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

   ارمنستان يران و دولت جمهوري اي اسالمين دولت جمهوريقانون موافقتنامه ب
  ٢  يي و داراياقتصاد امور وزارت  ۲۸/۴/۱۳۹۶  ي نوردوز ـ مغريدر مورد استفاده مشترك از دروازه مرز

  ٣  وزارت كشور  ۲۸/۴/۱۳۹۶   خزريايدر در يط اضطراري و واكنش به شرايريشگينه پي در زميقانون موافقتنامه همكار

   مصوبه ٧ و ٦ابطال مواد :  با موضوعيوان عدالت اداري ديأت عمومي ه۳۱۹ و ۳۶۰ يها  شمارهيرأ
   ٢٩ و ٢٦ ي بندهايها  مشهد و تبصره شهري اسالمي شورا٢٨/٨/١٣٩٠ش ـ /٣٦٩٠/٩٠/٣شماره 

  .آباد  شهر حسني اسالمي مصوب شورا١٣٩٥ و ١٣٩٤ يتعرفه عوارض سالها
ـ /٣٦٩٠/٩٠/٣ مصوبه شماره ٣ و ١ـ عدم ابطال مواد  ستگاه ي بر امكان احداث هرگونه اي مبن٢٨/٨/١٣٩٠ش 
   شهري عمومياهازات مرتبط در معابر و فضيات و تجه تأسيسه، دكل ويا نصب پاي يمخابرات

  ۶   حسن آبادهاي مشهد و شهري اسالميشورا  ۱۳/۴/۱۳۹۶

ـ ١٨٨٢٨/٢مصوبه شماره :  با موضوعيوان عدالت اداري ديأت عمومي ه۳۲۰ شماره يرأ  ٧/١٠/١٣٩٣ 
  يال از هر دكل مخابراتي ر٢٠,٠٠٠,٠٠٠زان ي شهر كاشمر با عنوان عوارض حق تشعشع به مي اسالميشورا

  شود يت با قانون ابطال مري به لحاظ مغاي با بخش خصوص
  ۱۱   شهر كاشمري اسالميشورا  ۱۳/۴/۱۳۹۶

  با طرح جامع شهر گرگانيليرت طرح تفصيرامون مغايران پي اي و معماري شهرسازي عاليمصوبه شورا
  ۱۳   استان گلستاني و معماري شهرسازيشورا  ۱۹/۴/۱۳۹۶  )ت خط محدوده گرگانيق و تثبيتدق(

  ١٤   استان اصفهاني و معماري شهرسازيشورا  ۱۹/۴/۱۳۹۶   با طرح جامع شهركاشانيليرت طرح تفصيرامون مغايران پي ايو معمار ي شهرسازي عاليمصوبه شورا

  يليرت طرح تفصيرامون مغايران پي اي و معماري شهرسازي عاليمصوبه شورا
  ١٤   استان گلستاني و معماري شهرسازيشورا  ۱۹/۴/۱۳۹۶  ) گرگاني مسكن جانبازان لشگر سي تعاونيالحاق اراض( باطرح جامع شهرگنبدكاووس 

   ـ ٢٠/١٠/١٣٩٦ه  مصوبه يرامون اصالحيران پي اي و معماري شهرسازي عاليمصوبه شورا
  ١٤  ي معماري و شهرسازي عاليرخانه شورايدب  ۱۹/۴/۱۳۹۶  اسي فرادست وكالن مقيها  طرحيته تخصصيكم

  ه شمال كردستانيرامون طرح جامع ناحيران پي اي و معماري شهرسازي عاليمصوبه شورا
  ١٤   استان كردستاني و معماري شهرسازيشورا  ۱۹/۴/۱۳۹۶  ) سقزوبانهيها شامل شهرستان (

ـ موزه جواهرات مليران پي اي و معماري شهرسازي عاليمصوبه شورا    تهرانيشهردار  ۲۲/۳/۱۳۹۶  ي و خزائن بانك مركزيرامون باغ 
  ١٤  راني اي اسالمي جمهوريبانك مركز

  ۱۵   استان گلستاني و معماري شهرسازيشورا  ۱۹/۴/۱۳۹۶  م شهرگرگانيرامون احداث هتل پنج ستاره ناهارخوران در حريران پي اي و معماري شهرسازي عاليمصوبه شورا

  ۱۵  يخراسان رضو استان ي و معماري شهرسازيشورا  ۸/۳/۱۳۹۶  ژه منطقه گناباديه طرح ويرامون   ضرورت تهيران پي اي و معماري شهرسازي عاليمصوبه شورا

  ۱۵  يوزارت راه و شهرساز  ۲۲/۳/۱۳۹۶  ي برحمل و نقل همگانيرامون سند توسعه مبتنيران پي اي و معماري شهرسازي عاليمصوبه شورا

  ١٦  ريزي و توسعه استان فارس برنامهشوراي   ۱۹/۴/۱۳۹۶  راني شهر دبيليران درخصوص طرح جامع ـ تفصي اي و معماري شهرسازي عاليمصوبه شورا

  ١٦  رمزگانهريزي و توسعه استان  برنامهشوراي   ۲/۵/۱۳۹۶  درخصوص طرح جامع شهر تختران ي اي و معماري شهرسازي عاليمصوبه شورا

  ١٦  رمزگانهريزي و توسعه استان  برنامهشوراي   ۲/۵/۱۳۹۶  دريدرخصوص طرح جامع شهر روران ي اي و معماري شهرسازي عاليمصوبه شورا

  ١٦  رمزگانهريزي و توسعه استان  برنامهشوراي   ۲/۵/۱۳۹۶  درخصوص طرح جامع شهر گروكران ي اي و معماري شهرسازي عاليمصوبه شورا

  ١٦  رمزگانهريزي و توسعه استان  برنامهشوراي   ۲/۵/۱۳۹۶  يجامع شهر قلعه قاضدرخصوص طرح ران ي اي و معماري شهرسازي عاليمصوبه شورا

  ١٦  رمزگانهريزي و توسعه استان  برنامهشوراي   ۲/۵/۱۳۹۶  يدرخصوص طرح جامع شهر سرگزاحمدران ي اي و معماري شهرسازي عاليمصوبه شورا

  ١٦  رمزگانهريزي و توسعه استان  برنامهشوراي   ۲/۵/۱۳۹۶  درخصوص طرح جامع شهر سندركران ي اي و معماري شهرسازي عاليمصوبه شورا
  

 ۱۳۹۶ماه   مـردادنهمبيست و  شنبهيك
 

  ۲۱۱۰۱ شمارهوم سسال هفتاد و 
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  ٢٢/٥/١٣٩٦                                                                       ٤١٥٨١/٢٥٥رهشما

  ي دكتر حسن روحانين جناب آقايحجت االسالم والمسلم
  راني اي اسالمياست محترم جمهورير

كصد و ي اصل يدر اجرا ٢٤/١٢/١٣٩٥ مورخ ١٦٤٧٢١/٥٤٠٤٧عطف به نامه شماره 
 ين دولت جمهوريبقانون  موافقتنامه ران يا ياسالم  ي جمهورياساس قانون) ١٢٣(سوم ست ويب

ـ  نوردوزي ارمنستان در مورد استفاده مشترك از دروازه مرزيران و دولت جمهوري اياسالم  
 يب در جلسه علنيتصوده بود، با يم گردي تقدي اسالمي شورامجلسحه به يبا عنوان الكه  يمغر
  .گردد يوست ابالغ مي محترم نگهبان، به پيشورا تأييد  و٢٨/٤/١٣٩٦ مورخ چهارشنبهروز 

  يجاني الريعل ـ ي اسالميس مجلس شورايرئ
  

  ٢٤/٥/١٣٩٦                                                                              ٦٢٩٠٢رهشما
  يي و داراي امور اقتصادوزارت

وست يران به پي اي اسالمي جمهوريست و سوم قانون اساسيكصد و بي اصل يدر اجرا
 ارمنستان در مورد يران و دولت جمهوري اي اسالمين دولت جمهورينامه بقانون موافقت«

 روز چهارشنبه مورخ يكه در جلسه علن» ي نوردوز ـ مغرياستفاده مشترك از دروازه مرز
 و در  تصويبي اسالميصد و نود و شش مجلس شورايكهزار و سيرماه يست و هشتم تيب

 مورخ ٤١٥٨١/٢٥٥ نامه شماره يطده و ي نگهبان رسيشورا تأييد  به١١/٥/١٣٩٦خ يتار
  .گردد يده، جهت اجرا ابالغ مي واصل گردي اسالمي مجلس شورا٢٢/٥/١٣٩٦

 يران، اجراي اي اسالمي جمهوريست و پنجم قانون اساسيكصد و بيبا توجه به اصل 
  .باشد يموافقتنامه م) ١٢(فات مندرج در ماده يمفاد موافقتنامه منوط به انجام تشر

  ي حسن روحانس جمهور ـيرئ
  

 ارمنستان يران و دولت جمهوري اي اسالمين دولت جمهوريموافقتنامه بقانون 
  ي نوردوز ـ مغريدر مورد استفاده مشترك از دروازه مرز

 يران و دولت جمهوري اي اسالمين دولت جمهوريموافقتنامه ب ـ واحده ماده
ک مقدمه ي مشتمل بر يمغر ـ  نوردوزي مرزارمنستان در مورد استفاده مشترك از دروازه

  .شود يب و اجازه مبادله اسناد آن داده ميوست تصويو دوازده ماده به شرح پ
 يكصد و سيو ) ۷۷(ت اصول هفتاد و هفتمين موافقتنامه رعاي ايدر اجرا  ـتبصره

  . استيران الزامي اي اسالمي جمهوريقانون اساس) ۱۳۹(و نهم
  

  مي الرحمن الرح اهللابسم
  

   ارمنستانيران و دولت جمهوري اي اسالمين دولت جمهوريبموافقتنامه 
  يمغر ـ  نوردوزي مرزدر مورد استفاده مشترك از دروازه

 يطرفها«ن پس يكه از ا( ارمنستان يران و دولت جمهوري اي اسالميدولت جمهور
  ؛)شوند يده مينام» متعاهد

 ي اجراي برايار موافقتنامه دوجانبه در مورد كمك متقابل ادي به عنوان طرفها
 امضاءشده يق و مبارزه با تخلفات گمركي، تحقيري به منظور جلوگيح قانون گمركيصح

 ۶/۱۰/۱۳۸۰خ ي ارمنستان در تاريران و دولت جمهوري اي اسالميتوسط دولت جمهور
   در تهران؛۲۰۰۱ دسامبر ۲۷ مطابق با ي شمسيهجر

، موجب يمغر ـ  نوردوزي مرزنکه استفاده مشترک از دروازهيبا درنظر گرفتن ا
  شود؛ يران و ارمنستان نمي اي در خط مرز کشوريرييچگونه تغيه

  ؛ يگي و روابط خوب همساي همكاريبا در نظر گرفتن اصول ارتقا
  ارائه خدماتيژه برايبه و» يمغر«و » نوردوز «ي نقاط مرزي با توجه به ضرورت نوساز

  ن موافقتنامه؛يمشمول ا
 ؛يکار  به منظور اجتناب از دوبارهيفات گمركي و تشري عبور مرزيها هيل رويبا هدف تسه

  ؛»يمغر ـ نوردوز «ين استفاده مشترک از دروازه مرزيل به تضميبا تما
 متعاهد، به ين طرفهاي بي متقابل اداريت كه كمك و همکارين واقعيص ايبا تشخ

  د؛ي را بهبود خواهد بخشي كنترل گمركيندهاين موافقتنامه، فرآيموجب ا
  :ر توافق نمودنديدر موارد ز

  دامنه شمول و هدف موافقتنامهـ ۱ماده
منظور  ن موافقتنامه بهي آنها و مفاد ايالملل ني متعاهد طبق تعهدات بيطرفهاـ ۱

ه، خدمات مشترک را يل نقلي مسافران، کاالها و وسايالملل نيل حمل و نقل بين تسهيتضم
  .اهند نمود ارائه خوي نوردوز و مغريدر گمرکات مرز

 ي گمرکيها  در کنترليکار  اجتناب از دوبارهي را براييها  متعاهد، تالشيطرفهاـ ۲
 را ين اقدامات مشترکي به كار خواهند برد و همچنيل گذر و تجارت قانونيمنظور تسه به
  .ص كاال اتخاذ خواهند نمودي مؤثر و كاهش زمان ترخي گمرکيها  ارائه كنترليبرا

  فيتعارـ ۲ماده
  : ن موافقتنامهير چهارچوب اد

ل ينفک آن را تشکين موافقتنامه، اصالحات که جزء اليبه ا: »موافقتنامه« ـ الف
  .شود ي آن اطالق مي الحاقيها دهند و پروتکل يم

 گمرك يران به معني اي اسالمي دولت جمهوريبرا: »تداريمراجع صالح« ـ ب
 ي کارگروه درآمد کشوريان به معن ارمنستي دولت جمهوريران و براي اي اسالميجمهور
  . باشد ي ارمنستان ميجمهور
فات ي متقابل تشريي و شناسايساز ، هماهنگيساز به ساده: »استفاده مشترك« ـ پ

  . شود ي اطالق مي عبور مرزيرسم
 يت دسترسي اظهارنامه، قابليها داده تأييد  كاالها،يبه بررس: »يكنترل گمرك« ـ ت
ر يها و سا  بستهيل حمل و نقل، بازرسي وساي، بازرسيا كتبي يكي اسناد الكترونيو درست
 يشده توسط مراجع گمرك ر اقدامات مشابه انجاميشده توسط اشخاص و سا  حمليكاالها

ر مقررات مربوط به ورود و خروج، ي و ساين گمركيح قواني صحينان از اجراي اطميبرا
 ي کشورهاي گمركين قلمروهايجاشده ب  جابهي كاالهايگذر، انتقال و مصرف نهائ

  .شود يان آزاد قرار ندارند، اطالق مي است كه در جريي متعاهد و وجود كاالهايطرفها
ا مسافران يه يل نقلي، وساي تجاريبه اطالعات مربوط به کاالها: »اطالعات« ـ ث
  .شود ياطالق م

 ياصول حاكم بر نقاط مرزـ ۳ماده
ه يل نقلي مربوط به وسايها  اظهارنامهيها ، دادهيتدار کشور وروديمقامات صالحـ ۱

  . رفتيعنوان مستند خواهند پذ ده است را بهيم گردي تنظيو کاالها که در کشور خروج
 اظهارنامه، در صورت امکان فقط يها اصالت داده تأييد  مربوط بهيات گمرکيعملـ ۲

  . انجام خواهد شديدر کشور ورود
 انبارشده در اداره گمرک يو نقل و کاالهال حمل ي مربوط به وساياطالعات کلـ ۳

 فرستاده خواهد شد و در ي به کشور وروديکيصـورت الکــترون  بهي کشور خروجيمرز
 .خواهد شد تأييد از، اصالت آنيآنجا در صورت ن

ل حمل و نقل را فقط ي خود راجع به کاالها و وساي گمرکيها ي بازرسيکشور خروجـ ۴
 انجام ييها  بدون خدشه به کنترلين بازرسيا. انجام خواهد داد يا ظن قويدر صورت گزارش 

 يها  از موافقتنامهي در چهارچوب تعهدات ناشيخواهد شد که توسط کشور خــروجـ
 .خواهد گرفت  هستند، صورت هر دو طرف متعاهد عضو آنهاي که کشورهايالملل نيب

 ي گمرکاتي در مورد عمليکار  متعاهد از انجام دوبارهيتدار طرفهايمقامات صالح ـ ۵
  .کسان در صورت امکان اجتناب خواهند نمودي

فات ين موافقتنامه، از انجام تشري اي متعاهد در چهارچوب و در اجرايطرفها ـ ۶
 .  خواهند نموديجانبه خوددار کيصورت  ن موافقتنامه و بهير با مفاد اي مغايرسم

ل حمل و نقل را که يکاالها و وسافات مربوط به ير، تشري در موارد زيکشور ورودـ ۷
  :صورت ناتمام در نظر خواهد گرفت  انجام شده است، بهيدر کشور خروج

 فقدان اظهارنامه؛) الف
  اطالعات ناقص در اظهارنامه؛) ب
 بر ي مبنيانگر وجود شواهديله حمل و نقل، بي وسيکيزي فيچنانچه بازرس) پ

 يها گر نشانهيا ديا پاره شدن چادر ي پلمب ي کاالها، مانند دستکارييجا ا جابهيبرداشتن 
  له حمل و نقل باشد؛يا وسي) نريکانت( بارگُنج يدستکار

رمنطبق، اجازه ي حق دارد پس از اصالح موارد غيگانه فوق، کشور ورود در موارد سه
در . دي عودت نمايا آنها را به کشور خروجيد يل حمل و نقل را صادر نمايورود کاال و وسا

  .  خواهد رساندي مراتب را به اطالع کشور خروجيورت، کشور ورودهر دو ص
 يها  هي وجود دارد، روير و مسري واگيها يماري که خطر انتشار بيتا زمان ـ ۸
 يها، دام زنده و فرآوردهياهي گيها  که محمولهيل حمل و نقل تجاري وسايضدعفون

ن اقدام يعمال خواهد شد، اما ا متعاهد ايند، توسط طرفهاينما ي را حمل مياهي و گيدام
  .ه انجام نخواهد شديل نقليگر وسايل حمل و نقل حامل انسان و ديدر خصوص وسا

 که در ي متعاهد اطالعات راجع به تجارت دوجانبه و تخلفات گمرکيطرفهاـ ۹
  .دهد را مبادله خواهند نمودي آنها رخ ميقلمرو مربوط به کشورها

 عنوان شاخص تواند به ي که ميفات گمرکيتر تشر آسانتر و  عي سريبا هدف اجراـ ۱۰
د اطالعات راجع به فهرست فعاالن ي متعاهد بايل تجارت در نظر گرفته شود، طرفهايتسه

 .ندي مجاز خود را مبادله نماياقتصاد
 وجود  به آنهاين و مقررات گمرکي که در قوانيراتيي متعاهد هر نوع تغيطرفهاـ ۱۱

  .خواهند داد اطالع كديگري را به ديآ يم
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   متقابليمساعدت و همكارـ ۴ماده
 سايره و يد گردبيني پيش آنها ي و امضاتنظيم كه زير) يها پروتکل(فات يتشرـ ۱
 اين منعقد گردد در چهارچوب مفاد آتيعلت الزامات   كه ممكن است بهيترتيبات

  .  خواهند شدتلقي آن يرناپذ يي و جزء جداتنظيم موافقتنامه
  : متعاهد منعقد خواهند شدير توسط طرفهايز) يها پروتکل(فات يتشر
   مسافر و كاال؛ المللي بين ييجا مربوط به جابه يها  دادهالكترونيكي ط تبادليشرا) الف
 يه و مسافر و ساعات كاريل نقلي و تردد كاال، وساييجا  جابهيها هيم رويتنظ) ب

  در گمرکات؛
نان از ي اطمي مشترک برايدن دروازه مرز نموياتيجاد و عمليط مربوط به ايشرا) پ

  .ن موافقتنامهي شدن اياجرائ
ن موافقتنامه موارد ي مفاد اينان از اجرايمنظور حصول اطم  متعاهد بهيطرفهاـ ۲

  : ر را انجام خواهند داديز
 ي بازرسينه روشهاين کارکنان با هدف آموزش و تبادل اطالعات در زميتأم) الف

   متعاهد؛ ي طرفهاين ملي طبق قواني و مسافران خروجي ارساليا كاالهيقابل اعمال برا
 ي مطالعاتيدهاي و بازدي آموزشيها  جلسات مشاوره مشترك، دورهيبرگزار) ب

  ؛ ها وهين شيات، دانش و بهتري تبادل تجربيدوجانبه برا
ا ي واردات، صادرات يت برايا محدوديت ي مشمول ممنوعيارائه فهرست كاالها) پ

  .گريکديبه ) تينزترا(گذر 
  يتبادل اطالعات در مورد تخلفات گمرک ـ ۵ماده

ار مقام ير را در اختير، اطالعات زيتدار هر طرف متعاهد بدون تأخيمقام صالح
  :گر قرار خواهد داديتدار طرف متعاهد ديصالح

ن است كه در قلمرو کشور طرف متعاهد ي از اي كه حاكي منطقيها سوءظنـ ۱
  افت؛يا خواهد يافته ي  ارتكابيگر تخلفيد

  د مورد استفاده در ارتكاب تخلف؛ي جديروشها و ابزارهاـ ۲
  . رندي قرار گي مظنون كه ممكن است موضوع تقلب گمركيكاالهاـ ۳

  يتبادل اطالعات گمرک ـ ۶ماده
تدار طرف متعاهد يتدار هر طرف متعاهد، مقام صالحيبنا به درخواست مقام صالح

  : ائه خواهد نمودر را اريگر اطالعات زيد
تدار يشده به مقام صالح  ارائهيا هرگونه اسناد گمرکياعتبار هرگونه مهر، نشان )  الف

  گر؛ يطرف متعاهد د
 ي، به صورت قانوني به کشور ورودي صادرشده از كشور خروجيا كاالهاينكه آيا)  ب

   عمال شده است؛ن کاالها اي که در مورد ايفات گمرکيا تشري وارد شده است يبه كشور ورود
 از يصورت قانون شود بهي وارد مي به کشور ورودي كه از كشور خروجييا كاالينكه آيا)  پ

  ن کاالها اعمال شده است؛ ي که در مورد ايفات گمرکيا تشري صادر شده است يكشور خروج
 متعاهد، تمام اطالعات   کشور هر طرفين و مقررات گمركيدر صورت نقض قوان)  ت
 و تمام مركيگ اسناد يها گر، ازجمله نسخهيشده توسط طرف متعاهد د ينگهدارو اسناد 

  ؛ مايدن ثالث كسب يتواند از كشورها ي ميگرد كه طرف متعاهد ياطالعات و اسناد
 و به محض يريچ تأخين موافقتنامه بدون هيموجب ا شده به اصل اسناد ارائه) ث

  .ل، عودت داده خواهد شدن اسناد اصيکننده ا درخواست طرف متعاهد ارائه
  روش تبادل اطالعاتـ ۷ماده

ق يم از طريطور مستق ن موافقتنامه بهي متعاهد طبق اين طرفهايارائه کمک بـ ۱
  .  متعاهد انجام خواهد شديتدار طرفهاي صالحيمقامها
در ( آنها يوستپ مربوط و اطالعات و اسناد ي كمك، پاسخهايها درخواستـ ۲

 ارائه تبيكصورت   بهيگرد طرف متعاهد تداريصالحل به مقامات االصوعلي) صورت وجود
 درخواست  بنا به امايردگ انجام لفنيتصورت  تواند بهميها  ، درخواستيدر موارد فور. خواهد شد
  .  متعاقباً ارائه خواهد شديگر، درخواست كتبيتدار طرف ديمقام صالح

تاً ي، که نهايکيصورت الکترون اً بهحيهر طرف متعاهد تبادل داده و اطالعات را ترجـ ۳
 .کند انجام خواهد داد ي استقرار سامانه پنجره واحد را فراهم مي براييمبنا

  يدرخواست كمك ادار ـ ۸ماده
تدار طرف متعاهد يک طرف متعاهد بنا به درخواست مقام صالحيتدار يمقام صالحـ ۱

ز در خصوص ورود و ي و نيت جارقاي مربوط به انجام تحقيگر، اسناد و اطالعات درخواستيد
  . ار قرار خواهد داديل حمل و نقل، مسافران در قلمرو متبوع خود را در اختيخروج كاال، وسا

تواند توسط مقام  ين موافقتنامه ميموجب مفاد ا  بهيدرخواست كمك ادارـ ۲
   . رد شودي و نظم عموميتي و امنيتيل حاكميتدار درخواست شونده به داليصالح

 منحصراً ين موافقتنامه در چهارچوب کمک اداريشده طبق ا طالعات و اسناد ارائهاـ ۳
 ي و بدون خدشه به حقوق کشورهايگرد تخلفات گمركيق و پي، تحقيري جلوگيبرا

  . متعاهد و اشخاص ثالث مورد استفاده قرار خواهد گرفتيطرفها

  كارگروه مشتركـ ۹ماده
 را ين موافقتنامه، كارگروه مشتركيد اح مفاي صحي اجراي متعاهد برايطرفهاـ ۱

   .جاد خواهند نموديتدار اي صالحي دوجانبه مقامهايتحت نظارت و با هماهنگ
ا در صورت لزوم بنا به درخواست هر يبار  کي يكارگروه مشترك حداقل سالـ ۲

  .طرف متعاهد، برگزار خواهد شد
   .م خواهد کرديكارگروه مشترك به اتفاق آراء اتخاذ تصمـ ۳
 ي كاري و گروههاي فرعيجاد كارگروههايم به ايتواند تصميكارگروه مشترك مـ ۴

  .داند ي ميف آن ضروري كمك به انجام وظايرد كه برايبگ
 هاحل و فصل اختالفـ ۱۰ماده

ا حل ين موافقتنامه ياصالح مفاد ا، اجراء و تفسيرتواند در خصوص  يهر طرف متعاهد مـ ۱
گر درخواست مشورت يد، از طرف متعاهد دي که ممکن است بروز نمايو فصل هر اختالف احتمال

 يروز کار ستي ب، ظرف مدتگيرد متعاهد صورت يطرفها بين که قرار است ييها مشورت. دينما
 .  شوديريگ مي تصميگريگونه د نکه بهيشود، مگر ا ي آغاز ميافت درخواست كتبيخ دريپس از تار
 و فصل اختالف در كارگروه مشترک حاصل چنانچه اتفاق آراء در خصوص حلـ ۲

  . متعاهد حل و فصل خواهد شدين طرفهايك بيپلماتي ديق مجارينگردد، اختالف از طر
 اصالحاتـ ۱۱ماده

 متعاهد و با يک از طرفهايشنهاد هر يتواند بنا به پ ين موافقتنامه مياصالحات ا
ها طبق  ن پروتکليا. رديرت گ صويا  جداگانهيها صورت پروتکل ن آنها بهيتوافق متقابل ب

االجراء خواهند شد و بخش  ن موافقتنامه الزمياالجراء شدن ا  الزميشده برا ه مشخصيرو
 . ل خواهند دادير آن را تشکيناپذ ييجدا

 االجراء شدن و فسخالزمـ ۱۲ماده
االجراء خواهد شد كه   الزميه کتبين اطالعيافت آخريخ درين موافقتنامه از تارياـ ۱ 

فات يل تشريگر را از تکميكديک يپلماتي ديق مجاري متعاهد از طريله آن طرفهايوس به
 . االجراء شدن آن آگاه كرده باشند  الزمي براي ضروريداخل

ساله معتبر خواهد  ک دوره دهي ياالجراء شدن آن، برا خ الزمين موافقتنامه از تارياـ ۲
 ي از طرفهايکيافت، مگر آنکه يخواهد  دوره مشابه ادامه يصورت خودکار برا بود و به

 يخ انقضايش از تاريماه پ ن موافقتنامه حداقل ششي بر فسخ ايمتعاهد قصد خود را مبن
  .ديگر اعالم نمايک به طرف متعاهد ديپلماتي ديق مجاري از طريطور کتب آن به

ش از دوره ي متعاهد پي از طرفهايکيتواند توسط  ين موافقتنامه ميفسخ اـ ۳
ن موافقتنامه از ي فسخ اي درباره قصد آن برايه کتبين ماده با ارائه اطالعيا) ۲(وع بند موض
  .رديخ فسخ انجام پذيش از تاريسال پ کيک حداقل يپلماتي ديق مجاريطر

 ۲۱ برابر با ي شمسي هجر۱۳۹۵ماه  يخ اول ديروان در تارين موافقتنامه در شهر ايا
م ي تنظيسي و انگلي، ارمني فارسي به زبانهاي در دو نسخه اصليالدي م۲۰۱۶دسامبر 

در صورت بروز هرگونه اختالف . باشد يكسان برخوردار مي آنها از اعتبار يد كه تماميگرد
  . مالك خواهد بوديسين موافقتنامه، متن انگلير مفاد ايدر تفس

  از طرف
  راني اي اسالميدولت جمهور

  از طرف
   ارمنستانيدولت جمهور

ك تبصره منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و ي و  واحده مادهل بر قانون فوق مشتم
صد و نود و يكهزار و سيرماه يست و هشتم تي روز چهارشنبه مورخ بيدوازده ماده در جلسه علن

  .دي نگهبان رسيشورا تأييد  به١١/٥/١٣٩٦خ يب شد و در تاريتصو ي اسالميشش مجلس شورا
  يجاني الري ـ علي اسالميس مجلس شورايرئ

  
  ٢٢/٥/١٣٩٦                                                                       ٤١٥٩٢/٢٥١رهشما

  ي دكتر حسن روحانين جناب آقايحجت االسالم والمسلم
  راني اي اسالمياست محترم جمهورير

كصد و ي اصل يدر اجرا ٢٦/١١/١٣٩٥ مورخ ١٤٨٦٣٢/٥٣٧٩١عطف به نامه شماره 
 در يقانون  موافقتنامه همکارران ياياسالم ي جمهورياساس قانون) ١٢٣(سوم ست ويب

حه ينوان الـبا عكه زر ـ خياي در دريطرارـط اضيش به شراـ و واکنيريشگينه پيزم
 چهارشنبه روز يب در جلسه علنيتصوده بود، با يم گردي تقدي اسالمي شورامجلس به

  .گردد يوست ابالغ مي نگهبان، به پ محترميشورا تأييد  و٢٨/٤/١٣٩٦مورخ 
  يجاني الري ـ علي اسالميس مجلس شورايرئ

  
  ٢٤/٥/١٣٩٦                                                                              ٦٢٩٠٥رهشما

   كشوروزارت
وست يران به پي اي اسالمي جمهوريست و سوم قانون اساسيكصد و بي اصل يدر اجرا

 ياي در دريط اضطراري و واكنش به شرايريشگينه پي در زمينون موافقتنامه همكارقا«
صد و يكهزار و سيرماه يست و هشتم تي روز چهارشنبه مورخ بيكه در جلسه علن» خزر
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 نگهبان يشورا تأييد  به١١/٥/١٣٩٦خ يب و در تاري تصوي اسالمينود و شش مجلس شورا
 واصل ي اسالمي مجلس شورا٢٢/٥/١٣٩٦ورخ  م٤١٥٩٢/٢٥١ نامه شماره يده و طيرس

  .گردد يده، جهت اجرا ابالغ ميگرد
 يران، اجراي اي اسالمي جمهوريست و پنجم قانون اساسيكصد و بيبا توجه به اصل 

  .باشد يموافقتنامه م) ٢١(فات مندرج در ماده يمفاد موافقتنامه منوط به انجام تشر
  يس جمهور ـ حسن روحانيرئ

  
  يط اضطراري و واكنش به شرايريشگينه پي در زمينامه همكارموافقتقانون 

   خزرياي در در
 يط اضطراري و واكنش به شرايريشگينه پي در زميموافقتنامه همكار ـ واحده ماده

ب و اجازه يوست تصويشرح پ ست و دو ماده بهيك مقدمه و بي خزر مشتمل بر يايدر در
  .شود يمبادله اسناد آن داده م

 يقانون اساس) ۱۳۹( و نهميكصد و سيو ) ۷۷(ت اصول هفتاد و هفتميرعا  ـتبصره
  . استين موافقتنامه الزامي ايران در اجراي اي اسالميجمهور
  

  مي الرحمن الرح اهللابسم
  

  يط اضطراريو واكنش به شرا يريشگينه پي در زميموافقتنامه همكار
   خزرياي در در

 وني قزاقستان، فدراسيران، جمهوري اي اسالميجان، جمهوري آذرباي جمهوريدولتها
  شوند؛ يده مينام» طرفها«ن پس يه و تركمنستان كه از ايروس

 خزر و مردمان خود ياي دري ساحلين كشورهاي بيبراساس روابط دوستانه و همكار
  شتر آن؛ ي توسعه بيد بر تعهد خود برايو با تأك

 ي در امدادرسانيالملل ني بيها گر سازمانيد بر نقش سازمان ملل متحد و ديبا تأك
  ؛يط اضطراري و واكنش به شرايريشگي پيبرا

 كه امكان واكنش به آن ي و انسانيعي با منشأ طبيط اضطراريق احتمال شرايبا تصد
منظور  ات هماهنگ کشور طرفها بهيازمند عمليباشد و ن يسر نميك طرف ميتوسط 

   و واكنش به آنها است؛ يريشگيپ
  كند؛ يجاد مي ايط اضطراريرا كه شي از خطريبا آگاه

 ياي درييايست دريط زيون چهارچوب حفاظت از محيبا درنظر گرفتن مفاد كنوانس
  ؛۲۰۰۳ برابر با چهارم نوامبر ۱۳۸۲زدهم آبان يمورخ س) ون تهرانيكنوانس(خزر 

فرد  به بوم منحصر ستينه حفظ زي در زمي آتيت در برابر نسلهايق مسؤوليبا تصد
   خزر؛يايدر

  ؛ يط اضطراري و واكنش به شرايريشگينه پي در زمي فني علمي توسعه همكاريالش برادر ت
  :ر توافق نمودنديدر موارد ز

  فيتعارـ ۱ماده
  :باشند ير مي زي معانياند، داراكار برده شده ن موافقتنامه بهي كه در اياصطالحات

ا ي يعيمنشأ طب با ياا سانحهيجه حادثه، بال ي كه در نتيتيوضع: »يط اضطراريشرا«
 ست،يط زي انسانها، محيب به سالمتيا ممكن است باعث آسيدهد و باعث ي رخ ميانسان

   روزانه شود؛يتوجه و اختالل در زندگ  قابليان مادي، زي و صنعتي اجتماعييربنايات زتأسيس
 يگر درخواست اعزام گروههاي دي كه از طرفهايطرف: »كننده طرف درخواست«

  د؛ينما ي را ميل امداديات و وسازيامدادرسان، تجه
كننده را در مورد ارسال   كه درخواست طرف درخواستيطرف: »كننده نيطرف تأم«
  د؛ينما ي اجابت ميل امداديزات و وساي امدادرسان، تجهيگروهها
   رخ داده است؛ يط اضطراري كه در آن شرايامحدوده: »يط اضطراريمنطقه شرا«
 يساز  هماهنگيك از طرفها براي هر ياز سو كه يمقام: »تداريمقام صالح«

  ن شده است؛يين موافقتنامه تعي اي مربوط به اجرايهاتيفعال
 كه در يگر اقدامات اضطراريات نجات و ديعمل: »يط اضطراريواكنش به شرا«

رد و هدف از آنها نجات دادن جان افراد و حفظ يگ ي صورت ميط اضطراريصورت بروز شرا
 است و يها و صدمات ماد زان خسارتيست و كاهش ميط زيت از مح آنها، حفاظيسالمت

  .رديگ يز در بر مي را نيط اضطراريمناطق شرا
زات الزم كه از ي از كارشناسان مجهز به تجهياافتهي گروه سازمان: »گروه امدادرسان«

  .اند درنظر گرفته شدهيرسان  كمكيكننده برا ني طرف تأميسو
زات گروه امدادرسان و ي، تجهيحمل و نقل، ابزار فنل يمواد، وسا: »زاتيتجه«

 کمک به ي الزم برايزات پزشكي گروه از جمله داروها و تجهي اعضايزات شخصيتجه
  ات امداد و نجات؛ ي دوره عمليگروه امدادرسان در ط

ده از يد بين اشخاص آسيگان در بيع راي توزي كه براياقالم: »يل امداديوسا«
  اند؛ گرفته شده درنظريط اضطراريشرا

منظور به   كه بهيارانهيشگيمجموعه اقدامات پ: »يط اضطراري از شرايريشگيپ«
 انسانها ي و اثرات آن بر سالمتيط اضطراريحداقل رساندن تا سر حد امکان خطر بروز شرا

  رد؛يگيست صورت ميط زيو مح
آن، گروه ق قلمرو يكننده كه از طر ر از طرف درخواستي به غيطرف: »يگذر طرف«

  .كنندي، گذر ميل امداديزات و وسايامدادرسان، تجه
  طه شموليحـ ۲ماده

 با منشأ يط اضطراريان طرفها در صورت بروز شراي مين موافقتنامه، همكارياـ ۱
  .دينما يم مي خزر را تنظياي در دري و انسانيعيطب

 يايدر در يط اضطراريا واكنش به شراي و يريشگيمنظور پ ن موافقتنامه بهياـ ۲
در .  نتواند با آن مقابله كندييتنها ك طرف بهي اعمال خواهد شد كه يخزر در صورت

  .ديگر درخواست كمك نماي ديا طرفهاي، طرف مزبور حق دارد از طرف يطين شرايچن
ط ين باور باشد كه شرايكننده بر ا ن موافقتنامه چنانچه طرف درخواستين ايهمچن

 داشته ي منف تأثير خزرياين طرف، ممكن است بر در آيجادشده در خشكي اياضطرار
  .باشد، اعمال خواهد شد

  اصولـ ۳ماده
 خود و ين ملي طبق قوانيط اضطراري و واكنش به شرايريشگينه پيطرفها، در زم

  : خواهند كردير همكاري و براساس اصول زيالملل نيشده ب رفتهي پذين كليمواز
   و عمل متقابل؛يبرابرـ ۱
  ؛ي در سطح داخليريگ ميدر تصماستقالل ـ ۲
   طرفها طبق امكانات آنها؛ي از سويامدادرسانـ ۳
، يض از نظر نژاديده، بدون تبعيد بين اشخاص آسي بيل امداديع وسايتوزـ ۴

  .گريا موارد دي ياسي، سي، مذهبيتيقوم
  ي همكاريشكلهاـ ۴ماده

  :شود ير مين موافقتنامه شامل موارد زيموجب ا ان طرفها بهي ميهمكار
  ؛يط اضطراري و واكنش به شرايريشگيمنظور پ  بهيجاد و بهبود نظام همكاريا ـ 
  ؛يط اضطراري و نظارت بر شراينيب شين طرفها در مورد پي بيهمكار ـ 
 كه ممكن است بر يط اضطراريدر مورد خطر بروز شرا) هشدار (يرسان اطالع ـ 
   بگذارد؛ تأثيرگريطرف د

  ؛يط اضطراريبه شرا در واكنش يامدادرسان ـ 
   امدادرسان؛يز گروههاي تجهيمساعدت الزم برا ـ 
  ؛يط اضطراري در شراي آموزش رفتارينه سازماندهيتبادل تجربه در زم ـ 
نه ي و فناورانه در زميقاتي تحقيج كارهاي، نتاي فنيتبادل اطالعات، منابع علم ـ 

  ؛يط اضطراري و واكنش به شرايريشگيپ
 يشگاههاي نمان وي و تمري مشترك، كارگاهها، جلسات آموزشيها يي فراهمايبرگزار ـ 

  ؛يتخصص
  ، تبادل كارآموز، استاد، دانشمند و كارشناس؛ي در مؤسسات آموزشيآموزش تخصص ـ 
ـ    . طبق توافق طرفهايط اضطراري و واكنش به شرايريشگينه پيگر در زمي ديها تيفعال 

  تداري صالحيمقامها ـ ۵ماده
  :ندينما ين ميين موافقتنامه تعي ايمنظور اجرا ر را بهيتدار زي صالحيمهاطرفها، مقاـ ۱

  جان؛ي آذرباي جمهوريط اضطراريوزارت شرا ـ جاني آذرباياز طرف جمهور
ت يريسازمان مد(ران ي اي اسالميوزارت كشور جمهور ـ راني اي اسالمياز طرف جمهور

  ؛)بحران كشور
 و يگذار هي قزاقستان؛ وزارت سرماي جمهوروزارت كشورـ   قزاقستانياز طرف جمهور

   قزاقستان؛يتوسعه جمهور
 يامدهاي و رفع پيط اضطراري، شرايوزارت امور دفاع مدن ـ هيون روسياز طرف فدراس

  ه؛يون روسيه، وزارت حمل و نقل فدراسيون روسي فدراسيعي طبيايبال
ت نجات اداره كل اي و عمليط اضطرارياداره شرا(وزارت دفاع  ـ از طرف تركمنستان

  .تركمنستان) يرنظاميات نجات و حفاظت غيعمل
ن اسناد ير نام آن، طرف مربوط، امييا تغيگر يتدار دين مقام صالحييدر صورت تعـ ۲

  .گر آگاه خواهد كردي دي به طرفهايرسان را جهت اطالع
  يدرخواست امدادرسان ـ ۶ماده

در موارد . رديگ يمك طرف صورت ي ي براساس درخواست كتبيامدادرسانـ ۱
طرف .  ارائه گرددي بعديكتب تأييد  و بايصورت شفاه تواند به يها م  درخواستياستثنائ

  : مشخص خواهد كرديرسان ر را در درخواست امداديكننده اطالعات ز درخواست
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ط ي منطقه شرايت فعلي، ابعاد آن و وضعيط اضطراريمحل، زمان وقوع شرا) الف
  ؛ياضطرار

ق كمك يف دقيكه تا لحظه درخواست صورت گرفته است، توص ياقدامات) ب
  ؛يط اضطراري واكنش به شرايها تي، اولويدرخواست
كننده را از امكانات خود،  شونده در اسرع وقت، طرف درخواست طرف درخواستـ ۲

  .ن كمك آگاه خواهد كرديا عدم امكان تأميط كمكها يزان و شرايم
ن ماده را يا) ۲(ن اطالعات مذكور در بند كننده در حد امكا طرف درخواستـ ۳

  .كننده انتقال خواهد داد ني آن را به طرف تأميد و فورينما يروز م به
  يط اضطراري و تعامل در هنگام شرايهماهنگـ ۷ماده

ات يت و كنترل عمليري، مديساز كننده، هماهنگ در قلمرو طرف درخواستـ ۱
  گروههايق رؤسايكننده از طر رف درخواستتدار طي امدادرسان توسط مقام صالحيگروهها

  .رديپذ يصورت م
 ،يط اضطراريت منطقه شرايموقع را در مورد وضع كننده اطالعات به طرف درخواستـ ۲

  امدادرساني گروههايار رؤساي و مترجمان، در اختيط اضطراريمحل مركز واكنش به شرا
 امدادرسان ي گروههايمني ات ويكننده از امن ن طرف درخواستيهمچن. قرار خواهد داد

  .ار آنها قرار خواهد دادي را در اختيزات ارتباطاتي و تجهينان حاصل نموده و مركز بهداشتياطم
كننده براساس   امدادرسان در قلمرو کشور طرف درخواستيمدت اقامت گروههاـ ۳

  .ن خواهد شدييربط تع ي ذيتوافق طرفها
 را در رابطه با يه امدادرسان گزارشس گرويات واکنش، رئيپس از اتمام عملـ ۴

تدار کشور يج كار به مقام صالحي و نتايط اضطراريت گروه خود در واكنش به شرايفعال
  .كننده ارائه خواهد داد طرف درخواست

  گذر ـ ۸ماده
 از يل امداديزات و وساي امدادرسان، تجهي، گذر گروههايکشور طرف گذرـ ۱

ل خواهد نمود و يالملل تسه ني خود و قواعد حقوق بين مليق قلمرو خود را طبق قوانيطر
  :دينما ير اتخاذ مي كمك به موارد زيها نهي الزم را در زمي و حقوقياقدامات ادار

ل حمل و نقل يه وساي کشور آن توسط كليورود و خروج و استفاده از قلمرو ـ الف
  ؛يط اضطراري واكنش به شرايشده برا درنظر گرفته

 واكنش به ي برايل امداديزات و وساي امدادرسان، تجهيروههاع گيحركت سر ـ ب
  .ا خروج از کشور آني آن کشور يق قلمروي به قلمرو کشور آن، از طريط اضطراريشرا

 و  امدادرساني گروههاييجا ر جابهي را از مسي گذريكننده کشور طرفها نيطرف تأمـ ۲
  .رد آگاه خواهد كيل امداديزات و وساي ارسال تجهيرهايمس

 امدادرسان در قلمرو کشور ينحوه ورود، خروج و اقامت گروههاـ ۹ماده
  كننده طرف درخواست

ا کشور يكننده و  دن گروه امدادرسان به قلمرو کشور طرف درخواستيش از رسيپـ ۱
 گروه را با درج مشخصات و اسناد يكننده فهرست اعضا نيتدار طرف تأمي، مقام صالحيگذر
  . ارسال خواهد کرديا کشور گذريكننده  رخواست آنها به طرف ديتيهو

 يالملل ني و تعهدات بين ملي، طبق قوانيكننده و کشور گذر طرف درخواستـ ۲
 امدادرسان طرف ي گروههايدار برا تيفات ورود و خروج اولوي تشري را برايباتيخود، ترت

  .كننده برقرار خواهند كرد نيتأم
 و يا کشور گذريکننده   طرف درخواستيلمرو گروه امدادرسان به قيورود اعضاـ ۳

 معتبر يتي مورد توافق طرفها با استفاده از اسناد هوي وروديق مباديخروج از آن، از طر
  . انجام خواهد شديكننده و کشور گذر شده توسط کشور طرف درخواست ت شناختهيبه رسم
 يگروهها يد اعضاي، رواديكننده و کشور گذر در صورت لزوم طرف درخواستـ ۴

  .امدادرسان را در اسرع وقت صادر خواهند كرد
 امدادرسان و اقامت آنها  از گروهيعنوان بخش  نجات بهينحوه حمل و نقل سگها ـ ۵

نه طرف ي طبق قواعد قرنطيكننده و کشور گذر  کشور طرف درخواستيدر قلمرو
  .ن خواهد شديي تعيكننده و کشور گذر درخواست
 کشور طرف يادرسان در زمان اقامت خود در قلمرو امدي گروههاياعضا ـ ۶

  .ت خواهند کردي مربوط را رعاي کشورهاين ملي، قوانيكننده و کشور گذر درخواست
 يعتر گروههاي ورود هر چه سري را برايكننده هر گونه مساعدت طرف درخواستـ ۷

  .د آوردعمل خواه  بهيط اضطراري به منطقه شرايل امداديزات و وسايامدادرسان، تجه
 دو هفتاد و  مدت حداقليت مستقل طي فعاليد براي امدادرسان بايگروهها ـ ۸

پس از مدت هفتاد و .  داشته باشندي آمادگيط اضطراريساعت از لحظه ورود به محل شرا
ن خواهد ي کارگروه امدادرسان را تأميكننده منابع الزم برا دو ساعت، طرف درخواست

  .  توسط طرفها توافق شده باشديرگيگونه د نمود، مگر آنكه به
ار گروه ي كه در اختيا هي اوليل زندگي و وساييت غذايكننده امن طرف درخواستـ ۹

  .دينما ين ميامدادرسان قرار گرفته است را تضم

  يياستفاده از حمل و نقل هواـ ۱۰ماده
ق يتوان از طر ي را ميل امداديزات و وساي امدادرسان، تجهي گروههاييجا جابهـ ۱

  . انجام دادييهوا
تدار ي، مقام صالحيي بر استفاده از حمل و نقل هوايم مبنيدر صورت اتخاذ تصمـ ۲

ر پرواز، فرودگاه مقصد، تعداد يما، مسي هواپيكننده، نوع و عالئم پرواز نيکشور طرف تأم
 يف بار را به آگاهيفه آنها و توصيات وظين با ذكر جزئي خدمه پرواز، فهرست مسافرياعضا

  .رساند ي ميكننده و کشور گذر طرف درخواست
 ين مليو قوان) كائويا (ي كشورييماي هواپيالملل نيپروازها طبق قواعد سازمان بـ ۳

  .کشور طرفها صورت خواهد گرفت
ن موافقتنامه در اقدامات يموجب ا كننده كه به ني کشور طرف تأميمايهواپـ ۴

 پرواز، فرود، برخاستن و توقف در ي برااتيواكنش مشاركت دارد از هر نوع پرداخت مال
  . معاف خواهد بودي گذريكننده و طرفها  طرف درخواستيزمان اقامت و خدمات ناوبر

 يماي هواپير و نگهداري مربوط به سوخت و خدمات تعميها نهيبازپرداخت هز ـ ۵
  .رديگ ي مربوط صورت ميكننده براساس توافق طرفها نيکشور طرف تأم

  ييايده از حمل و نقل دراستفاـ ۱۱ماده
ق يتوان از طر ي را ميل امداديزات و وساي امدادرسان، تجهي گروههاييجا جابهـ ۱

  . انجام دادييايحمل و نقل در
تدار ي، مقام صالحيياي بر استفاده از حمل و نقل دريم مبنيدر صورت اتخاذ تصمـ ۲

ن با ذكر يرست مسافر خدمه، فهيها، تعداد اعضاكننده، نوع شناور نيکشور طرف تأم
  .رساند يكننده م  طرف درخواستيف بار را به آگاهيفه آنها و توصيوظ

ن موافقتنامه در اقدامات واكنش يموجب ا كننده كه به نيشناور کشور طرف تأمـ ۳
  .كننده معاف خواهد بود  کشور طرف درخواستيمشاركت دارد از هر نوع پرداخت عوارض بندر

 شناور کشور ير و نگهداري مربوط به سوخت و خدمات تعميها نهيبازپرداخت هزـ ۴
  . مربوط صورت خواهد گرفتيكننده براساس توافق طرفها نيطرف تأم

  يل امداديزات و وسايورود، خروج و گذر تجهـ ۱۲ماده
 با هدف واكنش به يل امداديزات و وساي فهرست تجهيس گروه امدادرسانيرئـ ۱

 كننده كننده و درخواست ني تأميتدار کشور طرفهايالح صي را كه مقامهايط اضطراريشرا
 كننده  کشور طرف درخواستي گمركياند و وارد شده است، به مقامهادر مورد آن توافق كرده

  . ارائه خواهد کرديو کشور گذر
شوند، از  يا خارج مين موافقتنامه وارد يموجب ا  كه بهيل امداديزات و وسايتجهـ ۲

  .گر عوارض معاف خواهند بوديها و داتيمال، ي عوارض گمركيتمام
ت ين کشور طرفها و با اولوي طبق قوانيل امداديزات و وساي تجهيص گمركيترخـ ۳

  .رديپذ يصورت م
 كننده  کشور طرف درخواستي كه به قلمرويزاتي، تجهيپس از اتمام كار امدادرسانـ ۴

توسط طرف ) اندن رفتهيا از بيد ان كه كامالً مصرف شدهيي آنهاياستثنا به(اند  وارد شده
 يل امداديع وسايز توزيزات و نيا مصرف كامل تجهيامحاء . كننده خارج خواهند شد نيتأم

كننده مستند  تدار کشور طرف درخواستيده توسط مقام صالحيد بين اشخاص آسيدر ب
ب يزات نباشد ترتي خاص، امكان خارج ساختن تجهيطيچنانچه بنابر شرا. خواهد شد

  .كننده حسب مورد براساس توافق طرفها، انجام خواهد شد نتقال آنها به طرف درخواستا
  حفظ اطالعاتـ ۱۳ماده

افت شده است ين موافقتنامه دريها در چهارچوب اتيجه فعالي که در نتياطالعات
باشند و  ين کشور طرفها محرمانه ميموجب قوان  که بهيا  اطالعات محرمانهياستثنا به

نکه ي در دسترس قرار خواهد گرفت، مگر ايصورت عموم  آنها وجود ندارد، بهياامکان افش
  .ندي توافق نمايگريگونه د طرفها به

  ي امدادرسانيها نهيهزـ ۱۴ماده
 ا همراه با بازپرداختيصورت بالعوض  تواند به ي ميبراساس توافق طرفها، امدادرسانـ ۱

  .رديصورت بگ
 قي از طري خود را در هر زمانيرخواست امدادرسانتواند د يکننده م طرف درخواستـ ۲

صورت همراه با بازپرداخت   بهياگر امدادرسان. ديکننده لغو نما نيساختن طرف تأم آگاه
شده تا لحظه لغو   انجاميها نهيکننده حق دارد بازپرداخت هز نيرد، طرف تأميپذ صورت 

  .دي را مطالبه نمايدرخواست امدادرسان
. رديپذ يکننده صورت م ني گروه امدادرسان توسط طرف تأميامه اعضيپوشش بـ ۳

 ي کليها نهي از نوع همراه با بازپرداخت، جزء هزي در صورت امدادرسانيا مهي بيها نهيهز
  .ستيشود و قابل بازپرداخت ن ي محسوب نميامدادرسان
هفته پس از  کيصورت همراه با بازپرداخت، ظرف مدت   بهيدر صورت امدادرسانـ ۴

کننده،  نيتدار کشور طرف تأمي، مقام صالحيط اضطراريات واکنش به شراياتمام عمل
  .کننده خواهد رساند تدار طرف درخواستي مقام صالحي را به آگاهيحجم امدادرسان
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 مربوط کشور يصورت همراه با بازپرداخت، مقامها  بهيدر صورت امدادرسان ـ ۵
ات واکنش به يخ اتمام عمليک ماه از تاري کننده ظرف مدت نيکننده و تأم طرف درخواست

م ي تنظي امدادرسانيها نهي را در مورد هزيا س سند دوجانبهينو شي، پيط اضطراريشرا
. باشد ي ميط اضطراري شرايژگي در مورد علل و وي اطالعاتيخواهند کرد که حاو

ده يا رس که به توافق طرفهي مدتيکننده در ط ها توسط طرف درخواست نهيبازپرداخت هز
  .رديپذ ي صورت مي امدادرسانيها نهياست براساس سند دوجانبه هز

  يجبران خسارت در هنگام امدادرسانـ ۱۵ماده
 در يا حقوقي يقي به اشخاص حقي گروه امدادرساني که توسط اعضايخسارتـ ۱

ن موافقتنامه وارد يموجب ا ف بهين انجام وظايکننده در ح  کشور طرف درخواستيقلمرو
کننده جبران  ن کشور طرف درخواستيکننده طبق قوان د توسط طرف درخواستشو يم

  .خواهد شد
 يا حقوقي يقي گروه امدادرسان به اشخاص حقي اعضاي از سويچنانچه خسارتـ ۲

 وارد شود و ياطياحت يل بيا به دليصورت عمد  کننده به  کشور طرف درخواستيدر قلمرو
 يکننده اثبات گردد، مقامها رف درخواستربط کشور ط ي ذي مقامهايموضوع از سو

کننده، اطالعات مربوط را مبادله و  نيکننده و تأم  درخواستيتدار کشور طرفهايصالح
  .عمل خواهند آورد  مربوط بهي جبران خسارت وارده طبق توافق طرفهاي را براياقدامات

  يالملل ني بيها مانيگر پيارتباط با دـ ۱۶ماده
 يالملل ني بيها مانيموجب پ ف طرفها بهي به حقوق و وظايا ن موافقتنامه خدشهيا

  . که عضو کشور آنها عضو آنها هستند، وارد نخواهد ساختيگريد
  خزرياي دريم حقوقيارتباط با رژـ ۱۷ماده

قضاوت در  شير نخواهد شد كه پي تفسيا گونه ن موافقتنامه بهيك از مفاد اي چيه
  . خزر باشدياي دريم حقوقيج مذاكرات رژيمورد نتا

  حل و فصل اختالفـ ۱۸ماده
كند، از  ين طرفها بروز مين موافقتنامه بير ايا تفسي كه درخصوص اجراء ياختالفات

 حل و فصل خواهد شد كه طرفها يزيآم  مسالمتيگر روشهايا دي، مذاكره يزنيق رايطر
  .دانند يمناسب م
  ها هياضافات و اصالحـ ۱۹ماده

  .ا اصالح شوديل يست طبق توافق طرفها تکمن موافقتنامه ممكن اياـ ۱
صورت   از آن محسوب و بهينفكين موافقتنامه جزء الي ايها هياضافات و اصالحـ ۲

ن يا) ۲۱(فات مندرج در ماده يم و طبق تشريجداگانه تنظ) يهاپروتكل(فات يتشر
  .االجراء خواهند شد موافقتنامه الزم

  ن اسناديامـ ۲۰ماده
  .ن موافقتنامه خواهد بودين اسناد ايه اميون روسيدولت فدراس

  االجراء شدن الزمـ ۲۱ماده 
 در مورد يه كتبين اطالعيافت آخريخ درين روز پس از تارياُم ين موافقتنامه در سيا

االجراء  ن اسناد، الزمياالجراء شدن آن، توسط ام  الزمي براي ضروريفات داخلياتمام تشر
  .خواهد شد

  ت در موافقتنامه يانصراف از عضوـ ۲۲ماده 
ن ي به اميا هين موافقتنامه با ارسال اطالعيت در ايتواند از عضو يك از طرفها ميهر

 مدت ي طرف مربوط براين موافقتنامه برايا. م، انصراف دهدين تصمي بر اياسناد مبن
  .ند خواهد ماياالجراء باق ن اسناد، الزميه مزبور توسط اميافت اطالعيخ دريماه از تار دوازده
در ) ۱۳۹۳ مهر ۷ (۲۰۱۴ سپتامبر ۲۹خ ين موافقتنامه در شهر آستاراخان در تاريا

 يسي و انگلي، تركمني، روسي، قزاقستانيجاني، آذرباي فارسي به زبانهايك نسخه اصلي
در صورت بروز اختالف، در . كسان برخوردارنديم شده است كه همه متنها از اعتبار يتنظ
  .خواهد بود مالك يسير متن انگليتفس

 يرهاين اسناد فرستاده خواهد شد كه تصوي امين موافقتنامه براي اينسخه اصل
  .ن موافقتنامه را به طرفها ارسال خواهد كرديشده ا دييتأ

  جان ي آذرباياز طرف دولت جمهور
  ران ي اي اسالمياز طرف دولت جمهور

   قزاقستان ياز طرف جمهور
  هيون روسياز طرف دولت فدراس

  دولت تركمنستاناز طرف 
به متن موافقتنامه، شامل ك تبصره منضم يواحده و   قانون فوق مشتمل بر ماده

رماه يست و هشتم تي روز چهارشنبه مورخ بيست و دو ماده در جلسه علنيمقدمه و ب
 ١١/٥/١٣٩٦خ يب شد و در تاريتصو ي اسالميصد و نود و شش مجلس شورايكهزار و سي

  .دي نگهبان رسيشورا تأييد به
  يجاني الري ـ علي اسالميس مجلس شورايرئ

  ٣١/٤/١٣٩٦                                                       ٩٢/٢١٦/هـ ـ ٩٥/٦٦٨/ره هـشما
  يبسمه تعال

  ي جاسبيجناب آقا
  راني اي اسالمي جمهوريرعامل محترم روزنامه رسميمد

  با سالم
 ٣٦٠ و ٣١٩ به شماره دادنامه ياروان عدالت ادي ديأت عمومي هيك نسخه از رأي
  : با موضوع١٣/٤/١٣٩٦مورخ 

 ي اسالمي شورا٢٨/٨/١٣٩٠ش ـ /٣٦٩٠/٩٠/٣ مصوبه شماره ٧ و ٦ مواد ابطال«
 مصوب ١٣٩٥ و ١٣٩٤ ي تعرفه عوارض سالها٢٩ و ٢٦ ي بندهايها شهر مشهد و تبصره

  .آباد  شهر حسني اسالميشورا
 بر امكان ي مبن٢٨/٨/١٣٩٠ش ـ /٣٦٩٠/٩٠/٣  مصوبه شماره٣ و ١ـ عدم ابطال مواد 

زات مرتبط در معابر و يات و تجه تأسيسه، دكل ويا نصب پاي يستگاه مخابراتياحداث هرگونه ا
  .گردد يوست ارسال مي به پيجهت درج در روزنامه رسم» . شهري عموميفضاها

ـ مهديوان عدالت اداري دي تخصصيأتهاي و سرپرست هيأت عموميركل هيمد   نيدرب ي 
  

  ٣١٩ و ٣٦٠ :ماره دادنامهش         ١٣/٤/١٣٩٦: خ دادنامهيتار
  ٩٥/٦٦٨، ٩٢/٢١٦: روندهالسه پک

  يوان عدالت اداري ديأت عمومي ه:يدگيمرجع رس
شرکت ـ ٢  پارساي مصطفيشرکت مخابرات شهر مشهد با وکالت آقاـ ١ :انيشاك

  رانيار ايارتباطات س
 ٢٨/٨/١٣٩٠ ـ ش/٣٦٩٠/٩٠/٣ شماره  ابطال مصوبه:ت و خواستهيموضوع شکا

آن از تعرفه عوارض  يها  و تبصره٢٩ و ٢٦ ي شهر مشهد و ابطال بندهاي اسالميشورا
   شهر حسن آبادي اسالمي مصوب شورا١٣٩٥ و ١٣٩٤ ي حسن آباد در سالهايشهردار

 پارسا به وکالت از شرکت مخابرات شهر مشهد ي مصطفيآقا)  الف:گردش کار
 ي اسالمي شورا٢٨/٨/١٣٩٠ ـ ش/٣٦٩٠/٩٠/٣ ابطال مصوبه شماره يست موجب دادخوابه

 را خواستار شده و در جهت يزات مخابراتيشهر مشهد در خصوص اخذ عوارض از تجه
  :ن خواسته اعالم کرده است کهييتب

 وکالت  بهياتيم اصل وکالتنامه ملصق به تمبر ماليت، احتراماً با تقديبا ابالغ سالم و تح«
 نسبت به مصوبه شماره) مشهد مقدس (يخابرات استان خراسان رضواز شرکت م

 ابطال آن را ي شهر مشهد معترض و تقاضاي اسالمي شورا۲۸/۸/۱۳۹۰ ـ ش/۳۶۹۰/۹۰/۳
 شهر مشهد در جلسه ي اسالميشورا:  دارميوان عدالت اداريل از قضات ديبه جهات ذ

تحت عنوان  يا ب مصوبهيش اقدام به تصو/۳۶۹۰/۹۰/۳ مصوبه شماره ي ط۲۲/۸/۹۰مورخ 
زات مرتبط در يمخابرات و تجه يها ستگاهيا ـ دکل ـ هي و صدور مجوز احداث پايسامانده

ل خالف قانون و خارج از حدود ي ماده و چند بند و تبصره نموده که به جهات ذ۱۰
  .باشد ي من شرع مقدس اسالميارات و خالف موازياخت

زات مرتبط خالف قانون و خارج از يتجه و يوضع عوارض بر خدمات مخابراتـ ۱  
  .باشد ي ماراتيحدود اخت

ز قانون ي و ني اسالمين و مقررات مربوط به شورايرا اوالً حسب قوانيزـ ۱ـ ۱  
 شهر منحصراً مجاز به وضوع ي اسالميات بر ارزش افزوده شورايتجمع عوارض و قانون مال

ن نشده باشد ييض خدمات مربوط تعن و مقررات عواري است که در قوانيعوارض در موارد
 که ين در مواردي باشد بنابراي مربوط به عوارض محليبينکه عوارض تصويگر ايو د

ن شده يين و مقررات عوارض آن تعي داشته و در قواني و عموميخدمات مربوط جنبه مل
باشد و چون تعرفه خدمات  ي نم مجاز به وضع و عوارض در آن موردي اسالميباشد شورا

ب و جهت اجرا در يم و مقررات تصوي از جمله سازمان تنظي توسط مراجع دولتيابراتمخ
 بودن ين مليگردد که مشخصاً مب ي مهمراه ابالغ يها  تلفنيسراسر کشور به اپراتورها

ز ين عوارض بر خدمات مذکور و نيير بر تعي داالذکر فوقباشد لذا مصوبه  ي مخدمات مذکور
 بوده و از الذکر فوقن موضوعه يح قوانيره  خالف صريل دکل و غيات مرتبط از قب تأسيسبر

 . باشد ي مگردد و قابل ابطال ي نمي تلقيق عوارض محليمصاد
 شهر مشهد ي اسالمي مصوبه شورايوان عدالت اداري ديأت عمومـيـ ه۲ـ ۱

 ـ  بودهيمحلري غ ويت آنها کشوري که حوزه فعالي مراکزي خصوص وضع عوارض برادر
 در پرونده ۲۱۹ دادنامه شماره يارات طين و خارج از حدود اختيت با قوانري مغابه جهت
ت کامالً انطباق ي مزبور نسبت به موضوع مورد شکاي ابطال نموده است و رأ۸۹/۶۹کالسه 

 .باشد ي نميز از آن مستثنيداشته و استدالل مزبور شامل مورد بوده و موضوع مخابرات ن
 ي به شهردار۲۸/۸/۱۳۹۰ مصوبه مورخ ۶ ماده ۱ تبصره  به موجبيو از طرفـ ۳ـ ۱

 خدمات ي به عنوان بها۱۳۹۰ سال يعنياجازه داده شده که تعرفه مصوب در همان سال 
باشد نه  ي مب عوارضي شهر مجاز به تصويشورا: که اوالًيد در حاليافت نمايان درياز متقاض

ات بر ارزش ي و قانون ماليسالم ايع و قانون شورايحسب قانون تجم: اًي خدمات ثانيبها
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 اطالع عموم يان سال قبل مصوب و براي در پايستينده بايافزوده عوارض مربوط به سال آ
 اول همان ي نمودن آن براييان سـال و اجـرايب عوارض در پاين تصوي شود بنابرايآگه

 .شدبا ي م و قابل ابطالالذکر فوقن ي خالف قوانيفات قانونيت تشريسال بـدون رعا
زات ي که نصب تجهيدر صورت: نکهير به اي مصوبه مورد اعتراض دا۷ماده ـ ۴ـ۱
مصوب از زمان عقد قرارداد  يها  باشد تعرفهيشهردار تأييد ا دکل موردي و يمخابرات

باشد  ي مر با قانونيز مغايان خواهد شد نبردار بهرهن اشخاص و ي بيدادهاه قراريمشمول کل
 داشته و ي و عمومي آمده خدمات مذکور جنبه مل۱ـ۱  بند کهيهمان طور:  اوالًاريز

حسب مفاد ماده : اًيباشد ثان ي نمين شده و مصداق عوارض محلييعوارض آن در قانون تع
 قانون ۴ داده شده که مخالف با ماده يب تسري به زمان ماقبل تصويبيمذکور عوارض تصو

را مکلف نمودن يز. باشد ي ميت شرعيط و مالکير با قاعده تسليمغا: باشد ثالثاً ي ميمدن
 که محل يا کسانياند  ات را به مخابرات اجاره داده تأسيساي که محل نصب دکل و يکسان

أت ي مصوبه هي که در راستايا اشخاصيو اند  گان به مخابرات واگذار نمودهيرا به صورت را
ر يصدور مجوز  مغاعوارض % ۲۰به پرداخت اند  ار مخابرات نهادهي را در اختيران محليوز

  .باشد يم)  اموالهم و انفسهميالناس مسلطون عل(ط يبا اصل و قاعده تسل
 ير با قانون شورايز مغاي شهر ني اسالمي مصوبه شورا۶ ماده ۳تبصره  ـ ۵ـ ۱

ب و قبل از يان هر سال تصويباشد که در پا ي مات و ارزش افزودهي و قانون مالياسالم
 ۶ ماده ۳ که حسب تبصره يگردد در حال ي مي آگه شدن جهت اطالع عموميياجرا
ز ير نيمول عوارض تأخشر ميباشد و در صورت تأخ ي مانهي عوارض صدور ماهالذکر فوق

 يفات الزامي تشريکسريت ي شدن عوارض رعايي اجراينکه برايت به ايخواهد شد با عنا
  .هد شد نخواييفات اصوالً عوارض مصوب اجرايت تشرين بدون رعاياست بنابرا

 ي تحت هر عنواني اخذ هر گونه وجهي قانون اساس۵۰ ـ اصوالً حسب مفاد اصل ۶ـ ۱
ر ي داالذکر فـوق مصوبه ۵۰ن ماده ـيونگذار باشد بنابراـ به موجب قانون و اذن قانيـستيبا

  و انجام اقدامات مربوط بـه صدور هـر مجوز بـايريگينکه سازمان مجاز است به ازاء پيبه ا
 يها نهي خـدمات جبران هزيال بـه عنوان بهاي ر۰۰۰/۰۰۰/۱۵ مبلغ يردارشهتأييد 

  . باشد ي مد خالف اصل مذکور و قابل ابطاليافت نماينفع دريسازمان از ذ
 نصب دکلها از ي به اخذ مجوز براي و حقوقيقيم نمودن اشخاص حقاالزـ ۲
  .باشد ي من موضوعهي خالف قوانيشهردار
شرکت  ـ راني شرکت مخابرات ا تأسيس قانون۱۳اده حسب صراحت م: اوالًـ ۱ـ ۲

  ـ يو معابر عموم) شاهراهها( در طول بزرگراهها يل مخابراتيمخابرات مجاز به نصب وسا
باشد و صرفاً در  ي مي مشرف به معابر و اراضي و خصوصيمستغالت و امکان دولت ـ واريد

مفهوم مخالف ماده مذکور . دي مجوز اخذ نمايد از شهرداريباها  ر کابلي مسيمورد حفار
ه اشخاص ين الزام نمودن کليباشد بنابرا ي مر مواردي در ساين عدم دخالت شهرداريمب
 ي به اخذ مجوز از شهردارالذکر فوق مصوبه ۳ و ماده ۱ و حسب ماده ي و حقوقيقيحق
ر زات مرتبط در سطح معابي و تجهيمخابرات يها ا دستگاهيآنتن  ـ ه دکلي احداث پايبرا

 ين بام و بدنه ساختمانهاي و همچني و خصوصيمحوطه اماکن عموم ـ ياراض ـ يشهر
 و خارج از الذکر فوق ندارد خالف قانون ياز به حفاريم شهر که نيواقع در محدوده و حر

  . باشد ي م و قابل ابطالي در وضع عوارض محلي اسالميارات شورايحدود اخت
 نمودن كلفمر به يران دايأت وزي ه۷/۴/۱۳۸۵ ـ ۲۵۳۳۷ت/۵۵۶۳مصوبه شماره ) ۲ـ ۲

 الزم به شرکت مخابرات يار نهادن فضايها به در اختيز شهرداريها و شرکتها و ن ه دستگاهيکل
  .باشد ي صدور مجوز مي برايد عدم جواز دخالت شهرداري مؤي مخابراتيجهت نصب دکلها

  تأسيسو قانون يارات وزارت ارتباطات و فناوريف و اختيحسب قانون وظا) ۳ـ ۲
ات  تأسيس ازيبردار بهره مجوز صدور نصب دکلها و يران مسئول و متوليشرکت مخابرات ا

ن ي شهر در ايران بوده و دخالت شوراي با خود شرکت مخابرات اي مخابراتيستگاههايو ا
 حسب ي به شهرداريمخابرات يها ستگاهيض نمودن صدور مجوز احداث ايخصوص و تفو

 شهر مشهد بوده ي اسالميارات شوراي خالف قانون و خارج از حدود اختالذکر فوقمصوبه 
  .باشد يمو قابل ابطال 

  .باشد ي مق نمودن خالف قانونباخذ عوارض مضاعف و عطف بماسـ ۳
د يشرکت مخابرات بابت ساخت و خر ـ ات بر ارزش افزودهيحسب قانون مال) ۱ـ۳

عوارض و  ـ اتي مصرح در قانون مالات و فروش خدمات عالوه بر موارد تأسيسزات ويتجه
 از آن يد که درصدينما ي م بر ارزش افزوده پرداختتايات مربوط را بر طبق قانون ماليمال

ن عوارض مجدد يين تعيبنابرا. ن شده استيي است که توسط قانون تعيعوارض شهردار
ت و يصالحات بر ارزش افزوده و خارج از حدود ي خالف قانون مالالذکر فوق موارد يبرا

  .باشد ي م شهر مشهد و قابل ابطالي اسالميارات شوراياخت
م ي به استحضار برسانيستي بايبيدر خصوص عطف بماسبق نمودن عوارض تصو) ۲ـ۳

 يه قراردادهاي همان مصوبه تعرفه مصوب را به کل۶ ماده ۱ز تبصره ي و نيبي تصو۷که ماده 
ز تعرفه مصوب را از ي ن۶ ماده ۱ در تبصره يتاز زمان عقد  قرارداد الزم االجرا دانسته و ح

ن اقدام بر يافت دانسته است که اي خدمات قابل اجرا و دري تحت عنوان بها۱۳۹۰اول سال 

ه است يدارد اثر قانون نسبت به آت يان مي است که بي قانون مدن۴ح ماده يخالف نص صر
  .باشد ير با قانون و قابل ابطال ميز مغايالذکر ن  مصوبه فوق۶ ماده ۱ و تبصره ۷ن ماده يبنابرا

 داشته و مفاد ي و عموميت شرکت جنبه ملي چون خدمات و فعالياز طرف) ۳ـ۳
قت است لذا حسب صراحت ين حقيد ايز مؤيپروانه شرکت مخابرات ن۱ از ماده ۱ـ ۳ بند

 از شرکت مخابرات يافت عوارض شهريران دري شرکت مخابرات ا تأسيس قانون۵ماده 
 بود خواهد) يوزارت ارتباطات و فناور( کشور و پست و تلگراف و تلفن يموافقت وزرامنوط به 

 منوط کردن يرفته است و از طرفي صورت نپذالذکر فوق ماده ي در اجرايکه تاکنون اقدام
 بودن يمحلري غ بودن وين ملين مذکور مبي وزارتيوضع عوارض شرکت مخابرات به وزرا

  .باشد ي مخدمات مذکور
 اطالعات و يجاد سازمان فناورير به اي داالذکر فوق مصوبه ۳ ماده ۲تبصره ) ۴ـ۳

 و دادن يت از وزارت ارتباطات و فناوري مشهد بدون اخذ پروانه فعاليارتباطات شهردار
 سازمان يت دستورالعملهايان به رعابردار بهرهحق نظارت به سازمان مزبور و مکلف نمودن 

 ز شرکت مخابراتي و نيف وزارت ارتباطات و فناوري در وظامزبور بر خالف قانون و دخالت
ف وزارت ارتباطات و ي از وظاياراتين اختين سازمان و دادن چنيجاد چنيباشد و اصوالً ا يم
 شهر مشهد با توجه به حدود ي اسالميباشد و شورا ي مي اسالميز مجلس محترم شوراين

 شهر ي اسالمي قانون شوراها۷۰ماده ها و ي قانون شهردار۵۵ارات مذکور در ماده ياخت
  . را نداردالذکر فوقجاد سازمان يار وضع و ايت اختيصالح

اند  دهيها مکلف گرديل آن شهرداريذ يها  و تبصره۱۰۰حسب صراحت ماده ) ۵ـ ۳
ند و ي نمايريا مخالف مفاد پروانه جلوگي بدون پروانه ي ساختمانهايات ساختمانياز عمل
 يک اراضيقبل از تفکاند  دهيم آن مکلف گردي واقع در شهرها و حر و امالکين اراضيمالک

آن  يها  تبصرهن ماده ويند و اي پروانه احداث ساختمان اخذ نمايو شروع ساختمان از شهردار
را آنتن و نصب ي ندارد زيمخابرات يها ستگاهيو اها   با احداث و نصب دکل و آنتنيارتباط

 باشد ياز به اخذ مجوز از شهرداريگردد تا ن ي نميتلقزات مرتبط ساختمان يدکل و تجه
 و مجوزات ي مقررات خاصي دارايرات مخابراتينکه نصب دکل و آنتن و تجهيژه ايبه و
 ۵۵ ماده ۱ و تبصره ۱۰۰باشد و موضوع نصب آنتن و دکل موضوعاً از ماده  ي ميقانون

رجاع دادن موضوع دکل و ن اي دارد بنابرايها خارج بوده و خروج موضوعيقانون شهردار
الذکر   مصوب فوق۳ ماده ۱ حسب مفاد تبصره ۱۰۰ به ماده ي بدون پروانه شهرداريها آنتن

 شهر بوده و قابل ي اسالميت شوراي و خارج از حدود صالحالذکر فوق خالف قانون بر
  .باشد ي مابطال

 خابراتشرکت م يها نهياخذ عوارض مذکور از مخابرات باعث باال رفتن هز) ۶ـ ۳
ر نکرده است و ييچ تغي در سطح کشور هي که تعرفه خدمات مخابراتيگردد در صورت يم

  .باشد ي م الضرريان شرکت مخابرات و برخالف قاعده شرعيموضوع فوق باعث ز
ده و ادامه يل گردي مصوبه موجب ورود خسارات به شرح ذينکه اجرايبا توجه به ا

ل صدور يل و مدارک ذيگرداند و بنا به دال ي متعسره مي آن جبران خسارات را در آتياجرا
  :دستور موقت بدواً مورد استدعاست

 و ي و عدم مجوز راه اندازيمخابرات يها ستگاهي ايبرخ يآور  جمعپلمپ وـ ۱
 باعث عدم آنتن يمذکور توسط شهردار يها ستگاهي انشعاب برق به ايممانعت  از واگذار

جاد يده و موجب اياط شهر مقدس مشهد گرد نقي در برخي و پوشش مخابراتيده
ته و الثناء و يه آالف التحي الرضا علي بن موسيف حضرت علين مضجع شري زائريتينارضا
ات مورد استفاده  تأسيسل ويق اخالل و از کار انداختن وسايده که از مصادين گرديمجاور
ه باعث اختالل در يت بوده و اداره آن در آي قانون مجازات اسالم۶۸۷ موضوع ماده يعموم

  .گردد ي ميالملل ني ب وين شهريارتباطات ب
  و اشخاصيتلفن همراه در امالک عموم يها از آنجا که قسمت اعظم آنتنـ ۲

 و يف و رسالت مخابراتي و انجام وظاين اقدام موجب اخالل در خدمت رسانيباشد و ا يم
ف قانون ي بر خالف وظاجاد نموده و اقدام مذکوري مردم شهر مشهد اي برايمشکالت
  .باشد ي منيباشد، ضرورت صدور دستور موقت مب ي مي اسالمي و شورايشهردار
 ۲۸/۸/۱۳۹۰ ـ ش/۳۶۹۰/۹۰/۳ شهر مشهد به شماره ي اسالميهذا مصوبه شورايعل

جاد سازمان و اخذ عوارض يث صدور مجوز و اين عوارض و هم از حييث تعيکالً هم از ح
ن ير با احکام شرع مقدس اسالم و قوانيهات ذکر شده مغامضاعف و عطف بماسبق به ج

 ين بدواً تقاضايباشد بنابرا يکننده م بيت مرجع تصويموضوعه و خارج از حدود صالح
 بر ابطال آن از قضات يتاً صدور حکم مبني و نهاي قطعيدگيصدور دستور موقت تا رس

  ». را دارميوان عدالت اداري ديأت عموميه
  :ر استياعتراض به قرار زمتن مصوبه مورد 

  ي دکتر صالحيجناب آقا«
  ياستاندار محترم خراسان رضو

 و ي مخابراتيستگاههايه، دکل و اي و صدور مجوز احداث پايسامانده: موضوع
  زات مرتبط يتجه
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  کميسالم عل
 و ينه ساماندهي مشهد در زمي شهردار٦/٧/١٣٩٠ـ ٨٩٢٩٩/٢١حه شماره يبا احترام ال

 يزات مرتبط در جلسه علني و تجهي مخابراتيستگاههايه، دکل و ايپاصدور مجوز احداث 
  .ديب رسير به تصوي شهر مشهد مطرح شد و به شرح زي اسالمي شورا٢٢/٨/١٣٩٠مورخ 

  متن مصوبه
ت مربوط به نصب ي و نظارت بر هرگونه فعالي، هماهنگيبه منظور سامانده ـ١ماده

ن حفظ سالمت شهروندان، بهداشت يهمچن و ي مخابرات)يها ستگاهيا( يها دکل و آنتن
ه، دکل يا نصب پاي يستگاه مخابراتي، احداث هرگونه ايما و منظر شهري سييبايط و زيمح

اط و بام ين در حي شهر و همچني عموميزات مرتبط در معابر و فضاهايات و تجه تأسيسو
هارچوب م شهر مشهد، صرفاً در چي واقع در محدوده و حريه ساختمانهاياماکن و کل

  . مشهد مجاز خواهد بوديافت مجوز از شهردارين دستورالعمل و پس از دريضوابط ا
  ........ ـ ٢ماده
زات مرتبط در ي و تجهيمخابرات يها ستگاهيا ايه، دکل، آنتن ياحداث پا ـ٣ماده

ن بام و ي و همچني و خصوصي، محوطه اماکن عمومي، پارکها، اراضيسطح معابر شهر
 ممنوع يافت مجوز از شهرداريم شهر بدون دري واقع در محدوده و حريبدنه ساختمانها

ن ي در ايت عمراني مکلفند قبل از هرگونه فعالي و حقوقيقيه اشخاص حقيکل. است
  .نديافت نمايمجوز در) سازمان( مشهد يخصوص از شهردار

 که بدون مجوز ي و حقوقيقي مشهد موظف است با اشخاص حقي شهردار:١تبصره
زات ي و تجهيمخابرات) يها ستگاهيا (يها ه، دکل و آنتني اقدام به احداث و نصب پايشهردار

ا مفاد يها ي قانون شهردار١٠٠ و ماده ٥ ماده ١ند، حسب مورد برابر تبصره ينما يمرتبط با آن م
  .دي نمان موضوعه رفتارير قواني شهر و ساي اسالمي شورا٧/٢/١٣٩٠شـ /٤١٣/٩٠/٣مصوبه شماره 
 يها  شاخصي ارتقاي موظف است در راستاي از شهرداريندگيسازمان به نما :٢تبصره

 يستگاههاي مورد استفاده در اين تکنولوژي و سالمت شهروندان و همچنيمنيست، ايط زيمح
 ين استانداردهاي آخريريت و به کارگيان را مکلف به رعابردار بهرهان و ي، متقاضيمخابرات

  .دينمان مهم نظارت يروز نموده و بر ا
 از آنها از مقدار يافتي که توان موثر درييستگاه هاي اي صدور مجوز برا:٣  تبصره

 ي، فضاي، بهداشتي آموزشيهاي، در مناطق با کاربريي اجرانامه نييآن شده در ييمجاز تع
  . شتر باشد ممنوع استي درصد به باال، ب١٥٠ با تراکم ي کودکان و مسکونيباز

 متر و کمتر ١٢ معابر با عرض  دريمخابرات يها ستگاهي اي صدور مجوز برا:٤تبصره
  .ن ممنوع استآاز 

 ماه پس از ٦ موظفند حداکثر در مدت ي و حقوقيقيه اشخاص حقي کل:٥تبصره
ط و يجاد شده، بـر اساس شراي ايمخابرات يها ستگاهين مصوبه نسبت به اصالح ايب ايتصو

 ي اطالعات و ارتباطات شهرداريزمان فناورسـا تأييد ن مصوبه اقدام وي ايدستـورالعملها
 مشهد ي است پس از مهلت مقرر، در صورت عدم اقدام، شهرداريهيبد. نديافت نمايرا در

  . مصوبه اقدام کند٣ ماده ١موظف است برابر تبصره 
  .........ـ ٤ماده
 و انجام اقدامات مربوط به صدور هر يريگي پيسازمان مجاز است به ازا  ـ٥ماده

 يها نهي هز خدمات جبرانيال به عنوان بهاي ر٠٠٠/٠٠٠/١٥ مبلغ يشهردار تأييد ، بامجوز
  .ديافت نماينفع دريسازمان از ذ
 يمخابرات يها ستگاهي ايبردار  عوارض صدور مجوز احداث، نصب، اجرا و بهره ـ٦ماده

  .گردد ي مافتيان درير محاسبه و از متقاضيبرابر فرمول ز
A=(P×D×S×12)/M+(H×K×L×T)  

  : است بايعوارض مساو
) ١٢ ستگاه ضرب دريب تراکم ضرب در سطح اشغال اي ضرب در ضريا مت منطقهيق(

 ضرب در نوع دکل ضرب يب کاربري ضرب در ضريستگاه مخابراتي اينوع کاربر(به اضافه 
  )در ارتفاع دکل

  
  حاتيتوض  واحد  شرح  فيرد

L  ١بر اساس جدول شماره   عدد ثابت  يب کاربريضر  
P  امالکين دفترچه ارزش معامالتيبر اساس آخر  الير  يمت منطقه ايق   
D  ٢بر اساس جدول شماره   عدد ثابت  يب تراکم ساختمانيضر  

M   ن ي باالتريدارا(عرض معبر مجاور
  بر اساس وضع موجود  متر  )يارزش معامالت

K  ٣بر اساس جدول شماره     نرخ دکل  
T  ٤ر اساس جدول شماره ب  عدد ثابت   منطقهيستگاه مخابراتينوع ا  

S  ي ارائه شده توسط متقاضيبر اساس طرح فن  مترمربع  ستگاهيسطح اشغال ا 
  شود يمحاسبه م

  حاتيتوض  واحد  شرح  فيرد

H   ارتفاع +ارتفاع دکل(ارتفاع دکل
 ي ارائه شده توسط متقاضيبر اساس طرح فن  متر  )ساختمان

  شود يمحاسبه م

ستگاه ي احداث ايحداقل معبر مجاز برا  12
 ي اسالمياس مصوب پنج ساالنه شورابر اس  متر  يمخابرات

  شهر
  
  

  ١جدول شماره 
  

  مقدار  يب کاربريضر
  ١٤   وجواز آني آموزشيکاربر
  ١٤   آنز و جواي بهداشتيکاربر

  ١٢   آنز و جواي و اقامتي مسکونيکاربر
  ١٠  ي تجاريکاربر

  ٨  ي و ورزشي اداريکاربر
  ٤  ي صنعتيکاربر
  ٢  هاير کاربريسا

    
  
  

  ٢جدول شماره 
  

  مقدار  )D(ب تراکم يضر
  ٦  بلند مرتبه

  ٥/٤  اديز
  ٥/٣  متوسط

  ١  کم
  

  ٣جدول شماره 
  

  مقدار  )K(نوع دکل 
  ١٠  ماکرو

  ٥  کرويم
  ٢  کويپ

  ٢ تا ١  ريسا
  

  ٤جدول شماره 
  

  مقدار  )T( يستگاه مخابراتينوع ا
  ٢٥  ارتباطات همراه

  ١٥  مکسيارتباطات وا
  ٥  ارتباطات نقطه به نقطه

  
 به ١٣٩٠شود تعرفه مصوب را در سال  ي م مشهد اجازه دادهي به شهردار:١تبصره

  .ديافت نمايان دري خدمات از متقاضيعنوان بها
 يا انه را به گونهيش عوارض سالي مشهد موظف است روند افزاي شهردار:٢تبصره

زات ي به سمت انتقال تجهي مخابراتيها  شبکهيان در طراحيد تا متقاضين نماييتع
  .ق شونديمضر تشوري غم و ي سيبري غ انتقالي و استفاده از بسترهاي عموميطهايح مبه

انه خواهد بود و اشخاص طرف ي محاسبه عوارض به صورت ماهي مبنا:٣تبصره
ز ي واريقرارداد موظفند عوارض هر ماه را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به حساب شهردار

 هر ماه يبرا% ٢زان يش تعرفه به ميافزاعدم پرداخت به موقع عوارض، موجب . ندينما
  .ر خواهد شديخأت
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  . استيسازه به عهده متقاض يآور  جمعنه اجرا، احداث، انتقال وي هز:٤تبصره
 ي و شهردارين متقاضي مجوز، منوط به تبادل قرارداد بيي صدور نها:٥تبصره

  .مشهد خواهد بود
 باشد، يشهردار تأييد ردا دکل موي يزات مخابراتي که نصب تجهيدر صورت ـ٧ماده

 برداران ن اشخاص و بهرهي بيه قراردادهاي مصوب از زمان عقد قرارداد، مشمول کليها تعرفه
  . خواهد گرفتبردار بهرهبه % ٨٠تعرفه به مالکان و % ٢٠ که يخواهد شد به نحو

افت ي نباشد، پس از دريشهردار تأييد  که موردييو قراردادهاها  ستگاهي با ا:١تبصره
  . عمل خواهد شد٢ برابر ماده يبردار بهره در دوران يحق و حقوقات شهردار

 مالکان  مکلف است نسبت به اعالم تخلف و اخطار بهي منطقه مربوط شهردار:٢تبصره
  .دي خدمات اقدام نمايو سپس به  متقاض

  مؤدي به مالکان در پروندهين ماده پس از اخطار کتبي مذکور در اي بده:٣تبصره
 مشهد ي به شهرداري انجام اقدامات بعدي خدمات براي متقاضيبده.  خواهد شدمنظور
  .گردد ي ماعالم

ن مصوبه را در ي اي مشهد موظف است درآمد حاصل از اجرايشهردار  ـ٨ماده
  :دينه نماي و هزيه گذارير سرماينه موضوعات زيزم

جاد ي و اير شهرداICT امور يافت شده براي درصد از عوارض در٢٠اختصاص  ـ الف
 به منظور ي مخابراتيتهاي استفاده مشترک از دکلها و ساي الزم براير ساختهايز

  يش آنها و کاهش عوارض شهري از افزايريجلوگ
 مرتبط با يآموزش يها نارها و دورهي سمي، برگزاريقاتيتحق يها انجام برنامه ـ ب

وضوعات سالمت  شهروندان در خصوص مي همراه، براي و تلفنهاييويزات راديتجه
  طيشهروندان و بهداشت مح

 و بهبود ي مخابراتيتهاي دکلها و سايباسازي در خصوص زييانجام اقدامات اجرا ـ ج
  يچشم انداز و مناظر شهر

  ن مصوبهيق اي مصادي کاهش خطرات تشعشعيجاد بستر مناسب برايا ـ د
 يه ساماندهياول يها نهي هزي اعتبار الزم براينيب شيپبا توجه به عدم  ـ۹ماده

شود تا  ي م مشهد اجازه دادهي، به شهرداري در بودجه سال جاري مخابراتيستگاههايا
نه نموده و ين موضوع هزي اي الحساب برايورت علص ال را بهي ر۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۴مبلغ 

  .دي منظور نما۱۳۹۰، در اصالح بودجه سال ي استحصالياعتبار آن را از محل درآمدها
 نامه نييآشود در چهارچوب مصوبه،  ي م اجازه داده۱۰ق ماده ي به جز مصاد:تبصره

 يو توسعه و با همکار يزير  برنامهاز توسط معاونتي مورد نيي اجرايو دستورالعملها
 ن و پس ازي تدوي و مالي و اداري، خدمات شهري و معماريمعاونت شهرساز يها حوزه
  . اجرا ابالغ گردديشهردار مشهد براتأييد 

 و گردش کار صدور مجوز و مقررات و ضوابط الزام ييدستورالعمل اجرا ـ۱۰  ماده
 يمني و نکات اي، شهري و معماريمه مقررات شهرسازي اشخاص به عنوان ضميآور برا

 ،ي و معماريمعاونت شهرساز يها ک ماه مشترکاً توسط حوزهيحداکثر در مدت 
  .شود ي مب شهردار، اجراين و پس از تصوي تدويو توسعه و خدمات شهر يزير برنامه

ف و انتخابات يالت، وظايقانون تشک ۸۰ت ماده ين مصوبه با رعاي است ايهيبد
  ».ات بر ارزش افزوده قابل اجراستي قانون مال٥٠ ماده ١ کشور و تبصره ي اسالميشوراها

 ين دادرسييالت و آي قانون تشک٨١ ماده ير اجرا که ديدر پاسخ به اخطار رفع نقص
 که يا حهي به موجب الي ارسال شده بود، وي شاکي برا١٣٩٢ مصوب سال يلت اداروان عدايد

  : شده اعالم کرده است کهيأت عموميکاتور هي ثبت دفتر اند٦/٥/١٣٩٢ ـ ٥٥٥به شماره 
  يوان عدالت اداري ديأت عموميت محترم هيريمد«

ع نقص ه رفي طاعات و عبادات در پاسخ به اخطاريت و قبوليبا ابالغ سالم و تح
  :رساند ي م به استحضار٩/٤/١٣٩٢ ـ ٩٢/٢١٦شماره 

ه رفع نقص ي اخطار١رت مصوبه با شرع مقدس موضوع بند يدر خصوص مغا:   اوالً
ر ي مغاي مصوبه سامانده٧د ماده ي ذکر گرديمي که در متن دادخواست تقديهمان طور

 يشد لذا تقاضابا ي مطي تسليرت آن با قاعده فقهيبا شرع مقدس اسالم به لحاظ مغا
ر به ذکر موارد مورد نظر يه رفع نقص دايابطال آن رادارم و اما در خصوص بند اخطار

 و يمين موضوع مشروحاً در دادخواست تقديرت مصوبه با قوانيدارد که مغا ي ممعروض
ض فوق ي صحت عرايميد که با مراجعه به دادخواست تقديان گردي بيميحه تقديال

  :گردد ي من مربوط اشارهي مجدداً به قوانيهت سهولت دسترسگردد و به ج ي مقيتصد
ع عوارض به علت عدم ي قانون موسوم به تجم٥ ماده ١مصوبه فوق با تبصره ـ ١

 يب عوارض ماهانه به جايز تصوي از جهت ابالغ و اطالع عموم و نيفات قانونيت تشريرعا
  .رت دارديساالنه مغا

نکه دکل يث اير از حيز يها ها و تبصرهي شهردار١٠٠مصوبه مذکور با ماده ـ ٢
 کرده است ي تلق١٠٠ماده  يها مهي محسوب و مشمول جري ساختماني را بنايمخابرات

  .رت دارديمغا

را صراحت يرت دارد زيز مغاي قانون ارزش افزوده ن٥٢ و ٥٠مصوبه مذکور با ماده ـ ٣
م و يمستقري غاتيونه مالخ الزم االجرا شدن قانون مذکور وضع هر گين مذکور از تاريمادت

 ١٠٤نکه بند ب ماده يمضافاً ا. ديد کاال و ارائه خدمات لغو گرديعوارض بر واردات و تول
 دولت مصوب ي از مقررات ماليم بخشيـ قانون تنظ٤ ساله و ماده ٥ه ـقانون برنام

ن ياد ي مؤيوان عدالت اداري صادره از دي و آرا٩٠ قانون بوده ٧٧ و ماده ١٣٨٠ سال
  .لب استمط

 به لحاظ عطف بماسبق نمودن مفاد مصوبه يقانون مدن ٤ مصوبه مذکور با مادهـ ٤
  .رت دارديمغا

ث مراجع ي شرکت مخابرات از ح تأسيس قانون١٣ و ٥مصوبه مذکور با ماده  ـ ٥  
  .رت دارديمجاز به وضع عوارض خاص مغا

 تحت يموازجاد سازمان يث ايالذکر از ح  مصوبه فوق٣ ماده ٢ ـ تبصره ٦  
 بدون اخذ مجوز و پروانه از ي اطالعات و ارتباطات شهرداريعنوان سازمان فناور

وزارت مخابرات دخالت در امور محوله مربوط به شرکت مخابرات خالف قانون 
 به تعداد يد شهرداريآ ي باشد الزم مين عملي مجاز به چنيرا اگر شهرداريباشد ز يم

ف ي و بدون اذن قانون باشد و وظايل اداره موازيک کشور مجاز به تشيها وزارتخانه
ارات يک دولت با اختيها را عمالً انجام دهد و خود  ک از وزارتخانهيمربوط به هر 

 ينيب شي پي شهرداري براياراتين اختين موضوعه چنيناً در قوانيقيمربوط باشد که 
نکه مصوبه مذکور بر خالف قانون و خارج يهذا نظر به برائت فوق و ايعل. ده استينگرد

أت ي ابطال آن را از قضات هيباشد تقاضا يار و برخالف شرع مقدس مياز حدود اخت
  ». خواستارميوان عدالت اداري ديعموم

حه ي به موجب اليرعامل شرکت مخابرات خراسان رضويره و مديأت مديس هيرئ
  : که اعالم کرده است١٣/٢/١٣٩٣ ـ م/٣٧١/٣٣/٧٥٠شماره 
 موضوع دادخواست ابطال يأت عمومي ه٩٢/٢١٦در خصوص پرونده کالسه «

ن ي از موجرير نامه تعداديوست تصوي به پ٢٨/٨/١٣٩٠ ـ ش/٣٦٩٠/٩٠/٣مصوبه شماره 
 يژه شهرداري شهر مشهد به وي اسالمي شورايشرعري غ ويقانونري غکه بر اثر اعمال

 به عدم يد شهرداريل تهدينان به دلده و حقوق مالکانه آيمشهد دچار عسر و حرج گرد
 ي و مسدود نمودن کد نوسازيانعقاد قرارداد اجاره با مخابرات و اخذ مجوز از شهردار

ون ماده يسي و بعضاً پلمپ ملک و ارسال پرونده به کميستم شهرسازيشان در سيامالک ا
  : کهيگردد در صورت يم ميده است تقديها خدشه دار گرديصد شهردار

 اسناد و يالملل اداره کل حقوق ني و بيه کارگروه حقوق عمومي نظرـ مطابق١
 از ي قرار دادن قسمت١٨/٥/١٣٩٠ ـ ٣١٠٦/٧ه شماره يين قوه قضايامور مترجم

ق تخلفات ي از مصادي مخابراتيها  پشت بام منازل جهت استقرار آنتنيفضا
  .باشد ي نميساختمان
 ي شهر و امـالک اختصاصيموم عي نقطه از فضـاها٦٠ مشهد حـدود يشهردارـ ٢
 مخابرات اجاره داده است ي به شرکتهايمخابرات يها  را بـه منظور احداث آنتنيشهـردار

 مصوبه مورد اشاره ١ و ٣ است و با توجه به ماده يبردار بهرهستگاهها در حال ين ايو ا
ارد و با  دياز به مجوز از شهرداري ني و عمومياحداث آنتن تلفن همراه در اماکن خصوص

 و ي امالک عموميباشد که شهردار ي مض نارواي تبعين موضوع عمل شهرداريت به ايعنا
ن موضوع در ي همي محسوب نشود ولي شهر را اجاره دهد و تخلف ساختمانياختصاص

  . محسوب شودي تخلف ساختمانيامالک خصوص
 يها عوارض مربوط به آنتن% ٢٠ن مطابق مصوبه موظف به پرداخت يـ موجر٣
  مخابرات دارند و نه از درآمديات عموم تأسيس بريتي که نه مالکياند در صورت  شدهيمخابرات

 يف خالف قانون و شرع مقدس اسالميلكن تيگردند که ا ي ما متضرريمنتفع ها  ن آنتنيا
 يآور  جمعن به مخابرات جهتيت به مراتب فوق و مراجعه موجريهذا با عنايعل. باشد يم

ن امر باعث اختالل در يشان که ايارداد اجاره در صورت عدم حل مشکل اتها و فسخ قريسا
ه و الثنا يه آالف التحي الرضا علي بن موسين حضرت علين و مجاوري، زائريارتباط رسان

الذکر در پرونده لحاظ و به عنوان سند  د مراتب فوقيي است دستور فرمايخواهد شد مستدع
 ١٩/٨/١٣٩٢ ـ ٢٠٠/١٠٤٥٠٥/٢١٠/٩٠٠٠م شماره رو استعالي نگهبان پيار شورايدر اخت

  ».ط قرار داده شودي شهر مشهد با قاعده تسلياسالم يموضوع تعارض مصوبه شورا
 خالف شرع بودن موضوع مصوبه مورد اعتراض با شرع مقدس اسالم، يدر پاسخ به ادعا

 اعالم ٧/١١/١٣٩٢ـ  ٥٢٩٠١/٣٠/٩٢حه شماره ي نگهبان به موجب الير شورايقائم مقام دب
  :کرده است که

 شهر مشهد، در جلسه مورخ ي اسالميش شورا/٣٦٩٠/٩٠/٣موضوع مصوبه شماره «
 قرار گرفت و صرف نظر از ي نگهبان مورد بحث و بررسي معظم شوراي فقها٢/١١/١٣٩٢

  ».ن شرع شناخته نشدي، خالف موازيمخالفت با قانون از نظر شرع
 ـ ٢١٠٩٩/٩/٥٠ مشهد به موجب يل شهرداريت مذکور، وکيدر پاسخ به شکا

  :ح داده است کهي توض١١/١٢/١٣٩٣
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  يوان عدالت اداري ديأت عمومياست محترم هير«
  با سالم و احترام

 شرکت مخابرات مشهد، موضوع پرونده کالسه ي مطرح از سويرو طرح دعوايپ
 شهر مشهد و ي اسالميش شورا/٣٦٩٠/٩٠/٣، به خواسته ابطال مصوبه شماره ٩٢/٢١٦
 در مورخ يون تخصصيسياقب جلسه منعقده برگزار شده در محضر قضات کممتع

م ي جهت تقديون تخصصيسياست کمي نظر به دستور ر٢٠/١١/١٣٩٣ و ٦/١١/١٣٩٣
حه ي در الي قبليميات تقدي شده عالوه بر مطالب و دفاعي و جمع بنديليحه تکميال

راد و خالصه ياصل ا. ددگر ي م اکتفايات و مطالب مهم و اساسي به رئوس دفاعيارسال
د يدارد که نبا ي من است که شرکت مخابرات مشهد عنواني آن اتيجهن و يت شاکيشکا

 از شهردار اجازه کسب نموده و پروانه TBS يها  و آنتني مخابراتيجهت احداث دکلها
ات يد که رئوس دفاعيد پرداخت نمايز نباياً پرداخت عوارض صدور پروانه نيد و ثانياخذ نما

 ي موارد قانونين مصوبه لزوم اخذ مجوز و پروانه از شهرداري در خصوص انطباق ايهردارش
  :شود ي مالً اشارهيکه ذ. ح و مشخص استيصر

  ي قانون شهردار۱۰۳به موجب ماده ـ ۱
ح ي تصرير مختلف از جمله شرکت مخابرات از شهرداريکسب اجازه ادارات و دوا

  .شده است
م ي در محدوده و حري هرگونه اقدام عمراني شهردار قانون۱۰۰به موجب ماده ـ ۲

  . استيشهر مستلزم اخذ پروانه از شهردار
 يها در قانون مربوط به خود شاکي لزوم اخذ پروانه از شهرداريعنين معنا يهمـ ۳

ن ي ا۱۳ ماده ۳ و ۲ و در تبصره ۱۳۵۰ران مصوب ي شرکت مخابرات ا تأسيس قانونيعني
ها ي لزوم اجازه و اخذ پروانه از شهرداريعني و در اصل موضوع قانون به صراحت آمده است

  تأسيسست هر چند که در زمانين يا  شرکت مخابرات شک و شبهه تأسيسبرابر با قانون
 ۱۳ وجود نداشته لکن لزوم اجازه در ماده يمورد نظر شاک يها ن قانون موضوع آنتنيا

 ۷ماده .  آمده استيز به روشني نيدار قانون شهر۱۰۳ و ۱۰۰قانون اشاره شده و در ماده 
 شرکت  تأسيس قانون۱۳ز مکمل ماده ي ني و معماري شهرسازي عالي شورا تأسيسقانون

  .مخابرات است
 لزوم اخذ پروانه از يعنينکه اصل موضوع يز از تکرار نظر به اين جهت پرهيبنابرا

 شهر مشهد با يم اسالين موضوعه مجلس، روشن است لذا شوراي برابر با قوانيشهردار
 ي اسالميف و انتخابات شوراهايالت، وظايقانون تشک ۷۱ ماده ۱۶اجازه حاصل از بند 

 ٧٤ و ماده ين ماده قانوني ا٢٣ن بند ي و همچن١٣٧٥کشور و انتخاب شهرداران مصوب 
 ٢٦  از ماده٤ قانون برنامه پنجم توسعه و تبصره ١٧٤ ب و ج ماده ي و بندهايقانون شهردار

 اقدام به صدور مصوبه ين و مستندات قانونير قواني و ساي و عمران شهرينوسازقانون 
ن ي قوانيست بلکه در راستاين موضوع ني نموده است که نه تنها مخالف با قوانعنه معترض

  ».هاستيف الزام آور شهرداري انجام تکليو در راستا
 مصوب ياداروان عدالت ي دين دادرسييالت و آي قانون تشک٨٤ ماده يدر اجرا

 يوان عدالت اداري و اسناد دي عمران، شهرسازيأت تخصصي پرونده به ه١٣٩٢ سال
 مصوبه ٥ ماده ١٢/٨/١٣٩٥ ـ ١٣٩أت مذکور به موجب دادنامه شماره يشود و ه ي مارجاع

ه ي و صدور مجوز احداث پاي تحت عنوان سامانده٢٨/٨/١٣٩٠ ـ ش/٣٦٩/٩٠/٣شماره 
ال به عنوان يون ريلي م١٥ بر اخذ يزات مرتبط مبنيو تجه يمخابرات يها ستگاهيدکل، ا

ت ي به رد شکاير قانون ندانسته و رأي را مغاي شهرداري خدمات ارائه شده از سويبها
 و يوان عدالت اداريس دي رئي مذکور به علت  عدم اعتراض از سوي صادر کرده رأيشاک

  .افته استيت ي قطعيوان عدالت اداريا ده نفر از قضات دي
  . قرار گرفتيأت عمومي مصوبه در دستور کار هير بندهاي به سايدگيرس
 به موجب يد صدوقي وحي آقايرعامليران با مديار ايشرکت ارتباطات س) ب

 حسن آباد يآن از تعرفه عوارض شهردار يها  و تبصره٢٩ و ٢٦ ي ابطال بندهايدادخواست
آباد را خواستار شده و در  شهر حسن ي اسالمي مصوب شورا١٣٩٥ و ١٣٩٤ يدر سالها
  :ن خواسته اعالم کرده است کهييجهت تب
  :رساند ي مت به استحضاريبا عرض سالم و تح«

 انتخابات ف ويالت، وظاي قانون تشک٧١ ماده ١٦ شهر قم به استناد بند ي اسالميشورا
ب تعرفه عوارض ي در هنگام تصوي قانون شهردار٥٧ کشور و ماده ي اسالميشوراها
 يوان عدالت اداري ديأت عمومي متعدد در هي به رغم صدور آرا١٣٩٥ و ١٣٩٤ يسالها

 از جمله BTS يها  شوراها و منع وضع عوارض بر آنتنيت محلي بر صالحدي تأک بريمبن
 کشور مبادرت به وضع عوارض ي مندرج در روزنامه رسم۱۸۰۶ و ۱۸۰۵ و ۱۷۹۶آراء 

نموده است و » رهي و غيات شهر تأسيسعوارض بر«موصوف تحت عنوان  يها  آنتنيبرا
مورد اشاره در ستون ضمائم و  يها  نامهي حسن آباد طيق شهرداريمتعاقباً مراتب از طر

 منصوبه در BTS يها ان ذکر است آنتنيشا. ده استيمستندات به شرکت متبوع ابالغ گرد
 از ي جزئباشند ي م همراه در منطقهي ارتباط تلفنهايشهر حسن آباد که الزمه برقرار

  قانون۱۳ و ۷ارات حاصله از مواد يشوند و با اخت ي مشبکه مخابرات کشور محسوب
ات و يو مالاند  دهي مجلس نصب گرد۱۳۵۰ران مصوب سال ي شرکت مخابرات اتأسيس

ات بر ي قانون مال۳۸ و ۵ وفق مواد ي خدمات مخابراتيز تحت عنوان کليعوارض آنها ن
ل اتخاذ ين دليگردد به هم ي م پرداختي و شهردارياتيالارزش افزوده به سازمان امور م

 يمجلس شورا (ي و مليک مرجع واحد کشوريت يم در مورد آنها صرفاً در صالحيتصم
ر ينظ يا  و منطقهيمات مراجع مختلف محليتواند قائم به تصم ي نماست و) ياسالم

ز صرف يوان ني ديمأت عموين آراء صادره از هآ شهرها باشد عالوه بر ي اسالميشوراها
 دارد و ي شهرها جنبه اعالمي اسالميه شوراهاي کلي براييايت جغرافينظر از موقع

 يوان اقدامي ديأت عمومي هير با آرايباشد و وضع هرگونه مصوبه مغا ياالتباع م الزم
رت مصوبات يت به مراتب معروض، از آنجا که مغايگردد لذا با عنا ي م محسوبيقانونريغ

ن مورد خارج يم در اين و مقررات موضوعه مشهود بوده و اتخاذ تصميت با قوانيمورد شکا
 موضوع  بهيدگيباشد، رس ي شهر حسن آباد مي اسالميارات شورايت و اختياز حدود صالح
 مصوب يوان عدالت اداري دين دادرسييالت و آي قانون تشک۱۲ ماده ۱وفق مفاد بند 

 مصوب ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ يرفه عوارض سالها تع۲۶ و ۲۹ ي و ابطال بندها۲۵/۳/۱۳۹۲
ضمناً .  قانون موصوف مورد استدعاست۸۸ ماده ي شهر حسن آباد در اجراي اسالميشورا

 شهر ي شوراي مصوبه ابالغي حسن آباد مکلف به اجرايک سو شهردارياز آن جا که از 
ت  منصوبه کل ارتباطايتهايسا يآور  جمعگر هرگونه اقدام در خصوصي دياست از سو

 که يسازد به طور ي مده مواجهين را با مشکالت عدينفعان و مشترکيمنطقه را مختل و ذ
د ير تعسر همراه خواهد گردممکن و با تعذري غهي آن در آتيجبران خسارات و تبعات منف

 بر توقف ي از شعب جهت صدور دستور موقت مبنيکي قانون ارجاع به ۳۶بدواً وفق ماده 
  ».ز مورد استدعاستيت ني شکامورد يها  تعرفهياجرا

  :ر استي مورد اعتراض به قرار زيمتن تعرفه در قسمتها
  ١٣٩٤ حسن آباد در سال يتعرفه عوارض شهردار«

  رهي و غي مخابراتيعوارض بر دکلها ـ ٢٩
ربط اقدام به نصب دکل در ي که با مشارکت ادارات ذيا حقوقي يقيه اشخاص حقيکل

ست بابت صدور مجوز نصب دکل مبلغ يبا ي مندينما ي مم شهر حسن آباديمحدوده و حر
  .نديز نماي واريال به حساب شهرداري ر٠٠٠/٠٠٠/٥٠

 و ين شهرداري مابي فيست قرارداديبا ي م قبل از صدور مجوز نصب دکل:تبصره
  .ال منعقد گرددي ر٠٠٠/٠٠٠/٥انه به مبلغ ي بر اخذ عوارض ساليشرکت مذکور مبن

  ١٣٩٥ حسن آباد در سال يت شهردار خدمايتعرفه عوارض و بها
  :رهي و غيات شهر تأسيسعوارض برـ ٢٦
ربط اقدام به نصب دکل در ي که با مشارکت ادارات ذيا حقوقي يقيه اشخاص حقيکل

ست بابت صدور مجوز نصب دکل مبلغ يبا ي مندينما ي مم شهر حسن آباديمحدوده و حر
  .نديز نماي واريال به حساب شهرداري ر٠٠٠/٠٠٠/٥٠

 و ين شهرداري مابي فيست قرارداديبا ي م قبل از صدور مجوز نصب دکل:تبصره
  ». گرددال منعقدي ر٠٠٠/٠٠٠/٥انه به مبلغ ي بر اخذ عوارض ساليشرکت مذکور مبن

حه ي شهر حسن آباد به موجب الي اسالميس شورايت مذکور، رئيدر پاسخ به شکا
  :ح داده است کهي توض٨/٨/١٣٩٥ ـ ٤١٦/٦٢شماره 
  يوان عدالت اداري ديأت عمومير محترم دفتر هيمد«

  کميسالم عل
ران به شماره ثبت يار ايت مطروحه شرکت ارتباطات سياحتراماً، عطف به شکا

ن يت اي به طرفيد صدوقي وحيت آقايري با مد١٠١٠٣٥٦٠٤٥٣ ي و شناسه مل٣١٧٥١٢
  به خواسته)٩٥٠٩٠٥٨٠٠٠٩٩٨٩٩ (٩٥/٦٦٨ شهر به موجب پرونده کالسه ي اسالميشورا

 ي اسالمي مصوب شورا١٣٩٤ و ١٣٩٥ ي تعرفه عوارض سالها٢٩ و ٢٦ يابطال بندها
ر دفاعاً ي مصوبات مذکور به شرح زيف اجراي بر توقيشهر حسن آباد و دستور موقت مبن

  :دارد ي ممعروض
  :ب عوارضي تصويفات قانوني تشريطـ ١

ف و يالت، وظايک قانون تش٧١ ماده ١٦د حسب صراحت بند يچنانچه مستحضر
ا لغو عوارض ي يح  برقراريب لواي، تصو١٣٧٥ کشور مصوب ي اسالميانتخابات شوراها

 ي دولت که از سوياست عموميزان آن با در نظر گرفتن سير نوع و ميين تغيشهر، همچن
باشد،  ي م شهري اسالميارات شوراهايف و اختي وظاهلشود، از جم ي موزارت کشور اعالم

 گري و دي مخابراتيش نصب دکلهايص ضرورت و نظر به افزايحسب تشخز ين شورا نيا
 تحت عنوان ي، عوارضيشنهاد شهرداري در نقاط مختلف شهر و حسب پيات شهرتأسيس

 نموده است که در ينيب شيپ يات شهر تأسيساي و ي مخابراتيعوارض بر نصب دکلها
 ١٣٩٥عرفه عوارض سـال  و در ت٢٩آباد در بند   حسني شهردار١٣٩٤تعرفه عوارض سال 

ز متفقاً و از يد و شورا نيل گرديـن شورا تحوي و بـه اينيب شيپ ٢٦ در بنـد يشهردار
 ينيب شيپرت يل عـدم مغايالت و بـه دلي قانـون تشک٧١ مـاده ١٦ بنـد يارات قانونياخت
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 هين جاري وقت از جمله قوانين الزم االجرايک از قوانيچ ي با هين عوارضيو وصول چن
 ١٣٩٤ب و حسب قانون، مصوبه تعرفه عوارض سال ي، عوارض موصوف را تصويمخابرات

ب يد و جهت تصويب گردين شورا تصوي ا٢٤/١٠/١٣٩٣ ـ ١١٠٣ صورتجلسه شماره يط
ار شماره يض اختيز حسب تفويد و استاندار ني تهران ارسال گرديبه استاندار

ب و ير، تصوييعوارض را بدون تغ يها ر کشور تعرفهي وز١٤/١٠/١٣٩٢ ـ ٣٤/٣/١/١١٨٣٨٦
 حسن آباد ي جهت اجرا به شهردار١٤/١١/١٣٩٣ ـ ٦٦٤٥٩/٠١/٩٣ مصوبه شماره يط

  .ابالغ نموده است
ـ ١١٥٤ نامه صورتجلسه شماره ي ط١٣٩٥ب عوارض سال ين ترتيبه هم

ده و ي تهران ارسال گرديب به استاندارين شورا مصوب شده و جهت تصوي ا٢/١٠/١٣٩٢
ر کشور ي وز١٤/١٠/١٣٩٢ ـ ٣٤/٣/١/١١٨٣٨٦ار شماره يض اختيز حسب تفويشان نيا

ـ ٥٢٨٣٠/٠١/٩٤ مصوبه شماره يب و طي را کالً تصو١٣٩٥عوارض سال  يها تعرفه
 در برگ ي شاکيلذا خالف ادعا.  ابالغ کرده استي جهت اجرا به شهردار٧/١١/١٣٩٤

مورد عوارض بر نصب دکل م شورا در يه خود که مرقوم نموده، اتخاذ تصمييدوم شکوا
 مخالف قانون بوده و يي شهر است ادعاي اسالميارات شورايت اختيخارج از حدود صالح

ب عوارض نصب بر دکل صورت نگرفته يشنهاد و تصوي از مفاد قانون در پي تخلفچيه
 ن عوارض خالف قانوني اينيب شيپ ي شاکي است چنانچه حسب ادعايهيبد. است

 است، چطور ممکن ين مخابراتير قواني و سا١٣٥٠ران مصوب يا شرکت مخابرات تأسيس
 يانه شهرداريب عوارض سالي تهران هنگام تصوياست از نظر وزارت کشور و استاندار

  !؟.حسن آباد مغفول مانده باشد
:  افزودهات بر ارزشي و قانون مالي اسالميرت تعرفه عوارض مصوب شوراهايـ عدم مغا٢

ن عوارض از ييت تعيات بر ارزش افزوده، ممنوعي متن قانون مال ازيبر خالف برداشت شاک
، ١٣٨٧ات بر ارزش افزوده مصوب ي مالي شهر، موضوع ماده قانوني اسالمي شوراهايسو

ف ين تکليي قانون مزبور تع٣٨ است که در ماده يصرفاً ناظر بر عوارض کاالها و خدمات
 عوارض يعوارض خدمات شهررالذکر، در خصوص تعرفه يشده است، اما در ماده اخ

ن يي تعيفيل نصب دکل، تکلي از قبيات شهر تأسيسشه وي، کسب و پي، صنفيساختمان
 و الذکر فوق خود به شرح يارات قانوني شهر در چهارچوب اختي اسالميده ، لذا شوراينگرد

ب تعرفه عوارض يات بر ارزش افزده، اقدام به تصوين مالي با قوانيچ گونه تعارضيبدون ه
  تأسيس و نصب دکل در چهارچوب قانونيلذا اخذ مجوز اپراتور. نصب دکل کرده است

 ييويم مقررات و ارتباطات رادي سازمان تنظي از سو١٣٥٠ران مصوب يشرکت مخابرات ا
ها در وصول عوارض ي حقوق شهرداريچ وجه نافي به هي شاکيمورد استناد اداره حقوق

 شرکت يت حقوقيز فارغ از ماهيرد اعتراض ندر تعرفه مصوب مو. باشد ي نمنصب دکل
 کشور ي از شبکه مخابراتي نصاب دکل که جزئيگر شرکتهايو د) يشاک(ار يارتباطات س

، عوارض بر نصب دکل ١٣٩٥ تعرفه ٢٦ و بند ١٣٩٤ تعرفه مصوب ٢٩هستند در بند 
  .ده استي گرديب و الزاميتصو

 وحدت يباشد نه از آرا ي ميمأت عموي هي موردي، آراي مورد استناد شاکيآراـ ٣
وان عدالت ي ديأت عمومين صادره هي متيه آرايضمن احترام به کل: هيجاد رويه و ايرو

 ٩٠ و ٨٩ه موضوع مواد يي مذکور در شکوايک از آرايچ ي، هي مورد استناد شاکيادار
ب ستند که حسيه واحد نيجاد رويه و اي در قالب وحدت رويعني يوان عدالت اداريقانون د

 يي ادارات در موارد مشابه الزم االجرا باشد، بلکه آراي تماميصراحت نصوص مذکور برا
 صرفاً در خصوص همان پرونده و ييقضا يها  بودن آثار دادنامهياست که طبق قاعده نسب

  .ربط الزم االجراستياداره ذ
  است ابطال تعرفه مصوبيآنچه خواسته شاک: ه مطروحهيي در شکوايراد شکلياـ ٤

 استاندار ار بهيض اختيبا تفو( شهر توسط وزارت کشور يراز شورايانه است که غيعوارض سال
ه، وزارت کشور يدر متن شکوائ) تيطرف شکا(د در ستون يده، لذا بايگرد تأييد زين) تهران

 ينکه آنچه موضوع خواسته شاکيز مخاطب قرار داده شوند و مهمتر اي تهران نيو استاندار
ز ي را ني است و شهرداري شهر بلکه تعرفه عوارض شهرداري اسالمي شورااست نه مصوبه

  .مخاطب قرار نداده است
 از يب عوارض بر نصب دکل برابر مقررات و عدم تخطيحال به شرح فوق، تصوي ايعل

  ».ت مطروحه مورد استدعاستي مذکور، رد شکايراد شکلي و ايفات قانونيتشر
 مصوب يوان عدالت اداري دين دادرسييو آالت ي قانون تشک٨٤ ماده يدر اجرا

 يوان عدالت اداري و اسناد دي عمران، شهرسازيأت تخصصي پرونده به ه١٣٩٢ سال
 و ٢٦ ي بندها١٩/٢/١٣٩٦ ـ ٢٠أت مذکور به موجب دادنامه شماره يشود و ه ي مارجاع

 شهر ي اسالمي شورايبي از تعرفه عوارض تصو١٣٩٥ و ١٣٩٤ ي تعرفه عوارض سالها٢٩
ر قانون يذ وجه را مغاخ با ايمخابرات يها ز نصب انواع دکلي بر تجويحسن آباد مبن
 ي مذکور به علت  عدم اعتراض از سوي صادر کرده، رأيت شاکي به رد شکايندانسته و رأ

  .افته استيت ي قطعيوان عدالت اداريا ده نفر از قضات دي و يوان عدالت اداريس ديرئ
  . قرار گرفتيأت عمومي مذکور در دستور کار هيبندهال يذ يها  به تبصرهيدگيرس

ن يس و معاوني با حضور رئ١٣/٤/١٣٩٦خ ي در تاريوان عدالت اداري ديأت عموميه
ل شد و پس از يوان تشکي و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان عدالت اداريد

  .ت مبادرت کرده اسير به صدور رأيت آراء به شرح زي با اکثريبحث و بررس
  

  يأت عمومي هيرأ
 نگهبان به موجب نامه شماره ير شوراينکه قائم مقام دبينظر به ا ـ الف
 نگهبان مصوبه شماره ي شوراي اعالم کرده است که فقها٧/١١/١٣٩٢ ـ ٥٢٩٠١/٣٠/٩٢

ن در ي بنابرااند، ص ندادهير شرع تشخي شهر مشهد را مغاي اسالميش شورا/٣٦٩٠/٩٠/٣
وان ي دين دادرسييالت و آي قانون تشک٨٧ و ماده ٨٤ ماده ٢ه  حکم مقرر در تبصرياجرا

 ي براي نگهبان موجبي شورايت از نظر فقهاي و تبع١٣٩٢ مصوب سال يعدالت ادار
  . وجود نداردين شرعيرت با موازي مغايابطال مصوبه از جهت ادعا

 ، عرضه کاال١٣٨٧ات بر ارزش افزوده مصوب سال ي قانون مال١به موجب ماده  ـ ب
 از خ الزم االجرا شدن قانونين واردات و صادرات آنها از تاريران و همچنيو ارائه خدمات در ا

 شده ادي قانون ٣٨ن قانون قرار گرفته است و در ماده ي مشمول مقررات ا١٣٨٨ سال يابتدا
ن شده و ييها در رابطه با کاال و خدمات مشمول قانون تعياريها و دهينرخ عوارض شهردار

 و ي وارداتي انواع کاالهاي هر گونه عوارض براي قانون مذکور، برقرار٥٠ماده مطابق 
ن شده يات و عوارض آنها معيف مالين قانون تکلين ارائه خدمات که در اي و همچنيديتول

 و يز برقرارين قانون ني ا٥٢ر مراجع ممنوع است و در ماده ي و ساي اسالميتوسط شورا
دکنندگان و واردکنندگان يگر از توليم و عوارض ديتقمسري غاتيافت هر گونه ماليدر

 يمخابرات يها نکه دکلها و آنتنينظر به ا. دهندگان خدمات ممنوع شده است کاالها و ارائه
 ت خدمت ارائه شده مشموليباشد و در نها ي مييد و عرضه خدمت نهايند تولي از فرآيجزئ

 يد بود و ارائه خدمت توسط شرکتها خواهالذکر فوق قانون ٣٨نرخ عوارض مصرح در ماده 
 مصوبه شماره ٧ و ٦ن مواد يست بنابراي شهر نيياي محدود به قلمرو جغرافيمخابرات
 ٢٩ و ٢٦ ي بندهايها  شهر مشهد و تبصرهي اسالمي شورا٢٨/٨/١٣٩٠ش ـ /٣٦٩٠/٩٠/٣

 شهر حسن آباد خالف قانون و ي اسالمي مصوب شورا١٣٩٥ و ١٣٩٤ يتعرفه عوارض سالها
 قانون ٨٨ و ماده ١٢ ماده ١باشد و به استناد بند  يب ميارات مرجع تصويارج از حدود اختخ
  .شود ي ابطال م١٣٩٢ مصوب سال يوان عدالت اداري دين دادرسييالت و آيتشک

ه ا  با اصالحات ١٣٣٤ مصوب سال ي قانون شهردار١٠٠ن که مطابق مـاده يج ـ نظر ـب
 يد قبل از هر اقـدام عمرانيم آن بايا حريدر محدوده شهر  و امالک واقع ين اراضي، مالکيبعد

 ١٠٣نـد و به موجب ماده ي پروانه اخـذ نماي و شروع سـاختمان از شهـرداريک اراضـيا تفـکي
 ي موظفند قبل از هر گونه اقدامي و خصوصيها و مؤسسات دولت ه وزارتخانهياد شده کليقانون 

ل احداث شبکه تلفن ي از قب٩٦ و ٩٧ق مندرج در ماده  واقع در مناطي عمرانينسبت به کارها
ت نقشه جامع ي رعاي و فرعي عمومين اتصال راههايات و همچن تأسيسريو برق و آب و سا

ن مواد يرد، بنابراي انجام گي شهرداريد با موافقت کتبيل اقدام باين قبيند و اي را بنمايشهرساز
ه، يا نصب پاي يستگاه مخابراتيداث هرگونه ات که به موجب آنها احي مصوبه مورد شکا٣ و ١

ر اعالم شده، ي شهر امکان پذي عموميزات مرتبط در معابر و فضاهايات و تجه تأسيسدکل و
  .ص نشديب تشخيارات مرجع تصويخالف قانون و خارج از حدود اخت

  ي ـ محمدكاظم بهراميوان عدالت اداري ديأت عموميس هيرئ
  

  ٣١/٤/١٣٩٦                                                                        ٩٤/٤٩٣/ره هـشما
  يبسمه تعال

  ي جاسبيجناب آقا
  راني اي اسالمي جمهوريرعامل محترم روزنامه رسميمد

  با سالم
 مورخ ٣٢٠ به شماره دادنامه يوان عدالت اداري ديأت عمومي هيك نسخه از رأي

  : با موضوع١٣/٤/١٣٩٦
 شهر كاشمر با عنوان عوارض ي اسالمي شورا٧/١٠/١٣٩٣ ـ ١٨٨٢٨/٢ره مصوبه شما«

 به لحاظ ي با بخش خصوصيال از هر دكل مخابراتي ر٢٠,٠٠٠,٠٠٠زان يحق تشعشع به م
  .گردد يوست ارسال مي به پيجهت درج در روزنامه رسم» شود يرت با قانون ابطال ميمغا

ـ مهديوان عدالت اداري دي تخصصيأتهاي و سرپرست هيأت عموميركل هيمد   ني دربي 
  

  ٩٤/٤٩٣: روندهالسه پک      ٣٢٠ :ماره دادنامهش      ١٣/٤/١٣٩٦: خ دادنامهيتار
  يوان عدالت اداري ديأت عمومي ه:يدگيمرجع رس

   فردي مقدسي اله وردي آقا:يشاك
 اخذ ٧/١/١٣٩٣ ـ ١٨٨٢٨/٢ ابطال صورتجلسه شماره :ت و خواستهيموضوع شکا

ن جلسه مورخ ي مصوب شصت و هفتميحق تشعشع نصب دکل مخابراتعوارض ساالنه 
   شهر کاشمر ي اسالمي شورا١٤/١٠/١٣٩٣
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 فرد به وکالت از شرکت مخابرات استان ي مقدسي اله وردي آقا:گردش کار
 ابطال صورتجلسه شماره يبه موجب دادخواست) شهرستان کاشمر (يخراسان رضو

 مصوب ي حق تشعشع نصب دکل مخابرات اخذ عوارض ساالنه٧/١/١٣٩٣ ـ ١٨٨٢٨/٢
 شهر کاشمر را خواستار شده ي اسالميشورا١٤/١٠/١٣٩٣ن جلسه مورخ يشصت و هفتم
  :ن خواسته اعالم کرده است کهييو در جهت تب

  ت، احتراماًيبا ابالغ سالم و تح«
 به وکالت از شرکت مخابرات خراسان ياتيم اصل وکالتنامه ملصق به تمبر ماليبا تقد

 و ابطال آن را به جهت يدگي رسي معترض و تقاضاالذکر فوق نسبت به مصوبه يرضو
  . دارميأت عموميارات را از محضر قضات هيرت مصوبه با قانون وخارج از حدود اختيمغا

 ـ ١٨٠٥ ي ال١٧٩٥ آراء شماره ي ط٢٩/١٠/١٣٩٣خ ي در تاريأت عموميه: اوالً
 حق اشعه در قبال نصب دکلها و  در خصوص اخذ عوارضي اسالمي مصوبات شورا١٨٠٨

نکه مصوبه يص و ابطال نموده است و با توجه به اي را خالف قانون تشخيمخابرات يها آنتن
 است يمخابرات يها  شهر کاشمر دائر به اخذ عوارض بابت دکلها و آنتني اسالميشورا

 به  نسبتي قابل تسري عمومي انطباق داشته و رأيأت عمومي هيکامالً با موضوع رأ
  .باشد ي ممورد

  :رساند ي مر بودن مصوبه مورد اعتراض با قانون به استحضاريدر خصوص مغا: اًيثان
 ي اسالميف و انتخابات شوراهايالت، وظاي قانون تشک٨٠ ماده ٣طبق تبصره ـ ١

 يم را که مربوط به دستگاههايه شوراها موظفند هرگونه تصميدارد کل ي مکشور مقرر
 که يدر حال. نديبالفاصله به دستگاه مربوطه ابالغ نمااند   کرده مختلف اتخاذيياجرا

ت تبصره مذکور حق يمصوبات مورد اعتراض به شکات ابالغ نشده و عمالً با عدم رعا
  .اعتراض سلب شده است

 ٥٠ل ماده ي ذ١  وضع آن، تبصره يحسب مفاد مذکور در مصوبه، مستند قانونـ ٢
 همان قانون، عرضه کاالها ١ که به شرح ماده ي در حالات بر ارزش افزوده استيقانون مال

ن واردات و صادرات آنها مشمول مقررات قانون فوق است، که يران و همچنيو خدمات در ا
ا صادرات يق عرضه کاال يتوان از مصاد ي نم راي مخابراتي از دکلهايبردار بهرها يقطعاً نصب 

توانند  ي نمي از شبکه مخابراتيعنوان جزئن دکلها به يگر اي ديو واردات دانست و از سو
 از يند لذا موضوع مصوبه مذکور اساساً خروج موضوعي عرضه نمايبه صورت مجزا خدمت

  .رالذکر دارديماده اخ
 به محل يمنقول آن است که از محلري غمال«دارد  ي م مقرري قانون مدن١٢ماده ـ ٣

 يا به واسطه عمل انسان به نحوي باشد ينکه استقرار آن ذاتيگر نتوان نقل نمود اعم از ايد
 يت فني در ماهياندک دقت» ا محل آن شوديا نقض خود مال ي يکه نقل آن مستلزم خراب

ف فوق نسبت به آنها صدق نمـود و ين مطلب خواهد بود که تعرياد ي مؤ مخابراتيدکلها
 قانون ١٢ه  ماد٨ح بند يباشند، کـه بنا بـه تصر ي ممنقولري غ مالي مخابراتيدکلها

ات و ي هستند که از پرداخت ماليمنقول از جمله مواردري غات بر ارزش افزوده امواليمال
 و سطح شهر بابت يرا با پرداخت عوارض نوسازيعوارض موضوع آن قانون معاف هستند ز

 ي اسالميگر وجود ندارد لذا شوراي پرداخت عوارض دي برايليگر دليمنقول دري غاموال
ات بر ارزش يمنقول مستند به قانون مالري غار جهت وضع عوارض بر امواليشهر فاقد اخت

  .افزوده است
ات بر ارزش افزوده ارائه خدمات مشمول ي قانون مال٥ف مقرر در ماده يوفق تعرـ ٤

 يباشد در حال ي مدر قبال مابه ازاءري غيپرداخت عوارض در آن قانون، انجام خدمات برا
ل ي تحصيکنند بلکه برا ي نمافتي دريي تنها بابت دکلها مابه ازا نهي مخابراتيکه اپراتورها

  .ندينما ي م را به مالکان پرداختين دکلها مبالغ متنابهي ايحق استفاده از فضا
 ازاء ن در قبال مابهي به مشترکي اقدام به ارائه خدمات مخابراتي مخابراتيشرکتها ـ ٥

ات بر ارزش ي و فصل سوم قانون مال٣٨ و ٥ند که وفق عمومات مقرر در مواد ينما يم
 درصد ٨ قانون برنامه پنجم توسعه اقدام به پرداخت ١١٧ ماده ٢ز تبصره يافزوده و ن

 ي اسالميند، لذا اقدام شوراينما ي مي و شهردارياتيات و عوارض به سازمان امور ماليمال
 ي موضوعي وضع عوارض براي از شبکه مخابراتيث وضع مجدد عوارض بر بخشيشهر از ح

 قانون ٥٠ح با مفاد ماده يرت صريف شده، لذا مغاين تکلييش تعياست که در آن قانون برا
  .ل آن داردي ذ١ات بر ارزش افزوده و تبصره يمال

 که استفاده از آن از يملموسري غف خدمت به عنوان محصوليگر تعري دياز سو
 اصل ي کلياستهاي سياجرا قانون ١ ماده ٢ست در بند يک نيد آن قابل تفکيند توليفرا
 ارائه خدمت و ي مختلف الزم برايک اجزايانگر عدم امکان تفکيز بي ني قانون اساس٤٤

  .اخذ عوارض بابت آن اجزاء همراه با اخذ عوارض بابت اصل خدمت است
ه ي کل١٣٣٤ در سراسر کشور مصوب ي شدن ارتباطات تلفنيبه موجب قانون مل ـ ٦

 شده ي آن در سراسر کشور مليبردار بهره و ي و نگهدار تأسيسامور مربوط به تلفن از
 تلفن همراه هستند ي از شبکه مليز جزئي ني سي تي موسوم به بي مخابراتيدکلها. است

 مستقل از شرکت يران قرار دارند که شرکتيار ايت شرکت ارتباطات سيکه در مال
  .مخابرات است

 سازمان يت صادره از سوي فعالشرکت مزبور به شرح اساسنامه مربوطه و پروانه
 تلفن ي است وخدمت مليت  ملي حوزه فعالي داراييويم و مقررات و ارتباطات راديتنظ

ن ي نمود که اي تلقيتوان عوارض محل ي نمدهند لذا عوارض وضع شده را ي مهمراه را ارائه
  .ت قرار گرفته استي مورد عنايوان عدالت اداري ديأت عموميمعنا مکرراً در ه

ند لذا مستند به وحدت ينما ي نمي مخابراتي بابت دکلهايچ خدمتيها هيشهردارـ ٧
ن ييم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعيف محدوده و حري قانون تعار٣ ماده ٥مالک تبصره 

 شده دي تأکأت بداني است و در آرا هيآنها وضع عوارض بدون خدمت فاقد وجاهت قانون
 نسبت به  مورد و ابطال آن را از ي قبليأت عمومي ه مفاد آراءي تسرياست لذا تقاضا
  ». را دارميوان عدالت اداري ديأت عموميمحضر قضات ه

  :ر استيمتن صورتجلسه مورد اعتراض به قرار ز
  است محترم اداره مخابرات شهرستان کاشمرير«

 و ٨٠ اده م٣، به استناد تبصره ي جنابعاليقات براين توفي بهتريبا سالم واحترام و با آرزو
حه يله الين وسي کشور، بدي اسالميف و انتخابات شوراهايالت، وظاي قانون تشک٩٣ماده 

 کاشمر راجع به عوارض ساالنه حق تشعشع که ي شهردار٧/١/١٣٩٣ ـ ١٨٨٢٨/٢شماره 
ده جهت يب رسي شهر کاشمر به تصوي اسالمين صورتجلسه شورايدر شصت و هفتم

س ي رئ ـ . گردد ي مم حضورتانيوست تقديبه شرح پ ياستحضار و هر گونه اقدام مقتض
   شهر کاشمري اسالميشورا

  صورتجلسه
 قانون ٧٧ و ماده ٧١ ماده ٢٦ و ١٦، ٩، ٢ ي از بندهايارات ناشيبا توجه به اخت

 ٧/١٠/١٣٩٣ ـ ١٨٨٢٨/٢حه شماره ي کشور الي اسالميف و انتخابات شوراهايالت، وظايتشک
 شورا مطرح ١٤/١٠/١٣٩٣ حق تشعشع در جلسه مورخ  راجع به عوارض ساالنهيشهردار

  .ديب گردير تصويو به شرح ز
  متن مصوبه

 در محل يا بخش خصوصي توسط شرکت مخابرات يدر قبال نصب هر دکل مخابرات
د توسط يگردد که با ي منييانه تشعشع تعيال به عنوان عوارض ماهي ر٠٠٠/٠٠٠/٢٠مبلغ 

 ي، شرکتهايا بخش خصوصيرکت مخابرات ان دکل توسط شبردار بهرها يصاحبان 
  .نديز نماي واري به حساب شهرداريا دولتي يخصوص

  . انجام گرددي نصب دکل با مجوز شهردار:١تبصره
  . ممنوع استي نصب دکل در منازل مسکون:٢تبصره
  ». محاسبه گرددي تعرفه تجارينه عوارض نصب بر مبناي هز:٣تبصره

حه ي شهر کاشمر به موجب الي اسالميراس شويت مذکور، رئيدر پاسخ به شکا
  :ح داده است کهي توض١٥/١٠/١٣٩٤ ـ ٥٨٦شماره 

، ي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادينکه قانون اصالح مواديرغم ايعل ـ   الف
ر ي و وصول عوارض و ساي برقراريران و چگونگي اي اسالمي جمهوري و فرهنگياجتماع

ـ ١٣٨١ مصوب ي وارداتيدهندگان خدمات و کاالها هدکنندگان کاال، ارائيوجوه از تول
ات بر ارزش ي قانون مال٥٢به استناد ماده ) ع عوارضيموسوم به تجم (٢٢/١٠/١٣٨١

  :گردد ي مل اعالميده اما جهت استحضار موارد ذي لغو گرد١٧/٢/١٣٨٧افزوده مصوب 
خ ي از تارقانونگذار اعالم نموده) ع عوارضيتجم(ک قانون فوق يدر سطر اول ماده 

باشد و  يم) ع عوارضيتجم( و وضع هرگونه عوارض صرفاً بر اساس قانون ي برقرار١/١/١٣٨٢
به عوارض  يا  قانون اشارهيچ جايده است و هي لغو گرديه عوارض وضع شده قبليکل

نده ي آيد نشده است و برايار شورا قي بر عدم اختي شهرها مبني اسالمي شوراهايبيتصو
ع ي قانون تجم٥ ماده ١ برقرار نشده بلکه در تبصره يتينه تنها ممنوع) ١/١/١٣٨٢بعد از (

ده ي شهرها اعطاء گردي اسالمي به شوراهايار وضع عوارض محليعوارض، صراحتاً اخت
  .ده استي شهر واگذار گردي اسالمي به شوراهايوضع عوارض محل: اوالً:  است، لذا
 شهر ي اسالمي اشاره شده شورا٥ ماده ١چنان که به صراحت در تبصره : اًيثان

  .باشد ي مش عوارض در هر سال را دارايار افزاياخت
 يشورا.  را داشته استيار وضع عوارض محلي شهر اختي اسالمينکه شورايجه اينت

ف و انتخابات يالت، وظاي قانون تشک٧١ ماده ١٦ شهر کاشمر به استناد بند ياسالم
 ي اسالميف شورايوظا (١/٣/١٣٧٥ان مصوب  کشور و انتخاب شهرداري اسالميشوراها

را برابـر ... عوارض ساالنه حق تشعشع و عوارض حق انشعاب آب و فاضالب و برق و ) شهر
ز در يصالح ارسال و مراجع ني به مراجع ذيفات قانونيت تشريقانون وضع و پس از رعا

ع عوارض و يبه تجم قانون موسوم ٥ ماده ١ نداشته و به استناد تبصره يموعد مقرر اعتراض
 يات بر ارزش افزوده در مهلت مقرر اعالن عمومي قانون مال٥٠ ماده ١ن تبصره يهمچن

  .نموده که کامالً منطبق با قانون اقدام شده است

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


 ١٣صفحه     WWW.RRK.IR                         ۲۹/۵/۱۳۹۶       روزنامه رسمي                 WWW.DASTOUR.IR                      ۲۱۱۰۱شماره

  : مؤديدر فرض اعتراض ـ ب
أت ي مصوب هيياجرا يها نامه نييآن را با ي شهر مکلف است قواني اسالميشوراـ ١

  .ديران اجرا نمايوز
 ي اسالمي نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهايي اجرانامه نييآدر ماده ـ ٢

 کشور و انتخاب ي اسالميف و انتخابات شوراهايالت، وظايشهر، بخش، موضوع قانون تشک
  .د شده استيبه صراحت ق) رانيأت وزي ه٧/٧/١٣٧٨مصوب (شهرداران 

 ي، خدماتيدي، تولي صنفي از اماکن، واحدهانامه نييآن ي عوارض موضوع ا٣ماده «
  ». قابل وصول استيگري دي و هرگونه منبع درآمديو صنعت

باشد نصب  ي مدهنده خدمات  ارائهيق دستگاههايشرکت مخابرات، برق، گاز از مصاد
ک ي ارائه يا کنتور برايا لوله و يباشد نصب علمک و  ي مک خدماتي ارائه يدکل برا
.  ندارديارائه خدمت مفهومري غيارد فوق براات و مو تأسيسباشد لذا نصب ي مخدمات
ا به يک نوع خدمت به شهروندان ي دکل مخابرات ارائه يتوان ادعا نمود راه انداز ي مچگونه
  .باشد ي نم ...ي ادارينهادها

  .ديات بر ارزش افزوده اعالم گردي قانون مال٥در ماده ـ ٣
د مندرج در فصل نهم، انجام ن قانون، با استثناء مواريارائه خدمات در ا  ـ٥ماده«

  ».باشد ي مدر قبال ما به ازاءري غيخدمات برا
ات بر ارزش افزوده به کار رفته است و هر نوع ي قانون ماليواژه ما به ازاء برا: اوالً

  .گردد ي مات بر ارزش افزوده وصول گردد شامل واژه فوقي که تحت عنوان ماليمبالغ
 وضع و وصول يي اجرانامه نييآ ٣به استناد ماده  شهر کاشمر ي اسالميشورا: اًيثان

  .ات نداردي با عوارض توام با ماليعوارض وضع نموده که ارتباط) ٧/٧/١٣٨٧عوارض مصوب 
ص داده يتخص) مابه ازاء(ات بر ارزش افزوده ي قانون مال٥اگر وضع عوارض فقط به ماده : ثالثاً

  .ف وضع شده و نقض غرض خواهد بود خالالذکر فوق قانون ٤٣شود آن گاه بند الف ماده 
 ينيل زمي مسافر در داخل کشور با وسايحمل و نقل برون شهر: ٤٣بند الف ماده «

  »ط به عنوان عوارضي بليبها%) ٥( پنج درصد يي و هواييايدر) يليبه استثناء ر(
همراه ري غعوارض( وضع عوارض يگردد خود قانون هم برا ي مچنان که مالحظه

د يرا به کار برده است حال با% ٥مت مقطع يکامالً ق)  مورديارض براات با عويمال
 ييگر ما به ازايک نقطه به نقطه دي مسافر از ييا اتوبوس در جابجايما يا هواپي شود آسوال
ط از ي بليشود کامالً واضح است که بها ي م انجاميراتيين تغيا در مسافريآ. دهد ي مانجام
 وضع وصول عوارض توسط نامه نييآ ٣که در ماده باشد  ي مق عوارض خدمتيمصاد

  .ده استيد گرديز به صراحت قي ن٧/٧/١٣٨٧ مصوب ي اسالميشوراها
ارات ي از اختي اسالمي شهر هم همانند مجلس شوراي اسالمينکه شورايجه اينت

نصب دکل، انشعاب و عوارض  (ي خدماتي ارائه دستگاههاي استفاده نموده و برايقانون
 ي شده لذا شهرداري طيفات قانوني وضع نموده است و چون تشريرض قانونعوا) تشعشع

 بوده و تمام     يدولتري غيک نهاد عموميها يشهردار. ديد نسبت به وصول آن اقدام نمايبا
  .ندينمان ي تأمق عوارضين از طريد به استناد قواني خود را باي و عمرانيجار يها نهيهز

ن ي به استناد قوانيوان عدالت اداري ديمومأت عيدر خاتمه از محضر قضات ه
 در خصوص عوارض تشعشع، عوارض دکل، عوارض  مؤديي درخواست رد ادعاالذکر فوق

  ».ب را دارمحق انشعا
ن يس و معاوني با حضور رئ١٣/٤/١٣٩٦خ ي در تاريوان عدالت اداري ديأت عموميه

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

  
  يأت عمومي هيرأ

 ي مخابراتيو دکلهاها   آنتني براي اسالمينکه وضع عوارض توسط شوراهاينظر به ا
 ١٨/٣/١٣٩٥ ـ ٢١٠ شماره ي از جمله رأيوان عدالت اداري ديأت عموميدر آراء متعدد ه

، ١٣٨٧ات بر ارزش افزوده مصوب سال ي قانون مال١به موجب ماده «ن استدالل که يبا ا
 شدن خ الزم االجراين واردات و صادرات آنها از تاريران همچنيعرضه کاال و ارائه خدمات در ا

 ٣٨ن قانون قرار گرفته است و در ماده ي، مشمول مقررات ا١٣٨٨ سال يقانون از ابتدا
ها در رابطه با کاال و خدمات مشمول قانون ياريها و دهيارض شهرداراد شده نرخ عويقانون 
 انواع ي هرگونه عوارض براي قانون مذکور، برقرار٥٠ن شده است و مطابق ماده ييتع

ات و يف مالين قانون تکلين ارائه خدمات که در اي و همچنيدي و تولي وارداتيکاالها
 ٥٢ر مراجع ممنوع است و در ماده يسا و ي اسالمين شده توسط شوراهايعوارض آنها مع

دکنندگان ي تولگر ازيم و عوارض ديرمستقيات غيافت هرگونه مالي و دريز برقرارين قانون نيا
 يمخابرات يها خدمات ممنوع شده است و دکلها و آنتندهندگان  و ارائهکنندگان  و وارد

ت مشمول نـرخ ـن خـدميت اي است و در نهايند عرضه خدمات مخابراتي از فرآيجزئ
ن با توجه يابطال شـده است، بنابرا» .باشد يالذکر م فوق قانون ٣٨عوارض مصـرح در مـاده 

 شهر کاشمر ي اسالمي شورا٧/١٠/١٣٩٣ ـ ١٨٨٢٨/٢اد شده مصوبه شماره يبه استدالل 

ا بخش ي يال از هر دکل مخابراتي ر٠٠٠/٠٠٠/٢٠زان يبا عنوان عوارض حق تشعشع به م
شود و به  ي مصيب تشخيارات مرجع تصوي قانون و خارج از حدود اخت، خالفيخصوص

 يوان عدالت اداري دين دادرسييالت و آي قانون تشک٨٨ و ماده ١٢ ماده ١استناد بند 
  .شود ي م ابطال١٣٩٢مصوب سال 

  ي ـ محمدكاظم بهراميوان عدالت اداري ديأت عموميس هيرئ
  

  ٣/٥/١٣٩٦                                                                         ٣٠٠/٢٠٨٧٢رهشما
  ران ي اي و معماري شهرسازي عاليمصوبه شورا

   با طرح جامع شهر گرگانيليرت طرح تفصيرامون مغايپ
  )ت خط محدوده گرگانيق و تثبيتدق(

  گلستان و توسعه استان يزير  برنامهيشورا سيرئاستاندار محترم و 
موضوع ١٩/٤/١٣٩٦ران در جلسه مورخ ي اي و معماريازشهرس ي عاليشورا

) ت خط محدوده گرگانيق و تثبيتدق( با طرح جامع شهر گرگان يليرت طرح تفصيمغا
 و توسعه استان گلستان را مورد يزير برنامه ي شورا٢١/١٢/١٣٩٥مصوب جلسه مورخ 

 مطابق نقشه  ويته فني كم١٧/٣/١٣٩٦ت به صورتجلسه مورخ ي قرارداد و با عنايبررس
  : مقرر نمود١وستيپ

ت يبا عنا)  به سمت المنگ٢٠راب يانج (٢ق محدوده در موضع شماره يبا تدق. ١
 خالف يها  به ساخت و سازيت بخشي و مشروعي زراعينکه موجب الحاق اراضي ابه
 .مخالفت شد، گردد يم

 يراع زيق با خروج اراضيد تدقيمقرر گرد)  افسرانيانتها (٦در موضع شماره . ٢
 .ساخته شده محدود گردد يها  پالکيبه حد کالبد، کپارچهي يباغ

 ي موسوم به قاضياراض ـ  افسرانيشمال کو( ٧ در موضع شماره يبا الحاق اراض. ٣
 .دياز شهر مخالفت گرديت به عدم نيبا عنا) زاده

ه بر د خط محدودي مقرر گرد) جاده آق قاليبلوار استر آباد ابتدا( ٨در موضع شماره . ٤
 .ق شودي تدق)وه و تره بار موجوديدان ميم( موجود يزات شهري تجهي کاربريوار شمالي ديرو

 مقرر )ع برق استانيجنب شرکت توز (٩ ضمن موافقت با انتزاع موضع شماره .٥
  .ن محل اصالح گرددي طرح جامع در ايشنهاديد معبر پيگرد

 ي متر٣٥وجه به وجود معبر با ت) ٢٤ام يخ ـ ام يشرکت خ (١٠ در موضع شماره .٦
د خط يمقرر گرد،  مورد نظري ضمن موافقت با الحاق اراض٥ون ماده يسيمصوب کم

 . منطبق گرددي متر٣٥ معبر يبه لبه خارج،  با کاهشين اراضيمحدوده در مجاورت ا
 صرفاً در حد )جنب دانشگاه آزاد ـ يابان جاميخ(١١ موضع شماره يبا الحاق اراض. ٧
 .دي موافقت گردي هکتار٦٤مصوب موسوم به  يکيطرح تفک
ل عدم وجود يبه دل) جنب دانشگاه آزاد ـ بلوار دانشگاه( ١٢ با الحاق موضع شماره .٨

  خالف خارج از محدوده شهريها ز وجود ساخت و سازي و ني و شهرسازيه فنيتوج
 .گردد ي ممخالفت
نکه ي ابا توجه به) آبادعت به سمت نصر ي طبيکو (٢١ موضع شماره يبا الحاق اراض. ٩

 .گردد ي ممخالفت،  خواهد بودي زراعيمتضمن الحاق اراض
 با توجه )٢٦ گلشهر يانتها ـ يشهرک طالقان( ٢٣ موضع شماره يبا الحاق اراض. ١٠

  .گردد ي ممخالفت،  خواهد بودي زراعينکه متضمن الحاق اراضيبه ا
 و يه فنيل نداشتن توجيبه دل )شهرک تاالر( ٢٦ موضع شماره يبا الحاق اراض.  ١١
  .گردد ي م به محدوده شهر مخالفتي زراعيالحاق اراض
نکه ي با توجه به ا) شهرک تاالريورود( ٢٨ در موضع شماره يبا الحاق اراض. ١٢

 .گردد ي ممخالفت،  خواهد بودي جنگلي به اراضيمتضمن الحاق و تعد
 صرفاً )١٠٧ عدالت ي انتها ـ  سازگاريکيتفک( ٣٤ موضع شماره يبا الحاق اراض. ١٣

 مورخ ١٤٥٩٠موضوع نامه شماره  (٥ون ماده يسي کم٢٣/٣/١٣٨٣در حد مصوبه 
 .گردد ي مموافقت)  گرگاني شهردار٢٢/٢/١٣٨٣

 )٦ ياني ـ کوچه کيانيابان کي ـ خيستي بهزيکو (٤٧ موضع شماره يبا الحاق اراض. ١٤
 به محدوده شهر ي زراعي اراضز الحاقي و ني و شهرسازيه فنيبا توجه به عدم توج

 .گردد ي ممخالفت
 شهر گرگان مطابق يليق محدوده طرح تفصير موارد تدقيالزم به ذکر است با سا

 و توسعه استان گلستان به شرح جداول و يزير برنامه ي شورا٢١/١٢/١٣٩٥مصوبه مورخ 
عمال  با ايليد نقشه محدوده طرح تفصي ضمناً مقرر گرد.ديوست موافقت گردينقشه پ

  .ابالغ گردد ي عاليشورار يشروط فوق توسط دب
  .شود ي مانعكاس و اقدام اعالم دستور و صدور مراتب جهت استحضار

  يروزحناچي ـ پي و شهرسازي معماري عالير شوراي و دبي و شهرسازيمعاون معمار
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .ـ نقشه پيوست مورداشاره به روزنامه رسمي كشور ارسال نشده است١
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  ٢/٥/١٣٩٦                                                                         ٣٠٠/٢٠٧٤٢رهشما
  ران ي اي و معماري شهرسازي عاليمصوبه شورا

   با طرح جامع شهركاشانيليرت طرح تفصيرامون مغايپ
  اصفهان و توسعه استان يزير  برنامهيشورا سيرئاستاندار محترم و 

رت يموضوع مغا١٩/٤/١٣٩٦ران در جلسه مورخ ي اي و معماريشهرساز ي عاليشورا
 ١٤/١٢/١٣٩٥جامع شهر كاشان مصوب جلسه مورخ  با طرح يلي طرح تفصياساس
د يضمن تائ  قرارداد وي و توسعه استان اصفهان را مورد بررسيزير برنامه يشورا

  :،  مقرر نموديته فني كم٣/٤/١٣٩٦صورتجلسه مورخ 
  راوند، به محدوده شهر با توجه به سابقه وقوع درييـ با الحاق سكونتگاه روستا١

 توسعه استان يزير برنامه ي مطابق نظر شورايجود كد آباد و عدم وي قبليليطرح تفص
 .ديموافقت گرد

ت به وجود يبا عنا) شمال كارگر (ي هكتار مراتع در شمال شرق٩/٦ـ با الحاق ٢
 .گردد ي م خالف مخالفتيساخت و سازها

 سبز بعنوان اساس ي فضاي آباد با كاربري ناج٢ فاز ي هكتار اراض١٧/٢٦ـ با الحاق ٣
 ين اراضي اي آتير كاربريي مجاز به تغ٥ون ماده يسي كمتبعاً. گردد ي مافقتطرح مو

 .باشد ينم
لك يس يها  تپهيواقع در جنوب شرق) مثلث شكل (ي هكتار اراض٦/١٤ـ با الحاق ٤
 ٥ون ماده يسي كمتبعاً. گردد ي به عنوان اساس طرح موافقت مي زراعيكاربر نگ بايمجاور ر

 .  باشد ي نمين اراضي اي آتير كاربريي به تغمجاز
ل ي دلبه) ن بزرگي فيشرق روستا( واقع در جنوب شهر ي هكتار٩/٦ يـ  با الحاق اراض٥

 .دي، مخالفت گردي اراضيت زراعيماه
 و يزير برنامه ي مطابق مصوبه شورايلير الحاقات و انتزاعات طرح تفصي ـ با سا٦
 .ديوست موافقت گردينقشه پ
 . ابالغ گرددي عالير شوراي با اعمال شروط فوق توسط دبيليـ نقشه محدوده طرح تفص٧

  .شود ي مدستور انعكاس و اقدام اعالم صدور و مراتب جهت استحضار
  يروزحناچي ـ پي و شهرسازي معماري عالير شوراي و دبي و شهرسازيمعاون معمار

  
  ٣/٥/١٣٩٦                                                                        ٣٠٠/٢٠٨٧١رهشما

  ران ي اي و معماري شهرسازي عاليمصوبه شورا
   باطرح جامع شهرگنبدكاووسيليرت طرح تفصيرامون مغايپ

  ) گرگاني مسكن جانبازان لشگر سي تعاونيالحاق اراض(
  گلستان و توسعه استان يزير  برنامهيشورا سيرئاستاندار محترم و 

 مصوبه مورخ ١٩/٤/١٣٩٦ران در جلسه مورخ ي اي و معماريشهرساز ي عاليشورا
اده گرگان ي پ٣٠ متعلق به لشگر ي هکتار اراض٢/٢ خود در خصوص الحاق ٣١/٣/١٣٩٥

 قرار داد و ضمن يرا مورد باز نگر) خدماتن ي تأمبا( ي مسکونيبه محدوده شهر با کاربر
مذکور  ين خصوص با الحاق اراضي در ايته فني کم٢٨/٣/١٣٩٦د صورتجلسه مورخ يتائ

  :دينما ي مر موافقتيمنوط به تحقق شروط ز
ش ياده گرگان به مساحت بي مربوط به پادگان لشگر پين كه اراضيت به ايـ با عنا١

 داشته و يخدمات ـ ي مسكونيكاربر،  و در چهارچوب طرح جامع مصوب هكتار قبال٦٠ًاز 
 آن در يركاربريي تغ برنامه انتقال وين استانيولؤكنون محقق نشده و طبق اظهارات مستا
 ي شهركاربريل وكاهش سطوح مسكونيلذا به جهت تعد، ستيك متصورنينده نزديآ

 هكتار به طور كامل ٦٠ش از ياده گرگان با مساحت بي پ٣٠ مربوط به پادگان لشگر ياراض
 .ابدير ييتغ» ينظام«به » ي خدمات ـ يمسكون«از  

 .    اخذ گردد١ ماده ١ن تبصره ويسي، مصوبه كمي اراضيت زراعيـ باتوجه به ماه٢
ن يو همچنها  ي قانون شهرداري اصالح١٠١، مطابق ماده يخدمات يها ـ سرانه٣
 . گرددن ي تأمت امالكين وضعييل ماده واحد قانون تعي ذ٤تبصره 
  . گرددينيب شي طبقه پ٣ ي الحاقيـ حداكثر تعداد طبقات در اراض٤

  .شود ي ماقدام اعالم وانعكاس  دستور صدور و مراتب جهت استحضار
  يروزحناچي ـ پي و شهرسازي معماري عالير شوراي و دبي و شهرسازيمعاون معمار

  
  ٢/٥/١٣٩٦                                                                         ٣٠٠/٢٠٥٨٨رهشما

  هيرامون اصالحيپران ي اي و معماري شهرسازي عاليمصوبه شورا
  اسيفرادست وكالن مق يها  طرحيته تخصصيكم ـ ٢٠/١٠/١٣٩٦ مصوبه 

  ي عاليرخانه شورايركل محترم دبيمد
رو ي خود پ١٩/٤/١٣٩٦ران در جلسه مورخي اي و معماريشهرساز ي عاليشورا

 يته تخصصياعضاء و نحوه کار کم، فين وظايي بر تعي مبن٢٠/١٠/١٣٩٥مصوبه مورخ 

 يته فنيکم(ران ي اي و معماريشهرساز ي عاليشورااس ي فرادست و کالن مقيطرحها
  :ل را مصوب نمودي  به شرح ذيراتييتغ، )٥شماره 
  :گردد ي مافته و اصالحير يير تغي به شرح زي قسمت ب مصوبه قبل١بند ) ١
  .ي و معماري شهرسازي عالير شوراي با انتخاب و ابالغ دب٥ شماره يته تخصصير كميدب
و ) مندرج در بند ج مصوبه مذكور(ق يروز توفيف دكتر يبا توجه به انصراف آقا) ٢

ان ي حذف و آقايقي حقيشان از اعضايله نام اينوسي، بد٥ته يعدم حضور در جلسات كم
و دكتر رضا ) يد بهشتي دانشگاه شهيئت علميعضو ه(ف زادگان ين شريدكتر محمد حس

 .شوند يزوده م افيقي حقيبه جمع اعضا)  دانشگاه علم و صنعتيئت علميعضو ه(ن يرالديخ
د يام.  شماره پنج برسديته فني است مراتب به استحضار اعضاء محترم كميمقتض

 ي و حقوقيقيه اعضاء حقيازكل. ته،يت موضوعات مورد بحث كمياست با توجه به اهم
  .ابندي جلسات حضور درخواست شود تا به طورمستمر در

  يروزحناچي ـ پيهرساز و شي معماري عالير شوراي و دبي و شهرسازيمعاون معمار
  

  ٢/٥/١٣٩٦                                                                        ٣٠٠/٢٠٥٨٧رهشما
  ران ي اي و معماري شهرسازي عاليمصوبه شورا

  )سقزوبانه يها شامل شهرستان(ه شمال كردستان يرامون طرح جامع ناحيپ
  كردستان و توسعه استان يزير  برنامهيشورا سيرئاستاندار محترم و 

 صورتجلسهرو ي پ۱۹/۴/۱۳۹۶ران در جلسه مورخ ي اي و معماري شهرسازي عاليشورا
طرح «ران ي اي ومعماري شهرسازي عالياس شورايفرادست وكالن مق يها ته طرحيكم

 قرار داد و با يرا مورد بررس» ) سقز و بانهيشهرستانها( ه شمال كردستانيجامع ناح
 :ب نمودير، طرح مذكور را تصويموارد زبر د يتأك

 با كردستان ي بر تجارت مرزي مبتني فعليدار اقتصاديط ناپايعدم اتكا به شرا) ١
  : لي از قبيليه به داليدار ناحي توسعه پاي برايد جديبرآن به عنوان تهدد ي تأكعراق و

 . از آنيدار ناشياشتغال ناپا
 و يمرز  درون و برونياسيه عوامل ستوجه بت با ين وضعيرقابل اتكا بودن ايغ

 .  حاصل از آنيداريناپا
ن يز ايجاد شده و سرريدر گردش و درآمد ا يها هيعدم توان منطقه در جذب سرما

 .گريدرآمدها به مناطق د
) قاچاق(يرسمري به نفع تجارت غي و دامداريورزكشا يها ف اشتغال در بخشيتضع

 يمرز
 استفاده ياز دست رفتن منابع الزم برا هرها وت روستاها به نفع شي شدن جمعيخال
 .گر منطقهيد يها لياز پتانس

 .ير گردشگري نظي تجارت مرزيتبع يها تيعدم توسعه متوازن و متناسب فعال
، يدامدار  وي كشاورزيها يل توانمنديازقب(ه ي ناحي درونيها ياتكا طرح بر توانمند) ٢
 ...). وي وفرهنگيعيطب يها يتوانمند
از ي و در صورت نيني بازب١٣٩٥ يج سرشماريبراساس نتاها  افتهيه آمارها و يكل) ٣

 .اصالح شود
 .شود ي مانعكاس و اقدام اعالم دستور صدور و مراتب جهت استحضار

  يروزحناچي ـ پي و شهرسازي معماري عالير شوراي و دبي و شهرسازيمعاون معمار
  

  ٢١/٤/١٣٩٦                                                                       ٣٠٠/١٨٣٢٨رهشما
  راني اي و معماري شهرسازي عاليمصوبه شورا

  ي و خزائن بانك مركزيرامون   باغ ـ موزه جواهرات مليپ
  شهردار محترم تهران

  راني اي اسالمي جمهوريس كل محترم بانك مركزيرئ
 رونوشت  نظر به٢٢/٣/١٣٩٦ران در جلسه مورخ ي اي و معماري شهرسازي عاليشورا

 و نظارت معاون اول ي معاون محترم هماهنگ١٠/١١/١٣٩٥ مورخ ١٣٩٢٦٦نامه شماره 
 ي شورا١٩/٧/١٣٩٥ مصوبه مورخ ٥ مجدد و اصالح بند ي بر بررسيس جمهور مبنيرئ

س محترم يي جلسه با ري بر برگزاري مبني عالير محترم شوراي گزارش دبي و از طرفيعال
د از ين بازديو همچن) ٢٧/٢/١٣٩٦مورخ  (يمون حل مشکل بانک مرکزراي پيبانک مرکز

ن موزه در وضع يت نامناسب اي و اعالم وضعي و خزائن بانک مرکزيموزه جواهرات مل
ت حفاظت يد و اهمي جدي موزه در فضايتهاي فعاليع در ساماندهيموجود و ضرورت تسر
  :رر نمود پول کشور، مقيه و پشتوانه ملياز خزائن بعنوان سرما

ت و اختالف مربوط به ي باغ موزه خزائن و جواهرات، تثبي وضع موجود بارگذارـ ١
بان يبعنوان حرائم پشت) ي عالي شورا١٩/٧/١٣٩٥ مصوبه مورخ ٥مذکور در بند (عرصه 

  .گردد ي مرعامل منظوري اصول پدافند غينيش بيسبز موزه با پ
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، يستگاه مترو حقانيت اين با موقع و ارتباط آيت حمل و نقل عموميـ  به جهت اهم٢
  .ديانه اتوبوس موجود اقدام نماي پايي تهران مکلف است نسبت به انتقال و جانمايشهردار
ت ي با سايت باغ موزه خزائن و جواهرات ملي ساي همجواري  الزم است مرز غربـ ٣

مع  متقابل مالک مجتيژه مصوب، با همکاري بر طرح وي مبتني حقانيستگاهيمجتمع ا
  . و اجرا شودي توسط مشاور متخصص طراحي و بانک مرکزي حقانيستگاهيا

 عباس آباد طبق چشم انداز مصوب و ي اراضيکپارچگي  به جهت ضرورت حفظ ـ ٤
 ي عاليش شورا/ح/٩٥٢٩/١/٢/٤طبق نامه شماره (ت ساختمان يامنن ي تأمياز طرف

شنهادات ي است پيضرور) س حساين بنا در رده حفاظتي ايري بر قرارگي مبنيت مليامن
 با يک ماه توسط بانک مرکزي ظرف مدت يوارکشي و نحوه د٣، ١ يمربوط به بندها

رخانه يدب تأييد عامل موردري و پدافند غيصالح متخصص طراحياستفاده از مشاور ذ
  .رخانه ارائه گردديه و به دبيته ي عاليشورا

دات مصوبه يکب طرح مصوب و تأه خزائن در چهارچو باغ موزه و موزيتهاي فعال ـ ٥
 يتهاي، باغ موزه، فعاليبان فرهنگي، خدمات پشتي، هنري فرهنگ صرفا٢٠/١٠/١٣٨٩ًمورخ 
 به جهت ي اداري بانک و عملکردهاي اداري بوده و استقرار بخشهاي و آموزشيپژوهش

 .باشد ي م عباس آباد، ممنوعيرت با چشم انداز اراضيمغا
  .شود ي مكاس و اقدام اعالممراتب جهت استحضارو دستور انع

  يروزحناچي ـ پي و شهرسازي معماري عالير شوراي و دبي و شهرسازيمعاون معمار
  

  ٢/٥/١٣٩٦                                                                         ٣٠٠/٢٠٥٨٦رهشما
  ران ي اي و معماري شهرسازي عاليمصوبه شورا

  م شهرگرگان يج ستاره ناهارخوران در حررامون احداث هتل پنيپ
  گلستان و توسعه استان يزير  برنامهيشورا سيرئاستاندار محترم و 

 طبقه ٣ همكف و ي طبقه رو١٥( طبقه ١٩موضوع احداث هتل پنج ستاره در 
م شهرگرگان در محل هتل ي مترمربع در حر٦٤٠٠در عرصه به مساحت حدود ) نيرزميز

 و توسعه استان گلستان در يزير برنامه ي شورا٢١/١٢/١٣٩٥ ناهارخوران مصوب يميقد
 قرار گرفت يران مورد بررسي اي و معماري شهرسازي عالي شورا١٩/٤/١٣٩٦جلسه مورخ 

  :نكهي و توجه به ايته فنيكم ٢٨/٣/١٣٩٦د صورتجلسه مورخ  يو ضمن تائ
 گرگان واقع  از شهريلومتري ك٤ مورد نظر در محور ناهارخوران و در فاصله ي اراض•

نه ساز ين محور و زميك توسعه در اياس، موجب تحرين مقين در اي سنگيگذاراست و بار
 در طول ي فعليست كه ساخت و سازهاين در حاليا.  خواهد شدي مشابه بعديها درخواست

 .ك منطقه استيار فراتر از توان اكولوژين محترم استان بسيارت به اذعان مسئوليمحور ز
 سفر در طول محور يش قابل مالحظه تقاضاي مذكور موجب افزا احداث هتل•

 درساعات خصوصاً( با مشكل عمده ين محور در وضع فعليكه ايدر حال. ارت خواهد شديز
جاد ي كل محور اي برايكي مشكالت ترافروبروست و احداث هتل مذكور قطعاً) كيام پيو ا

 .د خواهد نموديرا تشد) دان موجوديم( همجوار هتل يكيخواهد كرد و گره تراف
  ـ يحي تفريهاي در داخل شهر گرگان در قالب كاربري  با توجه به وجود اراض•

از شهر به هتل در داخل ي مد نظر با شهر، رفع نيار اراضي بسيكيك سو و نزدي از يستيتور
 .باشد ي مسريشهر م

ات  تأثير و رصديطيست محي زيابيگونه ارز هتل بدون هريش بارگذاري افزا•
 . آن صورت گرفته استيعيطب

  :نمود  هتل مذكور،  مخالفت و مقرريش بارگذاريبا افزا
 ي طبقه رو٤ در يب شده قبليد حداكثر در سطح اشغال هتل تخريـ هتل جد١
 .احداث شود)  طبقه٥ مجموعاً(ن يرزميا زيهمكف 
  ويعينه ارزشمند طبي و در انطباق با زم١ت بند يد با رعاي هتل جديـ طرح معمار٢

 ي و طراحي دفتر معماري، با هماهنگي هتل قبليادماني  وي معماري مجدد ارزشهاياياح
 . استان برسديما و منظر شهري سيفيته ارتقاء کيكم تأييد  بهيشهر

  .شود ي مانعكاس و اقدام اعالم دستور صدور و مراتب جهت استحضار
  يروزحناچيـ پ ي و شهرسازي معماري عالير شوراي و دبي و شهرسازيمعاون معمار

  
  ٣/٥/١٣٩٦                                                                         ٣٠٠/٢٠٨٧٦رهشما

  ران ي اي و معماري شهرسازي عاليمصوبه شورا
  ژه منطقه گناباديه طرح ويرامون   ضرورت تهيپ

  يرضوخراسان  و توسعه استان يزير  برنامهيشورا سيرئاستاندار محترم و 
، يراث فرهنگي سازمان م٧/٣/١٣٩٦  مورخ٦٩٨١/٩٦٢٥٠٠ خواست شماره   رو دريپ

 ي استاندار٢٧/٢/١٣٩٦ مورخ ٥٤٧١/٤/٣٨ و درخواست شماره ي و گردشگريع دستيصنا
 ي و معماري شهرسازي عاليژه گناباد، شورايه طرح وي، در خصوص تهيخراسان رضو

 و ينامه نحوه بررس نييک از آي از ماده ١٠ند  به استناد ب٨/٣/١٣٩٦ران در جلسه مورخ يا

 و ي و مقررات شهرسازي و مليا ، منطقهيا هي، ناحي توسعه و عمران محليها ب طرحيتصو
  : کشور مقرر نموديمعمار

رامون ي پيستي زيها  شهر گناباد و پهنهيفرهنگ ـ يخي تاريها يژگيت به ويبا عنا
 از اركان يكيبه عنوان  (يراث جهاني مز ثبت قنات قصبه گناباد در فهرستيآن و ن

 يها نهين تعدد آثار و زميهمچن، )هين ناحي شهر و استمرار سكونت در ايريگ شكل
 حفاظت يها نهيجاد زمي و لزوم ا مذكوري اطراف اثر ثبتي در شهرها و روستاهايگردشگر

ژه منطقه ي واقع در منطقه گناباد، طرح وين آثار در طرح توسعه شهرها و روستاهاياز ا
 از حفاظتكرد يبا رو)  واقع در منطقهيشامل محدوده دربردارنده شهرها و روستاها(گناباد 

 يفرهنگ ـ يخيژه به حفاظت از منظر تاريبا توجه و( يعيطب  ويخيتار ،يفرهنگ راثيم
دار ي پايبردار  ملموس و ناملموس مرتبط با نظام استحصال و بهرهيها قنات قصبه و ارزش

انت از حقوق ي، ص) مشروب از قناتي و باغي زراعين اراضيژه آب، همچني به واز منابع
 ي گردشگريها رساختيجاد و توسعه متناسب و متعادل زين شهرها و روستاها، ايساكن

 ي از مشاركت حداكثريريگ و بهره) يعي و طبي، فرهنگيخيت حفاظت از آثار تاريمحوربا(
 معطوف يالملل نيب و يمل يها نامه نييآ و منشورها ت،مقررا و ضوابط هيكل تيرعا  باساكنان،

. ه شودي تهيراث جهاني و آثار ثبت شده در فهرست ميخيتار يشهرها از حفاظت به
 بر اساس يي و روستاي هركدام از مناطق شهري الزم برايها محدوده طرح و نوع طرح

 اتمام افق طرح در خصوص شهر گناباد، با توجه به. ق خواهد شديمطالعات مشاور تدق
  .  استيژه الزامي شهر در قالب طرح ويليه طرح جامع و تفصيجامع شهر، ته

 ،يفرهنگ راثيم سازمان يهمكار با ،يشهرساز و راه وزارت توسططرح مذكور 
 هيته  ماه١٢ مدت ظرف ،گناباد يشهرداراد مسكن و ي، بنيگردشگر و يدست عيصنا

 تأييد به انجام طرح ينتخاب مشاور و چگونگ، نحوه اژهيو طرح خدمات شرح. خواهد شد
 تاًينها طرح و دهيرس ارزش واجد يها بافت و يشهر يطراح ،يمعمار يتخصص هـتيكم
د اسناد و ي نظر به تول.ديرس خواهد رانيا يمعمار و يشهرساز ي عاليشورا بيتصو به

ه ي است كلالزم)  كشوريالملل نيبا لحاظ تعهدات ب(اد شده ي در طرح يضوابط باالدست
 ي قنات قصبه، طرح جامع گردشگريه از جمله طرح گردشگري دردست تهيها طرح

  . ا به هنگام گردديه و ين طرح تهي با ايدر انطباق و هماهنگ... .گناباد و
ن ي ايت و راهبري به منظور هداي و شهرسازي است معاونت معمارين ضروريهمچن
 ي، طراحي معماريته تخصصيق كمي از طرژه، سازوكار الزم راي ويها ر طرحيطرح و سا

  .دي نماينيش بي واجد ارزش پيها  و بافتيشهر
  .شود ي مانعكاس و اقدام اعالم دستور صدور و مراتب جهت استحضار

  يروزحناچي ـ پي و شهرسازي معماري عالير شوراي و دبي و شهرسازيمعاون معمار
  

  ١٣/٤/١٣٩٦                                                                        ٣٠٠/١٦٤٧٣رهشما
  ران ي اي و معماري شهرسازي عاليمصوبه شورا

  ينقل همگان  برحمل ويرامون سند توسعه مبتنيپ
  يمعاون محترم حمل و نقل وزارت راه و شهرساز

  با توجه به ضرورت و٢٢/٣/١٣٩٦ران درجلسه مورخ ي اي ومعماري شهرسازي عاليشورا
  شرح به١١/١١/١٣٩٥ مصوبه يرا در راستا» يسند توسعه حمل و نقل همگان« موضوع ت،ياهم

  :ب نموديرتصويز
  مقدمه

 يمبتن يا  و منطقهيبر توسعه شهرد ي تأك،يم وزارت راه و شهرسازيبراساس تصم
 يها و طرح) ي و بخشيفرابخش( يا  و منطقهي، دراسناد توسعه مليبر حمل و نقل همگان

رود، با  يد آن ميام.  در دستوركار قرار گرفته استيو محل يا  منطقه،يتوسعه عمران مل
  و،  شتابانينيسرزم يها  توسعهيدارسازي پايحركت به سود ي تأكنيا

  ، ي و عدالت اجتماعي حقوق شهروندي برابريحركت به سو: ي از نظر اجتماع ـ 
  ،يمكانات اقتصاد و ايشغل يها تر افراد به فرصت  آسانيابيدست: ي ـ  از نظر اقتصاد

ـ  و از نظر مح  ها يدمان هدفمند كاربريچ: يكرد رشد هوشمند شهريبا رو) يكالبد (يطي  
 و حفظ ير موتوريمحور و حمل و نقل غ ـ ، توسعه انسان يت حمل و نقل همگانيبا محور

 ي همگانحمل و نقل بري مبتنيشهرساز.  را دنبال كنديطيست محيو منابع زها  هيسرما
 .خواهدبود يا  ومنطقهي شهريزير برنامه كشور در ياساسكرد يرو

  :اهداف
جاد يبر اد ي تأك،ي بر حمل و نقل همگانيمبتن يا  و منطقهيهدف كالن توسعه شهر

است كه منجر به » ي همگانحمل و نقل«با » يا  و منطقهيتوسعه شهر«ان ي ميكپارچگي
  .شود ي مندان شهرويت زندگيفي شهرها و كيريپذ ستيت زي قابليارتقا

  :اهداف خرد
 حمل و نقل يها  سامانهيكپارچگي براساس يا  و منطقهي توسعه شهريزير برنامه) الف

  ) در صورت لزوميلي ريها با امكان ارتقاء به سامانه (يدورها و شبكه حمل و نقل همگانيو كر
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ان با امكها  ستگاهي و ايجاذب شهر يها ي عملكردها و كاربرها، تيق فعاليتلف) ب
  .ي و دوچرخه سوارياده روي، پير موتوريحمل و نقل غ يها ستمي به سيدسترس
ت شهرها و مراكز كار و ي منطبق با موقعيلير يا  و منطقهيتوسعه شبكه مل) ج

  .ي و منطقه ايتوسعه و عمران مل يها ت و سكونت قابل توسعه و منطبق با طرحيفعال
 ينين مراكز در بازآفريگرفتن نقش احمل و نقل با درنظر  يها ستگاهيتوسعه ا) د

  ي شهريداري پاياستهايبر سد ي تأكشهر و با
  .نفعاني كنشگران و ذي تمامي و شهرنگر با مشاركت حداكثرياتخاذ نگرش فضائ) ه
  يتوسعه اجتماعات محل) و
  .ارتقاء حس تعلق شهروندان) ز

  :الزامات و اقدامات
خ ي ماه از تار٢حداكثر ظرف مدت ، يـ معاونت حمل و نقل وزارت راه و شهرساز١
 يرا با همكار» ي برحمل و نقل همگاني توسعه مبتني مليراهنما«ن مصوبه، يابالغ ا

 .دي ارائه نماي و معماري شهرسازي عاليب به شورايه و جهت تصوي مرتبط تهيدستگاهها
اس ي توسعه و عمران در مقي طرحهايا بازنگريه ي كه در مرحله تهيي شهرهايـ برا٢

 بر حمل و ي توسعه مبتني مليراهنما«باشند، الزم است مفاد سند  ي مي و محليا ، منطقهيمل
 .ردي، مالك عمل قرار گي و معماري شهرسازي عاليمصوب شورا» ينقل همگان

، وزارت كشور، يربط مانند وزارت راه و شهرساز ي ذيي اجرايها ها و دستگاه ه سازمانيـ كل٣
الت و امكانات ين تسهي مرتبط حسب موضوع موظفند نسبت به تأميها هر دستگايها و سا يشهردار

 ي بر حمل و نقل همگاني توسعه مبتني بر مبناييها و پروژه ها  شدن طرحييالزم در جهت اجرا
 .ندين سند اقدام نماي اي اجرائيها و راهنماها براساس دستورالعمل

 توسعه ي بر مبنايكرد ملير رو دي حمل و نقل همگانيها ت سامانهيـ با توجه به اهم٤
 يها در درون شهرها و در قالب طرحها انهي، الزم است نقش پاي بر حمل و نقل همگانيمبتن

 .ابنديت شده و توسعه ياز تقوي قرار گرفته و در صورت نيتوسعه و عمران مورد بررس
***************  

  :ر را مقرر نمودي موارد زي عالين سند و تحقق اهداف آن، شوراي شدن اييبه منظور اجرا
ن سند ي و اصالحات الزم در اي بازنگريك دوره زمانيسند حاضر مصوب و در ) كي
ر صاحبنظران بعمل ي و سايو دانشگاه يا  از جامعه حرفهي و نظرخواهيق همفكرياز طر

معاونت حمل و نقل . ه گردديارا ي عاليشوران سند مهم به يجه جهت ارتقاء ايآمده و نت
مسوول  ي عاليشورارخانه ي كامل با دبي با نظارت و هماهنگي راه و شهرسازوزارت

  .باشدين بند مي اي و اجرايريگيپ
 ين سند، باهماهنگيا  الزم و مرتبط بايي اجرايه دستورالعملها و راهنماهايكل) دو

ه و جهت ي تهي توسط معاونت حمل و نقل وزارت راه و شهرسازي كالبديدفتر طرحها
ن فقره يا در. ه گرددي فرادست ارايته تخصصيكثر ظرف مدت دو ماه به كم، حدايبررس

ن سند در شرح خدمات ي ساختن اييد جهت اجرايشنهادات جديا پياصالحات الزم و 
  .رديت قرار گي مختلف در اولوياسهاي توسعه و عمران در سطوح و مقيطرحها

 ي عالي موضع شورا نشانگر١١/١١/١٣٩٥ز مصوبه مورخ يب سند حاضر و نيتصو) سه
 يزير برنامه «يها  مقولهيضرورت هماهنگ:  امر فراموش شدهيادآوريران درباره ي اي ومعماريشهرساز

»  ي و همگاني حمل و نقل عموميزير ژه بر برنامهيد وي حمل و نقل با تأكيزير برنامه«و » ني زميكاربر
  .باشد ي ميا و منطقه ي شهريزير ند برنامهي از فرآيبه منزله دو عنصر و جزء اصل

ن ي مربوط به ايي اجرايو راهنماهاها  ب و ابالغ دستورالعمليش از تصويتا پ) چهار
 يكردهاي از رويكيبه عنوان ( يد.  او.ي موسوم به تيب طرحهايا تصوي و يسند، بررس

 ي از راهكارهايكيبه عنوان  (يستگاهيا يها  مجتمعيطراح يها ا پروژهيو ) محتمل
  .باشد ي م ممنوعيزير برنامه يونها، كارگروهها و شوراهايسيمدر ك) ممكن

 يك و در راستايتراف ي عاليشورا  تأسيسبراساس تبصره ماده شش قانون) پنج
 و ي كالبدي دفتر طرحهايك با همراهيتراف ي عاليشورارخانه يتحقق سند حاضر، دب

 طرح جامع يگوه نامه ضرورت و نحوه هماهنيه شيمعاونت حمل و نقل نسبت به ته
 يجه را جهت بررسي ظرف مدت سه ماه اقدام و نتي جامع شهريك شهر با طرحهايتراف
  . نديه نماي اراي و معماريشهرساز ي عاليشورابه 

خواهشمند است .شود ي مو صدوردستورانعكاس و اقدام اعالم مراتب جهت استحضار
  .ن معاونت اعالم شودي به اي عاليجه اقدامات جهت ارائه به شورايد نتييدستورفرما

  يروزحناچي ـ پي و شهرسازي معماري عالير شوراي و دبي و شهرسازيمعاون معمار
  

  ٨/٥/١٣٩٦                                                                         ٣٠٠/٢١٦٤٣رهشما
  ران ي اي و معماري شهرسازي عاليمصوبه شورا

  رانيهر دب شيليدرخصوص طرح جامع ـ تفص
 ي شورا٥/٤/١٣٩٦ مورخ ي ران، موضوع مصوبهي شهر دبيليتفص ـ طرح جامع

در ، نيم مشخص و معيمحدوده و حر، تيجمع،  و توسعه استان فارس با افقيزير برنامه

 قرار يران مورد بررسي اي و معماريشهرساز ي عاليشورا ١٩/٤/١٣٩٦مورخ  ي جلسه
  »ديرس ييب نهاي به تصويا اصالحاتگرفت و ب

  يروزحناچي ـ پي و شهرسازي معماري عالير شوراي و دبي و شهرسازيمعاون معمار
  

  ١٦/٥/١٣٩٦                                                                       ٣٠٠/٢٣٢٩٥رهشما
  ران ي اي و معماري شهرسازي عاليمصوبه شورا

  درخصوص طرح جامع شهر تخت
 و يزير برنامه ي شورا۲۸/۴/۱۳۹۴مورخ   ي  موضوع مصوبهطرح جامع شهر تخت،
 ي در جلسه، نيم مشخص و معيمحدوده و حر، تيجمع، توسعه استان هرمزگان با افق

 قرار گرفت و با يران مورد بررسي اي و معماريشهرساز ي عاليشورا ۲/۵/۱۳۹۶مورخ 
  »دي رسييهاب ني به تصوياصالحات

  يروزحناچي ـ پي و شهرسازي معماري عالير شوراي و دبي و شهرسازيمعاون معمار
  

  ١٦/٥/١٣٩٦                                                                       ٣٠٠/٢٣٢٩٤رهشما
  ران ي اي و معماري شهرسازي عاليمصوبه شورا

  دريدرخصوص طرح جامع شهر رو
 و يزير برنامه ي شورا۲۵/۹/۱۳۹۱مورخ   ي در، موضوع مصوبهيطرح جامع شهر رو«

 ي در جلسه، نيم مشخص و معيمحدوده و حر، تيجمع، توسعه استان هرمزگان با افق
ا  قرار گرفت و بيران مورد بررسي اي و معماريشهرساز ي عاليشورا ۲/۵/۱۳۹۶مورخ 

  »دي رسييب نهاي به تصوياصالحات
  يروزحناچيـ پ ي و شهرسازي معماري عالير شوراي و دبي و شهرسازيمعاون معمار

  
  ١٦/٥/١٣٩٦                                                                       ٣٠٠/٢٣٢٨٨رهشما

  ران ي اي و معماري شهرسازي عاليمصوبه شورا
  درخصوص طرح جامع شهر گروك

 و يزير برنامه ي شورا١١/٣/١٣٩٥مورخ   ي طرح جامع شهر گروك، موضوع مصوبه«
 ي در جلسه، نيم مشخص و معيمحدوده و حر، تيجمع، ن هرمزگان با افقتوسعه استا

ا  قرار گرفت و بيران مورد بررسي اي و معماريشهرساز ي عاليشورا ٢/٥/١٣٩٦مورخ 
  »دي رسييب نهاي به تصوياصالحات

  يروزحناچي ـ پي و شهرسازي معماري عالير شوراي و دبي و شهرسازيمعاون معمار
  

  ١٦/٥/١٣٩٦                                                                       ٣٠٠/٢٣٢٩٢رهشما
  ران ي اي و معماري شهرسازي عاليمصوبه شورا

  يدرخصوص طرح جامع شهر قلعه قاض
 يزير برنامه ي شورا۳/۸/۱۳۹۴  مورخي ، موضوع مصوبهيطرح جامع شهر قلعه قاض«

 ي در جلسه، نيم مشخص و معيمحدوده و حر، تيجمع، و توسعه استان هرمزگان با افق
ا  قرار گرفت و بيران مورد بررسي اي و معماريشهرساز ي عاليشورا ۲/۵/۱۳۹۶مورخ 

  »دي رسييب نهاي به تصوياصالحات
  يروزحناچي ـ پي و شهرسازي معماري عالير شوراي و دبي و شهرسازيمعاون معمار

  
  ١٦/٥/١٣٩٦                                                                       ٣٠٠/٢٣٢٨٩رهشما

  ران ي اي و معماري شهرسازي عاليمصوبه شورا
  يدرخصوص طرح جامع شهر سرگزاحمد

 ي شورا۱۷/۱۲/۱۳۹۴  مورخي ، موضوع مصوبهيطرح جامع شهر سرگزاحمد«
، نيص و معم مشخيمحدوده و حر، تيجمع،  و توسعه استان هرمزگان با افقيزير برنامه

 قرار يران مورد بررسي اي و معماريشهرساز ي عاليشورا ۲/۵/۱۳۹۶مورخ  ي در جلسه
  »دي رسييب نهاي به تصويا اصالحاتگرفت و ب

  يروزحناچي ـ پي و شهرسازي معماري عالير شوراي و دبي و شهرسازيمعاون معمار
  

  ١٦/٥/١٣٩٦                                                                       ٣٠٠/٢٣٢٩٣رهشما
  ران ي اي و معماري شهرسازي عاليمصوبه شورا

  درخصوص طرح جامع شهر سندرك
 يزير برنامه ي شورا۱۰/۴/۱۳۹۴  مورخي طرح جامع شهر سندرك، موضوع مصوبه«

 ي در جلسه، نيم مشخص و معيمحدوده و حر، تيجمع، و توسعه استان هرمزگان با افق
ا  قرار گرفت و بيران مورد بررسي اي و معماريشهرساز ي عاليشورا ۲/۵/۱۳۹۶مورخ 

  »دي رسييب نهاي به تصوياصالحات
  يروزحناچي ـ پي و شهرسازي معماري عالير شوراي و دبي و شهرسازيمعاون معمار
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