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 آشنایی با فرآیند تهیه و تصویب طرح هادي
 تعریف طرح هادي:

و ملی و مقررات شهرسازي و معماري کشور مصـوب   اي اي، منطقه عمران محلی، ناحیه ۀهاي توسع بررسی و تصویب طرح ةنحو ۀنام ینیبر اساس آ
استفاده از زمین براي  ةطرحی است که ضمن ساماندهی و اصالح بافت موجود، میزان و مکان گسترش آتی و نحوروستایی  ، طرح هاديِ 12/10/78مورخ

هاي عمومی روستایی را بر حسب مـورد در قالـب    نديعملکردهاي مختلف از قبیل مسکونی، تولیدي، تجاري و کشاورزي، و تأسیسات و تجهیزات و نیازم
 .نماید اي تعیین می هاي جامع ناحیه هاي روستایی یا طرح هاي ساماندهی فضا و سکونتگاه مصوبات طرح

 :باشند می هاي مذکور به قرار زیر اهداف مورد نظر از تهیه و اجراي طرح
 اجتماعی فرهنگی، اقتصادي وایجاد زمینه توسعه و عمران روستاها با توجه به شرایط  -1
 رفاهی امکانات از طریق ایجاد تسهیالت اجتماعی، تولیدي و ۀتأمین عادالن -2
 هدایت وضعیت فیزیکی روستا -3
 عمومی یجاد تسهیالت الزم جهت بهبود مسکن روستاییان و خدمات محیط زیستی وا -4

 فرآیند تهیه و تصویب طرح هادي:
ایـن   ةعهـد  گیري از مشارکت مردم بـر  ربط و بهره هاي ذي انقالب اسالمی، تهیه طرح هادي با هماهنگی دستگاهاساسنامه بنیاد مسکن  7اساس ماده  بر

 26 مـاده   5 جـزء  الـف  صالح و داراي تجربه، مطالعات طرح را به انجام رسانده و وفق بنـد  بنیاد گذاشته شده است. بنیاد مذکور نیز از طریق مشاوران ذي
 ةشهرسـتان، نماینـد   مسکن بنیاد ، رییس)کمیته یسیر( استان مسکن بنیاد اي متشکل از مدیرکل توسعه، طرح پیشنهادي را در کمیته ششم برنامه قانون

ـ ( روسـتا   اسالمی  شوراي  یسیشهرستان، بخشدار، ر استان، فرماندار شهرسازي و راه ةاستان، نمایند کشاورزي جهاد ةاستانداري، نمایند عمرانی معاونت ه ب
، پیش از ارسال طرح بـه کمیتـه تصـویب الزم اسـت      )21/5/96 مصوب( شوراها قانون اصالح 79 ماده 8 بند اساس رساند. بر به تصویب می ناظر)  وانعن

هـاي   االجرا به دستگاه نهایت طرح هادي پس از تصویب به عنوان سندي الزم در شده باشد. تأیید بررسی و بخش اسالمی طرح پیشنهادي توسط شوراي
 شود.   اجرایی و دهیاري ابالغ می

قـانون   26کیـد مـاده   أو ت 18/07/67هاي هادي روستا مصـوب  اجرایی تهیه و تصویب طرح ۀنام آیین 18ماده  مستند بهتهیه طرح هادي روستایی  اعتبار 
 .بنیاد مسکن انقالب اسالمی تأمین می شوداي استان در بودجه ساالنه  هاي سرمایه ییاز محل اعتبارات تملک دارابرنامه ششم توسعه کشور، 

هـاي سـطحی و    هاي عمومی، ضوابط ساخت و ساز، نحـوه هـدایت آب   میزان و جهت توسعه آتی روستا، کاربري پیشنهادي اراضی و محل استقرار فعالیت
 گیرد. ظه و تصویب قرار میحورد مالم در طرح هادياز جمله مسایل اساسی است که طرح شبکه معابر پیشنهادي 

 جایگاه دهیاري و شوراي اسالمی روستا در فرآیند تهیه و تصویب طرح:
، ضوابط ساخت و ساز و طرح اصالح شبکه معابر در این اراضیپیشنهادي کاربري  روستا، ۀتوسع سوي و سمتتوسعه عمومی روستا اعم از توجه به اینکه  با

هاي عمـومی بـا توجـه بـه      است دهیاري و شوراي اسالمی روستا براي ایجاد شناخت از وضعیت روستا و جانمایی کاربري شایستهشود،  طرح مشخص می
هـاي روسـتا تهیـه     نیازهاي واقعی و منطبق با واقعیـت  ۀپای برند تا طرح هادي پیشنهادي، داشته باش طرح ۀبا مشاور تهی يثرؤهمکاري م ،مالکیت اراضی

ت محلـی  یاساس نظرات نهادهاي مـدیر  کند که کمیته بر قانونی شوراي اسالمی روستا به عنوان ناظر در کمیته تصویب کمک مید. همچنین جایگاه وش
گرایانه و مشـتمل بـر    تواند به تصویب طرحی واقع تصویب می ۀثر و همراه با شناخت شوراي اسالمی روستا در جلسؤاقدام به تصویب طرح نماید. حضور م

 تا کمک نماید.هاي روس واقعیت
 :هادي  طرح  دار براي بازنگري  اولویت هاي  شاخص

مالك عمل خواهد بود. گاهی به دلیل ایجاد تغییـرات   ،شود و پس از آن نیز تا تصویب طرح بازنگري روستا تهیه می ۀطرح هادي براي افق ده ساله توسع
ـ    یۀاساسی در وضعیت روستا ممکن است اصالح در طرح هادي مورد نیاز باشد که با ارا ه مستندات الزم به کمیته تصویب طرح قابل پیگیري اسـت. امـا ب

 گیرد: مورد بازنگري قرار می طرح، کلی به یکی از دالیل زیر طور
 .زمان تصویب طرح هادي روستاسال از  10گذشت  -1
 .مصوب روستا ةفضاهاي داخل محدودشدن  کالبدي روستا و تکمیل  ۀتوسع براي  محدودیت  -2
 ولین استانی.ؤتحوالت ویژه اجتماعی و اقتصادي و یا شرایط خاص روستا ضمن توجه به نظرات مس -3
 . درصد محدوده روستا 20یش بیش از بار محدوده یا افزا 5اصالح بیش از  -4
 .بینی شده در طرح هادي مصوبتحقق جمعیت پیش -5
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