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  صفحه  کنندهدستگاه اجراء  تاریخ تصویب  ) وحدت رویهاءقوانین و مقررات و مصوبات آر(عنوان مندرجات 
  ابطال بندهاي یک از مصوبات:  هیأت عمومی دیوان عدالت اداري با موضوع1307رأي شماره 

  ٢  ي اسالمی شهر رامسرشورا  ۱۰/۱۲/۱۳۹۵   شوراي اسالمی شهر رامسر1/12/1390ـ  464 و 6/10/1390  ـ448شماره 

 دفترچه عوارض 29ابطال ماده :  هیأت عمومی دیوان عدالت اداري با موضوع1308رأي شماره 
 در خصوص وضع عوارض بر امالك رها شده از تاریخ 1394شوراي اسالمی شهر صفادشت در سال 

  ري قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت ادا92در اجراي مقررات ماده  تصویب
  ۲  شوراي اسالمی شهر صفادشت  ۱۰/۱۲/۱۳۹۵

   ابطال مصوبات: هیأت عمومی دیوان عدالت اداري با موضوع1310 و 1309هاي  رأي شماره
ـ /1782/91/3، 20/12/1384شـ  /6102/2هاي  شماره ـ /20/91/3، 25/4/1391ش     18/7/1391ش 

  تصویب درخصوص تعیین شوراي اسالمی شهر مشهد از تاریخ 17/2/1392 ش ـ/581/92/3و 
   از اراضی محصور و غیر محصور رها شدهیو اخذ عوارض

  ٣   مشهدشوراي اسالمی شهر  ۱۰/۱۲/۱۳۹۵

 تعرفه عوارض محلی 27 ابطال ماده : هیأت عمومی دیوان عدالت اداري با موضوع1311رأي شماره 
ستغالت، شوراي اسالمی شهر میانه در خصوص وضع عوارض بر معامالت امالك، م 1393سال 

 قانون تشکیالت 92وسایل نقلیه از تاریخ تصویب در اجراي مقررات ماده  و مستحدثات و سرقفلی
  و آیین دادرسی دیوان عدالت اداري

  ۶  میانهشوراي اسالمی شهر   ۱۰/۱۲/۱۳۹۵

ـ 175 ابطال مصوبه جلسه شماره : هیأت عمومی دیوان عدالت اداري با موضوع1312رأي شماره   
اجراي  وراي اسالمی شهر هشترود در خصوص وضع عوارض تفکیک و افراز در ش24/1/1395

  1392 قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداري مصوب 92مقررات ماده 
  ٧  هشترودشوراي اسالمی شهر   ۱۰/۱۲/۱۳۹۵

هاي  تعرفه عوارض و ب17 ابطال ماده : هیأت عمومی دیوان عدالت اداري با موضوع1313رأي شماره 
 به بعد از تاریخ تصویب در خصوص وضع 1394خدمات شوراي اسالمی شهر گرگان براي سال 

   قانون تشکیالت و آیین دادرسی92عوارض تفکیک و عرصه در اجراي مقررات ماده 
  1392دیوان عدالت اداري مصوب 

  ۸  گرگانشوراي اسالمی شهر   ۱۰/۱۲/۱۳۹۵

ـ 1316هاي  رأي شماره  ابطال : هیأت عمومی دیوان عدالت اداري با موضوع1314ـ 1315 
ـ 2185قسمتهایی از مصوبه شماره   شوراي اسالمی شهر بهشهر در خصوص دریافت 14/11/1387 

  تعرفه عوارض تفکیک هزینه خدمات ناشی از تفکیک اراضی یا عرصه امالك
  ۱۰  بهشهرشوراي اسالمی شهر   ۱۰/۱۲/۱۳۹۵

   مصوبه 2 ابطال بند : هیأت عمومی دیوان عدالت اداري با موضوع1317رأي شماره 
ـ 289شماره    شوراي اسالمی شهر چهاردانگه27/1/1391ـ  297 مصوبه شماره 2 و بند 12/11/1390 

  مصوبات قبل از اعالن عمومی قابلیت اجرایی ندارد تصویب: مبنی بر
  ۱۴  انگهچهاردشوراي اسالمی شهر   ۱۰/۱۲/۱۳۹۵

   کل کشور1396ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 
۱۶/۱/۱۳۹۶  
  ۱۵  سازمان برنامه و بودجه کشور  ۲۰/۱/۱۳۹۶

  ها  نامه در خصوص تعیین ضریب حقوق اعضاي هیأت علمی دانشگاه تصویب
  سازمان برنامه و بودجه کشور  ۲۰/۱/۱۳۹۶  1396و مؤسسات آموزش عالی و قضات براي سال 

  ۱۷   کشورسازمان اداري و استخدامی

  بازنشستگی کشوري بگیران و مشترکان صندوق تگان، وظیفهسنامه در خصوص حقوق بازنش تصویب
  ۲۰/۱/۱۳۹۶  1396و سازمان تأمین اجتماعی نیروهاي مسلح در سال 

  سازمان اداريـسازمان برنامه و بودجه کشور 
  وزارت تعاون، کار وـ  و استخدامی کشور

شتیبانی رفاه اجتماعیـ  وزارت دفاع و پ
  نیروهاي مسلح

١٨  
  

 1396اه ـ مفروردین متشیست و هبه ـشنبدو
 

  21000 شمارهوم سال هفتاد و س
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  صفحه  دستگاه اجراء کننده  تاریخ تصویب  ) وحدت رویهاءقوانین و مقررات و مصوبات آر(عنوان مندرجات 

  ١٨  بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران  ٢١/١/١٣٩٦  شاخص ماهانه جهت محاسبه تاخیر تأدیهاعداد شاخص ساالنه جهت محاسبه میزان مهریه و اعداد 

  شوراي شهرسازي و معماري  ١٦/١٢/١٣٩٥  شهر خشکبیجار ي ایران درخصوص طرح جامع ـ تفصیلیمصوبه شوراي عالی شهرسازي و معمار
  ۱۹ گیالناستان 

  مصوبه شوراي عالی شهرسازي و معماري ایران پیرامون طرح جامع ناحیه شرق استان کردستان
 )ناحیه بیجار (

  شوراي شهرسازي و معماري  ٢٥/١٢/١٣٩٥
  ۲۰ کردستاناستان 

 طرح 24/8/1395عالی شهرسازي و معماري ایران در خصوص اصالحیه مصوبه مورخ مصوبه شوراي 
  شوراي شهرسازي و معماري  ١٨/١٢/١٣٩٥  جامع شهر تبریز

  ۲۰ آذربایجان شرقیاستان 
   

  
  
  

  ٢٨/١٢/١٣٩٥                                                                      ٩٣/٩٥٥/ره هـشما
  يبسمه تعال

  جناب آقاي جاسبی
  مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوري اسالمی ایران

  با سالم
 مورخ ١٣٠٧يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 

  : با موضوع١٠/١٢/١٣٩٥
 ١/١٢/١٣٩٠ـ  ٤٦٤ و ٦/١٠/١٣٩٠ـ  ٤٤٨ابطال بندهاي يك از مصوبات شماره «

  .گردد  جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي»شوراي اسالمي شهر رامسر
ـ مهدي دربين   مديركل هيأت عمومي و سرپرست هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري 

  
  ٩٣/٩٥٥: روندهالسه پ     ک1307 :ماره دادنامهش      ١٠/١٢/١٣٩٥: خ دادنامهتاري

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

 ٦/١٠/١٣٩٠ـ  ٤٤٨ از مصوبات شماره ١ ابطال بندهاي :موضوع شکایت و خواسته
   شوراي اسالمي شهر رامسر١/١٢/١٣٩٠ـ  ٤٦٤ و

سازمان گذاري   معاون مديرکل دفتر حقوقي و حمايت از توليد و سرمايه:کار گردش
 از ١ندهاي ، ابطال ب١٩/٩/١٣٩٣ـ ١٧٦٩٦٥بازرسي کل کشور به موجب اليحه شماره 

 شوراي اسالمي شهر رامسر را ١/١٢/١٣٩٠ـ  ٤٦٤ و ٦/١٠/١٣٩٠ ـ ٤٤٨مصوبات شماره  
  :خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعالم کرده است که

مصوبه شماره (احتراماً، حسب اعالم واصله، مصوبات شوراي اسالمي شهر رامسر «
 درصد تخفيف بابت ٢٠ي پيرامون اعطا) ١/١٢/١٣٩٠ ـ ٤٦٦ و ٦/١٠/١٣٩٠ ـ ٤٤٨

قانون شهرداري از حيث ) ٧٧(و کميسيون ماده ) ١٠٠(عوارض ساختماني و جرايم ماده 
انطباق با قانون در کميسيون تطبيق مصوبات دستگاههاي اداري با قانون در اين سازمان 

  :گردد مورد بررسي قرار گرفت که نتيجه به شرح ذيل ايفاد مي
: دارد  شوراي اسالمي شهر رامسر عنوان مي٦/١٠/١٣٩٠ ـ ٤٤٨ مصوبه شماره ١بند 

 دهه مبارک...  شهرداري با عنايت به فرا رسيدن ايام ا٤/١٠/١٣٩٠ـ ١٠/٩٠١٣نامه شماره «
فجر و جذب مشارکت شهروندان در امور اجرايي مديريت شهري و درخواست مجوز جهت 

 ٢٤/١١/١٣٩٠ تا ١٢/١١/١٣٩٠نداني که از تاريخ و درصد به شهر٢٠عمال ضريب تشويقي ا
 و ١٠٠کليه بدهيهاي گذشته و چکهاي تقسيط و جرايم ماده  به شهرداري مراجعه و

عوارضات ساختماني و صنفي خود را به صورت نقد پرداخت نمايند مطرح و شورا موافقت 
  ».دارد  اعالم مي٣٠/١١/١٣٩٠ تا ٥/١٠/١٣٩٠خود را در اين خصوص از تاريخ 

: دارد  شوراي اسالمي شهر مذکور اشعار مي١/٢/١٣٩٠ ـ ٤٦٦ مصوبه شماره ١بند 
  شورا در خصوص٤٤٨ مصوبه شماره ١ در اجراي بند ٣٠/١١/١٣٩٠ـ١٠/١٠٨٢٨نامه شماره «

ضات ر درصد تخفيف جهت پرداخت نقد مراجعين به شهرداري بابت عوا٢٠اعطاي 
قبال مردم از اين و با توجه به است) ٧٧( و کميسيون ماده ١٠٠ساختماني و جرايم ماده 

 درصد تخفيف ٢٠شرايط، درخواست مجوز الزم جهت تمديد مدت استفاده از شرايط 
 ٢٥/١٢/١٣٩٠ تا ١٠/١٢/١٣٩٠از تاريخ ) ساختماني و صنفي(جهت عوارضات شهرداري 

» .دارد  اعالم مي١٣٩٠مطرح و شورا موافقت خود را در اين خصوص تا پايان سال 
قانون تشکيالت، وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي ) ٧١(ه مصوبات مذکور مغاير با ماد

باشد زيرا اتخاذ تصميم براي اعمال  مي) ١/٣/١٣٧٥مصوب (کشور و انتخابات شهرداران 
جزو وظايف ) ٧٧( و کميسيون ماده ١٠٠تخفيف در عوارضات شهرداري و جرايم ماده 

خارج از حدود و اختيارات نبوده و )  قانون مذکور٧١موضوع ماده (شوراي اسالمي شهر 
  . باشد شوراي اسالمي شهر ياد شده مي

قانون تشکيل اين سازمان، ) ٢(ماده ) ٢(بنا به مراتب، خواهشمند است در اجراي تبصره 
  ».موضوع خارج از نوبت و به صورت فوق العاده در هيأت عمومي ديوان مطرح گردد

 شوراي اسالمي ١/١٢/١٣٩٠ـ ٤٦٤ و ٦/١٠/١٣٩٠ ـ ٤٤٨هاي  متن مصوبات شماره
  :شهر رامسر که مورد اعتراض قرا رگرفته به شرح زير است

  :٦/١٠/١٣٩٠ ـ ٤٤٨الف ـ مصوبه شماره 
 شهرداري با عنايت به فرا رسيدن ايام اله ٤/١٠/١٣٩٠ـ ١٠/٩٠١٣ـ نامه شماره ١«

دهه مبارک فجر و جذب مشارکت شهروندان در امور اجرايي مديريت شهري و درخواست 
 تا ١٢/١١/١٣٩٠نداني که از تاريخ به شهرو% ٢٠ت اعمال ضريب تشويقي وز جهمج
 به شهرداري مراجعه وکليه بدهيهاي گذشته و چکهاي تقسيط و جرايم ماده ٢٤/١١/١٣٩٠
شورا « و عوارضات ساختماني و صنفي خود را به صورت نقد پرداخت نمايند مطرح و ١٠٠

  »».دارد  اعالم مي٣٠/١١/١٣٩٠ تا ١٥/١٠/١٣٩٠موافقت خود را در اين خصوص از تاريخ 
  :١/١٢/١٣٩٠ـ ٤٦٤ب ـ مصوبه شماره 

 ٤٤٨ مصوبه شماره ١ در اجراي بند ٣٠/١١/١٣٩٠ ـ ١٠/١٠٨٢٨ـ نامه شماره ١«
تخفيف جهت پرداخت نقد مراجعين به شهرداري بابت % ٢٠شورا در خصوص اعطاي 

 و با توجه به استقبال مردم از ٧٧ده  و کميسيون ما١٠٠عوارضات ساختماني و جرايم ماده 
 درصد تخفيف ٢٠اين شرايط، درخواست مجوز الزم جهت تمديد مدت استفاده از شرايط 

 ٢٥/١٢/١٣٩٠ تا ١٠/١٢/١٣٩٠از تاريخ ) ساختماني و صنفي(جهت عوارضات شهرداري 
  »».دارد  اعالم مي١٣٩٠شورا موافقت خود را در اين خصوص تا پايان سال «مطرح و 
رغم ارسال نسخه ثاني شکايت و ضمائم آن براي طرف شکايت تا زمان رسيدگي  ليع

  .به پرونده در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري هيچ پاسخي از طرف شکايت واصل نشده است
 با حضور رئيس و معاونين ١٠/١٢/١٣٩٥هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 

ن و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشارا
  .بحث و بررسي با اکثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است

  
   هیأت عمومیرأي

، ١٣٨٧  قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال٥٠ ماده ٣نظر به اينکه مطابق تبصره 
 و  عوارض يا وجوه به شهرداريهاقوانين و مقررات مربوط به اعطاء تخفيف يا معافيت از پرداخت

 قانون تشکيالت، وظايف و انتخابات شوراهاي ٧١دهياريها لغو شده است و در ماده 
 وظايف شوراي اسالمي شهر تعيين ١٣٧٥اسالمي کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 

باشد، بنابراين   قانون پيش گفته نمي٧١شده است و اعطاء تخفيف از مصاديق حکم ماده 
 و چهارصد و شصت و ٦/١٠/١٣٩٠ چهارصد و چهل و هشتمين جلسه مورخ ١ندهاي ب

 شوراي اسالمي شهر رامسر که به موجب آنها براي ١/١٢/١٣٩٠چهارمين جلسه مورخ 
هاي زماني تعيين شده در مصوبات به شهرداري مراجعه و کليه  شهرونداني که در دوره

 و عوارض ٧٧ و کميسيون ماده ١٠٠بدهيهاي گذشته و چکهاي تقسيط و جرايم ماده 
 درصد تخفيف در نظرگرفته شده است ٢٠پردازند  ساختماني و صنفي را به صورت نقد مي

 ١ شود و به استناد بند خالف قانون و خارج از حدود اختيارات مرجع وضع تشخيص داده مي
ال  قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب س٨٨ و ماده ١٢ماده 
  .شود  ابطال مي١٣٩٢

  رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي
  

  ٢٨/١٢/١٣٩٥                                                                         ٩٥/٦٠/ره هـشما
  بسمه تعالي

  جناب آقاي جاسبی
  مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوري اسالمی ایران

  با سالم
 مورخ ١٣٠٨يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 

  : با موضوع١٠/١٢/١٣٩٥

http://www.RRK.IR
http://www.DASTOUR.IR
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  درخصوص١٣٩٤ دفترچه عوارض شوراي اسالمي شهر صفادشت در سال ٢٩ابطال ماده «
 قانون تشكيالت ٩٢وضع عوارض بر امالك رهاشده از تاريخ تصويب در اجراي مقررات ماده 

  .گردد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي»  ديوان عدالت اداريو آيين دادرسي
ـ مهدي دربين   مديركل هيأت عمومي و سرپرست هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري 

  
  ٩٥/٦٠: روندهالسه پ      ک1308 :ماره دادنامهش       ١٠/١٢/١٣٩٥: خ دادنامهتاري

  اري هيأت عمومي ديوان عدالت اد:مرجع رسیدگی
   آقاي اميد محمدي:یشاک

 دفترچه عوارض شوراي اسالمي شهر ٢٩ ابطال ماده :موضوع شکایت و خواسته
 در خصوص وضع عوارض بر امالک رها شده در اجراي مقررات ١٣٩٤صفادشت در سال 

  ١٣٩٢ قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ٩٢ماده 
 دفترچـه عوارض شوراي اسالمي شهر صفادشت ٢٩ـ به موجب ماده ١ :گردش کار

  : در خصوص وضع عوارض بر امالک رها شده مقرر شده است که١٣٩٤در سال 
  : ـ عوارض امالک رها شده٢٩ماده «

مالکان کليه قطعات مسکوني رها شده در محدوده قانوني در صورت عدم اخذ پروانه 
  .باشد احداث ملزم به پرداخت عوارض به شرح جدول ذيل مي

عوارض ساالنه قطعه زمين مسکوني 
  رهاشده

عوارض ساالنه قطعه زمين مسکوني 
  رهاشده

سطح شهر و % ٣٥+ سطح شهر يا نوسازي 
  نوسازي

 و سطح شهر% ٢٥+ سطح شهر و نوسازي 
  نوسازي

ـ آقاي اميد محمدي به موجب دادخواستي اعالم کرده است که در تصويب اين ٢
 هيأت عمومي ١٣/١١/١٣٩٣ ـ ١٨٥٠ و ١٩/٨/١٣٨٧ ـ ٥٥٦مقرره مفاد آراي شماره 

  .رعايت نشده است
  :ـ متن آراي مذکور هيأت عمومي بدين شرح است٣

  :  هيأت عمومي١٩/٨/١٣٨٧ ـ ٥٥٦رأي شماره ) الف
  قانون تشکيالت وظايف و انتخابات شوراهاي٧٧ و ماده ٧١ ماده ١٦به صراحت بند «

 اختيار شوراهاي اسالمي شهر و روستا ١٣٧٥ اسالمي کشور و انتخابات شهرداران مصوب 
در وضع و برقراري عوارض مقيد و مشروط به رعايت سياستهاي کلي دولت و ضوابط و 

نامه اجرايي نحوه وضع و وصول عوارض توسط   آيين١٥ و ١٤شرايط مندرج در مادتين 
  هيأت وزيران به ويژه عدم تجاوز١٣٧٨شوراهاي اسالمي شهر بخش و شهرک مصوب 
نامه مزبور به ميزان نيم درصد   آيين١٥ميزان عوارض از حداکثر مقرر در تبصره ماده 
الذکر و اعتبار اصل  نظر به مراتب فوق. ارزش معامالتي دارايي و ثروت اشخاص است

تسليط و عدم جواز مطالبه عوارض به ادعاي عدم اعمال حقوق مالکانه در اراضي اشخاص، 
 شوراي اسالمي شهر تهران مبني بر ١٢/١١/١٣٨٢مورخ مصوبه چهل و پنجمين جلسه 

درصد ٢٠تعيين عوارض ساليانه اراضي و امالک بالاستفاده و خالي و متروکه به مأخذ 
اي موضوع دفترچه بهاء معامالت امالک خالف قانون و خارج از حدود  قيمت منطقه

عنه مستنداً  ضشود و مصوبه معتر اختيارات آن شورا در وضـع عوارض تشخيص داده مي
 و ١٩ ماده ١ و بند ١ قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران، ماده ١٧٠به قسمت دوم اصل 

  ».گردد  قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي٤٣ماده 
  : هيأت عمومي١٣/١١/١٣٩١ ـ ١٨٥٠رأي شماره ) ب
 قانون تشکيالت، وظايف و انتخابات شوراهاي ٧١ ماده ٢٦هر چند مطابق بند «
 از جمله وظايف شوراهاي اسالمي ١٣٧٥مي کشور و انتخابات شهرداران مصوب سال اسال

شهر، تصويب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداري و سازمانهاي وابسته به آن با رعايت 
به نامه مالي و معامالتي شـهرداريها است، اما نظر به اين که تعيين نرخ خدمات منوط  آيين

 ٢٠/١٢/١٣٨٤شـ  /٦١٠٢/٢ مصوبه شماره ٢اري است و در بند انجام خدمات از سوي شهرد
کند تا مجاز به  شوراهاي اسالمي شهر مشهد، شهرداري خدمتي به اراضي محصور ارائه نمي

 مصوبه مذکور، خالف قانون و خارج از حدود ٢وضع و دريافت عوارض باشد، بنابراين بند 
 قانون ٨٨ و ماده ١٢ ماده ١اد بند شود و به استن اختيارات مرجع وضع تشخيص داده مي

  ».شود  ابطال مي١٣٩٢تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 
ـ رئيس ديوان عدالت اداري پس از مالحظه نظريه مشاوران خود مبني بر اين که ٤

 و قانون ٩٢مصوبه مورد اعتراض با آراي مذکور هيأت عمومي مغاير است، با اعمال ماده 
  .کند يالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري در خصوص موضوع موافقت ميتشک

 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري، مصوب ٩٢در اجراي ماده 
 از شوراي اسالمي شهر صفادشت خواسته شد نماينده خود را به جلسه هيأت ١٣٩٢سال 

  .عمومي معرفي کنند
 با حضور رئيس و ١٠/١٢/١٣٩٥در تاريخ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري 

.  ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شدمعاونين

رغم دعوت از شوراي اسالمي شهر صفادشت بـراي معـرفي نماينـده جهت شرکت در  علي
ت هيأ. اي از سـوي شورا بـه هيأت عمومي معرفي نشد جلسه و اداي توضيحات نماينده

  .پس از بحث و بررسي با اکثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است
  

   هیأت عمومیرأي
 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ٩٢مطابق ماده 

اي در هيأت عمومي ابطال شود، رعايت مفاد  چنانچه مصوبه«:  مقرر شده است که١٣٩٢
هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جديدي . بات بعدي الزامي استرأي هيأت عمومي در مصو

مغاير رأي هيأت عمومي تصويب کنند، رئيس ديوان موضوع را خـارج از نوبت، بـدون 
کننده در   قانون مذکور و فقط بـا دعوت نماينده مرجع تصويب٨٣رعايت مفاد مـاده 

 ١٨٥٠ و ١٩/٨/١٣٨٧ ـ ٥٥٦نظر به اينکه در آراء شماره » .نمايد هيأت عمومي مطرح مي
 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، مصوبات شوراهاي اسالمي شهرهاي ١٣/١١/١٣٩١ـ 

تهران و مشهد در خصوص تعيين عوارض از اراضي و امالک بالاستفاده و خالي و متروکه 
به لحاظ مغايرت با قانون و خروج از حدود اختيارات ابطال شده است و شـوراي اسالمي 

 بـدون رعايت مفاد ١٣٩٤ از تعـرفه عـوارض سـال ٢٩دشت در تصويب مـاده شهر صفا
 ماده ١آراء مـذکور عـوارض امالک رها شـده را وضع کرده است بنابراين با استناد به بند 

 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ١٣ و ٨٨، ٩٢ و مواد ١٢
  .شود  از تاريخ تصويب ابطال مي تعرفه مورد اعتراض٢٩ ماده ١٣٩٢

  رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي
  

  ٢٨/١٢/١٣٩٥                                                                       ٩٢/٧٤٦/ره هـشما
  بسمه تعالي

  جناب آقاي جاسبی
  مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوري اسالمی ایران

  با سالم
 و ١٣٠٩يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 

  : با موضوع١٠/١٢/١٣٩٥ مورخ ١٣١٠
 ش ـ/١٧٨٢/٩١/٣، ٢٠/١٢/١٣٨٤ش ـ /٦١٠٢/٢هاي  ابطال مصوبات شماره«

  شوراي اسالمي١٧/٢/١٣٩٢ش ـ /٥٨١/٩٢/٣ و ١٨/٧/١٣٩١ش ـ /٢٠/٩١/٣، ٢٥/٤/١٣٩١
 تصويب در خصوص تعيين و اخذ عوارضي از اراضي محصور و شهر مشهد از تاريخ
  .گردد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي» غيرمحصور رهاشده

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

  1309 ـ 1310 :ماره دادنامهش             ۱۰/۱۲/۱۳۹۵: خ دادنامهتاري
  ٩٢/٧٤٦ـ ٩٤/٧٠٣: روندهسه پالک

   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:مرجع رسیدگی
  ـ آقاي حسن بصيرطوسي٢ آقاي مهران ميرزائيان تفتي :یشاک

، ٢٠/١٢/١٣٨٤ش ـ /٦١٠٢/٢هاي  ابطال مصوبات شماره: موضوع شکايت و خواسته
ش ـ /٥٨١/٩٢/٣ و ١٨/٧/١٣٩١ش ـ /٢٠٢٣/٩١/٣، ٢٥/٤/١٣٩١ش ـ /١٧٨٢/٩١/٣
   شوراي اسالمي شهر مشهد١٧/٢/١٣٩٢

آقاي مهران ميرزائيان تفتي به موجب دادخواستي ابطال مصوبات )  الف:گردش کار
  :الذکر را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعالم کرده است که فوق

  رياست محترم ديوان عدالت اداري«
 قانون ٩٢اده ضمن عرض ادب و احترام و تقاضاي رسيدگي خارج از نوبت مطابق م

تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري به دليل مغايرت  مصوبات مذکور با دادنامه 
 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، مراتب شکايت خود را ١٩/٨/١٣٨٧ ـ ٥٥٦شماره 

نسبت به مصوبات مذکور شوراي اسالمي شهر مشهد و در راستاي ابطال آنها به شرح ذيل 
  :ساندر به استحضار مي

اي موسوم به  ـ سابق بر اين شوراي اسالمي شهر تهران به موجب مصوبه١
 به شهرداران تهران اين اجازه را داده بود ١٢/١١/١٣٨٢مورخ »  و پنجمين جلسهچهل«

که به منظور جلوگيري از عدم استفاده يا استفاده نابجا از امکانات و زيرساختهاي شهري 
ه از اراضي و امالک بالاستفاده خالي يا متروکه به مأخذ نسبت به اخذ عوارض ساليان... و

اي موضوع دفترچه بهاء معامالت امالک اقدام نمايد که در پي  قيمت منطقه% ٢٠
شکايت خانم مهربانو عاملي، هيأت محترم عمومي ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه 

ج از حدود اختيارات  مصوبه مذکور را برخالف قانون و خار١٩/٨/١٣٨٧ ـ ٥٥٦شماره 
شوراي اسالمي شهر تهران در وضع عوارض تشخيص داده و رأي بر ابطال صادر کرده 

رغم صدور دادنامه موصوف، متأسفانه شوراي اسالمي شهر مشهد کما کان  ليکن علي. اند
 که دقيقاً مشابه مصوبه ٢٠/١٢/١٣٨٤ش ـ /٦١٠٢/٢نسبت به اجراي مصوبه شماره 
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باشد و مصوبات الحاقي تحت عنوان ماده واحده   و شرايط آن ميمذکور و واحد اوصاف
در اين خصوص نظر آن مقام . نمايد به شرح مندرج در ستون خواسته، اصرار و تأکيد مي

 ـ ٩٤٨٦/٣٠/٨٣محترم را به نظريه تفسيري شوراي محترم نگهبان به شماره 
ردي که به مرحله اجرا اجراي مصوبه ابطال شده در موا«: دارد  که بيان مي٧/١١/١٣٨٣

اي به همان مضمون و يا مبتني بر همان مالکي که  در نيامده و نيز تصويب مصوبه
موجب ابطال مصوبه شده است مانند عدم وجود مجوز قانوني، بدون اخذ مجوز جديد، 

نمايد که به پيوست به حضور  ، جلب مي»برخالف نظريه تفسيري شوراي نگهبان است
  .گردد تقديم مي
 اختيارات« قانون اساسي که در ذيل مبحث دوم تحت عنوان ٨٥ با امعان نظر به اصل ـ٢

سمت نمايندگي قائم «: دارد آمده است و مـقرر مي» و صالحـيت مجلس شوراي اسالمي
تواند اختيار قانونگذاري را  مجـلس نمي. به شخص است و قابل واگذاري به ديگري نيست

:  قانون مذکور که مقرر داشته است٥٨و همچنين اصل » ...به شخص يا هيأتي واگذار کند
اعمال قوه مقننه از طريق مجلس شوراي اسالمي است که از نمايندگان منتخب مردم «

 مبني بر جواز اخذ ٢٠/١٢/١٣٨٤ش ـ /٦١٠٢/٢، مصوبه شماره »...شود و تشکيل مي
 از اصل و به منزله خروج» عوارض اراضي غيرمحصور و رها شده«عوارض تحت عنوان 

قاعده عام مذکور و خارج از حدود اختيارات قانوني شوراي اسالمي شهر مشهد و مداخله 
باشد و  مي) که صرفاً در صالحيت مجلس شوراي اسالمي است(وي در امر قانونگذاري 
  .محکوم به بطالن است

 ها قانون اساسي در تأييد و تکميل اصول مذکور، قضات دادگاه١٧٠در همين راستا اصل 
هاي دولتي که مخالف با قوانين  نامه ها و آيين را مکلف کرده است که از اجراي تصويب نامه

و مقررات اسالمي يا خارج از حدود اختيارات قوه مجريه است، خودداري کنند و با 
، اجازه مطرح نمودن تقاضاي ابطال اين گونه مقررات را در »هرکس«استفاده از عبارت 

  .به عموم اشخاص جامعه نيز داده استديوان عدالت اداري 
که برگرفته از » اصل تسليط«ـ بر مبناي اصول مسلم فقهي و حقوقي از جمله ٣

و مستفاد از حديث نبوي است و اين » الناس مسلطون علي اموالهم«قاعده مشهور فقهي 
 قانون مدني متجلي گرديده است، پذيرش سلطه ٣٠اي نيز در ماده  امر به نحو شايسته

الک بر اموال خود و احترام به مالکيت فردي به عنوان يک اصل و قاعده مسلم فقهي و م
اهميت اين امر تا به آنجا است که . حقوقي مورد اتفاق نظر فقهاء و حقوقدانان است

  .»حرمه ماله کحرمه دمه و ال يحل مال امري اال بطيب نفسه«: اند گفته
 قانون اساسي بيان نموده و ٤٧در قالب اصل قانونگذار نيز اين اصل و قاعده مسلم را 

الوصف،  مع» ...مالکيت شخصي که از راه مشروع باشد محترم است«: دارد چنين مقرر مي
توان صرف عدم امکان و يا عدم اقدام مالک به بهره برداري از ملک خود و يا  چگونه مي

رمحصور و عوارض اراضي غي«خالي ماندن آن را مجوزي جهت اخذ وجه تحت عنوان 
  به عنوان جريمه از مالکان شرعي و قانوني امالک دانست؟»  شدهرها

 »قانون نوسازي و عمران شهري «٢باشيد مطابق ماده  ـ همان طور که مستحضر مي٤
از » عوارض خاص ساالنه« شهرداريها هر ساله مبلغي تحت عنوان ٧/٩/١٣٤٧مصوب 

عوارض «ديگر به هر بهانه چه تحت عنوان لذا اخذ هرگونه وجه . نمايند مالکان دريافت مي
و يا عناوين ديگر، در واقع به معناي دريافت عوارض » اراضي غير محصور و رها شده

باشد بلکه بـا توجه  مضاعف نسبت بـه ملک واحد است که نه تنها مستند بـه قانون نمي
 خالف تصميمات شورا نبايد«: دارد  قانون اساسي که مقرر مي١٠٥بـه صراحت اصل 

: دارد  قانون اساسي که مقرر مي٥١و همچنين اصل » موازين اسالم و قوانين باشد
  .باشد ، در مخالفت آشکار مي»....شود مگر به موجب قانون، موارد هيچ نوع ماليات وضع نمي«

 ـ شوراي اسالمي شهر مشهد، فلسفه وضع عوارض در مصوبات مورد شکايت را ٥
 در رهانمودن اراضي و همچنين جلوگيري از بروز مشکالت توجهي مالکين ممانعت از بي«

حال آنکه با تدوين . بيان نموده است» ...بهداشتي و خدماتي مضاعف بابت پاکسازي
» يک«و در ماده » سازي ضوابط محاسبات درآمدي دفترچه يکپارچه«اي موسوم به  مصوبه

 به بعد ١/١/١٣٩٠ه از تاريخ هاي ساختماني صادر اعتبار پروانه«آن با بيان اين مطلب که 
سلطه مالک ، در واقع با تأکيد ضمني بر پذيرش »باشد دائمي بوده و پروانه قابل ابطال نمي

قانون  «٢٩  ماده٢بر اموال خود و در راستاي احترام به مالکيت فردي و رعايت تبصره 
 اساس بودن مصوبات مورد  و در جهت بي٧/٩/١٣٤٧مصوب » نوسازي و عمران شهري

شکايت و فلسفه تصويب آنها گام برداشته است، به نحوي که از مجموع آنها چنين 
شود که مبناي تصويب و تدوين مصوبات مورد شکايت صرفاً اخذ عوارض  استنباط مي

هذا با عنايت  ؟ علي.است، نه نگراني آنها نسبت به وضعيت امالک غيرمحصور و رها شد
ينکه مصوبات مورد شکايت تاکنون موجب وصول  مراتب معروض و با امعان نظر به ابه

از شهروندان شده است، لذا ابطال » عوارض«مبالغ زياد و سنگين غيرقانوني تحت عنوان 
 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان ١٣مصوبات مذکور از تاريخ تصويب با لحاظ ماده 

  ». مورد استدعا است٢٢/٩/١٣٩٠عدالت اداري مصوب 

 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ٨١ نقصي که در اجراي ماده در پي اخطار رفع
 براي شاکي ارسال شده بود، وي به موجب اليحه ١٣٩٢ديوان عدالت اداري مصوب سال 

  : اعالم کرده است که٢/١١/١٣٩٢م ـ /٧٤/٩٢شماره 
  هيأت محترم عمومي ديوان عدالت اداري«

 که در تاريخ ٩٢/٧٤٦سه احتراماً، در خصوص اخطاريه رفع نقص در پرونده کال
  به اينجانب ابالغ گرديده است در فرجه قانوني و در مقام دفاع به عرض٢٤/١١/١٣٩٢
  :رساند مي

همان طوري که استحضار دارند ارائه و تصريح حکم شرعي صرفاً ناظر به موردي 
  .عنه را داشته باشد است که شاکي ادعاي خالف شرع بودن مصوبات معترضٌ

ست که با عنايت به مفاد دادخواست تقديمي و مالحظه آن، قوياً و اين در حالي ا
دارد هر چند در مقام بيان روح قوانين و تبيين اصول حقوقي نسبت  موکداً اعالم مي

 برخي از مستندات فقهي اشاره شده است، ليکن اينجانب اساساً چنين ادعايي نداشته و به
  .ندارم تا ملزم به تصريح حکم شرعي باشم

 است عنه با قانون مورد نظر ابراين در ماهيت امر صرفاً ادعاي مغايرت مصوبات معترضٌبن
عنه   بند اصول، مواد و مستندات قانوني که ادعاي مغايرت آنها با مصوبات معترض٥ٌکه در 

شده است را به تفصيل ارائه و تقديم نموده ام، مهمترين آن که در بند يک دادخواست 
اشاره شده، مصوبه مشابهي است که سابقاً به دليل مغايرت با قانون تقديمي نسبت به آن 

لذا بنا به مراتب معنونه در راستاي اعمال . در هيأت محترم عمومي ديوان نقض شده است
 ١٣٩٢ قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ٨٠و رعايت ماده 

  .حکم شرعي وجود نداشته و نداردموجبي براي اعمال ضمانت اجراي عدم ارائه 
 در جريان قرار دادن پرونده و ايضاً ادامه رسيدگي خارج از نوبت به شرح مفاد دادخواست

ضمناً عين اخطاريه رفع نقص به پيوست . تقديمي از محضر عالي مورد استدعا است
  ».گردد  ميتقديم

ب اليحه در پاسخ به شکايت مذکور، رئيس شوراي اسالمي شهر مشهد به موج
  : توضيح داده است که٢٤/١٢/١٣٩٢ش ـ /٨/٩٢/٤شماره 
  رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري«

اليحه دفاعيه در خصوص دادخواست آقاي مهران ميرزائيان تفتي به کالسه : موضوع
  ٩٢/٧٤٦پرونده 

  سالم عليکم
 ٩٢/٧٤٦پرونده احتراماً، با عنايت به شکايت آقاي مهران ميرزائيان تفتي به کالسه 

 ـ ش/١٧٨٢/٩١/٣، ٢٠/١٢/١٣٨٤شـ  /٦١٠٢/٢در خصوص درخواست ابطال مصوبات شماره 
 شوراي ١٧/٢/١٣٩٢ش ـ /٥٨١/٩٢/٣ و ١٨/٧/١٣٩١ش ـ /٣٠٢٣/٩١/٣، ٢٥/٤/١٣٩١

  :رساند اسالمي شهر مشهد مقدس در پاسخ به شکايت نامبرده به استحضار آن مقام عالي مي
 قانون ديوان عدالت اداري درخواست رسيدگي خارج از ٢ـ شاکي به استناد ماده ١

نوبت نموده اند و همان طور که مستحضريد ابطال مصوبات شوراي اسالمي شهر مشهد 
مقدس مسبوق به سابقه نبوده و درخواست رسيدگي خارج از نوبت برخالف نص و 

  هيأت١٩/٨/١٣٨٧ ـ ٥٥٦ استنادي است، همچنين به رأي شماره ٩٢صراحت ماده 
عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص شوراي اسالمي شهر تهران استناد کرده است که 

رساند رأي هـيأت عمومي ديوان در زمره آراي وحـدت رويه نيـست و تنها  به عرض مـي
 شود و قابل تسري به مصوبات به حوزه جغرافيايي شوراي اسالمي شهر مورد نظر مربوط مي

.  شوراي اسالمي هر شهر بايد به طور جداگانه ابطال شودهاي ديگر نيست و مصوبات شهر
اخذ عوارض ساليانه از اراضي و امالک «ضمناً در مصوبه شوراي اسالمي شهر تهران 

آمده است در حالي که در مصوبه شوراي اسالمي شهر مشهد » بالاستفاده خالي يا متروکه
تماً و يقيناً هيأت عمومي ذکر شده که ح» اخذ عوارض از اراضي غيرمحصور و رها شده«

  .ديوان عدالت اداري به اين موضوع توجه دارند
 دادخواست، مطالبي راجع به اختيارات قانونگذاري ٢ـ شاکي محترم در بند ٢

مجلس شوراي اسالمي بيان کرده و اشاره به اصولي از قانون اساسي کرده است و مصوبات 
ور و خارج از صالحيت شـورا دانسته شوراي اسالمي شهر را هم رديف قوانين جاري کش

است، در حـالي کـه قانون تشکيالت، وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي کشـور و 
 خود به تصويب مجلس شوراي اسالمي رسيده است ١/٣/١٣٧٥انتخاب شهرداران مصوب 

 تبصره ذکر ٨ بند و ٣٤ همين قانون، وظايف شوراهاي اسالمي شهر در ٧٦که در ماده 
 به موضوع مصوبات خواسته شاکي ٢٠ و ١٨، ١٦است و به طور مشخص در بندهاي شده 

  .پرداخته است
 دادخواست، شاکي محترم به قاعده فقهي حقوقي تسليط موضوع ٣ـ در بند ٣

 قانون ٤٧ قانون مدني و اصل ٣٠ماده » الناس مسلطون علي اموالهم«حديث شريف نبوي 
وده که مفهوم همه موارد مذکور تسلط و مالکيت اساسي جمهوري اسالمي ايران اشاره نم

  :رساند باشد اما در پاسخ به استدالل شاکي به عرض مي اشخاص بر اموال خود مي
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دريافت عوارض از زمين رها شده و غيرمحصور به هيچ وجه منافاتي با تسلط : اوالً
 بر اموال مالکانه و حق مالکيت اشخاص نداشته و مالکيت شرعي، رسمي و قانوني افراد

خود براي همه اشخاص حقيقي و حقوقي از جمله شوراي اسالمي شهر مشهد مقدس 
  .باشد الزم و قابل احترام مي

شاکي اشاره نکرده که در فقه و حقوق تنها همين يک  قاعده وجود ندارد : ثانياً
بلکه در کنار اين قاعده فقهي، دهها قاعده و حتي در برخي کتب فقهي بيش از صدها 

وان قاعده فقهي حقوقي وجود دارد که از جمله مهمترين قواعد ياد شده قاعده الضرر عن
تواند با استفاده از حق خود  و الضرار في االسالم است که بر اساس آن، هيچ کس نمي

توضيح اين مطلب به اين شرح است که اراضي غيرمحصور . موجب ضرر به ديگران شود
ا در برخواهد داشت که اهم آنها آلودگي زيست و رها شده در بافت شهر مشکالتي ر

خانمان، ولگرد  محيطي ناشي از انباشت زباله و ناهنجاريهاي اجتماعي در تجمع افراد بي
و معتادان در اين زمينها است که حتي در برخي موارد امنيت تردد شهروندان گرامي را 

نازيبايي و زشت شدن زند، ضمن اينکه از نظر شهرسازي و معماري نيز موجب  برهم مي
  .چهره شهر خواهد شد

 شوراي اسالمي شهر مشهد مقدس ٢٠/١٢/١٣٨٤ش ـ /٦١٠٢/٢مصوبه شماره : ثالثاً
دهد کـه هدف شورا  و اصالحات بعدي آن با قيودي کـه در آنها آمده است کامالً نشان مي

لکان از تصويب ايـن عوارض جنبه درآمدي نبوده بلکه راهکاري در راستاي تشويق ما
ن زمينها و امالک در محدوده دمحترم به استفاده از اراضي و باز داشتن آنها از رها نمو

شهر و جلوگيري از تبعات منفي متعدد زيست محيطي، امنيتي و اجتماعي آن است که 
وجود همين مسائل است که منجر به اين شده که برخي از شهروندان مجاور، از وجود 

احتي کرده و حتي تقاضاي ديوارکشي و ساماندهي اين گونه هايي ابراز نار چنين زمين
  .زمينها را از دستگاههاي مختلف از جمله شهرداري نموده اند

عالوه بر آن در اصالحات مصوبه، اراضي رها شده داخل محدوده شهري داراي طرح 
سازي در آن انجام شده است و خارج از تعريف  مصوب توسعه شهري که عمليات آماده

پالکهاي واقع در % ٧٠شود که حداقل  بافت پر شهري به بافتي گفته مي( پر شهري بافت
هستند، از شمول مصوبه خارج شده است که ) آن بلوک شهري داراي مستحدثات باشد

نمايد وضع عوارض با مالحظه و رعايت موقعيت امالک برخوردار از  اين موضوع اثبات مي
 و همسو با سياستهاي کلي نظام مقدس جمهوري قابليت دريافت مجوز ساخت و ساز بوده

به عبارت ديگر . اسالمي ايران مبني بر جلوگيري از احتکار و حبس امالک و اراضي است
هر چند قاعده تسليط اقتضا دارد افراد در اصل استفاده از امالک خود آزاد باشند ليکن 

 شوند فاده قرار نگرفته و رهازماني که به اين بهانه سطح وسيعي از اراضي و امالک مورد است
موضوع کمبود مسکن که در حال حاضر نيز جامه گرفتار آن است به صورت معضلي 

بايد در برابر آن ) از دولت گرفته تا شهرداريها(کند و متصديان امور  عظيم نمود پيدا مي
 و واکنش نشان دهند و با اعمال سياستهاي تشويقي و بازدارنده در استفاده صحيح منابع

  .کاهش صدمات اجتماعي از اختيارات قانوني خود استفاده کنند
 قانون نوسازي و عمران ٢ دادخواست که شاکي اشاره به ماده ٤ـ در پاسخ بند ٤

شهري کرده است که به موجب همين قانون عوارض اخذ شده بايد در مصارف نوسازي و 
 مقدس بر اساس عمران شهري انجام شود در حالي که شوراي اسالمي شهر مشهد

اختيارات قانوني و پس از طي تشريفات قانوني، عوارض اراضي غيرمحصور و رها شده را 
هاي وارده بـه شهر  تصويب نموده تا شهرداري بـا اخذ اين عوارض بتواند مقداري از هـزينه

را کـه شامل آلودگيهاي زيستي ناشي از انباشت زباله و پاکيزه نمودن محيط که زمينهاي 
  .اشده غيرمحصور مسبب آن هستند را جبران نمايدره

 ـ يکي ديگر از مباني وضع عوارض در خصوص اراضي غيرمحصور و رها شده ٥
تواند  هر چند به موجب اين قانون شهرداري مي.  قانون شهرداري است١١٠شهري، ماده 

قانون از مالک ها را برابر  پس از اخطارهاي قانوني نسبت به ديوارکشي اراضي اقدام و هزينه
اما اين ماده به تنهايي پاسخگوي معضل اراضي رها شده شهري نبوده و . دريافت نمايد

نظر از آنکه شهرداري بدواً بايد از بودجه عمراني خود هزينه و سپس نسبت به وصول  صرف
آن اقدام نمايد، اين امر با عنايت به گستردگي اراضي و بعضاً عدم شناسايي مالکين، 

 ٥شاکي در ادامه بند . ها مقدور نيست  اجرايي ممکن نبوده و وصول هزينه لحاظبه
سازي ضوابط محاسبات درآمدي اشاره نموده و  دادخواست به دفترچه يکپارچه

داند که در  هاي ساختماني را با اخذ عوارض مذکور متعارض مي  بودن اعتبار پروانهدائمي
 سوي شهرداري به هيچ وجه مجوزي براي رساند صدور پروانه دائمي از پاسخ به عرض مي

باشد و فقط مالکان اين اختيار را دارند که از زمان دريافت پروانه با  رها کردن اراضي نمي
رعايت جدول مربوط به دوره ساخت، نسبت به ساخت و ساز اقدام نمايند و اگر از زمانهاي 

پرداخت عوارض نوسازي تعيين شده در جدول ياد شده فراتر رود، مالکان محترم مشمول 
بنابراين از شما مقام عالي قضايي استدعا . شوند با فرمول مشخص شده در دفترچه مي

حقي شاکي و رد دادخواست  شود با توجه به دفاعيه تقديمي، رأي مقتضي را در بي مي
  ».نامبرده صادر فرماييد

ه شماره ب ـ آقاي حسن بصيرطوسي نيز به موجب دادخواستي جداگانه ابطال مصوب
 شوراي اسالمي شهر مشهد را خواستار شده و در جهت ٢٠/١٢/١٣٨٤ش ـ /٦١٠٢/٢

  :تبيين خواسته اعالم کرده است که
  رياست محترم ديوان عدالت اداري«

اي  بـا سـالم و عـرض ادب تـوکيالً از سـوي خـواهان بـا عنـايت بـه صـدور دادنامه
 قانون شهرداريها ٧٧ کميسيون ماده  از سوي٣٠/٧/١٣٩٣ ـ ٧٧ک١/٦/٥٣٣٥به شماره 

 شوراي ٢٠/١٢/١٣٨٤ش ـ /٦١٠٢/٢ ضمن تقاضاي ابطال مصوبه شماره ١شعبه شماره 
اسالمي شهر مشهد نکات ذيل را به استحضار رسانده و همچنين تقاضاي بدواً صدور 

 شهرداريها ٧٧ کميسيون ماده ١دستور موقت مبني بر جلوگيري از اجراي رأي شعبه 
تا تعيين تکليف نهايي مصوبه را ) مشهد (٣٠/٧/١٣٩٣ ـ ٧٧ک١/٦/٥٣٣٥ه  شماربه

  .باشيم خواستار مي
 قانون ماليات بر ٥٠عاليجنابان همان طور که مستحضر هستيد با تصويب ماده 

 از قانون تنظيم برخي از مقررات مالي دولت گرفتن ٤ و ماده ١٣٨٧ارزش افزوده مصوب 
 عوارض توسط شوراهاي اسالمي شهرها ممنوع بوده و هر گونه وجهي تحت هر عنوان مثل

بايد موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال براي اجراء در سال  در موارد جديد مي
اي که موکل بر طبق آن  اين در حاليست که مصوبه. بعد تصويب و اعالم عمومي نمايند

شهرداري مشهد متأسفانه باشد و   مي٢٠/١٢/١٣٨٤ش ـ /٦١٠٢/٢محکوم شده به شماره 
الذکر اقدام به اخذ وجوهي تحت عنوان عوارض  با استفاده از اين مصوبه به تاريخ فوق
  .نمايد زمينهاي غيرمحصور از شهروندان مي

 شهرداري اقدام به محکوميت موکل ٧٧ـ بر همين اساس کميسيون محترم ماده ٢
 ريال کرده است ٠٠٠/٠٠٠/٤٢٠ به مبلغ ٣٠/٧/١٣٩٣ ـ ٧٧ک١/٦/٥٣٣٥طي رأي شماره 

و همان طور که مستحضر هستيد آراي کميسيون از طريق اجراي ثبت و با وصول 
شود که اين موضوع اسباب تضرر شديد موکل را  االجرا به مرحله اجرا گذاشته مي حق

ش ـ /٦١٠٢/٢علي هذا از محضر مبارک تقاضاي ابطال مصوبه شماره . نمايد فراهم مي
 اسـالمي شهر مشهـد نکات ذيل را به استحضار رسانده و با توجه شوراي ٢٠/١٢/١٣٨٤

به فوريت موضوع همچنين تقاضاي بدواً صدور دستور موقت مبني بر جلوگيري از اجراي 
 ٣٠/٧/١٣٩٣ ـ ٧٧ک١/٦/٥٣٣٥ شهرداريها به شماره ٧٧ کميسيون ماده ١رأي شعبه 

  ».باشم تا تعيين تکليف نهايي مصوبه را خواستار مي) مشهد(
  :متن مصوبات مورد اعتراض به قرار زير است

  : شوراي اسالمي شهر مشهد٢٠/١٢/١٣٨٤ش ـ /٦١٠٢/٢مصوبه شماره ) الف
شود به منظور جلوگيري از استفاده نابجا از  به شهرداري مشهد اجازه داده مي«

توجهي مالکين در رها نمودن اراضي و  امکانات و زير ساختهاي شهري و ممانعت از بي
چنين جلوگيري از بروز مشکالت بهداشتي و خدماتي مضاعف بابت پاکسازي، از کليه هم

 اراضي رها شده در محدوده خدماتي شهر متعلق به اشخاص حقيقي و حقوقي و سازمانهاي
دولتي و موسسات خصوصي و همچنين اراضي ارتش، نيروهاي نظامي و انتظامي، مبلغي 

  :ت نمايدرا به عنوان عوارض به شرح ذيل درياف
ـ از کليه اراضي غيرمحصور رها شده در محدوده خدماتي شهر مشهد ساالنه، ١

به ازاي هر مترمربع دريافت و به حساب ) بندي دارايي قيمت منطقه (p۴عوارضي معادل 
  .شهرداري واريز گردد

ـ مالکين اراضي محصور تا يک سال فرصت دارند براي احداث ساختمان، از ۲
 ۱۰بوط، پروانه اخذ نمايد، در غيراين صورت ساالنه عوارض معادل شهرداري منطقه مر

به ازاي هر مترمربع دريافت و به حساب شهرداري ) بندي دارايي قيمت منطقه (pدرصد 
  .واريز گردد

 کساني که از پرداخت عوارض موضوع اين مصوبه امتناع نمايند بايد در :1تبصره
  .قه بندي دارايي در زمان پرداخت تسويه نمايندهنگام پرداخت، اين عوارض را به نرخ منط

 شهرداري مکلف است پس از شناسايي اين گونه اراضي با الصاق دو نوبت :2تبصره
اخطار قانوني به فواصل يک ماهه در محل مذکور، به مالک اعالم نمايد که در صورت عدم 

لذکر در خصوص ا  قانون شهرداريها عوارض فوق۱۱۰محصور نمودن ملک به استناد ماده 
  ».پالک وي پادار خواهد شد

  : شوراي اسالمي شهر مشهد٢٥/٤/١٣٩١ش ـ /١٧٨٢/٩١/٣مصوبه شماره ) ب
  جناب آقاي مهندس پژمان«

  شهردار محترم مشهد
  الحاق يک تبصره به مصوبه عوارض اراضي غيرمحصور و رها شده: موضوع

  سالم عليکم
داره کل مسکن و شهرسازي خراسان  ا٥/٦/١٣٩٠ـ ٢٧٦٠٥/١٢با احترام، نامه شماره 

رضوي در زمينه معافيت زمينهاي دولتي از عوارض اراضي غيرمحصور و رها شده در 
 شوراي اسالمي شهر مشهد مطرح شد و به شرح زير ٢٥/٤/١٣٩١جلسه علني مورخ 

  .تصويب گرديد
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 ش/٦١٠٢/٢ به مصوبه شماره ٣يک تبصره به شرح زير به عنوان تبصره : ماده واحده«
  : در خصوص عوارض اراضي غيرمحصور و رها شده الحاق شد٢٠/١٢/١٣٨٤ـ 

سازي شده طبق طرحهاي مصوب  اين مصوبه مشمول اراضي آماده:  الحاقي٣تبصره 
شوراي عالي شهرسازي و معماري خارج از بافت پرشهري و اراضي متعلق به دولت در داخل 

 راه و شهرسازي واگذار نشده است، محدوده و حريم شهر مشهد که تاکنون توسط اداره کل
تواند در  ضمناً زمينهاي دولتي فوق که در محدوده بافت پر شهري قرار دارد مي. گردد نمي

برداري ورزشي، بهداشتي و غيره تا زمان واگذاري به دستگاه  قالب موافقت نامه به منظور بهره
 قانون ٨٠با رعايت ماده بديهي است اين مصوبه » .ذينفع در اختيار شهرداري قرار گيرد

  ».االجراست تشکيالت، وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي کشور الزم
  : شوراي اسالمي شهر مشهد١٨/٧/١٣٩١ش ـ /٣٠٢٣/٩١/٣ج ـ مصوبه شماره 

  جناب آقاي مهندس پژمان«
  شهردار محترم مشهد

و عدم تسري مصوبه الحاق يک تبصره به مصوبه عوارض اراضي غيرمحصور : موضوع
  رها شده به قبل از آن

  سالم عليکم
 اداره کل محترم راه و شهرسازي ١/٥/١٣٩١ـ ٥٢٥٥٧/١١با احترام، نامه شماره 

 در ٢٥/٤/١٣٩١ش ـ /١٧٨٢/٩١/٣خراسان رضوي در زمينه تسري مصوبه شماره 
خصوص الحاق يک تبصره به مصوبه عوارض اراضي غيرمحصور و رها شده به قبل از آن در 

 شوراي اسالمي شهر مشهد مطرح شد و به شرح زير ١٦/٧/١٣٩١ورخ جلسه علني م
  .تصويب گرديد

 شوراي اسالمي شهر ٢٥/٤/١٣٩١ش ـ /١٧٨٢/٩١/٣مصوبه شماره : ماده واحده«
مشهد مبني بر الحاق يک تبصره به مصوبه عوارض اراضي غيرمحصور و رها شده، از تاريخ 

  ».بديا االجراست و به گذشته تسري نمي تصويب الزم
 قانون تشکيالت، وظايف و انتخابات ٨٠بديهي است اين مصوبه با رعايت ماده 

  ».االجراست شوراهاي اسالمي کشور الزم
  : شوراي اسالمي شهر مشهد١٧/٢/١٣٩٢ش ـ /٥٨١/٩٢/٣د ـ مصوبه شماره 

  جناب آقاي مهندس پژمان«
  شهردار محترم مشهد

  غيرمحصور و رها شده الحاق يک تبصره به مصوبه عوارض اراضي : موضوع
  سالم عليکم

 برخي از اعضاي محترم ١٠/١٢/١٣٩١ش ـ /٥٦٢٨/٩١/٣با احترام، طرح شماره 
ش ـ /٦١٠٢/٢شوراي اسالمي شهر مشهد در زمينه الحاق يک تبصره به مصوبه 

 در خصوص عوارض اراضي غيرمحصور و رها شده در جلسه علني مورخ ٢٠/١٢/١٣٨٤
  .ر مشهد مطرح شد و به شرح زير تصويب گرديد شوراي اسالمي شه١٥/٢/١٣٩٢

ش ـ /٦١٠٢/٢ به مصوبه شماره ٤يک تبصره به شرح زير به عنوان تبصره : ماده واحده«
  . در خصوص عوارض اراضي غيرمحصور و رها شده الحاق گرديد٢٠/١٢/١٣٨٤

اراضي داخل محدوده شهري و داراي طرح مصوب توسعه شهري :  الحاقي٤تبصره 
حداقل (سازي در آن انجام شده است و خارج از تعريف بافت پر شهري   آمادهکه عمليات

هستند مشمول اين ) از پالکهاي واقع در يک بلوک شهري داراي مستحدثات باشد% ٧٠
  ».گيرد قرار نمي) ٢٠/١٢/١٣٨٤ش ـ /٦١٠٢/٢(مصوبه 

 قانون تشکيالت، وظايف و انتخابات ٨٠بديهي است اين مصوبه با رعايت ماده 
  ».االجراست وراهاي اسالمي کشور الزمش

  در پاسخ به شکايت مذکور، رئيس شوراي اسالمي شهر مشهد به موجب اليحه 
  : توضيح داده است٢٥/٨/١٣٩٤ش ـ /١١٥٧٨/٩٤/٤شماره 
  هيأت محترم عمومي ديوان عدالت اداري«

  ٩٤/٧٠٣اليحه دفاعيه دادخواست آقاي حسن بصير طوسي به کالسه : موضوع
  يکمسالم عل

با احترام، بازگشت به نسخه دوم دادخواست آقاي حسن بصيرطوسي موضوع پرونده 
ش ـ /٦١٠٢/٢ مبني بر درخواست ابطال مصوبه شماره ٩٣٠٩٩٨٠٩٠٠٠٠٠٣٩٥شماره 

 شوراي اسالمي شهر مشهد مقدس در خصوص عوارض اراضي غيرمحصور ٢٠/١٢/١٣٨٤
  :رساند و رها شده به استحضار مي
عنه مسبوق به سابقه بوده و پيشتر طي دادخواست  وبه معترضٌدرخواست ابطال مص

 از سوي آقاي مهران ميرزائيان تفتي مطرح شده است که اليحه دفاعيه ٩٢/٧٤٦کالسه 
 توسط شوراي اسالمي شهر مشهد مقدس ٢٤/١٢/١٣٩٢ش ـ /٨٠٦٣/٩٢/٤آن به شماره 

 در اين اي اکنون دادنامهتهيه و تقديم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري گرديده است که ت
  .خصوص به شورا ابالغ نشده است
 ١٣/١١/١٣٩٣ـ  ١٨٥٠ مصوبه مذکور طي دادنامه شماره ٢قضات مستحضرند که بند 

لذا شوراي اسالمي شهر مشهد مقدس . رئيس محترم ديوان عدالت اداري ابطال شده است

در خصوص رأي . ار استبا عنايت به موارد فوق االشاره رد شکايت شاکي محترم را خواست
 قانون شهرداري نيز با توجه به اينکه شوراي اسالمي ٧٧ کميسيون ماده ١صادره از شعبه 

شهر دستگاه اجرايي نبوده و صرفاً مسؤول مصوبات صادره است و از طـرفي رأي 
باشد رد شکايت شاکي را  عنه نيز مصوبـه شوراي اسالمي شهر مشهد مقدس نمي معترضٌ

  ».ا تقاضامند استنسبت به شور
 با حضور رئيس و معاونين ١٠/١٢/١٣٩٥هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 

ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از 
  .بحث و بررسي با اکثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است

  
   هیأت عمومیرأي

 ـ ١٨٥٠ و ١٩/٨/١٣٨٧ ـ ٥٥٦استداللهاي مندرج در آراء شماره با توجه به 
 قانون ١١٠ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و اينکه قانونگذار در ماده ١٣/١١/١٣٩١

 وظيفه و تکليف شهرداري در خصوص اراضي غيرمحصور و ١٣٣٤شهرداريها مصوب سال 
 قانون نوسازي و ٢ماده رها شده را مشخص کرده است و در مورد اينگونه اراضي طبق 

 شود بنابراين مصوبات مورد شکايت در خصوص عمران شهري، عوارض نوسازي پرداخت مي
تعيين و اخذ عوارض از اراضي محصور و غيرمحصور رها شده خالف قانون و خارج از 

 ٨٨ و مواد ١٢ ماده ١باشد و به استناد بند  حدود اختيارات شوراي اسالمي شهر مشهد مي
 از تاريخ ١٣٩٢نون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال  قا١٣و 

  .شود تصويب ابطال مي
  رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي

  
  ٢٨/١٢/١٣٩٥                                                                    ٩٥/١٠٩٩رهشما

  بسمه تعالي
   جاسبیجناب آقاي

  مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوري اسالمی ایران
  با سالم

 مورخ ١٣١١يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 
  : با موضوع١٠/١٢/١٣٩٥

 درخصوص  شوراي اسالمي شهر ميانه١٣٩٣ تعرفه عوارض محلي سال ٢٧ابطال ماده «
تغالت، مستحدثات و سرقفلي و وسايل نقليه از تاريخ وضع عوارض بر معامالت امالك، مس

»  قانون تشكيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري٩٢تصويب در اجراي مقررات ماده 
  .گردد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي

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

  ٩٥/١٠٩٩: روندهالسه پ    ک1311 :ماره دادنامه  ش    ١٠/١٢/١٣٩٥: امهخ دادنتاري
   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:مرجع رسیدگی

   آقاي صفرعلي مشايخي:یشاک
 تعرفه عوارض محلي شوراي اسالمي ٢٧ ابطال ماده :موضوع شکایت و خواسته

تحدثات و سرقفلي شهر ميانه در خصوص وضع عوارض بر معامالت امالک، مستغالت، مس
 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت ٩٢و وسايل نقليه در اجراي مقررات ماده 

  ١٣٩٢اداري مصوب سال 
 تعرفه عوارض محلي شوراي اسالمي شهر ميانه ٢٧ـ به موجب ماده ١ :گردش کار

در خصوص وضع عوارض بر معامالت امالک، مستغالت، مستحدثات، سر قفلي و وسايل 
  :ليه مقرر شده است کهنق

  )نقل و انتقال( عوارض معامله ٢٧ماده «
عوارض معامالت امالک، مستغالت، مستحدثات، سرقفلي و وسايط نقليه موتوري که 

شود به شرح زير  انجام مي) اي به صورت قولنامه(و غيررسمي ) در دفاتر(به صورت رسمي 
  .وصول خواهد شد

 ×) اي عرصه ارزش منطقه+ ريال ٥٠٠٠[×% ١: انقل و انتقال عرصه کليه کاربريه) ١
  ٦])مساحت عرصه(

  ٦]) مساحت اعياني×برابر ارزش اعياني٤[×% ١: نقل و انتقال اعياني امالک مسکوني) ٢
  P٦ ×  ٨ ×  مساحت مغازه ×%  ١٢:  نقل و انتقال سرقفلي و تجاري همکف) ٣
  P٥ ×  ٨ ×  مساحت  ×  %١٢: نقل و انتقال طبقات و نيم طبقه و زير زمين تجاري) ٤
  P٥ ×مساحت اعياني :  نقل و انتقال اعياني ساير کاربريها) ٥

نقل و انتقال به نام موسسات و ارگانها و سازمانهاي غيرانتقاعي و آرامستانها : ١تبصره
  .ي، فرهنگي، خيريه عوارض نداردملله انتقال به نام مراکز مذهبي، عو مساجد از جم

 هاي عمراني شهرداري  امالک مستحدثات که در اثر اجراي طرحنقل و انتقال: ٢تبصره
  .عوارض نقل و انتقال ندارند. آيند به تملک شهرداري در مي
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درصورتي که واحد تجاري به صورت سرقفلي و مالکيت معامله شود : ٣تبصره
  .و سرقفلي با هم دريافت خواهد شد) عرصه و اعيان(عوارض امالک 
مالک و مستحدثات صادره توسط شهرداري تا پايان سال گواهي معامله ا: ٤تبصره

صدور در صورت نياز به تمديد مهلت و عدم ايجاد تغييرات توسط مالک يا ذينفع در ملک، 
  .بدون دريافت عوارض مهلت آن تمديد خواهد شد

درصورتي که گواهي معامله امالک و مستحدثات و سرقفلي صادره در سال : ٥تبصره
ناد رسمي معامله انجام نشود در صورت استعالم دفاتر اسناد رسمي در صدور در دفاتر اس

سال بعد، شهرداري با مبناي زمان مراجعه مابه التفــاوت عوارض معامله را اخذ و گواهي 
  .معامله را تمديد خواهد کرد

در مواقع استعالم نقل و انتقال امالک واقع در بر کليه معابر شهر درصورت : ٦تبصره
يض در طرح توسعه شهري مقدار تعريض در گواهي نقل و انتقال بـه خريدار وجود تعر

باشد  بـه اين شرح کـه مقدار واقع در تعريض و پخي جزء مورد معامله نمي) دفترخانه(
  .ابالغ خواهد شد

امالک (هاي تجاري واگذاري شهرداري  درصورت معامله ملکي سرقفلي: ٧تبصره
ارزش افزوده با قيمت گذاري هيأت % ١٠ و مستأجر به استناد قانون مالک) شهرداري

متشکل از مسئولين شهرسازي، امالک و نوسازي شهرداري از بابت ارزش افزوده سرقفلي 
  .و سهم مالکانه محاسبه و اخذ خواهد شد

نقل و انتقال  امالکي که مالکيت آن متعلق به شهرداري باشد عوارض از : ٨تبصره
  .اسي و نوسازي اخذ نخواهد شدبابت نقل و انتقال و کارشن

ـ آقاي صفر علي مشايخي  به موجب دادخواستي اعالم کرده است که در تصويب ٢
  . هيأت عمومي رعايت نشده است٢/١١/١٣٩١ ـ ٧٩٩اين مصوبه مفاد راي شماره 

  :ـ متن رأي ياد شده هيأت عمومي بدين شرح است٣
، ١٧/٢/١٣٨٧افزوده مصوب  قانون ماليات بر ارزش ٥٠نظر به اين که در ماده «

برقراري عوارض بر درآمدهاي مأخذ محاسبه ماليات ممنوع اعالم شده است و در قانون 
 براي نقل و انتقال قطعي امالک و واگذاري ٥٢ و ٥٩مالياتهاي مستقيم از جمله مواد 

 ٧حقوق اشخاص حقيقي و حقوقي بر امالک ماليات تعيين شده است، بنابراين ماده 
 و راي اسالمي شهر رشت در تعيين عوارض بر معامله امالک مستغالت، مستحدثاتمصوبه شو

 قانون ديوان عدالت ٤٢و ماده ١٩ ماده ١سرقفلي، مغاير قانون تشخيص و به استناد بند 
  ».شود اداري حکم به ابطال آن صادر مي

 ـ رئيس ديوان عدالت اداري پس از مالحظه نظريه مشاوران خود مبني بر اين که٤
 قانون ٩٢مصوبه مورد اعتراض با مفاد رأي مذکور هيأت عمومي مغاير است، با اعمال ماده 

  .کند تشکيالت وآيين دادرسي ديوان عدالت اداري در خصوص موضوع موافقت مي
 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب ٩٢در اجراي ماده 

سته شد نماينده خود را به جلسه هيأت  از شوراي اسالمي شهر ميانه خوا١٣٩٢ سال
  .                          عمومي معرفي کنند

 با حضور رئيس و معاونين ١٠/١٢/١٣٩٥هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 
ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان و نيز با حضور نماينده 

ل شد و پس از بحث و بررسي با اکثريت آراء به شرح معرفي شده از طرف شکايت تشکي
  .زير به صدور رأي مبادرت کرده است

  
   هیأت عمومیرأي

 ١٣٩٢  قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال٩٢مطابق ماده
اي در هيأت عمومي ابطال شود، رعايت مفاد رأي  چنانچه مصوبه«: مقرر شده است که
هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جديدي مغاير .  مصوبات بعدي الزامي استهيأت عمومي در

رأي هيأت عمومي تصويب کنند، رئيس ديوان موضوع را خـارج از نوبت، بـدون رعايت 
کننده در هيأت   قانـون مذکور و فقط بـا دعـوت نماينده مـرجع تصويب٨٣مفاد مـاده 

 هيأت عمومي ٢/١١/١٣٩١ ـ ٧٩٩شماره نظر به اينکه در راي » .نمايد عمومي مطـرح مي
 شوراي اسالمي شهر رشت در خصوص ١٣٨٧ مصوبه سال ٧ديوان عدالت اداري ماده 

تعيين عوارض بر معامله امالک، مستغالت، مستحدثات غيرتجاري و تجاري و سرقفلي 
اماکن واقع در حريم شهر به لحاظ مغايرت با قانون ابطال شده است و شوراي اسالمي 

 بـدون رعايت مفاد ١٣٩٣ تعرفه عوارض محلي سـال ٢٧يانـه در تصويب مـاده شهر م
رأي مـذکور عوارض معامالت امالک، مستغالت، مستحدثات و سرقفلي وضع کرده است، 

 ١٣ و ٨٨، ٩٢ و مواد ١٢ ماده ١ در قسمتهاي ياد شده با استناد به بند ٢٧بنابراين ماده 
 از تاريخ تصويب ١٣٩٢ عدالت اداري مصوب سال قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان

  .شود ابطال مي
  رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي

  ٢٨/١٢/١٣٩٥                                                                      ٩٥/٧٣٢رهشما
  بسمه تعالي

  جناب آقاي جاسبی
  می جمهوري اسالمی ایرانمدیرعامل محترم روزنامه رس

  با سالم
 مورخ ١٣١٢يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 

  : با موضوع١٠/١٢/١٣٩٥
 شوراي اسالمي شهر هشترود ٢٤/١/١٣٩٥ـ١٧٥ابطال مصوبه جلسه شماره «

  قانون تشكيالت و٩٢ خصوص وضع عوارض تفكيك و افراز در اجراي مقررات ماده در
جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست » ١٣٩٢آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب

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

  
  ٩٥/٧٣٢: روندهالسه پ     ک1312 :ماره دادنامهش      ١٠/١٢/١٣٩٥: خ دادنامهتاري

  عمومي ديوان عدالت اداري هيأت :مرجع رسیدگی
   آقاي حسن بنازاده:یشاک

 ٢٤/١/١٣٩٥ ـ ١٧٥ ابطال مصوبه جلسه شماره :موضوع شکایت و خواسته
شوراي اسالمي شهر هشترود در خصوص وضع عوارض تفکيک و افراز در اجراي مقررات 

  ١٣٩٢ قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ٩٢ماده 
 شوراي اسالمي ۲۴/۱/۹۵  مورخ۱۷۵ـ بر اساس مصوبه جلسه شماره ۱ :گردش کار

 :شهر هشترود درخصوص وضع عوارض تفکيک وافراز مقرر شده است که
  صورت جلسه دوره چهارم شوراي اسالمي شهر هشترود

  
: روز جلسه

  شنبه سه
  175: شماره جلسه  22: ساعت خاتمه  19: ساعت شروع  24/1/1395: تاریخ

  هاي وارده سیدگی به نامهر  دستورجلسه
ـ فوق العاده : نوع جلسه    شفاهی٭ نوع دعوت نامه کتبی ٭عادي 

 با 21/1/95 مورخ 19 راس ساعت 24/1/95 مورخه 10ـ  468یکصدو هفتاد و پنجمین جلسه شورا باستناد دعوتنامه شماره 
تداي جلسه آقاي اکبري رئیس شورا از اعضاي مجید و به ریاست محمداکبري تشکیل و در اب... تالوت آیاتی چند از کالم ا
  . شدر سپس وارد شو.محترم شورا  تشکر نموده

تعداد   24/1/1395 مورخ 175مصوبه جلسه 
اعضاي 
  موافق

تعداد 
  اعضاي
  مخالف

علت 
مخالفت با 
  ذکر موارد

 . انجام و مابقی بقوت خود باقی است20تغییرات ذیل درماده 
  20ماده 

  ت وصول عوارض تفکیک و افراز فرمول تعیین قسمت روز جه
  قیمت روز غیرتجاري= } 7٭p+ (4 10000(٭s{٭درصد مربوط 

   عمل خواهد شد2                     قیمت روز تجاري با ضریب 
  با جدول دستور العمل عوارض محلی عیناً تصویب شد و جدول بشرح ذیل تغییر یافت

   مترمربع500الي عوارض تغییر کاربري و تفکیک و افراز اراضی با

4  
  

1  
  

  
  
  
  
  
  

  ردیف
عنوان کاربري  
موجود و کاربري 
  قبلی زمین

کارگاهی   تجاري  مسکونی
  باغ  بایر  پارکینگ  و صنعتی

عوارض تفکیک یا افراز 
متر به 500اراضی باالي 

یک از دو روش 
محاسبه و واگذاري 

  خواهد شد

1  2  
  %35  ـ  مسکونی  1

30%  
  ـ

قطعات   ـ  %10  ـ
20%  75/43  

قطعات   ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  تجاري  2
20%  75/43  

3  
ـ  باغ زراعی 
فضاي سبز و 

  بایر
  75/43  %20  %35  %10  ـ  40%  60%  30%

  75/43  %20  ـ  ـ  ـ  ـ %30 %30  کارگاهی  4

  

  
ـ آقاي حسن بنازاده  به موجب دادخواستي اعالم کرده است که در تصويب اين ۲

 ـ ۶۳۴ و ۷/۹/۱۳۹۰ـ ۳۸۱مله آراي شماره مصوبه مفاد آراي متعدد هيأت عمومي از ج
  . رعايت نشده است۲۰/۹/۱۳۹۱

 :ـ متن آراي هيأت عموي بدين شرح است۳
  : هيأت عمومي۷/۹/۱۳۹۰ـ ۳۸۱رأي شماره ) الف
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وب يم بخشي از مقررات مالي دولت مص قانون تنظ۴نظر به اين که مطابق ماده «
اجرايي به تجويز قانونگذار  اخذ هرگونه وجه، کاال و خدمات توسط دستگاههاي ۱۳۸۰سال

منوط شده است و هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به موجب آراي متعددي از جمله 
 ۳۳۳و ۹/۸/۱۳۹۰ مورخ ۳۳۶و ۴/۱۱/۱۳۸۹ مورخ ۴۹۲ و۹/۴/۱۳۸۷مورخ ۲۱۸آراء شماره 

 اختصاص قسمتي از امالک متقاضيان و افراز به شهرداري به طور رايگان ۹/۸/۱۳۹۰مورخ 
ل مبلغي به عنوان هزينه خدمات تفکيک و افراز را خالف اصل تسليط و اعتبار و يا وصو

مالکيت مشروع و مغاير احکام مقنن دانسته است و شهرداري درخصوص موضوع 
 قانون ماليات بر ارزش ۵، ارائه دهنده خدمتي نيست تا مطابق ماده )تفکيک و افراز(

باشد و حکم مقرر در ماده واحده افزوده امکان برقراري عوارض براي خدمت داشته 
 آن صرف نظر از ۳ و تبصره ۲۸/۱/۱۳۹۰ قانون شهرداري مصوب ۱۰۱قانون اصالح ماده 

شود، اساساً ناظر به اخذ زمين يا   قانون مدني عطف به ماسبق نمي۴اين که مطابق ماده 
قيمت روز آن جهت تأمين سرانه فضاي عمومي و خدماتي و تأمين اراضي مورد نياز 

ش الف س /۷۵۸۵بنابراين مصوبه شماره .  درصد است۲۵شوارع و معابر عمومي تا ميزان 
 شوراي اسالمي شهر شيراز خارج از حدود اختيارات شوراي مذکور و ۳۰/۱۰/۱۳۸۷مورخ 

 ديوان عدالت  قانون۴۲ و ماده ۲۰ و ماده  ۱۹مغاير قانون است و به استناد بند يک ماده 
بديهي است قانون . شود ز تاريخ تصويب صادر و اعالم مياداري حکم به ابطال آن ا

 قانون مدني ۲ با رعايت ماده ۲۸/۱/۱۳۹۰ قانون شهرداري مصوب ۱۰۱اصالح ماده 
  ».حاکميت خود را دارا خوهد بود

  : هيأت عمومي۲۰/۹/۹۱ـ ۶۳۴رأي  شماره ) ب
صوب سال  قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت م۴نظر به اين که مطابق ماده 

، اخذ هر گونه وجه، کاال و خدمات توسط دستگاههاي اجرايي به تجويز قانونگذار ۱۳۸۰
 ـ ۲۷۵هاي شماره  منوط شده است و هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه

 ـ ۲۱۸، ۲۰/۱/۱۳۸۹ ـ ۴۵۹، ۲۹/۹/۱۳۸۹ـ ۳۹۳، ۴/۱۱/۱۳۸۹ـ ۴۹۲، ۱۶/۵/۱۳۹۱
بات شوراهـاي اسـالمـي تعـدادي از شهرهاي کشور  مصو۱۱/۹/۱۳۸۶ـ ۹۶۴ و ۹/۴/۱۳۸۷
] مبني بر دريافت قسمتي از اراضي و يا بهاي آن به ازاي هزينه خدمات تفکيک و افراز[را 

ابطال کرده است، بنابراين با توجه به حکم قانوني ياد شده و با وحدت مالک از آراء مذکور 
ي شوراي اسالمي شهر گرگان مصوبه دويست و پنجاه و هفتمين جلسه  رسمي و علن

 ۱۹  ماده۱شود و به استناد بند  ، خالف قانون تشخيص داده مي۲۳/۹/۱۳۸۱ ـ ۳۶۲۸شماره به
  .شود  قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي۴۲و ماده 
ـ رئيس ديوان عدالت اداري پس از مالحظه نظريه مشاوران محترم مبني بر اين ۴

 قانون ۹۲کور هيأت عمومي مغاير است، با اعمال ماده که مصوبه مورد اعتراض با آراي مذ
  .کند تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري در خصوص موضوع موافقت مي

 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب ٩٢در اجراي ماده 
يأت  از شوراي اسالمي شهر هشترود خواسته شد نماينده خود را به جلسه ه١٣٩٢ سال

  .                          عمومي معرفي کنند
 با حضور رئيس و معاونين ١٠/١٢/١٣٩٥هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 

ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان و نيز با حضور نماينده 
ريت آراء به شرح معرفي شده از طرف شکايت تشکيل شد و پس از بحث و بررسي با اکث

  . زير به صدور رأي مبادرت کرده است
  

   هیأت عمومیرأي
 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ٩٢مطابق ماده 

اي در هيأت عمومي ابطال شود، رعايت مفاد  چنانچه مصوبه«:  مقرر شده است که١٣٩٢
ه مـراجع مربوط، مصوبـه جديدي هرگا. رأي هيأت عمومي در مصوبات بعدي الزامي است

مغاير رأي هيأت عمومي تصويب کنند، رئيس ديوان موضوع را خـارج از نوبت، بـدون 
کننده در   قانون مذکور و فقط بـا دعوت نماينده مرجع تصويب٨٣رعايت مفاد مـاده 

 ـ ٦٣٤ و ٧/٩/١٣٩٠ـ ٣٨١نظر به اينکه در آراء شماره » .نمايد هيأت عمومي مطرح مي
 مبني بر  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مصوبات تعدادي از شوراهاي اسالمي٢٠/٩/١٣٩١

دريافت قسمتي از اراضي و يا بهاي آن به ازاي هزينه خدمات تفکيک و افراز به لحاظ 
مغايرت با قانون و خروج از حدود اختيارات ابطال شده است و شوراي اسالمي شهر 

 براي تغيير کاربري و تفکيک و ٢٤/١/١٣٩٥ مورخ ١٧٥هشترود در تصويب مصوبه جلسه 
 مترمربع تعيين عوارض کرده است، بنابراين قسمت ياد شده از ٥٠٠افراز اراضي زير 

 به لحاظ مغايرت با مفاد آراء هيأت عمومي با استناد ٢٤/١/١٣٩٥ ـ ١٧٥مصوبه جلسه 
ديوان عدالت اداري  قانون تشکيالت و آيين دادرسي ٩٢ و ٨٨ و مواد ١٢ ماده ١ بند به

  .شود  ابطال مي١٣٩٢مصوب سال 
  رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي

  ٢٨/١٢/١٣٩٥                                                                      ٩٥/٩٠٤رهشما
  بسمه تعالي

  جناب آقاي جاسبی
  اسالمی ایرانمدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوري 

  با سالم
 مورخ ١٣١٣يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 

  : با موضوع١٠/١٢/١٣٩٥
 تعرفه عوارض و بهاي خدمات شوراي اسالمي شهر گرگان براي ١٧ابطال ماده «

 به بعد از تاريخ تصويب درخصوص وضع عوارض تفكيك و عرصه در اجراي ١٣٩٤سال 
جهت » ١٣٩٢ قانون تشكيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب٩٢ت مادهمقررا

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

  
  ٩٥/٩٠٤: روندهالسه پ     ک1313 :ماره دادنامهش      ١٠/١٢/١٣٩٥: خ دادنامهتاري

   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:مرجع رسیدگی
   آقاي اميد شريفي:یشاک

 تعرفه عوارض و بهاي خدمات شوراي ١٧ ابطال ماده :موضوع شکایت و خواسته
 به بعد از تاريخ تصويب در خصوص وضع عوارض ١٣٩٤اسالمي شهر گرگان براي سال 

 و آيين دادرسي ديوان عدالت  قانون تشکيالت٩٢تفکيک عرصه در اجراي مقررات ماده 
  ١٣٩٢اداري مصوب سال 
به موجب ماده هفده تعرفه عوارض و بهاي خدمات شوراي اسالمي ـ ١ :گردش کار

 به بعد از آن در خصوص وضع عوارض تفکيک عرصه مقرر ۱۳۹۴شهرگرگان براي سال 
  :شده است که

 ) داري قانون شهر۱۰۱اصالحيه ماده ( ـ عوارض تفکيک عرصه :ماده هفده«
  

  جدول شماره یک
 

  . عوارض محاسبه و اخذ گرددP  ۴/۴ مترمربع به ازاي هر مترمربع ٥٠٠جهت اراضي تا ) ١
مترمربع معادل ده درصد کل عرصه حق السهم ٢٠٠٠ مترمربع  تا٥٠١براي اراضي ) ۲

  .شهرداري محاسبه گردد
  . مترمربع به شرح ذيل محاسبه گردد٥٠٠٠ تا ٢٠٠١براي اراضي  از ) ٣
 ٥٠٠٠و مقدار مازاد آن تا ) ده درصد (٢مترمربع معادل رديف ٢٠٠٠تا متراژ ) ۳ـ ۱

  .السهم شهرداري محاسبه گردد متراژ مازاد حق) درصد١٥(مترمربع معادل 
  . مترمربع به باال به شرح ذيل محاسبه گردد٥٠٠١از ) ۴
 ٥٠٠٠بع تا  مترمر٢٠٠١از ) ده درصد (٢مترمربع معادل رديف ٢٠٠٠تا متراژ ) ۴ـ ۱

 مترمربع به باال ٥٠٠٠متراژ مازاد و از) درصد١٥( به ميزان ٣مترمربع معادل  رديف 
  .ميزان مازاد حق السهم شهرداري محاسبه گردد)  درصد٢٥(معادل 
  

اراضي % ۳۵ در صورتيکه سهم سرانه فضاي عمومي و تفکيک در مجموع از :تبصره
  .نمايد وان حق السهم لحاظ ميرا بايد بعن% ۳۵بيشتر گردد شهرداري همان 

  :عوارض کسري حد نصاب تفکيک 
در صورت تفکيک عرصه بدون رعايت حد نصاب تفکيک مقرر در طرح مصوب 
شهري عوارض تفکيک عالوه براحتساب جدول شماره يک، جدول ذيل نيز محاسبه و 

  :گردد وصول مي
  

  جدول شماره  دو
  

  ضریب عوارض  شرح  ردیف
  P ۵   ضوابط تفکيکزير حد نصاب% ۲۰تا  ۱
  P ۷  زير حد نصاب ضوابط تفکيک% ۳۰تا  ۲
  P ۹  زير حد نصاب ضوابط تفکيک% ۴۰تا  ۳
  P ۱۰  زير حد نصاب ضوابط تفکيک% ۴۰تا  ۴

ي عوارض تفکيک زير حد نصاب ميزان کسري زمين از    مبناي محاسبه:1تبصره
  .باشد حد نصاب مي
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در صورت ( طرف شهرداري  چنانچه متراژ عقب نشيني مشخص شده از:2تبصره
موجب عدم رعايت حد نصاب تفکيک گردد ، ) عدم تفکيک عرصه باقيمانده توسط   مالک
  ).اصالح سند(گردد  مشمول عوارض زير حد نصاب تفکيک نمي

 در خصوص عوارض تفکيک هنگامي که تفکيک و تجميع هم زمان :3تبصره
اي که مساحت معيني  قطعهگيرد در صورت رعايت حد نصاب تفکيک از طرف  صورت مي

گردد  و چنانچه متراژ کسر  از آن کسر گرديده رعايت شود مشمول عوارضي تفکيک نمي
شده باعث کاهش حد نصب تفکيک گردد فقط به ميزان مساحت کسر شده عوارض برابر 

  .جدول فوق اخذ ميگردد
عرصه  قانون شهرداريها ، جهت تفکيک ۱۰۱ چنانچه مالک در اجراي ماده :4تبصره

به شهرداري مراجعه و تقاضاي تفکيک عرصه خود زير حد نصاب مقرر در ضوابط 
 عالوه بر ۵بايست با اخذ مجوز از کميسيون ماده  شهرداري مي. شهرسازي را بنمايد

عوارض مندرج در جدول يک، به تناسب عوارض کسري حد نصاب تفکيک نيز مطابق 
  .جدول شماره دو اخذ گردد

  
  جدول شماره سه

  
ضریب   شرح  ردیف

  عوارض

ــاده     ۱ ــدون اعمــال م ــه اراضــي کــه ب ــک کلي ــانون ۱۰۱تفکي  ق
  ها اقدام به تفکيک عرصه نموده اند شهرداري

کل عرصه برابر 
جدول  شماره 

۲  
  محاسبه گردد  کليه اراضي واقع در حريم شهر با مساحت کمتر از يک هکتار  ۲
  P ۱/۱  ک هکتارکليه اراضي واقع در حريم شهر با مساحت کمتر از ي  ۳

۴  
کليه اراضي و عرصه ساختمانهاي واقع در محدوده شهر که قبل 

 اقدام به اخذ سند مالکيت نموده و يا وضـع         ۱/۱/۱۳۷۰از تاريخ   
مثل وجود بناء (موجود عرصه تا اين تاريخ تغييري نکرده باشند     

  )يا انشعاب قانوني
  معاف

۵  
نقل (ي پاسخ کليه اراضي و عرصه ساختمانهاي  که به نوعي دارا

پروانه ساختمان و تائيد نقشه تفکيـک و سـاير مفاصـا    ) و انتقال 
  .ها به جز مجوزهاي حفاري از شهرداري باشند حساب

  معاف

۶  

کليه اراضي و عرصه ساختمانهاي واقع در روستاهايي که داراي          
طرح هادي و بهسازي روستا مـصوب مراجـع قـانون هـستند و        

نظارت بر ساخت و ساز آن بوده شهرداري متولي صدور پروانه و     
و کليه اراضـي    .و احداث آنها مربوط به قبل از تاريخ الحاق باشد         

واقع در حريم که از مراجع ذيصالح داراي مجوز قانوني سـاخت    
  .بوده اند

  معاف

هايي که متراژ آن برابر حد نصاب و بيشتر از آن باشد مطابق رديف  عرصه:   تبصره
  .حاسبه گرددم) p ۵(يک جدول شماره دو

  :گردند الذکر نمي هايي که مشمول اين نوع عوارض فوق نحوه تشخيص عرصه
  ۱۳۷۰ـ سال قيد شده در سند مالکيت قبل از ۱
 ۱۳۷۰ ـ قدمت اعالم توسط نوسازي شهرداري که در آن ميزان عرصه قبل و بعد از سال۲

  ».تغيير نکرده باشد
کرده است که در تصويب اين مصوبه ـ آقاي اميد شريفي به موجب دادخواستي اعالم ۲

ـ ۶۳۴مفاد آراي شماره    . هيأت عمومي رعايت نشده است۱۷/۶/۱۳۹۲ـ  ۱۰۱۸ و ۲۰/۹/۱۳۹۱ 
  :ـ متن آراي مذکور هيأت عمومي به شرح ذيل است۳

  : هيأت عمومي۲۰/۹/۱۳۹۱ ـ ۶۳۴رأي شماره ) الف
ر  فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرا۷/۲/۱۳۹۰جلسه مورخ 

موجبي براي » .گرفت که به نظر اکثريت فقهاي معظم خالف موازين شرع شناخته نشد
 . قانون ديوان عدالت اداري وجود ندارد۴۱ابطال آن در اجراي ماده 

 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ۴ب ـ نظر به اين که مطابق ماده 
گاههاي اجرايي به تجويز  اخذ هرگونه وجه، کاال و خدمات توسط دست۱۳۸۰سال 

هاي  قانونگذار منوط شده است و هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه
، ۲۰/۱/۱۳۸۹ ـ ۴۵۹، ۲۹/۹/۱۳۸۹ـ ۳۹۳، ۴/۱۱/۱۳۸۹ـ ۴۹۲، ۱۶/۵/۱۳۹۱ـ  ۲۷۵شماره 
 مصوبات شوراهاي اسالمي تعدادي از شهرهاي ۱۱/۹/۱۳۸۶ـ ۹۶۴ و ۹/۴/۱۳۸۷ ـ ۲۱۸

ر دريافت قسمتي از اراضي و يا بهاي آن به ازاي هزينه خدمات تفکيک مبني ب[ کشور را 

ابطال کرده است، بنابراين با توجه به حکم قانوني ياد شده و با وحدت مالک از ] و افراز
آراء مذکور مصوبه دويست و پنجاه و هفتمين جلسه رسمي و علني شوراي اسالمي شهر 

شود و به استناد   قانون تشخيص داده مي، خالف۲۳/۹/۱۳۸۱ ـ ۳۶۲۸گرگان به شماره 
  ».شود  قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي۴۲ و ماده ۱۹ ماده ۱بند 

  : هيأت عمومي۱۷/۶/۱۳۹۳ ـ ۱۰۱۸رأي شماره ) ب
، ۱۳۹۲ قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت  اداري مصوب سال ۹۲مطابق ماده

ومي ابطال شود، رعايت مفاد رأي هيأت اي در هيأت عم چنانچه مصوبه«:  شده استمقرر
هر گاه مراجع مربوط، مصوبه جديدي مغاير رأي . عمومي در مصوبات بعدي، الزامي است

هيات عمومي تصويب کنند، رئيس ديوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعايت مفاد ماده 
رح کننده در هيأت عمومي مط  اين قانون و فقط با دعوت نماينده مرجع تصويب۸۳
هاي  نظر بـه ايـن کـه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري بـه موجب دادنامه. »نمايد مي

، ۲۰/۱/۱۳۸۹ ـ ۴۵۹، ۲۹/۹/۱۳۸۹ـ ۳۹۳، ۹/۴/۱۳۸۷ ـ ۲۱۸، ۱۱/۹/۱۳۸۶ـ ۹۶۴شماره 
 ۶۳۴، ۲۰/۹/۱۳۹۱ ـ ۶۲۷، ۱۳/۹/۱۳۹۱ ـ ۶۲۱، ۱۶/۵/۱۳۹۱ ـ ۲۷۵، ۴/۱۱/۱۳۸۹ـ ۴۹۲

 ـ ۵۵۱، ۲۷/۹/۱۳۹۱ ـ ۶۶۴، ۱۶/۲/۱۳۸۹ ـ ۶۰۴، ۲/۱۱/۱۳۹۱ ـ ۷۹۹، ۲۰/۹/۱۳۹۱ـ 
 مصوبات شوراهاي اسالمي شهرهاي مختلف در خصوص ۱۸/۹/۱۳۹۲ ـ ۶۴۴، ۲۰/۸/۱۳۹۲

هاي حمل کاال،  وضع عوارض تفکيک عرصه، عوارض نقل و انتقال امالک، عوارض از بارنامه
ابطال النظاره، عوارض از عابر بانکها، جدول ارزش معامالتي ساختمان را  عوارض حق

 است، بنابراين در اجراي حکم قانوني صدرالذکر، تعرفه بهاي خدمات شهرداري اراک کرده
 مصوب شوراي اسالمي شهر اراک به شرح شکايت شاکي مندرج در ۱۳۹۳در سال 

 با عنوان عوارض تفکيک عرصه، ۲ فصل ۱گردش کار که در قسمتهاي، تعرفه شماره 
 با ۳ فصل ۴ نقل و انتقال امالک، تعرفه شماره  با عنوان عوارض۲ فصل ۳تعرفه شماره 

  با موضوع اخذ ۶ تعرفه شماره ۷عنوان عوارض حق النظاره و طراحي مهندسين، رديف 
ها و  الحسنه بهاي خدمات دستگاههاي خودپرداز بانکها و موسسات اعتباري و قرض

صاديق ماده  با عنوان جدول ارزش معالتي ساختمان از م۱۵بندهاي يک و تعرفه شماره 
 قانون ۸۸ و ماده ۱۲ ماده ۱الذکر است، به استناد اين ماده قانون و بند  قانون فوق

  ».شود تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري حکم به ابطال آنها صادر مي
ـ رئيس ديوان عدالت اداري پس از مالحظه نظريه مشاوران خود مبني بر اين که ۴

 قانون ۹۲اي مذکور هيأت عمومي مغاير است، با اعمال ماده مقرره مورد اعتراض با آر
  . کند تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري در خصوص موضوع موافقت مي

 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري، مصوب سال ٩٢در اجراي ماده 
  .جلسه معرفي کنند از شوراي اسالمي شهر گرگان خواسته شد نماينده خود را به ١٣٩٢

 با حضور رئيس و معاونين ١٠/١٢/١٣٩٥  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 
رغم دعوت از  علي. ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد

شوراي اسالمي شهر گرگان براي معرفي نماينده جهت شرکت در جلسه و اداي توضيحات، 
هيأت عمومي پس از بحث و بررسي با . اي از سوي شورا به هيأت عمومي معرفي نشد نماينده

  .اکثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است
  

   هیأت عمومیرأي
 ١٣٩٢  قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال٩٢مطابق ماده 

عمومي ابطال شود، رعايت مفاد رأي اي در هيأت  چنانچه مصوبه«: مقرر شده است که
هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جديدي مغاير . هيأت عمومي در مصوبات بعدي الزامي است

رأي هيأت عمومي تصويب کنند، رئيس ديوان موضوع را خـارج از نوبت، بـدون رعايت 
ومي کننده در هيأت عم  قانون مذکور و فقط بـا دعوت نماينده مرجع تصويب٨٣مفاد ماده 
 ١٧/٦/١٣٩٣ ـ ١٠١٨ و ٢٠/٩/١٣٩١ ـ ٦٣٤نظر به اينکه در آراء شماره » .نمايد مطرح مي

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مصوبات تعدادي از شوراهاي اسالمي شهرهاي کشور 
مبني بر دريافت قسمتي از اراضي و يـا بهاي آن بـه ازاي هزينه خدمات تفکيک و افراز 

نون و خروج از حـدود اختيارات ابطال شده است و شوراي اسالمي بـه لحاظ مغايرت بـا قا
 با عنوان ١٣٩٤ تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال ١٧شهر گرگان در تصويب ماده 

 مترمربع ٥٠٠جهت اراضي تا )  قانون شهرداري١٠١اصالحيه ماده (عوارض تفکيک عرصه 
 عوارض وضع کرده است، به ازاي هر مترمربع، به ميزان مقرر در مصوبه مورد شکايت

 از تعرفه عوارض ياد شده به لحاظ مغايرت با آراء هيأت ١٧بنابراين اين قسمت از ماده 
 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ١٣ و ٨٨، ٩٢ و مواد ١٢ ماده ١عمومي با استناد به بند 

  .شود  از تاريخ تصويب ابطال مي١٣٩٢ديوان عدالت اداري مصوب سال 
  ي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهراميرئيس هيأت عموم
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  ٢٨/١٢/١٣٩٥                                                                    ٩٢/١١٣٠/ره هـشما
  بسمه تعالي

  جناب آقاي جاسبی
  مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوري اسالمی ایران

  با سالم
 ـ١٣١٥ـ ١٣١٤اري به شماره دادنامه يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اد

  : با موضوع١٠/١٢/١٣٩٥ مورخ ١٣١٦
 شوراي اسالمي شهر ١٤/١١/١٣٨٧ ـ ٢١٨٥ابطال قسمتهايي از مصوبه شماره «

بهشهر در خصوص دريافت تعرفه عوارض تفكيك هزينه خدمات ناشي از تفكيك اراضي 
  .گردد يجهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال م» يا عرصه امالك

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

  1314 ـ 1315 ـ 1316 :ماره دادنامهش          ۱۰/۱۲/۱۳۹۵: خ دادنامهتاري
  ٩٢/١١٣٠، ٩٢/١١٧١، ٩٣/٣٩٧: روندهالسه پک

   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:مرجع رسیدگی
  و خانم صديقه عبداله زاده آقاي محمدرضا هاتفي :یشاک

 ١٤/١١/١٣٨٧ـ  ٢١٨٥ ابطال قسمتهايي از مصوبه شماره :موضوع شکایت و خواسته
شوراي اسالمي شهر بهشهر در خصوص دريافت تعرفه عوارض تفکيک و هزينه خدمات 

  ناشي از تفکيک اراضي يا عرصه امالک
بطال مصوبه خانم صديقه عبداله زاده به موجب دادخواستي ا)  الف:کار گردش

 شوراي اسالمي شهر بهشهر در خصوص دريافت تعرفه ١٤/١١/١٣٨٧ ـ ٢١٨٥شماره 
هاي ارزش افزوده مربوط به صورتجلسه  هاي خدمات و هزينه عوارض تفکيکي و هزينه

 از تاريخ تصويب را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته ١٣/١١/١٣٨٧ ـ ٩٠شماره 
  :اعالم کرده است که

  سالم عليکم«
 قانون آيين دادرسي ديوان عدالت اداري ٨٨ و ٨٠ و ٤٢احتراماً با توجه به ماده 

 و ٣٠ و ٤ قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران و مادتين ١٧٠ و ١٠٥ استناد اصل و به
 ـ ٢١٨٥ قانون مدني اينجانب صديقه عبداله زاده خواستار ابطال مصوبـه شماره ٣١
 هاي هر در خصوص تعرفه عوارض تفکيکي و هزينه شوراي اسالمي شهر بهش١٤/١١/١٣٨٧

 که ١٣/١١/١٣٨٧ ـ ٩٠خدمـات و هـزينه ارزش افـزوده مـربوط بـه صـورتجلسه شماره 
 به تصويب شوراي شهر بهشهر رسيده، از ابتداي ١١/١١/١٣٩٠ـ ١٠١مجدداً طي شماره 

ک ـ  با سرفصلهاي عوارض تفکي٣٠ و ١٢ و ١١ و ١٠ و ٩تصويب مربوط به صفحات 
 مترمربع ـ هزينه ١٠٠٠هزينه خدمات ارزش افزوده ناشي از تغيير کاربري اراضي کمتر از 

خدمات ارزش افزوده ناشي از تغيير کاربري اراضي و عرصه داراي مستحدثات از مسکوني 
به تجاري ـ هزينه خدمات تعيين کاربري ـ هزينه خدمات ناشي از تفکيک اراضي يا عرصه 

 قانون تشکيالت، وظايف و ٧١ ماده ١٦ صورتجلسه به استناد بند ٣٠امالک که در صفحه 
 ٥٠ ماده ١انتخابات شوراهاي اسالمي کشور و وظايف شوراها و همچنين به استناد تبصره 

 ١٤/١١/١٣٨٧  ـ٢١٨٥قانون ماليات بر ارزش افزوده اشاره شده که رونوشت مصوبه شماره 
يل و مدارک خود مبني بر خروج شورا از باشد و دال و ضمائم مورد اعتراض پيوست مي

  .دارم حدود صالحيت و اختيارات قانوني را اعالم مي
 رونوشت ٧/٩/١٣٩٠ـ ٣٨١ـ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري طي دادنامه شماره ١

 رونوشت پيوست در پرونده ٩/٤/١٣٨٧ ـ ٢١٨پيوست به موجب رأي وحدت رويه شماره 
صميم و صدور حکم ابطال داير به الزام متقاضيان فعلي  مبادرت به اتخاذ ت٨٦/٤٧٥کالسه 

تفکيک يا دارندگان امالک تفکيک شده از قبل، بدون مهر و تأييد شهرداري به واگذاري 
زمين رايگان يا معادل ريالي آن به شهرداري تحت عنوان هزينه خدمات به شهرداري 

 داراي قوانين خاص از صادر کرده است و همان گونه که مستحضريد امر تفکيک اساساً
 اصالحي قانون ثبت است و در صالحيت ١٥٤ قانون شهرداريها و ماده ١٠١جمله  ماده 

 قانون ١٠١ذاتي اداره ثبت است و تنها حقوق معين شده از سوي قانونگذار در ماده 
شهرداريها صرفاً گذرها و معابر حاصل تفکيک است که به طور مجاني در سهم شهرداري 

کند بنابراين بديهي است که  ه است و شهرداري بابت آن وجهي پرداخت نميقرار گرفت
اقدام شوراي شهر بهشهر در مصوبه ياد شده، در وضع حقوق مضاعف بر قانون موضوعه که 
براي شهرداري در رابطه با تفکيک معين شده عملي غيرقانوني و به نوعي قانونگذاري است 

مضافاً به اينکه شهرداري در . شوراي شهر استکه خارج از حدود صالحيت و اختيارات
خصوص تفکيک، صرفاً داراي وظيفه اظهار نظر از جهت پاسخ به ادارات ثبت يا دادگاهها 

در مهلت قانوني است که بابت آن در صورت تحقق تفکيک از حقوق و مالکيت گذرها و 
 مستحضريد ز سوييا. شود معابر حاصل از تفکيک بدون پرداخت هرگونه وجهي برخوردار مي

دهد که مستحق  که شهرداري در قبال اظهارنظر موضوع تفکيک خدماتي ارائه نمي
 ١٠١ماده (دريافت حقوق خاصي باشد به جزء همان حقوق متعلقه که در قانون خاص 

احصاء شده است و اين مصوبه از مصاديق بارز قانونگذاري و خارج از ) قانون شهرداريها
رات شوراي شهر است و همچنين حکم مقرر در ماده واحده قانون حدود صالحيت و اختيا

  قانون٤ و تبصره آن مطابق ماده ٢٨/١/١٣٩٠ قانون شهرداري مصوب ١٠١اصالح ماده 
ف بر آن بر فرض محال استحقاق شورا در تصويب شود، مضا مدني عطف به ماسبق نمي

 اراضي را که به حکم مصوبه که آن را عطف به ماسبق کرده است و حتي آن دسته از
 اصالحي قانون ثبت و اجراي آنها ١٥٤قطعي و اجرا شده محاکم قضايي در اجراي ماده 

شود حال آن که اثر قانون نسبت به آينده است و  انجام و پايان پذيرفته است نيز شامل مي
نامه استثنايي وجود ندارد و اقدام شوراي شهر مغاير با قانون و اصول  در خصوص آيين

مسلم حقوقي است و بر فرض محال صحت وضع و وصول هر گونه عوارض بابت تفکيک 
تواند موضوعيت داشته باشد که اين امر در صالحيت شهرداري  به هنگام اين خواسته مي

باشد در حالي که تفکيک در صالحيت ذاتي اداره ثبت است،مضافاً به اينکه عوارض مربوط 
پايه و اساس مصوب  ومي دولت باشد که عوارض بيبايد منطبق و در راستاي سياست عم
  .شود عامل تشديد بحران، تورم و گراني مي

 اشاره ١٤/١١/١٣٨٧ ـ ٢١٨٥ـ شوراي اسالمي شهر بهشهر طي مصوبه شماره ٢
 وظايف ٧١ از ماده ٢٦ و ١٦ قانون شهرداريها و رعايت بندهاي ٥٥ ماده ٢٦نموده به بند 

رسانم   عوارض را تصويب نموده به عرض مي١٣/١١/١٣٨٧ ـ ٩٠شوراها که در صورتجلسه 
حد و حصر براي خود در وضع  که اين تصور و تلقي غلط شوراي شهر از باب اختيار بي

عوارض آن هم تحت هر عنوان و با استنادهاي کامالً بالوجه است زيرا ماده يک قانون 
رهنگي جمهوري اسالمي اصالح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و ف

ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدکنندگان کاال، ارائه 
ناسخ کليه قوانين و مقررات ) قانون تجميع عوارض(دهندگان خدمات و کاالهاي وارداتي 

گذشته بوده است و قانونگذار در قانون موصوف به منظور ايجاد چارچوب جامع و مانع و 
  .يري از وضع عوارض غيرقانوني، تکليف انواع و حدود عوارض را مشخص کرده استجلوگ

 رونوشت ٩/٨/١٣٩٠ـ ٣٣٣ـ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري طي دادنامه شماره ٣
 مبادرت به اتخاذ تصميم و صدور حکم ابطال مبني بر ٨٦/٥٩٤پيوست در پرونده کالسه 

، اخذ ١٣٨٠مقررات مالي دولت مصوب سال  قانون تنظيم بخشي از ٤اينکه مطابق ماده 
هر گونه وجه، کاال و خدمات توسط دستگاههاي اجرايي به تجويز قانونگذار منوط شده و 

نامه و  همچنين به موجب نظريه فقهاي شوراي نگهبان دريافت وجه با تجويز آيين
ن  هيأت عمومي ديوا٧٢/١٥٩ع.دستورالعمل مغاير شرع است که در پرونده کالسه هـ

 منتهي شده و اشاره شد ٩/٤/١٣٧٥ ـ ٥٩عدالت اداري که به صدور دادنامه شماره 
اختصاص قسمتي از امالک متقاضيان تفکيک و افراز به شهرداري به طور رايگان و يا 
وصول مبلغي به عنوان هزينه خدمات تفکيک و افراز خالف اصل تسليط و اعتبار مالکيت 

 ١١ و ١٠ و ٩هاي  شده است و مصوبات شورا در صفحهمشروع و مغاير احکام مقنن بيان 
 که در هنگام صدور مجوز به ١٤/١١/١٣٨٧ ـ ٢١٨٥ از مصوبه ٩٠ صورتجلسه ١٢و 

کنند خالف قانون بوده و شوراي شهر در اين زمينه فاقد  استناد آن وجه دريافت مي
حدت رويه جديد هرگونه مجوز قانوني است زيرا که اساساً رأي وحدت رويه صرفاً با رأي و

  .شود يا قانون موخر از درجه اعتبار ساقط مي
 ٣٠ در صفحه ٩٠ به استناد صورتجلسه ١٤/١١/١٣٨٧ ـ ٢١٨٥ـ مصوبه شماره ٤

 قانون ماليات بر ارزش افزوده که به عرض ٥٠ ماده ١آمده است به استناد تبصره 
ق و بررسي در کليه  قانون ماليات بر ارزش افزوده که تعم٥٠رسانم تبصره ذيل ماده  مي

 قانون ماليات بر ارزش افزوده صرفاً ٣موارد قانون ماليات بر ارزش افزوده به ويژه ماده 
است و با مالحظه مشروح ) نظير خدمات حمل و نقل و امثالهم(مربوط به کاال و خدمات 

 به ١٦٨٣٨ مجلس شوراي اسالمي مندرج در روزنامه رسمي شماره ٢٦٥مذاکرات جلسه 
 قانون ٥٠ ذيل ماده ١تبصره ( شائبه و تفسير غلط در خصوص عوارض موضوعه هرگونه

پاسخ گفت و محرز کرده است که عوارض مورد نظر صرفاً راجع ) ماليات بر ارزش افزوده
 حقوق گمرکي و سود بازرگاني و متوجه واردات است و اساساً ارتباطي به بحث، زمين، به

د و پر واضح است که شوراي شهر خارج از حدود تفکيک و صدور پروانه ساختماني ندار
  .عنه کرده است اختيارات و بر خالف اصل قانون مبنا اقدام به تصويب مصوبه معترض

 ـ درخواست اينجانب از هيأت عمومي ديوان ابطال مصوبه ياد شده به دليل خروج ٥
ماهيت از حدود صالحيت و اختيارات شوراي شهر و همچنين عدم توجه و مغايرت با 
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قانون مبنا است چرا که مصوبه شوراي اسالمي شهر بهشهر مطلقاً در راستاي قانون مبنا 
نبوده و داراي مغايرت اساسي است زيرا قانون ماليات بر ارزش افزوده از بدو تا ختم صرفاً 
مربوط به کاال، خدمات حمل و نقل و حقوق گمرکي است و اموال غيرمنقول از شمول آن 

 قانون ماليات بر ارزش افزوده ١٦ و٣٨ و ٣٩ و ٤٣ دارد و صراحت مواد خروج موضوعي
دليل بر اين مدعاست و قانون موصوف صرفاً امور معامالتي و مبادالتي بر ارزش کاالها و 

 شود، همچنين عوارض منظور شده خدمات مربوط به آن و مشخص شده در قانون را شامل مي
جهت شهرداري در قانون ماليات بر ارزش افزوده نيز صرفاً ناظر برموارد مبادرت بر توليد و 

 قانون ٣٨ و ٤٣حمل و نقل، صادرات و واردات کاالهاي خاص و مشخص در مادتين 
ماليات بر ارزش افزوده دقيقاً مشخص شده است که مشروح مذاکرات مجلس شوراي 

 در وصف عوارض محلي و ملي نيز صرفاً از ١٦٨٣٨ شماره ١٩اسالمي مندرج در صفحه 
عوارض ناشي از ارزش گمرکي کاالهاي وارداتي و به عنوان عوارض ملي و محلي و جايگاه 

 ـ ٢١٨٥ مصوبه شماره ١٠و نقش شوراها صحبت به ميان آمده است، لذا صفحه 
 شده مغاير ١٣/١١/١٣٨٧ ـ ٩٠ اشاره به صورتجلسه ٣٠ که در صفحه ١٤/١١/١٣٨٥

  .قواعد مسلم حقوقي و موازين قانوني است بنابراين بدين جهت ابطال آن مورد استدعاست
 قانون تشکيالت و ٧١ ماده ١٦ ـ عنوان اختيارات شوراي شهر به تجويز بند ٦

 قانون تجميع عوارض صرفاً منحصر و محدود ١وظايف شوراها به استناد نص صريح ماده 
 قانون موصوف به تجميع عوارض مربوط ١ماده به مواد خاص تعريف شده است که در 

است لذا تسري و تفسير شوراي شهر در اختيارات مربوط به مواد دلخواه و اجتهاد و تفسير 
ها و مصوبات شورا صرفاً در راستاي قانون از  نامه از قانون محکوم به بطالن است زيرا آيين
  .موضوعيت و مشروعيت الزم برخوردار است

زاده در خصوص پالک  دارم اينجانب صديقه عبداله عالم ميـ در نهايت ا٧
 متر با درخواست به ثبت رسيده در دفتر ٧٠/١١٨ اصلي به متراژ ٢٢٨٦/٤٢٢/٢٦

 تقاضاي احداث بنا نمودم و شهرداري بهشهر با ٢٩/٧/١٣٩٢ـ ٢٠٨٨٢شهرداري به شماره 
 متر بناي تجاري به ١٠ مرا بابت ٩/٩/١٣٩٢اي با موضوع توافقي مورخ  تنظيم صورتجلسه

 قانون ٥٥ ماده ١٠ شوراي اسالمي که اشاره به بند ١٣/١١/١٣٨٧ ـ ٩٠استناد مصوبه 
 ريال نمودند ٠٠٠/٠٠٠/١٥ قانون مدني شده است ملزم به پرداخت ١٠شهرداري و ماده 

تا به ازاي آن به واحد فني شهرداري اجازه داده شود برابر ضوابط فني نسبت به صدور 
خت اقدام نمايند رونوشت صورتجلسه توافقات با مهر رونوشت برابر اصل پيوست پروانه سا

شود که جبر حاکم بوده نه رضايت در حالي که در  است و با مالحظه متن آن مشخص مي
 قانون شهرداريها آمده است اهداء و قبول اعانات و هدايا به نام شهر با ٥٥ ماده ١٠بند 

 کساني ن مدني آمده است قراردادهاي خصوصي نسبت به قانو١٠تصويب انجمن و در ماده 
که آن را منعقد نموده اند در صورتي که مخالف صريح قانون نباشد نافذ است که اين 

هاي  مه دادناصورتجلسه توافقي در پرونده موجود بوده و اينجانب امضاء نکردم که با توجه به
رسد موظف نمودن اشخاص جهت  ر مي به نظ اداريعدالت ذکر شده هيأت عمومي ديوان

دريافت مبلغي به عنون هزينه خدمـات ارزش افزوده نـاشي از تغييرکاربـري اراضي و 
 مصوبـه ياد شـده ١٠عرصه داراي مستحدثات از مسکوني بـه تجاري مربوط بـه صفحه 

ه تجـاري در همکف١بند   p ۶۰  که اشاره نموده ارزش افزوده تغيير کـاربري از مسکونـي ـب
 کاهش يافته p۵۰ به p۶۰ آن از ۱ در بند ۱۶/۴/۱۳۸۸ ـ ۱۰۶۷۸که طي نامه شماره 

 لحاظ گرديده، خـود مغاير بـا ۹/۹/۱۳۹۲رونـوشت پيوست است و در صورتجلسه توافقات 
 ۴۷ و ۴۶ و ۲۲ قانون مدني و اصول ۳۱ و ۳۰ قانون شهرداري و مواد ۵۵ مـاده ۱۰بند 

 اينجانبه ۲۳/۹/۱۳۹۲ـ ۲۶۲۰۱ شهرداري بايد پاسخ نامه شماره قانون اساسي است و قانوناً
نمود در حالي که شفاهاً اعالم نموده مربوط به قسمت ارزش افزوده  را مکتوب اعالم مي

باشد و از آنجايي که شهرداري بهشهر نسبت به قوانين اعتبار مالکيت   مي۱۳۹۰مصوبه 
 آن بدون موافقت و رضايت اشخاص مشروع اشخاص و اصل تسليط و آثار قانوني مترتب بر

و يا اذن صريح قانونگذار با توجه به حدود وظايف و اختيارات شوراي اسالمي شهر اطالع 
 امتناع نموده که اين امر خالف ۲۳/۹/۱۳۹۲ـ ۲۶۲۰۱کافي داشته از پاسخ نامه شماره 

حضريد شود و همان گونه که مست  محسوب مي۳ و ۲قانون و از مصاديق تخلف اداري بند 
باشد، قصد احداث بنا را دارم و دريافت هدايا از سوي  و در درخواست اينجانب مشخص مي

شهرداري بايد با ميل و رغبت و دور از اجبار باشد و در صورتي که صورتجلسه توافقي را 
دهنده  توضيح اينکه شهرداري ارائه. شود امضاء نکنم به واحد فني مجوز اقدامات بعدي داده نمي

 قانون ماليات بر ارزش افزوده امکان برقراري عوارض ۵باشد تا مطابق ماده  ي نميخدمت
 سند باشد و داراي براي خدمت را داشته باشد و همچنين زمين ياد شده زير پانصد متر مي

 قانون ۱۰۱ اصالحيه ماده واحده قانون اصالح ماده ۳مالکيت بوده و با توجه به تبصره 
 و تاريخ تصويب مصوبه نه تنها اين قانون عطف به ماسبق ۲۸/۱/۱۳۹۰شهرداريها مصوب 

اي که قانونگذار در مورد  شود بلکه زير پانصد متر بوده و اصوالً مشمول ارزش افزوده نمي
 که در ۱۴/۱۱/۱۳۸۷ ـ ۲۱۸۵گردد و اجراي مصوبه شماره  خاص تصويب نموده نمي

 بابت دريافت ۱در بند ، شهرداري مدعي آن ۱۰ صفحه ۱۳/۱۱/۱۳۸۷ ـ ۹۰صورتجلسه 
هزينه خدمات ارزش افزوده ناشي از تغيير کاربري اراضي و عرصه داراي مستحدثات از 

باشد و شورا  باشد، عمالً از حدود اختيارات شوراي شهر خارج مي مسکوني به تجاري مي
 ۴۷ و ۴۶ و ۲۲قانونگذاري کرده است لذا با توجه به توضيحات ارائه شده و به استناد اصل 

 ۳۱  و۳۰ و ۴ قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران و همچنين مادتين ۱۷۰ و ۱۵۶ و۱۰۵و 
 مـربوط بـه صـورتجلسه ۱۴/۱۱/۱۳۸۷ ـ ۲۱۸۵قانون مدني تقاضاي ابطال مصوبه شماره 

 به خصوص ۳۰ و ۱۲، ۱۱، ۱۰، ۹ آن قسمت کـه مربوط به صفحات ۱۳/۱۱/۱۳۸۷ ـ ۹۰
ه و همچنين الزام شهرداري به صدور مجوز  با سرفصلهاي اعالم شد۱۱ و ۱۰صفحه 

باشم که باتوجه  تجاري بدون دريافت هدايا و ارزش افزوده به دليل عدم ارائه خدمات مي
  قانون آيين دادرسي ديوان عدالت اداري در خصوص تسري نسبت به موضوعات۹۰به ماده 

  ».مشابه را استدعا دارم
 ابطال قسمتهايي از مصوبه آقاي محمدرضا هاتفي به موجب دادخواستي) ب
 شـوراي اسالمي شهر بهشهر مربوط به صورتجلسه ١٤/١١/١٣٨٧ ـ ٢١٨٥شماره 
در خصوص دريافت عوارض تفکيک و هزينه خدمات ١٣/١١/١٣٨٧ ـ ٩٠شماره 
 از تفکيک اراضي يا عرصه امالک را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته ناشي

  :اعالم کرده است که
  :رساند تراماً به استحضار ميبا سالم، اح« 

 اينجانب محمدرضا ٢٩/٤/١٣٩٢ ـ ١١٦٩٧در خصوص پرونده مطروحه به شماره 
هاتفي در واحد توافقات شهرداري بهشهر که قصد نقل و انتقال ملک خود به شماره پالک 

باشد، شهرداري بهشهر در   اصلي را دارم و رونوشت سند مالکيت پيوست مي٤٢٢/٢٦ب 
 را ٢٤ دفترخانه اسناد رسمي شماره ١٨/٤/١٣٩٢ ـ ٢٤٠٢وني نامه شماره عملي غيرقان
 قانون شهرداريها آمده که ٧٤کند و اين در حالي است که به استناد تبصره ماده  ثبت نمي

کليه دفاتر اسناد رسمي مکلفند قبل از انجام معامله از شهرداري کتباً مفاصاحساب نسبت 
ار و شهرداري موظف است ظرف ده روز پس از وصول به عوارض ملک مورد معامله خواست

نامه دفترخانه اسناد رسمي مفاصاحساب را ارسال يا ميزان بدهي ملک را به دفترخانه 
اعالم دارد و اگر مالک به تشخيص شهرداري اعتراض داشته باشد مبلغ تعيين شده از 

به منزله طرف شهرداري را در صندوق ثبت به وديعه خواهد گذاشت و رسيد ثبت 
و اين موضوع حکايت از آن دارد که ... مفاصاحساب تلقي و معامله انجام خواهد شد و

شهرداري در جايگاهي قرار ندارد که بتواند جلوي انجام معامله را بگيرد که رونوشت نامه 
که گواه اين ) ١٨/٤/١٣٩٢(دفترخانه و دستور معاونت شهرداري به تاريخ ذکر شده در آن 

 ماه هيچ پاسخي نداده و حتي دستور ثبت و اجازه ٧رداري پس از گذشت امر است شه
باشد و تنها به صورت شفاهي مدعي  کند که تخلف آن محرز مي ثبت نامه را صادر نمي

باشد که براي انجام معامله بايد حق تفکيک پرداخت شود، سپس مفاصاحساب صادر  مي
 در خصوص ١٦/٧/١٣٩٣ـ ١٩٨١٤خواهد شد و با وجود نامه به ثبت رسيده شماره 

کنند که دفاعيات و  ادعايشان حتي کوچکترين دستور کتبي در اين خصوص صادر نمي
  .دارم مستندات خود را اعالم مي

 ١٠١ـ شهرداري بهشهر به صورت شفاهي مدعي است که به استناد قانون اصالح ماده ١
ت نمايم که با توجه  اينجانب بايد حق تفکيک پرداخ٢٨/١/١٣٩٠قانون شهرداري مصوب 
 قانون ٤ و تاريخ صدور سند مالکيت، اين قانون به استناد ماده ١٠١به تاريخ اصالحيه ماده 

گردد و بر فرض محال ادعاي شهرداري صحيح باشد، ولي قانوناً  مدني عطف به ماسبق نمي
ي و  شهردار٧٤توانسته جلوي انجام معامله را بگيرد و ملزم به اجراي مفاد قانون  نمي

  .باشد تبصره آن مي
ـ شهرداري بهشهر به صورت شفاهي مدعي است که بايد حق تفکيک قبل از انجام ٢

 ١٣/١١/١٣٨٦رسانم طي صورتجلسه تفکيکي مورخ  معامله را پرداخت نمايم که به عرض مي
 ٤٢٢/٢٦ثبت و اسناد و امالک بهشهر اين قطعه زمين تفکيک شده مربوط به سند مادر 

به يازده پالک تفکيک شده که چند پالک آن بدون پرداخت حق تفکيک و اصلي بوده و 
حق کاربري در زمانهاي مختلف نقل و انتقال گرديده که نامه مفاصاحساب پالک 

باشد و در حال حاضر   شهرداري مي٢٢٨٦/٤٢٢/٢٦ شهرداري و پالک ٢٢٨٣/٤٢٢/٢٦
 که با مالحظه شهرداري مدعي است که اين پالک بايد حق تفکيک پرداخت نمايد

اي عمل  شود شهرداري به قوانين به صورت سليقه مفاصاحسابهاي صادره مشخص مي
 و ٣٠ قانون اساسي و قوانين مادتين ٤٧ و ٤٦ و ٢٢کند که خالف قوانين مقنن و اصل  مي
  . قانون ثبت نيز به آن اشاره شده است٧٣باشد مضاف به اينکه در ماده   قانون مدني مي٣١
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بهشهر با وجود اينکه مستند قانوني جهت دريافت حق تفکيک پس از ـ شهرداري ٣
 ـ ٩٠صدور سند مالکيت را ندارد به صورت شفاهي مدعي است که به استناد صورتجلسه 

  شوراي اسالمي شهر١٤/١١/١٣٨٧ ـ ٢١٨٥ مطـرح شده که به شماره ١٣/١١/١٣٨٧
 مجدداً طي شماره هاي خدمات به تصويب رسيده و در خصوص تعرفه عوارض و هزينه

هاي خدمات ناشي از   هزينه٢ بند ١ به تصويب رسيد که در تبصره ١١/١١/١٣٩٠ـ ١٠١
 قلمداد نمودند که p۷تفکيک اراضي يا عرصه اين دسته از امالک را مشمول پرداخت 

 قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران تصميمات شوراها ۱۰۵دارم به استناد اصل  اعالم مي
 قانون اساسي ۱۷۰موازين اسالم و قوانين کشور باشد که به استناد اصل نبايد مخالف 

هاي دولتي که  نامه ها و آيين آمده است که قضات دادگاهها مکلفند از اجراي تصويب نامه
مخالف با قوانين و مقررات اسالمي يا خارج از حدود اختيارات قوه مجريه است خودداري 

 بارز قانونگذاري و خارج از حدود اختيارات و صالحيت و اين مصوبه از مصاديق... کنند و
باشد و همچنين آن دسته از اراضي را که به حکم قطعي و اجرا شده  شوراي شهر مي

 اصالحي قانون ثبت و اجراي آنها انجام و پايان پذيرفته ۱۵۴محاکم قضايي در اجراي ماده 
آينده است و اقدام شوراي شهر شود حال آن که اثر قانون نسبت به  است را نيز شامل مي

  .مغاير با قانون و اصل مسلم حقوقي است
 موجب  به۷/۹/۱۳۹۰ـ ۳۸۱ـ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري طي دادنامه شماره ۴

 مبادرت به اتخاذ ۸۶/۴۷۵ در پرونده کالسه ۹/۴/۱۳۸۷ ـ ۲۱۸رأي وحدت رويه شماره 
فعلي تفکيک يا دارندگان امالک تصميم و صدور حکم ابطال داير به الزام متقاضيان 

تفکيک شده از قبل، بدون مهر و تأييد شهرداري به واگذاري زمين رايگان يا معادل ريالي 
آن به شهرداري تحت عنوان هزينه خدمات به شهرداري صادرکرده است و همان گونه که 

رداري  قانون شه۱۰۱مستحضريد امر تفکيک که اساساً داراي قوانين خاص از جمله ماده 
 اصالحي قانون ثبت است و در صالحيت ذاتي اداره ثبت است و تنها حقوق ۱۵۴و ماده 

 قانون شهرداريها صرفاً گذرها و معابر حاصل از ۱۰۱معين شده از سوي قانونگذار در ماده 
تفکيک است که به طور مجاني در سهم شهرداري قرار گرفته است و شهرداري بابت آن 

 و با مالحظه صورتمجلس تفکيکي ثبت و اسناد بهشهر که ارائه کند وجهي پرداخت نمي
باشد تعريف انجام شده، بنابراين بديهي است که اقدام شوراي شهر  کرده ام مشخص مي

بهشهر در وضع حقوق مضاعف بر قانون موضوعه که براي شهرداري در رابطه با تفکيک 
ه خارج از حدود صالحيت و معين شده عملي غيرقانوني و به نوعي قانونگذاري است ک

  .اختيارات شوراي شهر است
  در پرونده۹/۸/۱۳۹۰ـ ۳۳۳ـ  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري طي دادنامه شماره ۵
 ۴  مبادرت به اتخاذ تصميم و صدور حکم ابطال مبني بر اينکه مطابق ماده۸۶/۵۹۴کالسه 

 هر گونه وجه، کاال و ، اخذ۱۳۸۰قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال 
خدمات توسط دستگاههاي اجرايي به تجويز قانونگذار منوط شده و همچنين به موجب 

نامه و دستورالعمل مغاير شرع  نظريه فقهاي شوراي نگهبان دريافت وجه يا تجويز آيين
 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري که به صدور ۷۲/۱۵۹/ع.است که در پرونده کالسه هـ

 منتهي شده و اشاره شده اختصاص قسمتي از امالک ۹/۴/۱۳۷۵ ـ ۵۹ماره دادنامه ش
متقاضيان تفکيک و افراز به شهرداري به طور رايگان و يا وصول مبلغي به عنوان هزينه 
خدمات تفکيک و افراز خالف اصل تسليط و اعتبار مالکيت مشروع و مغاير احکام مقنن 

فاً با رأي وحدت رويه جديد يا قانون موخر از بيان شده است و اساساً رأي وحدت رويه صر
شود لذا استدعا دارم باتوجه به مدارک و مستندات ارائه شده و  درجه اعتبار ساقط مي

 و همچنين ۲۴تخلف محرز شهرداري در خصوص عدم ثبت نامه دفترخانه اسناد رسمي 
گذار به جهت  شهرداري به خصوص تبصره آن که قانون۷۴اعتنايي شهرداري به قانون  بي

جلوگيري از سوء استفاده احتمالي شهرداريها تصويب نموده و شهرداريها ملزم به رعايت 
 قانون ۱۷۰ و ۱۵۶، ۱۰۵، ۴۷، ۴۶، ۲۲باشد و همچنين به استناد اصل  مفاد آن مي

 ۳ و ۲ قانون مدني و به استناد بند ۴۱ و ۳۰ و ۴اساسي جمهوري اسالمي ايران و مادتين 
 در خصوص تعرفه عوارض و ۱۱خواستار ابطال مصوبه ياد شده در صفحه تخلفات اداري 

 هيأت عمومي ديوان دسپس الزام شهرداري به صدور مفاصاحساب با توجه به آراي متعد
 تسري  آيين دادرسي ديوان و تبصره آن در خصوص۹۰عدالت اداري، استدعاي اجراي ماده 

ل قوانين بازدارنده نسبت به اين نوع نسبت به موضوعات مشابه و در صورت صالحديد اعما
  ».عملکرد را دارم

  :متعاقباً شاکي به موجب دادخواست ديگري اعالم کرده است که
 صادره از شوراي ١٤/١١/١٣٨٧ ـ ٢١٨٥رساند مصوبه شماره  احتراماً، به عرض مي«

ک که اسالمي شهر بهشهر داير بر دريافت قسمتي از اراضي يا بهاي آن به ازاي هزينه تفکي
در حال حاضر مورد اجرا و مانعي است براي احقاق حق و انجام تشريفات قانوني انتقال 

آراء . باشد مياسناد رسمي بنابر داليل ذيل خالف قانون و مقررات و مستحق نقض و ابطال
  مربوط به٨٦/٥٩٤ موضوع پرونده کالسه ٩/٨/١٣٩٠ـ ٣٣٣هاي  وحدت رويه شماره
عنه فعلي همچنين آراء شماره   شهر آباده با مضمون مصوبه معترضٌابطال مصوبه شوراي

  .  صادره از هيأت عمومي با وضعيت مشابه٩/٤/١٣٨٧ ـ ٢١٨ و ٧/٩/١٣٩٠ـ ٣٨١
اصول مالکيت قانوني مندرج در قانون اساسي و قانون مدني و همچنين قاعده ) ٢

  )الناس مسلطون علي اموالهم(فقهي و اصل تسليط 
ي نگهبان داير بر خالف شرع بودن دريافت هرگونه وجه به موجب نظريه شورا) ٣
  نامه و دستورالعمل آيين

عدم وجود جواز قانوني در خصوص تصويب مصوبه مذکور همچنين ايجاد مانع ) ٤
 قانون شهرداري و مفاد قانون ثبت اسناد و امالک کشور ٧٤قانوني در راستاي اجراي ماده 

 ١٤٧آن به غيرموارد اراضي و امالکي که در اجراي ماده و در مورد خاص تسري و تعميم 
 دريافت سند نموده اند از جمله تحصيل و تنظيم سند از طريق اجراي احکام ١٤٨و 

  . داشته و دارد١٤٨ ـ ١٤٧دادگستري که در خروج موضوعي از مفاد مصوبه و مقررات 
ارد مشابه و با عنايت به صالحيت هيأت عمومي ديوان در اين راستا و وجود مو

 قانون ديوان ٤٠ و ٤٢وحدت مالک قوانين و مقررات و آراء هيأت عمومي همچنين مواد 
عدالت اداري همچنين شکايات متعدد از اين مصوبه در ديوان از جمله پرونده کالسه 

  ». تقاضاي رسيدگي و ابطال مصوبه مذکور را دارد٩٢/١١٣٠
قانون تشکيالت و آيين دادرسي  ٨١در پي اخطار رفع نقصي که در اجراي ماده 

 براي شاکي ارسال شده بود، وي به موجب ١٣٩٢ديوان عدالت اداري مصوب سال 
 ثبت دفتر انديکاتور هيأت عمومي شده اعالم ١٠/٦/١٣٩٣ ـ ٧٨٦اي که به شماره  اليحه

  :کرده است که
  هيأت محترم عمومي ديوان عدالت اداري«

  سالم عليکم
رساند در خصوص ابالغيه عدم رفع نقص در کالسه پرونده  احتراماً به استحضار مي

دارم مصوبه مورد شکايت   اعالم مي٠٩٣٠٩٩٨٠٩٠٠٠٣٤٩٢٩  و شماره پرونده ٩٣/٣٩٧
 اصالحي قانون ثبت و اسناد و امالک ١٥٤ قانون شهرداري و ماده ١٠١مغاير با ماده 

 و حريم آنها به عهده کشور است که وظيفه تفکيک و افراز اراضي واقع در محدوده شهرها
ادارات ثبت اسناد و امالک کشور و مراجع ذيصالح دادگستري محل وقوع ملک محول 

 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ٤شده است و همچنين مغاير با ماده 
هاي اجرايي به تجويز  ، اخذ هرگونه وجه کاال و خدمات توسط  دستگاه١٣٨٠سال 

هاي شماره  ه و هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به موجب دادنامهقانونگذار منوط شد
 و ٩/٤/١٣٨٧ ـ ٢١٨ و ٢٩/٩/١٣٨٩ـ ٣٩٣ و ٢٠/١٠/١٣٨٩ ـ ٤٥٩ و ٤/١١/١٣٨٩ـ ٤٩٢
 مصوبات شوراهاي اسالمي تعدادي از شهرهاي ٧/٩/١٣٩٠ـ ٣٨١ و ٩/٨/١٣٩٠ـ ٣٣٣

ينه خدمات تفکيک و کشور مبني بر دريافت قسمتي از اراضي و يا بهاي آن به ازاي هز
افراز را ابطال کرده است و به موجب نظر فقهاي شوراي نگهبان، دريافت وجه با تجويز 

 هيأت ٧٢/١٥٩/ع.نامه و دستورالعمل مغاير شرع اعالم شده که در پرونده کالسه هـ آيين
 منتهي شده است ٩/٤/١٣٧٥ ـ ٥٩عمومي ديوان عدالت اداري که به صدور دادنامه شماره 

باشد و خالف اصل مالکيت و خارج از حدود اختيارات شوراي شهر  سبوق سابقه مي مکه
 قانون اساسي ٤٧ و ٤٦، ٢٢، ٩اعالم شده مضافاً به اينکه مصوبات اعالم شده مغاير با اصل 

 قانون مدني در باب اعتبار ٣١ و ٣٠جمهوري اسالمي ايران و همچنين مغاير با قانون 
باشد و همچنين شهرداري ارائه  تسليط و آثار قانوني ميمالکيت مشروع اشخاص و اصل 

باشد که مستحق دريافت حقوق خاصي باشد به جزء همان حقوق  دهنده خدمتي نمي
 قانون شهرداريها احصاء شده و اين مصوبه از مصاديق بارز ١٠١متعلقه که در قانون ماده 

 ٩ست که در صفحه قانونگذاري و خارج از حدود صالحيت و اختيارات شوراي شهر ا
هاي آن و همچنين در صفحه   و تبصره٣ و بند٢ و بند ١درخصوص عوارض تفکيک بند 

هاي خدمات ناشي از تفکيک اراضي يا عرصه امالک در خصوص   در خصوص هزينه١١
 اصالحي ١٥٤ قانون شهرداري و ١٠١ آن مغاير با ماده ٣ و ٢ و ١هاي   و تبصره٢ و ١بند 

 و به طور کلي از ٣٣٣ هيأت عمومي ديوان خصوصاً رأي شماره ثبت و مخالف با آراي
نقطه نظر شرعي اين مصوبه با اصول فقهي و شرعي از جمله اصل تسليط مخالفت و 

حد و حصر براي خود  مغايرت دارد و اين تصور وتلقي غلط شوراي شهر از باب اختيار بي
 ١ بالوجه است زيرا ماده در وضع عوارض آن هم تحت هر عنوان و با استنادهاي کامالً

قانون اصالح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري 
اسالمي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدکنندگان کاال، 

ناسخ کليه قوانين و ) قانون تجميع عوارض(دهندگان خدمات و کاالهاي وارداتي  ارائه
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مقررات گذشته بوده است و قانونگذار در قانون موصوف به منظور ايجاد چارچوب جامع و 
مانع و جلوگيري از وضع عوارض غيرقانوني، تکليف انواع و حدود عوارض را مشخص کرده 

باشد زيرا که  است و مصوبات فعلي شوراي شهر خالف قانون بوده و فاقد مجوز قانوني مي
رفاً با رأي وحدت رويه جديد يا قانون موخر از درجه اعتبار اساساً رأي وحدت رويه ص

ها و مصوبات شورا صرفاً در راستاي قانون از موضوعيت و  نامه شود و آيين ساقط مي
 مصوبه اشاره ١١دارم که در صفحه  شود و در نهايت اعالم مي مشروعيت الزم برخوردار مي

آن کامالً مشخص است که شهرداري شده هزينه خدمات ناشي ازتفکيک و بامالحظه متن 
هيچگونه خدمتي ارائه نداده که مستحق دريافت وجهي باشد زيرا تفکيک در صالحيت 
ثبت و اسناد بوده و مصوبه شهرداري خالف اصل تسليط و اعتبار مالکيت مشروع و مغاير 

اري  قانون شهرد١٠١باشد و حکم مقرر در ماده واحده قانون اصالح ماده  احکام مقنن مي
شود لذا   قانون مدني عطف به ماسبق نمي٤ و تبصره آن مطابق ماده ٢٨/١/١٣٩٠مصوب 

 قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران و ساير قوانين موجود ١٠٧ و ١٠٥به استناد اصل 
  ».باشم عنه مي  ديوان عدالت اداري خواستار ابطال مصوبه معترضٌدر

  :متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زير است
  : شوراي اسالمي شهر بهشهر١٤/١١/١٣٨٧ ـ ٢١٨٥مصوبه شماره 

  شهردار محترم بهشهر«
  با سالم و تحيات الهي

 ٢٦ شهرداري به استناد بند ٩/١١/١٣٨٧ ـ ٣٦٨٧٩احتراماً، عطف به نامه شماره 
 وظايف شوراي اسالمي ٧١ از ماده ٢٦ و ١٦ قانون شهرداريها و رعايت بندهاي ٥٥ماده 

 شهرداري در جلسه ١٣٨٨دي تعرفه عوارض و هزينه خدمات سال دفترچه پيشنها
گرفت و جهت اقدامات بعدي   مطرح و مورد تصويب قرار١٣/١١/١٣٨٧ ـ ٩٠ شماره
  ـ رئيس شوراي اسالمي شهر بهشهر. گردد مي ارسال

  :عوارض تفکيک
قيمت % ١٠٠ـ عوارض هرمترمربع تفکيک اراضي با کاربري تجاري و صنعتي ١
  .وز دارايياي ر منطقه
  .اي روز دارايي قيمت منطقه% ٢٥ـ هر مترمربع تفکيک اراضي با کاربري مسکوني ٢
قيمت % ٢٥ـ هر مترمربع تفکيک اراضي ساير کاربريهاي طرحهاي توسعه شهري ٣
  .اي روز دارايي منطقه

باشند در زمان تفکيک مشمول پرداخت  زمينهايي که داراي اعياني نيز مي: ١تبصره
  .گردند ر ميعوارض مذکو
 ١٤٧متقاضيان پروانه ساختماني که اسناد مالکيت خود را از طريق ماده : ٢تبصره

اخذ نموده اند در هنگام محاسبه عوارض ساختمان نسبت به پرداخت عوارض تفکيک 
  .صدرالذکر اقدام نمايند

 قانون ثبت ١٤٨ و ١٤٧در خصوص دريافت حق تفکيک امالکي که طبق ماده 
 را ١٠١د اقدام نموده اند و يا امالک عادي که درخواست اجراي ماده نسبت به اخذ سن

باشند  دارند و به شرح ذيل باشند، از پرداخت حق تفکيکي برابر مصوبات تصويب معاف مي
  .باشند هاي جاري مي ولي ملزم به پرداخت عوارض تفکيکي حسب تعرفه

  .ه باشد صادر شد١٣٨٣ـ امالکي که سندهاي مالکيت آن قبل از سال ١
  .باشد...  داراي کد نوسازي و يا امتياز آب، برق و١٣٧٥ـ امالک عادي که قبل از سال ٢
  . صادر شده باشد١٣٧٥ـ امالکي که سند اعياني آنها قبل از سال ٣
  .ـ امالکي از شهرداري با سند عادي پروانه اخذ نموده باشند٤

  :هزينه خدمات ناشي از تفکيک اراضي يا عرصه امالک
 مترمربع هر ١٥٠٠زينه خدمات تفکيک اراضي و عرصه با کاربري مسکوني تا ـ ه١

   p۶مترمربع 
 مترمربع حسب ضوابط طرح پس از ۱۵۰۰ـ هزينه خدمات تفکيک اراضي بيش از ۲

  توافق با شهرداري و تصويب شوراي اسالمي شهر
  بدون پرداخت حق۱۴۸ و ۱۴۷کليه اراضي و امالک که در اجراي ماده : ۱تبصره 

تفکيکي نسبت به تفکيک اقدام و سند اخذ نموده اند در صورت عدم پرداخت هزينه 
 در هر مترمربع p۷خدمات تفکيک مشمول پرداخت هزينه خدمات تفکيک به ميزان 

  .گردند زمين مي
  .باشد هزينه خدمات تفکيک تجاري دو برابر هزينه عوارض تفکيک مسکوني مي: ۲تبصره
  ».باشد ک صنعتي معادل هزينه خدمات مسکوني ميهزينه خدمات تفکي: ۳تبصره

هاي  در پاسخ به شکايت مذکور، رئيس شوراي اسالمي شهر بهشهر به موجب اليحه
  :  اعالم کرده است که٦/٢/١٣٩٣و ٤/٨/١٣٩٣ ـ ١٢٧٦شماره 

  مديريت محترم دفتر هيأت عمومي«
  با سالم

ي محمدرضا هاتفي  موضوع شکايت آقا٩٣/٣٩٧با احترام، عطف به کالسه پرونده 
 ـ ٢١٨٥ طرفيت شوراي اسالمي شهر بهشهر به خواسته ابطال قسمتي از مصوبه شماره به
 در خصوص دريافت حق تفکيک مطالب ذيل جهت رد شکايت شاکي ١٤/١١/١٣٨٧

  :گردد معروض مي
رساند شاکي سابقاً طي دادخواستي  ـ بدواً به استحضار اعضاي هيأت عمومي مي١

 در اين خصوص طرح دعوي نموده که طرح مجدد آن فاقد ٩٢/١١٣٠  کالسه پروندهبه
 پاسخ مقتضي ٦/٢/١٣٩٣ ـ ٦اي به شماره  باشد و اين شورا طي اليحه وجاهت قانوني مي

  .را ارسال داشته است
ـ ٩٤٤/٣٤/١ـ سابقه اخذ عوارض تفکيک شهرداريها بر اساس مجوز شماره ٢

ن مبني بر اينکه عوارض تفکيک اراضي طي  وزير محترم کشور به استاندارا١٦/١١/١٣٦٩
 قضاييه  به تنفيذ نماينده محترم ولي امر و رئيس قوه١٥/١١/١٣٦٩ـ ١٦٩٨٣/نامه شماره م
  در کليه شهرداريهاي١٣٦٩لذا بر اين اساس اخذ عوارض تفکيک اراضي از سال . رسيده است

يذ مقام عظمي واليت کشور قابليت وصول به طور شرعي و قانوني داشته است، چرا که تنف
  .بر قانون ارجحيت دارد

باشد که با  ـ واقعيت امر آن است که شاکي احد از ورثه مرحوم ولي اله هاتفي مي٣
شعبه چهارم (ساير ورثه آن مرحوم تقاضاي تقسيم ماترک مورث خود را از مراجع قضايي 

دنامه شماره  که منجر به صدور دا٤٧٨ ـ ١١٦دادگاه عمومي بهشهر در پرونده کالسه 
 گرديد که در اين راستا يکي از اموال مورث يک قطعه زمين واقع در زير ٥/٢/١٣٨٥ـ ٧٣

 اصلي بوده که دادگاه حکم ٢٦ فرعي از ٤٢٢راه آهن در شهر بهشهر تحت پالک ثبتي 
به تقسـيم پالک مذکور بيـن ورثه نموده، شاکي با توسل بـه اين دادنامه اين تقسيم 

ا بـه منزله تفکيک تلقي نموده و بـر اين اساس خود را از پرداخت حقوق  سوي دادگاه راز
 قانون شهرداري مبرا داشته، حال آن که ١٠١قانوني ناشي از تفکيک در اجراي ماده 

 قانون شهرداري مالکين اراضي و امالک در زمان تفکيک ١٠٠ و ١٠١ موجب مادتين به
يد قبل از هر اقدام و عمل عمراني از اراضي واقع در محدوده قانوني و حريم شهر با

. شود شهرداري پروانه اخذ نمايند و نقشه تفکيکي که توسط مالک به شهرداري ارائه مي
از آنجا که وراث آن مرحوم بدون تصويب . پس از تصويب نقشه، اقدام به تفکيک نمايد

مين مصداق نقشه شهرداري نسبت به افراز ملک خويش اقدام نموده و عمالً اين تقسيم ز
قانوني تفکيک را نداشته بلکه پالک وي در اثر حکم دادگاه مبتني بر تقسيم زمين مورث 

فرمايند،  وي يک پالک به او در قالب سهم االرث رسيده به طوري که حضرات مالحظه مي
 قانون شهرداري نبوده و ١٠١منشاء پالک شاکي ناشي از تفکيک قانوني در اجراي ماده 

قضات محترم ديوان مستحضرند از لحاظ قانوني عناوين حقوقي تقسيم و همان طوري که 
باشند در اين  افراز و تفکيک با هم متفاوت بوده و هر کدام داراي آثار متفاوت حقوقي مي

 از مديرکل دفتر حقوقي سازمان ٣/١١/١٣٩٠ـ ٣٣٣٤٢راستا شهرداري طي نامه به شماره 
موده که دفتر حقوقي در پاسخ طي شماره شهرداريها و دهياريهاي کشور استعالم ن

  . مهر تأييد به اين موضوع داشته است٢٣/١٢/١٣٩٠ـ ٤٣٣٨١
 مديرکل دفتر حقوقي سازمان ٢٣/١٢/١٣٩٠ـ ٤٣٣٨١ـ با عنايت به نامه شماره ٤

 قانون ١٠١شهرداريها و دهياريهاي کشور که اخذ حقوق تفکيک را در اجراي ماده 
تقسيم و افراز امالک از سوي مالکين به منزله تفکيک نبوده شهرداري مجاز اعالم نموده و 

 قانون ١٠١اخذ عوارض تفکيکي از حقوق مسلم شهرداريها بوده که اين امر مطابق ماده 
  .باشد عليهذا به مراتب فوق تقاضاي رد دعوي شاکي مورد استدعا مي. باشد شهرداري مي

حضرند رفع هرگونه اختالف  ـ همانطوريکه قضات شريف ديوان عدالت اداري مست٥
 قانون ٧٧بدهي بين مؤدي و شهرداري درخصوص عوارض و بهاي خدمات مطابق ماده 

شهرداري و اصالحات بعدي آن مربوط به کميسيوني مرکب از نمايندگان وزارت کشور و 
باشد و در دعوي مطروحه شاکي به اخذ بهاي حق تفکيک  دادگستري و انجمن شهر مي

لذا رسيدگي به اين امر بدواً با کميسيون مذکور بوده حتي اين موضوع . باشد معترض مي
  . به تأييد مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد١١/٣/٩٢در تاريخ 
 ـ از جمله مدارک پيوست دادخواست شاکي رأي هيأت عمومي ديوان عدالت ٦
شود  باشد چنانچه به مدلول اين رأي توجه شود مالحظه مي  مي٩/٨/٩٠ مورخ ٣٣٣اداري 

باشد و نکته حائز اهميت اين است   مصوبه شوراي شهر آباده مي٨موضوع آن ابطال بند 
بديهي است قانون ((....  عنوان شد و ٩/٨/٩٠مورخه ٣٣٣که در قسمت آخر رأي شماره 

 قانون مدني حاکميت ٢ با رعايت ماده ٢٨/١/٩٠ قانون شهرداري مصوب ١٠١اصالح ماده 
درخصوص قضيه مطروحه شهرداري اقدامات خود را براساس )) خود را دارا خواهد بود
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النهايه پس از اختالف نظر بين شهرداري . داند  اصالحي قانون شهرداري مي١٠١ماده 
 قانون ٧٧وآقاي محمدرضا هاتفي موضوع برحسب جواز قانوني بايد درکميسيون ماده 

 ادعاي شاکي از شود ي مطرح و منجر به صدور رأي گردد بطوري که مالحظه ميرشهردا
  .رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مورد استناد ، خروج موضوعي دارد

ـ احد از ورثه مرحوم ديگر ولي اله هاتفي به نام آقاي احمد هاتفي در اين راستا ٧
 ديوان پس از رسيدگي نهايتاً طي دادنامه ٣٠دعوي به ديوان عدالت اداري ارائه که شعبه 

.  دعوي نامبرده را مردود اعالم داشته است٩/٦/١٣٩٢ ـ ٩٢٠٩٩٧٠٩٠٣٠٠١٧٧٦شماره 
  ».باشد عليهذا بنا به مراتب فوق، تقاضاي رد دعوي شاکي مورد استدعا مي

هاي آن از قسمت   و تبصره٣، بند ٢، بند ١در خصوص ادعاي مغايرت موضوع بند 
 تفکيک  و تبصره آن از قسمت هزينه خدمات ناشي از٢، بند ١عوارض تفکيک و بند 

مقام دبير شوراي  اراضي يا عرصه امالک مصوبه مورد اعتراض با شرع مقدس اسالم، قائم
  : اعالم کرده است که٢٨/١٠/١٣٩٣ـ ٣٣٣٣/١٠٠/٩٣نگهبان به موجب نامه شماره 

  رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري«
  با سالم و تحيت

  :٢٩/٦/١٣٩٣ ـ ٢٠٠/٦٤٧٩٦/٢١٠/٩٠٠٠عطف به نامه شماره 
 ٢ ، بند١هاي آن از قسمت عوارض تفکيک و بند   و تبصره٣، بند ٢، بند ١موضوع بند

 ـ ٢١٨٥و تبصره آن از قسمت هزينه خدمات ناشي از تفکيک اراضي يا عرصه امالک مصوبه 
 فقهاي معظم ٢٤/١٠/١٣٩٣ شوراي اسالمي شهر بهشهر، در جلسه مورخ ١٤/١١/١٣٨٧

: گردد ميت و نظر فقهاء به شرح ذيل اعالم  قرار گرفشوراي نگهبان مورد بحث و بررسي
، ماده ١٣٩٠مصوبه مذکور خالف موازين شرع شناخته نشد، اما با توجه به اينکه در سال 

  ». قانون شهرداريها اصالح شده است، بايد بعد از اين تاريخ طبق اين قانون عمل شود١٠١
 با حضور رئيس و معاونين ١٠/١٢/١٣٩٥هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 

ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از 
  .بحث و بررسي با اکثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است

  
   هیأت عمومیرأي

ـ ٣٣٣٣/١٠٠/٩٣مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره  قائمالف ـ 
هاي آن از   و تبصره٣، بند ٢، بند ١موضوع بند« اعالم کرده است که ٢٨/١٠/١٣٩٣

 و تبصره آن از قسمت هزينه خدمات ناشي از ٢، بند ١قسمت عوارض تفکيک و بند 
 شوراي اسالمي شهر بهشهر ١٤/١١/١٣٨٧ ـ ٢١٨٥تفکيک اراضي يا عرصه امالک مصوبه 

مورد بحث و بررسي قرار  فقهاي معظم شوراي نگهبان ٢٤/١٠/١٣٩٣در جلسه مورخ 
مصوبه مذکور خالف موازين شرع شناخته : گردد گرفت و نظر فقهاء به شرح ذيل اعالم مي

 قانـون شهرداريها اصالح شده است، ١٠١، ماده١٣٩٠نشد، اما با توجه به اينکه در سال 
 و ٨٤  ماده٢نظر به اينکه مطابق تبصره » .بايد بعد از اين تاريخ طبق اين قانون عمل شود

، نظر ١٣٩٢ قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ٨٧ماده 
االتباع است، بنابراين در اجراي احکام  فقهاي شوراي نگهبان براي هيأت عمومي الزم

قانوني مذکور و با لحاظ نظريه پيش گفته فقهاي شوراي نگهبان، از بعد ادعاي مغايرت 
  .شرع اسالم مصوبات مورد اعتراض قابل ابطال تشخيص نشدمصوبه مورد اعتراض با 

ب ـ نظر به اينکه به موجب آراء متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله 
 ،٩/٨/١٣٩٠ـ ٣٣٣ و ٩/٨/١٣٩٠ ـ ٣٣٦، ٤/١١/١٣٨٩ـ ٤٩٢، ٩/٤/١٣٨٧ ـ ٢١٨آراء شماره 

متي از امالک مصوبات شوراهاي اسالمي شهرهاي مختلف کشور در خصوص اختصاص قس
متقاضيان تفکيک و افراز به شهرداري به طور رايگان و يا وصول مبلغي به عنوان هزينه 

 دهنده خدمات تفکيک و افراز، ابطال شده است و شهرداري در خصوص تفکيک و افراز ارائه
 قانون ماليات بر ارزش افزوده امکان برقراري عوارض براي ٥خدمتي نيست تا  مطابق ماده 

 قانون ١٠١ وجود داشته باشد و حکم مقرر در ماده واحده قانون اصالح ماده خدمت
 قانون مدني ٤ آن صرف نظر از اينکه مطابق ماده ٣ و تبصره ١٣٩٠شهرداري مصوب سال 

شود، اساساً ناظر به اخذ زمين يا قيمت روز آن جهت تأمين سرانه  بماسبق نمي عطف
رد نياز شوارع و معابر عمومي تا ميزان مقرر در فضاي عمومي و خدماتي و تأمين اراضي مو

 ١٣٨٨تبصره مذکور است، بنابراين آن قسمت از تعرفه عوارض و هزينه خدمات سال 
شهرداري بهشهر مصوب شوراي اسالمي شهر بهشهر در خصوص تعرفه عوارض تفکيک و 

دود هزينه خدمات ناشي از تفکيک اراضي يا عرصه امالک، خالف قانون و خارج از ح
 ٨٨ و ماده ١٢ ماده ١شود و به استناد بند  اختيارات مرجع تصويب تشخيص داده مي

  .شود  ابطال مي١٣٩٢قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 
  رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي

  ٢٨/١٢/١٣٩٥                                                                      ٩١/١٤٤/ره هـشما
  بسمه تعالي

  جناب آقاي جاسبی
  مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوري اسالمی ایران

  با سالم
 مورخ ١٣١٧يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 

  : با موضوع١٠/١٢/١٣٩٥
 ٢٧/١/١٣٩١ـ ٢٩٧ مصوبه شماره ٢ و بند ١٢/١١/١٣٩٠ـ ٢٨٩ مصوبه شماره ٢ابطال بند«

تصويب مصوبات قبل از اعالن عمومي قابليت : شوراي اسالمي شهر چهاردانگه مبني بر
  .گردد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي» اجرايي ندارد

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

  ٩١/١٤٤: روندهالسه پک     1317 :ماره دادنامهش       ١٠/١٢/١٣٩٥: دنامهخ داتاري
   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:مرجع رسیدگی

   آقاي هادي برجي:یشاک
 و ١٢/١١/١٣٩٠ ـ ٢٨٩ مصوبه شماره ٢ ابطال بند :موضوع شکایت و خواسته

  ه شوراي اسالمي شهر چهاردانگ٢٧/١/١٣٩١ ـ ٢٩٧ مصوبه شماره ٢بند 
 ـ ٢٨٩ مصوبه شماره ٢ شاکي به موجب دادخواستي ابطال بند :کار گردش

 را  شوراي اسالمي شهر چهاردانگه٢٧/١/١٣٩١ـ  ٢٩٧ مصوبه شماره ٢ و بند ١٢/١١/١٣٩٠
  :خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعالم کرده است که

  رياست محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري«
  سالم عليکم

 ٧٧رسانم شوراي اسالمي شهر چهاردانگه وفق تبصره ماده   به استحضار مياحتراماً
نامه اجرايي نحوه وضع عوارض توسط شوراهاي   آيين١٢شوراهاي اسالمي شهر، ماده 

 قانون ماليات بر ارزش افزوده که مقرر ٥٠ ماده ١ و تبصره ١٣٧٥اسالمي شهر مصوب سال
وبات مربوط به عوارض را از طريق درج در اند مص دارند شوراهاي اسالمي شهر مکلف مي

هاي کثيراالنتشار يا از هر طريق که جنبه عمومي دارد  روزنامه و جرايد محلي و روزنامه
عوارض از تاريخ اعالم قابل وصول است با عنايت بر . عوارض را به آگاهي عموم برسانند

بر مهلت تعيين شده در  قانون ماليات بر ارزش افزوده مبني ٥٠ ماده ١متن صريح تبصره 
 بهمن ١٥عوارض حداکثر تا (قانون در خصوص اعالن به عموم مصوبات مربوط به عوارض 

مقرر داشته حال آن شوراي محترم شهر پس از ) ماه هر سال براي اجراي در سال بعد
 و ١٢/١١/١٣٩٠ ـ ٢٨٩ مصوبه شماره ٢ طي بند ١٣٩١مصـوب نمودن عوارض ساليانه 

  اقدام و از اعالن به عموم مصوبات مربوط به عوارض٢٧/١/١٣٩١ـ  ٢٩٧ره  مصوبه شما٢بند 
  .برابر مهلت تعيين شده در قانون امتناع ورزيده است

با عنايت به اينکه شهرداري چهاردانگه در مقام اجرا و اخذ عوارض از مردم است 
 منبع و مأخذنمايد و در خصوص محاسبه و  اي مبادرت به محاسبه عوارض مي صورت سليقهبه 

نمايد و در نهايت به صورت پنهاني و  عوارض هيچ گونه توضيحي به مردم و اينجانب نمي
ناآگاهانه عوارض از مردم و اينجانب اخذ شده است طي مراجعات مکرر و درخواست از طريق 

 مبني بر اعالن عموم عوارض ١٤/١/١٣٩٠ـ ١اظهارنامه دادگاه عمومي چهاردانگه به شماره 
  .اعتنا بوده است شوراي محترم متأسفانه نسبت به اجابت خواسته اينجانب وفق قوانين بياز آن 

هاي منطقه هيچ گونه  شايان ذکر است در وب سايت شهرداري چهاردانگه و روزنامه
به عمل نيامده لذا با توجه به اينکه مهلت ... مدرکي دال بر اعالن عموم شدن عوارض

صوبات مربوط به عوارض وفق قوانين منقضي گرديده است قانوني مبني بر اعالن عموم م
باشد درخواست  نقض قوانين از سوي آن شوراي محترم مشهود مي) به اتمام رسيده(

  ».باشد ابطال مصوبات به شماره ذکر شده مورد استدعا مي
  :متن مصوبات مورد اعتراض به قرار زير است

  :المي شهر چهاردانگه شوراي اس١٢/١١/١٣٩٠ ـ ٢٨٩ مصوبه شماره ٢بند 
 شهرداري مبني بر درخواست مجوز ١٩/١٠/١٣٨٨ـ ١٤٣١٩/٢٤ـ نامه شماره ٢«

 مطرح ١٣٩٠ ارسال يک نسخه تعرفه عوارض پيشنهادي و کسب و پيشه سال درخصوص
 قانون تشکيالت، وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي کشور ٧١ ماده ١٦و به استناد بند 

  ».ليات آن مورد موافقت واقع گرديد رأي مثبت ک٥بررسي و با 
  : شوراي اسالمي شهر چهاردانگه٢٧/١/١٣٩١ ـ ٢٩٧ مصوبه ٢بند 
 مصوبه ٢ شهرداري در خصوص اصالح بند ٢٠/١/١٣٩١ـ ٥٧٣/٢٤ـ نامه شماره ٢«
، با توجه ١٣٩١ شوراي اسالمي مبني بر تعرفه عوارض پيشنهادي و کسب و پيشه سال ٢٨٩
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 قيد ١٣٩٠ عبارت سال ١٣٩١شنهادي و کسب و پيشه سال به عبارت تعرفه عوارض پي
 ارسال شده که در ٢٠/١٠/١٣٩٠ـ ١٤٠٨/٢٤گرديده و تعرفه پيشنهادي طي نامه شماره 

 اشاره گرديده، مطرح ١٩/١٠/١٣٨٨ـ ١٤٣١٩/٢٤متن مصوبه ياد شده به نامه شماره 
اهاي اسالمي کشور  قانون تشکيالت، وظايف و انتخابات شور٧١ ماده ١٦ استناد بند و به

  ». رأي مثبت  مورد اصالح واقع گرديد٥بررسي و با 
 با حضور رئيس و معاونين ١٠/١٢/١٣٩٥هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 

ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از 
  .أي مبادرت کرده استبحث و بررسي با اکثريت آراء به شرح زير به صدور ر

  
   هیأت عمومیرأي

 مقرر شده ١٣٨٧ قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال ٥٠ ماده ١مطابق تبصره 
شوراهاي اسالمي شهر و بخش جهت وضع هر يک از عوارض محلي جديد که «: است که

 تکليف آنها در اين قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزده بهمن
نظر به اينکه » .ماه هر سال براي اجرا در سال بعد تصويب و اعالم عمومي نمايند

مصوبات مورد شکايت بعد از تصويب اعالم عمومي نشده و به مورد اجرا درآمده است، 
بنابراين به لحاظ عـدم رعايت تشريفات مقرر قانوني، مصوبه مورد شکايت واجد اعتبار 

 ١ه مفاد آن به اجرا درآمده است مستنداً به بند قانوني نيست ولي به لحاظ اينک
 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب ٨٨ و ماده ١٢ماده 
  .شود  ابطال مي١٣٩٢ سال

  رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي
  

  ٢٦/١/١٣٩٦                                                                هـ٥٤١٧٥ت/٥٧١٣رهشما
 سازمان برنامه و بودجه کشور

 مورخ ١٥٢٤ به پيشنهاد شماره ٢٠/١/١٣٩٦ و ١٦/١/١٣٩٦هيأت وزيران در جلسات 
 سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل يکصد و سي و هشتم ٥/١/١٣٩٦

 کل کشور ١٣٩٦ اساسي جمهوري اسالمي ايران، ضوابط اجرايي قانون بودجه سال قانون
 :تصويب کرد را به شرح زير

 
  کل کشور1396ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 

 :روند نامه اصطالحات زير در معاني مشروح مربوط به کار مي  در اين تصويبـ1ماده
 . کل کشور١٣٩٦ قانون بودجه سال :الف ـ  قانون

م بخشي از مقررات قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظي :)2(ب ـ قانون الحاق 
 .ـ ١٣٩٣ـ مصوب ) ٢(مالي دولت 

 . سازمان برنامه و بودجه کشور:پ ـ سازمان
اي اي، تملک سرمايههاي هزينههاي اجرايي موظفند موافقتنامه دستگاه ـ2ماده

هاي و دستورالعمل) ٢(قانون الحاق ) ٢٨(ماده ) ي(جديد و مالي خود را براساس بند 
 . با سازمان مبادله نمايندابالغي سازمان تنظيم و

 هاي هاي تملک داراييبراي طرح) ٢(قانون الحاق ) ٢٣(ماده ) ب( اجراي بند  ـتبصره
 . الزامي است١٣٩٦اي در سال  سرمايه

 هاي  دستگاه-١٣٥١قانون برنامه و بودجه کشورـ  مصوب ) ٣٥( در اجراي ماده ـ3ماده
 کل کشور را مطابق نظام ١٣٩٦جه سـال اجرايي ملي و استاني موظفند عملکرد قانون بود

 . نمايد، به سازمان ارايه نمايند جامع نظارت که سازمان ابالغ مي
هاي  هاي مقاومت بسيج و فعاليت هاي مربوط به امور قرآني، پايگاه  هزينهـ4ماده

نامه  ديني، فرهنگي و ورزشي و بهبود و ارتقاي دانش و سالمت کارکنان و اجراي آيين
شده خزانه به اي مصوب پرداخت توسعه فرهنگ نماز از محل اعتبارات هزينهترويج و 

هاي اصلي  به نحوي که به انجام فعاليت)) ٦(و ) ١(استثناي فصول  به (دستگاه اجرايي 
 .اي وارد نشود، قابل پرداخت است دستگاه خدشه

 يا التدريس آزاد و  به کارگيري افراد جديد به صورت حق١٣٩٦ در سال  ـ5ماده
 .ها ممنوع است عناوين مشابه به هر شکل توسط ادارات کل آموزش و پرورش استان

 صندوق بازنشستگي کشوري موظف است نسبت به پرداخت کمک هزينه  ـ6ماده
هاي مذکور هاي اجرايي که هزينهمندي، اوالد و عيدي براي بازنشستگان دستگاه عايله

هاي  ساير هزينه. قبالً کسر گرديده اقدام نمايداي آنها  توسط سازمان از اعتبارات هزينه
مربوط به بازنشستگان از قبيل کمک هزينه ازدواج، کمک هزينه فوت، حق بيمه عمر و 

سهم دستگاه اجرايي براي . شود ربط پرداخت مي هاي اجرايي ذي حوادث توسط دستگاه

سهم . شود ميحق بيمه درمان بازنشستگان کشوري، توسط سازمان بيمه سالمت پرداخت 
بيمه شده بابت حق بيمه درمان پايه ايثارگران بازنشسته صندوق بازنشستگي کشوري 

 .شود توسط دستگاه اجرايي زمان اشتغال آنان پرداخت مي
هاي اجرايي موظفند با رعايت تکاليف قانوني، در سقف اعتبارات   دستگاهـ7ماده

ير اقدام و از ايجاد هرگونه تعهد مازاد ناپذ هاي اجتنابتخصيص يافته نسبت به انجام هزينه
 .خودداري نمايند

 هاي اجرايي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي مجازند يک درصد  دستگاهـ 8ماده
 .از اعتبارات مندرج در قانون را به منظور استقرار سيستم مديريت سبز هزينه نمايند

کل و عنوان در مشاغل و  هرگونه به کارگيري نيروي انساني جديد به هرشـ9ماده
قانون مديريت خدمات کشوري ) ٥(هاي اجرايي موضوع ماده هاي دستگاهفعاليت

صرفاً با مجوز سازمان اداري و استخدامي کشور ) از محل هرگونه اعتبار (-١٣٨٦ مصوب - 
بيني بار مالي در قانون و با رعايت قوانين و مقررات با اخذ تأييد سازمان مبني بر پيش

 .پذير است ط از جمله قانون مديريت خدمات کشوري امکانمربو
 پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران موظف است ـ10ماده

) ٥٣٠٠٠٠- ٦٦(و ) ٥٣٠٠٠٠- ٦٥(، )٥٣٠٠٠٠- ٦٤(هاي  براي ابالغ و تخصيص رديف
 -١٣٨٩ مصوب -دگي قانون رسيدگي به تخلفات رانن) ٢٣(اطالعات مربوط به موضوع ماده 

داري کل کشور به تفکيک استان محل وقوع و وصول، در مقاطع سه ماه   با تأييد خزانهرا
 .به سازمان اعالم نمايد

 و توانند حداکثر معادل يك ماه حقوقهاي اجرايي مي دستگاه١٣٩٦ در سال ـ11ماده
عتبارات تخصيص مزاياي مندرج در احكام كارگزيني را در صورت وجود اعتبار در سقف ا

پرداخت يك ماه پاداش مذكور به . يافته دستگاه اجرايي به عنوان پاداش پرداخت نمايند
هاي مستلزم  اعم از شركت(هاي دولتي   عامل و كاركنان شركتهيأت/  مديره هيأتاعضاي 

عالي آنها تي پس از تصويب مجامع يا شوراهاي هاي دول ها و بيمه ، بانك)ذكر و تصريح نام
  .مجاز است
هاي رفاهي مستقيم و غيرمستقيم مطابق با موافقتنامه متبادله و کمک ـ12ماده
بيني شده در بودجه مصوب و هاي دولتي در سقف پيشها و شرکتها، بيمهبراي بانک

 سازمان اداري و رئيس سازمان، رئيسبراساس ضوابطي که به تأييد کارگروهي مرکب از 
. رسد، قابل پرداخت است اقتصادي و دارايي و وزير نيرو مياستخدامي کشور، وزير امور

) مشخص(هاي رفاهي مستقيم و غيرمستقيم به کارکنان قرارداد کارمعين  پرداخت کمک
قانون مديريت خدمات کشوري از محل اعتبارات ) ١٢٤(و ساعتي و موارد موضوع ماده 

  .ز استمصوب پرداخت شده خزانه و با رعايت مفاد موافقتنامه، مجا
 هاي  هزينه غذاي ايام تعطيل و نوبت کاري شب کارکنان مشمول در دستگاهـ1تبصره

 اجرايي اعم از رسمي، پيماني و قراردادي با تأييد باالترين مقام دستگاه اجرايي يا مقام مجاز
  .هاي اداري قابل پرداخت است از طرف وي به عنوان هزينه

ريال، ) ٥٨ر٠٠٠( پنجاه و هشت هزار  کمک هزينه غذاي روزانه حداکثرـ2تبصره
 نمايند در تهران ماهانه حداکثر اياب و ذهاب کارمنداني که از سرويس سازماني استفاده نمي

د هزار نفر ريال و در شهرهاي داراي پانص) ١ر٢٠٠ر٠٠٠(يک ميليون و دويست هـزار 
اي زنان ريال، مهدکودک بر) ٨٠٠ر٠٠٠(هزار دتصانه حداکثر هشيت و باالتر ماهجمع

مهدکودک دولتي به ازاي هر فرزند زير شش سال، ماهانه  هاي اجرايي فاقدکارمند دستگاه
  .ريال قابل پرداخت است) ٩٥٠ر٠٠٠( حداکثر نهصد و پنجاه هزار

هاي اجرايي مستقر در کالنشهرها مجازند هزينه اياب و ذهاب   دستگاهـ3تبصره
برداري از سرويس کارکنان  يا براي بهرهکارکنان خود را به شکل نقدي پرداخت نموده و

سقف . هاي حمل و نقل شهري غيردولتي اقدام کنندنسبت به عقد قرارداد با شرکت
بيش از هزينه اياب و ذهاب پرداختي به %) ١٠(ده درصد  تواند حداکثرقرارداد مربوط مي
  . باشد١٣٩٥کارکنان در سال 

هاي اجرايي  شور به کارمندان دستگاهالعاده مأموريت روزانه داخل ک فوق ـ13ماده
نامه که به عنوان مأمور براي انجام وظيفه موقت به خارج از حوزه  مشمول اين تصويب

شوند و ناچار به توقف شبانه هستند، تا ميزان  شهرستان محل خدمت خود اعزام مي
 يک نامه به مأخذ حداقل حقوق و مزايا در مورد مشمولين هريک از بندهاي اين تصويب

بيستم و نسبت به مازاد به مأخذ يک پنجاهم در سقف اعتبار مصوب دستگاه قابل 
) ٣٩(ماده ) ث(العاده روزانه موضوع بند  نامه فوق ساير موارد مطابق آيين. پرداخت است

 .قانون استخدام کشوري و اصالحات بعدي آن خواهد بود
از ميزان مندرج در %) ٥٠( در صورت عدم توقف شبانه، تنها پنجاه درصد ـ1تبصره

  .بند يادشده قابل پرداخت است
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  کارمندان وزارت راه و شهرسازي که به سبب انجام وظايف خاص نگهداري،ـ2تبصره
شهر محل هاي مداوم در خارج از حريم  ها موظف به انجام مأموريت مرمت و بازگشايي راه

اين ماده ) ١( تبصره  و»خارج از حوزه شهرستان محل خدمت«خدمت خود هستند، از قيد 
 .العاده مربوط به آنها قابل پرداخت خواهد بود مستثني بوده و با اعزام به مأموريت، فوق

ريال در ماه ) ٣٠٠ر٠٠٠(پرداخت کمک هزينه تلفن همراه تا سيصد هزار  ـ14ماده
به مديران و کارمنداني که بنا به شرايط خاص بايد به طور مستمر در دسترس باشند، 

  .دستگاه اجرايي يا مقام مجاز از طرف وي مجاز است رئيسيص  تشخبه
 مديريت هاي مشمول و غيرمشمول قانون هاي اجرايي اعم از دستگاه دستگاه ـ15ماده

خدمات کشوري موظف به ثبت اطالعات کارکنان رسمي، پيماني، قرارداد کار معين و 
و استخدامي کشور و دريافت مشخص و قرارداد کارگري در پايگاه اطالعاتي سازمان اداري 

شماره مستخدم يا شماره شناسه و صدور احکام کارگزيني از طريق سامانه کارکنان نظام 
  .اداري و انجام امور مختلف اداري و مکاتبات موضوع اين ماده از طريق اين سامانه هستند

 اسي پرداخت وجه از هر محل تحت عناوين مختلف هزينه دادرسي، هزينه کارشنـ16ماده
ها و مؤسسات دولتي در مراجع قضايي  و مشابه آن براي طرح اختالفات بين وزارتخانه

ها يا مؤسسات مستقل دولتي،  هاي زيرمجموعه وزارتخانه ممنوع است و اختالفات دستگاه
هاي ستادي به ترتيب از طريق وزارتخانه يا مؤسسه مستقل  هاي استاني و دستگاه دستگاه

نامه   و با رعايت آيينجمهور رئيسدار مربوط و معاونت حقوقي ربط، استان دولتي ذي
 مجريه،  هاي اجرايي از طريق سازوکارهاي داخلي قوه چگونگي رفع اختالف بين دستگاه

  .شود  حل و فصل مي٢٧/١٢/١٣٨٦مورخ  ک٣٧٥٥٠ت/٢١٢٧٦٧نامه شماره  موضوع تصويب
ويت جمهوري اسالمي المللي که حق عض ها و مجامع بين  فهرست سازمانـ17ماده

قانون، با عنوان سهميه ) ١٠٧٠٠٠-٣(ايران و سهميه تعهدات ساالنه آنها از محل رديف 
هاي  حق عضويت و کمک دولت ايران بابت مخارج سازمان ملل متحد و ساير سازمان

 به پيشنهاد کميته بررسي ١٣٩٦شود، تا پايان خرداد  المللي و تعهدات پرداخت مي بين
.  وزيران خواهد رسيدهيأتالمللي به تصويب  ها و مجامع بين در سازمانعضويت دولت 

ها و  هاي اجرايي موظفند حق عضويت و سهميه تعهدات ساالنه ساير سازمان دستگاه
گيرند، از محل اعتبارات مصوب پرداخت  المللي را که در فهرست مذکور قرار نمي مجامع بين

 . اعالم نمايندجمهور رئيس و معاونت حقوقي  دولت، سازمانهيأتو مراتب را به دفتر 
ها  اي استان هاي سرمايه از اعتبارات تملک دارايي%) ١٠(حداکثر ده درصد  ـ18ماده

) ٢٣(رسند با رعايت ماده   به اتمام مي١٣٩٧هاي جديد که تا پايان سال  براي شروع پروژه
  .يابد اختصاص مي) ٢(قانون الحاق 
هاي مستمر، تعميرات و  ام معظم رهبري و پروژههاي سفرهاي مق  طرح ـتبصره

  .تجهيزات از شمول اين ماده مستثني هستند
اي براي  هاي سرمايه  هرگونه پرداخت از محل اعتبارات تملک داراييـ19ماده

 هاي اجرايي، به استثناي موارد مقرر در قوانين مربوط، حقوق و مزايا به کارکنان دستگاه
 .ممنوع است
 -١٣٦٦ مصوب -قانون محاسبات عمومي کشور ) ٧٥(ستناد تبصره ماده به ا ـ20ماده

اي  اي و هزينه هاي سرمايه هاي اجرايي ملي موظفند ابالغيه اعتبارات تملک دارايي دستگاه
داري کل کشور هاي اجرايي مربوط اعم از استاني يا ملي را به سازمان و خزانه به دستگاه

 .اعالم نمايند
هاي  براي طرح) شامل مشارکت و صکوک(واع اوراق مالي اسالمي  انتشار انـ21ماده

 اي مندرج در قانون با رعايت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت تملک دارايي سرمايه
 -١٣٨٤ مصوب - و يا قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمي ايران -١٣٧٦ مصوب -

 پس از فروش و وصول منابع تخصيص اعتبارات ناشي از اجراي اين ماده. مجاز است
الحساب و يا نرخ اجاره اين اوراق با هماهنگي سازمان و  مربوط انجام و نرخ سود علي

و يا ) از جمله شوراي پول و اعتبار(تصويب نهادهاي مربوط در هريک از قوانين مذکور 
 رفع موانع قانون) ٢(ماده ) ب(نامه اجرايي بند از جمله آيين(مقررات حاکم بر نحوه انتشار 

. شود تعيين مي) پذير و ارتقاي نظام مالي کشور و اصالحات بعدي آنتوليد رقابت
اوراق منتشره از محل اعتبارات همان طرح و پروژه تأمين و پرداخت  بازپرداخت اصل

  .خواهد شد
 هاي مصوب ابالغي ستاد فرماندهي ها و پروژه هاي اجرايي مکلفند طرح  دستگاهـ22ماده
 قرار داده و منابع الزم ١٣٩٦هاي اجرايي خود در سال  قاومتي را در اولويت برنامهاقتصاد م

براي مديريت و اجراي آنها را از محل اعتبارات خود شامل منابع داخلي و مصوب ابالغي و 
 .تسهيالت بانکي با رعايت قوانين و مقررات مربوط تأمين نمايند

خريد خودروي . ممنوع استخريد هرگونه خودروي سواري خارجي  ـ23ماده
هاي اجرايي حداکثر به تعداد خروج خودروهاي سواري با  سواري داخلي توسط دستگاه

  .رعايت مقررات و در سقف اعتبار مجاز خواهد بود
اليحه قانوني نحوه ) ٢( موارد استثنا پس از تأييد کميسيون موضوع ماده ـتبصره 

 به تصويب -١٣٥٨ مصوب -هاي زايد  بيلهاي دولتي و فروش اتوم استفاده از اتومبيل
  . وزيران خواهد رسيدهيأت

 در چارچوب اعتبارات مصوب مربوط سال جاري، نوسازي تجهيزات و ـ24ماده
شوند،   ايجاد مي١٣٩٦لوازم اداري به استثناي واحدهايي که حسب ضرورت در سال 

در مواردي که .  مجاز خواهد بود١٣٩٥عملکرد سال %) ٥٠(حداکثر معادل پنجاه درصد 
%) ٥٠(گردد نيز حداکثر به ميزان پنجاه درصد  اعتبار آن از طريق فروش اموال تأمين مي

  .باشد منابع حاصل شده مجاز مي
سازي رشد توليد ملي،   وري و زمينه  در راستاي دستيابي به ارتقاي بهرهـ25ماده

اي خود را در  هشي هزينهاز اعتبارات پژو%) ٣(هاي اجرايي مجازند تا سه درصد  دستگاه
قالب قراردادهاي پژوهشي و از طريق مبادله موافقتنامه با سازمان، متضمن هماهنگي 

هاي وري كشور به پژوهش  وري دستگاه اجرايي با برنامه جامع بهره هاي ارتقاي بهره  برنامه
  . وري، اختصاص دهند  كاربردي در زمينه ارتقاي بهره

هاي اجرايي از نهادها و  تسهيالت دريافتي دستگاهپرداخت اقساط  ـ26ماده
 مالي خارجي در اولويت تخصيص و پرداخت از محل اعتبار مصوب هر -مؤسسات پولي 

هاي اقتصادي و فني ايران موظف  گذاري و کمک سازمان سرمايه. دستگاه اجرايي است
ل اعتبار است فهرست موارد فوق را به سازمان اعالم تا نسبت به تخصيص آن از مح

  .هاي مجاز اقدام نمايد دستگاه اجرايي و در صورت لزوم از ساير رديف
هاي اجرايي كه فهرست آنها توسط سازمان تا پايان تير ماه اعالم   دستگاهـ27ماده

اي اي و تملك دارايي سرمايه از اعتبارات هزينه%) ٥(گردد، مجازند تا پنج درصد مي
هاي تقاضا محوري كه حداقل پنجاه درصد   قالب پژوهشهاي پژوهشي خود را در برنامه

هاي آن را كارفرماي غيردولتي تأمين و تعهد كرده باشد، در چارچوب و با  از هزينه%) ٥٠(
اعتبارات موضوع اين بند . هزينه نمايند) ٢(قانون الحاق ) ۲۸(ماده ) ط(رعايت تبصره بند 
  .كرد استات و فناوري قابل هزينهعالي علوم، تحقيق هاي شوراي براساس سياست

هاي  هاي جديد اداري توسط دستگاه احداث، خريد و يا اجاره ساختمان ـ28ماده
 به استثناي(ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت  هاي دولتي، بانک اجرايي از جمله شرکت

 بار هاي اداري موجود بدون ايجاد موارد تغيير سطح تقسيمات کشوري، تجميع ساختمان
مالي جديد، تمرکززدايي و خروج از کالن شهرها بدون ايجاد بار مالي جديد و همچنين 

 ١٣٩٦قانون بودجه سال ) ١(هاي مصوب پيوست شماره  هاي خريد يا احداث در طرح طرح
  .  ممنوع است) کل کشور

 ساير موارد مستثني از مفاد اين ماده با پيشنهاد دستگاه اجرايي و موافقت ـ1تبصره
 وزيران هيأتهاي اداري و تأييد سازمان به تصويب کارگروه ساماندهي فضاها و ساختمان

  .خواهد رسيد
  هاي با ارزش و يا قدمت تاريخي در مالکيت دولت و در اختيار  ساختمان ـ2تبصره

هاي اجرايي پس از دريافت تأييديه از شرکت مادرتخصصي عمران و بهسازي  دستگاه
ان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و با رعايت قوانين و شهري ايران و يا سازم

  . گيرد مقررات مربوط با کاربري مناسب مورد استفاده قرار مي
اي، حمايتي و امدادي که به  ها و نهادهاي بيمه ها، سازمان کليه صندوق ـ29ماده

 کميته امداد امام نمايند از قبيلنحوي از انحا و به هر ميزان از منابع عمومي استفاده مي
، سازمان بهزيستي کشور، سازمان تأمين اجتماعي، صندوق بازنشستگي )ره(خميني 

کشوري موظفند اطالعات جامعه هدف تحت پوشش خود را به تفکيک خانوار براساس کد 
ملي سرپرست و اعضاي تحت پوشش وي در پايگاه اطالعاتي نظام جامع تأمين اجتماعي 

 -١٣٨٣ مصوب -قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي) ١٦(ماده ) م(موضوع بند 
هاي اجرايي موضوع اين بند  اعتبار دستگاه. رساني نمايندثبت و به صورت ماهانه به هنگام

درخصوص مستمري و حق سرانه بيمه اجتماعي و درماني پس از تأييد وزارت تعاون، کار 
  .بوط در سامانه مذکور، قابل تخصيص خواهد بودو رفاه اجتماعي مبني بر ثبت اطالعات مر

هاي  قانون مديريت خدمات کشوري کليه دستگاه) ٧٤(در اجراي ماده  ـ30ماده
 در اجراي مصوبات مراجع مربوط و بدون موافقت شوراي ١٣٩٥اجرايي که پيش از سال 

ز به اجرا و اند، مجااي اقدام کرده العاده حقوق و دستمزد نسبت به برقراري حقوق يا فوق
اخذ مصوبه حداکثر تا دو ماه پس از ابالغ اين .  نيستند١٣٩٦پرداخت آن در سال 
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در اجراي تبصره . ها الزامي است نامه از شوراي مذکور براي استمرار اين پرداخت تصويب
قانون مذکور، برقراري هرگونه افزايش حقوق و مزاياي جديد توسط مراجع ) ٧٤(ماده 

ري بدون موافقت شوراي مذکور ممنوع و غيرقابل اجرا بوده و تصويب يا قانوني در سال جا
  .گردد اجراي آن تصرف در اموال عمومي محسوب مي

-ها و پارکعالي و پژوهشي و فرهنگستانها و موسسات آموزش دانشگاه ـتبصره
هاي قانون احکام دايمي برنامه) ١(هاي موضوع ماده نامههاي علم و فناوري براساس آيين

  .کنند عمل مي-١٣٩٥ مصوب -توسعه کشور 
قانون ساماندهي و ) ٨(هاي اجرايي موظف به رعايت مفاد ماده   دستگاهـ31ماده

  . و اصالحات بعدي آن هستند-١٣٨٧ مصوب سال -حمايت از توليد و عرضه مسکن 
موضوع واريز تمام درآمدهاي ) ٢(قانون الحاق ) ٣ (  رعايت مفاد مادهـ32ماده

داري کل کشور،  هاي معرفي شده از سوي خزانه  از فروش کاال و خدمات به حسابحاصل
  .هاي دولتي موضوع اين ماده الزامي است توسط شرکت
هاي دولت، پرداخت  در راستاي ارتقاي انضباط مالي و بازپرداخت بدهي ـ33ماده

هاي مندرج در  اعتبار مورد نياز براي تسويه اصل و سود اوراق بهادار دولت از محل رديف
  .قانون، در اولويت تخصيص و پرداخت خواهد بود

  :ها و مؤسسات دولتي مکلفند وزارتخانه ـ34ماده
نسبت به مستندسازي اموال غيرمنقول در اختيار خود براي صدور اسناد   ـالف

برگي به نام دولت جمهوري اسالمي ايران با نمايندگي وزارتخانه يا مؤسسه  مالکيت تک
ابر مقررات اقدام و اصل اسناد مالکيت را به خزانه اسناد اموال غيرمنقول دولت مربوط بر

  .تحويل نمايند) وزارت امور اقتصادي و دارايي(
ها و  نسبت به ثبت كليه اموال غيرمنقول اعم از اراضي، امالك، ساختمان  ـب

 اجاري يا فضاهاي اداري در اختيار يا تصرفي داراي سند مالكيت يا فاقد سند مالكيت،
) سادا(هاي اجرايي وقفي يا ملكي در سامانه جامع اطالعات اموال غيرمنقول دستگاه

  .مطابق قوانين مربوط اقدام نمايند
هاي اجرايي  قانون محاسبات عمومي کشور، دستگاه) ٣٧( در اجراي ماده ـ35ماده

ر مقاطع قانون را د) ٥(مکلفند گزارش عملکرد منابع عمومي مندرج در جدول شماره 
داري کل کشور  و سازمان با درج علل زماني سه ماه يکبار تا پانزدهم ماه بعد، به خزانه

  .عدم تحقق احتمالي منابع ارسال نمايند
هاي دولتي به کليه   پرداخت و تسويه ديون و تعهدات دولت و شرکتـ36ماده

) از(ها و مطالبات به  اشخاص بر اساس قوانين و مقررات مربوط، منوط به اعالم مانده بدهي
هاي اجرايي به وزارت امور اقتصادي و دارايي بر اساس  کليه اشخاص توسط دستگاه

پذير و ارتقاي نظام مالي  قانون رفع موانع توليد رقابت) ١(الزامات و تکاليف مقرر در ماده 
  .نامه اجرايي آن است کشور و آيين
روي انتظامي جمهوري اسالمي قانون، ني) ١٠( در راستاي اجراي تبصره ـ37ماده

ها و  ايران موظف است سهم خود از اعتبارات موضوع اين تبصره را در جهت تحقق برنامه
 ها هاي ترافيکي، عمليات نگهداري سيستم عملياتي نظير پشتيباني عمومي اجراي طرح

هاي اطالعاتي و ورود اطالعات  و تجهيزات تخصصي و عمومي ترافيکي، ايجاد بانک
هاي  روزرساني سيستم ، ارتقا و به)اورژانس ملي(رساني  ته، مديريت واحد اطالعانباش
هاي راهنمايي و رانندگي،  اي و تجهيزات فناوري نوين راهور، بازسازي پاسگاه رايانه

 خريد تجهيزات تخصصي آمادي راهور هزينه نمايد و گزارش آن را به کميسيون ايمني
  . هاي کشور ارايه کند راه

   ـ38ماده
ها به صورت يکسان و در چارچوب اين ماده  ها و بيمه  تسهيالت رفاهي بانک ـالف

 .قابل پرداخت است
اين ماده نبايد از رقمي که ) الف( مجموع تسهيالت پرداختي موضوع بند  ـب

 سازمان و رئيسهرساله در کارگروهي با مسئوليت وزير امور اقتصادي و دارايي و با حضور 
 .شود، تجاوز نمايد رکزي جمهوري اسالمي ايران تعيين ميبانک م  کلرئيس

ها براي پرداخت تسهيالت  انداز بانک الحسنه پس  استفاده از منابع سپرده قرض ـپ
 .موضوع اين ماده ممنوع است

  نرخ سود تسهيالت يادشده به پيشنهاد بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران و   ـت
  .تصويب شوراي پول و اعتبار خواهد رسيدوزارت امور اقتصادي و دارايي به 

 تسهيالت موضوع اين ماده صرفاً به مديران و کارکنان داراي رابطه استخدامي  ـث
  .قابل پرداخت است) به استثناي مأمورين( با دستگاه

توانند از   عامل در صورتي ميهيأت/  مديرههيأت مديران عامل و اعضاي -ج
د گردند که حداقل دو سال از حضور آنها در دستگاه من تسهيالت موضوع اين ماده بهره

  .هاي دولتي استفاده نکرده باشند مربوط سپري شده و از تسهيالت مذکور در ساير دستگاه
 مديره غيرموظف هيأت پرداخت تسهيالت رفاهي موضوع اين ماده به اعضاي  ـچ

  .ممنوع است
ساس دستورالعملي است شرايط و ضوابط اعطاي تسهيالت موضوع اين ماده برا  ـح
نامه توسط بانک مرکزي جمهوري اسالمي  يک ماه پس از ابالغ اين تصويب که ظرف

  .ايران، وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان تهيه و ابالغ خواهد شد
هاي قانوني و خاص كه به منظور تشويق، ايجاد انگيزه، افزايش  پرداختـ39ماده

هاي اجرايي  خدمات و نظاير آن بين كاركنان در دستگاهوري، بهبود كمي و كيفيبهره
نظير سازمان امور مالياتي كشور، گمرك جمهوري اسالمي ايران، ( داراي قانون پرداخت
اي درآمدهاي اختصاصي سال جاري در و از محل اعتبارات هزينه) ديوان محاسبات كشور

نامه توسط هر يك از ويبچارچوب دستورالعملي كه ظرف دو هفته پس از ابالغ اين تص
هاي مزبور موظفند دستگاه. شود، قابل انجام استهاي يادشده تهيه و ابالغ ميدستگاه

  .رونوشت دستورالعمل هاي يادشده را به سازمان و وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال كنند
هاي  پرداخت هرگونه تسهيالت مالي و وام از محل منابع داخلي شرکتـ40ماده

  .هاي مذکور ممنوع استولتي به کارکنان و مديران شرکتد
ريزي مبتني بر عملکرد، سازمان موظف است در راستاي اجراي بودجه ـ41ماده

هاي مشمول و ضوابط و نامه، دستگاهدو هفته پس از ابالغ اين تصويب حداکثر ظرف
د تا پايان مرداد ماه هاي تعيين شده موظفندستگاه. هاي مربوط را اعالم نمايددستورالعمل

ريزي هاي ابالغي توسط سازمان براي بودجهدستورالعمل سال جاري براساس ضوابط و
سازمان .  خود را تهيه و ارايه نمايند١٣٩٧سال  مبتني بر عملکرد، بودجه پيشنهادي

هاي مشمول، موظف است گزارش عملکرد اقدامات ضمن راهبري و هدايت دستگاه
  . وزيران ارسال نمايدأتهيها را به دستگاه

  جمهور ـ اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس
  

  ٢٦/١/١٣٩٦               هـ                                                 ٥٤٢٠٤ت/٥٧٠٠رهشما
  ها  نامه در خصوص تعیین ضریب حقوق اعضاي هیأت علمی دانشگاه تصویب

  1396و مؤسسات آموزش عالی و قضات براي سال 
   کشور ی و استخدامي سازمان ادارـسازمان برنامه و بودجه کشور 

  وشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشوري به پ٢٠/١/١٣٩٦ وزيران در جلسه هيأت
ي  و هشتم قانون اساسيکصد و سي کشور و به استناد اصل ي و استخداميسازمان ادار

ـ ١٣٨٦ مصوب ـ يخدمات کشورت يريقانون مد) ٧٦(ران، ماده ي اي اسالميجمهور
  : کل کشور تصويب کرد١٣٩٦قانون بودجه سال ) ١٢(تبصره ) ب(و ) الف (ي بندهاو

 و قضات يعالها و مؤسسات آموزش دانشگاهي علمهيأت يب حقوق اعضاي ضرـ١
ال ير) ٢٤ر١٤٤(کصد و چهل و چهار يست و چهار هزار و يزان بي به م١٣٩٦ سال يبرا
  .شودين مييتع

 ، کارمندان مشموليت خدمات کشوريرين مشمول قانون مديب حقوق شاغلير ضـ٢
از جمله کارمندان وزارت  (ـ١٣٧٠ مصوب ـقانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت 

زان ي به م١٣٩٦ سال يبرا)  وزارت امور خارجهياسي سيهان پستياطالعات و شاغل
  .شودين مييال تعير) ١ر٦٩٥(کهزار و ششصد و نود و پنج ي

ه ي کل کشور، کل١٣٩٦قانون بودجه سال ) ١٢(تبصره ) ب( بند ي در اجرا ـتبصره
ون يلي مستمر آنها کمتر از ده ميايب مذکور، حقوق و مزاي که پس از اعمال ضريکارکنان
صد و پنجاه هزار يون و سيليال شود به ده مير) ١٠ر٣٥٠ر٠٠٠(صد و پنجاه هزار يو س

  .ابديي مشيال افزاير) ١٠ر٣٥٠ر٠٠٠(
 وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات يش حقوق کارکنان مؤسسات انتفاعي افزاـ٣
 که شمول قانون ييهاها و دستگاه از جمله شرکتي دولتيها و شرکتيردولتي غيعموم

 يهاران، سازماني نفت ايل شرکت مليح نام است از قبيا تصريبر آنها مستلزم ذکر و 
 مصوب ـ کشور ي نظام مالير و ارتقايپذد رقابتيع موانع تولقانون رف) ٥(موضوع ماده 

زان ده ي به م١٣٩٦ران، در سال ي اي اسالميجمهوري ن بانک مرکزيو همچن ـ١٣٩٤
  .شودين مييتع%) ١٠(درصد 

م ي مواد به قانون تنظيقانون الحاق برخ) ٨٤(و ) ٧٥(ت مفاد مواد ي رعا ـتبصره
  . استي الزامـ١٣٩٣مصوب  ـ) ٢( دولت ي از مقررات ماليبخش
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ت يريقانون مد) ٧٦(ن موضوع ماده ي مستمر شاغلياي حداقل حقوق و مزاـ٤
ن ير مشمولين قانون و ساي مشمول ايي اجرايها کارمندان دستگاهي برايخدمات کشور

ن قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال ي مشموليماده مذکور به استثنا
ال و حداکثر حقوق ير) ١٠ر٣٥٠ر٠٠٠( صد و پنجاه هزاريون و سيليزان ده مي به م١٣٩٦
ن بند يزان هفت برابر حداقل حقوق مذکور در ايل کارکنان به مين قبي مستمر ايايو مزا
  .شودين مييتع

 و ي و پژوهشيعالها و مؤسسات آموزش دانشگاهي علمهيأت ي اعضا  ـتبصره
 و کارمندان شاغل ياسيشور و کارمندان سوان محاسبات کيقضات و وزارت اطالعات و د

  .باشندي مين بند مستثني وزارت امور خارجه از شمول حداکثر اي اسي سيهادر پست
 حداقل حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت  ـ٥

شود  ين مييال تعير) ٦ر٦٠٠ر٠٠٠(ون و ششصد هزار يليزان شش مي به م١٣٩٦در سال 
العاده  العاده جذب و فوقفوق(ادشده يقانون ) ٦( موضوع ماده يهاالعادهفوق با احتسابکه 
صد و پنجاه هزار يون و سيليد کمتر از ده ميزان نباين ميا) ي شغليارتقا ريژه طرح مسيو
 .ال شودير) ١٠ر٣٥٠ر٠٠٠(

  جمهور ـ اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس
  

  ٢٦/١/١٣٩٦                                                    هـ            ٥٤٢٠٤ت/٥٧٠٨رهشما
  بگیران و مشترکان تگان، وظیفهسحقوق بازنشنامه در خصوص  تصویب

  صندوق بازنشستگی کشوري و سازمان تأمین اجتماعی
  1396 نیروهاي مسلح در سال 

  کشور ی و استخدامي سازمان ادارـسازمان برنامه و بودجه کشور 

  مسلحيروهای نیبانی وزارت دفاع و پشتـ یتعاون، کار و رفاه اجتماعوزارت 

شنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه ي به پ٢٠/١/١٣٩٦ وزيران در جلسه هيأت
 ي و هشتم قانون اساسيکصد و سي کشور و به استناد اصل ي و استخداميسازمان ادار کشور و
 ـ١٣٨٦ مصوب ـ ي خدمات کشورتيريقانون مد) ٧٦(ران، ماده ي اي اسالميجمهور
  : کل کشور تصويب کرد١٣٩٦قانون بودجه سال ) ١٢(تبصره ) هـ (و بند

   و ي کشوريران و مشترکان صندوق بازنشستگيبگفهي حقوق بازنشستگان، وظـ١
نسبت به سال %) ١٠(، ده درصد ١٣٩٦ مسلح در سال يروهاي نين اجتماعيسازمان تأم

  .ابدييش مي افزا١٣٩٥
 يران و مشترکان صندوق بازنشستگيبگفهي حداقل حقوق بازنشستگان و وظـ تبصره

 يها  وابسته به دستگاهيهار صندوقي مسلح و سايروهاي نين اجتماعي و سازمان تأميکشور
ال و حداکثر حقوق ير) ١٠ر٣٥٠ر٠٠٠(صد و پنجاه هزار يون و سيليزان ده ميم  بهيياجرا

 ي علمهيأت ياعضا. شودين ميي تعينشستگز هفت برابر حداقل حقوق بازيآنان ن
وان ي و قضات و وزارت اطالعات و دي و پژوهشيعالها و مؤسسات آموزش دانشگاه

 وزارت ياسي سيهاپست  و کارمندان شاغل درياسيمحاسبات کشور و کارمندان س
  .باشندي مين بند مستثنيامورخارجه از شمول حداکثر ا

 يساز  کل کشور، همسان١٣٩٦قانون بودجه سال ) ١٢(تبصره ) هـ( بند ي در اجراـ٢
ن ي و سازمان تأمي کشورين صندوق بازنشستگين و مشترکيحقوق بازنشستگان، موظف

 نسبت به حقوق ١٣٩٦ش حقوق سال ي مسلح پس از اعمال درصد افزايروهاي نياجتماع
انون ق) ١١٠(و ) ١٠٩( جداول مواد ي شغليهاازات گروهيش امتي، با افزا١٣٩٥سال 
قانون ) ٩(جدول شماره ) ٥٥٠٠٠٠-١٢٠(ف ي در سقف اعتبار رديت خدمات کشوريريمد

ال ير) ٢٢ر٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠(ارد يليست و دو هزار ميب(  کل کشور١٣٩٦بودجه سال 
) ١٢ر٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠(ارد يلي و دوازده هزار مي کشوري صندوق بازنشستگيبرا
ب ير مقررات مواد مذکور با ضريو سا)  مسلحياروهي نين اجتماعي سازمان تأميال براير
 .گردد يال اعمال مير) ١ر٦٩٥(کهزار و ششصد و نود و پنج ي

 ي شغليهاازات گروهيش امتي که درصد افزايازات به نحويش امتي جداول افزاـ1تبصره
 کشور ي و استخداميشتر باشد، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداريتر بنييپا

 .نامه، ابالغ خواهد شدبين تصويخ ابالغ ايک هفته از تاريحداکثر ظرف 
 قانون  موارد خارج از قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت وي براـ2تبصره

 مشاغل يبندت طرح طبقهي آنها با رعايق گروه شغلي و تطبيت خدمات کشوريريمد
  . عمل خواهد شديت خدمات کشوريرين قانون مديمشمول

  جمهور ـ اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس

  ٢١/١/١٣٩٦                                                                 ١٠٠/١٦٢١/٩٠٠٠رهشما
  جناب آقاي سینجلی جاسبی

  رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور
  سالم عليكم

  رئيس كل محترم بانك مركزي١٥/١/١٣٩٦  مورخ٤٩٧٠/٩٦با احترام تصوير نامه شماره 
اعداد شاخص ساالنه جهت محاسبه ميزان مهريه و اعداد «جمهوري اسالمي ايران در خصوص 

  .گردد پيوست ارسال مي جهت درج در روزنامه رسمي به» شاخص ماهانه جهت محاسبه تاخير تأديه
  مديركل دبيرخانه قوه قضائيه ـ محسن محدث

  
  ١٥/١/١٣٩٦                                                                           ٤٩٧٠/٩٦رهشما

  حضرت آيت اهللا آملي الريجاني
   محترم قوه قضائيهرئيس

  با سالم و تحيات
 نامه اجرايي  آيين٤احتراماً، نظر به اين كه بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران بر اساس ماده 

 مكلف شده است ١٣/٢/١٣٧٧ قانون مدني مصوب ١٠٨٢ماده قانون الحاق يك تبصره به 
 طور ساالنه جهت محاسبه ميزان مصرفي در مناطق شهري ايران را بهكاالها و خدمات  شاخص بهاي

 مهريه به وجه رايج، حداكثر تا پايان خردادماه هر سال در اختيار قوه قضائيه قرار دهد و نيز بر اساس
 ٥٢٢ در خصوص خسارت تاخير تأديه چك و همچنين ماده مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام

مراجع قضايي و «قانون دين، بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران موظف به اعالم نرخ تورم به 
شامل اعداد شاخص ساالنه جهت محاسبه ميزان ( برگ جدول ٢لذا به پيوست . باشد مي» ها دادگاه

هاي  و سال١٣٩٥سال مربوط به) تاخير تأديه محاسبه وجه رايج و اعدادشاخص ماهانه جهت مهريه به
  .گردد هاي تابعه ارسال مي دستگاه جهت مالحظه و ارائه به) ١٣٩٠=١٠٠(قبل، براساس سال پايه 

  اله سيف بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران ـ وليكل رئيس 
  

  )شاخص تورم(شاخص کل بهاي کاالها و خدمات مصرفی در مناطق شهري ایران 
    1315 ـ 1395هاي  اد ساالنه شاخص در سالاعد

)100=1390(  
  

  عدد شاخص  سال    عدد شاخص  سال    شاخص عدد  سال

٤٤/٢  ١٣٦٩    ١٢/٠  ١٣٤٢    ٠١/٠  ١٣١٥  

٩٥/٢  ١٣٧٠    ١٣/٠  ١٣٤٣    ٠١/٠  ١٣١٦  

٦٧/٣  ١٣٧١    ١٣/٠  ١٣٤٤    ٠١/٠  ١٣١٧  

٥٠/٤  ١٣٧٢    ١٣/٠  ١٣٤٥    ٠١/٠  ١٣١٨  

٠٩/٦  ١٣٧٣    ١٣/٠  ١٣٤٦    ٠١/٠  ١٣١٩  

٠٩/٩  ١٣٧٤    ١٣/٠  ١٣٤٧    ٠٢/٠  ١٣٢٠  

٢١/١١  ١٣٧٥    ١٣/٠  ١٣٤٨    ٠٣/٠  ١٣٢١  

١٤/١٣  ١٣٧٦    ١٤/٠  ١٣٤٩    ٠٧/٠  ١٣٢٢  

٥٢/١٥  ١٣٧٧    ١٤/٠  ١٣٥٠    ٠٧/٠  ١٣٢٣  

٦٤/١٨  ١٣٧٨    ١٥/٠  ١٣٥١    ٠٦/٠  ١٣٢٤  

٩٩/٢٠  ١٣٧٩    ١٧/٠  ١٣٥٢    ٠٥/٠  ١٣٢٥  

٣٨/٢٣  ١٣٨٠    ١٩/٠  ١٣٥٣    ٠٦/٠  ١٣٢٦  

٠٧/٢٧  ١٣٨١    ٢١/٠  ١٣٥٤    ٠٦/٠  ١٣٢٧  

٣١/٣١  ١٣٨٢    ٢٥/٠  ١٣٥٥    ٠٧/٠  ١٣٢٨  

٠٧/٣٦  ١٣٨٣    ٣١/٠  ١٣٥٦    ٠٥/٠  ١٣٢٩  

٨٠/٣٩  ١٣٨٤    ٣٤/٠  ١٣٥٧    ٠٦/٠  ١٣٣٠  

٥٣/٤٤  ١٣٨٥    ٣٨/٠  ١٣٥٨    ٠٦/٠  ١٣٣١  

٧٤/٥٢  ١٣٨٦    ٤٧/٠  ١٣٥٩    ٠٧/٠  ١٣٣٢  

١٢/٦٦  ١٣٨٧    ٥٨/٠  ١٣٦٠    ٠٨/٠  ١٣٣٣  

٢٣/٧٣  ١٣٨٨    ٦٩/٠  ١٣٦١    ٠٨/٠  ١٣٣٤  

٣١/٨٢  ١٣٨٩    ٧٩/٠  ١٣٦٢    ٠٩/٠  ١٣٣٥  

٠٠/١٠٠  ١٣٩٠    ٨٨/٠  ١٣٦٣    ٠٩/٠  ١٣٣٦  

٥٤/١٣٠  ١٣٩١    ٩٤/٠  ١٣٦٤    ٠٩/٠  ١٣٣٧  

٨٨/١٧٥  ١٣٩٢    ١٦/١  ١٣٦٥    ١١/٠  ١٣٣٨  

٢٤/٢٠٣  ١٣٩٣    ٤٨/١  ١٣٦٦    ١٢/٠  ١٣٣٩  

٤٦/٢٢٧  ١٣٩٤    ٩١/١  ١٣٦٧    ١٢/٠  ١٣٤٠  

٠١/٢٤٨  ١٣٩٥    ٢٤/٢  ١٣٦٨    ١٢/٠  ١٣٤١  
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  االها و خدمات مصرفی در مناطق شهري ایرانشاخص کل بهاي ک
)100 =1390(  

  ماه
  سال

متوسط   اسفند  بهمن  دي  آذر  آبان  مهر  شهریور  مرداد  تیر  خرداد  اردیبهشت  فروردین
  سال

 *درصد تغییر

  ساالنه

  )نرخ تورم(

٠/٩  ٥/٢  ٦/٢  ٦/٢  ٥/٢  ٥/٢  ٤/٢  ٤/٢  ٤/٢  ٣/٢  ٤/٢  ٤/٢  ٤/٢  ٤/٢  ١٣٦٩  

٧/٢٠  ٠/٣  ٤/٣  ٢/٣  ١/٣  ٠/٣  ٠/٣  ٠/٣  ٩/٢  ٩/٢  ٨/٢  ٧/٢  ٧/٢  ٧/٢  ١٣٧٠  

٤/٤٤  ٧/٣  ٠/٤  ٩/٣  ٨/٣  ٧/٣  ٦/٣  ٦/٣  ٦/٣  ٦/٣  ٥/٣  ٥/٣  ٥/٣  ٥/٣  ١٣٧١  

٩/٢٢  ٥/٤  ٢/٥  ٩/٤  ٨/٤  ٧/٤  ٥/٤  ٥/٤  ٤/٤  ٣/٤  ٢/٤  ٢/٤  ١/٤  ١/٤  ١٣٧٢  

٢/٣٥  ١/٦  ٥/٧  ٠/٧  ٥/٦  ٣/٦  ٢/٦  ٢/٦  ٩/٥  ٧/٥  ٦/٥  ٥/٥  ٤/٥  ٣/٥  ١٣٧٣  

٤/٤٩  ١/٩  ٢/١٠  ٠/١٠  ٨/٩  ٥/٩  ٢/٩  ٠/٩  ٨/٨  ٦/٨  ٦/٨  ٦/٨  ٦/٨  ٠/٨  ١٣٧٤  

٢/٢٣  ٢/١١  ٠/١٢  ٨/١١  ٧/١١  ٥/١١  ٣/١١  ١/١١  ٠/١١  ٨/١٠  ٨/١٠  ٨/١٠  ٨/١٠  ٨/١٠  ١٣٧٥  

٠/١٣  ٠/١٣  ٩/١٢  ٧/١٢  ٧/١٢  ٧/١٢  ٤/١٢  ١٣٧٦  ۱/۱۳  ٣/١٧  ١/١٣  ٢/١٤  ٠/١٤  ٦/١٣  ٣/١٣  

١/١٨  ٥/١٥  ٩/١٦  ٥/١٦  ٢/١٦  ٠/١٦  ٦/١٥  ٤/١٥  ٢/١٥  ٠/١٥  ٠/١٥  ٨/١٤  ٨/١٤  ٨/١٤  ١٣٧٧  

١/٢٠  ٦/١٨  ٠/٢٠  ٧/١٩  ٤/١٩  ١/١٩  ٦/١٨  ٥/١٨  ٣/١٨  ١/١٨  ٠/١٨  ١/١٨  ٠/١٨  ٩/١٧  ١٣٧٨  

٦/١٢  ٠/٢١  ٢/٢٢  ٨/٢١  ٦/٢١  ٥/٢١  ١/٢١  ٩/٢٠  ٧/٢٠  ٦/٢٠  ٤/٢٠  ٥/٢٠  ٢/٢٠  ٢/٢٠  ١٣٧٩  

٤/١١  ٤/٢٣  ٨/٢٤  ٤/٢٤  ١/٢٤  ٨/٢٣  ٣/٢٣  ٢/٢٣  ١/٢٣  ٠/٢٣  ٨/٢٢  ٧/٢٢  ٦/٢٢  ٦/٢٢  ١٣٨٠  

٨/١٥  ١/٢٧  ٢/٢٩  ٨/٢٨  ٣/٢٨  ٧/٢٧  ٢/٢٧  ٨/٢٦  ٨/٢٦  ٤/٢٦  ٣/٢٦  ٣/٢٦  ٩/٢٥  ٣/٢٥  ١٣٨١  

٦/١٥  ٣/٣١  ٢/٣٣  ٧/٣٢  ٥/٣٢  ١/٣٢  ٤/٣١  ٠/٣١  ٨/٣٠  ٨/٣٠  ٧/٣٠  ٥/٣٠  ١/٣٠  ٨/٢٩  ١٣٨٢  

٢/١٥  ١/٣٦  ٤/٣٨  ٧/٣٧  ٣/٣٧  ٨/٣٦  ٤/٣٦  ١/٣٦  ٧/٣٥  ٦/٣٥  ٤/٣٥  ٠/٣٥  ٥/٣٤  ١/٣٤  ١٣٨٣  

٤/١٠  ٨/٣٩  ٥/٤١  ٩/٤٠  ٥/٤٠  ٢/٤٠  ٨/٣٩  ٤/٣٩  ١/٣٩  ٠/٣٩  ٠/٣٩  ٣/٣٩  ٤/٣٩  ٧/٣٩  ١٣٨٤  

٩/١١  ٦/٤٤  ٠/٤٨  ٥/٤٧  ٩/٤٦  ٠/٤٦  ٩/٤٤  ٥/٤٤  ٩/٤٣  ١/٤٣  ٩/٤٢  ٩/٤٢  ٢/٤٢  ٨/٤١  ١٣٨٥  

٤/١٨  ٧/٥٢  ٨/٥٨  ١/٥٧  ٩/٥٥  ٠/٥٥  ٥/٥٣  ٦/٥٢  ٨/٥١  ٥/٥٠  ٢/٥٠  ٨/٤٩  ٢/٤٩  ٨/٤٨  ١٣٨٦  

٤/٢٥  ١/٦٦  ٢/٦٩  ٩/٦٨  ٢/٦٩  ٥/٦٩  ٦/٦٨  ١/٦٨  ٠/٦٧  ٥/٦٤  ٣/٦٣  ٠/٦٣  ٦/٦١  ٦/٦٠  ١٣٨٧  

٨/١٠  ٢/٧٤  ٥/٧٦  ١/٧٥  ٦/٧٤  ٦/٧٤  ٧/٧٣  ٣/٧٣  ٢/٧٣  ٩/٧٢  ٢/٧٢  ١/٧٢  ٩/٧٠  ٠/٧٠  ١٣٨٨  

٤/١٢  ٣/٨٢  ٦/٩١  ٦/٨٨  ٤/٨٦  ٢/٨٤  ٩/٨٢  ٠/٨٢  ٥/٨٠  ٩/٧٩  ٩/٧٨  ١/٧٨  ٥/٧٧  ٢/٧٧  ١٣٨٩  

٥/٢١  ٠/١٠٠  ٤/١١٠  ٩/١٠٦  ١/١٠٤  ٨/١٠٢  ٣/١٠١  ٨/٩٩  ٦/٩٨  ٩/٩٦  ٠/٩٦  ٧/٩٥  ٥/٩٤  ١/٩٣  ١٣٩٠  

٥/٣٠  ٥/١٣٠  ٩/١٥٥  ١/١٥٠  ٥/١٤٢  ٠/١٤٠  ٨/١٣٦  ٨/١٣٠  ٧/١٢٤  ٤/١٢١  ٢/١١٩  ٧/١١٦  ٥/١١٥  ٩/١١٢  ١٣٩١  

٧/٣٤  ٩/١٧٥  ٦/١٨٦  ٣/١٨٤  ٥/١٨٣  ٤/١٨١  ٥/١٨٠  ٧/١٧٨  ٦/١٧٦  ٧/١٧٣  ٧/١٧١  ٣/١٦٩  ٧/١٦٣  ٥/١٦٠  ١٣٩٢  

٦/١٥  ٢/٢٠٣  ٨/٢١٦  ١/٢١٤  ٣/٢١٢  ٧/٢١١  ٨/٢٠٧  ٨/٢٠٤  ٠/٢٠٢  ٣/١٩٩  ٨/١٩٦  ٠/١٩٤  ٨/١٩٠  ٥/١٨٨  ١٣٩٣  

٩/١١  ٥/٢٢٧  ٨/٢٣٤  ١/٢٣٣  ٦/٢٣٢  ٦/٢٣١  ٧/٢٢٨  ٠/٢٢٧  ٧/٢٢٥  ٤/٢٢٤  ٧/٢٢٤  ٥/٢٢٥  ٨/٢٢١  ٦/٢١٩  ١٣٩٤  

٠/٩  ٠/٢٤٨  ٨/٢٦٢  ٧/٢٥٧  ٩/٢٥٤  ٩/٢٥٢  ٥/٢٤٩  ٠/٢٤٨  ١/٢٤٧  ٥/٢٤٥  ٨/٢٤٢  ٩/٢٤٠  ١/٢٣٨  ٩/٢٣٥  ١٣٩٥  

  .  درصد تغيير از اعداد كامل محاسبه شده است*
  

  ١٦/١٢/١٣٩٥                                                                      ٣٠٠/٦٤٥٣٠رهشما
  مصوبه شوراي عالی شهرسازي و معماري ایران 

  ـ تفصیلیدرخصوص طرح جامع 
  شهر خشکبیجار

  گيالنريزي و توسعه استان  استاندار محترم و رئيس شوراي برنامه
ن و  قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايرا٤ ماده ٥در اجراي بند 

نامه نحوه بررسي و تصويب طرحهاي توسعه و عمران شهري، به پيوست   آيين٤٢ماده 

يك سري اسناد و مدارك طرح جامع ـ تفصيلي شهر خشكبيجار موضوع مصوبه مورخ 
  .گردد عالي به شرح ذيل، ابالغ مي  شوراي١٩/٧/١٣٩٥

 هاي طرح يك جلد آلبوم نقشه .۱

 يك دفترچه مطالعات طرح .۲
  بط و مقررات اجرايي طرحيك دفترچه ضوا .۳

 دستور فرماييد مراتب به شهرداري و ساير دستگاههاي اجرايي ذيربط ابالغ و
 هاي فني، ضوابط و مقررات طرح و با همكاري مؤثر  تا با مراعات كامل جنبهگرددمراقبت 
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، موجبات يح مورد نيازريزي و تصويب طرحها و لوا  شهر از طريق برنامهشوراي اسالمي
  .داف مورد نظر طرح در افق برنامه فراهم گرددتحقق اه

د يعالي شهرسازي و معماري ايران تاک سيس شورايأ قانون ت٥بعالوه به استناد ماده 
ي لي و اسناد تفصباشد مياس طرح جامع شهر ي شامل اسناد در مقاًن ابالغ صرفي اگردد مي

 . استان برسد٥ون ماده يسيد کمطرح بايد به تأيي
 قانون ٧رساند طرح مذكور از تاريخ ابالغ مصوبه برابر ماده  هي ميهمچنين به آگا

االجرا است و كليه اقدامات  عالي شهرسازي و معماري ايران اين طرح الزم تأسيس شوراي
هاي اجرايي آن در چارچوب اسناد و مدارك ذيربط  شهرداري در خصوص توسعه و برنامه

 هاي اساسي اعم از مغايرت(هاي طرح جامع  برنامهپذير است و ايجاد تغيير در اسناد و  امكان
 نحوه بررسي و تصويب طرحهاي توسعه و نامه آيينمنوط به رعايت ضوابط ) و غير اساسي

  .عالي خواهد بود عمران شهري و ساير مصوبات شوراي
 و هاي مربوطه از قانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا  و تبصره٥به موجب ماده 

ه تعيين آنها، محدوده شهر حداكثر ظرف سه ماه از ابالغ مصوبه طرح جامع شهرك و نحو
شهري، بصورتيكه كليه نقاط آن قابل شناسايي و پياده كردن روي زمين باشد توسط 

كننده با امضاي  شهرداري تدقيق شده و پس از كنترل و امضاي دبير مرجع تصويب
گردد و چنانچه  يي ذيربط ابالغ مياستاندار جهت اجرا به شهرداري و دستگاههاي اجرا

اقدامات الزم ظرف مهلت مقرر به انجام نرسد استاندار دستور تدقيق محدوده به ساير 
مراجع ذيصالح را صادر خواهد كرد و پيگيري اجراي اين ماده بر عهده دبيرخانه مرجع 

  . بودخواهد) شهرسازي استانها تفويض شده به ادارات كل راه و(كننده طرحها  تصويب
 و عالي شهرسازي  قانون تأسيس شوراي٧گردد كه برابر تبصره ذيل ماده  اضافه مي

معماري ايران در موارد ابهام و اشكال و اختالف نظر در نحوه اجراي طرح جامع و 
 ءاالجرا عالي مطرح و نظر آن شورا قطعي و الزم تفصيلي شهري مراتب در شوراي

  .خواهد بود
ـ پيروز حناچيمعاون معماري و شهرسازي    و دبير شوراي عالي معماري و شهرسازي 

  
  ٢٥/١٢/١٣٩٥                                                                     ٣٠٠/٦٧٠٤٥رهشما

  مصوبه شوراي عالی شهرسازي و معماري ایران پیرامون
  ناحیه شرق استان کردستان طرح جامع

  )ناحیه بیجار(
  ريزي و توسعه استان كردستان  شوراي برنامهرئيس و محترم استاندار

 ي خود به بررس۲/۱۲/۱۳۹۵ در جلسه مورخ يعالي شورا: رساند مي به استحضار
 پرداخت)  ناحيه بيجار(ناحيه شرق استان کردستان ) جامع(طرح توسعه و عمران «موضوع 

 ۲۱/۱۲/۱۳۸۹ مورخ ريزي و توسعه استان کردستان و با عنايت به صورتجلسه شوراي برنامه
  :دارد ي ، مقرر م۲۸/۱۱/۱۳۹۲ مورخ يعال ي شورايته فنيو صورتجلسه کم

و )  نفر۴۷۹۰۹۰(بيني افق طرح  جمعيت طرح ناحيه با حفظ جمعيت پيشـ ۱
 ول بازنگري شده و نقاط جمعيتي جديد نيز در جدا۱۳۹۰براساس جمعيت سرشماري سال 

توجه به داليل ارائه شده در جلسه كميته فني، گردد با  مقرر مي. ها لحاظ شود و تحليل
 .جمعيت شهرهاي قروه و دهگالن مورد بازنگري قرار گيرد

 گردشگري، روستاهاي داراي بافتهاي تاريخي، طبيعي و  ـ در نقشه جاذبه۲
لحاظ شده ) طبق نقشه جامع گردشگري( مسيرها و محورهاي گردشگري ناحيه ارزش،با

 »روستاهاي هدف گردشگري«به عنوان »  گردشگريروستاهاي«و همچنين عنوان 
 . شوداصالح
هاي مرتبط با آن براساس نتايج سرشماري  كليه مطالعات جمعيتي و خروجيـ ۳

 . مورد بازنگري قرار گيرد۱۳۹۰سال 

 .دو نقطه شهري جديد ايجاد شده در ناحيه، در طرح لحاظ گرددـ ۴
 »شهر پيشنهادي« پيشنهادي، عنوان بندي كاربري اراضي در نقشه و اسناد منطقه ـ ۵

پهنه «تغيير يابد و به جاي عنوان » نقاط روستايي داراي پتانسل تبديل به شهر«به عنوان 
 .استفاده شود» جهت توسعه شهر«از عنوان » توسعه شهر

نامه نحوه بررسي و نيز شرح خدمات تيپ  در اسناد طرح، تعداد و عناوين با آئين ـ ۶
 . هماهنگ شود۱۹

هاي طرح و همچنين لزوم هماهنگي  ائه ضوابط خاص و متناسب با خروجيلزوم ارـ ۷
ها و ضوابط  ها و ضوابط در رابطه با تعداد و عناوين پهنه و همخواني بين گزارشات، نقشه

 .باشد كيد ميمربوطه مورد تأ
راعي ها و به جهت صيانت از اراضي ز در بخش جنوبي ناحيه با توجه به  اشباع فعاليتـ  ۸

هاي مرتبط با كشاورزي   به فعاليتهاي مشروط به حداقل رسانده شود و صرفاً آبي، فعاليت
 .محدود گردد

هاي بالقوه ناحيه در زمينه كشاورزي و با عنايت به تعريف طرح  با توجه به قابليتـ ۹
 .هاي مرتبط اختصاص يابد اي، توجه ويژه به توسعه كشاورزي و فعاليت ناحيه

كي از اي به ويژه نواحي مرزي، ي هاي ناحيه اي در طرح ابرابري توسعهكاهش نـ ۱۰
اي ارائه شده متناسب با ، پدافند غيرعامل است و در طرح، پيشنهادهضوابط و الزامات

هاي مركزي و شمالي در طرح بيش از اين  هاي موجود نيست و لذا بايد بخش نابرابري
 .مورد توجه قرار گيرد

هاي صنعتي سالهاي اخير در ناحيه هماهنگي الزم جهت  هبا توجه به توسعـ ۱۱
ت صنعت، معدن و تجارت راري پيشنهادات طرح با سياستهاي وزانطباق و بروزآو

 . پذيردصورت
ضمن استعالم مجدد از وزارت نيرو، پيشنهادات طرح در بخش آب با آخرين ـ ۱۲

  گ و در اسناد ابالغي طرحهاي مصوب و مالك عمل وزارتخانه مذكور هماهن ها و پروژه طرح
 . لحاظ گردد

 بديهي است. شود انعكاس و اقدام اعالم مي دستور صدور و مراتب جهت استحضار
الذكر به عنوان طرح مصوب ناحيه بيجار  مدارك طرح پس از اعمال موارد فوق

  .شد  خواهدابالغ
ـ پيروز    حناچيمعاون معماري و شهرسازي و دبير شوراي عالي معماري و شهرسازي 

  
  ١٨/١٢/١٣٩٥                                                                     ٣٠٠/٦٥١٤٩رهشما

  مصوبه شوراي عالی شهرسازي و معماري ایران
   24/8/1395در خصوص اصالحیه مصوبه مورخ 
  طرح جامع شهر تبریز

  ربايجان شرقيآذريزي و توسعه استان  رئيس شوراي برنامه  ومحترم استاندار
 موضوع اعالم مصوبه شوراي عالي ۲۵/۸/۱۳۹۵ مورخ  ۳۰۰/۴۴۶۹۶ پيرو نامه شماره

: رساند مي تبريز، به استحضار معماري ايران پيرامون طرح جامع شهر شهرسازي و
 بنا به درخواست ۱۸/۱۱/۱۳۹۵جلسه مورخ  معماري ايران در  عالي شهرسازي وشوراي

  موضوع  با۲۴/۸/۱۳۹۵ شوراي عالي، بند هشت مصوبه مورخ نماينده محترم وزارت نيرو در
  :  را به شرح زير اصالح نمود»طرح جامع شهر تبريز«

 هماهنگي ي شهر توسط شهرداري و با هاي داخل محدوده ـ ساماندهي رودخانه ۸«
حداكثر ظرف (ها مطابق اعالم نظر وزارت نيرو   كليه حرايم رودخانهوزارت نيرو انجام و

هاي طرح جامع پيشنهادي  بر روي نقشه) پس از اعالم اين مصوبههفته  مدت دو
  ».لحاظ گردد

ـ پيروز حناچي   معاون معماري و شهرسازي و دبير شوراي عالي معماري و شهرسازي 
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