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  عنوان مندرجات   صفحه

تومانتک شماره ۵۱ ۰۰

™9Ye¢9Y
z

z

™9Ye¢9Y
z

z

A
A:iR

@lg
]d

V
¨"e@9"\Î-)X yy

y
y

A
A:iR

@lg
]d

V
¨"e@9"\Î-)X yy

y
y

›YAVP y

z

y

›YAVP y

z

y

z

  ١  شعب ديوان عدالت و ساير مراجع اداري  ١٧/٢/١٣٩٨   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ١٩٩رأي شماره 

   ١٠ ذيل ماده ٤ و ٣، ٢ ابطال رديفهاي:  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع٢٢٤رأي شماره 
  ٢  شوراي اسالمي شهر يزد  ٢٤/٢/١٣٩٨   شوراي اسالمي شهر يزد١٣٩٧ از فصل سوم دفترچه تعرفه عوارض سال ١٠ ماده ٦ تا ١و بندهاي 

   ٧ ماده ٢ و ١هاي  ابطال تبصره:  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع٢٨١رأي شماره 
   شوراي اسالمي شهر آمل در خصوص مقررات١٦/٣/١٣٩٤ـ  ١٥٥٩/١٦از مصوبه جلسه شماره 

  )معرف كاربري( و ضوابط اجرايي نصب تابلوهاي تبليغات محيطي و صنفي 
  ٧  آملشوراي اسالمي شهر   ٢٤/٢/١٣٩٨

  ٨  شعب ديوان عدالت و ساير مراجع اداري  ٣١/٢/١٣٩٨   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ٣٠٧ و ٣٠٥ الي ٢٨٨هاي  رأي شماره

ـ شوراي شهرسازي و   ١٦/٢/١٣٩٨  ه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون ضوابط و مقررات اجرايي طرح ساماندهي باغات كنمصوب شهرداري استان تهران 
ـ شوراي اسالمي استان تهران   ٩  معماري استان تهران 

  ١٤  شوراي شهرسازي و معماري استان مركزي  ١٧/٤/١٣٩٨  مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون طرح جامع شهر اراك

   ٣مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون اصالح پيوست 
ـ شوراي شهرسازي و   ٣/٤/١٣٩٨   قانون زمين شهر تهران ١٤طرح جامع تهران ـ دستورالعمل ماده  شهرداري استان تهران 

ـ شوراي اسالمي استان تهرا   ١٤  نمعماري استان تهران 

  
  
  
  
  

  ٢٥/٣/١٣٩٨                                                                       ٩٨٠٠٣٢٩شماره
 بسمه تعالي

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

اره دادنامه ـدالت اداري به شمـومي ديوان عـأت عمـه از رأي هيـيك نسخ
 جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ١٧/٢/١٣٩٨ مورخ ٩٨٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٠١٩٩

  .گردد ارسال مي
  مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين

  
  ٩٨/٣٢٩:      شماره پرونده ١٩٩: شماره دادنامه     ١٧/٢/١٣٩٨ :تاريخ دادنامه

  يوان عدالت اداري ديأت عمومي ه:مرجع رسيدگي
  يري جزايدعلي سي آقا: تعارضکننده اعالم
   يوان عدالت اداري اعالم تعارض در آراء صادر شده از شعب د:موضوع
به رئيس ديوان ) ديوان عدالت اداري( آقاي سيدعلي جزايري قاضي :کار گردش

  : اعالم کرده استي ادارعدالت
  :درسان مياحتراماً به استحضار «
 به ي دادخواستي رضا حسن ترکي آقا٩٦١١١٠ يگانيده شماره با در پرونـ١

 به خواسته اعتراض نسبت به ي شهرستان ريت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعيطرف

م که به شعبه يأت حل اختالف کارگر و کارفرما تقدي ه١٦/٢/١٣٩٦ ـ ١٠٩ شماره يرأ
ن ي با ا١١/٦/١٣٩٦ ـ ٩٦٠٩٩٧٠٩٠١٩١٥٤٤وان ارجاع و به موجب دادنامه ي دي بدو٥٩

 حل اختالف کارگر يأتهاي از جمله هيي مراجع شبه قضايت حقوقياستدالل که شخص
مستقل از اداره يا نهادهايي است که هيأت در آن استقرار دارد و اعضاي آن و کارفرما 

نمايندگان کارگر و کارفرما، فرماندار و رئيس دادگستري از سوي اداره تعاون، هيأت مشتمل بر 
 ـ ١٥٩شود با وحدت مالک از رأي وحدت رويه شماره   منصوب نميکار و رفاه اجتماعي

ت به ي و طرح شکاي اقامه دعويوان عدالت اداري ديأت عمومي ه١٣/٥/١٣٨١ ـ ١٥٨
هيأت حل اختالف کارگر و کارفرما جز به طرفيت آن هيأت را خواسته اعتراض به آراء 

 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان ٥٣ده قانوني ندانسته مستنداً به بند پ ما
.  به خوانده صادر نموده استي لحاظ عدم توجه دعوعدالت اداري قرار رد شکايت به

 .يابد ميت ي قطعيدنظر خواهي به لحاظ اسقاط حق تجدين رأيا
  آقاي حسين رشيدي دادخواستي به طرفيت٩٤١٤٤٥ـ در پرونده شماره بايگاني ٢

 ٧٣٤ رفاه اجتماعي شهرستان ري به خواسته اعتراض نسبت به رأي شماره اداره تعاون، کار و
وان ي د سابق١٩ هيأت حل اختالف کارگر و کارفرما تقديم که به شعبه ١٨/٦/١٣٩٤ ـ

 ٢٥/٢/١٣٩٦ـ  ٩٦٠٩٩٧٠٩٠١٩٠٠٤٣٩ارجاع و شعبه مرجوع اليه به موجب دادنامه شماره 
ت ي قطعيخواهيدنظرحاظ عدم تجد به لين رأيا. نمايد ميت صادر ي به رد شکاحکم

  .افته استي
صبا  سازان ساخته شرکت پيش)  فعلي٦٣( سابق ٢٠ شعبه ٩٤١٩٧٦ـ در پرونده شماره بايگاني ٣

کريم  آرمه بتن دادخواستي به طرفيت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعي شهرستان رباط
 کارگر و ت حل اختالف هيأ١٨/٥/١٣٩٤ـ  ٩٤/٣٠٤خواسته اعتراض نسبت به رأي شماره  به

 ٩٥٠٩٩٧٠٩٠٢٠٠٠٦٠٠الذکر وفق دادنامه قطعيت يافته شماره  کارفرما مطرح که شعبه سابق
  .نمايد ميت صادر يت حکم به رد شکاي ضمن ورود در ماه٢٣/٤/١٣٩٥ ـ

 ١٣٩٨  مرداد ماههشتمبيست و  شنبهدو

 

 ٢١٦٧٩ شماره پنجمفتاد و سال ه

)١١٨٩( 
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 حل اختالف کارگر يأتهاي هيت حقوقينکه در موضوع استقالل شخصيبا توجه به ا
 به آن اداره آراء متعارض از يز توجه دعوي و نيارفرما از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعو ک

وان ي دين دادرسييالت و آي قانون تشک٨٩ ماده يد لذا مراتب در اجرايشعب صادر گرد
  ».گردد مي اعالم ي به حضور آن مقام عاليعدالت ادار

  :تر اسي و مشروح آراء به قرار زها کار پرونده گردش
 ارهـپرونده شم دگي بهـاداري در رسي دالتـع وانـدوي ديـ ب٥٩ هـشعب: الف

 با موضوع دادخواست آقاي رضا حسن ترکي به طرفيت اداره تعاون، ٩٦٠٩٩٨٠٩٠١٩٠١٠٧٤
 ١٦/٢/١٣٩٦ ـ ١٠٩کار و رفاه اجتماعي شهرستان ري و به خواسته اعتراض به رأي شماره 

 ـ ٩٦٠٩٩٧٠٩٠١٩٠١٥٤٤ه موجب دادنامه شماره و کارفرما بأت حل اختالف کارگر يه
 : صادر کرده استيرأ به شرح زير ١١/٦/١٣٩٦

أت حل اختالف کارگر ي هي نسبت به رأيت اعتراض شاکينکه موضوع شکاينظر به ا
ت ي به طرفي است، حال آن که دعويوکارفرما مستقر در اداره تعاون، کار و رفاه اجتماع

 يت حقوقين ازآنجا که شخصيده، بنابراي مطرح گرديماعاداره تعاون، کار و رفاه اجت
ا ي حل اختالف کارگر و کارفرما مستقل از اداره يأتهاي از جمله هييمراجع شبه قضا

ندگان کارگر، يأت مشتمل بر نماي آن هيأت در آن استقرار دارد و اعضاي است که هينهاد
 منصوب ي، کار و رفاه اجتماع اداره تعاوني از سويس دادگستريکارفرما، فرماندار و رئ

أت ي ه١٣/٥/١٣٨١ ـ١٥٨ـ ١٥٩ه شماره ي وحدت رويلذا با وحدت مالک از رأ. شوند مين
أت يت به خواسته اعتراض به آراء هي و طرح شکاي اقامه دعويوان عدالت اداري ديعموم

د پ  ندانسته مستنداً به بنيأت را قانونيت آن هيحل اختالف کارگر و کارفرما جز به طرف
ت به لحاظ ي قرار رد شکايوان عدالت اداري دين دادرسييالت و آي قانون تشک٥٣ماده 

 روز پس از ٢٠ ظرف مهلت ين رأيا. گردد مي به خوانده صادر واعالم يعدم توجه دعو
  . استيوان عدالت اداريدنظر دي در شعب تجديخواهيدنظرابالغ قابل تجد

  .افتيت يع قطيدنظر خواهي به لحاظ عدم تجدين رأيا
اره ـده شمـرونـ به پيدگيـ در رسيدالت ادارـوان عيـ ديدوـ ب١٩ه ـشعب: ب

  با موضوع دادخواست آقاي حسين رشيدي به طرفيت اداره تعاون،٩٤٠٩٩٨٠٩٠١٩٠١٤٣١
أت ي ه١٨/٦/١٣٩٤ ـ ٧٣٤ شماره ي و به خواسته نقض رأي شهر ريکار و رفاه اجتماع

  به شرح زير٢٥/٢/١٣٩٦ ـ ٩٦٠٩٩٧٠٩٠١٩٠٠٤٣٩حل اختالف به موجب دادنامه شماره 
  : صادر کرده استيرأ

 يوان عدالت اداري دين دادرسييالت و آي قانون تشک١٠ ماده ٢به موجب بند 
أت حل ي مانند هييأتهاي هيمات قطعيات از آراء و تصمي به اعتراضات و شکايدگيرس

 يخواه  با آنها قابل فرجاما مخالفتين و مقررات يث نقض قوانياختالف کار منحصراً از ح
 ي شکليدگي است، رسي از نوع شکلي فرجاميدگيروش رس.  استيوان عدالت اداريدر د

ن است ي اي شکليدگيمنظور از رس.  استي که روش مراجع تالباشد مي يدر مقابل ماهو
د بلکه مقصود کن ميت نظر نيت شکايبه ماه) يوان عدالت اداريد (يکه مرجع عال

ژه مقررات ي صادر شده به وين قانوني صادره وفق موازيمر است که رأن ايص ايتشخ
د يان نماي در دادخواست خود ببايست مي ين شاکير؟ بنابرايا خيت شده است ي رعايشکل

 به قانون مانند يا کدام مقرره متکي) مانند قانون کار (يت کدام ماده قانونيکه طرف شکا
 را نقض نموده است با بررسي ادله) آيين دادرسي کار( قانون کار ١٦٤مقررات مزبور به ماده 

در محدوده (ن و مقررات ي از قواني و استدالالت به عمل آمده تخطيو مدارک ابراز
 عنه را فراهم نمايد مالحظه نگرديد، که موجبات نقض رأي معترض) اعتراض و نسبت به شاکي

 قانون کار و مفاد دادنامه شماره ١٥٧ماده   قانون مارالذکر و٦٣ن به استناد ماده يبنابرا
 .گردد  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري حکم به رد شکايت صادر مي٢٥/١١/١٣٨٩ ـ ٥٣٣

 ظرف يوان عدالت اداري دين دادرسييالت و آي قانون تشک٦٥ صادره به استناد ماده يرأ
 .داري است روز از تاريخ ابالغ قابل تجديدنظرخواهي در شعب تجديدنظر ديوان عدالت ا٢٠

  .افتيت ي قطعيدنظر خواهي به لحاظ عدم تجدين رأيا
اره ـده شمـرونـ به پيدگيـ در رسيدالت ادارـوان عيـ ديدوـ ب٦٣ه ـشعب: ج

سازان صبا آرمه بتن با  ساخته شي با موضوع دادخواست شرکت پ٩٤٠٩٩٨٠٩٠٢٠٠١٩٥٣
 کريم ت اداره کار رباطمديريت آقايان عليرضا شاهرخي و عليرضا حسيني طباطبائي به طرفي

أت حل اختالف ي صادره از ه١٨/٥/١٣٩٤ ـ ٣٠٤/٩٤ شماره يو به خواسته اعتراض به رأ
 ٢٣/٤/١٣٩٥ ـ ٩٥٠٩٩٧٠٩٠٢٠٠٠٦٠٠و درخواست نقض آن به موجب دادنامه شماره 

 : صادر کرده استير رأيبه شرح ز
راض به ت خوانده در اعتيسازان صبا به طرف ساخته شيت شرکت پيدر خصوص شکا

 و دفاع خوانده و يت شاکي با توجه به شرح شکا١٨/٥/١٣٩٤ ـ ٣٠٤/٩٤ شماره يرأ
ک از کارگر و يات پرونده متشکله در اداره کار و اظهارات هر يمالحظه اسناد و محتو

 و يت شاکي و انطباق شکايت مقررات شکلي که خوانده با رعاگردد ميکارفرما مالحظه 
 قانون کار مبادرت ١٦٤ موضوع ماده يي اجرانامه آيينون کار و دفاع خوانده با مقررات قان

 صدور رأي نموده و ايراد شکلي و ماهوي از حيث نقض قوانين و مقررات يا مخالفت با آنهابه 

ت ي حکم به رد شکايوان عدالت اداري د١٠هذا و مستنداً به ماده يعل. گردد ميمشاهده ن
 و خوانده ظرف مدت يه با توجه به اقامتگاه شاک صادريرأ. گردد مي صادر و اعالم يشاک
 به درخواست يوان عدالت اداريدنظر ديدنظر در شعب تجدي روز پس از ابالغ قابل تجد٢٠
  . آنها خواهد بودينده قانونيمقام و نما ا قائميل يا وکين يک از طرفيهر 

  .افتيت ي قطعيدنظرخواهي به لحاظ عدم تجدين رأيا
ن يس و معاوني با حضور رئ١٧/٢/١٣٩٨خ ي در تاريالت اداروان عدي ديأت عموميه

 و ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث
  . مبادرت کرده استير به صدور رأيت آراء به شرح زي با اکثريبررس

  
  رأي هيأت عمومي

  .تعارض در آراء محرز است: اوالً
 قانون ١٠ ماده ٢ موضوع بند يونهايسيأتها و کمي هينکه اعضايبا وجود ا: اًيثان

 مستقل از نهادها و ١٣٩٢ مصوب سال يوان عدالت اداري دين دادرسييالت و آيتشک
م بر اساس مقررات ي و در اظهارنظر و اتخاذ تصمباشد مي مربوطه يي اجراهاي دستگاه

أتها ساز و ين گونه هي ايد و برانکن مي مقنن رفتار ييت اعطايحاکم بر موضوع برابر صالح
 ي نشده است و رأبيني پيشن مربوطه ي در قوانيي دفاع در مراجع قضاي الزم برايکارها

 به تعارض يدگي در باب رسيوان عدالت اداري ديأت عمومي ه٢٤/٨/١٣٧٢  ـ١١٨شماره 
 به شکايت از هاي مربوط آراء از شعب ديوان مؤيد و مبين پذيرش دفاعيات اداره کار در پرونده

  ـ٩٦٠٩٩٧٠٩٠١٩٠٠٤٣٩باشد، بنابراين آراء شماره  آراء هيأتهاي حل اختالف اداره کار مي
وان ي دي بدو٦٣ و ١٩ شعب ٢٣/٤/١٣٩٥ ـ ٩٥٠٩٩٧٠٩٠٢٠٠٠٦٠٠ و ٢٥/٢/١٣٩٦

  اجتماعي به خواسته اعتراض تأمينعدالت اداري که طرح دعوا به طرفيت اداره کار، تعاون و
ح و موافق مقررات ين حد صحي حل اختالف اداره کار را استماع کرده در ايأتهايبه آراء ه

ن ييالت و آي قانون تشک٨٩ و ماده ١٢ ماده ٢ با استناد به  بند ين رأيا. ص شديتشخ
ر ي و سايوان عدالت اداري شعب دي برا١٣٩٢ مصوب سال يوان عدالت اداري ديدادرس

 .تباع استاال  موارد مشابه الزم مربوط دريمراجع ادار
  يوان عدالت اداري ديأت عموميس هي   رئ                                         

  ي اشراقي عليمرتضي ـ وان عدالت اداري ديي                             معاون قضا
  

  ٢٥/٣/١٣٩٨                                                                          ٩٧٠١٤٨٨شماره
 بسمه تعالي

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

اره دادنامه ـدالت اداري به شمـومي ديوان عـأت عمـه از رأي هيـيك نسخ
 ذيل ٤ و ٣، ٢ابطال رديفهاي «:  با موضوع٢٤/٢/١٣٩٨ مورخ ٩٨٠٩٩٧٠٩٠٥٨٠١٠٢٢٤

 ١٣٩٧ از فصل سوم دفترچه تعرفه عوارض سال ١٠ ماده ٦ تا ١ي  و بندها١٠ماده 
  .گردد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي» شوراي اسالمي شهر يزد

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

  ٩٧/١٤٨٨: دهشماره پرون        ٢٢٤: شماره دادنامه    ٢٤/٢/١٣٩٨ :تاريخ دادنامه
  يوان عدالت اداري ديأت عمومي ه:مرجع رسيدگي

  يد محمدي امي با وکالت آقايليرجليرضا ميدعلي سي آقا:شاكي
 ١ و بندهاي ١٠ ذيل ماده ٤ و ٣ و ٢هاي   ابطال رديف:موضوع شکايت و خواسته

  زدي شهر ي اسالمي شورا١٣٩٧ از فصل سوم دفترچه تعرفه عوارض سال ١٠ ماده ٦تا 
 موجب ـ آقاي اميد محمدي به وکالت از آقاي سيدعليرضا ميرجليلي به١ :کار گردش

 از فصل ١٠ ماده ٦ تا ١ ي و بندها١٠ل ماده ي ذ٤ و ٣ و ٢ هاي في ابطال رديدادخواست
  شوراي اسالمي شهر يزد را خواستار شده و در جهت١٣٩٧سوم دفترچه تعرفه عوارض سال 

  :ن خواسته اعالم کرده است کهييتب
  يادار وان عدالتياست محترم دير«

 ري خيبا سالم و دعا
احتراماً، اينجانب اميد محمدي به وکالت از موکل خود در جهت تبيين خواسته 

 تحت عنوان اي مصوبه يزد طي شهر ي اسالميد، شورارسان مي مقام ي استحضار آن عالبه
 جواز ي به اعطا، مبادرت»١٠١ر مشمول ماده يک امالک غيعوارض تفک«ن و وصول ييتع

 مصوبه مذکور. نمايد  يزد جهت اخذ وجوهي غيرقانوني از شهروندان مربوطه ميشهرداريبه 
 :ل استيبه نحو ذ

 عوارض تفکيک امالک«تحت عنوان : مصوبات مورد اعتراض: بخش اول) الف
زد به شرح ي ي شهردار١٣٩٧از فصل سوم دفترچه عوارض سال » ١٠١ر مشمول ماده يغ
  :شدبا ميل يذ
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 ١٠١ر مشمول ماده يک امالک غيعوارض تفک) ١٠
  :حاتيتوض

 در صورت شوند ميمه و ابقا ي جر١٠٠ون ماده يسي که توسط کمهايي  ساختمانـ٢
ر ضوابط، عوارض يت ساي به وضع موجود و رعاير کاربريي با تغ٥ون ماده يسيموافقت کم

 محاسبه يليطرح تفص ين صورت بر اساس کاربرير ايک بر اساس وضع موجود در غيتفک
  .شود مي

ک واحد به چند واحد ي که بدون مجوز از ييک در خصوص واحدهاي عوارض تفکـ٣
)  با ابقاء بنا و موافقت شهرداري١٠٠در صورت موافقت کميسيون ماده (تبديل گرديده 

  .گردد مين ماده محاسبه ين برابر ارقام اي توجه به مساحت زمبا
ک گردد و عرض معابر آن از ضوابط ي تفکيهردار بدون مجوز شي چنانچه ملکـ٤
ن ي از زميک اراضيض گذر داشته باشد عوارض تفکياز به تعري کمتر باشد و نيشهرساز

    .شود مي محاسبه گردد مي که بدون اخذ وجه از سند خارج يمانده پس از کسر معابريباق
 عوارض تفکيک عرصه

 به ازاي) هنگام صدور مجوز: (کارگاهيعوارض تفکيک اراضي با کاربري تجاري و ) ١٠ـ١
  ٤ pمربع زمين متر هر
 به ازاي) هنگام صدور مجوز: (عوارض تفکيک اراضي با کاربري صنعتي و انباري) ١٠ـ٢

  ٣ pمترمربع زمين  هر
 )هنگام صدور مجوز: (ها عوارض تفکيک اراضي با کاربري مسکوني و ساير کاربري) ١٠ـ٣

  ٢ pمترمربع زمين  به ازاي هر
مترمربع  به ازاي هر) بدون مجوز: (عوارض تفکيک اراضي با کاربري تجاري و کارگاهي) ١٠ـ٤

  ٦ pزمين 
مترمربع  به ازاي هر) بدون مجوز: (عوارض تفکيک اراضي با کاربري صنعتي و انباري) ١٠ـ ٥

  ٥ pزمين 
 ازايبه ) بدون مجوز: (عوارض تفکيک اراضي با کاربري مسکوني و ساير کاربريها) ١٠ـ ٦

 ٣ pمترمربع زمين  هر
  

  :ل اعتراض به مصوباتي دال ـبخش دوم) ب
 عوارض تفکيک«شوراهاي اسالمي شهر يزد طي مصوباتي تحت عنوان تعيين و وصول 

 از ير شرعي و غيقانون ري غي جهت اخذ وجوهي، مبادرت به اخذ جواز به شهردار»عرصه
 مغاير ها ناد به داليل ذيل اين مصوبه است که با استين در حاليا. ندنماي ميشهروندان 

  :باشند ميقوانين و مقررات 
  يوان عدالت اداري ديأت عموميرت با آراء هيمغا. ١

 ٩/٤/١٣٨٧ ـ ٢١٨هاي شماره  در ارتباط با عوارض تفکيک عرصه، بر اساس دادنامه
 و ١٣/٩/١٣٩١ ـ ٦٢١ و ١٦/٥/١٣٩١ ـ ٢٧٥ و ٤/١١/١٣٨٩ ـ ٤٩٢ و ٢٠/١/١٣٨٩ ـ ٤٥٩و 

 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، تعيين و ٢٠/٩/١٣٩١ ـ ٦٣٤ و ٢٠/٩/١٣٩١ ـ ٦٢٧
دريافت عوارض تفکيک عرصه، خالف قانون و خارج از حدود اختيارات شوراهاي اسالمي 

با توجه به اين كه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در . شهرها تشخيص داده شده است
اي ديگر را خالف قانون قلمداد كرده اصل عدالت و آرايي مشابه اخذ چنين وجوهي در شهره

 وقتي اخذ عوارضي از شهروندان بخشي از اين كند ميحفظ حقوق شهروندي نيز اقتضاء 
توان اخذ همان وجه را از مردمان  سرزمين که در مغايرت با قانون شناخته شده نمي

 قانون ٣ اصل ١٤ و بند ٢٠ شهروندان ديگر جايز و قانوني قلمداد كرد چرا كه اين امر با اصل
  .اساسي مبني بر يكساني افراد در برابر قانون، مغاير است

 
  هاي آراي ابطالي عوارض تفکيک عرصه و اعيان توسط هيأت عمومي جدول نمونه

  ديوان عدالت اداري

 موضوع رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري دادنامه تاريخ رديف
کننده  مرجع تصويب
 عوارض

٣١٦ ٢/٥/٨٦ .١ 
 شوراي اسالمي شهر ٦/١٠/١٣٧٩ مصوبه مورخ ٦٣ابطال بند 

 اروميه مبني بر اختصاص قسمتي از اراضي باير به شهرداري
 به طور رايگان در زمان تفکيک اراضي مزبور

شوراي اسالمي شهر 
 اروميه

٩٦٤ ١١/٩/٨٦ .٢ 

ي محاسبه درصد دستورالعمل نحوه) ٢الف ـ( بند ٢تبصره
  شهري امالک و اراضي داخل محدودهمربوط به تأسيسات

 ١٨/١٠/١٣٨٠ مورخ ١٧٧٤خدماتي شهر کرمان به شماره 
  شوراي اسالمي شهر کرمان١٤/٨/١٣٨٠مصوب جلسه مورخ 

شوراي اسالمي شهر 
 کرمان

١٤٨ ١٢/٣/٨٧ .٣ 
عدم صالحيت شهرداري نسبت به تفکيک و افراز و عدم امکان 

ر صالحيت طرف دعوا بودن آن در اين خصوص و انحصا
 ها و ادارات ثبت اسناد تفکيک و افراز نسبت به دادگاه

 وحدت رويه

 موضوع رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري دادنامه تاريخ رديف
کننده  مرجع تصويب
 عوارض

٢١٨ ٩/٤/٨٧ .٤ 
ابطال مصوبات شوراي اسالمي شهر شيراز  مبني بر اختصاص 
قسمتي از امالك متقاضيان تفكيك و افراز به طور رايگان به 

  قانون شوراها٧١ ماده ٢٦عنوان بهاي خدمات در بند 

 شوراي اسالمي شهر
 شيراز

٢٠٩ ٢/٤/٨٧ .٥ 

سلب قسمتي از مالکيت افراد به عنوان مابه ازاء عوارض تفکيک 
فيزيکي امالک و مستحدثات و تملک آن به طور رايگان خالف 

صريح حکم قانونگذاز و خارج از حدود اختيارات شوراي 
 شوراي اسالمي ١١/٨/١٣٨٤ابطال مصوبه . (اسالمي شهر است

صاص قسمتي از اراضي و شهر اصفهان در زمينه اخت
مستحدثات اشخاصي به شهرداري به طور رايگان به عنوان 

 )عوارض تفکيک فيزيکي اراضي و امالک مذکور

شوراي اسالمي 
 اصفهانشهر

٤٥٩ ٢٠/١٠/٨٩ .٦ 

 شوراي ١٧/١١/١٣٨٧کميسيون مورخ ) پ(ابطال مصوبه چهل 
  اسالمي شهر قم

وان توافق يا اي با عن اخذ چهل درصد قيمت منطقه مبني بر(
 )بهاي خدمات ناشي از تفکيک

 شوراي اسالمي شهر قم

٤٩٢ ٤/١١/٨٩ .٧ 
اختصاص قسمتي از امالك متقاضيان تفكيك و افراز به شهرداري 
به طور رايگان و يا وصول مبلغي به عنوان هزينه خدمات مذكور به 

 .باشد منظور صدور پروانه احداث بنا خالف قانون مي

شوراي اسالمي شهر 
 خمين

٣٣٦ ٩/٨/٩٠ .٨ 

 طرح تفصيلي شهر کرمان و مصوبه ١٦ـ٤ـ٣ابطال بندهاي 
 شوراي اسالمي شهر کرمان در ١٨/١٠/١٣٨٠ـ ١٧٧٤شماره 

آن قسمت که متضمن دريافت قسمتي از اراضي مورد تفکيک 
  احتياجات عمومي شهري است تأمينو يا افراز به عنوان

شوراي اسالمي شهر 
 کرمان

٣٨١ ٧/٩/٩١ .٩ 
 ٣/١٠/١٣٨٧ش الف س مورخ /٧٥٨٥ابطال مصوبه شماره 

شوراي اسالمي شهر شيراز در برقراري عوارض ماليات بر ارزش 
 افزوده تفكيك و افراز اراضي

 شيراز

٢٧٥ ١٦/٥/٩١ .١٠ 

ابطال مصوبه يكصد و هفتاد و هفتمين جلسه شوراي اسالمي 
 كه متضمن دريافت قسمتي از ٢٥/٦/١٣٨٧شهر قم مورخ 

 به عنوان عوارض. (مورد درخواست تفكيك استاراضي 
 )بهاي خدمات

 شوراي اسالمي شهر قم

٦٢١ ١٣/٩/٩١ .١١ 
 شوراي ١٨/٧/١٣٨٣ـ  ش/٢/٣١٠٦ابطال مصوبه شماره 

غيرقانوني بودن دريافت بخشي از اراضي (اسالمي شهر مشهد 
 )اشخاص به عنوان عوارض تفکيک زمين

شوراي اسالمي شهر 
 مشهد

٦٢٧ ٢٠/٩/٩١ .١٢ 

مصوبه ) ج( از بخش ٧ الي ١و بندهاي ) الف( ابطال بخش 
  ٨/١١/١٣٨٣ ـ ٥١٠٦شماره 

غيرقانوني بودن دريافت بخشي از اراضي اشخاص به عنوان (
 )عوارض تفکيک زمين

شوراي اسالمي شهر 
 گرگان

٦٣٤ ٢٠/٩/٩١  .١٣ 
 با موضوع اخذ عوارض ٢٣/٩/١٣٨١ ـ ٣٦٢٨ابطال دستور العمل شماره 

  شوراي اسالمي شهر گرگان٢٥٧د، مصوب جلسه تفكيك مجد
شوراي اسالمي شهر 

 گرگان

٣٩ ٢٦/١/٩٢ .١٤ 

 مصوبه تعيين عوارض ١٨ ماده ٢ و ١ابطال اطالق بندهاي 
 شوراي اسالمي شهر اردبيل مبني بر ١٣٨٩محلي سال 

دريافت عوارض ناشي از تفكيك از اين حيث كه شامل اراضي 
 .شود  مترمربع مي٥٠٠كمتر از 

شوراي اسالمي شهر 
 اردبيل

١٠١٨ ١٧/٦/٩٣ .١٥ 
ابطال قسمتهايي از تعرفه بهاي خدمات شهرداري اراک مورد 

 ١/١/١٣٩٣عمل از 
شوراي اسالمي شهر 

 اراک

١٠٨٦ ١٠/٩/٩٤ .١٦ 
 شوراي ٣/١١/١٣٨٣ مصوبه مورخ ١٢٠٤ابطال قسمتي از کد 

 اسالمي شهر ماهدشت در مورد تعيين سرانه خدماتي
 کيک اراضيدر خصوص تف

 ماهدشت

١٣١٠ ١٨/١٢/٩٤ .١٧ 

 ش الف س ـ/٤٠٣٠مصوبه شماره  ابطال ماده واحده
 آن و مصوبه اصالحي آن ٨ و ٦هاي   و تبصره١٤/١١/١٣٨٦

ـ ٨٥٩٦به شماره     از تاريخ تصويب٨/١١/١٣٨٧ 
 )ابطال عوارض تفکيک(

شوراي اسالمي شهر 
 شيراز

٩٧ ٢٨/٢/٩٥ .١٨ 

 شوراي اسالمي ١٢/١١/١٣٩٠ـ٣٨٨ از مصوبه شماره ٢٢ماده 
شهرگرگان در خصوص وضع عوارض براي تفکيک اعياني اعم 
از مسکوني تجاري خدماتي اداري و ساير مغاير قانون است و 

 شود ابطال مي

شوراي اسالمي شهر 
 گرگان

٢٤٤ ١/٤/٩٥ .١٩ 

 فصل دوم دفترچه عوارض و ١٢ بخش ٥ و ٤ و ٣بندهاي 
رج در خصوص عوارض  شهرداري ک١٣٩٤بهاي خدمات سال 

تفکيک عرصه از تاريخ تصويب مندرج در دفترچه عوارض و 
شهرداري کرج، در حضور عضو  ١٣٩٤بهاي خدمات سال 

 شوراي شهر کرج، منتج به نتيجه ابطال مصوبه از تاريخ تصويب

شوراي  اسالمي شهر 
 کرج

٣٤٢ ١٩/٥/٩٥ .٢٠ 

ل  تعرفه عوارض و بهاي شهري در سا١٧ ماده ١ابطال بند 
ابطال عوارض تفکيک ( شوراي اسالمي شهرگرگان ١٣٩٤

 با  قانون شهرداري در مورد اراضي١٠١عرصه موضوع ماده 
 ) متر کمتر٥٠٠مساحت 

 گرگان
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 موضوع رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري دادنامه تاريخ رديف
کننده  مرجع تصويب
 عوارض

١٦/٩/٩٥ .٢١ 
٦٨٦ 
الي 
٦٩٥ 

ابطال تعرفه عوارض شوراي اسالمي شهرهاي مختلف 
 )اعم از عرصه و اعيان(درخصوص وضع عوارض تفکيک 

وي خ ـ شهريارـ گرگان
  شهر جديد هشتگردـ

٦٩٦ ١٦/٩/٩٥ .٢٢ 
 شوراي اسالمي شهر ٣/١١/١٣٨٩ ـ ٢٤٠٧ابطال مصوبه شماره 

 شانديز در خصوص وضع عوارض کسري حد نصاب تفکيک
 شانديز

١٦/٩/٩٥ .٢٣ 
 و ٦٩٧

٦٩٨ 

 تعرفه عوارض محلي ١٣آن قسمت از بندهاي ذيل ماده 
تر از شهرداري بازرگان که اخذ عوارض نسبت به اراضي کم

کند مغاير حکم مقنن بوده و قابل ابطال   متر را تجويز مي٥٠٠
 ابطال اخذ عوارض حق تفکيک. است

 شهر بازرگان

٧٥٣ ٣٠/٩/٩٥ .٢٤ 
 تعرفه عوارض شوراي اسالمي شهر ٤٣ ماده ١١ابطال تبصره 

 در خصوص وضع عوارض تفکيک ١٣٩٥همدان در سال 
 اراضي و ساختمان

 همدان

٣٠/٩/٩٥ .٢٥ 
  و٧٧٠

٧٧١ 

 و کليه بندهاي ذيل آن از تعرفه عوارض محلي ٢٢ابطال ماده 
 مصوب شوراي اسالمي شهر ميانه مبني بر ١٣٩١سال 

واگذاري قسمتي از ملک و عوارض به شهرداري براي تغيير 
 کاربري و تفکيک

 ميانه

٧٧٣ ٧/١٠/٩٥ .٢٦ 

 دفترچه عوارض شوراي اسالمي شهر ١٦ و بند ١١ابطال بند 
 درخصوص وضع عوارض ناشي از ١٣٩٥ر سال محمد شهر د

عوارض ارزش {هاي توسعه شهري از تاريخ تصويب اجراي طرح
 }افزوده ناشي از تفکيک و افراز

 محمدشهر

١٣١٢ ١٠/١٢/٩٥ .٢٧ 

ـ ۱۷۵ابطال مصوبه جلسه شماره «   شوراي اسالمي۱۳۹۵/۱/۲۴ 
شهر هشترود در خصوص وضع عوارض تفکيک و افراز در 

  قانون تشکيالت و آيين دادرسي۹۲ ماده اجراي مقررات
 »۱۳۹۲ ديوان عدالت اداري مصوب

 هشترود

١٣١٣ ١٠/١٢/٩٥ .٢٨ 

 تعرفه عوارض و بهاي خدمات شوراي اسالمي ۱۷ابطال ماده «
 به بعد از تاريخ تصويب ۱۳۹۴شهر گرگان براي سال 

 متر در ٥٠٠درخصوص وضع عوارض تفکيک  عرصه اراضي تا 
 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان ۹۲هاجراي مقررات ماد

 »۱۳۹۲ عدالت اداري مصوب

 گرگان

١٠/١٢/٩٥ .٢٩ 
١٣١٤ ،
١٣١٥ ،
١٣١٦ 

 ۱٤/۱۱/١٣٨٧ ـ ۲۱۸۵ابطال قسمتهايي از مصوبه شماره «
شوراي اسالمي شهر بهشهر در خصوص دريافت تعرفه عوارض 

 »تفکيک هزينه خدمات ناشي از تفکيک اراضي يا عرصه امالک
 بهشهر

١٧/١٢/٩٥ .٣٠  ١٣٤٥ 
 تعرفه بهاي خدمات و عوارض ساختماني ٥هاي ماده  تبصره

 }عوارض نقل و انتقال امالک؛ حق تفکيک {١٣٩١مصوب 
 نوشهر

١٧/١٢/٩٥ .٣١ 
١٣٥٦ 
الي 

١٣٥٩ 

 تعرفه عوارض ٦شوراي اسالمي شهر مالير در تصويب ماده 
در مورد زيربناي ساختمانهاي ١٣٩٥، ١٣٩٤هاي  محلي سال

ني مازاد بر پروانه يا بدون پروانه که در کميسيون ماده مسکو
گردد و شوراي اسالمي   منجر به صدور رأي بر ابقاء بنا مي١٠٠

، ١٠ ماده ١ـ  بند الف٦شهر تبريز در تصويب قسمت اخير شق 
 تعرفه عوارض ١٨ ماده ٣ و بند ١بند  ـ١ـ٤شق  ،١٧ماده 

 ٢٦ و ماده ٢٣ ماده ٣، بند ٢٠، ١٨ و مواد ١٣٩٤محلي سال 
 در مورد زيربناي پروانه ١٣٩٥تعرفه عوارض محلي سال 

ها، تفکيک  ، ابقاي اعياني)عوارض مازاد بر تراکم(ساختماني 
عرصه و افراز ناشي از تغيير يا تثبيت کاربري و مشرفيت و 

 ارزش اضافه شده وضع عوارض کرده است

ـ تبريز  مالير 

١٤٤٣ ٢٤/١٢/٩٥ .٣٢ 

تفصيلي شهر اسالمشهر مصوب سال  طرح ١ـ٣ابطال بند 
هاي   در خصوص وضع ضوابط تفکيک اراضي در کاربري١٣٩٣

 قانون ٩٢پيشنهادي طرح تفصيلي در اجراي مقررات ماده 
تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 

 } درصد از اراضي٧٠تملک رايگان  {١٣٩٢

 اسالمشهر

١٣٥٥ ١٧/١٢/٩٥ .٣٣ 

  يسيونعوارض بعد از کم
و مواد ) ۱۵ـ ۹(الي ) ۱ـ۹( و بندهاي ۹، ۸، ۷، ۶ابطال مواد {
و  ۳۷، ۳۶، ۲۸، ۲۳، ۲۱، ۱۹، ۱۸، ۱۷، ۱۶، ۱۵، ۱۴، ۱۳، ۱۲
هاي آن مندرج در دفترچه تعرفه عوارض سال   و تبصره۵۰
 شوراي اسالمي شهر مالير از تاريخ تصويب در خصوص ۱۳۹۴

جراي نما، تراکم عوارض وضع مازاد بر جرائم ماده صد، عدم ا
سطح، پيش آمدگي و بالکن، حذف و کسر پارکينگ، تفکيک 
اعياني و اراضي، تملک باغات نقل و انتقال اموال غير منقول و 

النظاره و طراحي  سرقفلي، قراردادهاي پيمانکاري و حق
 قانون ۹۲مهندسين طرح و اصالح حد در اجراي مقررات ماده 

 }الت اداري دادرسي ديوان عدن تشکيالت و آيي

 مالير

٢/٣/٩٦ .٣٤ 
١٨٦ 
الي 
١٨٩ 

 تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهري ۱۷ ماده ۱ابطال بند 
  مصوب شوراي اسالمي شهر گرگان در خصوص۱۳۹۴سال براي 

 ) قانون شهرداري۱۰۱اصالحيه ماده (عوارض تفکيک عرصه 
 گرگان

 موضوع رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري دادنامه تاريخ رديف
کننده  مرجع تصويب
 عوارض

١٦/٣/٩٦ .٣٥ 
٢١٥ 
الي 
٢٢٠ 

، ١٤ ماده ٥  و٤تبصره  ،١ ماده ٢ابطال تبصره : موضوع رأي
هاي آن و و تبصره ٣٥، ٣١، ٣٠، ٢٥، ٢٤ ،٢٠، ١٥،١٦مواد 

 از ٤٠،٤١،٤٤ و تبصره آن، ٣٦، ٣٥تبصره اصالحي ماده 
سازي ضوابط محاسبات درآمدي مصوب  کپارچهدفترچه ي

  :شوراي اسالمي شهر مشهد؛ با موضوعات
  عوارض حذف يا کسر پارکينگـ 
 عوارض تغيير کاربريـ 
 ي خدمات تفکيک عرصهبهاـ 

 مشهد

٣١٥ ١٣/٤/٩٦ .٣٦ 
 مصوب شوراي ١٣٩٢ تعرفه عوارض سال ١٦ابطال ماده 

  اسالمي شهر گرگان در خصوص
 عوارض تفکيک و کسري حد نصاب تفکيکـ 

 گرگان

٤٣٩ ١٠/٥/٩٦ .٣٧ 
 تعرفه عوارض شوراي ٢٤ و ٢٠ابطال مواد : موضوع رأي

  : در خصوص١٣٩٥اسالمي شهر گرگان در سال 
 تفکيک اراضي و افرازـ 

 گرگان

٥٦٤ ١٤/٦/٩٦ .٣٨ 

 مصوبه ۶جدول تعرفه شماره ) د(و ) ج(ـ ابطال بندهاي ۱
شوراي اسالمي شهر محالت در تعيين عوارض ارزش افزوده 
 ۵ناشي از تغيير کاربري اراضي و امالکي که در کميسيون ماده 

  .کند کاربري آنها به مسکوني و تجاري تغيير مي
 درخصوص تعيين ۱۳۸۷/۱۱/۲ ـ ۱۵تعرفه شماره ـ ابطال ۲

 عوارض تفکيک ارزش افزوده ناشي از تفکيک عرصه و بهاي
ـ ۱سازي و بند الف تعرفه اصالحي شماره  خدمات آماده

سازي معابري   خدمات آماده در تعيين وصول بهاي ۱۳۸۸/۳/۵
 که در اثر تفکيک اراضي و امالک اشخاص ايجاد شده

 محالت

٢٨/٦/٩٦ .٣٩ 
 ـ ٦٠٧
 ـ ٦٠٨

٦٠٩ 

 از تعرفه ١٤ـ٢ ،١٣ـ٢ ،١٨ ـ٢ابطال جداول : موضوع رأي
آباد در   شوراي اسالمي شهر خرم١٣٩٥عوارض محلي سال 
آيين دادرسي ديوان   قانون تشکيالت و٩٢اجراي مقررات ماده 

عوارض تفکيک اعيان؛ عوارض تفکيک عرصه؛ و {عدالت اداري 
 }عوارض ارزش افزوده تغيير کاربري

 رم آبادخ

٦٦٢ ١٨/٧/٩٦ .٤٠ 

 ١٣٩٦ دفترچه تعرفه عوارض سال ١٣ـ٢ابطال بند : موضوع رأي
عوارض شوراي اسالمي شهر جديد هشتگرد در خصوص 

 کمتر از تفکيک عرصه در کاربريهاي مختلف امالک براي
 پانصد مترمربع

 هشتگرد

٦٨٦ ٢٥/٧/٩٦ .٤١ 
رض سال  دفترچه تعرفه عوا١٥ابطال مصوبه ماده : موضوع رأي

 شوراي اسالمي شهر مالير در خصوص وضع عوارض ١٣٩٤
 تفکيک اعياني

 مالير

 بجنورد  متر٥٠٠عوارض تفکيک اراضي و امالک زير  ٧٣٠ ٢/٨/٩٦ .٤٢

 تبريز )عوارض کسري مساحت عرصه(عوارض تفکيک و افراز  ٧٣١ ٢/٨/٩٦ .٤٣

٢/٨/٩٦ .٤٤ 
٧٣٢ 
الي 
٧٣٥ 

سالمي شهرهاي اردبيل، ابطال تعرفه عوارض محلي شوراهاي ا«
 خمين و اراک در خصوص عوارض ناشي از تفکيک و افراز

 » مترمربع۵۰۰هاي کمتر از  در عرصه
 اردبيل، خمين، اراک

٨١٤ ٢٣/٨/٩٦ .٤٥ 

 شوراي عالي شهرسازي ٥/٨/١٣٩٣ مصوبه مورخ ١١ابطال بند 
 ٦/٨/١٣٩٣ـ  ٤١٣٦٤/٣٠٠و معماري ايران ابالغي به شماره 

 اراضي و صدور هرگونه پروانه ساختماني، تفکيک«مبني بر 
 متر ١٠٠٠ با مساحت بيش از ٢٢جهت اراضي محدوده منطقه 

 ٧٠مربع، در صورت عدم تمايل مالکان به واگذاري رايگان 
 عرصه و اجراي  تأميندرصد اراضي خود به شهرداري منوط به

فضاهاي خدماتي و عمومي توسط مالکان و بر اساس ميزان 
 ».جمعيت پذيري، مجاز خواهد بودواحدپذيري و 

  تهران٢٢منطقه 

٨٦٢ ٧/٩/٩٦ .٤٦ 
 ۱۳۹۵ تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال ۱۲ و ۴ابطال مواد «

مصوب شوراي اسالمي سنندج در خصوص وضع عوارض 
 »کسري حدنصاب تفکيک

 سنندج

٢١/٩/٩٦ .٤٧  
 تعرفه عوارض محلي سال ١٦ بند ٦ و ٣هاي  ابطال تبصره

 }عوارض تفکيک{وراي شهر بجنورد  مصوب ش١٣٩٤
 بجنورد

١٠٠٦ ٥/١٠/٩٦ .٤٨ 
نه  عوارض کسري حدنصاب تفکيک و اخذ هزي٤٤ابطال ماده 

 ١٣٩٥سازي از تعرفه ساالنه عوارض و بهاي خدمات سال  آماده
 همدان

١٠٣١ ١٢/١٠/٩٦ .٤٩ 

 تعرفه مصوب عوارض ١٩ ماده ٦ابطال تبصره قسمت ب و بند 
هرداري اردبيل درخصوص عوارض محلي و بهاي خدمات ش

 ٥٠٠عوارض تفکيک زير {قانوني از بابت اسناد صادره اداره ثبت
 و عطف ١٤٧متر و اخذ عوارض تفکيک از اراضي داراي سند 

 } اصالحي قانون شهرداري١٠١بما سبق نشدن ماده 

 اردبيل

١٠٨٩ ٢٦/١٠/٩٦ .٥٠ 

   شهرداري سمنان٣٩٤ تعرفه سال ٥٤ابطال ماده 
  غيير کاربريعوارض تـ 
 عوارض تفکيکـ 

 شوراي  شهر سمنان
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 موضوع رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري دادنامه تاريخ رديف
کننده  مرجع تصويب
 عوارض

١١٤٦ ١٠/١١/٩٦ .٥١ 

 موضوع تعرفه اخذ ٦١ و ٥٩،٤٨،٣٤،٣٣،٣٠،٢٧،١٧ابطال مواد 
 شوراي ١٣٩٥ و ١٣٩٤عوارض شهرداري برازجان در سالهاي 

  اسالمي شهر برازجان
ـ عوارض افزايش بار ترافيکي ناشي از عدم وجود پارکينگ، ١٧

ـ عوارض تفکيک و ٣٠ فضاي سبز، ـ عوارض نگهداري٢٧
ـ عوارض بر ٣٤ـ عوارض ناشي از انتقال مالکيت، ٣٣ ،تجميع

ـ عوارض ارزش افزوده ناشي از ٤٨رهن اراضي و امالک، 
ـ عوارض  ٥٩ـ عوارض نقل و انتقال اموال منقول، ٦١ساخت، 

 آغاز به کار مشاغل غير مشمول نظام صنفي

 برازجان

١١٤٨ ١٠/١١/٩٦ .٥٢ 

 فصل يک تعرفه عوارض و بهاي ٤ابطال رديف : أيموضوع ر
 مصوب ١٣٩٥خدمات محلي شهرداري بندر عباس در سال 

شوراي اسالمي شهر بندر عباس مبني بر عوارض تفکيک 
 اراضي و کسري حد نصاب تفکيک امالک

 بندر عباس

١١٤٩ ١٠/١١/٩٦ .٥٣ 

 تعرفه عوارض و بهاي ١٣  و٨  و٧ابطال مواد : موضوع رأي
 شهرداري سنندج مصوب شوراي اسالمي ١٣٩٥سال خدمات 

شهر سنندج مبني بر عوارض تفکيک اراضي و اعيان و کسري 
 حد نصاب تفکيک امالک

 سنندج

١١٥٠ ١٠/١١/٩٦ .٥٤ 

 مدير ١٢/١١/١٣٩٥ ـ ٩٥١٠٥ بخشنامه شماره ٤ابطال بند 
کل دفتر امور شهري و شوراهاي استانداري آذربايجان شرقي 

خالف شرع بودن اخذ عوارض تفکيک از اراضي با قطعات (
 ) کوچک و مازاد بر ميزان مقرر قانوني

 آذربايجان شرقي

١١٥٣ ١٠/١١/٩٦ .٥٥ 

 شوراي ١٣٩٤ـ ابطال تعرفه عوارض محلي سال ١: موضوع رأي
ر مبني بر تعيين عوارض تفکيک عرصه اسالمي شهر ايمانشه
ـ ابطال وضع عوارض ٢.  متر مربع٥٠٠براي اراضي کمتر از 

فضاي سبز در هنگام صدور پروانه مصوب شوراي اسالمي شهر 
 ١٣٩٤ابطال قسمتي از تعرفه عوارض سال  ـ٣ .ايمانشهر

شوراي اسالمي شهر ايمانشهر در خصوص اخذ عوارض پذيره از 
 . تاسيسات شهري

 مانشهراي

١٢٦٩ ١٥/١٢/٩٦ ٥٦ 

 از دفترچه عوارض محلي شهرداري تاکستان ٢ـ٢٣ابطال بند 
کميته فني شهرداري تاکستان ) ٨( و بند ١٣٩٤در سال 

مصوب شوراي اسالمي شهر تاکستان مبني بر وضع عوارض 
 تفکيک و کسري نصاب تفکيک

 تاکستان

١٢٩٦ ٢٢/١٢/٩٦ ٥٧ 
 ١٣٩٦وارض سال ابطال قسمتي از تعرفه ع: موضوع رأي

شوراي اسالمي شهر مشکين دشت در خصوص عوارض ارزش 
 افزوده ناشي از تفکيک اراضي و اعيان

 مشکين دشت

  
 يأت عمومي ه١٦/٩/١٣٩٥ ـ ٦٩٨ ـ ٦٩٧ شماره يرأ:  جدول٢٣ف يمتن دادنامه رد

 کي شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکي اسالميموضوع ابطال مصوبه شورا
 مقرر شده است ١٣٩٠ اصالحي قانون شهرداري مصوب سال ١٠١ ماده ٣ه مطابق تبصر

 ي سند ششدانگ است شهرداري مترمربع که دارا٥٠٠شتر از ي با مساحت بيدر اراض «که
 مورد ي اراض تأميني درصد و برا٢٥ تا سقف ي و خدماتي عمومي سرانه فضا تأمينيبرا

 مطابق با طرح جامع و ين اراضيافراز اک و ياز احداث شوارع و معابر شهر در اثر تفکين
 درصد از ٢٥ مالک تا يک برايجاد شده از عمل تفکي با توجه به ارزش افزوده ايليتفص

 مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور يشهردار. نمايد ميافت ي را دريمانده اراضيباق
نظر به حکم » .ديافت نماي درين طبق نظر کارشناس دادگستريمت روز زميرا بر اساس ق

ک ي امر تفکي شهر بازرگان که براي اسالمي مصوبه شورا١٣ش گفته قانونگذار، ماده يپ
ص يب تشخيارات مرجع تصوين عوارض شده است خالف قانون و خارج از حدود اختييتع

وان ي دين دادرسييالت و آي قانون تشک٨٨ و ماده ١٢ ماده ١داده شد و به استناد بند 
  .شود مي ابطال ١٣٩٢وب سال  مصيعدالت ادار

  هيأت عمومي٧/١٠/١٣٩٥ ـ ٧٧١ ـ ٧٧٠دادنامه شماره :  جدول٢٥متن دادنامه رديف 
  انه ي شهر م١٣٩١ از تعرفه عوارض سال ٢٣در خصوص ابطال ماده 

 ١٣٩٠ قانون شهرداري مصوب سال ١٠١با توجه به اينکه در قانون اصالح ماده 
ن ييک تعي تفکي در هنگام تقاضايهم شهرداردر خصوص کسر سطوح معابر و قدرالس

  قانون تاسيس شوراي عالي٥تکليف شده است و تغيير کاربري نيز از اختيارات کميسيون ماده 
 ٢٠/٣/١٣٩٢ ـ١٩٨ و ١٤/١/١٣٩١ ـ ٤ است و با توجه به آراء شماره ي و معماريشهرساز

، ي در آن متقاض مصوبه مورد اعتراض که٢٢، ماده يوان عدالت اداري ديأت عموميه
ک ي و تفکير کاربريي تغي براي از ملک و عوارض به شهرداري قسمتيمکلف به واگذار

ن ييالت و آي قانون تشک٨٨ و ماده ١٢ ماده ١ر قانون است و مستند به بند يشده است مغا
 .شود مي ابطال ١٣٩٢ مصوب سال يوان عدالت اداري ديدادرس

 به شماره يوان عدالت اداريت عمومي د هيأيرأ: جدول: ٣٩ف يمتن دادنامه رد
  :٢٨/٦/١٣٩٦  ـ٦٠٩ ـ ٦٠٨ ـ ٦٠٧دادنامه 

 ١٣٩٢ قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ٩٢مطابق ماده 
اي در هيأت عمومي ابطال شود، رعايت مفاد رأي هيأت  چنانچه مصوبه«مقرر شده است که 

 هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جديدي مغاير رأي هيأت .عمومي در مصوبات بعدي الزامي است
 قانون ٨٣عمومي تصويب کنند، رئيس ديوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعايت مفاد ماده 

نظر » .دنمايمي کننده در هيأت عمومي مطرح مذکور و فقط با دعوت نماينده مرجع تصويب
 ١٠١٨، ١١/١١/١٣٩١ـ  ٧١٧، ٢٠/٩/١٣٩١ـ  ٦٣٤، ٢٠/١٠/١٣٨٩ـ  ٤٥٩اينکه در آراء شماره  به
 هيأت عمومي ١٠/٩/١٣٩٤ـ  ١٠٨٦ و ٢٤/٦/١٣٩٤ـ  ٧٨٣، ٢٥/٣/١٣٩٤ـ  ٣٥٠، ١٧/٦/١٣٩٢ـ 

ديوان عدالت اداري مصوبات شوراهاي اسالمي شهرهاي مختلف در خصوص عوارض ارزش 
ع افزوده، عوارض تفکيک عرصه و اعيان خالف قانون و خارج از حدود اختيارات مرجع وض

 و ١٣ـ٢، ١٨ ـ٢آباد در تصويب جداول  تشخيص و ابطال شده است و شوراي اسالمي شهر خرم
 به ترتيب با عناوين عوارض ارزش افزوده ناشي از تغيير ١٣٩٥ از تعرفه عوارض محلي سال ١٤ـ٢

 قانون شهرداري مشمول امالک واقع ١٠١و تعيين کاربري، عوارض تفکيک عرصه موضوع ماده 
انوني و حريم مصوب شهر و عوارض تفکيک اعيان امالک واقع در محدوده قانوني و در محدوده ق

اند، بنابراين  الذکر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري را رعايت نکرده حريم مصوب شهر آراء فوق
آباد با استناد  خرم  شوراي اسالمي شهر١٣٩٥قسمتهاي ياد شده از تعرفه عوارض محلي سال 

 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب ٨٨ و ١٣ و مواد ١٢ ماده ١بند  به
 .شود  ابطال مي١٣٩٢سال 

  عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه رأي هيأت:  جدول٤٣متن دادنامه رديف 
  ٢/٨/١٣٩٦ ـ ٧٣١

 ،۱۳۹۲ قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۹۲مطابق ماده 
 اي در هيأت عمومي ابطال شود، رعايت مفاد رأي هيأت عمومي چنانچه مصوبه«: است که مقرر شده

أت ي هير رأي مغايديهرگاه مراجع مربوط، مصوبه جد.  استي الزاميدر مصوبات بعد
 ۸۳ت مفاد ماده يوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعايس ديب کنند، رئي تصويعموم

 ».نمايد کننده در هيأت عمومي مطرح مي دعوت نماينده مرجع تصويبقانون مذکور و فقط با 
ـ  ۷۷۱ و ۷۷۰، ٣٠/٩/١٣٩٥ـ  ۷۵۳، ١٦/٩/١٣٩٥ ـ ۶۹۶نکه در آراء شماره ينظر به ا

 ي اسالمي از شوراهاي مصوبات تعداديوان عدالت اداري ديأت عمومي ه٧/١٠/١٣٩٥
ا افراز يک ي عوارض تفکک،ي حد نصاب تفکيافت عوارض کسرير دري ب کشور مبنيشهرها

ک به ي تفکي از ملک و عوارض براي قسمتيک به واگذاري تفکيامالک و الزام متقاض
 شهر ي اسالميارات ابطال شده است و شورايرت با قانون و خروج از حدود اختيلحاظ مغا

ک عرصه و افراز ي سهم تفک۱۳۹۶ سال ي تعرفه عوارض محل۲۰ب ماده يز در تصويتبر
رت با ين ماده مذکور به لحاظ مغايمساحت عرصه وضع کرده است، بنابرا يعوارض کسر

 ين دادرسييالت و آي قانون تشک۸۸ و ماده ۱۲ ماده ۱ با استناد به بند يأت عموميآراء ه
  .شود مي ابطال ۱۳۹۲ مصوب سال يوان عدالت اداريد

  ٢٦/١٠/١٣٩٦ ـ ١٠٨٩ به شماره يأت عمومي هيرأ:  جدول٥٠ف يمتن دادنامه رد
ن عوارض يي تعيوان عدالت اداري ديأت عمومينکه در آراء متعدد هيبا توجه به ا «ـ١

ر قانون و ين خصوص، مغاي سازمان ثبت اسناد و امالک در ايتهايوجه به صالحا تک بيتفک
اسالمي شهر در وضع عوارض تشخيص و ابطال شده است،  از حدود اختيارات شورايخارج 

 شهر ي اسالمي مصوب شورا١٣٩٣ تعرفه عوارض سال ٥٤ن قسمت اول ماده يبنابرا
 يک به شهرداري که پس از تفکيينهاين زميمالک«سمنان که در آن مقرر شده است 

 از ي ناشي که حق و حقوق شهرداريا سند در صورتي و يند قرارداد واگذارينمايم مراجعه
 تفکيک نشده باشند ١٠١ه پرداخت نشده باشد و يا اينکه بر اساس ماد) واگذاري عرصه (کيتفک
. باشد) ١٠١قبل از اصالح قانون ماده  (١٣٩٠ قبل از سال ١٠١ک بر اساس ماده يا تفکيو 

ارات ي، خالف قانون و خارج از حدود اخت»....ل قابل وصول خواهد بوديعوارض به شرح ذ
 نييالت و آيقانون تشک  ٨٨ و ماده ١٢ ماده ١ص شد و به استناد بند يمرجع وضع تشخ

 .شود مي ابطال ١٣٩٢ مصوب سال يوان عدالت اداري ديدادرس
 مصوب سال ي قانون شهردار١٠١نکه در ماده واحده قانون اصالح ماده ي نظر به اـ٢
 مترمربع تعيين تکليف نکرده است، ٥٠٠ قانونگذار در خصوص تفکيک اراضي کمتر از ،١٣٩٠

ت که در آن مقرر شده است يمورد شکا  مصوبه٥٤ن قسمت آخر بند سوم ماده يبنابرا
نه ي متر باشد، هز٥٠٠ت بوده و مساحت آنها کمتر از ي سند مالکي که داراييپالکها«

خالف قانون و خارج از حدود » .ل قابل وصول خواهد بوديک مطابق جدول ذيتفک
 قانون ٨٨ و ماده ١٢ ماده ١ص شد و به استناد بند يب تشخيارات مرجع تصوياخت

  .شود مي ابطال ١٣٩٢ مصوب سال يوان عدالت اداري ديادرسن دييالت و آيتشک
 که در آن ي در قسمت١٣٩٣ تعرفه عوارض سال ٥٤نکه تبصره ماده ي نظر به اـ٣

 بايست مي اند شدهک يانون ثبت تفک ق١٤٧ و ١٤٨يق ماده  که از طريامالک«مقرر شده 
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١٥p١٥ابت تبديل،  بpحد نصاب يکسر و يساز نه آمادهين هزيک و همچني بابت تفک 
ن جهت که ناظر ي از اي قانون شهردار١٠١با ماده واحده قانون اصالح ماده » .وصول گردد

ن قسمت يبنابرا رت داردي مغاباشد مي متر ٥٠٠ر ي با متراژ زي از جمله اراضيه اراضيبه کل
خالف قانون و خارج از حدود اختيارات شوراي اسالمي شهر سمنان تشخيص داده شد مذکور، 

 يوان عدالت اداري دين دادرسييالت و آي قانون تشک٨٨ و ماده ١٢ ماده ١ به استناد بند و
  }.شود مي ابطال ١٣٩٢مصوب سال 

 ي مصوبات شوراهايوان عدالت اداري ديأت عمومينکه در آراء متعدد هي نظر به اـ٤
 باشد  کاربري مياسالمي که ناظر به دريافت قسمتي از ملک يا وجه آن در مقابل موافقت با تغيير

  قانون و خارج از حدود اختيارات شوراهاي اسالمي شهر تشخيص و ابطال شده است،خالف
 امالکي که همزمان«دارد   مورد شکايت که مقرر مي٥٤ آن قسمت از بند سوم ماده نيبنابرا

 هاي تفکيک و تغيير کاربري بايست بابت هزينه درخواست تفکيک و تغيير کاربري را دارند مي
 خالف ،».ارزش روز زمين را بر اساس جدول فوق پرداخت نمايند% ٤٠و حداکثر % ٣٠حداقل 

 قانون و خارج از حدود اختيارات شوراي اسالمي شهر سمنان تشخيص شد و با استناد
 مصوب يوان عدالت اداري دين دادرسييالت و آي قانون تشک٨٨ و ماده ١٢ ماده ١به بند 

 .شود مي ابطال ١٣٩٢سال 
   دولتي از مقررات ماليم بخشيک با قانون تنظيرت عوارض تفکيمغا. ٢

 ذكر شده از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مبني يگر با عنايت به آراي دياز سو
 قانون ٤ک عرصه، اخذ وجوه مذكور بر خالف ماده يبر غيرقانوني بودن اخذ عوارض تفک

 مچنين با توجه به حکم مقرر دره. باشد تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت نيز مي
ران مصوب سال ي اي اسالمي قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهور٦٢ ماده ٣تبصره 
ا خدمات، مازاد بر حکم مقنن در يافت هرگونه وجه، کاال يت دري بر ممنوعي مبن١٣٨٩

ک عرصه ياد شده، اخذ عوارض تفکين يقبال ارائه خدمات توسط مراجع مذکور در قوان
ن دريافت هرگونه وجه، كاال و يا خدمات تحت هر عنوان از يدر اين قوان. خالف قانون است

اشخاص حقيقي و حقوقي توسط نهادهاي عمومي غيردولتي غير از مواردي كه در مقررات 
 ممنوع شده و از آنجا كه اخذ وجوهي به عنوان شود ميقانوني مربوط معين شده يا 

ات دانسته شده لذا هيچ توجيهي براي اخذ اين وجوه ک عرصه خالف مقرريعوارض تفک
آمره مشعر بر الزام اشخاص به پرداخت هر گونه در هر حال وضع قاعده. پذيرفته نيست

ا ماذون از ي، اختصاص به قوه مقننه و يالت و خدمات دولتيتسه وجه در قبال استفاده از
   .قبل قانونگذار دارد

 اعالم ٢٩/٣/١٣٩٠ ـ ٤٢٦٢٠/٣٠/٩٠موجب نامه شماره مقام دبير شوراي نگهبان به  قائم
 شوراي اسالمي شهر ١٨/٧/١٣٨٣ش ـ /٣١٠٦/٢موضوع مصوبه شماره «: کرده است که

 فقهاي شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و ٢٥/٣/١٣٩٠مشهد، در جلسه مورخ 
د خالف موازين شرع خالف موازين شرع شناخته نشد و چنانچه مجوز قانوني وجود نداشته باش

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز بر همين اساس مصوبه را برخالف موازين » .باشد مي
ترين استدالالت  ترين و جالب در اين استدالل يكي از بديع. شرع اعالم نمود و آن را ابطال كرد

ع است اي كه بر خالف قانون مصوب باشد خالف شر شوراي نگهبان مبني بر اين كه مصوبه
مقصود از اشاره به اين . تواند در بسياري از مسائل حقوقي راهگشا باشد مطرح شده كه مي

 . موضوع ارسال آن به شوراي نگهبان نيست بلکه جهت تشحيذ ذهن قضات آن مرجع است
توان خروج شوراها را در  در مواردي مي ت خوديخروج شورا از حدود صالح .٣

صالحيتشان مشاهده نمود که در موضوعاتي   مقررات و حدودهاي مختلف، از قانون و زمينه
نکه طبق ماده يح ايتوض.  شده استي متجل»عوارض يا بهاي خدمات تفکيک و افراز«مانند 
 ثبت اسناد و امالک، وظيفه تفکيک و  اصالحي قانون١٥٤ قانون شهرداري و ماده ١٠١

دي ها  هاي جامع، تفصيلي ياايت طرحبا رع شهرها و حريم آنها افراز اراضي واقع در محدوده
  و تصويب شهرداري محل به عهدهتأييد مورد و ساير ضوابط مربوط به شهرسازي و نقشه

صالح دادگستري محل وقوع ملک محول  ي ثبت اسناد و امالک کشور و مراجع ذيها اداره
فراز در  تفکيک و اشده است و در صورت عدم اظهار نظر کتبي شهرداري نسبت به نقشه

نظر به . نمايد ميمهلت قانوني مراجع مذکور نسبت به افراز و تفکيک ملک رأساً اقدام 
 مبني بر حصر جواز اخذ هرگونه ١٣٨١عوارض مصوب قسمت اول قانون موسوم به تجميع 

دهندگان خدمات از تاريخ يکم فروردين ماه   کاال و ارائهوجه از توليدکنندگان و واردکنندگان
ساس مقررات قانون مزبور و تجويز و برقراري عوارض محلي جديد و يا افزايش  بر ا١٣٨٢

 ٢٦که حکم مقرر در بند   قانون ياد شده و اين٥ ماده ١نرخ عوارض محلي به شرح تبصره 
 قانون تشکيالت وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي کشور و انتخاب شهرداران ٧١ماده 

 تصويب نرخ ارات شوراي اسالمي شهر در زمينه نيز مفيد وظايف و اختي١٣٧٥مصوب 
 مالي و نامه آيينخدمات ارائه شده توسط شهرداري و سازمانهاي وابسته به آن با رعايت 

معامالت شهرداريها است، مصوبات شوراهاي اسالمي شهرها چه از حيث اختصاص 
ه از لحاظ قسمتي از امالک متقاضيان تفکيک و افراز به شهرداري به طور رايگان و چ

وصول مبلغي معادل آن به عنوان هزينه خدمات تفکيک و افراز، مغاير مقررات و صالحيت 
 .باشد ميشوراهاي مذکور 

  مقرر شده١٢/٣/١٣٨٧ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مورخ ١٤٨در دادنامه شماره 
ب مورد ها حسم شهري و امالک واقع در محدوده و حريه اراضيک و افراز کليکه امر تفک

 و سازمان ثبت اسناد و امالک کشور قرار دارد و ي عمومهاي ت دادگاهيدر قلمرو صالح
 نسبت به نقشه ملک و ارسال آن به مرجع ي منحصراً اظهارنظر کتبيفه شهرداريوظ

ک ي قانون ثبت اسناد و امالک کشور است و رأساً در باب تفک١٥٤ مقرر در ماده صالح ذي
  .د نداريتيو افراز مسئول

  طيرت با اصل تسليک و افراز با قانون ثبت اسناد  و مغايرت عوارض تفکيمغا .٤
  اصالحي قانون ثبت اسناد و امالک کشور١٥٤ قانون شهرداري و ماده ١٠١طبق ماده 

 هاي جامع، وظيفه تفکيک و افراز اراضي واقع در محدوده شهرها و حريم آنها با رعايت طرح
 ابط مربوط به شهرسازي و نقشه مورد تأييد و تصويب شهرداري هادي و ساير ضو تفصيلي يا

 محل وقوع ي دادگسترصالح ذيمحل، به عهده ادارات ثبت اسناد و امالک کشور و مراجع 
الت، ي قانون تشک٧١ ماده ٢٦ن که حکم مقرر در بند ينظر به ا. ملک محول شده است

د يز مفي ن١٣٧٥اران مصوب  کشور و انتخاب شهردي اسالميف و انتخابات شوراهايوظا
ب نرخ خدمات ارائه شده توسط ينه تصوي شهر در زمي اسالميارات شورايف و اختيوظا

ها است، نامه مالي و معامالت شهرداريهاي وابسته به آن با رعايت آيينو سازمان يشهردار
ط ي خالف اصل تسليک اراضي عوارض تفکيها شهر در قسمتي اسالميمصوبات شوراها

 از ١٠٦ماده  .ر هدف و احکام مقنن در خصوص مورد استيت مشروع و مغايعتبار مالکو ا
ن مهم ي است بر ايگريل ديز دلي ني با اصالحات بعد١٣١٧ قانون ثبت مصوب نامه آيين
 ها ندارد،تفکيک اعياني و آپارتمان از زمره وظايف ادارات ثبت بوده و ارتباط با شهرداريکه 

ن ي خالف موازيستيمات شوراها نباي تصمي قانون اساس١٠٥اد اصل گر به استني دياز سو
 ١٥٠ن که مصوبات معترضٌ عنه حداقل خالف مواد ين کشور باشد، حال اياسالم و قوان

 از قانون ٥٥ها در ماده يف شهرداريشرح وظا . ثبت استنامه آيين ١٠٦قانون ثبت و 
 . نبوده استيارف شهرديک از زمره وظايان شده و تفکيز بي نيشهردار
  ي شهرداريم خدمات از سويلزوم اخذ عوارض در قبال ارائه مستق .٥

اخذ عوارض بدون ارائه خدمات . افت استي خدمات قابل دراخذ عوارض در قبال ارائه
 يابد و به عبارتي ديگر موضوعيت مي» خدمات«در برابر » عوارض«. خاص و مشخص جايز نيست

 ي از نوعبايد مي عوارض کننده  هستند و اصوالً پرداخت خدمات ارائه شدهيبه ازا ما
در رابطه با موضوع حاضر نيز شهرداري . خدمات و انتفاع مستقيم برخوردار شوند

 عوارض يست تا امکان برقراري نيک و افراز ارائه دهنده خدماتي خصوص موضوع تفکدر
  .  خدمت داشته باشديبرا

    ين شرعيرت با موازيمغا. ٦
  )مغايرت با موازين شرعي( نگهبان نظر شوراي

   ١٨٣١/١٠٢/٩٦: شماره
   ٢١/٤/١٣٩٦: تاريخ

  بسمه تعالي
  رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري 

  تحيت  سالم و با
  ؛ ١٣٩٦/ ٩/٢ مورخ ١٨٥٠٢/٢١٠/٩٠٠٠ /٢٠٠عطف به نامه شماره 

بايجان غربي  استانداري آذر١٢/١١/١٣٩٣ ـ ٩٥١٠٥چهارم بخشنامه شماره  موضوع بند
 فقهاي ١٣٩٦/ ٤/ ١٤ درجلسه مورخ ،درخصوص اخذ حق السهم شهرداري ازتفكيك امالك

  : گردد معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرارگرفت و نظر فقهاء به شرح ذيل اعالم مي
 ١٢/٨/١٣٨٩ ـ ٤٠٤٢١/٣٠/٨٩  ـ با توجه به نظريه قبلي فقهاي شوراي نگهبان كه طي شماره 

رديده؛ اطالق مصوبه مذكور نسبت به مقدار بيش از لزوم و نيز در خصوص خدماتي كه اعالم گ
تصدي آن امور ارتباطي به شهرداري ندارد و نسبت به قطعات كوچك خالف موازين شرع 

بيني نشده  ها نيز پيششناخته شد و با عنايت به اين كه چنين اختيارات قانوني براي استانداري
 .باشده ديوان عدالت اداري است در اين صورت مصوبه خالف شرع ميكه تشخيص آن به عهد

  
ست بلکه صرفا ي نگهبان به منظور ارسال موضوع به آن مرجع نياشاره به نظر شورا

 ن امري از ايريشگي لذا به منظور پ.ذ ذهن قضات استيها و تشحت استدالليدر جهت تقو
چنانچه «: دارد مي که مقرر ١٣٩٢ سال يوان عدالت اداري قانون د۹۲ اعمال مادهيتقاضا

، ي در مصوبات بعديأت عمومي هيت مفاد رأي ابطال شود، رعايأت عمومي در هاي مصوبه
ب کنند، ي تصويأت عمومي هير رأي مغايديهرگاه مراجع مربوط، مصوبه جد.  استيالزام

و فقط با ن قانون يا) ۸۳(ت مفاد ماده يوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعايس ديرئ
. را از آن مقام دارم» .نمايد مي مطرح يأت عمومي، در هکننده بينده مرجع تصويدعوت نما
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 يکي در خصوص عوارض تفکزدي شهر ي اسالمين که مصوبه شورايبنا به مراتب و نظر به ا
ارات آن يرت دارد و خارج از حدود اختين شده مغاييقانون به شرح تب با يامالک و اراض

 يوان عدالت اداري قانون د٩٢ و ٨٨، ١٢ ماده ١، بند ١٣، لذا مستنداً به مواد شدبا ميشورا 
 از اخذ عوارض يريزد و جلوگي شهر ي اسالمي ابطال مصوبه شوراي استدعا١٣٩٢سال 

  ».ب و خارج از نوبت را دارميزد از زمان تصوي ي شهرداريرقانونيغ
  :ر استي مورد اعتراض به شرح زهاي  متن تعرفهـ٢
  زدي ي شهردار١٣٩٧عرفه عوارض سال ت

  :١٠١ر مشمول ماده يک امالک غيعوارض تفک) ١٠
   ......ـ١«
شوند در صورت موافقت   جريمه و ابقاء مي١٠٠ـ ساختمانهايي که توسط کميسيون ماده ٢

 با تغيير کاربري به وضع موجود و رعايت ساير ضوابط عوارض تفکيک بر اساس ٥کميسيون ماده 
  .شود ر غير اين صورت بر اساس کاربري طرح تفصيلي محاسبه ميوضع موجود د

ک واحد به چند واحد ي که بدون مجوز از ييک در خصوص واحدهاي عوارض تفکـ٣
 ) با ابقاء بنا و پذيرش شهرداري١٠٠در صورت موافقت کميسيون ماده (تبديل گرديده 

  .دگرد ميف محاسبه ين ردين برابر ارقام ايبا توجه به مساحت زم
ـ چنانچه ملکي بدون مجوز شهرداري تفکيک گردد و عرض معابر آن از ٤

ضوابط شهرسازي کمتر باشد و نياز به تعريض گذر داشته باشد عوارض تفکيک اراضي 
گردد  از زمين باقيمانده پس از کسر معابري که بدون اخذ وجه از سند خارج مي

  .شود محاسبه مي
): هنگام صدور مجوز(ي تجاري و کارگاهي عوارض تفکيک اراضي با کاربر) ١٠ـ١

  p٤ن ي هر مترمربع زمي ازابه
): هنگام صدور مجوز(عوارض تفکيک اراضي با کاربري صنعتي و انباري ) ١٠ـ٢

  p٣ ازاي هر مترمربع زمين به
 ):هنگام صدور مجوز(عوارض تفکيک اراضي با کاربري مسکوني و ساير کاربريها ) ١٠ـ٣

   p٢ين به ازاي هر مترمربع زم
 به ازاي): بدون مجوز(عوارض تفکيک اراضي با کاربري تجاري وکارگاهي ) ١٠ـ٤

 p٦هر مترمربع زمين 
 به ازاي): بدون مجوز(عوارض تفکيک اراضي با کاربري صنعتي و انباري ) ١٠ـ ٥

  p٥هر مترمربع زمين 
): بدون مجوز(ها عوارض تفکيک اراضي با کاربري مسکوني و ساير کاربري) ١٠ـ٦

  »p٣به ازاي هر مترمربع زمين 
  قانون تشکيالت٩٢ـ رئيس ديوان عدالت اداري رسيدگي به موضوع را در اجراي ماده ٣

  . ارجاع کرديأت عمومي به ه١٣٩٢ مصوب سال يوان عدالت اداري دين دادرسييو آ
ن يس و معاوني با حضور رئ٢٤/٢/١٣٩٨خ ي در تاريوان عدالت اداري ديأت عموميه

نده يز با حضور نمايوان و ني و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديت اداروان عداليد
معرفي شده از سوي طرف شکايت تشکيل شد و پس از بحث و بررسي با اکثريت آراء 

  . مبادرت کرده استير به صدور رأي شرح زبه
  

  رأي هيأت عمومي
صوب سال  ميوان عدالت اداري دين دادرسييالت و آي قانون تشک٩٢مطابق ماده 

ت مفاد ي ابطال شود، رعايأت عمومي در هاي مصوبهچنانچه «:  مقرر شده است که١٣٩٢
 يديهرگاه مراجع مربوط مصوبه جد.  استي الزامي در مصوبات بعديأت عمومي هيرأ

ت يدون رعايوان موضوع را خارج از نوبت، بس ديب کنند، رئي تصويأت عمومي هير رأيمغا
 يأت عمومي در هکننده بينده مرجع تصوير و فقط با دعوت نما قانون مذکو٨٣مفاد ماده 

، ٢٠/١٠/١٣٨٩ ـ ٤٥٩، ٩/٤/١٣٨٧ ـ ٢١٨نکه در آراء شماره ينظر به ا» .نمايد ميمطرح 
 مصوبات يوان عدالت اداري ديأت عمومي ه١٦/٥/١٣٩١ ـ ٢٧٥ و ٤/١١/١٣٨٩ ـ ٤٩٢
ا ينه يک، هزيارض تفکافت عوي بر دري کشور مبني شهرهاي اسالمي از شوراهايتعداد

بهاي خدمات تفکيک و افراز و اختصاص قسمتي از امالک متقاضيان تفکيک و افراز 
ارات ابطال يرت با قانون و خروج از حدود اختيگان به لحاظ مغاي به طور راي شهرداربه

 و ١٠ل ماده ي ذ٤ و ٣ و ٢ يفهايب رديزد در تصوي شهر ي اسالميشده است و شورا
ک امالک ي عوارض تفک١٣٩٧ از فصل سوم تعرفه عوارض سال ١٠ ماده ٦ تا ١ يبندها

  قانون شهرداري تعيين کرده است، بنابراين قسمتهاي مورد شکايت١٠١غير مشمول ماده 
 ١٣ و ٨٨ و ٩٢ و مواد ١٢ ماده ١ با استناد به بند يأت عموميرت با آراء هيبه لحاظ مغا

ب يخ تصوي از تار١٣٩٢ مصوب سال ي اداروان عدالتي دين دادرسييالت و آيقانون تشک
 .شود ميابطال 

  يمحمدکاظم بهرامي ـ وان عدالت اداري ديأت عموميس هي                           رئ

  ٢٥/٣/١٣٩٨                                                                          ٩٥٠١١١٢شماره
 بسمه تعالي

  جناب آقاي اكبرپور
  مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايران يس هيأترئ

اره دادنامه ـدالت اداري به شمـومي ديوان عـأت عمـه از رأي هيـيك نسخ
 ماده ٢ و ١هاي  ابطال تبصره«:  با موضوع٢٤/٢/١٣٩٨ مورخ ٩٨٠٩٩٧٠٩٠٥٨٠١٠٢٨١

شهر آمل در خصوص  شوراي اسالمي ١٦/٣/١٣٩٤ ـ ١٥٥٩/١٦ از مصوبه جلسه شماره ٧
جهت » )معرف كاربري(مقررات و ضوابط اجرايي نصب تابلوهاي تبليغات محيطي و صنفي 

  .گردد درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي
  مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين

  
  ٩٥/١١١٢: اره پروندهشم     ٢٨١: شماره دادنامه      ٢٤/٢/١٣٩٨ :تاريخ دادنامه

  يوان عدالت اداري ديأت عمومي ه:مرجع رسيدگي
  يدبهرام نورمحمدي سي آقا:شاكي

  از مصوبه جلسه٧ ماده ٢ و ١هاي   و تبصره١ ابطال بند :موضوع شکايت و خواسته
ـ ٣٣/١٢١٩٦ شوراي اسالمي شهر آمل موضوع نامه شماره ١٦/٣/١٣٩٤ـ ١٥٥٩/١٦شماره 

  ر آمل شهي شهردار٥/٣/١٣٩٤
 ١٦/٣/١٣٩٤ ـ ١٥٥٩/١٦ شاکي به موجب دادخواستي ابطال مصوبه شماره :کار گردش

 را يغاتي تبلي صدور مجوز تابلوهاي شهر آمل در خصوص عوارض و بهاي اسالميشورا
  :ن خواسته اعالم کرده است کهييخواستار شده و در جهت تب

  يوان عدالت ادارياست و مستشاران محترم دير«
 شهر آمل به موجب مصوبه شماره ي اسالمي که شورادارد ميروض احتراماً مع

اجازه )  آمليابتاً سازمان آرامستان شهردارين( آمل ي به شهردار١٦/٣/١٣٩٤  ـ١٥٥٩/١٦
بام   سردرب و پشتي منصوبه روي بابت صدور مجوز تابلوهاي صنفيداده تا از واحدها

د، ي تابلو اقدام نماآوري جمع نسبت به يا در صورت امتناع واحد صنفيد و ي اخذ نمايمبالغ
 ندارد و ي قانونيچ گونه مبناي و متعاقب آن اخذ وجه هين مجوزي که صدور چنيدر حال

هاي   مشابه آراي متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شمارهکامالً اينکه در مواردي کما
ـ ٤٠٧ و ٤٠٦ ـ ٥٥١، ١٦/١/١٣٨٩ـ  ٢ شماره ٣/٦/١٣٨٧  ـ ٧٧١، ٢٠/٨/١٣٩٢   و ١٥/١٠/١٣٩١ 
 تهران، مشهد و ي شهرهاي اسالمي با مضمون ابطال مصوبات شورا٢٦/٤/١٣٩١ ـ ٣٢١

وان ي دين دادرسييالت و آي قانون تشک٩٠ و ٨٩زاهدان وجود دارد که به موجب مواد 
 در يوان عدالت اداريس دي که رئباشد مي االتباع الزم يه مراجع اداري کلي برايعدالت ادار

 ابطال ير کشور تقاضاي خطاب به وز٢٥/٦/١٣٩٣ ـ ٢٠٠/٦٣٨٢٥/٢١١/٩٠٠٠ه شماره نام
 از يرير کشور و به جهت جلوگيارات وزي مشابه را با استفاده از اختير قانونيمصوبات غ

ضمناً الزام مالک ملک به پرداخت هرگونه .  کرده استي و اطاله دادرسها تراکم پرونده
و اجبار به انعقاد قرارداد جهت صدور مجوز ) ينيررات تقنخارج از مق (ي به شهرداريوجه
 و در تعارض با حق ي قانون اساس٢٢ط به شرح اصل ي منصوبه خالف اصل تسليتابلو
نکه مصوبه يضمن ا.  شوراهاستيارات قانونيت مشروع اشخاص و خارج از اختيمالک

ن يا مقررات و قوان و بر فرض مطابقت بباشد مي ١٦/٣/١٣٩٤خ ي شهر مربوط به تاريشورا
 قابليت اجرايي خواهد داشت و اين اقدام که بالفاصله پس از تصويب اجرا شود ١٣٩٥سال  يبرا

  قانون ماليات بر ارزش افزوده،٥٠ ماده ١تصريح قانوني مذکور است زيرا که وفق تبصره مخالف 
نها ف آيد که تکلي جديک از عوارض محلي شهر و بخش جهت وضع هر ي اسالميشوراها

ن قانون مشخص نشده باشند موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال يدر ا
نکه الزم به ذکر است، يمضافاً ا. ديب و اعالم نمايد تصوي در جراي اعالم عموميبرا

بام در فضاي معاذي ملک شخصي هيچ گونه  بابت تابلوهاي منصوبه سردرب و پشت يشهردار
 کامالً يضمناً در مورد.  باشديافت وجهي تا مستحق دردهد ميو ن ارائه نداده يخدمات

، ٣/٦/١٣٨٧  ـ٤٠٧ و ٤٠٦ به شماره يوان عدالت اداري ديأت عموميمشابه وفق آراء ه
نه يهز( خدمات مورد ادعا ي بر لزوم اخذ بهاي شهر تهران مبني اسالميمصوبه شورا

ر هدف و حکم مقنن ي، بانکها مغا منصوبه سردرب شرکتهايبابت تابلوها) يطيغات محيتبل
لذا . ص و ابطال شده استيتهران تشخ  شهري اسالميارات شورايو خارج از حدود اخت

بام را به اندازه   پشتيغاتيو تبل) معرف (ها  منصوبه سردرب مغازهيمصوبه مذکور که تابلو
و با اوصاف ث که تابلين حيافت وجه دانسته است، از اي مترمربع را مستحق در٥مازاد بر 

 ي اسالميف و انتخابات شوراهايالت، وظاي قانون تشک٧٧ق ماده يمذکور از جمله مصاد
 پذير باشد،  نيست تا وضع عوارض بر آن امکان١٣٧٥و انتخاب شهرداران مصوب سال کشور 

 در خصوص يحينکه مقنن حکم صريضمناً با توجه به ا. شود مي ابطال آن يذا تقاضال
ت که بدون اذن مقنن، يبام وضع نکرده است، مصوبه مورد شکا ز پشتت استفاده ايممنوع

بام را ممنوع اعالم کرده است، و در موارد   پشتي بر رويغاتي با تبليي شناساينصب تابلو
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ز کرده است ير مالکان ساختمان اخذ عوارض را تجوي و سايخاص با  موافقت شهردار
 اسالمي شهر آمل تشخيص و به استنادخالف قانون و خارج از حدود اختيارات شوراي 

 ي تقاضايوان عدالت اداري دين دادرسييالت و آي قانون تشک٨٨ و ماده ١٢ ماده ١بند 
 يأت عمومي هيرأ) ج(ناً در بند ينکه استدالل مذکور عيکما ا. شود ميابطال بند مذکور 

 اساس آن ده و بري درج گرد٢٠/٨/١٣٩٢  ـ٥٥١ به شماره دادنامه يوان عدالت اداريد
 و الذکر فوقت به مراتب يهذا با عنايعل.  شهر زاهدان ابطال شده استيمصوبه شورا

وان ي دين دادرسييالت و آي و قانون تشکي قانون اساس١٧٠مستنداً به قسمت دوم اصل 
 ي اسالمي شورا١٦/٣/١٣٩٤ ـ ١٥٥٩/١٦ درخواست ابطال مصوبه شماره يعدالت ادار

ل تعارض و تخالف با يه به دلي در قالب وحدت رويصدور رأب و يخ تصويشهر آمل از تار
نکه يضمناً با توجه به ا.  مورد استدعاستيوان عدالت اداريف ديقانون از حضور قضات شر

ار قرار دادن و انتشار متن مصوبه مورد اشاره به شهروندان ي شهر آمل با در اختيشورا
 ».ي استعالم دارموان تقاضايالت دي قانون تشک٢٠ وفق ماده نمايد مي يخوددار

  :ر استي  متن صورتجلسه مورد اعتراض به قرار ز
  

  ١٦/٣/١٣٩٤:     مورخ شنبه   :  روز     العاده فوق:   عنوان جلسه    ١٥٥٩/١٦: جلسهشماره   
  زاده    آقاي خسرو ابراهيم: رياست جلسه              ٢٣:  ساعت ختم٢١: شروع جلسه  
 )موجه(آقايان پژمان و آذرگشت : غائبين جلسه  سالن اجتماعات شورا      :محل تشکيل جلسه  

  :کيبند 
  شهرداري مبني بر مقررات و ضوابط اجرايي نصب٥/٣/١٣٩٤ ـ ٣٣/١٢١٩٦نامه شماره 

 شورا مطرح يمراتب در جلسه رسم) يمصرف کاربر (ي و صنفيطيغات محي تبليتابلوها
 ٣ تا سازمان آرامستان در خصوص ماده دارد ميب ي موافقت داشته و تصويو پس از بررس

ن ي مدت معي در سطح استان مازندران براي به صورت آگهيده عمومي مزايبابت برگزار
 .دياقدام نما

  يطي محيغاتي تبليتابلوها: بخش اول
 قانون ٧١ ماده ٢٥ و بند ١٣٣٤ مصوب ي قانون شهردار٥٥ ماده ٢٧به استناد بند 

 کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ي اسالميتخابات شوراهاف و انيالت، وظايتشک
اجازه ) سازمان آرامستان( آمل يها به شهرداري قانون شهردار٥٧ ماده ي و در اجرا١٣٧٥

  .شود تا نسبت به ساماندهي برنامه تبليغات محيطي ذيل اقدامات زير را به عمل آورد داده مي
  .باشد مين مصوبه نيت عوارض موضوع ا که مشمول پرداخييتابلوها): ٧(ماده هفت 

ن شده تجاوز ييزان سقف تعيک از تابلوها از مي که مساحت هر يدر صورت: ١تبصره
 ي ارائه شده از سوييدستورالعمل اجرا(د مشمول پرداخت عوارض مازاد بر استاندارد ينما

  .گردد ميتابلو ) سازمان آرامستان
  به معبر عمومي با هر ميزان مساحتنصب نمايشگر در مکان خصوصي و رو: ٢تبصره

  ».يلبرد اخذ خواهد شد تابلو بيغاتيمشمول بر عوارض بوده و طبق نوع عوارض تبل
رغم ارسال نسخه ثاني شکايت و ضمائم آن براي طرف شکايت تا زمان  علي

رسيدگي به پرونده در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري هيچ پاسخي از طرف 
  .شکايت واصل نشده است

 يوان عدالت اداري دين دادرسييالت و آي قانون تشک٨٤ ماده يپرونده در اجرا
 ارجاع شد و يدالت اداريوان ع دي اسالمي شوراهايأت تخصصي به ه١٣٩٢مصوب سال 

 ١٦/٣/١٣٩٤ ـ ١٥٥٩/١٦ شماره جلسه ١، بند يأت مذکور در خصوص خواسته شاکيه
  عنوان ضوابط اجرايي نصب تابلوهاي تحت٥/٣/١٣٩٤ ـ ٣٣/١٢١٩٦مربوط به مصوبه شماره 

 شهر آمل را به استثناء ي اسالميمصوب شورا) يمعرف کاربر (ي و صنفيطي محيغاتيتبل
 ، مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات قانوني ندانسته است و٧ ماده ٢ و ١هاي  تبصره

 به موجب يروان عدالت اداي دين دادرسييالت و آي قانون تشک٨٤ و ١٢به استناد مواد 
 ي صادر کرده است، رأيت شاکي به رد شکاي رأ٣٠/١١/١٣٩٧ ـ ٣٨٨دادنامه شماره 

وان يا ده نفر از قضات دي و يوان عدالت اداريس دي رئيمذکور به علت عدم اعتراض از سو
 .افته استيت ي قطعيعدالت ادار

تور کار  شهر آمل در دسي اسالمي مصوبه شورا٧ ماده ٢ و ١ هاي  به تبصرهيدگيرس
  . قرار گرفتيوان عدالت اداري ديأت عموميه

 ي اسالمي شورا١٦/٣/١٣٩٤  ـ١٥٥٩/١٦رت مصوبه شماره ي مغايدر خصوص ادعا
 ـ ٥٩٢٨/١٠٠/٩٧شهر آمل با شرع مقدس اسالم، دبير شوراي نگهبان به موجب اليحه شماره 

  : اعالم کرده است که٢٣/٤/١٣٩٧
ن گونه عوارض باشد ي شهر در جعل ايرا شوي براي که قانوناً مجوزيدر صورت«

 شهر آمل ي شورايص وجود حق قانوني و تشخباشد ميت خالف شرع نيمصوبه مورد شکا
  ».باشد مي يوان عدالت اداريبر عهده د

ن يس و معاوني با حضور رئ٢٤/٢/١٣٩٨خ ي در تاريوان عدالت اداري ديأت عموميه
 و سان شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحثديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادر

  . مبادرت کرده استير به صدور رأيت آراء به شرح زي با اکثريبررس
  

  رأي هيأت عمومي
وان عدالت ي دين دادرسييالت و آي قانون تشک٨٧ و ماده ٨٤ ماده ٢مطابق تبصره 

 است اعاالتب الزم يأت عمومي هي نگهبان براي شوراي، نظر فقها١٣٩٢ مصوب سال يادار
 اعالم ٢٣/٤/١٣٩٧  ـ٥٩٢٨/١٠٠/٩٧ نامه شماره ي طي نگهبان قانون اساسير شورايو دب

ن گونه عوارض ي شهر در جعل اي شوراي براي که قانوناً مجوزيکرده است که در صورت
 شهر ي اسالمينکه شورايهذا نظر به اي، علباشد ميت خالف شرع نيباشد مصوبه مورد شکا

 از مصوبه ٧ ماده ٢ و ١ هاي  معرف محل را ندارند، تبصرهيبلوها تايحق وضع عوارض برا
 و يطيغات محي تبلي نصب تابلوهاييمورد اعتراض تحت عنوان مقررات و ضوابط اجرا

رت با قانون و خارج ي شهر آمل به علت مغاي اسالميمصوب شورا) يمعرف کاربر (يصنف
 و ١٣ و مواد ١٢ ماده ١بند  شهر، مستند به ي اسالميارات شورايبودن از حدود اخت

 يوان عدالت اداري دين دادرسييالت و آي  قانون تشک٨٨ و ٨٧ و ٨٤ ماده ٢تبصره 
 .شود ميب ابطال يخ تصوي نگهبان از تاري شورايت از نظر فقهاي به تبع١٣٩٢مصوب سال 

  محمدکاظم بهراميرئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ                       
  

  ١٩/٤/١٣٩٨                                                                         ٩٧٠٢٤٧٧ره شما
  بسمه تعالي

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

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

جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست  ٣١/٢/١٣٩٨ مورخ ٩٨٠٩٩٧٠٩٠٥٨٠١٠٢٨٨
  .گردد ارسال مي

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

  ٣٠٧ و ٣٠٥ ي ال٢٨٨ :ماره دادنامهش      ٣١/٢/١٣٩٨: خ دادنامهتاري
 ،٩٧/٢٤٨٢، ٩٧/٢٤٨١، ٩٧/٢٤٨٠، ٩٧/٢٤٧٩، ٩٧/٢٤٧٨، ٩٧/٢٤٧٧: رونده پشماره

٩٧/٢٤٨٩، ٩٧/٢٤٨٨، ٩٧/٢٤٨٧، ٩٧/٢٤٨٦، ٩٧/٢٤٨٥، ٩٧/٢٤٨٤، ٩٧/٢٤٨٣ ،
  ٩٨/٥٢١و  ٩٧/٢٤٩٤، ٩٧/٢٤٩٣، ٩٧/٢٤٩٢، ٩٧/٢٤٩١، ٩٧/٢٤٩٠

  يوان عدالت اداري ديأت عمومي ه:مرجع رسيدگي
 و دفاتر يرخانه مرکزيـرکل دبيمد (ي آقاشاهيآقـاـ ١ :کنندگان تعارض اعالم

ا يالهه شجـاع نـ ٤ يسانـاز جمالـ ٣نگار رستـگار ـ ٢: ها خانم يوان عدالت اداريد) ياستان
ال يلـ ٩ نـژاد يفاطمه ساران ـ ٨ يفرشته عاکفـ ٧ نسب يمينـرگس پل ـ ٦ يگونا خـان ـ ٥

ـاسمن ـ ي١٣ يما زواريده شيسـ ١٢آرزو مهرپارسا ـ ١١ يشهـال صفارـ ١٠ جـوان يخاک
فـاطمه ـ ١٦ يزهـرا مناجاتـ ١٥ کـور عباسلو يلوفـر سرکـارينـ ١٤ اشکور يعطا اله

 يميا رحيروـ ١٩ يمنصوره رشادـ ١٨ـن ي اسفرايشـرکت مجتمع صنعتـ ١٧ يقاسم
  يه کرميمرض ـ ٢٠ يبافرائ

   يوان عدالت اداري اعالم تعارض در آراء صادر شده از شعب د:موضوع
 ي بوده و صندوق بازنشستگي زناني که شاغل در بخش غيردولتي خصوص:گردش کار

 ت سازماني به طرفيمان کرده بودند به موجب دادخواستي بوده و زاي اجتماع تأمينآنها
افته ي يشمان افزاي زايام مرخصياهاي  العاده فوق خواستار پرداخت و حقوق ي اجتماعتأمين

 آنها ت به دادخواسيدگي در رسيوان عدالت اداري ماه شده اند و شعب د٩ ماه به ٦از 
  . مبادرت کرده استير به صدور رأيشرح ز به

  :ر استيگردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار ز
 در يوان عدالت اداري د٥٨ و ٣٥، ٤٩، ١٢، ٢٥، ٤٧، ١٤، ٥٢ ي شعب بدو:الف

 ماه و پرداخت حقوق و ٩ ماه به ٦مان از ي زايش مرخصي افزاي به خواسته تقاضايدگيرس
، ٦/٢/١٣٩٦ـ ٩٦٠٩٩٧٠٩٥٧٧٠٠٢٩٣شماره هاي  دنامها به موجب دايمزا

، ١١/٢/١٣٩٦ ـ ٩٦٠٩٩٧٠٩٥٧٧٠٠٣٧٨، ٦/٢/١٣٩٦ـ ٩٦٠٩٩٧٠٩٥٧٧٠٠٣١٧
، ٢٠/٣/١٣٩٤ـ ٩٤٠٩٩٧٠٩٠١٤٠٠٦١٧، ١٦/٢/١٣٩٦ ـ ٩٦٠٩٩٧٠٩٥٧٧٠٠٤٣٨
، ٢٢/٩/١٣٩٥ـ ٩٥٠٩٩٧٠٩٠٢٥٠١٩٩٢، ٧/١/١٣٩٦ ـ  ٩٦٠٩٩٧٠٩٠٢٥٠٠٢١٤
، ٥/١٠/١٣٩٥ ـ ٩٥٠٩٩٧٠٩٠١٢٠١١٧٥، ٥/١١/١٣٩٥ ـ ٩٥٠٩٩٧٠٩٠٢٥٠٢٥٧٨
، ٢٤/٩/١٣٩٥ـ ٩٥٠٩٩٧٠٩٥٧٤٠١٥٨٤، ٢٠/٢/١٣٩٦ـ ٩٦٠٩٩٧٠٩٥٧٤٠٠٢٥٩
، ٢٢/٩/١٣٩٥ـ ٩٥٠٩٩٧٠٩٥٧٤٠١٥٥٧، ١٢/١٠/١٣٩٥ ـ  ٩٥٠٩٩٧٠٩٥٧٤٠١٧٢٣
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، ٢١/١/١٣٩٦ ـ  ٩٦٠٩٩٧٠٩٠٢٥٠٠٤٥٠، ٧/٩/١٣٩٥ ـ ٩٥٠٩٩٧٠٩٠٣٥٠٢٨٩٠
، ٢١/٩/١٣٩٥ـ ٩٥٠٩٩٧٠٩٥٧٤٠١٥٤٣، ٢٠/٢/١٣٩٦ ـ ٩٦٠٩٩٧٠٩٥٧٤٠٠٢٥٦

، ١٠/٧/١٣٩٥ ـ ٩٥٠٩٩٧٠٩٠٣٥٠٢٤٥٦، ٢٢/١٢/١٣٩٥ ـ  ٩٥٠٩٩٧٠٩٥٧٤٠٢٥١
، ٦/١١/١٣٩٥  ـ ٩٥٠٩٩٧٠٩٠٣٥٠٣٥١٤، ١٣/٦/١٣٩٥ ـ ٩٥٠٩٩٧٠٩٠٣٥٠٢١٢٠
  با اين٥/١/١٣٩٦ـ ٩٦٠٩٩٧٠٩٠٣٥٠٠٠١٣، ٥/١/١٣٩٦ ـ ٩٦٠٩٩٧٠٩٠٣٥٠٠٠٠٥

ت و خانواده يم جمعين تنظين ماده واحده اصالح قوا٢به موجب تبصره : استدالل که اوالً
: ياًثان.  ماه شده است٩مان تا ي زايش مدت مرخصي دولت مجاز به افزا١٣٩٢مصوب 

أت ي صـادره از ه٣١/١/١٣٩٤ ـ هـ٤٦٥٢٧ت٩٢٠٩١ب نامه شماره ي تصو١موجب بند  به
 ايه العاده پرداخت حقوق و فوق: ثالثاً. عمومي ديوان عدالت اداري مورد تأييد قرار گرفته است

 مـاه سابق ٦ي مان همانند مرخصي ماهه زا٩ ي در خصوص مرخصيدولت غيرنيشاغل
ن ي بر اي اجتماع تأمينل شمول مقرراتين و مقررات مـربوطه و به دلياساس قـوانبـر

ت و يباشد، حکم به وارد دانستن شکا ي مي اجتماع تأمينن بر عهده سازمانيدسته از شاغل
  .اند ان صادر کردهي خواسته شاک به اجابتي اجتماع تأمينالزام

ـ ٩٦٠٩٩٧٠٩٥٦١٠٠١٢٤، ١٧/٩/١٣٩٥ـ ٩٥٠٩٩٧٠٩٠٥٦٠١٢٨٣آراء شماره 
، ٧/٤/١٣٩٦ـ ٩٦٠٩٩٧٠٩٥٦٣٠١٥٤٣، ٧/٣/١٣٩٦ـ ٩٦٠٩٩٧٠٩٥٥٣٠١٠٣٤، ٣/٢/١٣٩٦

وان عدالت يدنظر دي تجد٢٨ و ٢، ٤، ١ در شعب ١٦/٣/١٣٩٦ ـ ٩٦٠٩٩٧٠٩٥٦١٠٠٦٦٦
  . د شدييناً تأي عيادار

وان يد)  سابق١٠(دنظر ي تجد٢٧ر آراء مذکور، شعبه ي از ساتجديدنظرخواهيدر اثر   
، ١٢/٤/١٣٩٦ـ ٩٦٠٩٩٧٠٩٥٦٠٠١٠٠٤شماره هاي   به موجب دادنامهيعدالت ادار

، ١٨/١١/١٣٩٥ ـ  ٩٥٠٩٩٧٠٩٥٦٠٠٢٢٨١، ١٠/٤/١٣٩٦ ـ ٩٦٠٩٩٧٠٩٥٦٠٠٠٩٢٠
 ،٩/١١/١٣٩٥ ـ ٩٥٠٩٩٧٠٩٥٦٠٠٢٠٩٥، ١٢/٤/١٣٩٦ ـ ٩٦٠٩٩٧٠٩٥٦٠٠٠٩٨٢
، ١٣/٤/١٣٩٦ ـ ٩٦٠٩٩٧٠٩٥٦٠٠١١١٣، ١٢/٤/١٣٩٦ ـ  ٩٦٠٩٩٧٠٩٥٦٠٠٠٩٩٩
، ٢/٢/١٣٩٦ ـ  ٩٦٠٩٩٧٠٩٥٦٠٠٠١٢٣، ٩/١١/١٣٩٥ ـ ٩٥٠٩٩٧٠٩٥٦٠٠٢٠٩٧
، ٦/٢/١٣٩٦ ـ ٩٦٠٩٩٧٠٩٥٦٠٠٠٢٦٧، ١٧/١١/١٣٩٥ ـ ٩٥٠٩٩٧٠٩٥٦٠٠٢٢٥٤
 ، ٢٥/١٠/١٣٩٥ ـ ٩٥٠٩٩٧٠٩٥٦٠٠٢٠١٠، ٣/٢/١٣٩٦ ـ  ٩٦٠٩٩٧٠٩٥٦٠٠٠٢٢٣
، ١٧/١١/١٣٩٥ ـ  ٩٥٠٩٩٧٠٩٥٦٠٠٢٢٥٥، ١٢/٤/١٣٩٦ ـ ٩٦٠٩٩٧٠٩٥٦٠٠٠٩٩٣
 با ١٣/٤/١٣٩٦ ـ ٩٦٠٩٩٧٠٩٥٦٠٠١١٠١، ٢٩/٣/١٣٩٦ ـ ٩٦٠٩٩٧٠٩٥٦٠٠٠٨٥٠

  :کند  مير آراء مذکور را نقضياستدالل ز
، يوان عدالت اداري ديأت عمومي ه١٩/٨/١٣٩٣ ـ ١٣٢٨ شماره يبا توجه به رأ  

 ماده ٢مان موضوع تبصره ي ماهه زا٩ ي مرخصيمراجع متبوع مستخدم ملزم به اعطا
 هم يباشند و شاک  مي١٣٩٢ت و خانواده مصوب يم جمعين تنظيواحده قانون اصالح قوان
ت قرار دهـد و يد دستگاه متبوع خود را طرف شکاي است بايردولتيکه از کارکنان بخش غ

 و خـواسته  نداشتهي اجتماع تأمين بـا سازمـانيچ گونـه رابطه استخدامين رو هياز ا
 مذکور در يف قانونين سازمان صرفاً مکلف به انجام وظايباشد و ا  نمين سازمانيمتوجه ا

  تأمينباشد، به لحاظ عدم توجه دعوا به سازمان ي مي اجتماع تأمين قانون٥٩ماده 
  .اند ت صادر کردهي قرار رد شکاياجتماع

 از تجديدنظرخواهي به يدگيز در مقام رسي نيوان عدالت اداريدنظر دي تجد٨شعبه 
ر استدالل ي به شرح زيوان عدالت اداري دي بدو١٤ شعبه ٢٠/٣/١٣٩٤ـ ٦١٧ شماره يرأ

  :کرده است
  تأميناداره کل (ي اجتماع تأمين سازمانيدنظرخواهي تجديدر خصوص دعوا

 ـ ٦١٧ت خانم نگار رستگار نسبت به دادنامه شماره يبه طرف)  استان تهرانياجتماع
وان که به موجب آن ي دي بدو١٤ صادره از شعبه ٦٤٨موضوع پرونده کالسه  ٢٠/٣/١٣٩٤

ات پرونده صرف نظر يت صادر شده است با توجه به مفاد اوراق و محتويحکم به ورود شکا
ارائه ننموده است، نظر ) تراحت اسيگواه (ي بر استفاده از مرخصيلي دلياز آن که شاک

ف دستگاه متبوع ي ماه از وظا٩ ماه به ٦ن از  و موافقت با آيش مرخصينکه افزايا به
ف ي مکلف به انجام وظاي اجتماع تأمين،يط قانونيت شرايباشد و در فرض رعا  ميمستخدم

 متوجه يباشد، لذا با وصف موجود دعو ي مي اجتماع تأمين قانون٥٩ ماده ياجرا (يقانون
 ين دادرسييالت و آي تشک قانون٧١ و ٦٥ نبوده و به استناد مواد ي اجتماع تأمينسازمان

 قانون فوق الذکر ٥٣ بند پ ماده ي معترض عنه نقض و در اجراي رأيوان عدالت اداريد
  . استي صادره قطعيرأ. گردد  مي صادر و اعالميت شاکيقرار رد شکا

وان ين دي با حضور معاون٣١/٢/١٣٩٨خ ي در تاريوان عدالت اداري ديأت عموميه
ل شد و پس از بحث و يوان تشکياران و دادرسان شعب د و رؤسا و مستشيعدالت ادار

  . مبادرت کرده استير به صدور رأيت آراء به شرح زي با اکثريبررس
  

   هيأت عموميرأي
  .تعارض در آراء محرز است: اوالً

قانون اصالح قوانين تنظيم جمعيت و خانواده مصوب  ٢با توجه به اينکه در تبصره : ثانياً
 ماه افزايش دهد و ٩جازه داده شده است مرخصي زايمان مادران را به  به دولت ا١٣٩٢سال 

ـ  ٤٦٥٢٥٧ت/٩٢٠٩١هيأت وزيران نيز به موجب مصوبه شماره   مدت ١٩/٤/١٣٩٢هـ
 ماه تمام با ٩هاي دولتي و غيردولتي  زنان شاغل در بخش) يک و دوقلو(مرخصي زايمان 

ست و هيأت عمومي ديوان عدالت اداري هاي مربوط تعيين کرده ا العاده پرداخت حقوق و فوق
ه موجب رأي شماره   بند موصوف از مصوبه مذکور را ٢٢/٤/١٣٩٥ مـورخ ٢٢٤ ـ ٢٢٥نيز ـب

هاي مربوط در بخش غيردولتي در  العاده ابطال نکرده است، بنابراين پرداخت حقوق و فوق
دولتي است و از آنجا هاي غير  ماه از حقوق مادران شاغل در بخش٩ ماه به ٦مرخصي زايمان از 

 با ١٩/٨/١٣٩٣ ـ ١٣٢٨که هيأت عمومي ديوان عدالت اداري پيش از اين در رأي شماره 
 اجتماعي را در صورتي از پرداخت  تأمين سازمان اجتماعي تأمينقانون ٦٤استناد به ماده 

قررات حقوق و مزاياي ايام مرخصي زايمان واجد تکليف ندانسته که کارفرمايان طبق قوانين و م
قانون اصالح قوانين مکلف باشند حقوق يا مزد بيمه شدگان را بپردازند، بنابراين چون در 

ـ ٤٦٥٢٧ت/٩٢٠٩ و مصوبه شماره ١٣٩٢تنظيم جمعيت و خانواده مصوب سال  هـ 
 هيأت وزيران، تکليفي متوجه کارفرمايان زنان شاغل در بخش غيردولتي در ١٩/٤/١٣٩٢

  تأميناي ايام مرخصي زايمان پيش بيني نشده است، سازمانه العاده پرداخت حقوق و فوق
  تأمينهاي مربوط است و رويه جاري در سازمان العاده اجتماعي مکلف به پرداخت حقوق و فوق

قانون ترويج تغذيه  ٣اجتماعي در خصوص مورد چه در زماني که مرخصي زايمان طبق ماده 
 ٣ و قانون اصالح ماده ١٣٧٤دهي مصوب سال با شير مادر و حمايت از مادران در دوران شير

 ماه تعيين شده بود، حقوق مربوط به مادران پرداخت ٦ و ٤، ١٣٨٦قانون مذکور مصوب سال 
 ماه نيز تکليف کماکان متوجه ٩شده است، بنا به مراتب با افزايش مرخصي زايمان به  مي

کايت به شرح مندرج در  اجتماعي است و آراء صادر شده به وارد دانستن ش تأمينسازمان
 ٨٩ و ماده ١٢ ماده ٢اين رأي به استناد بند . گردش کار صحيح و موافق مقررات تشخيص شد

براي شعب ديوان  ١٣٩٢ مصوب سال قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري
  .عدالت اداري و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه الزم االتباع است

  رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري                                     
  مرتضي علي اشراقي ـ معاون قضايي ديوان عدالت اداري

  
  ٢٧/٣/١٣٩٨                                                                       ٣٠٠/٤١٤٧٦شماره

ضوابط و مقررات اجرايي پيرامون شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوبه 
  طرح ساماندهي باغات كن

  شهردار محترم تهران
  تهراناستان توسعه ريزي و  شوراي برنامه استاندار محترم و رئيس

  شوراي اسالمي شهر تهران
 اساس بر ،١٦/٠٢/١٣٩٨ مورخ جلسه در رانيا يمعمار و يشهرسازشوراي عالي 

 طرح يياجرا مقررات و ضوابط ،دخو ٥/٦/١٣٩٧  مورخ مصوبه ٧ بند در مصرح فيتکل
) متن پيوست( کي شماره يفن تهيکمتأييد  مورد متن مطابق را کن باغات يسامانده

  :مقررنمود و داد قرار بيتصو مورد
 که است شده  تأکيدباغات در تيفعال يحداقل استقرار بر يشنهاديپ ضوابط درـ ١

 از عدول يول کنديم نيتضم آنها انهمالک حقوق چارچوب در را نيمالک يبردار بهره و انتفاع
 ونيسيکم قيطر از مهيجر اخذ و مازاد تراکم احداث ناصواب هيرو به آن ليتبد و ضوابط نيا

 بر  تأکيدضمن لذا ،بود خواهد باغات تمام يقطع ينابود و بيتخر موجب ١٠٠ ماده
 طرح از عدول و تخلفات با) بنا قلع آراء صدور با (١٠٠ ماده ونيسيکم قاطع برخورد
 طرح نيا ضوابط به نسبت بنا احداث  اشغال سطح و تراکم شيافزا گونه هر مذکور،

  .خواهدبود ياساسهاي  رتيمغا يبررس نديفرآ مشمول
 باغات يسامانده و حفاظت انت،يص ژهيو طرح اهداف يحداکثر تحقق منظور به ـ٢

 باغات يزيمم نقشه هيته ضمن است مکلف تهران يشهردار آن بر مترتب ضوابط و کن
 پروانه صدور ژهيو نديفرآ و طرح يمتول  ياجرائ سازمان نيي الزم به منظور تعيشنهادهايپ
 مالکشوراي عالي  رخانهيدبتأييد  از وپس نيتدو را ضوابط نيا ياجرا حسن بر نظارت و

  .دينما يخوددار باغات در پروانه گونه هر صدور از زمان وتاآن داده قرار عمل
 کن، ليمس و رودخانه بستر و ميحر يمعمار و يشهرسازشوراي عالي  رخانهيدبـ ٣

 توجه با ضمنا.دينما لحاظ طرح در نموده استعالم روين وزارت از مجدداً را وسک و زرنو دره
 خدمات و تفرج س،يپرد )اي منطقه آب (روين وزارت نظر اعالم نيآخر اساس بر نکهيا به
 ضوابط و پهنه نيا است الزم لذا دارد قرار کن رودخانه ميحر در) سنگ شهر حوزه در(

  .شود تيتثب طرح در يعيطب ميحرا پهنه تحت و حذف آن بر مترتب
  .شود مراتب جهت استحضار، صدور دستور انعكاس و اقدام اعالم مي

ـ فرزانه صادق   مالواجرد معاون شهرسازي و معماري و دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران 
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  طرح ويژه حفاظت و صيانت و ساماندهي باغات كنررات ضوابط و مق
  ) شوراي عالي٥/٦/١٣٩٧ مصوبه مورخ ٧تكليف بند (

  :چکیده
شهرداري تهران ) ٥(باغات کن که از کوهساران تا بزرگراه حکيم در ميانه بافت منطقه 

هاي شهر تهران هستند که به دليل گسترش هاي پيوسته باغاند، تنها عرصهگسترده شده
حفاظت و صيانت  .اندبافت شهري و سکونت در معرض تخريب و تغييرات وسيعي قرار گرفته

هاي مديريت شهري و ترين خواستهاز باغات و ارتقا سطح کيفي زندگي شهري از اصلي
هاي مالکين اراضي است که طرح حفاظت و صيانت از باغات کن با تدوين راهکارها و سياست

  .که مشکالت و مسائل مختلف اين محدوده را برطرف سازداجرايي، سعي بر آن دارد 
ه نهادها و ي کليهادگاهي محدوده باغات کن، نظرات و دي برايراه آتن نقشهيدر تدو

آنها، مورد مطالعه قرار گرفته ن و اثرات يشي پيهاها و برنامهنفوذ و طرحينفع و ذيافراد ذ
 يي نهايالگو .ها استين بررسي ايند تماميجه برآيانت، نتي حفاظت و صي که الگوينحو به

 يت شهريري و مدين اراضيحفاظت و حفاظت از باغات، بر مشارکت و حضور فعال مالک
  .ر شوديپذ تحققيشنهاديگر استوار شده تا طرح پيکديتوامان با 
  د واژهيکل

  فعال، حقوق مکتسبه، حفاظت فعال، حفاظت مطلق غيرمه فعال ويباغات فعال، ن
 درصد مساحت ملک، را پوشش انبوه درختان ٥٠ش از ي که بي فعال، باغاتباغات

  .ل دهديتشک
  . درصد مساحت ملک را پوشش انبوه تشکيل دهد٥٠ تا ١٠باغات نيمه فعال، باغاتي که 

  .درصد مساحت ملک را پوشش درخت تشکيل دهد١٠باغات غيرفعال، باغاتي که کمتر از 
 يانکارهايا پايها ه پروانهين طرح، مشتمل بر کلي در اي و قانونيحقوق مکتسبه رسم

 طبق بند ٨٥م و از سال ي قديلي بر اساس طرح تفص٨٥ است که تا قبل از سال يساختمان
 ٦ طبق بند ١٣٨٧ و از سال ي در محدوده باغات کشت اجبار٥.م. ک٣٩٣صورتجلسه ) ٣(

  .اند در محدوده کوهسار، صادر شده٥.م. ک٤٥٨صورت جلسه 
 

  و مقررات باغات کنضوابط 
 ١٠٧٢ به وسعت يار باغات کن، عرصهيمحدوده مشمول ضوابط و مقررات، حوزه فراگ

 ـ ز رودي است که در حوزه آبري سبز و باغاتي هکتار آن، فضا٥٥٠ب به يهکتار است که قر
 يها يت متنوع با کاربري فعاليها رحوزهير باغات کن، زيحوزه فراگ.اند افتهيدره کن، گسترش 

انت و حفاظت، ي صيها  و ضرورتيرد که با توجه به الزامات ساماندهيگ ي را در بر ميتفاوتم
 :رديگ ير را در برميز به قرار زيشش حوزه متما

ر يان اخي سالي کن، که به واسطه ساخت و سازهاي کشت اجباري؛ اراض)١(حوزه  •
 .انت و حفاظت استي صين عرصه برايترب باغات، مهميو تخر
شت ي مع تأمين که که دري باغات و نقشيکپارچگي؛ باغات خرمالو، که )٢(حوزه  •

 يها، براتي ساخت و ساز و استقرار فعاليت جديصاحبان باغات دارد، مستلزم کنترل و هدا
 .ن باغات استيانت و نگهداشت ايص

 با يا ب با کوهساران شمال تهران، عرصهي؛ عرصه کوهسار، که در ترک)٣(حوزه  •
 . استيز پارک عمومي و تجهي و خدماتيحيجاد مراکز تفري ايت براياهم

هاي تاريخي، کالبدي و اجتماعي و مسائل و ؛ محله کن، که به واسطه ارزش)٤(حوزه  •
  .اي با اهميت براي پيشبرد فرآيند حفاظت و صيانت از باغات است مشکالت متعدد آن، عرصه

هاي که با توجه به واگذاري) عرصه ساماندهي مياني(؛ حوزه علياي محله کن )٥(حوزه  •
 .يابي همه جانبه است هاي انجام شده با مالکين، نيازمند سامانسازمان زمين، يا توافق

ره ي ارزشمند و ذخيا ، که عرصه)شهر سنگ( محله کن ي؛ حوزه سفل)٦(حوزه  •
 هاي اجراي طرح حفاظت از باغات از يک سو و ساماندهي بخشي ازهزينه تأمينبراي توسعه و

 .گر استي ديدره کن از سو ـ رامون رودي پياراض
 ي باغات کشت اجباري متراکم، در گستره شرقيحوزه بافت مسکون): ٧(حوزه  •

ت و کنترل آن براساس ضوابط يد که هداي جدي متشکل از ساخت و سازهاياکن، عرصه
 .شودي تهران انجام ميليطرح تفص
 يهاشبکه( مصنوع يهامي و حرهالي رودخانه و مسيعي طبيهاميحر): ٨(حوزه  •

  . استيک از آنها الزاميه ضوابط و مقررات هريت کليکه رعا) ي و برق فشار قويارتباط
ضوابط و مقررات حفاظت و صيانت از باغات کن، در دو فصل کلي مشتمل بر 
ضوابط عام و ضوابط و مقررات خاص هر يک از هشت حوزه و طبق نقشه پيوست 

ها، همراه با ضوابط و مقرات به صورت توأمان، اسناد اصلي  شهتدوين شده که اين نق
هدايت و کنترل تحوالت کالبدي و برنامه حفظ و نگهداشت باغات کن است و براي 

 ١٠٧٢نفعان حقوقي محدوده ربط و ذيهاي اجرايي ذيشهرداري و کليه دستگاه
  .االجراستهکتار، الزم

  ضوابط و مقررات عام: فصل اول
ر ي حوزه فراگير اراضيه باغات و ساي و ساخت و ساز در کلياده از اراضنحوه استف ):١(

 .ن سند استيباغات کن، طبق ضوابط و مقررات ا
  تأييدسازي موردهرگونه مداخله در باغات طبق نقشه احداث بنا و محوطه: تبصره

 . و براساس ضوابط اين طرح است١باغات از صيانت و حفاظت راهبري کميته
 .شونديت مي موجود در محدوده طرح، تثبي و رسميانونه حقوق قيکل ):٢(
 هيکل يآورجمع به نسبت سال کي مدت ظرف است؛ موظف تهران يشهردار ):٣(

 انبارها و مزاحم عيصنا يهاکارگاه ها،يبرسنگ ها،رگاهيتعم مانند ناسازگار يعملکردها
 .دينما اقدام...و

 يا  و مقررات شرکت منطقهدره کن و دره زرنو، طبق محدوده ـ ت حريم روديرعا ):٤(
 . استيآب و فاضالب شهر تهران، الزام

هاي خدماتي اين طرح، در مکان خود، تثبيت شده و غيرقابل تغيير  کليه کاربري ):٥(
در صورت عدم امکان احداث کاربري در مکان تثبيت شده موضوع صرفا از طريق .است

 .قابل پيگيري خواهد بود) دهحداکثر تا شعاع يکصد متري کاربري تثبيت ش (٥کمسيون ماده 
) ي عمومينگهاي پارکيبه استثنا (ي خدماتيهايه کاربريساخت بنا در کل: تبصره

درصد سطح اشغال و حداکثر ٥٠، با حداکثر )از باغات غيربه(ت شده در محدوده طرح يتثب
 . طبقه مجاز است٣ در يدرصد تراکم ساختمان١٥٠

 يها تودهمحدود به محل، عال و نيمه فعالکليه باغات فاستقرار توده ساختماني در  ):٦(
ن طرح بوده و در صورت عدم يت سطح اشغال طبق ضوابط ايبا رعا ،موجود يساختمان

 . استي درختان و غرس آنها در همان پالک الزامييامکان، جابجا
 ،)مجاور معبر(نسبت به مرز پالک بنا نشيني  در صورت امکان، حداقل عقب): ١(تبصره 

  .استمتر ٣
  .احداث کنسول براي کليه بناهاي درون باغات ممنوع است): ٢(تبصره 

 ي درصد وسعت فضا٥رقابل نفوذ در باغات، ي غيهايساززان کفيحداکثر مجاز م ):٧(
 .ه استيشتر نشود، طبق نقشه احداث ابني مترمربع ب٢٠٠باز باغات، مشروط بر آنکه از 

 سواره، معابر به ميمستق يدسترس با قطعات در باغات در نگيپارک  تأمين نحوه ):٨(
ن و صرفا معادل سطح اشغال طبقه همکف يرزميز طبقه کي در حداکثر و) ١(طبق جدول 

 يشنهاديپ يعموم يهانگيپارک در اده،يپ يهايدسترس با قطعات در نگيپارک نيتام.است
 . باز ممنوع استينگ در فضاياحداث پارک.است يالزام رامون باغاتيدر پ
 

    باغاتهاي مورد نياز  کينگپار): ١(جدول 
  تعداد پارکينگ مورد نياز به ازاي   عملکرد

   مترمربع زيربناي خالص١٠٠هر 
ـ خدمات رفاهي، خرده فروشي   ٤  فرهنگي 

  ٣  طبيعي
  ٣  آموزشي، درماني، ورزشي، تفريحي

 ير اراضي و ساي مزروعيک و افراز باغات و اراضيحداقل اندازه قطعه حاصل از تفک ):٩(
 .ک هکتار استي، ي اصالحيت برهايدر محدوده باغات کن بعد از رعا) رير و دايز بااعم ا(

ن سند، نسبت به ي از ابالغ اظرف مدت يك سال تهران موظف است، يشهردار ):١٠(
باغات کوهسار، خرمالو و کشت (ه باغات يه شناسنامه کلي و تهيزيق ممي، تدقيبردارنقشه
 موجودنوع و محيط و سن تقريبي درختان ، تعداد، د که مشتمل بر مکانياقدام نما) ياجبار

 يو شورا) ٧(ون ماده يسي کم تأييدبااين شناسنامه .ک از باغات استيک هر يو به تفک
 يان کار ساختمانيد پروانه و پايمالک عمل تمد وقابل تجديد سال هر  شهر تهران، ياسالم
 .ت استيائه سند مالکن خصوص منوط به انجام موضوع و اريهرگونه اقدام در ا.است
 درختان، ي در نگهدارني مالکدر صورت اهمالر کن، يه باغات حوزه فراگيدر کل ):١١(
 سبز در ياصالح قانون حفظ و گسترش فضا« قانون نامه آيين) ٤(ماده ) ٣( تبصره ياجرا

با ( درختان ي و نگهداريارينسبت به آب ي بر الزام شهرداريمبن) ۱٥/٢/۱۳۸٩(» شهرها

              

نماينده وزارت جهاد کشاورزي، نماينده وزارت راه و شهرسازي،  :اعضاي کميته عبارت است از پيشنهادي ترکيب و ١
 و هابوستان سازمان معاون منطقه، شهرداري معماري و شهرسازي انداري تهران، معاوننماينده وزارت نيرو، است

تهران،  شهر شوراي نماينده هاي شهري،سبز، نماينده معاونت فني و عمراني، مدير کل شهرسازي و طرح فضاي
أييد مجوز احداث بنا، خبره که کليه امور توسعه در باغات اعم از ت کارشناس رئيس شوراياري محله کن، مشاور و دو

 .در چارچوب اين ضوابط بر عهده اين کميته است... چگونگي احداث معابر، نحوه آبرساني به باغات و
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 کارمزد عنوان به ياضاف) ٪۱۵( متعلقه با پانزده درصد يها نهيهزافت يو در) نمجوز دادستا
 . استيالزام مالک از

ت شده و ي که در بخش سواره معبر قرار دارند، در مکان خود تثبيه درختانيکل ):١٢(
 .دي، از درخت محافظت نمايراموني مناسب پي و فضاسازيکش موظف است با فنسيشهردار

کار تمليک و انجام توافق و اعطاء زمين معوض، شهرداري تهران به منظور تسهيل ساز ):١٣(
موظف است بالفاصله پس از تصويب اين طرح، نسبت به تهيه دستورالعمل نحوه انجام توافق با 

اعم از پهنه سکونت، (مالکين باغات، اراضي مزروعي و همچنين اراضي باير کل محدوده طرح 
 . شهر تهران ارايه نمايد٥ تصويب به کميسيون ماده اقدام و براي) فعاليت، مختلط و حفاظت

ن سند، در صورت عدم ير با ضوابط اي صادر شده مغايها در خصوص پروانه ):١٤(
 .ها استيل بارگذارين جهت تعدي تهران موظف به توافق با مالکياحداث بنا، شهردار

 با ي تجارينگ و بدون فضايبه صورت پارک  صرفاي عموميهانگياحداث پارک ):١٥(
 .ن مجاز استيرزمي طبقه ز٤ن و ي زمي طبقه رو٣ درصد سطح اشغال در ٥٠
 و يريگي الزم، نسبت به پيهادات و مشوقيجاد تمهي تهران با ايشهردار ):١٦(

 يي جابه جايبرا) منطقه تهران(ران ي اي نفتيها  پخش فراوردهي با شرکت مليهماهنگ
 .دي نفت اقدام نمايانبارها

 
  ص ضوابط و مقررات خا: فصل دوم

  ي کشت اجبارياراض): ١(حوزه 
رفعال، منوط به يمه فعال و غيهرگونه مجوز ساخت و ساز و احداث بنا در باغات ن ):١٧(

 .ن استي مترمربع زم١٠٠ درخت در هر ٦وجود حداقل 
حفظ درختان باغات، پيش و پس از ساخت و ساز الزامي بوده و صدور و تمديد مجوز  ):١٨(

 .ه تثبيت و يا افزايش تعداد درختان موجود باغ استفعاليت از سوي مراجع قانوني، منوط ب
ن سند، نسبت به يوزارت صنعت، معدن و تجارت، موظف است پس از ابالغ ا: تبصره

 ممانعت از ي الزم با اتاق اصناف تهران، برايها و توافقير مناسب و انجام هماهنگياتخاذ تداب
ل تخلف از يانت باغات، به دليته حفاظت و صي که حسب مکاتبه کميت باغاتيادامه فعال

 .ديت نبوده، اقدام نماي درختان، مجاز به ادامه فعالين سند و عدم نگهداريضوابط ا
ن سند يت ضوابط ايد آن منوط به رعايک ساله است و تمديت باغات، يمجوز فعال ):١٩(

 .و حفظ و نگهداشت درختان، طبق اسناد مالک عمل در زمان صدور پروانه ملک است
نامه حفظ و  آيين٦ صورت عدم نگهداشت درختان طبق اسناد مالک عمل، بند در: تبصره

 .گسترش فضاي سبز در شهرها مالک عمل خواهد بود
ن ي ساخت و ساز در اين طرح برايحداقل وسعت قطعه مشمول ضوابط ا ):٢٠(

 است قطعات با وسعت کمتر از آن، تنها در صورت يهيبد. مترمربع است٢٠٠٠محدوده، 
 مذکور، مجاز به ساخت بنا، طبق حدنصاب از ي همجوار و برخورداريهاکع با پاليتجم

 .ن سند هستنديضوابط ا
هاي مجاز به  باغات کشت اجباري کن، سکونت ممنوع بوده و کاربريمحدودهدر  ):٢١(

 .ن سند استيا) ٢(ن محدوه طبق جدول ي ااستقرار در باغات
  

  موسوم به اراضي کشت اجباري) ١(عملکردهاي مجاز به استقرار در حوزه ): ٢(جدول 

گروه 
  اصلي

گروه 
  فرعي

کاربري 
  عملکرد  کلي

مقياس 
  عملکردي

حداقل 
  اندازه قطعه

  )مترمربع(
اجراي تاتر، 
  ٢٠٠٠  ايمنطقه  سالن نمايش و آمفي تاتر  فيلم، نمايش 

  موزه
موزه آثار هنري، نمايشگاه، گالري، نگارخانه، 

انه، فرهنگسرا، کانون خانه فرهنگ، کتابخ
  پرورش فکري، کتابسرا

  فرهنگي  ٢٠٠٠  ايمنطقه

  ٢٠٠٠  شهري  ها، موسسات خيريهها، کانونانجمن
  ٥٠٠٠  ايمحله  هاي ورزشي کوچکسالن  ورزشي
  ٢٠٠٠   ناحيه اي  هاي کوچک تفريحيهاي روباز و مجموعهمحوطه  تفريحي

اوقات 
  فراغت

  طبيعي
هاي باغ گياه شناسي، جانورشناسي و فعاليت

هاي پشتيبان توليد محصوالت ماتيک، فعاليتت
زراعي و گياهان دارويي، بازارچه فروش گل و 

  گياه و محصوالت باغي و کشاورزي،

ـ منطقه اي 
  شهري

٢٠٠٠  

  ٢٠٠٠  ايمنطقه  مدرسه طبيعت، مهد کودک، 
  آموزشي

  خدمات  ٥٠٠٠   شهري  مراکز تحقيقاتي و پژوهشي کشاورزي و باغداري
اه معلولين، خانه سالمندان، شيرخوارگاه، آسايشگ  درماني

  مراکز اجتماعي درمان محور
  ٢٠٠٠  شهري

گروه 
  اصلي

گروه 
  فرعي

کاربري 
  عملکرد  کلي

مقياس 
  عملکردي

حداقل 
  اندازه قطعه

  )مترمربع(

بازارچه فروش صنايع دستي، بازارچه کتاب و محصوالت   خرده فروشي
  فرهنگي، فروش داروهاي گياهي و عرقيات سنتي

  ٢٠٠٠  ايناحيه

  تجاري
ـ رستوران، آبميوه فروشي، قهوه  خدمات رفاهي خانه، باغ 

  ، کافي شاپ، کافه کتابچايخانه
  ٢٠٠٠  ايمنطقه

  
  )يکشت اجبار (ي مشارکتيباغسار حفاظت: ١ـ ١رحوزه يز
 ٢٠٠٠ساخت و ساز در محدوده باغسار مشارکت در حداقل اندازه قطعه هرگونه  ):٢٢(

، ضمن الزام به  در دو طبقه٢٠% ي و تراکم ساختمان١٠%و با حداکثر سطح اشغال مترمربع 
استقرار توده  بر يمبن) ضوابط و مقررات عام(ل اول سند حاضر فص) ٦(ت مفاد بند يرعا

 فاقد درخت و در صورت عدم يهاا محلي موجود يساختمان يها تودهمحل در يساختمان
 .مجاز است درختان و غرس آنها در همان پالک، ييامکان، جابجا

  . متر است٧ن، ي از تراز زمي ساختمانيحداکثر ارتفاع بناها ):٢٣(
 ير اراضي و ساي مزروعيک و افراز باغات و اراضي قطعه حاصل از تفکحداقل اندازه ):٢٤(

 .ک هکتار استي، ي اصالحيت برهايدر محدوده باغات کن بعد از رعا) رير و داياعم از با(
ن ييتع. صلب، در مرز قطعات باغات و مجاور معابر ممنوع استيوارهايحداث د ):٢٥(

متر ١,٢ي با حداکثر ارتفاع ها نيا پرچي ن دسته از قطعات، با کاشت درختاني ايگيمرز همسا
 :ر استين محدوده مرز قطعات در مجاورت معابر، به قرار زييتع.بالمانع است

در  ...ن ويوار جداکننده، فنس، پرچي، احداث هرگونه حائل و دسوارهدر معابر ): الف(
  .مجاورت معبر، ممنوع است

 متر احداث ٣قل عرض معبر  حدا تأميننشيني و پياده پس از عقبدر معابر ): ب(
بخش عقب نشيني شده هر قطعه به . فنس يا پرچين با حداكثر ارتفاع يك متر بالمانع است

  .صورت فضاي سبز در اختيار مالك خواهدبود
ب درختان ي از تخريري بر حفاظت از باغات و جلوگيکرد طرح مبتنيبا توجه به رو ):٢٦(

ه يض معابر در باغات ممنوع بوده و کلي و تعرديجاد معابر سواره جديض معابر، ايدر اثر تعر
 .شود  ميتياده درون باغات تثبيمعابر پ

انت از ي حفاظت و صيته راهبري کم تأييده قطعات باي کلي توده ساختمانييجانما ):٢٧(
مشروط به عدم وجود ( با تراکم کم درخت ييا فضاهاي فاقد درخت يها باغات، در محل

 .ده مجاز استيب ديا در مکان درختان آسي) درخت
 متر از مجاورت معبر در صورت رعايت ٣عقب نشيني توده به عمق حداقل ): ١(تبصره 

  .شرايط فوق ضروري بوده ولي فضاي حاصل از عقب نشيني در مالکيت مالک باغ است
حداقل عقب نشيني توده از مرز همسايگي قطعه فاقد بنا در وضع موجود، ): ٢(تبصره 

بديهي است در .است)  وسعت و ابعاد قطعه و جانمايي درختانبر حسب( متر ١,٥حداقل 
 .الزامي است) ٦(قطعات داراي بنا رعايت بند 

 و ي مناسب، در طراحي و ساختمانيوه عمل و نحوه استفاده از عناصر معماريش ):٢٨(
 :ر استي بر ضوابط زيها، مبتن ساختمانياجرا

  در باميروانياستفاده از سقف ش •
 و احداث کنسول مازاد بر )ريگ و بارانيستثناء سقف نهائبه ا( بنا يش آمدگيپ •

 .سطح اشغال ممنوع است
 .ها الزامي است استفاده از پوشش گياهي در حداقل ده درصد سطح نماي ساختمان •
ت در نما مجاز نبوده و مصالح غالب يا استفاده از کامپوزي يشه اي شيجاد نمايا •

 .مان شسته و سنگ تراش خورده استي، س ساختمان، آجر، چوبيمورد استفاده در نما
هاي  ها در نقشه زات در نما و منظر ساختمانيهرگونه نصب تجه ينيبشيپ •
 .دشوها ايجاد ن هاي بصري و زيبايي نماي ساختمان  جلوهدر كه اختاللي يابه گونه ،معماري
ها و  ساختمانياده تمامي سواره و پي اصليورود) سنگفرش( مناسب يکفساز •

 . استي، به باغات الزاميدسترسمعابر 
 .هرگونه تخريب مسير نهرها و تغيير مسير آنها در محدوده اراضي فوق ممنوع است •
ر ي نظياهان، چوب و مصالح بوميد از گيبا  جداکننده يوارهايها، حصار و د نيپرچ •
ا يت و يرانياستفاده از فلز، ا.ا آجر باشدي الشه و شکسته يها ، سنگيا  رودخانهيها سنگ

 . و مانند آن ممنوع استي مرغيها يتور
 کمربند سبز: ١ـ ٢رحوزه يز
 و توافق با مالکان يط واگذاريشرا. متر است١٥حداقل عرض کمربند سبز، ) : ٣٠(

 : ر استين محدوده به قرار زي اياراض
شهرداري تهران موظف است نسبت به تملك آن بخش از باغات كه در ) الف

گيرند و تبديل آن به فضاي سبز عمومي اقدام نمايد احداث  ميمحدوده كمربند سبز قرار 
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 متر باشد بر اساس ضوابط اين سند ٢٠٠٠مانده قطعه در صورتيكه بيش از  بنا در باقي
  .گيرد انجام مي

 متر باشد شهرداري ٢٠٠٠مانده كمتر از   در صورتيكه مساحت قطعه باقي:تبصره
  .مالك استموظف به تملك آن قطعه بر اساس توافق با 

 يهار با پارسلي در عرصه کمربند سبز، مغاي ملکيچنانچه محدوده پالک ثبت )ب
 متر در ١٥ن حداقل عرض يين سند باشد، نحوه مداخله بر اساس تعي مصوب ايهانقشه

 .ن سند استيطرح کمربند سبز و طبق ضوابط ا
د ي در معرض تهد متراکم، کهي کمربند سبز و بافت مسکونعالوه باغات واقع در): ٣١(

 و گسترش کمربند ي سبز عموميجاد فضاي ايت تملک برايساخت و ساز قرار دارند، در اولو
 .سبز هستند

 باغسار خدمات : ١ـ ٣رحوزهيز
، به صورت )انکاريپروانه و پا( حقوق مکتسبه ي داراي ساخت و ساز در اراضنحوه): ٣٢(

در  (يها، صدور پروانه ساختمانکن پالين اير مابي بايت حقوق مکتسبه و در اراضيتثب
 و ي درصد تراکم ساختمان١٠٠ درصد سطح اشغال، ٥٠ باحداکثر) رباغيت غيصورت نوع
 . طبقه بالمانع است٢حداکثر در 

 
  باغات خرمالو ): ٢(حوزه 

  سبز ارزشمند باغات: ٢ـ ١ رحوزهيز
ر حداقل اندازه د) ٢ـ ١زيرحوزه (ساخت و ساز در محدوده باغات خرمالو هرگونه  ): ٣٣(
حداکثر  (در دو طبقه ٥/٧% و تراکم ساختماني ٥%و با حداکثر سطح اشغال مترمربع ١٠٠٠قطعه 

 مترمربع بيشتر نشود براي زندگي و فعاليت ٧٥ آنکه سطح اشغال از بر مترمربع بنا مشروط ١٥٠
مبني ) ررات عامضوابط و مق(فصل اول سند حاضر ) ٦(، ضمن الزام به رعايت مفاد بند )بردار بهره
هاي فاقد درخت و در  يا محلموجودساختماني هاي  تودهمحلاستقرار توده ساختماني در بر 

 .مجاز استصورت عدم امکان، جابجايي درختان و غرس آنها در همان پالک، 
 مترمربع، ٤٠ مترمربع حداکثر بناي قابل ساخت ١٠٠٠ تا ٥٠٠در قطعات ): ١(تبصره 
 . مرتبط با باغداري استات تأسيسجهت انبار و
 .حرايم رود ـ دره کن و دره زرنو از اين ضابطه مستثني هستند: )٢(تبصره 

فعاليت مجاز در اين باغات متناسب با اندازه قطعه، باغداري و کشاورزي يا ): ٣٤(
 .بردار استسکونت بهره

ل از قب(هاي اجرايي موجود  تعريض و اجراي معابر طرح تفصيلي، اجراي طرح): ٣٥(
از جمله طرح اتصال بزرگراه ايرانپارس به (و يا احداث هرگونه معبر جديد ) تصويب اين طرح

 غربي مترو و امتداد محور سيمون بوليوار به ـبزرگراه آزادگان، احداث و توسعه خط شرقي 
 .در باغات يکپارچه خرمالو، ممنوع است) بزرگراه آزادگان

سنگفرش کردن، اصالح (جبات بهسازي معابر شهرداري تهران ملزم است، مو: تبصره
  .با اولويت به معابر پياده را فراهم سازد) اتي معابر تأسيسجريان آبهاي سطحي و رفع موانع

حداقل اندازه قطعه حاصل از تفكيك و افراز باغات و اراضي مزروعي و ساير اراضي ): ٣٦(
 .ايت برهاي اصالحي، يك هكتار استدر محدوده باغات خرمالو بعد از رع) اعم از باير و داير(

  
  سبز کمربند: ٢ـ ٢ زيرحوزه

 باغات خرمالو و براي  حوزهمتر در مجاورت ١٥ حداقل به عمق  سبزييجاد کمربندا): ٣٧(
 . توسط شهرداري تهران الزامي استجلوگيري از نفوذ و گسترش سکونت به داخل عرصه باغات

گيرند، که در محدوده کمربند سبز قرار ميدر صورتي که سطح باقيمانده قطعاتي ): ٣٨(
شهرداري تهران موظف . مترمربع باشد، واگذاري کل قطعه به شهرداري الزامي است٥٠٠کمتر از 

 .است پس از توافق با مالکان، معادل ارزش اراضي تملک شده را به مالکين پرداخت نمايد
 

 ضوابط خاص گستره کوهساران): ٣(حوزه 
 )پارک کوهسار(عت ي طبپارک: ٣ـ ١رحوزه يز
 سامان گستره پارک طبيعت بر اساس طرحي يکپارچه با رويکرد حفاظت و تفرج): ٣٩(

  و شهرداري تهران ظرف مدت شش ماه ملزم به تهيه طرح و تصويب آن در کميسيونيابدمي
 .است) ٥(ماده 

 تفصيلي طرح جايگزين و عمل مالک طرح، محدوده در طبيعت پارک طرح): ١(تبصره 
 .است) ٥.م.ک ٤٥٨مصوبه ٦ بند موضوع (کوهسار پارک گردشگري و تفرجي مجموعه

داخل محدوده (عت ي واقع در محدوده پارک طبيت خصوصي با مالکياراض): ٢(تبصره 
جدول ( ٤٥٨ مصوبه ٦ طبق بند ي، همچنان مشمول ضوابط توافق امالک و اراض)شهر تهران

ات طرح پارک ين معوض در محدوده مستثنيئه زم تهران ملزم به ارايبوده و شهردار)) ٣(
  .ا معادل ارزش آن استيکوهسار 

  کوهسار پارک در واقع اراضي مورد در توافق براي عمل جدول مالک): ٣ (جدول

  درصد براي اشخاص  مساحت زمين مورد توافق  رديف
  ٢٠   مترمربع٥٠٠٠مساحت تا   ١
  ١٨   مترمربع٥٠٠٠ مترمربع براي مساحت مازاد بر ١٠٠٠٠مساحت تا   ٢
  ١٦   مترمربع١٠٠٠٠ مترمربع براي مساحت مازاد بر ٢٠٠٠٠مساحت تا   ٣
  ١٤   مترمربع٢٠٠٠٠ مترمربع براي مساحت مازاد بر ٣٠٠٠٠مساحت تا   ٤
  ١٢   مترمربع٣٠٠٠٠ مترمربع براي مساحت مازاد بر ٥٠٠٠٠مساحت تا   ٥
  ١٠   مترمربع٥٠٠٠٠ مترمربع براي مساحت مازاد بر ٨٠٠٠٠مساحت تا   ٦
  ٨   مترمربع٨٠٠٠٠ مترمربع براي مساحت مازاد بر ٨٠٠٠٠مساحت بيش از   ٧

 
 مرتبط با تفرج و خدمات يها تيبان مشتمل بر فعالي پشتياحداث فضاها): ٤٠(

با حداکثر ) صرفاً عرصه واقع در محدوده شهر تهران(عت يبان در گستره پارک طبيپشت
 . چهار درصد و حداکثر دو طبقه مجاز استينسطح اشغال دو درصد، تراکم ساختما

کليه مستثنيات پارک کوهسار در صورت وجود حقوق مکتسبه، تثبيت ): ١(تبصره 
شود و هرگونه ساخت و ساز جديد در پارک طبيعت و مستثنيات آن، خارج از ضوابط  مي

  .اين سند، ممنوع است
 محدوده پارک طبيعت که هرگونه ساخت و ساز و بارگذاري در آن بخش از): ٢(تبصره 

  .خارج از محدوده شهر تهران قرار گرفته، ممنوع است
 ي دارايه ساخت و سازهايدر خصوص قطعات واقع در مجاورت محور کوهسار، کل): ٤١(

 از محور، يني متر عقب نش١٠ت شده و هر قطعه با ي، تثب)انکاريپروانه و پا(حقوق مکتسبه 
  .ور است سبز در بر محيجاد فضايملزم به ا
   و سالمتييرايباغسار پذ: ٣ـ ٢رحوزه يز
 و سالمت، طبق ييراي و ضوابط ساخت و ساز در باغسار پذياستفاده از اراض): ٤٢(

 .است) ٤(ضوابط مندرج در جدول 
  

  ضوابط ساخت بنا در باغسار پذيرايي و سالمت ): ٤(جدول

حداقل وسعت   حوزه عملکردي
  )مترمربع(قطعه 

حداقل اصله درخت 
  مترمربع١٠٠ در

حداکثر سطح 
  اشغال

حداکثر تراکم 
  ساختماني

حداکثر 
  طبقات

ـ    مترمربع٧٥  ٦  ١٠٠٠ تا ٥٠٠    ١  
باغسار پذيرايي و   ٢  %٧,٥  %٥  ٦  ٥٠٠٠ تا ١٠٠٠

  سالمت
  ٢  %١٠  %٥  ٦   ٥٠٠٠بيش از 

  
مجاز است و ) ٤( ساخت بنا، منوط به رعايت حداقل اصله درختان طبق جدول :تبصره
صد   اصله درخت در هر يک ٤فعال، تثبيت درختان موجود، منوط بر آنکه از در باغات 

  .مترمربع کمتر نباشد، مالک عمل صدور پروانه است
حداقل اندازه قطعه حاصل از تفكيك و افراز باغات و اراضي مزروعي و ساير اراضي ): ٤٣(

ايت برهاي اصالحي، يك در محدوده باغسار پذيرائي و سالمت بعد از رع) باير و دايراعم از (
 .هكتار است

 .است) ٥(ن محدوده طبق جدول ي مجاز به استقرار در اهايکاربري): ٤٤(
 

 سالمت و پذيرايي باغسار حوزه در استقرار به مجاز هايکاربري): ٥ (جدول

گروه 
  اصلي

گروه 
مقياس   عملکرد  کاربري کلي  فرعي

  عملکردي
حداقل اندازه 

  قطعه
  )مترمربع(

اجراي تاتر، 
  ٢٠٠٠  ايمنطقه  سالن نمايش و آمفي تاتر  فيلم، نمايش

  فرهنگي
  موزه

موزه آثار هنري، نمايشگاه، گالري، 
نگارخانه، خانه فرهنگ، کتابخانه، 

  فرهنگسرا، کانون پرورش فکري، کتابسرا
  ٢٠٠٠  ايمنطقه

  ٢٠٠٠  ناحيه اي  هاي کوچک تفريحيهاي روباز و مجموعهمحوطه  تفريحي
اوقات 

  غتفرا

  طبيعي
هاي باغ گياه شناسي، جانورشناسي و فعاليت

هاي پشتيبان توليد محصوالت تماتيک، فعاليت
زراعي و گياهان دارويي، بازارچه فروش گل و گياه 

  و محصوالت باغي و کشاورزي،

ايـ  منطقه
  ٢٠٠٠  شهري

آسايشگاه معلولين، خانه سالمندان،   درماني  خدمات
  ٢٠٠٠  شهري   درمان محورشيرخوارگاه، مراکز اجتماعي

خانه، باغـ  رستوران، آبميوه فروشي، قهوه  خدمات رفاهي  تجاري
  ١٠٠٠  ايمنطقه  چايخانه، کافي شاپ، کافه کتاب
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  ) مترويستگاهيمجتمع ا (يس خدمات شهريپرد: ٣ـ ٣رحوزه يز
مجتمع  (يس خدمات شهري و ضوابط ساخت و ساز در پردياستفاده از اراض): ٤٥(

 .است) ٦(، طبق ضوابط مندرج در جدول )مترو يستگاهيا
 

 )مجتمع ايستگاهي مترو(ضوابط ساخت بنا در پرديس خدمات شهري ): ٦(جدول 

حداقل وسعت   حوزه عملکردي
  )مترمربع(قطعه 

حداقل اصله 
درخت در 

  مترمربع١٠٠
حداکثر 

  سطح اشغال
حداکثر 
تراکم 

  ساختماني
حداکثر 
  طبقات

پرديس خدمات شهري 
  ٢  %٦٠  %٣٠  ٤  ـ  )ستگاهي مترومجتمع اي(

 
 يستگاهيمجتمع ا (يس خدمات شهري مجاز به استقرار در پرديهايکاربر): ٤٦(

 .است) ٧(طبق جدول ) مترو
 

  عملکردهاي مجاز به استقرار در حوزه پرديس خدمات شهري): ٧(جدول 
  )مجتمع ايستگاهي مترو (

گروه 
  اصلي

گروه 
  عملکرد  کاربري کلي  فرعي

اجراي تاتر، 
  سالن نمايش و آمفي تاتر  فيلم، نمايش

  فرهنگي
موزه آثار هنري، نمايشگاه، گالري، نگارخانه، خانه فرهنگ،   موزه

  کتابخانه، فرهنگسرا، کانون پرورش فکري، کتابسرا
  هاي ورزشي کوچکسالن  ورزشي

اوقات 
  تفراغ

  هاي کوچک تفريحيهاي روباز و مجموعهمحوطه  تفريحي
  ت و تجهيزات شهريتاسيسا  خدمات

بازارچه فروش صنايع دستي، بازارچه کتاب و محصوالت   خرده فروشي
  تجاري  فرهنگي، فروش داروهاي گياهي و عرقيات سنتي

شاپ،  خانه، چايخانه، کافيباغـ  رستوران، آبميوه فروشي، قهوه  خدمات رفاهي
  کافه کتاب

  
  ضوابط خاص محله کن): ٤(حوزه 

  د سبزکمربن: ٤ـ ١رحوزه يز
گيرند،  در صورتي که سطح باقيمانده قطعاتي که در محدوده کمربند سبز قرار مي): ٤٧(

شهرداري تهران . باشد، واگذاري کل قطعه به شهرداري الزامي استمترمربع١٠٠٠کمتر از 
 .موظف است پس از توافق با مالکان، معادل ارزش اراضي تملک شده را به مالکين پرداخت نمايد

  يخدمات درمان: ٤ـ ٢رحوزه يز
) ٥ون ماده يسي کم٥١٤ مصوبه ٩بند (ون ماده پنج شهر تهران يسيمصوبه کم): ٤٨(

  .شود  ميتين حوزه تثبيدر ا
   ارزشمند محلهيبافت مسکون: ٤ـ ٣رحوزه يز
 بافت ارزشمند محله ييت فضايفي تهران موظف است جهت حفظ کيشهردار): ٤٩(

ضمن  (ي شهريکرد طراحي محله کن را با روينيزآفرژه باي، طرح و)محدوده بافت فرسوده(
، سطح اشغال، محل استقرار توده، جنس يما و منظر شهريشنهاد در خصوص سيارائه پ

ه و ي، ته..).نگ وي پارک تأمينزان و نحوهي در طبقات، مينينشزان عقبيمصالح نما، نحوه و م
 .شهر تهران برساند) ٥(ون ماده يسيب کميبه تصو

 تهيه فرايند در بايست مي که است درصد١٨٠ محله ساختماني تراکم اکثرحد: تبصره
 قطعه، اندازه و معبر عرض (پالک هر هايويژگي با متناسب طرح ويژه بازآفريني محله کن

 .شود تدقيق ،...)و قطعه فرم
بان سکونت و ي ارزشمند محله، استقرار سکونت، خدمات پشتيدر بافت مسکون): ٥٠(

 . مجاز استي و اقامتيحيتفري ـ شگر گرديعملکردها
   کم تراکم يبافت مسکون: ٤ـ ٤رحوزه يز
 کم تراکم متناسب با اندازه يبافت مسکونساخت و ساز در  و ياستفاده از اراض): ٥١(

 .است) ٨(قطعه و عرض معبر طبق ضوابط مندرج در جدول 
 

  ضوابط ساخت و ساز در بافت مسکوني  کم تراکم): ٨(جدول 

 تعداد حداکثر  عرض معبر
  طبقات

 اشغال سطح حداکثر
  )درصد(

 ساختماني تراکم حداکثر
  )درصد(

  %١٢٠  %٦٠  ٢   متر٦کمتر از 
  %١٨٠  %٦٠  ٣   متر٦بيش از 

،   مترمربع٧٥با وسعت کمتر از ) تا پيش از تصويب اين طرح(داراي بنا در کليه امالک ): ٥٢(
 . يک طبقه روي زمين، مجاز است و حداکثرموجود سطح اشغال رعايتبا احداث سرپناه 

 يها بافتيقيالت تشويدر محدوده بافت فرسوده محله کن، استفاده از تسه): ٥٣(
 .مجاز است) يقي طبقه و تراکم تشويبه استثنا(فرسوده 
   متراکميبافت مسکون: ٤ ـ ٥رحوزه يز
 .ستن حوزه الزم االجراي شهر تهران، در ايليه ضوابط و مقررات طرح تفصيکل): ٥٤(

 
  ت و خدمات محلهي فعال:٤ ـ ٦رحوزه يز
 يلي طرح تفصيبندو مقررات پهنهضوابط  محله، ي در محورها و مراکز خدمات):٥٥(

 .شهر تهران، الزم االجرا است
، طبق يمياده رحي و ضوابط ساخت و ساز در محور پي نحوه استفاده از اراض):٥٦(

 است) ٩(ضوابط مندرج در جدول 
 

 )حد فاصل روستايي تا دره زرنو(ط و مقررات محور پياده رحيمي ضواب): ٩(جدول 
کابري مجاز به 
 استقرار وسعت

تراکم 
  ساختماني

تعداد 
  طبقات

سطح 
  اندازه قطعه  اشغال

   مترمربع١٠٠ از کمتر   %٨٠  ١  %٨٠  تجاري و خدمات
   مترمربع١٠٠بيش از   %٨٠  ٢  %١٦٠  مختلط

 
 يمي و امالک شمال محور رحينگ در اراضي پارک تأمينبا توجه به عدم امکان): ٥٧(

ها  ت شده در نقشهينگ تثبين قطعات، در محل پارکياز اينگ مورد ني پارک تأمين،)اده راهيپ(
 . استيالزام

 
  )ياني ميعرصه سامانده( محله کن يايحوزه عل): ٥(حوزه 

 ،يامحله خدماتهاي   و مقررات طرح تفصيلي شهر تهران، در حوزهضوابطکليه ): ٥٨(
 .الزم االجراست يمسکون شهرک و يمسکون بافت

طبق طرح اوليه ) R٢٣١(هاي مسکوني در زيرپهنه  خدماتي شهرکاراضي : تبصره
 .غيرقابل تغيير است و  تثبيت شدهشهرک
و تراکم  %٥  مخابرات، حدودييرايرحوزه باغ پذيزحداکثر سطح اشغال مجاز ): ٥٩(

 .در دو طبقه است% ١٠ آن، يساختمان
 . در در محدوده پارک تفرج کلبه صحرا ممنوع استيهرگونه بارگذار): ٦٠(
  

  شهر سنگ): ٦(حوزه 
  ينات ساختمانيبازار تزئ: ٦ـ ١رحوزه يز

 ينات ساختمانير حوزه بازار تزئي و ضوابط ساخت و ساز در زياستفاده از اراض): ٦١(
 .است) ٧(طبق ضوابط مندرج در جدول 

، منوط )S٢٢٢زيرپهنه (در محدوده شهر سنگ حداث بنا صدور هرگونه مجوز ا: تبصره
و طرح )) ١٠(جدول (به تهيه طرح اجرايي يکپارچه و با رعايت ضوابط و مقررات اين سند 

شهر تهران با ميانگين تراکم ) ٥( ماده مفهومي پيشنهادي، پس از تصويب در کميسيون
 .مجاز است% ٣٠و سطح اشغال % ١١٢ساختماني 

 يهاي درصد وسعت کاربر٣٠ ي منوط به واگذاريانکار ساختمانيصدور پا): ٦٢(
 حفاظت و يهانهي از هزي بخش تأمين تهران جهتي احداث شده به شهرداري و اداريتجار

 )٥.م. ک٦٨ مصوبه ٣وفق بند (انت از باغات کن است يص
 ياختمان و بازار مصالح سينات ساختماني مجاز به استقرار در بازار تزئيهايکاربر): ٦٣(

 . استي و خدماتي تجاريهايشامل کاربر
 

  ضوابط ساخت و ساز در بازار تزئينات ساختماني، مصالح ساختماني ): ١٠(جدول 

  حوزه عملکردي
حداقل فضاي 

سبز و باز همگاني 
 )درصد(

حداکثر 
سطح اشغال 

  )درصد(

ميانگين 
تعداد 
  طبقات

حداکثر تراکم 
ساختماني 

  ) درصد(
  %٢٠٠  ٤  %٥٠  %٥٠  تمانيبازار تزئينات ساخ

  %٩٠  ٣  %٣٠  %٧٠  بازار مصالح ساختماني
          مجموع

  
  يبازار مصالح ساختمان: ٦ـ ٢رحوزه يز
 طبق ير حوزه بازار مصالح ساختماني و ضوابط ساخت و ساز در زياستفاده از اراض): ٦٤(

 .است) ١٠(ضوابط مندرج در جدول 
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اساسي براي انبار مصالح، در  غيراث بنايدر محدوده بازار مصالح ساختماني، احد: تبصره
  . درصد وسعت سايت، بالمانع است٢٠حداکثر 
   متراکميبافت مسکون: ٦ـ ٣رحوزه يز
 .ن حوزه الزم االجراستي شهر تهران، در ايليه ضوابط و مقررات طرح تفصيکل): ٦٥(

  تي فعالي متراکم و گستره و محورهايبافت مسکون) ٧(حوزه 
 ،بافت مسکونيهاي   مقررات طرح تفصيلي شهر تهران، در زيرحوزه وضوابطکليه ): ٦٦(

  . حوزه الزم االجراستتي فعاليگستره و محورها
  

   و مصنوع يعيم طبيحرا): ٨(حوزه 
  )ليرودخانه و مس( يعيم طبيحر: ٨ـ ١رحوزه يز
م ي دره زرنو و حريهاليه ضوابط و مقررات بستر رودخانه کن و مسيت کليرعا): ٦٧(

 . استيرو، الزاميها ضمن استعالم از وزارت ن آنيکم
  )يشبکه ارتباط(م مصنوع يحر: ٨ـ ٢رحوزه يز
 . ممنوع استيم بزرگراهيرو و حرايم خطوط انتقال نيهرگونه ساخت وساز در حر): ٦٨(

حريم انتقال نيرو با استعالم از وزرات نيرو و حرايم بزرگراهي مطابق مصوبات : تبصره
  .شودر تهران تعيين ميشه) ٥(کميسيون ماده 

  
  ٢/٥/١٣٩٨                                                                         ٣١٠/٦٣٨٤٦شماره

  پيرامون طرح جامع شهر اراكشوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوبه 
  مركزياستان توسعه ريزي و  شوراي برنامه استاندار محترم و رئيس

 طرح «، خود١٧/٤/١٣٩٨ران در جلسه مورخ ي ايمعمار و يشهرساز يعال  يشورا
 و يزير برنامه يشورا ٢٥/١٢/١٣٩٧ مورخ مصوب »اراک شهر) جامع (عمران و توسعه
 مورد ،تهين کميک و نظرات اي شماره يته فنيد کميرو بازدي پرا يمرکز استان توسعه

  :ب نموديصور تيطرح جامع را با لحاظ اصالحات ز و داد قرار يبررس
 سال به) متوسط نرخ کاهش ( هزار نفر٦٥٣ تيجمع سقف حفظ با طرح افقـ ١
  .ابدي شيافزا ١٤١٠

 با ،»يناصر قنات« باغات به موسوم باغات يرو بر يبارگذار هرگونه با مخالفت ضمنـ ٢
مقرر  و مخالف وستيپ نقشه شرح به فرودگاه محور شمال در واقع يزراع ياراض الحاق

  .گردد منطبق گاز لوله خط ريمس بر قسمت نيا در محدوده خط ديگرد
 و يدولت حقوق يفايا و يخدمات سرانه تحقق از نانياطم حصول منظور بهـ ٣

 وضع تينوع با مطابق شهر محدوده به يالحاق ياراض هيکل يکاربر ديگرد مقرر يعموم
 با آنها يکيتفک طرح متعاقبا و حفظ طرح يشنهاديپ ياراض يکاربر نقشه در آنها موجود

  .گردد يآت اقدامات يمبنا و مصوب ٥ ماده ونيسيکم در جامع طرح چهارچوب تيرعا
 و شهر  و بخش ارزشمند معاصريخيتار بافت محدوده نيآخر انعکاس ضمنـ ٤

 هيکل ديگرد مقرر يفرهنگ راثيم سازمان ضوابط به آن در بنا احداث ضوابط ارجاع
 .گردد حذف دارد تداخل يخيتار بازار بدنه با يونح به که طرح يشنهاديپهاي  ضيتعر

 بافت و بازار يرامونيپ حوزه معابر ليتبد جهت ي و موضوعيموضع طرحه ين تهيهمچن
  .شودمنعکس  طرح اسناد در راه ادهيپ به يخيتار

 اساس بر اراک ندهيآال عيصنا انتقال ليتسه متضمن يموضوع و يموضع طرح ـ ٥
 از پس و هيته اراک يشهردار توسط آنها ظ كاربري صنعتي ضمن حفرانيوز اتيه مصوبه

  .گردد يآت اقدامات و توافقات يمبنا ٥ماده ونيسيکم در بيتصو
هاي تفصيلي تهيه شده توسط کميته فني،   ـ شوراي عالي ضمن استماع گزارش٦

کننده طرح جامع و استانداري مرکزي،  مشاور تهيه معاونت حمل و نقل وزارت راه شهرسازي
 بر روي بافت ارزشمند معاصر ٥٥ عرض با لومتريک ٢ حدود طول به معبر احداث در خصوص

اراک و آخرين راهکار اجراي آن، پيشنهاد مذکورکه با رويکرد توسعه شبکه خودرو محور 
 فاقدالمللي سالهاي اخير  شهري تهيه شده است را با توجه به تجارب ارزشمند ملي و بين

و کالبدي مترتب  ياقتصاد، ياجتماعهاي  ي دانسته و هزينهرشناسکاکافي  ضرورت و هيتوج
لذا . براجراي آن را بسيار فراتر از تاثيرات آن در بهبود وضعيت ترافيکي بافت مياني اراک ميداند

نمايد مطالعات ترافيکي و سند شبکه معابر طرح جامع با تکيه  طرح مذکور مقرر مي لغوضمن 
 افزايش سهم ،)کيتراف انيجرسازي  محدود و کنترل  (کيتراف تيريمدمعطوف به  ريتداببر 

حمل و نقل عمومي و هوشمند و کاهش تقاضاي سفر، خصوصا در بخش جنوبي محور امام 
 هيتک بامعابر حسب نياز صرفا  شبکهنقش و عملکرد  تيتقوخميني مورد بازنگري قرار گرفته و 

ي بررس استان در ماه کي مدت ظرف ثرحداک آنها يهندس اصالح و موجود معابر تيظرف بر
 و يشهرساز و راه وزارت نقل و حمل معاونت، يعالي شورا رخانهيدب ندگانيتأييد نما از پس

  .دگرد لحاظ جامع طرح اسناد شوراي عالي در ريتأييد دب با کشور وزارت

 شماره مکاتبه اساس بر طرح عامل غيرپدافند سند به مربوطه اصالحاتـ ٧
  .شود اعمال عامل غيرپدافند سازمان ٣/٤/١٣٩٨ مورخ ٩٨٣٦٧/٢٠٤/٢/٣٢٢٨
 يرامونيپ درحوزه واقع يروستاها بر پکپارچه تيريمد اعمال نظارت جهت به ـ ٨

 حد تا يغرب بخش در شهر ميحر ،روستاها هيحاش يسازهاو  ساخت کنترل و کالنشهر
 شيافزا »نو قلعه« يروستا يهاد طرح محدوده اليه منتهي تا يشرق بخش در و کنارگذر

ن يهمچن .شود افزوده شهر ميحر به آن به يدسترس سريم و شهر فرودگاه نيهمچن .ابدي
هاي   در خصوص شهري صنعتي شرکت شهرکها تأسيس ماده واحده قانون٧بر مفاد بند 
  .گردد  تأکيد ميميواقع در حر

سه  صورتجل١٤ت ي لغا١٠اصالحات ضوابط و مقررات احداث بنا مطابق بند ـ ٩
ران در اسناد طرح اعمال و پس از کنترل ي اي و معماريشهرسازشوراي عالي  يته فنيکم
  . لحاظ شوديدر اسناد ابالغشوراي عالي رخانه يدب

خواهشمند . شود مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعكاس و اقدام اعالم مي
ه و عمران، نامه نحوه بررسي و تصويب طرحهاي توسع  آيين٤٢است در اجراي ماده 

دستور فرمائيد اسناد مربوطه با اعمال اصالحات مطابق مصوبه جهت ابالغ به مراجع 
  .ذيربط به دبيرخانه شوراي عالي ارسال شود

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

  ته فني شوراي عالي كمي٢/٤/١٣٩٨ صورتجلسه مورخ ١٤ تا ١٠بندهاي 
   شهرسازي و معماري ايران

  ) شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران١٧/٤/١٣٩٨ صورتجلسه مورخ ٩موضوع بند(
  .گرفت قرار ديتائ مورد ريز اصالحات اعمال با شهر يتراکم يبند پهنه سندـ ١٠
هاي  گونه از يکي چهارچوب در »مصوب طرح طبق تراکم« به موسوم تراکمي ـ پهنه١ـ ١٠

  .گردد يک هر تفکيکي طرح به مستند آنها بنا احداث ضوابط و شود تدقيق طرح تراکمي
 يتراکم سند در يعال يشورا يابالغ سند مطابق يخيتار بافت محدودهـ ٢ـ١٠
   .گردد مستند يفرهنگ راثيم سازمان ضوابط به درآنها بنا احداث ضوابط و منعکس

 و کم تراکم پهنه به کرهرود و سنجان يهاسکونتگاه به مربوط يتراکم پهنهـ ٣ـ١٠
 جنوب و رودخانه غرب (آن رامونيپ بافت و طالبياب ابن يعل يکو به مربوط يتراکم پهنه

  )وستيپ نقشه. ( شود ليتعد متوسط تراکم به) ينيخم امام محور
 ها فعاليت اختالط و استقرار ضوابط و مختلط عملکرديهاي  محور به مربوط  ـ سند١١

 يمحل ـ يا هيناح يعملکرد سطح سه در شهر معابر عملکرد و نقش با متناسب اآنه در
 يعال يشورا رخانهيدب کنترل از پس و قيتدق يشهر و يا منطقه ،)متر ١٨ از شيب معابر(

  .گردد لحاظ جامع طرح اسناد در
 دوگونه در) طبقه ١٢ تا  ٨ از ( بلندمرتبه ساختمانهاي استقرار مجازهاي  محدوده ـ١٢

 شبکه، ظرفيت منظر، و ديد مالحظات محيطي، زيست الزامات رعايت با محوري و اي پهنه
 ،استان شهرسازي و راه کل اداره هماهنگي با غيره و موجود مرتبه بلند احداثات ،خاک جنس

 روي بر  مجزا اليه عنوان به  دبيرخانه تائيد و کنترل از پس و تدقيق شهرداري و استانداري
 در صرفا بلند ساختمان احداث طرح، ابالغ متعاقب تبعا. شود تثبيت شهر کميتراهاي  پهنه
  .بود خواهد پذير مقررات و ضوابط جداول در مندرج الزامات ساير رعايت مجازباهاي  پهنه

 مختلط عملکرد« با معابر به متخص صرفا »محوري «سازي مرتبه بلند الگوي: ١تبصره
  . بود خواهد »يشهر اسيمق

  . ستيضرور  پهنه تراکم سقف تيرعا ،مرتبه بلند يبنا احداث ييالگو در  :٢تبصره
 يگردشگر ـ يحيتفر يشنهاديپ يدرکاربر ياراض کيتفک و بنا احدث ضوابطـ ١٣

 مرتبط اسيمق بزرگهاي  تيفعال يريگ شکل کرديرو با فرودگاه يارتباط محور جنوب در
  .گردد يبازنگر ياراض شدن خرد از يريجلوگ و يگردشگر با

 شرح به اصالحات اعمال با يمسکون يکاربر در استان مصوب بنا احداث جداولـ ١٤
 .گرفت قرار ديتائ مورد وستيپ
  

  ٢/٥/١٣٩٨                                                                         ٣١٠/٦٣٦٤٠شماره
   ٣ح پيوست پيرامون اصالشوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوبه 

    قانون زمين شهر تهران١٤طرح جامع تهران ـ دستورالعمل ماده 
  شهردار محترم تهران

  تهراناستان توسعه ريزي و  شوراي برنامه استاندار محترم و رئيس
  رئيس محترم شوراي اسالمي شهر تهران

 خود، پيرو تکليف ٣/٤/١٣٩٨ مورخ جلسه در رانيا يمعمار و يشوراي عالي شهرساز
 شوراي عالي شهرسازي و معماري پيشنهاد شوراي ١٨/٨/١٣٩٣ مصوبه مورخ ٨رر در بند مق
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دستورالعمل ماده ( طرح جامع شهر تهران ٣اسالمي شهر تهران را در خصوص اصالح پيوست 
پيرامون ضوابط و مقررات مربوط به نحوه ساخت و ساز، افراز و تقسيم )  قانون زمين شهري١٤

ي کشاورزي يا آيش واقع  در محدوده شهر تهران را مورد بررسي قرار داد ها، اراض و تفکيک باغ
، دستورالعمل مذکور را به شرح ٤ کميته فني شماره١/٤/١٣٩٨و ضمن تأييد صورتجلسه مورخ 

پيوست مورد تصويب قرار داد و مقرر نمود دبيرخانه شوراي عالي شهرسازي و معماري ضمن 
همچنين مقرر گرديد به . به مراجع مربوط ابالغ نمايداعمال اصالحات ويرايشي مراتب را 

منظور تحقق حداکثري اهداف اين دستورالعمل در صيانت و حفاظت از باغات تهران، 
شهرداري تهران نسبت به پايش مستمر نحوه اعمال ضوابط و ارائه  گزارشات نوبه اي به شوراي 

  .هاي زماني سه ماهه اقدام نمايد عالي در دوره
 قانون زمين ١٤دستورالعمل ماده( طرح جامع شهر تهران ٣پيوست «ينوسيله لذا بد

  .گردد به شرح پيوست جهت اجرا ابالغ مي» )شهري
ـ فرزانه صادق   مالواجرد معاون شهرسازي و معماري و دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران 

  
   سند طرح جامع مصوب شهر تهران٣اصالحيه پيوست شماره 

ها و  ک باغيمقررات مربوط به نحوه ساخت وساز، افراز و تقسيم و تفکضوابط و 
چهارده  ماده واقع در محدوده شهر تهران، موضوع دستورالعمل يا آيش  ي کشاورزياراض

وست يپ (ين ضوابط و مقررات قبليگزيجاو ن يير تعي به شرح ززمين شهريقانون ) ۱۴(
در اجراي اين دستورالعمل الزم است  .گردد مي)  سند طرح جامع شهر تهران٣شماره 

 قانون حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها نيز رعايت گردد
  ق واژگانيف و تدقيتعار ـ )١(م کيماده 
قانون اصالح  )١( ماده يينامه اجرا نيي آ»کي«ماده   »د«طبق مفاد بند باغ  :باغ

  مصلحت مجمع تشخيص٢٠/٤/١٣٨٨قانون حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها مصوب
 ١٥/٢/١٣٨٩خ يها به تار استانشوراي عالي ن اجالس يدوم و  ي در سيبيتصو"نظام 

  .گردد ين مييف و تعيتعر
شود که  ي مي شامل اراضي و مزروعي کشاورزي اراض:ي و مزروعي کشاورزياراض

 ي قانون شهر١٢ كميسيون ماده ينکه براساس رايا ايد شده باشد و يا درسند آن قي
 .ن شده باشديي تعي و مزروعيکشاورزن يت زمينوع

قابل نفوذ در برابر آب  غير سخت ويها  از خاک که با پوششي سطح:سطح ناتراوا
 .پوشانده شده است

  Y)و X ( شامل مختصات جغرافيايي محل وقوع درختان:مشخصات نقشه جانمايي
 و ١:١٠٠ياس  متر مربع در مق۲۰۰۰در اراضي با مساحت کمتر از بايست  اين نقشه مي .است

شامل تمامي فضاهاي تهيه و  ١:٢٠٠ متر مربع در مقياس ۲۰۰۰در اراضي با مساحت بيشتر از 
  .باشد ميان تهي داخل ساختمان، راه پله، مشاعات و رمپ و لوپ مي

  داخل محدوده شهريها باغ :)۲(دوم ماده 
لک ها، تم  عالوه بر مصوبات طرحي که شهردارييها  باغ:ي سبز عموميفضاـ ١

 سبز ي به صورت فضاياريستم آبيت درختان و سيا ارتقاء وضعيد با حفظ ينموده و با
ا ي سبز باشد يها فضا  آنينکه در طرح مصوب، کاربرياعم از ا(د ي نماي نگهداريعموم

 .ل شودي تبدي سبز عموميب مراجع مربوطه به فضايو با تصو)نباشد
 که به صورت انبوه ييها  باغ):هژيارزشمند سبز و حفاظت و(پهنه سبز و باز ـ ٢

که  دهند يل مي ارزشمند سبز را تشکيها ا بافتيها  و در کنار هم قرار گرفته و گستره
هرگونه  .باشند مي) وستي پيها مطابق نقشه ( R٢٤١و G٢١١هاي ر پهنهيمشتمل بر ز

  .ون ماده پنج خواهد بوديسيب کميها منوط به تصو ن نقشهير در اييتغ
ت باغ موضوع ي نوعي و امالک دارايم اراضيک، افراز و تقسي نصاب تفکحداقلـ ٢ـ ١

در آن  ن و هرگونه ساخت و سازييمترمربع تع) ۱۰۰۰۰(زان ده هزار يبه م) ٢(ماده )٢(بند
  . مصوب مجاز خواهد بوديطبق ضوابط طرح موضع

هرگونه ساخت  ٢ـ ١در بند  مذکور ي موضعيها ب طرحيه و تصويتا زمان ته ـ۲ـ ۲
  .خواهد بود  G٢١١ ساز صرفاً مطابق ضوابط پهنهو

 مختلف يها پهنه که به صورت پراکنده درباغاتي  :ي سبز خصوصيفضاـ ٣
قرار دارند و به موجب و خدمات مصوب )  G١زير پهنه(از فضاهاي سبز عمومي  غيربهشهر

 :رياند، به شرح ز ص داده شدهيربط باغ تشخيمقررات و توسط مراجع ذ
 ٣ت باغ موضوع بند ي نوعي و امالک دارايم اراضيک، افراز و تقسيل تفکحداقـ ٣ـ ١

 .گردد ين مييمترمربع تع) ۵۰۰۰(پنج هزار  زانيبه م ٢ماده
   مترمربع) ٢۰۰۰(هزار دوهاي با مساحت کمتر از  نحوه ساخت و ساز در باغـ ٣ـ ٢
 سند طبق نيزم درصد مساحت۱۵ها حداکثر ن باغيمجاز درا سطح اشغالـ ٣ـ ٢ـ ١

 .باشد يت ميمالک

 .گردد ين ميي درصد تع۳۰ها حداکثر  ن باغيتراکم مجاز در اـ ٣ـ ٢ـ ٢
ن ارتفاع از سطح يشتري طبقه و ب۲ها حداکثر  ن باغيتعداد طبقات در اـ ٣ـ ٢ـ ٣

  .گردد  سانتيمتر تعيين مي۸۶۰پناه،   سانتيمتر جان۱۱۰گذاري، با احتساب  زمين محل توده
ر پهنه يضوابط ز، باشد يالذکر م بط پهنه کمتر از ضوابط فوقکه ضوا يموارد در

  .مربوطه مالک عمل خواهد بود
تا پنج ) ٢٠٠٠(هزار دون ي با مساحت بيها نحوه ساخت و ساز در باغـ ۳ـ ۳

  :متر مربع) ۵۰۰۰(هزار 
طبق سند  نيدرصد مساحت زم۱۵ها حداکثر  ن باغيمجاز درا سطح اشغالـ ٣ـ ٣ـ ١

 .دباش يت ميمالک
 .گردد ين ميي درصد تع۴۵ها حداکثر  ن باغيتراکم مجاز در اـ ٣ـ ٣ـ ٢
بيشترين ارتفاع از سطح زمين  طبقه و ٣حداکثر ها  تعداد طبقات در اين باغ ـ۳ـ ۳ـ ۳

  .گردد  سانتيمتر تعيين مي۱۱۸۰ سانتيمتر جان پناه، ۱۱۰گذاري با احتساب  محل توده
 تا پنج )٢٠٠٠(دوهزار  با مساحت يها باغ در يدرصورت استفاده مسکونـ ٣ـ ٣ـ ٤

  .شود ين ميي متر مربع تع۱۵۰ مساحت هر واحد ن يانگيم، )مترمربع۵۰۰۰(هزار 
 :عمترمرب) ۵۰۰۰(هاي با مساحت بيشتر از پنج هزار  نحوه ساخت و ساز باغـ ٣ـ ٤
متر مربع، ) ۵۰۰۰(ها تا سقف پنج هزار  ن باغيسطح اشغال مجاز در اـ ٣ـ ٤ـ ١

ن يباشد و تراکم مجاز تا ا يمترمربع م) ۵۰۰۰( درصد مساحت پنج هزار ۱۵ثر حداک
سطح اشغال مجاز . گردد ين مييمترمربع تع) ۵۰۰۰( درصد پنج هزار ۴۵سقف، حداکثر 

 )٥٠٠٠( درصد مساحت مازاد پنج هزار ١٠ مترمربع،حداكثر ٥٠٠٠براي مساحت مازاد بر 
 .باشد  ميدرصد مساحت مذكور٣٠ ،ت مازادمترمربع و حداكثر تراكم مجاز براي مساح

 ٤ درصد و يا حداكثر ١٥ طبقه با سطح اشغال ٣ها  ـ تعداد طبقات در اين باغ٣ـ ٤ـ ٢
بيشترين ارتفاع . گردد تعيين مي) با كاهش سطح اشغال(طبقه ضمن رعايت سقف تراکم مجاز 

  .دباش  سانتيمتر مي١٥٠٠ سانتيمتر جان پناه، ۱۱۰گذاري با احتساب  از سطح زمين محل توده
،  مترمربع٥٠٠٠هاي با مساحت باالي  درصورت استفاده مسكوني در باغـ ٣ـ ٤ـ ٣

  .شود  مترمربع تعيين مي١٥٠ميانگين مساحت هر واحد مسكوني 
، ي تراز ارتفاعي، مبنايگذار ن محل تودهيدر صورت اختالف ارتفاع سطح زمـ ٣ ـ ٥

  .باشد ي ميگذار سطح محل تودهن يانگيم
 ارائه شتر در صورتيمترمربع و ب) ٢۰۰۰( هزار دو با مساحت يها در باغـ ٣ ـ ٦

درصد از مساحت عرصه باغ ) ۷۰(ل هفتاد يتبدمبني بر  درخواست كتبي و محضري مالك
 بنا در احداث، ي آن به شهرداري قانونيز شده و واگذاري تجهي سبز عموميبه فضا

 )٤( درصد حداكثر در چهار ٢٤٠د و تراکم درص٦٠ با سطح اشغال ماندهيدرصد باق۳۰
شتر باشد، يا بي  درصد و ٣٠٠که تراكم زير پهنه مصوب يدر صورت.باشد  ميطبقه مجاز

 درصد با سطح اشغال ٣٠٠ك معادل درصد باقيمانده مل٣٠حداکثر تراکم مجاز در 
  .گردد  مينيي طبقه تع)٥(درصد، حداكثر در پنج ٦٠

 يسات، فضايتأس (ي خدماتيها  سرانهياز برايرد ن سطوح مو تأمين:)١(کميتبصره 
 .رديپذ يمانده صورت مي درصد باق٣٠ دريو گذربند) نگيسبز، پارک

عمومي  سبز يفضابه  مانده باغ صرفاً يدرصد باق) ۷۰(هفتاد  ):٢(تبصره دوم 
  .ل گردديتبد G١١٢ا يو G١١١ و به پهنهاختصاص يافته 

رباغ، ضوابط ساخت و ساز در باغ يک باغ و غا چند پاليع دو يدر صورت تجمـ ٣ ـ ٧
ت عدم ي با رعايگذار  تودهيين صورت جانمايدر ا .رباغ افزوده خواهد شديبه ضوابط غ

ته يد کمييو منوط به تأ" رباغ يغ"رامون در محدوده ي قطعات پي و اشراف برايانداز هيسا
  . باغ استيفن

ن حداکثر يرزمي تهران، احداث زت باغ در شهري نوعي داراي اراضيدر تمامـ ٣ ـ ٨
حداکثر تراز ارتفاع  .شه درختان مجاز استيب به ريت عدم آسيبا رعا) يمنف(ک طبقه يدر 

 .گذاري ساختمان است تر از کمترين تراز ارتفاعي محل توده  سانتيمتر پايين۱۴۰کف زيرزمين 
در ،  خواهد بود ساختمانيگذار متر باالتر از محل توده ي سانت۱۰۰ن يرزميسقف زر يز(

ش ي بير بناي با مساحت زهايي  ساختماني برايت ضوابط آتش نشانيضمن به منظور رعا
سطح  .)گردد  مينيي متر تعي سانت٢٠٠ن ير زمي تراز ارتفاع کف ز، متر مربع١٠٠٠از 

ن حداکثر معادل سطح اشغال طبقه همکف خواهد بود و حداکثر ارتفاع يرزمياشغال ز
 يگذار ن و محل مناسب تودهيرزمياحداث ز.شود ين مييمتر تع يسانت ۲۴۰ن يرزميطبقه ز

  .شود ين مييتع) ن مصوبهيا) ۶(ششم  ماده موضوع ( باغ يته فنيدر کم
، نحوه ساخت و S٣)هاي پهنه(به منظور ارتقاء کيفيت فضاهاي صنعتي و کارگاهي ـ ٣ـ  ٩

 درصد و تعداد ٤٥ايت سقف تراکم ها، با رع در اين پهنههاي موجود ساز در اراضي زراعي و باغ
با ) بنا به ضرورت( درصد ٣٠ طبقه  در عرصه فاقد درخت،  سطح اشغال تا ٢طبقات حداکثر 

 .باشد متر مي)۱۰ (حداکثر ارتفاع نيز ده. هاي دانش بنيان  قابل افزايش است اولويت استقرار فعاليت

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


 ٢١٦٧٩شماره                        WWW.DASTOUR.IR                     ٢٨/٥/١٣٩٨روزنامه رسمي                          WWW.RRK.IR                         ١٦صفحه 

مازاد بر سطح  درصد۵ثر ها، حداک  ناتراوا در باغيها يساز زان مجاز کفيمـ ٣ـ ١٠
 آن طبق ييباشد و جانما يها در صورت عدم قطع درخت م  باز باغيوسعت فضااشغال 

  . باغ استيته فنينقشه احداث ساختمان مصوب کم
از به صورت روباز در سطح ناتراوا ينگ مورد ني پارک تأمين):۳(تبصره سوم 

  .ر استيپذ امکان
   داخل محدوده شهريع و مزروي کشاورزياراض ـ)۳(سوم ماده 

  ي سبز عمومي مصوب خدمات و فضاي که فاقد کاربري کشاورزيل اراضيتبدـ  ١
 سبز ي با استفاده از مقررات فضا، بنا به درخواست مالک ملکباشند) G١زيرپهنه (

صورت الزم  نيدر ا .ن دستورالعمل بالمانع استيا) ۲( دوم ماده )۳( موضوع بند يخصوص
تهيه و  ي و ساختمانيکي تفکيها ز همراه با نقشهي باغ نياراست که نقشه درختک

 . باغ برسديته فنيب کميتصو به
 ي سبز عمومي خدمات و فضاي که فاقد کاربري و مزروعي کشاورزيدر اراض ـ٢

ل يتبد ارائه درخواست كتبي و محضري مالك مبني بر  باشند در صورت) G١زيرپهنه ( 
 يز شده و واگذاري تجهي سبز عمومي به فضاملکدرصد از مساحت عرصه ) ۷۰(هفتاد 

 درصد و ٦٠ با سطح اشغال ماندهي درصد باق۳۰ بنا در احداث، ي آن به شهرداريقانون
 که تراكم زير پهنه يدر صورت.باشد  مي طبقه مجاز)٤( درصد، حداكثر در چهار ٢٤٠تراکم

د با باقيمانده ملك  درص٣٠شتر باشد، حداکثر تراکم مجاز در يا بي  درصد و ٣٠٠مصوب 
  .گردد  مينيي طبقه تع)٥( درصد، حداكثر در   پنج ٦٠ درصد و سطح اشغال ٣٠٠معادل

سات، يتأس (ي خدماتيها  سرانهياز براي سطوح مورد ن تأمين:)١ (کميتبصره 
  .رديپذ يمانده صورت مي درصد باق٣٠ دريو گذربند) نگي سبز، پارکيفضا

عمومي  سبز يفضابه  مانده باغ صرفاً ي باقدرصد) ۷۰(هفتاد  ):٢(تبصره دوم 
  .ل گردديتبد G١١٢ا يو G١١١ و به پهنهاختصاص يافته 

ک يضوابط تفک از توانند ي نداشته باشند،ميساز ن قصد ساختمانيکه مالکيتازمانـ ٣
 :ندياستفاده نما ريشرح ز به

   هکتار۱۰ ي آبي زراعتيحداقل اراض ـ الف
  هکتار ۲۰ مي دي زراعتيحداقل اراض ـ ب 

 و چنانچه اراضي کشاورزي و مزروعي داخل محدوده شهر، جزء اراضي ذخيره توسعهـ ٤
  با رعايت ضوابط اين دستورالعمل،نوسازي شهري قرار گرفته باشد، هرگونه عمليات اجرايي

 .باشد  مي شهر تهرانيليضوابط و مقررات طرح تفص) ۶( بند ششيمنوط به اجرا
هاي مورد نياز براساس   پاركينگ تأمينرت استفاده مسکوني،در صو): ۴(ماده چهارم 

  تأميندر صورت استفاده غيرمسکوني، . الزامي استضوابط طرح تفصيلي مصوب شهر تهران 
ها و  كاربري مطابق با جدول مترمربع بناي خالص عملکرد پيشنهادي،۱۰۰پارکينگ به ازاي هر 

  .باشد اي اين دستورالعمل ميها انته باغ استقرار در هاي مجاز به عملکرد
ش سطح ين دستورالعمل، هرگونه افزايب و ابالغ ايبا تصو ):۵(پنجم     ماده 

ه يزان مشخص شده ممنوع بوده و کليش از مياشغال، طبقه و تراکم در امالک باغ ب
ن يرت با اي شهر تهران در صورت مغايلي متناظر در ضوابط و مقررات طرح تفصيبندها

 و تبصره ٣٦ـ ١٦ ،٧ـ ١٤، ١٤ـ٣، ٣ ـ٨، ١٠ ـ٥ ،٩ـ٢ ،٦ـ٢ يها از جمله بنددستورالعمل 
 . در خصوص امالک باغ مالک عمل نخواهد بود١ـ٩ بند ۴

ها صرفاً  از تاريخ ابالغ اين مصوبه، صدور پروانه ساختمان در باغ: )۶(ششم ماده 
رد زير انجام توسط معاونت شهرسازي و معماري شهرداري تهران با تأکيد بر رعايت موا

ماه توسط معاونت مذکور  نحوه عملکرد دقيق آن ظرف مدت حداکثر يک .خواهد پذيرفت
  . تخلف از پروانه صادر شده، ممنوع و مستلزم قلع بنا خواهد بود.تدوين و ابالغ خواهد گرديد

ت يبا عضو"  باغيته فنيکم"ل ي تهران مکلف است نسبت به تشکيشهردار ـ ٦ـ ١
ها و  نده سازمان بوستاني، نما)رکل مربوطهيمد( يمعمار  وي شهرسازنده معاونتينما

 با يقينفر کارشناس خبره حق چهار ،) سبزيبا تخصص فضا(سبز شهر تهران   يفضا
به انتخاب معاون  (يراث فرهنگي و مياهي گي سبز، اکولوژي، فضاي معماريها تخصص
 يا  منطقهي شهرداريعمار و ميمعاون شهرساز و) تهراني شهرداري و معماريشهرساز

  .دي اقدام نمايشنهادي پيها د نقشهيي و تأيکه ملک در آن واقع است، جهت بررس
 هاي رسميت يافتن جلسات کميته فني باغ، منوط به حضور نمايندگان کميسيون: هتبصر

 شهر ي اسالمي شورايست و خدمات شهريط زي و سالمت، محي و معماريشهرساز
 .باشد يبعنوان ناظر م) ک نفري ونيسياز هر کم(تهران 

با درج ) ۱:۲۰۰ تا ۱:۱۰۰(هاي جانمايي درختان در مقياس مناسب  نقشه ـ ٦ـ ٢
ها و منبع تخصيص آب  هاي زيرزميني و چاه مشخصات کامل درختان و مسير قنات و آب

نامه  آئين) ۷(هفتم  ماده جهت آبياري درختان، توسط مالک تهيه و جهت تأييد به کميسيون 
 .شود قانون اصالح قانون حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها ارائه مي )۱( ماده اجرايي

 در ٦ـ ٢ بند يها  ناتراوا بر اساس نقشهيساز  و کفيمحل توده ساختمان ـ ٦ـ ٣
 . صدور پروانه ساختمان خواهد بودين شده و مبناييتع و ي بررس» باغيته فنيکم«

  . استيان کار الزامي و پايروانه ساختماندرج شناسنامه مصوب باغ در پ ـ ٦ـ ٤
 و نظارت مستمر جهت حفاظت و صيانت از درختان درحين عمليات ساختماني ـ ٥ ـ ٦

ت ير وضعيينوع تغ در صورت هر و رديپذ ي انجام مي توسط شهرداريبردار زمان بهره
نامه  نييآ) ۷(هفتم  ماده يها  ونيسيکم موضوع را ازبايست  شهرداري ميدرختان امالک، 

  .ديالذکر استعالم نما  فوقيياجرا
  .باشد محدود به موارد مندرج در اين دستورالعمل مي" اختيارات کميته باغ صرفا: تبصره
 از ي تهران مکلف است در جهت حفاظت حداکثريشهردار): ۷( هفتم ماده

 يها نهها به په ن پهنهير اييشنهاد تغي مختلف، پيها  موجود در پهنهيرخصوصي غيها باغ
ه و ين مصوبه تهياالجراشدن ا خ الزمي را ظرف مدت شش ماه از تاري سبز عموميفضا

 شهرسازي و معماري ايرانشوراي عالي  و عنداللزوم ٥كميسيون ماده ب به يجهت تصو
  .ديارائه نما

ت ضوابط ي رعاذيل اين دستورالعمل با جدول هاي موضوع عملكرد: )٨ (شتم هماده
 .ها قابليت استقرار خواهند داشت باغربوطه ودر چارچوب ضوابط و مقررات دستگاه مو مقررات 

، يطيمح ستي، زيکي ترافي مطالعاتيها وستي شامل پيگزارش کارشناس :١تبصره
 باغ يته فني به کمي مطالبه و جهت بررسي درخواست پروانه ساختماني از متقاضياجتماع

ون يسيبه کمتأييد مستندات الزم را جهت از يتواند در صورت ن ياد شده ميته يوکمارائه 
  .ديماده پنج ارسال و سپس نسبت به صدور پروانه اقدام نما

 مجاز به استقرار يها و عملكردها ر در مفاد جدول كاربريييهرگونه تغ :٢تبصره
   .باشد  مي٥شنهاد در كميسيون ماده يب پيمنوط به تصو

  ها در باغها و عملکردهاي مجاز به استقرار  جدول كاربري

  عملکرد  کاربري  گروه اصلي
تعداد پارکينگ به ازاي 

 متر مربع بناي ١٠٠هر 
  خالص عملکرد

سکونت يا 
  اقامت

سکونت 
  خانوار

انواع الگوهاي مسکن طبق ضوابط و 
  مقررات، خوابگاه ها

مطابق با مفاد ماده چهارم 
  اين دستورالعمل

  ٢  في تاترهاي کنسرت و نمايش و آم سالن
هاي تاريخي، آثار هنري، نمايشگاه،  موزه

گالري، نگارخانه، خانه فرهنگ، کتابخانه، 
  فرهنگسرا، کانون پرورش فکري

  
٢  

  فرهنگي

  ١,٥  دفاتر مطبوعات
  ٢  هاي ورزشي سالن  ورزشي

هاي کوچک  هاي روباز و مجموعه محوطه  تفريحي
  تفريحي، سالن و تاالر برگزاري جشن

  
٢  

  طبيعي
هاي باغ گياه شناسي، جانور  ليتفعا

هاي پشتيبان  شناسي و تماتيک، فعاليت
  توليد محصوالت زراعي و گياهان دارويي

  
٢  

  اوقات فراغت

  ٢  هتل، مهمان سرا و مراکز گردشگري  گردشگري
  
  

  آموزشي
  

مدرسه طبيعت، مهدکودک، مدارس در 
هاي مختلف، مراکز فني و حرفه اي،  پايه

، خدمات مراکز آموزشي خصوصي
تحصيلي و تخصصي وابسته به معلولين 

  جسمي و ذهني

  
  
٢  

  
  اداري

مراکز تحقيقاتي و پژوهشي، فناوري نوين، 
هاي دولتي،  ها، تشکل ها، کانون انجمن

  موسسات خيريه

  
١,٥  

  
  
  
  
  
  

  خدمات
  
  

  درماني

آسايشگاه معلولين، خانه سالمندان، 
شيرخوارگاه، کانون کاراموزي کودکان و 

تماعي درمان محور، نوجوانان، مراکز اج
موسسه حمايت از کودکان سرطاني، 

  دامپزشکي

  
  
٢  

  تجاري
هاي   کاربري

خدماتي 
  خرد

  ٢  هاي فروش غذا رستوران، تهيه غذا، دکه
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