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

۲۰۰

   كشور وزارت  ۱۷/۵/۱۳۹۶  قانون خدمت وظيفه عمومي) ٣٥(قانون اصالح ماده 
  ١  وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح

 نحوه قانون« الحاقي به ) ٤(ضوع صدر ماده واحده و تبصره هاي رئيس مجلس شوراي اسالمي مو   نظريه
  ٢  هيأت وزيران  ۱۱/۱/۱۳۹۶  » قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران)١٣٨(و يكصد  و سي و هشتم ) ٨٥(هشتاد و پنجم  اصولاجراء 

   تعرفه عوارض١ ماده٦ابطال تبصره:  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع۴۴۷رأي شماره 
   مصوب شوراي اسالمي شهر اروميه به لحاظ مغايرت با قانون ١٣٩٤اي خدمات سال  و به

  و خروج از حدود اختيارات مرجع تصويب
  ٢  شوراي اسالمي شهر اروميه  ۱۰/۵/۱۳۹۶

 دستورالعمل ١٤ابطال بند ب ماده :  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع۴۵۰رأي شماره 
خصوص اخذ عوارض ابقاي ساختمان از بابت كسري فضاي  در١٣٩٤تعرفه عوارض محلي سال 

باز حذف يا كسري پاركينگ و مازاد بر تراكم به لحاظ مغايرت با قانون و خارج از حدود اختيارات 
  مرجع تصويب

  ٣  اسالمي شهر اسكوشوراي   ۱۰/۵/۱۳۹۶

  ٨/٦/١٣٩٦  درخصوص ويرايش سوم كتاب ارزش نسبي خدمات سالمتنامه  تصويب
  شکي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پز

   وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي 
  سازمان برنامه و بودجه کشور

٤  

  و فروش رقبات، نامه اجرايي قانون ابطال اسناد  الحاقي آيين) ٢١(به ماده ) ٣(الحاق تبصره 
ـ وزارت جهاد وزارت   ٨/٦/١٣٩٦  آب و اراضي موقوفه فرهنگ و ارشاد اسالمي 

ـ وزارت امور اقتصادي و دار   ٤  اييكشاورزي 

   ١٣٩٦قانون بودجه سال  )١٨(تبصره ) ج(بند ) ١(نامه اجرايي جزء  آيين) ٧(اصالح تبصره ماده 
  ٨/٦/١٣٩٦  كل كشور

ـ وزارت امور وزارت  ارتباطات و فناوري اطالعات 
ـ اقتصادي و دارايي بانک مرکزي جمهوري  

   سازمان برنامه و بودجه کشور اسالمي ايرانـ 
٤  

  )١٣٢(ماده ) د(نامه اجرايي بند  اقي به آيينالح) ٥(اصالح ماده 
  ٨/٦/١٣٩٦  هاي مستقيم اصالحي قانون ماليات

ـ وزارت صنعت، معدن  وزارت امور اقتصادي و دارايي 
ـ و تجارت ـ سازمان   سازمان برنامه و بودجه کشور 

ـ حفاظت محيط زيست عالي مناطق دبيرخانه شوراي 
ـ صنعتي و ويژه اقتصادي   آزاد تجاري 

٤  

  
  
  
  
  

  ٥/٦/١٣٩٦                                                                         ٤٦١٣٤/٨١رهشما
  حجت االسالم والمسلمين جناب آقاي دكتر حسن روحاني

  رياست محترم جمهوري اسالمي ايران
  در اجراي اصل يكصد و بيست١٩/١١/١٣٩٢ مورخ١٧٣٢٨٢/٤٩٤٩٠عطف به نامه شماره

قانون خدمت وظيفه ) ٣٥(قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران قانون اصالح ماده ) ١٢٣(و سوم 
عمومي كه با عنوان اليحه به مجلس شوراي اسالمي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني 

  .گردد  و تأييد شوراي محترم نگهبان، به پيوست ابالغ مي١٧/٥/١٣٩٦شنبه مورخ  روز سه
  س شوراي اسالمي ـ علي الريجانيرئيس مجل

  ١١/٦/١٣٩٦                                                                            ٧٠٩٤٨رهشما
   كشور ـ وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلحوزارت

 پيوست در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران به
شنبه  كه در جلسه علني روز سه» قانون خدمت وظيفه عمومي) ٣٥(صالح ماده قانون ا«

مورخ هفدهم مردادماه يكهزار و سيصد و نود و شش مجلس شوراي اسالمي تصويب و 
 مورخ ٤٦١٣٤/٨١ به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره ١/٦/١٣٩٦در تاريخ 

  .گردد ت اجرا ابالغ مي مجلس شوراي اسالمي واصل گرديده، جه٥/٦/١٣٩٦
  رئيس جمهور ـ حسن روحاني

  
  قانون خدمت وظيفه عمومي) ٣٥(اصالح ماده قانون 

 ٢٢/٨/١٣٩٠قانون خدمت وظيفه عمومي اصالحي مصوب ) ٣٥( در ماده ماده واحدهـ 
  .گردد حذف مي» يا خارج از«عبارت 

 ۱۳۹۶ماه   شـهريورشانزدهم نبهـشپنج
 

  ۲۱۱۱۷ شمارهوم سسال هفتاد و 
  

)۹۸۲( 
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 هفدهم مردادماهشنبه مورخ  قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز سه
 ١/٦/١٣٩٦يكهزار و سيصد و نود و شش مجلس شوراي اسالمي تصويب شد و در تاريخ 

  .به تأييد شوراي نگهبان رسيد
  رئيس مجلس شوراي اسالمي ـ علي الريجاني

  
) ٤( رئيس مجلس شوراي اسالمي موضوع صدر ماده واحده و تبصره     هنظري

  )٨٥(شتاد و پنجم  هاصولقانون نحوه اجراء « الحاقي به 
  »قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران) ١٣٨(و يكصد و سي و هشتم 

                                                                                                                             ١     
  

  ١١/٦/١٣٩٦                                                                    ب    /هـ٤٨٠٦٩رهشما
 والمسلمين جناب آقاي دكتر روحاني االسالم حجت

  رياست محترم جمهوري اسالمي ايران
هـ ٥٤٣٧٠ت/٣٣٧٦٦ محترم وزيران به شماره نامه هيأت بازگشت به رونوشت تصويب

 ١٣٩٦ون بودجه قان) ١٢(تبصره » ج«اجرايي بند نامه  آيين«: ، موضوع٢٤/٣/١٣٩٦مورخ 
هيأت بررسي و تطبيق مصوبات «ها و اعالم نظر مقدماتي  ، متعاقب بررسي»كل كشور

قانون نحوه اجراء «الحاقي به ) ٤(و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره » دولت با قوانين
 جمهوري  قانون اساسي) ١٣٨(و يكصد و سي و هشتم ) ٨٥(اصول هشتاد و پنجم 

مراتب متضمن اعالم   آن،  نامه اجرايي آيين) ١٠(و ماده » صالحات بعدياسالمي ايران و ا
 قانوني و اعالم نتيجه به اين جانب ابالغ  نظر قطعي جهت اقدام الزم در مهلت مقرر

قانون، آن بخش از مصوبه  بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در . گردد مي
  .االثر خواهد بود كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي

كل كشور، دستگاههاي ١٣٩٦قانون بودجه ) ١٢(تبصره » ج«نظر به اينكه وفق بند «
باشند نسبت به بازخريد كاركنان مازاد رسمي و غيررسمي و پرداخت  اجرايي مجاز مي

محل «شوند از  پاداش پايان خدمت به افرادي كه بر اساس قانون، بازخريد يا بازنشسته مي
، عليهذا نظر به تعريف »اقدام نمايند... اين قانون) ٩( جدول شماره ٥٣٠٠٠٠ـ١٧١ اعتبار رديف

 ، ـ١٣٦٦قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب) ٧(و نحوه مصرف آن در ماده » اعتبار«
كه وجوه ) ٩( جدول شماره ٥٣٠٠٠٠ـ١٦٥مصوبه از حيث تغيير محل اعتبار به رديف » ٣«بند 

  ».بيني قانونگذار قرار گرفته است، مغاير قانون است گر مورد پيشهاي دي آن براي مصرف در محل
  رئيس مجلس شوراي اسالمي ـ علي الريجاني

  
  ٢٥/٥/١٣٩٦                                                                       ٩٤/١١٦٦/ره هـشما

  يبسمه تعال
  ي جاسبيجناب آقا

  راني اي اسالميور جمهيرعامل محترم روزنامه رسميمد
  با سالم

 مورخ ٤٤٧ به شماره دادنامه يوان عدالت اداري ديعمومي هيأت ك نسخه از رأي
  : با موضوع١٠/٥/١٣٩٦

 مصوب شوراي ١٣٩٤ تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال ١ ماده٦ تبصرهابطال«
» اسالمي شهر اروميه به لحاظ مغايرت با قانون و خروج از حدود اختيارات مرجع تصويب

  .گردد يوست ارسال مي به پيجهت درج در روزنامه رسم
ـ مهديوان عدالت اداري دي تخصصيأتهايهسرپرست  و يعموم هيأت ركليمد   ني دربي 

  
  ٩٤/١١٦٦: روندهالسه پک     ٤٤٧ :ماره دادنامهش      ١٠/٥/١٣٩٦: خ دادنامهتاري

  يوان عدالت اداري ديأت عمومي ه:مرجع رسيدگي
  يي آقاي مجتبي با وکالت آقايخ مرجاني جان نثار شي مرتضي آقا:يشاك

 تعرفه عوارض و بهاء خدمات ١ ماده ٦ ابطال تبصره :موضوع شکايت و خواسته
  هي شهر ارومي اسالمي مصوب شورا١٣٩٤ تابعه در سال يه و سازمانهاي اروميشهردار

ني  آقاي مجتبي آقايي به وکالت از آقاي مرتضي جان نثار شيخ مرجا:گردش کار
 ي تعرفه عوارض و بهاء خدمات شهردار١ ماده ٦ابطال تبصره  ي موجب دادخواستبه

 را خواستار هي شهر ارومي اسالمي مصوب شورا١٣٩٤ تابعه در سال يه و سازمانهاياروم
  :ن خواسته اعالم کرده است کهييشده و در جهت تب

 يخ مرجانيثار ش جان نيالً به وکالت از طرف موکل مرتضيبا سالم و احترام، توک«
ه در ي اروميه و شهرداري شهر ارومي اسالميبر طبق مصوبه شورا: رساند  ميبه استحضار

 ١٣٩٤ تابعه در سال ي و سازمانهاي تعرفه عوارض و بهاء خدمات شهردار١ ماده ٦تبصره 
   است در صورت ي الزامي هر واحد مسکوني باز براي متر فضا٢٠رعايت : نمايد مي انيکه ب
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .باشد هاي فوق مربوط به ترتيب درج در روزنامه رسمي كشور مي ـ توضيح اينكه شماره١

ش تعداد واحدها در اثر تخلف يا افزايط خاص قطعه و يل شرايبه دل تأمين عدم امکان
ر ي در سا١٥ pت فرسوده و  در باف١٠ pزان ي باز به مي فضاي، عوارض کسريساختمان
مجاز ي غيرربناين در صورت احداث زي هر مترمربع اخذ خواهد شد همچنيبافتها برا

باز  ي فضايت کسري در صورت مشمولي و غربي و شرقي در قطعات شماليتجار
 اخذ p٥٠ ي باز بر مبناي فضاي، عوارض کسريا توسعه تجاري، پس از احداث يمسکون

 يشروي که پين در صورتيهمچن). نشدهي تأمين  باز مسکونيازان فضيبه م(خواهد شد 
 ي باز در صورت استفاده مسکوني فضاي درصد ملک باشد کل کسر٧٠ش از يساختمان ب

 که يدر ضمن در موارد%) ٧٠ش از ي مساحت بيبرا. ( اخذ خواهد شد٣٠ p يبر مبنا
 مذکور اقدام يگردد بر اساس توافقات، کسر  ميون مصالحه مطرحيسيمراتب در کم

 باز ي فضايمجاز، کسري غيرش تعداد واحد مسکونيگردد در ضمن در صورت افزا مي
ت به تبصره يلذا با عنا.  اخذ خواهد شد٣٠ pب ي موجود با ضريشرويز فارغ از پيد نيجد

 و ي قانون شهردار١٠٠ژه ماده يمذکور که کل تبصره مذکور بر خالف قانون به و
 ي و رأي قانون شهردار١٠٠ ماده ٣ و ٢ا که بر طبق تبصره باشد چر  ميآنهاي  تبصره

باشد اخذ هرگونه   ميوستي که به پ١٥٢٩ به شماره يوان عدالت اداري ديأت عموميه
 را ١٠٠ون ماده يسيمه مقرر در کميزان جريا عوارض عالوه بر ميمه يوجه به عنوان جر

ربنا ي زيشروي تراکم و پمه مازاد بريخالف قانون دانسته است و لذا پس از اخذ جر
  ». ابطال آن مورد استدعاستي اخذ عوارض وجود نداشته و تقاضاي برايضرورت

  :ر استي مورد اعتراض به قرار زيمتن تعرفه در قسمتها
  ي عوارض پروانه ساختمان:١ماده«

 است در صورت ي الزامي هر واحد مسکوني باز براي متر فضا٣٠ت ي رعا:٦تبصره
ش تعداد واحدها در اثر تخلف يا افزايط خاص قطعه و يل شرايبه دل تأمين عدم امکان
ر ي در سا١٥ p در بافت فرسوده و ١٠ pزان ي باز به مي فضاي، عوارض کسريساختمان
مجاز ي غيرر بناين در صورت احداث زيهمچن.  هر مترمربع اخذ خواهدشديبافتها برا

 باز ي فضايت کسري در صورت مشمولي و غربي و شرقي در قطعات شماليتجار
 اخذ ٥٠ p ي باز بر مبناي فضاي، عوارض کسريا توسعه تجاري، پس از احداث يمسکون

 يشروي که پين در صورتيهمچن). نشدهي تأمين  باز مسکونيزان فضايبه م(خواهد شد 
 ي باز در صورت استفاده مسکوني فضاي درصد ملک باشد کل کسر٧٠ش از يساختمان ب

 که يدر ضمن در موارد%) ٧٠ش از ي مساحت بيبرا(واهد شد  اخذ خ٣٠ p يمبنا بر
گردد   ميگردد بر اساس توافقات، کسري مذکور اقدام مراتب در کميسيون مصالحه مطرح مي

ز يد ني باز جدي فضايمجاز، کسري غيرش تعداد واحد مسکونيدر ضمن در صورت افزا
  ». اخذ خواهد شد٣٠ pب ي موجود با ضريشرويفارغ از پ

حه يه به موجب الي شهر ارومي اسالميس شورايت مذکور، رئياسخ به شکادر پ
  :ح داده است کهي توض٨/٢/١٣٩٥ ـ ٤٩١/٩٥شماره 
  يوان عدالت اداري ديأت عمومياست محترم هير«

 يه صادره و نسخه ثاني معطوفاً به اخطار٩٤/١١٦٦احتراماً، در پرونده کالسه 
ه ي شهر ارومي اسالمي به شورا٢٢/١٢/١٣٩٤خ ي که در تاريدادخواست و ضمائم ارسال

ح و ي به منظور انجام تبادل لوايده لذا با لحاظ دادخواست مدارک و ضمائم ارساليابالغ گرد
 معنون يل را مشعر بر رد ادعاي موارد مشروحه و مفصله ذيت قانوني در موقعييپاسخگو

  :رساند ي ميوان عدالت اداري ديأت عموميبه سمع و استحضار ه
 خواسته يميبا تامل و دقت نظر در مندرجات ستون خواسته در دادخواست تنظ: الًاو

ها و ين تعرفه عوارض و بهاء خدمات شهرداريي تع١ ماده ٦منحصراً ابطال تبصره 
 يبوده و قطع نظر از عدم ارائه مدارک و مستندات شخص١٣٩٤ تابعه در سال يسازمانها

خوذه أ ميت و پروانه و مجوز ساختمانيه سند مالکضاً عدم ارائي و ايمرتبط به رقابت ملک
 و شورا ي بوده باشد در سوابق شهرداري ويکه نشانگر عدم اجابت مورد تقاضا و ادعا

  .باشد ي نمي و مقرون به دالئل مثبته و موجهه قانونيمتک
ه و ي ارومي تعرفه عوارض و بهاء خدمات شهردار٦تعرفه و خاصه تبصره : اًيثان
ت مقررات و ي شورا با رعاين و مصوب از سوي به نحو مع١٣٩٤ابعه در سال  تيسازمانها

ب ينظر و جداول و ضرا ه در سال مورديدنظر در طرح جامع شهر ارومي تجدييضوابط اجرا
 به طور ي باز مازاد بر واحد مسکونين و سطح مجاز و حداقل فضاينه سطح اشتغال زميمع

ن شده به داللت ييب تعي گرچه ارقام و ضران شده استييمتفاوت و با نظر مساعد تع
 ين موضوعه طرح جامع مزبور بر مبناي به طور مطلق از نظر مقررات و قوانيوستيجدول پ

گر ي ندارد به عبارت دي به متقاضيده ارتباطين گرديين و تعيي تبيضوابط آمره قانون
  .باشد  نمينفع در ابطال خواسته مزبورينامبرده اساساً ذ

ن صورت برابر ضوابط يرش مورد ادعا در ايضاف بر موارد مذکور و فرض پذم: ثالثاً
 باز و يربط اقتضاء دارد که به طور قطع فضاي القاعده مالک ملک ذي شهر عليليطرح تفص

رسد  کسري پارکينگ را در عرصه ملک مورد تقاضا تأمين و برآورد نمايد لذا به نظر مي
ز ين امر مهم ني مورد تقاضا اجابت اير احداثيمقادت عرصه ملک و ي رغم متراژ و محدودبه
 مصوبه ٦ شهر که با لحاظ بند ي اسالمين مصوبه شورايسور نخواهد بود، بنابرايم

۸۸۷ 
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بندي مسکوني شهرها   شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران تحت عنوان منطقه١٤/١٢/١٣٧١
  .گردد نيز به پيوست ارائه ميتبيين گرديده لذا مساعد به حال متقاضي است لذا جداول مزبور 

 ي اسالميمات و مصوبات شوراي تصمي االصول مجري عليسازمان شهردار: رابعاً
 ي سطح اشغال و مجاز و از جمله کسرين و تعرفه عوارض فضاهاييشهر در مورد تع

ي ن شهرين و مقررات زمي طرح جامع و قواني مسکوني باز در واحدهايسطوح فضا
  . شود  ميوست جهت مالحظه ارساليز به پيدول مورد اشاره نباشد که رونوشت ج مي

 ي مستدعيموجه و قانوني غيرت و رد ادعاي بذل عنايبنا به مراتب منعکسه استدعا
  ».را دارم
ن يس و معاوني با حضور رئ١٠/٥/١٣٩٦خ ي در تاريوان عدالت اداري ديأت عموميه

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

  
   هيأت عموميرأي

ران ي اي و معماري شهرسازي عالي شورا تأسيسقانون ٢ ماده ٤به موجب بند 
ف ي از جمله وظايشهرسازهاي  نامه آيينارها و ضوابط و يب معي تصو١٣٥١مصوب سال 

 قانون ي اصالح٥باشد و به موجب ماده  ميران ي اي و معماري شهرسازيعال يشورا
رات آنها در يي و تغي شهريلي تفصيب طرحهاي و تصوي بررس١٣٨٩شده مصوب سال ادي

نظر به مراتب مذکور . ون مقرر در ماده مذکور محول شده استيسيهر استان بر عهده کم
ف و انتخابات يالت، وظايقانون تشک ٧١ ماده ٣٤ طبق بند ي اسالمينکه شوراهايو ا

 آن يبعدهاي  هي با اصالح١٣٧٥ مصوب سال  کشور و انتخاب شهرداراني اسالميشوراها
م و ي و حريلي و تفصي و جامع شهرسازي هادي طرحها تأييد ويفه بررسيصرفاً وظ

 در مراجع ييب نهاي را جهت تصوي شهرها پس از ارائه آن توسط شهرداريمحدوده قانون
 ١٣٩٤ خدمات سال ي تعرفه عوارض و بها١ ماده ٦ن تبصره يربط را دارند، بنابراي ذيانونق

ب يارات مرجع تصويه، خالف قانون و خارج از حدود اختي شهر ارومي اسالميمصوب شورا
 ين دادرسييالت و آيقانون تشک ٨٨ و ماده ١٢ ماده ١ و به استناد بند شود  ميصيتشخ

  .شود  مي ابطال١٣٩٢سال  مصوب يوان عدالت اداريد
  قضايي ديوان عدالت اداري ـ مرتضي علي اشراقيعاون م

  
  ٢٤/٥/١٣٩٦                                                                             ٩٤/٢٣٩رهشما

  يبسمه تعال
  ي جاسبيجناب آقا

  راني اي اسالمي جمهوريرعامل محترم روزنامه رسميمد
  مبا سال

 مورخ ٤٥٠ به شماره دادنامه يوان عدالت اداري ديعمومي هيأت ك نسخه از رأي
  : با موضوع١٠/٥/١٣٩٦

 درخصوص ١٣٩٤ دستورالعمل تعرفه عوارض محلي سال ١٤ بند ب ماده ابطال«
 حذف يا كسري پاركينگ و مازاد بر ،اخذ عوارض ابقاي ساختمان از بابت كسري فضاي باز

جهت درج در » ا قانون و خارج از حدود اختيارات مرجع تصويبتراكم به لحاظ مغايرت ب
  .گردد يوست ارسال مي به پيروزنامه رسم
ـ مهديوان عدالت اداري دي تخصصيأتهايهسرپرست و  يعموم هيأت ركليمد   ني دربي 

  
  ٩٤/٢٣٩: روندهالسه پک       ٤٥٠ :ماره دادنامهش      ١٠/٥/١٣٩٦: خ دادنامهتاري

  يوان عدالت اداري ديأت عمومي ه:مرجع رسيدگي
  ي غالمرضا عنبي با وکالت آقايي اسکوي خداداد مشهودي آقا:يشاك

 دستورالعمل تعرفه عوارض ١٤ ابطال بند ب ماده :موضوع شکايت و خواسته
 باز، ي فضاي ساختمان از بابت کسري در خصوص اخذ عوارض ابقا١٣٩٤ سال يمحل

  نگ و مازاد بر تراکمي پارکيا کسريحذف 
 موجب  آقاي غالمرضا عنبي به وکالت از آقاي خداداد مشهودي اسکويي به:گردش کار

 در ١٣٩٤ سال ي دستورالعمل تعرفه عوارض محل١٤بند ب ماده  ابطال يدادخواست
نگ ي پارکيا کسري باز، حذف ي فضاي ساختمان از بابت کسريخصوص اخذ عوارض ابقا

  :ن خواسته اعالم کرده است کهييت تب را خواستار شده و در جهو مازاد بر تراکم
  يوان عدالت اداري ديأت عمومياست محترم هير«

 ي در پالک ثبتينجانب خداداد مشهوديرساند موکل ا  ميبا سالم به استحضار
 واقع در شهر اسکو که بر اساس پروانه ساختماني صادره از شهرداري مبادرت ٤١/١٦٨١
 مازاد بر يک طبقه بناي که به علت احداث ک دستگاه آپارتمان کرده استي احداث به

ون ماده صد يسي باز موضوع به کمي فضاينگ و کسري پارکيپروانه و به تبع آن کسر
مه از بابت تخلفات مذکور محکوم شده است ي صادره به پرداخت جريارجاع و مطابق رأ

عالم  اي، شهرداريوستي پيشهايمه مطابق فيپرداخت جر  جهتيکه پس از اعالم آمادگ

 يون ماده صد بر اساس مصوبه شورايسي کميم مقرر در رأينموده است که عالوه بر جرا
 مورد ي در پانزده بند بالغ بر ارزش واقعيوستيش پيشهر عوارض ابقاء ساختمان به شرح ف

نکه يت به ايبا عنا. ز گرددي واريال به حساب شهرداري ر٠٠٠/٩٠٠/٢٥٣/٢زان يتخلف به م
ن و ير با قواني مغا١٣٩٤ ي دستورالعمل تعرفه عوارض محل١٤اده مصوبات شورا در م
 ٥ الخصوص تبصره يآن علهاي  ها و تبصرهيژه ماده صد قانون شهرداريمقررات مصوب به و

ن ي را که در ايف اشخاصي، قانونگذار تکليح که در تبصره استنادين توضيباشد با ا  ميآن
ر يا ساينگ ي پارکيا کسريت حذف  موجباييا اجراي يات ساختمانيخصوص در عمل

 يب عوارض معنونه از سوين و مشخص کرده و تصومبرهاند  تخلفات را فراهم آورده
 ين مصوبه توسط شورايکن ايارات آنها بوده ليت و اختي شهر خارج از حدود صالحيشورا

 يرتهايا مغشهر تصويب و به منظور اجرا به شهرداري اسکو ابالغ داشته است لذا با عنايت به
ن مهم ضمن ي که ايماده صد قانون شهردارهاي  ن مصوبه خصوصاً با تبصرهيح ايصر

 ي ال١٤٧٧ و ١٨/١٠/١٣٩١ ـ ٧٧٠ و ٢٤/٩/١٣٩٣ ـ ١٥٢٩هاي   به شمارهيصدور آرا
 هيأت عمومي مورد توجه و نهايتاً منجر ٢٣/٢/١٣٩٢ ـ ١١٦ و ١٢/١٢/١٣٨٦ـ ١٤٨١

زد و يل، ي مختلف از جمله اردبي شهرهايالم اسي ابطال مصوبات مشابه در شوراهابه
 از ي بر ابطال موارديسته صدور حکم مبني شايدگي رسيتاً تقاضاينها. بوشهر شده است

 باز، ي فضاي من جمله کسر١٣٩٤ سال ي دستورالعمل تعرفه عوارض محل١٤بند ب ماده 
  ».نگ، مازاد تراکم مورد استدعاستي پارکيا کسريحذف 

 ارسال شده بود، ي شاکي برايأت عمومي که از طرف دفتر هينقص اخطار رفع يدر پ
أت يکاتور هي ثبت دفتر اند١٤/٤/١٣٩٤ ـ ٤٠٦که به شماره اي  حهي به موجب اليو

  : شده اعالم کرده است کهيعموم
  با سالم«

ـ ٩٤٠٩٩٨٠٩٠٠٠٠٠٠٩٣ه رفع نقص صادره به شماره ياحتراماً، بازگشت به اخطار
 ١٤  در ارتباط با موارد مورد نظر از بند ب ماده٩٤/٢٣٩کالسه  ده در مورد پرون٩/٣/١٣٩٤

رساند همانگونه که در   مي، به استحضار١٣٩٤ سال يدستورالعمل تعرفه عوارض محل
 يا کسريحذف ـ ٢ باز ي فضايکسرـ ١ز ذکر شده صرفاً يت نير شرح شکايقسمت اخ

  ».باشند  ميتيمازاد تراکم موارد مورد نظر شکاـ ٣نگ يپارک
  :ر استيمتن دستورالعمل در قسمت مورد اعتراض به قرار ز

   ساختمانيعوارض ابقا: ١٤ماده «
  ..... ـالف
 بين زير بناـ  پذيرهـ  عوارض ارزش افزوده ناشي از(ـ  در محاسبه عوارض ابقاء، عوارض ب

 عرصه و استفاده ديگر از آن ـ مازاد بر تراکم ـ کسري مساحت) توقفگاه(بردن فضاي پارکينگ 
ـ » مثل باغ يا استفاده مسکوني که کسري مسکوني محاسبه خواهد شد«نوع اعياني ابقاء شده 

پيش آمدگي در معابر عمومي ـ تفکيک عرصه ـ کسري فضاي باز ـ فضاي سبز و فرهنگ 
به غيراز اين رديف عوارض، بقيه . مبناي محاسبه خواهد بود) نشاني شهرنشيني ـ هزينه آتش

  . شمول معادل ضريب و ضوابط صدور پروانه اقدام خواهد شدعوارض در صورت
 تحت عنوان صدور پروانه ساخت يافت عوارض ابقاء، عوارضيدر صورت در: تبصره

  ».اخذ نخواهد شد
حه شماره ي شهر اسکو به موجب الي اسالميس شورايت مذکور، رئيدر پاسخ به شکا

  :ح داده است کهي توض١٤/٦/١٣٩٤ ـ ٤١٨
  يوان عدالت اداري ديأت عموميدفتر هر محترم يمد«

  با سالم
) خداداد مشهودي به وکالت آقاي غالمرضا عنبي(  احتراماً عطف به دادخواست خواهان 

 ٩٤٠٩٩٨٠٩٠٠٠٠٠٠٩٣ به شماره پرونده ٢٠/٤/١٣٩٤ ـ ٩٤/٢٣٩طي پرونده کالسه 
 ورالعمل دست١٤بند ب ماده (اسکو  در خصوص ابطال موادي از مصوبه شوراي اسالمي شهر

 ي در خصوص اخذ عوارض ابقاء ساختمان از بابت کسر١٣٩٤ سال يتعرفه عوارض محل
دارد که   ميله اعالمين وسي، بد)نگ و مازاد بر تراکمي پارکيا کسري باز، حذف يفضا
ه شماره  تأييدي و١٣/١١/١٣٩٣ ـ ٥٩ شهر اسکو استناد به مصوبه شماره ي اسالميشورا

 ٥٠ ماده ١ تبصره ي شهرستا اسکو در اجرايفرماندار ١٥/١١/١٣٩٣ـ ٨٢٤٠/١/١١٢٣
ن ي و همچني اسالمي قانون شوراها٧٧ و ٧١ماده ١٦ات بر ارزش افزوده و بند يقانون مال

 اقدام ي نسبت به وضع عوارض محل١٣٤٦ها مصوب سال ي شهرداري مالنامه آيين ٣٠ماده 
 ون ماده صد ابقاءيسيق کميز طر که ايين راستا در رابطه با ساختمانهايد، که در اينما مي
ها برقرار نموده که از جمله آن عوارض، عوارض ياني اعي تحت عنوان ابقايشوند عوارض مي

 يگر از آن و ارزش افزوده کسري توقفگاه و استفاده دين بردن فضاي از بيارزش افزوده ناش
صوبات  ميآن ط تأمين  و ضرورتي سبز مندرج در طرح توسعه شهري باز و فضايفضا
ارات يز عوارض مازاد بر تراکم مجاز با توجه به اختي و ني و شهرسازي معماري عاليشورا

 از تخلفات برقرار و ين با نگرش بازدارندگيک از عناويحاصله و به تناسب ارزش افزوده هر 
ش صادره به اشتباه به صورت عوارض يکه عنوان موارد مذکور در ف. وضع نموده است
 از، عوارض ارزش افزوده ناشي. گردد ج شده است که بدين نحو اصالح ميحذف پارکينگ در
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 ي بند هـ مصوبه قانونيست که وزارت کشور طين نکته ضروريذکر ا. ن بردن توقفگاهياز ب
  . کرده است تأييد اخذ عوارض ابقاء را١٧/٢/١٣٦٩ ـ ٣٤/٣/١/٣٩٠٠شماره 
 و اثي مازاد بر پروانه ساختمانيدر محاسبه عوارض صدور پروانه ساختماني بناهاي احد«

 يمسکونهاي   و مجتمعيتک واحدهاي   در خانهي بدون پروانه ساختماني احداثيا بناهاي
ون ماده صد بر ابقاء بنا باشد کل بنا سطح ناخالص کل يسي کمي قطعي که رأيدر صورت

وارض  عالتفاوت مابهمنظور و ) ا  مجتمعي يتک واحد(ف مربوطه از جداول يو رد) بنا
  ».افت خواهد شديمحاسبه شده در

  مذکور که مقرر٥ل قسمت اول تبصره يت به ذياد شده و با عنايبا توجه به مراتب 
گردد که در   ميروشن» .افت خواهد شديمحاسبه شده در  عوارضالتفاوت مابه«: دارد مي

 ي حتگردد بلکه  ميافتيمه و حکم بر ابقاء نه تنها عوارض درين جرييفرض تخلف و تع
 عوارض التفاوت مابهافت يافت خواهد شد، چرا که حکم به دريز دري عوارض نالتفاوت مابه

  .باشد  ميرالذکرياخ» ابقاء بنا«مربوط به هر دو صورت اطالق موجود در عنوان 
 ين و مبادي عناويت به استقالل و تفاوت ماهويبا توجه به موارد مذکور و با عنا

ن از مقررات ين عناويت ايو تبع» يتخلفات ساختمانمه يجر«و » يعوارض شهردار«
چ وجه يبه ه» يمه تخلفات ساختمانيجر«ان نمود عنوان يتوان ب  مي مربوط به خود،يقانون

 را يگريت دين دو موجبات معافي از ايکيگردد و پرداخت   نمي»عوارض«رنده يدر برگ
 همزمان عوارض و  بر اخذيها مبنيه معمول شهرداريلذا رو. فراهم نخواهد ساخت

 ماده صد، نه تنها منطبق با مقررات عام يونهايسيموضوع آراء صادره از کمهاي  مهيجر
ن ي متخلفين خصوص بوده بلکه، عدم وصول آن بدان جهت که موجبات تجريحاکم در ا
  . را فراهم خواهد ساختيت حقوق عموميوفع و تييت تضيو در نها

توان اذعان  ي ميواقص در ماده صد قانون شهرداراز ابهامات و ناي  با توجه به پاره
ها و توسعه تخلفات ي شهرداريفي از موارد سبب بالتکلينمود عدم اخذ عوارض در برخ

 هر واحد جز ياز براي باز مورد نيفضا تأمين ک، افراز ويبه عنوان مثال تفک. خواهد شد
 بدان پرداخته  نشده هاي بوده که متاسفانه در ماده صد قانون شهرداريضوابط شهرساز
ات بر ارزش افزوده مصوب ي قانون مال٥٠ ماده ١ن اساس طبق تبصره ياست که بر هم

وان در موارد يق قضات آن دين اساس تدقيبر هم). وضع عوارض( اقدام شده است ١٣٨٧
  ».مطروحه و نقض دادخواست خواهان مورد استدعاست

هيأت پرونده در  ديوان عدالت اداري قانون تشکيالت و آيين دادرسي ٨٤در اجراي ماده 
ديوان عدالت اداري مطرح شد و اين هيأت در خصوص تخصصي عمران، شهرسازي و اسناد 

 دستورالعمل تعرفه عوارض محلي و بهاي ١٤ابطال بند ب ماده خواسته شاکي مبني بر 
 استناد مواد  آن را مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات ندانسته است و به١٣٩٤خدمات سال 

ـ ٢٠٦ قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره ٨٤ و ١٢  
رأي مذکور به علت عدم اعتراض از .  رأي به رد شکايت شاکي صادر کرده است٢٩/٩/١٣٩٥

  . سوي رئيس ديوان عدالت اداري و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافته است
ن يس و معاوني با حضور رئ١٠/٥/١٣٩٦خ 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

وص عدم رعايت پارکينگ يا کسري آن ـ در خصه به اينکه قانونگذارــ با توج١
ف کرده است و به موجب آراء ين تکليي تعيقانون شهردار ١٠٠ ماده ٥ شرح تبصره به

ا ين عوارض کسر يي کشور در تعي شهرهاي اسالمي مصوبات شوراهايأت عموميمتعدد ه
ز بند ب ن آن قسمت اياد شده ابطال شده اند، بنابراي استدالل ينگ بر مبنايحذف پارک

 شهر اسکو در ي اسالمي شورا١٣٩٤ خدمات سال ي و بهاي تعرفه عوارض محل١٤ماده 
از گر يو استفاده د) توقفگاه(نگ ي پارکين بردن فضاي از بين عوارض ارزش افزوده ناشييتع

و به استناد شود  آن، خالف قانون  و خارج از حدود اختيارات مرجع تصويب تشخيص مي
 يوان عدالت اداري دين دادرسييالت و آيقانون تشک ٨٨ و ١٣اد  و مو١٢ ماده ١ بند

  .شود  مي ابطالبيخ تصويتار از ١٣٩٢مصوب سال 
هاي ذيل آن، عدم رعايت الزامات مقرر   و تبصرهقانون شهرداري ١٠٠ـ مطابق ماده ٢  

رسيدگي براي اخذ پروانه احداث بنا يا احداث بناي زايد بر مندرجات پروانه ساختماني مستلزم 
 و اتخاذ تصميم آن کميسيون بر ابقاي بنا با اخذ جريمه يا ١٠٠به موضوع در کميسيون ماده 

نظر به اينکه اخذ مبالغ ديگر عالوه بر ميزان . قلع بناي مستحدثه با رعايت ضوابط مربوط است
 تحت عنوان عـوارض کسر فضاي باز، خالف قانون ١٠٠جريمه مقرر در رأي کميسيون ماده 

 شوراي ١٣٩٤ تعرفه عـوارض و بهاي خدمات سال ١٤، بنابراين آن قسمت از بند ب مـاده است
اسالمي شهر اسکو در تعيين عوارض کسري فضاي باز، خالف قانون و خارج از حدود اختيارات 

قانون تشکيالت و  ٨٨ و ١٣ و مواد ١٢ ماده ١و به استناد بند  شود مرجع تصويب تشخيص مي
  .شود  ابطال ميتاريخ تصويب از ١٣٩٢ مصوب سال ن عدالت اداريآيين دادرسي ديوا

  قضايي ديوان عدالت اداري ـ مرتضي علي اشراقيعاون م

  ٩/٦/١٣٩٦                                                             ـ ه٥٤٢٤٠ت/٧٠٣٥٨رهشما
  درخصوص ويرايش سوم كتاب ارزش نسبي خدمات سالمتنامه  تصويب

 يوزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي ـ زارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکو
 سازمان برنامه و بودجه کشور

بهداشت، ي هاشنهاد مشترک وزارتخانهي به پ٨/٦/١٣٩٦وزيران در جلسه هيأت 
 و سازمان برنامه و بودجه کشور و ي، تعاون، کار و رفاه اجتماعيدرمان و آموزش پزشک

 يقانون احکام دائم) ٩(ماده ) الف(مه سالمت کشور و به استناد بند ي بي عاليد شوراييتأ
 :ب کرديتصو ـ ١٣٩٥مصوب  ـ  توسعه کشوريهابرنامه
 که به مهر دفتر ١وستي خدمات سالمت به شرح پيش سوم کتاب ارزش نسبيرايو

 يهادهندگان خدمات سالمت در بخشهيه اراي کليد شده است، براييئت دولت تأيه
خ ي از تاريليه و تکميگر پامهي بيها و سازمانيه، خصوصيري، خيردولتي غي، عموميدولت

  .االجرا استنامه الزمبين تصويابالغ ا
  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 

  
  ١١/٦/١٣٩٦                                                             ـ ه٥٤٦٠١ت/٧١٠٨٩رهشما

  نامه اجرايي قانون ابطال اسناد  الحاقي آيين) ٢١(به ماده ) ٣(الحاق تبصره 
  و فروش رقبات، آب و اراضي موقوفه

  فرهنگ و ارشاد اسالمي ـ وزارت جهاد كشاورزي ـ وزارت امور اقتصادي و داراييوزارت 
 مورخ ٥٣٣٠٥/٣٤٠٥٠شنهاد شماره ي به پ٨/٦/١٣٩٦وزيران در جلسه هيأت 

 و هشتم قانون يکصد و سيس جمهور و به استناد اصل يير ي معاونت حقوق٣٠/٥/١٣٩٦
  :ب کرديران تصوي اي اسالمي جمهورياساس

ابطال اسناد و   قانونيينامه اجرانيي آيالحاق) ٢١(به ماده ) ٣(ر به عنوان تبصره يمتن ز
 مورخ هـ٥٢٨٨٣ت /٢٨٦٩٢نامه شماره بي موقوفه موضوع تصويفروش رقبات، آب و اراض

  :شوديلحاق م ا١١/٣/١٣٩٦
و اعتراض ) ٢١(و ) ٢٠(، )١٨( بودن موضوع مواد يدر صورت اختالفـ ٣تبصره

  .گرددي ميدگي رسييق مراجع صالح قضاين مواد، مراتب از طري ايمات اتخاذشده در اجرايبه تصم
  اسحاق جهانگيريجمهور ـ  رئيسمعاون اول 

  
  ١١/٦/١٣٩٦                                                             ـ ه٥٤٥٧٥ت/٧١٠٨٧رهشما

  )١٨(تبصره ) ج(بند ) ١(نامه اجرايي جزء  آيين) ٧(اصالح تبصره ماده 
   كل كشور١٣٩٦قانون بودجه سال 

  يي و دارايوزارت امور اقتصادارتباطات و فناوري اطالعات ـ وزارت 
 رسازمان برنامه و بودجه کشو ـ راني اي اسالمي جمهوريبانک مرکز

 مورخ ٤٨٤٠٥/٣٣٨٨٢شنهاد شماره ي به پ٨/٦/١٣٩٦وزيران در جلسه هيأت 
 و هشتم قانون يکصد و سيجمهور و به استناد اصل  سئي ري معاونت حقوق١٧/٥/١٣٩٦

 :ران تصويب کردي اي اسالمي جمهورياساس
قانون بودجه سال ) ١٨(تبصره ) ج(بند ) ١( جزء يينامه اجرا نييآ) ٧(در تبصره ماده 

 عبارت ٢٧/٣/١٣٩٦هـ مورخ ٥٤٣٨٨ت/٣٤٨٧٦نامه شماره  بي کل کشور موضوع تصو١٣٩٦
 »نامهنيين آيا) ٥(ص کارگروه موضوع ماده ي اطالعات، به تشخيوزارت ارتباطات و فناور/ «

  .شودي اضافه م»کارگروه مذکور« پس از عبارت »نامهنيين آيا) ٥(در ماده «حذف و عبارت 
  ـ اسحاق جهانگيريجمهور  رئيسمعاون اول 

  
  ١١/٦/١٣٩٦                                                            ـ ه٥٤٦٠٠ت/٧١٠٩٠رهشما

  )١٣٢(ماده ) د(نامه اجرايي بند  الحاقي به آيين) ٥(اصالح ماده 
  هاي مستقيم اصالحي قانون ماليات

 وزارت صنعت، معدن و تجارت يي ـ  و دارايوزارت امور اقتصاد
 ست يط زيسازمان حفاظت مح ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

  يژه اقتصادي و ويصنعتي ـ  مناطق آزاد تجاريعاليرخانه شورايدب
 مورخ ٥٩٨٢٧/٣٣٨٨٥شنهاد شماره ي به پ٨/٦/١٣٩٦وزيران در جلسه هيأت 

 و هشتم قانون يکصد و سيجمهور و به استناد اصل سيي ري معاونت حقوق٣٠/٥/١٣٩٦
  :ران تصويب کردي اي اسالمي جمهورياساس

 يهااتي قانون مالياصالح) ١٣٢(ماده ) د( بند يينامه اجرانيي به آيالحاق) ٥(در ماده 
 کشور، ي نظام مالير و ارتقايپذد رقابتيقانون رفع موانع تول) ٣١(م موضوع ماده يمستق

 يواحدها«، عبارت ٢٩/٣/١٣٩٦هـ مورخ ٥٣٣٨٤ت/٣٦١٦٩نامه شماره بيموضوع تصو
  .شودي اصالح م»ي و معدنيدي توليواحدها« به عبارت »يصنعت

  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 
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  . رجوع شود(www.rrk.ir)ـ جهت مشاهده ضمائم و جداول پيوست به پرتال روزنامه رسمي كشور ١
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