
 

 حفظ حقوق عمومی و خصوصی در اصالح طرح تفصیلی بافت پیرامون حرم مطهر حضرت رضا )ع(  :موضوع طرح

 

    توضیحات و داليل پیشنهاد طرح:

اسالمي و محل رجوع عاشقان و دل باختگان علي حرم مطهر رضوي و بافت پيرامون آن، شاخص ترين تجلي نظام جمهوري 

موسي الرضا عليه آالف التحيه و الثناء از سراسر دنيا بوده و به يقين بزرگترين مقصد سفر در كشور است و لذا تأمين دسترسي بن

 مي باشد. پياده و سواره به شكل مناسب، خدمت ويژه اي به زائرين و مجاورين حضرتش

)معابر و فضاي سبز( و مشاركت مالكين  فضاهاي عمومي شهري و اجراي پروژه هاي خدماتي و زيرساختيتوسعه  به همين منظور

به حول و قوه الهي، تحول جدي در اجراي شارستان و  در دستور كار مديريت شهري  قرار گرفته ودر پروژه هاي كوچك مقياس 

ح تفصيلي اطراف حرم مطهر حضرت رضا ع توجه به نكات زير در اصالح طرمعابر، فضاي سبز و ره باغ ها صورت پذيرفته است. 

 ضروري است:

 صالحيت مقام تدوين كننده طرح: -الف

قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري و ساير قوانين و مقررات مربوط به تدوين و تصويب طرح هاي  5با عنايت به ماده 

است و لذا مداخله مستقيم شوراي عالي شهرسازي  قانون ياد شده 5كميسيون ماده امر تفصيلي و اصالح آنها، مقام ذيصالح براي اين 

در اصالح طرح تفصيلي اطراف حرم مطهر رضوي، با قوانين امري مغايرت دارد و شايسته است تدوين و تصويب اصالحيه طرح 

 د.تفصيلي مزبور كه در ضرورت آن ترديدي نيست، به مسير قانوني و معمول خويش هدايت شو

 شارستان رضوي: -ب

براي روان سازي و انتقال بارترافيكي خيابان هاي موجود پيرامون حرم مطهر، براساس طرح مصوب، اقدام به احداث بولوار  

كه تاكنون بخش هاي كوچه عيدگاه تا ،شارستان رضوي حدفاصل ضلع شمالي بازار رضا تا ضلع شمالي خيابان اندرزگو گرديده

خيابان نواب صفوي، خيابان نواب صفوي تا خيابان طبرسي و خيابان شيرازي تا ته پل محله به بهره برداري رسيده و عمليات اجرايي 

 بولوار شارستان رضوي حد فاصل ته پل محله تا خيابان طبرسي نيز هم اكنون در حال انجام مي باشد. 

پالك واقع در محدوده،  402ت در بولوار شارستان رضوي حد فاصل خيابان شيرازي تا خيابان طبرسي، از تعداد الزم به ذكر اس

هزارمترمربع و با صرف حدود هزار ميليارد تومان سرمايه گذاري از منابع عمومي شهر و كشور  55پالك با مساحتي بالغ بر  ۳۸4

نال هاي جمع آوري آب هاي سطحي و كليه زيرسازي هاي مرتبط انجام شده و كا ،آزاد سازي شده و عمليات اجرايي تونل انرژي

پالك باقي مانده، امكان ارتباط خيابان شيرازي با خيابان طبرسي و تكميل شدن حلقه شارستان رضوي فراهم  ۱۸فقط با خريد 

 رستان رضوي منتقل خواهد شد. خواهد گرديد و پس از بهره برداري، بارترافيكي خيابان هاي طبرسي و شيرازي نيز به شا

عدم اجراء بخش باقيمانده شارستان باعث كاهش شديد نقش ترافيكي كل شارستان و ايجاد مشكل براي تردد زائرين و مجاورين 

 .را مختل خواهد نمود  هاي سطحيشده و همچنين عملكرد تونل انرژي و كانال جمع آوري آب



 

 

 ره باغ ها و فضاي سبز: -ج

رامون حرم مطهر حضرت رضا عليه السالم ضمن تأمين فضاي سبز بافت، موجب تسهيل در تشرف به حرم مطهر شده ره باغ هاي پي

نقش بسزايي را ايفاء خواهند نمود، به استحضار  ،به عنوان پدافند غيرعامل نيز ،براي خروج مردم از حرم مطهر ،و در مواقع بحراني

باغ هاي طوبي، بهشت، سالم و پرديس اجرا شده وره باغ نعيم هم اكنون دردست  مي رساند كه تاكنون بخش هاي عمده اي از ره

مصوبه شوراي شهر و درصد عرصه ره باغ رضوان آزادسازي شده است. از سوي ديگر شهرداري مشهد با  90اجرا بوده و بالغ بر

ه باغ ها و باقيمانده شارستان رضوي گرديده پيگيري هاي متعدد، موفق به تأمين مالي الزم براي تسريع در خريد امالك و اجراي ر

اقامتي و يا حذف بخش هايي از  -و قطعاً درچنين شرايطي، كاهش عرض معابر و ره باغ ها و اختصاص آن به پروژه هاي تجاري 

بااعتراض  شارستان و ره باغ ها، صدمات جبران ناپذيري را بر شاكله عمومي بافت پيرامون حرم مطهر رضوي وارد نموده و قطعاً 

 شديد ساكنان و مجاوران و مالكان وقت اين اراضي مواجه خواهد شد. 

  مکتسبه قانونی اشخاص: حقوق  -د

سال از فرآيند اجراي طرح نوسازي و بهسازي بافت پيرامون حرم مطهرحضرت رضا )ع( تا كنون  25باتوجه به گذشت حدود 

يجاد و تثبيت شده، در راستاي مصوبه ستاد راهبردي طرح نوسازي و بهسازي حقوق قانوني متعددي براي شهروندان در منطقه ثامن ا

، كميته حقوقي متشكل از نمايندگان استانداري خراسان رضوي، وزارت ۳۱/5/9۸بافت پيرامون حرم مطهرحضرت رضا )ع( مورخ 

تشكيل و نسبت به احصاء  ۱0/6/9۸راه و شهرسازي، آستانقدس رضوي، شهرداري مشهد و دادگستري خراسان رضوي در مورخ 

به تاييد ستاد راهبردي طرح نوسازي و بهسازي  20/9/۱۳9۸مصاديق بارز حقوق مكتسبه اقدام و صورتجلسه مذكور در جلسه مورخ 

رسيده است، اما متاسفانه در مصوبه مورخ  5عضو كميسيون ماده  6عضو از  4بافت پيرامون حرم مطهر حضرت رضا )ع( با حضور 

رايعالي شهرسازي و معماري برخي از حقوق ايجاد شده براي شهروندان به رسميت شناخه نشده و از طرفي منابع مالي شو ۱9/۳/99

 براي جبران حقوق مكتسبه شهروندان نيز پيش بيني نشده است.

طرح طرح به شرح متن ذيل با قيد دو فوريت در شوراي اسالمي شهر مشهد مخواهشمند است، با توجه به توضيحات فوق 

  و اتخاذ تصميم گردد.

 استناد قانونی طرح:

 قانون تشکیالت وظايف و انتخابات شوراهای اسالمی شهر  80ماده  34بند  -1 

 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری  5ماده   -2

 ای و ملیآيین نامه نحوه بررسی و تصويب طرح های توسعه و عمران محلی، ناحیه ای، منطقه  9و ماده  8، ماده 3ماده  8بند   -3

 1841398فرهنگی مصوب -قانون حمايت از مرمت و احیای بافت های تاريخی 3و تبصره ذيل ماده  2ماده  -4

کمیته حقوقی ذيل ستاد راهبردی طرح نوسازی و بهسازی بافت پیرامون حرم مطهر  10/6/98صورتجلسه مورخ   -4

 السالم هیعل حضرت رضا

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 متن طرح:

 

 یمشهد تا کنون برا یشهردار 1387مصوب  سال  یحرم مطهر رضو رامونیبافت پ یو بهساز یبر اساس طرح نوساز نکهينظر به ا -1ماده 

شارستان،  یجهت اجرا ازیدرصد عرصه مورد ن 80از  شینموده و تاکنون ب نهيتومان هز اردیلیم هزارانطرح بالغ بر  یساخت ها ريز یاجرا

تمام ماندن پروژه  مهیشده است و ن یداريطرح خر نيشده در ا ینیب شیپ یسبز و ره باغ ها یو فضاها ی، تونل انرژیاصل یها ابانیخ

حضرت رضا  یبارگاه ملکوت نيو زائر نيمجاور یتينارضا گرفته موجبات صورت یها نهياتالف هز عالوه بر مذکور یو عموم یخدمات یها

 خود تیتمام ظرف ،مشهد مکلف است یلذا شهرداررا بدنبال خواهد داشت،  ايشانبه  یو خدمت رسان کیالسالم و اختالل در امر تراف هیعل

 يی،اجرا اتیعمل لياز تطو یریوگلحاظ جله و ب بکار بسته  هیدر دست ته اصالحی در طرح، فوق بصورت کامل یاهرساختيز تیتثب یبرا را

معمول و از حداکثر توان ی، تمام براساس طرح مصوب جار مهین یو خدمات یعموم یهابه جهت اجرا و اتمام پروژه را خود یتمام مساع

 .دياستفاده نما هاپروژه نيا لیدر تکم عيخود جهت تسر یو فن یمال

آيین نامه نحوه  50شهرداری مشهد مقدس مکلف است، به منظور حفظ و تثبیت حقوق قانونی و مکتسبه اشخاص )مطابق ماده  -2ماده 

ای و ملی و ساير قوانین و مقررات مربوطه( در اصالحیه طرح تفصیلی توسعه و عمران محلی، ناحیه ای، منطقهبررسی و تصويب طرح های 

بافت پیرامون حرم مطهر حضرت رضا )ع( و همچنین به منظور پیشگیری از تضییع احتمالی اين حقوق و بالتبع پیشگیری از بروز دعاوی 

کمیته  10/6/1398عات اجتماعی و حقوقی مربوطه، ضمن تأکید بر مفاد صورتجلسه مورخ حقوقی و ايجاد پرونده های قضايی و ساير تب

به عنوان حداقل شرايط الزم برای  السالم هیعل حقوقی ذيل ستاد راهبردی طرح نوسازی و بهسازی بافت پیرامون حرم مطهر حضرت رضا

 مربوطه به عمل آورد.اصالح طرح، اقدامات شايسته و بايسته قانونی و حقوقی  را در مراجع 

قانون تشکیالت وظايف و انتخابات شوراهای  80ماده  34شهرداری مشهد مقدس مکلف است، در راستای اجرايی شدن بند  -3ماده

آيین نامه نحوه بررسی و تصويب  9و ماده  8، ماده 3ماده  8قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری و بند  5اسالمی شهر و ماده 

قانون حمايت از مرمت و احیای بافت های  3و تبصره ذيل ماده  2ای و ملی، ماده ای توسعه و عمران محلی، ناحیه ای، منطقهطرح ه

و ساير قوانین و مقررات مربوطه، مواظبت نمايد در مراحل باقیمانده تدوين طرح اصالحی، روند  1841398فرهنگی مصوب -تاريخی

مرحله تدوين طرح اصالحی بافت پیرامون حرم مطهر رضوی )ع(، نسبت به تحويل گیری آن از مشاور قانونی رعايت شود و پس از اتمام 

و سپس ارائه آن به شورای اسالمی شهر مشهد )جهت بررسی و تصويب طرح تفصیلی اصالحی در شورای اسالمی شهر مشهد و سپس ارسال 

  ورای عالی شهرسازی و معماری( اقدام نمايد.قانون تاسیس ش 5آن توسط شورای اسالمی شهر به کمیسیون ماده 

 

 
 


