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 28 ماده 2و1بندهاي :  هیأت عمومی دیوان عدالت اداري با موضوع3260رأي شماره 
 شهرداري اراك که تحت عنوان بهاي 1400تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 

  حق مالکانه امالك شهرداري به تصویب شوراي اسالمیخدمات اجاره بها و 
   این شهر رسیده از تاریخ تصویب ابطال شد

  2  شوراي اسالمی شهر اراك  ١٧/١٢/١٤٠٠

   بخشنامه 2بند:  هیأت عمومی دیوان عدالت اداري با موضوع3261رأي شماره 
   وزیر نفت که براي تبدیل وضعیت به رسمی14/11/1399ـ 2/20ـ731شماره 

  رط سنی تعیین کرده است ابطال شد ش
  3  وزارت نفت  ١٧/١٢/١٤٠٠

 12ـ2ـ تعرفه شماره 1:  هیأت عمومی دیوان عدالت اداري با موضوع3262رأي شماره 
 شهرداري مرودشت تحت عنوان عوارض کسري و حذف 1396از تعرفه عوارض سال 

  .دشب ابطال هاي بناهاي مسکونی، تجاري و اداري و غیره از تاریخ تصوی پارکینگ
 با عنوان بهاي خدمات تشکیل پرونده تفکیک جزئی به استناد 14ـ2ـ تعرفه شماره 2 

 شهرداري 1396ـ الف از قسمت توضیحات که در قالب تعرفه عوارض محلی سال 2بند 
  مرودشت به تصویب شوراي اسالمی این شهر رسیده از تاریخ تصویب ابطال شد

  4  ودشت شوراي اسالمی شهر مر  ١٧/١٢/١٤٠٠

 تعرفه عوارض و بهاي 6ماده:  هیأت عمومی دیوان عدالت اداري با موضوع3263رأي شماره 
   از تعرفه عوارض 19 شهرداري قم و تعرفه شماره 1396 الی 1394خدمات سالهاي 

   خورزوق که در رابطه با عوارض توسعه فضاي سبز و عوارض1396 و 1395سالهاي 
  سالمی این شهرها رسیده از تاریخ تصویب ابطال شد به تصویب شوراهاي ا فضاي سبز

  شوراي اسالمی شهر قم   ١٧/١٢/١٤٠٠
  6  شوراي اسالمی شهر خورزوق 

 )ج(و بند ) ب(اطالق قسمت :  هیأت عمومی دیوان عدالت اداري با موضوع3264رأي شماره 
 اداره کل 23/11/1395ـ5426 به شماره ابالغی 125و جدول ذیل آن از بخشنامه شماره 

  سازمان و بهبود فرآیندهاي بانک کشاورزي در مواردي که متضمن تحدید مزایایی است
   که به موجب قوانین از جمله قانون مدیریت خدمات کشاورزي به کارمندان دولت

  گیرد ابطال شد  تعلق می
اداره کل سازمان و بهبود فرآیندهاي   ١٧/١٢/١٤٠٠

  ٧  بانک کشاورزي

  تعرفه:  هیأت عمومی دیوان عدالت اداري با موضوع3268شماره رأي 
   1400  از تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري کرکوند در سال 312 شماره 

  که تحت عنوان بهاي خدمات عبور کامیونهاي بار سنگین از سطح معابر شهر
   به تصویب شوراي اسالمی این شهر رسیده از تاریخ تصویب ابطال شد

  8  شوراي اسالمی شهر کرکوند   ١٧/١٢/١٤٠٠

 46  و15هاي  ـ تبصره1:  هیأت عمومی دیوان عدالت اداري با موضوع3270رأي شماره 
   شوراي اسالمی شهر مشهد 26/1/1400ش ـ/965/1400/5از مصوبه شماره 

که متضمن تعیین حقوق و مزایا براي کارکنان شهرداري است از تاریخ تصویب 
 2 و ماده 26/1/1400ش ـ /965/1400/5 مصوبه شماره 35ه ـ تبصر2. ابطال شد

ش ـ /474/91/3 و مصوبه شماره 14/10/1394 ش ـ /13930/94/4 مصوبه شماره
 شوراي اسالمی شهر مشهد که متضمن اتخاذ تصمیم درخصوص 9/12/1391

  تخلفات ساختمانی و اجراي احکام مربوط به آنها است از تاریخ تصویب ابطال شد

  9  شوراي اسالمی شهر مشهد   ١٧/١٢/١٤٠٠
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  صفحه  دستگاه اجراء کننده  بیخ تصویتار  )هی وحدت رواءن و مقررات و مصوبات آریقوان(عنوان مندرجات 

   13 با اعمال ماده : هیأت عمومی دیوان عدالت اداري با موضوع3271رأي شماره 
  قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداري نسبت به رأي 

   هیأت عمومی دیوان عدالت اداري19/12/1399ـ9909970905811959ه شمار
 1392سال ) کارشناسی ارشد( دفترچه آزمون تحصیالت تکمیلی 9 که درخصوص بند 

  دانشگاه صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران بوده است، موافقت شد
  دانشگاه صدا و سیماي  ١٧/١٢/١٤٠٠

  11   جمهوري اسالمی ایران

  ) ج( بند : هیأت عمومی دیوان عدالت اداري با موضوع3273 و 3272رأي شماره 
   و بهبود محیط کسب و کار ابالغیزدایی مقرراتمصوبه چهل و هشتمین نشست هیأت 

 که متضمن الزام کانونهاي وکالي دادگستري مرکز و مرکز 1/3/1400 ـ30622/80 به شماره 
ییه به بارگذاري و تکمیل اطالعات مربوط وکال کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضا

  به عنوان مجوزهاي صادره در درگاه ملی مجوزهاي کشور است از تاریخ تصویب ابطال شد
 و بهبود محیط زدایی مقرراتهیأت   ١٧/١٢/١٤٠٠

  11  کسب و کار

  قسمت صدر بخشنامه: عمومی دیوان عدالت اداري با موضوع هیأت 3274رأي شماره 
 سازمان امور مالیاتی کشور که براساس آن اعالم شده 28/11/1398 ـ 98/98/210 شماره 

 که ماهیت قرارداد آنها خدمات نیروي است که معافیت مزبور صرفاً درخصوص پیمانکاران
انسانی بوده، اجرایی است و به سایر قراردادها از جمله قراردادهاي تعمیراتی و دیگر خدمات 

  ش افزوده قابلیت تسري ندارد ابطال شدغیرمعاف از مالیات و عوارض ارز
  14  سازمان امور مالیاتی کشور  ١٧/١٢/١٤٠٠

  16ـ2 تعرفه شماره 1 تبصره: هیأت عمومی دیوان عدالت اداري با موضوع3276رأي شماره 
 که تحت عنوان عوارض 1400 از تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري رباط کریم در سال 

 درخواست تغییر کاربري امالك به تصویب شوراي اسالمی این براي ارزش افزوده ناشی از
  شهر رسیده از تاریخ تصویب ابطال شد

  15  رباط کریم شهر شوراي اسالمی   ١٧/١٢/١٤٠٠

 35 ماده 8و7هاي   ردیف: هیأت عمومی دیوان عدالت اداري با موضوع3278رأي شماره 
  تحت عنوان بهاي خدمات شهرداري اراك که 1400تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 

   امور ترافیکی به تصویب شوراي اسالمی این شهر رسیده از تاریخ تصویب ابطال شد
  16   اراك  شهر شوراي اسالمی  ١٧/١٢/١٤٠٠

  
  

  
  
  
  

  ١٧/١/١٤٠١                                                                          ٠٠٠١٣٣٤شماره
  بسمه تعالي

  آقاي اکبرپورجناب 
  مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوري اسالمی ایران رئیس هیأت
نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه يك 

 ٢٨ ماده ٢و١بندهاي «:  با موضوع١٧/١٢/١٤٠٠ مورخ ٠٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٣٢٦٠١٤٠
حت عنوان بهاي خدمات  شهرداري اراك كه ت١٤٠٠تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 

اجاره بها و حق مالكانه امالك شهرداري به تصويب شوراي اسالمي اين شهر رسيده از 
  . گردد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي» .تاريخ تصويب ابطال شد

  فرد يداهللا اسمعيليمديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ 
  

  ٠٠٠١٣٣٤: رونده پشماره   3260: ماره دادنامهش    ١٧/١٢/١٤٠٠ :خ دادنامهتاري
   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:مرجع رسیدگی

  فرد يقوام مانيا يآقا :یشاک
 يبها و عوارض تعرفه ٢٨ ماده ٢ و ١ بند ابطال :خواسته و تیشکا موضوع

   اراک شهر ياسالم يشورا١٤٠٠ سال خدمات
 يبها و عوارض تعرفه ٢٨ ماده ابطال يخواستداد موجب به يشاک: کار گردش

 خواسته نييتب جهت در و شده خواستار را اراک شهر ياسالم يشورا١٤٠٠ سال خدمات
  :که است کرده اعالم خالصه طور به

ها  يشهردار يمال نامه آيين ٢٩ ماده وفقها  يشهردار يدرآمد منابع از يکيـ ١  " 
 رمنقوليغ اموال اجاره و فروش قيطر از غالباً که است ها يشهردار اموال از حاصل درآمد
 قانون ٤ ماده با ريمغا مضاعف، صورت به يقرارداد عوض بر مازاد يمبلغ اخذ و است
 پنجم برنامه قانون ٦٣ ماده ٣ تبصره و ١٣٨٠ مصوب دولت يمال مقررات از يبخش ميتنظ

 قانون از يمواد اصالح نونقا ٨٠ ماده ١٤ بند وفق نکهيا به هاًيتوج زين و باشد  ميتوسعه
 فيوظا از يکي شهرداران انتخاب و کشور ياسالم يشوراها انتخابات و فيوظا الت،يتشک
 به بنا که ... و فروش د،يخر از اعم آنها بر نظارت و معامالت بيتصو شهر ياسالم يشورا
 نوانع تحت يوجه زينها  يشهردار يمال نامه آيين در و رديپذ  ميصورت يشهردار و شهر

 ريمغا آن وضع و نشده بيني پيش يقرارداد عوض بر مازاد و موخر انتقاالت بر عوارض
  .است قانون

 ٥٠ ماده اساس بر و فوق ماده تبصره و ميمستقهاي  اتيمال قانون ٥٩ ماده طبقـ ٢
 موجب به ياراد ريغ و يقهر انتقال بر دال ٢ بند و ١٣٨٧ مصوب افزوده ارزش بر اتيمال قانون
ـ ٢١١٤ و ١٦/١١/١٣٩٦ - ٢٠٣٧هاي  دادنامه و ميمستقهاي  اتيمال قانون ١٧ ماد ٥ بند ارث،  
  . " دارم را بيتصو خيتار از ابطال يتقاضا بوده قانون ريمغا تيشکا مورد مصوبه ٧/١٢/١٣٩٧

  :است ريز شرح به تيشکا مورد مقرره متن
   يشهردار امالک مالکانه حق و بها اجاره خدمات يبها: ٢٨ ماده" 

  : گردد وصول ليذ شرح به يشهردار به متعلق مالکانه حق و بها اجاره
 به متعلق يتجار امالک يسرقفل معامالت از انتقال و نقل هنگام اراک يشهردارـ ١
 ارزش شده اعالم مبلغ التفاوت به ما از مالکانه حق% ١٠ زانيم به خدمات يبها يشهردار
 دييتأ مورد که قولنامه در شده درج متيق اي (يدادگستر يرسم کارشناس توسط يسرقفل
  .دينما وصول يقبل انتقال و نقل زمان در يسرقفل ارزش با) باشد  ميمرکز يشهردار امالک اداره

 مشمول شود  ميداده انتقال ارث واسطه به که يشهردارهاي  مغازه از دسته آنـ ٢
  ." گردد  ميمالکانه حق پرداخت
 يشهردار سرپرست و اراک شهر ياسالم يشورا سيرئ مذکور، تيشکا به پاسخ در  

 و ١٢/٥/١٤٠٠  ـش/٦٤٥/١٤٠٠هاي  شماره به مشابه يحيلوا موجب به شهر آن
  :کهاند  داده حيتوض ١١/٥/١٤٠٠  ـ ٠٠٧٢٠٣٥

 به يدگيرس نکهيا به حيتصر با ٢٣/٤/١٣٩٣  ـ٥٧٩ شماره دادنامه موجب به: اوالً" 
هاي  تيصالح زمره در که ثيح نيا از روستا ياسالم يشورا مصوبات ابطال درخواست

 ست،ين يادار عدالت وانيد يدادرس نييآ و التيتشک قانون ١٢ ماده ١ بند در شده احصاء
 يادار عدالت وانيد يعموم أتيه در مذکور مرجع از تيشکا به يدگيرس يبرا يموجب

 أتيه ٣٠/٩/١٣٩٩  ـ٩٢٧ شماره هيرو وحدت رياخ يرأ مفاد يوانگه اند، ننموده مالحظه
 اتيشکا به يدگيرس يبرا وانيد شعب تيصالح عدم بر يمبن يادار عدالت وانيد يعموم

 به: اًيثان. دينما  ميدييتا را فوق استدالل زين شهر ياسالم يشوراها ماتيتصم و اقدامات از
 ياسالم يشوراها انتخابات و فيوظا الت،يتشک قانون ياصالح ٨٠ ماده ١٤ بند موجب
 مقاطعه، فروش، د،يخر از اعم آنها بر نظارت و معامالت بيتصو شهرداران، نتخابا و کشور
 و صرفه گرفتن نظر در با رديگ  ميصورت يشهردار و شهر نام به که جارهياست و اجاره
 افزون و است شده زيتجو يشهردار معامالت و يمال نامه آيين مقررات تيرعا با و صالح

 پارکها، از يقسمت يواگذار در کشور يها يهردارش شدن يمستثن قانون طبق آن بر
 مستاجر و مالک به مربوط نيقوان شمول از انياع و عرصه از اعم يعموم اموال و نياديم

 و نياديم پارکها، از يقسمت منافع است شده داده اجازهها  يشهردار به ،١٣٨٩ مصوب
 مصالح تيرعا با يحقوق و يقيحق اشخاص به راها  يشهردار به متعلق يعموم اموال
 يشهرساز عمران، يتخصص أتيه: ثالثاً. دينما واگذار مناسب يبها اجاره افتيدر و يعموم

 به ٤٠٠/١٢٢٨ شماره پرونده در مشابه مورد خصوص در يادار عدالت وانيد اسناد و
 يرأ دوم بند در شده ادي مقررات به استناد با ٢/١١/١٣٩٦  ـ٢٥٩ شماره دادنامه موجب

http://www.RRK.IR
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 مطابق: رابعاً. است داده يگريد به اجاره مورد غرفه يواگذار يبرا رهيپذ اخذ زيتجو به
 شهرداران انتخاب و کشور ياسالم يشوراها انتخابات و فيوظا الت،يتشک قانون ١٦ بند

 زانيم و نوع رييتغ نيهمچن و شهر عوارض لغو اي يبرقرار حيلوا بيتصو ١٣٧٥ مصوب
 شود  مياعالم کشور وزارت يسو از که دولت يمعموهاي  استيس گرفتن نظر در با آن
 ١ تبصره در و شده محسوب شهرها ياسالم يشوراهاي  تيمسئول و فيوظا جمله از

 که ديجد يمحل عوارض وضع زين ١٣٨٧ مصوب افزوده ارزش بر اتيمال قانون ٥٠ ماده
 و دهش زيتجو مربوطه مقررات تيرعـا با باشد، نشده مشخص قانون نيا در آنها فيتکل
 شماره يرأ) ب (بند در زين يادار عدالت ـوانيد يعموم أتيه. است ذکر ستهيشا
 ديتاک و حيتصر يمحل عوارض وضع يبرا شوراها يقانون ارياخت به ٢١/٢/١٣٩٥ - ٧٩

 رد بر يمبن يرأ صدور ياستدعا شده ادي مراتب مجموع به تيعنا با اکنون است، نموده
   ."دينما  ميرا مطروحه تيشکا

 سال مصوب يادار عدالت وانيد يدادرس نييآ و التيتشک قانون ٨٤ ماده ياجرا در
 موجب به مذکور أتيه و شود  ميارجاع ياسالم يشوراها يتخصص أتيه به پرونده ١٣٩٢
 عوارض تعرفه ٢٨ ماده ٣ بند ٢٠/١١/١٤٠٠ - ١٤٠٠٠٩٩٧٠٩٠٦٠١١٣٠٦ شماره دادنامه

 يرأ و نداد صيتشخ ابطال قابل را ١٤٠٠ سال اراک شهر ياسالم يشورا خدمات يبها و
 عدالت وانيد سيرئ يسو از اعتراض عدم علت به مذکور يرأ. کرد صادر تيشکا رد به
 ابطال يتقاضا به يدگيرس.  افتي تيقطع يادار عدالت وانيد قضات از نفر ده اي و يادار
 ١٤٠٠ سال اراک شهر ياسالم يشورا خدمات يبها و عوارض تعرفه ٢٨ ماده ٢ و ١ بند
  .گرفت قرار يعموم أتيه دستورکار در

 ييقضا معاون استير به ١٧/١٢/١٤٠٠ خيتار در يادار عدالت وانيد يعموم أتيه
 و رؤسا و يادار عدالت وانيد نيمعاون حضور با و يعموم أتيه امور در يادار عدالت وانيد

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

  
  عمومی هیأت يرأ

 جمله از يادار عدالت وانيد يعموم أتيه متعدد يآرا براساس نکهيا به توجه با
 ياراض و امالک انتقال و نقل يبرا عوارض وضع أت،يه نيا ١/٤/١٣٩٥- ٢٤٣ شماره يرأ
 ياسالم يشـوراها توسط آن اشکال امتم در رهيغ و يسرقفل ،يتجار ،يمسکون يکاربر با

 يبندها نيبنابرا است، شده ابطال و صيتشخ ارياخت حدود از خارج و قـانون با ريمغا شهر
 عنوان تحت که اراک يشهردار ١٤٠٠ سال خدمات يبها و عوارض تعرفه ٢٨ ماده ٢ و ١
 شهر نيا ياسالم يشورا بيتصو به يشهردار امالک مالکانه حق و بها اجاره خدمات يبها
 و قانون خالف ،يادار عدالت وانيد يعموم أتيه مزبور يآرا در مندرج ليدال به ده،يرس

 و التيتشک قانون ۸۸ و ١٣ مواد و ۱۲ ماده ۱ بند به مستند و است ارياخت حدود از خارج
  .شود يم ابطال بيتصو خيتار از ۱۳۹۲ سال مصوب يادار عدالت وانيد يدادرس نييآ

     هيأت عمومي ديوان عدالت اداري                                                          
 مهدي دربين ـ معاون قضايي ديوان عدالت اداري

  
  ١٧/١/١٤٠١                                                                          ٠٠٠١٤٥١شماره

  بسمه تعالي
  جناب آقاي اکبرپور

  مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوري اسالمی ایران رئیس هیأت
نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه يك 

 بخشنامه شماره ٢بند«:  با موضوع١٧/١٢/١٤٠٠ مورخ ٠٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٣٢٦١١٤٠
 وزير نفت كه براي تبديل وضعيت به رسمي شرط سني ١٤/١١/١٣٩٩ـ ٢/٢٠ـ٧٣١

  . گردد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي» .ده است ابطال شدتعيين كر
  فرد يداهللا اسمعيليمديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ 

  
  ٠٠٠١٤٥١: رونده پشماره    3261 :ماره دادنامهش   ١٧/١٢/١٤٠٠: خ دادنامهتاري

   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:مرجع رسیدگی
  نژاد يفالح مهناز خانم :یشاک

 ١٤/١١/١٣٩٩ـ٢/٢٠ـ٧٣١ شماره ازبخشنامه ٢بند ابطال :خواسته و تیشکا موضوع
  نفت ريوز

 شماره بخشنامه از ٢ بند ابطال يدادخواست موجب  به يشاک :کار گردش
 خواسته نييتب جهت در و شده خواستار را نفت ريوز ١٤/١١/١٣٩٩ ـ ٢/٢٠ـ٧٣١
  :که است کرده اعالم خالصه طور به

 ٤٤ماده) و (بند ريتفس خصوص در مجلس  هياستفسار به توجه با رساند  مياستحضار به" 
 شماره نامه( ثارگرانيا تيوضع ليتبد خصوص در کشور توسعه پنجم پنجساله برنامه قانون

 که کشور ياستخدام و يادار سازمان سيرئ و جمهور سيرئ معاون ٢٥/٩/١٣٩٦ ـ ٣٧٩٥٩٩
 که آنجا از دينما جاديا يررسميغ کارکنان دل در يديام نقطه يمتماد انيسال از بعد توانست

ـ ٢/٢٠ـ٧٣١ شماره بهاي  هيابالغ يط نفت ريوز متاسفانه بوده شرط هرگونه بدون بخشنامه نيا
 بانوان يبرا يسن شرط آن يط که نمودند اعالم يسن شرط خصوص نيا در ١٤/١١/١٣٩٦
 به نسبت و نموده يمساعدت است خواهشمند. است شده منظور سال ٥٠ انيآقا و سال ٤٥

  . " دييفرما مبذول عاجل اقدام دستور نفت وزارت بخشنامه ابطال
  :است ريز شرح به تيشکا مورد مقرره متن  

  نويم دکتر يآقا جناب  " 
  يانسان هيسرما و تيريمد توسعه محترم معاون    
 کشور توسعه پنجم پنجساله برنامه قانون ٤٤ ماده) و (بند ريتفس قانون: موضوع    

  )يرسم به مشمول ثارگرانيا تيوضع ليتبد(
 پنجم پنجساله برنامه قانون ٤٤ ماده) و (بند ريتفس قانون ابالغ رويپ - سالم با  
  ـ٣٧٩٥٩٩ شماره بخشنامه و ياسالم يشورا مجلس ٢٧/٧/١٣٩٩ مصوب کشور توسعه
 در ريز موارد کشور، ياستخدام و يادار سازمان سيرئ و جمهور سيرئ معاون ٢٥/٩/١٣٩٩
 و اصالحات و ثارگرانيا به يرسان خدمات جامع قانون ٢١ ماده مشمول ثارگرانيا مورد

 تا ١٣٩٠ سال (کشور توسعه پنجم برنامه قانون تيحاکم زمان در که آن يبعد الحاقات
 وزارت تابعه ياصلهاي  شرکت توسط يرسم استخدام از ريغ يصورت به) ٢٩/١٢/١٣٩٥
 ياستخدام رابطه شرکت با حاضر حال در و شده يريکارگ به ميمستق صورت به و نفت

 و يادار مقررات ريسا تيرعا با) نيمع مدت موقت، مدت ،يمانيپ قرارداد (باشند داشته
  .گردد  ميابالغ اقدام جهت نفت صنعت ياستخدام

  .شوند تيوضع ليتبد يرسم مندرکا به باشند يمانيپ استخدام تيوضع در چنانچه نيمشمولـ ١ 
 شرط تيرعا با باالتر و پلميد يليتحص مدرک با موقت مدت يقرارداد نيمشمولـ ٢ 
 در زن کارمندان يبرا تمام سال ٤٥ و مرد کارمندان يبرا تمام سال ٥٠ حداکثر (سن
 در (يليتحص مقطع/ رشته با متناسب يسازمان سمت برابر در ٢٧/٧/١٣٩٩ بيتصو خيتار

 کارمند به) مشمول افراد يبرا مناسب احراز طيشرا با يبالتصد سمت وجود صورت
  .گردند تيوضع ليتبد يرسم

 کارگر به پلميد از تر نييپا يليتحص مدرک با موقت مدت يقرارداد نيمشمولـ ٣
  .شوند  ميتيوضع ليتبد) ياجتماع نيتام و کار قانون تابع (يرسم

 ١ تبصره حکم به توجه با نيمع مدت يدادقرار مشمول ثارگرانيا خصوص در ـ٤
  .گردد  مياعالم متعاقباً که بوده يريگيپ تحت موضوع مذکور، بخشنامه ٥ بند ليذ

  "ـ .باشد دهيرس نشيگز دييتا به افراد يتمام تيصالح ديبا يقطع يرسم استخدام يبرا ـ ٥ 
 موجب به نفت وزارت مجلس و يحقوق امور معاونت مذکور، تيشکا به پاسخ در  

  :که است داده حيتوض خالصه طور به ٧/٦/١٤٠٠ - ٢١٠٤٠٣ شماره حهيال
 نفت، وزارت يانسان هيسرما و تيريمد توسعه معاون از آمده عمل به استعالم حسب"
 مجلس ٢٧/٧/١٣٩٩ مصوب توسعه پنجم برنامه قانون ٤٤ ماده) و (بند ريتفس مفاد
 سيرئ و جمهور سيرئ معاون ٢٥/٩/١٣٩٩ - ٣٧٩٥٩٩ شماره بخشنامه و ياسالم يشورا

 قرارداد ثارگريا يروهاين تيوضع ليتبد به لزوم موضوع( کشور ياستخدام و يادار سازمان
 يرسم نيشاغل و دائم قرارداد به کار قانون چارچوب در) کار قانون تابع (موقت مدت
 در نفت ريوز ١٤/١١/١٣٩٩ - ٢/٢٠- ٧٣١ شماره بخشنامه) يقطع يرسم به يشيآزما

 به يرسان خدمات جامع قانون ٢١ ماده مشمول) ثارگريا (افراد تيوضع ليتبد جهت
 توسعه پنجم برنامه قانون تيحاکم زمان در که آن يبعد الحاقات و اصالحات ثارگران،يا
 توسط يرسم استخدام از ريغ صورت به) ١٣٩٥ سال انيپا تا ١٣٩٠ سال يابتدا(

 حال در و شده يريکارگ به ميمستق تصور به و نفت وزارت تابعه و ياصلهاي  شرکت
 مدت/ موقت مدت/ يمانيپ قرارداد (داشته يريکارگ به ياستخدام رابطه شرکت با حاضر

 شماره هياطالع موضوع. (است دهيگرد ابالغ مورد حسب يرسم کارمند کارگر، به) نيمع
  .باشد يم اجرا دست در مراتب که) ١٤/١١/١٣٩٩ـ ٤٢٠٨٧١/م ه ت

 مقررات مجموعه چهاردهم فصل ٥- ٠١- ١٤ قسمت ليذ ١ ندب مفاد به مستند
 با زن يرسم کارمندان و تمام سال ٦٠ سن با مرد يرسم کارمندان ،ياستخدام و يادار
 نفت صنعت در خدمت سابقه سال ١٠ حداقل داشتن شرط به تمام سال ٥٥ سن

هاي  نظام نامه آيين ٣٥ ماده ١ بند) الف (جزء مفاد با مطابق. گردند  مييعاد بازنشسته
 نفت صنعت اراتياخت و فيوظا قانون از متاثر نفت، صنعت کارکنان ياستخدام و يادار
 و يادارهاي  نظام نامه آيين بيتصو خيتار از که يکارمندان يعاد يبازنشستگ سن

 استخدام تابعههاي  شرکت و نفت وزارت در ١/٩/١٣٩٣ نفت صنعت کارکنان ياستخدام
 به مشروط (سال ٥٥ زن کارمندان يبرا و سال ٦٥ مرد کارمند يبرا گردند  ميده،يگرد

 يمستمر يبرقرار شرط نيبنابرا) نفت صنعت در خدمت سابقه سال ١٥ حداقل داشتن
 صورت به کسور پرداخت امکان يبازنشستگهاي  صندوق در تيعضو با و کارمندان
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) ج و ب (يبندها هب استناد با لذا. باشد  ميسال ١٥ سال، ١٠ حداقل زانيم به ميمستق
 صدور و يدگيرس مقام آن از يادار عدالت وانيد يدادرس نييآ و التيتشک قانون ٥٣ ماده
  ." استدعاست مورد تابعههاي  شرکت و نفت وزارت تيطرف به دعوا رد بر يمبن يرأ

 ييقضا معاون استير به ١٧/١٢/١٤٠٠ خيتار در يادار عدالت وانيد يعموم أتيه
 و رؤسا و يادار عدالت وانيد نيمعاون حضور با و يعموم أتيه امور در يادار عدالت وانيد

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

  
  عمومی هیأت يرأ

 يجمهور توسعه نجمپ پنجساله برنامه قانون ٤٤ ماده »و «بند براساس نکهيا به توجه با
 دولت ٢٧/٧/١٣٩٩ مصوب مذکور بند ريتفس قانون و ٢٥/١٠/١٣٨٩ مصوب رانيا ياسالم
 مصوب ثارگرانيا به يرسان خدمات جامع قانون ٢١ ماده مشمول افراد تا است شده مکلّف

 ران،يا ياسالم يجمهور توسعه پنجم پنجساله برنامه قانون تيحاکم زمان در که را ٣/٤/١٣٨٦
 ماده »و «بند در مقرر طيشرا براساس اند، شده يريکارگ به يرسم استخدام از ريغ يرتصو به
 چگونهيه رالذکرياخ ماده »و «بند در و درآورد استخـدام به يرسم صورت به مـذکور قانون ٤٤

 ١٤/١١/١٣٩٩ـ٢/٢٠ـ ٧٣١ شماره بخشنامه ٢ بند نيبنابرا است، نشده يسن شرط به يا اشاره
 و قانون خالف است، کرده نييتع يسن شرط يرسم به تيوضع ليتبد يابر که نفت ريوز

 نييآ و التيتشک قانون ۸۸ ماده و ۱۲ ماده ۱ بند به مستند و است ارياخت حدود از خارج
  .شود يم ابطال ۱۳۹۲ سال مصوب يادار عدالت وانيد يدادرس

  يأت عمومي ديوان عدالت اداري   ه                                                           
  مهدي دربين ـ معاون قضايي ديوان عدالت اداري

  
  ١٧/١/١٤٠١                                                                          ٠٠٠٠٩٧٣شماره

  بسمه تعالي
  جناب آقاي اکبرپور

  ی ایرانمدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوري اسالم رئیس هیأت
نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه يك 

 از ١٢ـ٢ـ تعرفه شماره ١«:  با موضوع١٧/١٢/١٤٠٠ مورخ ٠٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٣٢٦٢١٤٠
 شهرداري مرودشت تحت عنوان عوارض كسري و حذف ١٣٩٦تعرفه عوارض سال 

ـ تعرفه ٢ .خ تصويب ابطال شدهاي بناهاي مسكوني، تجاري و اداري و غيره از تاري پاركينگ
ـ الف از ٢ با عنوان بهاي خدمات تشكيل پرونده تفكيك جزئي به استناد بند ١٤ـ٢شماره 

 شهرداري مرودشت به ١٣٩٦قسمت توضيحات كه در قالب تعرفه عوارض محلي سال 
جهت درج در » .تصويب شوراي اسالمي اين شهر رسيده از تاريخ تصويب ابطال شد

  . گردد  به پيوست ارسال ميروزنامه رسمي
  فرد يداهللا اسمعيليمديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ 

  
  ٠٠٠٠٩٧٣: رونده پشماره    3262 :ماره دادنامهش    ١٧/١٢/١٤٠٠: خ دادنامهتاري

   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:مرجع رسیدگی
  کشور کل يبازرس سازمان :یشاک

 ،٤ ،٣ ،٢ ،١(هاي  فيرد و ١٢- ٢ شماره تعرفه ابطال :خواسته و تیشکا موضوع
 خدمات يبها و عوارض تعرفه از ١٤- ٢ شماره تعرفه و ١٣- ٢ شماره تعرفه از) ٩ و ٧ ،٦ ،٥

  مرودشت شهر ياسالم يشورا١٣٩٦ سال يمحل
 به کشور کل يبازرس سازمان مجلس امور و يهمگان نظارت ،يحقوق معاون :کار گردش

  :که است کرده اعالم خالصه طور به ٨/٢/١٤٠٠ ـ ٣٣٥٧٧/٣٠٠ شماره نامه تيشکا موجب
 يبناها نگيپارک حذف و يکسر عوارض موضوع ١٢ـ٢ شمارههاي  تعرفه احتراماً" 
 ٥٠٠ از کمترهاي  عرصه کيتفک عوارض موضوع ١٣ـ٢ شماره ،يرمسکونيغ و يمسکون

 يشورا ٨/١٠/١٣٩٥ ـ٤٠ ارهشم مصوبه از يانياع کيتفک عوارض موضوع ١٤ـ٢ و مترمربع
 که گرفت قرار يبررس مورد سازمان نيا در قانون با انطباق جهت از مرودشت شهر ياسالم

  .شود  مياعالم ستهيشا دستور صدور و استحضار جهت ريز شرح به آن جهينت
 قانون ١٠٠ ماده ٥ تبصره موجب به نگيپارک احداث عدم خصوص درـ ١
 به مشابه موارد در يادار عدالت وانيد يعموم أتيه و هنمود فيتکل نييتعها  يشهردار
 ٩٧ و ١٨/١٠/١٣٩١ ـ ٧٧٠ ،١٢/١٢/١٣٨٦- ١٤٨١ يال ١٤٧٧ شمارههاي  دادنامه موجب

 ٢٠/٩/١٣٩٧ـ١٨٤٧ و ١٤/٦/١٣٩٦ـ ٥٣٧ ،٣٠/٩/١٣٩٥ـ٧٥٣ ،١٦/٢/١٣٩٢ ـ ١٠٠ يال
  .است نموده ابطال را شهرها ريسا ياسالم يشوراها مصوبات

 در يادار عدالت وانيد يعموم أتيه عرصه، کيتفک عوارض با رابطه درـ ٢
 ،٢/٨/١٣٩٦-٧٣٥ يال ٧٣٣ ،٢٦/١٠/١٣٩٠ـ٣٩ شمارههاي  دادنامه طبق مشابه موارد
 و ٣/٩/١٣٩٥-٧٥٣ ،٢٨/٢/١٣٩٥ ـ ٩٧ ،١٨/٢/١٣٩٧ ـ ٣١١ ،١/١١/١٣٩٨ ـ٣٠٧٠
  .است نموده ابطال را شهر ريسا ياسالم يشوراها مصوبات ٢١/١٢/١٣٩٧ ـ ٢١٥٥
 مشابه موارد در يادار عدالت وانيد يعموم أتيه يانياع کيتفک عوارض خصوص در ـ٣

- ٦٨٣ ،٢٨/٢/١٣٩٥- ٩٧ ،١٨/١٠/١٣٩٩ - ١٩٣٣ ،٨/٩/١٣٩٩- ٦١٨ يها دادنامه موجب به
 را ياسالم يشوراها مصوبات ٢١/١٢/١٣٩٧ ـ ٢١٥٥ و ١٢/١١/١٣٩٩ ـ ١٣٢٨ ،٢٥/٧/١٣٩٦

 وانيد يدادرس نييآ و التيتشک قانون ٩٢ و ١٣ ماده لحاظ با مراتب به بنا. است نموده ابطال
     ."باشد  ميدرخواست مورد بيتصو خيتار از شده ادي مصوبات ابطال يادار عدالت

  :است ريز شرح به تيشکا موردهاي  مقرره متن
 ،يمسکون يواحدها يبرا نگيپارک کسر و حذف عوارض) ٢ـ ١٢ (شماره تعرفه"  

  رهيغ و يادار ،يتجار
  

ردی
نوع   ف

پیشنهاد   پیشنهاد سال  عوارض
منشأ   95مصوب سال   95سال 

  توضیحات  قانونی

  مسکوني  تجاري
  ٨٥تا سال 

B×٢٥٥/١  B×٢٥١  

  

عوارض 
حذف و 
کسر 

پارکينگ 
براي 

واحدهاي 
مسکوني، 
تجاري، 

اداري و غيره 
بطوريکه 

داراي شرايط 
خاص شامل 

 تبصره ٦
حذف 

پارکينگ 
باشد به ازاي 
  هر مترمربع

ــ  ٨١ماقبل  ــ ــ ــ ــ ــ ــ   ـ
٢٥ * p٣  

  
ــــ  ٨٨ تا ٨١ ــ ــ ــ ــ ــ   ـ

  p١٦٥تجاري 
  
  ٩٩ Pمسکوني 
  
ــ  ٩١ تا ٨٩ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   ـ

  p٢٠٠تجاري 
  
  ١٦٥ Pمسکوني 
  
ــ  ٩٢ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   ـ
  p٢٢٠تجاري 

  
  ١٦٥ Pمسکوني 

B×٢٥  
  
  

B×٢٥٣  
B×٢٥٢  
  

B×٢٥٤  
B×٢٥٣  
  

B×٢٥٤  
B×٢٥٣  

 ٨٦از سال 
  ٢٥٥/١×B  ٢٥٣×B  ٩٤تا 

  ٢٥٣×B  ٢٥٣×B  سکونيم  ١

٢  
کسري 
تجاري 
خطي و 
  صنعتي

B×٢٥١٠  
B×٢٥٩  
B×٢٥٨  
B×٢٥٧  

B×٢٥٦  

  ٢٥٤×B    اداري و غيره  ٣

  پاساژها+مجتمع تجاري  ٤

  

B×٢٥٥  

  ٢٥١٢×B    حذفيات پارکينگ  ٥

ند 
ب

١٦
ده 
 ما

٧١
ره 
بص
 و ت
راها
شو

 به 
سوم

 مو
ون
 قان

١
ده 
 ما

٥٠
وده
 افز
ش
 ارز
ت بر

ماليا
ون 

 قان
  

در صورتي که بر اساس ضوابط، احداث ): ١(تبصره 
پارکينگ در يک ساختمان ضرورت داشته باشد، 
شهرداري حق دريافت عوارض حذف پارکينگ را 

بنابراين چنانچه در نقشه ساختماني تعداد . ندارد
پارکينگ مورد نياز طبق ضوابط شهرسازي، 

نشود، صدور پروانه پارکينگ در نظر گرفته 
باشد مگر در شرايط خاص  ساختماني ممنوع مي

  :باشد  بند ذيل مي٦که شامل 
ساختمان در بر خيابانهاي سريع السير به . ١

 متر و بيشتر قرار داشته و دسترسي به ٤٥عرض 
  .محل اتومبيل رو نداشته باشد

ساختمان در فاصله يکصد متري تقاطع . ٢
و بيشتر واقع شده و  متر ٢٠خيابانهاي به عرض 

  .دسترسي به محل اتومبيل رو نداشته باشد
ساختمان در محلي قرار گرفته باشد که ورود . ٣

به پارکينگ مستلزم قطع درختان کهن باشد که 
  .شهرداري اجازه قطع آن نداده است

هايي قرار گرفته باشد که به  ساختمان در بر کوجه. ٤
  .ل نباشدعلت عرض کم کوچه، امکان عبور اتومبي

ساختمان در بر معبري قرار گرفته باشد که به 
علت شيب زياد، احداث پارکينگ در آن از نظر 

  .فني مقدور نباشد
ساختمان در بر معبري قرار گرفته باشد که به . ٥

علت شيب زياد، احداث پارکينگ در آن از فني 
  .مقدور نباشد

در صورتيکه وضع و فرم زمين زير ساختمان . ٦
ي باشد که از نظر فني نتوان در سطح به صورت

  .طبقات احداث پارکينگ نمود
 بر اساس ٥شيب مقرر در بند ): ٢(تبصره 

  .گردد ضوابط طرح تفصيلي تعيين مي
شهرداري موظف است درآمد حاصل از ): ٣(تبصره 

اي واريز و صرفاً در امر  اين تعرفه را به حساب جداگانه
  .احداث پارکينگ عمومي هزينه نمايد

چنانچه امالکي مشمول شرايط ): ٤(تبصره 
الذکر باشد و قادر به تأمين پارکينگ  خاص فوق

تواند با هماهنگي شهرداري  مورد نياز نباشد مي
با مشارکت ساير افراديکه داراي چنان شرايطي 
باشند معادل سهم ريال خود زمين مورد نياز 
جهت تأمين پارکينگ عمومي را خريداري و به 

حداکثر شعاع خريد . (ري انتقال دهدنام شهردا
  .)باشد  متر از ملک مورد نظر مي٢٠٠زمين 

هاي تجاري  چنانچه مجتمع): ٥(تبصره 
تأمين  % ١٠٠پارکينگ مورد نياز خود را بصورت 

پذيره پارکينگ بصورت +نمايند پذيره طبقه آخر
  .گردد تشويقي دريافت نمي

 در در بر معابر اصلي با تراکم زياد): ٦(تبصره 
 مترمربع يک واحد ١٥طبقات اول به بعد هر 

  .لحاظ گردد) کسر پارکينگ تجاري(
امالکي که داراي پروانه ساختماني و ): ٧(تبصره 

باشند در  آراء پرداختي کميسيون ماده صد مي
زمان صدور پايان کار، اين عوارض طبق سال 

  .صدور مجوز لحاظ گردد
 در چنانچه در طرح تفصيلي قبلي): ٨(تبصره 

هاي پارکينگ ملک  زمان صدور مجوز بدهي
خود را پرداخت نموده و در زمان ضابطه تفصيلي 
جديد اقدام به اخذ استعالم و يا پايان کار نمايد، 

بندي و فرمول همان زمان  برابر قيمت منطقه
  .گردد صدور محاسبه  مي

http://www.RRK.IR
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  يجزئ کيتفک پرونده ليتشک خدمات يبها) ٢ـ١٣ (شماره تعرفه

یف
رد

  

پیشنهاد   نوع عوارض
  95سال 

   مصوب
  95سال 

منشأ 
  توضیحات  قانونی

١  

عوارض تفکيک 
عرصه با کاربري 

مسکوني به ازاء هر 
  مترمربع

P ١  P ١  

٢  

عوارض تفکيک 
عرصه با کاربري 
تجاري به ازاء هر 

  مترمربع

P ١٠  P ١٠  

٣  

عوارض تفکيک 
عرصه با کاربري 

صنعتي و کارگاهي 
و انبار تجاري به ازاء 

  هر مترمربع

P ٦  P ٦  

٤  

عوارض تفکيک 
عرصه با کاربري 

اداري و ساير به ازاء 
  هر مترمربع

P ٨  P ٨  

٥  

کسري حد نصاب 
 اراضي تفکيک براي

زير نصاب تفکيکي 
  مصوب

  عرصه) ١
   تجاري- الف
   مسکوني- ب

B×S ٥/١  
  
B×S ٥  

B×S ٧٥/٠  
  
B×S ٥/٢  

P×S ٣  

٦  

تفکيک مضاعف 
  عرصه مسکوني

تفکيک مضاعف 
  عرصه تجاري

  
P×S ١٢  

 ١٠١تفکيک ماده   ٧
  ٣ P×S  ٣ P×S   مترمربع٥٠٠تا 

٨  
 ١٠١تفکيک ماده 

 ٥٠٠بيش از 
  مترمربع

بر اساس 
اصالحيه قانون 

 ١٠١ماده 
شهرداريها و 
تباصير ذيل 

  آن

  

  تفکيک و افراز  ٩
  :مسکوني

  
  :تجاري

P×S ٢  
  
P×S ٤  

ند 
ب

١٦
ده 
 ما

٧١
ره 
بص
 و ت

راها
شو

به 
وم 

وس
ن م

قانو
 

١
ده 
 ما

٥٠
وده
 افز

ش
 ارز

ت بر
اليا
ن م

قانو
 

  

 ١٤٨ و ١٤٧کليه امالکي که باستناد مواد ): ١(تبصره 
 را به شهرداري و غيره سند دريافت و عوارض تفکيک

اند مشمول پرداخت عوارض تفکيک  پرداخت ننموده
  .باشند بر اساس سال صدور سند مالکيت       مي

عوارض تفکيک در هنگام اخذ مجوز يا ): ٢(تبصره 
پاسخ استعالم و نقل و انتقال قابل وصول و يا پس 
از صدور رأي کميسيون ماده صد عالوه بر جرائم، 

  .باشد وصول ميعوارض مربوط هم قابل 
امالکي که خارج از محدوده و داخل ): ٣(تبصره 

حريم شهر قرار دارد و فاقد طرح تفصيلي 
باشند وليکن در حريم احتمالي جاده و فضاي  مي

 و ١٤٧سبز و غيره قرار دارند و از طريق مواد 
اند مشمول   و غيره سند دريافت داشته١٤٨

  .باشند پرداخت عوارض مذکور مي
اراضي با کاربري مزروعي و باغات : )٤(تبصره 

مستثني از اين تعرفه است و چنانچه با صدور 
مجوز قانوني از سوي مراجع ذيصالح تغيير کاربري 
اينگونه اراض در داخل حريم شهر انجام شود، 
عوارض تفکيک يا افراز بر اساس نوع کاربري تغيير 

  .يافته محاسبه و قابل وصول است
تفکيک امالک و اراضي داراي به هنگام ): ٥(تبصره 

مستحدثات يا بدون مستحدثات يک قطعه از 
قطعات تفکيکي به عنوان سابقه از مساحت کل 
کسر و مابقي مشمول عوارض تفکيک خواهد شد 
و مساحت يک قطعه به عنوان سابقه که در 
محاسبه عوارض لحاظ نخواهد شد به ميزان 

  .حداقل نصاب تفکيکي خواهد بود
از تاريخ مصوبه شوراي محترم ): ٦(تبصره 

در ) ٦/٧/٨٢- ٢٨٤نامه شماره (اسالمي شهر 
، کليه امالکي که فاقد ١٠١خصوص اجراء ماده 

طرح تفکيکي مصوب شهرداري بوده، عوارض 
  :گردند مربوطه را شامل مي

کليه امالکي که فاقد پايانکار بوده و يا نقل و انتقالي بعد از ) ١
بندي  د برابر قيمت منطقهمصوبه شورا صورت نگرفته باش

  .گردد زمان مصوبه شورا عوارض فوق دريافت مي
امالکي که قبالً احداث بنا گرديده و داراي مجوز ) ٣

اند بر اساس  احداث بوده و پايانکار دريافت ننموده
بندي سال صدور مجوز عوارض فوق  قيمت منطقه
  .محاسبه گردد

قد مجوز امالکي که قبالً احداث بنا گرديده و فا) ٤
اند بر  باشند و پايانکار دريافت ننموده احداث بنا مي

بندي اولين پاسخ استعالم از  اساس قيمت منطقه
  .شهرداري عوارض فوق محاسبه گردد

امالکي که خارج از محدود خدماتي قرار گرفته ) ٥
 بوده و مشمول ٥٧و احداث بناي آن قبل از سال 

  . و خدمات نميگردند١٠١عوارض ماده 
 ١٩/٨/٨٣ – ٠١/٤٠/١٥٨٣٣شنامه شماره بخ

   معاونت امور عمراني- استانداري فارس
چنانچه مالکين : عوارض تفکيک اعياني) ـ الف٢

واحدهاي ساخته شده بر خالف مندرجات مفاد 
پروانه ساختمان اقدام به تفکيک اعياني نمايند 
مشروط بر رعايت دقيق ضوابط و مقررات شهرسازي 

يک انجام شده را به متراژ بايستي عوارض تفک مي
کوچکترين واحد يا واحدهاي منفک شده به ازاء هر 

  . محاسبه و پرداخت نمايند٥٠ %Pمترمربع 

v  قانون شهرداريها، براي اراضي ١٠١ماده 
  مترمربع٥٠٠کمتر از 

v  مترمربع طبق ٥٠٠براي اراضي بيش از 
ها و   شهرداري١٠١اصالحيه قانون ماده 

  .تباصر ذيل آن عمل گردد

  يانياع کيتفک عوارض) ٢- ١٤ (شماره تعرفه

یف
رد

  

  پیشنهاد  نوع عوارض
  95سال 

  مصوب
  95سال 

منشأ 
  توضیحات  قانونی

  
عوارض تفکيک اعياني اعم 
از مسکوني، تجاري، اداري 

   به ازاء هر متر مربعو ساير
    

  مسکوني  ١

    

  واحدهاي اداري  ٢
  

  

  

  
  

  

  واحدهاي تجاري  ٣
  

  

  

  
  

  

  فه مسکونيطبق تعر  طبق تعرفه مسکوني  ساير کاربريها  ٤

٥  

تفکيک مضاعف عرصه 
  مسکوني

تفکيک مضاعف عرصه 
  تجاري

  

  

  

  

٦  

سکوني م. - اعيان الف) ١
 ٧٠حداقل ) آپارتمانها(

  مربعمتر
  :تجاري. ب
متر مربع - ١٢- ١٥: پاساژها

   متر مربع٥٠ساير 

B×S ٥/١  
  
B×S ٥  
B×S ٤  

p×S ٢  
  
B×S ٢  
B×S ٢  

ند 
ب

١٦
ده 
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در خصوص ): ١(تبصره 
تفکيک اعياني که داراي 

صورتجلسات تفکيکي اداره 
ثبت باشند بر مبناي تعرفه 
سال تفکيک وصول خواهد 

  .شد
عوارض اين ): ٢(تبصره 

نا تعلق تعرفه به کل ب
گرفته و مشترکات به 
ميزان قدرالسهم بين 

  .شود واحدها تقسيم مي
اين عوارض در ): ٣(تبصره 

زمان دريافت پايان کار و 
در صورت درخواست 
متقاضي براي تفکيک 
اعياني و يا در هر زمان 

ديگري که مالک تقاضاي 
تفکيک اعياني يا تقاضاي 
گواهي معامله داشته باشد 

بدون قابل وصول است و 
تقاضاي مالک براي 

تفکيک، وصول آن غير 
  .قانوني است

در هنگام ): ٤(تبصره 
صدور پايان کار چنانچه 
مالک متقاضي تفکيک 
اعياني نباشد شهرداري 
موظف است در گواهي 

پايان کار قيد نمايد که اين 
گواهي براي تفکيک اعياني 

  .فاقد ارزش است
براي ): ٥(تبصره 

ساختمانهاي طبقاتي به 
زاء هر طبقه باالي همکف ا

 % ١٠با رعايت ارتفاع مجاز 
از کل مبلغ محاسبه کسر 

در زير زمين هم . گردد مي
از کل مبلغ محاسبه  % ١٠

  .گردد  ميطبقه همکف کسر

 -١٠/٣/٢/١٤٠٠ شماره حهيال يط دشتمرو يشهردار مذکور، تيشکا به پاسخ در
  :که است کرده اعالم ٢٩/٤/١٤٠٠

 يابتدا از مرودشت شهر ياسالم يشورا افته،ي تيقطع ييقضا احکام اساس بر" 
 ،ياسالم يشوراها قانون ٩٩ ماده استناد به و است دهيگرد منحل ١٣٩٧ سال

 را محوله فيوظا تمرودش شهر ياسالم يشورا يمقام قائم عنوان به فارس ياستاندار
 تيشکا موضوع ارتباط عدم جهت به دييفرما دستور ستيمستدع لذا. دهند  ميانجام

 فارس ياستاندار به الزم مکاتبات صدرالذکر قانون ماده استناد به ،يشهردار نيا با
 خواسته موارد يپاسخگو و گردند مستقر ششم يشورا تا گردد تأمل اي و شود انجام
  . "  باشند شده

 فارس ياستاندار يحقوق امور و يبازرس عملکرد، تيريمد دفتر رکليمد نيچنهم
 ـ ١٤٠٠/٣٥٦٧٣/١٢/٥٦ص شماره حهيال موجب به مذکور تيشکا به پاسخ در زين

  :که است داده حيتوض خالصه طور به ٣٠/٩/١٤٠٠
 ران،يا يمعمار و يشهرساز يعال يشورا سيتاس قانون ٧ ماده به مستند" 
 نيبنابرا باشند،  مييمعمار و يشهرساز يعال يشورا مصوبات ياجرا به مکلفها  يشهردار
 طيشرا اساس بر يساختمان پروانه در نگيپارک نيتام بيني پيش امکان اساساً چنانچه
 به يشهردار نباشد يمعمار و يشهرساز ضوابط گانه ٦ شده اعالم ضوابط در مندرج
 ضوابط دفترچه در مندرج مفاد حسب ضرورتاً المال تيب حقوق عييتض از يريجلوگ منظور
 ١ تبصره چارچوب در و دهيرس يشهرساز يعال يشورا دييتا به که يليتفص اي جامع طرح
 که دينما  مينگيپارک حذف عوارض اخذ به مبادرت افزوده ارزش بر اتيمال قانون ٥٠ ماده
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 يمخصوص حساب در شهر، ازين مورد نقاط در نگيپارک نيتام جهت يوصول عوارض
هاي  نگيپارک جاديا منظور به موضوعه مقررات و ضوابط چارچوب در فقط و ينگهدار
 يادار عدالت وانيد يعموم أتيه دارد تقاضا. شد خواهد نهيهز شهر سطح در يعموم
  . " نديفرما صادر يمقتض يرأ

 مصوب يادار عدالت وانيد يدادرس نييآ و التيتشک قانون ٨٤ ماده ياجرا در
 مذکور أتيه و شود  ميارجاع ياسالم يشوراها يتخصص أتيه به پرونده ١٣٩٢ سال
) الفـ ٢ (بند ٢٣/١١/١٤٠٠ـ ١٤٠٠٠٩٩٧٠٩٠٦٠١١٣١١ شماره دادنامه موجب به

 قابل را مرودشت شهر ياسالم يشورا مصوب ١٣ـ٢ شماره تعرفه از حاتيتوض قسمت
 از اعتراض معد علت به مذکور يرأ. کرد صادر تيشکا رد به يرأ و نداد صيتشخ ابطال
  .افتي تيقطع يادار عدالت وانيد قضات از نفر ده اي و يادار عدالت وانيد سيرئ يسو

 تعرفه از) ٩ و ٧ ،٦ ،٥ ،٤ ،٣ ،٢ ،١(هاي  فيرد و ١٢ـ٢ شماره تعرفه به يدگيرس
 ١٣٩٦ سال يمحل خدمات يبها و عوارض تعرفه از ١٤ـ٢ شماره تعرفه و ١٣ـ٢ شماره
  .گرفت قرار يعموم أتيه دستورکار در تمرودش شهر ياسالم يشورا

 ييقضا معاون استير به ١٧/١٢/١٤٠٠ خيتار در يادار عدالت وانيد يعموم أتيه
 و رؤسا و يادار عدالت وانيد نيمعاون حضور با و يعموم أتيه امور در يادار عدالت وانيد

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

  
  عمومی هیأت يرأ

 از يادار عدالت وانيد يعموم أتيه متعدد يآرا براساس نکهيا به توجه با  ـالف
 نيا ٢/١٠/١٣٩٩ـ١١٨٦ ،١٧/١٢/١٣٩٥ـ ١٣٥٤ ،٢٣/٢/١٣٩٢ـ١١٦ شماره يآرا جمله

 ياسالم يشوراها سطتو نگيپارک نيتأم عدم اي حذف ،يکسر يبرا عوارض وضع أت،يه
 نيبنابرا است، شده ابطال و صيتشخ ارياخت حدود از خارج و قانون با ريمغا شهر
 عنوان تحت که مرودشت يشهردار ١٣٩٦ سال عوارض تعرفه از) ١٢ـ٢ (شماره تعرفه

 بيتصو به رهيغ و يادار و يتجار ،يمسکون يبناها نگيپارک حذف و يکسر عوارض
 يعموم أتيه مذکور يآرا در مندرج ليدال بـه ده،يرس شهر نيا ياسالم يشورا

 ١ بند به مستند و است ارياخت حدود از خارج و قانون خالف يادار عدالت وانيد
 مصوب يادار عدالت وانيد يدادرس نييآ و التيتشک قانون ٨٨ و ١٣ مواد و ١٢ ماده
  .شود يم ابطال بيتصو خيتار از ١٣٩٢ سال

 عـدالت وانيد يعموم ـأتيه متعدد يآرا اسبراس نکهيا بـه توجـه با  ـب
 عرصه کيتفک عوارض وضع أتيه نيا ١٣/٤/١٣٩٦ -٣١٥ شماره يرأ جمله از يادار
 ابطال و صيتشخ ارياخت حدود از خارج و قانون با ريمغا ساختمانها انياع و ياراض
 يفهايرد و يانياع کيتفک عوارض عنوان با) ١٤ـ٢ (شماره تعرفه نيبنابرا است، شده

 ليتشک خدمات يبها عنوان با) ١٣ـ٢ (شماره تعرفه از) ٩ و ٧ ،٦ ،٥ ،٤ ،٣ ،٢ ،١(
 تعرفه قالب در که حاتيتوض قسمت از) الفـ ٢ (بند استثناء به يجزئ کيتفک پرونده
 شهر نيا ياسالم يشورا بيتصو به مرودشت يشهردار ١٣٩٦ سال يمحل عوارض

 خالف يادار عدالت وانيد يعموم أتيه مذکور يآرا در مندرج ليدال به ده،يرس
 قانون ۸۸ و ١٣ مواد و ۱۲ ماده ۱ بند به مستند و است ارياخت حدود از خارج و قانون
 بيتصو خيتار از ١٣٩٢ سال مصوب يادار عدالت وانيد يدادرس نييآ و التيتشک
  .شود يم ابطال

  أت عمومي ديوان عدالت اداريهي                                                            
  مهدي دربين ـ معاون قضايي ديوان عدالت اداري

  
  ١٧/١/١٤٠١                                                                          ٠٠٠١٠٠٥شماره

  بسمه تعالي
  جناب آقاي اکبرپور

   ایرانمدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوري اسالمی رئیس هیأت
نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه يك 

 تعرفه عوارض و بهاي ٦ماده«:  با موضوع١٧/١٢/١٤٠٠ مورخ ٠٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٣٢٦٣١٤٠
وارض  از تعرفه ع١٩ شهرداري قم و تعرفه شماره ١٣٩٦ الي ١٣٩٤خدمات سالهاي 

ا عوارض توسعه فضاي سبز و خورزوق كه در رابطه ب شهرداري ١٣٩٦ و ١٣٩٥سالهاي 
عوارض فضاي سبز به تصويب شوراهاي اسالمي اين شهرها رسيده از تاريخ تصويب ابطال 

  . گردد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي» .شد
  فرد يداهللا اسمعيليمديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ 

  ٠٠٠١٠٠٥: رونده پشماره   3263 :ماره دادنامهش    ١٧/١٢/١٤٠٠: خ دادنامهتاري
   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:مرجع رسیدگی

  يخوراسگان يانيطغ رضايعل و يجز انيناظر يعل انيآقا :یانشاک
 خدمات يبها و عوارض تعرفه ٦ ماده ابطالـ ١ :خواسته و تیشکا موضوع

 تعرفه از ١٩ شماره تعرفه لابطاـ ٢ قم شهر ياسالم يشورا ١٣٩٦ يال ١٣٩٤هاي  سال
  خورزوق شهر ياسالم يشورا ١٣٩٦ و ١٣٩٥هاي  سال عوارض

 يبها و عوارض تعرفه ٦ ماده ابطال يدادخواست موجب به انيشاک: کار گردش
 از ١٩ شماره تعرفه ابطال و قم شهر ياسالم يشورا ١٣٩٦ يال ١٣٩٤هاي  سال خدمات
 واند  شده خواستار را خورزوق شهر يسالما يشورا ١٣٩٦ و ١٣٩٥هاي  سال عوارض تعرفه

  :که اند کرده اعالم خالصه طور به خواسته نييتب درجهت
 شماره به يادار عدالت وانيد يعموم أتيه دادنامه موجب به: رساند  مياستحضار به" 
 ٩/٨/١٣٩٦ - ٧٨٦ شماره يرأ نيهمچن و ١٠/٥/١٣٩٠-١٩٩ و ٢٥/١١/١٣٨٣ -٥٨٧

) ١/٤/١٣٩٥- ٢٤٢ شماره يرأ به نسبت يادار عدالت وانيد نونقا ٩١ ماده اعمال مقام در(
 قانون صد ماده ونيسيکم يسو از شده نييتع ميجرا بر عالوه عوارض اخذ و وضع

 حدود در اما است نشده داده صيتشخ قانون ريمغا يوانيد ونيد عنوان بهها  يشهردار
 يعوارض آن يبعدهاي  هياصالح و سبز يفضا گسترش قانون جمله از اراتياخت

 و قم شهر ياسالم يشوراها نيبنابرا است، نشده بيني پيش سبز يفضا عنوان تحت
 بيتصو به اقدام مذکور يآرا مفاد برخالف و يقانون اراتياخت حدود از خارج خورزوق
 اصول با عنه معترض مصوبه آشکار رتيمغا وجود با و است نموده عنه معترض مصوبات

 ٦٢ ماده ٣ تبصره و دولت يمال مقررات از يبخش ميتنظ قانون ٤ ماده و ياساس قانون ٥١
 قانون ١٧٤ ماده) الف (بند و رانيا ياسالم يجمهور توسعه پنجم پنجساله برنامه قانون
 منظور به ١٣٨٩ سال مصوب رانيا ياسالم يجمهور توسعه پنجم پنجساله برنامه
 وانيد قانون ١٣ ادهم و ١٢ ماده ١ بند اساس بر اشخاص حقوق عييتض از يريجلوگ
 عوارض تعرفه ٦ ماده در مصوب سبز يفضا توسعه عوارض موضوع ابطال يادار عدالت

 و قم شهر ياسالم يشورا مصوب قم يشهردار ١٣٩٦ يال ١٣٩٤ سال خدمات يبها و
 و عوارض تعرفه ١٩ شماره تعرفه در مصوب سبز يفضا توسعه عوارض موضوع ابطال
 شهر ياسالم يشورا مصوب خورزوق يهردارش ١٣٩٦ و ١٣٩٥ سال سبز يفضا

 خيتار از را يقانون اراتياخت حدود از خارج و قانون با رتيمغا لحاظ به خورزوق
   . "دينما  ميدرخواست بيتصو

  :است ريز شرح به تيشکا مورد مقرره متن
 يبها و عوارض تعرفه( سبز يفضا توسعه و يمنيا و ينشان آتش عوارض :٦ماده" 
  ):قم شهر ياسالم يشورا ١٣٩٤ سال خدمات
 ديتمد اي صدور زمان) ربنايز و رهيپذ( يساختمانهاي  پروانه صدور عوارض از% ٥* 
 بنا ابقاء صورت در پروانه بدون شده ساخته يبناها و انکاريپا و خالف عدم يگواه اي پروانه
  .گردد  ميافتيدر

 ديتمد اي صدور زمان )ربنايز و رهيپذ( يساختمانهاي  پروانه صدور عوارض از% ٥* 
 ابقاء صورت در پروانه بدون شده ساخته يبناها و کار انيپا و خالف عدم يگواه اي پروانه
هاي  تيفعال به ،يوصول عوارض% ٥ از% ٢(. گردد  ميافتيدر سبز يفضا توسعه بابت بنا

  ).ابدي  مياختصاص يفرهنگ
 يبها و عوارض هتعرف( سبز يفضا توسعه و يمنيا و ينشان آتش عوارض :٦ماده
  ):قم شهر ياسالم يشورا ١٣٩٥ سال خدمات
 ديتمد اي صدور زمان) ربنايز و رهيپذ( يساختمانهاي  پروانه صدور عوارض از% ٥* 
 بنا ابقاء صورت در پروانه بدون شده ساخته يبناها و انکاريپا و خالف عدم يگواه اي پروانه
  .گردد  ميافتيدر

 ديتمد اي صدور زمان) ربنايز و رهيپذ( يساختماني ها پروانه صدور عوارض از% ٥* 
 ابقاء صورت در پروانه بدون شده ساخته يبناها و کار انيپا و خالف عدم يگواه اي پروانه
هاي  تيفعال به ،يوصول عوارض% ٥ از% ٢(. گردد  ميافتيدر سبز يفضا توسعه بابت بنا

  ).ابدي  مياختصاص يفرهنگ
 يبها و عوارض تعرفه( سبز يفضا توسعه و يمنيا و ينشان آتش عوارض :٦ماده
  ):قم شهر ياسالم يشورا ١٣٩٦ سال خدمات
 ديتمد اي صدور زمان) ربنايز و رهيپذ( يساختمانهاي  پروانه صدور عوارض از% ٥* 
 بنا ابقاء صورت در پروانه بدون شده ساخته يبناها و انکاريپا و خالف عدم يگواه اي پروانه
  .گردد  ميافتيدر
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 ديتمد اي صدور زمان) ربنايز و رهيپذ( يساختمانهاي  پروانه صدور عوارض از% ٥ *
 ابقاء صورت در پروانه بدون شده ساخته يبناها و کار انيپا و خالف عدم يگواه اي پروانه
هاي  تيفعال به ،يوصول عوارض% ٥ از% ٢(. گردد  ميافتيدر سبز يفضا توسعه بابت بنا

  ).ابدي  مياختصاص يفرهنگ
 يشهردار ١٣٩٥ سال سبز يفضا و ينشان آتش عوارض تعرفه ١٩ شماره تعرفه
 خورزوق شهر ياسالم يشورا مصوب خورزوق
  

  توضیحات  نحوه محاسبه عوارض  نوع عوارض
ي و فضاي نشان آتشعوارض 

  سبز
  

نيم درصد + زير بناء  عوارض پذيره يا % ٥  ينشان آتش
  مازاد تراکم  عوارض

نيم درصد + زير بناء  عوارض پذيره يا % ٥  توسعه فضاي سبز
  مازاد تراکم  عوارض

ي هنگام صدور پروانه نشان آتشعوارض : ١تبصره
ساختماني توسط شهرداري محاسبه و به حساب 

  .گردد  توسط مودي واريز ميشهرداري
آن دسته از ساختمانهاي داراي تخلف در : ٢تبصره

صورت ابقاء توسط کميسيون ماده صد عوارض سهم 
  .گردد ي محاسبه و وصول مينشان آتش
عوارض و فضاي سبز هنگام صدور پروانه   :٣تبصره

ساختماني توسط شهرداري محاسبه و براي يکبار قابل 
  .باشد وصول  مي

  اصفهان ياستاندار  ـشهر ياسالم يشورا  ـشهردار
 يشهردار ١٣٩٦ سال سبز يفضا و ينشان آتش عوارض تعرفه ١٩ شماره تعرفه
  خورزوق شهر ياسالم يشورا صوبم خورزوق
  

  توضیحات  نحوه محاسبه عوارض  نوع عوارض

  ي و فضاي سبزنشان آتشعوارض 

  ١٣٩٦عوارض پيشنهاد سال   ١٣٩٤عوارض مصوب سال   

+ زير بناء  عوارض پذيره يا % ٥  ينشان آتش
  مازاد تراکم  نيم درصد عوارض

+ زير بناء  عوارض پذيره يا % ٥
  مازاد تراکم  نيم درصد عوارض

سعه فضاي تو
  سبز

+ زير بناء  عوارض پذيره يا % ٥
  مازاد تراکم  نيم درصد عوارض

+ زير بناء  عوارض پذيره يا % ٥
  مازاد تراکم  نيم درصد عوارض

ي و فضاي سبز نشان آتشعوارض : ١تبصره
هنگام صدور پروانه ساختماني توسط 
شهرداري محاسبه و به حساب شهرداري 

  .گردد توسط مودي واريز مي
آن دسته از ساختمانهاي داراي : ٢تبصره

لف در صورت ابقاء توسط کميسيون تخ
ي محاسبه نشان آتشماده صد عوارض سهم 

  .گردد و وصول مي

  اصفهان ياستاندار  ـ شهر ياسالم يشورا ـشهردار
 شماره حهيال موجب به قم شهر ياسالم يشورا سيرئ مذکور، تيشکا به پاسخ در
  :که است داده حيتوض ٣/٥/١٤٠٠ - ٢٧٤٥

 و فيوظا الت،يتشک قانون ٨٠ ماده ١٦ بند طبق ديمستحضر که گونه همانـ ١" 
 شهر ياسالم يشورا اراتياخت از عوارض يبرقرار و وضع ياسالم يشوراها انتخابات

 وضع يقانون مقرره از حاصله اراتياخت زيتجو به زين تيشکا موضوع عوارض که باشد مي
  .است دهيگرد االجرا الزم يقانون فاتيتشر يرج از پس و دهيگرد

 برنامه قانون ١٧٤ ماده) الف (بند به خود يميتقد دادخواست ١ بند در شکاتـ ٢
 نيا در مقرر يکل استيس و ١٣٨٩ سال مصوب رانيا ياسالم يجمهور توسعه پنجساله
 نظر فصر کهاند  کرده اشاره يساختمان پروانه صدور عوارض نرخ کاهش خصوص در قانون

 که گونه همان موصوف عوارض اساساً است افتهي خاتمه مذکور قانون اعتبار مدت نکهيا از
  .است دهيگرد بيتصو سبز يفضا توسعه و ينگهدار جهت داستيپ آن نام از

 يشهردار عهده به سبز يفضا ينگهدار و حفظ جاد،يا مختلف مقررات درـ ٣
  :جمله از است گرفته قرار

 وها  پارک( يعمومهاي  باغ جاديا هايشهردار قانون ٥٥ ماده١ بند موجب به  ـالف
  .است ها يشهردار فيوظا از) سبز يفضا

هاي  بوستان( کودکان باغ احداثها  يشهردار قانون ٥٥ ماده ٢١ بند موجب به ـ ب
  .استها  يشهردار فيوظا از) کودکان يموضوع
 وها  پارک ينگهدار و حفظ ،يشهر عمران و ينوساز قانون ١ ماده موجب به  ـج

  .استها  يشهردار ياساس فيوظا از موجود يعمومهاي  باغ
 مصوب سبز يفضا گسترش و حفظ اصالح قانون نامه آيين ٤ ماده موجب به  ـد

هاي  بوستان وها  بزرگراه معابر، ن،ياديم سبز يفضا و درختان ياريآب کاشت، ١٥/٢/١٣٨٩
 يشهردار نکهيا به نظر. استها  يشهردار فيوظا از شهرها محدوده داخل در واقع يعموم

 لذا باشند  ميشهروندان از ماخوذه عوارض به يمتک و خودکفا يمال منابع نيتام ثيح از
 نيتام جهت تيشکا موضوع عوارض وضع به نسبت مقررات طبق قم شهر ياسالم يشورا
  .است نموده اقدام يقانون اراتياخت حدود در يشهردار الزم يمال منابع

 سبز يفضا عوارض بيني پيش عدم خصوص در شکات دادخواست ٣بند در آنچه ـ٤ 
 نيا با عوارض وضع در قم شهر ياسالم يشورا ارياخت فقدان بر يليدل شده ذکر نيقوان در

 وضع اراتياخت مطلق طور به شوراها قانون ٨٠ ماده ١٦ بند در رايز. باشد  نميعنوان
 عوارض توانند  ميشوراها و شده ضيتفو اهاشور به يکلهاي  استيس تيرعا با عوارض

 مورد در يقانون ژهيو ارياخت به منوط يعوارض تميآ هر وضع و رسانند بيتصو به را يمحل
  ."تقاضاست مورد شکات تيشکا رد مذکور مراتب به تيعنا با هذايعل. باشد ينم عوارض آن

 زمان تا وق،خورز شهر ياسالم يشورا به آن ضمائم و دادخواست ابالغ رغم علي
 شورا آن طرف ازاي  حهيال يادار عدالت وانيد يعموم أتيه جلسه در پرونده به يدگيرس
  .است نشده واصل دعوا تيماه به پاسخ در

 ييقضا معاون استير به ١٧/١٢/١٤٠٠ خيتار در يادار عدالت وانيد يعموم أتيه
 و رؤسا و يادار عدالت نوايد نيمعاون حضور با و يعموم أتيه امور در يادار عدالت وانيد

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

  
  عمومی هیأت يرأ

 ياسالم يشوراها انتخابات و فيوظا الت،يتشک قانون ۸۰ ماده ۱۶ بند در هرچند
 زانيم و نرخ نييتع ،يبعد اصالحات با ۱۳۷۵ سال مصوب شهرداران انتخاب و کشور
 نيقوان در نکهيا به توجه با يول است، شده ذکر شهر ياسالم يشوراها اراتياخت از عوارض
 آن، يبعد يها هياصالح و شهرها سبز يفضا گسترش قانون جمله از سبز يفضا با مرتبط
 وانيد يمومع أتيه مختلف يآرا در و است نشده ينيب شيپ يشهر سبز يفضا عوارض
 يبرا عوارض وضع أت،يه نيا ١٠/١١/١٣٩٦ ـ ١١٥٣ شماره يرأ جمله از يادار عدالت
 نيبنابرا است، شده ابطال و صيتشخ ارياخت حدود از خارج و قانون با ريمغا سبز يفضا
 تعرفه و قم يشهردار ١٣٩٦ يال ١٣٩٤ يسالها خدمات يبها و عوارض تعرفه ٦ ماده

 با رابطه در که خورزوق يشهردار ١٣٩٦ و ١٣٩٥ يسالها ضعوار تعرفه از ١٩ شماره
 شهرها نيا ياسالم يشوراها بيتصو به سبز يفضا عوارض و سبز يفضا توسعه  عوارض

 و ١٣ مواد و ۱۲ ماده ۱ بند به مستند و است ارياخت حدود از خارج و قانون خالف ده،يرس
 خيتار از ۱۳۹۲ سال وبمص يادار عدالت وانيد يدادرس نييآ و التيتشک قانون ۸۸
  .شود يم ابطال بيتصو

     هيأت عمومي ديوان عدالت اداري                                                        
  مهدي دربين ـ معاون قضايي ديوان عدالت اداري

  
  ١٧/١/١٤٠١                                                                          ٩٩٠٢١٠٣شماره

  بسمه تعالي
  جناب آقاي اکبرپور

  مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوري اسالمی ایران رئیس هیأت
نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه يك 

و بند ) ب(اطالق قسمت «:  با موضوع١٧/١٢/١٤٠٠ مورخ ٠٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٣٢٦٤١٤٠
 ٢٣/١١/١٣٩٥ـ ٥٤٢٦ به شماره ابالغي ١٢٥ز بخشنامه شماره و جدول ذيل آن ا) ج(

اداره كل سازمان و بهبود فرآيندهاي بانك كشاورزي در مواردي كه متضمن تحديد 
مزايايي است كه به موجب قوانين از جمله قانون مديريت خدمات كشاورزي به كارمندان 

  . گردد ه پيوست ارسال ميجهت درج در روزنامه رسمي ب» .گيرد ابطال شد دولت تعلق مي
  فرد يداهللا اسمعيليمديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ 

  
   ٩٩٠٢١٠٣: رونده پشماره     3264 :ماره دادنامهش  ١٧/١٢/١٤٠٠: خ دادنامهتاري

   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:مرجع رسیدگی
  اين يمهد يول يآقا :یشاک

 از آن ليذ جدول و) ج (قسمت و) ب (قسمت ابطال: تهخواس و تیشکا موضوع
 بهبود و سازمان کل اداره ٢٣/١١/١٣٩٥ - ٥٤٢٦ يابالغ شماره به ١٢٥ شماره بخشنامه

  يکشاورز بانک يندهايفرآ
 و) ب (قسمت ابطال يليتکم حيلوا و دادخواست موجب به يشاک :کار گردش

 - ٥٤٢٦ يابالغ شماره به ١٢٥ شماره بخشنامه از آن ليذ جدول و) ج (قسمت
 ابطال نيهمچن و يکشاورز بانک يندهايفرآ بهبود و سازمان کل اداره ٢٣/١١/١٣٩٥

 قانون ٩ ماده استناد به را يکشاورز بانک ١٢/٣/١٣٩٠ - ٥٢٠٨/٢٠٣/٢٠ شماره مصوبه
 بيتصو خيتار از ياساس قانون ١٣٨ و ٣٦ اصول نيهمچن و يادار تخلفات به يدگيرس
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 بخشنامه رينظ مقررات گونه نيا وجود که است کرده اعالم گونه نيا و است شده خواستار
 کارکنان ناعادالنه و ناروا مجازات و فشار اعمال يبرا را رانيمد دست يکشاورز بانک ١٢٥
  .باشد ها مي مجازات و جرائم بودن يقانون اصل با ريمغا امر نيا که گذاشت خواهد باز

  :است ريز حشر به تيشکا مورد مقرره يبندها متن
 أتيه در پرونده فيتکل نييتع تا کارانه العاده فوق دوره کي پرداخت) بـ ٢" 

 اي و ها تيريمد يمال امور شعبه موقت بستانکاران حساب در يادار تخلفات به يدگيرس
 برائت، احراز صورت در (گردد  ميرهيذخ کارکنان سالمت و رفاه کل اداره ٠١٤١ شعبه
 مربوطه مقررات و ضوابط تيرعا با نظر مورد فرد وجه در شده رهيذخ کارانه العاده فوق
 مفاد اساس بر ،يقطع حکم صدور و تيمحکوم هرگونه صورت در و است پرداخت قابل

  ) ................شد خواهد اقدام) ج (بند جدول
) کار اضافه و خاص العاده فوق ياستثنا به( مستمر ريغ يايمزا پرداخت تيمحدود) ج

 تخلفات به يدگيرس يبدو اتيه به آنها پرونده که يکارکنان خصوص در التيتسه و
  .اند نموده افتيدر تيمحکوم حکم و دهيگرد ارجاع) ييقضا مراجع و( کارکنان يادار

   
  ردیف

 آراء صادره از سوي هیأت بدوي

  )و یا مراجع قضایی( 
  شرح

  پرداخت کليه مزايا وفق مقررات  برائت  ١

 مديريت و ؍پرداخت کليه مزايا وفق مقررات با پيشنهاد اداره کل  ي بدون درج در پروندهاخطار کتب) الف(  ٢
  .موافقت مدير امور نظارت، بازرسي و حقوقي امکان پذير است

 مديريت و ؍پرداخت کليه مزايا وفق مقررات با پيشنهاد اداره کل  توبيخ کتبي با درج در پرونده) ب(  ٣
  .رسي و حقوقي امکان پذير استموافقت مدير امور نظارت، باز

تعويق پرداخت هرگونه تسهيالت رفاهي به استثناء تسهيالت مسکن به     العاده فوقکسر حقوق و ) ج(  ٤
   کارانهالعاده فوق و وري بهره العاده فوق ماه و کسر يک دوره ١٢مدت 

تنزل يا تعويق در اعطاي بک يا دو گروه به مدت ) ز(  ٥
  يکسال و يا دو سال

 ١٢يق پرداخت هرگونه تسهيالت رفاهي به استثناء مسکن به مدت تعو
   کارانهالعاده فوق و وري بهره العاده فوقماه و کسر يک دوره 

  تغيير محل جغرافيايي خدمت) ه(  ٦
 ماه از تاريخ انتقال ١٤تعويق پرداخت هرگونه تسهيالت رفاهي به مدت 
 و وري بهره ادهالع فوقو اجراي حکم محروميت از پرداخت يک دوره 

  العاده کارانه فوق

٧  
هاي حساس و  محروميت از انتصاب به پست) و(

  مديريتي

 ماه و محروميت از ١٦تعويق پرداخت هرگونه تسهيالت رفاهي به مدت 
 کارانه در احکام تا العاده فوق و وري بهره العاده فوقپرداخت يک دوره 

 العاده فوقوميت از يک سال و براي احکام بيش از يکسال دو دوره محر
  وري بهرهکاررانه و 

  انفصال موقت از خدمت) د(  ٨

عدم اعطاي مزايا و هيچگونه تسهيالت رفاهي به نسبت مدت انفصال از 
 ماه پس از شروع به کار مجدد و محروميت ٦تا يکسال، ) الف(خدمت، 

   و کارانهوري بهره العاده فوقاز يک دوره 
 ماه از تاريخ شروع به کار ١٢دمت، بيش از يکسال انفصال از خ) ب(

   و کارانهوري بهره العاده فوقمجدد و محروميت از دو دوره 

  گروه پنج نفره تصميم گيري نمايد  بازنشستگي) ط(  ٩

  عدم پرداخت هرگونه مزاياي غير مستمر  بازخريد خدمت) ح(  ١٠

   مزاياعدم پرداخت هرگونه  اخراج و يا انفصال دائم از دستگاه متبوع) ي(  ١١

  عدم پرداخت هرگونه مزايا  انفصال دائم از خدمات دولتي) ک(  ١٢

 موجب به يکشاورز بانک يحقوق کل اداره مسئول مذکور، تيشکا به پاسخ در
  :که است داده حيتوض ٨/١٠/١٣٩٩  ـ٤٤٨٥ شماره حهيال

 تصور خود يقانون حق و دستگاه فيتکل را مستمر ريغ يايمزا پرداخت يشاک" 
 به مستمر ريغ يايمزا پرداخت نحوه بخشنامه ابطال درخواست راستا نيهم در و نموده

 رمستمريغ يايمزا پرداخت ريز ليدال به بنا که يحال در است نموده را متخلف کارمندان
 مواد مطابق. ستين شرط و ديق بدون و مطلق آن پرداخت و بوده طيشرا تحقق به منوط
 و ثابت حقوق عنوان تحت ييها پرداخت يکشور خدمات تيريمد قانون ٦٨ و ٦٦ ،٦٥
 العاده فوق شغل، العاده فوق کار، طيشرا يسختهاي  العاده فوق (مستمرهاي  العاده فوق

 ،يقانون يايمزا و حقوق از ريغ است، شده گرفته نظر در کارمندان يبرا ...) و يثارگريا
 روال يزمان نظر از و شوند  ميمحسوب مستمر ريغ يايمزا عنوان به که يگريد يايمزا

 بنابر و سالهاي  ماه از يمقاطع در است ممکن ندارد، وجود آنها پرداخت در ينيمع و ثابت
 يايمزا عنوان به يمبالغ سازمان، يعال رانيمد ديصالحد به و خاص کارکرد اي مناسبات

 شامل رمستمريغ يايمزا مستمر، يايمزا برخالف که شود پرداخت کارکنان به رمستمريغ
 يتوال و نظم آنها پرداخت و است يرنقديغ يرفاههاي  کمک يالير معادل اي ينقد يايمزا
 يارتقا زه،يانگ جاديا منظور به و بانک صيتشخ بنابر و خاص موارد در و نداشته يخاص
 کار، بهداشت و انضباط و نظم تيرعا مطلوب تيفعال به کارکنان قيتشو ،وري بهره سطح
  .شود پرداخت بانک کارکنان هب طيشرا احراز صورت در

 اظهار به منوط ،يرفاه التيتسه و رمستمريغ يايمزا هرگونه تيمشمول طيشرا 
 ريسا تيرعا زين و کارمند مطلوب عملکرد و خدمت نحوه و رفتار از بانک کامل تيرضا

 به نظر. است ...) و يتيريمد عوامل ريسا وها  برنامه تحقق مصارف، و منابع رينظ (مقررات
 و يريکارگ به و ينگهدار و حفظ تيمسئول انگذار سپرده ليوک عنوان به بانک نکهيا

 عهده بر را نيماب يف منعقده يقراردادها مفاد طبق آنان ييدارا از مشروع و نهيبه استفاده
 يبرا مخاطره جاديا با همکاران توسط يمال استفاده سوء هرگونه صورت در لذا. دارد
 التيتسه و مستمر ريغ يايمزا درخواست هرگونه به يدگيرس ان،يمشتر و بانک يهاييدارا
 عالوه مذکور بخشنامه متن در مندرج جداول در شده حيتصر موارد از خارج کارمند يرفاه
 زين بانک موافقت و تيرضا به منوط بانک، مطالبات فيتکل نييتع اي هيتسو شرط بر
 نه است شده صادر بخشنامه بقال در مـذکور مصوبه يشاک يادعـا برخالف. باشد مي
 جاديا بانک کارمندان يبرا يديجد فيتکل و حق گونه چيه مذکور بخشنامـه. نامه نييآ

 ريغ يايمزا پرداخت نحوه بانک، يداخل امور ميتنظ و اجرا حسن جهت صرفاً و است نکرده
 صوبم بانک اساسنامه ٢١ ماده موجب به. است نموده انيب را متخلف کارمندان به مستمر
 امور اداره يبرا يداخلهاي  بخشنامه بيتصو ارياخت بانک رهيمد أتيه بانکها، يعال يشورا
 و بوده بانک يرييتخهاي  تيصالح يراستا در مذکور بخشنامه صدور و دارد را بانک
 مجدد هيتنب يراستا در وجه چيه به بخشنامه مفاد. ستين اراتياخت حدود از خارج

 تيرضا به منوط که مستمر ريغ يايمزا پرداخت نحوه بلکه باشد  نميمتخلف کارمندان
 پرداخت يبرا يالزام بانک اصوالً رايز است نموده يطيشرا تحقق به منوط را است بانک
  ." ندارد آنها

 يادار عدالت وانيد يدادرس نييآ و التيتشک قانون ٨٤ ماده ياجرا در پرونده  
 أتيه نيا و شد ارجاع يادار التعد وانيد ياستخدام يتخصص أتيه به ١٣٩٢ سال
 شماره مصوبه ١٩/٥/١٤٠٠ ـ١٤٠٠٠٩٩٧٠٩٠٦٠١٠٢٧٧ شماره دادنامه موجب به

 رد به يرأ و نداد صيتشخ ابطال قابل را يکشاورز بانک ١٢/٣/١٣٩٠  ـ٥٢٠٨/٢٠٣/٢٠
 و يادار عدالت وانيد سيرئ يسو از اعتراض عدم علت به مذکور يرأ. کرد صادر تيشکا
  .افتي تيقطع يادار عدالت وانيد قضات از نفر ده اي

 بخشنامه از آن ليذ جدول و) ج (قسمت و) ب (قسمت ابطال يتقاضا به يدگيرس 
 يندهايفرآ بهبود و سازمان کل اداره ٢٣/١١/١٣٩٥ - ٥٤٢٦ يابالغ شماره به ١٢٥ شماره
  .گرفت قرار يعموم أتيه دستورکار در يکشاورز بانک

 ييقضا معاون استير به ١٧/١٢/١٤٠٠ خيتار در ياراد عدالت وانيد يعموم أتيه
 و رؤسا و يادار عدالت وانيد نيمعاون حضور با و يعموم أتيه امور در يادار عدالت وانيد

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

  
  عمومی هیأت يرأ

 يدگيرس موظّفند يادار مقامات کارمندان، يسو از تخلّف ارتکاب صورت در هرچند
 دهند، انجام يادار تخلّفات به يدگيرس قانون در مقرر نحو به را مربوط يادار هيتنب و
 مقرر يايمزا صيتخص در تيمحدود اعمال متضمن تواند ينم فهيوظ نيا به عمل کنيل

 بخشنامه از آن ليذ جدول و) ج (بند و) ب (قسمت قاطال اساس، نيهم بر و باشد يقانون
 يندهايفرآ بهبود و سازمان کل اداره ٢٣/١١/١٣٩٥ ـ ٥٤٢٦ يابالغ شماره به ١٢٥ شماره
 جمله از نيقوان موجب به که است ييايمزا ديتحد متضمن که يموارد در يکشاورز بانک
 از خارج و قانون خالف ،رديگ يم تعلّق دولت کارمندان به يکشور خدمات تيريمد قانون
 يدادرس نييآ و التيتشک قانون ۸۸ ماده و ۱۲ ماده ۱ بند به مستند و است ارياخت حدود

  .شود يم ابطال ۱۳۹۲ سال مصوب يادار عدالت وانيد
    هيأت عمومي ديوان عدالت اداري                                                             

  مهدي دربين ـ ن عدالت اداريمعاون قضايي ديوا
  

  ١٧/١/١٤٠١                                                                          ٠٠٠٢١٠٢شماره
  بسمه تعالي

  جناب آقاي اکبرپور
  مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوري اسالمی ایران رئیس هیأت
ت اداري به شماره دادنامه نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عداليك 

 از تعرفه ٣١٢تعرفه شماره «:  با موضوع١٧/١٢/١٤٠٠ مورخ ٠٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٣٢٦٨١٤٠
 كه تحت عنوان بهاي خدمات ١٤٠٠عوارض و بهاي خدمات شهرداري كركوند در سال 

عبور كاميونهاي بار سنگين از سطح معابر شهر به تصويب شوراي اسالمي اين شهر رسيده 
  . گردد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي» .يب ابطال شداز تاريخ تصو

  فرد يداهللا اسمعيليمديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ 
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   ٠٠٠٢١٠٢: رونده پشماره     3268 :ماره دادنامهش  ١٧/١٢/١٤٠٠: خ دادنامهتاري
   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:مرجع رسیدگی

  يتشکر رضا يآقا :یشاک
 يبها و عوارض دفترچه ٣١٢ شماره تعرفه ابطال :خواسته و تیشکا موضوع

  کرکوند شهر ياسالم يشورا ١٤٠٠ سال خدمات
 و عوارض دفترچه ٣١٢ شماره تعرفه ابطال يدادخواست موجب به يشاک :کار گردش

 بر اتيمال انونق ٥٠ ماده استناد به را کرکوند شهر ياسالم يشورا ١٤٠٠ سال خدمات يبها
 قانون ٦٣ ماده ،يشهردار قانون ٤٥ ماده ٨ تبصره و ٥٥ ماده ٢٦ بند ٢ تبصره افزوده، ارزش
 ٣١/٢/١٣٩٦ ـ٢٥ و ١١/٤/١٣٩٨ـ  ٦٦٧ شمارههاي  دادنامه نيهمچن و توسعه پنجم برنامه

  .است شده خواستار يادار عدالت وانيد اسناد و يشهرساز عمران، يتخصص أتيه
  :است ريز شرح به تيشکا ردمو مقرره متن  
  

  :تاريخ ابالغ مصوبه  :شماره ابالغ مصوبه  شهرداري کرکوند  ٣١٢: تعرفه

ماخذ ونحوه محاسبه بهاي   عنوان تعرفه بهاي خدمات  رديف
  توضيحات  خدمات

هاي با بار سنگين از  بهاي خدمات عبور کاميون  ١
  سطح معابر شهر

 ٥٠٠/٤٠٢به ازاي هر مورد 
    ريال

  :توضيحات
عالوه بر خطرات جاني، آلودگي هوا و ترافيک با توجه به خسارتي که عبور خودروهاي با بار سنگين و ريزشي به تأسيسات آسفالت ) ١

شود تردد  کند اين خودروها بايد از مسيرهاي تعيين شده خارج مناطق شهري که توسط شهرداري اعالم مي و فضاي سبز وارد مي
 مسير ديگري را براي عبور انتخاب نمايند عالوه بر پذيرش مسئوليت هرگونه حادثه و خطر و الزام به نمايند در صورتي که به ناچار

 .باشند رعايت مقررات راهنمايي و رانندگي ملزم به پرداخت بهاي خدمات فوق مي

توانند با امضاء  مي...) د و مانند فوالد مبارکه، حمل و نقل توکا، راهيان عرش فوال(شرکتهايي که فعاليت متوالي تردد دارند ) ٢
توافقنامه با شهرداري و با رعايت موارد ايمني و قوانين مربوطه بهاي خدمات بصورت ساليانه و يکجا براي تمام خودروهاي خود 

  .پرداخت نمايند
 هيأت تخصصي عمران، ٩٦؍٢؍٣١ مورخ ٢٥ و دادنامه شماره ٩٨؍٤؍١١ مورخ ٩٨٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٠٦٦٧به موجب دادنامه شماره ) ٣

الذکر در دفترچه بهاء خدمات شهرداري کرکوند مصوب شوراي اسالمي شهر  شهرسازي و اسناد ديوان عدالت اداري اخذ عوارض فوق
  .باشد کرکوند قانوني و قابل وصول مي

  .باشد  نميم و اناث خانگيبهاي خدمات فوق مشمول کاميونهاي حمل بار مصالح ساختماني شهروندان و تجهيزات اداري و لواز) ٤

 يدگيرس زمان تا کرکوند شهر ياسالم يشورا به آن ضمائم و دادخواست ابالغ رغم علي  
  .است نشده واصل شورا آن طرف از يپاسخ يادار عدالت وانيد يعموم أتيه جلسه در پرونده به

 ييقضا معاون استير به ١٧/١٢/١٤٠٠ خيتار در يادار عدالت وانيد يعموم أتيه  
 و رؤسا و يادار عدالت وانيد نيمعاون حضور با و يعموم أتيه امور در يادار عدالت وانيد

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

  
  عمومی هیأت يرأ

 انتظامي نيروي شهرداريها، «:٢٥/٤/١٣٩٦ مصوب پاک يهوا قانون ٧ ماده براساس
 نقليه وسايل تردد نحوه موظّفند ذيربط سازمانهاي و ها وزارتخانه ايران، اسالمي جمهوري
 كه كنند ساماندهي و طراحي صورتي به را شهري نقل و حمل) سيستم (سامانه و موتوري
 تبصره موجب به و »باشد شهري روزانه سفرهاي جوابگوي هوا آلودگي كاهش ضمن
 تردد مجاز محدوده و ساعات دربرگيرنده كه ماده اين يياجرا نامه آيين«: ماده نيهم

 وزارت توسط باشد مي عمومي نقليه وسايل از بيشتر و مطلوب استفاده بيني پيش شهري،
 از ماه سه مدت ظرف حداكثر سازمان و ايران اسالمي جمهوري انتظامي نيروي كشور،
 يياجرا نامه نييآ» .رسد مي وزيران هيأت تصويب به و شود يم تهيه قانون اين ابالغ تاريخ
 به و دهيرس رانيوز أتيه بيتصو به ٢١/٦/١٣٩٧ خيتار در پاک يهوا قانون ٧ ماده

 مجوز صدور به مربوط عوارض «:که است شده مقرر نامه نييآ نيا ٣ ماده ٢ تبصره موجب
 ،يبرق هينقل ليوسا کيتفک به تردد ممنوعه يها محدوده در هينقل ليوسا انواع تردد
 مقررات و نيقوان تيرعا با و شهر ياسالم يشورا بيتصو از پس يليفس و يديبريه

 ليوسا عبور موضوع در نکهيا به توجه با» .شود يم اخذ مربوط يشهردار توسط مربوط،
 ٣١٢ شماره تعرفه نيبنابرا د،ينما يم عوارض اخذ به اقدام انهيسال طور به يشهردار ه،ينقل
 يبها عنوان تحت که ١٤٠٠ سال در کرکوند يشهردار خدمات يبها و عوارض تعرفه از

 نيا ياسالم يشورا بيتصو به شهر معابر سطح از نيسنگ بار يونهايکام عبور خدمات
 است ارياخت حدود از خارج و قانون خالف و بوده مضاعف عوارض قيمصاد از دهيرس شهر
 عدالت وانيد يدادرس نييآ و التيتشک قانون ۸۸ و ١٣ مواد و ۱۲ ماده ۱ بند به مستند و

  .شود يم ابطال بيتصو خيتار از ۱۳۹۲ سال مصوب يادار
  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري                                                    

  مهدي دربين ـ معاون قضايي ديوان عدالت اداري

  ١٧/١/١٤٠١                                                                          ٠٠٠٢٦٣٣شماره
  بسمه تعالي

  جناب آقاي اکبرپور
  مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوري اسالمی ایران رئیس هیأت
نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه يك 

 و ١٥هاي  ـ تبصره١«: وضوع با م١٧/١٢/١٤٠٠ مورخ ٠٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٣٢٧٠١٤٠
 شوراي اسالمي شهر مشهد ٢٦/١/١٤٠٠ش ـ/٩٦٥/١٤٠٠/٥ از مصوبه شماره ٤٦

اريخ تصويب كه متضمن تعيين حقوق و مزايا براي كاركنان شهرداري است از ت
 ٢ و ماده ٢٦/١/١٤٠٠ش ـ /٩٦٥/١٤٠٠/٥ مصوبه شماره ٣٥  ـ تبصره٢. ابطال شد

ش ـ /٤٧٤/٩١/٣ و مصوبه شماره ١٤/١٠/١٣٩٤ش ـ /١٣٩٣٠/٩٤/٤مصوبه شماره 
 شوراي اسالمي شهر مشهد كه متضمن اتخاذ تصميم درخصوص تخلفات ٩/١٢/١٣٩١

جهت درج » .ساختماني و اجراي احكام مربوط به آنها است از تاريخ تصويب ابطال شد
   .گردد در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي

  فرد يداهللا اسمعيلين عدالت اداري ـ مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوا
  

   ٠٠٠٢٦٣٣: رونده پشماره     3270 :ماره دادنامهش   ١٧/١٢/١٤٠٠: خ دادنامهتاري
   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:مرجع رسیدگی

  کشور کل يبازرس سازمان :یشاک
 شماره مصوبه ٤٦ و ٣٥ ،١٥هاي  تبصرهـ ١ ابطال: خواسته و تیشکا موضوع

  مشهد شهر ياسالم يشورا ٢٦/١/١٤٠٠  ـش/١٤٠٠/٥  ـ٩٦٥
  مشهد شهر ياسالم يشورا ١٤/١٠/١٣٩٤  ـش/١٣٩٣٠/٩٤/٤ مصوبه ٢ مادهـ ٢
  مشهد شهر ياسالم يشورا ٩/١٢/١٣٩١  ـش/٤٧٤/٩١/٣ شماره مصوبه ـ٣

 مصوبه ٤٦ و ٣٥ ،١٥هاي  تبصره ابطال يدادخواست موجب به يشاک :کار گردش
 مصوبه ٢ ماده مشهد، شهر ياسالم يشورا ٢٦/١/١٤٠٠  ـش/١٤٠٠/٥ - ٩٦٥ شماره

 شماره مصوبه و مشهد شهر ياسالم يشورا ١٤/١٠/١٣٩٤  ـش/١٣٩٣٠/٩٤/٤
 جهت در و شده خواستار را مشهد شهر ياسالم يشورا ٩/١٢/١٣٩١  ـش/٤٧٤/٩١/٣
  :که است کرده اعالم خواسته نييتب

 ٢٦/١/١٤٠٠  ـش/٩٦٥/١٤٠٠/٥ شماره مصوبه ١٥ تبصره موجب بهـ ١" 
 ٢٠ تبصره از مستفاد است، شده داده اجازه مشهد يشهردار به شهر ياسالم يشورا
 منظور به را اعتبـارات در ييجو صرفه از درصد ٤٠ کشور ١٤٠٠ سال بودجه قانون
 درصـد ٦٠ و پـرداخت مستمر، ريغهاي  پرداخت قالب در مرتبط کارکنان قيتشو
 در. دينما اضافه حوزه آناي  هيسرماهاي  ييدارا تملک اعتبارات سقف به را يمـابق
 شورا مصوبه ١٥ تبصره موضوع به اساساً کشور ١٤٠٠ سال بودجه قانون ٢٠ تبصره
 باشد  ميرالذکرياخ قانون ١٩ تبصره شورا منظور رسد  مينظر به و است نشدهاي  اشاره
 آن ضمن. است نشده داده يارياخت نيچنها  يشهردار به زين تبصره نيا در که
 ضوابط و چارچوب کار، قانون و دولت کارکنان پرداخت هماهنگ نظام قانون که

 به شوراها ورود گريد طرف از. است کرده نييتع را کارگران و کارکنان به پرداخت
 مستند آنان اراتياخت حدود از خارج يشهردار کارکنان يايمزا و حقوق مبحث

 انتخاب و کشور ياسالم يشوراها انتخابات و فيوظا الت،يتشک قانون ٨٠ ماده به
  .باشد  ميشهرداران
 شماره مصوبه ٢ ماده ،٢٦/١/١٤٠٠ - ش/٩٦٥/١٤٠٠/٥ شماره مصوبه ٣٥ تبصرهـ ٢
 يشورا ٩/٢/١٣٩١  ـش/٤٧٤/٩١/٣ شماره مصوبه و ١٤/١٠/١٣٩٤  ـش/١٣٩٣٠/٩٤/٤
 ونيسيکم يبنا قلع نشده اجرا و معوق احکام فيتکل نييتع عنوان با مشهد شهر ياسالم
 صد ماده ونيسيکم يقطع قلع يآرا ليتبد موضوع با يهمگ ،يشهردار قانون ١٠٠ ماده
 و التيتشک قانون ١٠ ماده ٢ بند استناد به که يحال در باشند  ميخدمات يبها به
 ماده ونيسيکم يقطع يآرا در دنظريتجد مرجع يادار عدالت وانيد يدادرس نييآ

 قانون ٨٠ ماده استناد به موضوع نيا به وراش ورود و است يادار عدالت وانيد صد
 از خارج شهرداران انتخاب و کشور ياسالم يشوراها انتخابات و فيوظا الت،يتشک
  .باشد  ميمرجع آن تيصالح
 هينظر به توجه با شده داده اجازه يشهردار به شده ادي مصوبه ٤٦ تبصره درـ ٣
 نظامات و وري بهره يرفاه ،يشغل يرفاه فيرد اعتبارات ،يرضو خراسان ياستاندار

 شهردار صيتشخ با کارکنان کل سرانه درصد ٦٥ سقف تيرعا با را کارکنان يزشيانگ
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. دينما پرداخت يياجرا ساختار اساس بر افراد تيمسئول و شغل طيشرا با متناسب مشهد
 يتپرداخ اتيرفاه از برگرفته شورا، نظر مـد يرفاه درصد ٦٥ مـوضوع رسد  مينظر به: اوالً
 يبرا: اًيثان. نداردها  يشهردار يبرا يياتکا قابل يقانون گاهيجا و است يدولتهاي  دستگاه در

 پرداخت جهت يمجوز يشهردار استناد مورد نيقوان در موصوف يايمزا پرداخت
 قانون ٨٠ ماده استناد به شوراها ورود: ثالثاً. است نشده بيني پيش سرانه صورت به

 موضوع به شهرداران انتخاب و کشور ياسالم يشوراها اباتانتخ و فيوظا الت،يتشک
 نظام قانون: رابعاً. باشد  ميآنان اراتياخت حدود از خارج يشهردار کارکنان يايمزا و حقوق

 کار، قانون و کارکنان به پرداخت ضوابط و چارچوب دولت، کارکنان پرداخت هماهنگ
  . است کرده نييتع را کارگران به پرداخت ضوابط
 و ٢٦/١/١٤٠٠  ـش/٩٦٥/١٤٠٠/٥شماره مصوبه ٤٦ و ٣٥ ،١٥ تبصره مراتب به ناب
  ـش/٤٧٤/٩١/٣ شماره مصوبه و ١٤/١٠/١٣٩٤  ـش/١٣٩٣٠/٩٤/٤ مصوبه ٢ ماده
 اراتياخت حدود از خارج و شده ادي نيقوان با ريمغا مشهد شهر ياسالم يشورا ٩/٢/١٣٩١
  العاده فوق صورت به( يادار عدالت وانيد يعموم أتيه در آنها ابطال و صيتشخ شورا آن

  ." باشد  ميتقاضا مورد بيتصو خيتار از) نوبت از وخارج
  :است ريز شرح به تيشکا موردهاي  مقرره متن
  :مشهد شهر ياسالم يشورا ٢٦/١/١٤٠٠ - ش/٩٦٥/١٤٠٠/٥ شماره مصوبه  ـالف
 ٢٠ تبصره از مستفاد شود  ميداده اجازه مقدس مشهد يشهردار به ـ١٥ تبصره" 
 قيتشو منظور به را اعتبارات در ييجو صرفه از درصد ٤٠ کشور ١٤٠٠ سال بودجه قانون

 سقف به را يمابق درصد ٦٠ و پرداخت مستمر ريغ يها پرداخت قالب در مرتبط کارکنان
  .دينما اضافه حوزه آناي  هيسرماهاي  ييدارا تملک اعتبارات

 وصول و ييشناسا به نسبت شود ي مداده اجازه مشهد يشهردار به ـ٣٥ تبصره
 و يکشور خدمات تيريمد قانون ٥ ماده موضوع يدستگاهها از معوقه مطالبات

 قيطر از و يمقتض نحوه به يرضو قدس آستان و ينظام ،يانتظام يروهاين
 تياولو عنوان به يزير برنامه و تيريمد سازمان و کشور وزارت ربط،يذ يدستگاهها

 از را مـوضوع پرداخت از يخـوددار صورت در  و اقدام ،يدرآمد منابع جذب اول
 و يريگيپ مرتبط مقررات ريسـا و يشهردار قانون ٧٧ ماده ونيسيکم قيطر

. دينما هيارا شهر ياسالم يشورا به کباري ماه ٦ ماه هر را مزبور موارد گزارش
 مصوبه ٢ماده مفاد کردن يياجرا به نسبت ستيبا يم مقدس مشهد يشهردار
 ماده نيا در مندرج زمان مدت لحاظ با ١٤/١٠/١٣٩٤ ـ ش/١٣٩٣٠/٩٤/٤ شماره

  .دينما اقدام ١٣٩٨ سال انيپا تا
 شماره هينظر به توجه با شود  ميداده اجازه مقدس مشهد يشهردار به ـ٤٦ تبصره

 يرفاه ،يشغل يرفاه فيرد اعتبارات ،يرضو خراسان ياستاندار ١١/٦/١٣٩٩ ـ ١٧٣٦٧
 با کارکنان کل سرانه% ٦٥ سقف تيرعا با را کارکنان يزشيانگ نظامات و وري بهره
 ساختار اساس بر افراد تيمسئول و شغل طيشرا با متناسب مشهد شهردار صيتشخ
  ." دينما پرداخت يياجرا

  :مشهد شهر ياسالم يشورا ١٤/١٠/١٣٩٤ - ش/١٣٩٣٠/٩٤/٤ مصوبه ٢ ماده  ـب
 خيتار يساختمان کار انيپا افتيرد يبرا امالک فيتکل نييتع منظور به :٢ ماده" 
 مشهد شهر ياسالم يشورا ٩/٢/١٣٩١ ـ ش/٤٧٤/٩١/٣ شماره مصوبه در مندرج زمان

  .ابدي  مييتسر ١٥/٦/١٣٩٢ مورخ تا مقدس
 و ٢٤٠٠ يساختمان تراکم با( يساز مرتبه بلند مجوز يداراهاي  ساختمان  ـتبصره

  . " باشد ينم مصوبه نيا مشمول) شتريب
  :مشهد شهر ياسالم يشورا ٩/١٢/١٣٩١ - ش/٤٧٤/٩١/٣ شماره مصوبه  ـج
   پژمان مهندس يآقا جناب" 

   مشهد محترم شهردار
  ١٠٠ ماده ونيسيکم يبنا قلع و نشده اجرا و معوق احکام فيتکل نييتع: موضوع
 در مشهد يشهردار ٤/١٢/١٣٩٠- ١٦٣١٥٩/٢١ شماره حهيال احترام با: کميعل سالم

 جلسه در صد ماده ونيسيکم يبنا قلع نشده اجرا و معوق کاماح فيتکل نييتع نهيزم
 بيتصو به ريز شرح به و شده مطرح مشهد شهر ياسالم يشورا ٣/٢/١٣٩١ مورخ يعلن
  .است دهيرس

 قلع نشده اجرا و معوق احکام شود  ميداده اجازه مشهد يشهردار به ـ واحده ماده
 بنا را ١/٧/١٣٨٦ خيتار از قبل به مربوط يشهردار قانون صد مادههاي  ونيسيکم يبنا

 طيشرا و ضوابط بودن دارا صورت در و نموده يبررس امالک گونه نيا مالکان درخواست به
  .دينما اقدام آنان به ييپاسخگو به نسبت مصوبه نيا در مندرج

  :مصوبه قيمصاد ـ الف
 و »يسازشهر ضوابط تيرعا «،»پروانه مفاد تيرعا «به الزام بر يمبن صادره يآراـ ١

  »بالکن تيرعا«
: مانند. باشد  نميريپذ امکان آن ياجرا يفن لحاظ به که صادره يبنا قلع يآراـ ٢
هاي  ساختمان در و ) يبتن کپارچهي سقف اي يبتن باربر اي يبرش واريد(اي  سازه مشکالت

 گرساختمانيد يقسمتها ريسا استحکام به لطمه موجب سازه، ياعضا قلع که شده ليتکم
  .ودش مي

هاي  طرح ضوابط صد ماده ونيسيکم يقطع حکم صدور از بعد که يصورت درـ ٣
  .باشد نموده رييتغ يکل اي يجزئ طور به دارد قرار آن در مربوط پالک که يشهر

 اسناد، هيارا به اقدام حکم، صدور از بعد هيعل محکوم که صادره مشروط يآرا ـ٤
 که دينما ) يشاک تيرضا اخذ اي  نگ،يپارک نيتام بنا، استحکام جمله از( يليدال اي مدارک

  .باشد حکم در مقرر شروط اي و يشهرساز ضوابط تيرعا انگريب
 و اضافه طبقه ،يطول يشرويپ از اعم( آن تخلفات که يامالک يبنا قلع يآرا  ـ٥

 که آن بر مشروط باشد، ملک مجاور طرف دو همانند) يجانب ينينش عقب تيرعا عدم
  .باشد شده نگيپارک نيامت و بنا استحکام
  :ييپاسخگو نديفرآ و فاتيتشر  ـب
 و يشهرسازهاي  پرونده سوابق و مستندات از يريگ بهره با ديبا يشهردار منطقهـ ١
 ييپاسخگو و يبررس به نسبت صد ماده ونيسيکم تيريمد از اطالعات افتيدر نيهمچن

 نفعيذ اي مالک يتقاضا که بيترت نيا به دينما اقدام مصوبه نيا برابر نفعانيذ اي مالکان به
 در و رديگ  ميقرار يبررس مورد مربوط، منطقه يشهردار يفن أتيه در ثبت از پس

 تهيکم بيتصو و منطقه ريمد دييتا از پس و) الف (بند قيمصاد با موضوع قيتطب صورت
 ريز جدول در مندرج بيضرا اساس بر يساختمان تخلفات خدمات يبها مربوط، ينظارت
  .باشد  ميمربوط منطقه در افتيدر لقاب

  
  حوزه درآمدي  ١  ٢  ٣  ٤  ٥

٣٠/٣٦  %٣٣   %٢٢   %١١   %١١%   P  

  
 يليدال به يرأ در شروط حصول امکان که مشروط يبنا قلع يآرا با ارتباط درـ ٢ 

 و محل پر بافت لحاظ به ملک بر حاکم طيشرا ليدل به که ييبنا قلع يآرا اي نبوده سريم
 هرگونه اخذ از قبل است مکلف يشهردار است، رفته نيب از بنا قلع ضرورت بنا، قدمت
 يرأ صدور و يدگيرس جهت الزم مستندات ارائه با را نظر مورد پرونده ابتدا ،يوجه
 ٨٠ ماده تيرعا با مصوبه نيا است يهيبد. دينما ارسال صد ماده ونيسيکم به يمقتض
 سيرئ  ـ.است االجرا الزم کشور ياسالم يشوراها انتخابات و فيوظا الت،يتشک قانون
   " مشهد شهر ياسالم يشورا

 حهيال موجب به مشهد شهر ياسالم يشورا سيرئ مذکور، تيشکا به پاسخ در
  :که است داده حيتوض خالصه طور به ١٤/١٠/١٤٠٠  ـش/١٨٧٨٥/١٤٠٠/٦ شماره

 فيتعر موجب به آنها به وابسته موسسات وها  يشهردار نکهيا به تيعنا باـ ١" 
هاي  دستگاه شمول در يکشور خدمات تيريمد قانون ٥ ماده در يياجراهاي  دستگاه

 ازاي  نهيهز اعتبارات محل از يور بهره يارتقا برنامه اعتبار نيتأم به مجاز باشند  مييياجرا
  .باشد  ميياقتصادهاي  درآمد محل

 يبنا عقل نشده اجراء و معوق احکام فيتکل نييتع مربوطه مصوبه خصوص درـ ٢
 هيتوج که رود  ميکار به يموارد در خدمات يبها به فوق آراء ليتبد صد ماده ونيسيکم

 اي نباشد ممکن يفن لحاظ از بنا قلع ياجرا که يموارد در جمله از دارد يحقوق و يمنطق
 آن در مربوطه پالک که يشهرهاي  طرح ضوابط بيتخر حکم صدور از بعد که يصورت در
  .باشد کرده رييتغ يجزئ و يکل طور به. دارد قرار

 اساس بر دهيگرد بيني پيش مشهد يشهردار بودجه آلبوم ٤٦ تبصره در که آنچه ـ٣
 لذا بوده صالحيذ مرجع عنوان به يرضو خراسان استاندارد بخشنامه و يقانون مجوزات
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. ندادند انجام ياقدام يقانون اراتياخت حدود از خارج شهر ياسالم يشورا و يشهردار
  .استدعاست مورد تيشکا مذکور مراتب به تيعنا با هذايعل

 يشوراها انتخابات و فيوظا الت،يتشک قانون مفاد و ياساس قانون ١٠٦ تا ١٠٠ اصول از مستفاد ـ٤
 نظارت و مصوبات وضع ارياخت شهر ياسالم يشوراها دارد  ميمقرر که شهرداران انتخاب و کشور ياسالم
. باشند شرع مقررات و ياسالم نيمواز خالف دينبا مصوبات نيا و باشند  ميدارا را آن ياجرا حسن بر

 مصوبه بيتصو به مبادرت خود، فيوظا انجام يراستا در و اراتياخت حدود در مشهد شهر ياسالم يشورا
 اقدام که مهم نيا به توجه بذل و الذکر فوق يقانون جهات عيجم به توجه با هيالنها. است نموده هيمشارال
 ١٩ و ٢ يبندها به مستند مصوبه نيا و بوده قانون اساس بر قاًيدق مشهد شهر ياسالم يشورا و يرشهردا
 سال مصوب شهرداران انتخاب و کشور ياسالم يشوراها انتخابات و فيوظا الت،يتشک قانون ٧٠ ماده

 بر يمبن حکم صدور جتاًينت و ندارد قانون با يرتيمغا مذکور مصوبات لذا است شده ابالغ و بيتصو ١٣٧٥
  . " استدعاست مورد يادار عدالت وانيد يعموم أتيه قضات محضر از مطروحه تيشکا رد

 ييقضا معاون استير به ١٧/١٢/١٤٠٠ خيتار در يادار عدالت وانيد يعموم أتيه
 و رؤسا و يادار عدالت وانيد نيمعاون حضور با و يعموم أتيه امور در يادار عدالت وانيد

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

  
  عمومی هیأت يرأ

 نظام قانون تابع ايمزا و حقوق ثيح از يشهردار کارکنان نکهيا به توجه با  ـالف
 قانون ٨٠ درماده و هستند ١٣/٦/١٣٧٠ مصوب دولت کارکنان پرداخت هماهنگ

 سـال مصوب شهرداران انتخاب و کشور ياسالم يشوراها انتخابات و فيوظا الت،يشکت
 و حقوق نييتع در شهر ياسالم يشـوراها يبرا يتيصالح ،يبعد اصالحـات با ١٣٧٥

 ٤٦ و ١٥ يها تبصره نيبنابرا است، نشده ينيب شيپ يشهردار کارمندان اي رانيمد يايمزا
 متضمن که مشهد شهر ياسالم يشورا ٢٦/١/١٤٠٠- ش/٩٦٥/١٤٠٠/٥ شماره مصوبه از
 ارياخت حدود از خارج و قانون خالف است، يشهردار کارکنان يبرا ايمزا و حقوق نييتع

 وانيد يدادرس نييآ و التيتشک قانون ۸۸ و ١٣ مواد و ۱۲ ماده ۱ بند به مستند و بوده
  .شود يم ابطال بيتصو خيتار از ۱۳۹۲ سال مصوب يادار عدالت

 با رابطه در يشهردار قانون ١٠٠ ماده يها تبصره براساس نکهيا به تيعنا با  ـب
 نييتع تخلّفات نيا درخصوص آنها ياجرا و احکام صدور و يساختمان تخلّفات به يدگيرس
 و کشور ياسالم يشوراها انتخابات و فيوظا الت،يتشک قانون ٨٠ ماده در و شده فيتکل

 يشوراها يبرا يتيصالح ،يبعد اصالحات با ١٣٧٥ سال مصوب شهرداران انتخاب
 ينيب شيپ يساختمان تخلّفات بر حاکم ضوابط درخصوص ميتصم اتّخاذ يبرا شهر ياسالم
 شماره مصوبه ٢  ماده ،٢٦/١/١٤٠٠- ٩٦٥ شماره مصوبه ٣٥ تبصره نيبنابرا است، نشده

 يشورا ٩/٢/١٣٩١ ـ ش/٤٧٤/٩١/٣ شماره مصوبه و ١٤/١٠/١٣٩٤ ـ ش/١٣٩٣٠/٩٤/٤
 ياجرا و يساختمان تخلّفات درخصوص ميتصم اتّخاذ متضمن که مشهد شهر يالماس

 ۱ بند به مستند و بوده ارياخت حدود از خارج و قانون خالف است، آنها به مربوط احکام
 مصوب يادار عدالت وانيد يدادرس نييآ و التيتشک قانون ۸۸ و ١٣ مواد و ۱۲ ماده
  .ودش يم ابطال بيتصو خيتار از ۱۳۹۲ سال

  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري                                                            
  مهدي دربين ـ معاون قضايي ديوان عدالت اداري

  
  ١٧/١/١٤٠١                                                                          ٠٠٠٢٢٠١شماره

  بسمه تعالي
  کبرپورجناب آقاي ا
  مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوري اسالمی ایران رئیس هیأت
نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه يك 

 قانون تشكيالت ١٣با اعمال ماده «:  با موضوع١٧/١٢/١٤٠٠ مورخ ٠٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٣٢٧١١٤٠
 ـ٩٩٠٩٩٧٠٩٠٥٨١١٩٥٩ مارهو آيين دادرسي ديوان عدالت اداري نسبت به رأي ش

 دفترچه آزمون ٩ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري كه درخصوص بند ١٩/١٢/١٣٩٩
 دانشگاه صدا و سيماي جمهوري ١٣٩٢سال ) كارشناسي ارشد(تحصيالت تكميلي 

جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست » .اسالمي ايران بوده است، موافقت شد
  . گردد  ميارسال

  فرد يداهللا اسمعيليومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مديركل هيأت عم

   ٠٠٠٢٢٠١: رونده پشماره     3271 :ماره دادنامهش   ١٧/١٢/١٤٠٠: خ دادنامهتاري
   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:مرجع رسیدگی

  دستگرد لياسماع يآقا :یشاک
 يدادرس نييآ و التيتشک قانون ١٣ ماده اعمال :خواسته و تیشکا موضوع

 ١٩/١٢/١٣٩٩  ـ١٩٥٩ شماره دادنامه به نسبت ١٣٩٢ سال مصوب يادار عدالت وانيد
  آن بيتصو زمان به شده ابطال مصوبه ابطال يتسر و يادار عدالت وانيد يعموم أتيه

 شماره دادنامه موجب به دستگرد لياسماع يآقا تيشکا باـ ١ :کار گردش
 آزمون دفترچه ٩ بند يادار دالتع وانيد يعموم أتيه ١٩/١٢/١٣٩٩ ـ١٩٥٩
 يجمهور يمايس و صدا دانشگاه ١٣٩٢ سال) ارشد يکارشناس (يليتکم التيتحص
  .است شده ابطال رانيا ياسالم

 آزمون دفترچه ٩ بند ابطالاي  حهيال موجب به دستگرد لياسماع يآقا متعاقباًـ ٢ 
 يجمهور يمايس و صدا دانشگاه ١٣٩٢ سال) ارشد يکارشناس (يليتکم التيتحص
 يدادرس نييآ و التيتشک قانون ١٣ ماده ياجرا در و بيتصو خيتار از را رانيا ياسالم

  :است ريز قرار به آن متن که کند  ميدرخواست يادار عدالت وانيد
 دفاع خود ارشد يکارشناس نامه انيپا از مايس و صدا دانشگاه در ١٣٩٥ سال در" 
 جهت نيبد شده صادر ١٣٩٩ سال اواخر اشاره مورد يرأ نکهيا به تيعنا با و کرده

 از استفاده در بنده حق و کنم افتيدر شده ادي دانشگاه از را خود مدرک ام نتوانسته
 يتقاضا رو نيا از. است شده عييتض ارشد يکارشناس مقطع يليتحص مدرک يايمزا
  . " دارم را مصوبه بيتصو زمان از يعموم أتيه يرأ اثر يتسر

 و يعموم أتيه جلسات اداره نامه آيين ٣٥ ماده دوم فراز ياجرا در پروندهـ ٣
 عدالت وانيد يپزشک و يآموزش ،يفرهنگ يتخصص أتيه به بدواً يتخصص يأتهايه

 با موافقت بر يمبن مزبور يتخصص أتيه ياعضا آراء اتفاق نظر با و شود  ميارجاع ،يادار
  .رديگ  ميقرار يعموم أتيه جلسه دستورکار در بيتصو خيتار از مصوبه ابطال

 ييقضا معاون استير به ١٧/١٢/١٤٠٠ خيتار در يادار عدالت وانيد يعموم أتيه 
 و رؤسا و يادار عدالت وانيد نيمعاون حضور با و يعموم أتيه امور در يادار عدالت وانيد

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

  عمومی هیأت يرأ
-٩٩٠٩٩٧٠٩٠٥٨١١٩٥٩ شماره يرأ براساس يادار عدالت وانيد يعموم أتيه

) ارشد يکارشناس (يليتکم التيتحص آزمون دفترچه ٩ بند ابطال به حکم ١٩/١٢/١٣٩٩
 هب توجه با. است کرده صادر رانيا ياسالم يجمهور يمايس و صدا دانشگاه ١٣٩٢ سال
 مصوب يادار عدالت وانيد يدادرس نييآ و التيتشک قانون ١٣ ماده اعمال يتقاضا طرح
 زمان به يرأ آن موضوع مقرره ابطال اثر يتسر و مزبور يرأ به نسبت ١٣٩٢ سال
 مطرح يادار عدالت وانيد يعموم أتيه ١٧/١٢/١٤٠٠ مورخ جلسه در موضوع ب،يتصو
 يادار عدالت وانيد يعموم أتيه يعضاا تياکثر و گرفت قرار يبررس مورد و شد

 أتيه جلسات اداره نامه نييآ ٣٥ ماده دوم قسمت در مقرر حکم از حاصل ارياخت يبرمبنا
 ١٣ ماده اعمال با ،١٣٩٣ سال مصوب يادار عدالت وانيد يتخصص يأتهايه و يعموم
 يرأ به نسبت ١٣٩٢ سال مصوب يادار عدالت وانيد يدادرس نييآ و التيتشک قانون
 يادار عدالت وانيد يعموم أتيه ١٩/١٢/١٣٩٩ - ٩٩٠٩٩٧٠٩٠٥٨١١٩٥٩ شماره
 سال) ارشد يکارشناس (يليتکم التيتحص آزمون دفترچه ٩ بند جهينت در. کردند موافقت
  .شد ابطال بيتصو خيتار از رانيا ياسالم يجمهور يمايس و صدا دانشگاه ١٣٩٢

  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري                                                    
  مهدي دربين ـ معاون قضايي ديوان عدالت اداري

  
  ١٧/١/١٤٠١                                                                          ٠٠٠١١٦٣شماره

  بسمه تعالي
  جناب آقاي اکبرپور

  وري اسالمی ایرانمدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمه رئیس هیأت
 هاي نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامهيك 

 با ١٤/١٢/١٤٠٠مورخ  ١٤٠٠٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٣٢٧٣و  ٠٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٣٢٧٢١٤٠
 و بهبود محيط زدايي مقرراتمصوبه چهل و هشتمين نشست هيأت ) ج(بند «: موضوع

 كه متضمن الزام كانونهاي وكالي ١/٣/١٤٠٠ ـ٣٠٦٢٢/٨٠كسب و كار ابالغي به شماره 
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دادگستري مركز و مركز وكال كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضاييه به 
بارگذاري و تكميل اطالعات مربوط به عنوان مجوزهاي صادره در درگاه ملي 

جهت درج در روزنامه رسمي به » .مجوزهاي كشور است از تاريخ تصويب ابطال شد
   .گردد پيوست ارسال مي

  فرد يداهللا اسمعيليمديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ 
  

      3272ـ3273 :ماره دادنامهش                       ١٤/١٢/١٤٠٠: هخ دادنامتاري
   ٠٠٠١١٦٣ ـ ٠٠٠١٤٣٨: رونده پشماره

   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:مرجع رسیدگی
 محمود و طالع نيحس انيآقا وکالت با مرکز يدادگستر يوکال کانون - ١: یانشاک

  يشمائ نيفرد يآقا ـ٢ يبيحب
 أتيه نشست نيهشتم و چهل مصوبه) ج (بند ابطال :خواسته و تیشکا موضوع

  ١/٣/١٤٠٠ ـ ٣٠٦٢٢/٨٠ شماره به يابالغ کار و کسب طيمح بهبود و زدايي مقررات
 يوکال کانون ليوک نوانع به يبيحب محمود و طالع نيحس انيآقا :کار گردش

 نشست نيهشتم و چهل مصوبه) ج (بند ابطال يدادخواست موجب به مرکز يدادگستر
 ١/٣/١٤٠٠ ـ ٣٠٦٢٢/٨٠ شماره به يابالغ کار و کسب طيمح بهبود و زدايي مقررات أتيه
  :که اند کرده اعالم خواسته نييتب جهت در و اند شده خواستار را

 آن ٧ و ١ مواد اصالح قانون و ٤٤ اصل يکل يتهااسيس ياجرا قانون ياصل محور"
 کار و کسب مجوز صدور ليتسه قيطر از که است يينهادها و يياجراهاي  دستگاه بر ناظر
هاي  تيفعال شمول از اساساً يدادگستر وکالت که يحال در دارند، تيفعال ياقتصاد امور و

 در يادار عدالت وانيد يعموم أتيه نهيزم نيهم در. دارد يموضوع خروج ياقتصاد
 وکالت« : است نموده مقرر ٢٧٥٣ يال ٢٧٥٠ شماره دادنامه موجب به ١٩/٩/١٣٩٨ خيتار

 يطرف از و شود  نميمحسوب رانيا در يگذار هيسرما ليتسه قيمصاد از يحقوق ومشاوره
 نيا در تيفعال پروانه صدور نحوه و يحقوق مشاوره و يدادگستر وکالت با رابطه در

 تيفيک قانون وي دادگستر يوکال کانون استقالل يقانون حهيال وکالت، قانون درها  حوزه
  که ييزدا مقررت أتيه نيبنابرا است، شده فيتک نييتع ١٣٧٦ مصوب وکالت پروانه اخذ
 حوزه در ميتصم اتخاذ تيصالح دارد را کار و کسب يمجوزها صدور ليتسه فهيوظ

 يکل ياستهايس ياجرا قانون ٧ و١ مواد الحاص قانون ١ ماده ٢١ بند. »ندارد را وکالت
: است نموده انيب کار و کسب مجوز فيتعر در ١٥/١١/١٣٩٩ مورخ ياساس قانون ٤ اصل

 يبرا که»  ...نامه اجازه پروانه، مجوز، از اعم يکيرالکترونيغ و يکيالکترون اجازه نوع هر« 
 فيتعر نيا شمول از اساًاس يدادگستر وکالت که يحال در. شود  ميصادر ياقتصاد تيفعال

  ـت هـ/٦٨/٩٩ شماره يقطع دادنامه موجب به رقابت يشورا. دارد يموضوع خروج
 است، نموده يتلق ياقتصادهاي  تيفعال شمول از خارج را يدادگستر وکالت ٢٤/٩/١٣٩٩

 خاص نيقوان از يريگ بهره با وکالت امر«: است شده مقرر دادنامه از يبخش در که همچنان
 از هرچند نبود ياقتصاد حرفه کي رديگ  ميانجام عدالت استقرار به کمک يراستا در که
  ».شود اخذ هم اتيمال الوکاله حق ليتحص بابت و اخذ الوکاله حق آن قبل

 حقوق از يپاسدار مسئله با دو هر و خورده ونديپ »قضا «موضوع با وکالت موضوع
 کنار در ياساس قانون ٣٥ اصل در التوک موضوع اساس نيا بر. دارند ميمستق ارتباط ملت
 قيعم نگاه انگريب ملت حقوق فصل در دو هر انيب و ٣٤ اصل در عادالنه يدادرس
 کننده نيتضم « عنوان به يدادگستر ليوک نقض تياهم به ياساس قانونکنندگان  نيتدو

 قانون نظر از و است يعموم خدمت کي يدادگستر وکالت واقع در. باشد  مي»مردم حقوق
 در ياساس قانون ٤٤ اصل که يحال در. شود  نميمحسوب کار و کسب وجه چيه به ياساس
 ٣ تبصره در عالوه به. است شده گنجانده »يمال امور و اقتصاد «عنوان با آن چهارم فصل
 مصلحت صيتشخ مجمع ١١/٧/١٣٧٠ مصوب دعوا اصحاب توسط ليوک انتخاب قانون
 دانسته برخوردار قضا شغل نيشاغل احترامات و ناتيمتا از دفاع مقام در را وکال که نظام
 ييغا هدف. است قضاوت موضوع با يدادگستر وکالت يناگسستن ونديپ بر يمقنن ليدل
 اًيثان چند هر است، قانون تيحاکم پرتو در عـدالت ياجـرا بالذات و: اوالً يدادگستر ليوک
 رديگ  ميدستمزد موکل از دهد مي انجام که يوکالت اقـدام و حقوق تيفعال بابت بالعرض و
. گردد  نمييدادگستر ليوک فعل تيماه رييتغ سبب گاه چيه دستمزد و اجرت کنيل

 که يکار با متناسب زين دانشگاه يعلم أتيه ياعضا و يدادگستر قضات که همچنان

 ياقتصاد تيفعال را آنها اقدام کس چيه اما ند،ينما  ميافتيدر دستمزد دهند  ميانجام
 عوامل از عمدتاً يدادگستر وکالت زين يالملل بين و يقيتطب حقوق نگاه در. کنند ينم يتلق

 ليوک به نگاه نوع. است شده يتلق نياديبن حقوق و يانسان کرامت به يابي دست در موثر
 کي کند  ميافتيدر که يدستمزد يازا در که است نيا يالملل بين عرصه در يدادگستر
 و است ياجتماع تيمسئول يدارا ليوک ليدل نيهم به. دهد  ميارائه يعموم خدمت

 نيا. باشد تفاوت يب افتد  مياتفاق جامعه در که يعدالت يب و قانون نقض برابر در ندتوا مين
  ." است يجهان اجماع به يمتک ييربنايز اصل

 اعالم ٦/٤/١٤٠٠ مورخ يليتکم حهيال موجب به نيهمچن يدادگستر يوکال کانون
  :که است کرده

 به قانون با زدايي مقررات أتيه مصوبه رتيمغا بر يمبن خواسته نييتب ضمن"
 دادخواست در کانون نيا نظر مورد شرع نيمواز با رتيمغا موضوع رساند  مياستحضار

 و يادار عدالت وانيد فيشر قضات اذهان ذيتشح منظور به صرفاً و است نبوده يميتقد
  . " است شده رحمط يميتقد دادخواست موجهه اسباب نييتب

 اعالم يدادخواست موجب به ،الذکر فوق خواسته يراستا در زين يشمائ نيفرد يآقا
  :که است کرده

 جمله از يادار عدالت وانيد يعموم أتيه متعدد يآرا به استناد بر عالوه"
 مضافاً ،١٩/٩/١٣٩٨ ـ٢٧٥٣ يال ٢٧٥٠ و ٢١/١١/١٣٩٩ ـ ١٧٦٩ و ١٧٦٨ شماره
 لزوم بر ريدا ش٩٥/٣٨/٢ پرونده کالسه قضات يانتظام يالع دادگاه دوم شعبه حکم
 يادار عدالت وانيد يبدو ١٢ شعبه دادنامه و وکالت داوطلبان يبرا يعلم نصاب حد

 يمشورت هينظر و وکالت دفاتر يکاربر نبودن يتجار بر دائر ١٣/٧/١٣٩٩  ـ١٨٦٥ شماره
 و اعتبار و ارزش بر رياد ٢٩/١١/١٣٦٢  ـ٥٠٧٨/٧ شماره هييقضا قوه يحقوق کل اداره

 وکالت اي طبابت محل به نيبنابرا است شخص به قائم يدادگستر ليوک اي بيطب شهرت
 چنانچه. گردند  مييتلق هييشکوا مثبته قرائن ازجمله رد،يگ  نميتعلق يسرقفل يدادگستر
 خاص قانون يدارا وکال مراکز وها  کانون چون ميريبگ نظر در ميعل و ميحک را مقنن
 اسم  ـالف: ستيبا  مييدادگستر وکالت بر کار و کسب شمول صورت در معهذا ندهست
 اصالح قانون ١٢ ماده در حيصر صورت به يدادگستر وکالت ياستانهاي  کانون و مراکز
 و ١ ماده  ـب و انيب ١٣٩٩ مصوب ٤٤ اصل يکلهاي  استيس ياجرا قانون ٧ و١ مواد

 ج و نسخ صراحتاً ١٣٧٦ مصوب يدادگستر کالتو پروانه اخذ تيفيک قانون ١ ماده تبصره
 ماده يياجرا نامه آيين ١٧ و ١١ ،١٠ ،٦ مواد ،٤ ماده) ب (بند ،٢ ماده) الف (بند ـ

 د،يگرد  مينسخ ١٣٩٧ مصوب رانيا ياسالم يجمهور توسعه سوم برنامه قانون ١٨٧
 ،يدادگستر  وکالت  تيماه. باشند  ميمفقود مارالذکر مهم و اهم سه هر لکن
 حدنصاب کسب با آزمون ازمندين ديبا عرفاً و عقالً و ستين تجارت و يگذار هيسرما
 مورد مصوبه و باشد يينها اختبار و يکارآموز ماهه ١٨ دوران يط ،يمکف يعلم
 و ١ ماده باالخص ١٣٧٦ مصوب يدادگستر وکالت پروانه اخذ تيفيک قانون با تيشکا

 يکلهاي  استيس ياجرا قانون ٧ و ١ مواد حاصال قانون ١٢ ماده و آن ١ ماده تبصره
 ١٧ و ١١ ،١٠ ،٦ مواد ،٤ ماده) ب (بند ،٢ ماده) الف (بند و ١٣٩٩ مصوب ٤٤ اصل
 هييقضا قوه استير ١٣٩٧ مصوب سوم برنامه قانون ١٨٧ ماده يياجرا نامه آيين
     .  "استدعاست مورد آن ابطال لذا دارد آشکار رتيمغا

  : است ريز شرح هب تيشکا مورد مقرره متن
  کار و کسب طيمح بهبود و زدايي مقررات أتيه نشست نيهشتم و چهل مصوبات" 

ـ   يدست عيصنا و يگردشگر ،يفرهنگ راثيم وزارت  ـييدارا و ياقتصاد امور وزارت
 يدادگستر يوکال کانون  ـرانيا ياسالم يجمهور گمرک  ـکشور ياتيمال امور سازمان
  هييقضا قوه  ـ مرکز

 ٢٣/١/١٤٠٠ مورخ جلسه در کار و کسب طيمح بهبود و زدايي مقررات أتيه
 و ياساس قانون ٤٤ اصل يکلهاي  استيس ياجرا قانون ٧ و١ مواد اصالح قانون استناد به

  :نمود ميتصم اتخاذ ريز موارد خصوص در ،١٣/١٢/١٣٩٩ مصوب آن يبعد اصالحات
............  

 و يرسم کارشناسان وکالء، مرکز و رکزم يدادگستر يوکالهاي  کانون الزام ـ ج
 يمجوزها عنوان به مربوط اطالعات ليتکم و يبارگذار به هيقضائ قوه خانواده مشاوران
  :کشور يمجوزها يمل درگاه در صادره
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 يکلهاي  استيس ياجرا قانون ٧ و ١ مواد اصالح قانون ١ ماده ٢٤ بند ياجرا در ـ١
 يوکال کانون ١٣/١٢/١٣٩٩ مصوب نآ يبعد اصالحات و ياساس قانون ٤٤ اصل

 عنوان به هيقضائ قوه خانواده مشاوران و يرسم کارشناسان وکالء، مرکز و مرکز  يدادگستر
  .شوند  ميشناخته مجوز صدور مراجع
 در مقرر يزمان مدت ظرف حداکثر است مکلف مرکز يدادگستر يوکال کانون ـ٢
 نسبت و يبارگذار کشور يمجوزها يمل درگاه در را صادره يمجوزها عنوان مذکور، قانون

 و يرسم کارشناسان وکالء، مرکز ـ٣دينما اقدام آنهااي  شناسنامه اطالعات ليتکم به
 توسط هيقضائ قوه استير موافقت اخذ از پس است مکلف هيقضائ قوه خانواده مشاوران

 قانون در مقرر يزمان ظرف حداکثر کار، و کسب بهبود و زدايي مقررات أتيه رخانهيدب
 به نسبت و يبارگذار کشور يمجوزها يمل درگاه در را صادره يمجوزها عنوان مذکور،
 سيرئ و ييدارا و ياقتصاد امور ريوز  ـدينما اقدام آنهااي  شناسنامه اطالعات  ليتکم
   "کار و کسب طيمح بهبود و زدايي مقررات أتيه

 به ييدارا و ياقتصاد امور وزارت يحقوق دفتر رکليمد مذکور، تيشکا به پاسخ در
 ٩/٨/١٤٠٠  ـ١٢٩١١٧/٩١ و ٣١/٦/١٤٠٠  ـ٩٨٢٧٣/٩١ يها شماره با يحيلوا موجب
  :که است داده حيتوض

 و ١٧٦٨ و ١٩/٩/١٣٩٨ - ٢٧٥٣ يال ٢٧٥٠ شماره آراء رساند  مياستحضار به" 
 مصوبه ٣ بند ابطال بر يمبن يادار عدالت وانيد يعموم أتيه ٢١/١١/١٣٩٩ - ١٧٦٩
 و زدايي مقررات أتيه ٢/١٠/١٣٩٨ مورخ مصوبه ٢ و ١ يبندها و ١٥/٢/١٣٩٧ مورخ
 و يسردفتر مجوز افتيدر با مرتبطهاي  هيرو اصالح بر يمبن کار و کسب طيمح بهبود
 عنـوان به مربـوط اطالعات ليتکم و يبارگذار به مرکز يدادگستر يوکال کانون الزام

 ياجرا قانون ٧ و ١ مواد اصالح قانون غابال و بيتصو از قبل به مربوط کشور يمجوزها
 و ١٥/١١/١٣٩٩ مصوب آن يبعد اصالحات و ياساس قانون ٤٤ اصل يکلهاي  استيس

 و ١ ماده ٢٤ بند يانيپا بخش قانون، نيا بيتصو با و است بوده ١٨/١٢/١٣٩٩ يابالغ
 زدايي مقررات أتيه صيتشخ به بنا که يمراجع هيکل مذکور، قانون ٧ ماده ١٢ تبصره

 نيهمچن و گردند  ميقلمداد مجوزکننده  صادر مرجع وکار کسب طيمح بهبود و
 قوه خدمات نيهمچن و يردولتيغ و يدولت يتخصص واي  حرفههاي  کانون و نهادها
 به را کار و کسب يمجوزها ديتمد اي صدور نديفرآ و طيشرا تا نموده مکلف هييقضا
 در مصرح مدارک ارائه صورت در کار و کسب مجوز يمتقاض هر که کنند ساده ينحو

 را خود نظر مورد مجوز ممکن، زمان حداقل در بتواند کشور، يمجوزها يمل درگاه
 و زدايي مقررات أتيه ١/٣/١٤٠٠ -٣٠٦٢٢/٨٠ شماره مصوبه نيبنابرا. دينما افتيدر

 از و دهيگرد وضع مذکور يقانون مواد با راستا هم و اجرا در کار و کسب طيمح بهبود
 يرأ و يادار عدالت وانيد يعموم أتيه آراء مفاد با آن رتيمغا استدالل جهت نيا

 و يحقوق گاهيجا فاقد و نبوده رشيپذ قابل کشور، يعال وانيد شده ادي هيرو وحدت
  .باشد  مييقانون

 يدادگستر وکالت بر کار و کسب عنوان شمول عدم بر يمبن يادعا خصوص در
 ياجرا قانون ٧ و ١ مواد اصالح قانون ٧ ماده ١٢ هتبصر مفاد طبق: دارد  ميانيب است
 ١٥/١١/١٣٩٩ مصوب آن يبعد اصالحات و ياساس قانون ٤٤ اصل يکلهاي  استيس

 از دسته آن شامل مجوز، کننده صادر مراجع بر عالوه قانون نيا ٧ ماده در مقرر حکم
 توسعه ششم پنجساله برنامه قانون ٢٩ ماده در مصرح مراجع وها  دستگاههاي  تيفعال

 جمله از ١٤/١٢/١٣٩٥ مصوب رانيا ياسالم يجمهور يفرهنگ و ياجتماع ،ياقتصاد
 آموزش و درمان بهداشت، ،يفناور و قاتيتحق علوم،  پرورش، و آموزشهاي  وزارتخانه

 واي  حرفههاي  کانون و نهادها مراکز، موسسات، و ياسالم ارشاد و فرهنگ ،يپزشک
 مجموعه ريزهاي  دستگاه و هييقضا قوه خدمات نيهمچن و يردولتيغ و يدولت يتخصص

 مورد قانون در که مجوز کننده صادر مراجع ريسا درباره نيا بر افزون. بود خواهد زين آن
 صدور مراجع صيتشخ مرجع مزبور، قانون ١ ماده ٢٤ بند برابر زين اند نشده واقع ييشناسا
 نيهم در. است شده شناخته ارک و کاسب طيمح بهبود و زدايي مقررات أتيه مجوز،
 خانواده مشاوران و يرسم کارشناسان وکال، مرکز و مرکز يدادگستر يوکال کانون راستا،
 صدور مرجع دو هيپا نيهم بر. شدند شناخته مجوز صدور مراجع عنوان به هييقضا قوه

 مذکور قانون در مقرر يزمان مدت ظرف حداکثر شدند مکلف فوق شده شناخته مجوز
 ليتکم به نسبت و يبارگذار کشور يمجوزها يمل درگاه در را صادره يمجوزها نعنوا

 بر يمتک اعتراض مورد مصوبه فوق، موارد بر عالوه. ندينما اقدام آنها  اي امهنشناس اطالعات
هاي  نامه شيوه و اطالعات به آزاد يدسترس و انتشار قانون جمله از يگريد يقانون مستندات
 فساد، با مقابله و يادار نظام سالمت يارتقا قانون نمودن يدائم نقانو آن، با مرتبط
 شعبه دادنامه و يادار عدالت وانيد يعموم أتيه ١٣/١٠/١٣٩٩  ـ١٣٠٢ شماره دادنامه

 قانون ٣ ماده تيرعا به يدادگستر يوکال کانون الزام بر يمبن يادار عدالت وانيد يبدو
 تيشکا رد لذا. باشد  مي١٣٩٠ سال مصوب ادفس با مقابله و يادار نظام سالمت يارتقا

  . " استدعاست مورد مطروحه
 نيمعاون و سيرئ حضور با ١٤/١٢/١٤٠٠ خيتار در يادار عدالت وانيد يعموم أتيه

 از پس و شد ليتشک وانيد شعب دادرسـان و مستشـاران و رؤسـا و يادار عدالت وانيد
 .است کرده مبادرت يرأ رصدو به ريز شرح به آراء تياکثر با يبررس و بحث

  
  عمومی هیأت يرأ

 قانون چهارم و چهل اصل يکلّ ياستهايس ياجرا قانون ١ ماده ٢١ بند براساس
 و الكترونيكي اجازه نوع هر كار، و كسب مجوز «:)١٥/١١/١٣٩٩ مصوب ياصالح (ياساس

 استعالم، هب پاسخ نماد، جواز، گـواهي، نامه، اجازه پروانه، مجوز، از اعم غيرالكترونيكي
 توسعه، ادامه، شروع، براي كه است مكتوبي سند نوع هر و مصوبه يا تأييديه مـوافقت،
 ماده مطابق و »شود مي صادر ذيربط مراجع توسط اقتصادي فعاليت برداري بهره يا انحالل

 در گذاري سرمايه تسهيل منظور به«): ١٥/١١/١٣٩٩ مصوب ياصالح (قانون نيهم ٧
 تمديد يا صدور فرآيند و شرايط موظّفند كار و كسب مجوزهاي رصدو مراجع ايران،

 در كار و كسب مجوز متقاضي هر كه كنند ساده نحوي به را كار و كسب مجوزهاي
 ممكن، زمان حداقل در بتواند كشور مجوزهاي ملّي درگاه در مصرح مدارك ارائه صورت
 كار، و كسب هر در مجوز صدور براي زماني سقف. كند دريافت را خود نظر مورد مجوز
 اعالم مذكور درگاه در و تعيين كار و كسب محيط بهبود و زدايي مقررات هيأت توسط
 تا حداكثر است موظّف هيأت اين «:ماده نيهم ٣ تبصره موجب به نيهمچن و »شود مي

 در كار و كسب مجوزهاي صدور مراحل و شرايط قانون، اين ابالغ از پس ماه سه مدت
 و نمايد تسريع و تسهيل نحوي به را اينها مانند و ها نامه آيين ها، نامهبخش مقررات،
 حداقل با كشور در كار و كسب مجوز صدور كه دهد تقليل نحوي به را آن هاي هزينه
 در كار و كسب آن اندازي راه و غيرحضوري و آني صورت به ترجيحاً آن مراحل و هزينه

 أتيه اوالً مذکور، يقانون احکام براساس» .پذيرد صورت ممكن زمان كمترين
 ليتسه منظور بـه که است شده مـوظّف کار و کسب طيمح بهبود و زدايي مقررات
 را کار و کسب يمجـوزها ديتمد ـاي صدور نديفرآ و طيشـرا ـرانيا در يگذار ـهيسرما
 مصداق خانواده مشاوران و يرسم کارشناسان و وکالت به مربوط مشاغل و کند سـاده
 چهارم و چهل اصل يکلّ ياستهايس ياجرا قانون ١ ماده ٢١ بند در مقرر ياقتصاد تيلفعا

 شرح به رانيا در يگذار هيسرما ليتسه هدف تحقّق و شوند ينم محسوب ياساس قانون
 مصرح يکارها و کسب از تا ندارد تيموضوع آنها درخصوص قانون نيهم ٧ ماده در مقرر
 ياستهايس ياجرا قانون ٧ ماده ٣ تبصره در مقرر حکم: اًيثان. شوند محسوب رياخ ماده در
 طيمح بهبود و زدايي مقررات أتيه فيتکل بر يمبن ياساس قانون چهارم و چهل اصل يکلّ

 مقررات، در كار و كسب مجوزهاي صدور مراحل و شرايط ليتسه به کار و کسب
 در قانونگذار که يموارد در که است امر نيا انگريب اينها مانند و ها نامه آيين ها، بخشنامه

 مزبور أتيه کرده، نييتع را کار و کسب يمجوزها صدور مراحل و طيشرا يعاد نيقوان
 نکهيا به تيعنا با و ندارد را مزبور قانون ٧ ماده ٣ تبصره در مقرر فيتکل ياجرا تيصالح
 پروانه رصدو نحوه و خانواده مشاوران و يرسم کارشناسان ،يدادگستر وکالت با رابطه در
 ،يدادگستر يوکال کانون استقالل يقانون حهيال وکالت، قانون در ها حوزه نيا در تيفعال

 ،ياقتصاد توسعه سوم برنامه قانون ١٨٧ ماده ،يدادگستر وکالت پروانه اخذ تيفيک قانون
 يدادگستر يرسم کارشناسان کانون قانون و رانيا ياسالم يجمهور يفرهنگ و ياجتماع

 ياجرا قانون ٧ ماده در مقرر احکام شمول از مزبور مشاغل لذا است، شده فيتکل نييتع
 وانيد يعموم أتيه و هستند خارج ياساس قانون چهارم و چهل اصل يکلّ ياستهايس

 ١٧٦٨ و ١٩/٩/١٣٩٨ ـ ٢٧٥٣ يال ٢٧٥٠ شماره يآرا براساس و قبالً زين يادار عدالت
 دخالت متضمن که است کرده صادر يمقررات ابطال به حکم ٢١/١١/١٣٩٩ ـ ١٧٦٩ يال
 و طيشرا قانونگذار که بوده ييها حوزه در کار و کسب طيمح بهبود و زدايي مقررات أتيه
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 فـوق، مراتب بـه بنا. است کرده مشخص آنها در را کار و کسب يمجـوزها صدور مراحل
 امالز متضمن که مزبور أتيه ١/٣/١٤٠٠ ـ ٣٠٦٢٢/٨٠ شماره مصوبـه) ج (بند بيتصو

 قوه خانواده مشاوران و يرسم کارشناسان وکالء، مرکز و مرکز يدادگستر يوکال يکانونها
 يملّ درگاه در صادره يمجـوزها عنوان به مربوط اطالعات ليتکم و يبارگذار به هيقضائ

 و کسب طيمح بهبود و زدايي مقررات أتيه تيصالح حـدود از است، کشور يمجـوزها
 قانون ٨٨ و ١٣ مواد و ١٢ ماده ١ بند در مقرر حکم به ندمست لذا و است خارج کار
 مصوبه از مذکور بند ،١٣٩٢ سال مصوب يادار عدالت وانيد يدادرس نييآ و التيتشک

 خيتار از کار و کسب طيمح بهبود و زدايي مقررات أتيه ١/٣/١٤٠٠ ـ ٣٠٦٢٢/٨٠ شماره
  .شود يم ابطال بيتصو

  حكمتعلي مظفري رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ
  

  ١٧/١/١٤٠١                                                                          ٠٠٠١٦٥٣شماره
  بسمه تعالي

  جناب آقاي اکبرپور
  مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوري اسالمی ایران رئیس هیأت
ماره دادنامه نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شيك 

قسمت صدر بخشنامه «:  با موضوع١٧/١٢/١٤٠٠ مورخ ٠٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٣٢٧٤١٤٠
 سازمان امور مالياتي كشور كه براساس آن اعالم شده ٢٨/١١/١٣٩٨ ـ ٩٨/٩٨/٢١٠شماره 

است كه معافيت مزبور صرفاً درخصوص پيمانكاران كه ماهيت قرارداد آنها خدمات نيروي 
 به ساير قراردادها از جمله قراردادهاي تعميراتي و ديگر انساني بوده، اجرايي است و

جهت » .خدمات غيرمعاف از ماليات و عوارض ارزش افزوده قابليت تسري ندارد ابطال شد
  . گردد درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي

  فرد يداهللا اسمعيليمديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ 
  

   ٠٠٠١٦٥٣: رونده پشماره    3274 :ماره دادنامهش   ١٧/١٢/١٤٠٠: دادنامهخ تاري
   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:مرجع رسیدگی

  زاده يحاج محمد يآقا :یشاک
 ٢٨/١١/١٣٩٨  ـ٩٨/٩٨/٢١٠ شماره بخشنامه ابطال :خواسته و تیشکا موضوع

  کشور ياتيمال امور سازمان ياتيمال يفن و يحقوق معاون
 ياتيمال امور سازمان که استدالل نيا با ،يدادخواست موجب به يشاک :کار گردش

 عدالت وانيد يعموم أتيه ١/٣/١٣٩٧  ـ٣٤٨ شماره دادنامه از اشتباه ريتفس با کشور
 و است کرده ٢٨/١١/١٣٩٨  ـ٩٨/٩٨/٢١٠ شماره بخشنامه بيتصو به اقدام ،يادار

 ٩٨/٩٨/٢١٠ شماره بخشنامه ابطال ده،افزو ارزش قانون ٣ ماده به استناد با نيهمچن
 خواستار را کشور ياتيمال امور سازمان ياتيمال يفن و يحقوق معاون ٢٨/١١/١٣٩٨ ـ

  .است شده
  :است ريز شرح به تيشکا مورد مقرره متن  
  
  امور مالياتي شهر و استان تهران  ذينفعان/مخاطبان

   ادارات کل امور ماليات

دالت اداري هيأت عمومي ديوان ع ١/٣/١٣٩٧- ٣٤٨نامه شماره چگونگي اجراي مفاد داد  موضوع
  ١٢/١١/١٣٨٨ - ٢٨٠٠٤ بخشنامه شماره ١١خصوص ابطال بند در

 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ١/٣/١٣٩٧- ٣٤٨نظر به ابهامات مطروحه نسبت به مفاد دادنامه شماره 
 ابالغ گرديد، ٦/٥/١٣٩٧- ٧١/٩٧/٢٠٠بخشنامه شماره  که طي ١٢/١١/١٣٨٨- ٢٨٠٠٤ بخشنامه شماره ١١ابطال بند 

  :دارد بدين وسيله مقرر مي
هاي پيمانکاري تأمين نيروي   صرفاً در مورد فعاليت١٢/١١/١٣٨٨- ٢٨٠٠٤ بخشنامه شماره ١١با عنايت به اينکه بند   

- ٧١/٩٧/٢٠٠ شماره انساني بوده است و به موجب دادنامه مارالذکر، ابطال شده است ، بنابراين مفاد بخشنامه
 صرفاً در خصوص پيمانکاران که ماهيت قرارداد آنها خدمات نيروي انساني بوده، اجرايي است و به ساير ٦/٥/١٣٩٧

قراردادها از جمله قراردادهاي تعميراتي و ديگر خدمات غير معاف از ماليات و عوارض ارزش افزوده قابليت تسري 
ات و عوارض ماليات بر ارزش افزوده توسط پيمانکار از کارفرما وصول شده باشد ، بديهي است در مواردي که مالي. ندارد

هاي  واريز به حساب  بايست نسبت به مطالبه ماليات و عوارض دريافتي و در صورت عدم  ادارات امور مالياتي مي
  .سازمان امور مالياتي کشور، برابر مقررات اقدام نمايند

 امور سازمان ياتيمال يقراردادها و يحقوق دفتر کلريمد مذکور، تيشکا به پاسخ در
 و يفن دفتر ٢٧/١٠/١٤٠٠  ـد/٧١٧٢٥/٢٣٢ شماره حهيال ارسال ضمن کشور ياتيمال
 ٢٩/١٠/١٤٠٠  ـص/١٢٥٣٣/٢١٢ شماره حهيال موجب به ،ياتيمال سکير تيريمد
  :که است داده حيتوض

 به و ياتيمال امور کل ادارات در مطروحه سواالت به نظر رساند  مياستحضار به" 
 موضوع عوارض و اتيمال وصول و مطالبه ،يدگيرس نديفرآ در واحد هيرو اتخاذ منظور
 شمول عدم اي شمول رامونيپ مطروحه ابهامات جمله از افزوده، ارزش بر اتيمال قانون
 ،يانسان يروين نيتام يمانکاريپهاي  تيفعال بر الذکر فوق قانون ١٢ ماده ١٠ بند

 افزوده، ارزش بر اتيمال وقت معاونت توسط ١٢/١١/١٣٨٨  ـ٢٨٠٠٤ شماره بخشنامه
 يانسان يروين نيتام يمانکاريپهاي  تيفعال: ديگرد مقرر آن ١١ بند موجب به و هيته
. بود خواهند قانون نيا موضوع عوارض و اتيمال مشمول خدمات ارائه جمله از

 ناخالص مبلغ ماخذ به را متعلقه عوارض و اتيمال مکلفند خدمات نيا دهندگان ارائه
 مانيپ خدمات. ندينما وصول معامله گريد طرف از و محاسبه صورتحساب در مندرج

 و حقوق کارفرما که دارد تيموضوع يطيشرا در يانسان يروين نيتام تيريمد
 در و پرداخت اي صيتخص واسطه يب و ميمستق صورت به را يانسان يروين دستمزد

 اتيمال و مهيب ستيل و ندينما ثبت دستمزد و حقوق نهيهز حتت خود يقانون دفاتر
 صورت نيا در است يهيبد. گردد ارائه ربط يذ يها سازمان به کارفرما نام به حقوق
  .بود خواهد عوارض و اتيمال مشمول يتيريمد خدمات ارائه کارمزد صرفاً

 ورصد به يمنته الذکر، فوق بخشنامه ١١ بند از تيشکا به نسبت يدگيرس
 و يادار عدالت وانيد يعموم أتيه ١/٣/١٣٩٧  ـ٩٧١٠٠٩٠٩٠٥٨٠٠٣٤٨ دادنامه
 ٦/٥/١٣٩٧  ـص/٧١/٩٧/٢٠٠ شماره بخشنامه موجب به و ديگرد مذکور بند ابطال

 و ادارات هيکل به اجرا جهت مذکور دادنامه ارسال ضمن کشور ياتيمال امور سازمان
 خـدمات بابت يافتيدر ازاء مابـه رفـاًص اساس نيا بر« : ديگرد مقرر ياتيمال مـراجع

هاي  اتيمال قانون ٨٢ ماده موضوع حقوق نهيهز کسر از پس يانسان يروين نيتام
 مثبته، ومدارک اسناد طبق يانسان يروين نيتام يقراردادها با مرتبط ميمستق

 همان» .بود خواهد افزوده ارزش بر اتيمال قانون موضوع عوارض و اتيمال مشمول
 ١٢/١١/١٣٨٨  ـ٢٨٠٠٤ شماره بخشنامه ١١ بند دييفرما  ميمالحظه هک گونه

 بر صرفاً کشور، ياتيمال امور سازمان افزوده ارزش بر اتيمال وقت معاونت
 داللت بوده، يانسان يروين نيتام آنها قرارداد تيماه که يمانکاريپهاي  تيفعال

 أتيه ١/٣/١٣٩٧  ـ٩٧١٠٠٩٠٩٠٥٨٠٠٣٤٨ شماره دادنامه موجب به که داشت
 رياخ قسمت موضوع، نيا به تيعنا با و ديگرد ابطال يادار عدالت وانيد يعموم

 ضمن (کشور ياتيمال امور سازمان ٦/٥/١٣٩٧  ـص/٧١/٩٧/٢٠٠ شماره بخشنامه
 ازاء مابه « بر ناظر صرفاً زين) يادار عدالت وانيد يعموم أتيه مذکور دادنامه ابالغ
 که آنجا از متعاقباً و ديگرد ميتنظ و هيته »يانسان يروين نيتام خدمات از يافتيدر

 أتيه مذکور دادنامه مفاد شمول عدم اي شمول به نسبت ياتيمال امور ادارات
 جمله از قراردادها ريسا بر ياتيمال امور سازمان رالذکرياخ بخشنامه زين و يعموم

 در موصوف ابهام عرف يراستا در. کردند مطرح را يابهامات ... و يراتيتعم يقراردادها
  ـ٧١/٩٧/٢٠٠ شماره بخشنامه مفاد که ديگرد مقرر (تيشکا موضوع بخشنامه

 يروين خدمات آنها قرارداد تيماه که مانکارانيپ خصوص در صرفاً ٦/٥/١٣٩٧
 گريود يراتيتعم يقراردادها جمله از قراردادها ريسا به و است يياجرا بوده يانسان

 که آنجا از. ندارد يتسر تيقابل افزوده، ارزش وارضع و اتيمال از معاف ريغ خدمات
 وانيد يعموم أتيه ١/٣/١٣٩٧  ـ٩٧١٠٠٩٠٩٠٥٨٠٠٣٤٨ شماره دادنامه مفاد

 يروين نيتام آنها قرارداد تيماه که يمانکاريپهاي  تيفعال بر صرفاً يادار عدالت
 يأر آن با تيشکا موضوع بخشنامه نخست قسمت مفاد. باشد  ميناظر است، يانسان
 شيپ تيشکا موضوع بخشنامه رياخ قسمت ابطال درخواست به راجع. ندارد رتيمغا
 تيشکا موضوع بخشنامه رياخ قسمت ابطال يبرا يمشابه درخواست نيا از
 عدالت وانيد يبانک ،ياتيمال يتخصص أتيه يدگيرس که شده مطرح) ٩٨/٩٨/٢١٠(

 ٩/٨/١٤٠٠  ـ١٤٠٠٩٩٧٠٩٠٦٠١٠٩٢٨ شماره دادنامه صدور به يمنته آن به يادار
  . " است دهيگرد يشاک تيشکا رد بر يمبن
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 نيمعاون و سيرئ حضور با ١٧/١٢/١٤٠٠ خيتار در يادار عدالت وانيد يعموم أتيه
 از پس و شد ليتشک وانيد شعب دادرسان و مستشاران و رؤسا و يادار عدالت وانيد

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

  عمومی هیأت يرأ
 مصوب يادار عدالت وانيد يدادرس نييآ و التيتشک قانون ١٢٢ ماده براساس: اوالً

 يدادرس نييآ قانون در که است يبيترت به قانون نيا در سکوت موارد...  «:١٣٩٢ سال
 »است شده مقرر يمدن احکام ياجرا قانون و) يمدن امور در (انقالب و يعموم يدادگاهها

 به راجع اختالفات «:١/٨/١٣٥٦ مصوب يمدن احکام ياجرا قانون ٢٧ ماده موجب به و
 اي حکم ابهام اي اجمال از که احکام ياجرا به مربوط اختالفات نيهمچن حکم مفاد

 يبرمبنا و »شود يم يدگيرس کرده صادر را حکم که  يدادگاه در شود، حادث به محکوم
 تيصالح در يادار عدالت وانيد يعموم أتيه يآرا از ابهام رفع مذکور، يقانون نيمواز
 از ابهام رفع مقام در که تيشکا مورد مقرره صدور رو نيا از و است يعموم أتيه خود
 از خارج گرفته، صورت يادار عـدالت وانيد يعموم أتيه ١/٣/١٣٩٧- ٣٤٨ شماره يرأ

 بر اتيمال قانون ١٢ ادهم ١٠ بند براساس: اًيثان. است آن صادرکننده مقام ارياخت حـدود
 قانون موضوع حقوق درآمد بر اتيمال مشمول خدمات ،١٣٨٧ سال مصوب افزوده ارزش
 وانيد يعموم أتيه و هستند معاف افزوده ارزش بر اتيمال پرداخت از ميمستق ياتهايمال

 ٢٨/١٠/١٤٠٠ ـ ٢٨٣١ و ١/٣/١٣٩٧ ـ ٣٤٨ شمـاره يآرا موجب به زين يادار عدالت
 پرداخت چه و ميمستق پرداخت قالب در چه را خـدمات نيا مطلق تيمعـاف خـود

 صدر قسمت نيبنابرا. است کرده دييتأ افزوده ارزش بر اتيمال از حقوق ميرمستقيغ
 آن براساس که کشور ياتيمال امور سازمان ٢٨/١١/١٣٩٨- ٩٨/٩٨/٢١٠ شماره بخشنامه

 خدمات آنها قرارداد تيماه که مانکارانيپ درخصوص صرفاً مزبور تيمعاف است شده اعالم
 گريد و يراتيتعم يقراردادها جمله از قراردادها ريسا به و است يياجرا بوده، يانسان يروين

 و قانون خالف ندارد، يتسر تيقابل افزوده ارزش عوارض و اتيمال از رمعافيغ خدمات
 نييآ و التيکتش قانون ٨٨ ماده و ١٢ ماده ١ بند به مستند و است ارياخت حدود از خارج
  .شود يم ابطال ١٣٩٢ سال مصوب يادار عدالت وانيد يدادرس

  حكمتعلي مظفريرئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ 
  

  ١٧/١/١٤٠١                                                                          ٠٠٠١٣١٨شماره
  بسمه تعالي

  جناب آقاي اکبرپور
  ره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوري اسالمی ایرانمدی رئیس هیأت
نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه يك 

 ١٦ـ٢ تعرفه شماره ١تبصره«:  با موضوع١٧/١٢/١٤٠٠ مورخ ٠٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٣٢٧٦١٤٠
 كه تحت عنوان ١٤٠٠از تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري رباط كريم در سال 

وارض براي ارزش افزوده ناشي از درخواست تغيير كاربري امالك به تصويب شوراي ع
جهت درج در روزنامه رسمي » .اسالمي اين شهر رسيده از تاريخ تصويب ابطال شد

  . گردد پيوست ارسال مي به
  فرد يداهللا اسمعيليمديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ 

  
   ٠٠٠١٣١٨: رونده پشماره    3276 :ماره دادنامهش   ١٧/١٢/١٤٠٠ :خ دادنامهتاري

   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:مرجع رسیدگی
  فرد يقوام مانيا يآقا :یشاک

 عوارض دفترچه از ١٦- ٢ شماره تعرفه ١ تبصره ابطال :خواسته و تیشکا موضوع
  ميکر رباط شهر ياسالم يشورا ١٤٠٠ سال خدمات يبها و

 ١٦ـ٢ شماره تعرفه ٦ و ١هاي  تبصره ابطال يدادخواست موجب به يشاک :کار گردش
 خواستار را ميکر رباط شهر ياسالم يشورا ١٤٠٠ سال خدمات يبها و عوارض دفترچه از

  :که است کرده اعالم خواسته نييتب جهت در و شده
 عدالت وانيد يعموم أتيه متعدد آراء يط يکاربر رييتغ عوارض نکهيا به نظر" 

 است دهيگرد زيتجو٥ ماده ونيسيکم بيتصو از پس و مالک درخواست با صرفاً يدارا

 »يکاربر رييتغ درخواست از يناش افزوده ارزش عوارض « که عوارض عنوان از که آن حال
 تعلق ابتدا از مالک شخص درخواست به به، معترض عوارض که داستيپ يخوب به است،
 يطرف از. شود  ميوصول مالک از ٥ ماده ونيسيمک در درخواست بيتصو از قبل و گرفته
 عنوان مشمول را ملک يليتفص طرح طبق ملک يکاربر رييتغ صرف به ٦ تبصره طبق
 يشورا سيتاس قانون ٥ ماده طبق که است داده قرار يکاربر رييتغ از يناش افزوده ارزش
 طبق و است شهر ياسالم يشورا اراتياخت و فيوظا از خارج يمعمار و يشهرساز يعال
 هنگام در که ١ تبصره. است دهيگرد ابطال يادار عدالت وانيد يعموم أتيه متعدد آراء
 - ١٢٧٤ شماره دادنامه مفاد و منطوق وفق دانسته عوارض متعلق را آن شنهاديپ
 شماره دادنامه مطابق نيهمچن...  «يادار عدالت وانيد يعموم أتيه از صادره ٢/٥/١٣٩٧

 از عوارض اخذ بيتصو يادار عدالت وانيد يعموم أتيه ١٦/٣/١٣٩٦ - ٢٢٠ يال ٢١٥
 رييتغ تيصالح ياسالم يشوراها نکهيا لحاظ به ٥ ماده ونيسيکم مصوبه بدون نيمالک
 است، شده ابطال ندارند، هم يکاربر رييتغ عوارض وضع حق جهينت در ندارند يکاربر
 طرح بدون عوارض اخذ بيتصو که يموارد در تيشکا مورد مصوبه اطالق صرفاً نيبنابرا
 و قانون خالف است، شده زيتجو توافق با ١٠٠ ماده ونيسيکم و ٥ ماده ونيسيکم در

 مواد و ١٢ ماده١ بند استناد به و شود  ميصيتشخ بيتصو مرجع اراتياخت حدود از خارج
 خيتار از ١٣٩٢ سال مصوب يادار عدالت وانيد يدادرس نييآ و التيتشک قانون ١٣ و ٨٨
 خدمات و کاال اي وجه هرگونه اخذ تيممنوع اطالق به توجه با لذا» .شود  ميابطال بيتصو
 سپرده، از اعم قصد هر با و عوارض عنوان تحت االشعار فوق يعموم أتيه يرأ و قانون در
 از قبل نيتضام اي وجه اخذ يبرا يهيتوج چيه است، دهيگرد ابطال رهيغ و ضمانت عه،يود
. ندارد وجود ٥ ماده ونيسيکم در آن با موافقت و شخص ياربرک رييتغ درخواست بيتصو

 که يامر بابت وجه اخذ به نسبت يتيصالح ،٥ ماده ونيسيکم موافقت از قبل تا نيهمچن
 يقانون اصل تابع خود عوارض ديمستحضر کين. ندارد است، يگريد نهاد تيصالح در

 زين و ١٣٨٠ مصوب دولت يلما مقررات از يبخش ميتنظ قانون ٤ ماده وفق که است بودن
 توسط خدمات و کاال وجه، هرگونه اخذ توسعه، پنجم برنامه قانون ٦٢ ماده ٣ تبصره
 تيشکا مورد مقرره ابطال لذا. است دهيگرد قانونگذار زيتجو به منوط يياجراهاي  دستگاه

  . " استدعاست مورد بيتصو خيتار از
  :است ريز شرح به تيشکا مورد مقرره متن

 رييتغ درخواست از يناش افزوده ارزش يبرا عوارض ١٦ـ٢ شماره هتعرف" 
  امالک يکاربر

.............  
 ضوابط برابر ،يکاربر رييتغ از يناش افزوده ارزش عوارض محاسبه يبراـ ١ تبصره

 رييتغ به ازين که شهر حوزه در واقع ياراض نيهمچن و شهر جامع و يليتفص طرح
 با يليتفص طرح يفن تهيکم بيتصو جهت آن، ادشنهيپ هنگام در دارند يکاربر
 نسبت ستيبا  مييمعمار و يشهرساز يعال يشورا قانون ٥ ماده موضوع ونيسيکم
  . " نمود اقدام عوارض محاسبه به

 زمان تا م،يکر رباط شهر ياسالم يشورا به آن ضمائم و دادخواست ابالغ رغم علي
 تيماه به پاسخ در شورا آن يسو ازاي  حهيال يعموم أتيه جلسه در پرونده به يدگيرس
  .است نشده واصل دعوا

 يادار عدالت وانيد يدادرس نييآ و التيتشک قانون ٨٤ ماده ياجرا در پرونده
 نيا و شد ارجاع يادار عدالت وانيد ياسالم يشوراها يتخصص أتيه به ١٣٩٢ سال
 ٦تبصره ،٢٠/١١/١٤٠٠  ـ١٤٠٠٠٩٩٧٠٩٠٦٠١١٣٠٧ شماره دادنامه موجب به أتيه

 ياسالم يشورا ١٤٠٠ سال خدمات يبها و عوارض دفترچه از ١٦ـ٢ شماره تعرفه
 يرأ. کرد صادر تيشکا رد به يرأ و نداد صيتشخ ابطال قابل را ميکر رباط شهر

 قضات از نفر ده اي يادار عدالت وانيد سيرئ يسو از اعتراض عدم علت به مذکور
  .افتي تيقطع يادار عدالت وانيد

 يبها و عوارض دفترچه از ١٦ـ٢ شماره تعرفه ١ تبصره ابطال يتقاضا به يدگيرس
  .گرفت قرار يعموم أتيه دستورکار در ميکر رباط شهر ياسالم يشورا ١٤٠٠ سال خدمات
 نيمعاون و سيرئ حضور با ١٧/١٢/١٤٠٠ خيتار در يادار عدالت وانيد يعموم أتيه

 از پس و شد ليتشک ـوانيد شعب ندادرسا و مستشاران و رؤسا و يادار عدالت وانيد
  .است کرده مبادرت يرأ صدور به ريز شرح بـه آراء تياکثر با يبـررس و بحث
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  عمومی هیأت يرأ
 شماره يرأ جمله از يادار عدالت وانيد يعموم أتيه متعدد يآرا براساس هرچند

 يطرحها از يناش افزوده ارزش عوارض وضع أت،يه نيا ٨/٣/١٣٩٧ ـ ٣٨١ يال ٣٦٧
 از خارج و قانون با ريمغا شهر ياسالم يشوراها توسط يکاربر رييتغ و يشهر وسعهت

 يعال يشورا سيتأس قانون ٥ ماده طبق لکن است، دهينگرد صيتشخ ارياخت حدود
 در آنها راتييتغ و يشهر يليتفص يطرحها بيتصو و يبررس رانيا يمعمار و يشهرساز

 افزوده ارزش عوارض نييتع و شود يم امانج ماده آن موضوع ونيسيکم توسط استان هر
 مراجع از مجوز اخذ بدون اي ٥ ماده ونيسيکم در طرح از قبل ياراض اي امالک يبرا
 تعرفه از ١٦ـ ٢ شماره تعرفه ١ تبصره فوق، مراتب به بنا. است قانون با ريمغا يقانون ربطيذ

 يبرا عوارض انعنو تحت که ١٤٠٠ سال در ميکر رباط يشهردار خدمات يبها و عوارض
 شهر نيا ياسالم يشورا بيتصو به امالک يکاربر رييتغ درخواست از يناش افزوده ارزش
 و ١٣ مواد و ۱۲ ماده ۱ بند به مستند و است ارياخت حدود از خارج و قانون خالف ده،يرس
 خيتار از ۱۳۹۲ سال مصوب يادار عدالت وانيد يدادرس نييآ و التيتشک قانون ۸۸
  .شود يم ابطال بيتصو

  حكمتعلي مظفريرئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ 
  

  ١٧/١/١٤٠١                                                                          ٠٠٠١٣٣٢شماره
  بسمه تعالي

  جناب آقاي اکبرپور
  مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوري اسالمی ایران رئیس هیأت
خه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه نسيك 

 ٣٥ ماده ٨ و ٧هاي  رديف«:  با موضوع١٧/١٢/١٤٠٠ مورخ ٠٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٣٢٧٨١٤٠
 شهرداري اراك كه تحت عنوان بهاي خدمات ١٤٠٠تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 

» .ب ابطال شدامور ترافيكي به تصويب شوراي اسالمي اين شهر رسيده از تاريخ تصوي
  . گردد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي

  فرد يداهللا اسمعيليمديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ 
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   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:مرجع رسیدگی

  فرد يقوام مانيا يآقا :یشاک
 و عوارض تعرفه ٣٥ ماده ٨ و ٧هاي  فيرد ابطال :خواسته و تیشکا موضوع

  اراک شهر ياسالم يشورا ١٤٠٠ سال خدمات يبها
 تعرفه ٣٥ ماده ٨و ٧هاي  فيرد ابطال يدادخواست موجب به يشاک: کار گردش

 جهت در و شده رخواستا را اراک شهر ياسالم يشورا ١٤٠٠ سال خدمات يبها و عوارض
  :که است کرده اعالم خالصه طور به خواسته نييتب

 وضع به اقدام تيشکا مورد مصوبه از ٧ بند موجب به اراک شهر ياسالم يشورا
 نموده »اراک شهر يکمربند از يکيترافهاي  محموله و بار عبور «عنوان تحت يعوارض
 يشهر عمران و ينوساز قانون ١ ماده و يشهردار قانون ٥٥ ماده ٢ بند با ريمغا که است
 و يشهر يازمندين نيتأم و معابر ينگهدار ،يقانون مواد نيا اساس بر که چرا است
 قانون ٢ ماده اساس بر و است يشهردار خاص فيوظا از يعموم ازين مورد ساتيتأس

 يخاص عوارض ،يشهردار قانون ١٠١ ماده ياصالح ٣ تبصره و يشهر عمران و ينوساز
 قانون ١٧٤ ماده) ب (بند اساس بر نيهمچن. است شده بيني پيش فهيوظ نيا انجام يبرا

 يها ساختريز جاديا در دولت سهم است شده مکلف يشهردار توسعه، پنجم برنامه
 آنهاي  نهيهز و دولت فيوظا لذا د،ينما نييتع را نقل و حمل و يشهر عمران توسعه،
 ٤/١٠/١٣٩٧ ـ١٨٩٦ و ١٨٩٤ شماره دنامهدا در چنانچه باشد، ينم اشخاص به انتقال قابل
 وانيد يعموم أتيه يسو از مردم از يشهردار فيوظا و يادار عمل انجام يبرا وجه اخذ

  .است شده شناخته قانون خالف يادار عدالت

 است شده مکلف دولت توسعه، ششم برنامه قانون ١٠٨ ماده در گريد يسو از
 و مرزها کنترل م،يجرا با مقابله و يريگشيپ توسعه و تيامن و نظم يارتقا منظور به

 ماده نيا) الف (بند در که دهد انجام را ياقدامات يرانندگ حوادث و تخلفات کاهش نيهمچن
 عنوان تحت يعوارض زين مصوبه نيا از ٨ بند اساس بر. است نشده زيتجو مردم از وجه اخذ
 با ريمغا زين امر نيا هک شده بيني پيش »شهر سطح يکيترافهاي  نيدورب ريتصاو ارائه«

 ليتحم که است يفريک يدادرس نييآ قانون ٦٢ ماده و توسعه ششم برنامه قانون ١٠٨ماده
  .است کرده ممنوع دهيد بزه بر عنوان هر تحت را ضابطان فيوظا انجام از يناشهاي  نهيهز

  :است ريز شرح به تيشکا مورد مصوبه متن
  يکيتراف امور خدمات يبها: ٣٥ ماده

  
  بهاي خدمات به ریال  نوع بهاي خدمات  یفرد

٧  
هاي ترافيکي از کمربندي شمالي و  عبور بار و محموله

  جنوبي شهر اراک
٠٠٠/٠٠٠/٨  

  هاي ترافيکي سطح شهر ارائه تصاوير دوربين  ٨
 ريال و مازاد بر آن به ازاي ٠٠٠/٤٠٠ دقيقه ١٥تا 

   ريال٠٠٠/١٠هر دقيقه 

 يشهردار سرپرست و اراک شهر ياسالم يوراش سيرئ مذکور، تيشکا به پاسخ در
 ـ ٧٢٠١٦/٠٠ و ١٢/٥/١٤٠٠ ـ ش/٦٤٤/١٤٠٠هاي  شماره به حيلوا موجب به اراک
  :کهاند  داده حيتوض خالصه طور به ١١/٥/١٤٠٠

 وانيد يعموم أتيه توسط شوراها مصوبات از اشخاص اتيشکا به يدگيرس: اوالً
  .است مواجه يجد ديترد با يادار عدالت
 مـوارد در يادار عـدالت ـوانيد اسنـاد و يشهرسـاز عمـران، يتخصص ـأتيه: اًيثان
 نيا وضع ٣١/٢/١٣٩٦  ـ٢٥ و ١٨/١٠/١٣٩٥ـ ٢٣٢ شماره يها دادنامه موجب بـه مشابه
 شهر ياسالم يشورا اراتياخت حدود در داخل و يقانون نيمواز با منطبق را عوارض
  .  است داده صيتشخ

 نيمعاون و سيرئ حضور با ١٧/١٢/١٤٠٠ خيتار در يادار عدالت وانيد يعموم أتيه
 از پس و شد ليتشک وانيد شعب دادرسان و مستشاران و رؤسا و يادار عدالت وانيد

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

  عمومی هیأت يرأ
 يشوراها انتخابات و فيوظا ،التيتشک قانون ٨٠ ماده ٢٦ بند براساس هرچند

 نرخ بيتصو ،يبعد اصالحات با ١٣٧٥ سال مصوب شهرداران انتخاب و کشور ياسالم
 و يمال نامه نييآ تيرعا با آن به وابسته يسازمانها و يشهردار توسط شده ارائه خدمات
 قانون ١٠٨ ماده يبرمبنا و است شهر ياسالم يشوراها فيوظا از هايشهردار يمعامالت

 رانيا ياسالم يجمهور يفرهنگ و ياجتماع ،ياقتصاد توسعه ششم برنامه جسالهپن
 هيکلّ مرور، و عبور و نقل و حمل يمنيا و نظم يارتقا منظور به و رانيا ياسالم يجمهور
 ياصل يها جاده نيهمچن و کالنشهرها و استانها مراکز در بزرگراهها و نياديم ،ياصل معابر

 توسط هوشمند يمراقبت و يکنترل يها سامانه يبروزرسان و يدارنگه نصب، با آزادراهها و
 نکهيا به توجه با يول رند،يگ يم قرار پوشش تحت يشهرساز و راه وزارت و هايشهردار
 ريتصاو يبرا وجه اخذ ،١٣٩٢ سال مصوب يفريک يدادرس نييآ قانون ٦٢ ماده يبرمبنا
 نييتع يبرا يتيصالح شهر ياسالم يشوراها گريد يسو از و است قانون با ريمغا نيدورب
 و ٧ يفهايرد نيبنابرا ندارند، يشهر معابر از يکيتراف يها محموله و بار عبور خدمات يبها
 عنوان تحت که اراک يشهردار ١٤٠٠ سال خدمات يبها و عوارض تعرفه ٣٥ ماده ٨
 و قانون خالف ده،يرس شهر نيا ياسالم يشورا بيتصو به يکيتراف امور خدمات يبها

 و التيتشک قانون ۸۸ و ١٣ مواد و ۱۲ ماده ۱ بند به مستند و است ارياخت حدود از خارج
  .شود يم ابطال بيتصو خيتار از ۱۳۹۲ سال مصوب يادار عدالت وانيد يدادرس نييآ

  حكمتعلي مظفريرئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ 
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