ضوابط مكانيابي شهرهاي جديد (مصوب ) 0631/01/52

«تر پايِ هادُ  7قاًَى تغيير ًام ٍزارت آتاداًي ٍ هسكي تِ ٍزارت هسكي ٍ ضْرسازي در هَرد تؼييي هحل
ضْر ٍ ضْرك غير رٍستايي اصَل كلي هكاًياتي ضْرّاي جديد تِ هٌظَر جلَگيري از رضد ضْرّاي تسرگ
ٍ ّنچٌيي رفغ ًياز اسكاى در هراكس جديد تَسؼِ اضتغال تر پايِ اهكاًات ٍ قاتليتّاي هَجَد كطَر در
زهيٌِ كطاٍرزي ،صٌؼت ٍ هؼدى ،فرٌّگ ٍ آهَزش تِ ضرح زير در تاريخ  86/10/22در ضَرايؼالي
ضْرسازي ٍ هؼواري تصَية ضد:
 .1هحاسثِ هيساى افسايص جوؼيت ضْر اصلي در  20سال آيٌدُ (ترآٍرد تقريثي)
 .2تؼييي هقدار جوؼيتي كِ تايد سؼي ضَد تِ ضْر يا ضْرّاي جديد هٌتقل گردد.
 .3تررسي اهكاًات دسترسي تِ اضتغال در ضْر يا ضْرّاي جديد
 .4ضَاتط هكاًياتي تْيٌِ:
الف) حفظ زهييّاي كطاٍرزي ٍ ّوچٌيي زهييّايي كِ از حيج ًَع خاك ،ضية ٍ ٍجَد آب ،هستؼد
كطاٍرزي تاضد.
ب) حداكثر استفادُ از اراضي دٍلتي
ج) فاصلِ كافي از ضْر اصلي كِ هاًغ اتصال ضْر جديد تِ آى تطَد.
د) تأهيي آب هَرد ًياز تر پايِ جوؼيت
هـ)هٌاسة تَدى ضكل (ًاّوَاريّا) ٍ اتؼاد ٍ هسائل تكتًَيكي (زهيي ساختاري) تطَر كلي
و) ضرايط هٌاسة آب ٍ َّايي ٍ زيست هحيطي ٍ هسائل آبّاي زيرزهيٌي ٍ دفغ آبّاي سطحي تطَر
كلي
ز) رػايت هالحظات اهٌيتي ،سياسي ٍ ًظاهي
 .5تررسي صرفِّاي اقتصادي– اجرايي تأسيس ضْر جديد حسة ضاخصّا ٍ تَجيْات فٌي ٍ اقتصادي
ًسثت تِ هفاد ترًاهِ پٌجسالِ تَسؼِ اقتصادي – اجتواػي – فرٌّگي جوَْري اسالهي ايراى

 .6در صَرتي كِ طرح جاهغ ضْر اصلي تحت تررسي هيتاضد ،تررسي هرتَط تِ احداث ضْر جديد تِ پس
از تصَية هطالؼات هرتَط تِ طرح جاهغ ضْر اصلي هَكَل گردد.
 .7طرح جاهغ ضْر جديد تِ تصَية ضَرايؼالي ضْرسازي ٍ هؼواري خَاّد رسيد.
 .8ضْر جديد از زهاى ضرٍع تا قثل از ضْر ضدى تاتغ هقررات هرتَط تِ ضْرك تَدُ ٍ پس از ضْر ضدى
تاتغ هقررات طرحّاي جاهغ ضْري خَاّد تَد.

