تاسيس وزارت راه و شهرسازي:
زض تبضيد  31ذطزاز ٍ 1390ظاضت ضاُ ٍضْطسبظي ثب ضاي هجلس ضَضاي اسالهي ٍسپس تبييس ضَضاي ًگْجبى اظ ازغبم زٍ ٍظاضتربًِ
ضاُ ٍتطاثطي ٍ هسىي ٍضْطسبظي تطىيل ٍهمطض گطزيس ّوِ اهىبًبت ،تًْسات،ايتجبضاتً،يطٍي اًسبًي ٍاهَال هٌمَل ٍغيط هٌمَل
زٍ ٍظاضتربًِ يبز ضسُ ثِ ٍظاضت ضاُ ٍضْطسبظي هٌتمل گطزز.
اهذاف



 :اداره راه وشهرسازي
تبهيي ضاُّبي وطَض اين اظ ظهيٌي ( ضاُ ٍ ضاُآّي ) ٍ ضاُّبي زضيبئي ٍ َّائي
ازاضُ اهَض تطاثطي وطَض ،پيطيعي سيبست جبهى ّوبٌّگ ثطاي آى ٍ ايجبز تَسًِ ،تجْيع ،گستطش ٍ ًگبّساضي
تبسيسبت ظيطثٌبئي آى ثب تَجِ ثِ همتؿيبت تَسًِ اجتوبيي ،التػبزي ،يوطاًي ٍ زفبو هلي



تًييي هطاوع جوًيتي ٍتًبزل هكلَة ثيي جوًيت ٍ ٍسًت ضْطّب زض سكح وطَض ثِ هٌهَض ثطًبهِ ضيعي يوطاى
هٌكمِ اي ٍ استفبزُ ثْتط اظ هٌبثى سطظهيي ًهيط ذبن ٍ آة ٍ جلَگيطي اظ ايجبز هطىالت ضْطي زض احط ضضس ٍ تَسًِ
ًبهَظٍى آًْب ٍ زض ًتيجِ اتالف هٌبثى التػبزي ٍ اًسبًي وطَض.



تبهيي ضفبُ اجتوبيي زض ظهيٌِ هسىي



ووه ثِ حفم تًبزل التػبزي اظ قطيك ايوبل سيبستْبي تطَيمي ٍ استفبزُ اظ سطهبيِگصاضي زضاهط سبذتوبى




تبهيي ضفبُ وبضوٌبى زٍلت اظ قطيك احساث ذبًِ ّبي سبظهبًي
ضاّجطي تحميمبت سبذتوبًي ثوٌهَض ايوي سبظي سبذتوبًْب زض لجبل حَازث قجيًي ،استفبزُ ثْتط اظ هٌبثى ٍ هػبلح
هحلي ٍافعايص ويفيت هػٌَيبت سبذتوبًي



ّوبٌّگي ٍتوطوع زضتْيِ ٍادضاي قطحْب ٍسبذتوبًْبي زٍلتي

وظايف اساسي اداره راه وشهرسازي


هكبلًِ ،تْيِ ٍ تٌهين ثطًبهِّبي جبهى ٍ ّوبٌّگ ثِهٌهَض تًييي ذفهطيّبي اجطائي زض ظهيٌِ تطاثطي وطَض ٍ
اجطاي آًْب




احساث ،تَسًِ ،ثْطُثطزاضي ٍ ًگبّساضي ضاُّب ،ضاُآّي ،ثٌبزض ٍ فطٍزگبُّب
تْيِ ٍ تٌهين ؾَاثف ٍ هًيبضّبي الظم ثطاي احساث ٍ ًگبّساضي تبسيسبت ظيطثٌبئي ثب تَجِ ثِ همتؿيبت ٍ
پيططفتّبي ٍسبئل تطاثطي ٍ ًهبضت ثط اجطاي آًْب



ثطضسي ضٍشّبي سبذتوبىً ،گبّساضي ٍ ثْطُثطزاضي ضاُّب ،ضاُآّي ،ثٌبزض ٍ فطٍزگبُّب



قجمِثٌسي وليِ تبسيسبت ظيطثٌبئي ٍ تًييي هطرػبت فٌي ٍ هٌْسسي آًْب ٍ ّوچٌيي تًييي تطىيالت ٍ زستگبُّبيي




وِ ثبيس اظ ّط يه اظ آًْب ًگبّساضي ًوبيٌس
تًييي هطرػبت هجبظ ٍسبئل تطاثطي زض ثْطُثطزاضي اظ تبسيسبت ظيطثٌبئي تطاثطي ٍ جلَگيطي اظ ثْطّجطزاضي ٍسبئل
تطاثطي ذبضد اظ هطرػبت هصوَض زض استفبزُ اظ تبسيسبت هعثَض
ثطضسي زض ثبضُ ضاُّبي تطاثطي ثييالوللي ٍ ًحَُ اضتجبـ ثب آًْب ٍ يٌساللعٍم پيطٌْبز لطاضزازّبي زٍ جبًجِ ثب زٍلتْب ٍ
هَسسبت ذبضجي



ثطضسي ًيبظهٌسيّب ٍ ضٌبسبئي هجوَو تَاى ٍ نطفيت تطاثطي وطَض اين اظ ضاُّب ،ضاُآّي ،ضاُّبي آثي ،ضاُّبي
َّائي ٍ ذكَـ لَلِ ثوٌهَض تْيِ ثطًبهِّب ٍ اضائِ تَغيِّبي الظم ثِ سبظهبىّبي هطثَـ.



ايجبزً ،گبّساضي ٍ ثْطُثطزاضي اظ ذكَـ پبيگبُّبي هَاغالتي اذتػبغي ظهيٌي ،زضيبئي ٍ َّائي ثب تَجِ ثِ
ثطًبهِّب ٍ ًيبظهٌسيّبي تطاثطي وطَض







ثطضسي ٍ اضائِ پيطٌْبزّبي الظم ثب سبظهبىّبي هطثَـ زضثبة سيبست ًطخگصاضي ذسهبت جٌجي آى
تًييي ؾبثكِّب ٍ هًيبضّبي فٌي ،التػبزي ٍ ايوٌي تطاثطي زض ضاُّبي ظهيٌي ،زضيبئي ٍ َّائي ٍ ًهبضت ثط اجطاي آًْب
تًييي ؾبثكِّب ٍ هًيبضّبي الظم ثطاي ايجبز ،ازاضُ ٍ تَسًِ هَسسبت تطاثطي اين اظ آًىِ زض زاذل ٍ يب زض ذكَـ
ثييالوللي فًبليت زاضتِ ثبضٌس ٍ ًهبضت ثط فًبليت آًْب
تْيِ قطح همطضات ٍ آئييًبهِّبي هطثَـ ثِ غسٍض اجبظُ تبسيس هَسسبت زفبتط ضًجِّب ٍ ًوبيٌسگيّبي تطاثطي
ذبضجي وِ زض وطَض فًبليت هيىٌٌس ٍ ًهبضت ثط فًبليت آًْب ثب جلت ًهط ٍظاضت وطَض
تًييي ؾبثكِّب ٍ هًيبضّبي الظم ثِهٌهَض تٌهين اهَض هطثَـ ثِ تطاثطي سبظهبىّبي زٍلتي ثِ استخٌبي ًيطٍّبي هسلح
جوَْضي اسالهي ايطاى ،ثب ّوىبضي زستگبُّبي هطثَـ ٍ ايجبز ّوبٌّگي ٍ توطوع اهَض هصوَض



تًييي ؾَاثف ٍ هًيبضّب ٍ اتربش سيبستّبي الظم ثطاي تطَيك ثرص ذػَغي ثِ سطهبيِگصاضي زض اهَض هطثَـ ثِ
تطاثطي



ثطضسي زض ظهيٌِ حطينّبي تبسيسبت ظيطثٌبئي تطاثطي ٍ تْيِ ٍ تٌهين همطضات هَضز ىيبظ ثطاي پيطٌْبز ثِ هطاجى
غالحيتزاض ٍ ًهبضت ثط اجطاي آًْب



ثطضسي ًيبظهٌسيّبي وطَض اظ ًهط ذسهبت ذبوطٌبسي ٍ ضٌبسبئي هػبلح سبذتوبًي ٍ تجْيع ٍ تَسًِ
آظهبيطگبُ ّبي هطثَـ ٍ يطؾِ ٍ فطٍش ذسهبت ثِ ثرص يوَهي ٍ ذػَغي اظ قطيك آظهبيطگبُ فٌي ٍ هىبًيه ذبن



ثطضسي ًيبظهٌسيّبي وطَض اظ ًهط ضٌبسبئي ضاُّبي آثي ٍ زضيب ٍ اليبًَسْب ٍ ضٌبسبئي ايجبز تجْيع ٍ تَسًِ
تطىيالت سبظهبىّبي الظم يطؾِ ٍ فطٍش آى ثِ ثرص يوَهي ٍ ذػَغي



اًجبم وليِ اهَض هطثَـ ثِ ذسهبت َّاضٌبسي وطَض ٍاضائِ آًْب ثِ ثرص يوَهي ٍذػَغي



تػسي حولٍ ًمل َّائي هسبفط ٍ ثبض ٍ هحوَالت پستي زض زاذل ٍ ذبضد وطَض ٍ يطؾِ ٍ فطٍش ذسهبت زض ايي
ظهٌيِ ثِ ثرص يوَهي ٍ ذػَغي اظ قطيك َّاپيوبئي جوَْضي اسالهي ايطاى ٍ ضطوت ذسهبت َّائي وطَض (آسوبى)



هبًي وِ لبًَى ضا زض اذتيبض ٍظاضت ضاُ ٍ ضْطسبظي هي ثبضس ٍ يب اظ
اجبضُ زازى هبضييآالت هرتلف ضاُسبظي ،سبذت
هحل ثَزجِ قطحّبي يوطاًي ذطيساضي ضسُ است ثِ پيوبًىبضي قطف لطاضزاز ثِهٌهَض ايجبز تسْيالت ٍ تَسًِ
ذسهبت ضاُسبظي



تْيِ آئييًبهِّبي هجبظات ذالفي ثب هَافمت ٍظاضت زازگستطي ٍ ٍظاضت وطَض ٍ پيطٌْبز لَاًيي ٍ همطضات الظم
زضثبضُ ضسيسگي ثِ هَاضز ترلف اظ همطضات تطاثطي وطَض



تطتيت وبزض هترػع ٍ فٌي هَضز ًيبظ ثطاي استفبزُ غحيح اظ ٍسبئل ٍ هبضييآالت جسيس



تطىيل ٍاحسّبي هكبلًبتي ٍ تحميمبتي الظم ثطاي اًجبم ٍنبيف ثبال



اتربش ٍ ايوبل سيبستْب ٍ تٌهين ثطًبهِ ّبي جبهى ٍ ّوبٌّگ ثطاي ايجبز تًبزل هكلَة ثيي جوًيت ٍ ٍسًت ضْطّب
زض سكح وطَض




تًييي هحل ضْطّب ٍ هطاوع جوًيت آيٌسُ
ثطضسي اضتجبـ ضْطّبي فًلي ٍ آيٌسُ زض سكح هٌكمِ ٍ وطَض



تْيِ ٍ تٌهين سيبست ّب ٍ ذف هطي ّبي اجطايي ٍ ؾَاثف الظم ثطاي ّسايت ٍ وٌتطل ضْطًطيٌي زض جْت تحمك
قطح جبهى سطظهيي .ثب لحبل اٍلَيت ّبي آهبيطي




هطرع ًوَزى ضْطّب ٍ ضْطوْب اظ ًهط فًبليت ّبي غًٌتي ،وطبٍضظي ،جْبًگطزي ،تبضيري ،ذسهبتي ٍ غيطُ
تًييي حسٍز تَسًِ ٍ نطفيت ضْطّبي آيًسُ ٍ قطح ٍ تٌهين ًمطِ تَظيى جوًيت (تْيِ قطح جبهى ثطاي ّطيه اظ
ضْطّب ثب تَجِ ثِ ؾَاثف ٍ استبًساضزّبي هػَة ٍ تًييي ؾَاثف ٍ استبًساضزّب ثطاي تْيِ ًمطِّبي ّبزي ٍ ايالم آى ثِ
ٍظاضت وطَض)



تْيِ هًيبضّب  ،ؾَاثف ٍ آئيي ًبهِ ّبي ضْطسبظي ٍ اثالٌ هػَثبت ضَضاي يبلي ضْطسبظي ٍ هًوبضي ايطاى ثِ
ٍظاضتربًِّب ٍ سبظهبىّبي هسئَل ٍ اضضبز ٍ ضاٌّوبيي زستگبُّبي هطثَـ زض هَضز هسبئل ًبضي اظ اجطاي قطحْبي جبهى
ضْطي



ايتالي ٌّط هًوبضي ايطاى ٍ ضيبيت سجه ّبي هرتلف هًوبضي سٌتي ٍ هلي ٍ تمَيت ٍ تَسًِ فطٌّگ ٍ اضظضْبي
اسالهي زض هًوبضي ٍ ضْطسبظي



پيطٌْبز ايجبز ضْط ٍ ضْطن غيط ضٍستبيي زض ذبضد اظ هحسٍزُ لبًًَي ٍ حطين ضْطّب جْت تػَيت ثِ ضَضايًبلي
ضْطسبظي




ًهبضت ثط فًبليتْبي ضْطسبظي ثرص ذػَغي اظ حيج ضيبيت هًيبضّب ٍ ؾَاثف ضْطسبظي
ًهبضت ثط تْيِ قطح ّبي جبهى ٍ تفػيلي ٍ جلت ًهط ضَضاي ضْط ٍ ضْطزاضي هطثَـ زض حيي تْيِ قطحْبي
تفػيلي ٍ ّوچٌيي ًهبضت ثط اجطاي هطاحل هرتلف قطح ّبي هصوَض





سيبست گصاضي زض هَضز قطح ضيعي ضْطي ٍ ًحَٓ هسيطيت هجوَيِ ّبي ضْطي
ضاّجطي تًييي استبًساضزّب ثطاي هسىي  ،سبذتوبى ّبي زٍلتي ٍ تبسيسبت ضْطي ٍ ّوچٌيي تْيِ ٍ اجطاي قطحْبي
يوطاًي ضْطي زض چبضچَة ًهبم فٌي ٍ اجطايي وطَض
ًهبضت يبليِ ثط اجطاي ؾَاثف ٍ همطضات ضْطسبظي ٍ همطضات هلي سبذتوبى زض قطاحي ٍ اجطاي توبهي سبذتوبًْب ٍ
قطح ّبي ضْطسبظي ٍ يوطاًي ضْطي ثب ّسف ايوي سبظي ٍ همبٍم سبظي سبذتوبًْب ٍ ضْطّب ٍ زض چبضچَة ًهبم فٌي ٍ




اجطايي وطَض ثب ضيبيت اغَل پسافٌس غيطيبهل
ضاّجطي اجطاي قطح ّبي ثْسبظي ًَ ،سبظي ٍ ثبظسبظي هحالت ٍ سبهبًسّي ثبفت ّبي لسيوي ضْطّب ٍ حبضيِ آًْب
ثب ضٍيىطز تَاًوٌس سبظي سبوٌيي ايي ثبفتْب
ايوبل سيبست ّبي زٍلت ثط اضاؾي ضْطي اين اظ ذبلػِ ٍ هَات  ،ثبيط  ،زايط ٍ سبيط ضلجبت ضْطي ٍ اجطاي لبًَى
ظهيي ضْطي ٍ آئيي ًبهِ اجطايي آى



ثطًبهِضيعي ٍ هسيطيت يوطاى ظهيٌْبي ضْطي ٍ ًهبضت زض ظهيٌِاستفبزُ ثْيٌِ اظ ظهيي زض هحسٍزُّبي ضْطي



ضاّجطي تسٍيي هَاظيي  ،استبًساضز ّب ٍ هطرػبت فٌي ٍ همطضات هلي ثطاي سبذتوبى ّب ٍ هسىي زض چبضچَة ثطًبهِ
ٍ ضاّجطي تحميك ٍ ثطضسي هسبئل هطثَـ ثِ سبذتوبى ٍ هػبلح سبذتوبًي ٍ ًيعضاّجطي تْيِ استبًساضزّبي الظم ثطاي
هعالح سبذتوبًي ثب ّوىبضي هَسسِ استبًساضز ٍ تحميمبت غًٌتي ايطاى ٍ حوبيت اظ تَليس وٌٌسگبى آًْب





اتربش تػوين ٍ تًييي ذف هطي ثطًبهِ ّبي اجطايي ظهيي  ،هسىي  ،ضْطسبظي  ،سبذتوبًْبي زٍلتي ٍ يوطاى ضْطي
تْيِ ٍ اجطاي قطح ّبي سبذتوبى ّبي زٍلتي ٍ تبهيي سبذتوبى ّب ٍ تبسيسبت زٍلتي ٍ يوَهي هَضز ًيبظ جبهًِ اظ
قطيك هٌْسسيي هطبٍض ٍ پيوبًىبضاى تبئيس غالحيت ضسُ ٍ زض چبضچَة ًهبم فٌي ٍ اجطايي وطَض
تًييي سيبست ّبي زٍلت زض ظهيٌِ تَليس ٍيطؾِ هسىي زض وطَض ٍ تَسًِ ٍ ثْجَز استبًساضز ّبي ووي ٍ ويفي
هسىي

ازاضُ ول ضاُ ٍ ضْطسبظي استبى چْبضهحبل ٍ ثرتيبضي زض تبضيد  1391/2/3يوالً وبض ذَز ضا آغبظ ًوَز.
ايي ازاضُ ول جسيس ثب تجويى ٍنبيف زٍ ازاضُ ول لجلي ضاُ ٍ تطاثطي ٍ هسىي ٍ ضْطسبظي ثَجَز آهس .ثطاي آضٌبئي ثيطتط ثب سبثمِ
زٍ ازاضُ ول لجلي ازغبم ضسُ ضطح هرتػط ّطيه اظ آًْب ثِ ضطح ظيط ذَاّس آهس:
تاريخچه وزارت مسكن و شهرسازي
-1سبل  1331هتًبلت تػَيت لَاًيي ضا دو ثِ حجت اضاؾي هَات اقطاف ضْط تْطاى هَضخ  ٍ 1331/5/20زيگط ضْطّب هَضخ
1313/6/3زض تبضيد  1331/11/1ثبًىي تحت يٌَاى ثبًه سبذتوبًي ثب ّسف تبهيي ظهيي ثطاي هسىي ثب ضيبيت اغَل ضْطسبظي ،
سبذت ٍ سبظذبًِ ٍ اثٌيِ  ،تبسيس زفبتط فٌي جْت تْيِ ًمطِ ّبي ضْطسبظي ٍ سبذتوبًي ٍ فطاّن وطزى

تسْيالت ٍام ثطاي

اضربظ حميمي ٍ حمَلي تبسيس گطزيس .
-2سبل  )1342/12/22(1342لبًَى تبسيس ٍظاضت آثبزاًي ٍ هسىي تػَيت ٍ ثط اسبس هبزُ

يه لبًَى هصوَض ايي ٍظاضت ثِ

آةزاًي ٍ غيطُ تطىيل هي ضَز .ثب
هٌهَض ايجبز توطوع ٍ ّوبٌّگي زض تْيِ ٍ اجطاي قطح ّبي ضْطسبظي ٍ زُ سبظي ٍ قطح ّبي ا
هبًي هٌحل ٍ ٍنبيف ثبًىي آى ثِ ثبًه ضٌّي ٍ ثبليوبًسُ ٍنبيف ثِ سبظهبى هسىي اظ
تػَيت ايي لبًَى ثبًه سبخت

ٍاثستِ ثِ ٍظاضت آثبزاًي ٍ هسىي ،هحَل گطزيس .

ضطوتْبي

-3سبل  )22/12/1351(1351لبًَى تبسيس ضَضايًبلي ضْطسبظي ٍ هًوبضي وِ ًمكِ يكفي زض ًهبم ضْطسبظي هحسَة هي گطزز،
تػَيت ٍ ثوَجت ايي لبًَى جْت ّوبٌّگ وطزى ثطًبهِ ّبي ضْطسبظي ثِ هٌهَض ايجبز هحيف ظيست ثْتط ثطاي هطزم ٍ يبفتي
ضيَُ اغَلي ٍ هٌبست سبذتوبًي زض هٌبقك هرتلف وطَض ثب تَجِ ثِ ضطايف الليوي ٍ قطظ ظًسگي ٍ همتؿيبت هحلي

ٍ غيطُ

،ضَضايي تحت يٌَاى "ضَضاي يبلي ضْطسبظي ٍ هًوبضي ايطاى " تبسيس گطزيس وِ تػَيت ًْبيي قطح ّبي جبهى ضْطي ٍ
ثسيبضي اظ هَاضز زيگط ضا يْسُ زاضاست  .ضيبست ايي ضَضا ثب ٍظيط هسىي ٍ ضْطسبظي هي ثبضس .

-4سبل )1353/4/3(1353ثب تػَيت لبًَى تغييط ًبم ٍظاضت آثبزاًي ٍ هسىي ثِ ٍظاضت

هسىي ٍ ضْطسبظي ٍنبيف ٍ تىبليف

جسيسي زض جْت اتربش ٍ ايوبل سيبست ّب ٍ تْيِ ٍ تٌهين قطح ّبي تَسًِ يوطاى (قطح ّبي جبهى ظهيي ،جبهى ضْطي  ،تفػيلي
ٍ قطح ّبي ّبز ي ٍ  ....تبهيي هسىي ٍ احساث ذبًِ ّبي سبظهبًي  ،تْيِ قطح ٍ اجطاي سبذتوبى ّبي زٍلتي ٍ ايوبل هبلىيت
زٍلت ًسجت ثِ اضاؾي ذبلػِ ٍ هَات ضْطي ٍ غيطُ ثِ ايي ٍظاضت ٍاگصاض ضس .
-5سبل  1353همطضات ٍ لَاًيي ضاجى ثِ اضاؾي ذبلػِ ٍ هَات اظ ٍنبيف سبظهبى هسىي هٌتعو ٍ ثِ سبظهبى ظهيي تفَيؽ هي
ضَز ثًس اظ پيطٍظي ضىَّوٌس اًمالة اسالهي ثٌب ثِ هػَثِ ضَضاي اًمالة زض اضزيجْطت سبل  1358ثب ازغبم زض سبظهبى هسىي
هجسزا ٍنبيف لبًًَي هطثَـ ثِ اضاؾي هَات ٍ ذبلػِ ثِ سبظهبى هصوَض ايبزُ هي

گطزز .زض فبغلِ وَتبّي ثًس اظ ازغبم زض

سبظما ى هسىي  ،ثِ هَجت لبًَى لغَ هبلىيت اضاؾي هَات ضْطي تَسف ضَضاي اًمالة هَضخ  1358/5/2زض استبًْب زض ّوبى سبل
سبظهبًْبي يوطاى اضاؾي ضْطي ثكَض هستمل ٍ ثب اذتيبضات تبهِ تبسيس ٍ وليِ اهَض هطثَـ ثِ اضاؾي ضْطي ٍ اجطاي لبًَى لغَ
هبلىيت اضاؾي هَات ضْطي ضا يْسُ زاض هي گطزًس .

-6سبل  )60/12/27(1360ثط اسبس لبًَى اضاؾي ضْطي ٍ آييي ًبهِ اجطايي آى وليِ سبظهبى ّبي هستمل يوطاى اضاؾي ضْطي زض
ّن ازغبم ٍ سبظهبى ظهيي ضْطي تطىيل هي گطززوِ ضئيس ّيئت هسيطُ ٍ هسيط يبهل آى  ،هًبٍى ٍظيط هسىي ٍ ضْطسبظي ثَزُ ،

ثِ ايي تطتيت زض هطاوع استبى ّب ازاضات ول ظهيي ضْطي تبسيس گطزيس .

-7سبل  )72/6/15(1372ثِ هَجت هػَثِ ضَضاي يبلي ازاضي تغييطاتي زض ٍنبيف سبظهبى ظهيي ضْطي ثَجَز آهسُ ٍ ًبم سبظهبى
ظهيي ضْطي ثِ سبظهبى هلي ظهيي ٍ هسىي تغييط يبفت ٍ ازاضات ول استبى ّب ثب ازاضات ول هسىي ٍ ضْطسبظي ازغبم ٍ سبظهبى
هسىي ٍ ضْطسبظي ثب اذتيبضات فًلي ضطٍو ثِ وبض ًوَز  .زض حبل حبؾط ضٍسب ءي سبظهبى ّبي هسىي ٍ ضْطسبظي يالٍُ ثط
ٍنبيف لبًًَي وِ اظ سَي ٍظيط هسىي ٍ ضْطسبظي ثِ آًْب هحَل ضسُ است ثب استفبزُ اظ اذتيبضاتي وِ اظ سَي هسيط يبهل ٍ ّيئت
هسيطُ سبظهبى ّبي هلي ظهيي ٍ هسىي  ،سبظهبى هجطي سبذتوبًْب ٍ تبسيسبت زٍلتي  ،ضطوت يوطاى ثْسبظي ضْطي ايطاى  ،ضطوت
يوطاى ضْطّبي جسيس ثِ آًبى تفَيؽ گطزيسُ  ،احساث سبذتوبًْبي زٍلتي  ،ثْسبظي ثبفت ّبي فطسَزُ ضْطي ٍ هسبئل هطتجف ثب
ضْطّبي جسيس ضا تػسي هي ًوبيٌس .

تاريخچه وزارت راه و ترابري
لت اظ جٌگ جْبًي اٍل وطَض پٌْبٍض ايطاى فبلس ضاُ ضَسِ ثَز  ٍ .اظ قطيك ضاّْبي وبضٍاى ضٍ اضتجبقبت غَضت هي گطفت سبل
تب ل
 1299ضا هي تَاى سطآغبظ ضطٍو ٍ احساث ضاّْبي ضَسِ زض ايطاى زاًست .
زض اثتسا ايتجبضات ضاّسبظي ٍ ضاّساضي اظ قطيك اذص ثبد يب حك الًجَض تأهيي هي گطزز ز

ض 11فطٍضزيي  1301ازاضُ ول قطق ٍ

ضَاضو زض ٍظاضت فَايس يبهِ جْت سبذت ٍ ًگْساضي ضاّْب تطىيل گطزيس .
زض سبل  1304اذص حك الًجَض هوٌَو گطزيسُ همطض ضس اظ ٍظى غيط ذبلع غبزضات ٍ ٍاضزات هبليبتي ثِ يٌَاى هبليبت ضاُ زضيبفت
ضَز  .زض تبضيد  28/12/1308ثِ هَجت لبًَى هػَة ازاضُ ول قطق ٍ ضَاضو ثِ غَضت ٍظاضتربًِ هستمل ثِ ًبم ٍظاضت ضاُ هأهَض
احساث ٍ ًگْساضي ضاّْب ٍ ضاُ آّي ٍ اهَض ثٌسضي ٍ وطتيطاى ي زضآهس ٍظاضت ضاُ ثِ هَجت لبًَى هػَة  24/3/53ثِ ٍظاضت ٍ
تطاثطي ثب ٍنبيف ٍ هأهَضيتْبي گستطزُ تطي تغييط ًبم يبفت .
اظ سبل  1320زض اغفْبى ازاضُ ضاُ ٍ تطاثطي ثٌبم ازاضُ قطق ٍ ضَاضو استبى زّن ( اغفْبى -چْبضهحبل ٍ ثرتيبضي  -يعز) تبسيس ضسُ
وِ اظ ظهبى تبسيس تبوٌَى تغييطات ظيبزي ضا پطت سطگصاضتِ است.
ضَض ايطاى هي ثبضس وِ هطوع ايي استبى ضْطوطز است.ايي استبى ثب 16٬421
ً استبى چْبضهحبل ٍ ثرتيبضي يىي اظ استبى ّبي ن
ويلَهتط هطثّى ٍسًت هًبزل يه زضغس اظ ول ٍسًت ايطاى  ،ثيست ٍ زٍهيي استبى وطَض اظ ًهط هسبحت هي ثبضس .استبى چْبضهحبل
ٍ ثرتيبضي اظ جولِ هٌبقك وَّستبًي فالت هطوعي ايطاى هحسَة هي ضَز ٍ ثيي  31زضجِ ٍ  9زليمِ تب 32زضجِ ٍ  38زليمِ يطؼ
ضوبلي ٍ  49زضجِ ٍ  30زليمِ تب  51زضجِ ٍ  26زليمِ قَل ضطلي گطيٌَيچ لطاض زاضز  .ايي استبى اظ ضوبل ٍ هططق ثِ استبى اغفْبى،
اظ هغطة ثِ استبى ذَظستبى ،اظ جٌَة ثِ استبى وْگيلَيِ ٍ ثَيطاحوس ٍ اظ سوت ضوبل غطثي ثِ استبى لطستبى هحسٍز هيضَز .هطوع
ايي استبى ضْطوطز است ٍ ثب  2066هتط اضتفبو اظ سكح زضيب  ،هطتفى تطيي هطوع استبى وطَض ايطاى است .هيبًگيي اضتفبو زض استبى
چْبضهحبل ٍ ثرتيبضي حسٍز  2153هتط است ٍ ثِ ّويي سجت استبى چْبضهحبل ٍ ثرتيبضي ضا ثبم ايطاى هيزاًٌس.

