
    

  ها ها ـ آئيننامه   ـ  عهدنامههاي قضائي  ـ رويهمذاكرات مجلس شوراي اسالمي ـ  قوانين:شامل       
WWW.DASTOUR.IRهيهاگها و آ ها ـ اساسنامه نامه ها ـ تصميم نامه تصويبتومان تک شماره

WWW.RRK.IR

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

۲۰۰

 ١٣٨٢/٤٣/٩٤٢ابطال بخشنامه شماره :  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع۴۸۳رأي شماره 
  صنعتي و ويژه اقتصادي  مدير بانك و بيمه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري، ٣/٥/١٣٩٤ـ 

  به لحاظ مغايرت با قانون و خروج از حدود اختيارات مرجع مصوب
  شوراي عالي مناطق آزاد تجاري،   ۲۴/۵/۱۳۹۶

  صنعتي و ويژه اقتصادي
١  

ـ ٢١٣٧٩/٣٤/١ابطال بخشنامه شماره :  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع۴۸۴رأي شماره   
  ۲  سازمان ثبت اسناد و امالك كشور  ۲۴/۵/۱۳۹۶   و امالك كشور سازمان ثبت اسناد٢٨/٨/١٣٧٩

  ابطال بخشنامه :  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع۴۸۵ـ  ۴۸۶هاي  رأي شماره
ـ ١٩١٣١/٩١/٠شماره   ها مبني بر برقراري آبونمان ثابت ماهيانه  دبير ستاد هدفمند كردن يارانه٢٠/٦/١٣٩١ 

  براي مشتركين گاز طبيعي
ـ شركت ملي گاز ايران ستاد هدفمند كردن يارانه  ۲۴/۵/۱۳۹۶   ٤  ها 

  ابطال مصوبه چهل و يكمين:  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع۴۸۷رأي شماره 
 دبيرخانه كارگروه تنظيم بازار به لحاظ مغايرت با قانون و خروج از حدود ٢٥/١٢/١٣٩٣ جلسه مورخ 

  اختيارات مرجع مصوب
  ٥  دبيرخانه كارگروه تنظيم بازار  ۲۴/۵/۱۳۹۶

   اصالح دستورالعمل٧ابطال بند :  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع۴۸۸رأي شماره 
 قانون هدفمند كردن ٧نامه اجرايي ماده   آيين٩ موضوع ماده ٩/١٢/١٣٩٠ـ  ٦٣٥٤/٩٠/١٠/٣٧١ شماره 

  ها به لحاظ مغايرت با قانون يارانه
  ٦  ها دفمند كردن يارانههستاد   ۲۴/۵/۱۳۹۶

ـ ٣١١٦٦ابطال مصوبه شماره :  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع۴۸۹ـ ۴۹۰هاي  شمارهرأي  
  ۸  شوراي اسالمي شهر شيراز  ۲۴/۵/۱۳۹۶  برداري موقت از ساختمانها اليحه اخذ ساليانه بهره«خصوص  شوراي اسالمي شهر شيراز در٩/١١/١٣٩١

  ابطال تعرفه : لت اداري با موضوع هيأت عمومي ديوان عدا۴۹۳ الي ۴۹۱هاي  رأي شماره
ـ /٣١٣٩ ابالغي به شماره ٢٥٠١، ٢٥٠٢، ٢٥٠٣كدهاي   ۵۰۱T و ٥٠٣T و تعرفه كدهاي ١٢/١١/١٣٩٠ش 
ـ /۳۴۰۰ به شماره ابالغي   شهر در خصوص عوارض محلي  شوراي اسالمي شهر شاهين۱۲/۱۱/۱۳۹۰ش 

   و تعرفه عوارض محل فعاليت فعاالن اقتصادي
  ١٠  شهر اسالمي شهر شاهينشوراي   ۲۴/۵/۱۳۹۶

   ٢٠٢T از تعرفه شماره ٦ابطال بند :  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع۴۹۴رأي شماره 
 ۱۲/۱۱/۱۳۹۲تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشي از اجراي طرحهاي عمراني و تجميع پالك مصوب 

  شهر به علت مغايرت با قانون شوراي اسالمي شهر شاهين
  ١٦  شهر شوراي اسالمي شهر شاهين  ۲۴/۵/۱۳۹۶

   ٢١٣٠ مصوبه شماره ٥ابطال بند :  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع۴۹۵رأي شماره
  از مصاديق عوارض مضاعف است» تجهيز كارگاه«شوراي اسالمي شهر خارك مبني بر اخذ عوارض از 

   و خارج از حدود اختيارات شوراي اسالمي شهر است
  ۱۹  اي اسالمي شهر خاركشور  ۲۴/۵/۱۳۹۶

  
  
  
  

  ١٣/٦/١٣٩٦                                                                         ٩٤/١٠٢٢رهشما
  بسمه تعالي

  جناب آقاي جاسبي
  مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايران

  با سالم
 مورخ ٤٨٣ه شماره دادنامه  عمومي ديوان عدالت اداري بهيأتيك نسخه از رأي 

  : با موضوع٢٤/٥/١٣٩٦

 مدير بانك و بيمه شوراي عالي ٣/٥/١٣٩٤ ـ ١٣٨٢/٤٣/٩٤٢بخشنامه شماره ابطال «
مناطق آزاد تجاري، صنعتي و ويژه اقتصادي به لحاظ مغايرت با قانون و خروج از حدود 

  .گردد يجهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال م» .اختيارات مرجع مصوب
  هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربينهيأت  عمومي و هيأتمديركل 

  
  ٩٤/١٠٢٢: کالسه پرونده   ٤٨٣: شماره دادنامه    ٢٤/٥/١٣٩٦: تاريخ دادنامه

  يوان عدالت اداري دي عمومهيأت :مرجع رسيدگي
  ي زند اقطاعي علي آقا:شاكي

ر ي مد٣/٥/١٣٩٤ـ١٣٨٢/٤٣/٩٤٢نامه شماره  ابطال بخش:موضوع شکايت و خواسته
  يژه اقتصادي و وي، صنعتي مناطق آزاد تجاري عاليمه شورايبانک و ب

 ۱۳۹۶ماه  هرـ مشانزدهم شنبهيك 
 

  ۲۱۱۴۰ شمارهوم سسال هفتاد و 
  

)۹۸۸( 
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 ـ ١٣٨٢/٤٣/٩٤٢ ابطال بخشنامه شماره ي به موجب دادخواستي شاک:کار گردش
 را يژه اقتصادي و وي، صنعتي مناطق آزاد تجاري عاليمه شوراير بانک و بي مد٣/٥/١٣٩٤

  :ن خواسته اعالم کرده است کهييه و در جهت تبخواستار شد
 پروانه کسب ي متقاضي زند اقطاعينجانب علي ارساند مياحتراماً به استحضار «

 ١ از حق مذکور مستند به بند ح ماده يش بر اساس برخورداريره کيموقت در جز
 يابالغ در مناطق آزاد کشور ي صنفيت تشکلهايل و فعالي حاکم بر تشکيي اجرانامه آيين
» ٨٨«موضوع ماده  (١١/٣/١٣٩٤ ـ ٦٥٣٣٧/٦٠ر صنعت، معدن و تجارت به شماره يوز

ن ي مسئولي مزبور از سونامه آيين يل عدم اجرايبه دل) ١٣٩٢ مصوب يقانون نظام صنف
مه ير بانک و بي مد٣/٥/١٣٩٤ ـ ١٣٨٢/٤٣/٩٤٢ربط که بر اساس بخشنامه شماره يذ

 آن ي از اجراياست جمهوري ريژه اقتصادي و ويعت، صني مناطق آزاد تجاري عاليشورا
الت ارائه شده موضوع ي خود و استفاده از تسهي، موفق به اعمال حقوق قانوناند شدهمنع 
 .ام  مارالذکر نگشتهنامه آيين

 را عدم کسب نامه آيين يل عدم اجراينکه مطابق مفاد بخشنامه مزبور، دلينظر به ا
ژه ي و وي، صنعتي مناطق آزاد تجاري عاليجارت از شورانظر وزارتخانه صنعت، معدن و ت

 صورت گرفته از آن وزارتخانه، يهايريگيم آن عنوان نموده و حسب پي در تنظياقتصاد
 و ٢٩/٩/١٣٩٣ـ٢٠٣٥٦٤/٦٠ شماره ي نامه هايد وزارتخانه مذکور طيمشخص گرد

 ٨٨اساس ماده  مذکور نموده و بر ي اقدام به کسب نظر از شورا٣/١٢/١٣٩٣ـ٢٥٠١٧٦/٦٠
ر صنعت، معدن و تجارت يب وزي پس از تصوبايست مي مزبور نامه آيين، يقانون نظام صنف

 ي عدم اجراي براي، موردنامه آيينن يب ايلذا با توجه به تصو. به موقع اجرا گذاشته شود
ن ابطال بخشنامه که مانع اعمال حقوق مصرح و شناخته شده در يبنابرا.  ماندي نميآن باق

ن مخالف ين قانون، همچني ا٨٨ موضوع ماده نامه آيين و ١٣٩٢ مصوب ينون نظام صنفقا
 و مخل نظم عمومي ١٣٩٠صريح با روح قانون بهبود مستمر محيط کسب وکار مصوب 

با عنايت به اينکه مانع ايجاد شده در کسب و کار که معد . است، مورد تقاضاست
مبني بر عدم اجراي بخشنامه معنون خسارات فراوان است، صدور دستور فوري موقت 

  ».نيز مورد تقاضاست
  :ر استيمتن بخشنامه مورد اعتراض به قرار ز

   مناطق آزادي سازمانهاگذاري سرمايه و ين محترم اقتصاديمعاون«
  با سالم

موضوع ( د اصناف مناطق آزاد ي جدنامه آييناحتراماً، همان گونه که استحضار دارند 
ت  مفاد ماده ي، بدون رعا١٣٩٠ سال ي ابالغنامه آيينبه مثابه ) ينف قانون نظام ص٨٨ماده 
، توسط وزارت صنعت، ي عاليرخانه شوراي با دبيي نهاياد شده و بدون هماهنگي يقانون

 نامه ياد شده  مورد تأييد اين دبيرخانه از آنجا مفاد آيين. معدن و تجارت ابالغ گرديده است
 .سط دبير شورا به وزير صنعت، معدن و تجارت اعالم گرديداي تو باشد، مراتب طي نامه نمي

 مناطق توسط وزارت مذکور، تا ياد شده به سازمانهاي نامه آيينلذا در صورت ارسال مفاد 
 » ـ مدير بانک و بيمه. ثانوي و بازنگري مجدد آن، هيچگونه اقدام عملياتي صورت نپذيرداطالع

 مناطق ي عاليت شورايريت توسعه مدت مذکور، سرپرست معاونيدر پاسخ به شکا
 ١٨/١٢/١٣٩٤ ـ ٤٩٠٨/٤٣/٩٤٢تجاري، صنعتي و ويژه اقتصادي به موجب اليحه شماره آزاد 
  :ح داده است کهيتوض

 بر عدم امکان ي مبنيت فردي در خصوص شکاينفاحتراماً بازگشت به مذاکره تل«
الت اداري، موارد اخذ پروانه کسب موقت از منطقه آزاد کيش و شکايت به ديوان عد

  :گردد ميل ارسال ي شرح ذبه
اد شده ي موضوع ماده نامه آيين، يقانون نظام صنف) ٨٨( مطابق مفاد ماده ـ١

 يژه اقتصادي و وي صنعتي ـ مناطق آزاد تجاري عاليرخانه شوراي دبي با همکاربايستي مي
کن يردد، لر مربوطه ابالغ گيب وزين و سپس با تصوي نظارت صورت تدوي عالهيأتو 

ر با مفاد يک طرفه و مغايرخانه به صورت ين دبي با ايي نهاي مزبور بدون هماهنگنامه آيين
  .دير صنعت، معدن و تجارت، ابالغ گرديب وزياد شده، با تصويقانون 

 مناطق با اشاره ي عالير شوراي، دباالشاره فوق موضوع ماده نامه آيين پس از ابالغ ـ٢
رخانه ي دبيده انگاشتن حق قانوني و ناديقانون نظام صنف) ٨٨(ه ت مفاد ماديبه عدم رعا

ن نامه ضمن ير صنعت، معدن و تجارت ارسال و در اي به وزي مناطق، نامه اي عاليشورا
  . نمودندتأکيد ي ابالغنامه آيين ين اقدام، بر لزوم بازنگريانتقاد از ا
ه يقاً با روي، دقي صنفماقانون نظ) ٨٨(ل ماده ي ذنامه آيينز ي ن١٣٩١ در سال ـ٣

 ـ ي مناطق آزاد تجاري عاليرخانه شوراي دبيت حق قانوني و بدون رعا٣مندرج در بند 
ب و ي تصوير وقت وزارت بازرگانيک طرفه توسط وزي به صورت يژه اقتصادي و ويصنعت

 ي مناطق آزاد، عمالً توسط سازمانهايه قانونيت رويل عدم رعايده بود که به دليابالغ گرد
 خود در يف قانونين منظور و با هدف عمل به تکليرخانه بدين دبيا. دي نگردييمناطق اجرا

د که ي مزبور گردنامه آيينب ين و تصوي تدوير بازنگريگياد شده، مجدداً پي ٨٨ماده 
 .اشاره گرديده، اتفاقي شبيه مفاد اين بند اتفاق افتاد) ١(بر اساس آنچه که در بند  متأسفانه

 در جهت ي قانونير مجوزهايت و ساي جهت اخذ مجوز فعالي شخص شاکـ٤
 يش، تاکنون به واحد صدور مجوزهاي خويت اقتصادي به انجام فعاليوجاهت دادن قانون

ش، مراجعه ننموده اند تا ي سازمان منطقه آزاد کيا اداره ثبت شرکتهايسازمان منطقه 
چرا . اد شده اقدام گردديازمان  مورد نظر توسط سير مجوزهايا ساينسبت به صدور پروانه 

ه اشخاص ي اداره مناطق آزاد، کليقانون چگونگ) ١١(که در حال حاضر بر اساس ماده 
ت از ي نسبت به اخذ مجوز فعالبايست مي شاغل در محدوده مناطق، يقي و حقيحقوق

حال ر ديگريق دياد شده احتماالً از طريلذا نامبرده بدون اخذ مجوز . نديسازمان اقدام نما
  .ندباش ميت يفعال

 هيأت يان کشور و اعضايس مرکز اصناف و بازارين نشست با رئي بر اساس آخرـ٥
د تا موضوع ابهام يرخانه، مقرر گردين دبيق اي مکرر موضوع از طريهايريگي نظارت و پيعال

ان در خصوص نحوه و يرخانه با مرکز اصناف و بازارين دبين ايمابيو اختالف موجود ف
 توسط مرکز ي نامه اي، طيقانون نظام صنف) ٨٨( موضوع ماده نامه آيينن يم تدوسيمکان

، نسبت به يف حقوقين تکليي ارسال تا پس از تعجمهور رئيس ياد شده به معاونت حقوقي
 و ابالغ مجدد يي نهايت مالحظاتيت موجود با رعايا وضعي اقدام نامه آيينن مجدد يتدو

  ».گردد مي ارسال ي مقتضمراتب جهت هرگونه اقدام. گردد
ن يس و معاوني با حضور رئ٢٤/٥/١٣٩٦خ ي در تاريوان عدالت اداري دي عمومهيأت

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

  
   عموميهيأترأي 

رخانه يدب«:  مقرر شده است١٣٩٢ کشور مصوب ي قانون نظام صنف٨٨ماده مطابق 
 ي ـ مناطق آزاد تجاري عاليرخانه شوراي دبي نظارت مکلف است با همکاري عالهيأت
ت يل و فعالي حاکم بر تشکيي اجرانامه آيينه ي نسبت به تهيژه اقتصادي و ويصنعت

ر صنعت، معدن و يب وزيپس از تصو در مناطق آزاد کشور اقدام کند تا ي صنفيتشکلها
ت ياد شده با رعاي قانون ٨٨ ماده يي اجرانامه آييننکه ينظر به ا» .ديتجارت به اجرا درآ

ر ي مدي بوده است ولاالجراء الزمب و ابالغ شده و ين و تصويه و تدوي تهيفات قانونيتشر
 با صدور بخشنامه يژه اقتصادي و وي صنعتي ـ مناطق آزاد تجاري عاليمه شورايبانک و ب

ب بخشنامه ين تصوي شده است، بنابراالذکر فوق يي اجرانامه آيين يمورد اعتراض مانع اجرا
 ١ارات مرجع مصوب خارج است و مستند به بند ير قانون و از حدود اختيت مغايمورد شکا

 مصوب سال يوان عدالت اداري دين دادرسييالت و آي قانون تشک٨٨ و ماده ١٢ماده 
  .شود ميبطال  ا١٣٩٢

  يمحمدکاظم بهرامي ـ وان عدالت اداري دي عمومهيأتس ي                                 رئ
  

  ١٣/٦/١٣٩٦                                                                           ٩٤/١٠٢١رهشما
  بسمه تعالي

  جناب آقاي جاسبي
  وري اسالمي ايرانمديرعامل محترم روزنامه رسمي جمه

  با سالم
 مورخ ٤٨٤ عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه هيأتيك نسخه از رأي 

  : با موضوع٢٤/٥/١٣٩٦
 ». سازمان ثبت اسناد و امالك كشور٢٨/٨/١٣٧٩ـ  ٢١٣٧٩/٣٤/١ابطال بخشنامه شماره «

  .گردد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي
  هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربينهيأت و  عموميهيأتمديركل 

  
  ٩٤/١٠٢١: کالسه پرونده      ٤٨٤: شماره دادنامه       ٢٤/٥/١٣٩٦: تاريخ دادنامه

  يوان عدالت اداري دي عمومهيأت :مرجع رسيدگي
  ي کاشاني مجتبي آقا:شاكي

 ٢٨/٨/١٣٧٩ـ ٢١٣٧٩/٣٤/١ ابطال بخشنامه شماره :موضوع شکايت و خواسته
  امالک کشور سازمان ثبت اسناد و

 ـ ٢١٣٧٩/٣٤/١ ابطال بخشنامه شماره ي به موجب دادخواستي شاک:کار گردش
  سازمان ثبت اسناد و امالک کشور را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته٢٨/٨/١٣٧٩

  :اعالم کرده است که
    يوان عدالت اداري دي عمومهيأتاست محترم ير«

 ي دادرسنامه آيينالت و ي قانون تشک١٢ز ماده ياحتراماً به تجو: ري خيبا سالم و دعا
 ٢٨/٨/١٣٧٩ ـ ٢١٣٧٩/٣٤/١، در مقام اعتراض به بخشنامه شماره يوان عدالت اداريد

 و خروج از ي، قانون اساسين شرعيسازمان ثبت اسناد و امالک به لحاظ مخالفت با مواز
  :دارد يمت معروض ي طرف شکايارات از سويحدود اخت
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 مستحضرند مطابق يوان عدالت اداريهمان گونه که قضات مجرب و دانشمند د
ش آزاد ين شغل و حرفه خوييران افراد در انتخاب و تعي اي اسالمي جمهوريقانون اساس

ز و ي صرفاً در مخالفت آن با اسالم عزين آزاديت ايند و با لحاظ نص قانون محدودباش مي
 افراد بعد از اخذ مجوز از مراجع يد، به عبارتباش مين گراي و حقوق ديمصالح عموم

 نظامات مربوط بدان بايست مين شده آزاد بوده، تنها ي در چارچوب معيصالح قانون يذ
 .نديت نمايحرفه و شغل را رعا

 مبادرت به وضع بخشنامه شماره ١٣٧٩سازمان ثبت اسناد و امالک کشور در سال 
 تحت عنوان اتاق عقد در محل ييجاد محل هايا:  است نموده و مقرر داشته٢١٣٧٩/٣٤/١
ر ير مسوول و چاپ و تکثي افراد غي با همکاريا در مجاورت آن حتي ازدواج يها دفترخانه

باشد، که بخشنامه مذکور بنا  کارت و اطالعيه در اين مورد خالف شوون سردفتر مي
ارات يبر خالف حدود اخت و ي و قانون اساسين شرعيالذکر بر خالف مواز يل آتي دالبه

  :دباش ميسازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
  : يرت بخشنامه با قانون اساسي مغا ـالف

 حق دارد يران هر شهروندي اي اسالمي جمهوريقانون اساس ٢٨به داللت اصل 
ع اسالم و ي عدم مخالفت آن با شرايل است با لحاظ شرط اساسي را که بدان مايشغل

از جامعه يت نين دولت موظف است با رعايند، همچنيگران برگزيقوق د و حيمصالح عموم
نکه يت به اي همه افراد امکان اشتغال به کار و با عنايبه مشاغل و حرف گوناگون، برا

ه احراز شده است و اتاق عقد از لوازم يي ازدواج توسط قوه قضايت سران دفاتر رسميصالح
ا در کنار دفتر ي سردفتر ازدواج در دفترخانه و د، اگرباش مي ازدواج ي شغل سردفتريعرف

ن مبادرت به انعقاد يازدواج مبادرت به احداث اتاق عقد نموده و با استقرار خانواده زوج
 ي که دارايعتاً کسي خالف قانون نخواهد بود و طبين اقداميد قطعاً چنيعقد نکاح نما

 را فرو نخواهد گذاشت، يانون و قين اقدام جانب مسائل شرعي باشد با ايت قانونيصالح
م سازمان ثبت اسناد و امالک کشور در محدود کردن سران دفاتر اسناد ين تصميفلذا ا
غه مبارکه نکاح در اتاق يس اتاق عقد و قرائت صيشان در تأسي ايجاد تخلف براي و ايرسم

  .ران استي اي اسالمي جمهوري قانون اساس٢٨عقد بر خالف اصل 
ک مستحضرند که مطابق عرف و رسوم متداوله ي نين عدالت اداروايقدر ديقضات عال

د با شکوه و متانت و با حضور يعه، مراسم ازدواج باي عظام شيز مطابق با اجماع فقهايو ن
 جهت ي متر٢٠ ين مقدمه، اگر سردفتر اتاق کارين برگزار گردد، با ايافراد و خانواده زوج

ح تعبيه کرده باشد اين مهم هرگز محقق و دفتر رسمي خود و اجراي صيغه مبارکه نکا
 از طرفي اگر سردفتر با رعايت و شناخت عرف و رسوم جامعه مبادرت. ميسور نخواهد گرديد

و ) ته و الثناءيهم آالف التحيعل(ن ي جهت عمل به سفارشات ائمه معصوميه مکانيبه تعب
و محسوب خواهد  تخلف و خالف شأن اين اقداميد، چنين نمايرفاه حال خانواده زوج

افت که يل خواهد يا تنزيت نخواهد شد و ي رعاي که شأن سردفتر زمانيد، در حاليگرد
رون از شهر ي بيغه مبارکه نکاح به تاالرها و باغهاي قرائت صيشان مجبور باشد برايا

 و از گردد ميت ني هم در آنجا رعاي و اخالقين اسالميع و موازياناً شرايمراجعه کند که اح
 مراسم ي است که برگزارين در حاليا. گر در حرکت باشدي به تاالر و باغ دير و باغتاال

ن ين اخالق و همچني و موازيشتر اصول شرعيت بيعقد در دفتر ازدواج قطعاً باعث رعا
 .ديحفظ شأن سردفتر خواهد گرد

  :  مخالفت بخشنامه با شرع انور اسالم ـب
عه، يه شي مانحن فيوثق و مرتبط با مطاوث مي و احاديه فتاوينکه در کلينظر به ا
د البشر خاتم ي با شکوه برگزار گردد و از طرف سيستي و عقد ازدواج بايمراسم عروس

 به عنوان يکن چنانچه فردي شده است، ليمه دادن در مراسم عروسي بر ولتأکيدن ييالنب
وان متخلف د به عنيشان نمايت سفارشات ايس اتاق عقد و رعايسردفتر مبادرت به تأس

 که نه تنها عمل او خالف شرع نبوده بلکه محدود ي خواهد شد در حاليب انتظاميتعق
س اتاق عقد قطعاً  بر خالف شرع انور اسالم يا دفاتر ازدواج به عدم تأسيکردن مردم و 

 يد با بخشنامه مزبور براتوان ميخواهد بود و هرگز سازمان ثبت اسناد و امالک کشور ن
غه مبارکه نکاح ي صي مراسم عقد و اجراي جهت برگزاريت قانوني صالحيرا که دايافراد

ن اقدام موجب يچرا که ا. ديت وضع نمايت و محدوديد، ممنوعباش مي ياز مراجع قانون
 جهت ييه فضايرا تهين جوان خواهد بود زي سردفتر و زوجي و قانونيع حقوق شرعييتض

ن و در ي زوجي براينه گزافيف وقت و هزن مستلزم صري مراجعيانجام مراسم عقد از سو
ل امور ازدواج جوانان خواهد ي دلسوز جهت تسهيتضاد با سفارشات مراجع بزرگوار و فقها

 ي متوليت برايجاد ممنوعي ايسته بود سازمان ثبت اسناد و امالک کشور به جايبود و شا
ل ازدواج جوانان و ين اقدام را تحت نظر قرار داده و موجب تسهير و مبارک اين امر خيا

 .گرديد ميشان ي ايمانع تجمل گرائ
  : ارات سازمان ثبت اسناد و امالک کشوري صدور بخشنامه خارج از اخت ـج

د ي باي دانند که سازمانها و ادارات دولتيک مي نيوان عدالت اداريقدر ديقضات عال
ران دفاتر در  سي برايتين و مقررات مربوطه محدوديارات خود در قوانيدر چارچوب اخت

د توان ميجاد اتاق عقد وجود ندارد و قطعاً سازمان ثبت اسناد و امالک کشور نيا

نکه اتاق عقد از لوازم يد و نظر به ايجاد نمايت اتاق عقد ايرامون ممنوعي پيا بخشنامه
د و عاقد باش مي سران دفاتر يسات و ملزومات شغلي عقد نکاح و لوازم و تأسي و شرعيعرف
ا و آماده يفات عقد نکاح مهين و انجام تشري را جهت حضور خانواده زوجيحل ميستيبا

 سازمان ثبت يارات قانونيجاد اتاق عقد خارج از اختيسازد، محدود کردن سران دفاتر در ا
 حاکم يط فعليط صدور بخشنامه با زمان و شراياسناد و امالک است و اساساً زمان و شرا

ن يشتر مجالس عقد در منازل مراجعيکه در گذشته بد چرا باش ميبر جامعه متفاوت 
 ي مردم فضاينيده آپارتمان نشي در حال حاضر و با وجود پديه است ولگرديد ميبرگزار 

  . خواهد کرديشان را دچار زحمات متعددي نداشته و اين مراسمين چني جهت ايکاف
ق يتر را از طرصرفنظر از مراتب فوق سازمان ثبت اسناد و امالک نه تنها سران دفا

وضع بخشنامه مزبور از احداث اتاق عقد منع کرده است، بلکه اگر اشخاص ثالث هم در 
 آن ي اداريجاد کرده باشند و در واحدهاي ايا تاالريا مجتمع اتاق عقد يک ساختمان و ي

جاد شده باشد، باز هم سردفتر را متخلف دانسته و مجاورت يز ايساختمان دفتر ازدواج ن
ن اقدام سازمان يمحل را خالف شئون سردفتر دانسته است و پر واضح است که ان دو يا

شان و ين و خانواده اير امور زوجيطاق و موجب صعوبت و تعسي شاق و مااليفيثبت تکل
ت به مراتب سابق الذکر از آنجا ي هذا با عنايعل.  ن صاحبان دفاتر ازدواج خواهد بوديهمچن

 و يت حقوق فرديبان و ضامن رعايه پشتيي، قوه قضايساس قانون ا١٥٦که مطابق با اصل 
 ١٢ قانون است مستنداً به ماده يايدن عدالت در جامعه و احي و تحقق بخشياجتماع

 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري ابطال بخشنامه مزبور صادره از سازمان
 ».ناد و امالک کشور مورد استدعاستاس

  :ر استيد اعتراض به قرار زمتن بخشنامه مور
  : سازمان ثبت اسناد و امالک کشور٢٨/٨/١٣٧٩ـ ٢١٣٧٩/٣٤/١بخشنامه شماره «
نوان اطاق عقد در محل دفترخانه يا در مجاورت آن ـهايي تحت عـايجاد محل«

با همکاري افراد غيرمسئول و چاپ و تکثير کارت و اطالعيه در اين مورد مخالف 
  »» .باشد شئون مي
 و امور مجلس سازمان ثبت اسناد و يرکل دفتر حقوقيت مذکور مديسخ به شکادر پا

  :ح داده است کهي توض١١/١٢/١٣٩٤ ـ ٢١٦٩٨٤/٩٤حه شماره يامالک کشور به موجب ال
 موضوع شکايت آقاي مجتبي ٩٤/١٠٢١احتراماً، بازگشت به کالسه پرونده «

استه ابطال بخشنامه شماره کاشاني به طرفيت سازمان ثبت اسناد و امالک کشور به خو
 ـ ١٩٧٤٥٦/٩٤ سازمان ثبت به پيوست تصوير نامه شماره ٢٨/٨/١٣٧٩ ـ ٢١٣٧٩/٣٤/١

گردد و به   اداره کل امور اسناد و سردفتران و بخشنامه مذکور تقديم مي١٧/١١/١٣٩٤
  :رساند استحضار مي

 از يله، بعض واصيبه قرار اطالع و بر اساس گزارشها«: در بخشنامه مزبور مقرر شده
ا در مجاورت ير مسئول در محل دفترخانه ي افراد غيا با همکاريسران دفاتر ازدواج رأساً 

ر ي تحت عنوان اطاق عقد و مانند آن نموده و با چاپ و تکثييجاد محلهايآن، مبادرت به ا
ور فوق  که اقدام به اميياز آنجا. ندنماي ميغ ي نسبت به امور مزبور تبلييها هيپوستر و اطالع

 دارد ميد لذا مقرر باش مي و ممنوع يغ در خصوص آن مخالف شئون سردفتريز تبليو ن
 مراتب را به کليه واحدهاي ثبتي و دفاتر ازدواج حوزه تابعه ابالغ و نظارت الزم در اين خصوص

 ».معمول گردد
ل ياست را به موارد ذي نظر ريمي در دادخواست تقديدر پاسخ به اظهارات شاک

  :دارد مي معطوف
 واقعه ازدواج در دفتر ١٣/٩/١٣١٧ و ٢٩/٢/١٣١٦ ي قانون ازدواج اصالح١طبق ماده 

ن واقعه با سردفتر يفه ثبت اي قانون ثبت، وظ٤٩ ازدواج ثبت و به موجب ماده يرسم
، صورت شود مين شغل منصوب ين و مقررات مربوطه به اي ازدواج که طبق قوانيرسم
  .گيرد مي

نامه اصالحي قانون   آيين٧ قانون دفاتر اسناد رسمي و ماده ٥٨ و ٢٩، ١مستفاد از مواد 
 قانون ثبت، سران دفاتر در انجام وظايف مکلف به رعايت ٨٢دفاتر اسناد رسمي و ماده 

 و نظامات و دستورالعملهاي ابالغي سازمان بوده و بر اين اساس تحت نظارت انضباطي
  .ندباش مي سازمان ثبت يانتظام

 فاسد از جمله استفاده روزافزون تجمالت يمذکور به جهت وجود توالبخشنامه 
 سازمان ثبت در خصوص موضوع صادر شده است، الزم به ذکر يتوسط سردفتران، از سو

ر و يي و بنا بر مصلحت، تغي بررسي متعددياست که بخشنامه تاکنون در کارگروهها
اتاق عقد در دفاتر، خارج از ت ي در آن داده نشده لکن مقرر شده چنانچه وضعياصالح

 تحت ييجاد محلهايلذا ا. شئون و عرف محل باشد موضوع توسط بازرسان گزارش گردد
 ي و حد متعارف محل باشد داراي که مخالف با شئون سردفتريعنوان اتاق عقد به نحو

  نمودنيفه سردفتر ازدواج صرفاً جاري قانون ثبت، وظ٤٩را با توجه به ماده يراد است زيا
 مراسم عقد و چاپ و يجاد اتاق عقد و برگزاريد و اباش ميغه نکاح و ثبت واقعه ازدواج يص
 محسوب نشده و خارج از حدود ي وي و عرفي جزء ملزومات شغليغاتير پوستر تبليتکث

  .دباش مي سردفتر يف شغليت و وظايصالح
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اص ثالث در  آنها و اشخيها ن و خانوادهي زوجي برايتي در بخشنامه محدودياز طرف
 خالف هاي رويهجاد ي از ايريجاد نشده و صرفاً به جهت جلوگي مراسم اينحوه برگزار
هذا يبناء عل. ده استي ازدواج صادر گرديف سردفتريانجام امور خارج از وظا  ويشئون شغل

ت يارات و صالحي و در حدود اختين قانونيبخشنامه صادره منطبق بر مقررات و مواز
 رد شکايت. اد و امالک کشور صادر گرديده و مخالفتي با قانون و شرع ندارد ثبت اسنسازمان

 ».مورد استدعاست
ن يس و معاوني با حضور رئ٢٤/٥/١٣٩٦خ ي در تاريوان عدالت اداري دي عمومهيأت

ل شد و پس از يوان تشکي و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان عدالت اداريد
  . مبادرت کرده استير به صدور رأيبه شرح زت آراء ي با اکثريبحث و بررس

  
   عموميهيأترأي 

با عنايت به اينکه اتاق عقد از لوازم عرفي مفاد نکاح و ملزومات شغلي 
سردفتر ازدواج بوده و چنانچه سردفتر ازدواج در دفترخانه يا در کنار دفتر ازدواج 

 آماده کند تا با محلي را جهت حضور خانواده زوجين و انجام تشريفات عقد مهيا و
استقرار خانواده زوجين به انعقاد عقد نکاح مبادرت نمايد نه تنها خالف قانون و 
خارج از صالحيت و وظايف شغلي سردفتر نبوده بلکه در جهت تسهيل امر مهم 

باشد، بنابراين بخشنامه مورد اعتراض که  هاي زوجين  مي ازدواج و کاهش هزينه
ديت شغلي ايجاد نموده است، خارج از حدود براي سردفتران ازدواج محدو

 ماده ١اختيارات رئيس سازمان ثبت اسناد و امالک کشور بوده و مستند به بند 
 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ٨٨ و ماده ١٢

  . شود  ابطال مي١٣٩٢
  يمحمدکاظم بهرامي ـ الت اداروان عدي دي عمومهيأتس ي رئ                                 

  
  ١٣/٦/١٣٩٦                                                               ٩٣/٩٩٨ـ٩٣/١٠٩٧رهشما

  بسمه تعالي
  جناب آقاي جاسبي

  مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايران
  با سالم

 ٤٨٥ ـ ٤٨٦ه دادنامه  عمومي ديوان عدالت اداري به شمارهيأتيك نسخه از رأي 
  : با موضوع٢٤/٥/١٣٩٦مورخ 
ها   دبير ستاد هدفمند كردن يارانه٢٠/٦/١٣٩١ ـ ١٩١٣١/٩١/٠بخشنامه شماره ابطال «

جهت درج در روزنامه » .مبني بر برقراري آبونمان ثابت ماهيانه براي مشتركين گاز طبيعي
  .گردد رسمي به پيوست ارسال مي

  هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربينهيأت عمومي و هيأتمديركل 
  

 ٤٨٥ ـ ٤٨٦: شماره دادنامه            ٢٤/٥/١٣٩٦: تاريخ دادنامه
  ٩٣/١٠٩٧، ٩٣/٩٩٨: کالسه پرونده

  يوان عدالت اداري دي عمومهيأت :مرجع رسيدگي
   راد يمي خانم زهره فهـ٢ خواه ين لطفي حسي آقاـ١ :شاكيان

 ٢٠/٦/١٣٩١ ـ ١٩١٣١/٩١/٠ ابطال نامه شماره ـ١ :موضوع شکايت و خواسته
 ٢٩/٦/١٣٩١ ـ ٨٩٢٠٣/م/٣ ابطال بخشنامه شماره ـ٢ها  ارانهير ستاد هدفمند کردن يدب
  ران ي گاز اي شرکت ملير گازرسانيمد

 ابطال مصوبه يخواه به موجب دادخواست ين لطفي حسي آقا ـ الف:کار گردش
 را خواستار شده و ها يارانهستاد هدفمند کردن ر ي دب٢٠/٦/١٣٩١  ـ١٩١٣١/٩١/٠شماره 

  :ن خواسته اعالم کرده است کهييدر جهت تب
 با سالم و احترام به استحضار يوان عدالت اداري دي عمومهيأتاست محترم ير«

  :رساند مي يعال
د با ي هر گونه کسورات از اشخاص باي قانون اساس٥٣ و ٥٢، ٤٠، ٢٢بنابر اصول ـ ١

 بدون صراحت ها يارانهر محترم سازمان هدفمند کردن يکن دبياشد ل بيصراحت قانون
 و ابالغ آن به ادارات گاز ٢٠/٦/١٣٩١مورخ  ١٩١٣١/٩١/٠ نامه شماره ي رأساً طيقانون

استاني نسبت به درج ستوني بنام آبونمان ثابت از مشترکين گاز طبيعي ماهيانه مبلغي 
 قانون يعنيکم محترم ي خوانده ي استناد خصوصاً مادهي منظور و بدون صراحت قانونبه

  . دنماي مي اخذ ١٣٩١بودجه 
نکه نامه مذکور يز بدون توجه به اي و اداره گاز استان همدان ني ادارات گاز استانـ٢

 بر ييها اني با خروج از اذن در نامه مذکور منشاء ضرر و زي است حتيفاقد صراحت قانون
 بر اساس يانه به تصاعديقه و دلخواه خود از ماهيلن نحو که آن را به سيجامعه شده به ا

 .دنماي مير داده و در قبوض منظور و اخذ ييمصرف تغ

 خصوصاً بودجه ي حسب مراتب ادارات مذکور عالماً و عامداً بدون صراحت قانونيعل
ابطال  و يدگيرس. ن فعل نموده استي مصوبه مجلس محترم اقدام به ا١٣٩١ سال يابالغ

  ».مورد استدعاستنامه مذکور 
 ي برايوان عدالت اداري دي عمومهيأت که از طرف دفتر ي اخطار رفع نقصيدر پ

 هيأت که ثبت دفتر ١٢/٢/١٣٩٤ ـ ١٦٢حه شماره ي ارسال شده بود، به موجب اليو
 : شده، پاسخ داده است کهيعموم

   يوان عدالت اداري دي عمومهيأتر دفتر محترم يمد«
  کم يسالم عل
شماره  (٩٣/٩٩٨ پرونده کالسه شماره يخواه شاک ين لطفينجانب حسياحتراماً ا

 که در ٢٩/١١/١٣٩٣ه رفع نقص مورخ يعطف به اخطار) ٩٣٠٩٩٨٠٩٠٥٨٠٠١٦٤پرونده 
ل يت به شرح ذينامه مورد شکا: رساند ي ميده به استحضار عالي ابالغ گرد١/٢/١٣٩٣مورخ 

  : دارد١٣٩١رت با قانون بودجه سال يمغا
د ي و وابسته به دولت بايد هرگونه کسورات توسط ادارات دولتيهست مستحضر ـ١

ت من ي و مصوب مجلس محترم باشد که در خصوص ادارات مورد شکاين قانونيطبق مواز
) نفت و گاز( مبحث دوم ١٣٩١ را صادر نموده که در بودجه سال يا ر حق بخشنامهيغ

 و شقوق ٤٤ماده ) ها يارانهدن هدفمند کر( مبحث چهارم ٤ و ماده ١٣ـ٣ ي  ال٣ـ١ماده 
 ين کسوري نسبت به کسر آبونمان وجود نداشته که چنيچگونه صراحت قانونيل آنها هيذ
  .دباش مير عادالنه ي و غير شرعي و غير قانونيغ

ها خروج از اذن قانوني به عبارتي خروج از اختيارات  ـ عمل سازمان هدفمند کردن يارانه٢
 ».باشد ها مي  کل کشور، قانون هدفمند کردن يارانه١٣٩١ سال قانوني يعني قانوني بودجه
 که مورد اعتراض قرار گرفته به شرح ٢٠/٦/١٣٩١ ـ١٩١٣١/٩١/٠متن نامه شماره 

 :ر استيز
   ي قاسميجناب آقا«
  ر محترم نفتيوز

  کم يسالم عل
  :گردد مير جهت اجرا ابالغ ي به شرح زها يارانهم ستاد هدفمند کردن ياحتراماً تصم
 نسبت ١٣٩١ مهر ماه سال يمجاز است از ابتدا) راني گاز ايشرکت مل(وزارت نفت 

  بر اساسCNGهاي  به استثناي جايگاه(اخذ آبونمان ثابت ماهيانه از مشترکين گاز طبيعي به 
  :دير اقدام نمايرابطه ز

  ».ان ثابت ماهيانهآبونم = ٣*ايستگاه /ظرفيت کنتور* متوسط گازبها )  ريال به ازاي هر مترمکعب٧٠٠(
حه ي دولت به موجب اليت مذکور، سرپرست معاونت امورحقوقيدر پاسخ به شکا

  :ح داده است کهي توض٢٧/١٠/١٣٩٥ ـم٢٨٤٤٧/٩٥شماره 
  ن ي دربيجناب آقا«
   يوان عدالت اداري دي تخصصيهاهيأت و سرپرست ي عمومهيأترکل محترم يمد

  : با سالم و احترام
 ي  به خواسته٢٨/٥/١٣٩٤ ـ ٩٣/٩٩٨ع پرونده شماره در خصوص دادخواست موضو

ها راجع به اخذ   دبير ستاد هدفمند کردن يارانه٢٠/٦/١٣٩١ ـ ١٩١٣١/٩١/٠ نامه شماره ابطال
 )CNGبه استثناي جايگاههاي (مبالغي به عنوان آبونمان ثابت ماهانه از مشترکين گاز طبيعي 

  :دارد مياعالم 
 يمت فروش داخلين قيي تعها يارانهن هدفمند کردن قانو) ١(ماده » ب«مطابق بند 

نامه شماره  بيتصو) ٢(ارات دولت قلمداد شده و دولت به موجب بند ي، از اختيعيگاز طب
  تصميماتي را که وزيران عضو ستاد اجرايي هدفمندسازي٢٨/١٢/١٣٩١ هـ ـ ٤٣٥٠٥/٢٦٢٦٥٧

عات مرتبط با قانون هدفمند ر موضوي و ساي انرژي حاملهايها متين قيي در تعها يارانه
ز اخذ يمات ستاد مذکور تجوي از تصميکيذ و ي اتخاذ نموده است تنفها يارانهکردن 

 با تعرفه فرمول مندرج در مصوبه به ازاء هر يعين گاز طبيآبونمان ثابت ماهانه مشترک
ه ه شماري موضوع ابالغها يارانه ين مصوبه ستاد هدفمندسازيبنابرا. دباش ميمترمکعب 

مصوبه دولت و  به منزله ها يارانهر ستاد هدفمند کردن ي دب٢٠/٦/١٣٩١ ـ ١٩١٣١/٩١/٠
 .گردد ميدر چارچوب قانون محسوب 

 که توسط دولت يمت گاز مصرفي از قين شده به عنوان جزئيين، آبونمان تعيبنابرا
مند کردن قانون هدف) ١(ماده » ب« حکم بنديده و دراجراين شده محسوب گردييتع

  ».يده استن گرديي تعها يارانه
 ـ ٨٩٢٠٣/م/٣ ابطال بخشنامه ي راد به موجب دادخواستيميخانم زهره فه) ب

ن ييران را خواستار شده و در جهت تبي گاز اي شرکت مليرسانير گاز مد٢٩/٦/١٣٩١
  :خواسته اعالم کرده است که

   يوان عدالت ادارياست محترم دير«
ن مصرف گاز استان اصفهان از ي از مشترکرسانم مياستحضار با سالم احتراماً به 

ن مصرف گاز ي تحت عنوان آبونمان از مشترکي مبادرت به اخذ مبلغ١/٧/١٣٩١خ يتار
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 شرکت گاز استان اصفهان يت و حسابداريري نموده است پس از مراجعه به مديعيطب
 و ها يارانههدفمند کردن ر ستاد يها از طرف دب ربط اظهار داشتند که بخشنامهين ذيمسئول

 آبونمان اخذ ١/٧/١٣٩١خ يها از تار ن بخشنامهيران ارسال و بر اساس اي گاز ايشرکت مل
ها  ها را نمودم مسئولين اظهار داشتند که بخشنامه اينجانب تقاضاي تصوير بخشنامه گردد مي

ت به ي با عناهذايعل.  نمودندينجانب خوددارير آن به ايد و از دادن تصوباش ميمحرمانه 
 و ي اسالمي مجلس شورا١٣٨٠ دولت مصوب ي از مقررات ماليم بخشي قانون تنظ٤ماده 

 که اخذ هرگونه وجه از ١٣٨٩ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ٦٢ ماده ٢تبصره 
ده ممنوع ين گرديي تعي که در مقررات قانونير از مواردي غي و حقوقيقياشخاص حق

چ ي هيعين گاز طبيرات موضوعه جهت اخذ آبونمان از مشترکن و مقريد و در قوانباش مي
 حق آبونمان در قانون بيني پيشل عدم ين به دليده و همچنيف نگرديگونه وضع و تعر
د و با استناد به باش مي برخوردار ني قانوني از مبنا١٣٨٨ مصوب ها يارانههدفمند کردن 

 ستاد هدفمند کردن هاي خشنامهبران ي اي اسالمي جمهوري قانون اساس١٧٠ و ١٣٨ماده 
فلذا با .  ندارديران در خصوص اخذ آبونمان وجاهت قانوني گاز اي و شرکت ملها يارانه
ر ستاد هدفمند کردن ي صادره از دبهاي بخشنامه ابطال يض معروضه تقاضايت به عرايعنا

 و يعيطبن مصرف گاز ي بر اخذ آبونمان از مشترکيران مبني گاز اي و شرکت ملها يارانه
ز استرداد ي و نيعين مصرف گاز طبي در قبوض مشترکيافتين حذف آبونمان دريهمچن

 تا زمان صدور ١/٧/١٣٩١خ ي از تاريعين گاز طبي آبونمان  در قبوض مشترکيافتيمبالغ در
مجدداً الزم به ذکر است که شرکت گاز استان اصفهان از . دباش مي مورد استدعا يرأ

ل يران به دلي گاز اي و شرکت ملها يارانه ستاد هدفمند کردن هاي بخشنامهر يل تصويتحو
وان ي قانون د٢٠ نمودند لذا به استناد تبصره ماده ينجانب خودداريمحرمانه بودن به ا

 ».ي دارمدگي رسي تقاضايعدالت ادار
 ي برايوان عدالت اداري دي عمومهيأت که از طرف دفتر ي اخطار رفع نقصيدر پ

  ثبت دفتر٢٠/٢/١٣٩٤ ـ ١٨٦اي که به شماره   بود، وي به موجب اليحه ارسال شدهيشاک
  : شده پاسخ داده است کهي عمومهيأت

   يوان عدالت اداري دي عمومهيأتر محترم دفتر يمد«
ه ي در خصوص اخطار٩٣/١٠٩٧با سالم و عرض ادب احتراماً عطف به کالسه پرونده 

 راد که يمينجانب زهره فهيط به ا مربو٩٣٠٩٩٨٠٩٠٥٨٠٠٢٤٣رفع نقص پرونده شماره 
 ابالغ شده است بدين وسيله مشخصات مصوبات مورد درخواست ٥/٢/١٣٩٤در تاريخ 

  . گردد مي اعالم يل جهت استحضار و اقدام مقتضي منظور ابطال به شرح ذبه
ـ نامه ٢ دبير ستاد هدفمند کردن يارانه ٢٠/٦/١٣٩١ـ١٩١٣١/٩١/٠ـ مصوبه شماره ١
 ».يران گاز اي شرکت مليگازرسان ري مد٢٩/٦/١٣٩١ ـ ٨٩٣٠٢/م/٣شماره 

 :ر استيمتن بخشنامه مورد اعتراض به قرار ز
   ي گاز استانيران عامل محترم شرکتهايمد«

   يعين گاز طبيانه از مشترکياخذ آبونمان ثابت ماه: موضوع
  با سالم 

 ستاد ر محترمي دب٢٠/٦/١٣٩١  ـ١٩١٣١/٩١/٠احتراماً، به استناد نامه شماره 
) ٣ـ٤(ت مفاد بند ي در خصوص موضوع فوق الزم است با رعاها يارانههدفمند کردن 

 ٢٨/٣/١٣٩١ مورخ ١٥٠٢ مصوب جلسه يعيط استفاده از گاز طبيمجموعه مقررات و شرا
د ييدستور فرما» ١٦٢٥٢ـ٢٠٢/د ب/ نامه شماره گي طيابالغ«ره محترم ي مدهيأت

 يبه استثنا (يعين گاز طبي از مشترک١٣٩١ماه سال  مهريانه از ابتدايآبونمان ثابت ماه
  ».يافت گردددر) CNG يگاههايجا

 ي شرکت ملالمللي بين ي و قراردادهايس امور حقوقيت مذکور، رئيدر پاسخ به شکا
  : ح داده است کهي توض۱۴/۶/۱۳۹۴ ـ ۸۳۹۷۴/الف ح/حه شماره کيران به موجب اليگاز ا

   يلت اداروان عداي دي عمومهيأتس محترم يرئ«
   ۹۳/۱۰۹۷ راد کالسه پرونده يميخانم زهره فه: موضوع

  سالم با
  راجع به پرونده شماره بايگاني۹/۳/۱۳۹۴احتراماً عطف به اخطاريه مورخ 

ن شرکت به يت اي راد به طرفيميت خانم زهره فهيموضوع شکا ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۲۴۳
دگاه آن يذ ديل را در تشحي ذ مرتبط با اخذ آبونمان، مراتبهاي بخشنامهخواسته ابطال 

  :رساند ميمقام محترم به استحضار 
 ي طرحهايرمجموعه وزارت نفت و مجري زي از شرکتهايکيران ي گاز ايشرکت مل

 را عهده يهن اسالمي نقاط مي به اقصيرگازرسانيت خطي است که مسئولي و عمرانيعموم
ن رسالت ي ايدر اجرا. استن يق قوانيح و دقي صحيدار است، لذا مکلف و موظف به اجرا

 دولت و مصرف آن ي از درآمدهاي قانون وصول برخ۳۰ماده ) ب(ر و به استناد بند يخط
 و ضابطه مند و با ي اقتصاد به صورت کامالً قانونين مصوبه شوراين و همچنيدر موارد مع

  و هدفمندي سطوح کالن حکومتيتهايه نظام در چارچوب اولويل به اهداف عاليفلسفه ن
اگر چه ستاد . ب و اخذ آبونمان به صورت ثابت نموده استي اقدام به تصوها يارانهکردن 

 اقدام به حذف ۱۴/۱۰/۱۳۸۹خ يه شماره شش از تاري اعالمي طها يارانههدفمند کردن 

 ياستهاي سيکن مجدداً در اجرايران نموده بود، لي گاز ايانه شرکت مليآبونمان ثابت ماه
انه يمات ستاد مذکور آبونمان ثابت ماهي تصمي ط۱۳۹۱مهرماه سال  ي نظام از ابتدايکل

 .ده استيران ابالغ گردي گاز ايد به شرکت مليبا فرمول جد
 ي مورد ادعاهاي بخشنامهب يد اخذ آبونمان و تصويهمانطور که مالحظه فرمود

وده و  وزارت نفت بيهاياست گزاريها و س  و فراتر از برنامهي قانونيقيها مصاديمشارال
 قانون ي مجربايست مي منحصراً يي اجراير دستگاههايز مانند سايران ني گاز ايشرکت مل

  . مقررات باشديو ناظر بر حسن اجرا
مان فروش گاز بوده و ي منبعث از پيعيط استفاده از گاز طبينکه شرايمضافاً ا

 ف وين شرکت به موجب قانون وظايق صدراالشعار است، ايمنصرف از شمول مصاد
ران مصوب ي گاز ايارات وزارت نفت مصوب مجلس، قانون اساسنامه شرکت ملياخت

ن، ي در تدويارات کامالً قانونيتها و اختي واجد صالحيعيمان فروش گاز طبيمجلس و پ
زان و منطقه ي مرتبط با نحوه، ميعي از گاز طبي ضوابط بهره منديب و اجرايتصو
ه ي اهداف عالي در راستاييب ضوابط اجرايو تصون ي از گاز است و البته تدوبرداري بهره

ت به مراتب يهذا با عنايعل. ن شرکت استي اي و جاري بلند مدت ساريکشور و برنامه ها
ن و مقررات يه وفق قواني مورد اعتراض شاکي اشعارهاي بخشنامهنکه يمعروضه و نظر به ا

 ۱۸/۴/۱۳۸۴ ـ ۷۴۷نامه شماره جاريه اصدار يافته و در آرا صادره از شعب ديوان منجمله داد
وان محاسبات کشور قانونمند بودن مصوبات ي د۲۷/۱/۱۳۹۳ ـ ۹۲/۱۲۷۵و پرونده کالسه 

کننده  يدگي مقامات محترم شعب رستأييده مورد وثوق و ي شاکيي ادعاهاي بخشنامهو 
ت يفيت مطروحه به کيد، شکاباش مي از مقررات ملحوظ نيقرار گرفته است و طبعاً تخط

 ي به رد دعويسته از محضر جنابعاليصدور حکم شا.  استي فاقد وجاهت قانونفوق
 ».استدعاستمورد

ن يس و معاوني با حضور رئ٢٤/٥/١٣٩٦خ ي در تاريوان عدالت اداري دي عمومهيأت
ل شد و پس از يوان تشکي و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان عدالت اداريد

  . مبادرت کرده استير به صدور رأي شرح زت آراء بهي با اکثريبحث و بررس
 

   عموميهيأترأي 
 ١٣٨٨ مصوب سال ها يارانه قانون هدفمند کردن ١ ماده ١و تبصره ) ب(مطابق بند 

ط مندرج در مقررات مزبور بر يت شراي با رعايعي گاز طبيگذار يمتق مقرر شده است که
 دولت ي نشده و ادعابيني پيش يعي اخذ آبونمان گاز طبي برايعهده دولت است و مجوز

را يست زيد، منطبق با قانون نباش مي يمت گاز مصرفي از قيينکه آبونمان جزي بر ايمبن
 در شود مير، اخذ يا خينکه گاز مصرف کرده باشند ين اعم از ايه مشترکيآبونمان از کل

 بر اساس ي از طرف.گردد ميافت ي فقط از مصرف کننده دريمت گاز مصرفي که قيصورت
 به قانون ي قانون الحاق مواد٦٠ دولت و ماده ي از مقررات ماليم بخشي قانون تنظ٤ماده 

ب قانون است و ي، منوط به تصويي اجراهاي دستگاهافت هرگونه وجه توسط ياد شده دري
ن بخشنامه شماره ي اخذ آبونمان وجود ندارد، بنابراي برايچون مشخصاً قانون خاص

 آبونمان ي بر برقراري مبنها يارانهر ستاد هدفمند کردن ي دب٢٠/٦/١٣٩١ ـ١٩١٣١/٩١/٠
 قانون ٨٨ و ماده ١٢ ماده ١ مستند به بند يعين گاز طبي مشترکيانه برايثابت ماه

با اعمال . شود مي ابطال ١٣٩٢ مصوب سال يوان عدالت اداري دين دادرسييالت و آيتشک
 . موافقت نشد١/٧/١٣٩١ه به زمان  ابطال مصوبيش گفته و تسري قانون پ١٣ماده 

  يمحمدکاظم بهرامي ـ وان عدالت اداري دي عمومهيأتس ي                                رئ  
  

  ١٣/٦/١٣٩٦                                                                         ٩٤/٢٩٣/ره هـشما
  بسمه تعالي

  جناب آقاي جاسبي
  رسمي جمهوري اسالمي ايرانمديرعامل محترم روزنامه 

  با سالم
 مورخ ٤٨٧ عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه هيأتيك نسخه از رأي 

  : با موضوع٢٤/٥/١٣٩٦
 دبيرخانه كارگروه تنظيم بازار ٢٥/١٢/١٣٩٣مصوبه چهل و يكمين جلسه مورخ ابطال «

جهت درج در روزنامه » .به لحاظ مغايرت با قانون و خروج از حدود اختيارات مرجع مصوب
  .گردد رسمي به پيوست ارسال مي

  هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربينهيأت عمومي و هيأتمديركل 
  

  ٩٤/٢٩٣: کالسه پرونده       ٤٨٧: شماره دادنامه        ٢٤/٥/١٣٩٦: تاريخ دادنامه
  يوان عدالت اداري دي عمومهيأت :مرجع رسيدگي

   خراسانيميتروش شرکت پ:شاكي
 ۲۵/۱۲/۱۳۹۳ابطال مصوبه چهل و يکمين جلسه مورخ  :موضوع شکايت و خواسته

  م بازار يرخانه کارگروه تنظيدب
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ن جلسه مورخ يکمي ابطال مصوبه چهل و ي به موجب دادخواستيشاک :کار گردش
ن خواسته ييدر جهت تب م بازار را خواستار شده ويرخانه کارگروه تنظي دب۲۵/۱۲/۱۳۹۳

  :اعالم کرده است که
   کشور يوان عدالت ادارياست محترم دير«

 برابر مصوبه رساند مي خراسان به استحضار يميت از شرکت پتروشيرياحتراماً به مد
 اند شده مکلف يمي پتروشهاي شرکتم بازار يرخانه کارگروه تنظي دب۲۵/۱۲/۱۳۹۳مورخ 

مت توافق شده با شرکت يراساس ق را بياز بخش کشاورزي موردنييايمي شيتا انواع کودها
ند مصوبه مذکور در يعرضه نما ۱۳۹۳ مصوب هاي قيمت ي کشاورزيتيخدمات حما

 از مقررات يم بخشي از مواد به قانون تنظيتعارض و مخالفت آشکار با طرح الحاق برخ
در  «ها يارانه قانون هدفمند کردن ۱ از تبصره بند ب ماده ۳ دولت است براساس بند يمال
 عمل است و يمت بورس مبنايا به دستور دولت قي توسط يميد محصوالت پتروشيخر
 ».گيرد کنندگان داخلي در اختيار دستگاه ذيربط قرار مي مورد نظر دولت براي مصرفارانه ي

ح قانونگذار دولت ملکف شده است که محصوالت ي برابر تصرشود ميهمانطور که مالحظه 
م يرخانه کارگروه تنظيد لکن مصوبه دبي نمايداريس خرمت بوري قي را بر مبنايميپتروش

 الذکر فوق آشکار با قانون ي در تعارض و مخالفتها يارانه يبازار وابسته به ستاد هدفمندساز
مت توافق شده با شرکت ي قي را مکلف کرده است تا برمبنايمي پتروشهاي شرکت

ح است که يزم به توضن خصوص الي به فروش رسانند که دراي کشاورزيتيخدمات حما
و هيچگاه  هيچ توافقي با شرکت خدمات حمايتي در خصوص قيمت محصوالت در ميان نبوده 

 هاي تعييني تکليفي بوده است و توافق مورد اشاره در متن مصوبه وجود خارجي همواره نرخ
 بوده و ي خراسان متعلق به بخش خصوصيمينکه شرکت پتروشيندارد و با توجه به ا

 به شرکت به عنوان ير قابل جبرانيد و غي شدي ماليها انيمصوبه معترض عنه زبراساس 
 و صدور حکم يدگين دادخواست رسيم اي لذا با تقدشود مي عام وارد يشرکت سهام

وان عدالت ي قانون د۱۳ ماده ۱برابطال مصوبه معترض عنه را مستنداً به قسمت الف از بند 
ک فقره قرارداد ي استدعا دارم ضمناً ين عدالت ادارواي مقام دي از محضر قضات عاليادار
 ي منتف۱۳۹۱ان سال ي در پاي کشوريتين شرکت با شرکت خدمات حماين اي مابيف

 ».ه و فاقد اعتبار استشد
  .ر استيمتن مصوبه مورداعتراض به قرار ز

  کم يسالم عل«
م بازار ينظرخانه کارگروه تين جلسه دبيکميمات چهل و يله تصمين وسيبد: احتراماً
. گردد ميل اعالم ي شده است به شرح ذ برگزار۲۵/۱۲/۱۳۹۳خ ي که در تاريدر سالجار

  .نديج را اعالم فرمايد اقدام الزم معمول و نتاييخواهشمند است دستور فرما
  

 هايي از مباحث و تصميمات متخذه چکيده
ـ مجري  /متعهد/ دستگاه سازمان 

 کننده گيرييپ

  :دستور اول
گيري درخصوص برنامه تأمين، تدارک و توزيع  ميمبررسي و تص

   ۱۳۹۴انواع کودهاي شيميايي سال 
  :خالصه مذاکرات

جناب آقاي  (توسط نماينده شرکت خدمات حمايتي کشاورزي
گزارشي به شرح پيوست ارائه )  مديره شرکتهيأترسولي عضو 

  .گرديد
  :تصميمات متخذه

گونه نارسايي مقرر گرديد به منظور جلوگيري از بروز هر ـ۱
 تهديد در روند کشت بهاره محصوالت کشاورزي کليه و

 به ميزان ۱۳۹۴هاي پتروشيمي تا پايان خرداد ماه سال  شرکت
 اقدام به عرضه انواع کودهاي ۱۳۹۳هاي مصوب سال  و قيمت

توافق شده با شرکت  (شيميايي موردنياز بخش کشاورزي
 .نمايند) خدمات حمايتي

شيمي ايران شرکت ملي صنايع پترو
  خدمات حمايتي کشاورزي شرکت

  
حه ي دولت به موجب اليت مذکور سرپرست معاونت امور حقوقيدر پاسخ به شکا

 : ح داده است کهي توض۲۵/۲/۱۳۹۵ ـ ۲۱۴۰۲/۲۷۰۷۸شماره 
  ن ي دربيجناب آقا«

  وان ي دي عمومهيأترکل ي و مديوان عدالت اداريمستشار محترم د
ت شرکت ي موضوع شکا۹۴/۲۹۳وص پرونده کالسه شماره در خص: با سالم و احترام

م يرخانه کارگروه تنظي دب۲۵/۱۲/۱۳۹۳ خراسان به خواسته ابطال مصوبه مورخ يميپتروش
 ضمن ۱۳۹۴ سال ييايمي شيع انواع کودهاي تدارک و توزتأمينبازار در خصوص برنامه 

ايي رياست جمهوري  حوزه معاون اجر۳۱/۶/۱۳۹۴ مورخ ۸۴۸۰۷ارسال تصوير نامه شماره 
  :رسد متضمن برخي دفاعيات از مصوبه مراتب ذيل در دفاع از مصوبه به استحضار مي

ده تا با يقانون برنامه پنجم توسعه دولت مکلف گرد) ۱۰۱(ماده » د«مطابق بند ـ ۱
 را به کاالها و يگذار متي قيقانون اساس ) ۴۴( اصل ي کلياستهاي سيت قانون اجرايرعا

  .دي محدود نماي ضروريارانه اي ي اساسي و کاالهاي و انحصاريخدمات عموم
ز مقرر شده چنانچه ين) ۴۴( اصل ي کلياستهاي سيقانون اجرا) ۹۰( مطابق ماده ـ۲

ر يا ساي و ي مشمول واگذاريا خدمات بنگاههايمت فروش کاالها يل قيدولت به هر دل
ف کند، دولت مکلف ير تکلمت بازاي کمتر از قيمتي را به قير دولتي بخش غيبنگاهها

ن و از محل اعتبارات و منابع يينه تمام شده را تعي و هزيفيمت تکلياست مابه التفاوت ق
 .در سال اجرا پرداخت کند و يا از بدهي اين بنگاهها به سازمان امور مالياتي کسر نمايددولت 

 يون اجراقان) ۹۰(قانون برنامه پنجم و ماده ) ۱۰۱(ماده » د«لذا مستنبط از بند
 ي اساسين است که دولت مجاز است درخصوص کاالهايا) ۴۴( اصل ي کلياستهايس

  .دين نمايين کاالها را تعيمت فروش اي قيا ارانهي يضرور
مت عادله روز کمتر باشد ي از قيفيمت فروش تکلين صورت چنانچه قيالبته در ا

  .االجراء خواهد بود نجم الزمقانون برنامه پ) ۱۰۱(ماده » د«بند ) ۲(حکم مندرج در تبصره 
ن يمادام که در قوان) ۴۴( اصل ي کلياستهاي سيقانون اجرا) ۹۲( به موجب ماده ـ۳

ن قانون و ماده مورد يحاً و با ذکر نام اين قانون صريا اصالح مواد و مقررات اي نسخ يبعد
  .ن قانون معتبر خواهد بوديد نشود، اينظر ق

) ۹۰( با توجه به ماده هيأت آن ۲۸/۱/۱۳۹۱رخ  مو۳۰ـ ۳۱ شماره ي براساس رأـ۴
مت فروش را دارد و در ين قييار تعيدولت اخت) ۴۴( اصل ي کلياستهاي سيقانون اجرا

ار دولت اعالم ي در حدود اختيمي شرکت پتروشييايميمت کودشين قيياد شده تعي يرأ
  .شده است
 ۱۶/۱/۱۳۹۳ ـ هـ ۵۰۴۲۹ت/م/۳۲۳/۹۳ب نامه شماره يتصو» ۱«ـ به موجب بند ۵
  وزيران کود آوره و کود فسفات و پتاس به عنوان کاالهاي اساسي، حساس و ضروريهيأت

 .ده اندي گردگذاري قيمتن شده و مشمول ييتع
قانون الحاق برخي مواد به قانون ) ۱(ماده » الف«بند »  ۴«ـ احکام عام تبصره ذيل جز ۶

) ۱۰۱(ماده » د«حکم خاص بند با توجه به ) ۲( دولت ي از مقررات ماليم بخشيتنظ
 که توسط دولت يميص خورده و آن دسته از محصوالت پتروشيقانون برنامه پنجم تخص

 ينيي تعيمتهاين شوند مشمول قيي تعيارانه اي ي و ضروري اساسيبه عنوان کاالها
ن يز ايقانون برنامه پنجم ن) ۲۲۶(د البته حکم مندرج در ماده يتوسط دولت خواهند گرد

 نامه به آيين» تعيين دامنه صنايع مشمول«ضمن آنکه در اين بند . نمايد الل را تأييد مياستد
  .ب نشده استي تصونامه آيينن يران موکول شده است که تاکنون اي وزهيأت

ن يس و معاوني با حضور رئ٢٤/٥/١٣٩٦خ ي در تاريوان عدالت اداري دي عمومهيأت
ل شد و پس از يوان تشکي دادرسان شعب د و رؤسا و مستشاران ويوان عدالت اداريد

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

   عموميهيأترأي 
 مصوب ها يارانه قانون هدفمند کردن ي اصالح۱ماده ) ب( تبصره جزء ۳مطابق بند 

ستور ا به دي توسط يميد محصوالت پتروشيدر خر« مقرر شده است که ۶/۱۲/۱۳۹۳
کنندگان   مصرفيارانه مورد نظر دولت براي عمل است و يمت بورس مبنايدولت به ق

م بازار در مصوبه ينکه کارگروه تنظينظر به ا» گيرد ميربط قرار يار دستگاه ذي دراختيداخل
 گذاري قيمت ي برايگريسم ديت نکرده و مکاني را رعاگذاري قيمتفات يت تشريمورد شکا

ن مصوبه مذکور خالف قانون و خارج از يدر نظر گرفته است، بنابرا يميمحصوالت پتروش
الت يقانون تشک ۸۸ و ماده ۱۲ ماده ۱ارات مرجع مصوب وضع شده و مستند به بند ياخت
  .شود مي، ابطال ۱۳۹۲مصوب سال  يوان عدالت اداري دين دادرسييو آ

  يمحمدکاظم بهرامي ـ الت اداروان عدي دي عمومهيأتس ي   رئ                               
  

  ١٣/٦/١٣٩٦                                                                             ٩٤/٩٥٥رهشما
  بسمه تعالي

  جناب آقاي جاسبي
  مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايران

  با سالم
 مورخ ٤٨٨ه شماره دادنامه  عمومي ديوان عدالت اداري بهيأتيك نسخه از رأي 

  : با موضوع٢٤/٥/١٣٩٦
 موضوع ٩/١٢/١٣٩٠ ـ ٦٣٥٤/٩٠/١٠/٣٧١ اصالح دستورالعمل شماره ٧بند ابطال «

جهت » .ها به لحاظ مغايرت با قانون  قانون هدفمند كردن يارانه٧نامه اجرايي ماده   آيين٩ماده 
  .گردد درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي

  هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربينهيأت عمومي و أتهيمديركل 

http://www.RRK.IR
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  ٩٤/٩٥٥: کالسه پرونده       ٤٨٨: شماره دادنامه        ٢٤/٥/١٣٩٦: تاريخ دادنامه
  يوان عدالت اداري دي عمومهيأت :مرجع رسيدگي

  يميم کري نعي آقا:شاكي
  ـ۶۳۵۴/۹۰/۱۰/۳۷۱شماره  اصالح دستورالعمل ۷بند  ابطال :موضوع شکايت و خواسته

   ها يارانه قانون هدفمند کردن ۷ ماده يي اجرانامه آيين ۹ موضوع ماده ۹/۱۲/۱۳۹۰
 اصالح دستورالعمل شماره ۷ ابطال بند ي به موجب دادخواستيشاک :کار گردش

 قانون هدفمند ۷ ماده يي اجرانامه آيين ۹ موضوع ماده ۹/۱۲/۱۳۹۰ـ  ۶۳۵۴/۹۰/۱۰/۳۷۱
  :ن خواسته اعالم کرده است کهيي را خواستار شده و در جهت تبها يارانهکردن 
نجانب به همراه فرزند مشترک در مورخ ي که همسر ارساند مياحتراماً به استحضار «

 ي ترک انفاق به دادگاه خانواده و دادسراي منزل مشترک را ترک و با ادعا۶/۵/۱۳۹۳
شان به نفقه معوقه ي عدم استحقاق اد نظري و تجدي مراجعه نمود که در مرحله بدويعموم
کن نامبرده با يد لي گرديل ترک منزل اثبات و منجر به صدور حکم قطعيه بدليو جار

 قانون ۷ ماده يي اجرانامه آيين ۹ اصالح دستورالعمل موضوع ماده ۷استفاده از بند 
ره تنها با ارائه  صاديک استشهاد و بدون اشاره به آراء قطعي با ارائه ها  يارانههدفمند کردن

قات و سپس ارسال آن به دادگاه بوده يفه دادسرا تحقي از دادسرا که همانا وظيک گواهي
. م جدا نموده استباش مينجانب که سرپرست خانوار يارانه خود و فرزند مشترک را از اي
هد  مشي مشهد مستقر در فرماندارهاي يارانه به ستاد ينجانب با مراجعه و ارائه آراء قطعيا

ن امر را از ي و اصالح ايزي وارهاي يارانهان درخواست استرداد يدهاشم لبافي سيجناب آقا
 نامه آيين ۹ اصالح دستورالعمل ماده ۷ه نمودم که مسئول مربوطه بند يحساب مشارال
 ۹/۱۲/۱۳۹۰ ـ ۶۳۵۴/۹۰/۱۰/۳۷۱نامه شماره (ها   قانون هدفمند کردن يارانه۷اجرايي ماده 

 نمودند لذا ضمن يرا ارائه و از انجام آن خوددار)  کشورهاي يارانه يسازمان هدفمند
د شده در باال که باعث ي اصالح دستورالعمل ق۷اعتراض به اقدامات انجام شده و بند 

 قانون ۷ و ماده يي دستورالعمل اجرا۹ن مطابق ماده يده و همچنياستفاده افراد گردسوء
 چهار واقعه ازدواج، طالق، فوت، بد ها يارانه يز در خصوص نحوه جداساها يارانه يهدفمند

ن يچکدام از ايد که هباش مي ير سرپرست خانوار و جداسازيي تغيسرپرست بودن، مبنا
 که اعمال قانون گردد مي و در ادامه موجب گردد مينجانب نيع شامل حال ايموارد و وقا

 يه شود لذا بدواً تقاضاچه دست افراد و مسئوالن مربوطيده و بازي انجام گرديقه ايسل
 جهت به يميسا کري و پريليه کميز وجه به حساب خانم مرضيصدور دستور موقت وار

 اصالح دستورالعمل موضوع ۷ا اصالح ماده ين لغو ين و همچنيت همسرم به تمکيمحکوم
 ـ ۶۳۵۴/۹۰/۱۰/۳۷۱نامه شماره (ها   قانون هدفمند کردن يارانه۷نامه اجرايي ماده   آيين۹ماده 

 ».مورد استدعاست) ها يارانه ي سازمان هدفمند۹/۱۲/۱۳۹۰
  :ر استيت به قرار زيمتن مقرره مورد شکا

.....  

.....  

.....  
ا فرزند يا فرزند موجب حذف اطالعات زوجه ي زوجه ي ترک انفاق از سوي ادعاـ۷«

نوار  در قالب خايارانه ويا ي سرپرست خانوار و پرداخت سهم کمک ياز فهرست افراد تبع
 و ينفع موظف است با در دست داشتن درخواست کتبيد خواهد بود و فرد ذيجد

 يده باشد، به فرمانداري محله رسيا شوراهاي ي اسالمي شوراتأييد که به ياستشهاد محل
  .ديمربوطه مراجعه نما

ز مشمول يا فرزندان خانوار ني فرزند الذکر فوق چنانچه حسب مدارک ـ۱تبصره
 پرداخت  آنان هم به مادرهاي يارانه کنند، کمکها و يوده و با مادر زندگترک انفاق ب امر

 .خواهد شد
د به دادگاه صالحه توان مي ترک انفاق مورد قبول زوج نباشد، ي چنانچه ادعاـ۲تبصره
ن ي مفاد اين اعتراض تا زمان صدور حکم دادگاه مانع اجراي به هر حال ايد وليمراجعه نما

ک از ي در رابطه با هر ييات و اقدامات اجرايد عملنماي مياً اضافه ضمن. بند نخواهد بود
 نامه آيين) ۹( دستورالعمل ماده يينامه اجرا وهيمقرر در شب ي به ترتالذکر فوق يبندها
 ».ها خواهد بود يارانهقانون هدفمند کردن ) ۷( ماده يياجرا

 يازمان هدفمندسازرعامل سيره و مدي مدهيأتس ييت مذکور، ريدر پاسخ به شکا
  :ح داده است کهي توض۵/۳/۱۳۹۴ ـ ۱۴۹۵/۱۰/۹۴/۳۷۱حه شماره ي به موجب الها يارانه

  کم  يسالم عل«
  موضوع دعوي آقاي نعيم کريمي۹۴۰۲۲۲احتراماً، در خصوص پرونده کالسه بايگاني 

  :رساند ميل را به استحضار يت سازمان متبوع نکات ذيبطرف
 به آحاد ير نقدي و غيارانه نقدي، پرداخت ها يارانه يسازقانون هدفمند) ۷( ماده ـ۱

ات، نحوه عمل و يح جزئين و تشرييات آن را در قالب چند سطر تبيز و کليجامعه را تجو
 مشتمل بر يي اجرانامه  آيينماده مزبور به) ۱(ن ماده را وفق تبصره يضاح مفاد ايا
 مورد ي اطالعاتيها گاهي پايازس ل و به هنگاميتشک«، » جامعه هدفيي شناسايچگونگ«
 هيأتب ي موضوع آن ماده را به تصويو پرداختها» نحوه پرداخت به جامعه هدف«، »ازين

نامه اجرايي  لذا در راستاي اجراي مفاد تبصره قانوني مذکور، آيين. وزيران موکول نموده است
 ـ ۲۸۶۱۰/۴۴۵۲۰ ها تصويب و طي تصميم نامه شماره قانون هدفمند کردن يارانه) ۷(ماده 
  . جهت اجرا ابالغ شده است۱۱/۲/۱۳۸۹

اد يل اعتي از قبيدر موارد«: ده استي موصوف مقرر گردنامه آيين) ۹( طبق ماده ـ۲
ا مجنون شدن، عدم حضور يا مفقود و ي بودن، فوت يسرپرست خانوار به مواد مخدر، زندان

 ، عدم صالحيت سرپرست)کشورمثل زندگي خارج از (سرپرست خانوار در محل زندگي خانوار 
ند، باش ميد و فاقد سرپرست شون مي ي نگهداري که در مراکز شبانه روزيخانوار و افراد

.  نامه به تشخيص سازمان، به سرپرست ديگري پرداخت خواهد شد موضوع اين آيين يکمکها
ن ي ايرا اجي الزم برايها ه و ابالغ دستورالعمليز، تهي مورد بحث ننامه آيين) ۱۳(ماده 
ربط ي ذيي اجرايها  دستگاهي با همکارها يارانه ي را به سازمان هدفمندسازنامه آيين

 يي اجرانامه آيين) ۹(ن دستورالعمل موضوع ماده يبنابرا.  استهمحول نمود) حسب مورد(
 ۷ و ۶، ۵ يه آن، موضوع الحاق بندهاي و اصالحها يارانهقانون هدفمند کردن  )۷(ماده 

 هاي اجرايي ذيربط من جمله معاونت حقوقي وزارت کور با همکاري دستگاهدستورالعمل مذ
هاي  ترتيب طي شمارهن و به ين سازمان تدويران توسط اي اي اسالمي جمهوريدادگستر
 اجرا ابالغ ي برا۹/۱۲/۱۳۹۰ ـ ۶۳۵۴/۹۰/۱۰/۳۷۱ و ۲۸/۷/۱۳۸۹ ـ ۸۹/ص/۱۴۳۱۳

 آن در اجراي مقررات قانوني) ۷(بند بنابراين اصالحيه دستورالعمل من جمله . گرديده است
 .دباش مي بر آن متصور نيرادي صادر شده و االذکر فوق

 وقت و جمهور رئيس ي استانيده در سفرهايات عدي متعاقب اعتراضات و شکاـ۳
 در رابطه با بانوان بد سرپرست، ييانعکاس مراتب به مقامات و سازمان متبوع و مراجع قضا

ت زنان از ي رفع محرومي خواستار چگونگين کشوري مسئولاندرکاران و همواره دست
نه به عنوان نمونه توجه ين زمي که در ااند بوده يارانه در موارد اختالفات خانوادگيافت يدر

ت از حقوق زنان و ي دفتر حما۱۳/۷/۱۳۹۰ ـد /ح/۳۹۹آن شعبه را به مفاد نامه شماره 
 جناب ۲۶/۷/۱۳۹۰ـ۲۷۳۶۷/۰۱/۹۰ کل استان تهران و نامه شماره يکودکان دادگستر

  .دارد ميوست معطوف ير پي وقت به شرح تصاوير دادگستري وزياري بختيآقا
 متن ياست جمهوري ري رفع مشکالت مطروحه معاونت حقوقيان ذکر است برايشا
ب به دولت ارسال نمود که به انضمام نامه ير مراحل تصويه و جهت سي را تهيا مصوبه
ـ ۲۰۵۸۸۴/۱۵۰۸۰ دولت و نامه شماره هيأت دبير ۲۳/۷/۱۳۹۰  ـ۱۴۵۱۴۸/۴۷۰۸۰شماره   

 .گردد جمهور جهت مزيد استحضار جناب عالي ايفاد مي  معاون حقوقي رييس۱۸/۱۰/۱۳۹۰
 خواستار اصالح ۱۱/۱۱/۱۳۹۰ـ۲۲۰۰۳۸/۴۷۰۸۰ دولت طي نامه شماره هيأتالنهايه دبير 

ارانه به بانوان ي به منظور پرداخت ها يارانههدفمند کردن قانون ) ۷(نامه اجرايي ماده  آيين
جانبه و   همهيها يآخر االمر پس از انجام بررس. ن سازمان شده استيبد سرپرست از ا

 و با استفاد از ساز و يجمهور سيي ري جلسات با معاون حقوقيکارشناسانه و برگزار
شعار تحت اال  فوقياز به مصوبه دولت، نسبت به الحاق بندهاي و بدون ني قانونيکارها

قانون هدفمند ) ۷( ماده يي اجرانامه آيين) ۹(اصالح دستورالعمل موضوع ماده «عنوان 
 .اقدام و پس از ابالغ مورد عمل قرار گرفته است» ها يارانهکردن 
 است و يراني هر فرد ايت مقررات مربوط، حق قانوني با رعايارانه نقدي پرداخت ـ۴

معهذا هر چند . گيرد ميال در ماه صورت ي ر۰۰۰/۴۵۵غ ن پرداخت به ازاء هر نفر به مبليا
دات الزم و سهولت امر در مقام اجرا در رابطه با نحوه پرداخت يجاد تمهي ايقانونگذار برا

 و يارانه در قالب پرداخت نقدي«: قانون مقرر نموده است) ۷(ماده » الف«ارانه در بند ي
 کشور به سرپرست خانوار يه خانوارهايکلزان درآمد خانوار نسبت به ي با لحاظ ميرنقديغ

اد شده به دولت اجازه ي يماده قانون) ۲(لکن به صراحت مفاد تبصره » .شود ميپرداخت 
ا ي مشمول يها ها به نام سرپرست خانواده يارانه يحساب هدفمندساز«داده شده است 

  »».يد، افتتاح نماشود مين يي که توسط دولت تعيگريط ديفرد واجد شرا
ن يس و معاوني با حضور رئ٢٤/٥/١٣٩٦خ ي در تاريوان عدالت اداري دي عمومأتهي

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

  
   عموميهيأترأي 

ارانه در ي«ها  مقرر شده است که  يارانهفمند کردن  قانون هد۷ماده ) الف(مطابق بند 
 يه خانوارهايزان درآمد خانوار نسبت به کلي با لحاظ ميرنقدي و غيقالب پرداخت نقد

ز مقرر شده ي قانون مذکور ن۲به موجب تبصره . »کشور به سرپرست خانوار پرداخت شود
ا ي مشمول يها ست خانوادهها را به نام سرپر يارانه يد حساب هدفمندسازتوان ميدولت «

و براساس تبصره » ...دي، افتتاح نماشود مين يي که توسط دولت تعيگريط ديفرد واجد شرا
 و يشنهاد وزراء امور اقتصادين ماده با پي انامه آيينه ي، تهالذکر فوق قانون ۷ک ماده ي

ب يبه تصو کشور ريزي برنامهت و يريس سازمان مديي و ري اجتماعتأمين، رفاه و ييدارا
 ۹اد شده و ماده ي قانون ۷نکه در ماده ينظر به ا. ده استيز گرديران تجوي وزهيأت

ا يد و يجاد خانوار جديط اي و شراها يارانه ي آن، نحوه جداسازيي اجرانامه آييندستورالعمل 
 آن ين توسعه و تسري مشخص شده است، بنابراير سرپرست خانوار در سامانه رفاهييتغ

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


 ٢١١٤٠شماره                       WWW.DASTOUR.IR                         ۱۶/٧/١٣٩٦روزنامه رسمي                          WWW.RRK.IR                         ٨صفحه 

 اصالح ۷رت دارد و بند ي قانون مزبور مغا۷ا فرزند با ماده يرک انفاق زوجه  تيبه ادعا
 قانون هدفمند کردن يارانه مستند ۷نامه اجرايي ماده   آيين۹دستورالعمل موضوع ماده 

مصوب  يوان عدالت اداري دين دادرسييالت و آيقانون تشک ۸۸ و ماده ۱۲ ماده ۱ بند به
  .شود مي ابطال ١٣٩٢سال 
  يمحمدکاظم بهرامي ـ وان عدالت اداري دي عمومهيأتس ي                              رئ    

  
  ١٣/٦/١٣٩٦                                                                             ٩٤/٤٤١رهشما

  بسمه تعالي
  جناب آقاي جاسبي

  مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايران
  با سالم

 ٤٨٩ ـ ٤٩٠ عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه هيأتيك نسخه از رأي 
  : با موضوع٢٤/٥/١٣٩٦مورخ 
ـ ٣١١٦٦ابطال مصوبه شماره «  اليحه« شوراي اسالمي شهر شيراز در خصوص ٩/١١/١٣٩١ 

ت  جهت درج در روزنامه رسمي به پيوس»».برداري موقت از ساختمانها اخذ ساليانه بهره
  .گردد ارسال مي

  هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربينهيأت عمومي و هيأتمديركل 
  

 ٤٨٩ ـ ٤٩٠: شماره دادنامه                   ۲۴/٥/١٣٩٦: تاريخ دادنامه
  ٩٥/٨٩، ٩٤/٤٤١: کالسه پرونده

  يوان عدالت اداري دي عمومهيأت :مرجع رسيدگي
ان يراز با وکالت آقاي شي سازمان نظام پزشکـ٢زاده   محمد کامراني آقاـ١ :شاكيان

   درونکاليري نصي و عليديدرضا سعيحم
 ي شورا٩/١١/١٣٩١ ـ ٣١١٦٦ ابطال مصوبه شماره :موضوع شکايت و خواسته

  »برداري موقت از ساختمانها اليحه اخذ عوارض ساليانه بهره«اسالمي شهر شيراز در خصوص 
 ابطال مصوبه يزاده به موجب دادخواست ران محمد کامي آقا ـ الف:کار گردش

حه اخذ عوارض يراز در خصوص الي شهر شي اسالمي شورا٩/١١/١٣٩١ ـ ٣١١٦٦شماره 
 ـ ٣٨٢١٧ شماره ي موقت از ساختمانها و ابطال مصوبه اصالحبرداري بهرهانه يسال
 راز در خصوص دفاتر وکالء را خواستار شده و دري شهر شي اسالمي شورا١٢/١١/١٣٩٢

  :ن خواسته اعالم کرده است کهييجهت تب
وست ي پ٢٠/٩/١٣٨٧ ـ ١٦٩٥عه نامه شماره ينکه به موجب مباياحتراماً، نظر به ا«

ک واحد آپارتمان به مشخصات يد يزاده و شرکاء نسبت به خر نجانب محمد کامرانيا
 فرمان ييص دفاتر وکالت خود و فرزندانم از ستاد اجرايعه نامه جهت تخصيمندرجه در مبا

م يا  آن مبادرت نمودهي که جهت انتقال رسمياقدام کرده و در سال جار) ره(امام 
 مربـوطه ي اعالم پاسخ استعالم دفتر اسناد رسميراز در راستـايک شي منطقه يشهردار

 شهر عوارض ي اسالمي شورا١٢/١١/١٣٩٢ ـ ٣٨٢١٧ شماره يمستنداً به مصوبه اصالح
ال بابت عوارض از ي ر٧٦٠/٤٩٧/١٠٢وست مبلغ يش پيا طبق ف موقت ربرداري بهرهانه يسال

 دفتر وکالت:  مطالبه نموده است و حال آنکه اوال١٣٩٤ً تا انتهاي خرداد ١٣٩٣ابتداي سال 
 ٢٤طبق تبصره بند : اًي در ماده واحده مصوبه مذکور خارج بوده ثانياز شمول موارد اعالم

ن قانون يله مالک از نظر ايوس.. .الت و مطب ور کردن دفتر وکي داي قانون شهردار٥٥ماده 
 يز دفتر وکالت از شمول مقررات نظام صنفي و نشود مي محسوب نياستفاده تجار

.  قانون تجارت نبوده است٢ک از مشاغل احصاء شده در ماده يچ ي و در زمره هيمستثن
ل ماده يه تبصره ذم مستنداً بباشي مين واحد مربوطه ينجانبان مالکينکه ايهذا نظر به ايعل
 يوان عالي دي عمومهيأت ٢٠/٦/١٣٧٥ ـ٦٧ شماره ي و رأي قانون شهردار٥٥ ماده ٢٤

د باش مي شهر خارج ينکه دفتر وکالت از شمول مصوبه مذکور شوراي بر ايکشور مبن
 ي است معترض بوده و تقاضاينسبت به مطالبه عوارض مذکور که فاقد محمل قانون

 ».يمبطال مصوبه مذکور در خصوص دفاتر وکالت دار و صدور حکم بر ايدگيرس
کاتور ي ثبت دفتر اند١٩/٥/١٣٩٦ ـ ١٠١٣ که به شماره اي اليحه به موجب يشاک

  : شده اعالم کرده است کهي عمومهيأت
  يوان عدالت اداري محترم دي عمومهيأت«

نکه در دادخواست ي نظر به اهيأت آن ٩٤/٤٤١احتراماً، در خصوص پرونده کالسه 
 گرديده ١٢/١٠/١٣٩٢ ـ ٣٨٢١٧تقديمي با توجه به متن آن اشتباهاً تقاضاي ابطال مصوبه 

 به ١٢/١٠/١٣٩٢ ـ ٣٨٢١٧که بدين وسيله خواسته خود را از تقاضاي ابطال مصوبه شماره 
 ابطال يراز اصالح و تقاضاي شهر شي شورا٩/١١/١٣٩١ ـ ٣١١٦٦ابطال مصوبه شماره 

  ».يرالذکر را دارممصوبه اخ
آقايان حميدرضا سعيدي و علي نصيري درونکال به وکالت از سازمان نظام پزشکي ) ب

 در خصوص وضع ٩/١١/١٣٩١ ـ ٣١١٦٦شيراز به موجب دادخواستي ابطال مصوبه شماره 
 ١٢/١١/١٣٩٢ ـ ٣٨٢١٧برداري موقت از مطب و ابطال مصوبه اصالحي شماره  عوارض بهره

تر وکال را خواستار شده و در جهت تبيين شوراي اسالمي شهر شيراز در خصوص دفا
 :اند که خواسته اعالم کرده

 يم وکالتنامه ملصق به تمبر و به وکالت از سوياحتراماً، ضمن عرض ادب با تقد«
  :رساند ميالً به استحضار آن قضات ي ذيشاک

مستنداً به منصوص ! ت قانون و نه حکومت اشخاصيت به اصل حاکميبا عنا: اوالً
ت ي قانونگذار فعال١٣٦٦ده قانون محل مطب پزشکان و حرف وابسته مصوب سال ماده واح

 ي و اجاره اي ملکي تجارـ ي مسکونيپزشکان و حرف وابسته را در اماکن و ساختمانها
، ي مسکونيت پزشکان و حرف وابسته در ساختمانهايبالمانع اعالم لذا به حکم مقنن فعال

ه ژيت وي آن به موجب وضع قانون خاص مورد حماير فارغ از کاربي و اجاره اي ملکيتجار
 با استناد به مصوبه فاقد وجاهت ٢الکن مشتکي عنه رديف . قانونگذار واقع گرديده است

 با صدور اخطاريه به اطباء و دندانپزشکان با مطالبه مبالغ گزاف و ١قانوني مشتکي عنه رديف 
ز ادامه فعاليت و ارائه خدمات من غير حق ضمن پلمپ برخي از مطبها و با جلوگيري ا

درماني با نصب بنر در محل، ديگر اطباء را نيز به پلمپ محل مطب در صورت عدم پرداخت 
  .مستنداً به مصوبه شوراي شهر شيراز تهديد کرده است! برداري موقت عوارض بهره

 و به موجب اصول ين قانونيد حسب موازباشي مي که مستحضر يهمان طور: اًيثان
راجع ـمات مـيها و تصم نامه آيينوبات، ـ مصيتبار و وجاهت قانونـ مالک اعيوقـق حيکل

ا ين عدم تعارض و ي و همچنيت ذاتيت حدود صالحيبه طور اعم و اخص منوط به رعا
گر ي و دي اسالمين مصوب مجلس شورايمات متخذه با نصوص قوانيتزاحم مفاد تصم

 در صورت تعارض ي و اصولي داللت عقل نفسه ذاته بهيلذا ف. دباش ي مين امريقوان
مات متخذه با روح حاکم بر يا تزاحم تصمي مقنن و ينيمصوبات موصوف با احکام تقن

مات ين خاص، مصوبات و تصمي ناظر بر قوانيتي خصوصاً مقررات حماينيغرض احکام تقن
  .دباش ميموصوف محکوم به بطالن 

 ـ ٥٧٦ه شماره ي وحدت رويرأ کشور به موجب يوان عالي دي عمومهيأت: ثالثاً
 من جمله ي در احکام متعدديوان عدالت اداري دي عمومهيأتن ي و همچن١٤/١٠/١٣٧١
 شهر مشهد، منطوقاً و ي در ابطال مصوبه شورا١٨/١٢/١٣٨٧ ـ ٨٧/٨٧٢ شماره يرأ

فات ين حرف از توصيت اطباء و انصراف مکان اشتغال اي فعاليمدلوالً بر فقدان وصف تجار
 و امکنه تحت تصرف آنان يت صنوف تجارتي ناظر بر فعاليقات قانونيي و تضيتجاراماکن 
 .اند ح فرمودهيتصر

به موجب قواعد ناظر بر حقوق عمومي وضع هر گونه قاعده آمره و با مطالعه : رابعاً
اجع دولتي و با موسسات عمومي هرگونه وجهي از اشخاص به واسطه مصوبات مر

مي مشروط به ارائه خدمتي مشخص است که در مانحن فيه دولتي و شوراهاي اسالغير
 و ١٦معهذا هر چند مطابق بند . باشد مشروعيت مطالبه منوط به رعايت اين اصل مي

 قانون تشکيالت، وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي کشور و انتخاب ٧١ ذيل ماده ٢٦
 ارائه شده توسط شهرداران از جمله وظايف شوراهاي اسالمي شهر تصويب نرخ خدمات

نامه مالي و معامالتي شهرداريها  شهرداري و سازمانهاي وابسته به آن با رعايت آيين
باشد، اما نظر به تصريحات و تأکيدات مکرري آراي صادره از هيأت عمومي ديوان  مي

: عدالت اداري در ابطال مصوبات خالف قانون شوراهاي اسالمي مفيد اين معناست که
ات و اخذ وجه منوط به انجام و ارائه خدمتي معين از سوي شهرداري تعيين نرخ خدم

است و شوراها الزاماً بر اساس سياست عمومي دولت که از سوي وزارت کشور اعالم 
باشند و نه داراي اختيارات بي حد  گردد مجاز به  تصويب و تعيين عوارض شهري مي مي

صوبه شوراي اسالمي شهر شيراز معهذا با تدقيق در م! و حصر در وضع و اخذ عوارض
گردد نه تنها هيچ ارائه خدمت محصور و مشخصي نفياً و  خوبي مستنبط و مستفاد مي به

يا اثباتاً به مطب پزشکان و اطباء ارائه نگرديده تا بدين توجيه شهرداري شيراز حسب 
ذ آن محق به مطالبه و اخ! برداري موقت مصوبه معترض عنه در قالب عنوان کذايي بهره

باشند بلکه بر خالف اراده تقنيني قانونگذار حسب ماده واحده قانون محل مطب 
 که فعاليت پزشکان وحرف وابسته را در اماکن و ١٣٦٦پزشکان و حرف وابسته مصوب 

ساختمانهاي مسکوني، تجاري ملکي و اجاره اي را بالمانع اعالم داشته اند محسوب لذا 
في نفسه اخذ هرگونه وجهي از اطباء شاغل در اماکن در بادي نظر واضح و مبرهن است 

مسکوني اعم از ملکي و اجاره اي در تعارض فاحش با روح حاکم بر ماده واحده مرقوم و 
بر خالف اراده مقنن تلقي و اساساً شوراي اسالمي شهر شيراز به کيفيت مانحن فيه 

اماکن مسکوني مجاز و محق به وضع عوارض من غير حق از مطب اطباء مستقر در 
 .باشند نبوده و نمي
وان عدالت ي دي عمومهيأت ١٧/٧/١٣٨٤ـ  ٣٨١ شماره يبا مالک منطوق رأ: خامساً

ت يزياز کل حق و% ٣ت پزشکان به ماخذ يزيه حاکم از مبلغ حق وي و حسب رويادار
از % ٢ن به ماخذ ي و همچنشود ميز ي محل واريکسر که بابت عوارض به حساب شهردار

ز و مضافاً جالب ي وارياتيات به حساب سازمان امور ماليز کسر و بابت ماليت نيزيکل حق و
 ٢٤/١٢/١٣٩٣ ـ ٩٧٣٢راز به شماره ي شهر شي اسالميآن که به موجب مصوبه شورا

  .گردد ميحده محاسبه و در معرض وصول واقع ي پزشکان به طور عليانه شغليعوارض سال
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وان ي دي عمومهيأت ١٨/١٠/١٣٨٤ ـ ٥٧٢ـ ٥٧٣ شماره يمستفاد از آرا: سادساً
 به وضوح ١ف ي عنه ردي شهر تهران اقدام مشتکي در ابطال مصوبه شورايعدالت ادار

ات بر يل آن از قانون مالي ذ١ و تبصره ٥٠ ماده يود ناظر بر اجرايمنصرف از ارکان و ق
ش ياستدالالت پ لذا با امعان نظر به ي تلق٥ قانون برنامه توسعه ١٧٤ارزش افزوده و ماده 
ق بارز يب مصوبه معترض عنه از مصادي عنه به قانون مرقوم در تصويگفت تمسک مشتک

ار منتج به اجحاف و ذ اراده قانونگي قلمرويارات و توسعه ناروايسوء استفاده از حدود اخت
  .گردد مي ي اکل مال باطل تلقيع حقوق مکتسبه اطباء و مشمول حرمت شرعييتض

  شريف آن قضات فرهيخته مستدعي است با عنايت به مستنداتعلي ايحال از محضر
راز بـا ي شي و با توجـه بـه مکاتبات شهرداريه استناديه و موضوعي و ادامه حکميابراز

 برداري بهرههم بـه پرداخت مبالغ گزاف به عنوان حق ي بر الزام مشارالياطباء شهر مبتن
 پزشکان يگر مطبهايبها و اخطار به پلمپ د از مطيموقت و متعاقباً اقدام به پلمپ تعداد

 موجبات ي به اصل دعوي ماهويدگي مصوبه معترض عنه تا رسيبال شک تداوم اجرا
 اطباء تحت پوشش سازمان نظام ي و معنوير ماديحدوث اضرار و لطمات جبران ناپذ

ن يي از قانون آ٣٤ز ماده يهذا به تجويعل. ديراز را باعث خواهد گردي شهر شيپزشک
»  االسالميالضرر و ال ضرار ف.. .ي النبينه« ي و قاعده فقهيوان عدالت اداري ديدادرس

 و ٩/١١/١٣٩١ ـ ٣١١٦٦ بر توقف مصوبه شماره ي صدور دستور موقت مبنيبدواً استدعا
 يراز و در ثاني شي شهر و شهرداري اسالمي شورا١٢/١١/١٣٩٢ـ٣٨٢١٧ يمصوبه اصالح

ظور استواري عدالت و اجراي صحيح موازين قانوني ابطال مصوبه معترض عليه به من
 ».باشد مي استدعا تحت

  ثبت دفتر انديکاتور١٨/٥/١٣٩٦ ـ ١٠١٤اي که به شماره  وکالء شاکي به موجب اليحه
  : کهاند کرده شده اعالم ي عمومهيأت

 در ١٠/٥/١٣٩٦ـ٩٤٥رو اعالم وکالت به شماره ثبت ياحتراماً ضمن عرض ادب در پ«
م اصل وکالتنامه يوان، با تقدي دي عمومهيأت مطروح در ٩٥/٨٩نده کالسه خصوص پرو

نجانبان ي به ا٣٥٣٥٩٥ل وکالتنامه شماره ي متضمن توک٨/٥/١٣٩٦ـ٥١٦٧شماره 
 يسازمان نظام پزشک (ي شاکي درونکال به وکالت از سويري نصي و عليديدرضا سعيحم
نجانبان ي صادره به نام ايه هايخطار اوراق و ايد تماميي است، دستور فرمايمستدع) رازيش

  .د در وکالتنامه در معرض اقدام واقع گردديو آدرس مق
ن ي و نظر به ستون خواسته بديميت به شرح دادخواست تقدين با عناي همچن

 شوراي اسالمي شهر شيراز ١٢/١١/١٣٩٢ ـ ٣٨٢١٧وسيله، تعرض نسبت به مصوبه اصالحي 
 ٩/١١/١٣٩١ ـ ٣١١٦٦ظر نبوده و صرفاً مصوبه شماره به دليل عدم ارتباط موضوع مناط ن

 مطمح ير حرف وابسته درماني موقت از مطب و سابرداري بهرهدر خصوص وضع عوارض 
  ».باشد مينظر و تحت استدعا 

 ارسال شده بود، ي شاکي براي عمومهيأت که از طرف دفتر ي اخطار رفع نقصيدر پ
  عموميهيأت ثبت دفتر انديکاتور ٢٥/٢/١٣٩٥ ـ ٢٢٩اي که به شماره  به موجب اليحه يو

 :شده اعالم کرده است که
   يوان عدالت اداري دي عمومهيأتر دفتر محترم يمد«

  اتيبا سالم و تح
وان از يخته آن ديقات روز افزون قضات فرهي توفياحتراماً ضمن عرض ادب و با آرزو

 پرونده کالسه ه رفع نقص صادره موضوعيت، در عطف به اخطاريدرگاه حضرت احد
 يوان عدالت اداري دي عمومهيأت در يدگي مطروح رس٩٤٠٩٩٨٠٩٠٠٠٠٠٠٠٢٠٣٨

سته ي جهت استحضار و هرگونه اقدام شاي در فرجه مقرره قانونيص اعالميمراتب رفع نقا
  .گردد ميم ي تقديبه شرح آت
  :ن قسمت مورد درخواست ابطال از مصوبه معترض عنهيي در خصوص تعـ١

ه و جهات ي متضمن ادله حکميميالالت مرقوم در دادخواست تقدرو استديدر پ
 ٣١١٦٦ر مصوبه شماره يم تصويوست با تقدي مطروحه به پي دعويه وجاهت قانونيموضوع

  :رساند ميبه استحضار راز ي شهر شي اسالمي شورا٩/١١/١٣٩١ـ 
 انتهاي به شرح) مطب و ساير حرف وابسته(تسري ماده واحده نسبت به مراکز درماني 

برداري موقت   از ماده واحده و شمول حکم مقرره اخذ عوارض بهره٢ و ابتداي سطر ١سطر 
نسبت به مطب اطباء و حرف وابسته و مآالً الزام مراکز درماني به پرداخت عوارض ساليانه 

 به کيفيت ٢ و به تبع مشتکي عنه رديف ١از سوي مشتکي عنه رديف ! برداري موقت بهره
محل مطب پزشکان و حرف وابسته صريحاً بر خالف تجويز قانونگذار وفق قانون مانحن فيه 

 محسوب که به شرح ادله ي اسالمي مجلس شورا١٣٦٦ مصوب ي مسکونيدر ساختمانها
 مورد اعتراض و ابطال شمول مصوبه معترض عنه نسبت يمي در دادخواست تقديياحصا

 ي عمومهيأت مقام ي قضات عاليواز س) ر حرف وابستهيمطب و سا ( يبه مراکز درمان
  .دباش مي ي قانوني تحت استدعايوان عدالت اداريد

ن شرع مطمح نظر و يل خالف بيدر خصوص ابطال مصوبه معترض عنه به دلـ ٢
  ».دباش ميمورد درخواست ن

 :ر استيمتن مصوبه مورد اعتراض به قرار ز

  »ا موقت از ساختمانهبرداري بهرهانه يحه اخذ عوارض ساليال«
، ي تجارين امالک خود را به صورت انباري از مالکياز آنجا که بعض: ماده واحده

 ير از کاربريبه غ.. . وي، ادار)ير حرف وابسته درمانيمطب و سا (ي، درماني، ورزشيآموزش
 و مراجع يف در شهردارين تکلييند و مراتب جهت تعده ميمربوطه مورد استفاده قرار 

ا تاکنون موضوع يد باش مي يدگيدر حال رس.. . و١٠٠ ماده ياونهيسيربط از جمله کميذ
 استفاده از ملک خود به صورت ين متقاضيا مالکيدر مراجع مذکور مطرح نشده باشد و 

ن ينفعان اي حقوق شهر از ذتأمينموقت بوده و قصد اخذ مجوز دائم ندارند لذا به منظور 
راز يم شهر شين در سطح محدوده و حريربرداران، مستاج ن، بهرهيگونه امالک اعم از مالک

راز اجازه ي شيات بر ارزش افزوده به شهرداري قانون مال٥٠ل ماده ي ذ١و مستند به تبصره 
» برداري موقت عوارض بهره« عوارضي تحت عنوان ١٣٩٢شود از ابتداي سال  داده مي
  :ل اخذ گردديبه شرح ذ
 به ازاء هر p۳انه معادل ي کار، سال و دفاتري تجاري استفاده موقت به صورت انبارـ ١

  .ربنايمترمربع ز
  .ربناي به ازاء هر مترمربع زp ۵/۱انه معادل ير موارد سالي استفاده  موقت در ساـ ٢

 موجود ينگهاي پارکي موقت بر روبرداري بهره حق صدور مجوز ي شهردار:١تبصره
 و ي و امالک با کاربري صادره و اراضيا ذکر شده در پروانه و مجوزهايساخته شده و (

  .نگ نداردير پارکينگ را به عنوان استفاده غيضابطه پارک
برداري  برداري موقت بر اساس مراتب فوق صرفاً جهت بهره  صدور مجوز بهره:٢تبصره

. نمايد ساليانه بوده و هيچ گونه حق ديگري تحت هر عنوان براي صاحب آن ايجاد نمي
برداري موقت وفق  دت يکسال مجدداً با اخذ عوارض بهرهتواند پس از انقضاي م شهرداري مي

  .برداري موقت اقدام و يا از ادامه کار جلوگيري نمايد مقررات روز نسبت به تمديد مجوز بهره
 بلکه گردد مي محسوب نير کاربريي پرداخت عوارض استفاده  موقت تغ:٣تبصره

 که عوارض آن يدت زمان مشخص مي موقت و صرفاً برابرداري بهرهصرفاً بابت استفاده و 
 .دباش ميپرداخت شده است 

 و استفاده دائم از ملک مورد نظر ير کاربرييل امکان تغي چنانچه به هر دل:٤تبصره
 يا در اثر صدور رأي ي مودينکه بر اساس تقاضايسر گردد اعم از اي فوق ميهايبا کاربر

 و يوارض متعلقه وفق مقررات جار بر ابقاء عي بر ابقاء باشد مبني مبن١٠٠ون ماده يسيکم
 با يچ گونه ارتباطي مربوطه به نرخ روز قابل محاسبه و وصول بوده و هيدستورالعملها

ن گونه موارد زمان پرداخت ي است در ايهيبد. ن مصوبه ندارديوجوه پرداخت شده وفق ا
 ي بناري زين مصوبه براي دائم، وصول عوارض موضوع ابرداري بهرهعوارض و صدور مجوز 

  . خواهد شدي مجوز دائم منتفيدارا
به استثناء ( از امالک برداري بهرها امکان ي موقت و برداري بهره صدور مجوز :٥تبصره

 ي موقت صرفاً در صورتبرداري بهرهجهت استفاده موقت با پرداخت عوارض ) نگيپارک
.. .ست وي زطي محي، آلودگيکي، ترافي، شهرسازي با ضوابط فنياست که با نظر شهردار

 و ي معاونت شهرسازي اخذ نظر کتبيرت نداشته باشد و در خصوص ضوابط شهرسازيمغا
  . استي ضروري شهرداريمعمار

متضامناً ضامن پرداخت .. .بردار، مالک، مستاجر و نفع ملک اعم از بهرهي ذ:٦تبصره
  .ندباش مين خصوص ي در ايمطالبات شهردار

 االجراء شدن مصوبه ملزم به پرداخت ز تاريخ الزم امالک موضوع ماده واحده ا:٧تبصره
  .ندباش ميعوارض 

گر ي وصول دي از ملک بوده و نافبرداري بهره عوارض مزبور صرفاً جهت :٨تبصره
  .نخواهد بود.. . ويانه محل مشاغل، عوارض نوسازي از جمله عوارض ساليعوارض قانون
ن مصوبه موضوع را اعالم ي ا شدناالجراء الزم مکلف است پس از ي شهردار:٩تبصره

ن مصوبه يل به استفاده از ملک به نحو مذکور در اينفعان مايد تا چنانچه ذمي نمايعمو
  .ندي محل اقدام نمايليند نسبت به تعطباش مين

  مرجع رفع هر گونه اختالف در خصوص عوارض موضوع اين مصوبه کميسيون:١٠تبصره
 .ها خواهد بودي قانون شهردار٧٧ماده 

  چنانچه امالک مورد نظر داراي فضاي باز باشد و مالک از آن استفاده نمايد:١١صرهتب
  .دير پرداخت نمايانه خود را طبق فرمول زي باز سالي از فضابرداري بهره عوارض يستيبا

T =بازي موقت از فضابرداري بهرهانه يعوارض سال   
S =باز مورد استفادهيمساحت فضا   
P =محاسبه عوارض مالکبندي منطقهمت يق   

 در مدت ي که جهت احداث بنا پس از اخذ پروانه ساختمانينيه مالکي کل:۱۲تبصره
ز کارگاه دارند ضمن درخواست ي جهت تجهياز به استفاده از معابر عمومياعتبار پروانه ن

 ملزم به پرداخت ي منطقه و ارائه تعهد الزم در صورت موافقت شهرداري به شهرداريکتب
  .ندباش مي ۱۱س تبصره عوارض بر اسا
 مجوز اخذ يد از شهرداري باين مصوبه مي ايايان استفاده از مزاي متقاض:۱۳تبصره

  .ندينموده و بر اساس آن نسبت به استفاده اقدام نما
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برداري موقت   در مواردي که شهرداري بنا به تقاضاي متقاضيان با بهره:۱۴تبصره
 در قالب اخذ تعهد و انعقاد قرارداد يستيد باينما مين مصوبه موافقت ي شرح مذکور در ابه

، يي، شبه قضايي در مراجع قضاي بعدي احتماليان، امکان طرح هرگونه ادعاهايبا متقاض
ان ي و حقوق مکتسبه را از متقاضير کاربريي در خصوص تغيوان عدالت اداري و ديادار

  .ديسلب و ساقط نما
ر يت سايآپارتمانها اخذ رضا در خصوص امالک مشمول قانون تملک :۱۵تبصره

  .  استي الزامي موقت توسط شهرداربرداري بهرهن در هنگام صدور مجوز يمالک
برداري در صورت موافقت شهرداري   مقرر گرديد عوارض تمديد پروانه بهره:۱۶تبصره

  ». درصد به مبالغ مندرج در اين اليحه اضافه گردد۱۰جهت سالهاي بعد ساليانه 
راز تا ي شهر شي اسالمي شورايت و ضمائم آن براي شکاينسخه ثانرغم ارسال  يعل
 از طرف يچ پاسخي هيوان عدالت اداري دي عمومهيأت به پرونده در يدگيزمان رس

شکايت به هيأت عمومي واصل نشده است وليکن رئيس شوراي اسالمي شهر شيراز 
وان عدالت يد ٢٨ خطاب به شعبه ٢٤/١٠/١٣٩٤ ـ ص/٥٣٤٣/٩٤حه شماره ي موجب البه
  :ح داده است کهي توضيادار

  با سالم«
 ي موضوع دادخواست سازمان نظام پزشک٩٤٢٠٦٧احتراماً عطف به پرونده شماره 

 ـ ٣١١٦٦ بر ابطال مصوبات شماره يراز مبني شهر شي اسالميت شورايراز به طرفيش
 بر ي دستور موقت مبني و تقاضاي اسالمي شورا١٢/١١/١٣٩٢ ـ ٣٨٢١٧ و ٩/١١/١٣٩١

ن اقدامات ييل در تبي موقت از ساختمانها، مراتب ذبرداري بهره مصوبه عوارض يتوقف اجرا
  :گردد مي حضورتان معروض ي شاکيشورا و رد ادعا

 صرفاً ناظر ١٣٦٦ ماده واحده قانون محل مطب پزشکان  و حرف وابسته مصوب ـ١
ن مجوز ي است و ا به صورت مطب و حرف وابستهيبر اجازه استفاده از اماکن مسکون

 از جمله مطالبه عوارض را سلب ننموده است يگر شهرداريچ عنوان حقوق دي به هيقانون
 ي و شرعي عدم پرداخت حقوق قانونيک مکان به معنيگر مجوز استفاده از يان ديبه ب

توانند بدون ين  موضوع  اشاره دارد که پزشکان ميست و صرفاً به اياستفاده از آن مکان ن
 ي درماني به عنوان مطب که کاربري ملک از محل مسکوني گرفتن نوع کاربردر نظر

 برائت از پرداخت ي برايند و تمسک به قانون مذکور موجبي استفاده نماشود ميمحسوب 
  .عوارض مورد نظر نخواهد بود

 ـ ٨٧/٨٧٢ شماره ي کشور و رأيوان عالي د١٤/١٠/١٣٧١ ـ ٥٧٦ شماره ي رأـ٢
ز بر ي قرار گرفته ني که مورد استناد شاکيوان عدالت اداري ديم عموهيأت ١٨/١٢/١٣٨٧

 بودن داللت دارد نه عدم پرداخت ي بدون وصف تجارياستفاده پزشکان از اماکن مسکون
 را ي شهرداري هم عوارض قانوني تجارينکه اشخاص در کاربري کما ايعوارض قانون

گردند و هر کدام به  ي ميبند يم تقسها صرفاً جهت نوع استفادهيند و کاربرنماي ميپرداخت 
 . بپردازنديد به شهرداري را باي که دارند عوارضيتيفراخور اهم

وان، ابطال ي دي عمومهيأت ١٨/١٠/١٣٨٤ ـ ٥٧٣ـ٥٧٢ شماره ي موضوع رأـ٣
ه در شهر ي و ظروف کراييراي پذي شهر تهران در خصوص تاالرهاي اسالميمصوبه شورا

ن پرونده و ي با عوارض موضوع ايچ گونه ارتباطي هيوضوعد که از نظر مباش ميتهران 
  .پزشکان ندارد

 ابطال يوان عدالت اداري دي عمومهيأت ١٧/٧/١٣٨٤ ـ ٣٨٨ شماره ي موضوع رأـ٤
 ياست جمهوري ر١٢/٧/١٣٧٣ ـ ١٦٣٨/٤ و ٢/٥/١٣٧٣ ـ ٤٧١٠٨ شماره يدستورالعملها
لذا .  نداردي اسالمي شورا و مصوبهي به عوارض مورد مطالبه شهردارياست و ارتباط

  . به موارد مذکور وجاهت نداردياستناد شاک
 و ي دادخواست از عدم ارائه خدمات توسط شهرداريشتر بندهاي در بي شاکـ٥

ت ين اظهار نظر بر خالف واقعي شهر به پزشکان اشاره  کرده است که اي اسالميشورا
 و ير شهر از جمله اماکن مسکونر اماکن موجود ديرا مطب پزشکان مانند سايد، زباش مي

ند و نماي مي استفاده يشتر از آنان از خدمات شهري موارد بي در بعضي و حتياماکن تجار
 و آنان مستوجب پرداخت گردد مي و دفاتر فعال در شهر ارائه ي که به اماکن تجاريخدمات

کان ز جهت اخذ عوارض به مطب پزشين خدمات ني، هم.ده استيد، گردشون ميعوارض 
 گردد و قانون محل مطب پزشکان نيز ممنوعيتي در موضوع مصوبه شوراي اسالمي ارائه مي
  .جاد ننموده استيشهر ا

 شهرها و استفاده آنها از ي مرکزيابانهاياد مطب پزشکان در خيار زي تجمع بسـ٦
ا لذ. ابانها به مرز بحران برسدين خيک در اي باعث شده است که ترافي مسکونيآپارتمانها
 يمتهاي و امالک با قي کرده است با تملک اراضيها سع ن حوزهيانه در اي ساليشهردار

ن يرغم اي علمتأسفانهکن يل. دين معضل را حل نماي اي طبقاتينگهايکالن و ساخت پارک
 به استناد ماده واحده قانون محل ي به درماني اماکن مسکونير کاربرييل تغياقدامات به دل

 . حل نشده استين معضل به صورت قطعي ا١٣٦٦مطب پزشکان مصوب 
 پزشکان قابل ذکر است يت خدمات ارائه شده از سوي صرف نظر از ارزش و اهمـ٧

ر پانصد هزار تومان خواهد بود که با توجه يکه عوارض موضوع مصوبات شورا ساالنه مبلغ ز

 ارائه  شهروندان و باالخص پزشکاني تمامي سال براي در طي که شهرداريبه خدمات
 است که عدم يزيار ناچيمبلغ بس..) . وي و عادي عفوني زباله هاآوري جمع( د نماي مي

  . نخواهد بودين قشر منطبق با عدالت اجتماعي ايپرداخت آن از سو
 ٧١ ماده ١٦ شهر به استناد بند ي اسالميد شوراي همان گونه که مستحضرـ ٨
 پنجم توسعه مصوبات مذکور را در جهت  قانون برنامه١٧٤ قانون شوراها و ماده ياصالح

 يفات قانوني به  مرحله اجرا درآورده و تشري فرماندارتأييدب و پس از يت عدالت تصويرعا
ن فوق ي شهر به موجب قواني اسالمي شورايت نموده است لذا بر خالف نظر شاکيرا رعا
  .ت وضع عوارض مذکور را داشته استيصالح

ح ي مصوبات قابل توضي بر توقف اجرايوقت مبن در خصوص درخواست دستور مـ٩
  :است که
 است که از يه اشخاصيمخاطب مصوبات مذکور صرفاً پزشکان نبوده و شامل کل: اوالً

ند لذا صدور دستور موقت نماي مي استفاده موقت ي اصلير کاربري در غي مسکونيمحلها
 مثل يه خدمات شهر و عدم امکان ارائي بودجه شهرداري آن باعث کسرينسبت به اجرا

 سبز خواهد شد و متعاقباً موجب بحران در شهر ي زباله و حفظ و گسترش فضايآور جمع
  .ديخواهد گرد

ز موضوع مصوبه توسط پزشکان نه تنها باعث زحمت آنها يپرداخت عوارض ناچ: اًيثان
 تا ر باشد به وجود نخواهد آوردي که جبران ناپذيا خسارتيچ گونه ضرر ي بلکه هشود مين

  . نه صدور دستور موقت را فراهم آورديزم
 و ي شاکي رد دعوي تقاضايت به مطالب فوق از محضر حضرتعاليحال با عناي ايعل

            ».يراز را دارد شهر شي اسالميابرام مصوبات شورا
ن يس و معاوني با حضور رئ٢٤/٥/١٣٩٦خ ي در تاريوان عدالت اداري دي عمومهيأت

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

 
   عموميهيأترأي 

 قانون شهرداري مقرر شده است که شهرداري در ٥٥ ماده ٢٤طبق تبصره بند 
هاي  بط نقشه مذکور در پروانهشهرهايي که نقشه جامع شهر تهيه شده مکلف است طبق ضوا

ساختماني، نوع استفاده از ساختمان را قيد نمايد و در صورتي که برخالف مندرجات پروانه 
ساختماني در منطقه غيرتجاري محل کسب يا پيشه و يا تجارت داير شود شهرداري مورد را 

ل تبصره ير ذد. دکن ميمطرح  قانون شهرداري ١٠٠ ماده ١در کميسيونهاي مقرر در تبصره 
 و ازدواج و ير کردن دفتر وکالت، مطب و دفتر اسناد رسميمذکور مقرر شده است، دا

 ين قانون، تجاريله مالک از نظر اي وسيطالق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندس
ت ي، فعال١٣٦٦ن در قانون محل مطب پزشکان مصوب سال يهمچن. شود ميمحسوب ن

 و ي ملکي و تجاري مسکونيوابسته در ساختمانها پزشکان و صاحبان حرف يشغل
ان کار ين اجازه استفاده موقت برخالف مقررات پروانه و پايبنابرا. ز شده استي تجويا اجاره

ل ين عوارض نسبت به مواد ذيين تعير صدر تبصره مذکور بوده و همچنيساختمان، مغا
ل تبصره ير ذيبسته، مغا مطب پزشکان و حرف واي قانون شهردار٥٥ ماده ٢٤تبصره بند 

ن جهت مصوبه مورد اعتراض مستند يحل مطب پزشکان است و به همـمذکور و قانون م
 يوان عدالت اداري دين دادرسييالت و آي قانون تشک١٣ و ٨٨ و مواد ١٢ ماده ١به بند 

   .شود ميب ابطال يخ تصوي از تار١٣٩٢مصوب سال 
  يکاظم بهراممحمدي ـ وان عدالت اداري دي عمومهيأتس يرئ

  
  ١٣/٦/١٣٩٦                                                 ٩٤/١٤٣ ـ ٩٤/٢٣٥ ـ ٩٤/٥٥٥رهشما

  بسمه تعالي
  جناب آقاي جاسبي

  مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايران
  با سالم

 ٤٩٣ الي ٤٩١ عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه هيأتيك نسخه از رأي 
  : با موضوع٢٤/٥/١٣٩٦مورخ 
 و ١٢/١١/١٣٩٠شـ  /٣١٣٩ ابالغي به شماره ٢٥٠١، ٢٥٠٢، ٢٥٠٣تعرفه كدهاي ابطال «

 شوراي اسالمي شهر ۱۲/۱۱/۱۳۹۰شـ  /۳۴۰۰ ابالغي به شماره ۵۰۱T و ٥٠٣Tتعرفه كدهاي 
  جهت درج».شهر در خصوص عوارض محلي و تعرفه عوارض محل فعاليت فعاالن اقتصادي شاهين

  .گردد در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي
  هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربينهيأت عمومي و هيأتمديركل 

  
 ٤٩٣ الي ٤٩١: شماره دادنامه             ٢٤/٥/١٣٩٦: تاريخ دادنامه
  ٩٤/١٤٣، ٩٤/٢٣٥، ٩٤/٥٥٥: کالسه پرونده

  يوان عدالت اداري دي عمومهيأت :مرجع رسيدگي
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 شرکت خطوط ـ٢ يضي عباس عري شرکت نفت سپاهان با وکالت آقاـ١ :شاكي
  ران ي اي نفتي پخش فرآورده هاي شرکت ملـ٣ران يلوله و مخابرات نفت ا

 ي ابالغ٢٥٠١، ٢٥٠٢، ٢٥٠٣ يدهاـ ابطال تعرفه ک:موضوع شکايت و خواسته
به شماره  ي ابالغ۵۰۱T و ٥٠٣T ي و تعرفه کدها١٢/١١/١٣٩٠ ـ ش/٣١٣٩به شماره 

 و يشهر در خصوص عوارض محل ين شهر شاهي اسالمي شورا۱۲/۱۱/۱۳۹۰ ـ ش/۳۴۰۰
  يت فعاالن اقتصاديتعرفه عوارض محل فعال

 به موجب يضي عباس عري شرکت نفت سپاهان با وکالت آقا ـ الف:کار گردش
 به شماره ي ابالغ۱۳۹۲ مصوب سال ۵۰۱T و ٥٠٣T شماره هاي  تعرفه ابطاليدادخواست

 مصوب ۲۵۰۳ و ۲۵۰۱شهر و  ني شهر شاهي اسالمي شورا۱۲/۱۱/۱۳۹۰ ـش/۳۴۰۰
شهر  ني شهر شاهي اسالميشورا ١٢/١١/١٣٩٠ ـش/٣١٣٩ به شماره يابالغ ۱۳۹۰سال 

  : ن خواسته اعالم کرده است کهييرا خواستار شده و در جهت تب
 موجب  به۱۳۹۰ از سال شهر شاهين شهر ي شورارساند مياحتراماً، به استحضار «

ده است اقدام يناً تکرار گردي ع۵۰۱T تحت تعرفه ۱۳۹۲ که در سال ۲۵۰۱تعرفه شماره 
ر مشمول قانون يغ (يت فعاالن اقتصادي تحت عنوان عوارض محل فعالي عوارضيبه برقرار

. م مصوب شهر نموده استي واقع در محدوده و حريا صنعتي يديتول) ينظام صنف
شرکت (ال از موکل ي ر۹۴۰/۱۳۸/۶۳۵ن مصوبه مبلغ يشهر بر اساس هم ني شاهيشهردار

 مطالبه نموده و پس از طرح موضوع در ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۱ يبابت سالها) نفت سپاهان
 قانون شهرداريها، دريافت عوارض موصوف به موجب رأي شماره ۷۷کميسيون ماده 

ه ـ کال آنـح. تـرديده اسـالغ گـد و ابـلغ تأييـن مبي بابت هم۵/۹/۱۳۹۳ـ ۱۰۵۸/۹۳
گردد، مشروعيت قانوني عوارض ياد شده مورد سوال  به داليلي که در ادامه معروض مي

 .دباش مي و اعتراض
 دوگانه يتي ماهي داراالذکر فوقنخست آن که عوارض برقرار شده تحت مصوبات 

ز يان و نيک سو با توجه به احتساب متراژ عرصه و اعين عوارض از يچرا که ا. دباش مي
ف شده در متن مصوبه، ناظر به ساختمانها و ي و امالک در فرمول تعربندي منطقهمت يق

 مستخرجه از يا خدماتي يديت تولير نوع فعاليگر با مالحظه تاثي ديامالک و از سو
 با توجه به نحوه يناظر به درآمد مود)  سابق۵۰۳T) ۲۵۰۳ف شده در تعرفه يجداول تعر

با . دباش مي در محاسبه عوارض موثر ي مودزان درآمديقت مي بوده و در حقيت ويفعال
توجه به آن که اشخاص از بابت استقرار ساختمان و امالک تحت تملک خود در محدوده 

ند، وضع نماي ميا سطح شهر پرداخت ي ي همچون عوارض نوسازي عوارض مختلفيشهر
ن  افزوشود مي ي وصول مضاعف عوارض تلقيط نوعيت و شراي با همان ماهيگريعوارض د

ات بر ارزش افزوده وضع هر گونه ي قانون مال۵۲ و ۵۰بر آن با توجه به آن که در مواد 
د، باش ميف آن در قانون مذکور مشخص ي که تکليات در خصوص موارديعوارض و مال

 ممنوع اعالم شده است، اخذ عوارض از درآمد واحدهاي توليدي يا صنعتي يا خدماتي
  .دباش مي يوجاهت قانونشان فاقد يت ايبر اساس نوع فعال

نين عنوان آن که داللت بر تعلق عوارض ـاسبه اين عوارض و همچـنحوه مح: ثانياً
 شهر يد که شوراکن مي ين گونه تداعي دارد، اير مشمول قانون نظام صنفي غي واحدهابه

 يشه که از واحدهايقاً معادل با عوارض کسب و پي دقي عوارضشهر شاهينشهرستان 
ر مشمول قانون مذکور ي غي واحدهاي، براگردد مي اخذ يقانون نظام صنف مشمول يصنف

 ي قانون نظام صنف۱۴ب ماده يقانونگذار در زمان تصو: حال آن که اوالً. برقرار کرده است
 نظر به اخذ عوارض موصوف از افراد صنفي داشته و سکوت قانون در خصوص افراد غيرصنفي

از آنجا که مجلس : اًيثان. ن افراد دارديلق عوارض به اداللت بر عدم قصد قانونگذار بر تع
 قانون ۱۴شه را از ماده ي عوارض کسب و پ۱۲/۶/۱۳۹۲ در اصالحات مورخ ي اسالميشورا

افت عوارض ي دريت قانوني مشروعي حذف کرده است، در حال حاضر حتينظام صنف
 دريافت چنين باشد و لذا تحت عنوان مذکور از واحدهاي صنفي نيز مورد ايراد مي

 عوارضي از اشخاص غير مشمول قانون نظام صنفي به طريق اولي بر خالف نظر مقنن
 .رسد ميبه نظر 

ا ارائه کدام ياز ينکه کدام نيمحل مصرف درآمد حاصل از عوارض مذکور و ا: ثالثاً
 هي از ناحها هزينهل کدام يا تحمي يل کدام منافع شهريا تحصي ي شهرداريخدمت از سو

ن يد که اباش ميجاب نموده است، مشخص ني را اين عوارضي چني الزام به برقرارمؤدي،
 نمايد، مي عالوه بر آن که فقدان توجيه مناسب براي برقراري چنين عوارضي را افادهامر 
 ي قانون برنامه پنجم توسعه جمهور۱۷۴ژه بند ج ماده ي نظام به وي کلياستهاير با سيمغا

تبديل عوارض موضوع «باشد که شوراهاي اسالمي و شهرداريها را مکلف به  اسالمي ايران مي
  .کرده است» درآمد شهرداريها از عوارض بر امالک به عوارض ناشي از مصرف و خدمات

 هيأتض مذکور، الغاء و ابطال مصوبات مورد اعتراض از محضر يت به عرايلذا با عنا
نکه در صورت ابطال ين نظر به ايهمچن. دباش ميورد استدعا  ميوان عدالت اداري ديعموم
، جبران خسارت ۷۷ون ماده يسي کمي مصوبات مورد اعتراض و متعاقباً نقض رأياحتمال

ر يژه با لحاظ موانع و معاذي به وين استرداد وجوه پرداختي آن و همچني از اجرايناش
دواً صدور دستور موقت جهت د، بباش ميها متعسر يف اموال شهرداري جهت توقيقانون
 ي شهردار۷۷ون ماده يسي کم۵/۹/۱۳۹۳ ـ۱۰۵۸/۹۳ شماره ي مفاد رأي از اجرايريجلوگ

  ».باشد مي مورد تقاضا شهر شاهين
حه يشهر به موجب ال ني شهر شاهي اسالميس شورايت مذکور، رئيدر پاسخ به شکا

  :ح داده است کهي توض۶/۴/۱۳۹۴ ـ ش/۱۳۷۲شماره 
 ۲۰/۲/۱۳۹۴ ـ ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۰۷۶۰ پاسخ به دادخواست پرونده احتراماً، در«

 و ۲۵۰۱هاي  کالسه فوق موضوع شکايت شرکت نفت سپاهان مبني بر ابطال تعرفه به
ل ـرح ذيـوارد به شـوب اين شورا و به جهت رد آن مـ مص۵۰۱T و ٥٠٣T و ۲۵۰۳

 :رساند مي به استحضار
ن و ي مستند به قوانيستي بايا ب هر تعرفهيد تصوي همان گونه که مستحضرـ۱

 که فاقد اي تعرفهب ين صورت هرگونه اقدام در رابطه با تصوير ايمقررات باشد و در غ
 ي اسالمي خواهد بود و شوراير شرعي و غير قانوني غي باشد عمليمستندات قانون

 يشنهادي پهاي تعرفه کامل ي خود ضمن بررسي و قانوني بنا بر اطالت شرعشهر شاهين
ب آنها اقدام ين موضوعه نسبت به تصوي و مطابقت آن با قوانشهر شاهين يدارشهر
 ي را به جهت ضعف مستندات قانوني شهرداريشنهادهايار از پيد و معموالً بسنماي مي
 ي به شماره هاي مورد نظر شاکهاي تعرفهکن در رابطه با يد ولنماي ميب نيرفته و تصوينپذ

ن و ياد نسبت به تطابق آنها با قوانيار زيبا دقت بسن شورا ي ارساند ميفوق به عرض 
 و يح، قانوني صحها تعرفهن يب آنها نموده است لذا ايمقررات اقدام و سپس مبادرت به تصو

  . ابطال آنها وجود نخواهد داشتي برايلين و مقررات، دليبه علت تطابق آنها با قوان
ب عوارض را ي تصويونق موضوع بدواً مستندات قاني به جهت روشن شدن دقـ۲
  :دنماي ميعنوان 
قانون شهرداري در رابطه با وظايف شهرداري که ) ۵۵(ماده ) ۲۶(بند ) ـ الف۲

پيشنهاد برقراري يا الغاء عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان «دارد  اعالم مي
  »....عوارض اعم از

 شهر ي اسالميشوراف يقانون شوراها در رابطه با وظا) ۷۱(ماده ) ۱۶(بند )  بـ۲
زان ير نوع و ميين تغيا لغو عوارض شهر و همچني يح برقراريب لوايتصو«دارد  ميکه اعالم 

  »...آن
د توان مي شهر ي اسالميشورا«دارد  ميقانون شوراها که اعالم ) ۷۷(ماده )  جـ۲

 از ي بخشتأمين به منظور ي اهاليدات و درآمدهاينسبت به وضع عوارض متناسب با تول
  ».دياقدام نما.. .ي و عمراني خدماتهاي زينهه

 هيأت نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراها مصوب يي اجرانامه آيين)  دـ۲
 ).۱۴(ار مهم آن ماده يو ماده بس) ۲(و ) ۱(ران خصوصاً مواد يوز

شوراي «دارد  قانون ماليات بر ارزش افزوده که اعالم مي) ۵۰(ماده ) ۱(تبصره ) ـ هـ۲
ن يف آنها در ايد، که تکلي جديک از عوارض محليهر و بخش جهت وضع هر  شاسالمي

  ».ندنماي ي ميب و اعالم عموميتصو.. .قانون مشخص نشده
  .راني اي اسالميجمهورقانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ) ۱۷۴(ماده )  وـ۲
 هرش ـ اين شورا ضمن مطابقت کامل پيشنهادهاي ارائه شده از سوي شهرداري شاهين٣

 مورد هاي و تطابق آنها با قوانين پيش گفته مبادرت به تصويب عوارض خصوصاً تعرفه
  .ل آن در ادامه خواهد آمديمناقشه کرده است که دال

) ١٧٤(ماده ) الف(ن شورا بر اساس بند ي، اي پاسخ به قسمت اول دادخواست شاکـ٤
ها و ي شهرداردارد مينوان ران که عي اي اسالميقانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهور

دار ي پايق نظام درآمدهايان سال اول برنامه از طري تا پايستي شهر باي اسالميشوراها
کاهش نرخ عوارض صدور پروانه «د يل اقدام نماي ذياستهاي با اعمال سيشهردار
 همان ي مسکونيهاي متناسب با کاربري و صنعتي، اداري تجاريهاي در کاربريساختمان
ن عوارض به عوارض و يل ايز تبدي و نيت محلي و موقعيميط اقليا توجه به شرامنطقه ب

» يتوسعه شهر.. .نيها و همچنين کاربري اي احداثي از واحدهابرداري بهره خدمات يبها
 و کنترل آن، ي صنعتير عوارض صدور پروانه ساختمان واحدهايبا کاهش چشمگ

 يشنهادي پهاي تعرفه را مطابق يصادت فعاالن اقتيشنهاد تعرفه عوارض محل فعاليپ
 پذيرفته و به تصويب رسانده و دقيقاً مطابق قانون عمل ۵۰۱T و ٥٠٣T و ٢٥٠٢ و ٢٥٠١

 بهمن ماه اعالم ۱۵ش گفته تا قبل از ين پي مطابق قوانها تعرفهن ياکرده است 
 زمدر اين رابطه ال. د از آن اجرايي گرديده استـگرديده و از ابتداي سال بع وميـعم

دا يکاهش پ% ۵۰ش از ين گونه واحدها تا بيح است که عوارض صدور پروانه ايبه توض
 ي بسي شهردارين موضوع برايده است و اي رسي مسکونيکرده و به عوارض واحدها

 يا  خود اشارهي تعجب دارد که شرکت نفت سپاهان به کاهش عوارض ساختمانيجا
 .ر سوال برده استي را به ز شهري شورايکن انجام عمل قانونيننموده ول
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ـ نکته حائز اهميت در رابطه با اين تعرفه عوارض اين است که کليه واحدهاي ۵
وارض ـمل به قانوني بودن اين عـشهر پس از بررسي و ع قه شاهينـصنعتي منط

شهر نموده اند که از جمله آن  مبادرت به واريز آن به حساب شهرداري شاهين
اشاره نموده و جالبتر از آن ... ان وفهصفهان، پتروشيمي اصتوان به پااليشگاه ا مي

 طبق مدارک ۱۸/۱۱/۱۳۹۳نيز در تاريخ ) شرکت نفت سپاهان(اينکه خود شاکي 
موجود ضم پرونده مربوطه مبادرت به واريز عوارض مورد مناقشه به حساب شهرداري 

  .شهر نموده است شاهين
چ يدارد، تعرفه مصوب به هيالم م اعي در پاسخ به قسمت نخست دادخواست شاکـ۶

ت يان و نوع فعالي از متراژ عرصه و اعيبي نداشته و ضريعنوان با درآمد واحدها ارتباط
قانون ) ۱۷۴(ماده ) ج(و ) الف (يقاً مطابق بندهاين موضوع دقيد که اباش ميمرتبط با آن 

 دارند ييار بااليس وجود دارد که درآمد بيي واحدهايد و در مواردباش ميبرنامه پنجساله 
ن ييار پاين است و تعرفه مربوطه آنها بسيي از مصرف و خدمات آنان پايکن عوارض ناشيول

کن عوارض ين است ولييار پاي وجود دارد که درآمد آنها بسيياست و برعکس آن واحدها
 ن موضوعيلذا ا. ز باال استي از مصرف و خدمات آنان باالست لذا تعرفه مربوطه آنان نيناش

رت يکه تعرفه مورد مناقشه با درآمد واحدها ارتباط دارد کذب محض است و به علت مغا
ن شورا يات بر ارزش افزوده مد نظر ايقانون مال) ۵۰(ن و مقررات خصوصاً ماده يآن با قوان

 بر مضاعف بودن ي مبنين بخش از دادخواست شاکيگر ايدر رابطه با قسمت د. نبوده است
  :ددار ميعوارض اعالم 

 صرفاً در ي عوارض نوسازي و عمران شهريقانون نوساز) ۲(بر طبق ماده : اوالً
م شهر، عوارض ينگونه واحدها به علت استقرار آنها در حري و اگردد ميمحدوده وصول 

  . ندارديم تسري به حريند و اساساً عوارض نوسازنماي مي پرداخت نينوساز
ترين عوارض شهرداريها  ميدر خصوص عوارض سطح که يکي از قدي: ثانياً

هاي  گردد، اين عوارض از بابت خدمات عمومي ارائه شده و عارضه باشد عنوان مي مي
ري، اخذ و با موضوع شکايت ماهيتي کامالً مجزا داشته و ـايجاد شده به خدمات شه

به هيچ وجه ارتباطي با يکديگر نداشته تا قابل قياس با هم باشند و به هيچ عنوان 
در رابطه با قسمت . اي نيست که معني عوارض مضاعف داشته باشد شابهعوارض م

قانون ماليات بر ) ۵۲(و ) ۵۰(گردد، در مواد  آخر اين بخش از دادخواست عنوان مي
ارزش افزوده به عدم اخذ عوارض در مواردي که تکليف ماليات و عوارض آن مشخص 

اي آن قانون تکليف شده است صحبت دارد و اين در حالي است که در هيچ کج
عوارض خود واحدهاي صنعتي مشخص نشده است و اساساً فصول اول تا نهم قانون 
ماليات بر ارزش افزوده که قانوني است براي ماليات و عوارض مصرف، در رابطه با اخذ 

قانون ) ۵۰(ماده ) ۱(کنندگان است و اين در حالي است که تبصره  عوارض از مصرف
آن ) ۸(وده اجازه وضع عوارض محلي از خود موديان موضوع ماده ماليات بر ارزش افز
 .قانون را داده است

دارد، قانون نظام صنفي  دادخواست شاکي عنوان مي: ـ در پاسخ به قسمت ثانيا۷ً
باشد و اساساً  قديم و جديد در واقع قواعد فعاليت صحيح و قانوني واحدهاي صنفي مي

ي ندارد و علت استفاده از واژه غير مشمول نظام ربطي به واحدهاي صنعتي و يا ادار
صنفي به اين علت بوده است که واحدهاي صنعتي متعددي وجود دارد که تحت لواي 

نمايند و واحدهاي صنعتي ديگري نيز وجود دارند که به  قانون نظام صنفي فعاليت مي
فاده از واژه علت ماهيت خاص توليدي آنها تابع قانون نظام صنفي نيستند لذا با است

به عنوان نمونه . گردد الذکر نسبت به جداسازي آنها از يکديگر اقدام مي فوق
تراشکاريهاي واقع در محدوده شهر که فعاليت صنعتي دارند تابع قانون نظام صنفي 

ريم که به صورت سري کاري فعاليت صنعتي دارند ـح رستند و تراشکاران واقع دـه
به اين علت با به کاربري . باشند قانون نظام صنفي نميبه صورت مستقل بوده و تابع 

قانون ) ۱۴(ضمناً ماده . گردد الذکر عدم تداخل اينگونه واحدها مشخص مي واژه فوق
افراد صنفي مکلفند در هر سال عوارض کسب و «نظام صنفي قديم اعالم داشته بود 

و در » ردازندو ماليات خود را بپ) در صورت عضويت(پيشه، حق عضويت اتحاديه 
افراد صنفي مکلفند در هر سال حق عضويت اتحاديه «قانون جديد عنوان شده است 

فرماييد واژه، عوارض و ماليات، هر دو  و همان گونه که مالحظه مي» ذيربط را بپردازند
حذف شده است و حذف آن دو در قانون جديد به معني عدم پرداخت عوارض ماليات 

باشد که شهرداريها و سازمانهاي امور   به اين معني ميواحدهاي صنفي نيست بلکه
بادرت به اخذ ـهاي خود م نامه مالياتي موظفند رأساً و با استفاده از قوانين و آيين

دمت به عنوان يکي از ـمثال مشابه آن حذف کارت پايان خ(عوارض قانوني بنمايند 
ن که حذف خدمت زير مدارک نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمي است ولي معني آ

 قانون نظام ۱۴ضمناً موضوع ماده ). باشد پرچم و يا عدم اخذ کارت پايان خدمت نمي

صنفي و ياکالً قانون نظام صنفي ارتباطي به واحدهاي صنعتي ندارد که شاکي قصد 
 .مصادره به مطلوب آن به نفع خود را دارد

ها خدمات ي، شهردارگردد مي عنوان يدادخواست شاک:  در پاسخ به قسمت ثالثاًـ ۸
ن خدمات يند که بدون اده مي در حوزه نفوذ خود انجام يادي زي و اختصاصيعموم
 اسکان و ين واحدها براير ممکن خواهد بود و اي غي صنعتي از واحدهاياريت بسيفعال
 ي احداثيها  به مانند برق، آب و گاز از شبکهيدير امکانات توليحتاج خود و سايه مايته
ت ي به مراکز فعالي به راحتي شهريانهايند و با عبور از شرنماي ميهرها استفاده  شيبرا

 يجاد واحدهاي به اي صنعتيند و علت عالقه فراوان واحدهاکن ميدا ي پيخود دسترس
ت ي فعالين صورت براير ايد چرا که در غباش مين علت ي شهرها به هميکيخود در نزد

ن ياند ا  اعالم داشتهيل شاکيت و همان گونه که وکخود به نقاط دور افتاده خواهند رف
قاً يز اشاره شده است و دقيقانون برنامه پنجساله پنجم ن) ۱۷۴(ماده ) ج(موضوع در بند 

 ي صنعتين ماده در ارتباط واحدهايهم) الف(ن بند و بند يعوارض موصوف بر اساس هم
  .ب شده استيمنطقه به آن تصو

 يه اقدامات شهردارينکه کليمعنونه در فوق و نظر به ادر خاتمه با توجه به موارد 
ا خارج از ي و يچگونه عمل خالف قانونين شورا وفق مقررات بوده است و هي و اشهر شاهين

شرکت نفت  (يت شاکي رد شکايرفته است تقاضاي صورت نپذيارات قانونيحدود و اخت
 يد تا نمايندگان اين شوراناً در صورت نياز اعالم فرمايـضم. مورد استدعاست) سپاهان

  ».حات الزم حضوراً خدمت برسنديبه منظور ارائه توض
 شرکت خطوط لوله و يمانهاي و پيس امور حقوقي رئيفي شري مهديآقا) ب

 ۱۳۹۲ مصوب ۵۰۱T و ٥٠٣T  ها تعرفه ابطال يران به موجب دادخواستيمخابرات نفت ا
 در خصوص ۱۲/۱۱/۱۳۹۲ ـ ش/۳۴۰۰ به شماره ي ابالغشهر شاهين شهر ي اسالميشورا

 را خواستار شده و در يت فعاالن اقتصادي و تعرفه عوارض محل فعاليوضع عوارض محل
 : ن خواسته اعالم کرده است کهييجهت تب
 رساند که شهرداري  عمومي ديوان عدالت اداري ميهيأتاحتراماً، به استحضار قضات «
 ١٢/١١/١٣٩٢ش ـ /٣٤٠٠شهر به شماره  شوراي اسالمي شاهين شهر با ابالغ مصوبه شاهين

  به  شرکت١٦/٩/١٣٩٣ ـ ٦٦١٨٠/١٣٩٣و ارسال نامه شماره ) ٥٠٣T و ٥٠١Tهاي  تعرفه(
ت فعاالن اقتصادي ي منطقه اصفهان بابت عوارض فعالـران يخطوط لوله و مخابرات نفت ا

رونده ال مطالبه نموده و درحال حاضر پي ر٣٣٥/٤٧٩/٧٤٣ مبلغ ١٣٩٣ تا ١٣٩١ يسالها
 در حال شهر شاهين يها مربوط به شهرداري قانون شهردار٧٧ون ماده يسيمزبور در کم

ت و ير قانون و خارج از صالحينکه مصوبه مزبور، مغايحال نظر به ا. دباش مي يدگيرس
» ١٢«ماده » ١«ده، لذا با استناد به بند يب و ابالغ گردي شوراي شهرتصويارات قانونياخت

ت ي عنا و با٢٥/٣/١٣٩٢ آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب کيالت وـقانون تش
سته مبني ي شاير، صدور رأيبه مدارک و مستندات موجود و امعان نظر در موارد مشروح ز

  :بر ابطال مصوبه مزبور را استدعا دارد
» خدمات« در برابر واژه ي و عقلي، عرفياز لحاظ تبادر لغو» عوارض« اصطالح ـ١
 درخواست عوارض نمود توان مي ارائه خدمات ي صرفاً به ازاي و به عبارتابدي ميت يموضوع

عوارض .  خدمات منتفع گردديد در برابر  پرداخت عوارض، از نوعيبا يکننده م و پرداخت
 وضع ي شهرداريره را كه از سويانه، عوارض پسماند و غي مانند عوارض ساليمتعدد

 تحت عنوان ي نمود ولي مطالبه عوارضي شده تلق خدمات ارائهي به ازاتوان مي گردد مي
 از ي بدون آن که ارائه خدمات خاصيت فعاالن اقتصاديا فعاليعوارض کسب و مشاغل و 

ه يبه عنوان شاهد قض.  نداردي قابل تصور باشد، وجاهتي شهردارين جهت از سويا
ماده » ١٦«مندرج در بند » عوارض«ح مقنن در به کار بردن اصطالح ي به تصرتوان مي
 کشور و انتخاب شهرداران ي اسالميف و انتخابات شورايالت، وظايقانون تشک» ٧١«

ن قانون، عنوان نرخ خدمات يا» ٧١«ماده » ٢٦« اشاره کرد که در بند ١/٣/١٣٧٥مصوب 
 شوراي ين عوارض مزبور از سويين تعيبنابرا. ت مقررات مربوطه ذکر شده استيبا رعا

 .دباش مير با قانون يد مبنا بوده و مغا، فاقشهر شاهيناسالمي 
ه سهام يران، کلياساسنامه شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ا» ٤« حسب ماده ـ٢

ران بوده که ي اي نفتيش و پخش فرآورده هاي پاالين شرکت متعلق به شرکت مليا
 هرگونه ينکه مطابق ضوابط و مقررات جاريت به ايبا عنا. دباش مي يصددرصد آن دولت

رد، ي صورت پذاالجراء الزمن معتبر و يد وفق قواني باي مي دولتيپرداخت از طرف شرکتها
  .دباش مي شهر شاهين ي شهر و شهرداريت شوراين عوارض خارج از صالحيلذا وضع ا
افت يت شرکت عبارت از درياساسنامه مزبور، موضوع فعال» ٥« بر اساس ماده ـ٣

 ي توليد داخلي و انتقال آن از طريق خطوط لولههاي نفتي از مباد نفت خام و فرآورده
ت اين شرکت، ي حوزه فعاليد و از طرفباش مي.. . پخش کشور ويشگاهها و انبارهايبه پاال

 نبوده و در سراسر كشور از جمله مراکز انتقال نفت و خطوط لوله يمحدود به محل خاص
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، اصفهان، کرمان، ياريت خوزستان، چهارمحال و بخي نقاط کشور مانند استانهايدر اقص
به موجب :  اوالًشود ميلذا همان گونه که مالحظه . گسترده است... ويقم، تهران، مرکز

 يا تجاري و يديت توليد و فعالباش مي ين شرکت صرفاً خدماتيت اياساسنامه، موضوع فعال
ي ت شرکت كشوري بوده و صرفاً بخشيحيطه فعال: اًيثان.  محسوب شودينبوده که اقتصاد

د و باش مي واقع شهر شاهيندر محدوده ) منطقه اصفهان( شرکت ياز انجام امور ادار
 اين شركت را يك واحد توان مي و نشود ميفعاليت شركت به هيچ وجه محلي محسوب ن

هاي شماره  ن رابطه دادنامهيدر هم. صنفي محلي تلقي كرد تا مشمول عوارض محلي شود
 ي در موضوعيوان عدالت اداري دي عمومهيأتاز  ٢١/٤/١٣٨٨ـ٣٤٤ و ٢٦/٤/١٣٩١ـ٢٢١

عوارض ن ييشهر مبني بر تع ي شهرستان قائم اسالميمشابه و در خصوص مصوبه شورا
نظر ...  «کسب و مشاغل براي بانکها و شعب آنها صادر گرديده كه طي آن تصريح شده

وراي اسالمي به اينکه در تعيين عوارض کسب و مشاغل درباره بانکها و شعب آنها توسط ش
» ١٦«شهر، رعايت قوانين و مقررات مربوط از جمله ضوابط مندرج در بند  شهرستان قائم

قانون تشکيالت، وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي کشور و انتخاب شهرداران » ٧١«ماده 
 نشده است اساساً با عنايت به فعاليت بانکها و شعب مختلف آنها در امور ١٣٧٥مصوب سال 

 در نقاط مختلف کشور و محلي نبودن حوزه فعاليت آنها وضع عوارض کسب و مشاغل بانکي
مصوبه جلسه شماره » ١٧٠«و » ١٦٩«در مورد بانکها و شعب آنها به شرح بندهاي 

 مغاير حکم صريح قانونگذار و خارج از حدود صالحيت شوراي اسالمي ١٤/١١/١٣٨٢ـ١٨٩٠
عنايت به آراء مزبور، تعيين عوارض ياد شده از سوي بنابراين با » ...شهر است شهرستان قائم

 .باشد شهر وجاهت قانوني نداشته و خارج صالحيت ايشان مي شوراي اسالمي شاهين
) ٥٠٣T و ٥٠١T يها تعرفه (١٢/١١/١٣٩٢ ـ ش/٣٤٠٠ مصوبه به شماره ابالغ ـ٤

 يند قانونن نموده، بدون مستيي بر اساس آن عوارض مزبور را تعشهر شاهين يکه شهردار
  به عنوان مستند١٦/٩/١٣٩٣ ـ ٦٦١٨٠/١٣٩٣ گرفته و آن شهرداري در نامه شماره صورت

: ح نمودهين بند تصريکه ا ي اشاره نموده، در حال٩٢ بودجه سال ٧١ن عوارض به بند ييتع
ن و مقررات يها را طبق قواني موظفند عوارض مربوط به شهرداريي اجرايه دستگاههايکل«

 يحال نظر به نص بند مزبور، مقنن صرفاً به طورکل. »...نديه حساب نمايپرداخت و تسو
د متضمن توان مي نيف کلين تکليف به پرداخت عوارض با توجه به مقررات نموده و ايتکل
ن هرگونه عوارض يي در تعيطيها تحت هر شراير موسع باشد که شهردارين تفسيا

: دهيمصوبه که مقرر گرد» ١«ذکور در بند ن موارد ميبنابرا. ار تام دارنديت و اختيصالح
 در محدوده و يردولتي و غي، دولتي عمومي، سازمانهاي و حقوقيقيه اشخاص حقي کلـ١«

کـه ..) . مستقـل وي، قطب صنعتياعم از مستقر در منطقـه صنعتـ(م مصوب شهر يحر
د، فارق باش مي يـا صنعتي يديت آنها تولي بوده و فعالير مشمـول قانون نظام صنفيغ
، يديا خدمات خاص بـه توليد کاال و يت آنها تولينکه فعالياعم از ا(ت ياز نوع فعال] فارغ[

از زمان ] فارغ[ت و فارق ياز محل فعال] فارغ[و فارق ) باشد.. . خدمات وي، اجرايکارمزد
ن ين تعرفه بوده و موظف به پرداخت عوارض اي مشمول عوارض ايس و راه اندازيتاس

ر با مقرارت مربوطه و ي، مغا»باشند ي ميت به حساب شهرداري اساس نوع فعالتعرفه بر
 بوده و شهر شاهين ي و شهرداري اسالمي شورايت قانونيارات و صالحيخارج از حدود اخت
 . فاسد، ابطال مصوبه مزبور ضرورت دارديبه سبب وجود تال

» ١٠«به مواد  ١٦/٩/١٣٩٣ـ٦٦١٨٠/١٣٩٣ در نامه شماره شهر شاهين ي شهردارـ٥
 شهر، بخش و ي نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهايي اجرانامه آيين» ١١«و 

 کشور و انتخاب ي اسالميف و انتخابات شوراهايالت، وظايشهرک موضوع قانون تشک
  . اشاره نموده است١٣٧٥شهرداران مصوب سال 

 ٩/٩/١٣٨٢ ـ ٣٦١ وفق دادنامه شماره نامه آيينن يا: د اوالًيهمان گونه مستحضر
ده، لذا ي ابطال گرديوان عدالت اداري دي عمومهيأتصادره از ) ٨١/٢٨٣/کالسه پرونده هـ(

د، صحيح نبوده و هرگونه پرداخت باش مي ناالجراء الزمگر ي که دنامه آيينن ياستناد به ا
ع از يک طرف بر اساس اساسنامه موضو: ثانياً. عوارض با استناد به آن وجاهت قانوني ندارد

باشد و فعاليت توليدي و يا تجاري نبوده که اقتصادي  فعاليت اين شرکت، صرفاً خدماتي مي
 محسوب شود و از طرف ديگر با توجه به اينکه عوارض تعييني از سوي شهرداري

ن يين وجود نداشته، لذا تعيش از اي که پشود ميد محسوب ي جدي، عوارضشهر شاهين
 تبصره يعني مزبور، نامه آيين» ١٠«کور در ماده ن شرکت مشمول استثنا مذيعوارض ا

به عبارت . دباش مي خارج نامه آيين» ١٠« بوده و از مفاد اصل ماده نامه آيين» ٢«ماده 
 ي که برايداتيد بر توليوضع عوارض جد«: نامه آيين» ٢«گر به موجب تبصره ماده يد

 ين عوارض بر درآمدهاي و همچنيابد  مي صادرات اختصاصيا براير نقاط يعرضه در سا
ن و مقررات مربوط ير مراجع در قواني بر عهده ساي ملهاي طرح از معادن، منابع و يناش
ن يد حداقل در غالب مفاد اتوان ميت شرکت ي، لذا فعال»د، خواهد بودشون ميا ين شده ييتع

ن يي تع دري لحاظ شود و استناد شهردارنامه آيين» ١٠«تبصره و استثنا وارد شده به ماده 
 ناصواب از نص يريح نبوده و تفسي، صحنامه آيين» ١٠«عوارض به مفاد اصل ماده 

 .شود مي ي تلقنامه آيين

 ير از موارد مذکور به مستند قانوني غينيي در عوارض تعي هر چند شهردارـ٦
 ين عوارض به قانون اصالح موادييه موجود، در تعيکن طبق روي اشاره ننموده، وليگريد

ران موسوم ي اي اسالمي جمهوري و فرهنگي، اجتماعين برنامه سوم توسعه اقتصاداز قانو
 با توجه به مشکالت و ين قانون استنادي که اشود مياستناد » ع عوارضيقانون تجم«به 

» ات بر ارزش افزودهيقانون مال «٥٢ح ماده ي مترتب بر آن، مطابق مدلول صرييتبعات اجرا
ن ي قوانير ماده موصوف ضمن نسخ تمامياستا قسمت اخن ريحاً نسخ شده که در ايصر

ات يافت هرگونه مالي و دريبرقرار«: دارد ين اشعار ميخاص و عام ناظر بر موضوع چن
دهندگان  دکنندگان و واردکنندگان کاالها و ارائهيگر از توليم و عوارض ديرمستقيغ

  ».دباش ميخدمات ممنوع 
 يوان عدالت اداري دي عمومهيأت ياز سو صادر شده يز مفاد آراين خصوص نيدر ا

 و تصريح ٥٥٥/٨٨/ مربوطه به پرونده کالسه هـ٢٨/٨/١٣٩١ ـ ٥٥٠ه ـبه شماره دادنام
 به واسطه نسخ قانون اصالح ١٢/١٢/١٣٨٦ ـ١٤٧٦ صادر شده شماره ي رفع اثر از رابه

و )  عوارضعيقانون تجم (ي و فرهنگي، اجتماعي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصاديمواد
 يات بر ارزش افزوده و نظر به اتخاذ وحدت مالک از مفاد رأيت و شمول قانون ماليحاکم

 مصوبه مورد نزاع و ي اعتباري آن، داللت تمام و مطلق بر بي استدالليصادر شده و مبان
  .اختالف را دارد

 يي اجرانامه آيين» ٣« شهر مستند به ماده ين است که مصوبه شوراي ظاهر امر اـ٧
 نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهاي شهر، بخش و شهرک موضوع قانون تشکيالت،

د که در مورخ باش مي ١٣٧٥مصوب سال ...  . کشور وي اسالميف و انتخابات شوراهايوظا
 مورد يان شد قسمتهايهمان گونه که ب: حال اوالً. ب شده استي استوار و تصو٧/٧/١٣٧٨

کالسه پرونده  (٩/٩/١٣٨٢ـ٣٦١مزبور حسب دادنامه شماره  نامه آييننزاع و مبتال به 
ن استناد يده، بنابراي ابطال گرديوان عدالت اداري دي عمومهيأتصادره از ) ٨١/٢٨٣/هـ

 موصوف فاقد وجاهت و محکوم به رد و بطالن نامه آيين شهر به ي اسالميمصوبه شورا
 ي ـ صنفيواحدها«ر صرفاً ناظر بر  مذکونامه آيين» ٣«بر فرض اعتبار، ماده : اًيثان. است
 مذکور در مصوبه و يرصنفي غي به واحدهاير موسع و تسريت تفسياست و قابل» يديتول
 مشمول منطوق ماده را نخواهد داشت تا با انتساب وصف و ي دولتيز ادارات و شرکتهاين

وارض ت آنها عي از باب فعاليبه ادارات دولت» يرصنفيا غي و يدي تولـ يصنف«ت يماه
 . اخذ شوديت فعاالن اقتصاديا فعاليمشاغل 
 ي عمومهيأت مشابه از ي كه در خصوص موضوع٢٤/٩/١٣٩٣ـ١٥٣٠ دادنامه ـ٨

ده مؤيد مطالب قبل و قابل ابطال بودن مصوبه شوراي ي صادر گرديوان عدالت اداريد
» ١«به موجب ماده «:  است كه در بخشي از آن چنين آمده استشهر شاهيناسالمي 

 ي جمهوري و فرهنگي، اجتماعي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصاديانون اصالح موادق
ه يدکنندگان کاال، اراير وجوه از تولي و وصول عوارض و ساي برقراريران و چگونگي اياسالم

 هرگونه وجوه از جمله ي، برقرار١٣٨١ مصوب سال ي وارداتيدهندگان خدمات و  کاالها
دکنندگان کاالها، ارائه دهندگان خدمات و ي از تولي و محلي ملات و عوارض اعم ازيمال

قانون » ٥«ن قانون مجاز است و مطابق ماده ي صرفاً به موجب اي وارداتين کاالهايهمچن
مذكور، برقراري هرگونه عوارض و ساير وجوه براي انواع کاالهاي وارداتي و کاالهاي توليدي و 

اين قانون تکليف ماليات و عوارض آنها معين » ٤«ه همچنين آن دسته از خدمات که در ماد
همچنين برقراري عوارض بر درآمدها و ماخذ محاسبه ماليات، سود سهام .. .شده است

 اشخاص نزد بانکها و شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاري و ساير عمليات مالي
 مراجع ممنوع اعالم ري و ساي اسالمي مجاز توسط شوراهايربانکي غيموسسات اعتبار

ش يا افزايد ي جديقانون مزبور، وضع عوارض محل» ٥«ماده » ١«شده است و در تبصره 
ت ياد شده در صالحيط مذکور در تبصره يت شراي با رعايک از عوارض محلينرخ هر 

 شدن قانون االجراء الزماد شده که تا زمان ي ينظر به مقررات قانون.  استي اسالميشورا
ن که ي، معتبر و مجرا بوده است و توجهاً به ا١٣٨٧ ارزش افزوده مصوب سال ات بريمال

ات و عوارض ي است و ماليت به صورت کشوريت مشموالن مصوبه مورد شکايحوزه فعال
 ي و فرهنگي، اجتماعي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصاديآنها در قانون اصالح مواد

دکنندگان ير وجوه از توليو وصول عوارض و سا ي برقراريران و چگونگي اي اسالميجمهور
 و قانون ماليات بر ارزش ١٣٨١ارائه دهندگان خدمات و کاالهاي وارداتي مصوب سال کاال، 

افزوده مشخص شده است و تلقي شرکتهاي وابسته به بنيادها و نهادها به عنوان واحد صنفي 
رج از حدود اختيارات صحيح نيست، لذا وضع عوارض محلي مطابق مصوبه معترض به خا

 و» ١٢«ماده » ١«شود و به استناد بند  شوراي اسالمي شهر تهران تشخيص داده مي
 . »شود قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري ابطال مي» ٨٨«ماده 

در ضمن با توجه به . با عنايت به مراتب فوق ابطال مصوبه ياد شده مورد استدعاست
 ١٦/٩/١٣٩٣ـ٦٦١٨٠بر اساس مصوبه مورد شكايت، طي نامه شهر  هينشااينكه شهرداري 

 ريال بابت عوارض محل فعاليت فعاالن اقتصادي از اين شركت ٣٣٥/٤٧٩/٧٤٣مبلغ 
 به شود ميمطالبه نموده و در صدد وصول مبلغ مزبور از طريق مراجع قانوني است تقاضا 

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


 ٢١١٤٠شماره                       WWW.DASTOUR.IR                         ۱۶/٧/١٣٩٦روزنامه رسمي                          WWW.RRK.IR                         ١٤صفحه 

 وصول مبلغ مزبور توسط منظور جلوگيري از تضييع حقوق اين شركت و ممانعت از
 را شهر، اثر آن ورت تصميم به ابطال مصوبه شوراي اسالمي شاهينـهرداري، در صـش

در ضمن بدواً صدور دستور موقت مبني بر . به زمان تصويب مصوبه مترتب فرماييد
جلوگيري از اجراي مصوبه مورد شكايت نسبت به اين شركت و ممانعت از وصول عوارض 

  ». مورد استدعاستاالشاره فوق طي نامه شهر شاهين شهرداري اعالم شده توسط
حه ي به موجب الشهر شاهين شهر ي اسالميس شورايت مذکور، رئيدر پاسخ به شکا

  : ح داده است کهي توض۳۱/۴/۱۳۹۴ ـ ش/۱۷۳۵شماره 
ران به کالسه ياحتراماً، در پاسخ به دادخواست شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ا«

 و به جهت رد آن موارد به شرح ۹/۳/۱۳۹۴ـ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۰۳۲۸ شماره  والذکر فوق
  .رسد ميل به استحضار يذ

ن ي مصوب اهاي تعرفه، دارد مي دادخواست معروض ي  درپاسخ به قسمت مقدمات
ت فعاالن ي است نه عوارض فعاليت فعاالن اقتصاديشورا مربوط به عوارض محل فعال

ن دو يضمناً ا.  کامالً مشخص است۵۰۱T و ٥٠٣T هاي تعرفه که با دقت در ياقتصاد
ار دارند ي بسيتيگر تفاوت ماهيکديت با يت و عوارض فعالي عوارض محل فعاليعنيموضوع 

 يجمهورقانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ) ۱۷۴(ماده ) الف(چرا که بر طبق بند 
ن نظام يق تدويطرند از توان مي ي اسالميشوراها«ن است ي آن ايران که فحواي اياسالم

اداري، ، ي تجاريهايدار با کاهش نرخ عوارض صدور پروانه ساختمان در کاربري پايدرآمدها
 ي عوارض و بهاصنعتي متناسب با کاربريهاي مسکوني همان منطقه و تبديل اين عوارض به

ش ن شورا با کاهيا» ندياقدام نما.. .هاين کاربري اي احداثي از واحدهابرداري بهرهخدمات 
ت آنان که ينگونه واحدها نسبت به وضع عوارض محل فعالي اير عوارض ساختمانيچشمگ

قاً مطابق با قانون ي دقيان واحدهاست اقدام نموده که عملي از مساحت عرصه و اعيبيضر
د چرا که اساساً بر طبق باش مين تيچ عنوان عوارض فعالين موضوع به هيبوده است و ا

ت واحدها خالف قانون بوده ير ارزش افزوده وضع عوارض بر فعالات بيقانون مال) ٥٠(ماده 
ار قائل است از يت بسي اهمها تعرفهب ي تصوي و قانونين شورا که به مسائل شرعيو ا
 . اجتناب داشته استين عوارضيب چنيتصو

ن يز به ايران خود ني شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ارسد ميدر ادامه به  نظر 
ن ي بين کار تشابه ايت را حذف نموده که با ايده و به عمد واژه محل فعالموضوع واقف بو

ق ذهن قضات را منحرف ين طريد و بديجاد نماي شهر تهران  اين شورا و شورااي تعرفه
نکه يگر اياورده است و نکته دين به عمل نينکه دقت الزم را در تعرفه و قوانيا ايسازد و 

 محل ي خود اشاره ننموده و فقط عوارض قانونيمانشرکت مذکور به کاهش عوارض ساخت
  .ت را نشانه رفته استيفعال

، عبارت عوارض که جمع عارضه دارد مي دادخواست معروض ١ در پاسخ به بند ـ١
) ١٦( که بر اساس بند گيرد مي حاصله به خدمات ارائه شده نشأت ياست از عارضه ها

 ي و اختصاصيمات مجموع خدمات عموم و خدگردد ميب يقانون شوراها تصو) ٧١(ماده 
قانون شوراها ) ٧١(ماده ) ٢٦(گردد که بر اساس بند  که به انواع اشخاص ارائه مي

صاصي ـتفاده از خدمات اختـونه که اشخاص به جهت اسـگردد و همان گ ب ميـتصوي
 مبالغي را به عنوان... به مانند پسماند، رفت و روب معابر، نگهداري فضاهاي عمومي و

هاي حاصله به خدمات عمومي و گسترش  پردازد، به جهت رفع عارضه بهاي خدمات مي
که از نيازهاي حاصله امروزي است بايستي .... آنها به مانند توسعه معابر، فضاي سبز و

نسبت به پرداخت عوارض موصوف اقدام نمايند و اين موضوع براي اين شورا بسي جاي 
 به جاي همراهي با شهرداري در ارائه خدمات بهتر، به تعجب دارد که اينگونه سازمانها

هاي قانوني شهرداري داشته و از طرف ديگر مرتباً  صورت مداوم سعي در ابطال تعرفه
ت ـدا کند و آن هيأت نيز نسبـاگر اين روند ادامه پي دمات بهينه را دارند وـتقاضاي خ

داريهاي کشور تضعيف شده و هاي قانوني اقدام فرمايند، به مرور شهر به حذف تعرفه
ارائه خدمات کاهش پيدا کرده و ديگر شهرها براي زندگي مناسب نخواهند بود لذا 

طلبد که به جهت تقويت شهرداريها در ارائه خدمات بهتر نسبت به تأييد اينگونه  مي
 .اقدامات مطابق قانون اقدام نمود

ح يونه که  در باال توض، همان گدارد مي دادخواست معروض ۲ در پاسخ به بند ـ۲
ت ي رعاداده شد، عوارض موصوف دقيقاً مطابق با قانون تصويب شده و کليه اشخاص ملزم به

 آن ي شده است، پرداخت آن براي طي آن به درستيند و چون مراحل قانونباش ميآن 
  .دباش ميز الزام آور ي نيشرکت دولت

چ يتعرفه عوارض مصوب به ه، در دارد مي دادخواست عنوان ۳ در پاسخ به بند ـ۳
 يق لوله هاي مد نظر نبوده است و آن شرکت از طرشهر شاهينم يعنوان حوزه خارج از حر

ع درکنار ي وسين کار به محلي انجام اي براي ولرساند ميشگاهها ي، نفت را به پاالينفت
شگاه ي پاالپااليشگاهها نياز داشته که ضمن ذخيره نفت و کنترل آن نسبت به تحويل آن به

ش ي و در کنار شرکت پاالشهر شاهينم يد، شرکت خطوط لوله و مخابرات در حرياقدام نما
نفتي در آنجا دارد ع بوده و مخازن متعدد يار وسيان بسي عرصه و اعيدارا) شگاهيپاال(نفت 

ه شگاه يل آن بـه پاالي تحوو پس از دريافت نفت از لوله هاي کشوري، در آن منطقه نسبت ـب
ت آن شرکت در منطقه يد و عـوارض مـوصوف از بـابت فقط محـل فعالنماي مياقدام 
 ين نحو عنوان نمودن مطلب سعي مطالبه شده که مجدداً شرکت مذکور با اشهر شاهين

 .در انحراف ذهن قضات داشته است
ح داده ي، همان گونه که قبالً توضدارد مي دادخواست معروض ۴ در پاسخ به بند ـ۴

) ۵۰(ماده ) ۱( و تبصره يقانون شهردار) ۵۵(ماده )۲۶(صوف بر اساس بند شد عوارض مو
) ۱۷۴(ماده ) الف(قانون شوراها و بند ) ۷۱(ماده ) ۱۶(ات برارزش افزوده بند يقانون مال

ب و اعالم يوران در زمان مقرر تصي اي اسالميجمهورقانون برنامه پنجساله پنجم توسعه 
ه اقدامات انجام شده مطابق با يقاً کليجام شده است و دق بهمن ان١٥ آن تا قبل از يعموم

 يي اجرايه دستگاههاي کل کشور کل١٣٩٢بودجه سال ) ٧١(ضمناً بند . قانون بوده است
 از مستندات پرداخت يکين به عنوان يرا ملزم به پرداخت عوارض نموده است که ا

 دقت الزم را معطوف زينه نين زمي در ايب عوارض که شاکيعوارض است نه مستند تصو
  .نداشته است

 از ييفقط مواد و بندها: ، اوالًدارد مي دادخواست عنوان ٥ در پاسخ به بند ـ٥
ز در رابطه با نحوه ي آن ني نحوه وضع و وصول عوارض باطل شده است و الباقنامه آيين

ن ي ا٤  الزم را ارائه نموده است و عوارض همان گونه که در بنديها ييوضع عوارض راهنما
 نامه آيين) ٢(ماده : اًيثان. گردد مي مصوب يگري ديد بر اساس مواد قانونيحه عنوان گرديال

 يع عوارض نسخ ضمنيدات است که با توجه به قانون تجميمذکور مربوط به عوارض بر تول
دات شرکت وضع نشده که آن شرکت اعمال ماده يعوارض موصوف بر تول: ثالثاً. شده است

 فوق يهمان گونه که در بندها: رابعاً. ده استي آن خواستار گرديرا برامنسوخه ) ٢(
 شهر شاهينم يت آن شرکت در حريح داده شده عوارض موصوف مربوط به محل فعاليتوض

قانون برنامه پنجساله پنجم مصوب شده ) ١٧٤(ماده ) الف(بوده است که با استناد به بند 
  .دباش ميل رد ز قابين قسمت از دادخواست نياست لذا ا
 هاي شهر در هيچ کجاي ابالغيه شهرداري شاهين: دارد  معروض مي٦ـ در پاسخ به بند ٦

ع عوارض ننموده و اساساً با قانون منسوخه که ي به قانون موسوم به تجميا خود اشاره
ب ي تصواي تعرفه توان ميات بر ارزش افزوده نسخ شده است نيقانون مال) ٥٢(مطابق ماده 

) ١(حه آمده است، تبصره ين الي ا٤ب عوارض همان گونه که در بند يمستند تصونمود و 
قانون برنامه پنجساله ) ١٧٤(ماده ) الف(ات بر ارزش افزوده و بند يقانون مال) ٥٠(ماده 

 .بوده است
 نحوه  وضع نامه آيين) ٣(، در ماده دارد مي دادخواست معروض ٧ در پاسخ به بند ـ٧

 را مطمع ي و خدماتيديتولي ـ  صنعتيوارض بر اماکن و واحدهاو وصول عوارض وضع ع
ضمناً . اند  از آن قصد انحراف موضوع را داشتهيي با حذف قسمتهاينظر بوده است که شاک

  . استي هنوز باطل نشده و به قوت خود باقنامه آيينن قسمت از يا
ن ي ا٤که در بند همان گونه :  اوالًگردد مي دادخواست اعالم ٨ در پاسخ به بند ـ٨

ات بر ارزش يقانون مال) ٥٠(ماده ) ١(ب عوارض، تبصره يد مستند تصويحه عنوان گرديال
ران ي اي اسالميقانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهور) ١٧٤(ماده ) الف(افزوده و بند 

 يبين شورا با عوارض تصويب ايعوارض مورد تصو: اًيثان. ن منسوخه قبليبوده است نه قوان
شوراي اسالمي شهر تهران خروج موضوعي داشته و عوارض تصويبي اين شورا عوارض محل 

باشد و عوارض تصويبي  فعاليت و بر اساس ضريبي از مساحت عرصه و اعيان واحدها مي
شوراي شهر تهران عوارض فعاليت است لذا موضوعي کامالً متفاوت بوده و عوارض اين شورا 

  .شده استدقيقاً مطابق قانون تصويب 
در خاتمه با توجه به موارد معروضه در فوق و نظر به اينکه کليه اقدامات صورت 

شهر و اين شورا مطابق با قانون بوده است و عمل خارج از  پذيرفته از سوي شهرداري شاهين
حدود اختيارات قانوني انجام نشده است تقاضاي تأييد اقدامات اين شورا و رد ادعاي واهي و 

ضمناً بدين وسيله تقاضاي حضور . شرکت خطوط لوله و مخابرات مورد استدعاستاساس  بي
 استدعاست مربوطه موردکارشناسان اين شورا به منظور ارائه توضيحات الزم در هيأت تخصصي
  » .که خواهشمند است دستورات الزم در اين زمينه را نيز صادر فرماييد

 پخش ي شرکت مليمانهايپ و يس امور حقوقي رئيب اله مشهدي حبيآقا) ج
 ي ابالغ٢٥٠١، ٢٥٠٢ يکدها ابطال تعرفه يران به موجب دادخواستي اي نفتيفرآورده ها
 به شماره ي ابالغ۵۰۱T و ٥٠٣T ي و تعرفه کدها١٢/١١/١٣٩٠ ـ ش/٣١٣٩به شماره 

 در خصوص عوارض محل شهر شاهين شهر ي اسالمي شورا۱۲/۱۱/۱۳۹۰ ـ ش/۳۴۰۰
 :ن خواسته اعالم کرده است کهيي را خواستار شده و در جهت تبيت فعاالن اقتصاديفعال

  سالم و احترام با«
هاي   در اجراي مصوبات به شمارهشهر شاهينشهرداري : رساند ميبه استحضار 

 شهر شاهين شوراي اسالمي شهر ۱۲/۱۱/۱۳۹۲ ـ ش/۳۴۰۰ و ۱۳/۱۱/۱۳۹۰ ـ ش/۳۱۳۹
ادرت به طرح موضوع پرداخت تحت عنوان عوارض محل فعاليت فعاالن اقتصادي مب

 نموده و كميسيون به رغم شهر شاهين شهرداري ۷۷عوارض ياد شده در كميسيون ماده 
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 ۰۰۰/۲۴۶/۶۱۹ شركت را به پرداخت متأسفانهدفاعيات قانوني از سوي اين شركت دولتي 
 لذا به شرح .ريال محكوم نمود و شهرداري تقاضاي پرداخت مبلغ ياد شده را نموده است

يل آتي بي اعتباري مصوبات موصوف از زاويه عدم رعايت قوانين ناظر بر موضوع محرز دال
  .بوده و تقاضاي رسيدگي و النهايه ابطال مصوبات مذكور مورد استدعاست

ـ همانگونه كه آن مقام عالي استحضار دارند اساساً تبادر لغوي، عرفي و عقلي ۱
بد به عبارت ديگر ما به ازاء خدمات يا موضوعيت مي)خدمات(در مقابل ) عوارض(واژه 

بايد از نوعي خدمات و  كننده عوارض مي االصول پرداخت ارائه شده هستند و علي
انتفاع مستقيم برخوردار شود حال آنكه در مانحن فيه و نظر به اخذ عوارض متعدد از 
طرف شهرداري مطالبه عوارضي تحت عنوان عوارض مشاغل بدون آن كه ارائه 

صي از اين جهت از سوي شهرداري قابل تصور باشد قابليت طرح استماع و خدمات خا
  .اجابت را ندارد

 كه ۱۳۸۰ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال ۴ مطابق ماده ـ۲
در قانون برنامه پنجم توسعه تنفيذ شده است اخذ هر گونه وجه كاال و خدمات توسط 

هاي   است بنابراين تعرفه كد به شمارهگذار موكول شدهدستگاههاي اجرايي به تجويز قانون
 بر اخذ عوارض محل فعاليت فعاالن اقتصادي شهر شاهينمذكور شوراي اسالمي شهر 

مغاير حكم قانونگذار است و خارج از حدود اختيارات و صالحيت شوراي اسالمي شهر 
 . استشهر شاهين
 ابواب الجمعي وزارت نفت  عالوه بر ايرادات مذكور اين شركت از شركتهايـ۳

المال بوده و به عنوان يك شركت   و سرمايه و دارايي آن متعلق به بيتشود ميمحسوب 
دولتي و خدماتي وظيفه توزيع سوخت و ارائه خدمات در سراسر ايران را دارد و اعتبار و 

 و به عنوان يك شركت گردد مي تأمينبودجه شركت از محل بودجه عمومي دولت 
 و قراردادن اين شركت در فهرست فعاالن گردد مي يا خود كفا محسوب نخصوصي و

 منطبق با واقعيت نبوده و از اين شهر شاهيناقتصادي از سوي شوراي شهر و شهرداري 
  .دباش ميمنظر ادعاي شهرداري مقرون به صحت نبوده و خالف واقعيت 

روشن تصميمات  مصداق بارز و شهر شاهين موضوع مصوبات شوراي اسالمي شهر ـ۴
) هاي الف  عمومي ديوان به شماره دادنامههيأت يقبلي آن ديوان محترم منجمله آرا

)  د۲۱/۴/۱۳۸۸ـ۳۴۴دادنامه )   ج۱۶/۱/۱۳۸۹ـ۲دادنامه )  ب۲۴/۹/۱۳۹۳ـ۱۵۳۰دادنامه 
د كه شوراي باش مي منتشره در روزنامه رسمي ۱۱/۱۰/۱۳۹۱ـ۷۵۹ الي ۷۲۴هاي  دادنامه

د دور زدن قوانين آمره و مصرحات دص با تغيير لفظ و عنوان درهرش شاهيناسالمي شهر 
 يك منع قانوني را با تغيير توان مي عمومي ديوان عدالت اداري برآمده است و نهيأتآراء 

عنوان به يك الزام تبديل نمود در صورتي كه محتوي و نوعيت عوارض موضوع مصوبات 
 سوي آن تفاوتي با عوارض ابطال شده از هيچ شهر شاهينفوق الذكر شوراي اسالمي شهر 

هاي مذكور ندارد وقتي كه قانونگذار دريافت عوارض كسب و  ديوان محترم تحت دادنامه
د و نماي ميد را غير قانوني اعالم شون ميپيشه و مشاغل از بانكها كه بنگاه تجاري محسوب 

عوارضي با عناوين ي وصول  ياد شده آن ديوان مدلل و مستدل است به طربق اوليدر آرا
از اين شركت بر خالف قانون و مقررات بوده و خارج از  »فعاليت فعاالن اقتصادي«مشابه 

 .حدود اختيارات شوراي اسالمي شهر است
 قانون ماليات بر ارزش افزوده و تبصره ۵۰ مطابق منطوق و مفهوم صريح ماده ـ ۵

الهاي وارداتي و توليدي و همچنين آن برقراري هر گونه عوارض و ساير وجوه براي انواع كا
ارائه خدمات كه در اين قانون تكليف ماليات و عوارض آنها تعيين شده ممنوع اعالم شده 

د چرا كه حوزه باش ميو تلقي نمودن عوارض ياد شده با عنوان محلي مقرون به صحت ن
و اتصاف پردازد  فعاليت اين شركت كشوري است و در سرتاسر ايران به ارائه خدمات مي

محلي به فعاليتهاي اين شركت برخالف واقعيت و حقيقت بوده و ادعاي شوراي شهر و 
  شهرداري از اين نظر مردد و مخدوش است

 ۲۵۰۱ـ۲۵۰۲عليهذا نظر به جهات معروضه استدعاي ابطال تعرفه كدهاي به شماره 
 و ۵۰۳T و تعرفه كدهاي به شماره ۱۳/۱۱/۱۳۹۰ش ـ /۳۱۳۹تحت ابالغ مصوبه شماره 

۵۰۱T همگي صادره از سوي شوراي ۱۲/۱۱/۱۳۹۲ش ـ /۳۴۰۰ تحت ابالغ مصوبه شماره 
شهر با عنوان عوارض محل فعاليت فعاالن اقتصادي مستند به بند يك  اسالمي شهر شاهين

 قانون ديوان ۱۳ قانون ديوان عدالت اداري و با لحاظ نمودن ذيل ماده ۸۸ و ماده ۱۲ماده 
ضمناً ابتدا استدعاي صدور دستور .  تصويب مصوبات ياد شده را داردعدالت اداري از تاريخ

 ۱۷/۱۲/۱۳۹۳ـ۹۳/۱۱۴موقت مبني بر عدم اجراي مصوبات ياد شده و توقف راي به شماره 
شهر به لحاظ جلوگيري از تضييح حقوق بيت المال و   شهرداري شاهين۷۷كميسيون ماده 
 اختالل در بودجه و تخصيص اعتبارات و هاي غيرقانوني اين شركت دولتي و تحميل هزينه

 .پيشگيري از آثار و توالي فاسد كه جبران خسارات متعسر است را دارد
 در پايان نظر به اهميت موضوع و آثار مترتب بر قضيه طرح شده نهايت تسريع در

  ».رسيدگي در خصوص مورد استدعاست
  :ر استي مورد اعتراض به قرار زهاي تعرفهمتن 

 ي مصوب شورا۱۲/۱۲/۱۳۹۲ ـ ش/۳۴۰۰ شماره ابالغ مصوبه ۵۰۱T تعرفه) الف
  : شهر شاهين شهر ياسالم

  

 شهر شهرداري شاهين T ۵۰۱تعرفه 
  ش/۳۴۰۰: شماره ابالغ مصوبه
 ۱۲/۱۲/۱۳۹۲: تاريخ ابالغ مصوبه

 توليدي يا صنعتي) غير مشمول قانون نظام صنفي(عوارض محل فعاليت فعاالن اقتصادي : موضوع تعرفه
ـ ساالنهو  اقع در محدوده و حريم مصوب شهر

                                :معادله محاسبه عوارض

  :توضيحات محاسبه عوارض
ـ کليه اشخاص حقيقي و حقوقي، سازمانهاي عمومي، دولتي و غير دولتي واقع در محدوده و حريم ۱

که غير مشمول قانون نظام ..) . واعم از مستقر در منطقه صنعتي، قطب صنعتي، مستقل( مصوب شهر 
باشد، فارغ از نوع فعاليت و اعم از اينکه فعاليت آنها  صنفي بوده و فعاليت آنها توليدي يا صنعتي مي

و فارق از محل ) باشد.. .توليد کاال و يا خدمات خاص به صورت توليدي، کارمزدي، اجراي خدمات و
شمول عوارض اين تعرفه بوده و موظف به پرداخت فعاليت و فارق از زمان تاسيس و راه اندازي م

  .باشند عوارض اين تعرفه بر اساس نوع فعاليت به حساب شهرداري مي
 متراژ کل اعيان محل فعاليت شامل کليه مستحدثات توليدي، صنعتي، تاسيساتي، M1ـ منظور از ۲

به غير از مسجد، .. .و) ترمکعببه م(، استخر و آبگير )به مترمکعب( ، مخزن ) سرپوشيده يا سرباز۰انبار 
  .باشد نمازخانه و پارکينگ مي

 متراژ کل عرصه ملک به صورت پيوسته يا گسسته شامل محلهاي صنعتي، توليدي، M2ـ منظور از ۳
  .باشد مربوط به واحذ ذيربط که در حريم شهر وجود دارد مي.. .آزاد، انبارهاي روباز، فضاي سبز و

) ۵۰۳Tتعرفه ( وارض واحد ذيربط که از ليست تعرفه نوع فعاليت  ضرايب محاسبه عX2 و X1ـ ۴
 و متراژ کل عرصه) M1(در ضمن در تعيين اين ضرايب متراژ کل اعياني . باشند گردد مي استخراج مي

)M2 ( و نوع فعاليت واحد مربوطه دخيل بوده و ضرايب مورد نظر بر اساس رديفي که نوع فعاليت و
واحد ) X2راي ضريب ب(و ستوني که متراژ کل عرصه ) X1براي ضريب ( ني ستوني که متراژ کل اعيا

مورد نظر در آن قرار دارد استخراج خواهد شد اين ضرايب محاسبه عوارض واحد ذيربط در صورتي که 
 متر مربع و بيشتر ۱۰۰۰يکه متراژ اعيان  و در صورتB1باشد از ستون  مترمربع ۱۰۰۰متراژ  اعيان تا 

 مترمربع ۱۰۰۰۰و در صورتي که متراژ عرصه تا ) B2 و B1يکي از دو ستون  (B2ون باشد از ست
يکي از  (B4 مترمربع و بيشتر باشد از ستون ۱۰۰۰۰ و در صورتي که متراژ عرصه B3باشد از ستون 

به ) ۵۰۳Tدر تعرفه ( که نوع فعاليت واحد مربوطه در آن قرار دارد و رديفي) B4 يا B3دو ستون 
اي که محل  ضمناً نوع فعاليت عنوان شده در اين بند عبارت از هر نوع شاخصه.  آمددست خواهد

فعاليت واحد ذيربط با آن شناخته شود و شامل نوع فعاليت، تام، نوع توليدات و ساير موارد فارق از 
 هاي مربوط به آن شاخصه را توليد، به صورت کارمزدي اينکه واحد ذيربط يکي يا چند يا تمام شاخه

  .نمايد خواهد بود.. .عمل، به صورت خدمات اجرا و
  .باشد بندي آن مي  بدون شرايط عمق قيمت منطقه۰۰۱T ضريب مندرج در تعرفه Aـ  ۵
باشد و کليه واحدهاي  ـ اين عوارض در ابتداي هر سال تحقق پيدا کرده و قابل وصول و پيگيري مي ۶

باشند و به ازاء هر ماه واريز زودتر قبل  هرداري ميذيربط موظف به واريز آن از زمان تحقق به حساب ش
 درصد کاهش به عنوان جايزه خوش حسابي خواهند بود، اين ۲از پايان سال تحقق عوارض مشمول 

ماه بعد از سال تحقق بدون کاهش يا افزايش وصول خواهد شدو پس از گذشت اين ) يک (۱عوارض تا 
.  درصد عوارض آن سال افزايش خواهد يافت۲ديرتر، به ميزان يک ماه واريز ماه به ازاء هر ) يک (۱

ضمناً در صورتي که واحد ذيربط کمتر از يک سال فعاليت داشته باشد، عوارض اين تعرفه بر مبناي 
  .هاي فعاليت محاسبه و اخذ خواهد شد تعداد ماه

شروع به فعاليت از بايستي در هنگام  ـ پرداخت اين عوارض با مجوزهاي مورد نياز که اشخاص مي۷
  .مراجع ذيصالح دريافت نمايند ارتباطي نخواهد  داشت

  .ـ دريافت عوارض اين تعرفه مانع از دريافت ساير عوارض قانوني نخواهد بود ۸
در محلي فعاليت داشته باشد بايستي عوارض اين ) حقيقي و حقوقي (ـ در صورتي که فعال اقتصادي۹

 دريافت موظف به) حقيقي و حقوقي( نمايد و مالک يا مالکين تعرفه را به حساب شهرداري واريز
باشند و در  مي) مبني بر پرداخت عوارض اين تعرفه به حساب شهرداري(حساب شهرداري از وي مفاصا

 .صورت عدم دريافت بايستي عوارض اين تعرفه را از منابع مالي خود پرداخت نمايند

  
  مصوب شوراي اسالمي۱۲/۱۱/۱۳۹۲ش ـ /۳۴۰۰ شماره ابالغ مصوبه ۵۰۳Tتعرفه ) ب

  :شهر شاهينشهر 
 

 شهر شهرداري شاهين ۵۰۳Tتعرفه 
  ش/۳۴۰۰: شماره ابالغ مصوبه
 ۱۲/۱۲/۱۳۹۲: تاريخ ابالغ مصوبه

غير مشمول (نوع فعاليت محل فعاليت فعاالن اقتصادي ) X2 و X1(ضرايب محاسبه : موضوع تعرفه
ـ توليدي يا صنعتي واقع در مح) نظام صنفي  )ليست هفتم(دوده و حريم مصوب شهر

۱۳۱ 
هاي  پخش فرآورده
 نفتي

۷/۵% ۸/۴% ۹/۴% ۴% 
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  مصوب شوراي اسالمي١٣/١١/١٣٩٠ش ـ /٣١٣٩ شماره ابالغ مصوبه ٢٥٠١تعرفه ) ج
  :شهر شهر شاهين

  
 شهر شهرداري شاهين ۲۵۰۱تعرفه 

  ش/۳۱۳۹: شماره ابالغ مصوبه
 ۱۳/۱۱/۱۳۹۰: تاريخ ابالغ مصوبه

توليدي يا صنعتي واقع ) مشمول قانون نظام صنفيغير( محل فعاليت فعاالن اقتصادي عوارض:  تعرفهموضوع
 در حريم مصوب شهرـ ساالنه

                      :معادله محاسبه عوارض

  :توضيحات محاسبه عوارض
تي، قطب اعم از مستقر در منطقه صنع(ـ کليه اشخاص حقيقي و حقوقي واقع در حريم مصوب شهر ۱

باشد، فارق  که غير مشمول قانون نظام صنفي بوده و فعاليت آنها توليدي يا صنعتي مي...) صنعتي، مستقل و
اعم از اينکه فعاليت آنها توليد کاال و ياخدمات خاص به صورت توليدي، کارمزدي، اجراي (از نوع  فعاليت 

اندازي مشمول عوارض اين تعرفه از  اسيس و راهو فارق از محل فعاليت و فارق از زمان ت) باشد... خدمات و
 به بعد بوده و موظف به پرداخت عوارض اين تعرفه بر اساس نوع فعاليت به حساب ۱۳۹۱ابتداي سال 
  .باشند شهرداري مي

تاسيساتي، انبار،  متراژ کل اعيان محل فعاليت شامل کليه مستحدثات توليدي، صنعتي، M1ـ منظور از ۲
به غير از مسجد، نمازخانه و ...  و)به مترمکعب(، استخر و آبگير )به مترمکعب(، مخزن )ازسرپوشيده يا سرب

  .باشد پارکينگ مي
 متراژ کل عرصه ملک به صورت پيوسته يا گسسته شامل محلهاي صنعتي، توليدي، آزاد، انبارهاي M2ـ منظور از ۳

  .باشد جود دارد ميمربوط به واحذ ذيربط که در حريم شهر و... روباز، فضاي سبز و
استخراج ) ۲۵۰۳تعرفه ( ضرايب محاسبه عوارض واحد ذيربط که از ليست تعرفه نوع فعاليت X2 و X1ـ ۴

و نوع ) M2( و متراژ کل عرصه) M1(در ضمن در تعيين اين ضرايب متراژ کل اعياني . باشند گردد مي مي
يفي که نوع فعاليت و ستوني که متراژ کل فعاليت واحد مربوطه دخيل بوده و ضرايب مورد نظر بر اساس رد

واحد مورد نظر در آن قرار دارد ) X2براي ضريب (و ستوني که متراژ کل عرصه ) X1براي ضريب (اعياني 
 مترمربع باشد ۱۰۰۰استخراج خواهد شد اين ضرايب محاسبه عوارض واحد ذيربط در صورتي که متراژ اعيان تا 

 و B1يکي از دو ستون  (B2 متر مربع و بيشتر باشد از ستون ۱۰۰۰ اعيان يکه متراژ و در صورتB1از ستون 
B2 ( مترمربع باشد از ستون ۱۰۰۰۰و در صورتي که متراژ عرصه تا B3 ۱۰۰۰۰ و در صورتي که متراژ عرصه 

 و رديفي که نوع فعاليت واحد مربوطه در آن) B4 يا B3يکي از دو ستون  (B4مترمربع و بيشتر باشد از ستون 
ضمناً نوع فعاليت عنوان شده در اين بند عبارت از هر نوع . به دست خواهد آمد) ۲۵۰۳در تعرفه(قرار دارد 

شاخصه اي که محل فعاليت واحد ذيربط با آن شناخته شود و شامل نوع فعاليت، تام، نوع توليدات و ساير موارد 
 به آن شاخصه را توليد، به صورت کارمزدي هاي مربوط فارق از اينکه واحد ذيربط يکي يا چند يا تمام شاخه

  .نمايد خواهد بود... عمل، به صورت خدمات اجرا و
 قانون مالياتهاي ۶۴به ترتيب فقط آخرين ارزش معامالتي اعيان و عرصه موضوع ماده  P2 و P1ـ  ۵

  .باشند مستقيم واحد ذيربط مي
باشد و کليه واحدهاي ذيربط  ول و پيگيري ميـ اين عوارض در ابتداي هر سال تحقق پيدا کرده و قابل وص ۶

باشند و به ازاء هر ماه واريز زودتر قبل از پايان سال  موظف به واريز آن از زمان تحقق به حساب شهرداري مي
) يک (۱ درصد کاهش به عنوان جايزه خوش حسابي خواهند بود، اين عوارض تا ۲تحقق عوارض مشمول 

ماه به ازاء هر تا ) يک (۱ش يا افزايش وصول خواهد شدو پس از گذشت اين ماه بعد از سال تحقق بدون کاه
ضمناً در صورتي که واحد .  درصد عوارض آن سال افزايش خواهد يافت۲يک ماه واريز ديرتر، به ميزان 

ذيربط کمتر از يک سال فعاليت داشته باشد، عوارض اين تعرفه بر مبناي تعداد ماه هاي فعاليت محاسبه و 
  . خواهد شداخذ
 از مراجع بايستي در هنگام شروع به فعاليت ـ پرداخت اين عوارض با مجوزهاي مورد نياز که اشخاص مي۷

  .ذيصالح دريافت نمايند ارتباطي نخواهد  داشت
  .ـ دريافت عوارض اين تعرفه مانع از دريافت ساير عوارض قانوني نخواهد بود ۸
در محلي فعاليت داشته باشد بايستي عوارض اين تعرفه را ) حقوقيحقيقي و (ـ در صورتي که فعال اقتصادي ۹

موظف به دريافت مفاصا حساب شهرداري ) حقيقي و حقوقي(به حساب شهرداري واريز نمايد و مالک يا مالکين 
باشند و در صورت عدم دريافت بايستي  مي) مبني بر پرداخت عوارض اين تعرفه به حساب شهرداري(از وي 

 .تعرفه را از منابع مالي خود پرداخت نمايندعوارض اين 
  

  مصوب شوراي اسالمي١٢/١١/١٣٩٠ش ـ/٣١٣٩ شماره ابالغي ٢٥٠٢تعرفه شماره ) د
   :شهر شاهينشهر 

  ش/۳۱۳۹: شماره ابالغ مصوبه شهر شهرداري شاهين ۲۵۰۲: تعرفه
 ۱۳/۱۱/۱۳۹۰: تاريخ ابالغ مصوبه

غير مشمول قانون نظام (محل فعاليت فعاالن اقتصادي ) تاحيهبرداري، افت حق بهره(عوارض : موضوع تعرفه
 توليدي يا صنعتي واقع در حريم مصوب شهر) صنفي

 T=  در زمان يوم االدا اين تعرفه بر اساس نوع فعاليت ۲۵۰۱برابر عوارض ساالنه تعرفه ۳: معادله محاسبه عوارض

  :توضيحات محاسبه عوارض
  ـ۱
  ـ۲
...  
....  
در محلي فعاليت داشته باشد بايستي عوارض اين تعرفه ) حقيقي و حقوقي( فعال اقتصادي ـ در صورتي که ۶

موظف به دريافت مفاصا حساب ) حقيقي و حقوقي(را به حساب شهردراي واريز نمايد ومالک يا مالکين 
باشند و در صورت عدم  مي) مبني بر پرداخت عوارض اين تعرفه به حساب شهرداري(شهرداري از وي 

 .يافت بايستي عوارض اين تعرفه را از منابع مالي خود پرداخت نماينددر

  مصوب شوراي١٣/١١/١٣٩٠ـ  ش/٣١٣٩ شماره ابالغ مصوبه ٢٥٠٣تعرفه شماره ) هـ
  :شهر شاهين شهر ياسالم

 

 شهر شهرداري شاهين ۲۵۰۳: تعرفه
  ش/۳۱۳۹: شماره ابالغ مصوبه
 ۱۳/۱۱/۱۳۹۰: تاريخ ابالغ مصوبه

غير مشمول نظام (نوع فعاليت محل فعاليت فعاالن اقتصادي ) X2 و X1(ضرايب محاسبه : موضوع تعرفه
 )ليست اول(توليدي يا صنعتي واقع در حريم مصوب شهرـ ) صنفي
  

ن يس و معاوني با حضور رئ٢٤/٥/١٣٩٦خ ي در تاريوان عدالت اداري دي عمومهيأت
 و  ديوان تشکيل شد و پس از بحثديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب

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

  رأي هيأت عمومي
، ١٧/٢/١٣٨٧ات برارزش افزوده مصوب ي قانون مال٥٠نکه طبق ماده يت به ايبا عنا

ن ي و همچنيدي و تولي وارداتي انواع کاالهاير وجوه براي هرگونه عوارض و سايبرقرار
ن شده ممنوع اعالم يات و عوارض آنها معيف مالين تکليين قانون، تعيارائه خدمات که در ا

ت ين شده است و فعالين قانون نرخ عوارض خدمات معي هم٣٨شده و در بند الف ماده 
ن وضع ي، بنابراشود ميات اخذ يق خدمات است که از آنها مالي از مصاديفعاالن اقتصاد

 ي اسالميارات شورايت، خارج از حدود اختيموضوع شکاعوارض به شرح مصوبات 
 ين دادرسييالت و آي قانون تشک٨٨ و ماده ١٢ ماده ١ است و مستند به بند شهر شاهين

ش گفته ي قانون پ١٣با اعمال ماده . شود مي ابطال ١٣٩٢ مصوب سال يوان عدالت اداريد
  .يب آن موافقت نشد ابطال مصوبه به زمان تصويو تسر

  يمحمدکاظم بهرام ـ يوان عدالت اداري دي عمومهيأتس ي                             رئ     
  

  ١٣/٦/١٣٩٦                                                                         ٩٤/٥٦٥/ره هـشما
  بسمه تعالي

  جناب آقاي جاسبي
  مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايران

  با سالم
 مورخ ٤٩٤ عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه هيأتيك نسخه از رأي 

  : با موضوع٢٤/٥/١٣٩٦
 تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشي از اجراي ٢٠٢T از تعرفه شماره ٦ابطال بند «

شهر به   شوراي اسالمي شهر شاهين۱۲/۱۱/۱۳۹۲طرحهاي عمراني و تجميع پالك مصوب 
  .گردد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي» . با قانونعلت مغايرت

  هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربينهيأت عمومي و هيأتمديركل 
  

  ٩٤/٥٦٥: کالسه پرونده       ٤٩٤: شماره دادنامه      ۲۴/۵/۱۳۹۶: تاريخ دادنامه
  يوان عدالت اداري دي عمومهيأت :مرجع رسيدگي

   مقدميمين کري عبدالحسي آقا:شاكي
 ١٢/١١/١٣٩٢ مصوب٢٠٢T ابطال تعرفه شماره :موضوع شکايت و خواسته

 ي طرحهاي از اجرايعوارض ارزش افزوده ناش« در خصوص شهر شاهين ي اسالميشورا
  .بياز زمان تصو» ع پالکي و تجميعمران

مصوب  ٢٠٢T ابطـال تعرفـه  شماره ي به موجـب دادخـواستـي شاک:کار گردش
 از يدر خصوص عوارض ارزش افزوده ناش شهر شاهين ي اسالمي شورا١٢/١١/١٣٩٢
در جهت  ب را خواستار شده ويع پالک از زمان تصوي و تجمي عمراني طرحهاياجرا
  :ن خواسته اعالم کرده است کهييتب

  با اهداء سالم «
 ٢٠٢Tاره  به موجب تعرفه شم١٢/١١/١٣٩٢خ ي از تارشهر شاهين يشهردار: احتراماً

 هاي طرح ي از اجراي عوارض ارزش افزوده ناش، عوارض تحت عنوانياقدام به برقرار
 عوارض مورد نظر يل و مستندات آتيحال به دال. ع پالک نموده استي و تجميعمران

  .ب داردي ابطال آن را از زمان تصويخالف قانون و شرع بوده تقاضا
ها ي و محوله شهرداريف ذاتياز وظا يکي ي قانون شهردار٥٥ ماده ١ حسب بند ـ١

ها ي شهرداري مالنامه آيين ٢٩ن به استناد ماده يهمچن. دباش مي.. .ابان و کوچه ويجاد خيا
باشد  درآمد شهرداريها احصاء گرديده و از محل در آمدهاي قانوني مکلف به ايجاد خيابان مي

هاي  ص حق تحميل هزينهو هيچ سازمان و نهادي بنابر اصل تسليط و مالکيت مشروع اشخا
کما اينکه . شهري بر دوش صرفاً احدي يا جمعي کوچک از شهروندان يک ناحيه را ندارد

تحت عنوان عوارض (کليه شهروندان عوارض موضوع قانون نوسازي و عمران شهري را 
باشد وجود مأخوذه را صرف  که به استناد قانون ذکر شده شهرداري مکلف مي) نوسازي

 .نمايند هاي عمومي و عمراني بنمايد پرداخت مي زي و ايجاد خيابان و پروژهعمران، بهسا

http://www.RRK.IR
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مقابل  ا چند نفر دريک ينکه يعبارت است از ا عقد «ي قانون مدن١٨٣ طبق ماده ـ٢
جه ين اثر و نتيبنابرا» ند و مورد قبول آنها باشدي نمايگر تعهد به امريا چند نفر ديک ي

ن ناقل يه و همچنينجانب به عنوان منتقل الي که اي حالجاد تعهد است دريا) عقد(توافق 
چگاه يام و ه  مرقوم در محل بودهي مالک پالک ثبت١٣٥١ ذکر شده از سال يپالک ثبت

ام و شهرداري در جهت انجام  شهرداري جهت ايجاد تعهد و ارائه ايجاب مراجعه ننموده به
لذا ايجاد تعهد به ضرر ثالث با . استوظايف قانوني خود نسبت به ايجاد خيابان اقدام نموده 

کما اينکه ايقاع يک طرفه . باشد عمومات قانون مدني سازگار نبوده و محکوم به ابطال مي
   . قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران است٤٠نيزمشمول حکم فوق بوده و مخالف اصل 

 ١٣٥١ همچنين به استناد سند پيوست دادخواست اينجانب با وضعيت موجود از سال
  . تأسيس شده است١٣٥٣شهر در سال  مالک پالک بوده ام در حالي که اساساً شهرداري شاهين

 ٢٨/٨/١٣٦٠ت مصوب يحق مرغوب  در سنوات گذشته بدواً قانون راجع به لغوـ٣
افت هر يا درين لفظ ارزش افزوده و يح عي چه به صورت صريب و متعاقباً آراء متعدديتصو

  : اعالم نموده است من جملهير قانونينوع وجه را غ
  ٢٢/٢/١٣٧٥ ـ ٢/٧٥ تحت کالسه ـ ٧٥/٢٥دادنامه شماره ) الف
     ١٤/٦/١٣٧٧ ـ ٧٧/٣٠ تحت کالسه ـ ١٢٣دادنامه شماره ) ب
 ٢٧/٥/١٣٨١ ـ ٨٠/١٧٠ و٨٠/٥٠ تحت کالسه ـ  ١٧٢و ١٧٣ يها دادنامه شماره) ج
  ٢٢/١٠/١٣٩٣ ـ ٩٢/٤٦ تحت کالسه ـ ١٧٩٠دادنامه شماره ) د
  »دباش ميکسان يقاً با موضوع عوارض مورد نظر يدق«
  ١٧/٧/١٣٩١ ـ ١٦٨/٨٨ تحت کالسه – ٤٨٤دادنامه شماره ) هـ
  .ن را مالک قرار داده استيمت زميا قين ي فوق اخذ عيرأ
 ٤٧ و ٤٦و اصول »  اموالهم و انفسهميالناس مسلطون عل «ي طبق قاعده  فقهـ٤

ت موجود ي را با وضع٥٥٢/٣٠١ شماره يپالک ثبتنجانب ي و قاعده الضرر ايقانون اساس
ه حسب يک اولي در زمان تفکيگردم شهردار يه محسوب مي نموده ام و منتقل اليداريخر

ت ي وضع١٣٥١ک نموده و از سال ي طرق و شوارع عامه را تملي قانون شهردار١٠١ماده 
الکها با هر نوع ه پي تعرفه مذکور کل٥ن گونه بوده است و حسب بند ي بدي ثبتيها پالک
ت ينجانب ذات و ماهين اگر چه ايند و همچنباش مين عوارض ي مشمول عنوان ايکاربر
ن يده اي گردتأکيد ١٠کن در بند ي تعرفه مذکور را خالف قانون و شرع دانسته ولياصل

 در آن اجراء شده باشد با امعان ي عمرانهاي طرح اخذ خواهد شد که يعوارض از امالک
 در محل ي اساساً تملکيل ضم دادخواست مبرهن است که شهرداري دلتأميننظر در 

 يگذار ام نمره  است تملک نمودهي مدعي که شهردار٥٥١/٣٠١نداشته و تنها جهت پالک 
ن پالک در طرح ي است اي مدعيد و اگر شهردارباش مي از پالک موجود نيا شده و سابقه

 به استناد قانون توسعه يشد و شهردار داشته باي قبالً مالکيستيض قرار گرفته بايتعو
ا ملک موصوف را ي ١٣٥٨ا قانون نحوه تملک سال ي ي شهريا اراضي ين شهريا زميمعابر 

به ملکيت خود منتقل و وجوهي از اين بابت پرداخته يا توافقي با مالکين منعقد نموده باشد 
ارا شدن من غير حق بوده که درخواست ارائه مستندات مربوطه را دارد و اين دقيقاً مصداق د

  .باشد و خالف حديث نبوي فوق مي
ز در محل ي نيست اگر طرح عمراني بدان ني بر فرض محال که اعتقادي شهردار ـ٥

ابان ينجانب در بر خي پالک ايلينکه طبق طرح جامع و تفصياجراء نموده باشد پس از ا
 )٧١ ماده ١٦حسب بند (قرار گرفت به استناد دفترچه عوارض مصوب شوراي اسالمي شهر 

 ي کشور اگر درخواست هر نوع پروانه ساختماني اسالميارات شوراهايف و اختيقانون وظا
ت موجود نه يطبق وضع.. .ره، پروانه، تراکم وينجانب ارائه شود مجدداً عوارض پذياز طرف ا

  در زمان صدور باي شهرداريين مفهوم که ارزش افزوده ادعايسابق اخذ خواهد شد بد
ک ين نوع عوارض از يا چندي ٢لذا اخذ . شود ميوصول !)  ؟يگذر احداث(د يت جديوضع

» يبطله شيم اليالحق القد «ي خالف قانون و شرع بوده و طبق قاعده فقهيپالک ثبت
نکه يکما ا) ي قانون مدن٩٧ماده ) (ن بردي را از بيد حق به وجود آمده قبلتوان مي نيزيچ(

 .  عرض معبر مالک قرار گرفته است٢ف ي در رديردر فاکتور محاسبات شهردا
 در مورد تعهدات و يط، قاعده الضرر، عمومات قانون مدنين بنابراصل تسليبنابرا

 و ي و قانون شهرداريوان عدالت اداري دي عمومهيأت و آراء متعدد يگر قواعد فقهيد
 هاي طرح يجرا از اي تحت عنوان ارزش افزوده ناشيب و وصول عوارضي تصويقانون اساس

  ».يب دارد خالف شرع و قانون بوده و درخواست ابطال آن را از زمان تصويعمران
  : اعالم  کرده است که١٤/١٠/١٣٩٤ ـ ١٥٠٧/حه شماره هـي به موجب اليشاک
 بر ي مبن٩٤٠٩٩٨٠٩٠٥٨٠٠٢٩٨نجانب به کالسه يرو دادخواست اياحتراماً پ«

 به  استحضار شهر شاهين يزوده شهردار عوارض ارزش اف٢٠٢Tابطال کد تعرفه شماره 
 جهت ي و قانوني اعم از شرعيل متعددينکه در متن دادخواست دالي با لحاظ ارساند مي

ح ي و تصحي نگهبان باعث اقاله دادرسيابطال عنوان شده در صورت استعالم از شورا
ل يفاً دالنجانب عرين ايخواهد شد بنابرا.. .ل توقف ساخت و ساز وينجانب به دليحقوق ا

رت با شرع تحت عنوان کاهش خواسته حذف و يم و مغانماي يار ابطال اعالم مي معيقانون
  ».ي استرت با قانون به قوت خود باقيل مغايو دال) ر با شرع يمغا (  صرفاًگردد ميمسترد 

  :ر استيمتن تعرفه مورد اعتراض به قرار ز

 ٢٠٢Tتعرفه 
شهرداري 

 شهر شاهين
  ش/٣٤٠٠: شماره ابالغ مصوبه
 ١٢/١١/١٣٩٢: تاريخ ابالغ مصوبه

 عوارض ارزش افزوده ناشي از اجراي طرحهاي عمراني و تجميع امالک: موضوع تعرفه

 باشد  به شرح جدول زير مي: معادله محاسبه عوارض

 (z)جدول ضريب موقعيت  

وضعيت بر 
 ملک

 طولي عرضي
 

  جهات     
 موقعيت

 جنوبي شمالي جنوبي شمالي

   جهات        
Q 

 ٧ ٦ ٦ ٥ يک بر جنوبي شمالي

با قابليت تجاري 
 ٨ ٧ ٧ ٦ دوبر ٢/١ ١ يا خدماتي

بدون قابليت 
 ٩ ٨ ٨ ٧ سه بر ٨/٠ ٥/٠ تجاري يا خدماتي

  : توضيحات محاسبه عوارض
 عرض معبر جديد شامل سواره رو، W مساحت عرصه ملک مربوطه پس از اجراي طرح و Sـ منظور از ١

ضمناَ جهت امالکي که قبالً معبر جلوي آنها بوده و فقط معبر .باشد وي، رفوز وسط و غيره ميپياده رو، ج
تعريض يافته است فقط عرض معبر تعريض يافته محاسبه خواهد شد و در صورتيکه ملک به معبر جديد 

ح  سطLدر محاسبه منظور خواهد شد و ) جديد و قديم(و يا معبر موجود متصل گردد، کل عرض معبر 
اشرافيت که متراژ بر ضلعي از پالک است که مستقيماً به معبر ايجاد شده مشرف و حداکثر آن جهت 

 کيفيت طرح اجرا شده که با توجه به موقعيت  Q. ميباشد٢٠ و باالتر از آن ١٥ متر مربع ٣٠٠پالکهاي تا 
پالک به لحاظ کننده وضعيت    ضريب موقعيت که بيانZ.ملک از جدول مربوطه استخراج خواهد شد

دسترسي به معبر احداثي  و يا تعريضي و همچنين معابر همجوار با توجه به وضع موجود است که مقدار 
. آن از مجموع ضريبهاي مندرج در جدول ضرايب که متناسب با موقعيت هر پالک است بدست مي آيد

ب مندرج در تعرفه  ضريA منظور نخواهد شد و  Zضمناً درخصوص امالک واقع در حريم شهر ضريب 
٠٠١Tبندي معبر ضلعي از ملک خواهد بود که طرح  بندي آن، قيمت منطقه باشد که قيمت منطقه  مي

  .جلوي آن اجرا شده است
 Q و Zـ در صورتي که ملکي داراي موقعيت شمالي جنوبي باشد، مالک عمل جهت محاسبه ضريب ٢

در جدول ضرايب جنوب . قي غربي باشدضمناً در صورتيکه پالک شر. باشد موقعيت ضلع جنوب مي
  .معادل شرق و شمال معادل غرب خواهد بود

بندي در محاسبه  مت منطقهـ در صورتي که ملک از چند گذر تعريض گردد، مالک عرض معبر و قي٣
  . خواهد بودبندي منطقهعوارض اين تعرفه  بزرگترين معبر تعريض شده و باالترين قيمت 

کاهش قابل وصول % ٦٠کاهش و جهت پالکهاي سوم با % ٣٠اي دوم با ـ اين عوارض جهت پالکه٤
باشد و براي ساير پالکها قابل وصول نخواهد بود و در صورتيکه پالکها با هم تجميع گردند، عوارض  مي

  . بر مبناي پالک با موقعيت برتر محاسبه خواهد شد
اي طرحهاي عمراني اعم از احداث، ـ عوارض فوق مشمول کليه پالکها با هر نوع کاربري که در اجر٥

امالکي که در موقعيت اول قرار ) الف. باشد توسعه و تعريض معابر و ميادين با شرح ذيل خواهد بود مي
. گيرد دارد وليکن بدليل اجراي طرحهاي عمراني قسمتي از ملک مربوطه در مسير گذر يا معبر قرار مي

ار داشته وليکن بدليل اجراي طرحهاي عمراني بعنوان امالکي که در موقعيت دوم و بعد از آن قر) ب
 ليکن به دليلرو قرار داشته و امالکي که در گذرهاي بن بست و يا پياده) ج. موقعيت اول منظور ميگردد

اجراي طرحهاي عمراني از دسترس محلي خارج و محدوديت ارتباطي آن نيز مرتفع و به معبر اصلي 
 منجر به افزايش سطح مشرفيت يا تغيير موقعيت نسبت به وضع قبلي ارتباط مستقيم پيدا کرده و يا

منجر به ) ميادين(امالکي که با اجراي طرحهاي عمراني در تقاطع راههاي اصلي يا فرعي )  د.گردد مي
که اجراي  اراضي باير يا کشاورزي) .گردد وضع موجود مي افزايش سطح مشرفيت از وضع قبلي به

  .وق  اراضي موصوف نسبت به وضعيت گذشته آنها خواهد گرديدطرحهاي عمراني سبب  تف
هاي تجاري و  که با پالک اول مشرف به خيابان اصلي يا بر اصلي مجتمع....  ـ امالک تجاري و خدماتي و٦

کنند عالوه بر عوارض قانوني  پاساژها تجميع شده وبه وضعيت برتر موجود دسترسي مشترک پيدا مي
 مساحت آن، مساحت ملک )S(وارض اين تعرفه خواهند بود در اين صورت کاربري جديد، مشمول ع

 عرض معبر آن  کل عرض معبر مشرف به ملک برتر اعم از مجتمع تجاري، پاساژ، )W(اضافه شده و 
 کيفيت طرح آن )Q( ضريب موقعيت آن باالترين )Z( سطح اشرافيت آن حداکثر  و )L(و .... خطي و

ترين معبر مشرف به ملک مربوطه اعم از مجتمع هاي تجاري،  راساس اصلي ضريب آن ب)A(باالترين  
  .در نظر گرفته شده و کل عوارض بر مبناي دو برابر محاسبه واخذ خواهد شد... پاساژها، خطي و

  . متر خواهد بود١٠٠ـ حداکثر عمق جهت محاسبه عوارض اين تعرفه ٧
  .باشند ز پرداخت اين عوارض معاف مي پارکينگ و آموزشي ا،ـ کاربريهاي فرهنگي مذهبي ٨
ـ عوارض ارزش افزوده ناشي از اجراي طرحهاي عمراني و يا در خواست شهرداري به هنگام فروش و ٩

تواند اين  باشد و شهرداري مي مي هر گونه نقل و انتقال ملک و يا صدور پروانه ساختمان قابل وصول
ملک در طرح با يکديگر تهاتر و مابه التفاوت را ساير عوارض را به هنگام پرداخت غرامت  عوارض و
  .در صورت بدهکار شدن مد نظر و در صورت بستانکار شدن دريافت نمايد محاسبه و

ـ اين عوارض از امالکي اخذ خواهد شد که طرحهاي عمراني در آنها اجرا شده باشد و در صورتي ١٠
 معادل ،ر موقع محاسبه عوارض اين تعرفه را پرداخت نموده باشد د٢٠١Tکه ملکي قبالً عوارض تعرفه

 .به قيمت روز از آن کسر خواهد شد ٢٠١Tعوارض تعرفه 

http://www.DASTOUR.IR
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حه ي به موجب الشهر شاهين ي اسالميس شوراييت مذکور، ريدر پاسخ به شکا
 : ح داده است کهي توض٣/٨/١٣٩٤ـش /٣١٢٥شماره 
  با سالم «

  فوق و شماره پروندهاحتراماً در پاسخ به دادخواست ارسالي به شماره کالسه
  ارسال از سوي شاکي آقاي عبدالحسين کريمي مقدم١١/٦/٩٤ ـ ٩٤٠٩٩٨٠٩٠٠٠٠٠٢٩٨

  . رسد ميل به استحضار يو به جهت رد آن موارد به شرح ذ
 دارد دادخواست ارسالي دو بخش کلي دارد که به جهت روشن شدن بدواً معروض مي

  .اهد شدق موضوع به صورت مجزا به آنها پرداخته خويدق
   ي عوارض محل٢٠٢Tدرخواست ابطال تعرفه : بخش اول

  :دارد مين بخش اعالم يب تعرفه در اي تصوي قانونيدر رابطه با مبان) ١
در راستاي خدمات شهرداري و ايجاد فضاها و منظر شهري که با استفاده از منابع 

از ارزش شهر ايجاد گرديده، نقاطي در سطح شهر  مالي کليه شهروندان شهرشاهين
افزوده بااليي برخوردار گرديده که مالکان آن بعضاً از موقعيت بهينه آن استفاده و در 

در اين . نمايند مواقعي با فروش ملک مربوطه منابع مالي خاصي را براي خود ايجاد مي
 سؤالي مطرح و ايشان ١٣٦٩راستا از مقام عظماي واليت، رهبر معظم انقالب در سال 

ق شهرداري و با لحاظ حق قانوني مالکين در منافع حاصله، در جهت حفظ حقو
دراينکه ارزش افزوده ناشي از عبور «. فرمايشات گوهرباري را بدين شرح عنوان داشتند

خيابان از نزديکي يک ملک متعلق به صاحب آن ملک است نبايد هيچ شک داشت 
وني ماليات ببندند تواند در صورت تصويب مجلس يا هر مقام قان دولت يا شهرداري مي

در » .کند هم بر اين ارزش افزوده و هم براي ملکي که خيابان جديد از کنار آن عبور مي
آن زمان وزارت کشور با تأسي از اين فتوي و با اختيارات قانوني زمان خود مبادرت 

 اي به ميزان سي درصد نمودند که با بيست درصد موافقت و به تصويب به پيشنهاد تعرفه
 .ت جمهور وقت رسيدرياس

) الف(اهميت موضوع فوق به حدي بوده که مجلس شوراي اسالمي نيز در بند 
قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي در رابطه با وظايف ) ١٧٤(ماده 

شهرداري و شوراي اسالمي شهر در خصوص عوارض پايدار چنين مصوب نمودند 
ماني در کاربريهاي تجاري، اداري، صنعتي کاهش نرخ عوارض صدور پروانه ساخت«

متناسب با کاربريهاي مسکوني همان منطقه با توجه به شرايط اقليمي و موقعيت 
برداري از واحدهاي  محلي و نيز تبديل اين عوارض به عوارض و بهاي خدمات بهره

احداثي اين کاربريها و همچنين عوارض بر ارزش افزوده اراضي و امالک، ناشي از 
) ١٤(ماده ) ح(در اين زمينه هيأت وزيران نيز در بند » راي طرحهاي توسعه شهرياج

وضع «نامه اجرايي نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراها اعالم داشتند  آيين
عوارض متناسب با ارزش افزوده زمين ناشي از تصميمات مراجع قانوني و يا اجراي 

 معروضه در فوق ملزومات تصويب يک بنابراين با توجه به موارد» هاي عمراني طرح
نامه هيأت دولت به صورت کامل موجود بوده  تعرفه شامل حکم شرعي، قانون و آيين

قانون ماليات بر ) ٥٠(ماده ) ١(لذا اين شورا بنا بر موارد فوق و با توجه به تبصره 
شوراهاي اسالمي شهر و بخش جهت هر يک از «دارد  ارزش افزوده که اعالم مي

ض محلي جديد، که تکليف آنها در اين قانون مشخص شده باشد، موظفند موارد عوار
را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال براي اجرا در سال بعد، تصويب و اعالم  

قانون ) ٥٥(ماده ) ٢٦(شهر با استناد به بند  شهرداري شاهين» .نمايند عمومي
پيشنهاد برقراري يا الغاء «دارد  ن ميشهرداري در رابطه با وظايف شهرداريها که عنوا

عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان عوارض اعم از کاالهاي وارداتي و صادراتي 
کشور و محصوالت داخل و غيره و ارسال يک نسخه از تصويب نامه براي اطالع وزارت 

 پس شهر مبادرت به پيشنهاد تعرفه مذکور نموده و اين شورا شهرداري شاهين» کشور
از بـررسي و مطابقت آن بـا شرع و قانون نسبت بـه تصويب و ارسال آن بـه وزارت 

لذا اصل تصويب تعرفه . کشور اقدام و در زمان مقرر اعالم عمومي آن انجام شده است
شرعي و قانون و صحيح بوده و هيچگونه عمل خالف مراتب مذکور انجام نشده که 

 .موجبات ابطال تعرفه را فراهم آورد
 ي شاکي عنوان شده از سويوان عدالت اداري دي عمومهيأت در خصوص آراء ـ٢

 با يچکدام از آراء مذکور مربوط به ارزش افزوده نبوده و ارتباطيح است که هيالزم به توض
 با انضمام آنان به دادخواست ي که شاکرسد مي دادخواست نداشته و به نظر يموضوع اصل

ر يکه موارد مربوط به آن به شرح ز.  موضوع را داشته استمربوطه قصد مصادره به مطلوب
  :گردد مياعالم 

 شهر اهواز در رابطه با ي اسالمي با موضوع ابطال مصوبه شورا٤٨٤دادنامه ) ٢ ـالف
ن شورا با موضوع ارزش افزوده اي تعرفه با يچگونه ارتباطيه: عوارض مشارکت بوده که اوالً

ب ي تصوي براي و قانوني شرعيچگونه مبنايه: اًيثان. دارد ني عمراني طرحهاي از اجرايناش
  . داردين شورا تفاوت موضوعاي تعرفهلذا با . آن وجود ندارد

  با موضوع ابطال مصوبه شهرداري يزد در رابطه با بهاي خدمات١٧٩٠دادنامه ) ٢ب ـ
رزش افزوده ن شورا با موضوع ااي تعرفه با يچگونه ارتباطيه: اصالح حد ملک بوده که اوالً

  . نداردي عمراني طرحهاي از اجرايناش
جاد نموده و ي است که ثالث ايعوارض اصالح معبر امالک به اشخاص ثالث، نفع: اًيثان

د و تملک ين شورا با استناد به قانون نحوه خراي  تعرفهکن يت آنان الزم است وليرضا
 و ي توسط شهرداريجادي معابر اي انقالب است که براي شورا١٣٨٥ مصوب سال ياراض

لذا .  پرداخت گرددي به شهرداريستي، عوارض ارزش افزوده آن بايحات مقدماتيبنا بر توض
  . داردين شورا تفاوت موضوعاي تعرفهبا 

 چگونهين شورا هاي  تعرفهن موضوعات بوده و با ي با هميي ادعايها ر دادنامهيسا) ٢ ـج
  . ندارديارتباط

 المي در فوق مبرهن است که کليه اقدامات صورت پذيرفتهبنابراين با توجه به موارد اع
 ي شاکي رد ادعاين شورا وفق مقررات بوده لذا تقاضاي و اشهر شاهين ي شهردارياز سو
ن و مقررات و اعالم ي اقدامات انجام شده در حد قوانتأييدن بخش از دادخواست و يدر ا

 .ورد استدعاستن شورا مي توسط ايعدم انجام هر گونه عمل خالف قانون
   ي توسط شهردارياعتراض به مطالبه عوارض از شاک: بخش دوم

  :دارد مين بخش از دادخواست عنوان يدر رابطه با ا
ن شورا يرا که ايد زباش مي شهر شاهين يت، شهردارين قسمت از شکاي طرف اـ١

  .دنماي مي نسبت به مطالبه آن اقدايتعرفه را مصوب و شهردار
، رفع هر گونه اختالف در رابطه با عوارض و يقانون شهردار) ٧٧( بر طبق ماده ـ٢

 ي شاکرسد ميون موضوع آن ماده محول شده است لذا به نظر يسي خدمات به کميبها
ون مطرح و در صورت يسي اعتراض خود به عوارض مذکور را در آن کمبايستي ميبدواً 

  .دونم ميت ي شکايوان عدالت اداريجه الزم به ديعدم حصول نت
ـ بر طبق قانون ديوان عدالت اداري هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به موضوع ٣

نمايد وليکن رسيدگي به شکايت در رابطه با اجراي يک مصوبه  بررسي مصوبات رسيدگي مي
 بايستي موضوع شکايت نسبت به مبلغ باشد که در صورت لزوم مي از اختيارات شعب ديوان مي
  .  گرددعوارض به آن شعب ارجاع

ـ فارق از مطالب اعالمي در فوق و به جهت روشن شدن موضوع پاسخ موارد اعالمي ٤
  .گردد  ميز اعالميدر دادخواست ن

ملک مورد نظر بر طبق مدارک و مستندات موجود در ضلع شرق خود به ) ٤ ـالف
 ي وجود داشته که شهرداري متر٦ يک فرعيگر متصل و پس از آن پالک يک پالک دي

ل ي تبدي متر٥٠ض يک بلوار عري وسط را به ين گذر و پالکهاي طرفي پالکهاشهر شاهين
 يار فراوانيجاد نموده است که ارزش افزوده بسي در آن منطقه ايت خاص تجاريو موقع

 جاد شده است که با توجهيه اي برابر ارزش اول٥ امالک متصل به آن معبر تا حد يبرا
 از ن عوارض ارزش افزوده اخذ و فقط مالک  ملک مورد نظريکه ماليبه تعرفه مورد مناقشه از کل

  .پرداخت عوارض استنکاف نموده است
:  اوالًدارد مي معروض ي شاکيل ضم دادخواستي دلتأميندر رابطه با ) ٤ ـب

ن موضوع ي اعتراف نموده که ايک پالک درکنار پالک شاکيکارشناس مربوطه به وجود 
اً کارشناس مربوطه در گزارش يثان.  را دارديهردار توسط شين صحت موارد اعالميمب

 يمعن ين صحبت بي پالک مذکور شماره در نظر گرفته شده که ايخود اعالم نموده که برا
ن نشأت يد از عدم تسلط و توجه کارشناس مربوطه به قوانتوان ميد، که باش مي مفهوم يو ب

ل داشته است چرا که همانگونه که  انحراف موضوع را به دنباي براينکه قصديا ايگرفته و 
 را براساس يک اراضي ادارات ثبت، تفکيقانون شهردار) ١٠١(د بر طبق ماده يمستحضر

ک ملک ي ين شماره براييده باشد و تعي رسي شهردارتأييدند که به ده مي انجام ينقشه ا
 .دباش ميک پالک ي وجود يبه معن

 ي به عنوان بازوي دادگستريد کارشناسان رسميهمانگونه که مستحضر) ٤ ـج
ند و از هر ي و اعالم نظر نمايک موضوع کارشناسي نسبت به يستيقضات بوده و فقط با

 توسط آنان خالف يي منع شده و اعالم نظر قضايگونه قضاوت در رابطه با اصل دعو
 شهر شاهين ياما هر چند که شهردار. دباش ميگرد ي و قابل پي فاقد وجاهت قانونيانتظام

 صفحه اول گزارش مربوطه ي اعالم قضاوت کارشناس مربوطه در انتهايريگيق به پمح
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 ياز براير امالک مورد ني عالوه بر ملک مورد نظر، ساي شهرداردارد مياعالم . خواهد بود
 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي) ٥(تعريض خيابان را بنا بر طرح مصوب کميسيون ماده 

و معبر عريضي با بلوار وسيع در بين آن ايجاد که ارزش افزوده و معماري ايران به تملک 
لذا اقدام شهرداري . باالي براي امالک مجاور معبر ايجاد و عوارض آن مطالبه شده است

  .باشد شرعي و قانوني مي
 حال با توجه به موارد اعالمي در فوق تقاضاي رد دادخواست مطروحه مورد استدعاست

 يليحات تکميتوضالم فرماييد تا نمايندگان اين شورا جهت ارائه ضمناً در صورت نياز اع
  ».برسندحضوراً  خدمت 

 مصوب سال يوان عدالت اداري دين دادرسييالت و آي قانون تشک٨٤ ماده يدر اجرا
 پرونده به هيأت تخصصي عمران، شهر سازي و اسناد ديوان عدالت اداري مطرح شد ١٣٩٢

 تحت عنوان عوارض ٢٠٢Tکي مبني بر ابطال تعرفه و اين هيأت در خصوص خواسته شا
عالوه بر عوارض قانوني (ارزش افزوده ناشي از اجراي طرحهاي عمراني به استثناء عبارت 

 شهر  از تعرفه عوارض شهرداري شاهين٦مندرج در سطر اول و دوم بند ) کاربري جديد
خارج از حدود ر قانون و ي مغاشهر شاهين شهر ي اسالمي شورا١٢/١١/١٣٩٢مصوب 

وان ي دين دادرسييالت و آي قانون تشک٨٤ و ١٢ نبوده و به استناد  مواد يارات قانونياخت
 .  صادر کرده استيت شاکي به رد شکاي رأ١٣٩٢ مصوب سال يعدالت ادار

ا ده نفر از ي و يوان عدالت اداريس ديي ري مذکور به علت عدم اعتراض از سويرأ
  . افته استيت يع قطيوان عدالت اداريقضات د

مندرج » عالوه بر عوارض قانوني کاربري جديد«پرونده درخصوص رسيدگي به عبارت 
  . از تعرفه مورد اعتراض در دستور کار هيأت عمومي قرار گرفت٦در سطر اول و دوم بند 

ن يس و معاوني با حضور رئ٢٤/٥/١٣٩٦خ ي در تاريوان عدالت اداري دي عمومهيأت
ل شد و پس از يوان تشکيو رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب د يوان عدالت اداريد

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

  رأي هيأت عمومي
الت، ي قانون تشک٧١ ماده ١٦ت وفق مقررات بند ينکه عوارض مشرفيبا توجه به ا

 و ١٣٧٥هرداران مصوب سال  کشور و انتخاب شي اسالميف و انتخابات شوراهايوظا
 از امـالک واقـع ١٣٨٧ات بر ارزش افزوده مصـوب سـال ي قانون مال٥٠ک ماده يتبصره 

 يگري، عوارض دشود مي اخذ ي عمراني طرحهاي از اجرايابانها و شوارع ناشيدر بـر خ
ن عبارت ي، بنابراگردد ميت، عوارض مضاعف محسوب ي عالوه بر مشرفير کاربرييمثل تغ

 تحت عنوان عوارض  ٢٠٢T از تعرفه ٦در بند » دي جدي کاربريوه بر عوارض قانونعال«
 ١٢/١١/١٣٩٢ع پالک مصوب ي و تجمي عمراني طرحهاي از اجرايارزش افزوده ناش

 ماده ١ مستند به بند الذکر فوقن يرت با قواني به علت مغاشهر شاهين شهر ي اسالميشورا
 ١٣٩٢ مصوب سال يوان عدالت اداري دي دادرسنييالت و آي قانون تشک٨٨ و ماده ١٢

يب  ابطال مصوبه به زمان تصويش گفته و تسري قانون پ١٣با اعمال ماده . شود ميابطال 
 .آن موافقت نشد

  يمحمدکاظم بهرامي ـ وان عدالت اداري دي عمومهيأتس يرئ                                  
  

  ١٣/٦/١٣٩٦                                                                             ٩٤/٥٧٠رهشما
  بسمه تعالي

  جناب آقاي جاسبي
  مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايران

  با سالم
 مورخ ٤٩٥ عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه هيأتيك نسخه از رأي 

  : با موضوع٢٤/٥/١٣٩٦
شوراي اسالمي شهر خارك مبني بر اخذ عوارض  ٢١٣٠شماره  مصوبه ٥ابطال بند «

از مصاديق عوارض مضاعف است و خارج از حدود اختيارات شوراي » تجهيز كارگاه«از 
  .گردد  جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي».اسالمي شهر است

  دربينهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي هيأت عمومي و هيأتمديركل 
  

  ٩٤/٥٧٠: کالسه پرونده       ٤٩٥: شماره دادنامه        ٢٤/٥/١٣٩٦: تاريخ دادنامه
  يوان عدالت اداري دي عمومهيأت :مرجع رسيدگي

  راني اي حفاري شرکت مل:شاكي

 ي اسالمي شورا٢١٣٠تعرفه شماره ) ٥( ابطال بند :موضوع شکايت و خواسته
      ١٣/١١/١٣٩٢  ـش خ/٤٣٤٧/١١ به شماره يشهر خارک ابالغ
  رئيس امور حقوقي شرکت ملي حفاري ايران به موجب درخواستي به شماره:کار گردش
 ي اسالمي شورا٢١٣٠تعرفه شماره ) ٥( ابطال بند ١٤/٥/١٣٩٤ـ٩٣/الفـ ٢٢١٨٢٥٦/١

احداث، ( در خصوص عوارض ١٣/١١/١٣٩٢ش خ ـ /٤٣٤٧/١١شهر خارک ابالغي به شماره 
  خواستار شده و در جهت تبيين خواسته خويش اعالم کرده استتأسيسات را)  مجوزصدور

  :که
  با سالم، «

 شهرداري جزيره خارک با ٧٧کميسيون ماده : رساند احتراماً به استحضار مي
 ١٣/١١/١٣٩٢ش خ ـ /٤٣٤٧/١١ موضوع مصوبه شماره ٢١٣٠استناد به تعرفه 

 شرکت ١٠/٣/١٣٩٤ ـ ٩٤/ر/٤ـ١٠١١شوراي اسالمي شهر خارک طي رأي شماره 
 ريال بابت عوارض تجهيز ٠٠٠/٢٥٦/٦٩٦/٢ملي حفاري ايران را به پرداخت مبلغ 

کارگاه محکوم نموده است که بنا به جهات و داليل ذيل مصوبه مذکور و بالطبع 
 شهرداري خارک فاقد ٧٧تصميمات متخذه در کميسيون متخذه در کميسيون ماده 

 .وجاهت قانوني است
برقراري هرگونه عوارض و ساير «: قانون ماليات بر ارزش افزوده ٥٠ـ به موجب ماده ١
ن قانون ين ارائه خدمات که در اي و همچنيدي و تولي وارداتي انواع کاالهايوجوه برا

 ي عوارض به درآمدهاين برقرارين شده است و همچنيات و عوارض آن معيف ماليتکل
  ».دباش مير مراجع ممنوع ي و ساي اسالميتوسط شوراها... .ات،ي محاسبه مالذمأخ

قوانين و مقررات خاص و عام « قانون يادشده کليه ٥٢همچنين به موجب ماده 
مغاير مربوط به دريافت هرگونه ماليات غيرمستقيم و عوارض بر واردات و توليد کاال و 
ارائه خدمات لغو گرديده و برقراري و دريافت هرگونه ماليات غيرمستقيم و عوارض ديگر 

حکم اين ماده شامل قوانين و مقررات هاي مغايري که شمول مقررات . باشد  ميممنوع
همانگونه که » .باشد عمومي نسبت به آنها مستلزم ذکر نام يا تصريح نام است مي

گردد، موضوع فعاليت شرکت ملي حفاري از مصاديق بارز ارائه خدمات  مالحظه مي
در حال حاضر نيز . باشد ميزش افزوده به همين خاطر مشمول قانون ماليات بر ار. است

 درصد ماليات و عوارض ارزش افزوده از درآمدهاي آن توسط اداره دارايي ٩ ذبه مأخ
از سوي ديگر درآمدهاي اين شرکت مشمول قانون مالياتهاي مستقيم . گردد دريافت مي

 ذخألذا تصويب اين مصوبه که باعث عوارض از درآمدهاي اين شرکت که م. شود هم مي
 قانون ١٠٥الذکر و در نتيجه اصل  محاسبه ماليات است، خالف نص صريح قانون فوق

در اين خصوص آراء بسيار زيادي از سوي هيأت عمومي ديوان عدالت . اساسي است
اداري مبني ابطال مصوبات راجع به عوارض وضع شده از سوي شوراهاي اسالمي شهر و 

توان به آراي شماره  که به عنوان نمونه ميروستا مستند به مواد فوق صادر گرديده 
  . اشاره نمود٦/٣/١٣٩٢ ـ ١٦٢ـ١٦١

ـ صرف نظر از بند يک، شوراي شهر اسالمي خارک بدون در نظر گرفتن ٢
نامه اجرايي نحوه وضع و وصول عـوارض توسط شـوراهاي اسالمي، شهر، بخش و  آيين

 را وضع نموده است با اين )موضوع مصوبه مورد اشاره(شهرک، عـوارض تجهيز کارگاه 
نامه از  عوارض موضوع اين آيين«نامه مزبور،   آيين٣به موجب ماده : توضيح که اوالً

اماکن، واحدهاي صنعتي، توليدي، خدمات، صنعتي و هرگونه منبع درآمد ديگري 
: ثانياً» .که محل آن در مورد شهرها، محدوده قانوني شهر باشد. قابل وصول است

نامه، رعايت تناسب ميزان عوارض با ارائه خدمات   همين آيين١٤اده طبق بند ب م
عمومي و عمراني به اقشار و بخش هاي مختلف اعم از دولتي و غيردولتي ضروري 

اين درحالي است که شرکت ملي حفاري ايران به دليل خارج از شهر بودن . است
آسفالت، خيابان، محل فعاليت دستگاه حفاري، از هيچگونه خدمات شهري از جمله 

کند که ملزم به پرداخت عوارض تحت  آوري زباله و غير استفاده نمي فضاي سبز، جمع
 .عنوان تجهيز کارگاه گردد

ت ي خارک صالحي اسالمينکه شورايع مطالب معنونه، نظر به ايت به جميبا عنا
ن يي آالت وي قانون تشک١٣ و ٨٨ ،٨٠ را ندارد، لذا مستند به مواد ين عوارضيوضع چن

 ١٣/١١/١٣٩٢ ـش خ /٤٣٤٧/١١ ابطال مصوبه ي، تقاضايوان عدالت اداري ديدادرس
 مورخ ٩٤/ر/١٠١١ شماره يب آن جهت ابطال رأيخ تصوي خارک از تاري اسالميشورا
ع حقوق شرکت يي از تضيري خارک و جلوگي شهردار٧٧ون ماده يسي کم١٠/٤/١٣٩٤
 ».يران مورد استدعا است اي حفاريمل

  :ر استيفه در قسمت مورد اعتراض به قرار زمتن تعر
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 شهرداري خارک ٢١٣٠تعرفه  ش خ/٤٣٤٧/١١: شماره ابالغ مصوبه
 ١٣/١١/١٣٩٢: تاريخ ابالغ مصوبه

 تأسيسات) احداث، صدور مجوز(عوارض : موضوع تعرفه

  : معادله محاسبه عوارض
٢٠P متراژ زيربناي تأسيسات   =T 

  :توضيحات محاسبه عوارض
  ـ ۱
  ـ۲
  ـ۳
  ـ۴
مشمول ... کشي، محل اسکان پرسنل و ـ هرگونه تجهيز کارگاه اعم از سوله، کارگاه، کانکس، فنس ۵

 آوري اين عوارض در صورت جمع. عوارض اين تعرفه جهت مساحت کل کارگاه خواهد بود% ۵۰پرداخت 
 .مربوطه قابل عودت نخواهد بود

  
حه يشهر خارک به موجب ال ي اسالميس شورايت مذکور، رئيدر پاسخ به شکا

  : ح داده است کهي توض٥/٨/١٣٩٤ـ ش خ /٦٩٣/٣شماره 
 با سالم «

 ٩٤٠٩٩٨٠٩٠٥٨٠٠٣٠٢احتراماً در پاسخ به دادخواست کالسه فوق به شماره پرونده 
اين شورا ) ٢١٣٠(تعرفه ) ٥(موضوع شکايت شرکت ملي حفاري ايران در رابطه با بند 

  و به جهت رد آن موارد شرح ذيل١٣/١١/١٣٩٢ ش خ ـ ٤٣٤٧/١١به شماره مصوبه 
  :رساند ميبه استحضار 

 يشنهادهايب پي و تصوي شهر خارک در بررسي اسالميبدواً معروض دارد، شورا
ت دقت را به عمل آورده و همواره مطابقت ي خارک نهاي شهرداري از سويعوارض ارسال

 ياديت زيمد نظر قرار داده و با حساس را يي اجرايها نامه آيين با شرع، قانون و ها تعرفهآن 
ب يد، از تصوين رابطه مشاهده نماي در ايرتي نموده و اگر مغايريگين موضوع را پيا

ن شورا با دقت يز ايدر رابطه با تعرفه مورد مناقشه ن. دنماي مي ير خودداري مغاهاي تعرفه
 که يحاتيلذا با توضب آن اقدام نموده است يدر مطابقت آن با شرع و قانون نسبت به تصو

چ گونه عمل يح بوده و هي که تعرفه مذکور صحگردد مي خواهد آمد مشخص يدر آت
  .را فراهم آورد) ٢١٣٠( انجام نشده است که موجبات ابطال تعرفه يا شرعيخالف قانون و 

ات يقانون مال) ٥٠( به موجب ماده دارد مي دادخواست معروض ١ در پاسخ به بند ـ١
ات و عوارض آنها يف مالي که تکلي شهر در خصوص مواردي اسالميه شورابر ارزش افزود

همان قانون به ) ٥٠(ماده ) ١( کن در تبصرهيول. اند شدهدر قانون مشخص شده است منع 
ن رابطه و بر اساس ماده يدر ا.  داده شده استي اجازه وضع عوارض محلي اسالميشوراها

 و امالک واقع در محدوده شهر ين اراضيمالک« دارد مي که عنوان يقانون شهردار) ١٠٠(
 ي از شهرداري و شروع ساختمانيک اراضيا تفکي يد قبل از هر اقدام عمرانيم آن بايا حري

 در ياز به اخذ مجوز از شهرداري ني بر اساس آن هرگونه اقدام عمران».ندي نماذپروانه اخ
ران، ي اي حفاري شرکت مليران صدور مجوز اقدام عميم شهر دارد و برايا حريمحدوده 

در رابطه با . دباش مي آن الزم يها  از عارضهي و پرداخت عوارض ناشياخذ مجوز از شهردار
هم اب تعرفه عوارض را فريشنهاد و تصوي شرکت مذکور که موجبات پيت عمرانينوع فعال

ره ي از جزيا  در هر نقطهي حفاري است که شرکت ملين نکته ضرورينموده است ذکر ا
م مبادرت به ي عظيجاد کارگاهيص دهند با ايخارک که کارشناسان مربوطه تشخ

 يها ن کار از دکلي انجام اين نموده و براي متر داخل زم٤٠٠٠ق تا حدود ي عميهايحفار
 انواع موتور ين کارگاه دارايا.دنماي مي در محوطه کارگاه خود استفاده يم حفاريار عظيبس

 اسکان پرسنل و يها  سک، کاني گل حفارآوري جمع محل  برق،يها، ژنراتورها پمپ
 قبل از شروع بايستي ميد که بر طبق قانون، آن شرکت باش ميگر يم ديله عظين وسيچند

افت و عوارض متناظر آن را يت خود را دري مراجعه و مجوز فعاليبه کار به شهردار
 يها ي با عارضهميعظن پروژه ي انجام چنيد براييفرما يق ميلذا تصد. ديپرداخت نما

ن رابطه تعرفه يکه در ا.  عوارض آن پرداخت و مجوز آن اخذ گردديستيفراوان آن بدواً با
 شهر ي اسالميب شوراي کارشناسانه به تصويهاي و پس از بررسيعوارض مذکور طراح

 .ده استيخارک رس
 مورد عوارض: ح است که اوالًيز الزم به توضي نييدر رابطه با ارزش افزوده ادعا

ز عوارض آن به منظور اخذ مجوز ي است که وارين شورا به مثابه عوارض ساختمانيمطالبه ا
ات بر ارزش افزوده که توسط يمال% ٩پرداخت : اًيثان.  الزم استيت عمرانيو انجام فعال

چگونه ي هگردد ميز ي وارياتيگر اخذ و به حساب سازمان امور ماليشرکت مذکور از طرف د
  . ندارديوارض ساختمان با عيتناظر

 که از يوان عدالت اداري دي عمومهيأت ٦/٣/٩٢ ـ ١٦٢ ـ١٦١در رابطه با دادنامه 
دادنامه مذکور در رابطه با ابطال تعرفه شهر : ، اوالًدارد ميز معروض يد نباش مي يادله شاک
طار  ساخت قيم براي مستقر در محدوده و حرياحدها از درآمد وي بر اخذ مبلغياهواز مبن

ات بر ارزش افزوده که وضع عوارض يقانون مال) ٥٠(رت آشکار با ماده ي است که مغايشهر
و ) ن شورا نداردي اهاي تعرفه با يچگونه ارتباطيکه ه(بر درآمدها را ممنوع کرده است دارد 

 ي اقدام عمرانيز کارگاه براين شورا عوارض تجهي است که تعرفه عوارض اين در حاليا
ب شده يرالذکر تصويماده اخ) ١( بوده و بر اساس تبصره ياً عوارض محلقياست که دق

 محترم، نشان از ي از مستندات شاکيکين دادنامه به عنوان يعنوان نمودن ا: اًيثان. است
 . انحراف آن بوده استي برايا قصديشان به اصل موضوع داشته و ي ايکم توجه
  : دارد مي دادخواست اعالم ٢ در پاسخ به بند ـ٢

 از ١٣٨١ع عوارض مصوب سال يقانون مرسوم به تجم) ١(بر طبق ماده ) ٢ ـالف
ر با آن قانون در رابطه با ين و مقررات مغايه قواني شدن آن قانون کلاالجراء الزمخ يتار

 در ١٣٨٧ران مصوب سال ي وزهيأت نامه آيينافت عوارض لغو شده است و ي و دريبرقرار
 ي نسخ شده است در ثانالذکر فوقض است که با توجه به ماده افت عواريرابطه با وضع و در

) ٧٧(و ماده ) ٧١(ماده ) ١٦( از بند يب عوارض ناشيران به منظور تصوي وزهيأت نامه آيين
 ن شورا بر اساس تبصرهي عوارض اهاي تعرفه است که ين در حاليد و اباش  ميقانون شوراها

ات بر ارزش افزوده يقانون مال) ٥٠(ماده ) ١ (ع عوارض و تبصرهيقانون تجم) ٥(ماده ) ١(
  .ده استيب رسيبه تصو

ن ييم و نحوه تعيف محدوده و حريقانون تعار) ٣(ماده ) ٥(بر طبق تبصره ) ٢ ـب
 يميا حريدر هر محدوده :  که اعالم داشتهي اسالمي مجلس شورا١٣٨٤آنها مصوب سال 

ه خدمات يد موظف به ارائه کلنماي ميافت يره را دري و غي عوارض ساختمانيکه شهردار
 يم شهر را قانونيب قانونگذار اخذ عوارض در محدوده و حرين ترتيد و با اباش مي يشهر

 صدور مجوز در محدوده و يقانون شهردار) ١٠٠(کرده است هرچند که بر طبق ماده 
 ي صادره عوارض قانوني به واسطه مجوزهاي داده شده است و شهرداريم به شهرداريحر

  .دنماي ميافت يآن را در
دارد که اين شهرداري خدمات  عنوان ميدر رابطه با خدمات شهرداري نيز ) ٣ج ـ

عمومي و اختصاصي فراواني در منطقه ارائه که عالوه بر شرکت مذکور کليه پرسنل و 
هاي گوناگون،  مديريت آن شرکت از آن منتفع مي گردند و شهرداري با ايجاد دسترسي

اي،  آوري زباله و رفت و روب، ايجاد خدمات عمومي شهري و منطقه  متنوع، جمعفضاي سبز
اي به مردم منطقه و خصوصاً   نظارت مستمر و ديگر خدمات آشکار و نهان، خدمات ارزنده

هاي فراوان منطقه را دچار چالش  ضمناً آن شرکت با ايجاد عارضه. آن شرکت داده است
 .نمايد وارض مورد مناقشه نسبت به رفع آن اقدام ميکه اين شهرداري با اخذ ع. نمود

حال با توجه به موارد معروضه در فوق خواهشمند است نسبت به رد دادخواست 
 بر اينکه عمل خالف تأکيدمطروحه و تأييد اقدامات صورت پذيرفته از سوي اين شورا و 

. دام الزم معمول فرماييدقانوني انجام نشده که موجبات ابطال تعرفه مذکور را فراهم آورد اق
ضمناً در صورت نياز اعالم فرماييد تا کارشناسان اين شورا به منظور ارائه توضيحات تکميلي 

  ».حضوراً خدمت برسند
ن يس و معاوني با حضور رئ٢٤/٥/١٣٩٦خ ي در تاريوان عدالت اداري دي عمومهيأت

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

  
  رأي هيأت عمومي

نکه در خصوص اصل احداث ي مصوبه مورد اعتراض با توجه به ا٥در خصوص بند 
ز کارگاه که جهت يد، لذا تجهکن مي عوارض اخذ يپروژه بر اساس مقررات مذکور شهردار

، اخذ عوارض از گردد مي آوري جمع پروژه ي است و پس از اجرايضروراحداث پروژه 
 شهر ي اسالميارات شورايب آن از حدود اختيق عوارض مضاعف است که تصويمصاد

ن ييالت و آي قانون تشک٨٨ و ماده ١٢ ماده ١جه به استناد بند يخارج است و در نت
 مصوبه مورد اعتراض ٥ بند  حکم بر ابطال١٣٩٢ مصوب سال يوان عدالت اداري ديدادرس

 مصوبه به زمان ٥ ابطال بند يش گفته و تسري قانون پ١٣با اعمال ماده . شود در ميصا
  .يب آن موافقت  نشدتصو

  يمحمدکاظم بهرامي ـ وان عدالت اداري دي عمومهيأتس ي                                 رئ 
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