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

تومانتک شماره ۵۱ ۰۰

  اصالح دادنامه:  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع٢٤٩رأي شماره 
  ١  ن عدالت اداريهيأت عمومي ديوا  ٩/٢/١٣٩٩   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري٤/١٠/١٣٩٨ـ٢٧٢٧ شماره 

  ٢  تنظيم مقررات و ارتباطات راديوييازمان س  ١٦/٢/١٣٩٩   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ٢٦٤رأي شماره 

  ابطال وضع عوارض :  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع٢٦٥رأي شماره 
  ٤  شوراي اسالمي شهر صدرا  ١٦/٢/١٣٩٩  براي هرگونه استعالم از شهرداري

  ٥  شوراي اسالمي شهرستان اهر  ١٦/٢/١٣٩٩  ابطال وضع عوارض كسر و حذف پاركينگ:  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع٢٦٧رأي شماره 

  ٧  شعب ديوان عدالت و ساير مراجع اداري  ٢٣/٢/١٣٩٩   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ٣٢٢ الي ٣٢٠رأي شماره 

  ٧  اسالمي و شهرداري شهر شيرازوراي ش  ٢٣/٢/١٣٩٩   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري٣٢٤رأي شماره

  ١٢  اسالمي شهر بيرجندوراي ش  ٢٣/٢/١٣٩٩   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ٣٢٥رأي شماره 

  ١٣  رم آبادخاسالمي وراي ش  ٢٣/٢/١٣٩٩   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ٣٢٦رأي شماره 

  هاي ارزي پرداختي:  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع٣٤٣ و ٣٤٢هاي  رأي شماره
  شود  دستمزد پايه محسوب نميوباشد جز  و هر نوع پرداختي كه مربوط به كار بر روي شناور مي

   و قابل احتساب در مزاياي پايان كار نيست
  ١٥  شعب ديوان عدالت و ساير مراجع اداري  ٣٠/٢/١٣٩٩

  عدم تسري معافيت ماليات مقرر: ديوان عدالت اداري با موضوع هيأت عمومي ٣٤٤رأي شماره 
ا به درآمد حقوق كاركنان .ا. قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاريـ  صنعتي ج١٣ در ماده 

  واحدهاي مستقر در آن مناطق
  ١٦  سازمان امور مالياتي كشور  ٣٠/٢/١٣٩٩

  ١٨  سطامباسالمي شهر وراي ش  ٣٠/٢/١٣٩٩   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ٣٤٥رأي شماره

  ١٩  نفتزارت و  ٣٠/٢/١٣٩٩   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ٣٤٦رأي شماره 

  
  
  
  

  ٢١/٣/١٣٩٩                                                                      ٩٨٠٤٢٧٥شماره
  بسمه تعالي

  اكبرپوراي جناب آق
  ايران مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالميمديره و  رئيس محترم هيأت

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

اصالح دادنامه شماره «: با موضوع ٩/٢/١٣٩٩مورخ  ٩٩٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٠٢٤٩

جهت درج در روزنامه » ي هيأت عمومي ديوان عدالت ادار٤/١٠/١٣٩٨ـ٢٧٢٧
  .گردد  پيوست ارسال ميرسمي به

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

  ٩٨٠٤٢٧٥ :پرونده   شماره     ٢٤٩ :دادنامه شماره    ٩/٢/١٣٩٩: دادنامه تاريخ
  .عمومي ديوان عدالت اداري  هيأت:مرجع رسيدگي

   يادار عدالت وانيد يعموم أتيه ٤/١٠/١٣٩٨ـ   ٢٧٢٧ رهشما يرأ اصالح: موضوع
 ييدارا و ياقتصاد امور وزارت بودجه ياجرا بر نظارت کل ريمدـ ١: کار گردش

 و خدمت انيپا پاداش خصوص در ٢٩/٤/١٣٩٤ـ   ٧٤٠١٦/٥٦ شماره بخشنامه موجب به
  يايمزا وق،ـف موارد به تيناـع با«: است کرده مقرر يراردادـق کارکنان يصـمرخ رهيذخ

 ١٣٩٩  ماه تيرنجمپبيست و  شنبهچهار 
 

 ٢١٩٤١ شماره ششمسال هفتاد و 

)١٢٩٦( 
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 شوند  مينائل يبازنشستگ افتخار به که يقرارداد کارکنان يمرخص رهيذخ مانده و کار پايان
 يمرخص رهيذخ و کار انيپا يايمزا چنانچه لذا. شود پرداخت مقررات طبق بر ديبا مي

 خاتمه اي و يبازنشستگ زمان در باشد، شده هيتسو و پرداخت سال هر انيپا در کارگران
 و ندارد تيموضوع فوق موارد مجدد پرداخت و محاسبه موقت، مدت اي نيمع دکارقراردا
 کارگران به و محاسبه اند، داشته اشتغال کار به هيتسو نيآخر از بعد که يزمان مدت فقط

  ».شود  ميپرداخت
 ٢٤ مواد با رتيمغا جهت به را مذکور بخشنامه ابطال ،يتيشکا موجب به يشاکـ   ٢

  . است کرده درخواست يادار عدالت وانيد يعموم أتيه از کار قانون ٣١ و
 شماره دادنامه مـوجب بـه ياجتمـاع نيتأم و مـهيب کـار، يتخصص ـأتيهـ   ٣

 استدالل نيا با مذکور تيشکا به يدگيرس در ،٢٨/٣/١٣٩٨ـ   ٩٨٠٩٩٧٠٩٠٦٠١٠٠٩٨
 نيآخر التفاوت مابه افتيدر با سال يس انيپا در باشد، »يدائم « کارگران قرارداد اگر که

 هر حساب هيتسو با باشد »موقت «شانيا قرارداد اگر و کنند  ميحساب هيتسو حقوق،
 صادر تيشکا رد به يرأ ندارند، را الحساب يعل افتيدر حق و ابدي  ميخاتمه قرارداد سال،
  .است کرده

 وانيد يدادرس نييآ و التيتشک قانون ٨٤ ماده) ب (بند يراستا در صادره يرأـ   ٤
 شانيا اعتراض. است گرفته قرار يادار عدالت وانيد استير اعتراض مورد يادار عدالت

 چند هر و است يقرارداد کارکنان بر ناظر و يکل صورت به مذکور موضوع«: است ريز قرار به
 ٧ ماده مطابق که آنجا از لکن شوند،  ميمنعقد ساالنه صورت به قراردادها گونه نيا غالباً
 يقراردادها از اعم که است شده انيب موقت ريغ مقابل در موقت کار قرارداد ر،کا قانون
 انعقاد يبرا يفراوان قيمصاد هم و يقانون امکان هم لذا است، ساالنه نيچند و ساالنه

 صورت به موقت قرارداد ذکر نکهيا به توجه با نيبنابرا. دارد وجود ساله چند مدت به قراردادها
 يعل افتيدر و امکان عدم و سال هر حساب هيتسو زيتجو ،يتخصص أتيه يرأ مطابق و يکل

 عدم به منجر گردد  ميمنعقد سال نيچند مدت به بدواً که يموقت يقراردادها يبرا الحساب
 يقراردادها و يقرارداد کارکنان از دسته نيا يبرا حقوق نيآخر التفاوت به ما احتساب

 ٢٤ ماده مفاد ريمغا و شده اشتباه برداشت به منجر تموق قرارداد اطالق لذا گردد،  مييموقت
  . شود  ميسنوات حق پرداخت در کارگران حقوق عييتض و کار قانون

 ارجاع يعموم أتيه به موضوع ،٨٤ ماده) ب (بند اعمال رشيپذ از پسـ   ٥
 ليذ شرح به ١٩/٩/١٣٩٨ـ   ٢٧٢٧ شماره يرأ موجب به مذکور أتيه و دهيگرد

 تبصره و کار قانون ٢٤ مواد مطابق که نيا به نظر« : است کرده يرأ صدور به مبادرت
ي مبنا کشور، يمال نظام يارتقا و ريپذ رقابت ديتول موانع رفع قانون ٤١ ماده ٤

 سابقه، سال هر يبرا موقت کار قـرارداد يدارا کارگر به خـدمت سنوات حـق پرداخت
 حقوق نيآخر ماه کي کار قرارداد انيپا در سال هر مأخذ به متناوب، اي يمتوال از اعم

 أتيه ٢٨/٣/١٣٩٨ـ   ٩٨٠٩٩٧٠٩٠٦٠١٠٠٩٨ شماره يرأ نيبنابرا گردد،  ميمحاسبه
 قرارداد اگر شده مقرر آن در که يقسمت در ياجتماع نيتأم و مهيب کار، يتخصص

 افتيدر حق و ابدي  ميخاتمه قرارداد سال، هر حساب هيتسو با باشد، موقت کارگران،
 موانع رفع قانون ٤١ ماده ٤ تبصره و کار قانون ٢٤ ماده ريمغا ندارند، را لحسابا يعل
 نييآ و التيتشک قانون ٨٤ ماده ياجرا در و است کشور يمال نظام يارتقا و ديتول

 به مستند تينها در و شود  مينقض ١٣٩٢ سال مصوب يادار عدالت وانيد يدادرس
 حکم ،يادار عدالت وانيد يدادرس نييآ و التيتشک قانون ٨٨ ماده و ١٢ ماده ١ بند
 بودجه ياجرا بر نظارت کل ريمد ٢٩/٤/١٣٩٤ـ   ٧٤٠١٦/٥٦ شماره بخشنامه ابطال بر

  ».شود  ميصادر ييدارا و ياقتصاد امور وزارت
 شماره نامه موجب به يادار عدالت وانيد يبازرس و نظارت معاونـ   ٦
ـ   ٢٧٢٧ شماره يرأ يانشا در که تداللاس نيا با ،٢٦/١١/١٣٩٨ـ   ٢٠٠/١٦٧١٣/٩٠٠٠
 دارد نيا بر داللت موضوع نيا و است شده ابطال تيشکا مورد بخشنامه کل ،١٩/٩/١٣٩٨
، انيکارفرما ساالنه حساب هيتسو و پرداخت هم، ساالنه يقراردادها در يحت که
 موقت يقراردادها در مطلقاً که يحال در گردد،  نمييتلق يقطع و محسوب »الحساب يعل«

 را مذکور يرأ اصالح بود، نشده اعتراض بخشنامه و يتخصص أتيه يرأ به اصال ساالنه
  .کند  ميدرخواست
 ٢٦/١١/١٣٩٨ـ   ٢٠/١٦٧١٣/٩٠٠٠ شماره نامه هامش در يادار عدالت وانيد سيرئـ   ٧
  .کردند ارجاع يادار عدالت وانيد يعموم أتيه به را موضوع يبازرس و نظارت معاون

 نيمعاون و سيرئ حضور با ٩/٢/١٣٩٩ خيتار در يادار عدالت وانيد يعموم أتيه    
 از پس و شد ليتشک وانيد شعب دادرسان و مستشاران و رؤسا وي ادار عدالت وانيد

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

  عمومي هيأت يرأ
 و ريپذ رقابت ديتول موانع رفع قانون ٤١ ادهم ٤ تبصره و کار قانون ٢٤ ماده مطابق

 کار قرارداد يدارا کارگر به خدمت سنوات حق پرداخت يمبنا کشور، يمال نظام يارتقا
 کار، قرارداد انيپا در سال هر مأخذ به متناوب، اي يمتوال از اعم سابقه سال هر يبرا موقت

 کار قرارداد که يموارد در احکام، نيا يبرمبنا. است شده نييتع حقوق نيآخر ماه کي
 پرداخت کارگر به سنوات حق سال هر انيپا در کارفرما و است سال کي از شيب موقت

 در يپرداخت مبلغ شود، پرداخت يستيبا کار قرارداد انيپا در سنوات حق چون کند، يم
 کار، قرارداد انيپا در است موظّف کارفرما و دارد الحساب يعل جنبه سال هر انيپا

 کارگر به را کار قرارداد انيپا سنوات مبلغ تا سال هر انيپا در يپرداخت مبلغ التفاوت مابه
 انقضاء با کارفرما و است سال کي از کمتر اي ساله کي کار قرارداد که يموارد در يول بپردازد،
 در قرارداد آن آنکه ولو پردازد يم کارگر به قرارداد نيا انيپا در را سنوات حق کار قرارداد
 لحاظ به کار قرارداد ديتمد عدم زمان در شود، ديتمد گريد متناوب اي يمتوال نوبت چند
 به يفيتکل است، پرداخته کارگر به را سنوات حق کار قرارداد هر انيپا در کارفرما نکهيا

 را کار قرارداد ديتمد عدم سال تا شده پرداخت که ييسالها سنوات حق التفاوت مابه پرداخت
 عدالت وانيد يعموم أتيه ٤/١٠/١٣٩٨ـ   ٢٧٢٧ شماره يرأ در که آنجا از هذايعل. ندارد
ه يادار  تحت سـال هر انيپا در کـه آنچه موقت، مـدت کار يقـراردادها در يکلّ صورت ـب
 کـه است يحـال در ـنيا و است شده يتلقّ الحسـاب يعل شود يم پرداخت سنوات حق

ه سنوات حق پرداخت و کار قرارداد خاتمه با باشد آن از کمتر اي ساله کي قـرارداد چنانچه  ـب
ه شود؛  مييبر سنوات حـق پـرداخت بابت از کارفرما ذمـه کارگر  شماره يرأ ليدل نيهم ـب
 قانون ٩٧ ماده تبصره ياجرا در يادار عدالت وانيد يعموم أتيه ٤/١٠/١٣٩٨ـ   ٢٧٢٧
 با و شود يم اصالح مذکور ستداللا مطابق يادار عدالت وانيد يدادرس نييآ و التيتشک
 کارگر به آن از کمتر اي و ساله کي موقت کار قرارداد انيپا در کارفرما که آنچه وصف نيا

 در سنوات حق پرداخت با کارفرما و دارد يقطع جنبه پردازد يم سنوات حق عنوان تحت
 ٩٨٠٩٩٧٠٩٠٦٠١٠٠٩٨ شماره يرأ مراتب، به توجه با و ندارد يگريد فيتکل يفرض نيچن

 يحد در يادار عدالت وانيد ياجتماع نيتأم و کـار مه،يب يتخصص ـأتيه ٢٨/٣/١٣٩٨ـ  
 بر نظارت رکليمد ٩/٤/١٣٩٤ـ   ٧٤٠١٦/٥٦ شماره نامه اطالق و گردد  مينقض شد ذکر که
  .شود يم ابطال ثيح نيهم از ييدارا و ياقتصاد امور وزارت بودجه ياجرا

  يبهرام مدکاظمي ـ محادار عدالت وانيد يعموم أتيه سيرئ                           
                                                         

  ٦/٣/١٣٩٩                                                                            ٩٨٠٣٠٦٤شماره
  بسمه تعالي

  جناب آقاي اكبرپور
  يرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايرانمديره و مد رئيس هيأت

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه  رأي يك نسخه از
جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست  ١٦/٢/١٣٩٩ مورخ ٩٩٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٠٢٦٤

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

  
  ٩٨٠٣٠٦٤: رونده پشماره    ٢٦٤ :ماره دادنامهش    ١٦/٢/١٣٩٩: خ دادنامهيتار

  يوان عدالت اداري ديأت عمومي ه:مرجع رسيدگي
   کل کشوري سازمان بازرس:يشاك

 ١٧/٣/١٣٩٤ ـ ٢١٦ جلسه ٢ مصوبه شماره ١ ابطال بند :موضوع شکايت و خواسته
  ييويم مقررات و ارتباطات راديون تنظيسيکم

 کل کشور ي سازمان بازرسي و نظارت همگاني سرپرست معاونت حقوق:گردش کار
  : اعالم کرده است که٢٨/٧/١٣٩٨ ـ ٣٠٠٠ ـ ١٨٠١٨٥ت نامه شماره يبه موجب شکا

م مقررات يون تنظيسي کم١٧/٣/١٣٩٤ ـ ٢١٦ جلسه شماره ٢مصوبه شماره «
يجه امر فت که نت قرار گرين سازمان مورد بررسيارتباطات از جهت انطباق با قانون در ا

  :شود  ميل جهت استحضار ارساليشرح ذ به
م کارت ي هر عدد سيردولتي به بخش غيران قبل از واگذاريشرکت مخابرات اـ ١  
 يپس از واگذار. رساند  ميال به فروشي ر٠٠٠/٨٨٠/٢ تلفن همراه را به مبلغ يدائم

 موافقت ٩ـ ٢ـ ١د  به موجب مفاد بنيردولتي به بخش غ٢٩/٤/١٣٨٧مخابرات در مورخ 
ال ي ر٠٠٠/٢٠٠/١ در حد يم کارت دائمي هر سي بابت واگذاريافتينامه پروانه، مبلغ در

  .دين گردييتع) اتيبدون مال(
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 يهاي در پاسخ به درخواست مخابرات از جانب معاون وقت بررس١٣٩٠در سال ـ ٢
شماره  نامه ي طييويم مقررات و ارتباطات رادي و صدور پروانه سازمان تنظيفن
م کارت يفروش هر عدد س ال ازي ر٠٠٠/٣٠٠/١افت مبلغ ي در٦/٢/١٣٩٠ـ ١٠٢/م/٩٧
ن پرداخت بالمانع اعالم شد که با مستمسک قرار گرفتن مفاد ي به عنوان اعتبار تضميدائم
جمعاً (ن پرداخت يز بابت اعتبار تضميال ني ر٠٠٠/٣٠٠/١ ين نامه عالوه بر مبلغ قبليا

م کارت ياز فروش هر عدد س) ات بر ارزش افزودهياحتساب مالال بدون ي ر٠٠٠/٥٠٠/٢
  .افت شده استيهمراه اول از مشترک در

وان ي ديأت عموميدر ه) ن سازمانياز جانب ا (الذکر فوقبا طرح موضوع نامه ـ ٣ 
 مفاد نامه شماره ١٢/١٢/١٣٩٢ ـ ١٠٠٥أت به موجب دادنامه شماره ي آن هيعدالت ادار

م مقررات ي و صدور پروانه سازمان تنظي فنيهاي معاون وقت بررس٦/٢/١٣٩٠ـ ١٠٢/م/٩٧
 قانون ١٣ص داد و با اعمال ماده يارات تشخي را خارج از حدود اختييويو ارتباطات راد

وان ي ديأت عمومي هي، ابطال نمود متن رأيوان عدالت اداري دين دادرسييالت و آيتشک
ف و ي قانون وظا٥به موجب بند ج ماده نکه ينظر به ا«: ر استي به شرح زيعدالت ادار

است نرخ ين سيي، تع١٩/٩/١٣٨٢ اطالعات مصوب يارات وزارت ارتباطات و فناورياخت
ب ي اطالعات و تصوي مختلف ارتباطات و فناوريه خدمات در بخشهاي برکليگذار

ن و مقررات کشور از ي در چارچوب قوانيه خدمات ارتباطي کلي تعرفه و نرخهايجدولها
 ٧م مقررات ارتباطات احصاء شده است و به موجب ماده يون تنظيسيف کميه وظاجمل

 مصوبات ي در جهت اجراييويم مقررات و ارتباطات راديقانون مذکور، سازمان تنظ
اد شده مصوبات ين سازمان يس شده است، بنابرايم مقررات ارتباطات تاسيون تنظيسيکم
 اطالعات يارات وزارت ارتباطات و فناوريف و اختي قانون وظا٥ون بند ج ماده يسيکم

ه ي کلي تعرفه و نرخهايب جدولهاينه تصويکند و در زم  مي را اجرا١٩/٩/١٣٨٢مصوب 
ه معاون سازمان يبا توجه به مراتب، نامه ابالغ.  نداردياريفه و اختي وظيخدمات ارتباط

ث خارج بودن يح، از ٦/٢/١٣٩٠ـ ١٠٢/م٩٧ به شماره ييويم مقررات و ارتباطات راديتنظ
 ١ن نرخ خدمات مصرح در نامه، به استناد بند يياد شده در تعيارات سازمان ياز حدود اخت

 مصوب يوان عدالت اداري دين دادرسييالت و آي قانون تشک١٣ و ٨٨ و مواد ١٢ماده 
  ».شود  ميب ابطاليخ تصوي از تار١٣٩٢سال 

م مقررات ارتباطات ين تنظويسي موضوع در کمالذکر فوقپس از صدور دادنامه ـ ٤ 
 شده که در آن ١٧/٣/١٣٩٤ ـ ٢١٦جلسه ) ٢(شماره   به صدور مصوبهيمطرح و منته

 معاون وقت ٦/٢/١٣٩٠ـ ١٠٢/م/٩٧ن شده در نامه شماره ييط تعيون شرايسي کمياعضا
افت مبلغ ي دريعني نموده،  تأييدم مقررات راي و صدور پروانه سازمان تنظي فنيهايبررس
ن اقدام يا.  را مجاز دانسته اند٢٠/٥/١٣٩٢ تا ٧/٢/١٣٩٠ يال در بازه زماني ر٠٠٠/٣٠٠/١

 و ي قانون مدن٤ده گرفتن مفاد ماده يم به زمان قبل و نادي تصمي اجرايبه منزله تسر
  . استيوان عدالت اداريدادنامه د

ن تلفن ي ماخوذه از مشترکي صورت گرفته جمع کل مبالغ اضافيهايبرابر بررس ـ ٥ 
 تا ٧/٢/١٣٩٠ يم کارت در بازه زمانين پرداخت هر عدد سيمراه بابت اعتبار تضمه
  .ال استيارد ريلي م٥٦٨ بالغ بر ٢٠/٥/١٣٩٢

مات در يم مقررات در عطف به ماسبق نمودن تصميون تنظيسيار کميعدم اخت ـ ٦ 
 بوده يوان عدالت اداري ديأت عمومي همدنظرز ي ن٢٧/٤/١٣٩٦ ـ ٣٨٠دادنامه شماره 
جلسه ٣آن از مصوبه شماره هاي   و تبصره١که در دادنامه مزبور بند اي  است، به گونه

مات متخذه در يم مقررات ارتباطات که تصميون تنظيسي کم٢٥/١٢/١٣٩٢ـ ١٨٤شماره 
ر قانون و خارج از حدود ي داده شده است، مغايخ قبل از صدور مصوبه تسريآن به تار

  .ه و ابطال شده استارات مرجع مذکور برشمرده شدياخت
م ي تصميار تسريت و اختيم مقررات ارتباطات صالحيون تنظيسي  بنا به مراتب کم

 ١٧/٣/١٣٩٤ ـ ٢١٦ جلسه ٢ مصوبه شماره ١ن رو بند ياز ا. متخذه به زمان قبل را ندارد
م ي فروش سين شده براييط تعيم مقررات ارتباطات که در آن مبالغ و شرايون تنظيسيکم

 و  تأييدم مقررات، مـوردي سازمان تنظ٦/٢/١٣٩٠ـ ١٠٢/م/٩٧ در نامه شماره يکارت دائم
ط نامه ي فروخته شده بـر اساس شراي دائميم کارتهايون قـرار گرفته و سيسيب کميتصو

 مجاز ٢٠/٥/١٣٩٢ تا ٧/٢/١٣٩٠ يران در بازه زمانيمـذکور توسط شرکت مخابرات ا
ر با ي، مغايوان عدالت اداري د٣٨٠ و ١٠٠٥ي ها ت به دادنامهيشمرده شده است، با عنا
 ١٣ص و ابطال آن با لحاظ ماده يون مزبور تشخيسيارات کميقانون و خارج از حدود اخت

) نوبت  و خارج ازالعاده فوقبه صورت  (يوان عدالت اداري دين دادرسييالت و آيقانون تشک
  " .باشد  مي مورد درخواستيوان عدالت اداري ديأت عموميدر ه

  :ر استي  متن مصوبه در قسمت مورد اعتراض به قرار ز
 ـ ٢١٦ جلسه شماره ٢م مقررات ارتباطات مصوبه شماره يون تنظيسيمصوبات کم«

١٧/٣/١٣٩٤  

ه ي استفسار١٧/٣/١٣٩٤ ـ ٢١٦م مقررات ارتباطات در جلسه شماره يون تنظيسيکم
 ين برايبلغ تضم درباره م٦/٢/١٣٩٠ـ ١٠٢/م/٩٧سازمان در خصوص مفاد نامه شماره 

ن ينکه مبالغ تضمي و با توجه به ايران را بررسي شرکت مخابرات ايمي دايم کارتهايس
 سازمان از جنس تعرفه نبوده و سازمان بر اساس مفاد پروانه صرفاً ين شده از سوييتع

 بوده و به عنوان يارين موضوع در نامه سازمان کامالً اختين را اعالم کرده و ايمبالغ تضم
ران طبق ي اپراتور اعالم شده است و شرکت مخابرات ايط خاص برايژه با شرايالت ويهتس

عه نبوده، يا ودينه اتصال ي به عنوان هزيافت هرگونه مبلغ اضافيپروانه مجاز به در
  : کرده و مقرر کرد تأييدران رايون مفاد نامه پاسخ سازمان به شرکت مخابرات ايسيکم

 در نامه شماره يم کارت دائمي فروش سيه بران شدييط تعيمبالغ و شراـ ١
 يم کارتهايون بوده و سيسيب کمي و تصو تأييد سازمان، مورد٦/٢/١٣٩٠ـ ١٠٢/م/٩٧
ران در بازه يط نامه مذکور توسط شرکت مخابرات اي فروخته شده بر اساس شرايدائم
 ي بازه زماننيشود چنانچه در ا  ميديتاک. باشد  مي مجاز٢٠/٥/١٣٩٢ تا ٧/٢/١٣٩٠ يزمان

ط مندرج در يشرا غير از طي با شرايم کارت دائميران اقدام به فروش سيشرکت مخابرات ا
ن بر ي به مشترکيا مفاد نامه فوق کرده باشد، موظف به عودت مبالغ اضافيمفاد پروانه 

  ».باشد  مين شده در نامه سازمانييط تعياساس مبالغ و شرا
 وزارت ارتباطات و ي و بازرسيفتر حقوقرکل ديت مذکور، مديدر پاسخ به شکا

حه شماره ي به موجب الييويم مقررات و ارتباطات رادي اطالعات سازمان تنظيفناور
  : ح داده است کهي توض٤/١٠/١٣٩٨ ـ ٦٣٩٥٩/١٠٠
 ي ابالغي قانون اساس٤٤ اصل ي کلياستهاي سي اجرايران در راستايأت وزيهـ ١«

، يم مندرج در قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادو احکا) ١/٤/١٣٨٤ (يمقام معظم رهبر
 ي اسالمي مجلس شورا١١/٦/١٣٨٤ران مصوب ي اي اسالمي جمهوري و فرهنگياجتماع

 ي شرکتهاي واگذاري چارچوب کل،/ ٨/١٢ـ ٣٦٥٤٤ت/١٦٣٩٥٥ شماره نامه تصويب يط
ذ يوسعه تنف قانون برنامه سوم ت١٣موضوع ماده  (ي واگذاريأت عالين و هيي را تعيمخابرات

 ي جمهوري و فرهنگي، اجتماعي قانون برنامه چهارم توسعه اقتصاد٩شده در ماده 
ف ي وظاي مصوبه صدراالشاره و در اجرا٣ بند يدر اجرا) ١٣٨٣مصوب ـ راني اياسالم
ران ي سهام شرکت مخابرات اي با واگذار٩/٣/١٣٨٦ ـ هـ٢٠٣٨/٨٦ نامه شماره ي طيقانون

  .موافقت نمود
ارات يف و اختي قانون وظا٦م مقررات ارتباطات موضوع ماده ين تنظويسيکمـ ٢

رالذکر و با هدف اصالح و ي قانون اخ٥ اطالعات مطابق ماده يوزارت ارتباطات و فناور
 با عنوان ٢١/١١/١٣٨٦ مورخ ٣٥ کشور مصوبه شماره يد ساختار بخش ارتباطيتجد
ن و مقررات يرا در چارچوب قوان» رانيت شرکت مخابرات اياصول حاکم بر پروانه فعال«

 را مکلف نمود مفاد پروانه ييويم مقررات و ارتباطات راديب و سازمان تنظي تصويباالدست
  .ديم و نسبت به صدور آن اقدام نمايران را تنظيشرکت مخابرات ا

ف و ي قانون وظا٧ که مطابق ماده ييويم مقررات و ارتباطات راديسازمان تنظـ ٣ 
م يون تنظيسي مصوبات کمي اطالعات در جهت اجراي ارتباطات و فناورارات وزارتياخت

ف و ي وظايفاي و اييويمقررات ارتباطات و تحقق اهداف مورد نظر در بخش ارتباطات راد
م ي اطالعات در بخش تنظي وزارت ارتباطات و فناوريي و اجراي، نظارتيتيارات حاکمياخت

 ـ ٣٥شده است بر اساس مصوبه شماره س ي اطالعات تاسي و فناوريمقررات ارتباط
ت ياصول حاکم بر پروانه فعال«م مقررات ارتباطات با عنوان يون تنظيسي کم٢١/١١/١٣٨٦

 شماره نامه تصويب موضوع ي اساسنامه اصالح٦ ماده ١و بند » رانيشرکت مخابرات ا
ن رايت شرکت مخابرات ايران پروانه فعاليأت وزي ه٢١/١١/١٣٨٨ ـ هـ٣٨٦٠ت/٢٣١٣٣٩

  . صادر کرده است٢٩/٤/١٣٨٧ ـ ١١٠٠/١٠٠را تحت شماره 
  »شرايط ارائه خدمات« پروانه فعاليت شرکت مخابرات ايران تحت عنوان ٩ـ مطابق ماده ٤

و مشترکين وکاربران، )  پروانهدارنده(روابط بين شرکت مخابرات ايران :   اوالً
باشد که مفاد اين قرارداد  اساس شرايط مندرج در قرارداد مشترک يا کاربر اصلي ميبر

به تصويب سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي رسيده است و نيز متضمن 
شرايط استاندارد مربوط به تامين خدمات موضوع پروانه از جمله تضمين پرداختها يا 
روشهاي جايگزين براي تضمين پرداختها، شرايط پرداخت و حق فسخ از سوي مشترک 

نه و روش حل و فصل شکايات يا ساير اختالفاتي که از سوي مشترک و دارنده پروا
  .باشد گردد مي مطرح مي
خدمات موضوع پروانه را فقط بر طبق ) دارنده پروانه(ران يشرکت مخابرات ا: اًي ثان

 سازمان ي و قبليد بدون اجازه کتبيکند و نبا  ميا کاربر ارائهي مشترک يقرارداد اصل
ک يافت وجه از مشترک يد و قبل از ارائه خدمات و دريت نمامبادرت به عرضه خدما

ک يدارگاه الکترونيق ديده از طري سازمان رس تأييد مشترک را که بهينسخه از قرارداد اصل
 از مفاد يف مشترک با علم و آگاهين توصيد، با اينما رساني مي  آحاد مردم اطالعيبرا
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 جزء ي قانون مدن١٠ن قرارداد مستفاد از ماده ي ادينما  ميقرارداد، نسبت به انعقاد آن اقدام
  . استاالتباع اند الزم  که آن را منعقد نمودهي است و نسبت به کساني خصوصيقراردادها

 ـ با عنايت به مراتب فوق جهت تشحيذ ذهن آن عالي مقامان به استحضار ٥ 
 منظور وجهي است که مشترک به صورت پيش پرداخت به) تضمين پرداخت«رساند  مي

 ي براکند تا در صورت تاخير مشترک جلوگيري از قطعي تلفن به دارنده پروانه پرداخت مي
 قطع ها و سررسيد بدهي مشترک، اپراتور خدماتي به جاي آغاز فرايند اخطار و  تعرفهختاپرد

ه که  همان. خـدمات و سلب امتياز مشترک، از محـل وجـه مذکور بدهي را تاديه نمايد گوـن
مندي مشترک  شود تا بهره فرماييد وجه مذکور تعرفه نيست و وجود آن باعث مي  ميمالحظه

 مصرفي کننده خدمات نيز بر اساس ميزان خدمات از خدمات مختلف يا متوقف نشود و ارائه
 يبرا. ديه نماي تادمشترک، از محل وجه مذکور هزينه خود را بدون احتساب خسارت

ران، يمخابرات ا  به شرکتيي موافقتنامه اعطا٩ـ ١ـ ٢د ن وجه بر اساس مفاد بنيافت ايدر
   . بوده استييويم مقررات و ارتباطات راديازمند اجازه سازمان تنظيشرکت مذکور فقط ن

م مقررات ارتباطات، يون تنظيسي کم١٧/٣/١٣٩٤ ـ ٢١٦ جلسه ٢مصوبه شماره  ـ ٦
 ٩ـ ١ـ ٢ در رابطه با بند ييويم مقررات ارتباطات رادي اقدام سازمان تنظيبرااي  هياستفسار

  :ر بوده استيران و شامل موارد زيموافقتنامه پروانه شرکت مخابرات ا
الت، به موجب مصوبه مذکور در صورت يار مشترک در استفاده از تسهياخت:  الف

 .کننده خدمات اجازه دريافت تضمين خواهد داشت ارائه تسهيالت ويژه با شرايط خاصي، ارائه
 ي القاعده به مشترکاني در نظر گرفته شده که علالملل بيننگ ي رومير براخدمات مذکو

  .از به آن دارنديارائه خواهد شد که ن
ن بدون ي درصد اعتبار و تضم٨٥ از خدمات مذکور تا سقف مندي بهرهزان يم:  ب

 مشترک ي بوده است و امکان استرداد مبلغ مذکور برامدنظرگر يهرگونه پرداخت وجه د
  .ده شده استيت عندالمطالبه دبه صور

ن ي اخذ وجه برخالف مفاد پروانه صادره، مطابق ايدر صورت اقدام اپراتور برا:  ج
 مصوبه شماره ١ بند ييم مقررات ارتباطات، بر اساس قسمت انتهايون تنظيسيمصوبه، کم

  . نموده استيافتي شرکت مخابرات را موظف به عودت مبالغ در٢١٦
 که يوان عدالت اداري ديأت عمومي ه١٢/١٢/١٣٩٢ ـ ١٠٠٥دادنامه شماره ـ ٧ 

کننده  ت مرجع صادري کل کشور به آن استناد نموده است صرفاً به صالحيسازمان بازرس
 و صدور پروانه سازمان ي فنيهايمعاون وقت بررس (٦/٢/١٣٩٠ـ ١٠٢/م/٩٧نامه شماره 

 مشترک را خالف ياز سون پرداخت يافت وجه تضميراد وارد نموده و اصل دريا) متبوع
  .مقررات ندانسته است

ن از مشترک در ي موافقت با اخذ تضميبا توجه به لزوم اجازه به سازمان برا ـ ٨ 
 از ورود يري مشترک از خـدمات و جلوگمندي بهرهژه که با هدف يقبال ارائه خدمات و

شده است، اقدام منظور ) الملل بيننگ يمطالبات معوق بابت استفاده از روم(ان يضرر و ز
ت، که يمز ني مشترک و اپراتور از امندي بهره  تأييدم مقررات ارتباطات دريون تنظيسيکم
اصول حاکم بر پروانه « تحت عنوان ٢١/١١/١٣٨٦ ـ ٣٥شتر در مفاد مصوبه شماره يپ

ن و مقررات يوجود داشته است، عطف بماسبق شدن قوان» رانيمخابرات ا ت شرکتيفعال
 است که يه، کاشف از حقي استفساريهمان گونه که در قواعد حقوق. شود  نميمحسوب

جاد حق و ي بر وجود آن بوده است، نه ا تأييدزيشتر وجود داشته و مفاد مصوبه مذکور نيپ
 يف قانوني حسن انجام امور و تکالي و در راستاين باالدستيمصوبه مذکور با توجه به قوان

تخاذ شده همراه با لحاظ نمودن حقوق مردم بوده  که ايماتين راستا تصميبوده و در ا
  ». و ابرام مصوبه مورد استدعاستيت شاکي رد شکايت به مراتب فوق تقاضايبا عنا. است

ن يس و معاوني با حضور رئ١٦/٢/١٣٩٩خ ي در تاريوان عدالت اداري ديأت عموميه
د و پس از ل شيوان تشکي و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان عدالت اداريد

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

   هيأت عموميرأي
، ١٢/١٢/١٣٩٣ ـ ١٠٠٥ شماره ي رأي طيوان عدالت اداري ديأت عموميهر چند ه

 بر ي مبنييويم مقررات و ارتباطات رادي سازمان تنظ٦/٢/١٣٩٠ـ ٢١٠/م/٩٧نامه شماره 
ال به عنوان ي ر٠٠٠/٣٠٠/١افت مبلغ ي دريران براي مخـابرات اصدور مجـوز به شرکت

ارات ين پرداخت کارکرد تلفن همراه را به علت خارج بودن از حدود اختياعتبار و تضم
 ٢ مصوبه شماره ١ ابطال کرده است، بند ييويم مقررات و ارتباطات راديسازمان تنظ

افت ي بر دري مبنييويباطات رادم مقررات و ارتيون تنظيسي کم١٧/٣/١٣٩٤ ـ ٢١٦جلسه 
ارات ي حدود اختي ابطال شده، در راستايال موضوع نامه قبلي ر٠٠٠/٣٠٠/١مبلغ 

ب ي تصو١٧/٣/١٣٩٤اما چون مصوبه مورد اعتراض در . ون مذکور وضع شده استيسيکم
خ مقدم بر ي و به تار٢٠/٥/١٣٩٢تي لغا٧/٢/١٣٩٠ اجرا به زمان يشده و مفاد آن برا

ت ي لغا٧/٢/١٣٩٠ن مصوبه در قسمت اجرا از يافته است، اي ي شده و تسرمصوبه عطف
ت عطف به ماسبق شدن مقررات ي و اصل ممنوعي قانون مدن٤ر ماده ي مغا٢٠/٥/١٣٩٢

وان عدالت ي دين دادرسييالت و آيقانون تشک ٨٨ و ماده ١٢ ماده ١است و مستند به بند 
 ابطال يرالذکر و تسري قانون اخ١٣ل ماده با اعما. شود  مي ابطال١٣٩٢مصوب سال  يادار

  .يب آن موافقت نشدمصوبه به زمان تصو
  رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي

  
  ٦/٣/١٣٩٩                                                                            ٩٧٠٠٩٥٦شماره

  بسمه تعالي
  جناب آقاي اكبرپور

  مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايران يس هيأترئ
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه  رأي يك نسخه از

ابطال وضع عوارض براي هرگونه «: با موضوع ١٦/٢/١٣٩٩ مورخ ٩٩٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٠٢٦٥
  .گردد يجهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال م» استعالم از شهرداري

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

  ٩٧٠٠٩٥٦: رونده پشماره    ٢٦٥ :ماره دادنامهش  ١٦/٢/١٣٩٩ :خ دادنامهتاري
  يوان عدالت اداري ديأت عمومي ه:مرجع رسيدگي

   کل کشوريسازمان بازرس :يشاك
 ١٤/١٠/١٣٩٥ـ ٢٠٢صوبه شماره م) ٤ـ ٣( ابطال تعرفه :موضوع شکايت و خواسته

 خدمات پاسخ به ي در خصوص بها١٣٩٦ شهر صدرا در سال ي اسالميمصوب شورا
  ... و ي، تجارياعم از حقوق) انيعرصه و اع(استعالم امالک 

 کل کشور ي سازمان بازرسي و نظارت همگاني سرپرست معاونت حقوق:گردش کار
  :اعالم کرده است که ٤/٢/١٣٩٧ـ ١٨٩٦٩ت نامه شماره يبه موجب شکا

ـ ٢٠٢ مصوبه شماره ي شهر صدرا طي اسالميشورا: رساند  مياحتراماً به استحضار«
ب و متعاقب ي صدرا را تصوي شهردار١٣٩٦ سال يشنهادي تعرفه عوارض پ١٤/١٠/١٣٩٥

 فارس جهت ي استاندار٢٤/١١/١٣٩٥ ـ م٩٥/٣٢٧٧٣/١٠/٥٦ه شماره صيآن برابر ابالغ
  .ده استي ابالغ گردي به آن شهردار١٣٩٦ سال ياجرا از ابتدا

) انيعرصه و اع( خدمات پاسخ به استعالمات امالک يبها) ٤ـ ٣(متن تعرفه شماره 
  :باشد  ميريبه شرح جدول ز

  
  منشاء قانوني  ٩٦عوارض سال     نوع عوارض  رديف

   ريال٠٠٠/٣٠٠  تجاري
  مستحدثه  ١

   ريال٠٠٠/١٠٠  مسکوني، اداري و ساير
   ريال٠٠٠/٣٠٠  تجاري

  اراضي  ٢   ريال٠٠٠/١٠٠  مسکوني، اداري و ساير
   ريال٠٠٠/٢٠٠  باغ شهري

 قانون ماليات ٥٠ ماده ١تبصره 
 ماده ١٦بر ارزش افزوده بند 

   اصالحي قانون شورا٧١

  
عرصه و ( خدمات پاسخ به استعالم امالک يبها« تحت عنوان الذکر فوق  مصوبه 

 ي شوراهادر واقع صورت ديگري از مصوبات ابطال شده» ...ري و اعم از مسکوني، تجا) اعيان
از .  استين عوارض نقل و انتقال امالک، مستحدثات و سرقفلييرامون تعي کشور پياسالم

ها بوده و يف شهرداري جزء تکاليگر پاسخ به استعالمات در مورد امالک و اراضيطرف د
أت يبه عالوه ه.  اجازه داده نشده استنيها در قواني شهرداري آنها از سوياخذ وجه برا

، ٥/٥/١٣٩٥ ـ ٣٢٠ ي ال٣١٨ از جمله ي به موجب آراء متعدديوان عدالت اداري ديعموم
 از ي مصوبات تعداد٢٧/١١/١٣٩٣ـ ١٩١٠ و ٢٧/١١/١٣٩٣ ـ ١٩٠٦، ٢/١١/١٣٩١ـ ٧٩٩
 منقول به لحاظ غيرافت عوارض بر معامالت اموالي بر دري کشور مبني اسالميشوراها
ن ييالت و آي قانون تشک٩٢لذا با توجه به ماده . رت با قانون ابطال نموده استيمغا

 ابطال تعرفه يوان عدالت اداري ديأت عمومي متعدد هي و آرايوان عدالت اداري ديدادرس
در خاتمه موجب . باشد  مي شهر صدرا، مورد درخواستي اسالميشورا) ٤ـ ٣(شماره 

  ». يندن سازمان را مطلع نمايتخذه ام ميجه تصميامتنان است از نت
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  :ر استي  متن تعرفه مورد اعتراض به قرار ز
  
  منشاء قانوني  ٩٦عوارض سال     نوع عوارض  رديف

  مستحدثه  ١   ريال٠٠٠/٣٠٠  تجاري
   ريال٠٠٠/١٠٠  مسکوني، اداري و ساير

   ريال٠٠٠/٣٠٠  تجاري
  اراضي  ٢   ريال٠٠٠/١٠٠  مسکوني، اداري و ساير

   ريال٠٠٠/٢٠٠  باغ شهري

 قانون ٥٠ ماده ١تبصره 
ماليات بر ارزش افزوده 

 اصالحي ٧١ ماده ١٦بند 
  قانون شورا

  
حه شماره ي شهر صدرا به موجب الي اسالميس شورايت مذکور، رئيدر پاسخ به شکا

  :ح داده است کهي توض٢٤/٧/١٣٩٧ـ ١٠٨٥/٥/٩٧
 ٩٧٠٩٩٨٠٩٠٥٨٠٠٤٩٤پرونده شماره  درخصوص ٨/٧/١٣٩٧احتراماً عطف به نامه مورخ «

 خدمات، پاسخ به ي بها٤ـ ٣ب تعرفه يشنهاد و تصويل پيرساند دال  ميبه استحضار
 ١٣٩٦ در سال ين شهرداريا...  و ي، تجارياعم از مسکون) انيعرصه و اع(استعالم امالک 

  :باشد  ميريبه شرح ز
 کشور ي اسالميشوراهاف و انتخابات يالت، وظاي قانون تشک٨٠ ماده ١٦  طبق بند 

ا ي يح برقراريب لواي، تصوي اسالمي مجلس شورا١/٣/١٣٧٥و انتخاب شهرداران مصوب 
 ياست عمومـيزان آن با در نظر گرفتن سير نوع و ميين تغيلغو عوارض شهر و همچن

باشد   مي شهري اسـالميـف شـورايشود، از وظا  مي وزارت کشور اعـالميدولت که از سـو
 شهر صدرا تعرفه ي اسالمي شورا١٤/١٠/١٣٩٥ ـ ٩٧١/٤/٩٥وبه شماره لذا طبق مص

 ٤ ـ٣دارد عوارض مذکور در تعرفه  ضمناً اشعار مي.  مورد اجرا واقع شده است٢٥ـ ٢شماره 
ب شده است و پس يات بر ارزش افزوده تصوي قانون مال٥٠ل ماده ي ذ١با توجه به تبصره 

وان عدالت ي ديأت عمومي آراء هي طالذکر فوق از ابطال عوارض ين شهردارياز اطالع ا
 ١٣٩٦ مربوط به سال ين شهرداري خدمات ايب تعرفه عوارض بهايکه پس از تصو (يادار

  ».يچ عنوان اخذ نشده استبه ه)  آن بوده استيريو قبل از به کارگ
 ين دادرسييالت و آي قانون تشک٩٢ق حکم ماده ي به موضوع از مصاديدگيرس

  .ص نشدي تشخ١٣٩٢ مصوب سال يداروان عدالت ايد
ن يس و معاوني با حضور رئ١٦/٢/١٣٩٨خ ي در تاريوان عدالت اداري ديأت عموميه

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

  
   هيأت عموميرأي

 ٤/١٠/١٣٩٧ ـ ١٣٩٦ ي ال١٣٩٤ شماره ي از جمله رأيأت عموميهر چند در آراء ه
 و ي در استعالم مثل بانکها، دفاتر اسناد رسمي ارائه خدمات کارشناسيوضع عوارض برا

ص نشده است لکن وضع عوارض به يارات تشخير قانون و خارج از حدود اختيره مغايغ
ارات يآن، خارج از حدود اخت غيرستعالم ادارات و هر نوع استعالم مثل ايطور عموم برا

ن ييالت و آي قانون تشک٨٨ و ماده ١٢ ماده ١بند   شهر است و مستند به ي اسالميشورا
  .شود  مي ابطال١٣٩٢ مصوب سال يوان عدالت اداري ديدادرس

  رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي
  

  ٦/٣/١٣٩٩                                                                            ٩٧٠١٤٦٨شماره
  بسمه تعالي

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

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه  رأي يك نسخه از
ابطال وضع عوارض كسر و «: با موضوع ١٦/٢/١٣٩٩ مورخ ٩٩٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٠٢٦٧

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

  
  ٩٧٠١٤٦٨: رونده پشماره     ٢٦٧ :ماره دادنامهش     ١٦/٢/١٣٩٩ :خ دادنامهتاري

  يوان عدالت اداري ديمومأت عي ه:مرجع رسيدگي
  ي قنبرين و جعفر شهرت همگيمحمد، حس: اني آقا:يشاك

 دستورالعمل تعرفه عوارض و ٢٢ و ٢١ ابطال مواد :موضوع شکايت و خواسته
   شهرستان اهري اسالمي مصوب شورا١٣٩٥ و ١٣٩٤ ي در سالهاي خدمات محليبها

 دستورالعمل ٢٢ و ٢١ واحد ابطال مواد يان به موجب دادخواستي شاک:گردش کار
 ي اسالمي مصوب شورا١٣٩٥ و ١٣٩٤ ي در سالهاي خدمات محليتعرفه عوارض و بها

ب را خواستار ينگ از زمان تصويا کسر پارکيشهرستان اهر در خصوص اخذ عوارض حذف 
  :کهاند  ن خواسته اعالم کردهييشده و در جهت تب

 حسب ١٣٩٥ر در سال رساند شهرداري شهرستان اه  ميبه استحضاراحتراماً «
 ٢٣/١/١٣٩٥ـ ٢١١/٩٥١درخواست اينجانبان نسبت به صدور پروانه ساختماني به شماره 

 اصلي واقع در شهرستان اهر اقدام و در ١٥ فرعي از ٤٤٤٩براي شش دانگ پالك ثبتي 
 مصوب شوراي اسالمي شهرستان اهر و ١٣٩٤ تعرفه عوارض محلي سال ٢١ اجراي ماده

 بابت عوارض كسر پاركينگ و عوارض  ريال٠٠٠/٧٥٠/٧٩٨ارض مبلغ طي فرم محاسبه عو
، همان طور كه كسر پاركينگ تجاري وضع موجود از اين جانبان مطالبه کرده است

 ماده صد قانون شهرداريها در خصوص حذف يا كسر پاركينگ ٥استحضار داريد تبصره 
 اده بودن آن و عدم امكانقابل استف غيردر مورد عدم احداث پاركينگ و يا«مقرر نموده 

تواند با توجه به موقعيت محلي و نوع استفاده ار فضاي پاركينگ   مياصالح آن، كميسيون
كه حداقل يك برابر و حداكثر دو برابر ارزش معامالتي ساختمان اي  رأي به اخذ جريمه

 مساحت هر پاركينگ با(براي هر متر فضاي از بين رفته پاركينگ باشد، صادر نمايد 
 و شهرداري مكلف به اخذ جريمه تعيين شده و )باشد  مي مترمربع٢٥احتساب گردش، 

مقنن در مورد كسر يا حذف پاركينگ، كميسيون » .باشد  ميصدور برگ پايان ساختمان
ماده صد را مرجع رسيدگي و تعيين جريمه قرار داده و شهرداري را مكلف به اخذ جريمه 

ده است بنابراين وضـع عـوارض بر حذف و كسر تعيين شده و صدور پايان كار نمو
  .باشد  ميپاركينگ مغاير قانون و خـارج از حـدود اختيارات شـوراي اسالمي شهر
، ١٤٧٧شماره هاي   در اين راستا هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در دادنامه

 ٧/٩/١٣٩٦ ـ ٨٦٠ الي ٨٤٠هاي   و دادنامه١٢/١٢/١٣٨٦ـ ١٤٧٩ و ١٤٨١، ١٤٧٨
ي را كه اقدام به وضع عوارض بابت حذف يا كسر يت شوراي اسالمي شهرهامصوبا

اتب فوق و با توجه به اينكه لذا با عنايت به مر. را ابطال نموده استاند  پاركينگ كرده
 ١٣٩٥ تعرفه عوارض محلي سال ٢٢ و ماده ١٣٩٤ تعرفه عوارض محلي سال ٢١ماده

 ٥ض حذف يا كسر پاركينگ با تبصره شوراي اسالمي شهرستان اهر در خصوص اخذ عوار
ماده صد قانون شهرداريها مغايرت داشته و خارج از حدود اختيارات آن شورا تصويب شده 

 قانون تشكيالت و ٩٢لذا درخواست ابطال مصوبات مذكور از زمان تصويب با اعمال ماده 
  ».آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مورد استدعاست

  :ر استيتراض به قرار زمورد اعهاي  متن تعرفه
  : شوراي اسالمي شهر اهر١٣٩٤دستورالعمل تعرفه عوارض و بهاي خدمات محلي سال 

 نگيضوابط احداث پارک: ٢١ماده «
در صدور پروانه ساختماني کليه ساختمانها، بايستي احداث پارکينگ مطابق ضوابط طرح 

که امکان )  مورد زير ذکر شده٤ (در موارد استثنايي. بيني گردد هادي يا تفصيلي پيش جامع يا
پذير نباشد وصول عوارض  به شرايط زير امکان احداث پارکينگ و يا استفاده از آن با توجه

  .باشد باالمانع مي احداث پارکينگهاي عمومي حذف پارکينگ و مصرف آن صرفاً جهت
صادر نگ پروانه ين پارکيتواند بدون تأم يي مي به صورت استثناي که شهرداريموارد

  :ر استيد به شرح زينما
نگ مستلزم قطع درختان کهن ي واقع شود که ورود به پارکيساختمان در محلـ ١ 

حه حفظ و يون مقرر در اليسين امر به عهده کميص ايتشخ. بوده و قطع آنها مجاز نباشد
  . سبز شهرها خواهد بوديگسترش فضا

اد، وضع و فـرم يب زيت ش قـرار گرفته باشد که به عليساختمان در بر معبرـ ٢ 
ر اضالع ينگ از ساي پارکي ورودبيني پيش امکان و ينگ از نظـر فنين احداث پارکيزم

  .ملک مقدور نباشد
راه ها بايستي  ها و تقاطع ـ مالکين امالک مشرف به معابر و خيابانهاي شرياني و چهارراه٣ 

 خودروهاي کل و مزاحمتي بهدسترسي خودرو به مالک و پارکينگ را چنان طراحي کنند که مش
معاون يا مسئول (تشخيص اين امـر به عهـده شهرداري . عبوري و عابرين به وجود نياورد

  .باشد مي) شهرسازي ـ مسئول طرح و گذربندي ـ صدور پروانه کارشناس فني
 تردد خودرو و ي مستقل برايورود قطعات با عرض کم که امکان دسترسـ ٤ 

  . نباشدنگ مقدورياستفاده پارک
 و مجاز واقع در هر محل مثل معابر و يميقدهاي   مغازهيدر صورت نوسازـ ١تبصره

ت يا بعد از رعايده در حد ابعاد و تعداد موجود ي و سرپوشي سنتيو بازارهاها  تقاطع
 ينگ، عوارضيجاد پارکي اي و در صورت عدم امکان علليض طرح توسعه شهريتعر
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شود   مينيينگ تعين پارکي عنوان عوارض عدم تأم هر مترمربع بهي برا٢٠ p معادل
ش يدر صورت افزا.  مترمربع خواهد بود٢٥ن عوارض ي محاسبه اينگ برايمساحت پارک

ن يز اي نيت ارتفاع مقرر در ضوابط طرح توسعه شهري و رعاالذکر هاي فوق  مغازهيربنايز
  .شود  ميتبصره اعمال
 يتحت عنوان کسرهاي  نهيا هزيارض  مذکور عوي ساختمانهايچنانچه برا: حي توض

  .ن تبصره وصول نخواهد شدينگ قبالً پرداخت شده باشد عوارض ايپارک
نگ مورد ي پارکيستي بايا مسکوني و ياز جمله تجارها  ه مجتمعيدر کلـ ٢تبصره

  .ن و احداث گرددياز تأمين
، ي، صنعتي، درماني، بهداشتي، خدماتي، نظامي اداريدر ساختمانهاـ ٣تبصره

از طبق ضوابط ينگ مورد ني پارکيستين ماده باي ا٢موارد تبصره  غير از به......  ويآموزش
  .ندي نمابيني پيشمربوطه در ساختمان و محوطه 

، يمسکونهاي  نگ و محل احداث آنها در مجتمعيدر رابطه با تعداد پارکـ ٤تبصره
  . عمل خواهد شدي طبق ضوابط شهرسازيتجار

 بديل پارکينگ ساختمانهاي داراي پروانه به استفاده غيرپارکينگ، ـ در صورت ت٥تبصره
ت و ضرورت ي و با توجه به قانون و اهميدگي رس١٠٠ون ماده يسيد توسط کميموضوع با

 يدر صورت.  صادر گردديليه و قلع آثار تبدي برگشت به حالت اوليموضوع و مفاد پروانه، رأ
نگ در قسمت يجاد پارکيقاء و عدم امکان ا اب١٠٠ون ماده يسيکه بر خالف آن توسط کم

 ي و در صورت صدور رأي توسط شهرداري بدويگر ساختمان عالوه بر اعتراض به رأيد
 ي تخلف مذکور به شرح فوق ضمن اجرايا ابقاي ي بدوي رأ تأييدو) يقطع(دنظر يتجد
ل يد از تبي از بابت ارزش افزوده ناشيم صادره آن، عوارضيون و اخذ جرايسي کميرأ

 هر مترمربع هر واحد يروز برااي   برابر ارزش منطقه٥٠ يبا مبنا غيرنگ بهياستفاده پارک
ن يا) p +الير٢٠٠٠٠(×)٥٠×٢٥(شود   مينييل تعيا تبدي حذف ) مترمربع٢٥(نگ يپارک

  .ن تعرفه نخواهد بودي اياني اعيب عوارض ابقايعوارض مشمول ضر
ربنا کسر و مشمول اخذ ي از زيحداثنگ مقدار ايدر صورت احداث پارک ـ ٦تبصره

 ي مساحت آن مبناي در محاسبه سطح ناخالص چند واحديول. عوارض نخواهد شد
  .محاسبه قرار خواهد گرفت

 ١٠٠ون ماده يسي توسط کميان کار و رأيدر صدور پروانه ساخت و پاـ ٧تبصره
ت حمل و يريد قانون م١ژه ماده ي و به ويت مفاد پروانه و ضوابط طرح توسعه شهريرعا

 در ١٠٠ون ماده يسي کميه اعضاي است و توجي آن الزاميي اجرانامه آييننقل و سوخت و 
  . استيفه شهردارين موارد وظيرابطه با ا

نگ در حساب ي موظف است درآمد حاصل از عوارض حذف پارکيشهردار ـ ٨تبصره
 ينگ عمومي پارکز و صرفاً به منظور احداثيشود وار  ميکه افتتاحاي  خاص و جداگانه

و تحت هر  غير است هر گونه استفادهيهيبد. دينه نماي هزيمطابق بودجه ساالنه شهردار
  .باشد ي ميقانون غيرن مادهي از وجوه ايطيشرا

ا فاقد يمازاد (مجاز  غيرنگ به صورتين پارکي که بدون تأمييساختمانهاـ ٩تبصره
  .خواهد بودها  ياني اعين ماده و ابقاياحداث شوند مشمول مقررات ا) پروانه

  :نگين پارکيعوارض عدم تأم
  » ٢٥* ٤٥) p+١٥٠٠٠= (ژه ي مورد و٤نگ ين پارکيعوارض عدم تأم 

  : شوراي اسالمي شهر اهر١٣٩٥  دستورالعمل تعرفه عوارض و بهاي خدمات محلي سال 
  نگيضوابط احداث پارک: ٢٢ماده«
ي احداث پارکينگ مطابق ضوابط طرح در صدور پروانه ساختماني کليه ساختمانها، بايست  
که امکان )  مورد زير ذکر شده٤(در موارد استثنايي . بيني گردد هادي يا تفصيلي پيش جامع يا

پذير نباشد وصول عوارض حذف  احداث پارکينگ و يا استفاده از آن با توجه به شرايط زير امکان
 .باشد المانع ميب احداث پارکينگهاي عمومي پارکينگ و مصرف آن صرفاً جهت

نگ پروانه ين پارکيتواند بدون تأم يي مي به صورت استثناي که شهرداري  موارد
  :ر استيد به شرح زيصادر نما
نگ مستلزم قطع درختان کهن ي واقع شود که ورود به پارکيساختمان در محلـ ١

حفظ و حه يون مقرر در اليسين امر به عهده کميص ايتشخ .بوده و قطع آنها مجاز نباشد
  . سبز شهرها خواهد بوديگسترش فضا

اد، وضع و فرم يب زي قرار گرفته باشد که به علت شيساختمان در بر معبرـ ٢ 
ر اضالع ينگ از ساي پارکي ورودبيني پيش امکان و ينگ از نظر فنين احـداث پارکيزم

  .ملک مقدور نباشد
ها بايستي  ها و تقاطع ر راهـ مالکين امالک مشرف به معابر و خيابانهاي شرياني و چها٣ 

راه دسترسي خودرو به ملک و پارکينگ را چنان طراحي کنند که مشکل و مزاحمتي به 

معاون يا (امر به عهده شهرداري  تشخيص اين .خودروهاي عبوري و عابرين به وجود نياورد
  .دباش مي) بندي ـ صدور پروانه ـ کارشناسي فني مسئول شـهرسازي ـ مسئول طـرح و گذر

 تردد خودرو و ي مستقل برايورود قطعات با عرض کم که امکان دسترسـ ٤ 
  .نگ مقدور نباشدياستفاده پارک
 و مجاز واقع در هر محل مثل معابر و يميقدهاي   مغازهيدر صورت نوسازـ ١تبصره

ت يا بعد از رعايده در حد ابعاد و تعداد موجود ي و سرپوشي سنتيو بازارهاها  تقاطع
 ينگ، عوارضيجاد پارکي اي و در صورت عدم امکان عمليح توسعه شهرض طريتعر

شود   مينيينگ تعين پارکي هر مترمربع به عنوان عوارض عدم تأمي برا٢٠ p معادل
ش يدر صورت افزا.  مترمربع خواهد بود٢٥ن عوارض ي محاسبه اينگ برايمساحت پارک

ز ي ني ضوابط طرح توسعه توسعه شهرت ارتفاع مقرر دري و رعاالذکر هاي فوق  مغازهيربنايز
  .شود  مين تبصره اعماليا

 يتحت عنوان کسرهاي  نهيا هزي مذکور عوارض ي ساختمانهايچنانچه برا: حي توض
   .ن تبصره وصول نخواهد شدينگ قبالً پرداخت شده باشد عوارض ايپارک

 مورد نگي پارکيستي بايا مسکوني و ياز جمله تجارها  ه مجتمعيدر کلـ ٢ تبصره
  .ن و احداث گرددياز تأمين

، ي، صنعتي، درماني، بهداشتي، خدماتي، نظامي اداريدر ساختمانهاـ ٣ تبصره
از طبق ضوابط ينگ مورد ني پارکيستين ماده باي ا٢موارد تبصره  غير از به....  ويآموزش

  .ندي نمابيني پيشمربوطه در ساختمان و محوطه 
، يمسکونهاي  نگ و محل احداث آنها در مجتمعيدر رابطه با تعداد پارکـ ٤ تبصره

  . عمل خواهد شدي طبق ضوابط شهرسازيتجار
 ـ در صورت تبديل پارکينگ ساختمانهاي اداري پروانه به استفاده غير ٥تبصره

 رسيدگي و با توجه به قانون و اهميت و ١٠٠پارکينگ، موضوع بايد توسط کميسيون ماده 
در . ي برگشت به حالت اوليه و قلع آثار تبديلي صادر گرددضرورت موضوع و مفاد پروانه، رأ

 ابقاء و عدم امکان ايجاد پارکينگ در ١٠٠صورتي که برخالف آن توسط کميسيون ماده 
قسمت ديگر ساختمان عالوه بر اعتراض به رأي بدوي توسط شهرداري و در صورت صدور 

ذکور به شرح فوق ضمن اجراي  رأي بدوي يا ابقاي تخلف م تأييدو )قطعي(رأي تجديدنظر 
ل استفاده ي تبدرأي کميسيون و اخذ جرايم صادره آن، عوارضي از بابت ارزش افزوده از

 هر متر مربع هر واحد يروز برااي   برابر ارزش منطقه٥٠ يبا مبنا غير نگ بهيپارک
) p +ال ي ر٢٠٠٠٠(×)٥٠×٢٥( .شود  مينييل تعيا تبديحذف )  مترمربع٢٥(نگ يپارک
  .ن تعرفه نخواهد بودي اياني اعيب عوارض ابقاي عوارض مشمول ضرنيا

ربنا کسر و مشمول اخذ ي از زينگ مقدار احداثيدر صورت احداث پارک ـ ٦تبصره
 ي مساحت آن مبناي در محاسبه سطح ناخالص چند واحديول. عوارض نخواهد شد

  .محاسبه قرار خواهد گرفت
 ١٠٠ون ماده يسي توسط کميکار و رأان يدر صدور پروانه ساخت و پاـ ٧تبصره

ت حمل و يري قانون مد١ژه ماده ي و به ويت مفاد پروانه و ضوابط طرح توسعه شهريرعا
 در ١٠٠ون ماده يسي کميه اعضاي است و توجي آن الزاميي اجرانامه آييننقل و سوخت و 

  . استيفه شهردارين موارد وظيرابطه با ا
ان ي طرح، نقل و انتقال، اصالح سند، پاي، اجراي توافق و اخذ خدمات شهرداري برا

 که يت به امالکيعوارض حق مشرف. ک محاسبه و وصول خواهد شديا تفکيکار ساختمان 
شوند مطابق   ميواقعها  و چهار راهها  دانيشتر و مي و بي متر١٠ض در معابر يپس از تعر
  :ر محاسبه و اخذ خواهد شديفرمول ز
  

K * ]  (A-B) *L*P*S[  
A ديعرض معبر جد  
B يعرض معبر قبل  
L طول ضلع ملک مشرف به معبر  
P طرحيبعد از اجرااي  ارزش منطقه   
S مانده ملکيمساحت باق   
K ليب تعديضر  
  . عمل خواهد شد٢ب ي متر فرمول با ضر١٠٠ر ي قطعات ز٭
  . عمل خواهد شد٢ب ي با ضري و خدماتي تجاريهاي در کاربر٭
  . عمل خواهد شد١ بي با ضري مسکوني در کاربر٭
  . عمل خواهد شد٥/١ب يره با ضري و غي اداريهاي در کاربر٭
  ».فرمول وصول خواهد شد% ٢٥ ي با حفظ کاربري باغ و مزروعيهاي در کاربر٭
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ن ييالت و آي قانون تشک٩٢ق حکم ماده ي به موضوع پرونده از مصاديدگيرس
  .  ص نشدي تشخ١٣٩٢ مصوب سال يوان عدالت اداري ديدادرس

ت تا زمان ي طرف شکايت و ضمائم آن براي شکاي رغم ارسال نسخه ثاني  عل
ت واصل ي از طر شکايچ پاسخي هيوان عدالت اداري ديأت عمومي به پرونده در هيدگيرس

  .نشده است
ن يس و معاوني با حضور رئ١٦/٢/١٣٩٩خ ي در تاريوان عدالت اداري ديأت عموميه

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

  
   هيأت عموميرأي

 ي وضع عوارض برايوان عدالت اداري ديأت عمومينکه در آراء متعدد هيبا توجه به ا
ر قانون و يهرها، مغا شي اسالمينگ در مصوبات شوراهاين پارکيا عدم تأمي، حذف يکسر

 تحت عنوان ٢٢ و ٢١ن مواد يص و ابطال شده است، بنابرايارات تشخيخارج از حدود اخت
ن ي، حذف و عدم تأمي کسرين و وضع عوارض برايينگ در تعيضوابط احداث پارک

 ١٣٩٥ و ١٣٩٤ ي سالهاي خدمات محلينگ از دستورالعمل تعرفه عوارض و بهايپارک
 ١٠٠ ي ال٩٧ شماره يل مندرج در رأي اهر به دالي اسالميت شورا اهر از مصوبايشهردار

ر ي مغايوان عدالت اداري ديأت عمومي ه١٤/٦/١٣٩٦ ـ ٣٥٧ شماره ي و رأ١٦/٢/١٣٩٢ـ 
 و ١٢ ماده ١ شهر است و مستند به بند ي اسالميارات شورايقانون و خارج از حدود اخت

 از ١٣٩٢ مصوب سال ين عدالت ادارواي دين دادرسييالت و آي قانون تشک١٣ و ٨٨مواد 
  .شود  ميب ابطاليخ تصويتار

  رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي
  

  ١١/٣/١٣٩٩                                                                        ٩٨٠٣٤٣٢شماره
  بسمه تعالي

  جناب آقاي اكبرپور
  عامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايرانمديره و مدير رئيس هيأت

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه  رأي يك نسخه از
جهت درج  ٢٣/٢/١٣٩٩مورخ   ٩٩٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٠٣٢٢الي  ٩٩٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٠٣٢٠

  .گردد در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي
ـ مهدي دربينمديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت ادا   ري 

  
  ٣٢٢ الي ٣٢٠ :ماره دادنامهش     ٢٣/٢/١٣٩٩: خ دادنامهتاري

   ٩٨٠٣٤٣٢، ٩٨٠٣٧٤٧، ٩٩٠٠٢٣٨: رونده پشماره
  يوان عدالت اداري ديأت عمومي ه:مرجع رسيدگي

  ير پورحاجيمان نژاد و نصيان محمد سلي آقا:تعارضکننده  اعالم
    يوان عدالت اداري د اعالم تعارض در آراء صادر شده از شعب:موضوع

 و پرداخت حقوق ي در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته برقرار:گردش کار
، ي و حقوق بازنشستگيني ارشد در احکام کارگزي کارشناسيرسم غير مدارکيايو مزا

  . صادر کرده اندي آراء معارضيوان عدالت اداريشعب د
  :ر استيو مشروح آراء به قرار زها  گردش کار پرونده

 به پرونده شماره يدگي در رسيوان عدالت اداري دي بدو٢٦ شعبه :الف
ت يمان نژاد به طرفي محمد سلي با موضوع دادخواست آقا٩٦٠٩٩٨٠٩٠٠١٠٠٣٣٥

 ي مدرک کارشناسياي و به خواسته اعمال مزايجان غربي استان آذربايسازمان بازنشستگ
 ـ ٩٦٠٩٩٧٠٩٠٠١٠٢٦٨٨ و به موجب دادنامه شماره يارشد در حکم بازنشستگ

  : صادر کرده استير رأي به شرح ز١٢/٩/١٣٩٦
در خصوص شکايت مذکور نظر به اينکه سازمان متبوع شاکي در زمان اشتغال 
طي احکام کارگزيني پس از احراز ارزش قانوني مدرک کارشناسي ارشد متعلق به 

ني و پرداخت قانو شاکي اقدام به اعمال آن و پرداخت مزاياي مربوطه و نيز کسر کسور
آن به صندوق بازنشستگي نموده و موجب ايجاد حق مکتسب قانوني براي شاکي 

لذا . باشد گرديده و عدم اعمال آن در ابالغ بازنشستگي برخالف حق ياد شده مي
 از قانون ديوان حکم به ورود ٦٥ و ١٠شکايت مطروحه وارد بوده و مستنداً به مادتين 

 روز پس از ابالغ قابل تجديدنظرخواهي ٢٠ه ظرف رأي صادر. شود شکايت صادر مي
  .در شعب تجديدنظر ديوان است

ي وان عدالت اداريدنظر دي تجد٢٤ مذکور شعبه ي از رأتجديدنظرخواهيدر اثر 
 يين رأي ضمن نقض چن٦/٣/١٣٩٧ ـ ٩٧٠٩٩٧٠٩٥٥٢٠٠٩٥٦موجب دادنامه شماره  به

  :صادر کرده است

 و حسب يوان عدالت اداري ديأت عمومي ه١/٦/١٣٨٩ ـ ٢٠٦ شماره يبرابر رأ
ن جلسه ي و دومي در چهارصد و سي انقالب فرهنگي عالي شورا١٣/٩/١٣٧٧مصوبه مورخ 

 يلي معادل ممنوع بوده و استفاده از آن برابر با مدارک تحصيلياعطا مدرک تحص
ي ص و در اجراي را وارد تشختجديدنظرخواهيلذا . باشد ي نمي عاليمؤسسات آموزش

دنظر خواسته نقض ي تجدي رأيوان عدالت اداري دين دادرسييالت و آي قانون تشک٧١ماده
  . استي قطعين رأيا. شود  مي صادريت شاکيو حکم به رد شکا

 به پرونده شماره يدگي در رسيوان عدالت اداري دي بدو٤١ شعبه :  ب
 تيجه لو به طرفي گويليب خلي نجي با موضوع دادخواست آقا٩٤٠٩٩٨٠٩٠٤١٠١٩٤٠

 ارشد در احکام ي مدرک کارشناسي و به خواسته برقرارين اجتماعيسازمان تأم
 صادر ير رأي به شرح ز٩٦٠٩٩٧٠٩٠٤١٠٠٠٠٦ به موجب دادنامه شماره يبازنشستگ
  :کرده است

نکه دستگاه متبوع مستخدم يات پرونده نظر به اي اوراق و محتوي  با توجه به بررس
 لحاظ نموده است و بر يني را در احکام کارگز ارشدي کارشناسيليمدرک تحص) يشاک(
ده يجاد حق گردي اي وين برايده است بنابراي کسورات کسر گرديز از وين اساس نيهم

ن ييالت و آي قانون تشک١٠ص و مستنداً به ماده يت مطروحه موجه تشخياست لذا شکا
 صادره ظرف يرأ. گردد  مي حکم به ورود آن صادر و اعالميوان عدالت اداري ديدادرس
  . استيوان عدالت اداريدنظر دي روز پس از ابالغ قابل اعتراض در شعب تجد٢٠

 شعبه ١٨/١١/١٣٩٦ـ ٩٦٠٩٩٧٠٩٥٦٤٠٢٥٩٧ شماره ي مذکور به موجب رأي  رأ
  . شده استي تأييدوان عدالت اداريدنظر دي تجد٥

ن ينس و معاوي با حضور رئ٢٣/٢/١٣٩٩خ ي در تاريوان عدالت اداري ديأت عموميه
ل شد و پس از يوان تشکي و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان عدالت اداريد

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

   هيأت عموميرأي
  .تعارض در آراء محرز است ـ الف
ـ ٤٣٢  به موجب مصوبه شمارهي انقالب فرهنگي عالين که شورايبا توجه به ا ـ ب

 را ممنوع اعالم کرده يعال و مراکز آموزشها   صدور مدرک معادل در دانشگاه١٣/٩/١٣٧٧
 ـ ٢٠٦ه شماره ي وحدت رويز به موجب رأي نيوان عدالت اداري ديأت عمومياست و ه

 را مردود دانسته است و به ي معادل به مدرک رسميليل مدرک تحصي، تبد١/٦/١٣٨٩
 مدرک ي تلقّيوان عدالت اداري ديأت عمومي ه٨/٤/١٣٩٨ـ ٧٥٧ شماره يموجب رأ

 به حکم قانونگذار منوط شده ي استخداميايث مزاي به عنوان مدرک باالتر از حيليتحص
 ٩/٦/١٣٩٣ـ ٩٨١٠٢ به موجب نامه شماره يقات و فن آورياست و وزارت علوم، تحق
 به رد ين رأينابراان را بدون مجوز و فاقد اعتبار دانسته است، بيمدارک مورد استناد شاک

قانون  ٨٩ و ماده ١٢ ماده ٢ به استناد بند ين رأيا. ح و موافق مقررات استيت صحيشکا
وان ي شعب دي برا١٣٩٢ مصوب سال يوان عدالت اداري دين دادرسييالت و آيتشک

  .االتباع است الزم مربوط در موارد مشابه ير مراجع اداري و سايعدالت ادار
  ن عدالت اداري ـ محمدكاظم بهراميرئيس هيأت عمومي ديوا

  
  ١٠/٣/١٣٩٩                                                                          ٩٦٠١٤٠٦شماره

  بسمه تعالي
  جناب آقاي اكبرپور

  مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايران رئيس هيأت
 عدالت اداري به شماره دادنامه هيأت عمومي ديوان رأي يك نسخه از

جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست  ٢٣/٢/١٣٩٩ مورخ ٩٩٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٠٣٢٤
  .گردد ارسال مي

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

  ٩٦٠١٤٠٦: رونده پشماره      ٣٢٤ :ماره دادنامهش     ٢٣/٢/١٣٩٩ :خ دادنامهتاري
  يوان عدالت اداري ديأت عمومي ه:رسيدگيمرجع 
   کاظم جوکاري آقا:يشاك

ن سرانه ينه تأمي عوارض و هز٤فصل ـ ١ ابطال :موضوع شکايت و خواسته
، ١٣٩٥نگ سال ي عوارض حذف پارک٥فصل ـ ٢، ١٣٩٥ سال ي و شهريخدمات عموم

 آسفالت نهيهزـ ٤، ١٣٩٧از شهر سال ينگ مورد نين و ساخت پارکينه تأمي هز٥فصل ـ ٣
 از فصل دوم عوارض صدور ٣ ـ ٥ـ ١٢ و ٢ ـ ٥ـ ١٢ يبندها ـ ٥، ١٣٩٦ و ١٣٩٥سال 

عوارض قطار ـ ٧، ١٣٩٧ و ١٣٩٥ ي سالهاي برايعوارض نوساز ـ ٦، ١٣٩٥پروانه در سال 
  ١٣٩٦ و ١٣٩٥ ي سالهايشهر
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 ابطال موارد ذکر شده در يليحه تکمي به موجب دادخواست و الي شاک:گردش کار
ن خواسته اعالم کرده ييت و خواسته را خواستار شده و در جهت تبيوضوع شکاستون م
  :است که
 ٧/٩/١٣٩٠ـ ٣٨١ به شماره يوان عدالت اداري ديأت عمومي هيت به رأيبا عناـ ١«

ک و افراز متاسفانه يراز در خصوص تفکي شهر شي اسالمي بر ابطال مصوبه شورايمبن
ب مصوبه مورد ي اقدام به تصويأت عمومي هي بدون توجه به مفاد رأي اسالميشورا
 . نموده استيمسکون غيرر عنوان به عوارض خدماتييت با تغيشکا

 ي و شهرين سرانه خدمات عموميدر خصوص مصوبه با موضوع عوارض تأمـ ٢
ت ي و بدون رعاي قانون شهرداري اصالح١٠١ماده   شهر بدون توجه بهي اسالميشورا
ن بدون يو همچن) ن به گذشتهيف به ما سبق نشدن قواناصل عط( ي قانون مدن٤ماده 

ـ ٣٤٢ شماره ي از جمله رأيوان عدالت اداري ديأت عموميتوجه به آراء صادره از ه
 به گذشته يب مصوبه با تسري مبادرت به تصو١٢/٥/١٣٩٥ مورخ ٣٢٠ ـ ٣١٨ ،٣/٦/١٣٩٥

  .نموده است
 ي تخلف ساختماننکه در خصوصينگ نظر به ايدر خصوص عوارض حذف پارکـ ٣
ن ييمه تعي بر جري مبني قانون شهردار١٠٠ ماده ٥نگ به موجب تبصره ي پارکيکسر
ي وان عدالت اداري ديأت عمومي هير با رأيت مغايف شده مصوبه موضوع شکايتکل
  .باشد  مي١٧/١٢/١٣٩٥ـ ١٣٥٤شماره  به

تفاده  بر اسيران مبني اي اسالمي جمهوري قانون اساس٣٠ت به اصل يبا عناـ ٤
ر با اصول يت مغاي همه اخذ عوارض موضوع شکايل آموزش و پرورش برايگان از وسايرا

  .باشد ي ميقانون اساس
ات ي قانون مال٥٠نکه به ماده ي با توجه به ايدر خصوص اخذ عوارض قطار شهر ـ ٥

ت فاقد وجاهت يف شده عوارض موضوع شکاين تکليين خصوص تعيبر ارزش افزوده در ا
  .باشد ي ميقانون

 يف ذاتيم معابر از وظاينکه ترميز با توجه به اينه آسفالت نيدر خصوص هز ـ ٦
لذا با توجه به مراتب . باشد  مير با قانونينه از شهروندان مغايباشد اخذ هز ها مي يشهردار
 قانون ٩٢ و ١٣نجانب مستنداً به مواد يع حقوق ايي از تضيري، جهت جلوگالذکر فوق
 بر ابطال مصوبه ي مبني صدور رأي، تقاضايوان عدالت اداري ديادرسن دييالت و آيتشک

  ».مذکور را دارم
  :ر استيمورد اعتراض به شرح زهاي  متن مقرره

  ١٣٩٥ سال ي و شهرين سرانه خدمات عمومينه تأمي عوارض و هز٤فصل ـ ١«
  ي و شهرين سرانه خدمات عموميعوارض تأم

راز در ي شهر شي اسالمي شورا٩/١١/١٣٩٣ ـ ص/٥٨٥٢/٩٣به استناد مصوبه 
 ٧١ ماده ١٦ن به استناد بند ي و همچنين سرانه خدمات عموميخصوص عوارض تأم

 و ياقتصاد  قانون برنامه پنجم توسعه١٧٤ماده ) ب( قانون شوراها و بند ياصالح
ن سرانه ي عوارض تأمها، ي قانون شهرداري اصالح١٠١ ماده ٣ کشور و تبصره ياجتماع

م، به شرح ماده واحده و تباصر ي و امالک در محدوده و حري اراضي و شهريخدمات عموم
  :گردد  ميل آن محاسبه و اخذيذ

 ١٧٤ماده ) ب( قانون شوراها و بند ي ماده اصالح١٦به استناد بند  :  ماده واحده
 قانون ي اصالح١٠١ ماده ٣ کشور و تبصره ي و اجتماعيقانون برنامه پنجم توسعه اقتصاد

ست و پنج يب( %٢٥ و خدمات را تا سقف ي عمومين سرانه فضاهاي که تأميشهردار
 ي که اراضيرالذکر در مواردي قانون اخ٤ن نموده است و به استناد تبصره ييتع )درصد

 و ي عمومين انواع سرانه فضاهايا افراز شده و تأميک ي تفک١٠١ت ماده يبدون رعا
م شهر ي امالک مذکور واقع در محدوده و حر وي نباشد، از اراضپذير امکان از آن يخدمات

ن سرانه خدمات ي باغات قصر دشت، عوارض تأمي باغ و حوزه استحفاظيکاربر غير از به
  .افت گرددي محاسبه و درB٢٥  معادلي و شهريعموم

 داخل ١٣٥٢هاي با سند شش دانگ يا مشاع که قبل از سال  عرصه ساختمان :١تبصره
بري مربوطه قرار دارند و چنانچه مالک، قصد تفکيک عرصه ملک محدوده شهر بوده و در کار

  .گردند خود را نداشته باشد، مشمول عوارض تأمين سرانه خدمات عمومي و شهري نمي
 سند شش دانگ و با حداکثر مساحت يداراهاي   و عرصه ساختمانياراض :٢تبصره

 چنانچه در اند، ده وارد محدوده شهر ش١٣٥٢ک هزار مترمربع که بعد از سال يعرصه 
د ييتأ( يا گواهي پاسخ نقل و انتقال، صدور پروانه يده و به نوعي مربوطه احداث گرديکاربر

 گرفته باشند، مشمول عوارض يان کار از مراجع قانونيا پاي )ت بنا، عدم خالفينقشه، وضع
 يگردند و در خصوص اراض  نمين مصوبهي موضوع اي و شهرين سرانه خدمات عموميتأم

 برابر سطح ٦٦/١ک هزار مترمربع عرصه به نسبت يش از ي با مساحت بيو عرصه ساختمان
) افته استي انتقال يکه با پاسخ شهردار(زان سهم مورد انتقال ين به مياشغال و همچن

 برابر مازاد بر ٦٦/١ده و ي نگردي و شهرين سرانه خدمات عموميمشمول عوارض تأم

ن مصوبه يانتقال انجام شده مطابق ماده واحده موضوع ا مجوز و نقل و يسطح اشغال دارا
   .شود  ميافتيمحاسبه و در
 که ي مجوز از مراجع قانونيم و داراي و امالک واقع در حريه اراضي کليبرا :٣تبصره

 براساس ، باشد، عرصه مشموليليحد ضابطه طرح تفص% ٢٠کمتر از ها  سطح اشغال آن
افت ي احداث، عوارض محاسبه و دريا متقاضي شده  احداثي برابر سطح اشغال بنا٦٦/١

 عرصه پالک مطابق ماده واحده يش سطح اشغال، مابقيدر صورت افزا. خواهد شد
  .مشمول پرداخت عوارض خواهد شد

ک ممهور به مهر ي نقشه تفکيکه داراهايي   و عرصه ساختمانياراض :٤تبصره
ن به يا زمي و ياليا به صورت ر، سهم خدمات ريکيخ تفکي که طبق مقررات تاريشهردار
 و ينه خدمات عموميا واگذار نموده باشند مشمول عوارض هزي پرداخت و يشهردار
  .گردند ي نميشهردار

  و١١/١١/١٣٩٠ـ ٢٦٣٧٣االجراشدن اين مصوبه، مصوبات شماره  از تاريخ الزم :٥تبصره
 کني و کان لم يغن مصوبه ملير با اي و مصوبات مغا١١/٦/١٣٩١ـ ٢٨٢٧٣ه شماره ياصالح
  .گردد مي

   ١٣٩٥نگ سال ي عوارض حذف پارک٥فصل ـ ٢
  ي و صنعتي، اداري، تجاريمسکونهاي  نگ ساختمانيپارک)  الف

 شهر و ي اسالمي شورا٢٧/٢/١٣٩٠ش الف س/٢١٠٨٧به استناد مصوبه شماره 
 ه مالکانيات بر ارزش افزوده، از کلي قانون مال٥٠ ماده ١ن مستند به تبصره يهمچن

نگ مورد ين پارکيره که قادر به تأمي و غي، صنعتي، اداري، تجاريمسکونهاي  ساختمان
ل محاسبه و ي ذينگ به شرح ماده واحده، تباصر و بندهاياز نباشند، عوارض حذف پارکين

  :گردد  مياخذ
ره ي و غي، صنعتي، اداري، تجاريمسکونهاي  ه ساختمانيمالکان کل: ماده واحده
  در محل استقرار ساختمانيلينگ حسب ضوابط طرح تفصيرکن پايموظف به تأم

  .١٣/٤/١٣٨٤ ـ ١٠١٦٦٦ موارد خاص مندرج در مصوبه شماره يباشند به استثنا مي
نگ در محل استقرار سـاختمان بر اساس مـوارد خاص ين پارکيچنانچه تأم:   تبصره

  تأييدر صورت مقدور نباشد، دي اسالمي شورا١٣/٤/١٣٨٤ ـ ١٠١٦٦منـدرج در مصوبـه 
نگ ي هر واحد پارکيبه ازا( متر ١٥٠نگ حداکثر تا شعاع ي پارکي کسريستي بايشهردار

 يکپارچه با راه دسترسين ي و به صورت زم) مترمربع١٥ مترمربع و روباز ٢٥روبسته 
 آن به نام ين و نسبت به انتقال سند رسمي تأمي وينده قانونيا نماي مالک يمناسب از سو

نگ به شرح فوق وجود نداشته ين پارکي که امکان تأميد و در صورتيام نما اقديشهردار
 با عرض يفرسوده، در بر گذرهاهاي   و در بافتp١٠٠ نگ معادليباشد عوارض کسر پارک

گردد و در   مي هر مترمربع محاسبه و اخذي به ازاp٨٠  معادل)يليطبق طرح تفص( متر ٨
  :شود  مي محاسبه و اخذينگ گروهي پارکر عوارضير موارد حسب مورد به شرح زيسا

 ي کسري احداث شده و دارا٢٩/١٢/١٣٥٢خ يکه تا تارهايي  ه ساختمانيکلـ ١
 در ساختمان يريي به بعد تغ١٣٥٣ سال ين که از ابتدايباشند مشروط به ا  مينگيپارک
داخت  نداشته باشند از پرياني و صدور سند اعير کاربرييک، تغي تفکيجاد نشده و تقاضايا
  .ن عوارض معاف خواهند بوديا

در صورت تقاضاي صدور سند اعياني، چنانچه تغييري در ساختمان ايجاد نشده : ١تبصره
  .شود  محاسبه و اخذ مي٤ p باشد به ازاي هر مترمربع عوارض کسري پارکينگ با فرمول

 بعد يکيزيرات فييجاد تغي همراه با ايانيک اعيا تفکي ير کاربرييچنانچه تغ: ٢تبصره
نگ بر ي پارکي هر مترمربع کسريرد، عوارض فوق به ازاي صورت گ١٣٨٢از سال 

طبق ( متر ٨فرسوده، در بر گذر تا هاي  گردد و در بافت  مي محاسبه و وصولp١٠٠ اساس
  . هر مترمربع محاسبه و اخذ خواهد شدي به ازاp٨٠  بر اساس)يليطرح تفص
 احداث شده باشند ١٣٨٢ان سال يتا پا و ١٣٥٢که بعد از سال هايي  ساختمانـ ٢

 حاصل نشده و يريي به بعد در ساختمان تغ١٣٨٣ سال ين که از ابتدايمشروط به ا
 ي هر متر مربع کسري نداشته باشند به ازاير کاربريي و تغيانيک اعي تفکيتقاضا
نگ يرات صورت گرفته منجر به کسر پارکييچنانچه تغ. گردد  مي اخذp٦/٦ نگيپارک

فرسوده، هاي   و در بافتp١٠٠  هر مترمربعينگ به ازاي پارکيزان کسريبه همان مگردد 
  .گردد  مي محاسبه و اخذ٨٠ p  بر اساس)يليطبق طرح تفص( متر ٨در بر گذر تا 

هاي دو طبقه مسکوني که به صورت  ـ عوارض کسري پارکينگ براي ساختمان٣
 ١٣٨٢اي که بعد از سال  لهباشند و همچنين براي يک واحد تجاري مح دو واحد مي

 محاسبه و P٢٥ شوند به ازاي هر مترمربع کسري پارکينگ معادل احداث شده يا مي
  .شود اخذ مي

 p٢٥  التفاوت شده تخلف نمايند مشمول پرداخت مابه چنانچه مالکان نسبت به موارد اعالم
موارد ) ح تفصيليطبق طر( متر ٨هاي فرسوده، در بر گذر تا   خواهند بود و در بافتp١٠٠ و

  ..گردد  به ازاي هر مترمربع محاسبه و صول مي٨٠ p تخلف فوق بر اساس
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 بافت يض در گـذرهاي کـه امکان تعريراث فرهنگين ميت قوانيل محدوديبه دلـ ٤ 
ت ي به مالکي مسکوني واحدهايد بنايدهد در زمان تجد  نميراز راي شي فـرهنگيخيتـار

 متر به جهت عدم وجود راه ٥/٤ا عرض گذر حداکثر  واقع در معابر بيقياشخاص حق
 يطبقه و حداکثر دو واحد مسکون که به صورت دوهايي   پالکيدسترس مناسب برا

 يهيبد. باشند  مينگ معافي پارکيگردند از پرداخت عوارض دو واحد کسر ي ميطراح
 يش از دو واحد باشد، عوارض کسري بي مسکوني که تعداد واحدهاياست در صورت

  . وصول شودي برابر مقررات جاريستيبا  مينگ مازاد بر دو واحديپارک
 شده از سوي شهرداري احداث  تأييدهايي که دقيقاً برابر نقشه اجرايي  ـ ساختمان٥

گرديده و در زمان صدور پروانه يا پايان کار نسبت به کسري پارکينگ آن تعيين تکليف 
  . زمان صدور پروانه و يا پايان کار اخذ خواهد شدنشده باشد، عوارض متعلقه به نرخ و فرمول

 ازيزان مورد نينگ به مين پارکيد بنا مالکان موظف به تأميدر هنگام تجد ـ ٦
نگ را پرداخت نموده باشند در هنگام ي پارکياما چنانچه سابقاً عوارض کسر. باشند مي

شمول عوارض  مي پرداختينگ گروهيزان عوارض پارکيد بنا و به ميصدور مجوز تجد
 قبالًها  نگ آني پارکي که کسرين در موارديهمچن. نگ نخواهند بودي پارکيکسر
ده است ي منتقل گردين و رسماً به نام شهردارين تأميا زمينگ روبسته و يصورت پارک به

نگ يزان پارکياز نباشند به مينگ مورد نين پارکيتأم د بنا چنانچه قادر بهيدر زمان تجد
  .شود  مينگ آنان کاستهي پارکي کسريار شده از تعداد واحدها و واگذيانتقال

 کني لم ين مصوبه کانر با ايه مصوبات مغاين مصوبه، کلي ااالجراشدن الزمخ ياز تارـ ٧
  .گردد مي

  ها و هتل آپارتمانها  نگ هتليپارک) ب
 ـ ٣٢٦٨٠ شماره ي و مصوبه اصالح١٨/٢/١٣٩٢ـ ٣٠٠٢٢به استناد مصوبه 

رو مصوبه ي شوراها و پي قانوني اصالح٧١ف مندرج در ماده ين وظايچن و هم٩/٣/١٣٩٢
 در خصوص ١٢/٧/١٣٩١ مورخ ي و معماري شهرسازي عالي شورا٥ون ماده يسيکم

  :گردد  ميل اقداميبه شرح ذها  و هتل آپارتمانها  نگ هتليضوابط پارک
ک ير دو اتاق دو ستاره، سه ستاره، چهار ستاره و پنج ستاره ههاي  در مورد هتلـ ١

  .نگي پارک٥/١ مترمربع ٥٠ هر ي جانبينگ و در فضايواحد پارک
ک ينگ، هر دو اتاق يک واحد پارکيهر واحد آپارتمان ها  در مورد هتل آپارتمانـ ٢

 ينگ و به ازايک واحد پارکي مترمربع ٥٠ تا يبان و جانبينگ و خدمات پشتيواحد پارک
  .نگيک واحد پارکي ي مترمربع اضاف٢٥هر 

، تاالر و يورزشهاي  شاپ، سالن ي شامل رستوران، کافيخدمات جانب: حيتوض
  .باشد  مي و فروشگاهي، تجاريش، بانک، صرافيهماهاي  سالن

 هتل و هتل آپارتمان ي براالذکر فوقاز بر اساس ضوابط ينگ مورد نيپارک: ١تبصره
ن يورت عدم تأمباشد و در ص  تأييد نمينگ موردي پارکين گردد و کسري تأميستيبا

  . کاسته گرددي جانبيو فضاهاهاي   از تعداد اتاقيست در طراحيبا  مياز،ينگ مورد نيپارک
شهرداري در زمان صدور پروانه ساختماني از متقاضيان پروانه تعهدي با اين : ٢تبصره

باشد و حتي در  هاي ديگر ممنوع مي تغيير کاربري پارکينگ به فعاليت«: مضمون اخذ نمايد
 صورت ممکنه احتمالي شهرداري مکلف است از صدور پايان کار و پاسخ نقل و انتقال هر

  ».درج شود خودداري نمايد و اين موضوع در پروانه ساختماني و پايان کار صادره نيز
  ي تجارينگ واحدهايپارک) ج

 شوراي اسالمي شهر و همچنين ٣/١٢/١٣٩١ـ ٣١٥٠٩به استناد مصوبه شماره 
 اصالحي قانون شوراها در خصوص تأمين پارکينگ واحدهاي ٧١ ماده وظايف مندرج در

تجاري در مورد آن دسته از مالکاني که بنا به اعالم شهرداري و بر اساس دستور نقشه صادره 
اند   اقدام به واريز بخشي از عوارض بر اساس مصوبات شوراي شهر نموده٤/٨/١٣٩١قبل از 

يزان تعداد پارکينگ بر اساس ضوابط قبل از مصوبه مذکور نيز در زمان مراجعه صرفاً از نظر م
  .گردد با وي رفتار گردد اما در مورد محاسبه عوارض و ساير موارد مطابق روز عمل مي

جهت اطالع شهروندان ضوابط تأمين پارکينگ طرح تفصيلي براي واحدهاي مسکوني 
  :گردد يل محاسبه مي ذ٢ ذيل و براي واحدهاي تجاري بر اساس جدول ١بر اساس جدول 

  
    تعداد پارکينگ مورد نياز در واحدهاي مسکوني: ١جدول شماره 
  ) فضاي مفيد(هاي مسکوني  سطح خالص آپارتمان

  بدون در نظر گرفتن بالکن روباز
  تعداد پارکينگ 

  مورد نياز
  ١   متر مربع و کمتر١٥٠واحدهاي مسکوني با مساحت 
  ٥/١   متر مربع٢٠٠ تا ١٥٠واحدهاي مسکوني با مساحت 

  ٢   متر مربع٢٠٠واحدهاي مسکوني با مساحت بيشتر از 

    تعداد پارکينگ مورد نياز در واحدهاي تجاري: ٢جدول شماره 
  معيار

حوزه يک   نوع کاربري
  )مرکزي(

حوزه دو 
  )پيراموني(

حوزه سه 
  )حاشيه(

حداقل تعداد 
  پارکينگ

  يک واحد  ر مربع مت٥٠هر    متر مربع٣٠هر    متر مربع٢٠هر   تجاري

  يک واحد   متر مربع١٢٠هر    متر مربع٩٠هر    متر مربع٦٠هر   بالکن تجاري
  
  .باشد  مينگين پارکيربنا معاف از تأمي متر مربع ز٢٠ تا ٭
  ي فرهنگيخي در بافت تارينگ اماکن گردشگرين پارکيت تأميمعاف) د

ه مذکور توسط رو ابالغ مصوبي و پ١١/٢/١٣٩٣ـ ٥٤٥/٩٣به استناد مصوبه شماره 
ن يت تأمي در خصوص معاف٢٠/٣/١٣٩٣ـ ١٥٤٦/٩٣ شهر به شماره ي اسالميشورا
ن مستند به يراز و همچنيش ي فرهنگيخي در منطقه بافت تارينگ اماکن گردشگريپارک
ر به مصوبه شماره ي قانون شوراها، بندها و تباصر زي اصالح٧١ف مندرج در ماده يوظا

  :گردد  ميابق آن اقدام الحاق و مط٥/٦/١٣٩٢ـ ٣٢٨٥١
 در منطقه گذاري سرمايهت از ي و حمايگردشگرهاي  تي توسعه فعاليدر راستاـ ١

ان ي متقاضينگ براين پارکي الزام به تأم)ي هکتار٣٥٧محدوده (راز ي شي فرهنگيخيتار
 شده در فهرست آثار تاريخي که تصميم تبديل به تأسيسات گردشگري هاي ثبت مرمت پالک

 يگردد و عوارض  مي را دارند حـذف)ن موضوعهي مطابق قوانيسات گردشگريسف تأيتعر(
  .ن موارد اخذ نخواهد شدينگ در ايتحت عنوان حذف پارک

 يخي موجود در منطقه تاري بناهايق شهروندان در بازسازيبه منظور تشوـ ٢
ع ي و صناي، گردشگريراث فرهنگيکه اداره کل م) ي هکتار٣٥٧محدوده (راز ي شيفرهنگ
 يد بنا بر اساس الگوي که تجديدهد، در صورت  مي آنها رايد بناي اجازه تجديدست
 و ي مسکونيهاي کاربري باشد، براي و معماري معاونت شهرساز تأييد موردي سنتيمعمار
ن يدر ا. گردد  مينگ حذفين پارکي موضوع قانون الزام تأميسات گردشگريه تأسيکل

 واقـع در معابر بـا يبناها. نگ اخـذ نخواهد شـديرک تحت عنوان حذف پايموارد، عوارض
ن مصوبه ي اياجرا(. شوند  نمين بندي متر شـامل مصوبـه مطـرح در ا١٦ش تر از يعرض ب

  .)باشد  مي سال٣به مدت 
رامون بافت ينگ مورد نظررا در پي پارکي موظف است کسريشهردار: ١تبصره

  .دين نمايراز تأمي شي و فرهنگيخيتار
در صورتي که متقاضيان استفاده از موضوع اين مصوبه در حين و يا پس از : ٢تبصره

برداري اقدام به تغيير کاربري پالک به کاربري غير از تأسيسات گردشگري نموده و يا در  بهره
عدول نمايند، شهرداري شيراز مکلف ) سنتي ساخت(هاي تأييد شده  تجديد بنا در اجراي نقشه

اع موضوع به کميسيون ماده صد نسبت به اخذ عوارض کسري پارکينگ باشد عالوه بر ارج مي
  .به نرخ روز اقدام نموده و درآمد حاصل را جهت تأمين پارکينگ در همان منطقه هزينه نمايد

ثبت هاي  ان مرمت پالکينگ جهت متقاضيل مربوط به حذف پارکيتسه: ٣تبصره
 شامل الذکر فوق يات گردشگرسيبه تأسها  ل آنيتبد  ويخيشده در فهرست آثار تار

راز که واقع در بر معابر کمتر ي ثبت شده در کل سطح شهر شيراثيمهاي   ساختمانيتمام
  .گردد  ميزيباشد ن  مي متر١٦از 

   ١٣٩٧از شهر سال ينگ مورد نين و ساخت پارکينه تأمي هز٥فصل ـ ٤
  نگين و ساخت پارکينه تأميهز) الف

ه آن به شماره ي و ابالغ٥/١١/١٣٩٥ ـ ص/٥٩٥٨/٩٥به استناد مصوبه شماره 
 الف و ين مستند به بندهاي شهر و همچني اسالمي شورا١٣/١١/١٣٩٥ ـ ص/٦١٣٣/٩٥

 قانون شوراها و ي اصالح٨٠ و ٧١ ماده ١٦ قانون برنامه پنجم توسعه و بند ١٧٤ب ماده 
ن ي به تأم که قادرينيه مالکيات بر ارزش افزوده از کلي قانون مال٥٠ل ماده يتبصره ذ

  :گردد  مينه مربوطه اخذين مصوبه هزي اياز نباشند بر اساس بندهاينگ مورد نيپارک
 مندرج در ي و شهرسازيل فنينگ به دالين پارکينکه تأميبا توجه به ا: ماده واحده

  مقدوريلي طرح تفصي از امالک وفق بازنگري بعضيک در هنگام صدور پروانه برايبند 
د؛ لذا به ي اقدام نماينگ عموميست نسبت به احداث پارکيبا ميي باشد و شهردار نمي

ن و ساخت ينه تأميشود هز  مي اجازه دادهيمذکور به شهردارهاي  نهين هزيمنظور تأم
. دين امالک فوق وصول نماي را از مالک١٠ ي ال٢ ياز شهر بر اساس بندهاينگ مورد نيپارک
ون يسينگ بـه کمين پارکيـداث و تأمل عـدم احي کـه بـه دليه امالکي است کليهيبد

به استناد آراء صادره از . گردد  ميمهي بـه اخذ جري ارجاع و منجر به صدور رأ١٠٠مـاده 
ـ ٩٧٧ و ٢٣/١٢/١٣٩٢ ـ ١١٦هاي   از جمله دادنامهيوان عدالت اداري ديأت عموميه
  .گردند  نمين مصوبهي مشمول ا٥/٨/١٣٩٤
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 ٢٨/١٠/١٣٩٣تفصيلي شهر شيراز مصوب   طرحـ مواردي که حذف پارکينگ بر اساس١
  :باشد  موضوع قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مجاز مي٥کميسيون ماده

ک بدون ي درجه يانيشر(ر يالس عيسرهاي  ابانيکه در بر خهايي  ساختمان) الف
 و شتري و بي متر٤٥ و به عرض ) شبکهيکندرو بر اساس نقشه سلسه مراتب عملکرد

  .ل رو نداشته باشدي اتومبي قرار داشته و دسترسين شهرياديم
ک تقاطع خطرناک ي متر از ١٠٠در صورت استقرار بنا به فاصله کمتر از ) ب

 بر اساس نقشه )ک با دويا درجه يک ي درجه يانيمتشکل از حداقل دو گذرگاه شر(
  . شبکهيسلسله مراتب عملکرد

نگ مستلزم قطع درختان يشد که ورود به پارک قرار گرفته بايساختمان در محل) ج
  .کهنسال باشد

اد احداث در آن از يب زي قرار گرفته باشد که به علت شيساختمان در بر معبر) د
  . مقدور نباشدينظر فن
  .ن مقدور نباشدينگ به خاطر وضع و فرم زمين پارکيامکان تأم) ه
 مقدور ١اساس موارد بند نگ در محل استقرار ساختمان بر ين پارکيچنانچه تأمـ ٢
نگ ي هر واحد پارکيبه ازا( متر ١٥٠نگ حداکثر تا شعاع ي پارکي کسريستينباشد، با
 يکپارچه با راه دسترسين ي و به صورت زم) مترمربع١٥ مترمربع و رو باز ٢٥روبسته 
نام  ي آن بهن و نسبت به انتقال سند رسمي تأمي وينده قانونيا نماي مالک ي از سويمناسب
نگ به شرح فوق وجود نداشته ين پارکي که امکان تأميد و در صورتي اقدام نمايشهردار

نگ ي هر واحد پارکياز شهر براينگ مورد نين و ساخت پارکينه تأميباشد هز
طبق طرح ( متر ٨ با عرض يفرسوده، در بر گذرهاهاي   و در بافت١٥٠٠ B معادل
  .گردد  ميه و اخذ هر واحد محاسبي به ازا١٢٠٠ B  معادل)يليتفص

 ي کسري احداث شده و دارا٢٩/١٢/١٣٥٢خ يکه تا تارهايي  ه ساختمانيکلـ ٣
 نداشته باشند از پرداخت ياني و صدور سند اعير کاربرييک، تغي تفکيجاد نشده و تقاضايا

  .از شهر معاف خواهند بودينگ مورد نين و ساخت پارکينه تأميهز
جاد ي در ساختمان ايريي چنانچه تغيانيع صدور سند ايدر صورت تقاضا: ١تبصره

نگ ي پارکي هر واحـد کسري سـال سـاخت به ازايلينشده باشد، برابر با ضابطه طرح تفص
  .شود  مي هر واحـد محاسبه و وصولي برا٦٠ B بـر اساس فرمول

دو طبقه هاي   سـاختمانياز شهر براينگ مورد نين و سـاخت پارکينه تأميهزـ ٤
اي   محلـهيک واحـد تجاري ين برايباشند و همچن  ميصورت دو واحـد که به يمسـکون

 ٣٧٥ B نگ معـادليپـارک  هر واحـد کسري احداث شده به ازا١٣٨٣که بعد از سـال 
 تخلف ييا چنانـچه مالکان نسبت بـه مـوارد اعالم شده به گونه. گردد  ميمحاسبه و وصول

از ينگ مـورد نين و ساخت پارکيـه تأمنينگ گردد، هزي پارکينـد کـه مشمول کسرينما
هاي  در بافت. گردد  مي محاسبه و وصول١٥٠٠ B  با٣٧٥ B شهر بـه صـورت مابه التفاوت

 ي که تخلف باعث کسريدر صورت) يليطبق طرح تفص( متر ٨فرسوده در بر گذر تا 
نگ ي پارکي هر واحد کسري به ازا١٢٠٠ B  با٣٧٥ B نگ گردد مابه التفاوتيپارک
  .گردد  مياسبه و وصولمح

 نسبت به احداث بنا اقدام نموده يان براساس پروانه ساختمانيچنانچه مؤد: تبصره
  .گردد  نمين مصوبهيجاد نشده باشد، مشمول اير در بنا اييچ گونه تغيباشند و ه
 ـ  به دليل محدوديت قوانين ميراث فرهنگي که امکان تعريض در گذرهاي بافت تاريخي٥

دهد در زمان تجديدبناي واحدهاي مسکوني به مالکيت اشخاص واقع در  ز را نميفرهنگي شيرا
هايي   متر به جهت عدم وجود راه دسترس مناسب براي پالک٥/٤معابر با عرض گذر حداکثر 

أمين  که به صورت دو طبقه و حداکثر دو واحد مسکوني طراحي مي گردند از پرداخت هزينه ـت
ـارکينگ معاف ميو ساخت پارکينگ مورد نياز ش راي دو واحـد کسري پ بديهي . باشند هر ـب

است در صورتي که تعداد واحدهاي مسکوني بيش از دو واحد باشد، هزينه تأمين و ساخت 
  . وصول گردد٢بايستي برابر بند  پارکينگ مورد نياز شهر کسري پارکينگ مازاد بر دو واحد مي

 احداث ي شهرداري شده از سويي تأييداقاً برابر نقشه اجريکه دقهايي  ساختمان ـ ٦
ف نشده باشد ين تکليينگ آن تعي پارکيده و در زمان صدور پروانه نسبت به کسريگرد

ن و ينه تأمينگ باشند، هزين پارکيچنانچه براساس ضابطه سال ساخت مکلف به تأم
ان ي پااز شهر متعلقه به نرخ و فرمول زمان صدور پروانه، در زمانينگ مورد نيساخت پارک

  .کار وصول خواهد شد
 ازيزان مورد نينگ به مين پارکيد بنا مالکان موظف به تأميدر هنگام تجدـ ٧

 ياز شهر کسرينگ مورد نين و سـاخت پارکينه تأميباشند؛ اما چنانچه سابقاً هز مي
زان تعداد يم ـد بنا، بهينگ را پرداخت نمـوده باشند در هنگام صدور مجوز تجديپارک
از ينگ مورد نين و ساخت پارکينه تأمي، مشمول پرداخت هزينگ پرداختيک پاريکسر

نگ روبسته ينگ آنها قبالً به صورت پارکي که پارکين در موارديهمچن. شهر نخواهند بود
د بنا چنانچه يده است، در زمان تجدي منتقل گردين و رسماً به نام شهردارين تأميا زميو 

 و واگذار شده از تعداد ينگ انتقاليزان پارکي نباشند به مازينگ مورد نين پارکيقادر به تأم
  .شود  مياز آنان کاستهيمورد نهاي  نگي پارکيواحدها
 که ي در مورد آن دسته از مالکاني تجارينگ واحدهاين پارکيدر خصوص تأم ـ ٨

ز ي اقدم به وار٤/٨/١٣٩١ و بر اساس دستور نقشه صادره قبل از يبنا به اعالم شهردار
 شهر ياز شهر بر اساس مصوبات شوراينگ مورد نين و ساخت پارکينه تأمي از هزيبخش
نگ بر اساس ضوابط قبل از يزان تعداد پارکيدر زمان مراجعه صرفاً از نظر ماند  نموده

نگ ين و ساخت پارکينه تأميگردد؛ اما در مورد محاسبه هز  مي رفتاريمصوبه مذکور با و
  .گردد  ميطابق روز عملر موارد مياز شهر و سايمورد ن
ت ي شهر در خصوص معافي اسالمي شورا٢٠/٣/١٣٩٣ـ ١٥٤٦/٩٣مصوبه شماره ـ ٩

  . استي به قوت خود باقي فرهنگيخي در بافت تارينگ اماکن گردشگرين پارکيتأم
 شهر در ي اسالميه مصوبات شوراين مصوبه، کلي ااالجراشدن الزمخ ياز تارـ ١٠

  .گردد ي ميکن تلقينگ کان لم يرکخصوص عوارض مربوط به حذف پا
  ها و هتل آپارتمانها  نگ هتليپارک) ب

 ـ ٣٢٦٨٠ شماره ي و مصوبه اصالح١٨/٢/١٣٩٢ـ ٣٠٠٢٢به استناد مصوبه 
رو مصوبه ي شوراها و پي قانوني اصالح٧١ف مندرج در ماده ين وظاي و همچن٩/٣/١٣٩٢
 در خصوص ١٢/٧/١٣٩١ مورخ ي و معماري شهرسازي عالي شورا٥ون ماده يسيکم

  :گردد  ميل اقداميبه شرح ذها  و هتل آپارتمانها  نگ هتليضوابط پارک
ک يدو ستاره، سه ستاره، چهار ستاره و پنج ستاره هر دو اتاق هاي  در مورد هتلـ ١

   .نگي پارک٥/١ مترمربع ٥٠ هر ي جانبينگ و در فضايواحد پارک
ک ينگ، هر دو اتاق يک واحد پارکيهر واحد آپارتمان ها  در مورد هتل آپارتمانـ ٢

 ينگ و به ازايک واحد پارکي مترمربع ٥٠ تا يبان و جانبينگ و خدمات پشتيواحد پارک
  .نگيک واحد پارکي ي مترمربع اضاف٢٥هر 

، تاالر و يورزشهاي   شاپ، سالني شامل رستوران، کافيخدمات جانب: حيتوض
  .باشد  مي و فروشگاهي، تجاريش، بانک، صرافيهماهاي  سالن

 هتل و هتل آپارتمان ي براالذکر فوقاز بر اساس ضوابط ينگ مورد نيپارک: ١تبصره
ن يباشد و در صورت عدم تأم  نميديينگ موردتأي پارکين گردد و کسري تأميستيبا

  . کاسته گرددي جانبيو فضاهاهاي   از تعداد اتاقيست در طراحيبا  مياز،ينگ مورد نيپارک
 زمان صدور پروانه ساختماني از متقاضيان پروانه تعهدي با اين شهرداري در: ٢تبصره

باشد و حتي در  هاي ديگر ممنوع مي تغيير کاربري پارکينگ به فعاليت«: مضمون اخذ نمايد
هر صورت ممکنه احتمالي شهرداري مکلف است از صدور پايان کار و پاسخ نقل و انتقال 

  ».تماني و پايان کار صادره نيز درج شودخودداري نمايد و اين موضوع در پروانه ساخ
  ي تجارينگ واحدهايپارک) ج

 شوراي اسالمي شهر و همچنين وظايف ٣/١٢/١٣٩١ـ ٣١٥٠٩به استناد مصوبه شماره 
 اصالحي قانون شوراها در خصوص تأمين پارکينگ واحدهاي تجاري در ٧١مندرج در ماده 

ي و بر اساس دستور نقشه صادره قبل از مورد آن دسته از مالکاني که بنا به اعالم شهردار
اند نيز در زمان   اقدام به واريز بخشي از عوارض بر اساس مصوبات شوراي شهر نموده٤/٨/١٣٩١

مراجعه صرفاً از نظر ميزان تعداد پارکينگ بر اساس ضوابط قبل از مصوبه مذکور با وي رفتار 
  .گردد وز عمل ميگردد اما در مورد محاسبه عوارض و ساير موراد مطابق ر

جهت اطالع شهروندان ضوابط تأمين پارکينگ طرح تفصيلي براي واحدهاي مسکوني 
  :گردد  ذيل محاسبه مي٢ ذيل و براي واحدهاي تجاري بر اساس جدول ١بر اساس جدول 

  
    تعداد پارکينگ مورد نياز در واحدهاي مسکوني: ١جدول شماره 

  ) يدفضاي مف(هاي مسکوني  سطح خالص آپارتمان
  بدون در نظر گرفتن بالکن روباز

تعداد پارکينگ مورد 
  نياز

  ١   متر مربع و کمتر١٥٠واحدهاي مسکوني با مساحت 
  ٥١   متر مربع٢٠٠ تا ١٥٠واحدهاي مسکوني با مساحت 

  ٢   متر مربع٢٠٠واحدهاي مسکوني با مساحت بيشتر از 
  

    جاريتعداد پارکينگ مورد نياز در واحدهاي ت: ٢جدول شماره 
نوع   معيار

حوزه يک   کاربري
  )مرکزي(

حوزه دو 
  )پيراموني(

حوزه سه 
  )حاشيه(

حداقل تعداد 
  پارکينگ

  يک واحد   مترمربع٥٠هر    مترمربع٣٠هر    مترمربع٢٠هر   تجاري
  يک واحد   مترمربع١٢٠هر    مترمربع٩٠هر    مترمربع٦٠هر   بالکن تجاري

  
  .باشد  مينگين پارکيربنا معاف از تأمي متر مربع ز٢٠ تا ٭
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  ي فرهنگيخي در بافت تارينگ اماکن گردشگرين پارکيت تأميمعاف) د
آن به هاي  هي و اصالح٥/٦/١٣٩٢ ـ ش الف س/٣٢٨٥١به استناد مصوبه شماره 

 ـ ص/١٥٤٦/٩٣رو ابالغ مصوبه مذکور به شماره ي و پ١١/٢/١٣٩٣ـ ٥٤٥/٩٣هاي  شماره
 ـ ص/١٥٧٨/٩٣ و مصوبه شماره ٨/٧/١٣٩٥ ـ ص/٣٨١٤/٩٥ و مصوبه شماره ٢٠/٣/١٣٩٣
 ٧١ف مندرج در ماده ين مستند به وظاي شهر و همچني اسالمي شورا٢١/٣/١٣٩٣

 يخي در منطقه بافت تارينگ در اماکن گردشگرين پارکي قانون شوراها، تأمياصالح
  :گردد  ميل اقداميراز به صورت ذي شهر شيفرهنگ
سات يجاد تأسـي جهت ايان بخش خصوصرگذا سرمايهق يب و تشويبه منظور ترغـ ١
 که يسات گردشگري تأس،رازي در شهر شيگردشگرهاي  ر ساختيت زي و تقـويگردشگر

سات ي تأسيگذار و نرخبندي  ل، درجهيجاد، اصالح، تکمي انامه آيين ١به موجب ماده 
که ) ١وست يپ (ي و اصالحات بعد١٣/٢/١٣٦٨ت آنها مصوب ي و نظارت بر فعاليگردشگر

ي هستند از پرداخت  و گردشگريع دستيراث فرهنگ، صناي مجوز از سازمان ميرادا
 و تراکم در حد ضابطه مربوط به پروژه مطابق ير کاربرييره، تغيدرصد عوارض پذصد
  .باشند  مي معاف٥ون ماده يسين مصوبه کمـيآخر

ي و  قانون توسعه صنعت ايرانگـرد٨در صورت وجود عوارض مازاد، طبق ماده : تبصره
  .ها و تعرفه بخش صنايع مشمول اين تأسيسات خواهد گرديد معافيت) ٢پيوست(جهانگردي 
 هاي در راستاي توسعه فعاليت): ١١/٢/١٣٩٣ ـ ص/٥٤٥/٩٣الحاقي مصوبه ( مکرر ١بند
 ٣٥٧محدوده (راز ي شي فرهنگيخي در منطقه تارگذاري سرمايهت از ي و حمايگردشگر
ثبت شده در فهرست هاي  ان مرمت پالکي متقاضينگ براين پارکي الزام به تأم)يهکتار
 يسات گردشگريف تأسيتعر( يسات گردشگريل به تأسيم تبدي که تصميخيآثار تار

نگ در ي تحت عنوان حذف پارکيگردد و عوارض  مي را دارند حذف)ن موضوعهيمطابق قوان
  .ن موارد اخذ نخواهد شديا

ن ين ايب ساکنيق و ترغيراز و تشويم شي قدبافتسازي  اء و باز زندهيبه منظور احـ ٢
جاد ياء و اي در حفاظت، احگذاري سرمايه جهت يان بخش خصوصگذار سرمايهمنطقه و 

سات يتأس) ي شهردار٨منطقه (راز ي شي فرهنگيخي در منطقه تاريسات گردشگريتأس
 ي و گردشگريع دستي، صنايراث فرهنگي مجوز از سازمان مي که دارا١مشروحه در بند 

زان پروانه صادر ي و تراکم به مير کاربرييره، تغيهستند از پرداخت صد در صد عوارض پذ
  .باشند  ميشده معاف
ق شهروندان يبه منظور تشو): ١١/٢/١٣٩٣ ـ ص/٥٤٥/٩٣ مصوبه يالحاق( مکرر ٢بند
 که )ي هکتار٣٥٧محدوده (راز ي شي فرهنگيخي موجود در منطقه تاري بناهايدر بازساز
دهد در   مي آنها رايد بناي اجازه تجديع دستي و صناي، گردشگريراث فرهنگي ماداره کل
 و ي معاونت شهرساز تأييد موردي سنتي معماريد بنا بر اساس الگوي که تجديصورت
 موضوع قانون الزام يسات گردشگريه تأسي و کليمسکونهاي  ي کاربري باشد، برايمعمار
نگ اخذ ي تحت عنوان حذف پارکيوارد عوارضن ميدر ا. گردد  مينگ حذفين پارکيتأم

ن ي متر شامل مصوبه مطرح در ا١٦شتر از ي واقع در معابر با عرض بيبناها. نخواهد شد
  .)باشد  مي سال٣ن مصوبه به مدت ي اياجرا(. شوند  نميبند

  .گردد ي ميکن تلقين مصوبه کان لم ير با ايه مصوبات مغايکلـ ٣
 ي موظف است کسريشهردار): ١١/٢/١٣٩٣ ـ ص/٥٤٥/٩٣ مصوبه يالحاق( ١تبصره

  .دين نمايراز تأمي شي و فرهنگيخيرامون بافت تارينگ مورد نظررا در پيپارک
راز ي شيبه شهردار): ٨/٧/١٣٩٥ ـ ص/٣٨١٤/٩٥ مصوبه ياصالح( مکرر ١تبصره
 ي کلييرات جزي نسبت به صدور مجوز تعميشود بدون اخذ هرگونه عوارض  مياجازه داده

م شهر يواقع در محدوده و حر) قانون موضوعه( يسات گردشگريه تأسي کليسازو نما
  .ديراز اقدام نمايش

ان ي که متقاضيدر صورت): ١١/٢/١٣٩٣ ـ ص/٥٤٥/٩٣ مصوبه يالحاق( ٢تبصره
 پالک ير کاربريي اقدام به تغبرداري بهرها پس از ين و ين مصوبه در حياستفاده از موضوع ا

 هاي تأييد  نقشهيد بنا در اجرايا در تجدي نموده و يسات گردشگريتأسي غير از به کاربر
باشد عالوه بر ارجاع موضوع   ميراز مکلفي شيند، شهرداريعدول نما)  ساختيسنت(شده 
نگ به نرخ روز اقدام نموده و ي پارکيون ماده صد نسبت به اخذ عوارض کسريسيبه کم

  .دينه نمايه هزنگ در همان منطقين پارکيدرآمد حاصل را جهت تأم
ت عوارض فوق يمعاف): ٢١/٣/١٣٩٣ ـ ص/١٥٧٨/٩٣ مصوبه يالحاق( مکرر ٢تبصره

  . از آن نخواهد بودي عوارض ناش١٠٠ماده هاي  ونيسيم کمي و جرايشامل عوارض نوساز
ل مربوط به حـذف يتسه): ١١/٢/١٣٩٣ ـ ص/٥٤٥/٩٣ مصـوبه يالحاق( ٣تبصـره

ل ي و تبديخيثبت شده در فهرست آثار تارهاي  ان مرمت پالکينگ جهت متقاضيپارک
 ثبت شده در يراثيمهاي   ساختماني شامل تمامالذکر فوق يسات گردشگريبه تأسها  آن

  .گردد  ميزيباشد ن  مي متر١٦راز که واقع در بر معابر کمتر از يکل سطح شهر ش

مدت زمان اعتبار ): ٨/٧/١٣٩٥ ـ ص/٣٨١٤/٩٥ مصوبه ياصالح( مکرر ٣تبصره
خ ي آن از تاري و اصالحات و الحاقات بعد٥/٦/١٣٩٢ ـ ش الف س/٣٢٨٥١مصوبه شماره 

  .ن مصوبه به مدت سه سال خواهد بوديت ايقطع
ن بدون ي که مالکيدر صورت): ٢١/٣/١٣٩٣ ـ ص/١٥٧٨/٩٣ مصوبه يالحاق( ٤تبصره

   .ند مشمول عوارض مربوطه خواهند بوديرات نماياخذ مجوز اقدام به تعم
ن که مصوبه يبا توجه به ا): ٢١/٣/١٣٩٣ ـ ص/١٥٧٨/٩٣ مصوبه يالحاق( ٥تبصره

ن اصـالح ي و همچنيارتي و زيگردشگرهاي  ر ساختيش توان زيحاضر در جهت افزا
 فوقهاي   ساختماني نمايد؛ لذا برايم گردين و تنظـي تدوي منظر شهريمايس
  .افت گرددير ديرات مجوز الزم از شهرداريست در زمان اخذ مجوز تعميبا مي

نظر به اهميت و تسريع در ): ٢١/٣/١٣٩٣ ـ ص/١٥٧٨/٩٣الحاقي مصوبه  (٦تبصره
صدور مجوز احداث تأسيسات گردشگري و زيارتي مقرر شد کار گروهي ويژه با حضور 

مدير ) مدير درآمد شهرداري شيراز، ج) معاونت شهرسازي شهرداري شيراز، ب) الف
صرفاً به عنوان ناظر و ارائه گزارش به (گردشگري نماينده کميسيون ) منطقه مرتبط د
  )کميسيون مرتبط

ل و خارج از نوبت نسبت به يراز تشکي شي شهرداريدر حوزه معاونت شهرساز
هاي  پروژه... ، عوارض و ي، کاربريمرتبط و رفع مشکالت تراکمهاي   درخواستيبررس

  .ديفوق اقدام نما
   ١٣٩٦ و ١٣٩٥ ينه آسفالت سالهايهز ـ 
  )١٣٩٥سال (نه آسفالت يزه

 شهر، ي اسالمي شورا٢٣/٨/١٣٨٤ ـ ش الف د/ ١٣٢١٧به استناد مصوبه شماره 
  :گردد  ميل محاسبهينه آسفالت سهم شهروندان به شرح ذيهز

  نه خدمات سهم شهروندانيدرصد پرداخت هز = ٢×   
  .شتر باشدينه بيکل هز% ٤٠د از يدرصد مربوطه نبا: ١تبصره
 ينه آسفالت حداکثر بر اساس سقف فهرست بهايمحاسبه هز ي مبنا:٢تبصره

  .باشد ريزي مي برنامهت و يري سـازمان مدي از سوياعـالم
 در پرونده ،ندينه آسفالت ننماي که اقدام به پرداخت هزيآن دسته از امالک: ٣تبصره

   . به نرخ روز محاسبه و اخذ گردديملک منعکس گشته تا در زمان مراجعه به شهردار
  )١٣٩٧سال (نه آسفالت يزه

 شهر، ي اسالمي شورا٢٣/٨/١٣٨٤ ـ ش الف د/ ١٣٢١٧به استناد مصوبه شماره 
  :گردد  ميل محاسبهينه آسفالت سهم شهروندان به شرح ذيهز

  نه خدمات سهم شهروندانيدرصد پرداخت هز = ٢×   
  .شتر باشدينه بيکل هز% ٤٠د از يدرصد مربوطه نبا: ١تبصره
 ينه آسفالت حداکثر بر اساس سقف فهرست بهايمحاسبه هز يمبنا: ٢تبصره

  .باشد ريزي مي برنامهت و يري سـازمان مدي از سوياعـالم
ند، در پرونده ينه آسفالت ننماي که اقدام به پرداخت هزيآن دسته از امالک: ٣تبصره

  . به نرخ روز محاسبه و اخذ گردديملک منعکس گشته تا در زمان مراجعه به شهردار
 شوراي اسالمي ١٦/٤/١٣٩٠ش الف س ـ /٢٢٦٣٤به استناد مصوبه شماره و 

 اصالحي قانون ٧٦ ماده ٢٦شهر شيراز و مستند به شرح وظايف مندرج در بند 
هاي زيرسازي، آسفالت معابر، تک لبه از ساکنين محالت به شرح  شوراها با اخذ هزينه

  :گردد ذيل اخذ مي
 و محدوده يخي تاريبر محدوده بافت فرهنگو معاها  ط کوچهيبا توجه به شراـ ١

ش الف /١٣٢١٧، مصوبه شماره ي و شهرسازي معماري عاليبافت فرسوده مصوب شورا
 يارينه خودي از پرداخت هزي شهر اعمال نگردد و اهالي اسالمي شورا٢٣/٨/١٣٨٤ ـ س

  .معاف شوند
از به روکش يندارند و ضرورت و اي   فرامحلهيکه عملکردهايي  آن دسته از کوچهـ ٢

  . معاف گردندياريص منطقه از پرداخت سهم خوديآسفالت دارند، بنا به تشخ
ب برعکس و يهمانند ش( دارند يکه مشکالت امور شهرهايي  آن دسته از کوچهـ ٣
 محل و ي در جهت حل مشکل عموم) و امثالهميه آب در زمان بارندگيعدم تخل
 ياريپرداخت خود  منطقه ازيدارص شهري صرفاً در صورت ضرورت و تشخيشهردار

  .معاف گردند
 و آسفالت را يرسازي که قصد زيد االحداث خاکيو محالت جدها  ه کوچهيکلـ ٤

 ـ ش الف/ ١٣٢١٧ برابر مصوبه شماره ي الحاقيدارند چه در داخل شهر و چه روستاها
  . اقدام گرددياري شهر پس از اخذ خودي اسالمي شورا٢٣/٨/١٣٨٤

 ي عوارض نوسازياهال% ٦٠باشد که حداقل  هايي مي ت با کوچهي اولو:ي الحاق١تبصره
  .ان کار پرداخت نموده باشندياز به اخذ پايرا بدون ن
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 کـه ي در خصـوص پوشش آسفـالت معابريد شهرداريمقرر گرد: ي الحاق٢  تبصره
ده و ي به اتمام رسييربنايسات زين تأسي تأميمتولهاي   مربـوط به دستگاهييات اجـرايعمل

  ».دينده اقدام نماي ماه آ٣افت نموده است ظرف يخسارت مرمت در
حه شماره يراز به موجب الي شهر شي اسالميت مذکور، شوراي  در پاسخ به شکا

  :ح داده است کهي توض٢٨/٥/١٣٩٧ ـ ص/٢٠٨٣/٩٧
 ـ عوارض خدمات غيرمسکوني در خصوص عوارض مربوط به صدور پروانه ساختماني١«

 يأت عموميک و احراز ندارد و هي بر عوارض تفکي مبني شاکي به ادعايتباطباشد و ار مي
 اخذ ٢٥/١١/١٣٨٣ ـ ٥٨٧ شماره ي به موجب آراء متعدد از جمله رأيوان عدالت اداريد

 .ر با قانون ندانسته استينه مربوط به پروانه ساخت را مغايعوارض و هز
رض سرانه خدمات  بر عواي مبن٩/١١/١٣٩٣ـ ٥٨٥٢/٩٣در خصوص مصوبه ـ ٢
ن خصوص اتخاذ ي در ايوان عدالت اداري ديأت عمومي هي قبالً به موجب رأيشهر
  )٢١/١/١٣٩٧ مورخ ٢٤ ـ ٢٥ ـ ٢٦ شماره يرأ(م شده است يتصم

 با عنوان ٣/١٢/١٣٩١ ـ ٣١٥٠٨ و ٢٧/٢/١٣٩٠ـ ٢١٠٨٧در خصوص مصوبه ـ ٣
 ٨٤٠ به شماره يداروان عدالت اي ديأت عمومي هينگ به موجب رأيعوارض حذف پارک

  .م شده استين خصوص اتخاذ تصمي در ا٧/٩/١٣٩٦ ـ ٨٦٠ يال
گردد   ميز اخذيات نيات نبوده و به مأخذ ماليق مالي از مصاديعوارض قطار شهرـ ٤

  .دات و درآمد کارخانجات استي محاسبه آن توليو اساساً مبنا
نه خدمات ي بلکه هزباشد  نميمصوبه شورا عوارض: نه آسفالت اوالًيعوارض هز ـ ٥
بر عهـده سازي  نه آمادهي هزين شهري قانون زم١١ و ٣به موجب مواد : اًياست ثان

 ين امر نافيباشد ا ي ميف شهـرداريم معابر از وظاينکه ترمـيباشد و ا ي ميداران اراضيخر
  .باشد  نميدهد  مي ارائهي که شهرداري خدماتين منابع ماليتأم

نجانب يع حقوق ايي از تضيري، جهت جلوگالذکر فوقتب لذا با توجه به مرا ـ ٦ 
 ي، تقاضايوان عدالت اداري دين دادرسييالت و آي قانون تشک٩٢ و ١٣مستنداً به مواد 

  ». بر ابطال مصوبات مذکور را دارمي مبنيصدور رأ
 مصوب سال يوان عدالت اداري دين دادرسييالت و آي قانون تشک٨٤ ماده يدر اجرا

شود و   مي ارجاعيوان عدالت اداري دي اسالمي شوراهايأت تخصصيبه ه پرونده ١٣٩٢
 ـ ٥ـ ١٢ و ٢ ـ ٥ـ ١٢ ي بندها٧/٢/١٣٩٨ ـ ١٠٥٠أت مذکور به موجب دادنامه شماره يه
 ١٣٩٥ ي سالهاي براي، عوارض نوساز١٣٩٥ از فصل دوم عوارض صدور پروانه در سال ٣
راز از ي شي تعرفه عوارض شهردار از١٣٩٦ و ١٣٩٥ سال ي و عوارض قطار شهر١٣٩٧و 

ت صادر ي به رد شکايص نداد و رأيراز را قابل ابطال تشخي شهر شي اسالميمصوبات شورا
ا ده نفر از ي و يوان عدالت اداريس دي رئي مذکور به علت عدم اعتراض از سويرأ. کرد

  .افتيت ي قطعيوان عدالت اداريقضات د
 و ين سرانه خدمات عمومينه تأمي عوارض و هز٤ فصل ي به بندهايدگيرس«
ن و ينه تأمي هز٥، فصل ١٣٩٥نگ سال ي عوارض حذف پارک٥، فصل ١٣٩٥ سال يشهر

 از ١٣٩٦ و ١٣٩٥نه آسفالت سال ي و هز١٣٩٧از شهر سال ينگ مورد نيساخت پارک
أت يراز در دستور کار هي شهر شي اسالميراز از مصوبات شوراي شيتعرفه عوارض شهردار

  ».گرفت قرار يعموم
س و ي با حضور رئ٢٣/٢/١٣٩٩خ ي در تاريوان عدالت اداري ديأت عمومي    ه

ل شد و يوان تشکي و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان عدالت ادارين ديمعاون
  . مبادرت کرده استير به صدور رأيت آراء به شرح زي با اکثريپس از بحث و بررس

  
   هيأت عموميرأي

 ماده مذکور ٣ و تبصره ي قانون شهرداري اصالح١٠١ق ماده قانونگذار طب ـ الف
 مترمربع که ٥٠٠شتر از ي با مساحت بي مقرر کرده است که در اراض٢٨/١/١٣٩٠مصوب 

 تا سقف ي و خدماتي عمومين سرانه فضاي تأمي براي سند ششدانگ است شهرداريدارا
 ي شوارع و معابر عموماز احداثي مورد نين اراضي تأميو برا%) ٢٥(ست و پنج درصد يب

 با توجه به ارزش يلي مطابق با طرح جامع و تفصين اراضيک و افراز ايشهر در اثر تفک
مانده  ياز باق%) ٢٥(ست و پنج درصد ي تا ب، مالکيک برايجاد شده از عمل تفکيافزوده ا

 اساس شهرداري مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را بر. نمايد اراضي را دريافت مي
ن در يد و همچنيافت نماي دري دادگسترين طبق نظر کارشناس رسميمت روز زميق

 و ي دولتي واقع در طرحهايت امالک و اراضين وضعيي ماده واحده قانون تع٤تبصره 
 محدوده ياي استفاده از مزاي شهر براي خارج از محدوده خدماتين اراضيها، مالکيشهردار
 سطوح ين واگذاريزمسازي  دات مربوط به عمران و آمادهتعهاند   شهر موظف شدهيخدمات

 تحت ٤ن فصل ي را انجام دهند، بنابرايزات و خدمات عموميسات، تجهي تأسيالزم برا
 شهر ي اسالمي شورا١٣٩٥ سال ي و شهرين سرانه خدمات عموميعنوان عوارض تأم

ن مذکور يقوان بر خالف ينه سرانه خدمات عمومين هزيراز ناظر بر وضع عوارض تأميش
وان ي دين دادرسييالت و آي قانون تشک١٣ و ٨٨ و مواد ١٢ ماده ١است و مستند به بند 

   .شود  ميب ابطاليخ تصوي از تار١٣٩٢ مصوب سال يعدالت ادار
 وضع عوارض يوان عدالت اداري ديأت عمومينکه در آراء متعدد هيبا توجه به ا ـ ب

ر ي شهرها، مغاي اسالمي در مصوبات شوراهانگين پارکيا عدم تأمي، حذف ي کسريبرا
 عوارض ٥ن فصل يص و ابطال شده است، بنابرايارات تشخيقانون و خارج از حدود اخت

از شهر در ينگ مورد نين و ساخت پارکينه تأمي هز٥ و فصل ١٣٩٥نگ سال يحذف پارک
 ي ال٩٧ شماره يراز به دالئل مندرج در رأي شهر شي اسالمي از مصوبات شورا١٣٩٧سال 
 يوان عدالت اداري ديأت عمومي ه١٤/٦/١٣٩٦ ـ ٥٧٣ شماره ي و رأ١٦/٢/١٣٩٢ ـ ١٠٠
 ٨٨ و مواد ١٢ ماده ١ است و مستند به بند يارات قانونير قانون و خارج از حدود اختيمغا
خ ي از تار١٣٩٢ مصوب سال يوان عدالت اداري دين دادرسييالت و آي قانون تشک١٣و 
   .شود  ميب ابطاليتصو

 يع در طرحهاي واقت امالک و اراضين وضعيي ماده واحده قانون تع٤در تبصره  ـ ج
ن عـوض در يه زمي که تهيدر مـوارد: ( مقـرر شده است١٣٦٧ها مصوب ي و شهرداريدولت

 سازي ميسر نباشد و احتياج بندي و تفکيک و ساختمان هاي مجاز براي قطعه داخل محدوده
قرار  يد مراجع قانوني مورد تائيمصوب توسعه شهرهاي  طرحتوسعه محدوده مزبور طبق  به

 از توانند در مقابل موافقت با تقاضاي صاحبان اراضي براي استفاده بگيرد، مراجع مزبور مي
 ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، عالوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و يايمزا

، يزات و خدمات عموميسات و تجهي تأسي سطوح الزم براين و واگذاريزمسازي  آماده
ن قانون يموضوع اهاي   واقع در طرحين عوض اراضي تأمي آنها را براياز اراض% ٢٠حداکثر 
.) نديافت نمايگان دري، به طور راي و بهسازينوسازهاي   عوض طرحين اراضيو همچن
 محدوده شهر  که خارج ازيينهاي از جمله آسفالت در زمياراضسازي  آماده ن حکميطبق ا
 ارائه ينها خدماتين گونه زمي اي بخواهد براين بوده و اگر شهرداريف مالکياز وظااند  بوده
 ي اسالميف و انتخابات شوراهايوظا الت،ي قانون تشک٨٠ ماده ٢٦تواند طبق بند   ميدهد

در اي  ن گونهي خدمات اين اخذ بهايد و همچني خدمات را اخذ نماينه و بهايکشور هز
ران مصوب ي اي اسالمي قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهور١٧٤ماده ) الف(بند 

 و ١٣٩٦ يز شده است لذا مصوبه مورد اعتراض مربوط به سالهايز تجوي ن١٣٨٩سال 
  .ست و ابطال نشدير قانون نينه آسفالت مغاي ناظر بر هز١٣٩٥

  رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي
  

  ١١/٣/١٣٩٩                                                                          ٩٦٠٠٧٩٩ارهشم
  بسمه تعالي

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

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه  رأي يك نسخه از
جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست  ٢٣/٢/١٣٩٩ مورخ ٩٩٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٠٣٢٥

  .گردد ارسال مي
ـ مهدي دربين   مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري 
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  يوان عدالت اداري ديأت عمومي ه:مرجع رسيدگي
  ين محمدزاده وطن چي حسي آقا:يشاك

 سال ي تعرفه عوارض محل٩ بند ١پاراگراف ـ ١ ابطال :موضوع شکايت و خواسته
 از صفحه ٢ و پاراگراف ٢٣ از صفحه ٢پاراگراف ـ ٢رجند ي شهر بي اسالمي شورا١٣٩٦
  ١٣٨٧رجند مصوب سال ي شهر ب٥ون ماده يسي کميلي طرح تفص٢٧

 تعرفه عوارض ٩ بند ١پاراگراف ـ ١ابطال  يست به موجب دادخواي شاک:گردش کار
 ٢ و پاراگراف ٢٣ از صفحه ٢پاراگراف ـ ٢رجند ي شهر بي اسالمي شورا١٣٩٦ سال يمحل

 را خواستار ١٣٨٧رجند مصوب سال ي شهر ب٥ون ماده يسي کميلي طرح تفص٢٧از صفحه 
  :ن خواسته اعالم کرده است کهييشده و در جهت تب

 و ي و اصول مسلم شرعيوان عدالت اداري ديأت عمومي همطابق آراء متعددـ ١«
ت، ارزش افزوده و موارد مشابه خالف ي، حق مرغوبير کاربريي اخذ عوارض بابت تغيقانون
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ف و انتخابات يالت، وظاي قانون تشک٧١چرا که اصوالً و مطابق ماده . مقررات است
ت ي در صالحي کاربرريي تغي و اصالحات بعد١٣٧٥ کشور مصوب سال ي اسالميشوراها
 زي ن٥ون ماده يسي شهر بلکه کمي است که نه تنها شورايهيباشد، بد ي نمي اسالميشورا
  .  اقدام کندير کاربرييتواند نسبت به اخذ عوارض تغ نمي

 راجع به لغو يات بر ارزش افزوده و قانوني قانون مال٣٩ و ٣٨، ١٦، ٣مطابق مواد ـ ٢
 بـر ارزش کاال و ي و مبادالتي به امـور معامالتت اخذ عوارض را منحصريحق مرغوب

ش گفته يخالف موارد پ خـدمات مربوط به آن کرده است و اخذ عـوارض خارج از آن
ن شده ييات بر ارزش افزوده عوارض تعي قانون مال٤٣ و ٣٨ن مطابق مواد يهمچن. است
  .باشد  ميت کاالد، حمل و نقل، صادرات و واردايز فقط در خصوص توليها ني شهرداريبرا

ت و حق انتفاع ي اصل مالکي قانون مدن٣٠ و ماده ي قانون اساس٤٧مطابق اصل ـ ٣ 
الت و ي قانون تشک١٣لذا مطابق ماده . باشد  مي قانونگذار و شارع مقدس تأييداز آن مورد

  » . خواستار ابطال مصوبه را خواستارميوان عدالت اداري دين دادرسييآ
  :ر استيراض به شرح ز  متن مقرره مورد اعت

  ٢ح ي از توض٢پاراگراف ـ ١«
  ش از حد مجازي با تراکم بيمسکون

 ي بتواند تراکم ساختمان)رهيمساحت و غ(خود هاي  ژهي با توجه به ويني چنانچه زم
ق را ين طري از اضافه ارزش به دست آمده را از ايد بخشيد بايار نماي را اختيشتريب
 يار حساب عمران شهر شهرداري عمران شهر در اختي برا) که خواهد آمديشرح به(
ک از ين پس هر ي قرار دهد که از ا)ل سازمان عمران شهريتا زمان تشکاي  ژهيحساب و(

گر اضافه ين اضافه ارزش و دياخذ ا. شود  ميدهيژه عمران شهر ناميآنها که باشد حساب و
 ي مراجع قانون تأييدهر که به شيب شورايشود با تصو  ميکه بعداً به آن اشارههايي  ارزش
  .رديپذ  ميده باشد صورتيرس

   ٢٧ از صفحه ٢پاراگراف ـ ٢
 مرغوب تر که طبق ضوابط طرح ين تر به کاربريي پاير استفاده از کاربرييهرگونه تغ

 التفاوت مابه% ٥٠تفصيلي مصوب مجاز باشد منوط به پرداخت حق تعيين کاربري به ميزان 
  » .تر است غوبن تر به مريي پايکاربر

رجند به موجب ي شهر بي اسالمي و شورايت مذکور، شهرداريدر پاسخ به شکا
  :ح داده است کهي توض٢٣/٣/١٣٩٨ـ ٨٤٠٠/٩٨/١حه شماره يال

 يف و انتخابات شـورايالت، وظاي قانون تشک٧١ مـاده ١٦به مـوجب بند ـ ١«
د و ي جدي عوارض محلات بر ارزش افزوده وضعي قانون مال٥٠ ماده ١ و تبصره ياسالم
 يف شوراهايجمله وظا زان آن ازير نوع و ميين تغيا لغو عوارض شهر و همچني يبرقرار
 . شهر استياسالم

 هيأت عمومي ديوان عدالت ٢٥/١١/١٣٨٣ـ ٥٨٧ـ مطابق دادنامه شماره ٢ 
هاي وزارت کشور  اداري تجويز اخذ عوارض ديواني از جمله تغيير کاربري در بخشنامه

 ١که اين مهم مطابق بند .  قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص داده نشدمغاير
 و همچنين قانون موسوم ١٣٦٢ قانون تشکيالت شوراي اسالمي مصوب سال ٣٥ماده 

به تجميع عوارض و قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت تحت عناوين متخلف 
  .تأييد شده است

 يوان عدالت اداري ديأت عمومي ه٨/٣/١٣٩٧ورخ نظر آن مقام را به دادنامه مـ ٣
  تأييدن خصوصيه در ايدري شهر تربت حي اسالميد که در آن مصوبه شوراينما  ميجلب

  ».  مورد تقاضا استيت شاکيشده است و باطل نشد، لذا رد شکا
 ير شورايرت مصوبه مورد اعتراض با شرع مقدس اسالم، دبي مغايدر خصوص ادعا

  : اعالم کرده است که٢/٥/١٣٩٧ـ ٦٣٨٢/١٠٠/٩٧ نامه شماره نگهبان به موجب
ن که دو مورد آخر از سه يح ايتوض. ت خالف شرع دانسته نشديموارد مورد شکا«

 طرح ٢٧، صفحه ٢ و پاراگراف٢٣، صفحه ٢ پاراگراف٢ح ي توضيعن ـ يتيمورد در شکا
مورخ  ٥ون ماده يسي از طرف کميشنهاديدو مصوبه پ ـ رجندي شهر بيليتفص
ح ي تصر٢ پاراگراف ٢ح يل توضيرجند بوده است و در ذي شهر بي به شورا٢٣/٢/١٣٨٧

شود با   ميکه بعداً به آن اشارههايي  گر ارزشين اضافه ارزش و دياخذ ا«: شده است که
 هذا يو عل» .رديپذ  ميده باشد صورتي رسي مراجع قانون تأييد شهر که بهيب شورايتصو
شنهاد ي پ٥ون ماده يسي از طرف کم٢٣/٢/١٣٨٧خ ي که در تاريشنهادين دو مصوبه پيا

در . رجند برسدي شهر بيب شورايباشد که به تصو ي مي قابل عمل الزاميشده است زمان
 ـ ستيراد ني اي حد نفسه دارايهر چند فـ ٢ پارگراف ٢ح ي توضيعنيشنهاد اول يمورد پ

 رجند موجودي شهر بيسط شوراشنهاد، توين پيب اي دال بر تصويلکن در پرونده مدرک

رجند مصوبه دوم ي شهر بي شـورايول. باشد و اظهار نظر در مورد آن، جا ندارد نمي
ب نموده است يتصو% ٤ف ي و به عنـوان عـوارض و با تخفير مختصريي را با تغيشنهاديپ

 ب نموده است و با توجهير داده و تصوييتغ% ٤٦به % ٥٠ را از يشنهاديو مقدار عوارض پ
 مورد اول يعنين مصوبه يباشد، ا  ميقانوناً حق جعل عوارض را دارا  شهرين که شورايبه ا

مگر آن که مقدار . باشد  نمي بوده و خالف شرعيت قانونياز سه مورد مذکور در شکا
  »مذکور اجحاف بوده باشد

وان ين دي با حضور معاون٢٣/٢/١٣٩٩خ ي در تاريوان عدالت اداري ديأت عموميه
ل شد و پس از بحث و يوان تشکي و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دي ادارعدالت
  . مبادرت کرده استير به صدور رأيت آراء به شرح زي با اکثريبررس

  
   هيأت عموميرأي

 ير شوراي دب٢/٥/١٣٩٧ـ ٦٣٨٢/١٠٠/٩٧نکه حسب نامه شماره يبا توجه به ا ـ الف
 و ٨٤ ماده ٢ تبصره ين در اجراي، بنابراستينگهبان، مقررات مورد اعتراض خالف شرع ن

 يت از نظر فقهاي و تبعيوان عدالت اداري دين دادرسييالت و آيقانون تشک ٨٧ماده 
  .ستي نيمورد اعتراض از بعد شرعهاي   ابطال مقررهي براي نگهبان موجبيشورا

قانون تشکيالت، وظايف و  ٨٠ ماده ١٦ب ـ با توجه به اينکه طبق مقررات بند 
 با اصالحات بعدي ١٣٧٥ مصوب سال تخابات شوراهاي اسالمي کشور و انتخاب شهردارانان

تعيين نوع و ميزان عوارض از اختيارات انحصاري شوراي اسالمي شهرها بوده و کميسيون 
تواند پيشنهادي را براي   نميقانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ٥ماده 

باشد، بنابراين مصوبات مورد شکايت مغاير قانون و خارج از شوراي اسالمي شهر داشته 
قانون  ٨٨ و ماده ١٢ ماده ١به بند حدود اختيارات کميسيون مذکور وضع شده و مستند 

  .شود  ابطال مي١٣٩٢مصوب سال  تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري
  لت اداريهيأت عمومي ديوان عدا                                    

  مرتضي علي اشراقي ـ معاون قضايي ديوان عدالت اداري
  

  ١١/٣/١٣٩٩                                                                          ٩٦٠١٠٢٠شماره
  بسمه تعالي

  جناب آقاي اكبرپور
  مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايران رئيس هيأت
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه  رأي سخه ازيك ن

  .گردد  جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي٢٣/٢/١٣٩٩ مورخ٩٩٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٠٣٢٦
ـ مهدي دربين   مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري 
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  يوان عدالت اداري ديأت عمومي ه:مرجع رسيدگي
  جه حسنوندي خانم خد:يشاك

، ٢٢ـ ٢، ٢١ـ ٢، ١٧ـ ٢، ٣ـ ٢ ابطال جدولهاي :موضوع شکايت و خواسته
 ١٣٩٦ از تعرفه عوارض بهاي خدمات و ساير منابع درآمدي سال ٢٥ـ ٣ و ١٢ـ ٣

  آباد شهرداري خرم
، ٢١ـ٢، ١٧ـ ٢، ٣ـ ٢ابطال جدولهاي خواستي  شاکي به موجب داد:گردش کار

 سال ير منابع درآمدي خدمات و ساي  از تعرفه عوارض بها٢٥ـ ٣ و ١٢ـ ٣ ،٢٢ـ ٢
  :ن خواسته اعالم کرده است کهيي را خواستار شده و در جهت تبآباد خرم ي شهردار١٣٩٦
 ياختمانآن، قانونگذار، تخلفات سـهاي   و تبصرهي قانون شهردار١٠٠وفق مادهـ ١«
 قانون ١٠٠ون مقرر در ماده يسيمه، کمين جريي صالح تعين کـرده و مـرجع ذييرا تع

 ي اسالميشورا(ارات مرجع واضع ي خارج از حدود اختين عوارضيمزبور است و وضع چن
 .باشد مي) آباد خرمشهر 

شماره هاي   متعدد از جمله دادنامهيي در آرايوان عدالت اداري ديأت عموميهـ ٢
 ،١٤/١١/١٣٨٠ـ  ٣٥٨ الي ٣٥٤ و آراي وحدت رويه ١٧/١٢/١٣٩٥ـ١٣٥٥ و ١/٤/١٣٩٥ـ ٢٤٢

هايي از دفترچه اليحه تعرفه عوارض شوراهاي  در خصوص موضوع مشابه، قسمت
. هاي مرتبط، ابطال کرده است اسالمي شهرهاي مختلف را به دليل نقض مفاد قانون

قانون [  قانون ديوان عدالت اداري ٩٢ و ٨٨، ١٢ ماده ١ بند ١٣مواد  لذا مستنداً به
ابطال جداول فوق ] ١٣٩٢تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 

  ».را از زمان صدور خواستارم

http://www.DASTOUR.IR
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  : ر استيمورد اعتراض به شرح زهاي  متن مقرره
 آباد خرم ي شهردار١٣٩٦ سال ير منابع درآمدي خدمات و سايتعرفه عوارض، بها«

 جدول يش واحد اضافه و مازاد بر مجوزات قانوني از افزايرزش افزوده ناشعوارض بر ا
    )٣ـ ٢(

  نوع عوارض  رديف
ماخذ و نحوه 

محاسبه 
  عوارض

منشاء 
  توضيحات  قانوني

١  

نحوه محاسبه عوارض 
بر ارزش افزوده ناشي از 
افزايش واحد اضافه و 

مازاد بر مجوزات قانوني 
  )واحد مسکوني(

K١P٥٠  

٢  

نحوه محاسبه عوارض 
بر ارزش افزوده ناشي از 
افزايش واحد اضافه و 

مازاد بر مجوزات قانوني 
واحد تجاري، اداري و (

ساير کاربريها به 
استثناي انبار و 

  )گپارکين

K٢P٨٠  

 برابر با قيمت منطقه اي p :توضيح
)١= ٦٠k(  
)٢= ١٠٠ k(  
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رعايت ارتفاع مجاز و تراکم در سطح برابـر ضـوابط طـرح             : ١تبصره  
ـاختماني توسـط         ـام صـدور شناسـنامه س جامع و تفصيلي بـه هنگ

 .شهرداري الزامي است
ود را  ساختمانهايي که عوارض افزايش واحد يا تغيير بناي خـ         : ٢تبصره  

ـه حـساب شـهرداري       ـار ب نسبت به مندرجات پروانه ساخت يا پايان ک
واريز نکرده باشند و در صورت عدم ضرورت قلع بنا توسط کميـسيون             

  .گردند مي) ٣ـ ٢(ماده صد مشمول عوارض جدول 
ـه بدون اخـذ پروانه ساختمان يا مجوزات قانوني از      : ٣تبصره   مالکيني ک

نمايند نظر به اينکه در صورت   جديد ميشهرداري اقدام به احداث طبق
ـه           ـاده صـد جريم ـا توسـط کميـسيون م راي به عدم ضرورت قلـع بن

  .گردند الذکر نمي شوند مشمول عوارضات جدول فوق مي
در امالک مسکوني در صورتي که احـداث واحـدهاي اجـرا شـده       : الف

 متر مربع خالص بـدون      ٦٠مسکوني  (حدنصاب حداقل مساحت الزم     
ـا   ٢٠اعات و امالک تجاري خالص    احتساب مش  ـاير کاربريه  مترمربع س

ـا طـرح        طبق ضوابط و مقررات طرح جامع بازنگري شهر خرم         ـاد و ي آب
 درصـد جـدول     ٧٠را رعايت کرده باشـد      ) تفصيلي احداث شده باشند   

  .گردد  محاسبه و وصول مي٣ـ٢
در امالک مسکوني در صورتيکه احداث واحـدهاي اجـرا شـده            : ب

 متر مربع خالص بدون ٦٠مسکوني (مساحت الزم حدنصاب حداقل 
را رعايـت نکـرده     )  مترمربـع  ٢٠احتساب مشاعات و تجاري خالص      

  .گردد  محاسبه و وصول مي٣ـ ٢ درصد جدول ١٠٠باشد 
دبيرخانه کميسيون ماده صد با پيشنهاد رييس اداره فني و : ٤تبصره 

 شهرسازي شهرداري مناطق مکلف است نسبت به درخواست اعمال
تبصره يک ماده صد قانون شـهرداريها و تبـديل بـه حالـت پروانـه                

  .ساختمان اقدام نمايد
ـاز         : ٥تبصره   در صورت افزايش تعداد واحدهاي ساخته شده غيرمج

نسبت به تعداد واحد مجاز بر پروانه که از يک واحد بيشتر باشد براي 
 همين جـدول، واحـد      ١ درصد رديف    ٢٠هر واحد اضافه مسکوني     

 همين جدول به ضريب     ٢ درصد رديف    ٥٠و ساير کاربريها    تجاري  
  .شود افزوده مي

  )٢٢ـ ٢(هاي خدمات عمومي شهري جدول  سهم شهروندان از عوارض تأمين سرانه

  نوع عوارض  رديف

ماخذ و 
نحوه 

محاسبه 
  عوارض

منشاء 
  توضيحات  قانوني

١  

سهم شهروندان 
از عوارض تأمين 

هاي  سرانه
خدمات عمومي 
شهري به ازاي 
هر متر مربع 

  اعياني

P  
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هاي خدمات عمومي شهري در  عوارض تأمين سرانه): ١(تبصره 
 قانون برنامه پنجم توسعه کشور هنگام ١٧٤ماده ) ب(اجراي بند 

صدور پروانه ساختماني يا پايانکار يا اخذ هرگونه استعالم توسط 
 حساب جداگانه به نام اداره امالک شهرداري محاسبه و به

شهرداري معرفي شده از طرف شهرداري توسط مؤدي فقط براي 
 .گردد يکبار واريز مي

هاي  هرگونه هزينه از اين محل به جز تملک سرانه): ٢(تبصره 
عمومي مرتبط با وظايف شهرداري ممنـوع و در حکم تصرف در 

ه امالک بديهي است رييس ادار. اموال عمومي دولت است
آباد مکلف است هر سه ماه يکبار گزارشي از هزينه  شهرداري خرم

آباد و شوراي  کرد وجوه ماخوذه از اين محل را به شهردار خرم
  .اسالمي شهر منعکس نمايد

عوارض فوق صرفاً شامل محاسبه کل اعيان احداثي يا ): ٣(تبصره 
شته باشد گردد در صورتيکه ملکي در مسير تعريض قرار دا موجود مي

مبناي محاسبه حق سرانه مساحت اعياني باقي مانده بعد از رعايت بر 
  .باشد اصالحي مي

امالک ساخته شده که فاقد هرگونه سابقه در شهرداري ): ٤(تبصره 
باشند و براي اولين بار به  يا پروانه احداثي در سنوات گذشته مي

  .گردد نمايند مشمول عوارض فوق مي شهرداري مراجعه مي
در صورتي که متقاضيان درخواست عدم خالف يا پايان ): ٥(تبصره 

کار بر خالف مندرجات پروانه ساختمان اضافه بنا احداث نموده 
باشند و توسط کميسيون ماده صد راي ابقا صادر شده باشد کل 

هاي خدمات  اضافه بنا مشمول پرداخت عوارض تأمين سرانه
  .گردد عمومي مي

ً عمراني داشته و وصول اين): ٦(تبصره   آيتم ماهيت کامال
شهرداري حق هزينه آن در بخشهاي جاري را ندارد بديهي است 

هاي عمومي و يا تعريض و  وجوه ماخـوذه صرفاً جهـت تأمين سرانه
  .گردد هاي عمومي هزينه مي يا تملک سرانه

  )٢٥ـ ٣(سازمان فرهنگي ورزشي جدول 

ماخذ ون حوه محاسبه   نوع عوارض  رديف
  )ريال(ارض عو

منشاء 
  توضيحات  قانوني

١  
برداري از سالنهاي ورزشي چند منظوره  بهره

شهرداري / شهيد حشمت اله بيرانوند 
مرکزي و زمينهاي ورزشي محالت و ساير 

  سالنهاي الحاقي

با پيشنهاد مدير عامل و 
  تأييدمديره و تصويب هيأت

  شوراي اسالمي شهر

برداري از شهربازي سطح شهر کيو،  بهره  ٢
  معلم، پارک دانشجو، بهشت

با پيشنهاد مدير عامل و 
  تأييدمديره و تصويب هيأت

  شوراي اسالمي شهر

رکهاي خصوصي شهربازي و لونا پا  ٣
  درصد بهاي بليط ٣  ...)کمان و  نرنگي(

جهت قايقراني (درياچه کيو، بهشت، ماهي   ٤
  )و ورزشهاي تفريحي

با پيشنهاد مدير عامل و 
  تأييدمديره و تصويب هيأت

  شوراي اسالمي شهر

  ... باغ وحش و باغ پرندگان و  ٥
با پيشنهاد مدير عامل و 

  تأييدمديره و تصويب هيأت
  راي اسالمي شهرشو

٦  
ها و امکانات تبليغاتي  اجاره کليه سازه

استندها، بيلبوردها و تلويزيونهاي شهري، (
  )تبليغات الکترونيکي

با پيشنهاد مدير عامل و 
  تأييدمديره و تصويب هيأت

  شوراي اسالمي شهر
  درصد ١  تأمين و توسعه فعاليتهاي فرهنگي، ورزشي  ٧

 خالقيت،(نر هاي فرهنگ و ه خانه  ٨
  ...)بازي و  اسباب

با پيشنهاد مدير عامل و 
  تأييدمديره و تصويب هيأت

  شوراي اسالمي شهر

ها، تورها کالسهاي  برگزاري کارگاهها، دوره  ٩
  ...آموزشي، فرهنگي، آموزشي، مهارتي و 

با پيشنهاد مدير عامل و 
  تأييدمديره و تصويب هيأت

  شوراي اسالمي شهر

١٠  
ناسي و حق التدريس حق کارش

کارشناسان، مدرسان و مربيان سازمان 
  برگزاري کارگاهها، کالسها، مسابقات

با پيشنهاد مدير عامل و 
  تأييدمديره و تصويب هيأت

  شوراي اسالمي شهر
  شدهدرصد قرارداد منعقد ١٠  هاي تبليغاتي شبکه استاني آگهي  ١١

١٢  
هاي تبليغاتي و بيلبوردهاي  عوارض سازه

دارات و نهادها و ارگانهاي دولتي و وابسته ا
به دولت و مجتمع رنگين کمان و سازمان 
  ميراث فرهنگي به استثناء واحدهاي تجاري

با پيشنهاد مدير عامل و 
  تأييدمديره و تصويب هيأت

  شوراي اسالمي شهر

١٣  
تاالرها (ها  ها، هتل عوارض سالنها، صحن

، )شهرخارج از محدوده قانوني و در حريم 
از آن ... باغچه و اماکني که جهت پذيرايي و 

  .شود استفاده مي

يک درصد درآمد يا 
  يا اجاره بها قرارداد

اجاره بهاي اماکن و فضاهاي ورزشي که در   ١٤
  .باشد اختيار سازمان فرهنگي ورزشي مي

با پيشنهاد مدير عامل و 
  تأييدمديره و تصويب هيأت

  شوراي اسالمي شهر

هاي  رض فروش بليط نگارخانه و موزهعوا  ١٥
  خصوصي و دولتي و اماکن ميراث ملي

درصد کل بهاي بليط يا  ١٠
  قرارداد

هاي فصلي و مناسبتي  نمايشگاه و فروشگاه  ١٦
  ...)بهار مالگه و (

با پيشنهاد مدير عامل و 
  تأييدمديره و تصويب هيأت

  شوراي اسالمي شهر
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عوارضات : ١تبصره 
توسعه فعاليتهاي 
فرهنگي و ورزشي 

شامل عوارض صدور 
پروانه، عوارض پذيره 

باشد که در هنگام  مي
صدور پروانه ساختماني 
و پايان کار قابل وصول 

 .است
در صورتيکه : ٢تبصره 

ملکي داراي تخلف 
ساختماني باشد کل 

ضافه بنا مشمول ا
عوارضات شهرداري و 

عوارضات توسعه 
فرهنگي و ورزشـي 

  .گردد مي
با توجه به : ٣تبصره 

ممنوعيت ديوار نويسي 
تعيين مبلغ مربوط به 
ديوار نويسي با توجه 

هاي پاکسازي  به هزينه
امحا زيرسازي و ترميم 

ديوار و با هدف 
بازدارندگي تعيين 
  .گرديده است

نه اخذ هرگو: ٤تبصـره 
ها و  وجهـي از حسينه

اماکن مذهبي جهت 
مراسمات عزاداري و 

هاي ائمه اطهار و  جشن
ممنوع ) ع(معصومين 
  .باشد مي

  

  
حه ي به موجب الآباد خرم ٣ منطقه ير شهرداريت مذکور، مديدر پاسخ به شکا

  :ح داده است کهي توض١٢/١١/١٣٩٦ ـ ١١٩٠٢٥شماره 
ا ي يح و برقراريب لواي تصو١٣٣٤ها مصوب ي قانون شهردار٤٥ مفاد ماده ٨برابر بند «

 ٣٥ ماده١ز بندي ن)ف انجمن شهر بودهيزان آن از وظاير نوع و مييتغ (يالغا عوارض شهردار
تواند   مي شهري که شورايمادام (١٣٦١ کشور مصوب ي اسالميت شوراهااليقانون تشک

 ي متناسب با امکانات اقتصادي عوارضيشهردارهاي  نهين هزي تأمي امر برايذ وليبا تنف
 يشنهادي پنامه آيينب يکه تصو( آن ٤ا بند يو ) دين نماييمحل و خدمات ارائه شده تع

 در اشاره به ي اسالمي جمهوريم قانون اساسز اصل هفتين) ف شوراستياز وظا يشهردار
م ي استان و شهر از ارکان تصمي که شورا) االمريشاورهم ف( و )نهمي بيوامرهم شور(
هاي  ع برنامهيشبرد سري آن که در جهت پ١٠٠ا اصل ي و اداره امور کشورند يريگ

ات محل يتض مردم با توجه به مقيق همکاري از طرير امور رفاهي و ساي، بهداشتياجتماع
 ٧١ ماده ١٦ا بند يگردند و   ميانتخاب...  به نام شهر و ييشورا... اداره امور هر شهر و 

 کشور و انتخاب شهرداران مصوب ي اسالميف و انتخابات شوراهايوظا(الت يقانون تشک
 و ير نوع کاربريين تغي همچنيا لغو عوارض شهرداري يح و برقراريب لواي که تصو١٣٧٥

 و در )ف وزارت کشور استي دولت از وظاياست عموميا در نظر گرفتن سزان آن بيم
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 شهر ي اسالميکه شوراها (١٣٨٧ات بر ارزش افزوده مصوب ي قانون مال٥٠ ماده ١تبصره 
ن قانون مشخص نشده يف آنها در اي که تکليدي جديک از عوارض محليجهت وضع هر 

ب و ي اجرا در سال بعد تصويال براباشد موظف بوده موارد را حداکثر تا پانزدهم هر س
 ي نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهايي اجرانامه آيين ١ز ماده ين) ندياعالم نما
 يف و انتخابات شوراهايالت وظاي شهر، بخش و شهرک موضوع قانون تشکيشهر اسالم

 ياتوانند بر  مي شهري اسالميکه شورا( ١٣٧٨ کشور و انتخاب شهرداران در سال ياسالم
ت ي با رعاي، عمراني، اداريخدماتهاي  نهياعم از هز... شهر و هاي  نهي از هزين بخشيتأم

 ٣٠ا ماده يند و ي، عوارض وضع نمانامه آيينن يموضوع اهاي  استيا سيبات و يضوابط و ترت
خواهد بود که در اي   تعرفهي داراي که هر شهردار١٣٤٦ها مصوب ي شهرداري مالنامه آيين

 ي و سازمانهايله شهرداري که به وسيير درآمدهايعوارض و بهاء خدمات و ساآن انواع 
 که وضع و يدي خدمات جديشود درج و هرنوع عوارض بها  ميليتابعه وصول و تحص

يرد در تعرفه گ  ميزان نرخ آنها صورتير که در نوع و مييا هر نوع تغيگردد   ميبيتصو
 دولت و ي از درآمدهاي قانون وصول برخ٤٣ماده ) الف(ا بند يشود و   ميور منعکسمذک

 از ي ناشي وصولي که درآمـدهايدر صورتـ (١٣٦٩ن مصوب يمصرف آن در مـوارد مع
هاي شهرداري را ننمايد وضع عوارض جديد و افزايش عوارض موجود  عوارض تکافوي هزينه

 قانون ٥اده  م١صرفاً با پيشنهاد وزير کشور و تصويب رئيس جمهور خواهد بود و يا تبصره 
فرهنگي جمهوري اسالمي  اصالح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و

ي  عوارض محل که وضع عوارض محلي جديد و يا افزايش نرخ هر يک از١٣٨١ايران مصوب 
 بهمن هر سال براي اجراء در سال بعد تصويب و اعالم عمومي ١٥بايست حداکثر تا  مي
 عدم اختيارات شورا در امور معنونه با هيچ يک از قوانين فوق و دستورات لذا عنوان. گردد

حاليه توجه به جميع جهات مبسوط تقاضاي صدور حکم . قانونگذار همخواني نخواهد داشت
  ».بر رد خواسته نامبرده طبق مفاد آيين دادرسي و تشکيالت آن مرجع مورد استدعاست

 مصوب يوان عدالت اداري دين دادرسييآالت و ي قانون تشک٨٤ ماده ي  در اجرا
شود   مي ارجاعيوان عدالت اداري دي اسالمي شوراهايأت تخصصي پرونده به ه١٣٩٢سال 
 تحت ١٧ـ ٢، جداول ٢٦/١١/١٣٩٥ـ ١٠٠٤أت مذکور به موجب دادنامه شماره يو ه

 ١٢ـ ٣، يش آمدگي تحت عنوان عوارض پ٢١ـ ٢، يعنوان عوارض مازاد بر تراکم ساختمان
استثناء [ به ي ورزشي تحت عنوان سازمان فرهنگ٢٥ـ ٣، يتحت عنوان عوارض آتش نشان

ر ي خدمات و ساياز تعرفه عوارض و بها] »دو«و » کي«هاي   و تبصره١٥ و ٧، ٣ يفهايرد
 را آباد خرم شهر ي اسالمي از مصوبات شوراآباد خرم ي شهردار١٣٩٦ سال يمنابع درآمد

  . ت صادر کردي به رد شکايأص نداد و ريقابل ابطال تشخ
ا ده نفر از ي و يوان عدالت اداريس دي رئي مذکور به علت عدم اعتراض از سويرأ
  .افتيت ي قطعيوان عدالت اداريقضات د
ش واحد ي از افزاي تحت عنوان عوارض بر ارزش افزوده ناش٣ـ ٢ به جداول يدگيرس

خدمات هاي  ن سرانهيارض تأم تحت عنوان عو٢٢ـ ٢، ياضافه و مازاد بر مجوزات قانون
 تحت عنوان ٢٥ـ ٣، از »دو«و » کي«هاي   و تبصره١٥ و ٧، ٣ يفهاي و ردي شهريعموم

 سال ير منابع درآمدي خدمات و ساي از تعرفه عوارض و بهاي ورزشيسازمان فرهنگ
أت ي در دستور کار هآباد خرم شهر ي اسالمي از مصوبات شوراآباد خرم ي شهردار١٣٩٦
  .رار گرفت قيعموم

وان ين دي با حضور معاون٢٣/٢/١٣٩٩ خي در تاريوان عدالت اداري ديأت عموميه
ل شد و پس از بحث و يوان تشکي و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديعدالت ادار

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

   هيأت عموميرأي
 انتخاب نشده است لکن واقع امر يحينوان صحهر چند عنوان عوارض ع ـ الف

 يوان عدالت اداري ديأت عموميا چند واحد بوده و طبق آراء هيک واحد به دو يل يتبد
 آباد خرم شهر ي اسالمي مصوبه شورا٣ـ ٢ موضوع بند ين امري چنيوضع عوارض برا

ر قانون ي مغا٩/١/١٣٩٢ ـ ٢٦ شماره يطبق دالئل مندرج در رأ١٣٩٦ اجرا در سال يبرا
  .ت ابطال نشديست لذا مصوبه مورد شکايارات نيا خارج از حدود اختي

 ماده ٣ و تبصره يقانون شهردار ي اصالح١٠١هرچند قانونگذار طبق ماده  ـ ب
 ٥٠٠شتر از ي با مساحت بي مقرر کرده است که در اراض٢٨/١/١٣٩٠مذکور مصوب 
 و ي عمومين سرانه فضايم تأي براي سند ششدانگ است شهرداريمترمربع که دارا

از احداث شوارع ي مورد نين اراضي تأميو برا%) ٢٥(ست و پنج درصد ي تا سقف بيخدمات
 با يلي مطابق با طرح جامع و تفصين اراضيک و افراز اي شهر در اثر تفکيو معابر عموم

) %٢٥(ست و پنج درصد ي مالک، تا بيک برايجاد شده از عمل تفکيتوجه به ارزش افزوده ا

 مجاز است با توافق مالک قدرالسهم يشهردار. دينما  ميافتي را دريمانده اراضياز باق
د يافت نماي دري دادگسترين طبق نظر کارشناس رسميمت روز زميمذکور را بر اساس ق

 واقع در يت امالک و اراضين وضعييقانون تع ماده واحده ٤ن در تبصره يو همچن
 استفاده ي شهر براي خارج از محدوده خدماتين اراضي، مالکهاي و شهرداري دولتيطرحها
سازي  تعهدات مربوط به عمران و آمادهاند   شهر موظف شدهي محدوده خدماتياياز مزا
 را انجام دهند، يزات و خدمات عموميسات، تجهي تأسيالزم برا  سطوحين واگذاريزم

ن طبق مصوبه مورد ي نکرده است، بنابرابيني پيش يعوارضها  ن سرانهي تأميلکن برا
ن مذکور ي برخالف قوانينه سرانه خدمات عمومين هزي تأميت وضع عوارض برايشکا

ر ي مغا١٣٩٦ اجرا در سال ي براآباد خرم شهر ي اسالمي مصوبه شورا٣٢ـ ٢است و بند 
ن ييالت و آيقانون تشک ١٣ و ٨٨ و مواد ١٢ ماده ١بند قانون وضع شده و مستند 

  .شود  مي ابطالبيخ تصويتار از ١٣٩٢مصوب سال  يداروان عدالت اي ديدادرس
 وضع عوارض يوان عدالت اداري ديأت عمومينکه در آراء متعدد هيبا توجه به ا ـ ج

، ي، استخرها، شهربازيش، مسابقات ورزشينما و تئاتر و نمايط سي خدمات بر بليا بهاي
 ير مصوبات شوراهادها  شگاهي نمايي و برپاي و هنري، فرهنگيحيرک، اماکن تفريس

ص و ابطال شده است، يارات تشخير قانون و خارج از حدود اختي شهرها مغاياسالم
 تحت ٢٥ـ ٣ از جدول ١٥ و ٧، ٣هاي  في در ردآباد خرم ي اسالمين مصوبه شورايبنابرا

ت به دالئل يک و دو آن از مصوبه مورد شکاهاي ي  و تبصرهي ورزشيعنوان سازمان فرهنگ
وان عدالت ي ديأت عمومي ه٢٥/٨/١٣٩٥ مورخ ٥٦٩ ي ال٥٦٤ شماره يمندرج در رأ

 و ١٢ ماده ١مستند به بند  است و يارات قانونير قانون و خارج از حدود اختي مغايادار
 از ١٣٩٢مصوب سال  يوان عدالت اداري دين دادرسييالت و آيقانون تشک ١٣ و ٨٨مواد 
  .شود  مي ابطالبيخ تصويتار

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

  
  ٢٠/٣/١٣٩٩                                                                          ٩٩٠٠٣٢١شماره

  بسمه تعالي
  اكبرپورجناب آقاي 

  ايران  محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالميمديرعاملمديره و  رئيس محترم هيأت
  با سالم

هاي  عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه يك نسخه از رأي هيأت
: با موضوع ٣٠/٢/١٣٩٩مورخ  ٩٩٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٠٣٤٣ و ٩٩٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٠٣٤٢

 وباشد جز هاي ارزي و هر نوع پرداختي كه مربوط به كار بر روي شناور مي پرداختي«
جهت درج » شود و قابل احتساب در مزاياي پايان كار نيست پايه محسوب نميدستمزد 

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

  
       ٣٤٢ـ٣٤٣ :دادنامه شماره                 ٣٠/٢/١٣٩٩: دادنامه تاريخ
  ٩٨٠٢٦٢٨ ، ٩٩٠٠٣٢١: پرونده شماره

  .عمومي ديوان عدالت اداري  هيأت:مرجع رسيدگي
 يآقا وکالت با يغضنفر درضايحم ،يکنعان ديسع انيآقا :تعارض کننده اعالم

  هندچوب يخنجر نيدحسيس
    يادار عدالت وانيد شعب از شده صادر آراء در تعارض اعالم :موضوع
 اختالف حل مراجع آراء ابطال خواسته به اشخاص دادخواست خصوص در: کار گردش

 و يارز هاي يافتيدر يمبنا بر کار انيپا يايمزا و يالسع حق احتساب بر کارفرما الزام و کار
  .اند کرده صادر يمعارض آراء يادار عدالت وانيد شعب يرارزيغ

  :است ريز قرار به آراء مشروح وها  پرونده کار گردش
 شماره پرونده به يدگيرس در يادار عدالت وانيد يبدو ٣٩ شعبه: الف

 خانم وکالت با ينادر مهران يآقا دادخواست موضوع با ٩٤٠٩٩٨٠٩٠٣٩٠١٤٢٦
 به اعتراض خواسته به و ياجتماع رفاه و کار تعاون، اداره تيطرف به يمظاهر الهام
 شماره دادنامه موجب به اختالف حل أتيه ٥/١١/١٣٩٣ ـ  ٢٢٤٨ شماره يرأ

  :است کرده صادر يرأ ريز شرح به ٢٥/١٠/١٣٩٥ـ   ٩٥٠٩٩٧٠٩٠٣٩٠٢٤٣٥
 ياجتماع رفاه و کار تعاون، اداره تيطرف به ينادر مهران يآقا تيشکا خصوص در

 نظر اختالف حل أتيه ٥/١١/١٣٩٣ـ   ٢٢٤٨ شماره يرأ نقض خواسته به راناتيشم
 طرف هيجـواب حهيال مفـاد و دادخواست وستيپ يابراز مستندات و يشاک تيشکا مفاد به
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 شمارگان به کار اداره پرونده اتيمحتو مالحظه و ٨/٩/١٣٩٤ـ   ٢٤٦٢ شماره بـه تيشکا
 بر و ايدر در شانيا کار طيمح و تيماه يعبارت به و يشاک ياصل کار که آنجا از ٢٢٤٨/٩٣

 يطرف از و نداشته يکارکرد گونه چيه يخشک در استقرار اميا طول در و بوده شناور يرو
 نيا با لذا دهينگرد يياجرا مربوطه کارگاه در مشاغل يابيارز و يندب طبقه طرح تاکنون
 سبب به که) يدالر (يارزهاي  يپرداخت کار قانون ٣٦ ماده ١ تبصره استناد به و فيتوص
 گردد  ميمحسوب کارگر مزد و ثابت يايمزا جزء شده پرداخت مذکور شغل تيماه
 و عنه معترض يرأ نقض و تيشکا ورود به حکم و صيتشخ وارد يشاک تيشکا نيبنابرا
 ٦٥ ماده استناد به صادره يرأ. گردد  مياعالم و صادر مربوطه أتيه در مجدد يدگيرس

 ابالغ خيتار از روز ستيب مهلت ظرف يادار عدالت وانيد يدادرس نييآ و التيتشک قانون
  .است يادار عدالت وانيد دنظريتجد شعب در يخواه دنظريتجد قابل

 شعبه ١٧/٧/١٣٩٦ـ   ٩٦٠٩٩٧٠٩٥٦٧٠١٠٩١ شماره يرأ موجب به مذکور يرأ
  .است شده دييتأ يادار عدالت وانيد دنظريتجد ١٨

 شمارههاي  پرونده به يدگيرس در يادار عدالت وانيد يبدو ١٩ شعبه: ب
 يآقا دادخواست موضوع با ٩٤٠٩٩٨٠٩٠١٩٠١٦٧٢ و ٩٤٠٩٩٨٠٩٠١٩٠١٦٠٤

 تعاون، اداره تيطرف به هندچوب ينجرخ نيدحسيس يآقا وکالت با يغضنفر درضايحم
 اختالف حل أتيه ١٨/٦/١٣٩٤ـ   ٢٢٥ شماره يرأ نقض خواسته به و ياجتماع رفاه و کار
 صادر يرأ ريز شرح به ٢١/٣/١٣٩٦ـ   ٩٦٠٩٩٧٠٩٠١٩٠٠٦٩٧ شماره دادنامه موجب به

  :است کرده
 يدارا عدالت وانيد يدادرس نييآ و التيتشک قانون ١٠ ماده ٢ بند موجب به

 حل أتيه مانند ييأتهايه يقطع ماتيتصم و آراء از اتيشکا و اعتراضات به يدگيرس
 يخـواه فـرجام قابل آنها بـا مخالف اي مقررات و نيقوان نقض ثيح از منحصراً کار اختالف

 يشکل يدگيرس. است يشکل نوع از يفـرجام يدگيرس روش. است يادار عدالت ـوانيد در
 است نيا يشکل يدگيرس از منظور. است يتال مراجـع روش کـه باشد  مييمـاهو مقابل در
 صيتشخ مقصود بلکه کند  نمينظر تيشکا تيماه به) يادار عدالت وانيد (يعال مرجع که
 تيرعا يشکل مقررات ژهيو به شده صادر يقانون نيمواز وفق صادره يرأ که است امر نيا

 طرف که دينما انيب خود دادخواست در ستيبا  مييشاک نيبنابرا ر؟يخ اي است شده
 مزبور مقررات مانند قانون به يمتک مقرره کدام اي) کار مانند (يقانون ماده کدام تيشکا
 مدارک و ادله يبررس با است نموده نقض را) کار يدادرس نييآ ( کار قانون ١٦٤ ماده به
 نسبت و اعتراض ودهمحد در ( مقررات و نيقوان از يتخط آمده عمل به استدالالت و يابراز
 نيبنابرا. دينگرد مالحظه دينما فراهم را عنه معترض يرأ نقض موجبات که) يشاک به
ـ   ٥٣٣ شماره دادنامه مفاد و کار قانون ١٥٧ ماده و مارالذکر قانون ٦٣ ماده استناد به
 يرأ. گردد  ميصادر تيشکا رد به حکم يادار عدالت وانيد يعموم أتيه ٢٥/١١/١٣٨٩

 روز ٢٠ ظرف يادار عدالت وانيد يدادرس نييآ و التيتشک قانون ٦٥ ماده استناد به صادره
  .است يادار عدالت وانيد دنظريتجد شعب در يخواه دنظريتجد قابل ابالغ خيتار از

  .افتي تيقطع يخواه دنظريتجد عدم علّت به مذکور يرأ
 نيمعاون و سيرئ حضور با ٣٠/٢/١٣٩٩ خيتار در يادار عدالت وانيد يعموم أتيه

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

  
  عمومي هيأت يرأ

  .است محرز آراء در تعارض: اوالً
 ماده و باشند  ميييايدر نقل و حمل ياقمار کارگران از انيشاک که آنجا از: اًيثان
 قـواعد از را آنان يکار طيشرا بر حـاکم مقررات ـران،يا ياسالم يجمهور کار قانون ١٩٠
 مقررات موقع نيا در که قانون، نبود و سکوت مـوارد در مگر است، کرده يمستثن يعموم
 بيتصو با ٢٦/٣/١٣٨٩ خيتار در رانيا دولت که آنجا از بود، خواهد حاکم کار قانون

 آن مفاد اساس بر و است شده الحاق ييايدر کار نامه مقاوله به ياسالم يشورا مجلس
) ب (بند صراحت به که رديگ  ميصورت انوردانيدر يکار طيشرا نييتع نامه، مقاوله
 نه،يهز کمک ا،يمزا کار، اضافه يبرا پرداخت شامل هيپا دستمزد «ب،/١/٢/٢ قسمت
 و يارزهاي  يپرداخت نيبنابرا» .باشد  ميگريد يفاضا اجرت هرگونه اي ياستحقاق يمرخص
 محسوب هيپا دستمزد جزو باشد  ميشناور يرو بر کار به مربوط که يپرداخت نوع هر
ـ   ٦٩٧ شماره يرأ مراتب به توجه با. ستين کار انيپا يايمزا در احتساب قابل و شود نمي
 استناد به يرأ نيا. است تمقررا موافق و حيصح يادار عدالت وانيد ١٩ شعبه ٢١/٣/١٣٩٦
 مصوب يادار عدالت وانيد يدادرس نييآ و التيتشک قانون ٨٩ ماده و ١٢ ماده ٢ بند
 مشابه موارد در مربوط يادار مراجع ريسا و يادار عدالت وانيد شعب يبرا ١٣٩٢ سال
  .است االتباع الزم

  يبهرام مدکاظمي ـ محادار عدالت وانيد يعموم أتيه سيرئ

  ٢٠/٣/١٣٩٩                                                                          ٩٧٠٠٩٢٧شماره
  بسمه تعالي

  اكبرپورجناب آقاي 
  ايران مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالميمديره و  رئيس محترم هيأت

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

عدم تسري معافيت ماليات «: با موضوع ٣٠/٢/١٣٩٩مورخ  ٩٩٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٠٣٤٤
ا به درآمد .ا. قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي ج١٣مقرر در ماده 

جهت درج در روزنامه رسمي به » حقوق كاركنان واحدهاي مستقر در آن مناطق
  .گردد پيوست ارسال مي

   تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربينعمومي و هيأتهاي مديركل هيأت
  

  ٩٧٠٠٩٢٧ :پرونده   شماره    ٣٤٤ :دادنامه شماره     ٣٠/٢/١٣٩٩: دادنامه تاريخ
  .عمومي ديوان عدالت اداري  هيأت:مرجع رسيدگي

  يکاشف اصغر يعل يآقا: يشاك
ـ   ص/٢٥٦٠٧/٢٣٢ شمارههاي  مکاتبه ابطال :خواسته و تيشکا موضوع

  کشور ياتيمال امور سازمان ٢٢/٣/١٣٩٢ـ   د/٧٢٥٨/٢٣٠ و ٢٠/١٢/١٣٩١
 ـ  ص/٢٥٦٠٧/٢٣٢ شمارههاي  مکاتبه ابطال يدادخواست موجب به يشاک :کار گردش

 بيتصو خيتار از کشور ياتيمال امور سازمان ٢٢/٣/١٣٩٢ـ   د/٧٢٥٨/٢٣٠ و ٢٠/١٢/١٣٩١
  :که است کرده اعالم خواسته نييتب جهت در و شده خواستار را

 قانون ١٣ ماده موضوع ياتيمال تيمعاف ت،يشکا مورد مکاتبات طبقـ   ١«  
هاي  دستگاه شامل رانيا ياسالم يجمهور يصنعتـ   يتجار آزاد مناطق اداره يچگونگ
 منطوق خالف امر نيا. است شده زين يصنعت ـ يتجار آزاد مناطق در مستقر يياجرا
 در يحقوق و يقيحق اشخاص ،ماده نيا طبق رايز. است شده ادي قانون ١٣ ماده
 تيفعال مجوز آنها يبرا و باشند داشته ياقتصاد تيفعال آزاد منطقه در که يصورت
 که است يحال در نيا. گردند  ميماده نيا موضوع تيمعاف مشمول باشد، شده صادر

 ياقتصاد تيفعال ،يصنعتـ   يتجار آزاد مناطق اداره يچگونگ قانون ١١ ماده براساس
 يياجـراهاي  دستگاه نکهيا به توجه با و شود  ميصادر مجوز آن يبرا که ستا يتيفعال
 مشمول را آنها توان  نميندارند، آزاد مناطق از مجوز اخذ به ازين خود تيفعال يبرا

 آزاد منطقه سازمان توسط مجوز صدور گريد يسو از. دانست ياقتصاد تيفعال عنوان
 که يحال در. ندارند ميمستق يمتصد که تاس يمشاغل يبرا فوق قانون ١١ ماده طبق

 نيبنابرا. هستند ياستخدام نيقوان تابع و داشته ميمستق يمتصد يياجراهاي  دستگاه
  . ستين ريپذ امکان عمالً آنها يبرا هم مجوز صدور
 از يبرخوردار شرط«: ميمستق ياتهايمال قانون ١٣٢ ماده »ت «بند طبقـ   ٢
 ريسا و آزاد مناطق در فعال يحقوق و يقيحق شخاصا يبرا ياتيمال تيمعاف هرگونه
 گريد يسو از و» .است يقانون مقرر موقع در ياتيمال اظهارنامه ميتسل کشور مناطق
. است يردولتيغ يحقوق اشخاص به ناظر ميمستق ياتهايمال قانون ١٣٢ ماده حکم
 ميتسل ياتيمال اظهارنامه تواند  نميخود يدولت تيماه با آزاد مناطق سازمان نيبنابرا
 نيا از تيشکا مورد مکاتبات و شود ياتيمال تيمعاف مشمول تواند  نميجهينت در و

  ».است قانون خالف زين جهت
 يتخصص يأتهايه و يعموم أتيه دفتر طرف از که ينقص رفع اخطار يپ در

 به که يا حهيال موجب به يو بود، شده ارسال يشاک يبرا ،يادار عدالت وانيد
  :که است داده پاسخ شده دفتر نيا ثبت ١/٥/١٣٩٧ مورخ ١ ـ  ٩٢٧ ـ  ٩٧ شماره
 ٩٧٠٩٩٨٠٩٠٥٨٠٠٣٦٦ شماره کالسه پرونده به مربوط نقص رفع راديا به بازگشت«

 پرونده به الحاق دستور جهت ليذ شرح به مراتب لهيوس نيبد ٩٧٠٠٩٢٧ يريگيپ شماره به
 يعال يشورا ٢٤/٣/١٣٧٤ـ   ٢٠٩٠/٤/٣٠ شماره يرأ به تيعنا با. گردد  ميميتقد حضور به
ـ   ٥/٣٠ـ   ٣٦٨١ و ١٦/٩/١٣٧٢ـ   ٥/٣٠ـ   ٣٥٥٤ شماره گزارش: شرح نيا به ياتيمال
 ابهامات خصوص در ياتيمال يدرآمدها معاونت عنوان ياتيمال يفن دفتر ٧/١٠/١٣٧٢

 قمناط اداره يچگونگ قانون ١٣ ماده موضوع تيمعاف شمول عدم اي شمول موارد به مربوط
 ياسالم يشورا مجلس ٧/٢/١٣٧٢ مصوب رانيا ياسالم يجمهور يصنعت يتجار آزاد

 ياتيمال يعال يشورا يعموم أتيه ٢٠/٣/١٣٧٤ مورخ جلسه در مذکور معاونت ارجاع حسب
 صاحبان رانيبگ حقوق ايآـ ١«: است مطرح باشد  ميريز شرح به ابهام موارد خالصه که

 در مقرر تيمعاف مشمول دارند اشتغال ياقتصاد تيفعال به يتجار آزاد منطقه در که مشاغل
  ر؟يخ اي باشند  ميشده ادي يقانون ماده

 فوق يقانون ماده صدر در مذکور شرح به طيشرا حائز که يقيحق شخص مورد درـ  ٢
  رد؟يگ  ميتعلق ارث بر اتيمال مناطق نيا در يوهاي  ييدارا به ايآ فوت صورت در است
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 در شده اشاره قانون ١٣ ماده صدر در مذکور طيشرا ئزحا يحقوق شخص ايآـ  ٣
  شد؟ خواهد انحالل دوره درآمد بر اتيمال مشمول انحالل صورت
 صدر در مذکور شرح به طيشرا حائز يسهام مختلف و يسهام يشرکتها هيسرماـ  ٤
 موضوع تمبر حق مشمول هيسرما شيافزا اي شرکت سيتأس موقع در فوق قانون ١٣ ماده
   ر؟يخ اي گردد  ميميمستق ياتهايمال قانون ٤٨ ماده

 شده ادي موارد به نسبت مشاوره و بحث از پس ياتيمال يعال يشورا يعموم أتيه
 آزاد مناطق اداره يچگونگ قانون ١٣ ماده مفاد به توجه با: دينما  مييرأ اعالم يآت شرح
 در ياقتصاد تيفعال نوع هر تيمعاف بر يمبن رانيا ياسالم يجمهور يصنعتـ   يتجار

 اشخاص ياقتصاد تيفعال نوع هر يکل طور به مجوز در مندرج خيتار از آزاد منطقه
 يشغل از اعم مربوط صادره کـار و کسب يمجوزها حـدود در صرفاً که يحقوق ـاي يقيحق
 و يديتول يواحدها يبردار بهره اي و سيتأسهاي  پروانه اساس بر اي و ياستخدام اي

 معاف مدت مقرر در درآمد بر اتيمال پرداخت از رديپذ  ميانجام کورمذ مناطق در يصنعت
 با ارتباط در منحصراً که زين مزبور اشخاصهاي  ييدارا و اموال هيکل نيهمچن باشد مي
 تيمعاف از باشند مستقر شده ادي مناطق در ضمناً و بوده آنها موصوف ياقتصاد تيفعال
  ».بود خواهند برخوردار مقرر

 رانيبگ حقوق است شده مشخص يرأ نيا در مندرج ١ سوال در که گونه همان
 اداره يچگونگ قانون ١٣ ماده موضوع ياتيمال تيمعاف يبرا مخاطب مشاغل صاحبان
 حقوق عنوان و اند شده محسوب رانيا ياسالم يجمهور يصنعتـ   يتجار آزاد مناطق

 صاحبان رايز ابدي يتسر يياجراهاي  دستگاه  نيشاغل بر توان  نميمشاغل صاحبان رانيبگ
 ياصالح ميمستقهاي  اتيمال قانون ٩٥ ماده مانند ميمستقهاي  اتيمال قانون در مشاغـل

 يمستند آزاد مناطق يسازمانها مجوز صدور صرف رو نيا از. اند شده فيتوص ٣١/٤/١٣٩٤
 ديآ  نميحساب به يياجراهاي  دستگاه رانيبگ حقوق يبرا شده ادي تيمعاف اعمال منظور به
 تابعه يواحدها از يبرخ يبرا آزاد مناطقهاي  سازمان زين اکنون هم نکهيا کما

 نيشاغل آن تبع به و صادر ياقتصاد تيفعال مجوز محدوده در واقع يياجراهاي  دستگاه
 گردد  ميديتاک مطروحه موارد به توجه با هذايعل. سازند  ميمعاف حقوق اتيمال از را آنها
 يواحدها و يياجراهاي  دستگاه تيشمول مختص يا نامه نييآ اي نامه بيتصو چه اگر

 اما باشد  نميدست در مشاغل صاحبان رانيبگ حقوق ياتيمال تيمعاف از آنان به وابسته
 ياتيمال امور سازمان ياتيمال يدرآمدها معاون ٢٢/٣/١٣٩٢ـ   د/٧٢٥٨/٢٣٠ شماره مکاتبه
 کارکنان حقوق درآمد نيبنابرا« : رددا  ميعنوان که دوم پاراگراف در ژهيو به کشور
 مناطق در اشتغال بابت و جاديا مذکور مناطق در مجوز کسب با که ييواحدها
 مذکور مجوز در مندرج خيتار از سال ٢٠ مدت به دارند  ميافتيدر حقوق موصوف
 که ييواحدها کارکنان حقوق درآمد «عنوان عام اطالق به نظر با» .بود خواهند معاف

 درآمد بر تيمعاف يتسر ،يدولت ريغ و يدولت از اعم کارکنان هيکل بر» ... مجوز با
 در ( ياتيمال امور ادارات مشترک اقدام و ساخته متبادر را يياجراهاي  دستگاه حقوق
 الشمول عام طور به خصوص نيا در) يصنعتـ   يتجار آزاد مناطق ييايجغراف حوزه
 نشان و سازد  ميمستند را يياجراهاي  دستگاه رانيبگ حقوق تيمعاف افتني تيفعل

 از مستفاد که باشد  ميخصوص نيا در مشترک يا هيرو و افتهي استقرار نظامات دهنده
 أتيه در يدگيرس قابل يادار عدالت وانيد يدادرس نييآ و التيتشک قانون ١٢ ماده
  ».است يادار عدالت وانيد يعموم

  :است ريز شرح به اعتراض موردهاي  مقرره متن
 يحسابرس و صيتشخ دفتر رکليمد ٢٠/١٢/١٣٩١ـ   ص/٢٥٦٠٧/٢٣٢ شماره مکاتبه«
  :کشور ياتيمال امور سازمان

  تجارت بانک يانسان يها هيسرما محترم معاون
% ١٠٠ که يمناطق درخصوص ٣٠/١١/١٣٩١ـ   ١٥٠٤٥٧٤ شماره نامه به عطف احتراماً

  :رساند يم يآگاه به است معاف اتيمال پرداخت از آن در کارکنان حقوق اتيمال% ٥٠ اي و
 يجمهور يصنعتـ   يتجار آزاد مناطق اداره يچگونگ قانون ١٣ ماده موجب بهـ ١
 ييواحدها کارکنان حقوق درآمد ،ياسالم يشورا مجلس ٧/٦/١٣٧٢ مصوب رانيا ياسالم
 يرسم حکم و ياستخدام يمجوزها براساس و جاديا مذکور مناطق در مجوز کسب با که
 منطقه توسط مجوز صدور خيتار از گردد يم پرداخت موصوف مناطق در تغالاش بابت
  . باشد  ميمعاف اتيمال پرداخت از سال ٢٠ مدت به

 پنجاه ٢٧/١١/١٣٨٠ مصوب ياصالح ميمستق ياتهايمال قانون ٩٢ ماده براساسـ  ٢
 سازمان فهرست طبق افتهي توسعه کمتر مناطق در شاغل کارکنان حقوق اتيمال درصد

 شماره نامه بيتصو موجب به مذکور فهرست. شود  ميبخشوده کشور يزير برنامه و تيريدم
 أتيه بيتصو به ياقتصاد توسعه چهارم برنامه يبرا ١٠/٤/١٣٨٨ـ   هـ ٤٠٩٩٦ ت/٧٦٢٢٩

   .ديگرد ابالغ سازمان نيا ٣١/٥/١٣٨٨ـ   ٥٤٨٢٩/٢١٠ شماره بخشنامه يط و دهيرس رانيوز
 امور سازمان ميمستق ياتهايمال معاون ٢٢/٣/١٣٩٢ـ   د/٧٢٥٨/٢٣٠ شماره مکاتبه

  :کشور ياتيمال
 در مستقر انيمؤد ياتيمالهاي  پرونده به يدگيرس در يهماهنگ منظور به احتراماً

  :رساند  مييآگاه به را ريز مراتب يتجار آزاد مناطق
 يعال يشورا يعموم أتيه ٢٤/٣/١٣٧٤ـ   ٢٠٩٠/٤/٣٠ شماره يرأ به تيعنا با

 يصنعتـ   يتجار آزاد مناطق اداره يچگونگ قانون ١٣ ماده مفاد به توجه با ،ياتيمال
 خيتار از آزاد منطقه در ياقتصاد تيفعال نوع هر تيمعاف بر يمبن رانيا ياسالم يجمهور
 که يحقوق اي يقيحق اشخاص ياقتصاد تيفعال نوع هر يکلّ طور به مجوز، در مندرج
 بر اي و ياستخدام ـاي يشغل از اعم مربوط صـادره کار و کسب يمجوزها حـدود در صرفاً
 مذکور مناطق در يصنعت و يديتول يواحدها يبردار بهره ـاي و سيتأسهاي  پروانه اساس
) مجوز صدور خيتار از سال ٢٠ (مقرر مدت در درآمد بر اتيمال پرداخت از رديپذ  ميانجام
 مناطق در مجوز کسب با که ييهاواحد کارکنان حقوق درآمد نيبنابرا. باشد  ميمعاف
 سال ٢٠ مدت به دارند  ميافتيدر حقوق موصوف مناطق در اشتغال بابت و جاديا مذکور

 مورد ياتيمال تيمعاف است ذکر انيشا. بود خواهند معاف مذکور مجوز در مندرج خيتار از
 نييتع دآزا مناطق ييايجغراف محدوده در صرفاً ريبگ حقوق که است يموارد به ناظر نظر
   ».باشد داشته اشتغال شده

 موجب به کشور ياتيمال امور سازمان يحقوق دفتر رکليمد مذکور، تيشکا به پاسخ در
 ٢١/٦/١٣٩٧ـ   د/٣١٧٦٧/٢٣٢ شمارههاي  نامه ،١٧/٩/١٣٩٧ـ   ص/٢٠٢٧٧/٢١٢ شماره حهيال
 ردهک ارسال را ياتيمال يحسابرس و يفن دفتر رکليمد ٦/٩/١٣٩٧ـ   د/٤٦٧٧٥/٢٣٢ و

  :است ريز قرار بهها  نامه متن که است
  :٢١/٦/١٣٩٧ـ   د/٣١٧٦٧/٢٣٢ شماره نامه متنـ   الف
 يجمهور يصنعتـ   يتجار آزاد مناطق اداره يچگونگ قانون ١٣ ماده اساس بر«
 اشخاص ،٦/٣/١٣٨٨ مصوب مذکور ماده اصالح قانون و ٧/٦/١٣٧٢ مصوب رانيا ياسالم
 هر به نسبت دارند، اشتغال ياقتصاد يتهايفعال انواع به منطقه در که يحقوق و يقيحق
 مدت به تيفعال مجوز در مندرج يبردار بهره خيتار از آزاد منطقه در ياقتصاد تيفعال نوع
 معاف ميمستق ياتهايمال قانون موضوع ييدارا و درآمد بر اتيمال پرداخت از سال ستيب

 يشورا يعموم أتيه ٢٤/٣/١٣٧٤ـ   ٢٠٩٠/٤/٣٠ مشاره يرأ مفاد مطابق. بود خواهند
 اي يقيحق اشخاص ياقتصاد تيفعال نوع هر مورد در موصوف تيمعاف ،ياتيمال يعال

 اي يشغل از اعم مربوط، صادره کار و کسب يمجوزها حدود در صرفاً که يحقوق
 يصنعت و يديتول يواحدها يبردار بهره اي و سيتأسهاي  پروانه اساس بر اي و ياستخدام

  .بود خواهد رديپذ  ميانجام مذکور قمناط در
 کي به ياقتصاد تيفعال نکهيا دادن قرار نظر ملحوظ با و فوق مراتب به تيعنا با
 لذا شود  مياطالق گردد درآمد کسب به منجر که مشخص خدمات و اتيعمل سلسله

 تيفعال از حاصل يدرآمدها به نسبت يحقوق و يقيحق از اعم اشخاص يکل طور به
 مدت به حداکثر حقوق، درآمد جمله از يصنعتـ   يتجار آزاد منطقه در ودخ ياقتصاد

 مناطق اداره يچگونگ قانون ١٣ ماده موضوع تيمعاف از يبرخوردار امکان سال، ستيب
. داشت خواهند مقررات، ريسا تيرعا با را رانيا ياسالم يجمهور يصنعتـ   يتجار آزاد
 يچگونگ قانون ياصالح ١٣ ماده موضوع ياتيمال تيمعاف اعمال يکل طور به که آن ضمن
 در مجوز يدارا يواحدها رانيبگ حقوق درآمد به يصنعت ـ يتجار آزاد مناطق اداره

 يادار احکام اساس بر موصوف رانيبگ حقوق که است يموارد به ناظر صرفاً آزاد، مناطق
ـ   يتجار آزاد طقمنا شده نييتع ييايجغراف محدوده در صرفاً کار يقراردادها اي و صادره
  ».باشد داشته اشتغال يصنعت

  :٦/٩/١٣٩٧ـ   د/٤٦٧٧٥/٢٣٢ شماره نامه متنـ   ب 
 دادخواست خصوص در ٣٠/٨/١٣٩٧ـ   ص/١٩٣١٣/٢١٢ شماره نامه به بازگشت«

 ياتيمال تيمعاف اعطاء در متبوع سازمان اقدامات ابطال خواسته به يکاشف اصغر يعل يآقا
 يآگاه به آزاد مناطق يسازمانها و منطقه در مستقر يياجراهاي  دستگاه کارکنان به
 اعالم دفتر نيا ٢١/٦/١٣٩٧ـ   د/٣١٧٦٧/٢٣٢ شماره نامه يط که طور همان: رساند مي
 اداره يچگونگ قانون ياصالح ١٣ ماده موضوع ياتيمال تيمعاف اعمال يکل طور به د،يگرد

 مناطق در مجـوز يدارا يواحـدها نرايبگ حقوق درآمـد به يصنعتـ   يتجـار آزاد مناطق
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 صرفاً ،)باشند يخصوص بخش اي يياجراهاي  دستگاه رانيبگ حقوق نکهيا از فـارغ (آزاد
 اي و صادره يادار احکام اساس بر موصوف ريبگ حقوق که است يموارد به ناظر

 يصنعتـ   يتجار آزاد مناطق شده نييتع ييايجغراف محدوده در صرفاً کار يقراردادها
  ».باشد داشته اشتغال
 نيمعاون و سيرئ حضور با ٣٠/٢/١٣٩٩ خيتار در يادار عدالت وانيد يعموم أتيه

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

  
  عمومي هيأت يرأ

 يجمهور يصنعت ـ يتجار آزاد مناطق اداره يچگونگ قانون ١٣ ادهم اساس بر
 ياقتصاد يتهايفعال انواع به منطقه در که يحقوق و يقيحق اشخاص« : رانيا ياسالم
 يبردار بهره خيتار از آزاد منطقه در ياقتصاد تيفعال نوع هر به نسبت دارند، اشتغال
 قانون موضوع ييدارا و درآمد بر اتيمال پرداخت از سال ستيب مدت به مجوز در مندرج

 بر ناظر ماده نيا در مقرر تيمعاف نکهيا به نظر» ...بود خواهند معاف ميمستق ياتهايمال
 يصنعتـ   يتجار آزاد مناطق در ياقتصاد يتهايفعال انجام يمتصد که است يکسان

 يتصاداق فعاالن و مشاغل صاحبان نظر تحت که است يرانيبگ حقوق از منصرف و هستند
 شماره مکاتبه شامل تيشکا مورد مقررات لذا دارند، اشتغال يامور انجام به

 ياتيمال امور سازمان يحسابرس و صيتشخ رکليمد ٢٠/١٢/١٣٩١ـ   ص/٢٥٦٠٧/٢٣٢
 امور سازمان ياتيمال يدرآمدها معاون ٢٢/٣/١٣٩٢ـ   د/٧٢٥٨/٢٣٠ شماره مکاتبه و کشور
 قانون ١٣ ماده در مقرر اتيمال تيمعاف يتسر به حکم آنها اساس بر که کشور ياتيمال

 کارکنان حقوق درآمد به رانيا ياسالم يجمهور يصنعتـ   يتجار آزاد مناطق اداره يچگونگ
 ١٣ ماده مقررات  با ريمغا شده، صادر يصنعت – يتجار آزاد مناطق در مستقر يواحدها
 ابطال و است رانيا يالماس يجمهور يصنعتـ   يتجار آزاد مناطق اداره يچگونگ قانون
 سال مصوب يادار عدالت وانيد يدادرس نييآ و التيتشک قانون ١٣ ماده اعمال با. شود مي

  .نشد موافقت آنها بيتصو و صدور زمان از تيشکا مورد مقررات ابطال و ١٣٩٢
  يبهرام مدکاظمي ـ محادار عدالت وانيد يعموم أتيه سيرئ

                                                         
  ٢٠/٣/١٣٩٩                                                                          ٩٨٠١٥٢٧شماره

  بسمه تعالي
  اكبرپورجناب آقاي 

  ايران مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالميمديره و  رئيس محترم هيأت
  با سالم

 ديوان عدالت اداري به شماره دادنامهعمومي  يك نسخه از رأي هيأت
 جهت درج در روزنامه رسمي به با موضوع ٣٠/٢/١٣٩٩مورخ  ٩٩٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٠٣٤٥

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

  
  ٩٨٠١٥٢٧ :پرونده   شماره    ٣٤٥ :دادنامه شماره     ٣٠/٢/١٣٩٩: دادنامه تاريخ

  .عمومي ديوان عدالت اداري  هيأت:مرجع رسيدگي
  کشور کل يبازرس سازمان :يشاك

هاي  سال عوارضهاي  تعرفه از ييها قسمت ابطال :خواسته و تيشکا موضوع
  بسطام شهر ياسالم يشورا مصوبات از ١٣٩٦ يال ١٣٩٤

ـ   ٦٠٢٣٣ شماره نامه تيشکا موجب به کشور کل يبازرس سازمان :کار گردش
  :که است کرده اعالم ٢٠/٣/١٣٩٨

 جهت از ١٣٩٦ يال ١٣٩٤ يسالها در بسطام شهر ياسالم يشورا مصوبات احتراماً«
 سال در شده ادي شهر يشورا. گرفت قرار يبررس مورد سازمان نيا در قانون با انطباق
 بيتصو از پس امالک يکاربر رييتغ از يناش افزوده ارزش عوارض وضع به اقدام ١٣٩٤

 بر عوارض وضع ١٣٩٦ و ١٣٩٥ يسالها در و نگيپارک فروش و صالح يذ اجعمر
 است کرده زيتجو يشهردار به را مذکور عوارض اخذ و نموده نگيپارک جبران و يواگذار
  :که يحال در

 تيرعا عدم مورد در يشهردار قانون ١٠٠ ماده ٥ تبصره شرح به قانونگذار: اوالً
  .است نموده فيتکل نييتع آن يکسر اي و نگيپارک

 ياسالم يجمهور توسعه پنجم برنامه قانون ١٧٤ ماده) الف (بند از مستفاد: اًيثان
 از عوارض اخذ به مجاز يشهردار يصورت در) مصوبه وضع زمان در حاکم قانون (رانيا

  .باشد مصوبهاي  طرح ياجرا از يناش آن افزوده ارزش که باشد  ميياراض و امالک
 شماره دادنامه موجب به مشابه موارد در يادار عدالت وانيد يعموم أتيه: ثالثاً

 شهر ياسالم يشورا مصوبه ٦ شماره تعرفه جدول) د (و) ج (يبندها ١٤/٦/١٣٩٦ـ   ٥٦٤
 که يامالک و ياراض يکاربر رييتغ از يناش افزوده ارزش عوارض اخذ «خصوص در محالت

 دادنامه موجب به و »کند  ميرييغت يتجار و يمسکون به آنها يکاربر ٥ ماده ونيسيکم در
 شهر ياسالم يشورا مصوب يمحل عوارض تعرفه ١٦ ماده ١٤/٢/١٣٩٥ـ   ٦١ شماره
 پروانه صدور هنگام نگيپارک يکسر و حذف عوارض اخذ «خصوص در را لياردب

  . است نموده ابطال »يساختمان
 زودهاف ارزش اخذ خصوص در بسطام شهر ياسالم يشورا مصوبات مراتب به بنا

 در نگيپارک فروش و صالح يذ مراجع بيتصو از پس امالک يکاربر رييتغ از يناش
 شهر يشورا اراتياخت حدود از خارج و قانون با ريمغا ١٣٩٦ و ١٣٩٥ ،١٣٩٤ يسالها
 موارد در وانيد يعموم أتيه توسط صادرههاي  دادنامه به توجه با و بوده مذکور
 مورد) العاده فوق طور به و نوبت از خارج (وانيد يعموم أتيه در آنها ابطال مشابه

  ».باشد  ميدرخواست
  :است ريز شرح به اعتراض مورد مقرره متن
  ١٣٩٤ سال در بسطام يشهردار يمحل عوارض تعرفه«
  

  )١٣١بلوک (جدول محاسبات فروش تراکم و تبديل به تجاري و پارکينگ 

تعداد 
  ٣واحد  ٢واحد  ١واحد  وضعيت

فروش   ١٠٠٠٠  ١٥٠٠٠  پارکينگ... 
  نداريم

  ٣٥٠٠٠  ٢٠٠٠٠  ١٠٠٠٠  پارکينگ... 

شرح و 
موقعيت محل 

...  
  )ريال(قيمت هر مترمربع 

 تا متراژ اولين سطح اشغال مجاز مسکوني عوارض تراکم: تبصره
و خدماتي قابل وصول نمي باشد وليکن چنانچه مالک بيش از 
سطح اشغال مجاز اقدام به ساخت نمايد مشمول پرداخت تراکم 

 .خواهد شد
 ١٥چنانچه فروش پارکينگ جهت امالک واقع در معابر : تبصره

  .گردد محاسبه مي............. متر و باالتر باشد با افزايش ضريب 
در صورتي که بر اساس ضوابط احداث پارکينگ در ) ١تبصره 

يک ساختمان ضرورت داشته باشد ، شهرداري حق دريافت 
بنابراين چنانچه در نقشه . عوارض حذف پارگينگ را ندارد

ساختماني تعداد پارکينگ مورد نياز طبق ضوابط شهرسازي 
نه ساختماني ممنوع پارکينگ در نظر گرفته نشود صـدور پـروا

  : باشد  بند ذيل مي٦مگر در شرايط خاص که شامل . باشد مي
 متر و ٤٥ساختمان در بر خيابانهاي سريع السير به عرض  -١

  .بيشتر قرار داشته و دسترسي به محل اتومبيل رو نداشته باشد
 ساختمان در فاصله يکصد متري تقاطع خيابانهاي به عرض -٢
شده و دسترسي به محل اتومبيل رو  متر و بيشتر واقع ٢٠

  .نداشته باشد
 ساختمان در محلي قرار گرفته باشد که ورود به پارکينگ -٣

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

 ساختمان در بر کوچه هايي قرار گرفته باشد که به علت -٤
  .عرض کم کوچه ،امکان عبور اتومبيل نباشد

 ساختمان در بر معبري قرار گرفته باشد که به علت شيب -٥
  .زياد ، احداث پارکينگ در آن از نظر فني مقدور نباشد

 در صورتيکه وضع و فرم زمين زير ساختمان به صورتي باشد -٦
  .که از نظر فني نتوان در سطح طبقات احداث پارکينگ نمود

تفصيلي  بر اساس ضوابط طرح ٥شيب مقرر در بند ) ٢تبصره 
  .گردد تعيين مي

شهرداري موظف است درآمد حاصل از اين تعرفه را ) ٣تبصره 
به حساب جداگانه واريز و صرفاً در امر احداث پارکينگ عمومي 

  .هزينه نمايد
 مورخ ١٤٧٧-١٤٨١بر اساس رأي قطعي شماره ) ٤تبصره 

 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نظر به اينکه ١٢/١٢/٨٦
 قانون شهرداري تکليف ١٠٠ ماده ٥شرح تبصره قانونگذار به 

را بر اساس .......... عدم رعايت پارکينگ و يا کسري آن را معين و 
رأي کميسيونهاي مقرر در آن ماده به پرداخت جريمه محکوم 
نموده و وصول عوارض در مورد عدم رعايت پارکينگ و يا 

  .کسري آن ، خالف هدف و حکم مقنن است
 به هيچ وجه غير از مواردي که صراحتاً در شهرداري: تبصره

 ٢قانون احداث پارکينگ منع شده استحقاق فروش بيش از 
پارکينگ را ندارد براي واگذاري پارکينگ در موارد منع شده با 

  . محاسبه شود٢افزايش نسبت به بهاي پارکينگ در واحد  % ٢٠
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  :١٣٩٥ سال در بسطام يشهردار يمحل عوارض تعرفه
  

  جدول محاسبات واگذاري پارکينگ
تعداد 
  ٣واحد  ٢واحد  ١واحد   وضعيت
پارکينگ 
واگذاري   .....  ......  مسکوني

  نداريم
پارکينگ 
  .....  .....  ......  تجاري

پارکينگ ساير 
  .....  .....  .....  کاربريها

    

اولين سطح اشغال مجاز مسکوني و خدماتي   عوارض تراکم تا متراژ:تبصره
کن چنانچه مالک بيش از سطح اشغال مجاز قابل وصول نمي باشد ولي

 .اقدام به ساخت نمايد مشمول پرداخت تراکم خواهد شد
 متر و ١٥ چنانچه واگذاري پارکينگ جهت امالک واقع در معابر :تبصره

  .گردد محاسبه مي..... باالتر باشد با افزايش ضريب 
تمان در صورتي که بر اساس ضوابط احداث پارکينگ در يک ساخ) ١تبصره 

. ضرورت داشته باشد ، شهرداري حق دريافت عوارض حذف پارگينگ را ندارد
بنابراين چنانچه در نقشه ساختماني تعداد پارکينگ مورد نياز طبق ضوابط 
شهرسازي پارکينگ در نظر گرفته نشود صدور پروانه ساختماني ممنوع 

  : باشد  بند ذيل مي٦مگر در شرايط خاص که شامل . باشد مي
 متر و بيشتر قرار ٤٥اختمان در بر خيابانهاي سريع السير به عرض س -١

  .داشته و دسترسي به محل اتومبيل رو نداشته باشد
 متر و ٢٠ ساختمان در فاصله يکصد متري تقاطع خيابانهاي به عرض -٢

  .بيشتر واقع شده و دسترسي به محل اتومبيل رو نداشته باشد
شد که ورود به پارکينگ مستلزم  ساختمان در محلي قرار گرفته با-٣

  .قطع درختان کهن باشد که شهرداري اجازه قطع آن را نداده است
 ساختمان در بر کوچه هايي قرار گرفته باشد که به علت عرض کم -٤

  .کوچه ،امکان عبور اتومبيل نباشد
 ساختمان در بر معبري قرار گرفته باشد که به علت شيب زياد ، -٥

  .آن از نظر فني مقدور نباشداحداث پارکينگ در 
 در صورتيکه وضع و فرم زمين زير ساختمان به صورتي باشد که از -٦

  .نظر فني نتوان در سطح طبقات احداث پارکينگ نمود
  .گردد  بر اساس ضوابط طرح تفصيلي تعيين مي٥شيب مقرر در بند ) ٢تبصره 
ه حساب شهرداري موظف است درآمد حاصل از اين تعرفه را ب) ٣تبصره 

  .جداگانه واريز و صرفاً در امر احداث پارکينگ عمومي هزينه نمايد
 ١٢/١٢/٨٦ مورخ ١٤٧٧-١٤٨١بر اساس رأي قطعي شماره ) ٤تبصره 

 ٥هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نظر به اينکه قانونگذار به شرح تبصره 
 قانون شهرداري تکليف عدم رعايت پارکينگ و يا کسري آن را ١٠٠ماده 
را بر اساس رأي کميسيونهاي مقرر در آن ماده به پرداخت .......... عين و م

جريمه محکوم نموده و وصول عوارض در مورد عدم رعايت پارکينگ و يا 
  .کسري آن ، خالف هدف و حکم مقنن است

شهرداري به هيچ وجه غير از مواردي که صراحتاً در قانون احداث :  تبصره
 پارکينگ را ندارد براي ٢ واگذاري بيش از پارکينگ منع شده استحقاق

افزايش نسبت به بهاي  % ٢٠واگذاري پارکينگ در موارد منع شده با 
  . محاسبه شود٢پارکينگ در واحد 

  
  :١٣٩٦ سال در بسطام يشهردار يمحل عوارض تعرفه
 يتمام در امالک به نگيپارک يواگذار محاسبه نحوه در عمل مالک ليذ جدول

  :باشد  مي١٣٩٦ سال در ) ٣٢ يال ١ بلوک ( بسطام شهر سطح يبلوکها
  

  جدول محاسبات واگذاري پارکينگ

  ٣واحد  ٢واحد  ١واحد   تعداد وضعيت
پارکينگ 
  .....  ......  مسکوني

واگذاري 
  نداريم

رکينگ پا
  .....  .....  ......  تجاري

پارکينگ ساير 
  .....  .....  .....  کاربريها

    

اولين سطح اشغال مجاز مسکوني و خدماتي  تا متراژ عوارض تراکم :تبصره
قابل وصول نمي باشد وليکن چنانچه مالک بيش از سطح اشغال مجاز 

 .اقدام به ساخت نمايد مشمول پرداخت تراکم خواهد شد
 متر و ١٥ چنانچه واگذاري پارکينگ جهت امالک واقع در معابر :تبصره

  .گردد محاسبه مي. ............باالتر باشد با افزايش ضريب 
در صورتي که بر اساس ضوابط احداث پارکينگ در يک ساختمان ) ١تبصره 

. ضرورت داشته باشد ، شهرداري حق دريافت عوارض حذف پارگينگ را ندارد
بنابراين چنانچه در نقشه ساختماني تعداد پارکينگ مورد نياز طبق ضوابط 

نه ساختماني ممنوع شهرسازي پارکينگ در نظر گرفته نشود صدور پروا
  : باشد  بند ذيل مي٦مگر در شرايط خاص که شامل . باشد مي
 متر و بيشتر قرار ٤٥ساختمان در بر خيابانهاي سريع السير به عرض  -١

  .داشته و دسترسي به محل اتومبيل رو نداشته باشد
 متر و ٢٠ ساختمان در فاصله يکصد متري تقاطع خيابانهاي به عرض -٢

  .شده و دسترسي به محل اتومبيل رو نداشته باشدبيشتر واقع 
 ساختمان در محلي قرار گرفته باشد که ورود به پارکينگ مستلزم -٣

  .قطع درختان کهن باشد که شهرداري اجازه قطع آن را نداده است
 ساختمان در بر کوچه هايي قرار گرفته باشد که به علت عرض کم -٤

  .کوچه ،امکان عبور اتومبيل نباشد
، احداث  زياد ساختمان در بر معبري قرار گرفته باشد که به علت شيب-٥

  .پارکينگ در آن از نظر فني مقدور نباشد
 در صورتيکه وضع و فرم زمين زير ساختمان به صورتي باشد که از -٦

  .نظر فني نتوان در سطح طبقات احداث پارکينگ نمود
  .گردد فصيلي تعيين مي بر اساس ضوابط طرح ت٥شيب مقرر در بند ) ٢تبصره 
شهرداري موظف است درآمد حاصل از اين تعرفه را به حساب ) ٣تبصره 

  .جداگانه واريز و صرفاً در امر احداث پارکينگ عمومي هزينه نمايد
 ١٢/١٢/٨٦ مورخ ١٤٧٧-١٤٨١بر اساس رأي قطعي شماره ) ٤تبصره 

 ٥رح تبصره هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نظر به اينکه قانونگذار به ش
 قانون شهرداري تکليف عدم رعايت پارکينگ و يا کسري آن را ١٠٠ماده 

را بر اساس رأي کميسيونهاي مقرر در آن ماده به پرداخت .......... معين و 
جريمه محکوم نموده و وصول عوارض در مورد عدم رعايت پارکينگ و يا 

ي به هيچ بنابراين شهردار. کسري آن ، خالف هدف و حکم مقنن است
وجه غير از مواردي که صراحتاً در قانون احداث پارکينگ منع شده 

 پارکينگ را ندارد براي واگذاري پارکينگ در ٢استحقاق واگذاري بيش از 
 ٢افزايش نسبت به بهاي پارکينگ در واحد  % ٢٠موارد منع شده با 

   .محاسبه شود

 زمان تا آن ضمائم و دادخواست دوم نسخه ابالغ و ارسال رغميعل تيشکا طرف
  .است نکرده ارسال يپاسخ گونه چيه پرونده به يدگيرس

 نيمعاون و سيرئ حضور با ٣٠/٢/١٣٩٩ خيتار در يادار عدالت وانيد يعموم أتيه
 از پس و شد ليتشک وانيد شعب دادرسان و مستشاران و رؤسا و يادار عدالت وانيد

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

  عمومي هيأت يرأ
 يبرا عوارض وضع يادار عدالت وانيد يعموم أتيه متعدد آراء در نکهيا به توجه با
 و قانون ريمغا شهرها، ياسالم يشوراها مصوبات در نگيپارک نيتأم دمع اي حذف ،يکسر
 يبرا عوارض نييتع نيبنابرا است، شده ابطال و صيتشخ اراتياخت حدود از خارج
 يسالها در نگيپارک يواگذار اي نگيپارک فروش يمحاسبات جدول عنوان تحت نگيپارک

 بسطام ياسالم يشورا باتمصو از بسطام شهر عوارض تعرفه از ١٣٩٤ ،١٣٩٥ ،١٣٩٦
ـ   ٥٧٣ شماره يرأ و ١٦/٢/١٣٩٢ـ   ١٠٠ يال ٩٧ شماره يرأ در مندرج دالئل به
 اراتياخت حدود از خارج و قانون ريمغا يادار عدالت وانيد يعموم أتيه ١٤/٦/١٣٩٦
 نييآ و التيتشک قانون ٨٨ ماده و ١٢ ماده ١ بند به مستند و است شهر ياسالم يشورا
  .شود  ميابطال ١٣٩٢ سال مصوب يادار عدالت انويد يدادرس

  يبهرام مدکاظمي ـ محادار عدالت وانيد يعموم أتيه سيرئ
                                                         

  ٢٠/٣/١٣٩٩                                                                          ٩٨٠٠٠١٤شماره
  ليبسمه تعا

  اكبرپورجناب آقاي 
  ايران مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالميمديره و  رئيس محترم هيأت

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

 پيوست جهت درج در روزنامه رسمي به ٣٠/٢/١٣٩٩مورخ  ٩٩٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٠٣٤٦
  .گردد ارسال مي

  ومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربينعم مديركل هيأت
  

  ٩٨٠٠٠١٤ :پرونده      شماره ٣٤٦ :دادنامه شماره     ٣٠/٢/١٣٩٩: دادنامه تاريخ
  .عمومي ديوان عدالت اداري  هيأت:مرجع رسيدگي

  کشور کل يبازرس سازمان :يشاك
 نيرمچها و شصت ماتيتصم از ييها قسمت ابطال :خواسته و تيشکا موضوع

ـ   م/ص/١٨٢٧  شماره يابالغ نفت، وزارت ١٤/٤/١٣٩٥ مورخ نيمعاون يشورا جلسه
  رنفتيوز ٢٨/٧/١٣٩٥ مورخ ٢/٢٠ـ   ٣٤٤٣٥٧ شماره بخشنامه و  ٢٧/٥/١٣٩٥

 کشور کل يبازرس سازمان يهمگان نظارت و يحقوق معاونت سرپرست :کار گردش
  :که است کرده ماعال ٥/١٢/١٣٩٧ـ   ٢٧٧٦٤١ شماره تنامهيشکا موجب به

 با نفت وزارت نيمعاون يشورا ٢٧/٥/١٣٩٥ـ   م/ص/١٨٢٧ شماره هيابالغـ  ١«
 هيابالغ و » قراردادها در فساد بروز يمباد با مقابله يکارها راه دستورالعمل « موضوع
 با مجموعه ريز يشرکتها به يابالغ نفت ريوز ٢٧/٥/١٣٩٥ـ   ٣٤٤٣٥٧٢/٢٠ شماره
 و رانيا نفت يمل شرکت در تومان ارديليم ٤٠ از شيب معامالت دييتأ به الزام « موضوع
 پخش شيپاال ران،يا گاز يمل يشرکتها در تومان ارديليم ١٠ از شيب و تابعه يشرکتها
 يشرکتها مديره هيأت در تابعه يشرکتها و يميپتروش عيصنا و رانيا ينفتهاي  فرآورده

 سازمان ليتشک قانون يياجرا نامه نييآ) ٥٠ (ماده) ز (بند مفاد وفق » ربطيذ ياصل
  .است گرفته قرار يبررس مورد کشور کل يبازرس

 گانهي مناقصات، يبرگزار قانون ٦ ماده) ز (و) هـ (جزء مفاد وفق که ييآنجا ازـ ٢
 اي ديتجد درباره يريگ ميتصم نيهمچن و مناقصه دوم و اول برندگان نييتع يينها مرجع
 ٥ ماده) هـ (بند مفاد وفق يطرف از و باشد  ميمناقصه ونيسيکم فيوظا از مناقصه لغو

 انتخاب با يدولت يشرکتها در مناقصات ونيسيکم ياعضا نييتع فقط مذکور، قانون
 از شيب معامالت ارسال بر يمبن نفت وزارت تابعه يشرکتها الزام لذا. باشد  ميمديره هيأت
 قانون) ٦ (ماده مفاد برخالف ياصل شرکت مديره هيأت يينها دييتأ يبرا شده ذکر نصاب
  .باشد  ميمناقصات يبرگزار
 ياقدام مذکور،هاي  هيابالغ اصالح بر يمبن متعددهاي  يريگيپ و مکاتبات رغميعلـ  ٣

 ريوز هيابالغ وفق کماکان نفت وزارت تابعه يشرکتها و رفتهينپذ صورت خصوص نيا در
  .ندينما  مياقدام نفت
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  :فوق مراتب به توجه باـ ٤
 يينها مرجع گانهي مناقصات، يبرگزار قانون ٦ ماده) ز (و) هـ (جزء مفاد وفق: اوالً

 از مناقصه لغو اي ديتجد درباره يريگ ميتصم نيهمچن و مناقصه دوم و اول برندگان نييتع
  .باشد  ميمناقصه ونيسيکم فيوظا

 ونيسيکم ياعضا نييتع فقط مذکور، قانون ٥ ماده) هـ (بند مفاد وفق: اًيثان
  .باشد  ميمديره هيأت انتخاب با يدولت يشرکتها در مناقصات
 ذکر نصاب از شيب معامالت ارسال بر يمبن نفت وزارت تابعه يشرکتها الزام: ثالثاً

 يبرگزار قانون ٦ ماده خالف بر ياصل شرکت مديره هيأت يينها دييتأ يبرا هيابالغ در شده
  .باشد  ميمناقصات
 بر نظارت بر ناظر نفت، وزارت اراتياخت قانون ٣ ماده) ب (جزء ٦ و ٥ يبندها: رابعاً
 ماتيتصم خصوص در يريگ ميتصم نه باشد  ميتابعه يشرکتها عملکرد کنترل
 ابطال ن،يقوان حيصح ياجرا و امور انيجر حسن جهت به رو نيا از. مناقصه ونيسيکم
  ».تقاضاست مورد تيشکا موردهاي  هيابالغ

  :است ريز شرح به اعتراض موردهاي  مقرره متن
   نفت وزارت نيمعاون يشورا ٢٧/٥/١٣٩٥ـ   م/ص/١٨٢٧ :شماره هيابالغ «
 جلسه » نيچهارم و شصت « ماتيتصم خالصه وستيپ به احترام، با سالم؛ با
 مشاور. گردد  ميفاديا يمقتض اقدام و استحضار جهت ١٤/٤/١٣٩٥ مورخ نيمعاون يشورا
 خيتار نيمعاون يشورا جلسه » نيچهارم و تشص « ماتيتصم خالصه کل ريمد و ريوز
  وزارت مقام حضور در ١٤/٤/١٣٩٥

  :حاصله جينتا و شده مطرح موضوعات خالصه
  )١٥١٨٥١ (قراردادها در فساد بروز يمباد با مقابله يکارها راه دستورالعمل

 يبررس مورد قراردادها در فساد بروز يمباد با مقابله يکارها راه دستورالعمل مبحث
 آن، با مرتبط موضوعات و قراردادها با ارتباط در ياصل شرکت چهار شد مقرر و گرفت رقرا

 ملحوظ رسد  ميآنان نظر به ياصالحات چنانچه و کنند نظر اعالم و يبررس ماه دو ظرف
 و اصول قراردادها طيشرا در موظفند همه که شود تيرعا اصل نيا ضمناً. رديگ قرار نظر
  .کنند تيرعا را قراردادها يعموم طيشرا

 اجرا از قبل چه و اجرا نديفرآ در چه شود گرفته يحقوق امور نظر قراردادها تمام در
  .شود يريگ ميتصم و مطرح شرکتها مديره هيأت در قرارداد موضوع باشد ازين چنانچه و

  .گردد اخذ زين مديره هيأت نظر مناقصه در رفتن از پس ديبا حتماً همها  مناقصه در
  .باشد  ميمناقصات اي قراردادها رد اي و قبول يريگ ميتصم رکن همدير هيأت
 ونيسيکم اي مناقصه ونيسيکم به را خود ارياخت ضيتفو حقها  مديره هيأت
  .ندارند معامالت

  .گردد ابالغ ريوز بيتصو از پس و هيته مقدم دکتر يآقا را مانيپ چند ديگرد مقرر
  )١٤٣٧٩٨ (نفت صنعت يخيتار اسناد اعيابت و يريگيپ

 مسجدهاي  موزه موضوع و نفت صنعت يخيتار اسناد اعيابت و يريگيپ موضوع
 کل اداره از يارجاع نفت صنعتهاي  موزه طرح يانداز راه موضوع تاًينها و آبادان و مانيسل

  .مينشوها  مقوله نيا ديخر وارد اصالً: شد مقرر و گرفت قرار يبررس مورد يعموم روابط
 توسط سند نيا بود نفت صنعت موزه ازين مورد و بود رزشا قابل يسند چنانچه

 محل در تهران موزه محل.رديگ قرار نفت ارياخت در و شود يداريخر يمل اسناد سازمان
  .باشد تهران پژوهشگاه
 و شود استفاده موزه يانداز راه يبرا دارد وجود شرکت هر در که ياضاف يروهاين از
 سازمان جاديا به ازين لذا و کند اداره شرکت همان ياضاف يروهاين را يشرکت هر موزه
  .ستينها  موزه يانداز راه يبرا ديجد يروين و ديجد

  نفت وزارت ٢٨/٧/١٣٩٥ـ   ٢/٢٠ـ   ٣٤٤٣٥٧ شماره هيابالغ
  نفت وزارت تابعه ياصل يشرکتها محترم عامل رانيمد
 تيمسئول به توجه با وزارتخانه، نيمعاون يشورا ١٤/٤/١٣٩٥ دوشنبه جلسه مذاکرات رويپ
 و شرکت اتيعمل هيکل بر آنها اشراف ضرورت و ياصلهاي  شرکت مديره هيأت يقانون

 در که هيابالغ نيا در مقرر نصاب از باالتر معامالت در ژهيو به آنها، تابعه يفرع يشرکتها
 قانون ٣ ماده) ب (بند) ٦ (جزء استناد به لهيوس نيبد رسد،  ميانجام به شرکتها نيا

 ريز موارد ،ياسالم يشورا مجلس ١٩/٢/١٣٩١ مصوب نفت وزارت اراتياخت و فيوظا
  :گردد  ميابالغ قيدق تيرعا جهت
 خصوص در را خود اراتياخت عنوان چيه به ستندين مجاز شرکتها مديره هيأتـ  ١
 ها، کارگروه شرکتها، به هيابالغ نيا در مقرر زانيم از باالتر نصاب با معامالت انجام
 يارهاياخت ضيتفو نيچن زين تاکنون اگر و ندينما ضيتفو مشابه نيعناو و نهاويسيکم

  .شود کني لم کان فوراً ديبا باشد، گرفته صورت
 شـرکت مديره هيأت بيتصو به ديبا يجار مقررات طبق که يمعامالت بر عالوهـ ٢

 اي و( آنها يفرع يشرکتها يتمام زين و ياصل يشرکتها معامـالت يتمام برسد، ياصل

 يصورت در ،)شود  مينيتأم يمحل چه از آنها منابع نکهيا از نظر صرف تعهد، جاديا هرگونه
 عيناص و پخش و شيپاال ران،يا گاز يمل يشرکتها در آنها از کي هر برآورد مبلغ که

 و رانيا نفت يمل شـرکت در و تومان ارديليم ١٠ از شيب آنها تابعه يرکتهاش و يميپتروش
 صالحيذ مقامات دييتأ از پس الزاماً باشد، تومان ارديليم ٤٠ از شيب آن تابعه يشرکتها
 رهيمد أتيه يينها دييتأ يبرا ديبا )مورد حسب( يفرع شرکت مديره هيأت اي ياصل شرکت
 مورد حسب يفرع يشرکتها زين و ياصل شرکت مقامات. گردد ربطيذ ياصل يشرکتها
 و تعهد جاديا به نسبت ياصل شرکت رهمدي هيأت مصوبه افتيدر از شيپ ستندين مجاز
  .ندينما اقدام قراردادها ذيتنف

 توسط آن ابالغ و مشخصهاي  تيفعال انجام يبرا شرکتها بودجه در اعتبار درجـ ٣
  .باشد  نميهيابالغ نيا ٢ بند موضوع مجوز يمعنا به ياصل شرکت مديره هيأت
 يبرا گردد،  مييلقت واحد مجموعه کي متعارف طور به که معامالت شکستنـ ٤
  ».باشد  نميمجاز )٢ بند در مذکور( شده ادي نصاب از خروج

 حهيال موجب به نفت ريوز ارياالخت تام يحقوق ندهينما مذکور، تيشکا به پاسخ در  
  :که است داده حيتوض ٢٧/٥/١٣٩٨ـ   ٢٣٩٠٥١٤ شماره
 ٢٧/٥/١٣٩٥ ـ م/ص/١٨٢٧ شماره هيابالغ ابطال ،يميتقد دادخواست متن در يشاکـ  ١«
 ٢٨/٧/١٣٩٥ـ ٢/٢٠ـ   ٣٤٤٤٣٥٧ شماره بخشنامه آن رويپ و نفت وزارت نيمعاون يشورا
 و ٥ مواد به استناد با را قراردادها در فساد بروز يمباد با مقابله يکارها راه دستورالعمل در
 قانون ٥ ماده) هـ (بند که است يحال در نيا. است خواسته مناقصات يبرگزار قانون ٦
 ونيسيکم ياعضا: دارد  ميمقرر باشد  ميمناقصات يسازمانده خصوص در که کورمذ

 بخشنامه و هيابالغ نيبنابرا. باشد  ميمديره هيأت انتخاب با يدولت يشرکتها در مناقصات
  .است شده بيتصو ينظارت باب از و مذکور ماده يراستا در کامالً نظر مورد

 قانون ٦ ماده) ز (و) هـ (بند با عنه ضمعترهاي  هيابالغ رتيمغا به پاسخ درـ ٢
 اول برندگان نييتع« : دارد  ميمقرر مذکور ماده) هـ (بند: دارد  مياعالم مناقصات يبرگزار

 که » مناقصه لغو اي ديتجد درباره يريگ ميتصم« : دارد  ميمقرر) ز (بند و مناقصه دوم و
 نظارت عنوان به مذکور بخشنامه و کرده انيب را مناقصات ونيسيکم فهيوظ کامالً
  .باشد  ميناظر يآگاه و اطالع آن از هدف و بوده ياستطاع
 متن در که( نفت ريوز ١٠/١١/١٣٩٥ ـم/ص/٣٩٥٨ شماره نامه در که طور همانـ ٤

 موردهاي  هيابالغ است، شده اشاره )است شده ذکر يشاک توسط يميتقد دادخواست
 يبرگزار قانون ٦ ماده ونيسيکم فيوظا اب يرتيمغا و دارد ينظارت جنبه کامالً تيشکا

  .ندارد مناقصات
 ٢٧/٥/١٣٩٥ ـم/ص/١٨٢٧ شماره هيابالغ در که طور همان فوق، موارد دييتأ درـ   ٥
 اي مناقصه ونيسيکم به را خود ارياخت ضيتفو حقها  مديره هيأت«: است دهيگرد اعالم
 مفاد از نيبنابرا. است يرتنظا کامالً ميتصم کي خود نيا و» ندارند معامالت ونيسيکم
 و گردد  نمييريگ جهينت مناقصات ونيسيکم فيوظا نقض مذکور بخشنامه و هيابالغ

 حکم صدور فوق مراتب به تيعنا با. باشد  نميياول قيطر به مذکور قانون ٦ ماده خالف
  ». استدعاست مورد يشاک تيشکا رد بر يمبن ستهيشا

 نيمعاون و سيرئ حضور با ٣٠/٢/١٣٩٩ خيرتا در يادار عدالت وانيد يعموم أتيه
 از پس و شد ليتشک وانيد شعب دادرسان و مستشاران و رؤسا و يادار عدالت وانيد

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

  عمومي هيأت يرأ
 اراتيختا و فيوظا قانون ٣ ماده شرح به نفت وزارت اراتياخت و فيوظا به نظر
 ١٤/٤/١٣٩٥ مورخ ماتيتصم خالصه ٣ و ٤هاي  قسمت ١٣٩١ سال مصوب نفت وزارت
 نظر اخذ به الزام بر يمبن نفت وزارت نيمعاون يشورا جلسه نيچهارم و شصت
 رکن عنوان به زهيمم أتيه هينظر لحاظ با و مناقصه يبرگزار از پس مديره هيأت
 شماره هيابالغ از  ٢ بند و مناقصات و اقرارداده رد اي و قبول مورد در يريگ ميتصم

 نفت وزارت تابعههاي  شرکت الزام «در نفت ريوز ٢٨/٧/١٣٩٥ مورخ ٢/٢٠ـ   ٣٤٤٣٥٧
هاي  شرکت مديره هيأت به يينها دييتأ جهت شده ذکر نصاب از شيب معامالت ارسال به
 قانون ٣ ماده در مندرج نفت وزارت يقانون اراتياخت و فيوظا حدود از خارج »ياصل
 ٦ ماده »ز «و »هـ« جزء مفاد مخالف و ١٣٩١ مصوب نفت وزارت اراتياخت و فيوظا
 مرجع گانهي عنوان به مناقصه ونيسيکم ييشناسا بر يمبن مناقصات، يبرگزار قانون
 و مناقصه لغو اي ديتجد مورد در يريگ ميتصم اي و مناقصه برندگان نييتع در يينها

 در مديره هيأت ارياخت به ناظر مذکور، قانون ٥ ماده »هـ «بند مفاد مخالف نيهمچن
 ماده ١ بند به مستند و است يدولتهاي  شرکت در مناقصات ونيسيکم ياعضا نييتع
 ١٣٩٢ سال مصوب يادار عدالت وانيد يدادرس نييآ و التيتشک قانون ٨٨ ماده و ١٢

  .شود  ميابطال
  يامبهر مدکاظمي ـ محادار عدالت وانيد يعموم أتيه سيرئ
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