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

تومانتک شماره ۵۱ ۰۰

  اعالم تعارض در آراء صادرشده:  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع٦٢٣رأي شماره 
ت  از شعب ديوان عدالت اداري نسبت به عدم استحقاق كارمندان سازمان فرهنگ و ارتباطا

اند از دريافت  اسالمي كه بدون پست سازماني به مأموريت خارج از كشور اعزام شده
  ) هيأت وزيران١٣٧١نامه سال موضوع تصويب(العاده اشتغال خارج از كشور  التفاوت فوق مابه

  ٢  گ و ارتباطات اسالميفرهنن سازما  ١٤/٥/١٣٩٩

  ابطال عوارض تغيير كاربري : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع٦٢٥رأي شماره 
  ٣  شوراي اسالمي شهر گرمسار  ١٤/٥/١٣٩٩   از دفترچه عوارض شوراي اسالمي شهر گرمسار١٣٩٣ الي ١٣٩٠هاي  سال

ـ تفصيلي شهر شيرود   ٥  ريزي و توسعه استان مازندران شوراي برنامه  ٢٢/٢/١٣٩٩  مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع 

  چهارچوب ردرييتغي ايران پيرامون  مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معمار
  ٥  هاي توسعه و عمران ريزي شهري و طرح دفتر طرح  ٢/٤/١٣٩٩  ها طرح يريپذ تحقق درجهت يشهر توسعههاي  طرح خدمات شرح و 

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون طرح گردشگري پيرامون سد حوضيان 
  ٦  ريزي و توسعه استان لرستان شوراي برنامه  ١٩/٣/١٣٩٩  واقع در حريم شهر اليگودرز 

  مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون تفويض اختيار اعمال تغييرات
  ٢/٤/١٣٩٩  هاي فني   در چهارچوب، شرح وظايف و ترکيب اعضاء حقيقي کميته

  هاي توسعه و عمران  ريزي شهري و طرح دفتر طرح
ـ دفتر ترويج دفتر نظارت بر طرحهاي توسع ه و عمران 

  د ارزش هاي واج معماري طراحي شهري و بافت
  دبيرخانه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران 

ـ تخصصي شوراي عالي كميته   هاي فني 

٦ 

  مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون  مغايرت اساسي طرح تفصيلي
  ٦  ريزي و توسعه استان تهران مهشوراي برنا  ٢/٤/١٣٩٩   با طرح جامع باقرشهر

  مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص کاهش حريم شيروان ـ خروج
  ٦  ريزي و توسعه استان خراسان شمالي شوراي برنامه  ١/٤/١٣٩٩   روستاي خانلق

  جامع طرح ياساس رتيمغامصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون 
  ريزي و توسعه استان آذربايجان غربي  شوراي برنامه  ١٦/٤/١٣٩٩  اروميه ـ انتزاع ناحيه منفصل شهري گلمان و تبديل آن به شهر جديد شهر 

  ٧  شركت مادرتخصصي عمران شهرهاي جديد

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص مغايرت اساسي طرح جامع شهر تبريز 
  ٧  ريزي و توسعه استان آذربايجان شرقي شوراي برنامه  ٣٠/٤/١٣٩٩  )ار از اراضي بابا باغي موسوم به شهرک جوانان به محدوده شهر تبريز هکت١٣٠الحاق حدود (

  يليتفص طرح ياساس رتيمغامصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص 
 شهر محدوده به مسکن و نيزم يمل سازمان ياراض هکتار ٤٨ الحاق (گرگان شهر جامع طرح با 

  )مسکن ديتول يمل اقدام طرح جهت
  ٨  ريزي و توسعه استان گلستان شوراي برنامه  ٣٠/٤/١٣٩٩

  مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون مغايرت اساسي طرح تفصيلي
 ٨  ريزي و توسعه استان تهران شوراي برنامه  ٢٧/٥/١٣٩٩  با طرح جامع شهر ورامين 

   هکتار اراضي١١شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص الحاق مصوبه 
  ٨  ريزي و توسعه استان آذربايجان شرقي شوراي برنامه  ٣٠/٤/١٣٩٩   شهرک باغميشه به محدوده شهر با کاربري فضاي سبز

  

 ١٣٩٩  ماه شهريورام سي شنبهيك 
 

 ٢١٩٩٥ شماره ششمسال هفتاد و 
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  ٣/٦/١٣٩٩                                                                            ٩٨٠٣٢٤٩رهشما
  بسمه تعالي

  جناب آقاي اكبرپور
  مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايران رئيس هيأت

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه  رأي يك نسخه از
اعالم تعارض در آراء صادرشده «:  با موضوع١٤/٥/١٣٩٩ مورخ ٩٩٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٠٦٢٣

ب ديوان عدالت اداري نسبت به عدم استحقاق كارمندان سازمان فرهنگ و ارتباطات از شع
اند از دريافت  اسالمي كه بدون پست سازماني به مأموريت خارج از كشور اعزام شده

 ») هيأت وزيران١٣٧١نامه سال موضوع تصويب(العاده اشتغال خارج از كشور  التفاوت فوق مابه
  .گردد به پيوست ارسال ميجهت درج در روزنامه رسمي 

ـ مهدي دربين   مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري 
  

  ٩٨٠٣٢٤٩: رونده پشماره     ٦٢٣ :ماره دادنامهش     ١٤/٥/١٣٩٩: خ دادنامهتاري
  يوان عدالت اداري ديأت عمومي ه:مرجع رسيدگي

  يجمال...  نصرت اي آقا:کننده تعارض اعالم
    يوان عدالت اداريم تعارض در آراء صادر شده از شعب د اعال:موضوع

 از کارمندان سازمان فرهنگ و ارتباطات ي در خصوص دادخواست برخ:گردش کار
ي بر الزام ت خارج از کشور اعزام شده اند، مبني به مأموري که بدون پست سازمانياسالم

 ١٣٧١ب نامه سال يطبق تصو( اشتغال خارج از کشور العاده فوق التفاوت مابهپرداخت  به
 را شرط ي انتصاب در پست ثابت سازمانيوان عدالت اداريک شعبه دي، )رانيأت وزيه

ت صادر ي به رد شکاي اشتغال خارج از کشور دانسته است و رأي ارزالعاده فوقپرداخت 
 اشخاص العاده ارزي اشتغال خارج از کشور به کرده است، ليکن شعبه ديگر عدم پرداخت فوق

ت صادر کرده است، لذا يموجه دانسته و حکم به ورود شکا  غير رايفاقد پست ثابت سازمان
ن خصوص و صدور آراء متعارض از يوان در ايمختلف شعب دهاي  با توجه به استنباط

وان عدالت ي دين دادرسييالت و آي قانون تشک٨٩ ماده يوان، موضوع در اجرايشعب د
  . ارجاع شديأت عمومي به ههي وحدت روي صدور رأي برايادار

   :ر استيو مشروح آراء به قرار زها  گردش کار پرونده
 به پرونده شماره يدگي در رسيوان عدالت اداري دي بدو٢٧ شعبه :  الف

ت سازمان ي به طرفيجمال...  نصرت اي با موضوع دادخواست آقا٩٦٠٩٩٨٠٩٠٠٣٠٣٠٤٠
 اشتغال العاده فوق التفاوت مابهرداخت فرهنگ و ارتباطات تهران و به خواسته الزام به پ

 ير رأي به شرح ز١٣/٣/١٣٩٧ ـ ٩٧٠٩٩٧٠٩٠٠٣٠٠٧٣٦ به موجب دادنامه شماره يارز
  :صادر کرده است

 ي مالي معاون ادار٥/١/١٣٩١ـ ٦١١٧٦/٨٣نکه به موجب نامه شماره ينظر به ا
 شده است و بر ص دادهير دوم تشخي نامبرده همتراز دبيسازمان فرهنگ و ارتباطات اسالم

ال از ي ر٠٠٠/٢١٠ اشتغال خارج از کشور مبلغ العاده فوق نامه آيين ٢اساس جدول شماره 
ن شده است که در صورت يي به عنوان عدد مبنا تع٣٠/١٠/١٣٨٤ تا ١٢/٨/١٣٨٣خ يتار

 ين از آنجا که صرف عدم وجود اعتبار نافيد پرداخت شود، بنابرايوجود اعتبار مقرر گرد
موجه   غيرن را ساقط نخواهد کرد لذا باي نبوده و حقوق ثابت مستخدمحق مستخدم

 خارج يندگي در نماينکه نامبرده بدون پست رسمي بر ايمبن(ص دادن دفاع خوانده يتشخ
 و ١٠ص و مستنداً به مواد ي را وارد تشخيت شاکيشکا)  بودهياز کشور مشغول همکار

 يت شاکي حکم به ورود شکايت اداروان عدالي دين دادرسييالت و آي قانون تشک١١
 روز ٢٠ قانون مذکور ظرف مهلت ٦٥ صادره به استناد ماده يرأ. دينما  ميصادر و اعالم

  .باشد ي ميوان عدالت اداريدنظر ديپس از ابالغ قابل اعتراض در محاکم تجد
ي وان عدالت اداريدنظر دي تجد٢٣ مذکور شعبه ي از رأيدنظر خواهيدر اثر تجد

 ير رأي با استدالل ز١١/٣/١٣٩٨ ـ ٩٨٠٩٩٧٠٩٥٩٣٠٠٩٧٧ دادنامه شماره موجب به
  :کند  ميمذکور را نقض

 العاده نظر به اينکه تجديدنظر خوانده در خارج از کشور فاقد پست سازماني بوده و فوق
نموده است و با توجه به اينکه برقراري و پرداخت  روزانه مأموريت خارج از کشور را دريافت مي

ـاره ا فوق ه شم  ٩/١٠/١٣٧١هـ ـ ٤٦١ت/٢٩٩٢٠لعاده اشتغال خارج از کشور موضوع مصوـب
گردد   مي هستنديسازمان  پست ثابتي است کـه داراينيران مشمول مستخدميأت وزيه

 ي بوده است و از طرفيت ثابت را نداشته و فاقد پست ثابت سازمانيو نامبرده عنوان مأمور
ده است و يب نگردي تصوالذکر فوق نامه آيين ٦اده ون ميسي کميشان از سوي ايهمتراز

جاد ي سازمان فرهنگ و ارتباطات موجب اي و مالي توسط معاون اداريت ويق وضعيتطب
ن با يده است، بنابراي مقام صالح صادر نگرديگردد چون که از سو ي نمي ويحق برا

 قانون ٧١ص و مستنداً به ماده ي وارد تشخيدنظرخواهيت به مراتب فوق تجديعنا
 حکم به رد عنه معترض ضمن نقض دادنامه يوان عدالت اداري دين دادرسييالت و آيتشک
  . استي صادره قطعيرأ. گردد  مي صادر و اعالميت شاکيشکا

 به پرونده شماره يدگي در رسيوان عدالت اداري دي شعبه اول بدو:  ب
ت سازمان يرف به طيد رسولي نوي با موضوع دادخواست آقا٩٣٠٩٩٨٠٩٠٠١٠٠٠٧٨

 التفاوت مابه و به خواسته الزام خوانده به پرداخت معوقه يفرهنگ و ارتباطات اسالم
 ٦/٣/١٣٩٤ ـ ٩٤٠٩٩٧٠٩٠٠١٠٠٧٠٩ به موجب دادنامه شماره ي اشتغال ارزالعاده فوق

  : صادر کرده استير رأيبه شرح ز
 ي ابرازات پرونده و مالحظه مستنداتيت به محتويت مذکور با عنايدر خصوص شکا

ه طرف يت خارج از کشور از ناحي ماه به مأمور٢٤ به مدت ي از اعزام وي که حاکيشاک
 ي فقدان پست سازمانيباشد و از طرف ي م٥/٦/١٣٨٤ ـ ٢١٦٤/٥ ابالغ شماره يت طيشکا

 کسر و کاهش حقوق مأمور دولت نبوده ي برايت مجوزيدر مدت محدود در زمان مأمور
 بر عدم پرداخت ي مبنيحيچ گونه تصريت هي طرف شکايدنکه در مصوبه استنايضمن ا

ت يهذا شکايده است، عليستند نگردي که فاقد پست ثابت ني به اشخاصي ارزالعاده فوق
ت ي حکم به ورود شکايوان عدالت اداري از قانون د١٠مطروحه وارد بوده و مستنداً به ماده 

 در شعب يدنظر خواهيل تجد روز پس از ابالغ قاب٢٠ صادره ظرف يرأ. شود  ميصادر
  . استيوان عدالت اداريدنظر ديتجد

 شعبه ٢٦/٤/١٣٩٦ ـ ٩٦٠٩٩٧٠٩٠٥٦٠٠٧٧٧ شماره ي مـذکور بـه مـوجب رأيرأ
  .د شده استيي تأيوان عدالت اداريدنظر دياول تجد
ن يس و معاوني با حضور رئ١٤/٥/١٣٩٩خ ي در تاريوان عدالت اداري ديأت عموميه

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

  
   هيأت عموميرأي

  .تعارض در آراء محرز است: الف
قانون استخدام  ٣٩ ماده )ت(ز بند يران بنا به تجويت وزأيه :اوالً نکهيبا توجه به ا: ب

قانون نظام  ٧ز ماده ي قانون مذکور و تجو٤٢ار حاصل از ماده ي اختيدر راستا و يکشور
 اشتغال خارج از کشور مستخدمان العاده فوقنامه  نييآ هماهنگ پرداخت کارکنان دولت

ب يرا تصو ٢٢/٩/١٣٧١ ـ هـ٤٦١ت٢٩٩٢٠شماره موضوع مصوبه ) مأموران ثابت(دولت 
 اشتغال خارج از کشور العاده فوق ياليزان ريم«:  آن مقرر شده٢ در ماده و است کرده

 ٣ و ٢شماره هاي  طبق جدول) مأموران ثابت(ران ي اي اسالميمستخدمان دولت جمهور
 ٢و ماده  نامه آيينگونه که از عنوان  ن همانيبنابرا» .شود  مينييتع) نامه نييآ(وست يپ

 خارج از کشور موضوع  اشتغالالعاده فوق است مذکور مشخص نامه آيينر مواد يو ساآن 
مور ثابت به کشورهاي خارجي اعزام أمبه عنوان نامه مذکور مختص کارکناني است که  آيين
 ي از محلپست ثابت سازماني عبارت« قانون استخدام کشوري ٨به موجب ماده  :ثانياً .شوند مي

ارجاع ک شغل و ي يطور مستمر برا  بهيو مؤسسات دولتها  سازمان وزارتخانه است که در
 يا بدون متصدي ي متصدين که دارايا ک مستخدم در نظر گرفته شده اعم ازيآن به 

 وزارت امور خارجه ي و انضباطي، مالي، استخداميالتيمقررات تشک  ٥٥و برابر ماده » .باشد
 در کارمند به يسازمان پست ارجاع از است عبارت ثابت تيمأمور «:٧/٣/١٣٥٢مصوب 

 خارج از کشور موضوع العاده فوقافت ي درنين مشموليبنابرا» رشوک از خارجهاي  تيمأمور
 که کساني هستند وزيران، هيأت ٢٢/٩/١٣٧١مصوب کشور مستخدمان دولت  فوقنامه  آيين

 ٦ماده   موجب به :ثالثاً .مور شده باشندأبراي انجام وظيفه در پست سازماني در خارج از کشور م
 که جهت يدولتهاي  و سازمانها  ان وزارتخانهق وضع مستخدمي مذکور تطبنامه آيين

  ن مندرج دريبا عناو) مأموران ثابت (شوند   مياياشتغال به خارج از کشور اعزام شده 
ندگان وزارت امور خارجه، ي مرکب از نمايونيسيوست، توسط کمي پ٢جدول شماره 

آنان طبق  ادهالع فوقن و يي کشور و دستگاه مربوط تعي و استخداميسازمان امور ادار
از  با توجه به مراتب فوق .خواهد بود  قابل پرداختنامه آيينن ياد شده و مقررات ايجدول 

 به خارج از کشور ي بدون وجود پست سازمانموضوع تعارضهاي  ان پروندهيشاککه  آنجا
 العاده فوق نامه آيين ٦ون موضوع ماده يسي کمي از سويرازتو فاقد هماند  مأمور شده

 ي برايرازتن همييباشند و تع  مي)مأموران ثابت( خارج از کشور مستخدمان دولت اشتغال
 محل خدمت خارج از يت توسط مقام داخليمورأ سال از شروع م٧آنها پس از گذشت 

 خود را به موجب بخشنامه بانک يت ارزيمورأ حق مانيشاک بوده است و يار ويحدود اخت
کشور به از  اشتغال خارج العاده فوقافت ينها درکن خواسته آيلاند  کردهافت ي دريمرکز

) مأموران ثابت( اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت العاده فوق نامه آيينموجب 
 ياست و رأ يقانون يمبنا فاقد آنها خواسته اجابت نيبنابرا باشد،  مي٢٢/٩/١٣٧١مصوب 

ح و موافق ير صحت به شرح مندرج در گردش کايوارد دانستن شکا  غيرصادر شده به
ن ييالت و آيقانون تشک ٨٩ و ماده ١٢ ماده ٢استناد بند  به ين رأيا. مقررات است
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ر ي و سايوان عدالت اداري شعب دي برا١٣٩٢مصوب سال  يوان عدالت اداري ديدادرس
  . موارد مشابه الزم االتباع است مربوط دريمراجع ادار

  ظم بهراميرئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكا
  

  ٣/٦/١٣٩٩                                                                           ٩٧٠٣١٦٥رهشما
  بسمه تعالي

  جناب آقاي اكبرپور
  مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايران رئيس هيأت

دادنامه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره  رأي يك نسخه از
ابطال عوارض تغيير كاربري «:  با موضوع١٤/٥/١٣٩٩ مورخ ٩٩٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٠٦٢٥

جهت درج در »  از دفترچه عوارض شوراي اسالمي شهر گرمسار١٣٩٣ الي ١٣٩٠سالهاي 
  .گردد روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي

ـ مهدي دربين   مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري 
  

  ٩٧٠٣١٦٥: رونده پشماره     ٦٢٥ :ماره دادنامهش     ١٤/٥/١٣٩٩ :خ دادنامهتاري
  يوان عدالت اداري ديأت عمومي ه:مرجع رسيدگي

  يي هاشم رضاي آقا:يشاك
 ي ال١٣٩٠هاي   سالير کاربريي ابطال عوارض تغ:موضوع شکايت و خواسته

 سال ير کاربريي عوارض تغ٩، ماده ١٣٩٠ سال ير کاربريي عوارض تغ٩ماده  (١٣٩٣
 سال ير کاربريي عوارض تغ١٨ و ماده ١٣٩٢ سال ير کاربريي عوارض تغ١٨، ماده ١٣٩١
   شهر گرمساري اسالمياز دفترچه عوارض شورا) ١٣٩٣

هاي   سالير کاربريي ابطال عوارض تغي به موجب دادخواستي شاک:گردش کار
  عوارض تغيير کاربري٩ ، ماده١٣٩٠ عوارض تغيير کاربري سال ٩ماده  (١٣٩٣ الي ١٣٩٠
 ير کاربريي عوارض تغ١٨ و ماده ١٣٩٢ سال ير کاربريي عوارض تغ١٨، ماده ١٣٩١سال 
 شهر گرمسار را خواستار شده و در جهت ي اسالمياز دفترچه عوارض شورا) ١٣٩٣سال 

  :ن خواسته اعالم کرده است کهييتب
، ١٣٩٣ر براي سالهاي رساند شوراي اسالمي شهر گرمسا احتراماً به استحضار مي" 

هايي در خصوص عوارض تغيير کاربري داده   اقدام به تصويب مصوبه١٣٩٠، ١٣٩١، ١٣٩٢
بر اساس اين مصوبه به شهرداري گرمسار اجازه اخذ از شهروندان به عنوان عوارض تغيير . است

دان اخذ شهرداري نيز به استناد اين مصوبه، مبالغ هنگفتي را از شهرون. شود کاربري داده مي
  :ها را از تاريخ تصويب آن خواستارم به استناد داليل ذيل، ابطال اين مصوبه. نمايد مي

ع در قانون يت به احکام بيبا عنا: عنه معترض بودن مصوبه يشرع  غيرليدال ـ الف
 د هر شخصيد و فروش امالک و خروج اموال از يخر) ره (يني و رساله امام خميمدن
ن صورت از موارد غصب يا  غيررد و دري و رغبت انجام پذي کمال آزاد و درياريد اختيبا مي

 يالناس مسلطون عل« از جمله ي قواعد فقهين مفهوم بر مبنايا. به حساب خواهد آمد
ر اماره اخرب البالد و يمن طلب الخراج بغ«، »ر، فهو له ضامنيمن اتلف مال الغ«، »اموالهم

 ...و »  االسالميالضرر و ال ضرار ف«، »ه دمهحرمه مال المومن کحرم«، »اهلک العباد
م و هرگونه ي نداري اخذ مجانين جارين اسالم و قوانيگر در موازي ديبه عبارت. باشد مي

ز ي نعنه معترضمصوبه . ردي صورت پذيل شرعيد با دليبا  مي اشخاص،ييخروج مال از دارا
ر گرمسار بدون آن که  شهيرا شورايز.  و بر خالف شرع مقدس استيبدون تجوز قانون

 ١٠ يگان بهاي داشته باشد، عمالً شهروندان را باالجبار ملزم به پرداخت رايار قانونياخت
ن موضوع مسلماً يد که اينما ي مير کاربريي تغيمت ملک خود براي درصد ق٢٥ يال

  .ط و حرمت اموال اشخاص استيبرخالف اصل تسل
 خارج از يين بندهايب چنيتصو: هعن معترض بودن مصوبه يقانون  غيرليدال ـ ب

ر طرح يي تغي امالک، به نوعير کاربرييرا اجازه تغيباشد، ز  مي شهري شورايارات قانونياخت
 و ي شهرسازي عالي شورا تأسيس قانون٥گردد و مطابق ماده   مي محسوبيليتفص

همان ون مقرر در يسيت کميصرفاً در صالح) يلير طرح تفصييتغ(ن امر يران، اي ايمعمار
 ت وي همان قانون، موظف به رعا٧ ماده يز بر مبناي شهر ني و شورايشهردار. ماده است

ن با ي امالک را ندارند، بنابراير خودسرانه کاربريي بوده و حق تغيليق طرح تفصي دقياجرا
 امالک ير کاربريي از جمله تغيلير طرح تفصيي در تغي شهر، حقينکه شورايتوجه به ا
 بر عنه معترضد و مصوبه يتواند وضع قاعده نما  نميزياعده نسبت به آن ن القيندارد، عل

ران و خارج از ي اي و معماري شهرسازي عالي شورا تأسيس قانون٧ و ٥خالف مفاد مواد 
  . کشور استي اسالميف و انتخابات شوراهايالت، وظاي قانون تشک٧١ ماده ١٦شمول بند 

أت يه): ٩٢ت ماده يعدم رعا (ي عدالت ادارواني ديأت عموميرت با آراء هيمغا ـ ج
ر شهرها در باب ي ساي اسالمي مصوبات شوراي در بررسيوان عدالت اداري ديعموم

 بر ابطال مصوبات ي مبني امالک به کرات نسبت به صدور رأير کاربرييعوارض تغ
   :ل اشاره نموديتوان به آراء ذ  مي اقدام نموده که به عنوان مثالعنه معترض

   در ابطال مصوبه شوراي اسالمي شهرکرج١١/١٠/١٣٨٤ـ ١٥٦رأي شماره ) و(بند : الف
   در ابطال مصوبه شوراي اسالمي شهر اسفراين١٦/١١/١٣٨٦ ـ ١٣٥٧رأي شماره : ب
   شهر گرگاني اسالمي در ابطال مصوبه شورا٨/١٢/١٣٩٠ـ ٣٥٦ شماره يرأ: ج
   شهر شاهروديسالم اي در ابطال مصوبه شورا١٤/١/١٣٩١ـ ٤ شماره يرأ: د

   شهر گرگاني اسالمي در ابطال مصوبه شورا٢٠/٩/١٣٩١ ـ ٦٢٧ شماره يرأ: هـ
 نگهبان در پاسخ به نامه شماره ين نکته الزم است که شوراي ذکر ايبه طور کل

ه شماره ي نظري طيوان عدالت ادارياست دي ر٢٦/٩/١٣٨٣ـ ١٤ ـ د/١٨١٧٥
ز ي مصوبه ابطال شده و نياجرا«کند  ياظهارنظر من ي چن٧/١١/١٣٨٣ـ ٩٤٨٦/٣٠/٣٨

 که موجب ابطال است ي بر همان مالکيا مبتنيبا همان مضمون و اي  ب مصوبهيتصو
 يريه تفسيد بوده و برخالف نظري و بدون اخذ مجوز جديمانند عدم وجود مجوز قانون

 همان طور که مالحظه» .باشد  مي نگهباني شورا١٨/٢/١٣٨٠ ـ ١٢٧٩/٢١/٨٠شماره 
 که با همان مضمون مصوبه يدي نگهبان صراحتاً اعالم نموده مصوبه جديگردد شورا مي

ب باطل يخ تصوي که موجب ابطال شده از تاري بر همان مالکيا مبتني يابطال شده قبل
 يوان عدالت اداري قانون د٩٢ن است که وفق صدر ماده يمگر نه ا. باشد  ميبوده و فاقد اثر

 يأت عمومي هيت مفاد رأي ابطال شد، رعايأت عموميدر ه اي  چنانچه مصوبه١٣٩٢سال 
 و ي قانون مدن٣٠٣ و ٣٠٢ و ٣٠١گر مواد ي دياز سو.  استي، الزاميدر مصوبات بعد

لذا با توجه . ها و شوراها بر موضوع حاکم استي شهردارياز سو» اکل مال به باطل«قاعده 
ن ي مذکور و همچنيقواعد شرع با عنه معترضرت آشکار مصوبه ياد شده و مغايبه آراء 

 قانون برنامه ٦٢ ماده ٣ دولت و تبصره ي از مقررات ماليم بخشي قانون تنظ٤ماده 
 ي و معماري شهرسازي عالي شورا تأسيس قانون٧ و ٥، ٢، ١پنجساله پنجم توسعه، ماده 

وان عدالت ي ديأت عمومي در هين مصوباتين با توجه به سابقه ابطال چنيران و همچنيا
 و يوان عدالت اداري دين دادرسييالت و آي قانون تشک٩٢ اعمال ماده ي، تقاضايدارا

وان عدالت ي قانون د١٣ و ماده ١٢ ماده ١تاً بر اساس بند ي خارج از نوبت و نهايدگيرس
   . " ».ب دارميخ تصوي را  از تارعنه معترض ابطال مصوبه ي تقاضايادار

 که ثبت دفتر ١١/١٢/١٣٩٧ مورخ٢ـ  ٣١٦٥ ـ ٩٧حه شماره ي به موجب اليشاک
  . خالف شرع انصراف داده استيده است از ادعاي گرديوان عدالت اداري ديأت عموميه

  :ر استيت به قرار زيمورد شکاهاي  متن مقرره
 )١٣٩٠سال ( ير کاربرييعوارض تغ ـ ٩ماده " 

  :ي به مسکونيمسکون ي غير اراضير کاربرييعوارض تغ ـ الف
 ي فضاي با کاربري اراضي به استثنايمسکون ي غير اراضير کاربرييغعوارض ت ـ١/الف

 هر ي براييروز دارااي   ارزش منطقه)پنجاه برابر( برابر ٥٠زان ي به ميسبز و باغ و مزروع
  .گردد  ميمترمربع اخذ
 در ي سبز و باغ و مزروعي فضاي کاربري داراي اراضير کاربرييعوارض تغ ـ٢/الف

 مترمربع ٢٠٠٠ با مساحت حداکثر يصالح به مسکوني و مراجع ذيصورت موافقت شهردار
  .گردد  مياخذاي  مت منطقهي برابر ق)پنجاه( ٥٠

عوارض تغيير کاربري اراضي داخل محدوده خدماتي شهر داراي کاربري فضاي  ـ٣/الف
سبز، باغ و مزروعي در صورت موافقت شهرداري و مراجع ذيصالح به مسکوني با مسـاحت 

مساحت زمين در مقابل تغيير ) پنجاه درصد% (٥٠بايست   مترمربع مي٢٠٠٠ز بيشتر ا
  . و حق تفکيک به طور رايگان به شهرداري واگذار و منتقل گرددالسهم حقکاربري و 
  :ي تجاري به کاربرير هر نوع کاربرييعوارض تغ ـ ت
 و ي در صورت موافقت شهرداري به تجاري مسکوني اراضير کاربرييبابت تغ ـ١/ت
 هر مترمربع محاسبه ي براييروز دارااي   برابر ارزش منطقه١٥٠زان يصالح به ميمراجع ذ

  .و وصول گردد
 باغ و ي کاربري داراي اراضي به استثنايمسکون ي غير اراضير کاربرييبابت تغ ـ٢/ت

زان يصالح به مي و مراجع ذي در صورت موافقت شهرداري سبز به تجاري و فضايمزروع
   . هر مترمربع محاسبه و وصول گرددي براييروز دارااي  ارزش منطقه برابر ٢٥٠

نکه ي مشروط بر اي به تجاري سبز و باغ و مزروعي از فضاير کاربرييتغ ـ٣/ت
 و مراجع ي مترمربع نباشد در صورت موافقت شهردار٥٠٠شتر از ين بيمساحت زم

  .گردد ي م اخذييروز دارااي   برابر ارزش منطقه٢٧٠زان يصالح به ميذ
 )ميحوزه حر(م ي واقع در محدوده حوزه حرين اراضيا مالکي مالک يبا تقاضا ـ ث

 مساحت ) درصد٥٠(% ٥٠ )محدوده شهر( شهر يمحدوده قانون  دري قرار گرفتن اراضيبرا
  . قرار خواهد گـرفتيار شهرداريگان در اختي به طور راياز اراض

 باغ ي کاربري داراي به استثناء اراضيار اديکاربر ي غير اراضير کاربريي تغيبرا ـ ج
 اي  برابر ارزش منطقه٢٠و مزروعي و فضاي سبز به اداري در مناطق مختلف شهر به ميزان 

  . هر مترمربع محاسبه و وصول گرددي براييروز دارا
زان ي مـ تغيير کاربري اراضي داراي کاربري فضاي سبز و باغ و مزروعي به اداري به١/ج

   هر مترمربعيبرااي  ش منطقه برابر ارز٥٠
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 يو اماکن مذهبها  هيني به مساجد و حسي با هر نوع کاربري اراضير کاربرييتغ ـ چ
  .باشد  ميگانيه رايريکه موقوفه عام به شرط صدور مجوز سازمان اوقاف و امور خ

ال ي ر١٥٠٠٠زان يم شهر به مي واقع در حوزه حري اراضين کاربرييعوارض تع ـ ح
  .رمربع محاسبه و اخذ گردد هر متيبرا

محدوده ( شهر ي هر نوع درخواست واقع در حوزه خدماتي براينه کارشناسيهز ـ خ
  .ال اخذ گرددي ر٠٠٠/٥٠ مبلغ )شهر

 ي آن پروانه ساختماني از ساخت ساختمان که براي که متقاضيدر صورت ـ د
دل ده درصد افت نموده است منصرف و درخواست استرداد وجه را داشته باشد معايدر
 ي به نفع شهرداري ادارينه انجام کارهاي بابت هزي به حساب شهرداريزيوجه وار%) ١٠(

  .ضبط خواهد شد
 يلي با هر عنوان و به هر دلير کاربريي از درخواست تغي که متقاضيدر صورت ـ ذ

 نه اعالم شدهي منصرف شود مکلف به پرداخت کل هز٥ون ماده يسيم کميبعد از تصم
  . مسترد نخواهد شديو وجهباشد  مي

د يا صدور و تمديافت پاسخ از انجام معامله و ي پس از دري که متقاضيدر صورت ـ ر
 ي ادارينه انجام کارهايوجه پرداخت شده بابت هز% ٥پروانه کسب منصرف شود معادل 

   . ضبط خواهد شديبه نفع شهردار
 به )اليچهل هزار ر(ال ير ٠٠٠/٤٠ معادل ي هر نوع استعالم از هر مرجعيبه ازا ـ ز

ل به پرداخت ي ماي که متقاضيدر صورت. افت خواهد شدي درينه کارشناسيعنوان هز
 ينه کارشناسيکجا باشد هزي استعالم آب و برق و گاز و تلفن به طور ينه کارشناسيهز

  . اخذ خواهد شد)اليکصد هزار ري(ال ي ر٠٠٠/١٠٠جمعاً مبلغ 
  )١٣٩١سال ( ير کاربرييعوارض تغ ـ ٩ماده 
  :ي به مسکونيمسکون ي غير اراضير کاربرييعوارض تغ ـ الف
 ي فضاي با کاربري اراضي به استثنايمسکون ي غير اراضير کاربرييعوارض تغ ـ١/الف

 هر ي براييروز دارااي   ارزش منطقه)پنجاه برابر( برابر ٥٠زان ي به ميسبز و باغ و مزروع
  .گردد  ميمترمربع اخذ
 در ي سبز و باغ و مزروعي فضاي کاربري داراي اراضير کاربريي تغعوارض ـ٢/الف

 مترمربع ٥٠٠ با مساحت حداکثر يصالح به مسکوني و مراجع ذيصورت موافقت شهردار
  .گردد  مياخذاي  مت منطقهي برابر ق)پنجاه( ٥٠

 ي کاربري شهر داراي داخل محدوده خدماتي اراضير کاربرييعوارض تغ ـ٣/الف
 با يصالح به مسکوني و مراجع ذي در صورت موافقت شهردارياغ و مزروع سبز، بيفضا

ن در مقابل يمساحت زم) پنجاه درصد(% ٥٠ست يبا  مي مترمربع٢٠٠٠شتر از يمساحت ب
  .السهم و حق تفکيک به طور رايگان به شهرداري واگذار و منتقل گردد تغيير کاربري و حق

فات ي بوده باشد و قبالً با تشريمسکون ري غي کاربري داراياگر چنانچه ملکـ ٤/الف
ر ييافته باشد و مالک درخواست تغي ير کاربريي تغي به مسکوني و مجوز شهرداريقانون

ست و يدو( ٢٥٠ هر مترمربع معادل ي داشته باشد به ازاي به تجاري از مسکونيکاربر
  . محاسبه و اخذ خواهد شدييروز دارااي   برابر ارزش منطقه)پنجاه

  :ي تجاري به کاربرير هر نوع کاربرييعوارض تغـ     ت
 و ي در صورت موافقت شهرداري به تجاري مسکوني اراضير کاربرييبابت تغـ ١/ت
 هر مترمربع ي براييروز دارااي  کصد و پنجاه برابر ارزش منطقهيزان يصالح به ميمراجع ذ

  .محاسبه و وصول گردد
 باغ و ي کاربري داراي اراضي به استثنايمسکون ي غير اراضير کاربرييبابت تغـ ٢/ت

زان يصالح به مي و مراجع ذي در صورت موافقت شهرداري سبز به تجاري و فضايمزروع
  .ييروز دارااي  ست و پنجاه برابر ارزش منطقهيدو

نکه ي مشروط بر اي به تجاري سبز و باغ و مزروعي از فضاير کاربرييتغ ـ٣/ت
 و مراجع يربع نباشد در صورت موافقت شهردارشتر از پانصد مترمين بيمساحت زم

  .گردد  مياخذاي  ست و هفتاد برابر ارزش منطقهيزان دويصالح به ميذ
 )ميحوزه حر(م ي واقع در محدوده حوزه حرين اراضيا مالکي مالک يبا تقاضا ـ ث

 مساحت ) درصد٥٠(% ٥٠ )محدوده شهر( شهر ي در محدوده قانوني قرار گرفتن اراضيبرا
  . قرار خواهد گـرفتيار شهرداريگان در اختي به طور رايراضاز ا

 باغ ي کاربري داراي به استثناء اراضي اداريکاربر ي غير اراضير کاربريي تغيبرا ـ ج
ست برابر ارزش يزان بي در مناطق مختلف شهر به مي سبز به اداري و فضايو مزروع
  . گردد هر مترمربع محاسبه و وصولي براييروز دارااي  منطقه

ي  به اداري سبز و باغ و مزروعي فضاي کاربري داراي اراضير کاربرييتغـ ١/ج
   هر مترمربعيبرااي  زان پنجاه برابر ارزش منطقهيم به

 يو اماکن مذهبها  هيني به مساجد و حسي با هر نوع کاربري اراضير کاربرييتغ ـ چ
غات يه و سازمان تبليريکه موقوفه عام به شرط صدور مجوز سازمان اوقاف و امور خ

  .باشد  ميگاني و امام جمعه راياسالم

 ٠٠٠/٢٠زان يم شهر به مي واقع در حوزه حري اراضين کاربرييعوارض تع ـ ح
  .  هر مترمربع محاسبه و اخذ گردديال براي ر)ست هزاريب(

محدوده ( شهر ي هر نوع درخواست واقع در حوزه خدماتي براينه کارشناسيهز ـ خ
  .ال اخذ گرددي ر٠٠٠/٥٠  مبلغ)شهر

 ي آن پروانه ساختماني از ساخت ساختمان که براي که متقاضيدر صورت ـ د
استرداد وجه را داشته باشد معادل ده درصد  افت نموده است منصرف و درخواستيدر
 ي به نفع شهرداري ادارينه انجام کارهاي بابت هزي به حساب شهرداريزيوجه وار%) ١٠(

  .ضبط خواهد شد
 يلي با هر عنوان و به هر دلير کاربريي از درخواست تغي که متقاضيدر صورتـ  ذ

 نه اعالم شدهي منصرف شود مکلف به پرداخت کل هز٥ون ماده يسيم کميبعد از تصم
  . مسترد نخواهد شديباشد و وجه مي

د يا صدور و تمديافت پاسخ از انجام معامله و ي پس از دري که متقاضيدر صورت ـ ر
 ي ادارينه انجام کارهايوجه پرداخت شده بابت هز% ٥ کسب منصرف شود معادل پروانه

  . ضبط خواهد شديبه نفع شهردار
 به )اليچهل هزار ر(ال ي ر٠٠٠/٤٠ معادل ي هر نوع استعالم از هر مرجعيبه ازا ـ ز

ل به پرداخت ي ماي که متقاضيدر صورت. افت خواهد شدي درينه کارشناسيعنوان هز
 ينه کارشناسيکجا باشد هزي استعالم آب و برق و گاز و تلفن به طور يناسنه کارشيهز

  . اخذ خواهد شد)اليکصد هزار ري(ال ي ر٠٠٠/١٠٠جمعاً مبلغ 
  )١٣٩٢سال ( ير کاربرييعوارض تغ: ١٨ماده 
  :ي مسکوني به کاربرير هر نوع کاربرييعوارض تغ ـ الف
 با ي اراضي به استثناي مسکون بهيمسکون ي غير اراضير کاربرييعوارض تغ ـ١/الف

 ييروز دارااي   برابر ارزش منطقه)پنجاه( ٥٠زان ي به مي سبز و باغ و مزروعي فضايکاربر
  .گردد  مي اخذمترمربع هر يبرا

 در ي سبز و باغ و مزروعي فضاي کاربري داراي اراضير کاربرييعوارض تغ ـ٢/الف
 مترمربع ٢٠٠٠با مساحت حداکثر  يصالح به مسکوني و مراجع ذيصورت موافقت شهردار

  .گردد  مياخذاي  مت منطقهي برابر ق)پنجاه( ٥٠
 ي کاربري شهر داراي داخل محدوده خدماتي اراضير کاربرييعوارض تغ ـ٣/الف

 يصالح به مسکوني و مراجع ذي در صورت موافقت شهرداري سبز، باغ و مزروعيفضا
 و ير کاربريين در مقابل تغي زم درصد مساحت٥٠ست يبا  مي مترمربع٢٠٠٠شتر از يب

  . واگذار و منتقل گردديگان به شهرداريک به طور راي و حق تفکالسهم حق
فات ي بوده باشد و قبالً با تشريمسکون ي غير کاربري داراياگر چنانچه ملکـ ٤/الف

ر ييافته باشد و مالک درخواست تغي ير کاربريي تغيمسکون  بهي و مجوز شهرداريقانون
ست و يدو( ٢٥٠ هر مترمربع معادل ي داشته باشد به ازاي به تجارياز مسکون يکاربر
  . محاسبه و اخذ خواهد شدييروز دارااي   برابر ارزش منطقه)پنجاه

  ي تجاري به کاربرير هر نوع کاربرييعوارض تغ ـ ب
 و ي در صورت موافقت شهرداري به تجاري مسکوني اراضير کاربرييبابت تغ ـ١/ب
 هر ي براييروز دارااي  برابر ارزش منطقه) صد و پنجاه (١٥٠زان يح به مصاليمراجع ذ

  .مترمربع محاسبه و وصول گردد
 باغ و ي کاربري داراي اراضي به استثنايمسکون ي غير اراضير کاربرييبابت تغ ـ٢/ب

 ٢٥٠صالح ي و مراجع ذي در صورت موافقت شهرداري سبز به تجاري و فضايمزروع
  .ييروز دارااي  برابر ارزش منطقه )ست و پنجاهيدو(

نکه ي مشروط بر اي به تجاري سبز و باغ و مزروعي از فضاير کاربرييتغ ـ٣/ب
 و مراجع يشتر از پانصد مترمربع نباشد در صورت موافقت شهردارين بيمساحت زم

  .گردد  مياخذاي   برابر ارزش منطقه)ست و هفتاديدو( ٢٧٠صالح يذ
  ي اداري به کاربرياربرر هر نوع کييعوارض تغ ـ پ
 ي کاربري داراي به استثناء اراضي اداريکاربر ي غير اراضير کاربريي تغيبراـ ١/پ

 برابر )چهل( ٤٠زان ي در مناطق مختلف شهر به مي سبز به اداري و فضايباغ و مزروع
  . هر مترمربع محاسبه و وصول گرددي براييروز دارااي  ارزش منطقه

 به ي به اداري سبز و باغ و مزروعي فضاي کاربري دارايض اراير کاربرييتغ ـ٢/پ
   هر مترمربعيبرااي   برابر ارزش منطقه)هفتاد و پنج( ٧٥زان يم

 )ميحوزه حر(م ي واقع در محدوده حوزه حرين اراضيا مالکي مالک يبا تقاضا ـ ت
 به يمساحت از اراض% ٥٠ )محدوده شهر( شهر ي در محدوده قانوني قرار گرفتن اراضيبرا

  . قرار خواهد گرفتيار شهرداريگان در اختيطور را
 يو اماکن مذهبها  هيني به مساجد و حسي با هر نوع کاربري اراضير کاربرييتغ ـ ث

غات يه و سازمان تبليريکه موقوفه عام به شرط صدور مجوز سازمان اوقاف و امور خ
  .باشد  ميگاني راياسالم

  ي و ورزشي، فرهنگيآموزش به ير هر نوع کاربرييعوارض تغ ـ ج
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 در صورت ي و ورزشي، فرهنگي آموزشي به کاربري از هر نوع کاربرير کاربرييتغ
با توجه (ن مرجع مربوطه يصالح و پس از اخذ مجوز از باالتري و مراجع ذيموافقت شهردار

  .باشد  ميگاني، را)ير کاربرييبه نوع تغ
ال ي ر٠٠٠/٢٠زان يم شهر به مي وقع در حوزه حري اراضين کاربرييعوارض تع ـ چ

  . هر مترمربع محاسبه و اخذ گردديبرا
  )١٣٩٣سال ( ير کاربرييعوارض تغ: ١٨ماده 
  ي مسکوني به کاربرير هر نوع کاربرييعوارض تغ ـ الف
 با ي اراضي به استثناي به مسکونيمسکون ي غير اراضير کاربرييعوارض تغ ـ١/الف

 ييروز دارااي   برابر ارزش منطقه)شصت( ٦٠زان ي م بهي سبز و باغ و مزروعي فضايکاربر
  .گردد  مي هر مترمربع اخذيبرا

 در ي سبز و باغ و مزروعي فضاي کاربري داراي اراضير کاربرييعوارض تغ ـ٢/الف
 مترمربع ٢٠٠٠ با مساحت حداکثر يصالح به مسکوني و مراجع ذيصورت موافقت شهردار

  .گردد  مياخذاي  مت منطقهي برابر ق)پنجاه( ٥٠
 ي کاربري شهر داراي داخل محدوده خدماتي اراضير کاربرييعوارض تغ ـ٣/الف

 يصالح به مسکوني و مراجع ذي در صورت موافقت شهرداري سبز، باغ و مزروعيفضا
 و ير کاربريين در مقابل تغي درصد مساحت زم٥٠ست يبا  مي مترمربع٢٠٠٠شتر از يب

  . واگذار و منتقل گرددي به شهردارگانيک به طور راي و حق تفکالسهم حق
  ي تجاري به کاربرير هر نوع کاربرييعوارض تغ ـ ب
 و ي در صورت موافقت شهرداري به تجاري مسکوني اراضير کاربرييبابت تغ ـ١/ب
 هر ي براييروز دارااي  برابر ارزش منطقه) کصد و هفتادي (١٧٠زان يصالح به ميمراجع ذ

  .مترمربع محاسبه و وصول گردد
 باغ و ي کاربري داراي اراضي به استثنايمسکون ي غير اراضير کاربرييبابت تغ ـ٢/ب

 ٢٧٠صالح ي و مراجع ذي در صورت موافقت شهرداري سبز به تجاري و فضايمزروع
  .ييروز دارااي   برابر ارزش منطقه)ست و هفتاديدو(

نکه ي ا مشروط بري به تجاري سبز و باغ و مزروعي از فضاير کاربرييتغ ـ٣/ب
 و مراجع يشتر از پانصد مترمربع نباشد در صورت موافقت شهردارين بيمساحت زم

  .گردد  مياخذاي   برابر ارزش منطقه)صديس( ٣٠٠صالح يذ
فات ي بوده باشد و قبالً با تشريمسکون ي غير کاربري داراياگر چنانچه ملکـ ٤/ب

ر ييافته باشد و مالک درخواست تغي ير کاربريي تغي به مسکوني و مجوز شهرداريقانون
برابر ) ستيدو (٢٠٠ هر مترمربع معادل ي داشته باشد به ازاي به تجاري از مسکونيکاربر

  . محاسبه و اخذ خواهد شدييروز دارااي  ارزش منطقه
  ي اداري به کاربرير هر نوع کاربرييعوارض تغ ـ پ
 ي کاربري دارايتثناء اراض به اسي اداريکاربر ي غير اراضير کاربريي تغيبراـ ١/پ

 برابر )پنجاه( ٥٠زان ي در مناطق مختلف شهر به مي سبز به اداري و فضايباغ و مزروع
  . محاسبه و وصول گرددمترمربع هر ي براييروز دارااي  ارزش منطقه

 به ي به اداري سبز و باغ و مزروعي فضاي کاربري داراي اراضير کاربرييتغ ـ٢/پ
  مترمربع هر يبرااي   برابر ارزش منطقه)نجهشتاد و پ( ٨٥زان يم

 )ميحوزه حر(م ي واقع در محدوده حوزه حرين اراضيا مالکي مالک يبا تقاضا ـ ت
 به يمساحت از اراض% ٥٠ )محدوده شهر( شهر ي در محدوده قانوني قرار گرفتن اراضيبرا

  . قرار خواهد گرفتيار شهرداريگان در اختيطور را
 يو اماکن مذهبها  هيني به مساجد و حسي با هر نوع کاربريض اراير کاربرييتغ ـ ث

غات يه و سازمان تبليريکه موقوفه عام به شرط صدور مجوز سازمان اوقاف و امور خ
  .باشد  ميگاني راياسالم

ج ـ عوارض تغيير هر نوع کاربري به آموزشي، فرهنگي و ورزشي تغيير کاربري از هر نوع 
فرهنگي و ورزشي در صورت موافقت شهرداري و مراجع ذيصالح و کاربري به کاربري آموزشي، 

  .باشد ، رايگان مي)با توجه به نوع تغيير کاربري(پس از اخذ مجوز از باالترين مرجع مربوطه 
ال ي ر٠٠٠/٥٠زان يم شهر به مي وقع در حوزه حري اراضين کاربرييعوارض تع ـ ج

   " .گردد  هر مترمربع محاسبه و اخذيبرا
حه ي شهر گرمسار به موجب الي اسالميس شورايت مذکور رئيخ به شکادر پاس

  :ح داده است کهي توض٥/٥/١٣٩٥ ـ ٣٦٠شماره 
 و ي اصول قانون اساسي شهر گرمسار بر مبناي اسالمي مصوبات شورايتمامـ ١" 

  . استي حقوقي و منطبق با اصول و مبان١/٢/١٣٧٥ قانون شوراها مصوب ٧١ ماده ١٦بند 
، ١٣٩٣ ي شهر گرمسار که مورد توجه در سالهاي اسالميات مصوب شوراعوارضـ ٢ 
 از ي و ارزش افزوده ناشير کاربريي در خصوص موضوع تغ١٣٩٠، ١٣٩١، ١٣٩٢

ر در يي از تغيض ارزش افزوده ناش و با عوار مؤدي توسطير کاربرييدرخواست تغ
 نگهبان که يرا شويه فقهايبا نظر قمطاب نين عناوي اي تماميمصوب شهرهاي  طرح

  . بوده استي شهر حق جعل عوارض را دارد قانوني اسالميعنوان نموده شورا

 قرار گرفته ي شهر گرمسار که مورد سخن خانم آروني اسالميمصوبات شوراـ ٣ 
 يأت عمومي صادره از ه٨/٣/١٣٩٧ـ ١٣٨ ي ال٣٦٧شماره هاي  است مطابق با دادنامه

 از ين فرموده که وضع عوارض ارزش افزوده ناشاي که به صراحت بيوان عدالت اداريد
  قانون٥ون ماده يسي امالک پس از صدور مجوز توسط کمير کاربرييدرخواست تغ

ارات يران خالف قانون وخارج از حدود اختي اي و معماري شهرسازي عالي شوراتأسيس
 يکن مصوبه شورايباشد ل  ميص داده نشده و قابل وصولي شهر تشخي اسالميشوراها

  .ن اساس و مبنا بوده استيز بر هميشهر گرمسار ن
 ـ ٣٠٩فوق دادنامه شماره هاي  از دادنامه  غير بهير کاربرييدر خصوص مسئله تغـ ٤ 

 ٧٧٠ و ٧٧١ و دادنامه شماره يوان عدالت اداريص ديأت تشخي صادره از ه١٧/١١/١٣٩٦
 ير و برقراريد که تصو وجود داريوان عدالت اداري ديأت عمومي صادره از ه٧/١٠/١٣٩٥ـ 
م و از يوست تقديبه پها   دادنامهيکن تمامي اعالم نموده است لين گونه عوارض را قانونيا

 ي و قانونين شرعي موازي شهر گرمسار بر مبناي اسالمي مصوبات شوراي که تمامييآنجا
 ز در خصوص مصوبات در واقعيأت صادر شده و مالک عمل شورا ني صادره از آن هيو آرا

نکه يمضافاً ا. باشد ي مين عوارض قانونيب ايکه عنوان نموده تصو يوان عدالت اداريآراء د
 ي صدور بر بيباشد تقاضا  مين گونه عوارضيافت ايز موافق بر دري نگهبان نيه شوراينظر
  " . خواهان مورد استدعاستيحق

ن يعاونس و مي با حضور رئ١٤/٥/١٣٩٩خ ي در تاريوان عدالت اداري ديأت عموميه
ل شد و پس از يوان تشکي و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان عدالت اداريد

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

   هيأت عموميرأي
 عوارض ارزش افزوده يوان عدالت اداري ديأت عموميهر چند طبق آراء متعدد ه

 شهرها ي اسالمي در مصوبات شوراهاير کاربريي و تغيرتوسعه شههاي   از طرحيناش
  قانون٥ص نشده است لکن طبق ماده يارات تشخير قانون و خارج از حدود اختيمغا

 يلي تفصيب طرحهاي و تصويران، بررسي اي و معماري شهرسازي عالي شوراتأسيس
و در غياب وي (ر شهري و تغييرات آنها در هر استان به وسيله کميسيوني به رياست استاندا

، وزارت و با عضويت شهردار و نمايندگان وزارت مسکن و شهرسازي) معاون عمراني استانداري
س ين رئي و همچنيع دستي و صناي و گردشگريراث فرهنگي و سازمان ميجهاد کشاورز

 يبا تخصص معمار( استان ينده سازمان نظام مهندسي ربط و نماي شهر ذي اسالميشورا
ا ي امالک ين عوارض ارزش افزوده براييشود و تع  مي انجامي بدون حق رأ)يا شهرسازي

ر ي مغايربط قانونيا بدون اخذ مجوز از مراجع ذي ٥ون ماده يسي قبل از طرح در کمياراض
، ١٣٩١ و ١٣٩٠هاي   سال٩ن اطالق ماده يارات است، بنابرايقانون و خارج از حدود اخت

 ي مصوب شورايرکاربرييعنوان عوارض تغ تحت ١٣٩٣ و ١٣٩٢هاي   سال١٨ماده 
 قانون ٨٨ و ماده ١٢ ماده ١به بند ر قانون است و مستند ي شهر گرمسار مغاياسالم
با اعمال . شود  مي ابطال١٣٩٢ مصوب سال يوان عدالت اداري دين دادرسييالت و آيتشک

 يدها ابطال بني و تسريوان عدالت اداري دين دادرسييالت و آي قانون تشک١٣ماده 
  .يب مصوبه موافقت نشدابطال شده از مصوبه به زمان تصو

  رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي
  

  ٢٨/٢/١٣٩٩                                                                       ٣٠٠/١٧٦٨٧رهشما
  ران ي اي و معماري شهرسازي عاليمصوبه شورا

   جامع ـ تفصيلي شهر شيروددرخصوص طرح
طرح جامع ـ  ٢٢/٢/١٣٩٩شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ «

ريزي و توسعه استان  شوراي برنامه ٦/٨/١٣٩٩ي مورخ   موضوع مصوبهشيروديلي شهر صتف
  ».يدبه تصويب نهايي رسرا  مازندران

سازي و معماري ايران رساند، كليه مصوبات شوراي عالي شهر ضمناً به آگاهي مي
هاي مربوطه در سايت  درخصوص طرحهاي جامع از جمله ضوابط و مقررات و نيز نقشه

ir.mrud.archive.wwwگردد  بارگذاري مي.  
ـ فرزانه صادق   اجردمالو معاون شهرسازي و معماري و دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران 

  
  ٣١/٤/١٣٩٩                                                                       ٣٠٠/٤٨٦٨٤شماره

  چهارچوب ردرييتغ پيرامون شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوبه 
  ها طرح يريپذ تحقق درجهت يشهر توسعههاي  طرح خدمات شرح و 

  هاي توسعه و عمران  طرحريزي شهري و مديركل محترم دفتر طرح
 خود ضمن استماع ٢/٤/٩٩ مورخ درجلسه ايران معماري و شهرسازيشوراي عالي 

 يري درجهت تحقق پذيتوسعه شهرهاي  ردرچهارچوب و شرح خدمات طرحييتغگزارش 
توسعه وعمران معاونت هاي   وطرحيشهرريزي  ن شده توسط دفتر طرحي تدوها، طرح

http://www.DASTOUR.IR
http://www.RRK.IR
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 چهارچوب شرح خدمات  تأييد، ضمني وشهرساز وزارت راهي ومعماريشهرساز
 ٢٨/٣/٩٧موضوع مصوبه مورخ ( لوتيه برنامه جامع پنج شهر پاي تهي برايشنهاديپ

 مشترک از اعضاء يته تخصصي، مقرر نمود موضوع در اسرع وقت درکم)شوراي عالي
 به ييم نهايجه جهت اتخاذ تصمي قرار گرفته و نتي مورد بررس٥ و ١ يفنهاي  تهيکم

ندگان سازمان يشتر الزم است از نماي بي انجام هماهنگيبرا.  ارائه شودشوراي عالي
مانکاران سازمان برنامه و بودجه، يکشور، دفتر امور مشاوران و پهاي  ياريده وها  يشهردار

 انيازم ندهينما دو مهندسان معمار و شهرساز و يجامعه مهندسان مشاور، انجمن صنف
 شرکت در يز براينها  استان يشهرساز و راه کل ادارات يارمعم و يشهرساز معاونان

  .  مشترک دعوت شوديته تخصصيجلسات کم
  .شود مراتب جهت اقدام و ارائه نتيجه اعالم مي

ـ فرزانه صادق   مالواجرد معاون شهرسازي و معماري و دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران 
  

  ١٠/٤/١٣٩٩                                                                       ٣٠٠/٣٦٨٠٠شماره
 يطرح گردشگرپيرامون شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوبه 

   گودرزيم شهر اليان واقع در حريرامون سد حوضيپ
  لرستاناستان توسعه ريزي و  شوراي برنامه استاندار محترم و رئيس

 ي موضوع اجرا١٩/٣/٩٩ران درجلسه مورخ ي اي و معماريشهرسازشوراي عالي 
گودرز مصوب جلسه مورخ يم شهر اليان واقع در حريرامون سد حوضي پيطرح گردشگر

ت به صورت جلسه مورخ  يو توسعه استان لرستان را با عناريزي   برنامهي شورا٢٨/٦/٩٨
 و ريزي  ه برناميشنهاد شوراي قرارداد و با پيک مورد بررسي شماره يته فني کم١٧/٢/٩٩

ر موافقت و مقرر نمود اسناد و مدارک طرح با يط زيتوسعه استان مشروط به تحقق شرا
  . ربط ابالغ گرددي به مراجع ذشوراي عاليرير توسط دبياعمال اصالحات به شرح ز

 متر مکعب ٢٦٠٧٠٠ص ساالنه ياستان تخصاي  ـ بر اساس اعالم نظر آب منطقه١
شوراي رخانه يدبتأييد  و يد با بررسيت لذا مقرر گردر اسيپذ ان امکانيآب از سد حوض

صرفا ( ي، تجارييراي پذي، ورزشيحي تفري، بخش  اقامت٥ه مستحدثات پروژه در ي کلعالي
 بر اساس استاندارد ياز گردشگري مورد نياني و پشتي اداري فضا،)يع دستيبازارچه صنا

 . شودليص مذکور تعدير حد تخص د)ريزي ت و برنامهيري سازمان مد١١٧ـ ٣ه ينشر(مربوطه 
حداکثر  درصد و ٥/٦در هر صورت حداکثر سطح اشغال مستحدثات همکف در کل پروژه 

 . بودن خواهدي زميي در صد مساحت نها١٠ ) مستحدثاتي کليير بنايشامل ز(تراکم 
 جاد،ي انامه آيينمنطبق بر (نظر است  صرفاً مدي گردشگريهايکاربرگردد   تأکيد ميمجدداً

 )يگردشگربندي  ل و درجهياصالح و تکم
 . ديرستأييد ر به ي استان با اصالحات به شرح زيشنهاديـ محدوده پ٢
.  گرددـ حريم کمي سد حوضيان بصورت کامل از محدوده طرح پيشنهادي حذف١ـ٢

 سد، استفاده از آن به عنوان يفيم کي در حريز از هرگونه بارگذارين ضمن پرهيهمچن
 .رديرو صورت پذيز در انطباق با ضوابط ومقررات وزارت نعرصه سبز و با

ت ي و کفاي کالبديوستگي طرح با توجه به عدم پي معبر دسترسيـ بخش شرق٢ـ٢
 . حذف گرددي بخش غربياراض

اطراف مقرر هاي  ن پروژه بر محوري از احداثات اي ناشيکيت به تبعات ترافيـ با عنا٣
د و جذب سفر يتولهاي   طرح با لحاظ شاخصيکي ترافيمطالعات عارضه سنجگردد  مي
 . ک استان رسانده شودي ترافي هماهنگيشوراتأييد ه و به يته

 از عرصه به عنوان کمپ ياز گردشگران روزانه، بخشي به نييـ به جهت پاسخگو٤
 . دا کنديص پياستقرار موقت گردشگران، تخص

گردد  ميراف آن مقرر   ـ به جهت حصول اطمينان از تحقق اهداف طرح و عدم انح٥
 آن در قالب حداقل دو فاز ي اصالح گردد که امکان اجرا و واگذاري پروژه به نحويطراح

 صرفا در فاز اول مجاز بوده و هرگونه اقدام در ييات اجرايشروع عمل. سر گردديجداگانه م
ز  برتحقق اهداف فاي استان مبني  موکول گزارش اداره کل راه و شهرسازي بعديفازها

، يراث فرهنگي و وزارت مي وزارت راه و شهرسازي و معماريمعاونت شهرسازتأييد اول و 
 .خواهد بود) يت حد نصاب اراضيت و رعايفيبه جهت ک (يع دستي و صنايگردشگر
ت بحران و يريرالزم در حوزه  مديان تدابيت به مجاورت پروژه با سد حوضي ـ با عنا٦

 لرستان  ياستاندارتأييد ه به يالرعا ي الزممطالعاتهاي  وستيعامل در قالب پريپدافند غ
 . برسد)ت بحرانيريرعامل و اداره کل مدياداره کل پدافند غ(

 ١٧/٤/٩٨  مطابق مفاد صورتجلسه مورخ يستيط زيه مالحظات محيت کليـ بر رعا٧
 از يريه فاضالب و جلوگيستم تصفي س تأمين خصوصايطيست محي اثرات زيابيته ارزيکم
 . گردد ي م تأکيدود هرگونه پساب به مخرن سدور

ه شده است ي تهي عموميات گردشگر تأسيسنکه طرح در قالبيت به اي ـ با عنا٨
 از يان پروژه جهت استفاده اختصاصي عرصه و اعيک، افراز و فروش، واگذاريهرگونه تفک
 . باشد يآن ممنوع م

 قبل از يع دستي و صناي، گردشگريراث فرهنگيـ اخذ مجوزات الزم از وزارت م٩
  است ياجرا الزام

 ٤٢در اجراي ماده. شود مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعكاس و اقدام اعالم مي
خواهشمند است دستور فرماييد اسناد و مدارك طرح، پس از انجام ... نامه نحوه بررسي طرحها و آيين

  .تحويل دبيرخانه شوراي عالي شوداصالحات براساس اين مصوبه، جهت ابالغ به مراجع ذيربط 
ـ فرزانه صادق   مالواجرد معاون شهرسازي و معماري و دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران 

  
  ١١/٤/١٣٩٩                                                                       ٣٠٠/٣٧٥٠٥شماره

ار اعمال يض اختيتفويرامون پشوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوبه 
   يفنهاي  تهي کميقيب اعضاء حقيف و ترکيشرح وظا چهارچوب، رات درييتغ

  هاي توسعه و عمران ريزي شهري و طرح مديركل محترم دفتر طرح
  مديركل محترم دفتر نظارت بر طرحهاي توسعه و عمران

  شد ارزهاي واج معماري طراحي شهري و بافتمديركل محترم دفتر ترويج 
  مديركل محترم دبيرخانه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران

  هاي فني ـ تخصصي شوراي عالي دبيران محترم كميته
رو جلسات مورخ ي پ٢/٤/٩٩ مورخ جلسه در ايران معماري و شهرسازيشوراي عالي 

٢/٥/٩٦ ،١٩/٤/٩٦ ،٢٠/١٠/٩٥، ٣١/٣/٩٥، ٦/٢/٩٥ ،٧/١٠/٩٤ ،٢٢/١٠/٩٣ ،٨/٢/٩٣، 
 ي طراح،)٢ (ي گردشگري تخصصي ـفنهاي  تهيل کمي در خصوص تشک خود٣١/٢/٩٧

ته يوکم) ٥( فرادست ي طرحها،)٤( ضوابط و مقررات،)٣(با ارزشهاي  بافت  ويشهر
  : مقرر نمودي معمارياعتال

  بر تأکيدمذکور باهاي  تهي کميقيب اعضاء حقيف و ترکيچهارچوب، شرح وظا
   و دريفنهاي  تهيکم در شوراي عاليبه  يعارجاهاي  طرح همهق ي و عم يتخصص يبررس

تخصص کارشناسان متخصص،   از تجارب ويو استفاده حداکثر ممکن زمان حداقل
 قرارگرفته و ي مورد بازنگر شوراي عاليري توسط دب،موثر درسطح حرفه ودانشگاه کارآمد و

.  ردي پذ صورتشوراي عالير ي با ابالغ دبيقيب اعضاء حقياز در ترکياصالحات مورد ن
ن جوان ي از توان متخصصيريگ ران، بر بهرهي اي ومعماري شهرسازشوراي عالين يهمچن
  . دينما  تأکيد ميمذکورهاي  تهيب اعضاء کميدرترک

 .گردد مراتب جهت اطالع و اقدام الزم اعالم مي
ـ فرزانه صادق   واجردمال معاون شهرسازي و معماري و دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران 

  
  ١٠/٤/١٣٩٩                                                                       ٣٠٠/٣٦٨٤٠شماره

  مغايرت اساسي پيرامون شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوبه 
   طرح تفصيلي با طرح جامع باقرشهر

  تهراناستان توسعه ريزي و  شوراي برنامه استاندار محترم و رئيس
 موضوع مغايرت ٢/٤/١٣٩٩شهرسازي و معماري در جلسه مورخ شوراي عالي 

 به محدوده ٣٦/٩٩الحاق اراضي پالك ثبتي (اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع باقرشهر 
 متر مربع را به منظور تسهيل ٥٠١٠٠واقع در شمال شرق محدوده به مساحت ) باقرشهر

 ٦/٨/٩٦شوراي هماهنگي ترافيك و  ١٩/٥/٩٥مصوب مورخ (اجراي ميدان ورودي شهر 
تأييد را مورد بررسي قرار داد و ضمن ) و توسعه استان تهرانريزي   برنامهيشورا

 مقرر نمود با ٤/١٢/١٣٩٨شهرسازي و معماري مورخ شوراي عالي صورتجلسه كميته فني 
بدي ات كال تأثيرعنايت به انعقاد قرارداد بازنگري طرح جامع شهر، موضوع احداث ميدان و

و ترافيكي آن و همچنين اراضي پيراموني با لحاظ جميع جهات در بازنگري طرح جامع 
  .گيري شود مورد بررسي قرار گرفته و تصميم

  .شود مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعكاس اعالم مي
ـ فرزانه صادق   دمالواجر معاون شهرسازي و معماري و دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران 

  
  ٢٤/٤/١٣٩٩                                                                       ٣٠٠/٤٥٠١٧شماره

  شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوبه 
   خانلقي خروج روستاـروان يم شيکاهش حر درخصوص
  ريزي و توسعه استان خراسان شمالي  شوراي برنامه استاندار محترم و رئيس

 ي شهرسازي عاليشورا ٢٨/١١/۱۳۹۸ مورخ مصوبه ٨ ف مقرر در بندي تکليجرادر ا
 ٣٠٠/٥٠٦٦ شماره نامه ي طياعالم(روان يش شهر جامع طرح رامونيران پي ايو معمار

 يشمال بخش در شهر ميحر کاهش«ف موضوع ين تکليي بر تعي مبن)٢٧/۰۱/۱۳۹۹ مورخ
 يک و ابالغ آن به عنوان نظر شوراي شماره يفن تهيکم در »آن از خانلق يروستا خروج و

 که با دعوت از يته فنيکم ١/٤/١٣٩٩ مورخ مات جلسهيتصم لهيوس  ني، بديعال
 ي عاليد، به عنوان نظر شوراي شهر برگزار گردي و شوراي شهرداري،ندگان استاندارينما

  : گردد يران اعالم مي اي و معماريشهرساز
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 يتيريمد ساختار فيتضع به منجر مدت لندب در فوق ميتصم نکهيا بر  تأکيدضمن" 
 منطقه در توسعه يخيتار و لياص کانون عنوان به شهر نيا گاهيجا و دهيگرد روانيش شهر

  :ديگرد ميتصم اتخاذ ريز بيترت به داد، خواهد قرار  تأثيرتحت را خراسان شمال
 در يتيريمد يناهماهنگ نهيزم در ديشد ينگران وجود و يفن هيتوج نبود رغميعل ـ١

 يعال تيريمد مالحظات به معطوف صرفاً ن،يسرزم از يکوچک پهنه در ييفضا اتصال نيع
 با همسو ،ياجتماع يها دغدغه و تعارضات وجود بر ي، مبنيمحل تيريمد و استان

 و روانيش شهر جامع طرح ميحر کاهش با استان، توسعه وريزي  برنامه يشورا شنهاديپ
  .دينما يم افقتمو آن از خانلق يروستا خروج

 روانيش يشهردار نظارت تداوم و ميتصم نامطلوب تبعات ليتقل يراستا درـ ٢
 زانيم حداقل در ميحر کاهش ديگرد مقرر ،يشهر بالفصل و يرامونيپ ياراض بر

 با ونديهمپ باغات و يکشاورز ياراض و خانلق يروستا يهاد طرح حد در و ممکن
 شهر جامع طرح ميحر خط لذا گرفته، صورت رودخانه و روستا حدفاصل روستا،

 ميحر يبند پهنه سند در و گشته منطبق يشنهاديپ آهن راه محور بر شمال از روانيش
 تيتثب زراعت پهنه تحت خانلق يروستا يغرب و يشرق موضع دو در ياراض شهر،

 "   )وستيپ نقشه( .گردند
 اعالم  طرحدر اسناد دستور انعکاس صدور اقدام جهت و استحضار جهت مراتب

ها  طرح يبررس نحوه نامه آيين ٤٢ ماده ياجرا در دييفرما دستور است خواهشمند. شود يم
 ن موارد مذکور در نامهيموارد فوق و همچن بر اساس اصالح از پس ،طرح مدارک  ...و

 رخانهيدب ارياخت در ربط يذ مراجع به ابالغ جهت ٢٧/۰۱/۱۳۹۹ مورخ ٣٠٠/٥٠٦٦ شماره
 .رديگ قرار ي و معماريهرساز شي عال يشورا

ـ فرزانه صادق   مالواجرد معاون شهرسازي و معماري و دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ٢/٦/١٣٩٩                                                                         ٣٠٠/٦٦٢٥١شماره
  ياساس رتيمغالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون مصوبه شوراي عا

ـ انتزاع ناحيه منفصل شهري گلمانشهر جامع طرح    اروميه 
   و تبديل آن به شهر جديد 

  آذربايجان غربياستان توسعه ريزي و  شوراي برنامه استاندار محترم و رئيس
  مديرعامل محترم شركت مادرتخصصي عمران شهرهاي جديد

 مورخ مصوبه  ١٦/٤/٩٩  مورخ جلسه در رانيا يمعمار و يشهرساز شوراي عالي
 هيناح انتزاع " خصوص در يغرب جانيآذربا استان توسعه وريزي  برنامه يشورا ٨/٩/٩٧

 نيهمچن و شهر ميحر و محدوده کاهش جتاينتو  هياروم شهر از گلمان يشهر منفصل
و  داد قرار يبررس ردمو را" ١٣٩٨ سال به ١٤٠٠ سال از هياروم جامع طرح افق رييتغ
  :م نمودير اتخاذ تصميشرح ز به

 منفصل هيناح انتزاع بر يمبن استان توسعه وريزي  برنامه يشورا شنهاديپ باـ ١
 شرح به هياروم شهر ميحر و محدوده کاهش جتاينت و هياروم يشهر محدوده از گلمان
   .ديگرد موافقت استان توسعه وريزي  برنامه يشورا مصوب نقشه

 جامع طرح افق برکاهش يمبن استان وتوسعهريزي  برنامه يشورا شنهاديباپـ ٢
 نظرطرح ديتجد است الزم لذا. شد موافقت ١٣٩٨سال به ١٤٠٠ازسال هياروم مصوب
  .رديگ قرار استان يوشهرساز راه کل دردستورکاراداره وقت دراسرع هياروم جامع

امعان نظربه  و وراي عاليش ٢٢/٨/٩٦مورخ مصوبه) ج(بند درم متخذه يروتصميپـ ٣
 و يشهرساز وقت محترم معاون و محترم استاندار نيمابيف ٩/٥/٩٧ خيتاردر حاصله توافق
 طرحگردد  مي مقرر د،يشهرجد به گلمان منفصل هيناح ليتبد ضمن موافقت با يمعمار
ه در قالب يت اروميز جمعيمسکن و سررهاي  ازي ن تأمينبه منظور ديجدشهر جامع
 و ياس شهري بزرگ مقي خدمات عموم تأميننيختلف سکونت و همچن ميالگوها

 و رديگ قرار يبازنگر مورد ديجد يشهرها عمران شرکت توسط ريز درچارچوب يفراشهر
  . ارجاع شودشوراي عالي به ييب نهاي جهت تصويب استاني مراحل تصويپس از ط
 قابل آب زانيم نهيزم در آب منابع تيريمد شرکت نظر اعالم به توجه باـ ١ـ ٣

 )مذکور شرکت ٦/٤/٩٨ مورخ ٨٢١٨/٢٧٩/١٣٩٨/٠٢ شماره نامه موضوع( ،يصيتخص
 هزار ١٨٠ و ١٤١٠ افق تا نفر هزار ١٥٠ معادل گلمان ديجد شهر پذيري جمعيت تيظرف
    .دگرد  مينييتع ١٤٢٠ افق تا نفر

 يشهرها ديجد نسل جاديا در عمران شرکت ديجدهاي  استيس با همسوـ ٢ـ ٣
هاي  الگو قالب در يسکونتهاي  ازين از متنوع فيط به ييپاسخگو بر عالوه شهر نيا ،ديجد

 هياروم يشهر فرا و يشهر اسيمق بزرگ يعمومهاي  يکاربرکننده   تأمين،مسکن مختلف
  .بود خواهد زين برتر و انيبن دانش خدمات بر  تأکيدبا

 وشکل هياروم رامونيپ يغوبا يزراع ياراض به يتعد ندهيروندفزا به باتوجهـ ٣ـ ٣
 يالگوها هيارا با ديشهرجد نيا در است الزم ،يررسميغ دسکونتيجدهاي  هسته يريگ

  . مسکن اعمال گردديند عرضه وتقاضايت الزم درفرآيري، مددراستطاعت مسکن مناسب
 و شهر نيا نقش به توجه با و يدولت و يمل ياراض در گلمان شهر محدودهـ ٤ـ ٣

 و يشهرساز شوراي عالي مصوبهاي  سرانه با متناسب و آن ريپذي جمعيت تيظرف
 و يشهرساز شوراي عالي بيتصو به و مشخص شهر نيا ديجد جامع درطرح، يمعمار
 از اتيمستثن و يزراع و يباغ ياراض هيکل االمکان حتي حذف. ديرس خواهد يمعمار

  .يستالزام شهر محدوده
 مصوب و يفعل يريپذ تيجمع ددرص٧٠ حدود ديجد شهر پذيري جمعيت ـ ٥ـ ٣ 

 استقرار با مرتبط يطيمح ستيز ضوابط ريسا تيرعا حال نيا با است گلمان ياراض
 در هياروم اچهيدر ياياح ستاد مصوبات مطابق هياروم اچهيدر يرامونيپ حوزهدر  تيفعال
   .تسيالزام جامع طرح

 اصول با ديهرجدش جامع طرح کامل انطباق موجود، مناسبهاي  تيظرف باتوجه ـ ٦ـ ٣
  .ستيالزام هياروم شهر با ارتباط در خصوصا ،(TOD) ي عموم ونقل برحمل يمبتن توسعه

 يناش.. .و يتيامن ،ياقتصاد ،ياجتماع ،يطيمح ستيزهاي  چالش به تيعنا باـ ٧ـ٣
 گلمان ديشهرجد جاديا ها، استان مرکز در تيجمع تمرکز و هاشهر نامتوازن توسعه از

 توسعه ديتشد منجربه اقدام نيا دهد نانياطم که است يداتيتمه ينيب شيپ مستلزم
 زمان همالزم است  لذا. نگردد يمرز مناطق از ژهيو به تيجمع جذب و استان، در نامتوازن

هاي  استيس  وراهبردها درقالبمذکور داتيتمه ،گلمان ديجد شهر جامع طرح هيته با
 ي و اداره کل راه و شهرسازياستاندار يهمکار با بودجه و برنامه سازمان توسط يشيآما

    .دبرس مرتبط مراجع بيتصو به  ونيتدو يغرب جانيآذربا استان
رسان  هاي خدمات ـ تصميمات الزم جهت هماهنگي و همکاري کامل دستگاه٤

با شرکت عمران شهرهاي جديد تحت نظارت استاندار محترم اتخاذ و توافقات 
ي اروميه و شرکت عمران شهرهاي جديد در حاصله، مبناي اقدامات مديريت شهر

  .مرحله گذار گردد
ـ فرزانه صادق   مالواجرد معاون شهرسازي و معماري و دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران 

  
  ١/٦/١٣٩٩                                                                         ٣٠٠/٦٥٦٤٣شماره

  يرت اساسيمغادر خصوص شهرسازي و معماري ايران شوراي عالي مصوبه 
   موسومي بابا باغي هکتار از اراض١٣٠الحاق حدود  (زي طرح جامع شهر تبر

  )زي به شهرک جوانان به محدوده شهر تبر
  آذربايجان شرقياستان توسعه ريزي و  شوراي برنامه  استاندار محترم و رئيس

 مصوبه مورخ ٣٠/٤/٩٩سه مورخ ران درجلي ايمعمار  وي شهرسازشوراي عالي
رت يمغا" خصوص  دريجان شرقيتوسعه استان آذربا وريزي   برنامهي شورا١٣/٢/٩٩

 موسوم به ي باباباغي هکتار از اراض١٣٠الحاق حدود  (زي طرح جامع شهر تبرياساس
  وي شهريني بازآفري براي اراض تأمينکرديرو ، با)"زيشهرک جوانان به محدوده شهر تبر
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  شهرين پهنه شماليلغزش زم ن و تحت رانش ويه نشين مناطق حاشي ساکنييجابجا
 قرارداد و با الحاق مذکور با اعمال ي هزار نفررا مورد بررس١٢ت حدود يز با جمعيتبر

  :ر موافقت نمودياصالحات ز
 در يجاد پارک عمومي حذف و جهت اي الحاقياز اراض ق شده گسليم تدقيـ حر١

 از يم و بستر رودخانه کومورچاين حريهمچن. ردي قرار گيشهردارار يم شهر در اختيحر
 . حذف شوديمحدوده الحاق

 الزم است استعالمات مربوطه در خصوص ، با فرودگاهيـ با توجه به مجاورت اراض٢
 .ت گردديه انجام و رعايالرعا ر مالحظات الزمي و سايم پروازيتداخالت حرا

 آب  تأمين فرودگاه و امکانيم پروازيربوط به حرمهاي  تيـ در صورت عدم وجود محدود٣
م ي به حريکيبا توجه  به نزداي  ت سازهين عدم وجود محدوديو همچناي  براساس نظر آب منطقه

 با نظر پژوهشگاه زلزله مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي تراكم ساختماني قطعات گسل
انجام مطالعات تكتونيكي و  توجه به نزديكي به حريم گسل،ا  ب.تواند تا چهار طبقه افزايش يابد مي

 .شناسايي و تعيين بافت خاك جهت صدور پروانه در راستاي ساخت و ساز ايمن الزامي است
ز در يطرح جامع شهر تبرهاي   مطابق سرانهي عموميخدمات هاي  سرانه تأمينـ٤

 . استي ضروري الحاقياراض
  اصالح شودي به نحوي اراضيکينان، طرح تفکيب اطميش ضري ـ به منظور افزا٥

نامه  نييمندرج در آبندي  براساس گروه(اد ي زيليخ اد ويت زياهم باهاي  که ساختمان
ن فاصله يدورتر  در،در صورت وجود)  ٢٨٠٠تاندارد  ساختمانها در برابر زلزله اسيطراح

ن ين ضوابط و مقررات مربوط به ساخت و سازها در ايهمچن. رنديممکن از گسل قرارگ
 .ردي صورت پذيقات راه، مسکن و شهرسازي با استعالم ازمرکز تحقياراض

ده و  ش ـ کاربري اراضي مبدا در پهنه شمالي شهر تبريز، سبز حفاظتي در نظر گرفته٦
 .رديجزو اساس طرح قرار گ

 شهر ٥ون ماده يسيکمتأييد ط مذکور به ي با اعمال شراي اراضيـ طرح آماده ساز٧
  .ز برسديتبر

ق متضمن انتقال ي دقيي موظف است برنامه اجراي شهريني ـ شرکت بازآفر٨
 و ي، اجتماعي اقتصادي و توانمندسازي الحاقي درمعرض خطر به اراضيسازها ساخت و

ن ي را تدوي الحاقيه در اراضيحاشهاي   بافتيري از شکل گيرين و جلوگي ساکنيهنگفر
 . استان برساندي شهرينيب ستاد بازآفريو به تصو
هاي  ط انتقال بافتيل شرايتسه  صرفا به منظورين اراضينکه الحاق ايـ باتوجه ا٩

 کل راه وز انجام شده است، اداره يمعرض خطر رانش درشمال شهرتبر ناکارآمد در
از اي  ن هدف، گزارش دورهيق بر تحقق اي استان موظف است ضمن نظارت دقيشهرساز

  .دي منعکس نماشوراي عاليرخانه يم به دبي را جهت اتخاذ تصميي جابجايريپذ تحقق
خواهشمند است . شود مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعكاس و اقدام اعالم مي

مدارك مربوطه پس از اصالح ... ها و نامه نحوه بررسي طرح  آيين٤٢دستور فرماييد در اجراي ماده 
 .ربط تحويل دبيرخانه شوراي عالي شود براساس نظر شوراي عالي، جهت ابالغ به مراجع ذي

ـ فرزانه صادق   مالواجرد معاون شهرسازي و معماري و دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران 
  

  ١/٦/١٣٩٩                                                                         ٣٠٠/٦٥٦٤٠شماره
  ياساس رتيمغا درخصوصشوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوبه 

 يمل سازمان ياراض هکتار ٤٨ الحاق (گرگان شهر جامع طرح با يليتفص طرح 
  )مسکن ديتول يمل اقدام طرح جهت شهر محدوده به مسکن و نيزم

  استان گلستاناستان توسعه ريزي و  شوراي برنامه اندار محترم و رئيساست
 مورخ مصوبه، خود ٣٠/٤/٩٩ مورخ جلسه در رانيا يمعمار و يشهرساز شوراي عالي

 طرح ياساس رتيمغا "خصوص در گلستان استان توسعه وريزي  برنامه يشورا ٢٨/١٢/١٣٩٧
 به مسکن و نيزم يمل سازمان ياراض هکتار ٤٨ الحاق (گرگان شهر جامع طرح با يليتفص

 به توجه ضمن و داد قرار يبررس مورد را)" مسکن ديتول يمل اقدام طرح جهت شهر محدوده
 منوط به تحقق موارد زيرمذکور الحاق با کي شماره يفن تهيکم ٢٥/٤/٩٩  مورخ صورتجلسه

  :نمود موافقتو صرفا جهت اختصاص به اقدام ملي توليد مسکن 
کپارچه با حذف ي و به صورت يليق خط محدوده طرح تفصي قالب تدقـ موضوع در١

و ريزي   برنامهي مازاد داخل محدوده شهر پس از اخذ مصوبه شوراي و باغي زراعياراض
 . ابالغ شودشوراي عالير يتوسعه استان توسط دب

 شهر جامع طرح حد در يخدماتهاي  سرانه  تأمينبا مذکور ياراض يکيتفک نقشهـ ٢
 .برسد گرگان شهر پنج ماده ونيسيکم بيتصو به و هيته گرگان

 رد،يپذ  ميانيپا ١٤٠٠ سال در گرگان شهر جامع طرح افق که نيا به توجه باضمنا 
 تا گرگان محدوده به الحاق يموردهاي  پرونده رشيپذ به مجاز شوراي عالي رخانهيدب

 .بود نخواهد جامع طرح نظر ديتجد طرح بيتصو
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  ١٥/٦/١٣٩٩                                                                       ٣٠٠/٧١٧٤٩شماره
  مغايرت اساسيپيرامون شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوبه 

   نيورام طرح تفصيلي با طرح جامع شهر 
  تهراناستان توسعه ريزي و  شوراي برنامه استاندار محترم و رئيس

پيرو جلسه مورخ   ٢٧/٥/٩٩شوراي عالي شهرسازي و معماري در جلسه مورخ  
 موضوع ،کي شماره فني  كميته٢٥/١٠/١٣٩٨خود، با توجه به صورتجلسه مورخ  ١٤/١١/٩٨

الحاق اراضي تعاوني مسكن  (مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر ورامين
را مورد بررسي قرار داد و با توجه به نامه شماره  ) فرهنگيان به محدوده شهر ورامين

 اداره کل راه و شهرسازي استان تهران منضم به نامه ١١/٥/٩٩ص  مورخ /١٤٥٦٦/١٢٠٠/٩٩
ر  معاونت امالک و حقوقي آن اداره کل، مبني ب٥/٥/٩٩ص مورخ /١٣٧٦٤/٨٠٠/٩٩شماره 

عدم شمول قانون منع فروش و واگذاري اراضي فاقد کاربري مسکوني براي امر مسکن با 
  :الحاق اراضي فوق به محدوده شهر با تأکيد بر تحقق موارد زير موافقت نمود

 ١ ماده ١ موافقت كميسيون تبصره ١٥/٧/٩٦به استناد مصوبه هيات وزيران مورخ 
. وص اراضي الحاق به محدوده شهر اخذ گرددقانون حفظ اراضي كشاورزي و باغها در خص

 )بدون دريافت عوارض(
 شهر ٥طرح تفكيكي اراضي الحاقي با اعمال شروط ذيل به تصويب كميسيون ماده 

 :ن برسديورام
 درصد سرانه هاي خدماتي ٥٠ سرانه هاي خدماتي حداقل معادلـ تأمين١ـ ٢

آنها مصوب  سرانه نييتع و يهرشهاي  يکاربر ميمفاه و فيتعار قيمندرج در مصوبه تدق
  . در اراضي تعاوني فرهنگيان الزامي است١٠/٣/٨٩

 درصد سطح اشغال و تراكم ٦٠ضوابط احداث بنا در كاربري مسكوني با ـ ٢ـ ٢
  . درصد رعايت گردد١٢٠ساختماني 

 طرح، اعياني احداثات مسكوني قابل تفكيك پذيري جمعيتبه جهت كنترل ـ ٣ـ ٢
  .نخواهد بود

ضوابط و مقررات احداث بنا مطابق ضوابط و مقررات طرح تفصيلي شهر ـ ٤ـ ٢
  .ورامين مالك عمل قرار گيرد

كاربري اراضي متخلخل ميان اراضي تعاوني فرهنگيان كه در مالكيت تعاوني  ـ ٥ـ ٢
و توسعه استان به محدوده شهر ريزي  و به استناد مصوبه شوراي برنامه) مستثنيات(نيست 

و احداث بنا در آنها مطابق دستور العمل گردد   ميت، زراعي و باغي تعيينالحاق شده اس
  . قانون زمين شهري خواهد بود١٤ماده 

 يو واگذارتواند با رعايت قانون منع فروش   ميني شهر ورام٥كميسيون ماده : تبصره
، در صورت  مسکنيتعاونهاي   امر مسکن به شرکتي براي مسکوني فاقد کاربرياراض

حداكثر ممكن براساس اعمال  در( برتاديه حقوق دولتي و عمومي يتوافق مبنحصول 
 ماده واحده قانون تعيين وضعيت ٤و تبصره  ها  قانون شهرداري١٠١قانون اصالح ماده 

نسبت به تغيير كاربري اراضي زراعي و ) ها امالك واقع در طرح هاي دولتي و شهرداري
  .  نمايد اقداميباغي مذکور به كاربري هاي شهر

خواهشمند . شود مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعكاس و اقدام اعالم مي
هاي توسعه و عمران و  نامه نحوه بررسي طرح  آيين٤٢است دستور فرماييد در اجراي ماده 

مقررات شهرسازي و معماري كشور، نقشه اراضي و ضوابط مربوطه پس از تصويب در 
ربط در اختيار دبيرخانه شوراي  هت ابالغ به مراجع ذي شهر ورامين، ج٥كميسيون ماده
  .عالي قرار گيرد
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  ١/٦/١٣٩٩                                                                         ٣٠٠/٦٥٦٢٤شماره
 ي هکتار اراض١١الحاق  درخصوصشوراي عالي شهرسازي و معماري ايران  مصوبه

   سبزي فضايشه به محدوده شهر با کاربريشهرک باغم
  آذربايجان شرقياستان توسعه ريزي و  شوراي برنامه استاندار محترم و رئيس

 ياساس رتيمغا  ٣٠/٤/٩٩ران در جلسه مورخ  ي اي و معماري شهرسازشوراي عالي
ريزي   برنامهي شورا١٣/٢/٩٩، موضوع مصوبه مورخ زيتبر شهر جامع با طرح يليتفص طرح

شه به ي شهرک باغمي هکتار اراض١١الحاق "  در خصوص يجان شرقيو توسعه استان آذربا
 مذکور با ي قرار داد و با الحاق اراضيرا مورد بررس " سبزي فضايمحدوده شهر با کاربر

 توسط ير کاربرييبدون امکان تغ(ان اساس طرح  سبز و ثبت آن به عنوي فضايکاربر
  .نمود  موافقت)ون ماده پنجيسيکم

خواهشمند است . شود مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعكاس و اقدام اعالم مي
نقشه مربوطه پس از اصالح ... ها و نامه نحوه بررسي طرح  آيين٤٢دستور فرماييد در اجراي ماده 

  .ربط تحويل دبيرخانه شوراي عالي شود  جهت ابالغ به مراجع ذيبراساس نظر شوراي عالي،
ـ فرزانه صادق   مالواجرد معاون شهرسازي و معماري و دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران 
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