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

۲۰۰

  ابطال مصوبه:  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع٨٨٧رأي شماره 
 ـ ٢٤٥٣٠/١٨٤٢/١٦٠ و اصالحيه آن به شماره ١٩/١١/١٣٨٧ـ ١٨٦٥١/١٢١٩/١٦٠شماره 

  مي شهر تهران مبني بر وضع عوارض از دكل، شوراي اسال١٦/١١/١٣٩٢
  آنتن و تأسيسات مخابراتي و ارتباطي در شهر تهران

  ٢  شوراي اسالمي شهر تهران  ١٤/٩/١٣٩٦

 دستورالعمل ١١ابطال بند :  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع٩١٨رأي شماره 
ها و مؤسسات دانش بنيان برداري صنايع پيشرفته و شركت صدور جواز تأسيس و پروانه بهره

  مصوب وزارت صنعت، معدن و تجارت
  ٤  وزارت صنعت، معدن و تجارت  ٢١/٩/١٣٩٦

    ٦ و ٣هاي  ابطال تبصره:  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع٩٢٢رأي شماره 
  ٥   بجنوردشوراي اسالمي شهر  ٢١/٩/١٣٩٦   شهر بجنورد مصوب شوراي اسالمي١٣٩٤ تعرفه عوارض محلي سال ١٦بند 

 ١٦ و ١٤، ٩، ٣ابطال بندهاي :  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع٩٢٨رأي شماره 
  نامه نظامهاي اداري و استخدامي كاركنان صنعت نفت از حيث تحت شمول  آيين٢ماده 

  نامه هاي تابعه نفت براي برخورداري از آيين  قرار دادن كاركنان غيرشركت
  ٦  فتوزات صنعت ن  ٢١/٩/١٣٩٦

   بخشنامه ١٣ابطال بند :  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع٩٤٧رأي شماره 
  ٨  دانشگاه جامع علمي كاربردي  ٢٨/٩/١٣٩٦  كاربردي علمي آموزش دانشگاه جامع مصوب سرپرست معاونت١٣/١٠/١٣٩٤مـ /٤٧٩٧٤/٩٤شماره

  ٣ بندابطال:  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع٩٥٠رأي شماره 
 مديركل دفتر امور شهري و شوراهاي استانداري ١٩/٣/١٣٩٣ـ ٢٠٦٨٢ بخشنامه شماره 
  السهم شهرداري  درصد حق٧٥/٤٣غربي مبني بر تعيين ثابت ميزان  آذربايجان

  ٨  استانداري آذربايجان غربي  ٢٨/٩/١٣٩٦

  ) ١٦(ابطال بند :  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع٩٥١رأي شماره 
   شوراي اسالمي شهر ايالم در محاسبه عوارض سهم ١٦/١٢/١٣٩٤ ـ ٥٦صوبه شماره م

   درصد تعيين عوارض پذيره٢ به ميزان ١٣٩٥آموزش و پرورش از ابتداي سال 
  ٩  شوراي اسالمي شهر ايالم  ٢٨/٩/١٣٩٦

 ابطال مصوبه شوراي اسالمي:  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع٩٥٣رأي شماره 
   مبني بر وضع عوارض افتتاح، كسب١٣٩٠ و ١٣٨٩، ١٣٨٨، ١٣٨٧شهر نهاوند در سالهاي 

بهاي خدمات افتتاح ساليانه   براي بانكها و عابربانكها و ابطال قسمت عوارض و و پيشه
  ١٣٩٢الحسنه در سال  بانكهاي دولتي و خصوصي، مؤسسات مالي و اعتباري و صندوقهاي قرض

  ١٠   شهر نهاوندشوراي اسالمي  ٢٨/٩/١٣٩٦

  ٢٠/١٠/١٣٩٦  رساني به ايثارگراننامه اجرايي فصل سوم قانون جامع خدماتآيين
وزارت بهداشت،  وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي ـ

ـ وزارت دفاع و پشتيباني  درمان و آموزش پزشکي 
ـ بنياد شهيد و امور ايثارگران    نيروهاي مسلح 

  سازمان برنامه و بودجه کشور 
١٢  

ـ وزارت دادگستري  ١/١١/١٣٩٦  ١١/٧/١٣٩٦هـ مورخ ٥٤٠٩٥ت/٨٣٩٠٥نامه شماره  اصالح تصويب   ١٢  وزارت كشور 

  ٣٠/١٠/١٣٩٦  ١٠/١٠/١٣٩٦هـ مورخ ٥٤٧٨٢ت/١٢٦٣٧٥نامه شماره  اصالح تصويب

ـ وزارت نفت    وزارت امور اقتصادي و دارايي 
ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي    وزارت نيرو 

  داشت، درمان و آموزش پزشکي وزارت به
ـ سازمان برنامه و بودجه کشور  وزارت جهادکشاورزي 

ـ  سازمان صدا و  بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران 
  جمهوري اسالمي ايرانسيماي 

١٢  

  

 ١٣٩٦ماه   بهمنـمهفت هـشنب  
 

  ٢١٢٣١ شمارهوم سسال هفتاد و 

)١٠٢٠( 
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  ١٦/١٠/١٣٩٦                                                                       ٩٥/٦٠٣/ره هـشما
  يبسمه تعال

  ي جاسبيجناب آقا
  راني اي اسالمي جمهوريرعامل محترم روزنامه رسميمد

  با سالم
 مورخ ٨٨٧ به شماره دادنامه يوان عدالت اداري ديعمومي هيأت ك نسخه از رأي

  : با موضوع١٤/٩/١٣٩٦
 و اصالحيه آن به شماره ١٩/١١/١٣٨٧ـ ١٨٦٥١/١٢١٩/١٦٠ مصوبه شماره ابطال«
 شوراي اسالمي شهر تهران مبني بر وضع عوارض از ١٦/١١/١٣٩٢ ـ ٢٤٥٣٠/١٨٤٢/١٦٠

 يجهت درج در روزنامه رسم» دكل، آنتن و تأسيسات مخابراتي و ارتباطي در شهر تهران
  .گردد يوست ارسال ميبه پ

ـ مهديعدالت ادارمديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان    ني دربي 
  

  ٩٥/٦٠٣:  روندهالسه پک      ٨٨٧ :ماره دادنامهش     ١٤/٩/١٣٩٦: خ دادنامهتاري
  يوان عدالت اداري ديأت عمومي ه:مرجع رسيدگي

   قره مسجد ي محمد رضا کاملين با وکالت آقايران زمي بانک ا:يشاك
ـ ١٨٦٥١/١٢١٩/١٦٠ ابطال مصوبه شماره :موضوع شکايت و خواسته  و ١٩/١١/١٣٨٧ 

  تهران شهر   ي اسالمي شورا١٦/١١/١٣٩٢ ـ ٢٤٥٣٠/١٨٤٢/١٦٠ آن به شماره اصالحيه
 به موجبآقاي محمد رضا کاملي قره مسجد به وکالت بانک ايران زمين  :گردش کار

تهران را خواستار شده و در شهر  ي اسالمي شوراالذکر فوق ابطال مصوبات يدادخواست
  :ن خواسته اعالم کرده است کهييجهت تب
   يوان عدالت ادارياست محترم دير«

  م با سال
 و ١٩/١١/١٣٨٧ ـ ١٨٦٥١/١٢١٩/١٦٠احتراماً، نظر به اينکه مصوبه شماره 

تهران شهر  شوراي اسالمي ١٦/١١/١٣٩٢ ـ ٢٤٥٣٠/١٨٤٢/١٦٠اصالحيه آن به شماره 
مبني بر مطالبه عوارض از دکل و آنتن و تأسيسات مخابراتي و ارتباطي برخالف حق و 

 ١طال مصوبات مذکور مستنداً به بند قانون صادر گرديده، ضمن عرض مراتب ذيل، اب
 ١٣٩٢ قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب ٨٨ و ماده ١٢ماده 

  : مورد استدعا است
 ي از مقررات ماليم بخشي مواد به قانون تنظي قانون الحاق برخ٦٠مطابق ماده: الف

 مکرر قانون ٧١ماده ک تبصره به ي، ي اسالمي مجلس شورا٤/١٢/١٣٩٣مصوب ) ٢(دولت 
افت و پرداخت هرگونه يدر«: ده استيل الحاق گردي کشور به شرح ذيمحاسبات عموم

ت خدمات يري قانون مد٥ موضوع ماده يي اجراي تحت هر عنوان توسط دستگاههايوجه
ن موضوعه کشور باشد و يد در چهارچوب قواني باي قانون محاسبات عموم٥ و ماده يکشور

 در اموال يقانون غيرن ماده در حکم تصرفيپرداخت بر خالف مفاد اافت و يهرگونه در
، حسب يران مالي حسابان و مدي ذ،رانيربط، مديه مسئوالن و مقامات ذي است، کليدولت

  ».باشند  مين حکمي ايمورد مسئول اجرا
 يأت عمومي در هي و ارتباطيات مخابرات تأسيسموضوع عوارض دکل و آنتن و: ب

  بند شکايات خويش را در خصوص٨اري مطرح و شکات، به صورت مشروح و در ديوان عدالت اد
 ي شوراييکه پس از پاسخگواند   بودن مطالبه عوارض مذکور اعالم نمودهيرقانونيغ

 يوان عدالت اداري ديأت عموميه هيات شکات، النهاي شهرها به استداللها و دفاعياسالم
 مندرج در روزنامه ٢٩/١٠/١٣٩٣ مورخ ١٨٠٨، ١٨٠٥ ي ال١٧٩٦به موجب دادنامه شماره 

 ينگونه عوارض را قانونيل، مطالبه اي با استدالل ذ٥/١٢/١٣٩٣ ـ ٢٠٣٨٣ شماره يرسم
  : ندانسته است

، ي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي قانون اصالح مواد٤به موجب ماده ـ ١
ر يول عوارض و سا و وصي برقراريران و چگونگي اي اسالمي جمهوري و فرهنگياجتماع

 ١٣٨١ مصوب سال ي وارداتيخدمات و کاالهادهندگان  دکنندگان کاال، ارائهيوجوه از تول

 اعتبار داشته است، ١٣٨٧ات بر ارزش افزوده مصوب سال يت قانون ماليکه تا آغاز حاکم
ن و ييل آن توسط مقنن تعي ذي از خدمات مذکور در بندهايافتيات و عوارض درينرخ مال
ر وجوه ي هرگونه عوارض و ساياد شده، برقراري  قانون ٥شده است و مطابق ماده احصاء 

، ٤ براي انواع کاالهاي وارداتي و کاالهاي توليدي و همچنين آن دسته از خدمات که در ماده
 ي عوارض به درآمدهاين برقرارين شده است، همچنيات و عوارض آنها معيف ماليتکل

و گذاري  هام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپردهات، سود سيمأخوذه محاسبه مال
  عمليات مالي اشخاص نزد بانکها و مؤسسات اعتباري غيربانکي مجاز توسط شوراهايساير

ن و مقررات خاص و يه قواني آن قانون، کل١٠ر مراجع ممنوع است و در ماده ي و ساياسالم
  .ر لغو شده استيعام مغا
، عرضه کاال  و ١٣٨٧ات بر ارزش افزوده مصوب سال يل قانون ما١به موجب ماده ـ ٢

 شدن قانون از ءاالجرا الزمخ ين واردات و صادرات آنها از تاريران و همچنيارائه خدمات در ا
  قانون يادشده،٣٨ مشمول مقررات اين قانون قرار گرفته است و در ماده ١٣٨٨ابتداي سال 

ن شده يي کاال و خدمات مشمول قانون تعها در رابطه باياريها و دهينرخ عوارض شهردار
 ي وارداتي انواع کاالهاي هر گونه عوارض براي قانون مذکور، برقرار٥٠است و مطابق ماده 

ات و عوارض آنها يف مالين قانون تکلين ارائـه خدمات که در اي و همچنيديو تول
ز ين قانون نيا ٥٢ر مراجع ممنوع است و در ماده ي و ساي اسالميشده توسط شوراها ينمع

 برقراري و دريافت هرگونه ماليات غيرمستقيم و عوارض ديگر از توليدکنندگان و واردکنندگان
  .خدمات ممنوع شده استدهندگان  کاالها و ارائه

 و بانکها ي مخابراتي مورد استفاده شرکتهايمخابراتهاي  نکه دکلها و آنتنينظر به ا
 شده، يي مراجع مذکور است و در نهايت خدمت ارائهجزئي از فرآيند توليد و عرضه خدمت نها

 خواهد بود و ارائه خدمت توسط الذکر فوق قانون ٣٨مشمول نرخ عوارض مصرح در ماده 
ن مصوبات يست، بنابراي شهر نياي و بانکها محدود به قلمرو جغرافي مخابراتيشرکتها
خارج از حدود  شهر به شرح مندرج در گردش کار، خالف قانون و ي اسالميشوراها

 قانون ٨٨ و ماده ١٢ ماده ١شود و به استناد بند   ميص دادهيارات مراجع وضع تشخياخت
  .شود  مي  ابطاليـوان عدالت اداري دين دادرسييالت و آيتشک

 ـ ٢١٠هيأت عمومي ديوان عدالت اداري همچنين به موجب دادنامه شماره : ج
 ارتباطي را با استدالل ذيل الذکر  اخذ عوارض از تأسيسات مخابراتي و١٨/٣/١٣٩٥

 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال ١به  موجب ماده «: غيرقانوني دانسته است
، عرضه کاال و ارائه خدمات در ايران و همچنين واردات و صادرات آنها از تاريخ   ١٣٨٧

ر گرفته  مشمول مقررات اين قانون قرا١٣٨٨االجرا شدن قانون از ابتداي سال  الزم
 قانون ياد شده، نرخ عوارض شهرداريها و دهياريها در رابطه با کاال ٣٨است و در ماده 

  قانون مذکور، برقراري٥٠و خدمات مشمول قانون تعيين شده است و مطابق ماده 
گونه عوارض براي انواع کاالهاي وارداتي و توليدي و همچنين ارائه خدمات که در هر

ت و عوارض آنها معين شده توسط شوراهاي اسالمي و ساير اين قانون تکليف ماليا
 اين قانون نيز برقراري و دريافت هر گونه ماليات ٥٢مراجع ممنوع است و در ماده 

دهندگان  غيرمستقيم و عوارض ديگر از توليدکنندگان و واردکنندگان کاالها و ارائه
  .خدمات ممنوع شده است

براتي، جزئي از، فرآيند عرضه خدمات هاي مخا نظر به اينکه دکلها و آنتن
 ٣٨مخابراتي است و در نهايت، خدمت ارائه شده مشمول نرخ عوارض مصرح در ماده 

الذکر خواهد بود و ارائه خدمت  توسط شرکتهاي مخابراتي و بانکها، محدود  قانون فوق
به قلمرو جغرافيايي شهر نيست، بنابراين مصوبه شوراي اسالمي شهرکرد در خصوص 

، خالف قانون و ١٣٩١تعيين عوارض بر تأسيسات مخابراتي و ارتباطي مصوب سال 
 ١٢ ماده١ به استناد بند شود و خارج از حدود اختيارات مرجع وضع تشخيص داده مي

 ١٣٩٢ون تشکيالت و آيين دادرسـي ديوان عدالت اداري مصوب سال ان ق٨٨اده و م
 مذکور، نظر به اينکه مطالبه عوارض دکل لـذا و بـا عنايت بـه مراتب» .شود ابطال مي

و آنتن و تأسيسات مخابراتي و ارتباطي در شهر تهران، مطابقتي با قانون ندارد و 
 و ١٢ ماده ١کننده صادره شده، مستندا بند  خارج از حدود اختيارات مرجع تصويب

 و ١٣٩٢ قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ٨٨ماده 
آراي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شرح مذکور ابطال مصوبات مورد شکايت 

  ».مورد استدعاست

http://www.RRK.IR
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  : ر استيه آن به قرار زيمتن مصوبه و اصالح
    تهرانشهر  ي اسالمي شورا١٩/١١/١٣٨٧ ـ ١٨٦٥١/١٢١٩/١٦٠مصوبه شماره ) الف

  :ارسال به

ات  تأسيسمجوز اخذ عوارض از دکل، آنتن،:   عنوان           :                   تاريخ       :     شناسه سند
  مخابراتي و ارتباطي در شهر تهران 

                                    مشتمل بر دو ماده و پنج تبصره ذيل آن١٩/١١/١٣٨٧  ـ ٦٤٦٩٩

  کليات / مصوبات شوراي شهر 

ات مخابراتي و ارتباطي در شهر  تأسيسوارض از دکل، آنتن،مجوز اخذ ع:                            ٭ عنوان مصوبه
  مشتمل بر دو ماده و پنج تبصره" تهران

  ١٦٠                       ١٢١٩               ١٨٦٥١:                      ٭ شماره صدور

                                                    ١٩/١١/١٣٨٧:                     ٭  تاريخ صدور

  :٭ شناسه سنواتي

  ٠:                             ٭ شناسه مصوباتي

  ١٦٥:                                  ٭ شماره جلسه

  ١٥/١١/١٣٨٧:                                  ٭ تاريخ جلسه

  عمومي:                                   ٭ نوع مصوبه

     :٭ ماده واحده

١٦ h ٢hm     dقانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب) ٥٠(ذيل ماده پنجاهم ) ١(   در اجراي تبصره يکم 
ان بردار بهره از کليه ١٣٨٨ مجلس شوراي اسالمي، شهرداري  تهران موظف است از ابتداي سال ١٧/٢/١٣٨٧

قانون ) ٥(مندرج در ماده پنجم  سازمانها و کليه دستگاههاي اجرايي ها، وزارتخانه(اعم از حقوقي و حقيقي 
ي از بردار بهره که مبادرت به نصب و ) مجلس شوراي اسالمي١٣٨٦مديريت خدمات کشوري مصوب سال 

کننده در محدوده و حريم شهر تهران       و تکرارBTSانواع تجهيزات مخابراتي و ارتباطي اعم از دکل، آنتن، 
ذيل محاسبه و ) فرمول( ر به صورت ماهيانه و براساس روشنمايند به شرح ذيل به عنوان عوارض پايدا مي

مات شهري، ادريافت و به حساب درآمدي شهرداري تهران واريز نمايد تا به منظور مديريت و ساماندهي با الز
هاي بصري در جهت ارتقاء کيفيت زندگي شهروندان تهراني هزينه   زيست محيطي و کاهش آلودگيسازي، زيبا
الذکر به شرح ذيل  حروف اختصاري مندرج در روش محاسبه فوق:  تعاريف T=LP× ـ ـ  ـ× ـ ـ  ـ .شود
 ،٢هاي مسکوني، اداري و بهداشتي  براي کاربري( ضريب کاربري L=:  عوارض ماهانه به ريال  بT=: الف: باشد مي

 = h:   د d١٦   ارتفاع دکل= hm :ج)  ١/٥ و ساير کاربريهاي١/٨براي کاربريهاي تجاري، اداري و صنعتي 
در   ٣٠شود عدد ثابت  که در معابر و فضاهاي عمومي شهر نصب مي.. . وBTSبراي آنتن، (ارتفاع ساختمان 

اي    قيمت منطقه= P :    و) ـ ـ باشدـ<  ٠/٨به شرط آن که (عرض معبر   = d  :هـ.) شود نظر گرفته مي
دکل عبارت است از انواع :   ز)هاي مستقيم قانون ماليات٦٤آخرين ارزش معامالتي امالک موضوع ماده (

خود (هاي فلزي و غيرفلزي که بر روي پشت بامها و يا فضاهاي شهري به صورت مهاري و يا غيرمهاري  سازه
 حداقل  (T) ميزان عوارض مذکور:)١(تبصره يکم . شود  نصب شده و بر روي آنها انواع آنتن نصب مي)ايستا

ريال محاسبه و وصول خواهد شد، ) ٠٠٠/٠٠٠/٤(و حداکثر چهارميليون ريال ) ٠٠٠/٤٠٠(چهار صد هزار 
مازاد بر %) ٢٠( براي نصب هر دکل در صورت عدم رعايت منظرشهري معادل بيست درصد :)٢(تبصره دوم 

نصب آنتن  بر روي  دکلهاي ( عوارض پيکو سلول :)٣(تبصره سوم . مبلغ مذکور محاسبه و وصول خواهد شد
ها  آنتن. عوارض ميکرو سلول%) ٥٠( در موبايل معادل پنجاه درصد ) و رانندگي، برق و غيرهموجود راهنمايي

ي نصب هر آنتن منصوبه  برا:)٤( تبصره چهارم .شود متر تعيين مي) ٩(و حداکثر نه ) ٦(به ارتفاع حداقل شش 
 مبلغ )%٢( دو درصد ) الف:شود ويو، ديتا و موبايل بر روي دکلها به شرح زير محاسبه ميواعم از راديويي، مايکر
 يک سکتور موبايل به طول يک ،هاي ياگي براي دکل به طور ماهانه براي انواع آنتن  )T(عوارض تعيين شده 

ميزان عوارض دکل %) ٣( سه درصد ) ب.اي  متر و انواع ميله١/٥با قطر اي  متر، شيپوري، شبکه اي، صفحه
 پنج )ج.   متر١/٥بايل با طول بيش از يک متر و بشقابي توپر تا قطر هاي ياگي و يک سکتور مو براي انواع آنتن

 يک :) د). متر١/٥و توپر با قطر بيش از اي  شبکه(هاي  بشقابي  ميزان عوارض دکل براي انواع آنتن%) ٥(درصد 
تن از آن  شده براي دکل براي ساير اشياء که کاربريهاي مختلف به غيربيني زان عوارض پيشمي%) ١(درصد 

و دکل که در معابر و فضاي شهري ها   اجاره ماهانه آنتن:)٥( تبصره پنجم .مانند دوربين و هواشناسي را دارند
 با توجه به آثار :)٢(ماده دوم . شود پنج برابر عوارض ماهانه آنها محاسبه و وصول خواهد شد نصب مي

تن در منظر شهري، شهرداري تهران بهداشتي، زيست محيطي، فني و زيبايي شناختي نصب اين دکلها و آن
موظف است حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاريخ ابالغ اين مصوبه نسبت به تهيه و ارائه اليحه ساماندهي دکلها،      

الذکر اقدام و جهت بررسي و تصويب به شوراي  ات مخابراتي و ارتباطي با رعايت موازين فوقها، تأسيس آنتن
  .مايداسالمي شهر تهران ارائه ن

   تهران شهر  شوراي اسالمي١٦/١١/١٣٩٢ ـ ٢٤٥٣٠/١٨٤٢/١٦٠اصالحيه شماره ) ب
  

اصالحيه مصوبه مجوز : عنوان:                                       تاريخ:                             شناسه سند
  ات مخابراتي و ارتباطي در شهر تهران  تأسيساخذ عوارض از دکل، آنتن،

                                                                            ١٦/١١/١٣٩٢  ـ ٦٥٠٢٧

  کليات / مصوبات شوراي شهر 

ات  تأسيساصالحيه مصوبه مجوز اخذ عوارض از دکل، آنتن،:                                 عنوان مصوبه٭ 
  مخابراتي و ارتباطي در شهر تهران

  ١٦٠         ١٨٤٢          ٢٤٥٣٠:                                 دورشماره ص٭ 

             ١٦/١١/١٣٩٢:                                   تاريخ صدور٭ 

  :شناسه سنواتي٭ 

  ٠:                             شناسه مصوباتي٭ 

  ٤٢:                                  شماره جلسه٭ 

             ١٣/١١/١٣٩٢:                                  ريخ جلسهتا٭ 

  عمومي:                                   نوع مصوبه٭ 

  :   ماده واحده٭ 

قانون تشکيالت، وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي کشور و انتخاب ) ٧١(ماده )  ١٦(در اجراي بند 
ات قانوني بعدي آن و به استناد تبصره يکم ذيل ماده پنجاهم و اصالح١/٣/١٣٧٥شهرداران ـ مصوب 

مجوز اخذ عوارض از دکل، « مجلس شوراي اسالمي، مصوبه ١٣٨٧ قانون ماليات بر ارزش افزوده  مصوب
تصويبي در يکصد و شصت و چهارمين و يکصد و » ات مخابراتي و ارتباطي در شهر تهران تأسيسآنتن،

منعقد به ) دوره سوم( شوراي اسالمي شهر تهران العاده فوقعلني، شصت و پنجمين جلسات رسمي، 
 به تاريخ ١٦٠/١٢١٩/١٨٦٥١ ابالغي به شماره ١٣٨٧تاريخ سيزدهم و پانزدهم بهمن ماه سال 

ماده يکم مصوبه صدرالذکر به  شرح »  ب«بند  ) الف: شود  به شرح موارد ذيل اصالح مي١٩/١١/١٣٨٧
، براي کاربريهاي )٢(ضريب کاربري براي مسکوني، آموزشي و بهداشتي  :L  »ب«:  شود مي ذيل اصالح

 ماده يکم مصوبه صدرالذکر به شرح »د«بند ) ب). ١/٥(ها و ساير کاربري) ١/٨(تجاري، اداري و صنعتي 
  :شود ذيل اصالح مي

عدد : شود هاي عمومي شهر نصب مي که در معابر و فضا...   وBTSبراي آنتن ( ارتقاع ساختمان :  h»د« 
ذيل ماده واحده مصوبه صدرالذکر به شرح ذيل ) ١(تبصره يکم ) ج.  شود  در نظر گرفته مي١٥ثابت 

ريال محاسبه و ) ٠٠٠/٠٠٠/١(حداقل يک ميليون ) T(ميزان عوارض ): ١(تبصره يکم : شود اصالح مي
 و موبايل بر روي دکلها وصول خواهد شد و براي نصب هر آنتن  منصوبه اعم از راديويي، مايکرويو، ديتا

 آنتن بر ٩ تا ٦از = T ١   آنتن بر روي دکل بر  مبناي٥ تا ١از : شود به شرح ذيل محاسبه مي) T(ضريب 
تبصره دوم ذيل ماده يکم مصوبه مزبور به ) د =  T ٢ آنتن  به باال ١٠از  = ١/٥Tروي دکل بر مبناي 

 عدم رعايت منظر شهري در نصب دکلها  تا زمان در صورت): ٢(تبصره دوم : شود شرح  ذيل  اصالح مي
ساماندهي « آن مطابق مصوبات کارگروه موضوع ماده يازدهم مصوبه  تأييداصالح دکلهاي منصوبه و

 به تاريخ ١٦٠/١٥٧٥/٤٢٣٧ ابالغ به شماره »ها و ايستگاههاي ارتباط راديوي درشهر تهران دکلها، آنتن
) هـ. شود ه بر عوارض تعيين شده محاسبه و دريافت ميعالو%) ٤٠( معادل چهل درصد ٧/٢/١٣٩٠

در ): ٦(تبصره ششم : شود تبصره زير به عنوان تبصره ششم به ذيل ماده مصوبه صدرالذکر افزوده  مي
با قرار دادن يک سوم ارتفاع دکل در فرمول (شرايط اشتراک سايت، عوارض هر اپراتور فارغ از تعداد آنتن 

hm (تبصره زير به عنوان تبصره هفتم در ذيل ماده يکم مصوبه صدرالذکر افزوده )و. شود محاسبه مي 
در مواردي که آنتن بر روي هر سازه مانند ديوار نصب شود ارتفاع دکل در ) ٧(تبصره هفتم : شود مي

  .متر لحاظ خواهد شد) ٢(فرمول دو 

ه حي شهر تهران به موجب الي اسالميس شورايت مذکور، رئيدر پاسخ به شکا
  : داده است که٢٤/٧/٩٥ ـ ١٨١٣٦/١٦٠شماره  
   ي بهرامين جناب آقايبرادر ارجمند حجت االسالم و المسلم«
   يوان عدالت اداري ديأت عمومياست  محترم  هير

  ٩٥٠٩٠٥٨٠٠٠٠٠٣٦٦ با شماره ٩٥/٦٠٣ پرونده کالسه :موضوع
  کم يسالم عل

  مدير دفتر هيأت١٠/٦/١٣٩٥  موضوع مکاتبه مورخ ٩٥/٦٠٣احتراماً عطف به پرونده 
ر خانه ي در دب٢٣/٦/١٣٩٥ ـ ١٥٣٩٣/١٦٠ ثبت شده به شماره يوان عدالت اداري ديعموم

 شوراي اسالمي شهر تهران در خصوص ارسال نسخه دوم دادخواست آقاي محمدرضا کاملي
 ـ ١٨٦٥١/١٢١٩/١٦٠مصوبه شماره «قره مسجد به وکالت از بانک ايران زمين به خواسته ابطال 

»  شهر تهراني اسالمي شورا١٦/١١/١٣٩٢ ـ ٢٤٥٣٠/١٨٤٢/١٦٠ و شماره ١٩/١١/١٣٨٧
 در شهر تهران مراتب ي و ارتباطيات مخابرات تأسيسدر خصوص عوارض از دکل، آنتن،

  : رساند  ميه به استحضاريل را در رد خواسته مشاراليذ
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الت، ي تشک  قانون٧١ ماده ١٦د، حسب مندرجات بند يهمان گونه که مستحضرـ ١
  و اصالحات١/٣/١٣٧٥وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي کشور و انتخاب شهرداران مصوب 

زان آن ير نوع و ميين تغيا لغو عوارض شهر و همچني يح برقراريب لوايتصو «  آن،يبعد
  » . شهر  استي اسالميت شورايدر صالح
ات بر يقانون مال ٥٠ل ماده يذ١ تبصره يد، بر مبنايهمان گونه که مستحضرـ ٢

ن قانون يف آنها در اي که تکلي، وضع عوارض محل١٣٨٧ارزش افزوده مصوب سال 
  .  شهر و بخش استي اسالميمشخص نشده بر عهده  شورا

 ي نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهايي اجرانامه آيين ٥طبق ماده ـ ٣
و وصول ن نحوه وضع يي مرجع تع٧/٧/١٣٧٨ شهر، بخش و شهرک مصوب ياسالم

ز به يدر مصوبه مورد اعتراض ن.  شهرها هستندي اسالميعوارض در مورد شهرها، شوراها
 :ن نحو عمل شده استيهم

د در مصوبات ي دولت که باياستهاي از سيکيرالذکر، ي اخنامه آيين١٤طبق ماده ـ ٤
 از ي بخش تأمينتاًي و نهاي شهرداريل به سمت خود کفائيت شود، نيشوراها رعا

ن يز به هميدر مصوبه مورد اعتراض ن. از شهر استي مورد ني و عمرانيخدماتهاي  نهيهز
  .نحو عمل شده است

 ٧/٧/١٣٧٨نامه اجرايي نحوه وضع و وصول عوارض مصوب   ـ به استناد ماده سوم آيين٥
 و هر گونه ي، صنعتي، خدماتيدي، تولي صنعتيه اماکن، واحدهاياد شده از کلي عوارض

 ي قانونه قابل وصول است که محل استقرار آن در مورد شهرها، محدوديگريمنبع در آمد د
 ١٣٦٢ مصوب يمات کشوريف و ضوابط تقسي  قانون تعار٤ ماده ١شهر موضوع تبصره 

 مستقر در شهر تهران مربوط ي و ارتباطيات مخابرات تأسيسن، دکل، آنتن،يبنابرا. باشد مي
  .ندباش  مي از موارد مقرر در ماده سوميکيبه 

نامه نحوه وضع  و وصول عوارض   ـ در نهايت با  عنايت به ماده هشتم آيين٦
زان و نحوه يان در مورد مي که مؤديران، در صورتيأت وزي مصوب ه٧/٧/١٣٧٨ مصوب

ا يگردد اعتراض و   مي که توسط شوراها وضعير موضوعات عوارضيمحاسبه و وصول و سا
به استناد تبصره . باشد ي مي قانون  شهردار٧٧ون ماده يسي دارند مرجع آن کميتيشکا

ون يسي کمنامه اخيرالذکر، ديوان عدالت اداري مرجع رسيدگي به آراء ذيل ماده هشتم آيين
وان عدالت ي مراحل مذکور به دي بدون طيل شاکيوک. ها استي قانون شهردار٧٧ماده 

ت به مراتب فوق يعنابا .  مراجعه و درخواست  ابطال مصوبه مربوطه را نموده استيادار
ر موضوعات مربوط به عوارض يزان و نحوه محاسبه و ساي به ميل شاکي که وکيدر صورت

. بايد مسير مقرر در قانون را طي نمايد موضوعه شوراي اسالمي شهر تهران شکايت دارد مي
  ». استدعاستبا توجه به مراتب معروضه فوق، رد شکايت موضوع دادخواست تقديمي مورد

ن يس و معاوني با حضور رئ١٤/٩/١٣٩٦خ ي در تاريوان عدالت اداري ديعمومأت يه
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
ه اين کـه در آراء متعدد  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري وضع عوارض براي  با توجه ـب

انواع دکلهاي مخابراتي، تأسيسات مخابراتي و ارتباطي در مصوبات شوراهاي اسالمي شهرها 
مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص و ابطال شده است، بنابراين مصوبات مورد 

براتي و ارتباطي در شهر تهران به شکايت، مبني بر وضع عوارض از دکل، آنتن، تأسيسات مخا
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مغاير قانون ١٨/٣/١٣٩٥ـ ٢١٠داليل مندرج در رأي شماره 

 قانون تشکيالت ٨٨ و ماده ١٢ ماده ١و خارج از حدود اختيارات قانوني است و  مستند به بند 
  .شود  ابطال مي١٣٩٢و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 

  ي ـ محمدكاظم بهراميوان عدالت اداري ديعموم هيأت سيرئ
  

  ١٧/١٠/١٣٩٦                                                                         ٩٦/٦٨/ره هـشما
  يبسمه تعال

  ي جاسبيجناب آقا
  راني اي اسالمي جمهوريرعامل محترم روزنامه رسميمد

  با سالم
 مورخ ٩١٨ به شماره دادنامه يوان عدالت اداري ديعمومي هيأت ك نسخه از رأي

  : با موضوع٢١/٩/١٣٩٦
 برداري صنايع پيشرفته و  و پروانه بهره تأسيس دستورالعمل صدور جواز١١ابطال بند «

جهت درج در » شركتها و مؤسسات دانش بنيان مصوب وزارت صنعت، معدن و تجارت
  .گردد يوست ارسال مي به پيروزنامه رسم

ـ مهديعدالت اداريركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان مد   ني دربي 

  ٩٦/٦٨: روندهالسه پک        ٩١٨ :ماره دادنامهش         ٢١/٩/١٣٩٦: خ دادنامهتاري
  يوان عدالت اداري ديأت عمومي ه:مرجع رسيدگي

   کل کشوري سازمان بازرس:يشاك
 و  تأسيسر جواز دستورالعمل صدو١١ ابطال بند:موضوع شکايت و خواسته

 ـ ٨٠١٨ان به شماره يات دانش بن مؤسسشرفته و شرکتها ويع پي صنابرداري بهرهپروانه 
   مصوب وزارت صنعت، معدن و تجارت١٦/٦/١٣٩٥

  دستورالعمل١١ سازمان بازرسي کل کشور به موجب درخواستي ابطال بند :گردش کار
ات دانش  مؤسسوها   و شرکتشرفتهيع پي صنابرداري بهره و پروانه  تأسيسصدور جواز

 شده  مصوب وزارت صنعت، معدن و تجارت را خواستار١٦/٦/١٣٩٥ ـ ٨٠١٨بنيان به شماره 
  :ن خواسته اعالم کرده است کهييو در جهت تب

  ي بهرامين جناب آقايحجت االسالم والمسلم«
  يوان عدالت ادارياست محترم دير

  کميسالم عل
 در خصوص ي دستورالعمل١٦/٦/١٣٩٥مورخ رساند در   مياحتراماً به استحضار

ات دانش  مؤسسشرفته و شرکتها ويع پي صنابرداري بهره و پروانه  تأسيسصدور جواز«
 نامه شماره ير صنعت، معدن و تجارت ابالغ و طي وزي از سو٨٠١٨به شماره » انيبن

 سي و رئجمهور رئيس ي و فناوري اجرا به معاون علمي برا٢٢/٧/١٣٩٥ ـ ١٦٣٥١٠/٦٠
ان و نظارت بر اجرا يات دانش بن مؤسست شرکتها ويص صالحي و تشخيابيکارگروه ارز

ت از ي قانون حمايي اجرانامه آيين (يدستورالعمل مذکور بر مبنا. منعکس شده است
أت يمصوبه ه(» ها و اختراعاتينوآورسازي  يان و تجاريات دانش بن مؤسسشرکتها و

ضوابط استقرار «ب نامه يو تصو) ٢١/٨/١٣٩١ ـ هـ٤٦٥١٣ت/١٤١٦٠٢ران به شماره يوز
 ـ هـ٤٨٦٠٨/ت/١٢٩٩٧شماره (» اني دانش بنيتهايشرفته و فعاليع پي صنايواحدها

  .صادر شده است) رانيأت وزي ه١٥/٩/١٣٩٤
جهت صدور «: دستورالعمل ياد شده، چنين تصريح شده است) ١١(در بند 

يشرفته و صنايع دانش بنيان که در برداري، اصالح و انتقال براي صنايع پ پروانه بهره
باشند و موضوع فعاليت آنها با رده  داخل شهرکهاي صنعتي يا خارج آن مستقر مي

 مطابقت دارد، نياز ١٥/٩/١٣٩٤هـ ـ ٤٨٦٠٨/ت/١٢٠٩٩٧بندي پيوست مصوبه شماره 
بند فوق بر خالف . »باشد به استعالم از اداره کل حفاظت محيط زيست استان نمي

  :اشد زيراب قانون مي
 مجلس ٣/٢/١٣٧٤مصوب ( هوا ي از آلودگيريقانون نحوه جلوگ) ١٣(برابر ماده ـ ١

 صنعت، معدن و ي توسط سازمانهابرداري بهرهصدور هرگونه پروانه ) ي اسالميشورا
ط يحفاظت مح) ادارات کل (ي در سطح کشور پس از استعالم از سازمانهايتجارت استان

ن قانون عدم اخذ استعالم از سازمان يک از مواد ايچ ي در هشود و  مي انجاميست استانيز
  .ح نشده استيست تصريط زيحفاظت مح

: هـ نيز آمده است٤٨٦٠٨ت/١٢٠٩٩٧تصويب نامه شماره ) ١(ـ در ماده ٢
وزارت صنعت، معدن و تجارت و در مـوارد مرتبط وزارت جهاد کشاورزي مجازنـد «

برداري  بهره  صدور جواز تأسيس و پروانهمطابق قوانين و مقررات مربوط نسبت بـه
بنابراين صدور جواز در اين » .اقدام نمايند... استقرار واحدهاي صنايع پيشرفته

به طوري که در باال گفته شد، . (نامه هم مقيد به رعايت قوانين شده است تصويب
زمان الم از ساـوز موکول به استعـون مارالذکر صدور هر گونه مجـقان) ١٣(در ماده 

مصوبه صدرالذکر مغاير ) ١١(از اين رو بند ). ت گرديده استـحفاظت محيط زيس
وده و ابطال ـارت بـدود و اختيارات وزير صنعت، معدن وتجـبا قانون و خارج از ح

موجب امتنان است از نتيجه تصميم متخذه اين سازمان را . آن مورد تقاضاست
  ».مطلع فرماييد

  : قرار زير استمتن مقرره مورد اعتراض به
جهت صدور «: دستورالعمل ياد شده، چنين تصريح شده است) ١١(در بند «

برداري، اصالح و انتقال براي صنايع پيشرفته و صنايع دانش بنيان که در  پروانه بهره
باشند و موضوع فعاليت آنها با رده  داخل شهرکهاي صنعتي يا خارج آن مستقر مي

 مطابقت دارد، نياز ١٥/٩/١٣٩٤هـ ـ ٤٨٦٠٨/ت/١٢٠٩٩٧بندي پيوست مصوبه شماره 
بند فوق بر خالف . »باشد به استعالم از اداره کل حفاظت محيط زيست استان نمي

  ».باشد قانون مي
 به پرونده، يدگيت تا زمان رسي شکايرغم ارسال و ابالغ نسخه ثانيت عليطرف شکا

  .                   ارسال نکرده استيپاسخ
ن يس و معاوني با حضور رئ٢١/٩/١٣٩٦خ ي در تاريوان عدالت اداريد يأت 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
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   هيأت عموميرأي
، ١٣٧٤ مصوب سال  هواي از آلودگيريگقانون نحوه جلو ١٣ و ١٢نکه مواد ينظر به ا
ست يط زيع را به اعالم نظر سازمان حفاظت محيه صناي کليبرا برداري بهرهصدور پروانه 

 برداري بهره و پروانه  تأسيس دستورالعمل صدور جواز١١ ماده يموکول کرده است ول
ع ي صنايبرا برداري بهرهان، صدور پروانه يات دانش بن مؤسسشرفته و شرکتها ويع پيصنا

ست مقرر يط زيان را بدون استعالم از سازمان حفاظت محيع دانش بنيشرفته و صنايپ
ع ي صنابرداري بهره و پروانه  تأسيس دستورالعمل صدور جواز١١ن بند يکرده است، بنابرا

ر صنعت، معدن و ي وز١٦/٦/١٣٩٥ان مصوب يات دانش بن مؤسسشرفته و شرکتها ويپ
قانون  ٨٨ و ماده ١٢ ماده ١و به استناد بند ب شده ي تصوالذکر فوقر قانون يتجارت مغا

  .شود  مي ابطال١٣٩٢ مصوب سال يوان عدالت اداري دين دادرسييالت و آيتشک
  ي ـ محمدكاظم بهراميوان عدالت اداري ديعموم هيأت سيرئ

  
  ١٧/١٠/١٣٩٦                                                                       ٩٥/٨٥٦/ره هـشما

  يبسمه تعال
  ي جاسبيجناب آقا

  راني اي اسالمي جمهوريرعامل محترم روزنامه رسميمد
  با سالم

 مورخ ٩٢٢ به شماره دادنامه يوان عدالت اداري ديعمومي هيأت ك نسخه از رأي
  : با موضوع٢١/٩/١٣٩٦

شوراي  مصوب ١٣٩٤ تعرفه عوارض محلي سال ١٦ بند ٦ و ٣هاي  ابطال تبصره«
  .گردد يوست ارسال مي به پيجهت درج در روزنامه رسم»  شهر بجنورداسالمي

ـ مهديعدالت ادارمديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان    ني دربي 
  

  ٩٥/٨٥٦: روندهالسه پک       ٩٢٢ :ماره دادنامهش        ٢١/٩/١٣٩٦: خ دادنامهتاري
  يوان عدالت اداري ديأت عمومي ه:مرجع رسيدگي

  يني قائي غالمرضا زهاني خانم کشور مدحت بجنورد با وکالت آقا:يشاك
 ١٣  تعرفه عوارض محلي دفترچه شماره٦ و ٣ ابطال تبصره :موضوع شکايت و خواسته

  بيخ تصوي شهر بجنورد از تاري اسالمي شورا١٣٩٤مصوب سال 
 ي تعرفه عوارض محل٦ و ٣ ابطال تبصره ي به موجب دادخواستي شاک:گردش کار

ب را يخ تصوي شهر بجنورد از تاري اسالمي شورا١٣٩٤ مصوب سال ١٣دفترچه شماره 
  :ن خواسته اعالم کرده است کهييخواستار شده و در جهت تب

  يوان عدالت ادارياست محترم دير«
 به وکالت از خانم کشور مدحت بجنورد يني قائينجانب غالمرضا زهانيبا احترام ا

موکل به موجب : رساند  ميت و خواسته به استحضاريرح شکاا در شيد بهنيد سعيمادر شه
ن به مساحت ي بجنورد مالک ششدانگ زم٢ بخش ي اصل١٦٤ از ٩٣٦ يسند پالک ثبت

.  است توسط اداره زمين شهري به ايشان واگذار گرديده١٣٧٨ مترمربع بوده که در سال ٣٦٠
 مترمربع از ١٢٠د مقدار ينما  ميموکل جهت صاحبخانه شدن احد از فرزندانش که ازدواج

ک و سند جـداگانه صادر که فرزندش سالها قبل آن را ي تفک١٣٧٨ن را  در سـال يزم
 ي فرع٣٢٣٦ ي به پالک ثبتيمانده سنديباق  مترمربع٢٤٠فروخته است همزمان از 

د محوطه محصور ي مترمربع که در سند ق١١٩ به  متراژ ي اصل١٦٤ از ٩٣٦ شده از يمجز
شود و از سند   ميک و جداي قانون ثبت تفک١٤٧ق ماده ي را داشته، از طر)اط منزليح(

 يماند که به لحاظ تک برگ ي مي مترمربع باق٧٥/١١٩ ي اصل١٦٤ از٩٣٦مادر به پالک 
افته ير يي تغ٦٢٩٣پالکها به پالک سازي   استاندارديشدن، حسب مندرجات آن در راستا

موکل جهت صاحبخانه شدن فرزندان .  است قانون ثبت صادر شده٢٢و سند مطابق ماده 
  مترمربع را به فروش٧٥/٢٣٨ کل منزل خود به متراژ يگرش، هر دو سند و به عبارتيد

دار و در استعالم انجام شده توسط محضر اسناد يرساند در هنگام انتقال سند به نام خر مي
د محوطه به ن مرجع از سنيا. رديگ  مي بجنورد صورت٢ منطقه ي که از شهرداريرسم

ر يي که علت تغ٩٣٦مانده به پالک يال و از سند باقي ر٧٧٦/٧١٤/١٩٠ مبلغ ٣٢٣٦پالک 
ز مبلغ ي شدن سند بوده است نيد به لحاظ تک برگيپالک همان گونه که به عرض رس

د با ينما  ميحق اخذ غير قانون ثبت من١٤٧ال بابت عوارض ماده ي ر٢٣٨/٥٥٣/١٨٧
 آن مرجع جهت ين خصوص که مستند قانونيت در ايکا و طرح شيمراجعه به شهردار

، ي بجنورد به عنوان سرپرست اداره حقوق٢ند، شهردار منطقه يوصول عوارض را اعالم نما
 يشود که طبق دفترچه عوارض محل  مي پاسخ داده١١/٣/١٣٩٥به موجب نامه مورخ 

 اداره حقوقي در ظهر  محاسبه و وصول شده است با  مراجعه به١٣ تعرفه شماره ٦ و ٣تبصره 
شود که اعتراض ايشان به مصوبه شوراي شهر  همين نامه و در يک يادداشت بدون امضا قيد مي

  .باشد باشد و ابطال آن فقط از طريق شکايت به ديوان عدالت اداري ميسر مي مي

 قانون ١٠١ها مطابق ماده ي شهرداريرسانم حقوق قانون  ميأت معظميبه عرض آن ه
 و ين ماده قانونيک است قانونگذار در ايگان معابر و شوارع حاصل از تفکيلک رامنحصراً تم

 کيا عوارض تفکيک ي جهت موافقت با تفکين مجوز اخذ وجه جهت هر عنوانير قوانيسا
 قانون ١٤٨ و ١٤٧نکه در احکام مواد يت به اي را نداده است و با عنايمجاز به شهردارغير

ا پرداخت وجه به آن مرجع باشد ي و ياستعالم از شهردار به يفي قانون ثبت تکلياصالح
الزام مالک به پرداخت هرگونه وجه به شهرداري در قبال تفکيک بر خالف  شود  نميمالحظه

 اشخاص و  قانون اساسي و در تعارض با حق مالکيت مشروع٢٢اصل تسليط به شرح اصل 
 ١٣٧٥ مصوب ي اسالمياها قانون شور٧١ ماده ١٦ارات شوراها در بند يخارج از اخت

 جز در موارد ي شهرداريهايازمندي ن تأمينديرا همان گونه که مستحضريز. باشد مي
 ٤مطابق ماده . باشد  مي خاص خودشيت مراحل قانونيمصرح در قانون، مستلزم رعا

 قانون ٦٢ ماده ٣ و تبصره ١٣٨٠ دولت مصوب سال ي از مقررات ماليم بخشيقانون تنظ
 اخذ هرگونه وجه وکاال ١٣٨٩ران مصوب سال ي اي اسالمي توسعه جمهورپنج ساله پنجم

  .باشد  ميز قانونگذاري منوط به تجويي اجرايو خدمات توسط دستگاهها
دهنده خدمتي نيست تا   از طرفي شهرداري در خصوص موضوع تفکيک و افراز ارائه

ض براي آن خدمت را داشته  قانون ماليات بر ارزش افزوده، امکان برقراري عوار٥مطابق ماده 
 قانون اصالح موادي از قانون ٥ ماده ١اختيارات شوراهاي اسالمي صرفاً به تبصره . باشد

شود و وضع هرگونه عوارض توسط شوراهاي اسالمي سراسر کشور  محدود مي... برنامه سوم و
ات قانوني  قانون مذکور بوده و خالف قانون وخالف اختيار٥ ماده ١خارج از محدوده تبصره 

مصوبه شوراي شهر بجنورد .  است٩/٩/١٣٨٢ـ ٣٦١به استناد رأي هيأت عمومي به شماره 
وضع قانون . باشد که در صالحيت خاص مجلس شوراي اسالمي است يک اقدام تقنيني مي

 ٥١ و ١٠٥ قانون ثبت برخالف اصل ١٤٧و گام نهادن در بخش اخذ عوارض به عنوان ماده 
 ١٠١ ماده ٣باشد و منوط به تجويز قانونگذار است و مطابق تبصره  قانون اساسي نيز مي

 دريافت عوارض ناشي از تفکيک از اين حيث که ١٣٩٠اصالحي قانون شهرداري مصوب 
شود مغاير حکم فعلي مقنن است و اين امر تهديدي   مترمربع مي٥٠٠شامل اراضي کمتر از 

و آن بدون تمسک به حکم قانونگذار بر دايره اعمال حقوق مالکانه اشخاص و کاهش قلمر
 بجنورد فاقد وجاهت قانوني و خالف ٢است و وجوه دريافتي از ناحيه شهرداري منطقه 

چرا که بايد مادري که . قانون و خارج از حدود صالحيت شوراهاي شهر و شهرداري است
 کند قصد دارد در زمان حيات خود با فروش تنها مايملک خود، فرزندانش را صاحب خانه

شوراي شهر مبلغ هنگفتي از مال وي را من غير حق  شهرداري فقط مستند به يک مصوبه
 متري قرار داشته که يک ٣٠تصاحب کند؟ الزم به ذکر است منزل موکل در حاشيه بلوار 

 مترمربع از زمين موکل را جهت ٤باشد که شهرداري مقدار   متري مي٨سمت آن به کوچه 
هاي  صرف نموده است لذا با عنايت به مراتب معروضه و دادنامهپخي کوچه، رايگان نيز ت

 ـ ٤٩٥، ٢٩/٩/١٣٨٩ـ ٣٩٣، ٤/١١/١٣٨٩ـ ٤٩٢، ١٦/٥/١٣٩٠ ـ ٢٧٥صادره به شماره 
 از ناحيه آن مرجع قضايي، صدور ١١/٩/١٣٨٨ـ ٩٦٤ و ٩/٤/١٣٨٧ ـ ٢١٨، ٢٠/١/١٣٨٥

 ١٣٩٤ مصوب سال ١٣ تعرفه عوارض محلي دفترچه شماره ٦ و ٣حکم بر ابطال تبصره 
  ».شوراي اسالمي شهرستان بجنورد از تاريخ تصويب و اجرا مورد استدعاست

  :ر استيمتن مقرره مورداعتراض به قرار ز
 ي است که به شهرداري جدول باال مربوط به امالک٥ف شماره يرد): ٣(تبصره«

 .گيرد م مي تفکيک انجا٥ کميته فني کميسيون ماده  تأييدمراجعه و طبق ضوابط يا پس از
 برابر a در منطقه يک در امالک فاقد مجوز از شهرداري عرصه تا حد نصاب تفکيکسر

)p.٣٥( منطقه ،b برابر )p.٢٥ ( و منطقهc برابر )p.از انشعابات يکيمنوط به داشتن ) ١٥ 
ن خالصه و فاقد ي که زميافت گردد در صورتي در١٣٩٣خ سال ي قبل از تارياني اعيو دارا

  .گردد  مي محاسبه و اخذ٣٥.pه بلوکها برابر ير کلبنا باشد د
 که ي مسکوني مترمربع با کاربر٥٠٠ر ي و امالک زيک اراضي تفکي برا):٦(تبصره

در زمان مراجعه اند  ک نشدهي تفکيق شهرداري شهر قرار دارند و از طريدر محدوده خدمات
 شده در بيني پيشبر  دو برابر جدول فوق اخذ خواهد شد در صورت عبور معايبه شهردار
 معابر  تأمين مکلف به پرداخت خسارت بوده وين، شهرداري از داخل زميليطرح تفص
 مترمربع برابر ماده ٥٠٠ش از يباشد و ب  مي با مالکيلي نشده در طرح تفصبيني پيش

  ». اقدام گرددي قانون شهردار١٠١ه يواحده اصالح
حه يهر بجنورد به موجب ال شي اسالميس شورايت مذکور، رئيدر پاسخ به شکا

  :ح داده است کهي توض٢٥/٢/١٣٩٦ ـ ٩٦/٥/٧٦٩/شماره ش
  يوان عدالت ادارياست محترم دير«

  ٩٥/٨٥٦ شهر بجنورد به شماره کالسه ي اسالميه شورايحه دفاعيال: موضوع
  کميسالم عل

 شهر بجنورد به کالسه پرونده ي اسالميه واصله به شوراياحتراماً بازگشت به ابالغ
ده يرخانه رسين شورا به ثبت دبي در ا٣٠/١/١٣٩٦خ ي که در تار١٦/١٢/١٣٩٥ ـ ٩٥/٨٥٦
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 بابت اخذ عوارض از ي زهانيت آقايدر خصوص شکا: رساند  مياست، به استحضار آن مقام
  :د اذعان داشتيشان بايموکل ا
ق اداره ي و از طريمجاز و بدون مراجعه به شهردار غيرشان به صورتيموکل اـ ١

ک مالک محاسبه يدر تفک. ش اقدام نموده استيک ملک خوياسناد نسبت به تفکثبت 
نکه خارج از يک انجام شده مزبور عالوه بر ايباشد و در تفک  ميه ملکيمتراژ مساحت اول

 عرصه تا حد ي مشمول کسريکيک ملک رخ داده است، قطعاً تفکي تفکيضوابط شهرساز
  .ده استي گردزي نيقنن در ضوابط شهرسازنصاب مساحت م

 ١٣  تعرفه شماره٦ و ٣ـ محاسبات پرونده شاکي طبق دفترچه عوارض محلي تبصره ٢
 ١٣ تعرفه شماره ٣ست وفق تبصره يبا  مي القاعدهيمحاسبه شده است ملک مزبور عل

 ن تعرفه اخذي هم٦ نکرده عوارض وفق تبصره ين روند را طيشد که چون ا  ميکيتفک
بايست   صراحتاً عنوان گرديده امالک جهت تفکيک مي٣ گردد چه آن که در تبصره مي
 ٥ون ماده يسي کميته فني کم تأييد مراجعه کنند و طبق ضوابط پس ازي شهرداربه

 يک در امالک فاقد مجوز از شهرداري عرصه تا حد نصاب تفکيرد کسريک انجام گيتفک
 يک اراضي تفکيرأ: دارد  مي اذعان٦در ادامه تبصره . باشد  مي... و٣٥ p برابر Aدر منطقه 
 قـرار دارند ي که در محدوده خدمات شهري مسکوني متر با کاربر٥٠٠ر يو امالک ز

ـط فوق ي هستند و شرامند ي بهرهه که از خـدمات شهر و شهرداري مـورد مـانحن فيعني(
 دو يدر زمان مراجعه به شهرداراند  ک نشدهي تفکيق شهرداريو از طر) باشند  ميرا دارا

 از يلي شده در طرح تفصبيني پيشدر صورت عبور معبر . ابر جدول فوق اخذ خواهد شدبر
 از يرالذکر معبري مکلف به پرداخت خسارت بوده که در مورد اخين، شهرداريداخل زم
  . مکلف به پرداخت خسارت باشدي عبور ننموده که شهرداريملک شاک

  قانون شهرداريها،١٠١طابق ماده م«ـ در اليحه ارائه شده توسط شاکي عنوان گرديده ٣
ک است و مجوز اخذ وجه تحت يگان معابر حاصله از تفکي منحصراً تملک رايحق شهردار

ن مطلب يکه ا»  داده نشده استيمجاز به شهردار غيرکيهر عنوان جهت عوارض تفک
شود بلکه   نمي مشاهدهيزين چيها چني قانون شهرداريچ کجاي صحت نداشته و هيشاک

ن ي شده است متضاد و عکس ايب طي آنها جهت تصوي که کامالً روند قانونيباتدر مصو
  .توان برداشت نمود  مي مواديمطلب را از مفهوم مخالف و منطق برخ

 ١٢/٣/١٣٩٤ ـ ٩٠٠٠/٢١٠/٣٧٦٠٥/٢٠٠ـ نظر شوراي نگهبان در بازگشت به نامه ٤ 
ب ي عمل و تصوي و مبنايد تأيز مهريده ني که اعالم گرديوان عدالت اداري ديأت عموميه
ست حق يبا  ميافته کهي ارزش افزوده يک، ملک شاکيباشد چه آن که با تفک  مين تعرفهيا
ه رد ي النهايف.  نگهبان پرداخت گرددي وفق نظر شوراين شهر از قبل آن به شهرداريا

  ». استيت المال مستدعيع حقوق بيي از تضيري مزبور و جلوگيدعوا
ن يس و معاوني با حضور رئ٢١/٩/١٣٩٦خ ي در تاريدالت اداروان عي 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

 از جمله آراء ين عدالت ادارواي ديأت عمومينکه به موجب آراء متعدد هينظر به ا
 ـ ٢٧٥، ١٧/٦/١٣٩٣ ـ ١٠١٨، ١٦/٩/١٣٩٥ ـ ٦٩٥ ي ال٦٨٦، ٢٥/٧/١٣٩٦ـ ٦٨٣شماره 

 مصوبات ٢٠/١٠/١٣٨٩ ـ ٤٥٩ و ٤/١١/١٣٨٩ ـ ٤٩٢، ٢٠/٩/١٣٩١ـ ٦٢٧، ١٦/٥/١٣٩١
ر قانون و خارج از يک مغاي مختلف کشور در وضع عوارض تفکي شهرهاي اسالميشوراها

ن با وحدت مالک از آراء سابق الصدور ي بنابرااند، ص و ابطال شدهيشخارات تيحدود اخت
 ي مصوب شورا١٣٩٤ سال ي تعرفه عوارض محل١٦ بند ٦ و ٣هاي   تبصرهيأت عموميه

 صيب تشخيارات مرجع تصوير قانون و خارج از حدود اختي شهر بجنورد مغاياسالم
 ين دادرسييالت و آيقانون تشک ١٣ و ٨٨ و مواد ١٢ ماده ١با استناد به بند شود و  مي

  .شود  مي ابطالبيخ تصوي تار از١٣٩٢ مصوب سال يوان عدالت اداريد
  ي ـ محمدكاظم بهراميوان عدالت اداري ديعموم هيأت سيرئ

  
  ١٦/١٠/١٣٩٦                                                                       ٩٥/٦٤٥/ره هـشما

  يبسمه تعال
  ي جاسبي آقاجناب

  راني اي اسالمي جمهوريرعامل محترم روزنامه رسميمد
  با سالم

 مورخ ٩٢٨ به شماره دادنامه يوان عدالت اداري ديعمومي هيأت ك نسخه از رأي
  : با موضوع٢١/٩/١٣٩٦

نامه نظامهاي اداري و استخدامي   آيين٢ ماده ١٦ و ١٤، ٩، ٣ بندهاي ابطال«
هاي تابعه نفت  شمول قرار دادن كاركنان غيرشركتكاركنان صنعت نفت از حيث تحت 

  .گردد يوست ارسال مي به پيجهت درج در روزنامه رسم» نامه براي برخورداري از آيين
ـ مهديعدالت ادارمديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان    ني دربي 

  
  ٩٥/٦٤٥: روندهالسه پک      ٩٢٨ :ماره دادنامهش        ٢١/٩/١٣٩٦: خ دادنامهتاري

  يوان عدالت اداري ديأت عمومي ه:مرجع رسيدگي
  وان محاسبات کشوري د:يشاك

 نامه آيين) ٢( ماده ١٦ و ١٤، ٩، ٣ ي ابطال بندها:موضوع شکايت و خواسته
   کارکنان صنعت نفتي و استخدامي ادارينظامها

 ـ٢/م/٢٨٢٦٦/٩٧٦ ديوان محاسبات کشور به موجب شکايت نامه شماره :گردش کار
 ي و استخدامي اداري نظامهانامه آيين) ٢( ماده ١٦ و ١٤، ٩، ٣ ي ابطال بندها٥/٥/١٣٩٥

  :ن خواسته اعالم کرده است کهييکارکنان صنعت نفت را خواستار شده و در جهت تب
 ١٣٩١ارات وزارت صنعت نفت مصوب سال يف و اختيقانون وظا) ١٠(مطابق ماده «

 آن دسته ياي و پرداخت حقوق و مزايدام و استخي اداري، نظامهاي اسالميمجلس شورا
با  باشند از کارکنان شرکتهاي تابعه وزارت نفت که در واحدهاي عملياتي و تخصصي شاغل مي

 حفظ برداري از ميادين مشترک و پذيري و سرعت بخشيدن به بهره رويکرد تقويت رقابت
ت يريت قانون مديا است که بدون الزام به رعي خاصنامه آيين متخصص تابع ي انسانيروين

  تأييدشنهاد  وزارت نفت وين و مقررات مربوطه و با پير قوانيت ساي با رعايخدمات کشور
شود و حداکثر ظرف شش   ميهي تهجمهور ي رئيسه انسانيت و سرمايريمعاونت توسعه مد

  . رسد  ميجمهور  رئيسبين قانون به تصويء شدن ااالجرا الزمماه پس از 
  به٤/٩/١٣٩٤خ يدر تار  کارکنان صنعت نفتي و استخدامي اداري نظامهانامه آيين
ر يل مغايده که به شرح ذيده و جهت اجرا به وزارت نفت ابالغ گردي رسجمهور تأييد رئيس
  . گردد ي ميابيبا قانون ارز

ارات وزارت صنعت نفت ناظر برکارکنان يف و اختيقانون وظا) ١٠(حکم ماده ـ ١
 بوده و از آنجا که ي و تخصصياتي عملي شاغل در واحدها تابعه وزارت نفتيشرکتها

  تأييدب و بهيرالذکر تصوي اخيمأخذ قانون) ١٠( مربوط به استناد ماده يي اجرانامه آيين
د با متن و روح يست در چارچوب قانون بوده و نبايبا نامه مي آيينده است اساساً مفاد يرس
 صدراالشاره به لحاظ نامه آيين) ١(ماده ) ٣(ن اساس مفاد بند ين مخالف باشد بر ايقوان

ث توسعه يات تابعه آن از ح مؤسساضافه نمودن عبارت وزارت نفت، شرکتها، سازمانها و
  .رالذکر استي اخيمأخذ قانون) ١٠(ر با ماده ي مغاينيشمول قانون ورود در حوزه تقن

ف يشاره، تعار صدراالنامه آيين) ٢(ماده ) ٣( موضوع بند يراد قانونيبه تبع اـ ٢
ث توسعه شمول کارکنان و يب از حيز به ترتيهمان ماده ن) ١٤(و ) ٩ (يمندرج در بندها

  . راد قانون خواهد بوديف صنعت نفت واجد اي، با توجه به تعرياتيمناطق عمل
 و اضافه نمودن ياتيف واحد عملي موصوف متضمن تعرنامه آيين) ١٦(مفاد بند ـ ٣

قانون اصالح قانون ) ١(ماده ) ٦(ف مندرج در بند يه طبق تعرسس مؤعبارت واحد، سازمان،
ت ي بر شموليارات وزارت نفت مبنيف و اختيقانون وظا) ١٠(ح ماده ير با نص صرينفت مغا

  .باشد  مي تابعه وزارتيصرف کارکنان شرکتها
 که ي را شامل مناطقياتيز مناطق عملي مذکور ننامه آيين) ٢(ماده ) ١٤(بند ـ ٤
ف و يا به منظور انجام وظايات و امکانات بوده و ي تأسيسنفت در سراسر کشور داراصنعت 

ا دائم ين و مقررات موضوع در آن محلها به طور موقت ي محوله طبق قوانيتهايمسئول
ارات وزارت يف و اختيقانون وظا)  ١٠(ر ماده ين امر مغاي نموده است که ايحضور دارد تلق

به .  موصوف خواهد بودنامه آيين) ٢(ماده ) ٩(ل موضوع بند و مآالً کارکنان مشمو نفت
پرداخت هاي  ن شاخصييرالذکر اصالت تعيقانون اخ)  ١٠(گر مطابق حکم ماده يعبارت د

ا به محل خدمت کارکنان صنعت نفت اختصاص داشته و مستلزم انجام يحقوق و مزا
ت ين اساس موجودير اباشد ب  مياتي عمليمحوله در محل اجراهاي  تيف و مسئوليوظا

 ياتي عمليات بوده و شمول واحدهاي تابع منطقه عمليز از نظر مکاني نياتيواحد عمل
 . ر با هدف مقتن استي مغاياتيق عملطخارج از منا

بنا به مراتب معروضه عليرغم تأکيد سازمان متبوع بر رفع ايرادات و مغايرتهاي 
اً به انقضاء مهلت مقرره سه ماهه و مطروحه در کميته تعاملي با وزارت نفت و توجه

قانون تشکيالت و ) ١٣(و ) ١٢(عدم اصالح مغايرتهاي قانوني مذکور، در اجراي مواد 
) ١٤(، )٩(، )٣(، ابطال بندهاي  ١٣٩٢آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 

مان نامه نظامهاي اداري و استخدامي کارکنان صنعت نفت از ز آيين) ٢(ماده ) ١٦(و 
 .صدور مورد استدعا است
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 نامه نظامهاي اداري و استخدامي کارکنان آيين) ٢( ماده ١٦ و ١٤، ٩، ٣متن بندهاي 
  : ر استيصنعت نفت که مورد اعتراض قرار گرفته به شرح ز

، عبارت از وزارت نفت، نامه آيينن يمنظور از صنعت نفت در ا: صنعت نفتـ ٣
  .باشد  ميآنشرکتها، سازمانها و مؤسسات تابعه 

ف يعبارت است از کارکنان صنعت نفت که مشمول تعار: کارکنان مشمولـ ٩
 و انداز پس، يبازنشستگهاي  قانون اصالح قانون نفت بوده و در صندوق) ١( ماده يبندها

  .ت داشته باشنديرفاه کارکنان صنعت نفت عضو
 و يخشک( است که صنعت نفت در سراسر کشور يمناطق: ياتيمناطق عملـ ١٤  

 محوله يتهايف و مسئوليا به منظور انجام وظايات و امکانات بوده و ي تأسيسدارا) ايدر
مناطق . ا دائم حضور دارديبه طور موقت ها  ن و مقررات موضوعه در آن محليطبق قوان

 ضوابط صنعت نفت به مناطق ي بر مبنايمياقل/ييط آب و هوايات برحسب شرايعمل
  .شود  ميميتقس)  معتدلر،ير، سردسيگرمس( مختلف

 که طبق يا شرکتيه  مؤسسعبارت است از هر واحد سازمان،: ياتيواحد عملـ ١٦
 و يات باالدستيقانون اصالح قانون نفت عهده دار عمل) ١(ماده ) ٦(ف مندرج در بند يتعر
  ».ي استن دستييپا

 شماره ي دولت طيت مذکور، سرپرست معاونت امور حقوقيدر پاسخ به شکا
حه شماره يمتن ال. ات وزارت نفت بسنده کرده استي به دفاع١٩/٦/١٣٩٦ ـ م١١١٥٧/٩٦

  : ر استي و مجلس وزارت نفت به قرار زي معاونت امور حقوق٢٨/٧/١٣٩٥ ـ ٣٤٣٣٤٠
وان، ضمن اعتراض به مفاد يغ بودجه دي، مجلس و تفرينکه معاون حقوقينظر به ا

 کارکنان ي و استخدامي اداري نظامهانامه آيين) ٢(ماده ) ١٦(و ) ١٤(، )٩(، )٣ (يبندها
»  مذکورنامه آيينن مندرج در يف اصطالحات و عناويتعار«صنعت نفت، که صرفاً ناظر بر 

ث توسعه ياد شده را از حي نامه آيينباشد،  اي نمي چ گونه مقررهيبوده و متضمن وضع ه
ف و ي قانون وظا)١٠(ر با مفاد ماده ي، مغاياتي عمليشمول کارکنان، مناطق و واحدها

ن موضوع و يي تبي لذا در راستا.اند  نمودهيابي ارز١٣٩١ارات  وزارت نفت مصوب ياخت
  : ح استي الزم به توضي شاکيتزلزل مفاد درخواست

 ي اداري، نظامها١٣٩١ارات وزارت نفت مصوب يقانون و اخت) ١٠(طبق مفاد مادهـ ١
 تابعه وزارت نفت يز کارکنان شرکتها آن دسته اياي و پرداخت حقوق و مزايو استخدام

و پذيري  ت رقابتيکرد تقويباشند، با رو  مي شاغلي و تخصصياتي عمليکه در واحدها
 متخصص، تابع ي انسانيروين مشترک و حفظ نيادي از مبرداري بهرهدن به يسرعت بخش

ت ي با رعايت خدمات کشوريريت قانون مدي است که بدون الزام به رعاي خاصنامه آيين
ت و يري معاونت  توسعه مد تأييدشنهاد وزارت نفت وين و مقررات مربوطه و با پير قوانيسا

 االجرا شدن شود و حداکثر ظرف شش ماه پس از الزم جمهور تهيه مي سرمايه انساني رئيس
 نامه آيين«ادشده، تحت عنوان ي نامه آيينرسد که  جمهور مي  رئيسبين قانون به تصويا

 و  تأييده و بهيتوسط وزارت نفت ته»  کارکنان صنعت نفتي و استخدامي ادارينظامها
 سرپرست  رييس دفتر١/٩/١٣٩٣ـ٩٢٢٩٢توشيح رياست جمهور رسيده و طي نامه شماره 

  .ده استياد شده ابالغ گردياجرا به وزارت  ، جهتياست جمهورينهاد ر
، ١٣٩١وب سال قانون وظايف و اختيارات وزارت صنعت نفت مص) ٢(ـ مطابق ماده ٢

 در اين ٢٣/٣/١٣٩٠قانون اصالح قانون نفت مصوبه ) ١(اصطالحات و تعاريف مندرج در ماده «
بنابراين، استفاده از تعاريف مندرج در قانون نفت و  اصالحات بعدي آن، از » .قانون معتبر است

قانون نامه موضوع شکايت شاکي عيناً در راستاي تجويز  ، در آيين»واحد عملياتي«جمله 
  . باشد وظايف و اختيارات وزارت نفت بوده و واجد هيچگونه مغايرتي با قوانين مربوط نمي

 ، آني و اصالحات بعد١٣٦٦قانون نفت مصوب ) ١(ماده ) ٦(حسب مفاد بند ـ ٣
 يات باال دستي است که عمليا شرکتيه  مؤسس عبارت از هر واحد، سازمان،ياتيواحد عمل

، بر ي نفتي و خدمات جنبي عمومي تخصصي، فرعيه صورت اصل نفت را بين دستييا پاي
  .باشد  مين و مقررات مربوط عهده دارياساس قوان

و  ها االشعار، کليه مطالعات، فعاليت قانون فوق) ١(ماده ) ٥(و ) ٤(ـ طبق مفاد بندهاي ٤
انتقال ، يانت از منابع نفتي و صبرداري بهره، استخراج، ياقدامات مربوط به اکتشاف، حفار

د حدود، يع وابسته، تحديات و صنا تأسيسز احداث و توسعهيو صادرات آن و نسازي  رهيذخ
سازي اوليه،  حفاظت و حراست آنها براي عمليات توليد و قابل عرضه کردن نفت در حد جدا

مواردي نظير مديريت و نظارت بر (صادرات، استفاده  و يا عرضه براي عمليات پايين دستي 
ها و مواد صنعتي، آموزش و تأمين نيروي انساني، ايجاد و حفظ شرايط  ايمني، تأمين کاال

 ي و انتقال فناورهاي الزم جهت ايجاد ارتقاء بهداشت و محيط زيست و انجام کليه فعاليت
ها  تيه مطالعات، فعالي محسوب و کليات باالدستيجزء عمل) ات فوقي عمليباني پشتيبرا

هاي   تصفيه و پااليش در تأسيسات پااليش جهت توليد فرآوردهو اقدامات مربوط به عمليات
سازي، توزيع،  نفتي و استفاده از آنها براي توليد محصوالت پتروشيميايي و انتقال ذخيره

مواردي نظير (هاي نفتي و محصوالت پتروشيميايي  فروش داخلي، صادرات و واردات فرآورده
ين نيروي انساني، ايجاد و حفظ شرايط ايمني، تأمين کاالها و مواد صنعتي، آموزش و تأم

انتقال فناوري براي  هاي الزم جهت ارتقاء و بهداشت و محيط زيست و انجام کليه فعاليت
  .شود جزء عمليات پايين دستي محسوب مي) پشتيباني عمليات فوق

 نامه نظامهاي اداري و استخدامي آيين) ٢( ـ طي تعاريف مندرج در بندهاي ذيل ماده ٥
 ي که مطابق و در راستايا شرکتيه  مؤسس،يکارکنان صنعت نفت، به هر واحد سازمان

، »ياتي عملواحد«. دار عمليات باالدستي و پايين دستي باشد الذکر، عهده تعاريف قانوني فوق
ا يات و امکانات بوده و ي تأسيس که صنعت نفت در سراسر کشور داراياطالق شده، مناطق

ن و مقررات موضوع در آن يمحوله طبق قوانهاي  تيف و مسئوليبه منظور انجام وظا
ده، وزارت ي، محسوب گرد»ياتيمناطق عمل«ا دائم حضور دارد، يبه طور موقت ها  محل

» صنعت نفت«ات تابعه آن، در مجموعه و به اختصار،  مؤسسنفت، شرکتها، سازمانها و
 انداز هاي بازنشستگي، پس صندوقناميده شده و مآالً، کارکنان شاغل در صنعت نفت که در 

 موصوف اعالم نامه آيينمشمول مفاد . ت داشته باشنديو رفاه کارکنان صنعت عضو
 ابطال نه تنها ي مورد اعتراض متقاضيند، بندهايفرما  مي لذا چنانچه مالحظه.اند دهيگرد

رح در ف مصي و تکرار تعار تأکيد نبوده بلکه صرفاًيديف آمره جديمتضمن وضع حق و تکل
  .باشد  مي آني و اصالحات بعد١٣٦٦قانون نفت مصوب 

، ١٣٩١ارات وزارت نفت مصوب يف و اختي قانون وظا)١٤(حسب مفاد ماده  ـ ٦
هاي   تابعه صندوقي و امور رفاهي تابعه، از نظر بازنشستگيکارکنان وزارت نفت و شرکتها

  .باشند مي و رفاه کارکنان صنعت نفت انداز پس، يبازنشستگ
وان عدالت ي ديأت عمومي قبالً درخواست مزبور را از هيان ذکر است شاکيشاـ ٧

ناً درخواست خود را ي متعاقباً ع٩٤/١٠٨٤ تقاضا نموده که پس از ثبت به کالسه يادار
وان ي دين دادرسييالت و آي قانون تشک٨٥ت به مفاد ماده ين با عنايبنابرا. مسترد نمود

رسد   نمي موضوع مزبور از ديدگاه قانون حاکم صحيح به نظرعدالت اداري مجدداً رسيدگي به
  .دارد  مين مهم معطوفيمعهذا بدواً  نظر قضات را به ا

نکه کارکنان شاغل در وزارت نفت به مصابه يبنا به مراتب فوق و مضافاً به لحاظ ا
ت يل فعاين دستيي و پايات باالدستيره عمليتابعه آن، در زنج يکارکنان شاغل در شرکتها

 هاي بازنشستگي، داشته و به طور کلي، جزء کارکنان صنعت نفت محسوب شده و عضو صندوق
 و ي اداري نظامهانامه آيين و رفاه کارکنان صنعت نفت هستند، مشمول انداز پس

، ياتي عملي کارکنان صنعت نفت بوده و انتزاع وزارت نفت از شمول واحدهاياستخدام
ف و يز قانون وظاي آن و ني و اصالحات بعد١٣٦٦صوب ر با مقررات قانون نفت ميمغا
 مردود و فاقد يت معنونه درخواست شاکيفيجه به کيدر نت. باشد  ميارات وزارت نفتياخت

  ».ي استمحمل قانون
ن يس و معاونيي با حضور ر٢١/٩/١٣٩٥خ ي در تاريوان عدالت اداري ديأت عموميه

نده يز با حضور نمايوان و نيرسان شعب د و رؤسا و مستشاران و داديوان عدالت اداريد
ت آراء به ي با اکثريل شد و پس از بحث و بررسيت تشکي طرف شکاي شده از سويمعرف

  . مبادرت کرده استير به صدور رأيشرح ز
  

   هيأت عموميرأي
 مقرر ١٣٩١مصوب سال  قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت ١٠مطابق ماده 

مي و پرداخت حقوق و مزاياي آن دسته از کارکنان شده نظامهاي اداري و استخدا
باشند با   که در واحدهاي عمليات و تخصصي شاغل ميشرکتهاي تابعه وزارت نفت

برداري از ميادين مشترک و  پذيري و سرعت بخشيدن به بهره رويکرد تقويت رقابت
ت نامه خاصي است که بدون الزام به رعاي حفظ نيروي انساني متخصص تابعه آيين

قانون مديريت خدمات کشوري با رعايت ساير قوانين و مقررات مربوطه و با پيشنهاد 
جمهور تهيه  وزارت نفت و تأييد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس

االجرا شدن اين قانون به تصويب  شود و حداکثر ظرف شش ماه پس از الزم مي
نامه تصويبي ناظر بر نظامهاي  ر، آييننظر به حکم قانوني مذکو. رسد جمهور مي رئيس

اداري و استخدامي و پرداخت حقوق و مزاياي کارکنان شرکتهاي تابعه وزارت نفت 
نامه   آيين٢ ماده ٣شاغل در واحدهاي عمليات و تخصصي بايد باشد، اما چون در بند 

است،وزارت نفت و سازمانها و  نامه ناظر بر آن که آيين» صنعت نفت«در تعريف 
نامه و در   آيين٢ ماده ٩ؤسسات تابعه به عنوان صنعت نفت تعيين شده و در بند م

 اند، نامه،کارکنان صنعت نفت، مشمول قرار گرفته تعيين مصاديق کارکنان مشمول آيين
نامه ماده  بنابراين کارکنان وزارت نفت و سازمانها و مؤسسات تابعه مشمول حکم آيين

 ١٠باشند که اين امر مغاير حکم ماده  ارت نفت مي قانون وظايف و اختيارات وز١٠
هاي تابعه   قانون مذکور کارکنان شرکت١٠قانون پيش گفته است زيرا مطابق ماده 

وزارت نفت که در واحدهاي عملياتي و تخصصي شاغل هستند بايد تحت شمول 
سسات نامه اين ماده قرار گيرند و نه همه کارکنان وزارت نفت و سازمانها و مؤ آيين
نامه نظامهاي اداري و استخدامي   آيين٣ و ٩، ١٤، ١٦با توجه به مراتب بندهاي . تابعه

کارکنان صنعت نفت از حيث تحت شمول قرار دادن کارکنان صنعت نفت براي 
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 ارائه شده، ٢ ماده ٣نامه با لحاظ تعريفي که از صنعت نفت در بند  برخورداري از آيين
  از١٣ و ٨٨ و مواد ١٢ ماده ١کر است و مستند به بند  قانون صدرالذ١٠مغاير ماده 

تاريخ  از ١٣٩٢ مصوب سال قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري
  .شود  ابطال ميتصويب

  ي ـ محمدكاظم بهراميوان عدالت اداري ديعموم هيأت سيرئ
  

  ١٧/١٠/١٣٩٦                                                                          ٩٥/٨٩٧ره شما
  يبسمه تعال

  ي جاسبيجناب آقا
  راني اي اسالمي جمهوريرعامل محترم روزنامه رسميمد

  با سالم
 مورخ ٩٤٧ به شماره دادنامه يوان عدالت اداري ديعمومي هيأت ك نسخه از رأي

  : با موضوع٢٨/٩/١٣٩٦
 مصوب سرپرست ١٣/١٠/١٣٩٤م ـ /٤٧٩٧٤/٩٤ بخشنامه شماره ١٣ بند ابطال«

وست ي به پيجهت درج در روزنامه رسم» معاونت آموزش دانشگاه جامع علمي كاربردي
  .گردد يارسال م

ـ مهديعدالت ادارمديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان    ني دربي 
  

  ٩٥/٨٩٧: روندهالسه پک     ٩٤٧ :ماره دادنامهش    ٢٨/٩/١٣٩٦: خ دادنامهتاري
  يوان عدالت اداري ديأت عمومي ه:مرجع رسيدگي

  ييف اله امراي سي آقا:يشاك
 ـ م/٤٧٩٧٤/٩٤ بخشنامه شماره ١٣ ابطال بند :موضوع شکايت و خواسته

   ي کاربردي دانشگاه جامع علمي مصوب سرپرست معاونت آموزش١٣/١٠/١٣٩٤
م /٤٧٩٧٤/٩٤ بخشنامه شماره ١٣ شاکي به موجب دادخواستي ابطال بند :گردش کار

 را ي کاربردي دانشگاه جامع علمي مصوب سرپرست معاونت آموزش١٣/١٠/١٣٩٤ ـ
  :ن خواسته اعالم کرده است کهييخواستار شده و در جهت تب

 همزمان  مقررات آموزشي دانشگاه، تحصيل و تدريس٥ ماده ٣ـ مطابق تبصره ١«
 ١٣/١٠/١٣٩٤ـ ٤٧٩٤٧/٩٤/در يک مرکز ممنوع است اما بر اساس بخشنامه شماره م

دره از دانشگاه علمي کاربردي، تدريس و تحصيل همزمان در دو مرکز مجزا نيز صا
همچنين . ممنوع اعالم شده است که اين بخشنامه با مقررات مارالذکر مغاير است

 اساسنامه دانشگاه تصويب مقررات دانشگاه در شوراي مرکزي صورت ١٤مطابق ماده 
 طي نکرده است، لذا استدعا دارد اين الذکر اين فرايند را فوقرد که بخشنامه گي مي

  .بخشنامه ابطال گردد
 بخشنامه ي، توقف اجراي آتيلي زمان انتخاب واحد ترم تحصيکيبا توجه به نزدـ ٢

  .ق صدور دستور موقت را خواستارمي از طر١٣/١٠/١٣٩٤ـ ٤٧٩٤٧/٩٤/شماره م
باشد که  ي ميقات و فناوري از توابع وزارت علوم، تحقي کاربرديدانشگاه جامع علم

 ي جهت توسعه آموزشهاي انقالب فرهنگي عالي شوراي صادره از سويبر اساس مجوزها
ت ين ظرفي از ايدولت  وي از اشخاص بخش خصوصياري شکل گرفته است و بسيکاربرد

ن ي در ايدين دانشگاه منشاء اثرات مفيند و اينما  ميجهت آموزش کارکنان خود استفاده
ک حق يز ين دانشگاه ني مدرسان اي براياده از امکانات آموزشاستف. نه بوده استيزم
 بر اساس مجوز يستين حق صرفاً باي است که محروم نمودن افراد از اي و قانونيعيطب

 فاقد ١٣/١٠/١٣٩٤ـ ٤٧٩٤٧/٩٤/ل بخشنامه شماره ميل ذيبه دال. ردي صورت گيقانون
  :باشد ي ميوجاهت قانون

تدريس و تحصيل همزمان « آموزشي دانشگاه  مقررات٥ماده ٣ـ مطابق تبصره ١
سازي کد مدرس  باشد و منجر به غيرفعال مدرسان در مرکز آموزش ممنوع مي

که بر اساس مفهوم مخالف اين تبصره، تدريس و تحصيل همزمان در دو »  شدخواهد
 فصل اول مقررات ٥الزم به ذکر است تعريف مرکز در بند . مرکز بالمانع است
هاي علمي  واحد آموزشي مجري دوره: مرکز«اه به اين شرح آمده است آموزشي دانشگ

 ي، که تحت نظارت دانشگاه و وابسته به ارگانها و مؤسسات آموزشي و يا دانشگاهدکاربر
  ».مشغول به فعاليت است

هاي  نامه آيين دستورالعمل، ضوابط و« اساسنامه اين دانشگاه مقرر شده که ١٤ـ در ماده٢
ب يشود و به تصو  ميشنهاديس دانشگاه پيف دانشگاه جامع توسط رئيم وظا انجايالزم برا

  . نکرده استيند را طين فرايکه بخشنامه مورد نظر ا» رسد ي مي مرکزيشورا
ح در يازمند تصري آن نسبت به گذشته نيه است و تسرياثر مصوبات نسبت به آتـ ٣
 ي افراد اجراي آن بايستي نسبت بهباشد که در فرض قانوني بودن بخشنامه مورد اشاره نص مي

  .گردند  مينده مشمول آنيباشد که در آ

 قانون ٣٧ و ٣٦ن مواد ي و همچن١٢، ١١، ١٠ت به مواد ينظر به مراتب فوق و با عنا
 ـ٤٧٩٤٧/٩٤/تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري، استدعا دارد بخشنامه شماره م

  ». به اجرا آن صادر گردد ابطال و دستور موقت نسبت١٣/١٠/١٣٩٤
کاتور ي که به شماره انديأت عمومي در پاسخ به اخطار رفع نقص دفتر هيشاک

  : ثبت شده است اظهار داشته است که١٥/٩/١٣٩٥ـ ١٤٤٢
  يوان عدالت اداري ديأت محترم عموميه«

  تيتح با سالم و
 ٢٤/٨/١٣٩٥خ يه رفع نقص به تاريرساند در خصوص اخطار  ميبا احترام به استحضار

نجانب ابالغ شده مراتب رفع نقص ي به ا٦/٩/١٣٩٥خ ي که در تار٩٥/٨٩٧در کالسه پرونده 
  :دينما  ميمير به حضور تقديبه شرح ز

  :کيدر خصوص بند 
  )دو مرکز مختلف( مجزا يس همزمان در دو واحد دانشگاهيل و تدريتحص

  :در خصوص بند دو
ک يس همزمان در يل و تدرياه، تحص دانشگي مقررات آموزش٥ ماده ٣مطابق تبصره 

س و ي تدر١٣/١٠/١٣٩٤ـ ٤٧٩٧٤/٩٤/مرکز ممنوع است اما بر اساس بخشنامه شماره م
ن بخشنامه با مقررات يز ممنوع اعالم شده است که ايل همزمان در دو مرکز مجزا نيتحص

  .ر استيمارالذکر مغا
  :در خصوص بند سه

 هاي نامه دستورالعملها، ضوابط و آيين« که  اساسنامه اين دانشگاه مقرر شده١٤در ماده
ب يشود و به تصو  ميشنهاديس دانشگاه پيف دانشگاه جامع توسط رئي انجام وظايالزم برا

  . نکرده استيند را طين فرايکه بخشنامه مورد نظر ا» رسد ي مي مرکزيشورا
ت ل اسي را که بدان ماي هر کس حق دارد شغلي قانون اساس٢٨ضمناً مطابق اصل 

 است و مطابق يازمند مجوز قانوني نيد و محروم نمودن افراد از حقوق قانونيانتخاب نما
م يز کرده، حق تنظي که قانون تجوي به جز در موارديي اجرايک قوا، دستگاههاياصل تفک
 با توجه به مراتب فوق. را ندارد)  افراديخصوصاً مقررات سالب حقوق قانون(مقررات 

س يل و تدري تحصير افراد متقاضينجانب و سايع حق اييموجب تضبخشنامه مورد اشاره 
ست و با ي در دسترس نيد کاربرير بخشنامه دانشگاه علميضمناً تصو. باشد  ميهمزمان

  ».اند  امتناع نمودهالذکر فوقر بخشنامه يمراجعه به دانشگاه از دادن تصو
  :ر استيمتن مقرره مورد اعتراض به قرار ز

باشد   مي ممنوعي کاربرديل همزمان مدرسان در مراکز علميس و تحصيتدرـ ١٣«
  ».کد مدرس خواهد شدسازي  فعال غيرمنجر به و

 به پرونده، يدگيت و ابالغ، تا زمان رسي شکايرغم ارسال نسخه ثانيت عليطرف شکا
  .                        ارسال نکرده استيپاسخ

ن يس و معاوني با حضور رئ٢٨/٩/١٣٩٦خ 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
شده قرر صراحتاً م اساسنامه دانشگاه جامع علمي کاربردي١٤با عنايت به اينکه در ماده

هاي الزم بايد به تصويب شوراي مرکزي دانشگاه  نامه تصويب دستورالعملها، ضوابط و آيين
برسد و بخشنامه مورد شکايت به تصويب شوراي مرکزي نرسيده، بنابراين تصويب آن از 

قانون  ٨٨ و ماده ١٢ ماده ١و مستند به بند حدود اختيارات مقام واضع آن خارج بوده 
  .شود  ابطال مي١٣٩٢ مصوب سال  دادرسي ديوان عدالت اداريتشکيالت و آيين

  ي ـ محمدكاظم بهراميوان عدالت اداري ديعموم هيأت سيرئ
  

  ١٧/١٠/١٣٩٦                                                                     ٩٥/١٢٦٨/ره هـشما
  يبسمه تعال

  ي جاسبيجناب آقا
  راني اي اسالمي جمهوريمرعامل محترم روزنامه رسيمد

  با سالم
 مورخ ٩٥٠ به شماره دادنامه يوان عدالت اداري ديعمومي هيأت ك نسخه از رأي

  : با موضوع٢٨/٩/١٣٩٦
 مديركل دفتر امور شهري و ١٩/٣/١٣٩٣ـ ٢٠٦٨٢ بخشنامه شماره ٣ بندابطال«

السهم   حق درصد٧٥/٤٣شوراهاي استانداري آذربايجان غربي مبني بر تعيين ثابت ميزان 
  .گردد يوست ارسال مي به پيجهت درج در روزنامه رسم» شهرداري

ـ مهديعدالت ادارمديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان    ني دربي 
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  يوان عدالت اداري ديأت عمومي ه:مرجع رسيدگي

  انيني رستگار اميقا آ:يشاك
 ١٩/٣/١٣٩٣ـ ٢٠٦٨٢ بخشنامه شماره ٣ ابطال بند :موضوع شکايت و خواسته

  يجان غربي آذرباي استانداري و شوراهايرکل دفتر امور شهريمد
ـ ٢٠٦٨٢ بخشنامه شماره ٣ ابطال بند ي به موجب دادخواستي شاک:گردش کار

 را خواستار يجان غربي آذرباير استانداي و شوراهايرکل دفتر امور شهري مد١٩/٣/١٣٩٣
  :ن خواسته اعالم کرده است کهييشده و د رجهت تب

  يوان عدالت ادارياست محترم دير«
  کم يسالم عل

ار حاصله از يم و مستندات آن و با اختين دادخواست و ضمايم اياحتراماً، ضمن تقد
وان عدالت يد قانون ١٢ ماده ١ و حسب مدلول بند ي قانون اساس١٧٣ و ١٥٦ و ٣٤اصول 

ح مقنن در تبصره يرساند که وفق تصر  ميت و اعتراض به استحضاري و در مقام شکايادار
شتر ي با مساحت بيدر اراض« ٢٨/١/١٣٩٠ها مصوب ي قانون شهرداري اصالح١٠١ ماده ٣
 ي عمومي سرانه فضاي تأمين براي سند ششدانگ است شهرداري مترمربع که دارا٥٠٠از 

از احداث ي مورد ني اراضي تأمينو برا%) ٢٥(ست و پنج درصد يب  تا سقفيو خدمات
 يلي مطابق با طرح جامع و تفصين اراضيک و افراز اي شهر در اثر تفکيشوراع ومعابر عموم

ست و پنج درصد ي مالک، تا بيک برايجاد شده از عمل تفکيبا توجه به ارزش افزوده ا
 مجاز است با توافق مالک يشهردار. دينما  ميافتي را دري مانده اراضياز باق%) ٢٥(

 ي دادگسترين طبق نظر کارشناس رسميمت روز زميقدرالسهم مذکور را بر اساس ق
 خارج از يجان غربي آذرباي استانداريرکل دفتر امور شهريحال مدي ايعل» .ديافت نمايدر

تان در  به شهرداران اسي ابالغ٢٠٦٨٢ بخشنامه شماره ٣، در بند يارات قانونيحدود اخت
 درصد اعالم نموده است ٧٥/٤٣ک يها را حاصل از تفکيهر حال مقدار قدرالسهم شهردار

تا «ح که کلمه ين توضيباشد، بد  ميجاد شده مذکور مخالف هدف و حکم مقننيه ايکه رو
  تأمينن جهتيافت زمي دريزان مجاز براين حداکثر ميمب» ست و پنج درصديسقف ب

 يطي تحت شراالسهم حقافت ين مبنا دريباشد و بر ا  ميي و خدماتي عموميسرانه فضا
ها ي شهردارضمناً ميزان مذکور توسط. پذير خواهد بود کمتر از بيست و پنج درصد نيز امکان

علي ايحال مقدار . باشد مطلقاً قابل تملک و واگذاري با قيمت کارشناسي رسمي نيز مي
ست مطابق با طرح جامع و يبا مي زين» ي مانده اراضيست و پنج درصد از باقي بتا«

مذکور از هاي   شهر مطابق با طرحياز احداث شوارع و معابر عمومي رفع ني برايليتفص
 بدون وجود معابر و شوارع در طرح يافت سهميآن در غيرافت شود و درين دريمالک

افت شوارع و ينکه در صورت دريضمن ا.  نخواهد داشتيه قانونين توجيمصوب از مالک
د و يتواند تملک نما  نميچ کسي را هي شوراع عمومي قانون مدن٢٤ر با استناد به ماده معاب

، يهادهاي   طرحيها شوارع داخل محدوده قانوني قانون شهردار٩٦ ماده ٦وفق تبصره 
ن ين استدالل جمع بيبا ا.  قرار دارنديار شهرداري در اختي جهت نگهداريليجامع وتفص

رت نهاد و يل مغاي قانون مذکور به دل١٠١ ماده ٣ر تبصره ر مقرر ديشقوق مختلف مقاد
 در يرکل دفتر امور شهريح استدالل مدين توضيمقدور بوده و بد غيرگريکدياصول آنها با 

 درصد از اراضي بيش از ٧٥/٤٣ مبني بر اخذ مطلق مقدار ٢٠٦٨٢ بخشنامه ٣بند 
 باشد، مضاف بـه  مي مصوبح قانونيارات و مخالف تصري مترمربع خارج از حدود اخت٥٠٠

رکل ي است و مديف مرجع قانونگذاريز از وظاي نين عادير و رفع ابهام از قوانينکه تفسيا
ن يلذا از متن قانون چن.  ندارديتين خصوص صالحي در اي استانداريدفتر امور شهر

ها حداکثر ي توسط شهرداريزان سهم قابل تملک و واگذاريگردد که حداکثر م  ميمستفاد
ر، من باب مثال از عدالت و انصاف به ين مورد تقاضا است و ال غي درصد از زم٢٥تا سقف 

 ي مسکونيک هزار مترمربع و با کاربري به مساحت يني که قطعه زميدور است که از مالک
ز قرار گرفته است همانند ي مصوب نيلي طرح تفصي خارج از شارع عموميکه ملک و

 و معابر ي، خدماتي عموميهاي کاربرين و داراي مترمربع زم ده هزاري که داراينيمالک زم
ن بدون ي درصد زم٧٥/٤٣ آنها ي است از هر دويليو شوارع مصوب داخل طرح تفص

  .افت نموديا افراز دريک ي تفکالسهم حقت سقف مقرر در قانون موضوعه، يرعا
 و رفع ابهام در ري الظاهر تفسينکه عليت به مراتب معنونه به شرح فوق و ايلذا با عنا

ف مقنن بوده و خارج از ياز وظا) يثاق مليمنشور و م (ي قانون اساس٧٣ن وفق اصل يقوان
 يدگيباشد، رس ي ميجان غربي آذرباي استانداري و شوراهايارات دفتر امور شهرياخت

 ١٩/٣/١٣٩٣ـ ٢٠٦٨٢ بخشنامه شماره ٣عاجل و صدور حکم به نقض و ابطال بند 
  ». مورد استدعاستيجان غربي آذرباي استانداري و شوراهايهررکل دفتر امور شيمد

  :ر استيمتن مقرره مورد اعتراض به قرار ز
  ».باشد  مي درصد٧٥/٤٣ ي شهردارالسهم حقدر هر حال ـ ٣«

ت عملکرد و يري، مديرکل بازرسيت مذکور، مشاوران استاندار و مديدر پاسخ به شکا
  : توضيح داده است که١٩/١٢/١٣٩٥ـ ٢٩٣٢٤/٩٥/١٤امور حقوقي به موجب اليحه شماره 

  يوان عدالت اداري ديأت عمومير محترم دفتر هيمد«
  يني رستگار اميحه آقايپاسخ ال: موضوع
   کميسالم عل

 و شماره پرونده ١٨/١١/١٣٩٥ ـ ٩٥/١٢٦٨ه پرونده کالسه ياحتراماً، عطف به اخطار
 رستگار ي آقا در خصوص ارسال نسخه دوم دادخواست٩٥٠٩٩٨٠٩٠٥٨٠٠٠٠٧٧٨

رکل دفتر ي مد١٩/٣/١٣٩٣ـ ٢٠٦٨٢ نامه شماره ٣ بر درخواست ابطال بند يان مبنينيام
ده است پاسخ آن ي ابالغ گرد٤/١٢/١٣٩٥خ ي که در تاري استانداري و شوراهايامور شهر
  :شود  مي جهت استحضار اعالميبه شرح آت

 در ي شهردارالسهم حقبه  تابعه استان در نحوه محاسيهاينکه شهرداريت به ايبا عنا
ر و برداشت خود از مفاد ماده يو هر کدام بر اساس تفساي  قهي به صورت سليک اراضيتفک

 يتين امر موجبات نارضايا. نمودند ميها اقدام ي قانون شهردار١٠١واحده اصالح ماده 
ها  و شورايدفتر امور شهر. نمود  مي را فراهميع حقوق آنان و شهردارييشهروندان و تض

 عنه در جهت جلوگيري از تشتت و حل مشکل و نيز اجراي صحيح قانون، طي نامه معترض
 ١٠١  ماده٣ نامه به استناد تبصره ٣ضمن تأکيد بر رعايت مفاد ماده واحده موصوف، در بند 

ن يست و پنج درصد از کل زميب( درصد ٧٥/٤٣ را در کل يالسهم شهردار ، حقياصالح
ست و پنج درصد از هفتاد و پنج درصد ي و بي و خدماتيعموم ي سرانه فضاي تأمينبرا
ن کرده يمع)  شهرياز احداث شوارع و معابر عمومي مورد ني اراضي تأمينمانده برايباق

ت به مراتب فوق نامه صادره از يبا عنا. باشد ي ميقاً بر اساس مفاد ماده قانونياست که دق
 قانون شهرداريها  نداشته و ١٠١احده اصالح ماده دفتر امور شهري و شوراها مغايرتي با ماده و

  » .دقيقاً با رعايت مفاد آن صادر شده است، لذا رد شکايت شاکي مورد استدعاست
ن يس و معاوني با حضور رئ٢٨/٩/١٣٩٦خ ي در تاريوان عدالت اداري ديأت عموميه

 پس از ل شد ويوان 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

 ١٣٩٠ مصوب سال يقانون شهردار ي اصالح١٠١ ماده ٣چون مطابق تبصره 
جاد شده در امالک مورد ي بر اساس ارزش افزوده ا٧٥/٤٣ حداکثر تا يالسهم شهردار حق

 را به صورت ي شهردارالسهم حقت ي مصوبه مورد شکا٣ک است و در بند يدرخواست تفک
ار ين کرده است خالف قانون و خارج از حدود اختيي درصد تع٧٥/٤٣زان يثابت م

 ين دادرسييالت و آيقانون تشک ٨٨ و ماده ١٢ ماده ١و به استناد بند شود   ميصيتشخ
  .شود  مي ابطال١٣٩٢ مصوب سال يوان عدالت اداريد

  ي ـ محمدكاظم بهراميوان عدالت اداريد يعموم هيأت سيرئ
  

  ١٧/١٠/١٣٩٦                                                                    ٩٦/١٤٨٧/ره هـشما
  يبسمه تعال

  ي جاسبيجناب آقا
  راني اي اسالمي جمهوريرعامل محترم روزنامه رسميمد

  با سالم
 مورخ ٩٥١ به شماره دادنامه ياروان عدالت ادي ديعمومي هيأت ك نسخه از رأي

  : با موضوع٢٨/٩/١٣٩٦
 شوراي اسالمي شهر ايالم در ١٦/١٢/١٣٩٤ ـ ٥٦مصوبه شماره ) ١٦( بند ابطال«

 درصد تعيين ٢ به ميزان ١٣٩٥محاسبه عوارض سهم آموزش و پرورش از ابتداي سال 
  .گردد يوست ارسال مي به پيجهت درج در روزنامه رسم» عوارض پذيره

ـ مهديعدالت ادارركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان مدي   ني دربي 
  

  ٩٦/١٤٨٧: روندهالسه پک     ٩٥١ :ماره دادنامهش        ٢٨/٩/١٣٩٦: خ دادنامهتاري
  يوان عدالت اداري ديأت عمومي ه:مرجع رسيدگي

  وان محاسبات کشوري د:يشاك
 شوراي ١٦/١٢/١٣٩٤ـ  ٥٦مصوبه شماره ) ١٦( ابطال بند :موضوع شکايت و خواسته

  ١٣٩٥اسالمي شهر ايالم موضوع تعيين عوارض محلي و بهاي خدمات شهرداري ايالم در سال 
  معاون حقوقي، مجلس و تفريغ بودجه ديوان محاسبات کشور به موجب:گردش کار

  :ح داده است کهي توض٢/١١/١٣٩٥ ـ ١١٧٤/٢٠٠٠٠ت نامه شماره يشکا
  ي بهراميآقان جناب يحجت االسالم و المسلم«
  يوان عدالت اداري ديأت عمومياست محترم هير

  کميسالم عل
 شوراي اسالمي شهر ايالم موضوع ١٦/١٢/١٣٩٤ـ  ٥٦احتراماً در خصوص مصوبه شماره 

  :رساند  مزيد استحضار مي١٣٩٥تعيين عوارض محلي و بهاي خدمات شهرداري ايالم در سال 
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 آموزش و پرورش در استانها، يهاورايل ش قانون تشک١٣ ماده ٣ق بند ـ مطاب١
ک ي، تفکيساختمانهاي  شهرستانها و مناطق کشور، تا پنج درصـد عـوارض صدور پروانه

کنند را به   ميافتيها دريشهردار  عالوه بـر عوارض مذکور را کهيره و نوسازينها، پـذيزم
  . کرده استنيي تعي و عمرانيجارهاي  نهي هزي مناطق براي از منابع شوراهايکيعنوان 

 آموزش و يل شوراهاي قانون تشک١٣ ماده يي اجرانامه آيين ٣به موجب ماده ـ ٢
 آموزش و پرورش استان با توجه يپرورش در استانها، شهرستانها و مناطق کشور، شوراها

 ١٣ ماده ٣زان عوارض مندرج در بند ي هر شهرستان مي و اجتماعيط اقتصاديبه شرا
ها موظفند يشهردار. دينما  ميها ابالغين و جهت اجرا به شهردارييعت% ٥قانون را تا حداکثر 

ن ماده و ي الزم نسبت به وصول عوارض موضوع ايو اتخاذ روشهاها  نامه آيينن يبا تدو
  .ندين خزانه اقدام نمايز آن به حساب معيوار

ر ي هر گونه عوارض و سايات بر ارزش افزوده، برقراري قانون مال٥٠وفق ماده ـ ٣
ن قانون، ين ارائه خدمات که در اي و همچنيدي و تولي وارداتي انواع کاالهايجوه براو

 ي عوارض به درآمدهاين برقرارين شده است، همچنيات و عوارض آنها معيف ماليتکل
و گذاري  ات، سود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپردهيماخذ محاسبات مال

 ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي مجاز، توسط شوراهايساير عمليات مالي اشخاص نزد بانک
  : صدرالذکريبنا به مستندات قانون. باشد  مير مراجع ممنوعي و ساياسالم

  قانون تشکيالت،٧١نظر به تصريح وظايف و اختيارات شوراي اسالمي شهر در ماده : اوالً
الم ي شهر اي شورا کشور و انتخاب شهرداران، اقدامي اسالميف و انتخابات شوراهايوظا

 درصد ٢زان ي به م١٣٩٥ سال ين عوارض سهم آموزش و پرورش از ابتداييمتضمن تع
 آموزش و پرورش استان ين شده توسط شوراييث کاهش درصد تعيره از حيعوارض پذ

ارات يره خارج از حدود اختيد نمودن عوارض مذکور به عوارض پذين مقيالم و همچنيا
  .گردد ي ميابير قانون ارزي و ماالً مغايراد شکلي اي مذکور بوده و دارايشورا

 آموزش و پرورش در يل شوراهاي قانون تشک١٣ ماده ٣ح بند يت به تصريبا عنا: اًيثان
 ماخذ ١٣ ماده يي اجرانامه آيين ٣استانها، شهرستانها و مناطق کشور و توجهاً به ماده 

ن شده توسط يياهش درصد تعث کي شهر مذکور از حيرالذکر، اقدام شوراي اخيقانون
د نمودن عوارض مذکور به عوارض ين مقيالم و همچني آموزش و پرورش استان ايشورا

 آموزش و پرورش در استانها، شهرستانها و يل شوراهاي قانون تشک١٣ر ماده يره مغايپذ
  .گردد ي ميابي آن ارزيي اجرانامه آيين ٣ن ماده يمناطق کشور و همچن

وان ي د قانون تشکيالت و آيين دادرسي١٣ و ١٢ضه در اجراي مواد بنا به مراتب معرو
 ١٦/١٢/١٣٩٤ ـ ٥٦مصوبه شماره ) ١٦(، ابطال بند ١٣٩٢ مصوب سال يعدالت ادار

الم در ي اي خدمات شهرداري و بهاين عوارض محلييالم موضوع تعي شهر اي اسالميشورا
  ».، از زمان صدور مورد استدعاست١٣٩٥سال 

  :١٣٩٥الم در سال ي اي خدمات شهرداري و بهايعوارض محلتعرفه انواع 
  درصد٢ به ميزان ١٣٩٥ـ محاسبه عوارض سهم آموزش و پرورش از ابتداي سال ١٦«

  ».گردد يره مين عوارض پذييتع
ت تا زمان ي طرف شکايت و ضمائم آن براي شکاي رغم ارسال نسخه ثانيعل

ت ي از طرف شکايچ پاسخي هي اداروان عدالتي ديأت عمومي به پرونده در هيدگيرس
  .                واصل نشده است

ن يس و معاوني با حضور رئ٢١/٩/١٣٩٦خ ي در تاريوان عدالت اداري ديأت عموميه
ل شد و پس از يوان تشکي و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان عدالت اداريد

  .بادرت کرده است مير به صدور رأيت آراء به شرح زي با اکثريبحث و بررس
  

   هيأت عموميرأي
 قانون تشکيل شوراهاي آموزش و پرورش در استانها، شهرستانها ١٣ ماده ٣مطابق بند 
، يساختمانهاي  ، تا پنج درصد عوارض صدور پروانه١٣٧٢ مصوب سال و مناطق کشور

کنند   ميافتيها دريمذکور را که شهردار  عالوه بـر عوارضيره و نوسازينها، پذيک زميتفک
ن شده يي تعي و عمرانيجارهاي  نهي هزي مناطق براي شوراهاي از منابع ماليکيبه عنوان 

 آموزش ي قانون مذکور مقرر شده است، شوراها١٣ ماده يي اجرانامه آيين ٣در ماده . است
زان عوارض ي هر شهرستان مي و اجتماعيط اقتصاديو پرورش استان با توجه به شرا

 ها ابالغين و جهت اجرا به شهردارييتع% ٥ قانون را حداکثر ١٣ه  ماد٣مندرج در بند 
 مصوبه مورد اعتراض در محاسبه عوارض سهم آموزش ١٦با توجه به مراتب بند . دينما مي

ث کاهش يره، از حين عوارض پذيي درصد تع٢زان ي به م١٣٩٥ سال يو پرورش از ابتدا
د کردن عوارض ين مقين و همچن آموزش و پرورش استاين شده توسط شوراييدرصد تع

 ٧١ شهر مصرح در ماده ي اسالميارات شورايره، خارج از حدود اختيمذکور به عوارض پذ
 مصوب  کشور و انتخاب شهرداراني اسالميف و انتخابات شوراهايالت، وظايقانون تشک

ن قانو ٨٨ و ماده ١٢ ماده ١به بند  است و مستند الذکر فوقر مقررات ي و مغا١٣٧٥سال 

با اعمال . شود  مي ابطال١٣٩٢ مصوب سال يوان عدالت اداري دين دادرسييالت و آيتشک
  ./  آن موافقت نشدبيزمان تصو ابطال مصوبه به يش گفته و تسري قانون پ١٣ماده 

  ي ـ محمدكاظم بهراميوان عدالت اداري ديعموم هيأت سيرئ
  

  ١٧/١٠/١٣٩٦                                                                      ٩٤/٢٨٤/ره هـشما
  يبسمه تعال

  ي جاسبيجناب آقا
  راني اي اسالمي جمهوريرعامل محترم روزنامه رسميمد

  با سالم
 مورخ ٩٥٣ به شماره دادنامه يوان عدالت اداري ديعمومي هيأت ك نسخه از رأي

  : با موضوع٢٨/٩/١٣٩٦
 و ١٣٨٩، ١٣٨٨، ١٣٨٧در سالهاي ابطال مصوبه شوراي اسالمي شهر نهاوند «
 مبني بر وضع عوارض افتتاح، كسب و پيشه براي بانكها و عابربانكها و ابطال ١٣٩٠

قسمت عوارض و بهاي خدمات افتتاح ساليانه بانكهاي دولتي و خصوصي، مؤسسات 
جهت درج در روزنامه » ١٣٩٢الحسنه در سال  مالي و اعتباري و صندوقهاي قرض

  .گردد ارسال ميرسمي به پيوست 
ـ مهديعدالت ادارمديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان    ني دربي 

  
  ٩٤/٢٨٤: روندهالسه پک    ٩٥٣ :ماره دادنامهش     ٢٨/٩/١٣٩٦: خ دادنامهتاري

  يوان عدالت اداري ديأت عمومي ه:مرجع رسيدگي
  ي جالل مهدي بانک صادرات همدان با وکالت آقا:يشاك

 بر ي شهر نهاوند مبني اسالمي ابطال مصوبه شورا:خواستهموضوع شکايت و 
 ١٣٨٧ ي بانکها و عابر بانکها مربوط به سالهايشه برايوضع عوارض افتتاح، کسب و پ

  ١٣٩٢ و سال ١٣٩٠ت يلغا
 به وکالت از بانک صادرات همدان به موجب ي جالل مهدي آقا:گردش کار

 بر وضع عوارض افتتاح، يند مبن شهر نهاوي اسالمي ابطال مصوبه شورايدادخواست
 و سال ١٣٩٠ت ي لغا١٣٨٧ ي بانکها و عابر بانکها مربوط به سالهايشه برايکسب و پ

  :ن خواسته اعالم کرده است کهيي را خواستار شده و در جهت تب١٣٩٢
  با سالم و احترامات وافر«

رستان  شهر شهيرساند شورا  مينجانب به وکالت از موکل به استحضارياحتراماً ا
وست مبادرت ي تاکنون به شرح مصوبات پ١٣٨٧نهاوند از توابع استان همدان از سال 

شه و مشاغل و يانه، کسب و پيل سالي مختلف از قبينيبه وضع عوارض تحت عناو
نده ي نماي شهردار٧٧ون ماده يسيد و متعاقباً با طرح موضوع در کمينما ي ميمحل

باشد  ي ميرد مطالبه منصرف از قانون نظام صنفنکه عوارض موي با اظهار بر ايشهردار
هذا يعل. دينما  ميون را اقناع به الزام بانک در پرداخت عوارض موضوع اختالفيسيکم

موجه و  غير بانکين مزبور برايل وضع عوارض تحت عناويبنا به جهات و مستندات ذ
  .ح قانون استيبرخالف نصوص صح

 شماره ي و رأ٨/١٠/١٣٩٣ ـ ١٧٣٥ ي ال١٦٨١ شماره يوحدت مالک آراـ ١
 و ٨٧/٢٩١کالسه هاي   مضبوط در پروندهيوان عدالت اداري د٢٦/٤/١٣٩١ـ ٢٢١

 با موضوع مورد بحث کامالً مطابقت دارد و بر ي که از نظر موضوع و محتو٨٨/٦٣٣
 مذکور در دادنامه با قانون ي شهرهاياساس آراء مذکور مصوبات صادر شده از شورا

  .اند دهيگردص و ابطال يتشخ
 شهر ي اسالميگردد که شورا  ميبا امعان نظر به مکاتبات معموله مالحظهـ ٢

 قرار داده و مبادرت به وضع يف مشاغل موضوع قانون صنفينهاوند بانک را در رد
 انقالب ي شورا١٣/٤/١٣٥٩ مصوب ي قانون صنف٢حسب ماده . عوارض کرده است

شه ور و صاحب يست که به عنوان پ ايا حقوقي يقي شخص حقيفرد صنف« ياسالم
 يه قانونيحال آن که بانکها بر اساس اعالم» دينما  ميتيحرفه و مشاغل آزاد فعال
 ر مقررات مربوط ادارهي و ساي انقالب اسالمي شورا٧/٧/١٣٥٧اداره امور بانکها مصوب 

وه ت آنهاست و عاليت فعاليا صنوف بر بانکها در تعارض با ماهيشوند، اطالق صنف  مي
  .شود ي نمي تلقيت بانکها و شعب آنها در نقاط مختلف کشور محليبر آن حوزه فعال

 و  قانون اصالح موادي از قانون برنامه توسعه اقتصادي٥و ١ـ مفهوم و منطوق مواد ٣
ار يد اختيع عوارض، مفي و وصول عوارض موسوم به قانون تجمي برقراريچگونگ

  نسبت به بانکهايخارج از مقررات قانون عوارض ي شهر در وضع و برقراريشورا
ف و يالت، وظاي قانون تشک٧١ ماده ١٦ار مندرج در بند ي اختياز طرف. باشد نمي

ز منوط به ي ن١٣٧٥ کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ي اسالميانتخابات شوراها
  .ن قانون استيط و موازير شرايت سايرعا
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 وقت و يير اقتصاد و داراي وز٢٣/١٢/١٣٧٨ ـ م/٣٥٣٠حسب نامه شماره ـ ٤
است جمهور و ي و امور مجلس ري معاون حقوق٢٢/٦/١٣٧٨ ـ م/٧٨٥٠٧٣نامه شماره 
 عوارض ي مشعر به عدم تسرير کشوروقت همگي وز٨/٧/١٣٧٨ ـ ٥٤٨٤٠نامه شماره 

  .باشد  ميشه به بانکها و عوارض مشابهيکسب و پ
ت در يل مصوبات مورد شکاهذا بنا به مراتب مذکور از آن مقام ابطايعل ـ ٥
 بانکها ي برايشه مشاغل و محليانه، کسب، پي مربوط به وضع عوارض ساليقسمتها

  .مورد استدعاست
 شهر و ي با شوراينگار رغم مراجعات مکرر و نامهيضمناً قابل ذکر است عل ـ ٦
ار ير مصوبات و تعرفه مربوطه را در اختي شهرستان نهاوند متاسفانه تصويشهردار

 استناد نموده لذا ١٣/٥/١٣٩٢ ـ ٤٥٠٥٣٧/١١/١٠جانب نگذاشته و به نامه شماره نيا
 يوان عدالت اداري قانون د٢٤ت به ماده يد با عنايخواهشمند است در صورت صالحد

  ».ييد بر ارسال مصوبات، معمول فرمايت مبنيقات الزم از طرف شکايتحق
 ارسال ي شاکي برايومأت عمي که از طرف دفتر هيدر پاسخ به اخطار رفع نقص

 کاتوري ثبت دفتر اند١٤/٥/١٣٩٤ـ  ٥٨١که به شماره اي  حهي به موجب اليشده بود، و
  : شده اعالم کرده است کهيأت عموميه

  يوان عدالت اداري ديأت عمومياست محترم هير«
  با سالم و  احترام

 در فرجه ٣٠/٣/١٣٩٤ـ ٩٤/٢٨٤ه رفع نقص کالسه ياحتراماً، عطف به اخطار
 شهر و تعرفه ياز مصوبات شورااي  از آنجا که نسخه: رساند  مي به استحضارينونقا

 يباشد، درخواست  نمياريده و در اختي نهاوند به موکل ابالغ نگرديعوارض شهردار
 ي و شوراي شهر و تعرفه عوارض به شهرداري از مصوبات شورايري بر ارائه تصويمبن

ها و مذاکرات مکرر با شهردار يريگيتاسفانه با پد که ميشهر شهرستان نهاوند ارائه گرد
 ندارد به بهانه اينکه شهرداري تکليفي جهت ارائه مصوبات و تعرفه عوارض به افراد عادي

 ي از تعرفه عوارض مربوط به سالهايريتاً تصويامده و نهاي الزم به عمل نيهمکار
د ي صالحدت در صورتلذا خواهشمند اس.  در اختيار اينجانب قرار گرفت١٣٩٢ و ١٣٩٠

هذا خواسته به شرح دادخواست يعل. ديي نهاوند استعالم فرمايمراتب را از شهردار
انه ي مربوط به عوارض نصب و سال٠٠٢٣ بوده و درخواست ابطال کد عوارض يميتقد

  ».يانه بانکها مورد استدعاستعابر بانکها و افتتاح سال
  :ستهاي مورد اعتراض به قرار زير ا   متن تعرفه

  :١٣٨٧تعرفه پيشنهادي عوارض شوراي اسالمي شهر نهاوند در سال )   الف
  ) بند الف«

 برابر ٥ به ميزان الحسنه قرض  عوارض افتتاح بانکها و مؤسسات اعتباري و صندوق 
   *S*P ٥)  اعياني(اي به ازاي هر مترمربع زير بنا  ارزش منطقه

  *S*P ١ الحسنه قرضصندوقهاي   عوارض ساليانه بانکها و مؤسسات اعتباري و 
  )بند ب    

  :هاي خارج از بانکها يا مؤسسات  عوارض خودپرداز
  افتتاح همان بانک% ١٠ـ افتتاح ١  
  »عوارض ساليانه همان بانک% ١٠ـ ساليانه ٢  

  :١٣٨٨تعرفه پيشنهادي عوارض شوراي اسالمي شهر نهاوند در سال )   ب
 برابر ١٠ به ميزان الحسنه قرضتباري و صندوق عوارض افتتاح بانکها و مؤسسات اع«

 *٥S*P) اعياني(اي به ازاي هر مترمربع زير بنا  ارزش منطقه
 *٤S*P الحسنه قرضعوارض ساليانه بانکها و مؤسسات اعتباري و صندوقهاي 

  افتتاح همان بانک% ٢٠ـ افتتاح ١
  عوارض ساليانه همان بانک% ٣٠ـ ساليانه ٢
  »انه بانکهارآمد ساليـ عوارض يک درصد کل د٣
  :١٣٨٩تعرفه پيشنهادي عوارض شوراي اسالمي شهر نهاوند در سال ) ج
  عوارض افتتاح بانکها% ١٠عوارض افتتاح عابر بانک «

  »انه بانکهاعوارض سالي% ١٠ عابر بانک هعوارض ساليان
  :١٣٩٠تعرفه پيشنهادي عوارض شوراي اسالمي شهر نهاوند در سال ) د
  
کد 

  عوارض
شرح 

  نحوه وصول عوارض تصويبي و توضيحات  مستند قانوني  ارضعو

٠٠٢٣  
عوارض نصب 
و ساليانه عابر 

  بانکها

 قانون ماليات ٥٠ ماده ١تبصره 
بر ارزش افزوده مصوب سال 

 و ماده ٧١ ماده ١٦ و بند ١٣٨٧
   قانون شوراها٧٧

عوارض نصب عابر بانکها و مؤسسات اعتباري و 
 P*S١=*٥% ١٠ها  الحسنه قرض

رض ساليانه عابر بانکها و مؤسسات اعتباري عوا
  P*S١=*٥% ١٠ها  الحسنه قرضو 

  ١٣٩٢تعرفه پيشنهادي عوارض شوراي اسالمي شهر نهاوند در سال )   هـ
  
کد 

نحوه وصول عوارض تصويبي و   مستند قانوني  شرح عوارض  عوارض
  توضيحات

٠٠٠٢٣  

عوارض و بهاي خدمات 
افتتاح ساليانه بانکهاي 

صوصي، دولتي و خ
مؤسسات مالي و 

اعتباري و صندوقهاي 
  الحسنه قرض

 ٥٠ ماده ١تبصره 
قانون ماليات بر ارزش 
افزوده مصوب سال 

 ماده ١٦ و بند ١٣٨٧
 قانون ٧٧ و ماده ٧١

  شوراها

S =مساحت عرصه  
P =اي بناي دارايي قيمت منطقه  

Sمساحت اعيان= ١  
عوارض افتتاح بانکها و مؤسسات اعتباري و 

  *S*P ٥ها      الحسنه قرض
عوارض ساليانه بانکها و مؤسسات اعتباري و 

 *١S*P ها  الحسنه قرض
  در پاسخ به شکايت مذکور، رئيس شوراي اسالمي شهر نهاوند به موجب اليحه 

  : توضيح داده است که٢٥/٧/١٣٩٤ن ـ /ش/٣٨٤شماره 
   رياست محترم ديوان عدالت اداري«

  ارسال پاسخ: موضوع
  سالم عليکم

 منضم به دادخواست بانک ٩٤٠٩٩٨٠٩٠٠٠٠٠١٢٣اماً پيرو پرونده کالسه احتر
صادرات همدان به طرفيت شوراي اسالمي شهر نهاوند به خواسته ابطال مصوبات اين شورا 
در خصوص وضع عوارض مندرج در متن دادخواست صدرالذکر بدين وسيله و در پاسخ به 

  :رساند ادعاي مطروحه به استحضار مي
در ستون خواسته تصريحاً تصديقاً قيد ننموده که ) بانک صادرات(شاکي : ـ اوال١ً  

خواهان ابطال کدام يک از مصوبات شوراي اسالمي شهر نهاوند است لذا ايراد اساسي، 
شکلي و ماهوي در طرح دعواي موصوف محرز است و في الواقع سالبه به انتفاع موضوع 

  .گردد تلقي مي
 و ٨/١٠/١٣٩٣ـ ١٧٣٩٠١٦٨١هاي  به آراء شماره) ادراتشاکي بانک ص(ـ استناد ٢  

االتباع بودن آن   ديوان عدالت اداري از لحاظ وحدت مالک و الزم١٦/٤/١٣٩١ـ ٢٢١
 االجراست بالوجه بوده چرا که صرفاً آراء وحدت رويه در موارد مشابه براي شعب ديوان الزم

صول عوارض موضوع محل در غيراين صورت شوراي اسالمي شهر نهاوند در راستاي و
استقرار بانک صادرات ايضاً خدمات ارائه شده به وسيله عابر بانکهاي مستقر در محل بانکها 
واقع در محدوده قانوني و خدماتي شهر نهاوند اقدام به تصويب مصوبات جهت اجرا و 

  .وصول عوارض نموده که کامالً مبناي قانوني دارد
نامه اجرايي نحوه وصول عوارض توسط شوراهاي   آيين٣ و ٢ـ بر اساس مادتين ٣  

توانند بر   هيأت دولت شوراهاي اسالمي مي٧/٨/١٣٧٩اسالمي شهر نهاوند و مصوبه مورخ 
اماکن و واحدهاي صنفي و توليدي و خدماتي و صنعتي که محل استقرار آنها در محدوده 

  .قانوني شهرهاست وضع عوارض نمايند
 قانون ماليات بر ارزش افزوده، مقنن عرضه کاالها و ١٢اده ـ مستفاد مفهوم و مدلول م٤  

خدمات را از پرداخت ماليات معاف نموده است لکن پرداخت عوارض محلي به شهرداري 
اي  الخصوص بانکها به قوت خود باقيست و هرگونه مصوبه توسط اشخاص حقيقي و حقوقي علي

  .باشد شکال موثر در اين خصوص مياز سوي شوراي اسالمي شهر نهاوند خالي از ايراد و ا
باشد و به تبع   ـ بر خالف ادعاي شاکي که اذعان داشته فعاليت بانکها صنفي نمي٥

 شوراي انقالب اطالق ٧/٧/١٣٥٧آن به موجب اعالميه قانوني اداره امور بانکها مصوب 
ون  قان٥٢صنف يا صنوف بر بانکها در تعارض با ماهيت فعاليت آنهاست به موجب ماده 

 که کليه قوانين راجع به قوانين را لغو نموده لذا ١٣٨٧ماليات بر ارزش افزوده مصوب 
  .مستندات شاکي به شرح مندرج در اين اليحه قابليت استماع ندارد

 ـ عليهذا با توجه به مراتب فوق و از آنجا که شاکي در دادخواست خود مشخص ننموده ٦
 اسالمي شهر نهاوند و ساير موارد مشروحه در اين اي از شوراي که خواهان ابطال چه مصوبه

  ».را دارم) بانک صادرات(اليحه استدعاي رسيدگي و صدور حکم شايسته و رد خواسته شاکي 
 با حضور رئيس و معاونين ٢٨/٩/١٣٩٦هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 

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

  
   هيأت عموميرأي

با توجه به اينکه در آراء متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري وضع عوارض 
کسب و پيشه و محلي براي بانکها و افتتاح بانک و عابر بانک و غيره در مصوبات شوراهاي 

اند، بنابراين  هرها مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص و ابطال شدهاسالمي ش
 مبني بر ١٣٩٠، ١٣٨٩، ١٣٨٨، ١٣٨٧مصوبه شوراي اسالمي شهر نهاوند در سالهاي 

 در قسمت عوارض ١٣٩٢وضع عوارض افتتاح، کسب و پيشه براي بانکها و عابر بانکها و سال 
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هاي دولتي و خصوصي، مؤسسات مالي و اعتباري و و بهاي خدمات افتتاح ساليانه بانک
 ٨/١٠/١٣٩٣ ـ ١٧٣٥ الي ١٦٨١الحسنه به داليل مندرج در رأي شماره  صندوقهاي قرض

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات قانوني تصويب 
يين دادرسي ديوان  قانون تشکيالت و آ٨٨ و ماده ١٢ ماده ١ با استناد به بند شده و

  .شود  ابطال مي١٣٩٢عدالت اداري مصوب سال 
  ي ـ محمدكاظم بهراميوان عدالت اداري ديعموم هيأت سيرئ

  
  ٣٠/١٠/١٣٩٦                                                       ـ ه٥٢٧٤٠ت/١٣٦٧٢٦رهشما

  يوزش پزشکوزارت بهداشت، درمان و آم ي ـوزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع
  مسلح يروهاي نيبانيوزارت دفاع و پشت

 سازمان برنامه و بودجه کشور   ـثارگرانيد و امور اياد شهيبن
د و امور ياد شهيشنهاد مشترک بني به پ٢٠/١٠/١٣٩٦ران در جلسه يوزهيأت 

   و ي، بهداشت، درمان و آموزش پزشکي تعاون، کار و رفاه اجتماعيها ثارگران و وزارتخانهيا
  ) ٢٠( مسلح و به استناد تبصره ماده يروهاي مسلح و ستاد کل نيروهاي نيبانيفاع و پشتد

 فصل سوم يي اجرانامه آيين ، ـ١٣٩١مصوب  ـ ثارگرانيبه ارساني  قانون جامع خدمات
 :ب کردير تصويقانون مذکور را به شرح ز

 
 رساني به ايثارگراننامه اجرايي فصل سوم قانون جامع خدماتآيين

 :روندي مشروح مربوط به کار مير در معانينامه اصطالحات زنيين آيدر ا ـ١دهما
 ـ ١٣٩١مصوب  ـ ثارگرانيبه ارساني   قانون جامع خدمات:قانون ـ الف
 ثارگرانيد و امور اياد شهي بن:اديبن ـ ب
 :افراد مشمول ـ پ
  ريد، مفقوداالثر و اسين، همسر و فرزند شهيوالدـ ١
  اد تحت تکفل آنانجانبازان و افرـ ٢
 آزادگان و افراد تحت تکفل آنانـ ٣
  قانون ) ٢(موضوع ماده هاي   دستگاه:يي اجرايها دستگاه ـ ت
 درماني ـ  بهداشتييها نهي صددرصد هز: پايهيدرماني ـ  بهداشتيها نهيهز ـ ث

 . شود  و پرداخت مي تأمينه سالمت براساس سرانه مصوب دولت،يمه پايكه در قالب ب
ـ ج ـ  بهداشتيها نهيهز   ـ هاي بهداشتي نهيصددرصد هز:  مکمل و خاصيدرماني 
و خدماتي كه مشمول قوانين بيمه همگاني (مه مکمل و درمان خاصي كه در قالب بدرماني

  . شود  و پرداخت مي تأمينقانون،) ١٢( اجرايي ماده نامه آييندر چارچوب ) گردند تكميلي نمي
 افراد مشمول شاغل و يدرماني ـ نه بهداشتيهز) %١٠٠( صد در صد  تأمينـ٢ماده

 متعلق يها نهي و افراد تحت تکفل آنان پس از پرداخت هزيي اجرايها بازنشسته دستگاه
  .اد استيه در قالب مکمل برعهده بنيمه پايبه ب

 پايه، مکمل و خاص به افراد مشمول يدرمان ـ ارايه خدمات بيمه بهداشتي تبصره ـ
  . قانون مجاز خواهد بود) ١٢( ماده ييامه اجران در چارچوب آيين

  امكانات بهداشتي، درماني، تشخيصي، تأمين بنياد موظف است ضمن تهيه وـ٣ماده
ويژه جانبازان هاي  توانبخشي، آموزشي، پيشگيري، دارو و تجهيزات مورد نياز براي گروه

ي جانبازان، جهت هاي مصنوعي داخلي و خارج شيميايي، اعصاب و روان، نخاعي و اندام
دولتي از طريق عقد قرارداد  غيرهاي دولتي و تر، از ظرفيت بخش ارايه امكانات مناسب

  .ادشده استفاده کنديخريد خدمت از مراكز 
كار و رفاه  هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و تعاون، وزارتخانهـ ١تبصره

بت به صدور مجوزهاي ت مقررات نسياجتماعي مكلفند حسب درخواست بنياد و با رعا
  .  مراكز تحت پوشش همكاري نمايند تأمين توسعه يايالزم برا

 ي و توانبخشي مراکز درمانيساز نهيبنياد موظف است به منظور به ـ٢تبصره
 شناسي موانع عملکردي جانبازان شيميايي، اعصاب و روان و نخاعي وابسته به خود و آسيب

اري و استخدامي کشور و برنامه و بودجه کشور، هاي اد اين مراکز، با همکاري سازمان
ه و يقانون را ته) ١٤( تحقق اهداف مندرج در ماده ي کارکرد آنها براي و کار ارتقاساز
 يدولت غير وي دولتيها ت بخشيت استفاده از ظرفيتواند با اولو ياد ميبن. دي نمايياجرا

 کشور و برنامه و بودجه يخدام و استي اداريها  سازمان تأييدموجود، در صورت ضرورت با
 .دياد شده اقدام نماي مراکز  تأسيسايران نسبت به توسعه يوزهيأت ب يکشور و تصو
ه خدمات به فرزندان يت در اراي کشور موظف است با اولويستيسازمان بهزـ ٤ماده

  .ديادشده اقدام نمايثارگران از محل اعتبارات مصوب سازمان يمعلول ا
 اشت، درمان و آموزش پزشکي موظف است نسبت به واکسيناسيون وزارت بهد ـ٥ماده

 با يدرماني ـ قانون در مراکز منتخب بهداشت) ١٥(گان افراد مشمول ماده يخاص را
  .دياد اقدام نماي بني و معرفيهماهنگ

 نياز  بنياد موظف است با اولويت استفاده از ظرفيت پزشكان متخصص موردـ ٦ماده
 که يدر داخل كشور، در صورت ضرورت نسبت به اعزام جانبازانجانبازان براي درمان 

هاي   امکانات و تخصصي دارايامکان درمان آنها در داخل کشور وجود ندارد به کشورها
اد و با ي بني پزشکي عالي شورا تأييد ويون پزشکيسيص و نظر کميالزم حسب تشخ

  .دي مربوط اقدام نمايها ت دستورالعمليرعا
اد در طول دوره ي بني پزشکي عالي شورا تأييد موظف است پس ازاديبن تبصره ـ

 محل اسکان  تأمينزين همراه و نيي و تعيياز، نسبت به راهنمايدرمان جانباز و در صورت ن
  .ديآنان اقدام نما
دولتي و  غيرعمومي  دولتي،يها و تمامي مراکز پزشكي درمان مارستانيب ـ٧ماده

اي از اسناد و مدارک  اد نسخهيز درخواست بنخصوصي موظفند ظرف شش ماه پس ا
ت رزمندگان و مصدومان دفاع مقدس ي موجود مربوط به مجروحي و سوابق درمانيپزشک

  .نديه نماياد ارايدر سطح کشور را به بن
بنياد موظف است با همكاري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي  تبصره ـ

روحيت و تمركز اطالعات و آمار مجروحان  منظور حفظ اسناد و مدارك و سابقه مجبه
دوران دفاع مقدس نسبت به ايجاد بانك جامع اطالعات پزشكي و پيراپزشكي و تشكيل 

 موظفند اسناد و اطالعات يي اجرايدستگاهها. پرونده سالمت ايثارگران اقدام نمايد
  .  نديه نماياد اراي مربوط را به بنيپزشک

 و اي و مددکاري، پيشگيريور ارايه خدمات مشاوره بنياد موظف است به منظ ـ٨ماده
ثارگران و خانواده آنها، با ي اي بهداشت روان تأمين سطح سالمت ويدرمان جهت ارتقا

 يت مقررات مربوط و اخذ مجوزهاي الزم، نسبت به ايجاد مراکز مشاوره و مددکاريرعا
ن ماده ظرف سه ماه از ي ات مراکز موضوعيدستورالعمل نحوه فعال. ديثارگران اقدام نمايا

 بهداشت، يها  وزارتخانهي و هماهنگياد با همکاري توسط بننامه آيينن يخ ابالغ ايتار
، آموزش و پرورش و ورزش و جوانان ي، تعاون، کار و رفاه اجتماعيدرمان و آموزش پزشک

 .شود يه و ابالغ ميو سازمان بهزيستي كشور ته
 يروهاي افراد مشمول شاغل و بازنشسته ننامه درخصوص نيين آيمفاد ا ـ٩ماده

 .شود يربط اجرا م يق سازمان ذيمسلح از طر
ن ي اي اجرايسازمان برنامه و بودجه کشور موظف است اعتبار الزم برا ـ١٠ماده

اد و ي و به بن تأمينن مربوطي و براساس قوانينيب شي پيح بودجه سنواتينامه را در لوا نييآ
ر مقررات مربوط ينامه و سانيين آيف مقرر در ايبراساس تکالربط ي ذيهار دستگاهيسا

  .ديپرداخت نما
  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 

  
  ١/١١/١٣٩٦                                                                  ١٣٦٩٧٢/٥٤٠٩٥رهشما

  ١١/٧/١٣٩٦هـ مورخ ٥٤٠٩٥ت/٨٣٩٠٥نامه شماره  اصالح تصويب
 يوزارت دادگستر ـ وزارت كشور

  الت، يقانون تشک) ٨٠( ماده يينامه اجرانييآ) ٢(نکه در صدر، عنوان و ماده ينظر به ا
و ـ ١٣٧٥مصوب   ـ کشور و انتخاب شهرداراني اسالميف و انتخابات شوراهايوظا

 ١١/٧/١٣٩٦هـ مورخ ٥٤٠٩٥ت/٨٣٩٠٥نامه شماره بي آن، موضوع تصوياصالحات بعد
ر شده است، مراتب جهت اصالح ي تحر»)٨٠(ماده « به صورت عبارت »)٩٠(ماده «عبارت 
 .شودياعالم م
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  ٣٠/١٠/١٣٩٦                                                                ١٣٦٥٢٨/٥٤٧٨٢رهشما
  ١٠/١٠/١٣٩٦هـ مورخ ٥٤٧٨٢ت/١٢٦٣٧٥نامه شماره  اصالح تصويب

 رويوزارت ن ـ وزارت نفتيي ـ  و دارايوزارت امور اقتصاد
 يوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع

 سازمان برنامه و بودجه کشوري ـ وزارت جهادکشاورز
 راني اي اسالمي جمهوريبانک مرکز

 راني اي اسالمي جمهوريمايسازمان صدا و س
 کل ١٣٩٦قانون بودجه سال ) ١٤( تبصره يينامه اجرانييآ) ٤(نکه در ماده ينظر به ا

 عبارت ١٠/١٠/١٣٩٦هـ مورخ ٥٤٧٨٢ت/١٢٦٣٧٥نامه شماره  بيکشور، موضوع تصو
 به صورت »الير) ٤٥٦ر٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠(ارد يليچهارصد و پنجاه و شش هزار م«

 و در »الير) ٤٤٢ر٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠(ارد يليچهارصد و چهل و دو هزار م«عبارت 
ر ي تحر»و مهرماه« به صورت عبارت »، مهر، آبان و آذر ماه«عبارت ) ٥(ماده ) ٢(تبصره 

 .شود ي اصالح اعالم ميشده است، مراتب برا
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