 8آذر ماه 1399
28 November 2020

تهيه طرح هادی در روستاهای كشور چگونه انجام مي شود و چه قوانين و ضوابطي بر آن حاكم است؟
تعریف طرح هادی:

طرح هادي روستايي بعنوان سند و برنامه اي ده ساله جهت توسعه موزون و هدايت صحيح توسعه و عمران روستايي تلقي مي
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ویژه كاركنان دهياریها و شوراهایهای اسالمي روستا

شود و كليه اقدامات عمراني در سطح روستاها از جمله تهيه و اجراي طرحها و پروژههاي عمراني ،الزم است مطابق با ضوواب ،
برنامهها و سياستهاي طرحهاي مذكور انجام گيرد .بر اساس آئين نامه نحوه بررسي و تصويب طرحهاي توسعه عمران محلي،
ناحيهاي ،منطقهاي ،و ملي و مقررات شهرسازي و معماري كشور مصوب مورخه 78/10/12هيأت دولت ،طرح هوادي روسوتايي
طرحي است كه ضمن ساماندهي و اصالح بافت موجود ،ميزان و مکان گسترش آتي و نحوه استفاده از زمين براي عملکردهاي
مختلف از قبيل مسکوني ،توليدي ،تجاري و كشاورزي ،و تأسيسات و تجهيزات و نيازمنديهاي عمومي روستايي را بور حسوب
مورد در قالب مصوبات طرحهاي ساماندهي فضا و سکونتگاههاي روستايي يا طرحهاي جامع ناحيهاي تعيين مينمايد.

 -1ايجاد زمينه توسعه و عمران روستاها با توجه به شراي فرهنگي ،اقتصادي و اجتماعي
 -2تأمين عادالنه امکانات از طريق ايجاد تسهيالت اجتماعي ،توليدي و رفاهي
 -3هدايت وضعيت فيزيکي روستا
-4ايجاد تسهيالت الزم جهت بهبود مسکن روستاييان و خدمات محي زيستي و عمومي
ج هت تهيه طرح هادی و تعيين محدوده روستاها بر اساس موضوع بند الف جزء  5ماده  26قانون برنامه ششم توسعه
كميته ای بشرح ذیل تصویب و وظيفه مند است:

 -1مديركل بنياد مسکن استان (رئيس كميته)
 -2رييس بنياد مسکن شهرستان
 -3نماينده معاونت عمراني استانداري
 -4نماينده جهاد كشاورزي استان (معاونت ذيرب )
 -5نماينده راه و شهرسازي استان (معاونت ذيرب )
 -6فرماندار شهرستان
 -7بخشدار
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 -8رئيسشوراياسالميروستا(بعنوانناظر)
شاخصهای اولویت تهيه طرح هادی در روستاها توسط بنياد مسكن:

 -1محدوديت براي توسعه كالبدي روستا و تکميل شدن فضاهاي داخل محدوده مصوب روستا.
 -2تحقق جمعيت پيشبيني شده در طرح هادي مصوب.
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 -3گذشت  10سال از زمان تصويب طرح هادي روستا.
 -4اصالح بيش از  5بار محدوده يا افزايش بيش از  20درصد محدوده روستا براساس ماده  16آييننامه اجرايوي ارائوه خودمات
فني.
 -5تحوالت ويژه اجتماعي و اقتصادي و يا شراي خاص روستا ضمن توجه به نظرات مسئولين استاني.
ق وانين و مقررات مربوطه:

 -1محدوده قانوني روستا بر اساس مواد  3و  7قانون تعاريف محدوده و حريم شهر و روستا و شهرك و نحوه تعيين آن مصوب
 84/10/14تعيين و تدقيق و پس از تصويب ،جهت اجرا به دهياري و ساير دستگاههاي اجرايي ذيرب ابالغ ميشود.
 ،67/7/18از محل اعتبارات تملك دارائيهاي سرمايه اي استان در بودجه ساالنه بنياد مسکن انقالب اسالمي توأمين موي
شود.
 -3شوراهاي برنامهريزي و توسعه استان و كميته برنامهريوزي شهرسوتان موظفنود ( %5توا  )%8از سورجمع اعتبوارات تملوك
داراييهاي سرمايهاي استاني مصوب قانون بودجه ساالنه را مستند به بند ب جزء  5ماده  26قانون برنامه ششوم توسوعه در
اختيار بنياد مسکن انقالب اسالمي قرار داده تا صرف تهيه و اجراي طرحهاي هادي و بهسازي روستاهاي شهرستان ،نمايد.
 -4شوراي اسالمي بخش بر اساس بند  8ماده  79اصالح قانون شوراها مصوب  96/5/21وظيفه بررسي و تأييود طورح هوادي
روستا را به عهده دارد.
 -5مشاركت شوراي اسالمي روستا در تهيه طرح هادي روستا و بهسازي بافتهاي فرسوده و ضواب و مقررات ساخت و سواز در
روستا مطابق بند س مادۀ  76اصالح قانون شوراهاي اسالمي مصوب  96/5/21تصريح شده است.
 -6يکي از وظايف دهيار و دهياري همکاري با دستگاههواي ذيورب در راسوتاي تهيوه و اجوراي طورح هوادي روسوتا و تهيوه
پيشنهادهاي الزم و تعيين كاربري اراضي واقع در روستا ،به منظور گنجاندن آنها در طرح هادي و اجراي ضواب مربوط با
موافقت شورا مستند به بند 41مادۀ  10اساسنامه تشکيالت و سازمان دهياريها مصوب  80/11/21ميباشد.
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 -2بودجه تهيه طرح هادي روستايي مستند به ماده  18آيين نامه اجرايي تهيوه و تصوويب طورحهواي هوادي روسوتا مصووب
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