
    

  ها ها ـ آئيننامه   ـ  عهدنامههاي قضائي  ـ رويهمذاكرات مجلس شوراي اسالمي ـ  قوانين:شامل       
WWW.DASTOUR.IRهيهاگها و آ ها ـ اساسنامه نامه ها ـ تصميم نامه تصويبتومان تک شماره

WWW.RRK.IR ۱۰۰
 

  صفحه  کنندهدستگاه اجراء  تاریخ تصویب  ) وحدت رویهاءقوانین و مقررات و مصوبات آر(عنوان مندرجات 

  ٣  شعب ديوان عدالت اداري و ساير مراجع  ٢٦/٢/١٣٩٦  تعرفه برق مصرفي دفاتر اسناد رسمي:  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص١٤٢رأي شماره

ـ ١٥٦هاي  رأي شماره   ابطال مصوبه : ت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع هيأ١٥٥ 
ـ /٣٠٦٨٠شماره  مبناي محاسبه عوارض شغلي :  شوراي اسالمي شهر شيراز مبني بر٩/١١/١٣٩١ش الف س 

  براساس يك درصد درآمد قطعي شده مشمول ماليات است
  ٤  شوراي اسالمي شهر شيراز  ٢٦/٢/١٣٩٦

   دستورالعمل اجرايي٣ـ١ابطال بند :  اداري با موضوع هيأت عمومي ديوان عدالت١٧٦رأي شماره 
ـ ٠٢/١٠٠/٤٦٦٦٧ شماره    ٦  شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران  ٢/٣/١٣٩٦   شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران١٨/٩/١٣٨٩ 

  ابطال دستور اداري:  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع١٧٨رأي شماره 
ـ ٩٥٤٨/٩٢/٢٠١٠ شماره    ٧  سازمان تأمين اجتماعي  ٢/٣/١٣٩٦   سازمان تأمين اجتماعي٣/٥/١٣٩٣ 

 ٦٨ و ماده ٦٧ ماده ١٧ تا ١٢ابطال بندهاي :  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع١٨٠رأي شماره 
   تعرفه تصويبي بهاي خدمات٦٦درخصوص عوارض و اعطاي پروانه كسب به تاسيسات اقامتي و ماده 

  ١٥/١١/١٣٩٢ مصوب ١٣٩٣رعين براي سال  و عوارض شهرداري س
  ٨  شهرداري سرعين  ٢/٣/١٣٩٦

 تعرفه ساالنه عوارض و بهاي ٢١ابطال ماده:  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع١٨٤رأي شماره 
  النظاره مهندسين ناظر از تاريخ تصويب   شهر رشت درخصوص دريافت عوارض حق١٣٩٥خدمات سال 

  ١٣٩٢دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب   قانون تشكيالت و آيين٩٢ در اجراي مقررات ماده
  ١٠  شوراي اسالمي شهر رشت  ٢/٣/١٣٩٦

ـ ٣ـ ـه/١٢٣٢٧/٨٧ صورتجلسه شماره١بندابطال : موضوععمومي ديوان عدالت اداري با هيأت ١٧٤رأي شماره
  ١٠  شوراي اسالمي شهر كرج  ٢/٣/١٣٩٦  هاي خدماتي بهاي سرانههاي خدماتي يا   شوراي اسالمي شهر كرج مبني بر وضع عوارض سرانه١٤/١٢/١٣٨٧

 از تعرفه عوارض و بهاي ٣٧ابطال ماده :  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع١٨٣رأي شماره 
   شوراي اسالمي شهر گرگان راجع به عوارض ورود به محدوده شهر از تاريخ تصويب١٣٩٤خدمات سال 

  ١٣٩٢دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال  قانون تشكيالت و آيين ٩٢ در اجراي مقررات ماده 
  ١٢  شوراي اسالمي شهر گرگان  ٢/٣/١٣٩٦

  ٢٨/٣/١٣٩٦  نامه در خصوص پنجاه و سه قلم داروي مورد مصرف بيماران خاص و سرطاني تصويب
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي

  وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي 
  سازمان برنامه و بودجه کشور

١٣  

  ٢٨/٣/١٣٩٦  هاي روماتيسمي درخصوص داروهاي بيولوژيك در درمان بيمارينامه  تصويب
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي 

  وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي 
  سازمان برنامه و بودجه کشور

١٣  

  ريال تسهيالت) ٩,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠(نامه در خصوص اعطاي مبلغ نه هزار ميليارد  تصويب
  هاي عامل براي خريدتضميني و توافقي محصوالت كشاورزي  از طريق بانك

ـ سازمان برنامه و بودجه   ٢١/٣/١٣٩٦ وزارت جهادکشاورزي 
ـ بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران  ١٥  کشور 

  ٢٨/٣/١٣٩٦  ١٣٩٦نامه در خصوص تعيين تعرفه خدمات پرستاري در منزل در سال  تصويب
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي 

  وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي 
  سازمان برنامه و بودجه کشور

١٥ 

 ١٥  وزارت صنعت، معدن و تجارت  ٤/٤/١٣٩٦  نامه اجرايي قانون معادن آيين) ١١٨( تبصره به ماده  يكالحاق

  ٧/٤/١٣٩٦  ٦/٢/١٣٩٦هـ مورخ ٥٤١٨٤ت/١٢٤٧٨نامه شماره  لغو تصويب
ـ وزارت امور اقتصادي   وزارت راه و شهرسازي 

ـ سازمان برنامه و بودجه  ـ  وزارت امور خارجه   و دارايي 
ـ بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران   کشور 

١٦  

ـ وزارت راه و شهرسازي  ٤/٤/١٣٩٦  نامه شخص ثالثنامه نحوه توقيف وسايل نقليه فاقد بيمهآيين  وزارت كشور 
ـ    ١٦  وزارت امور اقتصادي و داراييوزارت دادگستري 

  ٢٨/٣/١٣٩٦  کل کشور١٣٩٦قانون بودجه سال ) ١٨(تبصره ) ب(و ) الف(نامه اجرايي بندهاي آيين
ـ وزارت امور  وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي 

ـ سازمان برنامه و بودجه کشور    اقتصادي و دارايي 
ـ معاونت علمي و  بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران 

  فناوري رييس جمهور
١٦  

  

 ١٣٩٦ماه  رـ تيبيستم شنبه سه

  ٢١٠٦٨ شمارهوم سسال هفتاد و 

)٩٦٦( 
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  صفحه  دستگاه اجراء كننده  تاريخ تصويب  ) وحدت رويهاءقوانين و مقررات و مصوبات آر(عنوان مندرجات 

  ٢٨/٣/١٣٩٦  ٢/١٢/١٣٩٠هـ مورخ ٤٢٩٨٦ت/٢٣٧٣٩٥نامه شماره  تصويب) ١(اصالح بند 
ـ وزارت علوم،  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي 

ـ سازمان تحقيقات و فناور ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي  ي 
ـ معاونت علمي و فناوري رييس جمهور   برنامه و بودجه کشور 

١٨  
ـ ابالغ محدوده تاريخي ٢٧/٧/١٣٩٤مصوبه شوراي عالي شهرسازي ومعماري ايران  پيرامون اصالح  مصوبه     

ـ فرهنگيهاي تاري هاي كلي حفاظت و احياء محدوده شهركشور و تعيين رويكرد١٦٨   خي 
ـ فرهنگي     در تهيه سندواحد بافتهاي تاريخي 

سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري    ١٦/١٢/١٣٩٥
  ١٨  شركت عمران و بهسازي شهري

  ١٩  شوراي عالي شهرسازي و معماري  ٢٨/١/١٣٩٦  هاي جامع ناحيه  پيرامون ضوابط عام طرحمصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران
    ٢١/١٠/١٣٩٤مصوبه شوراي عالي شهرسازي ومعماري ايران پيرامون اصالح بند يك صورتجلسه مورخ 

  ١٩  قزوينشوراي شهرسازي و معماري استان   ١١/٢/١٣٩٦  )هفت سنگان قزوين(عالي  شوراي

  ٢٠  ازي و معماري استان خراسان جنوبيشوراي شهرس  ٢٨/١/١٣٩٦  مصوبه شوراي عالي شهرسازي ومعماري ايران درخصوص طرح جامع ويژه شهربشرويه 

 ٢٠  اصفهانشوراي شهرسازي و معماري استان   ٢٨/١/١٣٩٦  در خصوص طرح جامع شهر بادرودمصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران 

  ٢٠  اصفهان استان شوراي شهرسازي و معماري  ٢٨/١/١٣٩٦  در خصوص طرح جامع شهر خالدآبادمصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران 

  ٢٠  شرقي شوراي شهرسازي و معماري استان آذربايجان  ٢٤/٢/١٣٩٦  مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون الحاق شهر باسمنج به محدوده كالنشهرتبريز

  ٢١  لرستانازي و معماري استان شوراي شهرس  ٢٨/١/١٣٩٦   طرح جامع ناحيه خرم آباد  درخصوصمصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران

  ٢١  قمشوراي شهرسازي و معماري استان   ١١/٢/١٣٩٦  مصوبه شوراي عالي شهرسازي ومعماري ايران پيرامون الحاق روستاي جمكران به شهرقم 

  ٢١  اصفهاناري استان شوراي شهرسازي و معم  ١١/٢/١٣٩٦  در خصوص طرح جامع شهر آران و بيدگلمصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران 

  ٢١  كرمانشوراي شهرسازي و معماري استان   ١١/١١/١٣٩٥  در خصوص طرح جامع شهر اختيارآبادمصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران 

  ٢٢  اصفهانشوراي شهرسازي و معماري استان   ٢٨/٤/١٣٩٥  در خصوص طرح جامع شهر ابريشممصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران 

 ٢٢  لرستانشوراي شهرسازي و معماري استان   ١٠/٨/١٣٩٥  در خصوص طرح جامع شهر اليگودرزمصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران 

  ٢٢  شوراي شهرسازي و معماري استان يزد  ٢٥/٢/١٣٩٦  درخصوص طرح جامع شهر مهردشتمصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران 

  ٢٢  شوراي شهرسازي و معماري استان يزد  ٢٥/٢/١٣٩٦  درخصوص طرح جامع شهر نيرشهرسازي و معماري ايران مصوبه شوراي عالي 

  ٢٢  شوراي شهرسازي و معماري استان قزوين  ١٨/١١/١٣٩٥  درخصوص طرح جامع شهر رازميانمصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران 

  ٢٢  شوراي شهرسازي و معماري استان همدان  ١٧/١٢/١٣٩٤  وص طرح جامع شهر جوكاردرخصمصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران 

 ٢٢  شوراي شهرسازي و معماري استان خوزستان  ٣/١٢/١٣٩٤  درخصوص طرح جامع شهر شادگانمصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران 

  ٢٢  شوراي شهرسازي و معماري استان همدان  ١٧/١٢/١٣٩٤  درخصوص طرح جامع شهر زنگنهمصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران 

  ٢٢  شوراي شهرسازي و معماري استان گيالن  ٢٣/١٢/١٣٩٥  درخصوص طرح جامع شهر اسالممصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران 

  ٢٢   معماري استان اصفهانشوراي شهرسازي و  ٢٢/٩/١٣٩٥  درخصوص طرح جامع شهر گلشنمصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران 

  ٢٢  شوراي شهرسازي و معماري استان قزوين  ٦/١٠/١٣٩٥  درخصوص طرح جامع شهر معلم كاليهمصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران 

  ٢٢  شرقي ايجانشوراي شهرسازي و معماري استان آذرب  ١١/١١/١٣٩٥  درخصوص طرح جامع شهر صوفيانمصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران 

  ٢٣  شوراي شهرسازي و معماري استان مازندران  ١٨/١١/١٣٩٥  درخصوص طرح جامع شهر فريدونكنارمصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران 

 ٢٣  شوراي شهرسازي و معماري استان كرمانشاه  ١١/٢/١٣٩٦  درخصوص طرح جامع شهر نوسود مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران 

  ٢٣  شوراي شهرسازي و معماري استان اصفهان  ١١/٢/١٣٩٦  درخصوص طرح جامع شهر شاپورآبادمصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران 

  ٢٣  شوراي شهرسازي و معماري استان اصفهان  ٨/٣/١٣٩٦  درخصوص طرح جامع شهر قهجاورستانمصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران 

  ٢٣  شوراي شهرسازي و معماري استان اصفهان  ٨/٣/١٣٩٦  درخصوص طرح جامع شهر كهريزسنگلي شهرسازي و معماري ايران مصوبه شوراي عا

  ٢٣  شوراي شهرسازي و معماري استان هرمزگان  ٢٥/٢/١٣٩٦  مصوبه شوراي عالي شهرسازي ومعماري ايران پيرامون لزوم تهيه طرح ويژه براي شهرتاريخي بندركنگ

  ٢٣  شوراي شهرسازي و معماري همه استانها  ١١/٢/١٣٩٦  عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون دستورالعمل  الزامات و مالحظات دفاعي و پدافند غيرعاملمصوبه شوراي 

  ٢٣  رسازي و معماري استان اصفهانشوراي شه  ٢٥/٢/١٣٩٥  مصوبه شوراي عالي شهرسازي ومعماري ايران پيرامون مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهرجديد بهارستان
مصوبه شوراي عالي شهرسازي ومعماري ايران پيرامون طرح مطالعاتي بررسي وضعيت ساخت وسازهاي 

  ٢٥/٢/١٣٩٦  منطقه يك شهرداري تهران
  شوراي شهرسازي و معماري استان تهران

  شهرداري استان تهران
  شوراي اسالمي شهر تهران

٢٤  

 ومعماري ايران پيرامون مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع مصوبه شوراي عالي شهرسازي
  ٢٤  شوراي شهرسازي و معماري استان همدان  ٢٥/٢/١٣٩٦   هكتاري ـ شهرك خوابگاهي دانشجويي٩شهرمالير موضوع الحاق اراضي 

  ٢٤  شوراي شهرسازي و معماري استان چهارمحال و بختياري  ٨/٣/١٣٩٣  كردمصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر
  مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون طرح معماري ايستگاه معماري مترو حقاني

  ٢٤  شهرداري تهران  ١١/٢/١٣٩٦  )عنوان مجتمع ايستگاهي به(
  

http://www.RRK.IR
http://www.DASTOUR.IR
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  ١٦/٣/١٣٩٦                                                                        ٩٢/٢٣٦/ره هـشما
  يبسمه تعال

  ي جاسبيجناب آقا
  راني اي اسالمي جمهوريرعامل محترم روزنامه رسميمد

  با سالم
 مورخ ١٤٢ به شماره دادنامه يوان عدالت اداري ديعموم هيأت يك نسخه از رأي

  .گردد يوست ارسال مي به پي جهت درج در روزنامه رسم٢٦/٢/١٣٩٦
ـ مهديوان عدالت اداري دي تخصصيأتهاي و سرپرست هيعموم هيأت ركليمد   ني دربي 

  
  ٩٢/٢٣٦: روندهالسه پک      ١٤٢ :ماره دادنامهش      ٢٦/٢/١٣٩٦: خ دادنامهيتار

  يوان عدالت اداري ديعموم هيأت :مرجع رسيدگي
   ي توسلي علي آقا:کننده تعارض اعالم

وان يص ديازدهم و اول تشخياء شعب دوم، دوازدهم و ن آري اعالم تعارض ب:موضوع
   يعدالت ادار

  : اعالم کرده است کهي به موجب دادخواستي توسلي علي آقا:گردش کار
 يدارد برابر رأ  ميذه معروضي ا٤٨ ي سردفتر اسناد رسمينجانب شاکياحتراماً، ا

 که به ضرر  ديوان عدالت اداري١١ شعبه ٢٢/١٢/١٣٩١ ـ ٩١٠٩٩٧٠٩٠١١٠٢٩٧٧شماره 
 تشخيص داده شده» تجاري«اينجانب صادر شده، برق مصرفي دفترخانه اسناد رسمي از نوع 

 ١٢ شعبه ٢٣/٤/١٣٨٧ ـ ٨٣٦ و رأي شماره ٢ شعبه ٢٦/٦/١٣٨٨ ـ ٨٣٥ولي برابر آراء شماره 
ص ي تشخيتجار غيرو» يخانگ« از نوع ي دفترخانه رسمي برق مصرفيوان عدالت اداريد

وان ي د١١ به جهت صدور آراء متناقض نسبت به موضوع واحد در شعب .داده شده است
  دريدگي رسينجانب تقاضاي و تضرر ايوان عدالت اداري د١٢ و ٢ با شعب يعدالت ادار

وان عدالت ي د١١ فوق از شعبه عنه ي معترضٌ و نقض رأيوان عدالت اداري ديعمومهيأت 
   .ه را دارمي وحدت رويه صدور رأي و النهايادار

  :ر استيو مشروح آراء به قرار زها  گردش کار پرونده
 با موضوع ٢/٨٤/٧١٦ ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده کالسه ٢ شعبه :الف

ه طرفيت اداره برق شهرستان مسجدسليمان و به خواسته  دادخواست آقاي حيـدر مهدي پور ـب
 ١١٠٠ به خانگي با کد ٥٥٤٠ا کد الزام خوانده به تبديل برق مصرفي دفترخانه از تجاري ب

ـ ٨٣٥ موجب دادنامه شماره به   : به شرح ذيل به انشاء رأي مبادرت کرده است٢٦/٦/١٣٨٦ 
 ي اعالم داشته در پالک ثبتيوان عدالت اداري به ديمي دادخواست تقدي طيشاک

ر نموده و ي دايمان دفترخانه اسناد رسميک مسجد سليک قطعه ي بخش ٣٣٠٣/١شماره 
 ينکه دفترخانه اسناد رسمي به عنوان سردفتر مشغول خدمت است و به لحاظ ايوخود 
مان تعرفه برق يشود لکن اداره برق شهرستان مسجد سل  مي محسوبيتجاري غيرعمل

ام  مکرر متذکر شدههاي   نامهينجانب طيد و اينما  اخذ مي احتساب وي را تجاريمصرف
ـ ١٠/٢١٥١ه شماره يحه جوابي الي طتيند و اداره طرف شکاينما  نميلکن اجابت

 برابر ي اعالم داشته دفاتر اسناد رسميوان عدالت اداري به عنوان شعبه دوم د٣١/٢/١٣٨٥
 مختلف برق ين انشعابهايمشترکبندي  برق دستههاي   تعرفهيلي تکمنامه آيين ٤ ـ ١٦بند 

خارج است و تعرفه  يقرار دارد و از شمول تعرفه تجار) ر مصارفيسا (٥جزء تعرفه شماره 
ده و بر اساس آن مصرف ير مصارف ثبت گرديوست تعرفه ساي برابر قبض برق پيبرق شاک

 شود و الغير با بررسي مندرجات پرونده نظر به اينکه برق محل دفترخانه ايشان محاسبه مي
حه خود ننموده يمه الي ضميوستيچ برگ پيحه هيت بر خالف اظهارات الياداره طرف شکا

  به شماره٢٧/١/١٣٨٣ لغايت ٢٨/١١/١٣٨٢کن شاکي با ارائه قبض برق مصرفي مورخ است ول
 محسوب نموده است و سازمان ي عنوان تعرفه را تجار٠١٠٣٢٥٠١٢٤١٩٧٤اشتراک 

ر مصارف ي با تعرفه ساي محل دفترخانه اسناد رسميخوانده خود قبول دارد که برق مصرف
ص و الزام اداره برق شهرستان مسجد ي وارد تشخيت شاکيگردد لذا شکا  ميمحسوب

  وفق مقررات صادر و اعالمي محل دفترخانه شاکيمان به اصالح تعرفه برق مصرفيسل
  . استي قطعيوان عدالت اداري قانون د٧ به استناد ماده ين رأيا. گردد مي

  با موضوع١٢/٨٧/١١ ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده کالسه ١٢ شعبه :ب
ل ي و به خواسته تبديت اداره برق منطقه فارابيروس به طرفي سي احمدعلي آقادادخواست

 ـ ٨٣٦ به موجب دادنامه شماره ير مصارف به خانگي دفترخانه از سايتعرفه برق مصرف
  : مبادرت کرده استيل به انشاء رأي به شرح ذ٢٣/٤/١٣٨٧

ن و نبودن از  بوديث تجاري از حيت دفاتر اسناد رسميصرفنظر از مناقشه در ماه
ن دفاتر را در اماکن يت اي و فعال تأسيسها اجازهي قانون شهردار٥٥ ماده ٢٤آنجا که بند 

 کاربري«و » اماکن مسکوني«در عين حفظ موضوع تر  مسکوني مجاز دانسته به بيان واضح
ل تعرفه از يت بپردازند لذا تبدين گونه دفاتر به فعاليقانونگذار اجازه داده ا» يمسکون
ت ي و ضمن صدور حکم به ورود شکايآن فاقد مجوز تلق غيربه) يمصارف خانگ (يکونمس

ل ي وفق ذين رأيدارد ا  مي اعالمي عنه به اصالح تعرفه محل دفترخانه شاکيو الزام مشتک
   . استي قطعيوان عدالت اداري قانون د٧ماده 

ان عدالت اداري  تشخيص ديو١در اثر تجديدنظرخواهي اداره برق از رأي مذکور، شعبه 
  :کند  با استدالل زير رأي مذکور را نقض مي٢٠/٩/١٣٨٩ ـ ٢٩٦به موجب دادنامه شماره 

 ياستفاده از اماکن مسکون صرفاً هاي قانون شهردار٥٥ ماده ٢٤بند : نکه اوالًينظر به ا
 و ير امور ادارين موضوع به سايز نموده است و اي تجوي محل دفترخانه اسناد رسميرا برا
محاسبه : اًيثان.  نداردي بابت تعرفه برق تسري اشتراک مصرفين بهاييژه تعي به ويدماتخ
برق هاي   تعرفهيلي تکمنامه آيين ١٦/٤ وفق بند ي برق بر اساس تعرفه خانگيبها

 که از يا شده است در حاليمهها   سکونت افراد و خانوادهيمخصوص اماکن است که برا
 ي فوق بهانامه آيينطبق : ثالثاً. گردد ي نميتفاده مسکون، اسيمحل دفترخانه اسناد رسم

شود بلکه   نميمحاسبه» يتجار« برابر تعرفه ياسناد رسمهاي   دفترخانهيبرق مصرف
 به يوان عدالت اداري ديعموم هيأت  متعاقباًياست از طرف» ر مصارفيسا«مشمول تعرفه 

ر قانون و خارج از حدود ي مغا مورد اشاره رانامه آيين ١٦/١/١٣٨٨ ـ ٧موجب دادنامه 
ن يي عنه به تعينداده است که با وصف مذکور چون الزام اداره مشتک صيارات تشخياخت

 ٨٣٦ تهران در دادنامه ١١١شماره  ي دفترخانه اسناد رسمي براي خانگيتعرفه برق مصرف
 با شعبه هيأت  نداشته است لذاي محمل قانونيوان عدالت اداري د١٢ شعبه ٢٣/٤/١٣٨٧ـ 
 ضمن نقض دادنامه مزبور حکم به رد يوان عدالت اداري قانون د١٦رش اعمال ماده يپذ
. دينما  مياد شده را صادر و اعالمي شعبه ٨٧/١٢/١١ت مطروحه در پرونده کالسه يشکا

  . استي قطعين رأيا
 ٨٨٠٩٩٨٠٩٠٠٠٣١٨٦٢ ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره ١١ شعبه :ج

ذه، شرکت برق استان يت شرکت برق اي به طرفي توسلي عليدادخواست آقابا موضوع 
 به ير مصرف به خانگي و ساي دفترخانه از تجاريل برق مصرفيخوزستان و به خواسته تبد

ل به انشاء ي به شرح ذ٢٢/١٢/١٣٩١ ـ ٩١٠٩٩٧٠٩٠١١٠٢٩٧٧موجب دادنامه شماره 
  : مبادرت کرده استيرأ

 قانون ٥٥ ماده ٢٤ بند ليذ تبصره موضوع نکهيا به ظرن يابراز مدارک به با توجه
 توسط يمسکون يکاربر با يساختمانها از استفاده به و مربوط بوده خاص امر يشهردار
 تيواقع و استفاده نوع به تيشکا و طرف دارد را قانون در شده حيو تصر خاص مشاغل
 ارائه قبوض و مدارک و در صالحيذ مراجع توسط شده نييتع يکاربر نه دارد امرتوجه

 لذا يتجار نه است دهيگرد ديق مصارف ريسا ،يشاک يادعا مورد ملک خصوص در شده
 تيشکا رد به حکم يادار عدالت وانيد قانون ٢٢ و ١٤ و ١٣ و ٧ مواد به مستنداً شعبه

   .                                             است يقطع صادره يرا .دينما  ميصادر و اعالم
ن يس و معاوني با حضور رئ٢٦/٢/١٣٩٦خ ي در تاريوان عدالت اداري ديأت عموميه

ل شد و پس از يوان تشکي و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان عدالت اداريد
  . مبادرت کرده استير به صدور رأيت آراء به شرح زي با اکثريبحث و بررس

  
  عمومي هيأت رأي

  .تتعارض در آراء محرز اس ـ الف
، يقانون شهردار ٥٥ ماده ٢٤ل تبصره بند يحکم مقرر در ذ: نکه اوالًينظر به ا ـ ب

 است استفاده از اماکن مسکوني توسط مالک براي محل دفترخانه اسناد رسمي را تجويز کرده
 بابت ي اشتراک مصرفين بهاييژه تعي به وي و خدماتير امور ادارين موضوع به سايو ا

 ١٦/٤ وفق بند ي برق بر اساس تعرفه خانگيمحاسبه بها: اًيثان. د نداريتعرفه برق تسر
 سکونت افراد و خانواده ي است که برايبرق مخصوص اماکنهاي   تعرفهيلي تکمنامه آيين

 شود آنها مهيا شده است، در حالي که از محل دفترخانه اسناد رسمي استفاده مسکوني نمي
مصرف دفاتر اسناد رسمي به ماخذ تجاري هاي موضوع تعارض ميزان  و چون در پرونده

محسوب نشده بلکه بر مبناي ساير مصارف تعيين شده است، بنابراين آراء صادر شده بر رد 
اين رأي . شود شکايت به شرح مندرج در گردش کار صحيح و موافق مقررات تشخيص مي

  عدالت اداريقانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان ١٩ و ماده ١٢ ماده ٢ استناد بند به
  .االتباع است  الزمبراي شعب ديوان عدالت اداري و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه

  ي ـ محمدكاظم بهراميوان عدالت اداري ديعموم هيأت سيرئ
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  ١٦/٣/١٣٩٦                                                                         ٩٣/٩٧١/ره هـشما
  ليبسمه تعا

  جناب آقاي جاسبي
  مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايران

  با سالم
 ١٥٥ ـ ١٥٦عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه  يك نسخه از رأي هيأت

  : با موضوع٢٦/٢/١٣٩٦مورخ 
 شوراي اسالمي شهر شيراز ٩/١١/١٣٩١ش الف س ـ /٣٠٦٨٠ابطال مصوبه شماره «
اسبه عوارض شغلي براساس يك درصد درآمد قطعي شده مشمول مبناي مح: مبني بر

  .گردد  ارسال ميجهت درج در روزنامه رسمي به پيوست» .ماليات است
   و سرپرست هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربينعمومي هيأتمديركل 

  
             ١٥٥ ـ ١٥٦: شماره دادنامه           ٢٦/٢/١٣٩٦:  دادنامهتاريخ

  ٩٥/٥٠٢ ،٩٣/٩٧١: كالسه پرونده
  . ديوان عدالت اداريعمومي هيأت :مرجع رسيدگي

 شـرکت ــ   ٢ يموسـو  دشـاهرخ يس يآقـا  وکالـت  بـا  رانيـ ا قاسم شرکتـ  ١ :شاكي
  يجنوب زاگرس گاز و نفت برداري بهره

 ـ  س الــف ش/٣٠٦٨٠ شــماره وبهصمــ ابطــال :موضــوع شــكايت و خواســته
  زرايش شهر ياسالم يشورا ٩/١١/١٣٩١

 يآقـا  يرعامليمـد  بـا  يجنوب زاگرس گاز و نفت برداري  بهره شرکت) الف: کار گردش
 ـ  س الــف ش/٣٠٦٨٠ شــماره مــصوبه ابطــال يدادخواســت موجــب بــه يســراج احمــد

 اعـالم  خواسته نييتب جهت در و شده خواستار را رازيش شهر ياسالم يشورا ٩/١١/١٣٩١
  :که است کرده

 در رازيش شهر ياسالم يشورا: رساند  مياستحضار به احتراماً ات،يتح و سالم با«
 ياصالح) سابق ٧١ (٧٦ ماده ١٦ بند به استناد با رياخ سال چند در جداگانه مصوبات
 )٥ (ماده ١ بند و افزوده ارزش بر اتيمال قانون ٥٠ ماده ١ تبصره و شوراها قانون
 وضع به اقدام )عوارض عيتجم به موسوم (توسعه سوم برنامه قانون از يمواد اصالح
 داشته مقرر مصوبات، نيا در و است نموده يشغل عوارض عنوان تحت يمحل عوارض
 اتيمال مشمول شده يقطع درآمد درصد کي براساس يشغل عوارض... « که است

 درآمد عوارض وصول يبرا مصوبات نيا يمبنا واقع در و»  ...گردد وصول و محاسبه
 نيهم به استناد با زين رازيش يشهردار و است دهبو اتيمال محاسبه ماخذ به شده يقطع

 شرکت ١٢٨/٧٧ شماره به يشهردار ٧٧ ماده ونيسيکم يرأ اخذ با و مصوبات
 نفت يمل شرکت و نفت وزارت تابع و يدولت شرکت (يجنوب زاگرس گاز و نفت برداري بهره

 ک يو شصت و دهيرس ونيليم دو و هشتاد و صديس و ارديليم هشت مبلغ پرداخت به )رانيا
 يرأ ماالً و مصوبات نيا اعتبار که است نموده محکوم عوارض عنوان به الير هزار
 و مخدوش شدت به است افتهي اصدار مبنا نيهم بر که يشهردار ٧٧ ماده ونيسيکم

 شماره به کهاي  حهيال شرح به ياعتبار يب نيا مستندات و ليدال لذا و است ديترد محل
 و گردد  ميميتقد و ارائه است دادخواست نيهم وستيپ ٨/١١/١٣٩٣ ـ ٣٩٥٢٠/٩٣/ج ز ع م
 شرکتها طرف از يوجه هرگونه پرداخت يجار مقررات و نيقوان وفق نکهيا به تيعنا با لذا
 رديپذ صورت االجرا الزم و معتبر مقررات و نيقوان وفق ديبا  ميلزوماً يدولت يسازمانها و

 اراتياخت حدود از خارج و ديترد محل موصوف تمصوبا يقانون الزام و اعتبار که آن حال
 موضوع طرح ضمن دارد استدعا ليدل نيهم به است بوده رازيش شهر ياسالم يشورا
   ».گردد فراهم آنها ابطال نهيزم يادار عدالت وانيد عمومي هيأت در مصوبات ابطال

 دادرسي آيين و التيتشک قانون ٨١ ماده ياجرا در که ينقص رفع اخطار به پاسخ در
 حهيال موجب به يو بود، شده ارسال يشاک به ١٣٩٢ سال مصوب يادار عدالت وانيد

  :که است کرده اعالم ١٩/١٢/١٣٩٣ ـ ٤٤٣٧٢ شماره
  يادار عدالت وانيد عمومي هيأت محترم دفتر ريمد«

 کالسه به ٩٣٠٩٩٨٠٩٥٨٠٠٠١٥٣ شماره پرونده نقص رفع هياخطار: موضوع
 در رازيش شهر ياسالم يشورا مصوبات ابطال يتقاضا عموضو ٩٣/٩٧١ شماره يگانيبا

  يشغل عوارض وضع با ارتباط
  :اتيتح و سالم با

 خيتار در که الذکر فوق پرونده موضوع نقص رفع هياخطار وصول بـه عطف احتراماً
 نظر: رساند  مياستحضار به است شده ابالغ شرکت نيا به يجار سال ماه اسفند پنجم

 در ١٥/١١/١٣٨٧ ـ ٨٩٣٢ شماره و ١٤/١١/١٣٨٥ ـ ٢٤٠٣٦ ارهشم مصوبات نکهيا به
 شدن اضافه بر ناظر صرفاً رازيش شهر ياسالم يشورا توسط يشغل عوارض وضع با ارتباط

 هر است نشده ذکر يحکم صراحتاً درآمد بر عوارض افتيدر مورد در و بوده ديجد صنوف
 بوده وقت کشور ريوز شنهاديپ جمله از و يقبل مصوبات يراستا در مصوبه دو نيا چند
 لذا است امدهين صراحت به عنه معترض موضوع مصوبات نيا در نکهيا به تيعنا با و است
 ١٥/١١/١٣٨٧ ـ ٨٩٣٢ شماره و ١٤/١١/١٣٨٥ ـ ٢٤٠٣٦ شماره مصوبات ابطال يتقاضا
 به صراحتاً که ٩/١١/١٣٩١ ـ ٣٠٦٨٠ شماره مصوبه به نسبت کنيل گردد  ميمسترد
 شده اشاره اتيمال مشمول شده يقطع درآمد درصد کي براساس يشغل عوارض موضوع
 شماره مصوبه متن وستيپ به. استدعاست مورد مصوبه ابطال و يدگيرس يتقاضا است

 با ارتباط در فارس ياستاندار زين و رازيش يشهردار مکاتبات زين و ٩/١١/١٣٩١ ـ ٣٠٦٨٠
   ».گردد  ميميتقد مصوبه نيا

 حهيال موجب به رازيش شهر ياسالم يشورا سيرئ ذکور،م تيشکا به پاسخ در
  :که است داده حيتوض ٢٤/٣/١٣٩٤ ـ ص/١٣٤٦/٩٤ شماره
  يادار عدالت وانيد عمومي هيأت محترم استير«
  سالم با

 شرکت دادخواست موضوع ٩٣٠٩٩٨٠٩٥٨٠٠٠١٥٣ کالسه پرونده به عطف احتراماً
 خواسته به رازيش شهر ياسالم يراشو تيطرف به يجنوب زاگرس گاز و نفت برداري بهره
 ـ ٣٠٦٨٠ و ١٥/١١/١٣٨٧ ـ ٨٩٣٢ و ١٤/١١/١٣٨٥ ـ ٢٤٠٣٦ شماره مصوبات ابطال

 نسبت متعاقباً که يشغل عوارض خصوص در رازيش شهر ياسالم يشورا ٩/١١/١٣٩١
 را خواسته ١٥/١١/١٣٨٧ ـ ٨٩٣٢ و ١٤/١١/١٣٨٥ ـ ٢٤٠٣٦ شماره مصوبات ابطال به

 دهيگرد ٩/١١/١٣٩١ ـ ٣٠٦٨٠ شماره مصوبه ابطال و يدگيرس يضاتقا صرفاً و مسترد
 حضور يشاک يادعا رد و رازيش شهر ياسالم يشورا اقدامات نييتب در ليذ مراتب است،
  .دارد  ميمعروض وانيد عمومي هيأت قضات
 قانون ٥٠ ماده ١ تبصره در مندرج اراتياخت براساس رازيش شهر ياسالم يشوراـ ١

 مصوبات شوراها قانون ياصالح) سابق ٧١ (٧٦ ماده ١٦ بند و افزوده ارزش بر اتيمال
 مواد ياجرا در و دهيرسان بيتصو به را ١٥/١١/١٣٨٧ ـ ٨٩٣٢ و ١٤/١١/١٣٨٥ ـ ٢٤٠٣٦

 مورد يقانون مهلت در و فوق مصوبات ابالغ از پس شوراها، قانون ياصالح ٩٣ و ٨٠
  .است دهيگرد االجرا الزم و يقطع و نگرفته قرار صالحيذ مراجع اعتراض
 يخدمات مشاغل و شهيپ و حرف صاحبان يشغل عوارض مذکور، مصوبه موضوع ـ٢

 يخدمات مشاغل و شهيپ و حرف صاحبان يشغل عوارض مصوبه، وستيپ جدول برابر که بوده
  .ديآ عمل به الزم اقدام آن پرداخت به نسبت ستيبا  ميآن براساس که دهيگرد مشخص
 شهر ياسالم يشورا مصوبه در که دهيگرد اعالم يشاک يميتقد حهيال اول بند درـ ٣

 بند در است ذکر قابل که دهينگرد ذکر موصوف عوارض پرداخت جهت شرکت نام رازيش
 عوارض پرداخت مشمول يخدمات ـ يديتول ـ يتجار يشرکتها دفاتر مذکور، مصوبه ١٢١
 مشمول شود  ميبمحسو يتجار شرکت زين معترض شرکت که آنجا از واند  دهيگرد

 شرکت مقررات هرگونه مشمول نکهيا بر يمبن ادعا نيبنابرا. بود خواهد فوق عوارض پرداخت
  .است يقانون وجاهت فاقد باشد  ميمصوبه در شرکت نام ذکر مستلزم مذکور
 و يدولت يشرکتها يتلق که دهيگرد اشعار يشاک يميتقد حهيال دوم بند درـ ٤
 ٥٠ ماده برابر و ستين حيصح يصنف واحد عنوان به نهادها و ادهايبن به وابسته يشرکتها
 قابل خصوص نيا در که باشد  ميبالوجه فوق عوارض وضع افزوده ارزش بر اتيمال قانون
 ارزش بر مارالذکر قانون ٥٠ ماده برابر ديگرد معروض سابقاً که گونه همان است حيتوض

 و شوراها شده نييتع عوارض و اتيمال آنها يبرا مذکور قانون در که يموارد در افزوده
 که است نيا آن مخالف مفهوم و ندينما عوارض اي اتيمال وضع توانند  نميمراجع ريسا
 مثل صالحيذ مراجع دهينگرد نييتع قانون نيا در آنها عوارض فيتکل که يموارد يبرا

 شوراها قانون ياصالح ٧١ ماده ١٦ بند و مارالذکر قانون ٥٠ ماده ١ تبصره براساس شوراها
 چگونهيه افزوده ارزش بر اتيمال قانون در نکهيا به توجه با و ندينما عوارض وضع توانند مي

 وضع ارياخت رازيش شهر ياسالم يشورا لذا نشده وضع معترض شرکت يبرا عوارض
 برابر يشاک شرکت ديگرد اظهار که گونه همان نيهمچن. است داشته را موصوف عوارض

 واحد از نظر صرف موضوع نيا و بوده فوق عوارض پرداخت مشمول وقف مصوبه ١٢١ بند
  .باشد  مييشاک شرکت نشدن اي شدن يتلق يصنف

 نفـت  به يمحل عوارض وضع که دهيگرد اظهار يشاک يميتقد حهيال سوم بند در ـ  ٥
 نيـ ا در که ندارد يقانون تيموقع يشهردار توسط بوده يعموم ثروت جزء که يديتول گاز و

 رازيشـ  شـهر  در شـرکت  دفتـر  تيـ فعال بـه  مربوط فوق عوارض: دارد  مي عروضم خصوص
 مـشمول  ديـ نما  مـي  رازيشـ  شـهر  در يشـهردار  خـدمات  از کهاي    استفاده بابت و باشد مي

 يديـ تول گـاز  و نفت بر يعوارض مطروحه، يادعا برخالف و دهيگرد يشغل عوارض پرداخت
 شـهر  در شـرکت  يتجـار  تيفعال به اًتيماه فوق عوارض موضوع گريد عبارت به نشده وضع
  .ندارد شرکت آن داتيتول با يارتباط و بوده رازيش
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 خدمات، ازاء مابه ستيبا  ميکه دهيگرد اشعار زين يميتقد حهيال پنجم بند در ـ ٦
 دفتر تيفعال بابت فوق عوارض ديگرد اظهار که گونه همان و گردد پرداخت عوارض
 هيته ک،يتراف رفع آسفالت، جمله از خدمات ائهار مستلزم که بوده رازيش در شرکت
 خدمات ارائه فوق عوارض پرداخت بدون البته صد که بوده خدمات گريد و نگيپارک

  .گردد  ميمواجه مشکل با يشهردار توسط موصوف
 سوم برنامه قانون از يمواد اصالح قانون به يميتقد حهيال در زين يموارد درـ ٧
 از يبرخ وصول قانون و) عوارض عيتجم به موسوم انونق (ياقتصاد ،ياجتماع توسعه

 مستند نکهيا به توجه با که دهيگرد اشاره نيمع موارد در آن مصرف و دولت يدرآمدها
  .باشد  ميبالوجه زين آنها به استناد باشد  ميمذکور نيقوان از منصرف فوق مصوبه يقانون

 رساند  مياستحضار بـه زين فوق عـوارض نبودن يمحل يادعـا خصـوص در ـ ٨
 مشمول فوق تعرفه برابر که باشد  ميرازيش در شرکت دفتر تيفعال بابت مذکور عـوارض
 يارتباط چيه و نبوده شرکت کل درآمد از آن محاسبه و ماخذ و بوده عوارض پرداخت

 و محاسبه فوق عوارض رازيش در دفتر آن تيفعال براساس بلکه ندارد شرکت کل درآمد به
  .رددگ  ميوصول
 از موقت استفاده و خدمات از يناش عوارض به راجع يميتقد هييشکوا ميضماـ ٩
  .ندارد گريکدي به يارتباط و  بوده فوق مطروحه موضوع از فارغ که بوده روباز يفضاها

 يادار عدالت وانيد شعب از يمتعدد آراء موصوف عوارض وجاهت خصوص درـ ١٠
  .رددگ  ميحضورتان ميتقد وستيپ به که صادر

 ـ ٥٦١ ـ ٥٦٠ شماره دادنامه يط يادار عدالت وانيد عمومي هيأت نيهمچنـ ١١
  .است نموده اعالم وجاهت يدارا را يشغل عوارض مطالبه ٨/١٢/١٣٩٠ ـ ٥٦٢

 اراتياخت حدود در کامالً فوق مصوبه نکهيا و فوق معروضه مراتب به تيعنا با هذايعل
 و يشاک يدعوا رد ياستدعا يتقاضا تاس دهيگرد بيتصو رازيش شهر ياسالم يشورا
  ».دارم را رازيش شهر ياسالم يشورا مصوبه ابرام

 يدادخواست موجب به رانيا قاسم شرکت از وکالت به يموسو شاهرخ ديس يآقا) ب
 را رازيش شهر ياسالم يشورا ٩/١١/١٣٩١ ـ س الف ش/٣٠٦٨٠ شماره مصوبه ابطال

  :که است کرده ماعال خواسته نييتب جهت در و شده خواستار
  :رساند  مياستحضار به احتراماً«

 را ٣٠٦٨٠ شماره بهاي  مصوبه ٩/١١/١٣٩٠ خيتار در رازيش شهر ياسالم يشورا
 مصوبه نيهم بر يمبتن رازيش يشهردار که است رسانده بيتصو به عوارض اخذ بر يمبن
 رازيش يشهردار ٧٧ ماده ونيسيکم ١٥/١٠/١٣٩٣ ـ ١٤٥ ـ ٧٧ شماره يرأ در و

  .است نموده موکل شرکت از عوارض اخذ به اقدام
 وانيد در الذکر فوق عوارض به نسبت يدعو طرح به اقدام موکل شرکت سپس

 شماره دادنامه يط يادار عدالت وانيد ٣٢ شعبه که است نموده يادار عدالت
 ابطال نهيزم شيپ را الذکر فوق مصوبه ابطال ١١/١٢/١٣٩٤ ـ ٩٤٠٩٩٧٠٩٠٣٢٠٣٠٢٥

  .است نموده اعالم ٧٧ ماده ونيسيکم يرأ
  :ليدال
 ييخودکفا شرکت مجموعه ريز ٥٣٣٤٤ شماره به شده ثبت رانيا قاسم شرکتـ ١
 عرضه، شرکت کي عنوان به و بوده کشور زيعز آزادگان به متعلق و آزادگان ياقتصاد

 عرضه به مشغول کشور صنعت عرصه در که سالهاست ييغذا مواد و دارو پخش و عيتوز
  .باشد  ميکشور سطح در ييغذا مواد و دارو

 عرضه«: داشته اشعار افزوده ارزش بر اتيمال قانون ٨ و ١ مواد نکهيا به توجه باـ ٢
 قانون نيا مقررات مشمول آنها صادرات و واردات نيهمچن و رانيا در خدمات ارائه و کاال
 مبادرت آنها صادرات و واردات و خدمات ارائه و کاال عرضه به که ياشخاص «و »است
 و »بود خواهند قانون نيا مقررات مشمول و شده شناخته يمود عنوان به ند،ينما مي

 عوارض پرداخت لذا دينما  ميتيفعال کاال عيتوز و عرضه نهيزم در زين رانيا قاسم شرکت
  .باشد  ميفوق شرح به افزوده ارزش بر اتيمال قانون مشمول زين شرکت نيا

 قانون ٥ ماده نيهمچن و افزوده ارزش بر اتيمال قانون ٥٠ ماده در محترم قانونگذارـ ٣
 انواع يبرا وجوه ريسا و عوارض هرگونه يبرقرار: که است داشته اشعار عوارض عيتجم

 و اتيمال فيتکل قانون، نيا در که خدمات ارائه نيهمچن و يديتول و يواردات يکاالها
 ات،يمال محاسبه ماخذ يدرآمدها به ضعوار يبرقرار نيهمچن است، شده نيمع آنها عوارض
 اشخاص يمال اتيعمل ريسا و يگذار سپرده سود مشارکت، اوراق سود شرکتها، سهام سود
 مراجع ريسا و ياسالم يشوراها توسط مجاز، يبانک ريغ ياعتبار موسسات و بانکها نزد

  .باشد  ميممنوع
 بر يمبن الذکر فوق قانون صراحت رغميعل رازيش شهر ياسالم يشورا انه متأسفـ٤
 عوارض هرگونه يبرقرار از قانونگذار حيصر منع و پخش يشرکتها بـر قانون نيا شمول

 شده نيمع آنها عوارض و اتيمال فيتکل قانون، نيا در که قانون نيا مشمول اشخاص يبرا

 بر زين يشهردار و نموده ٩/١١/١٣٩٠ ـ ٣٠٦٨٠ شماره مصوبه بيتصو به اقدام است،
  .است نموده شرکت نيا از عوارض اخذ به اقدام مصوبه نيهم يمبنا

 توجهاً و افزوده ارزش بر اتيمال قانون ٥٠ و ٨ ،١ مواد به مستنداً و فوق مراتب به نظر
 پرداخت را خود افزوده ارزش بر اتيمال ساله هر کاال عرضه نهيزم در فعال يشرکتها که نيا به
 ١٠٥ اصل به مستنداً نيهمچن و باشند  مياالشعار فوق قانون مشمول شرکتها نيا و ندينما مي

 نيقوان و اسالم نيمواز مخالف دينبا شوراها ماتيتصم«: داشته اشعار صراحتاً که ياساس قانون
 رازيش شهر ياسالم يشورا ٩/١١/١٣٩٠ ـ ٣٠٦٨٠ شماره مصوبه حيصر مخالف و »باشد کشور

 يشورا ٩/١١/١٣٩٠ ـ ٣٠٦٨٠ شماره مصوبه ابطال بر يمبن يرأ صدور مارالذکر، نيقوان با
  ».باشد  مياستدعا مورد دادگاه آن محضر از رازيش شهر ياسالم

  :است ريز قرار به اعتراض مورد مصوبه متن
  )٩/١١/١٣٩١ ـ س الف ش/٣٠٦٨٠ (رازيش شهر ياسالم يشورا مصوبه«

 ـ ٣٠٦٨٠ شماره به مثبوت يشهردار ٢٩/٩/١٣٩١ ـ ٩١٤٦٢١٣٤٨/١ شماره نامه
 يارسال مشاغل، محل انهيسال عوارض اخذ حهيال خصوص در شورا رخانهيدب ٣٠/٩/١٣٩١
 ريغ العاده فوق جلسه نينهم و هفتاد و ستيدو در شورا، بودجه و برنامه ونيسيکم از
 ٧٦ ماده ١٦ بند به مستند و مطرح رازيش شهر ياسالم يشورا ٤/١١/١٣٩١ مورخ يعلن

 مقرر افزوده ارزش بر اتيمال قانون ٥٠ ماده ١ هتبصر و شوراها قانون ياصالح) سابق ٧١(
 وصول و محاسبه اتيمال مشمول شده يقطع درآمد% ١ براساس يشغل عوارض ديگرد
 در مذکور برگ ارائه عدم ليدل به (اتيمال صيتشخ برگ ارائه عدم صورت در و گردد
 تعرفه به%) ٣٠ (درصد ٣٠ شيافزا با يشغل عوارض) ييدارا اداره يسو از کسالهي فرصت
  .گردد  مياخذ و محاسبه ٢٥/٦/١٣٩١ ـ ٢٧١٨٢ شماره مصوبه در مندرج

 درآمد درصد کي از فوق عوارض درصد ٣٠ شيافزا نکهيا به مشروط: ١تبصره
  .نباشد کمتر) مصوبه نيا و ٢٧١٨٢ مصوبه در مندرج عوارض مبالغ از (ياتيمال شده يقطع

 مالکهاي  تعرفه برابر قبل واتسن به مربوط نشده پرداخت يشغل عوارض :٢تبصره
  .بود خواهد مربوطه سال عمل

 برده آنها از ينام ١٣٩٠ سال عمل مالک تعرفه در که يمشاغل مورد در :٣تبصره
  .گردد وصول و محاسبه آن مشابه مشاغل براساس عمل مالک است، نشده

 نظام ،يانتظام ،ييقضا ربطيذ مراجع يگواه براساس صرفاً يشغل واحد :٤تبصره
 کارشناس  تأييدبا يشغل واحد مسئول يکتب اعالم اي يصنف مجمع ـ هياتحاد ،يپزشک

  ».گردد  نمييشغل عوارض مشمول است بوده ليتعط که يزمان مدت يبرا صرفاً يشهردار
 حهيال موجب به رازيش شهر ياسالم يشورا سيرئ مذکور، تيشکا به پاسخ در
  :که ستا داده حيتوض ٢٨/٦/١٣٩٥ ـ ص/٣٦٢٤/٩٥ شماره
  يادار عدالت وانيد عمومي هيأت محترم سيرئ«
  سالم با
 رانيا قاسم شرکت دادخواست موضوع ٩٥/٥٠٢ کالسه پرونده به عطف احترام، با

 ـ ٣٠٦٨٠ مصوبه ابطال درخواست بر يمبن رازيش شهر ياسالم يشورا تيطرف به
 قضات و يالحضرتع حضور يشاک يادعا رد و پاسخ در ليذ مراتب شورا نيا ٩/١١/١٣٩٠
  :گردد  ميمعرض وانيد

 عرضه محل از حاصل درآمد افزوده ارزش بر اتيمال قانون ٨ و ١ مواد موضوعـ ١
 و ندينما  مياقدام صادرات و واردات اي و عرضه به نسبت که است ياشخاص درآمد و کاال

 ارزش بر اتيمال قانون ١٢ ماده ٩ بند طبق نکهيا کما ندارد، اشخاص کار دفاتر با يارتباط
 بابت اشخاص گونه نيا و باشند  مياتيمال از معاف واردات و دارو کنندگان عرضه افزوده
  .پردازند  نميياتيمال واردات و صادرات و عرضه

 از گردند يم جاديا شرکتها کار دفاتر عنوان به شهرها در که يدفاتر اصوالً ـ٢
 پرداخت اصوالً و بپردازند را يشهردار عوارض ديبا  مي و ندينما  مياستفاده شهر خدمات

 تفاوت آن بر حاکم ياستهايس و عوارض پرداخت با آن بر حاکم ياستهايس و اتيمال
 خودکفا و ندارند يسهم يدولت بودجه از هايشهردار که آنجا از عموماً و دارند ياساس

 ينيشهرنشهاي  نهيهز عوارض پرداخت با ديبا که است يشهر جامعه ياجزا نيا هستند،
  .ندينما تأمين را کنند  ميطلب يشهردار از که يخدمات و

 شده داده اجازه شوراها به افزوده ارزش بر اتيمال قانون ٥٠ ماده ١ تبصره در ـ ٣
 نشده مشخص قانون نيا در آنها فيتکل که ديجد يمحل عوارض وضع به نسبت که است
 ارزش بر اتيمال قانون رد که هستند يموارد جمله از شرکتها دفاتر ند،ينما اقدام است
 وضع به نسبت توانند  ميشوراها القاعده يعل و است نشده مشخص آنها فيتکل افزوده
 چگونهيه مذکور شرکت نکهيا بر مضاف. ندينما اقدام جامعه اقشار نيا يبرا عوارض
  .است ننموده پرداخت باشد  ميآن يمدع که افزوده ارزش بر اتيمال بابت يعوارض

 و يشـاک  يادعـا  رد يتقاضـا  وانيـ د قـضات  محضر از فوق مراتب به تياعن با هذايعل
                              ».دارد را رازيش شهر ياسالم يشورا مصوبه نييتب
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ـ  حـضور  با ٢٦/٢/١٣٩٦ خيتار در يادار عدالت وانيد عمومي  هيأت  نيمعـاون  و سيرئ
 از پـس  و شـد  ليتـشک  انويـ د شـعب  دادرسـان  و مستشاران و رؤسا و يادار عدالت وانيد

  .است کرده مبادرت يرأ صدور به ريز شرح به آراء تياکثر با يبررس و بحث
  

  عمومي هيأت يرأ
 هرگونه يبرقرار ،١٣٨٧ سال مصوب افزوده ارزش بر اتيمال قانون ٥٠ ماده مطابق

 در که خدمات ارائه نيهمچن و يديتول و يواردات يکاالها انواع يبرا وجوه ريسا و عوارض
 عوارض يبرقرار نيهمچن و است شده نيمع آنها عوارض و اتيمال فيتکل قانون نيا
 سپرده سود مشارکت، اوراق سود شرکتها، سهام سود ات،يمال محاسبه ماخذ يدرآمدها به

 مجاز، يبانک ريغ ياعتبار موسسات و بانکها نزد اشخاص يمال اتيعمل ريسا و يگذار
 مصوبه در نکهيا به نظر. است شده اعالم ممنوع مراجع ريسا و ياسالم يشوراها توسط
 يمبنا اتيمال مشمول شده يقطع درآمد درصد کي براساس يشغل عوارض اعتراض، مورد

 افزوده ارزش بر اتيمال قانون الذکر فوق احکام ريمغا مصوبه نيا است گرفته قرار محاسبه
 عدالت وانيد دادرسي ينآي و التيتشک قانون ٨٨ ماده و ١٢ ماده ١ بند به مستند و است
  .شود  ميابطال ١٣٩٢ سال مصوب يادار

  يبهرام محمدکاظم ـ يادار عدالت وانيد عمومي هيأت سيرئ
  

  ٢٣/٣/١٣٩٦                                                                         ٩٤/٢١/ره هـشما
  بسمه تعالي

  جناب آقاي جاسبي
   رسمي جمهوري اسالمي ايرانمديرعامل محترم روزنامه

  با سالم
مورخ  ١٧٦عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه  يك نسخه از رأي هيأت

  : با موضوع٢/٣/١٣٩٦
 شوراي ١٨/٩/١٣٨٩ ـ ٠٢/١٠٠/٤٦٦٦٧ دستورالعمل اجرايي شماره ٣ـ١ابطال بند «

  .گردد رسال مي اجهت درج در روزنامه رسمي به پيوست» عالي شهرسازي و معماري ايران
  عمومي و سرپرست هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين مديركل هيأت

  
  ٩٤/٢١:         كالسه پرونده١٧٦: شماره دادنامه        ٢/٣/١٣٩٦:  دادنامهتاريخ

  . ديوان عدالت اداريعمومي هيأت :مرجع رسيدگي
  يرغالميش محمدرضا يآقا :شاكي

 ٠٢/١٠٠/٤٦٦٦٧ شماره يياجرا دستورالعمل ٣ـ١ بند ابطال :موضوع شكايت و خواسته
  رانيا يمعمار و يشهرساز يعال يشورا ١٨/٩/١٣٨٩ ـ

 يياجرا دستورالعمل ٣ـ١ بند ابطال يدادخواست موجب به يشاک :گردش كار
 را رانيا يمعمار و يشهرساز يعال يشورا ١٨/٩/١٣٨٩ ـ ٠٢/١٠٠/٤٦٦٦٧ شماره

  :که است کرده اعالم خواسته نييتب جهت در و شده خواستار
  يادار عدالت وانيد محترم استير«

 ميحر و محدوده فيتعار قانون ٣ ماده ١ تبصره با مطابق ديمستحضر که گونه همان
  :١٤/١٠/١٣٨٤ مصوب آنها نييتع نحوه و شهرک و روستا شهر،

 يدارا ييروستا يهاد طرح مطابق شوند  ميواقع شهرها ميحر در که ييروستاها«
 ريسا و ساز و ساخت در دخالت حق مجاور شهر يشهردار و بوده مستقل ميحر و حدودهم

  ».ندارد را روستا امور
 ميحر و بوده محدود اريبس روستا محدوده نييتع ضوابط نکهيا به نظر گريد عبارت به
 بيتصو و نييتع مستقل صورت به و يقانون محدوده از تر گسترده صورت به ديبا روستا
 عبارت کنار در و الذکر فوق قانون در صهينق نيا رفع يراستا در قانونگذار نيابرابن گردد،

 نموده شهرها ميحر در واقع يروستا هر يبرا مستقل ميحر فيتعر به اقدام روستا، محدوده
  :دهيگرد درج قانون نيهم يياجرا دستورالعمل  ٣ـ١ بند در ست،يحال در نيا است،

 يهاد طرح محدوده بر گردند،  ميواقع شهرها ميحر داخل که ييروستاها ميحر«
 روستا يسازها و ساخت تجاوز عدم بر نظارت به مکلف يشهردار و بوده منطبق روستا

  ».بود خواهد روستا محدوده از خارج به
 را روستا ميحر واقع در رالذکر،ياخ يياجرا دستورالعمل ٣ـ١ بند که است واضح پر
 با جهينت در که است، دهيگرد محدوده به قائل ها،روستا نگونهيا يبرا صرفاً و حذف
 آنها نييتع نحوه و شهرک و روستا شهر، ميحر و محدوده فيتعار قانون ٣ ماده ١تبصره
 چيه عمالً که ديگرد موجب و بيتصو آن برخالف و ريمغا کامالً ١٤/١٠/١٣٨٤ مصوب

 نيبد و نبوده قلمست ميحر يدارا کشور، سراسر در شهرها ميحر داخل يروستاها از کي

 با اند، گرفته قرار شهرها مجاورت در که ييروستاها نيچن يدام و يزارع ندهيآ بيترت
  .گردد روبرو ينابود يجد خطر

 نيا و باشد  ميشدن يياجرا حال در بديم شهر جامع طرح نکهيا به توجه با لذا
 در واقع يروستاها يقانون و مسلم حقوق عييتض موجبات نيقي و قطع طور به موضوع

 يمستدع لذا دارد، يتجر زين کشور نقاط يتمام در امر نيا و دهيگرد بديم شهر ميحر
 قانون يياجرا دستورالعمل ٣ ـ ١ بند براساس يياجرا اتيعمل فيتوق به نسبت بدواً است
 ١٨/٩/١٣٨٩ ـ ٠٢/١٠٠/٤٦٦٦٧ شماره به شهرک و روستا شهر، ميحر و محدوده فيتعار
 مستندات به تيعنا با تاًينها صادر، يمقتض دستور رانيا يمعمار و يشهرساز يعال يشورا
) ٣ فيرد از ١ بند (٣ ـ ١ بند ابطال به حکم ،يدگيرس ضمن است يمستدع ،الذکر فوق

 شماره به شهرک و روستا شهر، ميحر و محدوده فيتعار قانون يياجرا دستورالعمل
  ».نديفرما صادر رانيا يمارمع و يشهرساز يعال يشورا ١٨/٩/١٣٨٩ ـ ٠٢/١٠٠/٤٦٦٦٧

  :است ريز شرح به اعتراض مورد دستورالعمل ٣ ـ ١ بند متن
 طرح محدوده بر گردند  ميواقع شهرها ميحر داخل در که ييروستاها ميحرـ ٣ـ١«

 يسازها و ساخت تجاوز عدم بر نظارت به مکلف يشهردار و بوده منطبق روستا يهاد
  ».بود هدخوا روستا محدوده از خارج به روستا

 يمعمار و يشهرساز يعال يشورا يبرا ميضما و تيشکا يثان نسخه ارسال رغميعل
 شماره حهيال موجب به يشهرساز و راه وزارت يحقوق دفتر رکليمد ران،يا

  :است داده حيتوض ١٨/٥/١٣٩٤ ـ د/٣٧١٢٧/٣٢٠/٩٤
 عدالت وانيد هياخطار موضوع ٢٣/٤/١٣٩٤ ـ ٧٣٠/٢٢٤٠٢ شماره نامه به بازگشت«

 ميحر و محدوده فيتعار قانون يياجرا دستورالعمل ٣ ـ ١ بند ابطال حکم يتقاضا و يادار
  :رساند  مياستحضار به شهرک و روستا شهر،

 مراجع عهده بر قانون نيهم طبق روستاها و شهرها يبرا ميحر و محدوده نييتع
 عمرج نيباالتر کشور يمعمار و يشهرساز يعال يشورا. است طرحها نيا بيتصو

 دارد عهده به را کشور يمعمار و يشهرساز ياستگذاريس و بوده عمران و توسعه يطرحها
 يعال يشورا فيوظا کشور يمعمار و يشهرساز يعال يشورا  تأسيس٢ بند طبق و

  :است ريز شرح به رانيا يمعمار و يشهرساز
 در طرح يبرا يشهرساز يکل استيس مورد در الزم يشنهادهايپ يبررسـ ١
  .انوزير هيأت

 يطرحها به مربوط مقررات و يشهرساز حيلوا و شنهادهايپ به نسبت اظهارنظرـ ٢
 يبازرگان يصنعت مناطق نييتع ن،يزم از استفاده نحوه ،يبند منطقه شامل که يشهر جامع
  .باشد  ميشهر يعموم يهايازمندين ريسا و سبز يفضا ،يعموم ات تأسيس،يمسکون ،يادار

 از خارج آنها راتييتغ و يشهر جامع يطرحها يينها بيتصو و يبررسـ ٣
  .يليتفص يها نقشه

  يشهرسازهاي  نامه آيين و ضوابط و ارهايمع بيتصوـ ٤
 در روستاها يساختمان تخلفات به يدگيرس مرجع نکهيا به توجه با گريد يسو از
 حيترج است يقانون خالء يدارا و بوده مبهم دارند قرار شهرها ميحر در که يتيوضع

 و اشخاص از يبرخ انه متأسفشود، رفتار آن با هايشهردار قانون ١٠٠ ماده طبق که تنسيا
 در واقع يروستاها و شهرها ميحر در کنند  مييسع يقانون خالء نيا از اطالع با مالکان

 ريتاث تحت را ياصل شهر و داده توسعه را روستا ميحر و ندينما استفاده سوء مهايحر نيا
 بيتصو مراجع اراتياخت و نيقوان با يکل طور به بند نيا ابطال ور نيا از. دهند قرار

  .داشت خواهد رتيمغا عمران و توسعه يطرحها
 هنگام در يمعمار و يشهرساز يعال يشورا شود ابطال بند نيا اگر يحت تينها در  

 ميحر در واقع يروستاها و شهرها ميحر بهتر کنترل جهت در شهر هر جامع طرح بيتصو
 شهر ميحر کنترل و حفظ جهت در يمقتض ماتيتصم که داشت خواهد يقانون ارياخت

  ».دينما اتخاذ
 نيمعاون و سيرئ حضور با ٢/٣/١٣٩٦ خيتار در يادار عدالت وانيد عمومي هيأت

 از پس و شد ليتشک وانيد شعب دادرسان و مستشاران و رؤسا و يادار عدالت وانيد
  .است کرده مبادرت يرأ صدور به ريز شرح به آراء تياکثر با يبررس و بحث

  
  عمومي هيأت يرأ

 و شهرک و روستا شهر، ميحر و محدوده فيتعار قانون ٣ ماده ١ تبصره موجب به
 شهرها ميحر در که ييروستاها« که است شده مقرر ١٣٨٤ سال مصوب آنها نييتع نحوه
 و هبود مستقل ميحر و محدوده يدارا ييروستا يهاد طرح مطابق شوند  ميواقع

 نظر» .ندارد را روستاها امور ريسا و ساز و ساخت در دخالت حق مجاور شهر يشهردار
 ميحر و محدوده دارند يهاد طرح که ييروستاها يبرا شده ادي تبصره در مقنن نکهيا به

http://www.RRK.IR
http://www.DASTOUR.IR


 ٧صفحه     WWW.RRK.IR                         ٢٠/٤/١٣٩٦       روزنامه رسمي                 WWW.DASTOUR.IR                      ٢١٠٦٨شماره

 نيا يبرا که ثيح نيا از تيشکا مورد دستورالعمل ٣ ـ ١ بند نيبنابرا است گرفته نظر در
 ساز و ساخت تجاوز عدم بر نظارت به مکلف  را يشهردار و نشده قائل ميحر روستاها گونه
 مرجع ارياخت حدود از خارج و قانون ريمغا است کرده روستا محدوده از خارج در روستا
 دادرسي آيين و التيتشک قانون ٨٨ ماده و ١٢ ماده ١ بند استناد به و باشد  ميبيتصو
  .شود  ميابطال ١٣٩٢ سال مصوب يادار عدالت وانيد

  يبهرام محمدکاظم ـ يادار عدالت وانيد عمومي هيأت سيرئ
  

  ٢٣/٣/١٣٩٦                                                                         ٩٣/٦٧٨/ره هـشما
  بسمه تعالي

  جناب آقاي جاسبي
  مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايران

  با سالم
مورخ  ١٧٨عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه  أي هيأتيك نسخه از ر

  : با موضوع٢/٣/١٣٩٦
» .اجتماعي تأمين  سازمان٣/٥/١٣٩٣ ـ ٩٥٤٨/٩٢/٢٠١٠ابطال دستور اداري شماره «

  .گردد  ارسال ميجهت درج در روزنامه رسمي به پيوست
  ـ مهدي دربين و سرپرست هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري عمومي هيأتمديركل 

  
  ٩٣/٦٧٨:         كالسه پرونده١٧٨: شماره دادنامه       ٢/٣/١٣٩٦:  دادنامهتاريخ

  . ديوان عدالت اداريعمومي هيأت :مرجع رسيدگي
  يجوادگرام محمد يآقا :شاكي

  ـ٩٥٤٨/٩٢/٢٠١٠ شماره يادار ورـدست ابطال :موضوع شكايت و خواسته
  ياجتماع تأمين سازمان ٣٠/٥/١٣٩٢

 شماره يادار دستور ابطال يدادخواست موجب به يشاک :ش كارگرد
 جهت در و شده خواستار را ياجتماع تأمين سازمان ٣٠/٥/١٣٩٢ ـ ٩٥٤٨/٩٢/٢٠١٠

  :که است کرده اعالم خواسته نييتب
 ١/٩/١٣٦٥ خيتار از ياعاجتم  تأمينسازمان در اشتغال از قبل رساند  مياستحضار به«

 دياقل قند کارخانه ارسنجيع و برق قسمت در روز ٣٦٨ مدت به ٧/١١/١٣٦٧ تيلغا
 از استفاده خواستار لذا باشم،  ميمهيب حق پرداخت سابقه يدارا) آور انيز و سخت مشاغل(

 ياجتماع تأمين قانون ٧٦ ماده ٢ تبصره) ب (بند ١ جزء ريتفس قانون در مندرج يايمزا
 در مهيب حق پرداخت قهساب نموده عنوان صراحتاً که شدم ١٣٧٩ مصوب هياصالح
 هر يازا به يعاد مشاغل در اشتغال از بعد اي قبل عنوان هر به آور انيز و سخت يکارها
 نه و مطلق صورت به قانونگذار نکهيا به تيعنا با و ديگرد خواهد محاسبه سال ٥/١ سال،

 مشمول آن از پس شده مهيب که نيا از يجدا را آور انيز و سخت سوابق هيکل مشروط
 سخت تهيکم نيبنابرا داده، قرار قانون نيا زمره در را باشد نگرفته اي گرفته قرار کار انونق
 سوابق عنوان به فوق سوابق احتساب به يرأ ٢٨/٨/١٣٩١ مورخ در ياستان آور انيز و

 زين فارس استان ياجتماع تأمين کل اداره  تأييدمورد يطرف از و داده آور انيز و سخت
 امور کل اداره از را آور انيز و سخت سوابق احتساب مراتب نجانبيا لذا. است گرفته قرار
 ـ ٩٥٤٨/١٠/٢٠ شماره هيجواب يط انه متأسفيول نمودم استعالم سازمان يادار
 ٧٦ ماده ٢ تبصره مشمول يقانون مستندات گونه چيه بدون را نجانبيا ٣٠/٥/١٣٩٢

 شماره يادار ميتصم ابطال به نسبت دييفرما دستور خواهشمندم لذا و ننموده قلمداد
 امور رکليمد الذکر فوق هيجواب قالب در ٣٠/٥/١٣٩٢ـ ] ٥٤٨/٩٢/٢٠١٠ [٩٥٤٨/١٠/٢٠
 از قبالً. نگردد عيضا نجانبيا از يحق تا ندينما اقدام ياجتماع تأمين سازمان يادار

  ».سپاسگزارم وانيد آن مساعدت و يهمکار
 قرار اعتراض مورد که ٣٠/٥/١٣٩٢ ـ ٩٥٤٨/٩٢/٢٠١٠ شماره يادار دستور متن

  :است ريز شرح به گرفته
  ينبات يآقا جناب«
  فارس استان ياجتماع تأمين محترم رکليمد

  کميعل سالم
 سوابق درخصوص ،٢٥/٤/١٣٩٢ ـ ١٦٩٤٤/٩٢/١٥٠ شماره نامه به بازگشت احتراماً،

: رساند  مييآگاه به دياقل شعبه يمال امور مسئول يگرام محمدجواد يآقا يرسازمانيغ
 با مرتبط يدستورالعملها وها  بخشنامه و ٧٦ ماده ٢ تبصره مشمول سازمان همکاران
  ».باشند  نميمذکور تبصره

 تأمين سازمان يدعاو و يحقوق امور دفتر رکليمد مذکور، تيشکا به پاسخ در
  :است داده حيتوض ١٩/٢/١٣٩٤ ـ ٦١٨/٩٤/٧١٠٠ شماره حهيال موجب به ياجتماع

  نيدرب يآقا جناب«
  يادار عدالت وانيد عمومي هيأت محترم رکليمد

  يگرام محمدجواد يآقا: موضوع
  :کميعل سالم

 و ٩٣/٦٧٨ کالسه پرونده در صادره ١٧/٨/١٣٩٣ مورخ هياخطار به بازگشت احتراماً،
 يآقا تيشکا خصوص در ٢٨/٨/١٣٩٣ ـ ٣٧٨١/٩٣/١٧٠٠ شماره هياول اعتراض رويپ

 ـ ]٥٤٨/٩٢/٢٠١٠ [٩٥٤٨/١٠/٢٠ شماره نامه ابطال خواسته به يگرام محمدجواد
 تيشکا رد به نسبت ليذ اتيدفاع به تيعنا با دييفرما مقرر است يمستدع ٣٠/٥/١٣٩٢

  .ندينما مبذول الزم اقدام يادار عدالت وانيد يعموم محترم هيأت در مطروحه
  يشاک خواسته و تيشکا شرح ـ الف
 ياجتماع تأمين سازمان کارمند که داشته اظهار شده ارائه دادخواست در يشاک

 خيتار از ياجتماع تأمين سازمان در اشتغال از قبل که باشد  ميفارس استان دياقل شعبه
 قند کارخانه ارسنجيع و برق قسمت در روز ٣٦٨ مدت به ٧/١١/١٣٦٧ تيلغا ١/٩/١٣٦٥
 ارخواست لذا. باشد  ميمهيب حق پرداخت سابقه يدارا) آور انيز و سخت مشاغل (دياقل

 تأمين قانون ٧٦ ماده ٢ تبصره) ب (بند ١ جزء ريتفس قانون در مندرج يايمزا از استفاده
 هر ازاء به را آور انيز و سخت مشاغل در اشتغال که ،١٣٧٩ مصوب هياصالح ياجتماع
 معترض نامه يط يادار امور کل اداره که يحال در. باشد  مينموده حيتصر سال ٥/١ سال
 ابطال يتقاضا ثيح نيا از نيبنابرا. است ندانسته ٧٦ ماده ٢ رهتبص مشمول را يو عنه
  .دارد را عنه معترض نامه

  يشکل اتيدفاع ـ ب
 وانيد عمومي هيأت تيصالح حدود يادار عدالت وانيد قانون ١٢ ماده ١ بند
 از يحقوق اي يقيحق اشخاص اعتراضات و تظلمات ات،يشکا به يدگيرس ،يادار عدالت
 و يردولتيغ يعموم موسسات و هايشهردار و يدولت مقررات و نظامات رياس وها  نامه آيين

 و يدولت مقررات و نظامات ريسا وها  نامه آيين از يحقوق اي يقيحق اشخاص اعتراضات
  .است نموده نييتع قانون اي شرع با آنها مدلول مخالف ثيح از را ها يشهردار
 اداره ٣٠/٥/١٣٩٢ ـ ٩٥٤٨/٩٢/٢٠١٠ شماره نامه ابطال يتقاضا يشاک که يحال در

. دارد را شده ميتنظ فارس استان ياجتماع تأمين کل اداره عنوان به که يادار امور کل
 قيمصاد از و باشد  ميخاص مورد به ناظر و بوده يادار نامه کي عنه معترض نامه نيبنابرا
 و نامه آيين مشمول و خارج يادار عدالت وانيد قانون ١٢ ماده ١ بند در شده احصاء

 ثيح نيا از لذا. ستين گردد  ميبيتصو خاص فاتيتشر روند يمبنا بر که دستورالعمل
  .باشد مي رد قابل يشاک خواسته
  يماهو اتيدفاع ـ ج
 مهيب ريسا و همکاران يبازنشستگ جهت يمختلف ضوابط ياجتماع تأمين مقررات درـ ١
 هنگام در يستيبا  ميکه است شده بيني پيش افراد خاص طيشرا و شغل نوع تبع به شدگان

 ١ماده) ب (بند تبصره به توجه با که است ذکر به الزم. رديگ قرار نظر مد يبازنشستگ
 اصالح ٧٦ ماده يالحاق ٢ تبصره اصالح قانون واحده ماده) ب (جزء ٥ بند يياجرا نامه آيين
 به تبصره دو الحاق و ١٣٥٤ مصوب ياجتماع تأمين قانون ٧٩ ماده تبصره و ٧٧ و ٧٢ مواد
 از شيپ يبازنشستگ هيکل خصوص در کارگران کلمه ١٣٨٠ مصوب ،١٣٧١ مصوب ،٧٦ ماده
 ستيبا  ميالزاماً نامه آيين نيمشمول که گرفت جهينت توان  مينيبنابرا. است دهيگرد ديق موعد

 که شود  مياطالق يفرد به کارگر کار، قانون ٢ ماده موجب به رايز. باشند کار قانون مشمول
 کارگر «عبارت فيتعار در سازمان همکاران که است يحال در نيا. باشد کار قانون مولمش

 خاص ياستخدام نظام يدارا ياجتماع تأمين سازمان که چرا نگرفته قرار »کار قانون مشمول
  .باشند  مي١٣٨٦ مصوب ديجد ياستخدام نامه آيين مشمول آن کارکنان و بوده

 کارمندان خصوص در هايمستمر ٢/٤٩ امهبخشن وفق حاضر حال در سازمانـ ٢
 باشد  ميخاص ياستخدام نامه آيين يدارا و نبوده کار قانون مشمول که يياجرا يدستگاهها

 قانون اصالح قانون يياجرا نامه آيين) ١ (ماده) ٢ (تبصره مفاد صرفاً )سازمان کارکنان ازجمله(
 از يناش حوادث و يعاد نيمعلول و يليتحم جنگ و ياسالم انقالب جانبازان يبازنشستگ نحوه
  .دينما  مياجرا را انوزير  هيأت١٣٨٥ مصوب آور انيز و سخت مشاغل نيشاغل و کار

 دولت يارگانها و سازمانها همانند ياجتماع تأمين صندوق که است ذکر به الزمـ ٣
 يبازنشستگ به مربوط آن از يبخش که باشد  ميخاص ياستخدام طيشرا و ضوابط يدارا
 يبرا را يضوابط زين ياجتماع تأمين سازمان ارتباط نيا در که باشد  ميکنانکار

 قبل ياجتماع تأمين سازمان کارکنان چنانچه لذا. است نموده نييتع همکاران يبازنشستگ
 يبازنشستگ طيشرا احراز صورت در توانند  ميباشند يپرداز مهيب سوابق يدارا استخدام از

 از پرداز مهيب عنوان به شدگان مهيب ريسا همانند يجتماعا تأمين قانون مقررات برابر
  .شوند بازنشسته يعاد طور به مربوطه شعبه قيطر
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 از استفاده جهت ياجتماع تأمين سازمان مقرر طيشرا دييفرما  ميمالحظه نيبنابرا
 يپرداز مهيب سوابق از استفاده با آنان يبازنشستگ مانع همکاران يبرا يبازنشستگ يايمزا
 مربوطه يايمزا از روش نيا رشيپذ با که رنديمخ کارکنان و نشده خود استخدام از قبل

 و فوق مراتب به تيعنا با. باشد  ميرد قابل يشاک تيشکا ثيح نيا از و دينما  مياستفاده
 يجار مقررات و نيقوان با منطبق زين سازمان اقدام و بوده ليبالدل يشاک يادعا نکهيا

                 ».استدعاست مورد يکشا تيشکا رد باشد، مي
 نيمعاون و سيرئ حضور با ٢/٣/١٣٩٦ خيتار در يادار عدالت وانيد عمومي هيأت

 از پس و شد ليتشک وانيد شعب دادرسان و مستشاران و رؤسا و يادار عدالت وانيد
  .است کرده مبادرت يرأ صدور به ريز شرح به آراء تياکثر با يبررس و بحث

  
  وميعم هيأت يرأ

 مصوب ياجتماع تأمين قانون ٧٦ ماده ٢ تبصره اصالح قانون موجب به نکهيا به نظر
 ياجتماع تأمين قانون ٧٦ ماده ٢ تبصره) ب (بند ١ جزء ريتفس قانون و ١٣٨٠ سال

 استفاده مشمول کارگران، آور انيز و سخت مشاغل در اشتغال سابقه ،١٣٩٠ سال مصوب
 نامه در مذکور »سازمان همکاران« عبارت اطالق لذا شد،با  ميشده ادي نيقوان يايمزا از

 از ياجتماع تأمين سازمان يادار امور رکليمد ٣٠/٥/١٣٩٢ ـ ٩٥٤٨/٩٢/٢٠١٠ شماره
 ياجتماع تأمين سازمان کارکنان آور انيز و سخت مشاغل به مربوط سوابق که جهت نيا

 تأمين قانون ٧٦ ماده ٢ هتبصر مشمول االطالق يعل را مذکور سازمان در استخدام از قبل
 و باشد  ميبيتصو مرجع اراتياخت حدود از خارج و قانون ريمغا است، ندانسته ياجتماع
 وانيد دادرسي آيين و التيتشک قانون ٨٨ ماده و ١٢ ماده ١ بند استناد به آن اطالق
  .شود  ميابطال ١٣٩٢ سال مصوب يادار عدالت

  يبهرام حمدکاظمم ـ يادار عدالت وانيد عمومي هيأت سيرئ
  

  ٢٣/٣/١٣٩٦                                                                         ٩٣/٢٨٨/ره هـشما
  بسمه تعالي

  جناب آقاي جاسبي
  مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايران

  با سالم
مورخ  ١٨٠مه عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنا يك نسخه از رأي هيأت

  : با موضوع٢/٣/١٣٩٦
 درخصوص عوارض و اعطاي پروانه كسب ٦٨ و ماده ٦٧ ماده ١٧ تا ١٢ابطال بندهاي «

 تعرفه تصويبي بهاي خدمات و عوارض شهرداري سرعين براي ٦٦ات اقامتي و ماده  تأسيسبه
  .گردد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي» .١٥/١١/١٣٩٢ مصوب ١٣٩٣سال 

   و سرپرست هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربينعمومي هيأتمديركل 
  

  ٩٣/٢٨٨:       كالسه پرونده١٨٠: شماره دادنامه      ٢/٣/١٣٩٦:  دادنامهتاريخ
  . ديوان عدالت اداريعمومي هيأت :مرجع رسيدگي

  صفرپور محمد يآقا :شاكي
 خصوص در ٦٨ ماده و ٦٧ ماده ١٧ تا ١٢ يبندها ابطال :موضوع شكايت و خواسته

 خدمات يبها يبيتصو تعرفه ٦٦ ماده و ياقامت ات تأسيسبه کسب پروانه ياعطا و عوارض
  ٥/١١/١٣٩٢ مصوب ١٣٩٣ سال يبرا نيسرع يشهردار عوارض و

 و ٦٧ ماده ١٧ تا ١٢ يبندها ابطال يدادخواست موجب به يشاک :گردش كار
 تعرفه ٦٦ ماده و ياقامت ات تأسيسبه کسب هپروان ياعطا و عوارض خصوص در ٦٨ماده
 ٥/١١/١٣٩٢ مصوب ١٣٩٣ سال يبرا نيسرع يشهردار عوارض و خدمات يبها يبيتصو
  :که است کرده اعالم خواسته نييتب جهت در و شده خواستار را

 نامه آيين ٨ ماده ١ تبصره زيتجو براساس نجانبانيا رساند  مياستحضار به احتراماً،«
 يصنف جامعه از وکالت با شهر ياسالم يشوراها توسط عوارض وصول و وضع نحوه يياجرا

 يشهردار و نيسرع شهر ياسالم يشورا از را خود تيشکا لياردب استان ياقامت اتتأسيس
 مربوط که ٦٦ ماده و ٦٨ ماده صدر و ٦٧ ماده ١٧ تا ١٢ يبندها خصوص در نيسرع
  :دارد  ميعرض ريز شرح به باشد  ميلياردب استان ياقامت ات تأسيسيصنف جامعه به

 يبرا نيسرع شهر عوارض و خدمات يبيتصو تعرفه براساس نيسرع يشهردار ـ١
 اقدام باشد  مياجرا حال در و است دهيرس نيسرع شهر يشورا بيتصو به که ١٣٩٣ سال
 کسب پروانه تيصالح از خارج و يرقانونيغ ياعطا نيهمچن و يرقانونيغ عوارض اخذ به
ها  مسافرخانه و آپارتمانها هتل هتلها، از اعم يجهانگرد و يرانگرديا ات تأسيسو مراکز به
 ماده نيهمچن و يجهانگرد و يرانگرديا يصنعت توسعه قانون ٧ ماده براساس که دينما مي

 يبرا مجوز هرگونه صدور: دارد  مياشعار که) ٩/١١/١٣٧٥ (مصوب آن ياصالح واحده

 بر منحصراً يجهانگرد و يرانگرديا ات تأسيسو يفرتمسا خدمات دفاتر جاديا و تأسيس
 اشعار زين قانون نيا ٨ ماده نيهمچن و ... باشد  ميياسالم ارشاد و فرهنگ وزارت عهده
 اعم نظر هر از مشابه ات تأسيسريسا و يجهانگرد و يرانگرديا ات تأسيسهيکل که دارد مي
 و مقرراتها،  تعرفه مشمول هريغ و يبانک وام ات،يمال عوارض، برق، و آب سوخت، از

 بر اتيمال قانون ٥٠ ماده براساس نيهمچن و باشند  مي  عيصنا بخش يدستورالعملها
 در که وخدمات داتيتول کاالها، انواع يبرا وجوه ريسا و عوارض هرگونه اخذ افزوده ارزش
  .باشد  ميممنوع شهر ياسالم يشوراها توسط است شده مشخص آنها فيتکل قانون

 را نيقوان نکهيا بر عالوه نيسرع يشهردار و شهر يشورا شده داده حاتيتوض به توجه ابـ ٢
 خود يبيتصو تعرفه ٦٧ ماده ١٧ تا ١٢ يبندها در شده وضع نيقوان به توجه يب و نکرده تيرعا
 نيا نکهيا بر عالوه است داده شيافزا درصد ٤٠٠ تا ١٠٠ از بعضاً را خدمات و عوارض يبعض يبها
 جهت شده نييتع مقررات و ضوابط برخالف باشد  ميانصاف از دور و باشد  مييمنطق ريغ شيافزا
 نحوه يياجرا نامه آيين ١٥ و ١٤ ماده در که چرا باشد  ميشهر يشوراها توسط عوارض شيافزا

 سقف نيهمچن و شيافزا ن،ييتع يبرا شهر ياسالم يشوراها توسط عوارض وصول و وضع
 آنها به که باشد  ميمشخص که است شده نييتع ييتورالعملهادس و ضوابط عوارض شيافزا

 ياسالم يشوراها که است يحال در نيا است شده عمل نيقوان برخالف و است نشده يتوجه
  .است شده وضع آنها با رابطه در که باشند  مييمقررات و نيقوان تيرعا به موظف شهر

 يبوم يخودروها اءنثاست به شهر به ورود يبرا تعرفه نيا ٦٦ ماده در نيهمچنـ ٣
 خدمات گونه چيه باشد  مييقانون ريغ نکهيا بر عالوه که است شده نييتع عوارض
 مستنداً و فوق حاتيتوض به توجه با لذا. است افتهين صيتخص هيورود نيا قبال در يامکانات

 ياسالم يشوراها توسط عوارض وصول و وضع نحوه يياجرا نامه آيين ٨ ماده ١ تبصره به
 ٧ و ٢ مواد اصالح قانون و يگردشگر صنعت توسعه قانون ٨ و ٧ مواد نيهمچن و شهر
 وصول و وضع نحوه نامه آيين ١٥ و ١٤ مواد نيهمچن و يگردشگر صنعت توسعه قانون

 يتقاضا افزوده ارزش بر اتيمال قانون ٥٠ ماده و شهر ياسالم يشوراها توسط عوارض
 ياعطا و عوارض خصوص در (٦٨ ماده و ٦٧ دهما ١٧ تا ١٢ يبندها ابطال و يدگيرس

 عوارض و خدمات يبها يبيتصو تعرفه ٦٦ ماده و) ياقامت ات تأسيسبه کسب پروانه
   ».استدعاست مورد ٥/١١/١٣٩٢ مصوب ١٣٩٣ سال يبرا نيسرع يشهردار

 يشهردار ١٣٩٣ سال خدمات بهاء و عوارض تعرفه از اعتراض مورد يبندها متن
  :است ريز قرار به نيسرع

  :مسافران به ييآمدگو خوش و استقبال بسته عوارض تعرفه ٦٦ ماده ـ الف
  نيمسافر به ييگو آمد خوش و استقبال بسته عوارض«

 يغيتبل بسته هيته شهر هيورود در مکان نييتع با مسافر کيپ اميا در يشهردار
 يخودرو هر از يبوم ريغ يخودروها و نيمسافر به آن ارائه با و) شهر يراهنما و نقشه(
 مبلغ بوس ينيم و اتوبوس ن،يسنگ يخودروها از و الير ٠٠٠/٢٠ مبلغ سبک و واريس

  .نمود خواهد افتيدر عوارض عنوان به الير ٠٠٠/٤٠
 عوارض پرداخت از ٩١ رانيا پالک و نيسرع يبوم يخودروها نيمالک :١تبصره

  .باشند  ميمعاف هيورود
 روز کي در شهر از بار نيچند روجخ و ورود صورت در خودروها ريسا :٢تبصره

  .باشند  ميعوارض پرداخت به ملزم روز يط در کباري
  :باشد  ميريز يزمانها در هيورود عوارض اخذ زمان :٣تبصره

  نيفرورد ستميب تا نيفرورد اول ازـ ١
  »ماه مهر اول تا خرداد دهم ازـ ٢
  :زباله خدمات و حمل يبها ٦٧ ماده ١٧ تا ١٢ يبندها ـ ب
  

ف
ردي

  

عوارض مصوب   نوع صنف
   به ريال١٣٩٢

عوارض تصويبي براي 
   به ريال١٣٩٣سال 

  ـ  ـ  ـ  ١
  ـ  ـ  ـ  ٢
  ـ  ـ  ـ  ٣

 و آشپزخانه بدون اطاق تکهاي  مسافرخانه  ١٢
  ٠٠٠/١٢٠  ٠٠٠/٦٠  واحد هر يبرا حمام

 آشپزخانه و حمام يدارا يمعمولهاي  مسافرخانه  ١٣
  ٠٠٠/١٤٠  ٠٠٠/٨٠  واحد هر يبرا

  ٠٠٠/٣٥٠  ٠٠٠/١٢٠  واحد هر يبرا ستاره سه سقف تا رتمانآپا هتل  ١٤
  ٠٠٠/٤٥٠  ٠٠٠/١٢٠  واحد هر يبرا ستاره ٣ سقف تا هتل  ١٥
  ٠٠٠/٧٠٠  ـ  واحد هر يبرا باال و ستاره چهار هتل  ١٦
  ٠٠٠/٧٠٠  ـ  واحد هر يبرا باال به و ستاره چهار آپارتمان هتل  ١٧
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  :تجارت اي شهيپ و کسب عوارض ٦٨ ماده ـ ج
  تجارت اي شهيپ و کسب ارضعو«

 و يضيتفو عوارض يمبنا بر ١٣٨٩ سال آخر تا شهيپ و کسب عوارض محاسبات
 افزوده ارزش بر اتيمال قانون بيتصو با که گرفت  ميانجام کشور وزارتهاي  هياصالح

 در اجرا يبرا فرمول و يوستيپ فهرست طبق قانون نيهم ٥٠ ماده ١ تبصره استناد به
  :باشد  ميليذ شرح به ١٣٩٣ سال

  ريمهمانپذ و آپارتمان هتل ـ هتل يبرا کسب پروانه صدور عوارض محاسبه نحوه
 و کسب و ياقامت مراکز ليقب از صنوف هيکل يبرا کسب پروانه صدور حق عوارض

 وضع نحوه يياجرا نامه آيين ٩ ماده برابر کسب پروانه اعتبار ساله ١٠ دوره کي يبرا حرف
 پرداخت با که شد خواهد اخذ ليذ فرمول برابر ياسالم ياهاشور توسط عوارض وصول و
  .دينما اخذ يقانون مراحل يط از بعد را خود کسب پروانه تواند  ميشخص هر آن

  کسالي عوارض = ٣ × ماه ١٢ × ستاره اي درجه × اتاق اي واحد
   »کسب پروانه صدور حق عوارض = کسب پروانه اعتبار مدت سال ١٠ × کسالي وارضع
 حهيال موجب به نيسرع شهر ياسالم يشورا سيرئ مذکور، تيشکا به پاسخ در
  :که است داده حيتوض ٢٩/٥/١٣٩٣ ـ ٦١١/٩٣ شماره
  يادار عدالت وانيد عمومي هيأت محترم استير«
 عمومي هيأت دفتر ١٨/٤/١٣٩٣ ـ ٩٣/٢٨٨ شماره نامه به بازگشت احتراماً، سالم با

 استان ياقامت ات تأسيسيصنف جامعه تيشکا وعموض با رابطه در يادار عدالت وانيد
 يبيتصو تعرفه ابطال بر يمبن يالفبائ يمرتض و صفرپور محمد انيآقا وکالت با لياردب

 سال نيسرع يشهردار خدمات يبها و عوارض يبيتصو تعرفه (١٣٩٣ سال عوارض
 مستندات برگ ٢٧ انضمام به دادخواست دوم نسخه دهيگرد مقرر آن ضمن که) ١٣٩٣

 ارسال ابالغ خيتار از روز ده ظرف آن پاسخ دييفرما مقرر شود،  ميارسال آن وستيپ
  :رساند  مييعال استحضار به يقانون مهلت در لذا ند،ينما

  يشکل راداتيا) الف
  :تيصالح عدمـ ١

 يياجرا نامه آيين ٨ ماده تبصره زيتجو به را شيخو تيشکا شانيا يوکال و يشاک
 نيا واند  ساخته مطرح و اقامه شهر ياسالم يشوراها توسط عوارض وصول و وضع نحوه
 وانيد در استماع تيقابل مزبور ماده و تبصره به توجه با حاضر موضوع که است يحال در

 از که رايز ندارد، را موضوع به يدگيرس تيصالح وانيد واقع در و ندارد را يادار عدالت
 يستيبا  مييشاک: گفت توان  ميارهاالش فوق تبصره و ماده مفهوم و طوقنم به توجه
 عدالت وانيد در اعتراض صورت در و اقامه ٧٧ ماده ونيسيکم در بدواً را مطروحه تيشکا
  .ساختند  ميمطرح يادار

  ستين منجز تيشکا موضوع و خواستهـ ٢
 يدادرس فاتيتشر و اصول برابر يستيبا  ميآن موضوع شود،  ميمطرح که يتيشکا

 تعرفه ابطال خواسته، ستون در و هيف مانحن هيقض در که يصورت در باشد حيصر و منجز
 را خواسته تيشکا شرح و متن در و اند آورده يکل طور به را ١٣٩٣ سال عوارض يبيتصو
 آن از ديبا و باشد  ميتعارض در آن شرح و خواسته ستون رسد  مينظر به کهاند  داده رييتغ

  .است يدگيرس قابل ريغ دعوا و نامشخص خواسته صورت نيا ريغ در گردد ابهام رفع
  :ستين نفع يذ يشاکـ ٣
 توجه از که باشد  ميبودن نفع يذ يدعاو در تيشکا اي دعوا اقامه طيشرا از يکي

 ياقامت ات تأسيسيصنف جامعه که گفت توان  مييبيتصو تعرفه مفاد و يشاک اساسنامه به
 اساساً و نبوده نفعيذ مطروحه تيشکا در ربطيذ مراجع و اصناف اطاق وجود با لياردب
  .ندارد را يتيشکا نيچن طرح تيقابل

  :يشاک يوکال سمت مثبت ليدال فقدانـ ٤
 با رونوشت هستند مکلف ندينما  ميدعوا اقامه يندگينما به که ياشخاص اي شخص

 را آنها بتوان يقانون راداتيا صورت در تا ندينما دادخواست وستيپ زين را خود سمت اصل
 ليدل وکالت سمت به حيتصر و اشاره رغميعل مانحن هيدرقض که يحال در ختسا مطرح
  .است دهينگرد ابالغ و ارسال شورا نيا به و دهينگرد وستيپ آن

  تيماه به راجع اما) ب
 راداتيا وجود از نظر صرف: برسانند عرض به است الزم اتيدفاع و پاسخ ارائه از قبل

 که آنجا از کنيول استدعاست مورد تيماه در رودو از قبل ميتصم اتخاذ که موجود يشکل
 در کنيولاند  ننموده استفاده تيشکا نييتب در بيترت قاعده از تيشکا شرح در يشاک
  شود  مياقدام پاسخ ارائه به نسبت بيترت به حاضر هيدفاع

 تعرفه ٦٦ ماده بودن يقانون ريغ به يميتسل دادخواست سوم بند در وکال و يشاکـ ١
 بيتصو و وضع از هدف: دارد  ميمعروض پاسخ در کهاند  فرموده اشاره يبيوتص عوارض

 به ييآمدگو خوش و استقبال بسته عوارض«: است آمده زين آن عنوان در که ٦٦ ماده
 و نقشه ليقب از ييآمدگو خوش و استقبال بسته بود دهيگرد مقرر که باشد  مي»نيمسافر

 در يد يس و عکس صورت به و هيته استان و شهرستان يگردشگر ييراهنما يبروشورها
 ليدل به هم آن که گردد افتيدر مذکور بسته نهيهز و ميتقد آنها به شهر يورود يمباد
 و امدهين در اجرا مرحله به عمالً مذکورهاي  بسته عيتوز جهت ساختها ريز نبودن آماده

 بر و است مودهنن افتيدر شهر يورود يمباد در يمبلغ گونه چيه يشهردار زين تاکنون
 يامکانات خدمات گونه چيه... « آورده ٣ بند رياخ قسمت در يشاک آن شدن يعمل فرض
 نيبنابرا. دينگرد يعمل که گردد  ميارائه فوق خدمات »است افتهين صيتخص ... قبال در

  .باشد  مييقانون کامالً آمده فوق مصوبه در که آنچه
 نحوه يياجرا نامه آيين ١٥ و ١٤ وادم به توجه عدم به دادخواست دوم بند درـ ٢
 ٦٧ ماده ١٧ تا ١٢ بند بيتصو و وضع در شهر ياسالم يشوراها توسط عوارض وصول
 شهر ياسالم يشورا که است يحال در نيا واند  پرداخته آن شيافزا و يبيتصو تعرفه
 طيشرا و لحاظ عوارض وصول و نحوه يياجرا نامه آيين ١٥ و ١٤ ،٢ ،١ مواد برابر نيسرع

 است نموده وضع را يبيتصو تعرفه در موجود عوارض نامه آيين از ١٤ ماده در مندرج
 يجار و موضوعه نيقوان از کامل اطالع با نيسرع شهر ياسالم يشورا تر ساده يعبارت به

 وصول و وضع نحوه يياجرا نامه آيين جمله من دولت يعموم ياستهايس و يمملکت
 عمومي هيأت در شده ابطال مواد از يآگاه و انوزير  هيأت٧/٧/١٣٧٨ مصوب عوارض

 تيموقع از که نيسرع شهر بر حاکم احوال و اوضاع با متناسب ،يادار عدالت وانيد
 سپس و اقدام يقانون مهلت در عوارض بيتصو و وضع به نسبت است برخوردار يستيتور
 توجه با قبل يهاسال به نسبت يشيافزا گونه چيه و است نموده يعموم اعالم يآگه قيطر از
 و مسلم که آنچه باشد،  ميو بوده منصفانه کامالً و نداشته همجوار، يشهرها حاصله، تورم به

 مدرک و ليدل بدون دادخواست شقوق ريسا مثل زين بند نيا در وکال و يشاک است محقق
  .باشد  نميمقام در موثر مدرک و ليدل بدون يادعا نيبنابرااند  نموده ادعا پسند محکمه
 قرار تعرض مورد را يبيتصو تعرفه ٦٨ ماده صدر اول، بند در يشاک نکهيا باالخرهـ ٣

  :دارد  ميمعروض جواباً خصوص نيهم در کهاند  پرداخته يمسائل نييتب به و داده
 نيسرع شهر ياسالم يشورا و بوده يقانون کامالً شده بيني پيش عوارضـ ٣ـ١
 و نموده اقدام آن وضع به نسبت مربوطه نيانقو از حاصله فيتکال و اراتياخت براساس

  .است ننموده نييتع عوارض آنها يبرا شده وضع نيقوان در که ييعوارضها يعبارت به
 ليتشک اصناف قانون هياصالح برابر شهرستان اصناف اطاق ١٣٩٣ سال اول ازـ ٣ـ٢

 اول از نيسرع يشهردار و صادر اتاق آن توسط شهرستان کسب يمجوزها يتمام و افتهي
 تيقابل ٦٨ ماده اصناف اطاق ليتشک با عمالً و ننموده صادر يکسب پروانه ١٣٩٣ سال
 آن تيطرف به تواند  مييشاک بوده يمورد اگر رسد  مينظر به که ندارد و نداشته يياجرا
  .ستين ياثبات ليدل به يمتک حاضر يادعا رسد  مينظر به که ندينما دعوا اقامه واحد

 در يشاک ياستناد مواد: دارند استحضار عمومي هيأت ياعضا هک يطور همانـ ٣ـ٣
 شهر ياسالم يشورا مصوبه به يارتباط گونه چيه يجهانگرد و يرانگرديا توسعه قانون
 و يرانگرديا يصنعت توسعه قانون يياجرا نامه آيين ياصالح ١٢ ماده برابر رايز ندارد

 بخش تعرفه مشمول را يگردجهان و يرانگرديا ات تأسيسکه ١٣٨٤ مصوب يجهانگرد
 از و ؟يخدمات يعوارضها گريد نه است يساختمان پروانه به مربوط فقط داده قرار عيصنا
 و يشاک رسد  مينظر به که ندارد؟ يشهردار به يارتباط مزبور قانون ٨ ماده گريد يسو
  .اند آورده دست به موصوف قانون از ينادرست و اشتباه استنباط وکال

 هرگونه يبرقرار« دارد  مياشعار که افزوده ارزش بر اتيمال قانون ٥٠ مادهـ ٣ـ٤
 در که خدمات ارائه نيهمچن و يديتول و يواردات يکاالها انواع يبرا وجوه ريسا و عوارض

 بر عوارض يبرقرار نيهمچن و است شده نيمع آنها عوارض و اتيمال فيتکل قانون نيا
   »باشد  ميممنوع مراجع ريسا و شهر ياسالم يشوراها توسط ... يدرآمدها

 يمحل عوارض از کي هر وضع جهت بخش و شهر ياسالم يشوراها ـ١تبصره
 ١٥ تا حداکثر را موارد موظفند باشد نشده مشخص قانون نيا در آنها فيتکل که ديجد

  .ندينما يعموم اعالم و بيتصو بعد سال در اجرا يبرا سال هر ماه بهمن
 دهينگرد نييتع قانون در که ييها عوارض به ماده نيا برابر شهر ياسالم يشورا نيبنابرا

 ١٣٩٣ سال در اجرا جهت بيتصو به نسبت ٥/١١/١٣٩٢ در فوق تبصره برابر و اقدام بود
  .باشد  نميمشهود و محسوس نيقوان خالف گونه چيه و است نموده يعموم اعالم به مبادرت
  :استدعا و يريگ جهينت و خالصه) ج
 پرونده باشد  مييشاک تيشکا موضوع که ١٣٩٣ سال عوارض يبيتصو تعرفهـ ١

 يمحل عوارض تعرفه وضع و بيتصو در که است ياسالم يشورا يقانون اراتياخت از يناش
 است شده زيتجو يجار و حاکم نيقوان برابر امر نيا انجام و بوده قانونگذار قبل از ماذون
 و فيوظا الت،يتشک قانون ٧١ ماده ١٦ بند مطابق د،يدار استحضار که يطور همان
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 فيوظا به مربوط ١٣٧٥ مصوب شهرداران انتخابات و کشور ياسالم يشوراها انتخابات
 و نوع رييتغ نيهمچن و شهر عوارض لغو اي يبرقرار و حيلوا بيتصو شهر، ياسالم يشورا

 است شده اعالم شوراها اراتياخت از دولت يعموم استيس گرفتن نظر در با آن زانيم
 ياهال درآمد با متناسب عوارض وضع به نسبت تواند  ميشهر ياسالم يشورا آن بر وهعال
 نامه آيين طبق شهر ازين مورد يعمران و يخدماتهاي  نهيهز از يبخش تأمين منظور به

 ارزش بر اتيمال قانون ٥٠ ماده ١ تبصره ليذ نيهمچن و ندينما اقدام انوزير  هيأتمصوب
 مشخص قانون در آنها فيتکل که را ديجد يمحل ارضعو وضع ١٣٨٧ مصوب افزوده
  .است کرده زيتجو شهر ياسالم يشوراها توسط است نشده

 چيه نيسرع شهر ياسالم يشورا بحث موضوع مصوبه يشاک اعتقاد و ادعا خالف برـ ٢
 مواد و مصوبه نيا نيب يتعارض گونه چيه و ندارد يشرع و يقانون نيمواز با مخالفت و رتيمغا
 هيقض به يارتباط يشاک ياستناد مواد و نيقوان نکهيا به مضاف ستين مشهود يشاک ياداستن

 و يشکل راداتيا و فوق مراتب عرض با. است يگريد حوزه و ميتصم به مربوط و ندارد و  نداشته
 تينها در و يقانون يمبنا نيسرع شهر ياسالم يشورا نظر مورد مصوبات نکهيا به توجهاً و يماهو
   ».دارد را يشاک خواسته و تيشکا رد بر حکم صدور يتقاضا هذايعل دارد شروع ماخذ و منشاء

 نيمعاون و سيرئ حضور با ٢/٣/١٣٩٦ خيتار در يادار عدالت وانيد عمومي هيأت
 از پس و شد ليتشک وانيد شعب دادرسان و مستشاران و رؤسا و يادار عدالت وانيد

  .است کرده مبادرت يرأ صدور به ريز شرح به آراء تياکثر با يبررس و بحث
  

  عمومي هيأت يرأ
 يشوراها انتخابات و فيوظا الت،يتشک قانون ٧١ ماده ٢٦ بند موجب به ـ الف

 شده ارائه خدمات نرخ بيتصو ١٣٧٥ سال مصوب شهرداران انتخابات و کشور ياسالم
 يتمعامال و يمال نامه آيين تيرعا با آن به وابسته يسازمانها و يشهردار توسط
 حهيال موجب به نکهيا به نظر. باشد  ميشهر ياسالم يشورا فيوظا جمله از ها يشهردار
 و يمحل عوارض تعرفه ٦٦ ماده موضوع خدمت ارائه نهيزم نيسرع شهر ياسالم يشورا
 فراهم نيسرع شهر ياسالم يشورا مصوب نيسرع يشهردار ١٣٩٢ سال خدمات يبها

 استحقاق مقابل در که کند  نميارائه ماتخد خصوص نيا در يشهردار و است نشده
 از خارج و قانون خالف شده ادي تعرفه ٦٦ ماده نيبنابرا باشد، داشته را آن يبها افتيدر

  .باشد  مينيسرع ياسالم يشورا اراتياخت حدود
 ،١٣٨٣ سال مصوب پسماند تيريمد قانون ٧ ماده موجب به نکهيا به تيعنا با ـ ب

 آنها ميحر و روستاها و شهرها در ژهيو و يصنعت از ريغ اندهاپسم هيکل يياجرا تيريمد
 عهده به هاياريده و هايشهردار فيوظا و حوزه از خارج در و هاياريده و يشهردار عهده به

 را پسماند تيريمدهاي  نهيهز شده ادي قانون ٨ ماده مطابق تا است شده محول هايبخشدار
 يشورا توسط کشور وزارت دستورالعمل طبق کهاي  تعرفه با پسماند کننده ديتول از

هاي  نهيهز صرف فقط و کند افتيدر شود،  مينييتع پسماند نوع حسب بر ياسالم
 يبندها در ١٣٩٣ سال خدمات يبها و عوارض تعرفه ٦٧ ماده نيبنابرا شود، پسماند تيريمد

 نييتع به مبادرت يقانون مقرر ضوابط از خارج که» ١٧ يال ١٢ يبندها «تيشکا مورد
 اراتياخت حدود از خارج و قانون خالف است کرده زباله خدمات و حمل جهت عوارض
 ١٧ يال ١٢ يبندها ،٦٦ ماده جهينت در و شود  ميصيتشخ نيسرع شهر ياسالم يشورا
 شهر ياسالم يشورا مصوب ١٣٩٣ سال خدمات يوبها عوارض تعرفه ٦٨ ماده و ٦٧ ماده
 وانيد دادرسي آيين و التيتشک قانون ٨٨ ماده و ١٢ ماده ١ بند به استناد با نيسرع

  .شود  ميابطال ١٣٩٢ سال مصوب يادار عدالت
  يبهرام محمدکاظم ـ يادار عدالت وانيد عمومي هيأت سيرئ

  
  ٢٣/٣/١٣٩٦                                                                      ٩٥/١٢٧٠/ره هـشما

  بسمه تعالي
  ي جاسبيجناب آقا

  مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايران
  با سالم

مورخ  ١٨٤عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه  يك نسخه از رأي هيأت
  : با موضوع٢/٣/١٣٩٦

 شهر رشت ١٣٩٥ تعرفه ساالنه عوارض و بهاي خدمات سال ٢١ابطال ماده«
اظر از تاريخ تصويب در اجراي مقررات النظاره مهندسين ن درخصوص دريافت عوارض حق

جهت درج » .١٣٩٢دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب   قانون تشكيالت و آيين٩٢ماده 
  .گردد  ارسال ميدر روزنامه رسمي به پيوست

   و سرپرست هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربينعمومي هيأتمديركل 

  ٩٥/١٢٧٠:    كالسه پرونده   ١٨٤ :نامهشماره داد       ٢/٣/١٣٩٦: دادنامه تاريخ
  . ديوان عدالت اداريعمومي هيأت :مرجع رسيدگي

  ينيز انيشکر حمزه يآقا :شاكي
 سال خدمات يبها و عوارض ساالنه تعرفه ٢١ ماده ابطال :موضوع شكايت و خواسته

 در بيتصو خيتار از ناظر نيمهندس النظاره حق عوارض افتيدر خصوص در رشت شهر ١٣٩٥
  ١٣٩٢ سال مصوب يادار عدالت وانيد دادرسي آيين و التيتشک قانون ٩٢ ماده مقررات ياجرا

 ١٣٩٥ سال خدمات يبها و عوارض تعرفه از ٢١ ماده موجب بهـ ١ :گردش كار
 شده فيتکل نييتع ناظر يمهندس النظاره حق عوارض به راجع رشت شهر ياسالم يشورا
  :است ريز قرار به ماده نيا متن. است

  :ناظر مهندس يافتيدر النظاره حق رقم از عوارض: ٢١ ماده
 نيآخر يمبنا بر ساختمان، ناظر نيمهندس يافتيدر النظاره حق رقم از عوارض% ٣ اخذ

  .گردد  مياعالم يمهندس سازمان توسط که ساختمان ناظر نيمهندس يافتيدر النظاره حق رقم
  :است ريز قرار به ميعمو هيأت ١١/٣/١٣٩٤ ـ ٢٧٣ شماره يرأ متنـ ٢
 وانيد عمومي هيأت ٢٨/٨/١٣٨٩ـ  ٦٦٤ شماره يرأ در مصرح استدالل به توجه با «
ـاد دولت شهر ياسالم يشـورا ٥٢ شماره تعرفه ،يادار عدالت را آب ـال در اجرا يـب  ريدا ،١٣٩١ س

ر  مرجع ارياخت حدود از خارج و قانون خالف ،يمهندس دفاتر النظاره حق عوارض افتيدر زيتجو ـب
 و التيتشک قانون  ٨٨ و ١٣ مواد و ١٢ ماده ١ بند استناد به و شود  ميداده صيتشخ وضع
  ».شود  ميابطال بيتصو خيتار از ،١٣٩٢ سال مصوب يادار عدالت وانيد دادرسي آيين

 خود نيمشاور ٧/١٢/١٣٩٥ هينظر مالحظه از پس يادار عدالت وانيد سيرئـ ٣
 عدالت وانيد دادرسي آيين و التيتشک قانون ٩٢ ماده قيادمص از موضوع نکهيا بر يمبن
  .کند  ميارجاع عمومي هيأت به را موضوع به يدگيرس است ١٣٩٢ سال مصوب يادار

 ١٣٩٢ سال مصوب يادار عدالت وانيد دادرسي آيين و التيتشک قانون ٩٢ ماده ياجرا در
  . کنند يمعرف جلسه به ار خود ندهينما شد خواسته رشت شهر ياسالم يشورا ندهينما از

 نيمعاون و سيرئ حضور با ٢/٣/١٣٩٦ خيتار در يادار عدالت وانيد عمومي هيأت
  ندهينما حضور با زين و وانيد شعب دادرسان و مستشاران و رؤسا و يادار عدالت وانيد

 شرح به آراء تياکثر با يبررس و بحث از پس و شد ليتشک تشکا طرف از شده يمعرف
  .است کرده مبادرت يرأ رصدو به ريز

  
  عمومي هيأت يرأ

 ،١٣٩٢ سال مصوب يادار عدالت وانيد دادرسي آيين و التيتشک قانون ٩٢ ماده مطابق
 يرأ مفاد تيرعا شود، ابطال عمومي هيأت دراي  مصوبه چنانچه«: که است شده مقرر
 يرأ ريمغا يديجد مصوبه مربوط، مراجع هرگاه. است يالزام يبعد مصوبات در عمومي هيأت
 ٨٣ ماده مفاد تيرعا بدون نوبت، از خارج را موضوع وانيد سيرئ کنند، بيتصو عمومي هيأت
» .دينما  ميمطرح عمومي هيأت در کننده بيتصو مرجع ندهينما دعوت با فقط و مذکور قانون
 ٦/١١/١٣٩٤ ـ ١٢٢٩ و ٦/١١/١٣٩٤ـ  ١٢٢٨ ،١١/٣/١٣٩٤ـ  ٢٧٣ شماره آراء در نکهيا به نظر
 بر يمبن کشور يشهرها ياسالم يشوراها از يتعداد مصوبات يادار عدالت وانيد عمومي تهيأ
 از خروج و قانون با رتيمغا لحاظ به ساختمان ناظر نيمهندس النظاره حق از عوارض افتيدر

 تعرفه ٢١ ماده بيتصو در رشت شهر ياسالم يشورا و است شده ابطال اراتياخت حدود
 وضع ناظر مهندس يافتيدر النظاره حق رقم از عوارض ،١٣٩٥ سال خدمات يبها و عوارض
 شده ادي آراء با رتيمغا لحاظ به ادشدهي عوارض تعرفه ٢١ ماده نيبنابرا است، کرده
 دادرسي آيين و التيتشک قانون ٩٢ و ٨٨ ،١٣ مواد و ١٢ ماده ١ بند به استناد با عمومي هيأت

  .شود  ميابطال بيتصو خيتار از ١٣٩٢ سال مصوب يادار عدالت وانيد
  يبهرام محمدکاظم ـ يادار عدالت وانيد عمومي هيأت سيرئ

  
  ٢٣/٣/١٣٩٦                                                                         ٩٢/٤٣٢/ره هـشما

  بسمه تعالي
  جناب آقاي جاسبي

  مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايران
  با سالم

مورخ  ١٧٤عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه  يك نسخه از رأي هيأت
  : با موضوع٢/٣/١٣٩٦

 شوراي اسالمي ١٤/١٢/١٣٨٧ـ٣هـ ـ /١٢٣٢٧/٨٧ صورتجلسه شماره ١ابطال بند«
جهت » هاي خدماتي هاي خدماتي يا بهاي سرانه شهر كرج مبني بر وضع عوارض سرانه

  .گردد  ارسال ميتدرج در روزنامه رسمي به پيوس
   و سرپرست هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربينعمومي هيأتمديركل 
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  ٩٢/٤٣٢:   كالسه پرونده      ١٧٤: شماره دادنامه      ٢/٣/١٣٩٦: دادنامه تاريخ
  . ديوان عدالت اداريعمومي هيأت :مرجع رسيدگي

  يوبياسدا محمود يآقا :شاكي
 ـ ٣هـ/١٢٣٢٧/٨٧ شماره صورتجلسه ١ بند ابطال :موضوع شكايت و خواسته

  کرج شهر ياسالم يشورا ١٤/١٢/١٣٨٧
 ٣هـ/١٢٣٢٧/٨٧ شماره صورتجلسه ١ بند ابطال يدادخواست موجب به يشاک :کار گردش

 خواسته نييتب جهت در و شده خواستار را کرج شهر ياسالم يشورا ١٤/١٢/١٣٨٧ـ 
  :که است کرده اعالم

  يادار عدالت وانيد محترم استير«
  ريخ يدعا و سالم با

 ساختمان با نيزم قطعه کي مالک نجانبيا رساند  مييعال استحضار به احتراماً
 در ٥٠٠٧/١٦٨ يثبت پالک شماره به تيمالک سند مطابق مترمربع ٩٥/٣٨٨ مساحت به

 يساختمان پروانه اخذ جهت ١٣٩١ سال در که باشم  ميکرج ٥ منطقه يشهردار محدوده
 صدور و نقشه دستور صدور از قبل مذکور يشهردار نمودم مراجعه منطقه يرشهردا به

 ١٤/١٢/١٣٨٧ مصوبه مشمول و يشهر باغ محدوده در را نجانبيا نيزم يساختمان پروانه
 را مذکور پالک مساحت از% ٣٠ ارزش مطالبه و است داده قرار کرج شهر ياسالم يشورا
: اوالً نکهيا به نظر. است داده ارجاع ارشناسانک هيأت به را مراتب يابيارز جهت و نموده
 کيتفک ١٣٧٩ ماه مرداد در يرسم سند يط مترمربع ٩٥/٣٨٨ مساحت بـه مذکور پالک

 يشورا ١٤/١٢/١٣٨٧ مورخ مصوبه از قبل سالها است افتهي يرسم انتقال نجانبيا نام به و
  .دباش  ميمذکور مصوبه از قبل آن کيتفک و باشد  ميکرج شهر ياسالم

 باغ عنوان اطالق عدم به ناظر شورا ١٦/٦/١٣٨٧ ـ ٤٥٩٠ شماره مصوبه ٣٠ بند: اًيثان
 قدرالسهم پرداخت تعلق عدم ضاًيا و باغ يرأ يدارا و مترمربع پانصد از کمتر ياراض به

 در که ١٤/١٢/١٣٨٧ مورخ مصوبه لذا. باشد  ميموصوف ياراض به يخدماتهاي  سرانه
 خالف است دهيرس بيتصو به کرج ياسالم يشورا يرسم سهجل نينهم و هفتاد و کصدي

 منظور به رالذکرياخ مصوبه رايز. باشد  مياسالم مقدس شرع خالف و يقانون نيمواز
 که يحال در است بوده امالک گونه نيا صاحبان مجاز ريغ کيتفک امر از يريجلوگ
هاي  نهيهز پرداخت با يقانون صورت به و شورا مصوبه از قبل سالها مذکور پالک کيتفک

  .است گرفته انجام ٥ منطقه يشهردار به آن کيتفک به مربوط
 ياساس قانون ١٥٠ اصل خالف کرج شهر ياسالم يشورا ١٤/١٢/١٣٨٧ مصوبه: ثالثاً

 و اشخاص تيمالک احترام قاعده و طيتسل يفقه قاعده و اشخاص تيمالک حق خالف و
 هياخ مال يالمر حليال« ثيحد و »دمه کحرمه المسلم مال حرمه« ينبو ثيحد خالف

 مصوبه نکهيا به تيعنا با و معروضه مراتب به نظر هذايعل. باشد  مي»نفسه بيط عن اال
 از باشد  ميمقدس شرع و قانون خالف کرج شهر ياسالم يشورا ١٤/١٢/١٣٨٧ مورخ
 مصوبه ابطال بر حکم صدور يتقاضا يادار عدالت وانيد مقام يعال قضات محترم محضر

   ».باشد  مياستدعا مورد کرج شهر ياسالم يشورا ١٤/١٢/١٣٨٧ ورخم
  :که است کرده اعالم ١٤/٤/١٣٩٤ ـ ٩٢/٤٣٢ شماره يليتکم حهيال موجب به يشاک
  يادار عدالت وانيد عمومي هيأت دفتر کل محترم تيريمد«
  طاعات يقبول و تيتح و سالم با

 يشورا هيعل نجانبيا فيتکال وضوعم ٩٢/٤٣٢ پرونده کالسه خصوص در احتراماً
 نجانبيا يتقاضا بر يمبن کرج ٥ منطقه يشهردار و کرج يشهردار و کرج شهر ياسالم

 لهيوس نيبد کرج شهر ياسالم يشورا ١٤/١٢/١٣٨٧ مصوبه ابطال بر حکم صدور به
 ٢٢/١٢/١٣٨٧ ـ ٣هـ/١٢٣٢٧/٨٧ شماره صورتجلسه ١ بند ابطال نجانبيا يتقاضا اًزمنج
  ».است شده بيتصو مقدس شرع و قانون خالف بر که باشد  ميکرج رشه ياسالم يشورا

  :است ريز قرار به اعتراض مورد صورتجلسه ١ بند متن
 ١٢/١٠/١٣٨٧ ـ ش/٦٤٨٨/٨٦ شماره به شهردار نامه موضوع صورتجلسه، ١ بندـ ١«

  :ليذ شرح به
هاي  سرانه حفظ يهماهنگ نامه آيين ٥ ماده ٣ تبصره وفق نکهيا به تيعنا با احتراماً

 ياراض مساحت از% ٣٠) ١٣/٥/٨٦ ـ ش/٣٥٧٠/٨٦/٥/٣ شماره مصوبه موضوع (يخدمات
 نيزم قانون ١٢ ماده ونيسيکم هينظر طبق باغ يرأ يدارا که متر ١٠٠٠ از باالتر

 يخدماتهاي  سرانه تأمين بابت از يشهردار قدرالسهم عنوان به باشند،  مييشهردار
 ـ ٤٥٩٠ شماره مصوبه ٣٠ بند در محترم يشورا اساس نيهم بر و دهيگرد نييتع
 باغ يرأ يدارا و متر پانصد از کمتر ياراض به باغ عنوان اطالق عدم بر يمبن ١٦/٦/١٣٨٧
 استحضار به موصوف ياراض به يخدماتهاي  سرانه قدرالسهم پرداخت تعلق عدم ضاًيا و

 بر عالوه) متر ٥٠٠ از کمتر مساحت (ياراض نيا بر باغ اطالق عدم که آنجا از رساند مي
 را شتريب انتفاع منظور به مجاز ريغ کيتفک امر يبرا باغات صاحبان بيترغ موجبات نکهيا

 يکاربر رييتغ از يناش که مربوطه حقوق به يشهردار يدسترس عدم باعث آورد،  ميفراهم

 کيتفک امر از يريجلوگ منظور به لذا شد، خواهد شهر سطحهاي  سرانه ينابسامان زين و
 گونه نيا صاحبان يمند بهره از حاصل نهفته درآمد حداکثر به يدسترس زين و مجازريغ

 از کمتر باغات عرصه گردد  ميشنهاديپ مربع متر ٥٠٠ از کمتر ياراض خصوص به امالک
 موظف آنها نيمالک که ينحو به گردند بدوالذکر مصوبه طيشرا مشمول زين مترمربع ٥٠٠
 يخدماتهاي  سرانه عوارض عنوان تحت را مذکور ياراض شده ياسکارشن ارزش از% ٣٠ شوند
 بهاء به سرانه عوارض نکهيا رييتغ با و يبررس ونيسيکم در که ندينما پرداخت يشهردار به

 ديرس بيتصو به تياکثر با شود شامل هم متر) ١٠٠٠ (هزار ريز امالک و شده ليتبد سرانه
  :نمودند اعالم ليذ شرح بهاي  امهن يط را خود يقانون تذکر صدرنژاد يآقا و

% ٣٠ اخذ بر يمبن يشهردار ١٢/١٠/١٣٨٧ـ  ش/٦٤٤٨/٨٦ نامه خصوص در احتراماً
 قانون براساس دارد  مياعالم لهيوس نيبد مترمربع ٥٠٠ ريز امالک شده يکارشناس ارزش
 بيتصو رااي  مصوبه شورا نکهيا به نظر. شود     نميشامل و ستين باغ مترمربع ٥٠٠ ريز ياراض

 يرقانونيغ زمان نيا در اعتراض لذا نشده اعتراض آن به يشهردار توسط مقرر زمان در و نموده
   ».ديرس بيتصو به نيحاضر آراء تياکثر با ونيسيکم مصوبه و مطرح. است

 اتياجرائ و مانهايپ امور ،يحقوق ريمد و شهردار مشاور مذکور، تيشکا به پاسخ در
  :که است کرده اعالم ١٩/١/١٣٩٣ ـ ٩٣ ـ ١٩٣٢ شماره حهيال موجب به کرج، يشهردار
 ٥٠٠٧/١٦٨ شماره يثبت پالک مالک که نموده اعالم دادخواست در يشاکـ ١«

 که يحال در گردد  نميباغات ضوابط مشمول و باشد  ميمترمربع ٩٥/٣٨٨ مساحت به
 زا مذکور پالک ،يشهرساز تيريمد ١٩/١١/١٣٩٢ ـ د/١٢٤٨٩٦ شماره گزارش حسب

 است شده تيمالک سند به منجر ثبت ياصالح قانون ١٤٧ ماده موضوع مقررات قيطر
 هيأت قيطر از صادره آراء هستند مستحضر کننده يدگيرس قضات که يطور همان
 اسقاط مانع امر نيا و صادر يشهردار از مجوز اخذ بدون ثبت، قانون ١٤٧ ماده موضوع
 ک،يتفک از قبل مذکور پالک که چرا ودب نخواهد يعموم حقوق اخذ و يشهردار حقوق
 قانون ١٤ ماده دستورالعمل مقررات مشمول و مترمربع ٥٠٠ از شيب يمساحت يدارا
  .است بوده يشهردار به سرانه پرداخت بر يمبن يشهر نيزم

 بدون يدعو موضوع پالک ندينما  ميمالحظه کننده يدگيرس قضات که يطور همانـ ٢
 ثبت قانون ١٤٧ ماده موضوع تيمالک سند به منجر و کيتفک يدارشهر از مجوز اخذ اي پرداخت
 مکلف يگريد مجوز هرگونه اي يساختمان پروانه اخذ از قبل مالک اساس نيا بر که است شده
 پالک مشمول يشهر نيزم قانون ١٤ ماده دستورالعمل که چرا است، يعموم حقوق پرداخت به

 ١٤٧ ماده قيطر از تيمالک سند صدور و داشته قانون حکم به ازين امر نيا اسقاط و بوده مذکور
  .بود نخواهد آمره نيقوان ياجرا در يشهردار بودن محق عدم بر ليدل

 مصوبه و ٢٩/٩/١٣٩١ ـ ١١٠٥٦٥ شماره مکاتبه به دادخواست در يشاکـ ٣
 شماره نامه در که آن حال است، کرده استناد کرج شهر ياسالم يشورا ١٤/١٢/١٣٨٧

 ١٢ ماده ونيسيکم يرأ در پالک تينوع است، شده حيتصر ٢٩/٩/١٣٩١ ـ ١١٠٥٦٥
 و يشهردار يبرا مذکور يرأ که است شده عنوان باغ ريدا صورت به) يشهر نيزم قانون(
 حدود در و صالحيذ مراجع طرف از که چرا است ءاالجرا الزم يقانون مراجع و ادارات ريسا
 را يکاربر و تينوع رييتغ درخواست يشاک اساس نيا بر و است شده صادر آنان اراتياخت

 در و مطرح يشهردار توافقات ونيسيکم در پرونده مالک درخواست حسب و داشته
  .است شده يکاربر رييتغ جهت ملک ارزش% ٣٠ اخذ به مقرر مالک با توافق يراستا

 يشورا مصوبه ياجرا باشد نداشته يکاربر رييتغ درخواست يشاک که يصورت درـ ٤
 آن دستورالعمل و يشهر نيزم قانون ١٤ ماده مقررات براساس و يمنتف شهر ياسالم
 ـ ١١٠٥٦٥ شماره به يشاک ياستناد نامه چهارم سطر در فوق مراتب و شد خواهد اقدام
 يدعو زين ثيح نيا از که است شده حيتصر»  ...ديگرد مقرر توافقات... « ٢٩/٩/١٣٩١

  .است رد به محکوم
 از يدعو موضوع پالک که آنجا از و تيشکا بودن وجه يب و فوق مراتب به توجه با

 ونيسيکم يرأ يطرف از و دهيگرد تيمالک سند اخذ به منجر و کيتفک ١٤٧ ماده قيطر
 و يشهر نيزم قانون ١٤ ماده مقررات ياجرا لذا بوده باغ صورت به پالک ١٢ ماده

 نيا بر که است يضرور يشهردار به يخدمات سرانه پرداخت بر ريدا آن دستورالعمل
 شماره نامه ريتصو. دارد را يشاک تيشکا رد به حکم صدور و يدگيرس ياستدعا اساس

 محسن يآقا ضمناً. است وستيپ ١٤ ماده دستورالعمل و ١٩/١١/١٣٩٢ ـ د/١٢٤٨٩٦
   ».گردد  مييمعرف حضور به حاضر حهيال ثبت جهت يدريح

 شماره مورخ صورتجلسه ١ بند موضوع بودن ريمغا بر يمبن يشاک يادعا به پاسخ در
 قائم اسالم، مقدس شرع با کرج، شهر ياسالم يشورا ١٤/١٢/١٣٨٧ ـ ٣هـ/١٢٣٢٧/٨٧

 اعالم ٢٩/٤/١٣٩٥ ـ ١٦٣٢/١٠٢/٩٥ شماره حهيال موجب به نگهبان يشورا ريدب مقام
  :که است کرده

 بودن قانون خالف صيتشخ نشد، دانسته شرع خالف مذکور صورتجلسه کي بند«
                ».است محترم وانيد آن دهعه بر
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 نيمعاون و سيرئ حضور با ٢/٣/١٣٩٦ خيتار در يادار عدالت وانيد عمومي هيأت
 از پس و شد ليتشک وانيد شعب دادرسان و مستشاران و رؤسا و يادار عدالت وانيد

  .است کرده مبادرت يرأ صدور به ريز شرح به آراء تياکثر با يبررس و بحث
  

  عمومي تهيأ يرأ
 شماره نامه موجب به نگهبان يشورا ريدب مقام قائم نکهيا به توجه با ـ الف
 شماره صورتجلسه ١ بند که است کرده اعالم ٢٩/٤/١٣٩٥ ـ ١٦٣٢/١٠٢/٩٥

 نگهبان يشورا يفقها توسط کرج شهر ياسالم يشورا ١٤/١٢/١٣٨٧ ـ ٣هـ/١٢٣٢٧/٨٧
 ٨٧ ماده و ٨٤ ماده ٢ تبصره در قررم حکم ياجرا در نيبنابرا نشد، دانسته شرع خالف
 نظر از تيتبع و ١٣٩٢ سال مصوب يادار عدالت وانيد دادرسي آيين و التيتشک قانون
 يشرع نيمواز با رتيمغا يادعا بعد از مصوبه ابطال يبرا يموجب نگهبان يشورا يفقها
  .ندارد وجود

 اصالح يياجرا هنام آيين ١ ماده د بند ١ قسمت موجب به نکهيا به تيعنا با ـ ب
 صيتشخ مجمع ١٣/٥/١٣٨٨ مصوب شهرها در سبز يفضا گسترش و حفظ قانون

 مترمربع ٥٠٠ حداقل که شود  مياطالق يمحل به نامه آيين نيا نظر از باغ نظام، مصلحت
 مرجع ياسالم يشورا که نيا از نظر صرف باغ فيتعر يبرا لذا باشد، داشته مساحت

 زين متر ٥٠٠ ريز ياراض به را باغ وصف چون ريخ اي اشدب  مي)باغ (نيزم تينوع نييتع
 نيهمچن. است راديا واجد ت،يشکا مورد مصوبه کي بند ثيح نيا از است داده يتسر

 و يدولت يطرحها در واقع امالک تيوضع نييتع قانون ٤ تبصره در مقرر حکم مطابق
 ورود يايمزا از استفاده مقابل در ها يشهردار سهم ،١٣٦٧ سـال مصوب ها يشهردار

 قانون ١٠١ ماده در و است شده نييتع درصد ستيب حداکثر شهر يخدمات محدوده به
 يبرا يشهردار شد،  ميواقعها  کوچه و ابانيخ جزء کيتفک هنگام در که آنچه ها يشهردار

 يبها اي يخدماتهاي  سرانه عوارض وضع نيبنابرا کرد،  نميپرداخت يوجه قسمتها آن
 بوده الذکر فوق مقررات و نيقوان ريمغا ت،يشکا مورد مصوبه کي بند در يتخدماهاي  سرانه

 يادار عدالت وانيد دادرسي آيين و التيتشک قانون ٨٨ ماده و ١٢ ماده ١ بند به مستند و
  .شود  ميابطال ١٣٩٢ سال مصوب

  يبهرام محمدکاظم  ـيادار عدالت وانيد عمومي هيأت سيرئ
  

  ٢٣/٣/١٣٩٦                                                                       ٩٥/١٣١٢/ره هـشما
  بسمه تعالي

  جناب آقاي جاسبي
  مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايران

  با سالم
مورخ  ١٨٣عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه  يك نسخه از رأي هيأت

  : با موضوع٢/٣/١٣٩٦
 شوراي اسالمي شهر ١٣٩٤ از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال ٣٧ابطال ماده «

 ٩٢گرگان راجع به عوارض ورود به محدوده شهر از تاريخ تصويب در اجراي مقررات ماده 
جهت درج در » .١٣٩٢دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال  قانون تشكيالت و آيين
  .گردد  ارسال ميروزنامه رسمي به پيوست

   و سرپرست هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربينعمومي هيأتمديركل 
  

  ٩٥/١٣١٢:    كالسه پرونده   ١٨٣: شماره دادنامه      ٢/٣/١٣٩٦: دادنامه تاريخ
  .عمومي ديوان عدالت اداري  هيأت:مرجع رسيدگي

  ينيز انيشکر حمزه يآقا :شاكي
 سال خدمات يبها و رضعوا تعرفه از ٣٧ ماده ابطال :موضوع شكايت و خواسته

 بيتصو خيتار از شهر محدوده به ورود عوارض به راجع گرگان شهر ياسالم يشورا ١٣٩٤
 مصوب يادار عدالت وانيد دادرسي آيين و التيتشک قانون ٩٢ ماده مقررات ياجرا در

  ١٣٩٢ سال
 ١٣٩٤ سال خدمات يبها و عوارض تعرفه از  ٣٧ ماده موجب بهـ ١ :کار ردشگ

 فيتکل نييتع شهر محدوده به ورود عوارض به راجع گرگان شهر يماسال ورايش
  :است ريز قرار به ماده نيا متن است شده

   شهر محدوده به ورود عوارض: هفت و يس ماده«
 يطرحها ساخت ريز احداث و يرفاه و يعمران مناسب خدمات ارائه منظور به
 از اند، دهيگرد الحاق رگانگ شهر محدوده به که يمناطق نيساکن رفاه جهت در يعمران

 يعوارض عرصه، مربع متر هر يازا به افزوده ارزش علت به امالک ليقب نيا صاحبان

 يعمران يطرحها ياجرا جهت حاصله درآمد و شد خواهد وصول کباري يبرا ٥ p معادل
  .گردد  مينهيهز مذکور مناطق
 پاسخ هرگونه يبرا نفعانيذ و نيمالک مراجعه هنگام مذکور عوارض :تبصره  
  .گردد  ميافتيدر...  و پروانه صدور و يشهردار از خدمات اخذ و استعالم
  :است ريز قرار به عمومي هيأت ٣٠/٢/١٣٩٢ ـ ١٥٣ شماره يرأ متنـ ٢
 شماره نامه موجب به اننگهب يشورا ريدب مقام قائم که نيا به نظر: اوالً«
 ٢٤ ماده ٢ بند نگهبان يشورا يفقها که است کرده اعالم ٢٩/٣/١٣٩٠ ـ ٤٢٦١٩/٣٠/٩٠
 نيبنابرا اند، نداده صيتشخ شرع نيمواز خالف الًمستق را زيتبر شهر يمحل عوارض تعرفه
 ٢بند نگهبان، يشورا يفقها نظر از متابعت و يادار عدالت وانيد قانون ٤١ ماده ياجرا در

  .ستين ابطال قابل يشرع بعد از اعتراض مورد مصوبه ٢٤ ماده
 و يدولت يطرحها در واقع امالک تيوضع نييتع قانون ٤ تبصره در: اًيثان
 عوض نيزم هيته که يموارد در«: کـه است شده مقرر ٢٩/٨/١٣٦٧ مصوب ها يشهردار

 و نباشد سريم يساز ساختمان و کيتفک و يبند قطعه يبرا مجازهاي  همحدود داخل در
 مراجع  تأييدمورد يرشه توسعه مصوب يطرحها طبق مزبور محدوده توسعه به اجياحت
 ياراض صاحبان يتقاضا بـا موافقت مقابـل در تـوانند  ميمزبور مراجع رد،يبگ قرار يقانون

 تعهدات انجام بر عالوه شهر، عمران و توسعه محدوده به ورود يايمزا از استفاده يراب
 و تزايتجه و ات تأسيسيبرا الزم سطوح يواگذار و نيزم يساز آماده و عمران به مربوط
 يطرحها در واقع ياراض عوض تأمين يبرا آنها ياراض از% ٢٠ تا حداکثر ،يعموم خدمات
 طور به يشهر يبهساز و ينوساز يطرحها عوض ياراض نيهمچن و قانون نيا موضوع

 يتقاضا جمله از يطيشرا به مذکور حکم ياجرا که نيا به نظر» .ندينما افتيدر گانيرا
 موکول شهر عمران توسعه محدوده به ورود يايمزا زا استفاده يبرا ياراض صاحبان

 ٢ بند نيبنابرا است، افتيدر قابل گانيرا طور به ياراض% ٢٠ تا حداکثر و است شده
 گانيرا اخذ جواز مقنن حکم بر مازاد که زيتبر يشهردار يمحل عوارض تعرفه ٢٤ماده
 ٢٠ مواد و ١٩ ماده ١ بند استناد به و است قانون خالف است کرده مقرر را اشخاص نيزم
  ».شود  ميابطال بيتصو خيتار از يادار عدالت وانيد قانون ٤٢ و

 نکهيا بر يمبن خود نيمشاور هينظر مالحظه از پس يادار عدالت وانيد سيرئـ ٣
 مصوب يادار عدالت وانيد دادرسي آيين و التيتشک قانون ٩٢ ماده قيمصاد از موضوع
  .کند  ميارجاع عمومي هيأت به را يگديرس موضوع خصوص در است ١٣٩٢ سال

 مصوب يادار عدالت وانيد دادرسي آيين و التيتشک قانون ٩٢ ماده ياجرا در
  جلسه به را خود ندهينما شد خواسته گرگان شهر ياسالم يشورا ندهينما از ١٣٩٢ سال
  .کنند يمعرف

 نيونمعا و سيرئ حضور با ٢/٣/١٣٩٦ خيتار در يادار عدالت وانيد عمومي هيأت
 رغم يعل شد ليتشک وانيد شعب دادرسان و مستشاران و رؤسا و يادار عدالت وانيد

 حات،يتوض يادا و جلسه در شرکت يبرا گرگان شهر ياسالم يشورا ندهينما از دعوت
  .نشد يمعرف عمومي هيأت به شورا يسو ازاي  ندهينما

  
  عمومي هيأت يرأ

 سال مصوب يادار عدالت وانيد دادرسي آيين و التيتشک قانون ٩٢ ماده مطابق
 مفاد تيرعا شود، ابطال عمومي هيأت دراي  مصوبه چنانچه «که است شده مقرر ،١٣٩٢

 يديجد مصوبه مربوط، مراجع هرگاه. است يالزام يبعد مصوبات در عمومي هيأت يرأ
 تيرعا بدون نوبت، از خارج را موضوع وانيد سيرئ کنند، بيتصو عمومي هيأت يرأ ريمغا
 عمومي هيأت در کننده بيتصو مرجع ندهينما دعوت با فقط و مذکور قانون ٨٣ ماده ادمف

 ٢٣/١٠/١٣٨٠ ـ ٣٤٦ و ٣/٢/١٣٩٢ ـ ١٥٣ شماره آراء در نکهيا به نظر» .دينما  ميمطرح
 و ياراض از يعموم خدمات سهم عوارض نييتع بر يمبن زيتبر ياسالم يشورا مصوبه
 لحاظ به يشهر عمران و توسعه يايمزا از استفاده جهت شهر محدوده در واقع امالک
 يليتفص طرح از ٣ بند و رانيا يمعمار و يشهرساز يعال يشورا مصوبه و قانون با رتيمغا
 توسعه محدوده ورود يايمزا از استفاده يبرا نيف ينهايزم% ٥٠ اخذ بر يمبن کاشان نيف
 ياسالم يشورا و است شده لابطا يشرع نيمواز با رتيمغا لحاظ به مذکور شهر عمران و

 عنوان با ١٣٩٤ سال خدمات يبها و عوارض تعرفه ٣٧ ماده بيتصو در گرگان شهر
 ٣٧ ماده نيبنابرا است، کرده وضع ٥ pمعادل يعوارض شهر محدوده به ورود عوارض
 امالک تيوضع نييتع قانون ٤ تبصره مذکور% ٢٠ نصاب تيرعا با شده ادي عوارض تعرفه
 شده ادي آراء با رتيمغا لحاظ به ،١٣٦٧ سال مصوب هايشهردار و يدولتهاي  طرح در واقع
 و التيتشک قانون ٩٢ و ٨٨ ،١٣ مواد و ١٢ ماده ١ بند به استناد با عمومي هيأت
  .شود  ميابطال بيتصو خيتار از ١٣٩٢ سال مصوب يادار عدالت وانيد دادرسي آيين

  يبهرام ظمحمدکا ـ ميادار عدالت وانيد عمومي هيأت سيرئ
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  ٣/٤/١٣٩٦                                                               ـه٥٤٠٤٨ت/٣٧٩٨٨رهشما
  در خصوص پنجاه و سه قلم داروي مورد مصرفنامه  تصويب

   بيماران خاص و سرطاني
   يوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک

 يوزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع
 بودجه کشورسازمان برنامه و 

 تعاون، کار و يهاشنهاد مشترک وزارتخانهي به پ٢٨/٣/١٣٩٦ يران در جلسهوزهيأت 
  تأييد و سازمان برنامه و بودجه کشور وي و بهداشت، درمان و آموزش پزشکيرفاه اجتماع

 خدمات يمه همگانيقانون ب) ١٠(مه سالمت کشور و به استناد ماده ي بي عاليشورا
  :ب کردي تصوـ١٣٧٣  مصوبـ کشور يدرمان

 مندرج در جدول يماران خاص و سرطاني مورد مصرف بي پنجاه و سه قلم داروـ١
 موضوع ين فهرست داروهايگزيدولت است جا هيأت  شده به مهر دفتر تأييدوست کهيپ

 .گرددي م١٢/٢/١٣٩١ هـ مورخ ٤٨٠٥٢ت /٢٤١١٦نامه شماره بيتصو
 .شودي لغو م٢٣/١/١٣٩٥خ  هـ مور٥٣٠٠٦ت/٥١٩٨نامه شماره بي تصوـ٢

  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 

  

 شکل دارو نام دارو فيرد
شمول 
 پوشش

١ Busentan Tab ٩٠% 

٢ Busulfan Amp٦mg/ml ٩٠% 

٣ Calcium Fulinate Inj ٥٠٠mg ٩٠% 

٤ Caspofungin Vial ٧٠&٥٠mg ٩٠% 

٥ Deferasirox Tab ٩٠% 

٦ Defripiron(L١)- ferriprox Tab ٩٠% 

٧ Triptorelin Inj ١١,٥mg ٩٠% 

٨ Imiglucerase Inj ٨٠٠mg ٩٠% 

٩ Infiliximab Inj ٩٠% 

١٠ Insulin Aspart ( Mix & Rapid) ١٠٠IU/ML ,٣ml ٩٠% 

١١ Ciprofloxacine Inj ٢٠٠mg/٢٠ml ٧٠% 

١٢ Sirolimus ١ mg Tab ٩٠% 

١٣ Glatiramer acetate Inj ٩٠% 

١٤ Trastuzomab Vial ١٥٠mg ٩٠% 

١٥ Riluzole  ٥٠ mg Tab ٩٠% 

١٦ Doxepine HCL Cap ٢٥،١٠mg& Tab ١٠،٢٥ mg ٧٠% 

١٧ Doxorubicin lipozomal Vial ٢٠mg ٩٠% 

١٨ Fenofibrate Tab ٧٠% 

١٩ Fingolimod HCL Tab ٩٠% 

٢٠ Gadobutrol Inj ٩٠% 

٢١ Clindamycin Inj ٦٠٠mg/٤ml ٧٠% 

٢٢ Valsartan Tab ١٦٠&٤٠،٨٠ mg ٧٠% 

٢٣ Amiloride Tab ٥٠&٥mg ٧٠% 

٢٤ Ampicilin+sulbactam Inj ٧٠% 

٢٥ Aprepitant Tab ٧٠% 

٢٦ Aripiperazole Tab ٧٠% 

 شکل دارو نام دارو فيرد
شمول 
 پوشش

٢٧ Azithromycin Susp ٧٠% 

٢٨ Losartan+Hydrochlorthiazide Tab ٧٠% 

٢٩ Metformin+Glibenclamide Tab ٧٠% 

٣٠ Olanzapine Tab ١٥&٢,٥،٥،١٠mg ٧٠% 

٣١ Oxcarbazepine Tab ١٥٠،٣٠٠،٦٠٠ mg ٧٠% 

٣٢ Acarbose Tab ١٠٠&٥٠mg ٧٠% 

٣٣ Peg-Interferon alfa-٢b Inj ١٥٠،١٢٠mg ٩٠% 

٣٤ Pioglitazone Tab ٣٠&١٥ mg ٧٠% 

٣٥ Pramipexole Tab ٠,٧ , ٠,١٨ mg ٧٠% 

٣٦ Propofol Inj ٧٠ ٪٢% 

٣٧ Quetiapine Tab ٧٠% 

٣٨ Remifentanil Inj ٧٠% 

٣٩ Repaglinide Tab ١,٢ & ٠,٥ mg ٧٠% 

٤٠ Voriconazol Vial ٢٠٠mg& Tab ٢٠٠ & ٥٠mg ٧٠% 

٤١ Zoledronic Acid Inj ٧٠% 

٤٢ Tacrolimus Tab ١ & ٠,٥ mg ٩٠% 

٤٣ Temozolamide Tab ٢٥٠&١٠٠ ,٢٠ ,٥ mg ٩٠% 

٤٤ Tenofovir ٣٠٠mg Tab ٩٠% 

٤٥ Valganciclovir HCL Tab ٩٠% 

٤٦ PCC AMP ٩٠% 

٤٧ Insulin Glargin 
Prefilled Pen١٠٠IU/ML ,٣ml     

Vial ١٠٠٠UI/١٠ml 
٩٠% 

٤٨ Laronidase Inj ٢,٩mg/٥ml ٩٠% 

٤٩ Natalizumab Amp ٩٠% 

٥٠ Retoximab Amp ٩٠% 

٥١ Cetuximab Amp ١٠٠mg ٩٠% 

٥٢ Cinacalcit Tab ٩٠% 

٥٣ F.XIII Amp ٩٠% 

  
  ٣/٤/١٣٩٦                                                         هـ       ٥٤٠٤٨ت/٣٧٩٨٣رهشما

  درخصوص داروهاي بيولوژيك نامه  تصويب
  هاي روماتيسمي در درمان بيماري

 يوزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع ـ  يوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک
  سازمان برنامه و بودجه کشور

 تعاون، کار و يهاشنهاد مشترک وزارتخانهي به پ٢٨/٣/١٣٩٦ان در جلسه ريوزهيأت 
   و سازمان برنامه و بودجه کشور ي و بهداشت، درمان و آموزش پزشکيرفاه اجتماع

 يمه همگانيقانون ب) ١٠(مه سالمت کشور و به استناد ماده ي بي عالي شورا تأييدو
 :ب کردي تصوـ١٣٧٣ مصوب ـ کشوريخدمات درمان

   مرجع يمت گذاري بر اساس قيسميروماتهاي  يماريک در درمان بيولوژي بيروهادا
دولت است  هيأت  شده به مهر دفتر تأييدوست کهيدوره تام درمان مطابق دستورالعمل پ

 . رنديگ يتحت پوشش بيمه پايه قرار م
  اسحاق جهانگيريجمهور ـ  رئيسمعاون اول 
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  روماتولوژيهاي  ماريراهنماي تجويز داروهاي بيولوژيک در بي
  

هاي  هي است که با توجه به بروز شدن توصيهيم شده است و بدي کشور تنظيط فعلين راهنما بر اساس شرايا٭
  . ساالنه داردياز به بروزرساني نيدرمان

  باشد   ميمه گريبهاي  ن مربوطه در سازمانيماران توسط متخصصيل پرونده بي تشکين راهنما مبنايا٭

  
  رانيد در ايت روماتوئيک در آرتريولوژي بيز داروهاي تجويراهنما

  
  ستي و شرح حال توسط روماتولوژينينه بالي بر اساس معاRA١ ينيص باليتشخ

  )٢يا منفي مثبت يسرولوژ (

  
در صورت منع مصرف ( باشد MTX ٤  از آنهايکي که حداقل DMARDs ٣ افتيدر

  ون به مدت سه ماهزوليا بدون پردنيبا  )ديا لفلونامين يسولفاساالز

  
  عدم پاسخ

  
  )ت نداردي ارجحيگريچ کدام بر ديه (Anti TNF ٥ زيتجو

 
   عدم پاسخ بعد از سه ماه

  
  گري دAnti TNFک يز يتجو

  
  عدم پاسخ بعد از سه ماه

  
  Rituximab ٦ زيتجو

  
  

 ٧يلو آرتروپاتيو اسپوندي و سرونگاتASماران يک در بيولوژي بيز داروهاي تجويراهنما
  

  ي مفاصل محوريریدرگ
  

  DMARDs 8 کی بعالوه حداقل NSAIDs عدم پاسخ به
  

  Anti TNF 9 کیشروع 
 

  عدم پاسخ بعد از سه ماه
  

  گری دAnti TNFک یر به ییتغ
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
١ .Rheumatoid Arthritis  
 RF و Anti CCP، Anti MCV سرولوژي شامل .٢
٣ Disease Modifying Anti-Rheumatic Drugs (Methotrexate, Sulfasalazine, Leflunomide). 
٤. Methotrexate  
٥.Anti-tumor necrosis factor  شاملInfliximab)mg/kgو ٦، ٢، ٠هاي   در هفته٣ 

 هفته  دو بار در٢٥ mg (Etanerceptو )  هر دو هفته٤٠ mg( Adalimumab ،)سپس هر دو ماه
  ) يک بار در هفته٥٠ mgيا 

٦.  gو سپس شش ماه بعد٢ و ٠هاي   در هفته١   
  .باشد  مثبت يا منفي نميHLA در موارد درگيري ساکروايلياک نياز به تعيين .٧
٨ .DMARDs   شاملMethotrexate ،Sulfasalazine و Leflunomideاست .  
٩ .Anti TNF شامل Infliximab)mg/kg و سپس هر دو ماه٦،٢،٠ي ها در هفته ٥-٣  (

،Adalimumab)mg هر دو هفته٤٠  ( وEtanercept)mgدو بار در هفته يا ٢٥mgيک بار در هفته٥٠ (  

  )ادامه(يلو آرتروپاتيو اسپوندي و سرونگاتASماران يک در بيولوژي بيز داروهاي تجويراهنما
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

١.Adalimumab  دوز اولmgک روز بعد ي، ٨٠mg دوهفته بعد ٨٠ ،mg٨٠  
٢ .Infliximab ، mg/kg و سپس هر دو ماه٦،٢،٠هاي   در هفته٥ـ ٣   

  
  یگوارشهاي  يماریک در بیولوژی بيز داروهای تجويراهنما

  مکرر،يمقاوم به درمان با عودها) ويت اولسراتيکرون و کول (١IBD ماران مبتال بهيدر ب
Adalimumabبا دوز mgدر ابتدا وسپس ١٠ mg ا ي هر دو هفته و ٤٠Infliximab با دوز 

mgز گرددي هفته تجو٨ و سپس هر ٦، ٢، ٠هاي  لوگرم وزن بدن در هفتهي هر کي به ازا٥.  
Infliximabيا عدم آنتي دارو و وجود يش سطح خونيمار و آزماي بر حسب پاسخ ب 

 ١٠ mgوز آن به ا ديق گردد ي هفته در ادامه تزر٨ تا ٤مربوطه ممکن است در فواصل هاي  يباد
  .ابديش يلوگرم وزن بدن افزاي هر کيبه ازا

  
  یکیاتیت پسوریس و آرتریازیک در پسوریولوژی بيز داروهای تجويراهنما

ت مانند يا انتزيت يلي، داکتيطي مفاصل محيري، درگي مفاصل محوريريدر موارد درگ. ١
  . ها عمل شوديلوآرتروپاتيوندو اسپي و سرونگاتAS يماريک در بيولوژي بيز داروهاي تجويراهنما

 ک از خانوادهيولوژي بياز به داروهاي بر ني پوست نامه پزشک معالج مبنيريدر مورد درگ. ٢
Anti TNF شامل Infliximab ،Adalimumab و Etanerceptکند  ميتي جهت شروع کفا.  

  
  تيوزيا درماتوميت يوزي ميک در پليولوژي بيز داروهاي تجويراهنما

 (AST, ALT, CPK, LDH, Aldolase)ش ي باال در آزمايعضالنهاي  ميشتن آنزدر صورت دا
 Rituximabز ي تجويت التهابيوزي عضله دال بر ميوپسي و بيوپاتي بر مينوار عصب عضله مبن

  .مانع استبال

 

  ANCAمرتبط با هاي  تيک در واسکوليولوژي بيز داروهاي تجويراهنما
 دکنندهي ارگان تهديري بر درگيست مبني روماتولوژو نامه) Cا ي P( مثبتANCAدر صورت 

  . بال مانع استRituximabز يتجو)هيه و ريمانند کل(ات يح

 

  يت لوپوسيک در نفريولوژي بيز داروهاي تجويراهنما
 Mycophenolate mofetilا ي Cyclophosphamideماه  پاسخ به شش در صورت عدم

 در مجموع يعني( Cyclophosphamideا ي Mycophenolate زي شش ماه بعد تجوو
) افت کرده باشدي درCyclophosphamide و Mycophenolate mofetilک سال يمار يب

  . بالمانع استRituximab يز دارويتجو
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١ .Irrita  

 با دوز ضد NSAIDsتجویز 
 یا Infliximabالتهابی به همراه 

Adalimumab 

  دیگر Anti TNFتغییر به یک 

  عدم پاسخ بعد از سه ماه

  همراه با بیماري التهابی روده
  )کرون یا کولیت اولسرو(

 یا Infliximabشروع 
Adalimumab 

در صورت عدم پاسخ به یکی از 
Anti TNF فوق بعد از سه ماه 

   دیگر تغییر یابدAnti TNFبه 

  درگیري چشمی راجعه
  )با نامه روماتولوژیست(

   با دوزNSAIDsعدم پاسخ به 
  يموضع قيا بدون تزري با يضدالتهاب

  ک ماهي يد طيکوئيگلوکوکورت

  گري دAnti TNFک ير به ييتغ

  عدم پاسخ بعد از سه ماه

 Anti-TNFشروع 
  )ت ندارديگری ارجحيچ کدام بر ديه(

  تيا داکتليتيانتز
  )بر اساس نامه پزشک معالج(
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  ٤/٤/١٣٩٦                                                            ـ ه٥٤٢٩٧ت/٣٩٠١٩رهشما
ريال ) ٩,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠(در خصوص اعطاي مبلغ نه هزار ميليارد نامه  تصويب

  هاي عامل براي خريدتضميني  تسهيالت از طريق بانك
  و توافقي محصوالت كشاورزي

 سازمان برنامه و بودجه کشوري ـ وزارت جهادکشاورز
 راني اي اسالمي جمهوريبانک مرکز

 مورخ ٣٦٣١/٠٢٠شنهاد شماره ي به پ٢١/٣/١٣٩٦وزيران در جلسه هيأت 
 مواد به قانون يقانون الحاق برخ) ٣٦( و به استناد ماده ي وزارت جهادکشاورز٢٠/٢/١٣٩٦
  :ب کرديتصوـ ١٣٩٣ مصوب ـ) ٢( دولت ي از مقررات ماليم بخشيتنظ

   )٥(تبصره  يران موظف است در اجراي اي اسالمي جمهوريبانک مرکزـ ١
ـ مبلغ ١٣٦٨ماده واحده قانون تضمين خريد محصوالت اساسي کشاورزي ـ مصوب 

 ي عامل برايهاانکق بيالت از طريال تسهير) ٩ر٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠(ارد يلي هزار منه
 يي تعاون روستايار سازمان مرکزي در اختي محصوالت کشاورزي و توافقينيد تضميخر
  . ران قرار دهديا

الت ي تسهـ سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است نسبت به تضمين اصل و سود٢
  . دياقدام نما
 اي تسهيالتها براي وصول مطالبات ناشي از اعط ـ تضمين دولت نافي وظايف بانک٣

ران موظف است نسبت به بازپرداخت به موقع ي ايي تعاون روستاينبوده و سازمان مرکز
ان ي شده و ضرر و زيداريد مقرر از محل فروش محصوالت خريالت در سررسيتسه
 .دي اقدام نمايافتيدر

  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 
  

  ١٠/٤/١٣٩٦                                                         ـ ه٥٤٢٤٢٠ت/٣٩٧٠٦رهشما
  ١٣٩٦در خصوص تعيين تعرفه خدمات پرستاري در منزل در سال نامه  تصويب

 يوزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک
 سازمان برنامه و بودجه کشور

 بهداشت، يهازارتخانهشنهاد مشترک وي به پ٢٨/٣/١٣٩٦وزيران در جلسه هيأت 
  و سازمان برنامه و بودجه کشور وي و تعاون، کار و رفاه اجتماعيدرمان و آموزش پزشک

 خدمات يمه همگانيقانون ب) ١٠(مه سالمت کشور و به استناد ماده ي بي عالي شوراتأييد
 :ب کرديتصوـ ١٣٧٣مصوب  ـ  کشوريدرمان

  تأييدوست کهيطابق فهرست پ م١٣٩٦ در منزل در سال يتعرفه خدمات پرستار
  .شودين مييدولت است، تع هيأت شده به مهر دفتر

  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 
  

    ١٣٩٦تعرفه خدمات پرستاري در منزل سال 
ارزش ريالي   شرح كد  كد  رديف

  ١٣٩٦سال 
١  HC١٠٠,٠٠٠  بازكردن، برداشتن يا دونيم كردن گچ ١٠٠٥  

٢  HC١٠٠٦ 
  (Foley) يا سوند مثانه تعويض كاتتر

 )هاي مصرفي، سوند فولي و ست ارائه خدمت شامل هزينه(
٦٥٠,٠٠٠  

٣  HCخونگيري وريدي يك يا چند بار مثل تست تحمل گلوكز  ١٠٠٧
  ١٠٠,٠٠٠  با دستور پزشك

٤  HC٢٠٠,٠٠٠  تراپي در منزل سرم ١٠٠٨  
٥  HC٩٠,٠٠٠  تزريق داروي داخل عضله يا زيرجلدي به ازاي هر تزريق ١٠٠٩  
٦  HC١٥٠,٠٠٠  تزريق داروي داخل وريدي به ازاي هر تزريق ١٠١٠  

٧  HC١٠١١ 
  متر  سانتي٢٠تعويض پانسمان تا 

  ١٧٠,٠٠٠  )باشد هزينه مواد مصرفي به طور جداگانه قابل محاسبه مي(

٨  HC١٠١٢ 
  متر  سانتي٢٠ بيش ازتعويض پانسمان 

  ٢٥٠,٠٠٠  )باشد ميهزينه مواد مصرفي به طور جداگانه قابل محاسبه (

٩  HC١٠١٣ 
  در بيماران داراي زخم بسترتعويض پانسمان 

  ٣٠٠,٠٠٠  )باشد هزينه مواد مصرفي به طور جداگانه قابل محاسبه مي(

١٠  HC١٠١٤ 
  )سوختگي% ٢٥تا (پانسمان در موارد سوختگي 

  ٤٠٠,٠٠٠  )باشد هزينه مواد مصرفي به طور جداگانه قابل محاسبه مي(

١١  HC٤٠٠,٠٠٠  سمان زخم پاي ديابتيپان ١٠١٥  
١٢  HC٥٥٠,٠٠٠  دبريدمان و پانسمان زخم بستر ١٠١٦  
١٣  HC٤٠٠,٠٠٠  انجام انما ١٠١٧  
١٤  HC٣٠٠,٠٠٠   گره١٠كشيدن بخيه تا  ١٠١٨  
١٥  HC٤٥٠,٠٠٠   گره١٠كشيدن بخيه بيش از  ١٠١٩  

ارزش ريالي   شرح كد  كد  رديف
  ١٣٩٦سال 

١٦  HC٢٠٠,٠٠٠  خارج كردن سوند ادراري يا فولي ١٠٢٠  
١٧  HC١٠٠,٠٠٠  )كاندوم سوند(كاندوم شيت گذاشتن  ١٠٢١  
١٨  HC٤٠٠,٠٠٠  حمام بيمار در منزل ١٠٢٢  
١٩  HC٣٥٠,٠٠٠  فتوتراپي ١٠٢٣  

٢٠  HC١٠٢٤ 
Oتراپي با نازال و ماسك بدون ساكشن٢   

شامل آموزش بيمار، اتصال به تجهيزات و حداقل يك (
  )ساعت مراقبت

٣٠٠,٠٠٠  

٢١  HC٢٥٠,٠٠٠  آموزش به بيمارهاي ويژه و  تنظيم دستگاه مراقبت ١٠٢٥  

٢٢  HC١٠٢٦ 
  انجام دياليز صفاقي توسط پرستار دوره ديده

  ٨٠٠,٠٠٠  )باشد براي هر بيمار فقط يك بار قابل اخذ مي(

٢٣  HCتأييدبراساس دوره مورد(انجام همودياليز توسط پرستار دوره ديده  ١٠٢٧  
  ١,٠٠٠,٠٠٠  )اداره كل آموزش مداوم و معاونت پرستاري وزارت بهداشت

٢٤  HC١٠٢٨ NGT٣٠٠,٠٠٠   با دستور پزشك  
٢٥  HC١٠٠,٠٠٠  گرفتن فشار خون به همراه كنترل ساير عالئم حياتي ١٠٢٩  

٢٦  HC١٠٣٠ 

شامل (اي پرستاري به ازاي هر ساعت براي بيمار عادي  مراقبت حرفه
كليه خدمات پرستاري از جمله كنترل عالئم حياتي، ويزيت، تزريقات، 

 ساعت و در صورتي كه زمان ٦ براي شيف كاري باالتر از ...)پانسمان و
  .گردد  ساعت باشد به ازاي هر خدمت محاسبه مي٦ارائه خدمات كمتر از 

  )باشد هيچ تعرفه ديگري عالوه بر اين تعرفه قابل اخذ و محاسبه نمي(
  )باشد  قابل محاسبه نمي هزينه اياب و ذهاب به صورت جداگانه(

١٤٠,٠٠٠  

٢٧  HC١٠٣١ 

اي پرستاري به ازاي هر ساعت براي بيمار عادي با  مراقبت حرفه
شامل كليه (هاي شخصي  محدوديت حركتي و ناتواني در انجام فعاليت

خدمات پرستاري از جمله كنترل عالئم حياتي، ويزيت، تزريقات، 
  ...) پانسمان و

 ساعت و در صورتي كه زمان ارائه خدمات ٦براي شيف كاري باالتر از 
  .گردد  ساعت باشد به ازاي هر خدمت محاسبه مي٦ از كمتر

  )باشد هيچ تعرفه ديگري عالوه بر اين تعرفه قابل اخذ و محاسبه نمي(
  )باشد  قابل محاسبه نمي هزينه اياب و ذهاب به صورت جداگانه(

١٧٠,٠٠٠  

٢٨  HC١٠٣٢ 

اي پرستاري به ازاي هر ساعت براي بيمار نيازمند  مراقبت حرفه
شامل كليه خدمات پرستاري از جمله (ژه قلبي ـ ريوي مراقبت وي

  ...) كنترل عالئم حياتي، ويزيت، تزريقات، پانسمان و
 ساعت و در صورتي كه زمان ارائه خدمات ٦براي شيف كاري باالتر از 

  .گردد  ساعت باشد به ازاي هر خدمت محاسبه مي٦كمتر از 
  )باشد  و محاسبه نميهيچ تعرفه ديگري عالوه بر اين تعرفه قابل اخذ(
  )باشد  قابل محاسبه نمي هزينه اياب و ذهاب به صورت جداگانه(

٢٠٠,٠٠٠  

٢٩  HCدر صورت ارائه اين خدمات، مطابق شرح وظايف مصوب وزارت بهداشت  ١٠٣٣
    باشد هاي مذكور قابل محاسبه و اخذ مي  درصد تعرفه٧٠توسط بهيار 

٣٠  HC١٠٣٤ 

سط كمك پرستار به ازاي هر ساعت هاي اوليه پرستاري تو مراقبت
جايي،  شامل نگهداري، خدمات بهداشتي و نظافتي بيمار، جابه(

استحمام و رفع نيازهاي شخصي مانند غذاخوردن، رفتن به سرويس 
بهداشتي و ساير موارد طبق شرح وظايف ابالغي وزارت بهداشت، 

  )درمان و آموزش پزشكي
  )باشد ابل اخذ و محاسبه نميهيچ تعرفه ديگري عالوه بر اين تعرفه ق

  )باشد  قابل محاسبه نمي هزينه اياب و ذهاب به صورت جداگانه(

٨٠,٠٠٠  

  .شود يمهاي هر استان محاسبه  هزينه اياب و ذهاب براساس مصوبه كميته استاني تعيين سقف تعرفه: ١تبصره
ت به صورت جداگانه قابل محاسبه و هزينه مواد مصرفي به جز در مواردي كه در شرح كد اشاره شده اس: ٢تبصره
  .باشد اخذ مي

  
  ١٠/٤/١٣٩٦                                                           ـ ه٥٣٧٦٨ت/٣٩٨١٩رهشما

  نامه اجرايي قانون معادن آيين) ١١٨( تبصره به ماده يك الحاق
 وزارت صنعت، معدن و تجارت

 ٢٩/٨/١٣٩٥ مورخ ١٨٩٦٣١/٦٠ شماره  به پيشنهاد٤/٤/١٣٩٦هيأت وزيران در جلسه 
قانون اصالح قانون معادن ) ٣٥(ت، معدن و تجارت و به استناد ماده ـوزارت صنع

 :ب کرديتصوـ ١٣٩٠ ـ مصوب
 قانون معادن موضوع يينامه اجرانييآ) ١١٨(ر به عنوان تبصره به ماده يمتن ز

  :رددگي الحاق م١١/٤/١٣٩٢ک مورخ ٤٩٠٨٩ت/٨٥٧٤٤نامه شماره بيتصو
 در مهلت ير در پرداخت حقوق دولتي از تأخيان ناشيخسارت و ضرر و ز تبصره ـ
ص ي که به تشخينامه در موارد نييآ نيا) ٥٥(ماده ) ٥(ن ماده و بند يمقرر، موضوع ا

 و ي معدن و تجارت، وزارت امور اقتصاد ندگان وزارت صنعت،ي متشکل از نمايکارگروه
ا بنگاه با يط رکود بر بنگاه مربوط حاکم باشد يجه کشور شرا و سازمان برنامه و بودييدارا

ت حاکم بر بازار مواجه يل وضعيزان فروش به دليد و کاهش ميزان توليتوجه م افت قابل
 ينکه بدهيگردد مشروط بر اي محاسبه و مطالبه نم١٣٩٥ان سال يشده باشد، تا پا

  .گردده ي در ظرف شش ماه تسويگذشته در مورد اصل حقوق دولت
  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 
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  ١٠/٤/١٣٩٦                                                          ـ ه٥٤٤٣٩ت/٣٩٨٣٠رهشما
  ٦/٢/١٣٩٦هـ مورخ ٥٤١٨٤ت/١٢٤٧٨نامه شماره  لغو تصويب

 يي و دارايوزارت امور اقتصادي ـ وزارت راه و شهرساز
 راني اي اسالمي جمهوريبانک مرکز ـ ان برنامه و بودجه کشورسازم ـ  وزارت امور خارجه

 مورخ ٣٥٨٠٢/٣٣٣٨١شنهاد شماره ي به پ٧/٤/١٣٩٦وزيران در جلسه هيأت 
 و هشتم قانون يکصد و سيس جمهور و به استناد اصل يي ري معاونت حقوق٣١/٣/١٣٩٦
  :ب کرديران تصوي اي اسالمي جمهورياساس

  .شودي لغو م٦/٢/١٣٩٦هـ مورخ ٥٤١٨٤ت/١٢٤٧٨نامه شماره بيتصو
  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 

  
  ١٠/٤/١٣٩٦                                                           ـ ه٥٣٩٤٥ت/٣٩٨٣٣رهشما

 يوزارت راه و شهرساز ـ وزارت كشور
 يي و دارايوزارت امور اقتصادي ـ  وزارت دادگستر

 يها به پيشنهاد وزارت کشور و با همکاري وزارتخانه٤/٤/١٣٩٦سه هيأت وزيران در جل
) ٤٢(ران و به استناد ماده ي اي اسالمي جمهوريمه مرکزي و بي، دادگستريراه و شهرساز

 هيل نقلي از وساي خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشيمه اجباريقانون ب
ايل نقليه فاقد بيمه نامه شخص ثالث را نامه نحوه توقيف وسـ ، آيين١٣٩٥ـ مصوب 

 :ب کردير تصوي شرح زبه
  

 نامه شخص ثالثنامه نحوه توقيف وسايل نقليه فاقد بيمهآيين
روند و ي مشروح مربوط به کار مير در معانينامه اصطالحات زنيين آيدر ا ـ١ماده

 يمه اجباريبف مندرج در قانون ينامه تابع تعارنيين آير اصطالحات مندرج در ايسا
  : ه استيل نقلي از وسايخسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناش

 خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث يمه اجباري قانون ب:الف ـ قانون
  .ـ ١٣٩٥مصوب  ـ هيل نقلي از وسايناش

 ي جمهوري انتظاميرويس راه ني و پلي و رانندگيي مأموران راهنما:ب ـ پليس
  .راني اياسالم

 مجوز ي دارايردولتيمه غيران و هر شرکت بيمه اي بي شرکت سهام:گرپ ـ بيمه
 .يمه مرکزيمه شخص ثالث از بيت در رشته بيفعال

 سند حاکي از انعقاد قرارداد بيمه، متعلق به وسيله :نامه معتبر شخص ثالثت ـ بيمه
  .گر که داراي تاريخ اعتبار باشده و بيمهقانون، ميان دارنده وسيله نقلي) ٢(نقليه موضوع ماده 

ک ٤٦٨٤٤ت/١٧٩٣٩٨نامه شماره بي مذکور در تصويها توقفگاه:ث ـ توقفگاه
  . آني و اصالحات بعد١٣/٩/١٣٩١مورخ 

 .نامه معتبرمهيه بيه از حرکت تا زمان ارايله نقلي بازداشتن وس:ج ـ توقيف
 رونيکي به منظور تجميع اطالعاتاي الکت سامانه:نامه شخص ثالثچ ـ سامانه بيمه

  .گرمهي شخص ثالث صادر شده توسط بيهانامهمهيب
ه است و هر کدام که يله نقليا متصرف وسي اعم از مالک :ح ـ دارنده وسيله نقليه

  .شودي ساقط ميگريف از ديل کند تکليقانون را تحص) ٢(نامه موضوع ماده مهيب
نامه مهي بيه دارايل نقلي برخط وساييشناسا موظف است امکان يمه مرکزيب ـ٢ماده

  .ربط فراهم آوردير مراجع ذيس و ساي پليمعتبر شخص ثالث را برا
نامه معتبر شخص مهيه در بيله نقليق مشخصات وسيبه منظور درج دق ـ٣ماده
 يس موظف است امکان دسترسينامه، پلمهيت بين اصالت استعالم برخط وضعييثالث و تع

  .قانون فراهم آورد) ٥٤(از را مطابق ماده يبه اطالعات مورد ن يمه مرکزيب
. نامه معتبر شخص ثالث ممنوع استمهيه بدون داشتن بيله نقليحرکت وسـ ٤ماده
نامه معتبر شخص ثالث را به همراه مهي شود بيه مدعيله نقلي که دارنده وسيدر صورت
ا ينامه مهيبه احراز دارا بودن بمه، نسبت يس موظف است براساس استعالم از بيندارد، پل

له ينامه معتبر شخص ثالث، ضمن اعمال قانون، وسمهيفقدان آن اقدام و در صورت فقدان ب
 .ديف و به توقفگاه منتقل نمايه را توقينقل

ت جبران خسارات وارد شده به يه به توقفگاه و مسئوليله نقليانتقال وس ـ١تبصره
 و ييجانه حمل، جابهيف، هزي دوران توقي و طييجاه در زمان حمل و جابهيله نقليوس

ک ٤٦٨٤٤ت/١٧٩٣٩٨نامه شماره بيه و نحوه اخذ وجه براساس تصويله نقلي وسينگهدار
  .آن استي  و اصالحات بعد١٣/٩/١٣٩١مورخ 

ند ي فرآينامه پس از طمهيه به علت فقدان بيله نقليف وسيدر صورت توق ـ٢تبصره
ا شرکت ي حمل مسافر و بار، دارنده و مؤسسه يه عموميل نقليسا رانندگان وين ماده برايا

ا بار تا مقصد و يمربوط موظفند به نحو مطمئن و مناسب نسبت به انتقال مسافران 
  .ندين جبران خسارات وارد شده اقدام نمايهمچن

 ها ونامه معتبر شخص ثالث توسط شرکت به کارگيري وسايل نقليه فاقد بيمه ـ٥ماده
س مکلف است يدر صورت احراز تخلف، پل.  حمل و نقل بار و مسافر ممنوع استمؤسسات

ـ ١٣٨٩قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي ـ مصوب) ٣١(مراتب را در اسرع وقت مطابق ماده 
 .ديربط اعالم نمايجهت اعمال قانون به مراجع ذ

  نامه معتبر مهي به، مستلزم احراز دارا بودنيل نقليف از وسايرفع هرگونه توق  ـ٦ماده
 .شخص ثالث است

 ي جمهوري مرزهاي و خروجي وروديربط موظفند در مباديمراجع ذ ـ٧ماده
ه اقدام و در صورت يل نقلينامه وسامهيران نسبت به نظارت و احراز دارا بودن بي اياسالم

ت يعانامه معتبر شخص ثالث، با رمهيه فاقد بيل نقليف وساينامه نسبت به توقمهيفقدان ب
  .نديقانون اقدام نما) ٧(ماده 

)  کشوريا و حمل و نقل جادهيسازمان راهدار (يوزارت راه و شهرساز  ـ٨ماده
ت ي و صورت وضعيه باربريل نقليد تا در بارنامه وساي اتخاذ نمايبيموظف است ترت

  . آن درج گردديخ انقضاينامه معتبر شخص ثالث و تارمهي، شماره بيمسافر
  جمهور ـ اسحاق جهانگيري ئيسرمعاون اول 

  
  ٤/٤/١٣٩٦                                                           ـ   ه٥٤١٨١ت/٣٨٦٦٩رهشما

 يي و دارايوزارت امور اقتصادي ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع
 ران ي اي اسالمي جمهوريبانک مرکز ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

 س جمهوريي ريفناور و يمعاونت علم
 ١٣/٢/١٣٩٦ مورخ ١٢٠٠٥٤٤ به پيشنهاد شماره ٢٨/٣/١٣٩٦هيأت وزيران در جلسه 

، امور ي تعاون، کار و رفاه اجتماعيها وزارتخانهيسازمان برنامه و بودجه کشور و با همکار
تبصره ) ب(ران و به استناد بند ي اي اسالمي جمهوري و بانک مرکزيي و داراياقتصاد

تبصره ) ب(و ) الف (ي بندهايينامه اجرانيي کل کشور، آ١٣٩٦نون بودجه سال قا) ١٨(
 :ب کردير تصويادشده را به شرح زي

 
  ١٣٩٦قانون بودجه سال ) ١٨(تبصره ) ب(و ) الف (ي بندهايينامه اجرانييآ

 کل کشور
  :روندکار مينامه اصطالحات زير در معاني مشروح مربوط به در اين آيينـ ١ماده

   سازمان برنامه و بودجه كشور :ف ـ سازمانال
   بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران :ب ـ بانک
  عالي اشتغال  شوراي:پ ـ شورا

   كميسيون تخصصي شوراي عالي اشتغال:ت ـ كميسيون تخصصي
   دبيرخانه شوراي عالي اشتغال :ث ـ دبيرخانه

   كارگروه تخصصي اشتغال استان :ج ـ كارگروه اشتغال
هاي داراي ها، مؤسسات مالي و اعتباري، صندوق بانك:مؤسسه عاملچ ـ 

  مجوز از بانك 
قانون مديريت ) ٥(هاي اجرايي موضوع ماده  كليه دستگاه:ح ـ دستگاه اجرايي

 خدمات کشوري
با استفاده از  هاي اقتصادي منتخب رشته فعاليت:هاي منتخبخ ـ رشته فعاليت

 کار و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي و ساير کسب و) ديناميک(مطالعات پوياي 
ربط به تصويب کميسيون هاي اجرايي ذي  مستندات شناسايي شده و به پيشنهاد دستگاه

 .رسند تخصصي مي
 سامانه الکترونيکي مستقر در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي که :د ـ سامانه

هاي اقتصادي  ربوط به رشته فعاليتهاي م در آن تمامي اطالعات مربوط به طرح
 .شود منتخب ثبت مي
 مبلغي که به صورت کمک بالعوض در قالب اعتبارات عمومي دولت :ذ ـ يارانه

هاي فني و اعتباري به صاحبان جهت تعديل نرخ سود و کارمزد تسهيالت بانکي و يا کمک
 .شودهاي واجد شرايط پرداخت ميبنگاه

 .سال) ٢٠ ـ ٣٥(ان واقع در گروه سني  جوان:ر ـ نيروي کار جوان
 ـ  اهليت متقاضي از جنبه دستگاه اجرايي مربوط به دانش فني:ز ـ اهليت متقاضي

  .باشد تخصصي و توانمندي متقاضي است و از نظر بانک تطابق با ضوابط و مقررات بانکي مي
که گذاري اشتغالزاي بخش خصوصي و تعاوني  هاي سرمايه  طرح:هاي ملي ژ ـ طرح

هاي اقتصادي مشخص،  ربط در مرکز، در قالب رشته فعاليتتوسط دستگاه اجرايي ذي
  . شود پيشنهاد و معرفي مي

هاي داراي  نامه، رشته فعاليت هاي منتخب مشمول اين آيين رشته فعاليتـ ٢ماده
بيشترين ظرفيت و اثر فزاينده در ايجاد ارزش افزوده و اشتغال است که مبتني بر مطالعات 
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به تفکيک استان و (اي  کسب و کار و اشتغال در سطح ملي و منطقه) ديناميک(وياي پ
هاي اجرايي به تصويب کميسيون تخصصي  احصاشده و با پيشنهاد دستگاه) شهرستان

  . شود رسيده و از سوي دبيرخانه ابالغ مي
اشخاص حقيقي و حقوقي بخش خصوصي و تعاوني فعال در حوزه ـ ١تبصره
هاي منتخب ملي، استاني و شهرستاني در قالب رونق و  فعاليتدي در رشتهفعاليت اقتصا

هاي کوچک و متوسط مشمول مزاياي اين هاي موجود و ايجاد فعاليتيا توسعه فعاليت
 .باشندنامه ميآيين

) ديناميک(وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي موظف است گزارش پوياي ـ ٢تبصره
ايان تير ماه سال جاري پس از تصويب کارگروه اشتغال استان ها را تا پاشتغال استان

  . نهايي به کميسيون تخصصي ارايه دهد تأييدجهت
هاي مصوب کارگروه اشتغال و  تسهيالت بانکي موردنياز براي طرحـ ٣ماده

سود مصوب شوراي هاي  کميسيون تخصصي در چارچوب ضوابط و مقررات بانکي و نرخ
ريال از سوي ) ٢٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠(دويست هزار ميليارد پول و اعتبار و در سقف 

  .بانک به مؤسسات عامل ابالغ و پرداخت خواهد شد
 :سازوکار مديريت اجرايي اعطاي تسهيالت بانکي به شرح زير استـ ٤ماده

کميسيون تخصصي موظف است حداکثر تا پايان تيرماه سال جاري نسبت الف ـ 
هاي هدف در زنجيره ارزش  تصادي داراي اولويت و حلقههاي اق به اعالم رشته فعاليت

  .هاي اجرايي اقدام نمايد   دستگاهبه
هاي استاني پس از مطابقت  هاي اجرايي استاني موظفند براي طرح  دستگاهب ـ 

حداکثر تا (هاي اعالمي و اهليت متقاضي، نسبت به معرفي طرح  هاي متقاضيان با رشته طرح
هاي اجرايي ملي براي  ، به کارگروه اشتغال و دستگاه)واست متقاضيدو هفته پس از اخذ درخ

  .هاي ملي، نسبت به معرفي مستقيم طرح به کميسيون تخصصي اقدام نماينداجراي طرح
هاي معرفي کارگروه اشتغال استان موظف است نسبت به بررسي همسويي طرحپ ـ 

هاي مصوب شورا اقدام نموده و  هاي داراي اولويت ابالغي و سياست شده با رشته فعاليت
متناسب با ظرفيت مؤسسه عامل در استان مشروط به عدم تعهدات معوق نزد شبکه بانکي با 
لحاظ مصوبات کارگروه تسهيل و رفع موانع توليد، به بانک منتخب معرفي نمايد و مراتب را در 

ده را به کارگروه ش تأييدهاي هاي ملي، کميسيون تخصصي طرح براي طرح. سامانه ثبت نمايد
  .نمايد ربط جهت معرفي به مؤسسه عامل اعالم مياشتغال استاني ذي

هاي معرفي شده و  کميسيون تخصصي نسبت به کنترل و نظارت طرحت ـ 
 .شده از سوي بانک اقدام نمايد رشپذي

بانک عامل حداکثر سي روز پس از معرفي متقاضي و تکميل مدارک مورد نياز ث ـ 
گذار و نيز  ه بررسي توجيه فني، اقتصادي، مالي طرح، اهليت و توان سرمايهبانک، نسبت ب

ها اقدام و مراتب را در چارچوب ضوابط و مقررات بانکي و مصوبات  پذيري پروژه بانک
کارگروه تسهيل و رفع موانع توليد، در خصوص پذيرش و يا عدم پذيرش طرح اعالم و در 

 . کر شده نسبت به پرداخت تسهيالت اقدام نمايدسامانه ثبت نمايد و در سقف زماني ذ
گونه الزامي براي  گذاري مصوب کارگروه اشتغال استان، هيچ هاي سرمايه طرحج ـ 

براي دريافت تسهيالت، . کند پذيرش و پرداخت تسهيالت توسط مؤسسه عامل ايجاد نمي
ها  پذيري پروژه بانکگذار و نيز  ارايه توجيه فني و اقتصادي پروژه، اهليت و توان سرمايه

بررسي طرح، اعطاي تسهيالت، اخذ ضمانت کافي  ضروري است و مؤسسه عامل مسئوليت
 .از متقاضي، وصول مطالبات و بازپرداخت تسهيالت اعطايي را دارد

  نامه در مناطق روستايي سهم آورده متقاضي تسهيالت موضوع اين آيين ـ ٥ماده
) ٣(بنيان هر کدام حداکثر  هاي دانش م و فعاليت، مرزي، نقاط محرو)از جمله عشايري(

واحد درصد نسبت به ضوابط شوراي پول و ) ٧(واحد درصد و به صورت تجمعي حداکثر 
 .گيرد اعتبار مورد تخفيف قرار مي

آورده متقاضي در زمان عقد قرارداد با مؤسسه عامل بايد قابل تقويم باشد تبصره ـ 
 .يابد رد آورده متقاضي جهت اجراي طرح تخصيص ميکو تسهيالت بانکي بعد از هزينه

نامه، شامل يارانه سود تسهيالت بانکي و  هاي موضوع اين آيين مشوق ـ ٦ماده
نامه، از محل اعتبارات اين آيين) ١١(هاي نهادي، آموزشي و اجرايي موضوع ماده  حمايت

 کل ١٣٩٦ل پيوست قانون بودجه سا) ٩(جدول شماره ) ٥٥٠٠٠٠ ـ ١٠٨(رديف شماره 
شود که بر اساس موافقتنامه متبادله بين سازمان و وزارت تعاون، کار و  مي تأمين کشور

  . شود نامه مي رفاه اجتماعي صرف تحقق اهداف اين آيين
هاي  از اعتبارات موضوع اين ماده به طرح%) ٢٠(حداكثر بيست درصد ـ ١تبصره

يابد كه نامه اختصاص مياين آيين) ٣(ه هاي موضوع ماد در رشته فعاليتاشتغالزاي تعاوني 
  .حداقل هفت عضو فارغ التحصيل دانشگاهي بيکار داشته باشند

هاي مرتبط  نحوه استفاده از اين اعتبارات و توزيع آن بين مناطق و رشته فعاليتـ ٢تبصره
  . ردپذي هاي اجرايي، مطابق موافقتنامه فوق و با تصويب کميسيون تخصصي انجام مي  با دستگاه

هاي مصوب  مبناي محاسبه و ميزان يارانه سود تسهيالت پرداختي به طرحـ ٧ماده
کارگروه اشتغال و کميسيون تخصصي  و  حداکثر تسهيالت و يارانه پرداختي به هر طرح 

    :نامه به شرح جدول زير است يا بنگاه از محل منابع مالي موضوع اين آيين

ميزان يارانه  نوع طرح  رديف
 التسود تسهي

سقف 
تسهيالت  
 مشمول يارانه

سهم تسهيالت 
از کل وام 
 پرداختي

١  
 

سرمايه در گردش براي اجراي قرارداد 
خدمات  تأمين فروش، پيمانکاري و

  فني و مهندسي
پنج ميليارد   واحد درصد) ٢(

  ريال
بيست درصد 

)٢٠(%  

هاي موجود  اي بنگاه گذاري توسعه سرمايه  ٢
هفت ميليارد  واحد درصد) ٢( ش  ماهبا اجرا در بازه زماني زير ش

 ريال
سي و پنج درصد 

)٣٥(% 

هاي موجود  اي بنگاه گذاري توسعه سرمايه ٣
بيست درصد  ده ميليارد ريال واحد درصد) ٢(  با اجرا در بازه زماني باالي شش ماه

)٢٠(% 

بيست ميليارد  واحد درصد) ٢( گذاري جديد سرمايه ٤
 ريال

بيست و پنج 
 %)٢٥(درصد 

واحد درصد و ) ٣(براي مناطق روستايي، مرزي و يا نقاط محروم  معادل ـ ١تبصره
واحد درصد به يارانه نرخ سود تسهيالت ) ٥(براي مناطق روستايي يا محروم مرزي نيز 
همچنين ميزان يارانه سود تسهيالت در . مندرج در جدول فوق اضافه خواهد شد

يابد، مصوب شورا، يک واحد درصد افزايش ميهاي  هاي دانش بنيان در رشته فعاليت طرح
 .مند نشده باشند هاي مالي دولت بهره منوط به آن که از ديگر مشوق

رسيدن طرح و بکارگيري نيروي کار  برداري بهره به منوط يارانه پرداختـ ٢تبصره
جوان جديد ثبت نام شده از طريق سامانه متصل به مراکز کاريابي مستقر در وزارت تعاون، 

 .شودمي انجام اجتماعي تأمين کار و رفاه اجتماعي مطابق با ليست بيمه کارگاه در سازمان
پرداخت يارانه سود تسهيالت منوط به ثبت اطالعات کامل طرح توسط ـ ٣تبصره

 .دستگاه اجرايي، دبيرخانه کارگروه اشتغال و مؤسسه عامل در سامانه است
ارانه نرخ سود تسهيالت متقاضي اعمال تخفيفات در سهم آورده و يـ ٤تبصره

 بنيان براساس چارچوب معاونت هاي دانش به پروژه صرفاً هاي تهران و کرج، ها در شهرپروژه
 .گيرد علمي و فناوري رييس جمهور تعلق مي

و پرداخت يارانه سود تسهيالت، توسط وزارت تعاون، کار و رفاه  تأمين  ـ٨ماده
ر چارچوب مصوبات کميسيون تخصصي و کارگروه اجتماعي و يا واحدهاي استاني آن د

) طرح مصوب( نامه پس از طي دوره اجرا و تنفس پروژهاين آيين) ٦(اشتغال و رويه ماده 
پذيرد؛  تحقق اهداف مقرر توسط کميسيون تخصصي و يا کارگروه اشتغال صورت مي تأييدو

ت تسهيالت تقسيط شده هاي بازپرداخ به اين ترتيب که يارانه مصوب پروژه به نسبت سال
و در ماه آخر هر سال شمسي به عنوان قدرالسهم دولت در آن پروژه به صورت بازپرداخت 

شود  اقساط تسهيالت مربوط از جانب متقاضي به مؤسسه عامل طرف قرارداد پرداخت مي
. و مؤسسه عامل موظف است مبلغ مذکور را از اقساط باقي مانده متقاضي کسر نمايد

ون،کار و رفاه اجتماعي، موظف است به نحوي عمل نمايد که تعهدات سال وزارت تعا
هاي نهادي، آموزشي و اجرايي  هاي آتي براي يارانه سود تسهيالت و حمايت جاري و سال

  پيوست قانون ) ٩(جدول شماره ) ٥٥٠٠٠٠ ـ ١٠٨(نامه از سقف رديف  موضوع اين آيين
نچه تعهداتي بيش از سقف تعيين شده  کل کشور بيشتر نشود و چنا١٣٩٦بودجه سال 

 . ايجاد شود از ساير منابع وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعي بايد پرداخت گردد
نامه هاي موضوع اين آيينمبناي تعيين تعداد نيروي كار جديد در کارگاهـ ٩ماده

 :شود شرح زير تعيين ميبه
ماعي، نيروي كار مازاد بر اجت تأمين هاي داير داراي ليست بيمهدر كارگاهالف ـ 

بيشترين تعداد بيمه شدگان سال گذشته آنها طبق صورت مزد و حقوق ارسالي توسط 
 . اجتماعي تأمين كارفرما به سازمان

يا ) حقيقي يا حقوقي(در صورت وقوع هرگونه تغيير در نوع شخصيت كارفرما تبصره ـ 
 .  شود  كار موجود محسوب ميانتقال مالكيت بنگاه، نيروي كار قبلي به منزله نيروي

شوند، تعداد كاركنان  ايجاد مي١٣٩٦هاي جديدالتأسيس كه در سال در كارگاهب ـ 
 .اجتماعي در بازه زماني سه ماهه تأمين مندرج در ليست ارسالي كارفرما به سازمان

 تأمين در صورت وجود مغايرت بين ليست ارسالي كارفرما و ليستتبصره ـ 
 . گيرد  كه بيشتر باشد معيار عمل قرار مياجتماعي هركدام

اجتماعي موظف است فهرست شاغلين بيمه شده جديد در  تأمين سازمانـ ١٠ماده
اي و تکميلي، فهرست شاغلين موجود در زمان ارايه درخواست تسهيالت  هاي توسعه طرح

 .مجري طرح را به دستگاه اجرايي و دبيرخانه کارگروه اعالم نمايد
هاي مربوط  نامه براي حمايت از طرحنـارات موضوع اين آييـباعتـ ١١ماده
هاي ملي و استاني به شرح موضوعات   فعاليت سازي در رشته سازي، آموزش و نهاد به ظرفيت
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شود که منجر اي هزينه مي هاي آن، به گونه نامه و تبصرهاين آيين) ٦(زير، مطابق رويه ماده 
 به زنجيره ارزش ملي و جهاني، ارتقاي استانداردها و ها و اتصال  فعاليت به تقويت رشته

 :هاي فعاليت شود سطح تخصص و مهارت اختصاصي رشته
الف ـ ايجاد و توسعه نهادهاي تسهيل اتصال و حضور در زنجيره ارزش جهاني، 

 هاي فعاليت اي و يا ملي در رشته منطقه
 فعاليت هاي  نياز رشتهب ـ ايجاد يا توسعه نهادهاي آموزشي تخصصي و  مهارتي مورد

 ملي و استاني
المللي در قالب فرد  سازي براي حضور نيروي کار ايراني در بازار کار بين پ ـ ظرفيت

  )از جمله خدمات فني و مهندسي(هاي فعال در توليد و عرضه کاال و خدمات  يا شرکت
 هاي خصوصي و تعاوني توسعه کارآفريني و ت ـ ايجاد و توسعه نهادها و تشکل

هاي خدمات  کيها، رويدادها و مراکز خدمات مشاوره، کليندهنده مانند شتاب (نوآوري
 ...)توسعه کسب وکار و
 دانشگاهي، التحصيالن پذيري نيروي کار نظير کارورزي فارغآموزي و اشتغال ث ـ مهارت

  حين کار در محيط کار واقعي آموزش
  گذاري  سرمايههاي ضمانت بخشي از هزينه کارمزد صندوق تأمين ج ـ

  اجتماعي تأمين بخشي از هزينه بيمه حوادث و بيمه تأمين چ ـ کمک به
  نامههاي اجرايي، پايش و ارزيابي اجراي آيينح ـ هزينه

، ميزان اعتبار و سازوکار اجرايي و نظارتي  تأييددستورالعمل نحوهتبصره ـ 
نامه توسط دبيرخانه يناين آي) ٧( نياز هريک از موضوعات فوق مطابق رويه ماده مورد

  . گرددهاي ملي و استاني ابالغ مي  شورا به دستگاه
نامه در اختيار وزارت تعاون، کار و رفاه  اين آيين) ١١(منابع موضوع ماده ـ ١٢ماده

نامه و بر اساس اين آيين) ٦(گيرد تا مطابق موافقتنامه موضوع ماده  اجتماعي قرار مي
  . نامه هزينه شوداين آيين) ١١(براي اهداف مندرج در ماده هاي مصوب  ها و سياست برنامه

ـ    .پذير استامکان) ١١(براي موضوعات اشاره شده در ماده  صرفاً پرداخت منابعتبصره 
هاي  هاي رشته سازي الگوي استاندارد پايش و ارزيابي طرح طراحي و پيادهـ ١٣ماده

  تبط با آن توسط کارگروهي متشکل از هاي مر و اقدامات و سياست) ملي و استاني(فعاليت 
 امور اقتصادي و دارايي، سازمان و بانک ظرف دو ماه زارتودبيرخانه شوراي عالي اشتغال، 

دبيرخانه موظف است ظرف يک هفته . نامه تهيه و تنظيم خواهد شدپس از ابالغ اين آيين
  .سازوکار پايش و ارزيابي را به دستگاه اجرايي ابالغ نمايد

هاي مصوب و عملکرد تسهيالت پرداختي  بانک موظف است گزارش طرحـ ١٤ماده
  . را به صورت ماهانه و موردي به تفکيک بانک عامل و استاني در اختيار دبيرخانه قرار دهد

نامه بر اساس گزارش استاني مكلفند هاي اجرايي مشمول اين آييندستگاهـ ١٥ماده
 . به دبيرخانه ارايه نمايندهاي استاني را ماهانه گزارش پيشرفت طرح

نامه مذکور را به تفکيک  دبيرخانه مکلف است گزارش عملکرد اجراي آيينـ ١٦ماده
 .ها به صورت فصلي در اختيار سازمان و شورا قرار دهد دستگاه و مؤسسه عامل و استان

ها، شورا و  هاي دستگاه ها و برنامه به منظور ايجاد هماهنگي بين سياستـ ١٧ماده
د فرماندهي اقتصاد مقاومتي، کليه اقدامات ناظر بر اجراي اين آيين نامه در سطح ملي در ستا

 . آيد چارچوب تشکيالت شورا و در سطح استاني با محوريت کارگروه اشتغال به اجرا در مي
هاي اشتغال ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي در  مسئوليت اجراي برنامهـ ١تبصره

 .  اشتغال استان استاستان بر عهده کارگروه
کارگروه اشتغال در سطح ملي و استاني حسب مورد، /کميسيون تخصصيـ ٢تبصره

هاي  تواند نسبت به دعوت دستگاه کميسيون مي/ رييس کارگروه تأييدبنا به پيشنهاد دبير و
 .مرتبط و نمايندگان بخش خصوصي و تعاوني و خبرگان به جلسات اقدام نمايد

هاي مالي  رساني شفاف مشوق اجرايي موظفند نسبت به اطالعهاي دستگاهـ ١٨ماده
 . نامه به بخش خصوصي و تعاوني در سطح ملي و استاني اقدام نماينداين آيين

ها،  نامه بين استان هاي مندرج در اين آيين ها و حمايت نحوه توزيع مشوقـ ١٩ماده
خواهد بود كه در ) يمصوب کميسيون تخصص(ها  هاي استان بر اساس الگوي توزيع مشوق

آن معيارهاي بازار كار، اقتصادي، زيرساختي، اجتماعي و محروميت هر استان لحاظ شده 
 .رسد  سازمان مي تأييدو به

  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 
  

  ٤/٤/١٣٩٦                                                               ـ ه٥٣٧٢٨ت/٣٩٠٢١رهشما
  ٢/١٢/١٣٩٠هـ مورخ ٤٢٩٨٦ت/٢٣٧٣٩٥نامه شماره  تصويب) ١(صالح بند ا

 يقات و فناوريوزارت علوم، تحقي ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک
ـ سازمان برنامه و بودجه کشور  معاونت علمي و فناوري رييس جمهورـ وزارت امور اقتصادي و دارايي 

 ١٦/٨/١٣٩٥ مورخ ٨٦٨٤٩/١١ شماره  به پيشنهاد٢٨/٣/١٣٩٦هيأت وزيران در جلسه 
ي قانون برگزار) ٢٩(ماده ) هـ(س جمهور و به استناد بند يي ري و فناوريمعاونت علم
 :ب کرديتصوـ ١٣٨٣مصوب  ـ مناقصات

 ٢/١٢/١٣٩٠هـ مورخ ٤٢٩٨٦ت/٢٣٧٣٩٥نامه شمارهتصويب) ١(متن زير جايگزين بند
  :شودمي

 ک٤٢٩٨٦ت/١٩٣٥٤٢نامه شماره تصويب) ٢(ده ما) الف(بند) ٦(هاي زير به جزءـ تبصره١
  :شودي اضافه م١/١٠/١٣٨٨مورخ 

ها، موسسات تحقيقاتي، هاي پژوهشي دانشگاه موافقت قطعي انجام فعاليتـ١تبصره
هاي علم و فناوري و ساير مراکز تحقيقاتي قانوني در زمينه مربوط که مراکز رشد و پارک

و فناوري و وزارت بهداشت، درمان و آموزش حسب مورد توسط وزارت علوم، تحقيقات 
بنيان که از سوي کارگروه موضوع ماده ها و موسسات دانشيه شرکت تأييدپزشکي صادر و

سازي بنيان و تجاريها و موسسات دانشنامه اجرايي قانون حمايت از شرکتآيين) ٣(
 ٢١/٨/١٣٩١رخ هـ مو٤٦٥١٣ت/١٤١٦٠٢نامه شماره ها و اختراعات موضوع تصويبنوآوري

  .گردندنامه صالحيت براي ارجاع کارهاي پژوهشي تلقي ميشود به منزله گواهيصادر مي
 يهامجاز به انجام پژوهش صرفاً انيبنها و موسسات دانششرکت ـ٢تبصره

نه يان در زميبنا توسعه کاالها و خدمات دانشي يد دانش فني تولي برايا و توسعهيکاربرد
 ي پژوهشي کارگروه فوق هستند و سقف مبلغ قراردادهايز سوشده ا تأييديتخصص

ان مندرج در يبن از کاالها و خدمات دانشيزان دو برابر درآمد ناشيانه آنها حداکثر تا ميسال
 مشمول موظفند يهادستگاه.  سال گذشته آنها معتبر خواهد بودياتياظهارنامه مال

قات و يوزارت علوم، تحق. مات ثبت کنندن تبصره را در سامانه سي اي پژوهشيهاتيفعال
 يهاتيت انجام فعالي و در صورت لزوم لغو صالحي مربوط را بررسيها گزارشيفناور

 يکند تا اقدام مقتضي الزم را به کارگروه و دستگاه مربوط اعالم ميهاهيا توصي و يپژوهش
  . هستنديمات اعالميت تصميها ملزم به رعاه دستگاهيکل. رديانجام گ

  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 
  

  ١٠/٣/١٣٩٦                                                                       ٣٠٠/١١٠٩٤رهشما
  مصوبه شوراي عالي شهرسازي ومعماري ايران 

  شهركشور١٦٨ ـ ابالغ محدوده تاريخي ٢٧/٧/١٣٩٤پيرامون اصالح  مصوبه 
  هاي تاريخي ـ فرهنگي ي كلي حفاظت و احياء محدودهها و تعيين رويكرد

   در تهيه سندواحد بافتهاي تاريخي ـ فرهنگي 
   محترم ميراث فرهنگي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگريمعاون
  هسازي شهري محترم وزير و رييس شركت عمران و بمعاون

شهرسازي و معماري ايران، موضوع شوراي عالي  ٢٧/٧/١٣٩٤پيرو مصوبه مورخ 
شهرسازي و معماري در جلسه شوراي عالي  شهر كشور، ١٦٨ابالغ محدوده بافت تاريخي 

  : مواردي را به شرح زير مصوب نمود١٦/١٢/١٣٩٥مورخ 
 ميراث فرهنگي،  سازمان٨/١٢/١٣٩٥ مورخ ٤١١٠/٩٥٢٥٠٠ـ بنابر مكاتبه شماره ١

موضوع تصويب ( مصوبه مذكور ٢صنايع دستي و گردشگري در خصوص مغايرت بند 
 از ١١، با بند )هاي ماده پنج هاي تاريخي توسط كميسيون هاي تدقيق شده بافت محدوده

 قانون اساسنامه سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، متن بند ٣ماده 
   :شود ميمذكور به شرح ذيل اصالح 

هاي مذكور به هنگام تهيه طرح تفصيلي بافت تاريخي ـ  الزم است محدوده .٢«
 نهايي سازمان  تأييدهاي تكميلي قرار گرفته، تدقيق شده و به فرهنگي، مورد بررسي

  .»ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري برسد
 ٣وع بند هاي تاريخي ـ فرهنگي، موض ـ ضروري است سند واحد حفاظت از بافت٢

، با توجه به موارد نه گانه مذكور در بند مورد اشاره، با مشارکت ٢٧/٧/١٣٩٤مصوبه مورخ 
و وزارت راه ) معاونت ميراث فرهنگي(دستي و گردشگري  سازمان ميراث فرهنگي، صنايع

با رعايت قوانين و مقررات حاکميتي ) شرکت عمران و بهسازي شهري(و شهرسازي 
هاي توسعه  رع وقت تهيه و جهت هماهنگي و رعايت در طرحميراث فرهنگي، در اس

   .شهرسازي و معماري ارائه گرددشوراي عالي شهري به 
هاي شهرسازي،  شهرسازي و معماري در هماهنگي طرحشوراي عالي نظر به جايگاه  ـ٣

هاي تاريخي، به منظور ابالغ جهت رعايت در  ضروري است ضوابط عمومي حفاظت از بافت
دستي و   توسعه و عمران، ظرف مدت يك ماه، توسط سازمان ميراث فرهنگي، صنايعهاي طرح

  .شهرسازي و معماري ارائه شودشوراي عالي گردشگري به دبيرخانه 
شهرسازي و شوراي عالي  ٢٧/٧/١٣٩٤ مصوبه مورخ ٣ـ در راستاي تحقق بند ٤

 موارد ذيل، تحت هاي تاريخي ـ فرهنگي، معماري، موضوع تدوين سندي واحد براي بافت
، به عنوان »هاي تاريخي ـ فرهنگي رويكردهاي كلي حفاظت و احياء محدوده«عنوان 

شوراي عالي هاي تاريخي ـ فرهنگي، به تصويب  رويكردهاي كلي تهيه سند واحد بافت
  .شهرسازي و معماري رسيد

  :هاي تاريخي ـ فرهنگي رويكردهاي كلي حفاظت و احياء محدوده
شوند که هايي از شهر اطالق مييخي ـ فرهنگي به بخش يا بخشهاي تارمحدوده

هاي تاريخي ـ فرهنگي شهر بوده و شکل آنها، حاصل تعامل مکان  ارزشکننده منعکس
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در رابطه با انسان در يک پهنه زيستي در ) اعتقادات(و باور ) تاريخ(، زمان )جغرافيا و بوم(
هاي  هاي شکلي، ساختاري و ارزشلحاظ ويژگي  ها كه به اين محدوده . باشد طول تاريخ مي

هاي شهري متمايز، قابل تشخيص و مستلزم شناسايي تاريخي ـ فرهنگي از ساير پهنه
  .شوندبوده، توسط سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري تعيين مي

، )يشناس ريخت(هاي شکلي هاي تاريخي ـ فرهنگي شهرها با توجه به ويژگيمحدوده. ١
اين . شان قابل شناسايي هستند عناصر و اجزاء متشکله و ساختارهاي فرهنگي ـ اجتماعي

نيازمند توجه ويژه ...) نظام طبيعي، قنوات و (ها، همچنين كليه نظامات وابسته به آنها  محدوده
  .ريزي توسعه شهري هستندريزي و طرح گذاري، برنامه در نظام سياست

يخي ـ فرهنگي به معناي توجه صرف به يک دوره از تاريخ هاي تار اطالق محدوده. ٢
هاي ارزشمندي اشاره دارد که  هاي دور نيست، بلکه به تمامي پهنه و معطوف به گذشته

  .هاي متاخر برپا شده و واجد ارزش هستند حتي در دوره
عنوان ميراث فرهنگي يک ملت،  هاي تاريخي ـ فرهنگي شهرها، به محدوده. ٣

اند؛ لذا  هاي اجتماعي، اقتصادي و محيطيي منظر تاريخي شهري، بيانگر ارزشسازنده اصل
توجه توأمان به حفاظت از ميراث فرهنگي ناملموس و ميراث فرهنگي ملموس و ميراث 

  .ها ضروري استتاريخي ـ طبيعي، در داخل بافت اين محدوده
از پيکره و ناپذير هاي تاريخي ـ فرهنگي، به منزله بخشي جداييمحدوده. ٤
هاي ارزشمند، بندي شهر امروزند؛ لذا پرداختن به موضوع حفاظت و احياءاين پهنه استخوان

اين . نگر در مقياس شهر و سرزمين پيراموني مورد توجه قرار گيرد بايد با رويکردي جامع
اين . ها با کل شهر باشد جانبه محدوده رويکرد بايستي متضمن تقويت و استمرار رابطه همه

 .هاي جديد توسعه شهري هستند هاي قابل تسري به بخش ها و ويژگي ها واجد آموزه محدوده
هاي در بردارنده عناصر و  منزله پهنه هاي تاريخي ـ فرهنگي، به محدوده. ٥
 که ساختار و سازمان تنيده هم اي از معابر در هاي تاريخي و ارزشمند، باشبکه مجموعه

ها داراي فضاهاي عمومي  اين بافت. شوند  شناخته ميدهد،فضايي بافت را تشکيل مي
محالت . اند اي هستندکه همواره مکان رويدادها و قلمرو تعامالت اجتماعي بوده ويژه

کنند؛ لذا حفاظت ها تعريف مي هاي سکونت را در اين محدوده قديمي و تاريخي نيز، پهنه
 .ها ضروري استحياء اين محدودهاز اصالت و يکپارچگي در همه ابعاد در فرايندحفاظت و ا

هاي تاريخي ـ فرهنگي فرايندي جامع، تدريجي و حفاظت و احياء محدوده. ٦
پيوسته از مجموع اقدامات کالبدي و غيرکالبدي با تاکيد بر ساختارهاي فرهنگي ـ 

تنهايي پاسخگوي  کالبدي، به صرفاً اقدامات مقطعي، پروژه محور و. اجتماعي زمينه است
هاي ارزشمند، ارتقاء كيفيت زندگي ساكنان و   نبوده بلکه حفظ و احياء اين پهنهمشکالت

گام، برنامه محور و خرد مقياس در  به شهري در آن در پي فرايندي گام حضور جريان حيات
همه ابعاد اجتماعي، اقتصادي و محيطي با تاکيد مضاعف بر نقش اقدامات غير کالبدي 

  .شودميسر مي
اي يكپارچه است كه هرگونه   تاريخي ـ فرهنگي شهرها، مجموعههاي محدوده. ٧

مداخله در آن، به ويژه مداخله كالبدي از جمله تخريب بناها، تعريض گذرها، افزايش 
وحدت آن را مخدوش و موجب از ميان رفتن هويت و ... ارتفاع، افزايش تراكم جمعيتي و 

ي و كالبدي بوده و امكان بازشناسي هاي تاريخي، اجتماعي، فرهنگ شواهد ناظر بر ارزش
  .هاي نهفته آن را از ميان خواهد برد ارزش

هاي زمينه  نظر به غناي فرهنگي و اقليمي و سرزميني، مكاشفه دقيق ارزش. ٨
هاي حفاظت و احياء  ها و همچنين برنامه ضروري بوده تا در تدوين راهبردها، سياست

 .مورد توجه قرار گيرد
برداري مجدد از بناهاي تاريخي، با   نقش جديد به منظور بهرهاعطاي کاربري و. ٩

رعايت اصالت و يكپارچگي اثر و با حفظ کاربري غالب بافت تاريخي به عنوان يکي از 
شودکه ضمن تقويت حس  هاي حفاظت و احياء محسوب مي هاي کليدي برنامه سياست

تواند  اقتصاد محلي، ميتعلق به مکان نزد شهروندان و ايفاي نقشي مهم در شکوفايي 
 .پيراموني عمل نمايد عنوان يک محرک توسعه حفاظت محور در بافت به

هاي تاريخي ـ فرهنگي، به عنوان موضوعي چند فرايند حفاظت و احياء محدوده. ١٠
ها و کنشگران مرتبط و موثر،  وجهي و فرابخشي، نيازمند مشارکت و حضور تمامي دستگاه

 . هاي مردم نهاد و دانشگاهيان است نهادهاي ذيربط، نمايندگان سازمانها و  متشكل از دستگاه
با توجه به نقش محوري ساکنان در فرايند حفاظت و احياء و به منظور جلب . ١١

ها با محوريت  هاي اين محدوده ها و برنامه مشارکت همه جانبه آنان، ضروري است طرح
قيق مختصات حيات شهري، با رويکرد ساختارهاي فرهنگي ـ اجتماعي ساكنان و شناخت د

 . و مشارکت ساكنان فراهم نمايندتوانمندسازي اجتماعي و اقتصادي، شرايط رابراي حضور
و با توجه ) ها شوراها و شهرداري(ضمن تأکيد بر نقش محوري مديريت شهري . ١٢

و به ضرورت ايجاد يک فضاي مديريتي هماهنگ، يکپارچه و با اختيارات جامع و کافي، 
نامه اجرائي آن، مديريت   قانون برنامه چهارم و آئين١١٥همچنين نظر به تاکيد ماده 

هاي تاريخي ـ فرهنگي متناسب با  محدوده تخصصي و يکپارچه در امر حفاظت و احياء
 .ظرفيت و توان هر شهربايستي در دستور کار قرار گيرد

ه کردن آن از طريق آموزش، با توجه به لزوم تعميم و ترويج اين رويکرد، نهادين. ١٣
گفتمان سازي، اطالع رساني و فعاليتهاي فرهنگي ـ ترويجي در کليه ابعاد و سطوح 

 .  مختلف حرفه، نظام مديريت و جامعه دانشگاهي، و عموم مردم ضروري است
  .شود  ميمراتب جهت استحضار و صدوردستور انعكاس و اقدام اعالم

  معماري و شهرسازي ـ پيروز حناچيوراي عالي شمعاون معماري و شهرسازي و دبير 
  
  ١٢/٢/١٣٩٦                                                                        ٣٠٠/٦١٠١رهشما

  مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران
  هاي جامع ناحيه پيرامون ضوابط عام طرح

  رادست محترم دبيرخانه و دبيركميته تخصصي فمديركل
 خود و در حاشيه بررسي طرح ناحيه ٢٨/١/١٣٩٦در جلسه مورخ شوراي عالي 

» ضوابط عام طرح جامع ناحيه«آباد و مبتني بر پيشنهادات كميته تخصصي، موضوع  خرم
  : را مورد بررسي قرار داد و مقرر نمود

در مقياس ناحيه مطرح » کاربري«هاي جامع ناحيه اي عنوان  الف ـ در کليه طرح
 هاي نهائي در اسناد عالوه بر اين نقشه. استفاده گردد» پهنه«مي باشد و بايستي از عنوان ن

  .لحاظ گردد» نقشه مصوب«با عنوان صرفاً 
، مهندسين مشاور بايستي براساس مطالعات خود، عالي شورايب ـ طبق مصوبه 

 .در مقياس ناحيه ارائه نمايندبندي روستاها را  الگوي سطح
  : و اسناد مربوطه با دو رويکرد١٩ات تيپ ج ـ شرح خدم

مراجع ملي و استاني و (ـ تغيير بندها و مواد براساس نياز مخاطبين طرح ١
  )طرحهاي فرودست

 ـ انتظار از طرحهاي ناحيه ٢
اي در کميته فني تخصصي  هاي جامع ناحيه بازبيني، و مبتني بر تجربه بررسي طرح

 .ارائه گردد عالي شورايفرادست، بررسي و پيشنهادات به 
د ـ پيشنهادات الزم جهت اصالحات تدريجي فرآيند تهيه و تصويب و اسناد طرحهاي 

  .فرادست در حين بررسي طرحها به صورت موردي توسط کميته به شورا ارائه گردد
به منظور هماهنگي ) و بازنگري آنها(اي  هاي جامع ناحيه ه ـ راهنماي تهيه طرح

 .مراجع استاني توسط کميته فني تهيه و به شورا ارائه گرددميان مهندسين مشاور و 
 کاهش هاي کشاورزي در مقياس ملي روند رو به وـ  نظر به اينکه نسبت اشتغال در بخش

معنا داري را نشان ميدهد و همچنين برغم کليه سياستها و اقدامات چشمگير انجام شده در 
 شتابزده جمعيت روستائي مواجه هستيم، هاي روستائي با کاهش سه دهه اخير در سکونتگاه

لذا کميته تخصصي فرادست اين موضوع را با دعوت از انديشمندان و صاحب نظران مورد 
  .بررسي قرارداده و پيشنهادات الزم را جهت طرح در شوراي عالي ارائه نمايد

  .شود  مياعالمشوراي عالي  اقدام و ارايه نتايج به مراتب جهت
  معماري و شهرسازي ـ پيروز حناچيشوراي عالي  شهرسازي و دبير معاون معماري و

  
  ١٢/٢/١٣٩٦                                                                         ٣٠٠/٦٠٩٦رهشما

  مصوبه شوراي عالي شهرسازي ومعماري ايران
   ٢١/١٠/١٣٩٤پيرامون اصالح بند يك صورتجلسه مورخ 

  )ت سنگان قزوينهف( عالي شوراي
   ريزي استان قزوين رييس شوراي توسعه و برنامه  ومحترم استاندار

 تشكيل جلسه داد و ١١/٢/١٣٩٦ تاريخ در ايران معماري و شهرسازيشوراي عالي 
 عدالت ديوان عمومي محترم هيأت ٥/١١/١٣٩٥ مورخ ١١٨٤ شماره دادنامه به عطف
 ابطال و لغو اعالم« حد در ٢١/١٠/١٣٩٤ مورخ مصوبه يك بند ابطال بر مبني اداري
 مغايرت تشخيص عدم و »آن قيود با شهرداري توسط شده صادر ساختماني هاي پروانه
 يك بند بعنوان ذيل متن ،عالي شوراي اختيارات با مذكور مصوبه بندهاي و مفاد ساير

   :گردد مي جايگزين اصالحي
   اصالحي يك بند
 بند تبصره اعمال لزوم وشوراي عالي   تأسيسونقان ٧ و ٢ازمواد حاصل جواز ابربر

   :دنمو مقررشوراي عالي  شهرداري، قانون ٢٤
 شهر حريم در واقع اراضي در پروانه صدور هنگام در است مكلف قزوين رداريشه. ١
 حفظ قانون مفاد و ـ٢٢/٤/١٣٩٤ مصوب ـ ابالغي جامع طرح هاي پهنه ضوابط قزوين،
 از جلوگيري قانون و ـ بعدي اصالحات با ١٣٧٤ مصوب ـ باغها و زراعي اراضي كاربري
 عمليات ادامه يا و انجام از و نمايد رعايت را ١٣٨٥ مصوب كشاورزي اراضي شدن خرد
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 تغيير هرگونه همچنين .نمايد جلوگيري مذكور هاي پهنه مقررات و ضوابط مغاير اجرايي
 جامع طرح با اساسي غايرتم آنها مقررات و ضوابط نيز و ها پهنه موقعيت و محدوده در

  تأسيسقانون ٥ ماده اصالح قانون اخير قسمت جمله از مربوطه مقررات مشمول و است
  .دبو خواهد ايران معماري و شهرسازيشوراي عالي 

  .شود  ميمراتب جهت استحضار و صدور دستورانعكاس واقدام اعالم
  ازي ـ پيروز حناچيمعماري و شهرسشوراي عالي معاون معماري و شهرسازي و دبير 

  
  ١٢/٢/١٣٩٦                                                                         ٣٠٠/٦٠٨٩رهشما

  مصوبه شوراي عالي شهرسازي ومعماري ايران درخصوص
  طرح جامع ويژه شهربشرويه 

  رييس شوراي برنامه ريزي و توسعه استان خراسان جنوبي  واستاندارمحترم
 خود، پيرو ٢٨/١/١٣٩٦شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ  ي عالي شورا

 در خصوص لزوم تهيه طرح ويژه براي شهر بشرويه  با رويکرد ٥/١٢/١٣٨٧مصوبه مورخ  
صيانت مشترک از آثار تاريخي، طبيعي، فرهنگي و حقوق ساکنين شهر پس از بررسي 

 تاکيد بر لزوم  تلفيق و تدقيق طرح تفصيلي ويژه توسعه شهر تاريخي بشرويه، ضمن
يشنهادي مقرر نمود  اصالحات به شرح زير در طرح اعمال و پنتيجه مطالعات در طرح 

  :ارائه گرددشوراي عالي نتيجه جهت ابالغ به دبيرخانه 
  بندي و نظام فعاليت و كاربري  ساختار کالبدي، نظام منطقهالف ـ

ضرورت صيانت و احيا بافت يكپارچه  به جهت اهميت توجه به ميراث ناملموس و  ●
  .بندي سنتي در نظام منطقه بندي طرح ويژه تدقيق گردد شهري، نظام محله

خدمات پشتيبان در جهت ارتقا كيفيت فضايي هاي   مراكز محالت و تنوع كاربري ●
ضمناً با  عنايت به اعالم نياز مقامات استاني و به جهت  .در محله بندي منعكس گردد

 باز زنده سازي بافت تاريخي، با مساعدت حداکثري سازمان ميراث فرهنگي و در احياء و
هاي استقرار واحدهاي اداري دستگاههاي  چار چوب ضوابط مالک عمل، درخواست
 .مختلف به محدوده بافت تاريخي هدايت شود

هاي   محورهاي فرهنگي ـ تاريخي و گردشگري به جهت وجود بناها و عرصه ●
هاي متناسب با اين محورها در  د كاربري اراضي طرح منعكس و كاربريتاريخي در سن

در تعريف اين گونه . جهت سرزندگي و تجديد حيات اقتصادي در بافت شهري ارائه گردد
هاي موضعي و موضوعي، به احيا، ارتقا و صيانت از  محيط طبيعي و  ها و طرح پروژه

  .تاريخي شهر بشرويه  توجه گردد
و باغات درون شهري و ) كاري زعفران(ود اراضي كشاورزي مستعد   نظر به وج●

ضرورت توجه ويژه به معيشت غالب شهر به عنوان بخشي جدي از ميراث ناملموس، مكان 
گزيني و استقرار كاربريهاي پيشنهادي در توسعه آتي با مالحظات محيط زيستي و نتيجه 

 .  ارزيابي توان اكولوژيكي انجام پذيرد
هاي  ت اهميت ميادين قديمي شهر به عنوان فضاهاي شهري پويا، كاربري  به جه●

در جهت احيا فضاهاي )  ميدان ترسراي ميان دهخصوصاً(پيشنهادي پيرامون ميادين 
بايست با توجه ويژه  مذکور اصالح گردد و عالوه بر آن بخش توسعه جديد شهري نيز مي

ها و شبکه شرقي ـ غربي  شهري، دروازهبه تجربه تاريخي شهر بشرويه شامل الگوي ميدان 
 . ريزي و طراحي گردد شهر برنامه
   ضوابط و مقرراتب ـ
باشد لذا تفكيك    نظر به اينكه كليت  شهر بشرويه تاريخي و واجد ارزش مي●

ي تاريخي و ارجاع آن به ضوابط و مقررات مصوب سازمان ميراث  ضوابط بخش هسته
قابل قبول نبوده و تاكيد گرديد ضمن اخذ نظرات فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري 

حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از (سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري 
  .، پيشنهادات مشاور در خصوص ضوابط و مقررات در كليت شهر يكيارچه گردد)ابالغ

 به جهت شفافيت و سادگي در اجراي سيستم كنترلي ضوابط توسط شهرداري،  ●
  .گردش كار صدور پروانه براي الگوهاي معماري ارائه شده، بازنگري گردد

  .خاص نظام آب در شهر، ضوابط مرتبط ارائه گرددهاي  گيژ  با توجه به وي●
  :مبحث ضوابط و مقررات در دو بخش کلي زير تنظيم و ارائه گردد  ●
 طراحي و مرمت شهري  هاي    ضوابط راهنما و دستورالعمل●
هاي سلسله مراتب معابر با  بندي در بخش با دسته( ضوابط و مقررات معماري ـ٢  ●

تاريخي و مصالح هاي  هاي بافت، جداره سازي، فضاهاي شهري، بناها و عرصه گيژوي
  )) نما(ساختماني متناسب با بافت تاريخي شهر 

   .بيني و ارائه گردد پذيري پيش  نظام مديريت اجرايي طرح به جهت تحققج ـ
مصوب (  با عنايت به  سرانه باالي مسكوني پيشنهادي در طرح جامع قبلي د ـ

محقق نشده از طرح ( هكتار اراضي بالقوه با كاربري مسكوني ٣٩و وجود ) ١٢/٥/١٣٨٧

هاي خدماتي شهر و نوعيت اراضي زراعي و  و مجموع سرانه باالي كاربري) جامع قبلي
اراضي موسوم به ( به محدوده طرح جامع قبلي كشاورزي، الحاق اراضي با کاربري مسکوني

، را با توجه به تاثير آن در افزايش سرانه مسكوني و عرضه بيش از )حفره در غرب شهر 
حد نياز زمين مسکوني، گسترش ساخت و سازهاي متخلخل و پراكنده و همچنين تاثير 

كارشناسي و مخرب آن در احياء و زنده سازي مجدد بافت تاريخي موجود فاقد توجيه 
 .  نمايد  ميفني دانسته و با الحاقات مذكور مخالفت

  با توجه به اينكه صدور پروانه ساختماني توسط شهرداري وقت در شهرک موسوم ●
صادر هاي  به سجاديه بدون طي فرايند قانوني و خارج از اختيارات قانوني بوده  تبعاً پروانه

اق اراضي مذكور به محدوده شهر مخالفت لذا با الح. شده مصداق حقوق مكتسبه نيست
طبيعي است حق اعتراض به مراجع قضائي براي شهرونداني كه براساس . گردد مي

  .اند،  محفوظ است هاي صادر شده قبلي اقدام به ساخت و ساز نموده پروانه
  سند حريم شهر مطابق حريم مصوب طرح جامع قبلي و براساس دستورالعمل ●

شهرسازي و معماري شوراي عالي  ١٨/١١/١٣٩٥م مصوب مورخ سند پهنه بندي حري
  .ايران تهيه شود

  به جهت رعايت مالحظات پدافندي و تسهيل دسترسي در بخش غربي شهر ●
 متر و منطبق بر معابر خاكي ١٨پيشنهاد معبر در حريم شهر حداكثر به عرض 

ه و شهرسازي استان موجود بدون هرگونه كاربري در طرفين آن، با تائيد اداره كل را
 .بالمانع است

 .شود  ميانعكاس و اقدام اعالم دستور و صدور مراتب جهت استحضار
  معماري و شهرسازي ـ پيروز حناچيشوراي عالي معاون معماري و شهرسازي و دبير 

  
  ٢٠/٢/١٣٩٦                                                                         ٣٠٠/٧٧٣٧رهشما

  مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران 
  در خصوص طرح جامع شهر بادرود

ريزي و    شوراي برنامه١/٦/١٣٩٣ي مورخ   طرح جامع شهر بادرود، موضوع مصوبه«
ي  توسعه استان اصفهان با افق، جمعيت، محدوده و حريم مشخص و معين، در جلسه

 ايران مورد بررسي قرار گرفت و با شهرسازي و معماريشوراي عالي  ٢٨/١/١٣٩٦مورخ 
  .»اصالحاتي به تصويب نهايي رسيد

  معماري و شهرسازي ـ پيروز حناچيشوراي عالي معاون معماري و شهرسازي و دبير 
  
  ٢٠/٢/١٣٩٦                                                                         ٣٠٠/٧٧٣٦رهشما

  زي و معماري ايران مصوبه شوراي عالي شهرسا
  در خصوص طرح جامع شهر خالدآباد

ريزي    شوراي برنامه٢٣/٩/١٣٩٢ي مورخ  طرح جامع شهر خالدآباد، موضوع مصوبه«
ي  و توسعه استان اصفهان با افق، جمعيت، محدوده و حريم مشخص و معين، در جلسه

ار گرفت و با شهرسازي و معماري ايران مورد بررسي قرشوراي عالي  ٢٨/١/١٣٩٦مورخ 
  .»اصالحاتي به تصويب نهايي رسيد

  معماري و شهرسازي ـ پيروز حناچيشوراي عالي معاون معماري و شهرسازي و دبير 
  
  ٢٥/٢/١٣٩٦                                                                         ٣٠٠/٨٣١٣رهشما

  مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران 
  يرامون الحاق شهر باسمنج به محدوده كالنشهرتبريزپ

  ريزي و توسعه آذربايجان شرقي رييس شوراي برنامه محترم و استاندار
 خود ٢٤/٢/١٣٩٦شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسة مورخ 

را با توجه به درخواست استاندار » الحاق شهر باسمنج به کالنشهر تبريز«موضوع 
 به دبير شوراي عالي ١٩/٢/١٣٩٦ مورخ ٣٨٧٠٠جان شرقي طي نامة محترم آذرباي

مخالفت قبلي شوراي عالي در مصوبه طرح جامع تبريز ناظر به . مورد بررسي قرار داد
در حال حاضر بنظر ميرسد اين . مخالفت صريح مسئولين استان و شهر باسمنج بود

لذا به جهت . فع شده استالذكر استاندار محترم مرت موضوع با توجه به مكاتبه فوق
 ٩مساعدت و اعمال مديريت يکپارچة منطقة کالنشهري تبريز، ضمن اصالح بند 

 خود، با الحاق شهر باسمنج به کالنشهرتبريز درحد محدوده ٢٤/٨/١٣٩٥مصوبة مورخ 
درصورت طي مراحل قانوني  صرفاً مصوب طرح جامع اخيرالتصويب بصورت منفصل

محترم  هيأت  و اخذ تائيد كميسيون سياسي و دفاعيمطابق قانون تقسيمات کشوري
  .نمايد وزيران موافقت مي

  .شود  ميمراتب جهت استحضار و صدوردستورانعكاس و اقدام اعالم
  معماري و شهرسازي ـ پيروز حناچيشوراي عالي معاون معماري و شهرسازي و دبير 
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  ١٢/٢/١٣٩٦                                                                         ٣٠٠/٦٠٩١رهشما
   درخصوصمصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران

  طرح جامع ناحيه خرم آباد 
  ريزي وتوسعه استان لرستان رييس شوراي برنامه  ومحترم استاندار

طرح توسعه و « خود به بررسي موضوع ٢٨/١/١٣٩٦در جلسه مورخ شوراي عالي 
هاي  پرداخت و با عنايت به صورتجلسه کميته فني طرح» ادآبناحية خرم) جامع(عمران 

  : دارد ، مقرر مي٢٢/١٢/١٣٩٥مورخ شوراي عالي فرادست 
 افزايش يافته و سال پايه براي به روز رساني آمار و ارقام ١٤١٥ـ سال افق طرح به ١

  . در نظر گرفته شود١٣٩٥ها جمعيتي و نيز آمار ساير بخش
راهبردهاي پيشنهادي اصلي طرح، توسعة کشاورزي آبي ـ نظر به اينکه يکي از ٢

هاي آتي، و اختصاص منابع آب در سال تأمين است و با توجه به تغيير راهبرد ملي در
حداکثر فرصت پاسخگويي به استعالم . الزم است مجدداً از وزارت نيرو استعالم گردد

مچنين الزم است ه.  روز کاري درنظر گرفته شد١٥مورد نظر از سوي وزارت نيرو 
وري   ميزان بهره،آب، مصارف، بيالن منابع تأمين مشاور مسائل مرتبط با منابع

هاي آبي در واحدهاي مطالعاتي، اقتصادي آب به ويژه در بخش کشاورزي و تنش
هاي ممنوعه و آزاد و بحراني را تحليل نموده و راهکارهاي خود در جهت رفع دشت

  .دمسائل مذکور را ارائه نماين
کشاورزي و صنعت در هاي  ـ نسبت به بازنگري در نسبت جمعيت شاغل در بخش٣

جديد اشتغال در حوزه خدمات مانند فن آوريهاي نوين و بومگردي هاي  ناحيه و عرصه
  .اقدام و درمدارك طرح لحاظ گردد

هاي تاريخي خارج از محدوده شهر ها و روستاهاي واقع در ناحيه  ـ کليه پهنه٤
 روستاهاي هدف گردشگري، مناطق مصوب نمونه گردشگري، روستاهاي آباد، خرم

هاي گردشگري، و همچنين هنرهاي سنتي و صنايع  داراي بافت با ارزش و محور
دستي اين ناحيه، با استعالم مجدد از اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و 

ي پيشنهادي ها گردشگري استان لرستان، در اسناد طرح منعکس گرديده و برنامه
 روز ١٠حداکثر فرصت پاسخگويي به استعالم مورد نظر . مشاور براي آنها، ارائه گردد

  . کاري است
  .ها و مراکز جمعيتي در ناحيه ارائه گردد ـ  سلسله مراتب سکونتگاه٥
هاي گذشته، هاي ناحيه در سال ـ با توجه به کاهش نرخ رشد جمعيت سکونتگاه٦

بطور . ي افزايش نرخ رشد جمعيت در سال افق طرح ارائه گرددداليل اصلي و متقن برا
 هاي بيني خاص نظر به کاهش جمعيت روستائي در مقياس ملي نسبت به بازنگري در پيش

  .جمعيتي سکونتگاههاي روستائي در ناحيه اقدام شود
هاي فرادست نظير طرح کالبدي منطقة زاگرس و ـ نتيجة مطالعات طرح٧
هاي آنها درطرح لحاظ، تدقيق و   اندازان و اهداف و چشمهاي آمايش استطرح

  .مشخص گردد
آباد دقيق و به روشني تبيين  ـ در اسناد نهايي، مسائل و مشکالت ناحية خرم٨
آب و (به ويژه بررسي مسائل اقتصادي، زيست محيطي و ظرفيت منابع طبيعي . گردد
ي مناسب و منسجم براي رفع ناحيه مورد بررسي دقيق قرار گرفته و راهکارها) خاک

  .مسائل و مشکالت موردنظر که در مطالعات مدنظر بوده معرفي گردند
هاي در بين سکونتگاه) هامهاجرت(جايي جمعيت هاي فضايي جابهـ تحليل جريان٩

آباد و مناطق همجوار و نيز روند تبديل روستاها به شهر در داخل ناحيه و بين ناحية خرم
  .  راهکارهاي مناسب مربوط به مشکالت ارائه گرددهاي گذشته وسال

هاي شهري و هاي مهاجرتي براي جمعيت سکونتگاهـ داليل عدم انتخاب گزينه١٠
  . روستايي ناحيه توضيح داده شود

ـ نقشة مديريت بحران و مطالعات پدافند غيرعامل با رويکرد مشخص نمودن ١١
مچنين الزم است سناريوها و مالحظات ه. هاي با خطر و ريسک باال ارائه گرددپهنه
  . ريزي طرح ناحيه براي اين موضوع لحاظ و ذکر گرددبرنامه

هاي شهري بر روي ها و لکههاي توليد شده بازنگري شده و راهـ کيفيت نقشه١٢
  .هاي پيشنهادي مشخص شودنقشه

هاي جنگلي استان ـ در خصوص سطح کلية اراضي زراعي و باغي و نيز عرصه١٣
حداکثر . آباد استعالم مجدد از وزارت جهاد کشاورزي صورت گيردلرستان و نيز ناحية خرم

  . روز است١٤فرصت براي پاسخگويي به استعالم مذکور از سوي جهادکشاورزي 

ها، اراضي نظامي و انتظامي و يا مجتمع هاي عمده و مصوب نظير پتروشيميـ کاربري١٤
  .ها لحاظ گرددهاي مصوب در نقشهه هستند، و نيز آزادراهگوشت که داراي مقياس بزرگ و عمد

ـ کلية تغييرات در تقسيمات سياسي در داخل ناحيه بر اساس استعالم مجدد از ١٥
حداکثر فرصت براي پاسخگويي به . دفتر تقسيمات سياسي وزارت کشور بازنگري گردد

يرات در تقسيمات کليه تغي.  روز کاري است١٠استعالم مذکور از سوي وزارت کشور 
  .هاي طرح لحاظ گرددسياسي به ويژه مرزهاي ناحيه، در اسناد و نقشه

همچنين . به جاي کاربري اصالح و استفاده گردد» پهنه«ها عنوان ـ در نقشه١٦
ها به صورت شفاف و دقيق و ها ضوابط و مقررات استقرار کاربريالزم است براي کلية پهنه

  .مصوب ذکر گرددبر اساس قوانين و مقررات 
ذکر گردد و از درج عنوان » مصوب«هاي ارسالي براي شوراي عالي ـ عنوان نقشه١٧

  .پرهيز شود» پيشنهادي«
  .ها هم به صورت عددي و هم به صورت خطي درج شودـ مقياس نقشه١٨
ها در ـ با توجه به اينکه ضوابط و مقررات طرح جهت پاسخگويي به استعالم١٩

گيرد، الزم است که اين و امورزيربنايي استان مورد استفاده قرار ميکارگروه شهرسازي 
  .ضوابط به صورت شفاف و دقيق ارائه گردد

هاي پيشنهادي با توجه به اطالة فرآيند بندي اجراي پروژه اولويتـ جدول زمان٢٠
  .روزرساني شودتهيه و بررسي طرح به

هاي اراک ـ  نيز مسير بزرگراهآباد ـ پلدختر وآهن دورود ـ خرمـ مسير راه٢١
  .آباد در طرح لحاظ گرددآباد ـ پل زال و کرمانشاه ـ خرمآباد، خرم خرم

  .شود  ميمراتب جهت استحضار و صدور دستور انعكاس و اقدام اعالم
  معماري و شهرسازي ـ پيروز حناچيشوراي عالي معاون معماري و شهرسازي و دبير 

  
  ١٢/٢/١٣٩٦                                                                         ٣٠٠/٦٠٩٥رهشما

  مصوبه شوراي عالي شهرسازي ومعماري ايران
  پيرامون الحاق روستاي جمكران به شهرقم 

  ريزي و توسعه استان قم استاندار محترم و رييس شوراي برنامه
 خود ايراد مطرح ١١/٢/١٣٩٦شهرسازي ومعماري ايران درجلسه مورخ شوراي عالي 

ان براي وزير  هيأت تأييدشده از سوي ديوان محترم عدالت اداري در ارتباط با ضرورت
 به استناد )عالي  شوراي٢٤/٢/١٣٨٦موضوع مصوبه مورخ (الحاق روستاي جمکران به شهر قم 

 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات کشوري را مورد بررسي قرار داده،  مقرر نمود ١٣ماده 
گيري الزم را براي انطباق مصوبه با قوانين مربوطه و طي مراحل  پيشوراي عالي بيرخانه د

  .قانوني الزم بعمل آورد
  .شود  ميمراتب جهت استحضار و صدور دستور انعكاس اعالم

  معماري و شهرسازي ـ پيروز حناچيشوراي عالي معاون معماري و شهرسازي و دبير 
  

  ٢٥/٢/١٣٩٦                                                                         ٣٠٠/٨٣٩٧رهماش
  مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران 
  در خصوص طرح جامع شهر آران و بيدگل

  شوراي١١/٤/١٣٩٤ي مورخ  طرح جامع شهر آران و بيدگل، موضوع مصوبه«
 محدوده و حريم مشخص و معين، در ريزي و توسعه استان اصفهان با افق، جمعيت، برنامه
شهرسازي و معماري ايران مورد بررسي قرار شوراي عالي  ١١/٢/١٣٩٦ي مورخ  جلسه

  .»گرفت و با اصالحاتي به تصويب نهايي رسيد
  معماري و شهرسازي ـ پيروز حناچيشوراي عالي معاون معماري و شهرسازي و دبير 

  
  ١٦/٣/١٣٩٦                                                                       ٣٠٠/١١٥٩٨رهشما

  مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران 
  در خصوص طرح جامع شهر اختيارآباد

ريزي   شوراي برنامه٦/٣/١٣٩٤ي مورخ  طرح جامع شهر اختيارآباد، موضوع مصوبه«
ي  و معين، در جلسهو توسعه استان كرمان با افق، جمعيت، محدوده و حريم مشخص 

و معماري ايران مورد بررسي قرار گرفت و   شهرسازيشوراي عالي ١١/١١/١٣٩٥مورخ 
  .» به تصويب نهايي رسيدبا اصالحاتي

  معماري و شهرسازي ـ پيروز حناچيشوراي عالي معاون معماري و شهرسازي و دبير 

http://www.DASTOUR.IR
http://www.RRK.IR
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  ١٦/٣/١٣٩٦                                                                       ٣٠٠/١١٥٩٩رهشما
  مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران 

  در خصوص طرح جامع شهر ابريشم
ريزي و   شوراي برنامه٦/١٠/١٣٩٣ي مورخ   طرح جامع شهر ابريشم، موضوع مصوبه«

ي  توسعه استان اصفهان با افق، جمعيت، محدوده و حريم مشخص و معين، در جلسه
شهرسازي و معماري ايران مورد بررسي قرار گرفت و با وراي عالي ش ٢٨/٤/١٣٩٥مورخ 

  .»اصالحاتي به تصويب نهايي رسيد
  معماري و شهرسازي ـ پيروز حناچيشوراي عالي معاون معماري و شهرسازي و دبير 

  
  ١٦/٣/١٣٩٦                                                                       ٣٠٠/١١٦٠٠رهشما

  مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران 
  در خصوص طرح جامع شهر اليگودرز

ريزي و   شوراي برنامه٢/٢/١٣٩٣ي مورخ   طرح جامع شهر اليگودرز، موضوع مصوبه«
ي  توسعه استان لرستان با افق، جمعيت، محدوده و حريم مشخص و معين، در جلسه

ماري ايران مورد بررسي قرار گرفت و با شهرسازي و معشوراي عالي  ١٠/٨/١٣٩٥مورخ 
  .»اصالحاتي به تصويب نهايي رسيد

  معماري و شهرسازي ـ پيروز حناچيشوراي عالي معاون معماري و شهرسازي و دبير 
  
  ١٦/٣/١٣٩٦                                                                       ٣٠٠/١١٦٠١رهشما

  رسازي و معماري ايران مصوبه شوراي عالي شه
  درخصوص طرح جامع شهر مهردشت

ريزي   برنامه شوراي١٣/١٠/١٣٩٣ ي مورخ  شهر مهردشت، موضوع مصوبهطرح جامع«
ي  و توسعه استان استان يزد با افق، جمعيت، محدوده و حريم مشخص و معين، در جلسه

قرار گرفت و با شهرسازي و معماري ايران مورد بررسي شوراي عالي  ٢٥/٢/١٣٩٦مورخ 
  .»اصالحاتي به تصويب نهايي رسيد

  معماري و شهرسازي ـ پيروز حناچيشوراي عالي معاون معماري و شهرسازي و دبير 
  
  ١٦/٣/١٣٩٦                                                                        ٣٠٠/١١٦٠٢رهشما

  مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران 
  نيردرخصوص طرح جامع شهر 

ريزي و   شوراي برنامه٢٦/٧/١٣٩٣ي مورخ   طرح جامع شهر نير، موضوع مصوبه«
ي مورخ  توسعه استان يزد با افق، جمعيت، محدوده و حريم مشخص و معين، در جلسه

شهرسازي و معماري ايران مورد بررسي قرار گرفت و با شوراي عالي  ٢٥/٢/١٣٩٦
  .»هايي رسيداصالحاتي به تصويب ن

  معماري و شهرسازي ـ پيروز حناچيشوراي عالي معاون معماري و شهرسازي و دبير 
  
  ١٠/٣/١٣٩٦                                                                       ٣٠٠/١١١٨٧رهشما

  مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران 
  درخصوص طرح جامع شهر رازميان

ريزي و   شوراي برنامه١/٦/١٣٩٣ي مورخ  امع شهر رازميان، موضوع مصوبهطرح ج«
ي مورخ  توسعه استان قزوين با افق، جمعيت، محدوده و حريم مشخص و معين، در جلسه

شهرسازي و معماري ايران مورد بررسي قرار گرفت و با شوراي عالي  ١٨/١١/١٣٩٥
  .»اصالحاتي به تصويب نهايي رسيد

  معماري و شهرسازي ـ پيروز حناچيشوراي عالي  شهرسازي و دبير معاون معماري و
  
  ١٠/٣/١٣٩٦                                                                       ٣٠٠/١١١٨٦رهشما

  مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران 
  درخصوص طرح جامع شهر جوكار

ريزي   شوراي برنامه١٠/١٢/١٣٩١  مورخي طرح جامع شهر جوكار، موضوع مصوبه«
ي  و توسعه استان همدان با افق، جمعيت، محدوده و حريم مشخص و معين، در جلسه

شهرسازي و معماري ايران مورد بررسي قرار گرفت و با شوراي عالي  ١٧/١٢/١٣٩٤مورخ 
  .»اصالحاتي به تصويب نهايي رسيد

  معماري و شهرسازي ـ پيروز حناچيشوراي عالي معاون معماري و شهرسازي و دبير 

  ١٠/٣/١٣٩٦                                                                       ٣٠٠/١١١٨٥رهشما
  مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران 

  درخصوص طرح جامع شهر شادگان
ريزي  امه برن شوراي١٤/١٢/١٣٩٢ ي مورخ  شهر شادگان، موضوع مصوبهطرح جامع«

ي  و توسعه استان خوزستان با افق، جمعيت، محدوده و حريم مشخص و معين، در جلسه
شهرسازي و معماري ايران مورد بررسي قرار گرفت و با شوراي عالي  ٣/١٢/١٣٩٤مورخ 

  .»اصالحاتي به تصويب نهايي رسيد
  ناچيمعماري و شهرسازي ـ پيروز حشوراي عالي معاون معماري و شهرسازي و دبير 

  
  ١٠/٣/١٣٩٦                                                                       ٣٠٠/١١١٨٨رهشما

  مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران 
  درخصوص طرح جامع شهر زنگنه

ريزي و   شوراي برنامه٢٧/١٢/١٣٩٣ ي مورخ ع شهر زنگنه، موضوع مصوبهطرح جام«
ي  ان با افق، جمعيت، محدوده و حريم مشخص و معين، در جلسهتوسعه استان همد

شهرسازي و معماري ايران مورد بررسي قرار گرفت و با شوراي عالي  ١٧/١٢/١٣٩٤مورخ 
  .»اصالحاتي به تصويب نهايي رسيد

  معماري و شهرسازي ـ پيروز حناچيشوراي عالي معاون معماري و شهرسازي و دبير 
  
  ١٠/٣/١٣٩٦                                                                       ٣٠٠/١١١٨٤رهشما

  مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران 
  درخصوص طرح جامع شهر اسالم

ريزي و   شوراي برنامه٩/٨/١٣٩٤ي مورخ  طرح جامع شهر اسالم، موضوع مصوبه«
ي مورخ  م مشخص و معين، در جلسهتوسعه استان گيالن با افق، جمعيت، محدوده و حري

شهرسازي و معماري ايران مورد بررسي قرار گرفت و با شوراي عالي  ٢٣/١٢/١٣٩٥
  .»اصالحاتي به تصويب نهايي رسيد

  معماري و شهرسازي ـ پيروز حناچيشوراي عالي معاون معماري و شهرسازي و دبير 
  
  ٣/٣/١٣٩٦                                                                           ٣٠٠/٩٥٧٠رهشما

  مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران 
  درخصوص طرح جامع شهر گلشن

ريزي   شوراي برنامه٢٥/١١/١٣٩٣ي مورخ   طرح جامع شهر گلشن، موضوع مصوبه«
ي  و توسعه استان اصفهان با افق، جمعيت، محدوده و حريم مشخص و معين، در جلسه

شهرسازي و معماري ايران مورد بررسي قرار گرفت و با شوراي عالي  ٢٢/٩/١٣٩٥ورخ م
  .»اصالحاتي به تصويب نهايي رسيد

  معماري و شهرسازي ـ پيروز حناچيشوراي عالي معاون معماري و شهرسازي و دبير 
  
  ٣/٣/١٣٩٦                                                                           ٣٠٠/٩٥٦٩رهشما

  مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران 
  درخصوص طرح جامع شهر معلم كاليه

ريزي   شوراي برنامه١/٦/١٣٩٣ي مورخ  طرح جامع شهر معلم كاليه، موضوع مصوبه«
ي  و توسعه استان قزوين با افق، جمعيت، محدوده و حريم مشخص و معين، در جلسه

شهرسازي و معماري ايران مورد بررسي قرار گرفت و با  عالي شوراي ٦/١٠/١٣٩٥مورخ 
  .»اصالحاتي به تصويب نهايي رسيد

  معماري و شهرسازي ـ پيروز حناچيشوراي عالي معاون معماري و شهرسازي و دبير 
  
  ٣/٣/١٣٩٦                                                                           ٣٠٠/٩٥٧٣رهشما

  مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران 
  درخصوص طرح جامع شهر صوفيان

ريزي و   شوراي برنامه٥/٧/١٣٩٣ي مورخ  طرح جامع شهر صوفيان، موضوع مصوبه«
توسعه استان آذربايجان شرقي با افق، جمعيت، محدوده و حريم مشخص و معين، در 

عماري ايران مورد بررسي قرار شهرسازي و مشوراي عالي  ١١/١١/١٣٩٥ي مورخ  جلسه
  .»گرفت و با اصالحاتي به تصويب نهايي رسيد

  معماري و شهرسازي ـ پيروز حناچيشوراي عالي معاون معماري و شهرسازي و دبير 

http://www.RRK.IR
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  ٣/٣/١٣٩٦                                                                           ٣٠٠/٩٥٧٤رهشما
  هرسازي و معماري ايران مصوبه شوراي عالي ش

  درخصوص طرح جامع شهر فريدونكنار
 شوراي ١٤/٩/١٣٩٤ي مورخ  طرح جامع شهر فريدونكنار، موضوع مصوبه«
ريزي و توسعه استان مازندران با افق، جمعيت، محدوده و حريم مشخص و معين،  برنامه

 بررسي قرار شهرسازي و معماري ايران موردشوراي عالي  ١٨/١١/١٣٩٥ي مورخ  در جلسه
  .»گرفت و با اصالحاتي به تصويب نهايي رسيد

  معماري و شهرسازي ـ پيروز حناچيشوراي عالي معاون معماري و شهرسازي و دبير 
  
  ٣/٣/١٣٩٦                                                                           ٣٠٠/٩٥٧٢رهشما

  ي ايران مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معمار
  درخصوص طرح جامع شهر نوسود 

ريزي و   شوراي برنامه١٨/٦/١٣٩٥ي مورخ  ، موضوع مصوبهنوسودطرح جامع شهر «
ي   با افق، جمعيت، محدوده و حريم مشخص و معين، در جلسه كرمانشاهتوسعه استان

ايران مورد بررسي قرار گرفت و با شهرسازي و معماري شوراي عالي  ١١/٢/١٣٩٦مورخ 
  .»اصالحاتي به تصويب نهايي رسيد

  معماري و شهرسازي ـ پيروز حناچيشوراي عالي معاون معماري و شهرسازي و دبير 
  
  ٣/٣/١٣٩٦                                                                           ٣٠٠/٩٥٧١رهشما

  زي و معماري ايران مصوبه شوراي عالي شهرسا
  شاپورآباددرخصوص طرح جامع شهر 

ريزي   شوراي برنامه٢٣/٨/١٣٩٤ي مورخ  ، موضوع مصوبهشاپورآبادطرح جامع شهر «
ي   با افق، جمعيت، محدوده و حريم مشخص و معين، در جلسه اصفهانو توسعه استان

ار گرفت و با شهرسازي و معماري ايران مورد بررسي قرشوراي عالي  ١١/٢/١٣٩٦مورخ 
  .»اصالحاتي به تصويب نهايي رسيد

  معماري و شهرسازي ـ پيروز حناچيشوراي عالي معاون معماري و شهرسازي و دبير 
  
  ٢٠/٣/١٣٩٦                                                                       ٣١٠/١٢٢٠٥رهشما

  مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران 
  قهجاورستانخصوص طرح جامع شهر در

 شوراي ٦/١٠/١٣٩٣ي مورخ  ، موضوع مصوبهقهجاورستانطرح جامع شهر «
 با افق، جمعيت، محدوده و حريم مشخص و معين، در  اصفهانريزي و توسعه استان برنامه
شهرسازي و معماري ايران مورد بررسي قرار شوراي عالي  ٨/٣/١٣٩٦ي مورخ  جلسه

  .»ي به تصويب نهايي رسيدگرفت و با اصالحات
  معماري و شهرسازي ـ پيروز حناچيشوراي عالي معاون معماري و شهرسازي و دبير 

  
  ٢٠/٣/١٣٩٦                                                                       ٣٠٠/١٢٢٠٣رهشما

  مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران 
  ريزسنگكهدرخصوص طرح جامع شهر 

 شوراي ١٢/١٢/١٣٩٤ي مورخ  ، موضوع مصوبهكهريزسنگطرح جامع شهر «
 با افق، جمعيت، محدوده و حريم مشخص و معين، در  اصفهانريزي و توسعه استان برنامه
شهرسازي و معماري ايران مورد بررسي قرار شوراي عالي  ٨/٣/١٣٩٦ي مورخ  جلسه

  .»گرفت و با اصالحاتي به تصويب نهايي رسيد
  معماري و شهرسازي ـ پيروز حناچيشوراي عالي معاون معماري و شهرسازي و دبير 

  
  ٣/٣/١٣٩٦                                                                           ٣٠٠/٩٥٦٥رهشما

  مصوبه شوراي عالي شهرسازي ومعماري ايران
  ركنگپيرامون لزوم تهيه طرح ويژه براي شهرتاريخي بند

  هرمزگانريزي و توسعه استان  استاندار محترم و رييس شوراي برنامه
سازمان ميراث فرهنگي،  ٢٤/٢/١٣٩٦ مورخ ٥٠٧٥/٩٦٢٥٠٠ شماره درخواست پيرو

 تاريخي شهر براي ويژه طرح تهيه درخواست موضوع ،صنايع دستي و گردشگري
 ١٠ بند استناد به ،٢٥/٢/١٣٩٦ مورخ جلسه در معماري و شهرسازيشوراي عالي  بندركنگ،

 اي، ناحيه محلي، عمران و توسعه هاي طرح تصويب و بررسي نحوه نامه آيين يك ماده از
   :هب توجه با و كشور معماري و شهرسازي مقررات و ملي و اي منطقه

 و ترين سالم وجود شهر، تاريخي بافت سرزندگي و پويايي يكپارچگي، انسجام،
 سالم هاي دانه تعدد فارس، خليج شمالي حاشيه در شهري تاريخي بافت ترين وسيع

 از كامل اي نمونه وجود انبارها، آب و مساجد ها، خانه شامل تاريخي دربافت ارزشمند

 هاي قابليت جهاني، و ملي درمقياس معنوي ميراث بودن دارا بومي، ومعماري شهرسازي
  :نمود مقرر آن، حومه و شهر داخل در متعدد گردشگري

 در ١٣٧٨تمام افق طرح جامع قبلي، ضمن توقف اجراي طرح تفصيلي بنابر ا 
 طرحمتعدد و موازي، هاي   هکتاري بافت تاريخي و جلوگيري از تهيه طرح١٩٥محدوده 

زيست محيطي و  تاريخي، فرهنگي، ميراث از حفاظت رويكرد با شهر، كل براي ويژه
 از صيانت شهر، توسعه طرحدر آن در موجود ناملموس و ملموس هاي ارزش و شهر طبيعي
 هاي بخش در بومي شهرسازي و معماري استمرار هاي زمينه ايجاد شهر، ساكنين حقوق
 مقررات، و ضوابط كليهمالحظات اکولوژيک دريا وخشکي و رعايت با ،شهري توسعه

 در تاريخي، ازشهرهاي حفاظت به معطوف المللي بين و ملي هاي نامه آيين و منشورها
برنامه مديريتي ثبت جهاني بندرکنگ، با تاکيد بربهره گيري از مشارکت هماهنگي با 

 فرهنگي، ميراث سازمان همكاري با شهرسازي، و راه وزارت توسطحداکثري شهروندان، 
 ظرف كنگ، شهر شهرداري و، سازمان حفاظت محيط زيست گردشگري و دستي صنايع
خاب مشاور و چگونگي انجام طرح ، نحوه انتويژه طرح خدمات شرح. شود تهيه  ماه٩ مدت
 طرح و رسيده ارزش واجد هاي بافت و شهري طراحي معماري، تخصصي كميته  تأييدبه

  .رسيد خواهد ايران معماري و شهرسازيشوراي عالي  تصويب به نهايتاً
  .شود  ميراتب جهت استحضار وصدوردستورانعكاس و اقدام اعالمم

  معماري و شهرسازي ـ پيروز حناچيي عالي شورامعاون معماري و شهرسازي و دبير 
  
  ٣/٣/١٣٩٦                                                                           ٣٠٠/٩٥٦٦رهشما

  معماري ايران مصوبه شوراي عالي شهرسازي و
  پيرامون دستورالعمل  الزامات و مالحظات دفاعي و پدافند غيرعامل

  )ها همه استان(ريزي و توسعه استان  ييس شوراي برنامهاستاندار محترم و ر
شهرسازي و معماري ايران موضوع شوراي عالي  ١١/٢/١٣٩٦در جلسه مورخ 

هاي توسعه و عمران  پدافند غيرعامل در طرح دستورالعمل الزامات و مالحظات دفاعي و
و اي عالي شورجلسات کميته فني با حضور نمايندگان دستگاههاي عضو  شهري را که در

 قرار گرفته بود، مطرح  تأييدنماينده جامعه مهندسين مشاور طي پنج جلسه مورد بررسي
  :و ضمن تصويب دستورالعمل مذکور مقرر گرديد

هاي توسعه و عمران   الزامات و مالحظات مذکور جهت رعايت در کليه طرحـ١
ي و مجامع علمي ا شهري ابالغ و همزمان براي توسعه کيفي آن از نظرات جامعه حرفه

  . استفاده شود
 وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح با همكاري سازمان پدافند غير عامل ـ٢

تمهيدات الزم جهت آموزش الزامات و مالحظات مذکور به مهندسين مشاور تهيه کننده 
  . توسعه و عمران را اتخاذ نموده و معمول نمايدهاي  طرح

ن اختيار داده شده تا اصالحات ويرايشي الزم براساس ايشوراي عالي  به دبيرخانه ـ٣
 کميته فني را حداکثر ظرف دو هفته  تأييدنظرات دفترتخصصي و ساير دستگاهها، مورد
  . در اين مجموعه اعمال و سپس ابالغ نمايد

در کليه مراکز ) محصول اين سند( تهيه اسناد مربوط به پدافند غيرعامل ـ٤
  .باشد  مياستانهاي کشور الزامي

 به پيوست دستورالعمل الزامات ٣لذا با عنايت به سپري شدن مهلت مذكور در بند 
و مالحظات دفاعي و پدافند غيرعامل  و به همراه دستورالعمل مكانيابي مراكز حياتي و 

موضوع بند يك الزامات و مالحظات دفاعي و پدافند غيرعامل ـ مورد تائيد (حساس 
هاي توسعه و عمران شهري  جهت اجرا و استفاده در طرح) ورسازمان پدافند غيرعامل كش

  .گردد ابالغ مي
  معماري و شهرسازي ـ پيروز حناچيشوراي عالي معاون معماري و شهرسازي و دبير 

  
  ٣/٣/١٣٩٦                                                                           ٣٠٠/٩٦١٣رهشما

  شهرسازي ومعماري ايرانمصوبه شوراي عالي 
  پيرامون مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهرجديد بهارستان

  اصفهانريزي و توسعه استان  استاندار محترم و رييس شوراي برنامه
، موضوع ٢٥/٢/١٣٩٥شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ 

رستان موضوع تغيير کاربري مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر جديد بها
ريزي و   شوراي برنامه٢٣/١٢/١٣٩٣ هکتار مصوب جلسه مورخ ٣٧اراضي به مساحت 

 نظر مخالف کميته فني طي صورتجلسه  تأييدتوسعه استان را مورد بررسي قرار داد و با
  :، مقرر نمود٤/٢/١٣٩٦مورخ 

گيري در  ائي تصميمبا توجه به اينکه بازنگري طرح جامع شهر بهارستان درمراحل نه
استان بوده و نيز با عنايت به مقياس، وسعت و سطح عملکرد و تاثيرات کالبدي اراضي 

هاي شهري، مالحظات زيست محيطي و  ريزي، حمل و نقل و سرانه  برنامهنظام مذکور در
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عدم تداخل با مناطق حفاظت شده موضوع با رعايت قوانين، ضوابط و مقررات مربوطه در 
بندي و پس از طي  لعات طرح بازنگري طرح جامع شهر جديد بهارستان جمعقالب مطا

  .مطرح گرددشوراي عالي فرآيند بررسي در مراجع استاني در 
  .شود  ميانعكاس اعالم دستور صدور و راتب جهت استحضارم

  معماري و شهرسازي ـ پيروز حناچيشوراي عالي معاون معماري و شهرسازي و دبير 
  
  ٩/٣/١٣٩٦                                                                         ٣٠٠/١٠٨٩٩رهشما

  مصوبه شوراي عالي شهرسازي ومعماري ايران
  پيرامون طرح مطالعاتي بررسي وضعيت ساخت وسازهاي 

  منطقه يك شهرداري تهران
  توسعه استان تهران ريزي و رييس شوراي برنامه  ومحترم استاندار

   تهرانمحترم دارشهر
  تهران  محترم شوراي اسالمي شهررييس

 خود، پس از ٢٥/٢/١٣٩٦شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ 
بررسي وضعيت ساخت و سازهاي منطقه يك شهرداري «استماع گزارش طرح مطالعاتي 

  :مقرر نمود» تهران
توسط دبيرخانه شوراي اطالع رساني مناسب جهت انتشار نتايج اين مطالعات ـ ١

 .عالي به منظور اطالع عموم شهروندان صورت پذيرد
هاي صادره عليرغم مصوبات  ـ از آنجا كه مشابه ساير موارد دسترسي به اطالعات پروانه٢

هاي متعدد و  پيشين شورا، در اين مطالعه نيز ميسر نگرديده است، گزارش حاضركه بيانگر مغايرت
هاي الزم به شهرداري تهران و ساير مراجع ذيربط   منظور پيگيريباشد، به  هشداردهنده مي

 .هاي بعدي فراهم گردد گيري ارسال شود تا زمينه تدقيق، دسترسي به اطالعات كامل و تصميم
 بر ضرورت تشكيل نهاد پايش شهرتهران پيرو مصوبات گذشته شورا ـ مجددا٣ً
 .گردد ميتاكيد 

  .شود دام الزم اعالم مياق دستور صدور و مراتب جهت استحضار
  معماري و شهرسازي ـ پيروز حناچيشوراي عالي معاون معماري و شهرسازي و دبير 

  
  ٣/٣/١٣٩٦                                                                           ٣٠٠/٩٦١٢رهشما

  مصوبه شوراي عالي شهرسازي ومعماري ايران
  طرح جامع شهرمالير ح تفصيلي باپيرامون مغايرت اساسي طر

  شهرك خوابگاهي دانشجوييـ  هكتاري ٩موضوع الحاق اراضي 
  همدانريزي و توسعه استان  استاندار محترم و رييس شوراي برنامه

 موضوع ٢٥/٢/١٣٩٦و معماري ايران در جلسه مورخ شوراي عالي شهرسازي 
 ٩الحاق اراضي به مساحتمغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهرمالير موضوع 

مراكز آموزش عالي شهر هاي  هكتار جهت احداث شهرك خوابگاه دانشجويي و ساير نياز
ريزي و توسعه استان همدان، را   شوراي برنامه١٤/٧/١٣٩٥ مصوب جلسه مورخ مالير ،

 كميته فني به شرح زير ١٦/٢/١٣٩٦د و ضمن تائيد صورتجلسه مورخ مورد بررسي قرار دا
 :تصميم نموداتخاذ 

اراضي با   هكتار٦٣با عنايت به اينکه در طرح جامع و تفصيلي شهر مالير حدود 
در ) دانشگاه دولتي مالير( هكتار ١٥كاربري آموزش عالي در داخل محدوده و حدود 

بيني گرديده و بخش قابل توجهي از آنها خالي و بدون بارگذاري رها شده حريم پيش
 هكتار در شمال شهرکه در اختيار ٢٠به مساحت حدود خصوصاً قطعه زميني (است 

هاي مراكز آموزش عالي شهر به اراضي مذكور  الزم است نياز طبيعتاً،)دانشگاه آزاد است
در غير اينصورت  چنانچه مطابق اظهارات مسئولين محترم شهر و استان . هدايت شود

 به داليل مختلف اعم از )شهرداري، شوراي شهر، استانداري و ادارة کل راه و شهرسازي(
امكان ... دسترسي نامناسب، موقعيت توپوگرافي وشيب اراضي، موقعيت نسبت به شهر و 

  :استفاده از اراضي مذكور در داخل محدوده شهر وجود ندارد، الزم است
ـ با هماهنگي ادارةكل راه و شهرسازي و استانداري همدان و شهرداري مالير و تائيد ١

الذكر امكان  عالي كليه اراضي با كاربري آموزش عالي كه به داليل فوقدبيرخانه شوراي 
) خصوصاً اراضي واقع در شمال شهر(بارگذاري و استفاده به عنوان فعاليت آموزش عالي ندارند 

  .از محدوده شهر خارج و در حريم با حفظ وضعيت طبيعي موجود تثبيت شوند
وزيران به شماره  هيأت ٨/٢/١٣٨٢ورخ  تصويب نامه م٢  از آنجا كه مطابق ماده ـ٢
هاي دانشجويي منوط تسهيالت براي احداث خوابگاه هرگونه ايجاد ه  ٢٨٥٦٨ ت ١٥٠٥٨

 سوي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري با وزارت راه و شهرسازي است، مراتب به مكاتبه از
  . و اعالم نيازاراضي از وزارت مذكور اخذ و ارائه شودتأييد

 اراضي در حد نياز اعالم شده توسط ٢ و ١ مراحل مذکوردر بندهاي  پس از طيـ٣
 جهت احداث »تحقيقات و فناوري آموزش،«وزارت علوم، تحقيقات و فناوري كاربري با 

مالير در  مراكز آموزش عالي شهر نياز ات مورد تأسيسهاي دانشجويي و سايرخوابگاه
 .عة استان به محدودة شهر الحاق شودريزي و توسموضع مورد تصويب شوراي برنامه

را با كنترل  اراضي كسر شده و  نقشه محدوده جديد شهرشوراي عالي  دبيرخانه ـ٤
  .اراضي الحاقي بصورت همزمان ابالغ نمايد

  .شود انعكاس و اقدام اعالم مي دستور صدور و اتب جهت استحضارمر
  هرسازي ـ پيروز حناچيمعماري و ششوراي عالي معاون معماري و شهرسازي و دبير 

  
  ٢٠/٣/١٣٩٦                                                                       ٣٠٠/١٢٢٠١رهشما

  معماري ايران مصوبه شوراي عالي شهرسازي و
  پيرامون مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهركرد

  چهارمحال و بختياري استان ريزي و توسعه استاندار محترم و رييس شوراي برنامه
 يبنا ريز  ازير کاربرييتغ(مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهركرد 

مصوب مورخ  ،)هي حوزه علمـ ي آموزش عالي به کاربري سبز شهري، فضاي، اداريشهر
شوراي برنامه ريزي و توسعه استان چهارمحال و بختياري، در جلسه مورخ  ١٧/٣/١٣٩٣
ي عالي شهرسازي و معماري ايران مورد بررسي قرار گرفت و ضمن تائيد شورا ٨/٣/١٣٩٦

  :كميته فني به شرح زير اتخاذ تصميم گرديد ١/٣/١٣٩٦صورتجلسه مورخ 
متر  ١٠٥(با توجه به سرانه مصوب شوراي عالي درخصوص مراکز آموزش عالي 

 ي هکتار اراض٢١ ير کاربرييبا تغ) دي اساتي هر دانشجو با احتساب خوابگاه و کوي ازابه
با ظرفيت (ه ي جهت احداث حوزه علم»يقات و فناوريتحق آموزش،« به »يادار«مذکور از 
 واقع در شرق و ي آموزش عالي با کاربريمشروط به خروج اراض) نفر ٢٠٠٠تحصيل 

 .دينما ي از محدوده طرح جامع  موافقت ميشمال دانشگاه علوم پزشک
 ١ قشه محدوده و حريم شهركرد را با رعايت بندموظف است نشوراي عالي دبيرخانه 

  .اصالح و همزمان با تغيير كاربري فوق ابالغ نمايد
  .شود انعكاس و اقدام اعالم مي دستور صدور راتب جهت استحضار وم

  معماري و شهرسازي ـ پيروز حناچيشوراي عالي معاون معماري و شهرسازي و دبير 
  
  ٢٠/٣/١٣٩٦                                                                       ٣٠٠/١٢٢٠٧رهشما

  مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون طرح معماري
  )به عنوان مجتمع ايستگاهي( ايستگاه معماري مترو حقاني 

   محترم تهرانشهردار
 ٢جزء ب بند رويپ ١١/٢/١٣٩٦در جلسه  ران،يا يمعمار و يشهرساز يعال يشورا

 اراضي ويژه طرح تصويب (يمعمار و يشهرساز يعال يشورا ١٩/٧/١٣٩٥ مورخ مصوبه
 يفن تهيکم ٢٤/١٢/١٣٩٥ مورخ جلسه  يبررس گزارش به توجه با و) تهران آباد عباس
 استماع از پس ،)٣ يفن تهيکم( ارزش واجد يبافتها و يشهر يطراح ،يمعمار يتخصص
  :نمود مقرر مع ايستگاهي حقاني، ضمن تائيد کليات، اصالح طرح مجتهياول دهيا گزارش
ـ رعايت کليه راهبردها، سياستها و ضوابط مندرج در سند مصوب طرح ويژه اراضي ١

  . شوراي عالي شهرسازي و معماري مورد تاکيد است١٩/٧/١٣٩٥عباس آباد در جلسه مورخ 
 و نفي راهبردها و  اعمال راهبردها و تدابير ارتقاء دهنده نقش حمل و نقل عموميـ٢

  .اقدامات منتهي به افزايش سهم حمل و نقل خصوصي مورد تاکيد و انتظار است
 معاصر يمعمار شهياندهاي  چهارچوب از تيتبع ضمن پروژه يمعمار تيماه ـ٣
  .شود پردازش) يخود يمعمار( يرانشهريا و يبوم يمعمار يالگوها بر يمبتن کشور،
انداز و ساختار فضايي  ي اجرايي طرح براساس چشمـ راهبردها، سياستها و الگوها٤

آباد  و ارتباط فضايي اين اراضي با کريدور غرب به شرق در شهر تهران از اراضي  اراضي عباس
گرايي و انطباق با زمينه و  لويزان تا پارک چيتگر، به همراه مالحظات اکولوژيکي، طبيعت

از يک سو و ) درختان با ريشه عميق(بيني فضاي سبز پايدار  بستر طبيعي از طريق پيش
توجه توام به ساير عوامل از جمله ارتباط با بافت پيرامون، ارتباط با باغ موزه دفاع مقدس و 

هاي پيرامون از  باغ موزه جواهرات و ارتباط با خدمات وتجهيزات شهري و توجه به فعاليت
حياء محور اصلي طرح ويژه و جمله پارک طالقاني، محور تجاري خيابان ميرداماد، همچنين ا

  .ايجاد گشايش فضايي در انتهاي محور از سوي ديگر، تدوين و لحاظ گردد
ـ اولويت اصلي در اين طرح ٥ ه عرصه عمومي، پاسخگويي ببايد بر اهميت مقياس انساني و غل 

  .عموم شهروندان باشد منفعت شهر و تأمين به نياز شديد به فضاهاي عمومي شهري درجهت
رسي جزئيات طرح به صورت مرحله به مرحله با رعايت چارچوب و مالحظات  بر ـ٦

کميته (واجد ارزش هاي  فوق توسط کميته فني تخصصي معماري، طراحي شهري و بافت
  .معماري ارائه شود شهرسازي وشوراي عالي اقدام و نتيجه نهايي جهت تصويب ) ٣فني 

ربط پيگيري،  كليه مراجع ذيا مقتضي است موضوع در اسرع وقت و با همكاري لذ
  .اقدام و به شوراي عالي گزارش شود

  معماري و شهرسازي ـ پيروز حناچيشوراي عالي معاون معماري و شهرسازي و دبير 

http://www.RRK.IR
http://www.DASTOUR.IR

