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 بسمه تعالی  

 معتمدیان آقای جناب

 رضوی خراسان استان توسعه و ریزی برنامه شورای رئیس و محترم استاندار

 

 اعالم مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران
 طرح تفصیلی  بافت پیرامون حرم مطهر امام رضا)ع(

 با سالم و احترام

 بافوت موورد در خوود پیشین مصوبات پیرو ،11/11/1911 مورخ جلسه در ايران معماري و شهرسازي شورايعالیبه استحضارمی رساند     

 ویره  طرر  ، شوورايعالی 11/9/1911 موورخ مصووبه 4 بنود تكلیو  اجوراي راسوتاي در و( ع) رضوا اموام حضرت مطهر حرم پیرامون

 را مشوهد شوهر پون  مواد  كمیسویون 19/11/1911 موورخ جلسوه در شود  تايید ، (ع) رضا مطهرامام حرم پيرامون بافت تفصيلی

 . بود خواهد محدود  اين در بعدي اقدامات عمل مالك و شد  قبلی هايطرح جايگزين طرح اين. نمود تصويب و بررسی

 بوا مواجهوه رويكردهواي بنیادين بازنگري راستاي در اقدامات تداوم ضرورت بر تأكید ضمن معماري و شهرسازي شورايعالی همچنین    

 : نمود مقرر عمومی، حقوق استیفاي و بافت تاريخی و فرهنگی معنوي، هويت اعاد  و مطهر حرم پیرامون محدود 

 و هواكانون از يكوی عنوان به آن فراملی مقیاس و( ع) رضا امام مطهر حرم پیرامون شهري بافت بفرد منحصر جايگا  و شأن به عنايت با. 1

 هايسیاسوت و اصوو  بافوت، در موجوود تواريخی و فرهنگی معنوي، هايارزش و اسالم جهان فرهنگی و مذهبی هايجريان مهم مقاصد

 : است تأكید مورد زير شرح به طرح، پايش و اجرا كنند  هدايت خطوط مثابه به ويژ  طرح بنیادين

 حورايم بنديپهنه و( شارها و تشرف محورهاي) پود و تار ساختاري الگوي اساس بر( حرمشهر ايد ) شهر با حرم همپیوندي تقويت  -1-1

 .طرح فضايی سازمان در منعكس زيارت،

 هوا،كاربري بینیپیش طريق از حرم پیرامون محدود  در زائران اجتماعی - اقتصادي متنوع طی  اقامت و حضور هايزمینه تقويت  -1-1

 . آنان توان با متناسب معماري و شهرسازي ضوابط و هافعالیت

 و عموومی خودمات ارتقوا  فضوا، اجتمواعی كیفیت ارتقاي طريق از محدود  در مجاوران پايدار سكونت استمرار ترغیب و تسهیل  -1-9

 .ساكنان توسط بافت نوسازي و احیا  منظور به متناسب مقررات و ضوابط اجراي

 .تشرف مراتب به توجه و مداريپیاد  اولويت با مجاوران و زائران براي بافت و مطهر حرم پذيريدسترس بهبود -1-4

 .مالكانه حقوق به احترام و حفظ  -5 -1

 الزاموات بوه ويژ  توجه و ابنیه كالبدي مشخصات ساير و ارتفاع كنتر  طريق از محدود  شهري سیماي در مطهر حرم جايگا  اعاد   -1-6

 .  زلزله و سیل موضوع باالخص بحران مديريت غیرعامل و پدافند
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 پیشونهاد از اجتنوا  طريق از دخیل نهادهاي مديريتی -اجرايی توان با طرح پیشنهادي اقدامات و مداخله مقیاس انطباق و هماهنگی  -1-7

 .  بافت نوسازي و احیا  اقدامات در محلی نهادهاي و موجود كارهاي و كسب صاحبان ساكنان، مشاركت حداكثر و شهري هايابرپروژ 

 ،(ديگور معوابر تموام و شارها تشرف، محورهاي) پیاد  و سوار  حركت و معابر شبكه نقشه اراضی، كاربري نقشه: شامل طرح اين اسناد. 2

 و ضووابط دفترچه و نقشه گذاري،تود  بنديحوز  نقشه عمومی، هايعرصه و فضايی سازمان نقشه ارتفاعی، و ساختمانی هايتراكم نقشه

 دبیرخانوه توسوط اساسوی، مغايرت هايآستانه و طرح اساس سند و موضوعی و موضعی هايطرح فهرست معماري، و شهرسازي مقررات

 . گردد ابالغ معماري و شهرسازي شورايعالی

 هوايمغايرت شود مقورر دسوتی، صوناي  و گردشوگري فرهنگی، میراث وزارت محل در 5/11/1911 مورخ جلسه مذاكرات به توجه با. 3

توسوط ( مصووبه ايون ابوالغ از پوس) كواري موا  يو  مودت ظرف موردي طور به ملی آثار حرايم ضوابط با تفصیلی ويژ  طرحاحتمالی 

 موورد طورح مشواوردبیرخانه شورايعالی شهرسازي و معماري با حضوور  و دستی صناي  و گردشگري فرهنگی، میراث وزارت نمايندگان

 .گردد اعالم تفصیلی ويژ  طرح در اعما  جهت نتیجه و گرفته قرار بررسی

 روش بوه و معمواري و شهرسوازي شوورايعالی مصوو  نامهشویو  وفوق نشد ، ساخته گذاريسرمايه هايپروژ  و تعهدات تكلی  تعیین. 4

 و شود  انجوام طورح، تصوويب تواري  از موا  دو مدت ظرف حداكثر 19/11/1911 مورخ پن  ماد  كمیسیون صورتجلسه در شد  پیشنهاد

 بوا مواجهوه شویو  تعیین معماري، و شهرسازي شورايعالی 11/9/1911 مورخ مصوبه به عنايت با. شود منعكس شورايعالی دبیرخانه به نتاي 

 اسوت ضوروري موذكور، مصووبه 9 بنود وفوق و نبوود  گرفته صورت تخلفات به قانونی رسیدگی لزوم نافی مذكور، هايپروژ  و تعهدات

 قضوايی مراجو  بوه پیگیوري براي ذيربط مراج  وساير محترم استاندار توسط مجوزها، وصدور اجرايی دراقدامات گرفته صورت تخلفات

 .شود اعالم وحقوقی

 توسوط طورح، اجوراي هوشومند پوايش سوامانه تغییورات، رصود امكوان و سوازيشفاف طرح، اجراي فرايند ارزيابی و نظارت منظور به. 5

 پوايش و نظوارت مسووولیت رضوي، خراسان شهرسازي و را  كل ادار . گردد اجرا و طراحی مشهد شهرداري و شهري بازآفرينی شركت

 .  داشت خواهد عهد  بر را اقدامات

 .الزامات و مالحظات پدافندغیرعامل در اسناد طرح منعكس و مالك اقدام اجرائی قرار گیرد.6

 شود. اقدام اعالم میجهت استحضاروصدوردستورانعکاس ومراتب 

 

 

 

 
 : رونوشت

 استحضار جهت-شهرسازي و را  محترم وزير-اسالمی مهندس آقاي جنا 

 جهادكشاورزي،دفاع هاي وزارتخانه و بحران زيست،مديريت محیط بودجه،پدافندغیرعامل،حفاظت و برنامه هاي سازمان محترم نمايندگان) ايران معماري و شهرسازي شورايعالی محترم اعضا 

 استحضار جهت-( دستی وصناي  گردشگري فرهنگی اسالمی،كشور،نیرو،میراث وارشاد فرهنگ وتجارت، معدن شهرسازي،صنعت و مسلح،را  نیروهاي وپشتیبانی

 استحضار جهت-ايران ومعماري شهرسازي شورايعالی عضوناظربرجلسات و اسالمی شوراي مجلس محترم نمايند  - تكیه انويه مهندس آقاي جنا 
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 استحضار جهت-نقل و حمل محترم معاون

 استحضار جهت-اسالمی انقال  مسكن بنیاد محترم رئیس

 استحضار جهت-كشور مهندسی نظام سازمان محترم رئیس

 استحضار جهت-شهرسازي و مسكن را ، تحقیقات مركز محترم رئیس

 استحضار جهت-مسكن و زمین ملی سازمان محترم عامل مدير

 استحضار جهت-جديد شهرهاي عمران شركت محترم مديرعامل

 استحضار جهت-ايران شهري بازآفرينی شركت محترم عامل مدير

 درج دستور و استحضار جهت-كشور رسمی روزنامه محترم مديرعامل

 استحضار جهت-مشهد شهر محترم شهردار

 استحضار جهت-مشهد شهر اسالمی شوراي محترم رئیس

 استحضار جهت-وزارتی حوز  محترم مديركل

 اقدام و انعكاس دستور صدور و استحضار جهت-رضوي خراسان استان شهرسازي و را  محترم كل مدير

 استحضار جهت-حراست مركز محترم رئیس-پور فاطمی آقاي جنا 

 استحضار جهت-حقوقی دفتر محترم كل مدير

 استحضار جهت-مجلس امور دفتر محترم كل مدير

 درج دستور و استحضار جهت-رسانی اطالع و ارتباطات مركز محترم رئیس

 استحضار جهت-عمران و توسعه هاي طرح و شهري ريزي طرح دفتر محترم مديركل

 استحضار جهت-ايران معماري و شهرسازي شورايعالی دبیرخانه محترم مديركل

 استحضار جهت-عمران و توسعه طرحهاي بر نظارت دفتر محترم مديركل

 استحضار جهت-ارزش واجد هاي بافت و شهري طراحی معماري تروي  دفتر محترم سرپرست

 ومعماري شهرسازي محترم مسوو  كارشناس اويسی خانم سركار

 پرتا  در درج و استحضار جهت-ها داد  پايگا  واحد  محترم مسوو 

 الزم اقدام جهت-محترم كارشناس-عقبائی خانم سركار

 آگاهی جهت-محترم كارشونواس-عطاران خانم سركار


