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اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻣﺤﺘﺮم اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن
ﻣﻮﺿﻮع :اﻋﻼم ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﺷﻬﺮ زاﻫﺪان
در اﺟﺮای ﺑﻨﺪ ) (5ﻣﺎده ) (4ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﺷﻬﺮﺳﺎزی و ﻣﻌﻤﺎری اﯾﺮان و ﻣﺎده
) (42آﺋﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﻧﺤﻮه ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻋﻤﺮان ﻣﺤﻠﯽ ،ﻧﺎﺣﯿﻪای ،ﻣﻨﻄﻘﻪای و ﻣﻠﯽ و
ﻣﻘﺮرات ﺷﻬﺮﺳﺎزی و ﻣﻌﻤﺎری ﮐﺸﻮر ،ﻣﺼﻮب  1378/10/12ﻫﯿﺄت ﻣﺤﺘﺮم وزﯾﺮان ،ﺑﻪ اﺳﺘﺤﻀﺎر
ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ؛ ﺷﻮرایﻋﺎﻟﯽ ﺷﻬﺮﺳﺎزی و ﻣﻌﻤﺎری اﯾﺮان در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻮرخ 1384/12/1؛ ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﺷﻬﺮ
زاﻫﺪان را ﮐﻪ در اﺟﺮای ﺑﻨﺪ ) (2از ﻣﺎده ) (3ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺎم وزارت آﺑﺎداﻧﯽ و ﻣﺴﮑﻦ ﺑﻪ ﻣﺴﮑﻦ و
ﺷﻬﺮﺳﺎزی و ﺗﻌﯿﯿﻦ وﻇﺎﯾﻒ آن ،ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﺗﻬﯿﻪ و در ﺗﺎرﯾﺦ  1384/7/24در ﺷﻮرای ﺗﻮﺳﻌﻪ و
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی آن اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪه ﺑﻮد را ﻣﻮرد ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻗﺮار داد و ﻣﻘﺮر ﻧﻤﻮد:
ـ ﺑﻨﺪ  2ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻓﻨﯽ )ﭘﯿﻮﺳﺖ( ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪاری ﺗﺪﻗﯿﻖ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺣﺮﯾﻢ ﺑﺮ
ﻣﺤﺪوده ﻣﻨﻄﺒﻖ ﻧﮕﺮدد.
ـ در اراﺿﯽ ﻏﺮب ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﺠﺎد ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﮑﺎﻧﻪ ﺷﺪه ،ﺗﻮﺳﻂ وزارت ﻣﺴﮑﻦ و
ﺷﻬﺮﺳﺎزی ،ﻣﻌﺎدل ﻗﯿﻤﺖ ،اراﺿﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ در داﺧﻞ ﻣﺤﺪوده واﮔﺬار ﺷﻮد.
ـ  5ﻫﮑﺘﺎر اراﺿﯽ ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮی ﺳﺘﺎد در ﺣﺮﯾﻢ ﺷﻬﺮ ﺗﺜﺒﯿﺖ ﮔﺮدد.
ـ در ﻣﻮرد اراﺿﯽ راهآﻫﻦ ،ﻣﺸﺎور ،دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ،ﺷﺮﮐﺖ راهآﻫﻦ و اﺳﺘﺎﻧﺪاری
ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﻧﻈﺮات را ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی و اﯾﻦ ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی ﻣﻼک ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ـ در ﻣﻮرد ﺳﺮاﻧﻪ آﻣﻮزﺷﯽ آﺧﺮﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺸﺎور اﺧﺬ و در
ﻃﺮح ﻟﺤﺎظ و ﻣﻼک ﻋﻤﻞ ﻗﺮارﮔﯿﺮد.

ﺿﺮوری ﻣﯽداﻧﺪ از ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺆﺛﺮ و ﺛﻤﺮﺑﺨﺶ ﺷﻮرای ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی آن اﺳﺘﺎن ﺑﻪ
رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟﯽ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻃﺮح ﻣﺬﮐﻮر ﻗﺪرداﻧﯽ ﻧﻤﻮده و اﻣﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺟﺮای
دﻗﯿﻖ ﻃﺮح ﻻزماﻻﺟﺮای ﯾﺎدﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻬﺮداری و ﺳﺎﯾﺮ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ذیرﺑﻂ در ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻋﻤﺮان ﺷﻬﺮ،
زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺎﻟﺒﺪی ﻣﻮزون ﺷﻬﺮ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ آن و ﻣﺎﻻً آﺳﺎﯾﺶ و رﻓﺎه و
ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻣﺤﺘﺮم ﺷﻬﺮ زاﻫﺪان ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدد.
اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﺮاﺳﺎس ﺟﻤﻌﯿﺖ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﺑﺮای ﺷﻬﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن دوره ﻃﺮح ) (1395ﻣﻌﺎدل
 776060ﻧﻔﺮ ﻣﺤﺪودهای ﺑﻪ وﺳﻌﺖ  6856ﻫﮑﺘﺎر ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺎرﺑﺮﯾﻬﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺷﻬﺮ )ﺑﺎ ﺗﺮاﮐﻢ
ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی  115ﻧﻔﺮ در ﻫﮑﺘﺎر و ﺗﺮاﮐﻢ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺧﺎﻟﺺ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی  330ﻧﻔﺮ در ﻫﮑﺘﺎر( ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ.
ﺧﻮاﻫﺸﻤﻨﺪ اﺳﺖ دﺳﺘﻮر ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻪ ﻃﺮق ﻣﻘﺘﻀﯽ ﺑﻪ اﻃﻼع ﺷﻮرای ﻣﺤﺘﺮم اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻬﺮ
و ﺷﻬﺮدار ﻣﺤﺘﺮم ﻣﺮﺑﻮط و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮاﺟﻊ ذیرﺑﻂ رﺳﺎﻧﯿﺪه ﺷﻮد.
اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک ﻃﺮح ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎً ﺟﻬﺖ اﺟﺮاء اﺑﻼغ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

اﯾﺮان ـ اﻣﯿﺮ ﻓﺮﺟﺎﻣﯽ ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ و دﺑﯿﺮ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﺷﻬﺮﺳﺎزی و ﻣﻌﻤﺎری

