسازی استان و سازمان مسن و شهرسازی استان أشندل می گردد.
 -1-1-8در صورر أشندل شورای سدما و منظر شهری در استانها ای یمدته به عنوان ینی از یمدته ای أخصصمی
شورای مذیور خوا ک بود.

 -8-1-8یمدته حسب مورد از نماینکگان سازمانها  ،دستگا ها و نهاد ای ذیربط جهت شریت در جلسار مرأبط دعور
به عمل می آورد.
 -8-1-8مکیر (معاون ) شهرساز یو معماری سازمان مسن و شهرسازی استان دبدر یمدته خوا ک بود.
 -1-1-8اعضاء یمدته أوسط باالأری مقا سازمان  ،نهاد یا دستگاه ذیربط در استان أعدد و احنا آنان أوسط رئمدس
سازمان مسن و شهرسازی استان صادر و ابالم خوا ک شک.
 -6-1-8اعضاء یمدته بایستی دارای أخصی معماری  ،راحی شهری و یا راحی منظر باشنک.
 -7-1-8ارأباط استخکامی نماینکگان با نهاد ا  ،سازمانها و دستگا های ذیربط الزامی نخوا ک بود.
 -4-1-8ضوابط و مقررار أنمدلی درخصوص ای مصوبه أوسط « یمدته » أهده و به أصویب یمدسدون ماده  1استان
خوا ک رسدک.
 -5-1-8وظایف یمدته عبارر است از :
الف -ایجاد ما نگی درخصوص مبالعار  ،اقکامار اجرائی و عمرانی در سدما و منظر شهری
ب – منبقه بنکی شهر ا جهت انجا اقکامار بهسازی و ارأقاع یدفی سدما و منظر شهری
پ -بررسی و أییدک رحهای موردی سامانک ی به سدما و منظر شهری
ر – أعدد مصالح مناسب برای استفاده در نما ا و جکاره ای شهری ،یفسازی بستر معابر پداده را ی و پداده رو ا بما
عنایت به موارد اقلدمی  ،فر نگی و سایر ویژگدهای أاریخی و بومی و ایجاد ما نگی مدان مصالح نما ا و جکاره ما و
یفسازی معابر پداده را ی یا پداده را ها با اولویت بنارگدری مصالح بومی.
ث -أعدد مدزان نورد مورد نداز فضا ای شهری (معابر  ،مدادی  ،پهنه ما و بنا مای مهمم برحسمب لمویس) و نحموه
نورپردازی به آنها ( به گونه ای یه باعث افزایش زمان حضور شهرونکان در فضا ای شهری شکه و در عد حای مانع از
مشا که ستارگان نشود)
ج -أکوی ضوابط و استانکارد ای بومی  ،انکازه ا و فواصل مدان مبلمان شهری
چ -أکقد ضوابط  ،مقررار و الزامار ای مصوبه متناسب با شرایط محلی
ی -أکوی ضوابط و مقررار مناسب جهت نگهکاری  ،بهسازی  ،مرمت  ،بازسازی و نوسازی نما ا ،جکاره ا و یفسازی
معابر
خ -أکوی ضوابط و مقررار مربوط به جانمایی مبلمان شهری در فضا ای شهری متناسب مقتضدار محلی و بومی

د -أکوی ضوابط  ،مقررار و دستورالعمهای مورد نداز درخصوص نحوه مناندابی  ،نحوه استقرار ،جمنس  ،رنمگ  ،فمر
أابلو ای شهری و محلی
ذ -اولویت بنکی فضا ای شهری جهت انجا مبالعه  ،راحی و اقکامار بهسازی سدما و منظر شهری
 -01-1-8رگاه براساس أصمدمار و مصوبار ای یمدته ضوابط و مقمررار سماختمانی منمکرج در رحهمای أوسمعه
شهری دچار أغددراأی شود ای أغددرار بایستی به أصویب یمدسدون ماده  1استان برسک.
 -00-1-8نحوه مکیریت و أشندل جلسار و أصمدم گدری ا براساس آئد نامه داخلی یمدته ا انجا خوا ک شک.
 -5بازنگری در ضوابط
در صورر أشخدی یمدته و نداز به ای مصوبه ر  1سای ینبار مورد أجکیک نظر أنمدل و اصالی قرار خوا ک گرفت.

معاون وزیر و دبیر شورایعالی شهرسازی و
معماری ایران
امیر فرجامی

