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 عوارض كسري ٤٤مادهابطال :  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع١٠٠٦رأي شماره
 ١٣٩٥خدمات سال سازي از تعرفه ساالنه عوارض و بهاي  حدنصاب تفكيك و اخذ هزينه آماده

  مصوب شوراي اسالمي شهر همدان
  ٢  شوراي اسالمي شهر همدان  ٥/١٠/١٣٩٦

  مصوباتابطال  : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع١٠٠٧رأي شماره 
  حيدريه مبني بر وضع عوارض براي كسري  شهر تربت شوراي اسالمي 
  ١٣٩٣ حذف پاركينگ از تعرفه عوارض ساليا

  ٣  اي اسالمي شهر تربت حيدريهشور  ٥/١٠/١٣٩٦

 ٤٤٤٣٧/١/٤٤مصوبه شماره ابطال  : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع١٠٠٨رأي شماره 
   استاندار و جانشين شوراي اسالمي شهر اهواز مبني بر تغيير ضريب عوارض١٤/١١/١٣٩١ـ 

    جدول ضريب عوارض تغيير كاربري طبقات از مصوبه٢ تغيير كاربري و رديف
ـ ٣٩٩٩/١٠٠/١شماره     شهرداري اهواز١/٩/١٣٩١ 

  ٤  شوراي اسالمي شهر  اهواز  ٥/١٠/١٣٩٦

  اخذ جريمه به عنوان سد معبر : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع١٠١٠رأي شماره 
  ٧  شهرداري يزد  ٥/١٠/١٣٩٦   مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات قانوني است

   جلسهابطال :مومي ديوان عدالت اداري با موضوع هيأت ع١٠١١رأي شماره 
  حرفه پزشكي ) مشاغل( درخصوص عوارض تبديل عوارض كسب و پيشه ٢٨/٤/١٣٩٣ مورخ 

   تعرفه عوارض شهرداري كرمانشاه٤٨ و ٤٧ و ابطال مواد ١٣٩٢ الي ١٣٩٠در سالهاي 
   درخصوص عوارض حرف پزشكي١٣٩٤ و ١٣٩٣ در سالهاي 

  ٩  مانشاهشهرداري كر  ٥/١٠/١٣٩٦

 نامه عدم تبادل موافقت:   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع١٠١٩ـ ١٠٢٠هاي  رأي شماره
  آموزش و پرورش با سازمان برنامه و بودجه نافي حق بانوان واجد شرايط شاغل

   در آموزش و پرورش از هزينه مهدكودك نيست
  ١٠  شعب ديوان عدالت و ساير مراجع اداري  ١٢/١٠/١٣٩٦

   ٣بندابطال :  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع١٠٢٣ـ ١٠٢٤هاي  رأي شماره
 ٤ جدول ذيل ماده٤و٣ و بندهاي ٢٩/١٠/١٣٩٤ صورتجلسه مورخ ٣ و بند١٧/٩/١٣٩٣مصوبه 

ـ /٦٢٣٢/٩٢/٤مصوبه شماره     شوراي اسالمي شهر مشهد٣/١١/١٣٩٢ش 
  ١١  شوراي اسالمي شهر مشهد  ١٢/١٠/١٣٩٦

ـ ١٠٢٧هاي  رهرأي شما    ٧ماده ابطال  : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع١٠٢٦ 
   ٤٤ قانون اجرايي سياستهاي كلي اصل ٣ اصالحي بند الف ماده٥نامه اجرايي تبصره آيين

ـ ٥٠٩٣٦ت/٨٥٣٠١قانون اساسي به شماره  ـ     مصوب هيأت وزيران٢٨/٧/١٣٩٣ه
  ١٥  هيأت وزيران  ١٢/١٠/١٣٩٦

  

 ١٣٩٦ماه   بهمنيست و چهارمب شنبه سه
 

 ٢١٢٤٥ شماره چهارمسال هفتاد و 

)١٠٢٣( 
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  ٢٣/١٠/١٣٩٦                                                                     ٩٥/١٢٧٨/شماره هـ
  بسمه تعالي

  راناي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي
  با سالم

 مورخ ١٠٠٦اري به شماره دادنامه عمومي ديوان عدالت اد يك نسخه از رأي هيأت
  : با موضوع٥/١٠/١٣٩٦

سازي از تعرفه   عوارض كسري حدنصاب تفكيك و اخذ هزينه آماده٤٤همادابطال «
جهت » . مصوب شوراي اسالمي شهر همدان١٣٩٥ساالنه عوارض و بهاي خدمات سال 

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

  
  ٩٥/١٢٧٨: کالسه پرونده        ١٠٠٦: شماره دادنامه     ٥/١٠/١٣٩٦:  دادنامهتاريخ

  .عمومي ديوان عدالت اداري  هيأت:مرجع رسيدگي
  ينيز انيشکر حمزه يآقا :يشاك

 و کيتفک نصاب حد يکسر عوارض ٤٤ ماده ابطال :خواسته و تيشکا موضوع
 يشورا مصوب ١٣٩٥ سال خدمات يبها و عوارض ساالنه تعرفه ازسازي  آماده نهيهز اخذ

  همدان شهر ياسالم
 ٤٤ ماده ابطال يدادخواست موجب به ينيز انيشکر حمزه يآقا :کار گردش

 يبها و عوارض ساالنه تعرفه ازسازي  آماده نهيهز اخذ و کيتفک نصاب حد يکسر عوارض
 جهت در و شده خواستار را همدان شهر ياسالم يشورا مصوب ١٣٩٥ سال خدمات

  :که است کرده ماعال خواسته نييتب
  کميعل سالم«

 انتشار و بيتصو به اقدام همدان شهر يشورا: رساند  مياستحضار به احتراماً
 در. دينما  ميهمدان شهر ١٣٩٥ سال خدمات يبها و عوارض تعرفه عنوان تحتاي  مصوبه
 امالکسازي  آماده و کيتفک نصاب حد يکسر عوارض اخذ مورد در مصوبه نيا ٤٤ ماده
 عنوان تحت شده داده اجازه همدان يشهردار به آن اساس بر که دهيگرد هقاعد وضع

 از را يهنگفت مبالغ مصوبه، نيا استناد به زين يشهردار. دينما عوارض اخذ به اقدام مذکور،
 اخذ امالکسازي  آماده و کيتفک نصاب حد يکسر عوارض عنوان تحت شهروندان

  :خواستارم آن بيتصو خيتار از را مصوبه نيا لابطا ل،يذ ليدال استناد به لذا. دينما مي
 بابت يشهردار سهم ها،يشهردار قانون ياصالح ١٠١ ماده ٣ تبصره مطابق: الف

 مشخص% ٧٥/٤٣ زانيم به امالک افراز و کيتفک هنگام در معابر و يعموم يفضا سرانه
 سال خدمات يبها و عوارض تعرفه ٤٤ ماده در همدان شهر يشورا کنيل. است دهيگرد

 شهر يشورا عمل نيبنابرا. است کرده مشخص را مذکور سهم بر مازاد يعوارض ،١٣٩٥
 ييآنجا از و بوده يقانون غيرقانون، در مصرح زانيم از يشهردار سهام شيافزا در لياردب
 قانون ٦٢ ماده ٣ تبصره و دولت يمال مقررات از يبخش ميتنظ قانون ٤ ماده مطابق که

 با ديبا  ميشهروندان از خدمات و کاال وجه، مال، هرگونه اخذ وسعه،ت پنجم پنجساله برنامه
 ،يقانون مقررات از کي چيه در کيتفک نصاب حد يکسر عوارض اخذ و باشد يقانون زيتجو
  .است ابطال خور در مذکور مصوبه لذا است، نشده ذکر

 و هيته ران،يا يمعمار و يشهرساز يعال يشورا تأسيس قانون ٥ و١ ماده مطابق: ب
 قانون همان در مقرر ٥ ماده ونيسيکم عهده به يليتفصهاي  طرح  بيتصو نيهمچن و نيتدو

 ٥ ماده ونيسيکم بيتصو به ديبا  مييليتفص طرح در رييتغ هرگونه مذکور، ماده مطابق. است
 ونيسيکم مصوبه براساس يشهردار ،يليتفص طرح رييتغ شنهاديپ تأييد از پس و ارجاع

 نييتع آن به نسبت يليتفص طرح در که يموارد جمله از. دينما ييخگوپاس شهروندان به
 ماده مطابق نيهمچن. است يشهر محدوده در واقع امالک کيتفک نصاب حد گردد،  ميفيتکل
 اي و مفاد در رييتغ حق و بوده يليتفص طرح مفاد تيرعا به موظف يشهردار مارالذکر، قانون ٧

 عهده به امالک کيتفک نصاب حد رييتغ و بيتصو گردد  ميمالحظه. ندارد را آن مندرجات
. ندارد باب نيا در يارياخت گونه چيه شهر يشورا اي و يشهردار و بوده ٥ ماده ونيسيکم
 باشد، نداشته کيتفک نصاب حد رييتغ باب در يارياخت شهر يشورا که يهنگام است واضح پر

 قانون ٧١ ماده ١٦ بند شمول از موضوع نيا و ندارد زين را آن مورد در قاعده وضع در يارياخت
  .باشد  ميخارج کشور ياسالم يشوراها انتخابات و فيوظا الت،يتشک

  )٩٢ ماده تيرعا عدم (يادار عدالت وانيد عمومي هيأت آراء با رتيمغا: ج

 در شهرها ريسا ياسالم يشورا مصوبات يبررس در يادار عدالت وانيد عمومي هيأت
 ابطال بر يمبن يرأ صدور به نسبت کرات به کيتفک ابنص حد يکسر عوارض باب

  :نمود اشاره ليذ آراء به توان  ميمثال عنوان به که نموده اقدام عنه معترض مصوبات
  رازيش شهر يشورا مصوبه ابطال در ٩/٤/١٣٨٧ ـ ٢١٨ شماره يرأ ـ الف
  قم شهر ياسالم يشورا مصوبه ابطال در ٢٠/١٠/١٣٨٩ ـ ٤٥٩ شماره يرأ ـ ب
  رازيش شهر يشورا مصوبه ابطال در ٧/٩/١٣٩٠ ـ ٣٨١ شماره يرأـ  ج
  قم شهر ياسالم يشورا مصوبه ابطال در ١٦/٥/١٣٩١ ـ ٢٧٥ شماره يرأ ـ د
  اراک شهر ياسالم يشورا مصوبه ابطال در ١٧/٦/١٣٩٣ ـ ١٠١٨ شماره يرأ ـ هـ
 ماده ٣ صرهتب با عنه معترض مصوبه آشکار رتيمغا و شده ادي آراء به توجه با لذا

 و يشهرساز يعال يشورا  تأسيسقانون ٥ و ١ ماده  و هايشهردار قانون ياصالح ١٠١
 ٦٢ ماده ٣ تبصره و دولت يمال مقررات از يبخش ميتنظ قانون ٤ ماده و رانيا يمعمار
 سابق به توجه با نيهمچن و رانيا ياسالم يجمهور توسعه پنجم پنجساله برنامه قانون

 قانون ٩٢ ماده اعمال يتقاضا ،يادار عدالت وانيد عمومي يأته در يمصوبات نيچن
 اساس بر تاًينها و نوبت از خارج يدگيرس و يادار عدالت وانيد دادرسي آيين و التيتشک
 را عنه معترض مصوبه ابطال يتقاضا يادار عدالت وانيد قانون ١٣ ماده و ١٢ ماده ١ بند
  ».دارم بيتصو خيتار از

  :است ريز قرار به راضاعت مورد تعرفه متن
  ٤٤ماده   ٠١٠٢٠٠٤: دك   يکيتفک قطعاتسازي  آماده و نصاب حد کسر عوارض«

 در مقرر ينصابها حد از کمتر يمتراژها با يينهايزم به سنددار ياراض چنانچه
 معادل% ١٠ تا يکسر مترمربع هر يازا به گردند کيتفک يشهرساز و يمعمار ضوابط

pمعادل% ١٥ تا ،٤ pمعادل% ٢٠ تا ،٥ pمعادل% ٢٥  تا  ،٦  pمعادل باالتر و% ٣٠ تا ،٨  
p معادل يتجار و ١٠ p و ياراض و امالک مشمول فوق عوارض ضمناً. گردد وصول ١٠ 

 صورتهاي  يکيتفک ضمناً. گردد اند نمي شده کيتفک ١٣٦٦ انيپا تا که ييساختمانها
  .شود  نميعوارض نيا مشمول يشهردار توسط گرفته

 صدور و ياراض کيتفک هنگام به کيتفک نصاب حد يکسر عوارض وصول :١تبصره
 پروانه صدور هنگام يشهردار در يانياع سابقه يدارا امالک. است يالزام يساختمان پروانه

  .گردد  نمينصاب حد يکسر عوارض مشمول يساختمان
 ثبت قانون ٢٢ و ٢١ ،١٤٨ ،١٤٧ مواد قيطر از صادره اسناد خصوص در :٢تبصره

 حسب و يشهرساز ضوابط اساس بر( کيتفک نصاب حد يکسر عوارض امالک و اسناد
 قابل انتقال و نقل و يشهردار به هياول مراجعه هنگام در) يتوانمندساز ضوابط طبق مورد

  .بود خواهد وصول
 ٢٢ و ٢١ ،١٤٨ ،١٤٧ مواد اسناد يکيتفک قطعاتسازي  آماده عوارض :٣تبصره

 عوارض وصول به نسبت و محاسبه يجار سال رفهتع مطابق امالک و اسناد ثبت قانون
  .گردد اقدام شده کيتفک قطعات

 در و الير ٠٠٠/٢٠ از ٤ و ٣ ،٢ منطقه دراي  منطقه متيق که يصورت در :٤تبصره
 و الير ٠٠٠/٢٠ مبلغ ٤ و ٣ ،٢ منطقه در p يازا به باشد کمتر الير ٠٠٠/٣٠ از ١ منطقه

  ».ددگر لحاظ الير ٠٠٠/٣٠ مبلغ ١ منطقه در
 يدگيرس زمان تا ت،يشکا طرف يبرا آن ضمائم و تيشکا يثان نسخه ارسال رغم يعل

  . است نشده واصل تيشکا طرف از يپاسخ چيه يادار عدالت وانيد عمومي هيأت در پرونده به
 نيمعاون و سيرئ حضور با ٥/١٠/١٣٩٦ خيتار در يادار عدالت وانيد عمومي هيأت

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

  
  عمومي هيأت يرأ

 يبرقرار و وضع يادار عدالت وانيد عمومي هيأت متعدد آراء در نکهيا به توجه با
 در نيمالک ازسازي  آمادههاي  نهيهز اخذ نيهمچن و کيتفک نصاب حد يکسر عوارض
 ابطال و صيتشخ اراتياخت حدود از خارج و قانون ريمغا شهرها ياسالم يشوراها مصوبات

 حد يکسر عوارض وضع بر يمبن همدان شهر ياسالم يشورا مصوبه نيبنابرا است، شده
 يبها و عوارض تعرفه از ٤٤ ماده درسازي  آمادههاي  نهيهز اخذ بيتصو و کيتفک نصاب
 ٢٣٩ و ١٦/٩/١٣٩٥ ـ ٦٩٦ شماره آراء در مندرج ليدال به همدان يشهردار ١٣٩٥ سال

 اراتياخت حدود از خارج و قانون ريمغا ،يادار عدالت وانيد عمومي هيأت ٢٣/٣/١٣٩٦ـ 
 دادرسي آيين و التيتشک قانون ١٣ و ٨٨ مواد و ١٢ ماده ١ بند به مستند و بوده يقانون

  .شود  ميابطال بيتصو خيتار زا ١٣٩٢ سال مصوب يادار عدالت وانيد
  مرتضي علي اشراقي ديوان عدالت اداري ـ معاون قضايي

http://www.RRK.IR
http://www.DASTOUR.IR
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  ٢٣/١٠/١٣٩٦                                                                        ٩٥/٨١/شماره هـ
  بسمه تعالي

  
  راناي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي

  با سالم
 مورخ ١٠٠٧عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه   هيأتيك نسخه از رأي

  : با موضوع٥/١٠/١٣٩٦
مصوبات شوراي اسالمي شهر تربت حيدريه مبني بر وضع عوارض براي ابطال «

جهت درج در روزنامه رسمي » .١٣٩٣كسري يا حذف پاركينگ از تعرفه عوارض سال 
  .گردد  پيوست ارسال ميبه

   هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربينعمومي و مديركل هيأت
  

  ٩٥/٨١: کالسه پرونده       ١٠٠٧: شماره دادنامه     ٥/١٠/١٣٩٦:  دادنامهتاريخ
  .عمومي ديوان عدالت اداري  هيأت:مرجع رسيدگي

  يجان کوه اکبر يعل يآقا :يشاك
 هيدريح تربت شهر ياسالم يشورا مصوبات ابطال :خواسته و تيشکا موضوع

  ١٣٩٣ سال عوارض تعرفه از نگيپارک حذف اي يکسر يبرا عوارض وضع بر يمبن
 يشورا مصوبات ابطال يدادخواست موجب به يجان کوه اکبر يعل يآقا :کار گردش

 تعرفه از نگيپارک حذف اي کسر يبرا عوارض وضع بر يمبن هيدريح تربت شهر ياسالم
  :که است کرده اعالم خواسته نييتب جهت در و شده خواستار را ١٣٩٣ سال عوارض
  سالم با«

 مستندات و ضمائم و دادخواست نيا ميتقد با متعال خداوند از استعانت به احتراماً
 ديحم از وکالت به يکوهجان يعل نجانبيا: رساند  ميييقضا مرجع استحضار به آن

 ششدانگ مالک ،يگوج يکوهجان نيشه و يکوهجان ديسع و يکوهجان ديمج و يکوهجان
 پالک به درآمده يتجار و يمسکون واحد انياع و عرصه صورت به که نيزم قطعه کي

 کد و اربعه کي بخش ياصل ٢٤٢ از يفرع ٥ از يفرع ٢٩٦ ماندهيباق يفرع ٢٧٥٩ يثبت
 يشهردار ١٠٠ ماده يبدو ونيسيکم يرأ موجب هب. باشم  مي١/١٣/٤٠٢/٨/١ ينوساز
 محکوم ٣/١٢/١٣٩٤ ـ ٨٨٢٣٠ شماره هب نگيپارک ياجرا عدم خصوص در هيدريح تربت

 را ١٠٠ ماده ونيسيکم تيمحکوم مبلغ وام  گشته الير ٠٠٠/٠٠٠/١٣٥ مبلغ پرداخت به
 پاسخ اخذ جهت مراجعه در وام  نموده پرداخت ٤/١٢/١٣٩٤ ـ ٦٣٢٧١ شماره شيف يط

 ـ ١٢٩٤٠٩ شماره صادره شيف موجب به يشهردار از يثبت سند اصالح جهت استعالم
 پرداخت به ملزم نگيپارک کمبود جبران جهت از عوارضات خصوص در ١٦/١٢/١٣٩٤

 عوارض عنوان تحت مذکور مبلغ که است يحال در نيا. ام شده الير ٠٠٠/٥٠٠/٦٨٢
 يشورا يبيتصو و هيدريح تربت يشهردار يشنهاديپ مصوبه نگيپارک کمبود جبران
 حهيال نيهم استناد به که. است بوده ١٣٩٥ سال در اخذ يبرا هيدريح تربت شهر ياسالم
 قبل يعوارض مختلف نيعناو تحت يمبالغ اخذ به اقدام هيدريح تيترب يشهردا يعوارض

  .است کرده ١٣٩٥ سال شروع از
 نيآخر که يادار عدالت وانيد عمومي هيأت آراء برابر ديدار استحضار که طور همان

 يشورا مصوبه ستا ٣/١٢/١٣٩٤ ـ ١٢١٥ و ١٤/٧/١٣٩٤ ـ ٨٦٩ شماره دادنامه آن
 ليدل به نگيپارک يکسر اي حذف يبرا عوارض وضع خصوص در متعدد يشهرها ياسالم
 يشورا(کننده  وضع مرجع تيصالح و اراتياخت حدود از بودن خارج و قانون خالف
 نظر است، شده ابطال يادار عدالت وانيد عمومي هيأت توسط و صيتشخ) شهر ياسالم

 برنحوه يمبن مصوبه بيتصو و وضع در هيدريح تربت شهر ياسالم يشورا مصوبه نکهيا به
 يشوراها( شهرها ريسا شده ابطال مصوبات مشابه ناًيع نگ،يپارک حذف عوارض محاسبه

 با شهر يشورا و يشهردار که است رالذکرياخ عمومي هيأت يرأ موضوع) شهر ياسالم
 اعمال يبرا نگيپارک ذفح عنوان يادار عدالت وانيد عمومي هيأت يآرا و قانون زدن دور
 يحال در نيا است داده نام رييتغ نگيپارک کمبود جبران به را ١٣٩٤ و ١٣٩٣ سال در

 که باشد  مييآت سال از اعمال يبرا مذکور مصوبات شوراها قانون ٨٠ ماده طبق که است
 سال عوارض تعرفه طبق شهروندان از يمبالغ اخذ بر يسع نيقوان زدن دور با يشهردار
  .است کرده ١٣٩٤ سال در ١٣٩٥

 حذف عوارض اخذ و وضع خصوص در مختلف يشهرها ياسالم يشوراهاي  مصوبه
 ١٠٠ ماده ٥ تبصره با رتيمغا جمله از بودن قانون خالف ليدال به نگيپارک يکسر اي

 ،١٣٨٠ سال مصوب دولت يمال مقررات از يبخش ميتنظ قانون ٤ ماده و يشهردار قانون

 يياجرا يدستگاهها توسط خدمات و کاال وجه، هرگونه اخذ... « که استدالل نيا با
 و تيصالح حدود از بودن خارج علت به زين و »است شده منوط قانونگذار زيتجو به

 جمله از که است شده ابطال) شهر ياسالم يشورا (عوارضکننده  وضع مرجع اراتياخت
 ٧٧٠ شماره و ١٢/١٢/١٣٨٦ـ ١٤٧٧ و ١٤٧٨ ،١٤٧٩ ،١٤٨٠ ،١٤٨١هاي  شماره آراء آن
 ١٧/٦/١٣٩٣ ـ ١٠١٨ ،٢٣/٢/١٣٩٢ ـ ١١٦ ،١٦/٢/١٣٩٢ ـ ١٠٠ يال ٩٧ ،١٨/١٠/١٣٩١ـ 
 هيدريح تربت شهر ياسالم يشوراهاي  مصوبه نکهيا به نظر. است ١٤/٧/١٣٩٤ ـ ٨٦٩ و

 نگيپارک حذف عوارض وضع موضوع ١٣٩٤ و ١٣٩٣ ،١٣٩٢ ،١٣٩١ ،١٣٩٠ سنوات در
 يادار عدالت وانيد عمومي هيأت اشاره مورد يآرا در شده لابطا مصوبات مشابه ناًيع

 که را ياشخاص يقانون فيتکل ،يشهردار قانون ١٠٠ ماده ٥ تبصره نکهيا به تيعنا با. است
 معلوماند  کرده فراهم را نگيپارک حذف موجبات يياجرا اي يساختمان اتيعمل خصوص در

 دو اي برابر کي حداقل معادل کهاي  مهيجر اخذ به يرأ... « از است عبارت که است کرده
 و است نگيپارک رفته نيب از يفضا مترمربع هر يبرا ساختمان يمعامالت ارزش برابر

 و شده نييتع مهيجر اخذ به موظف يشهردار ،الذکر فوق تبصره رياخ قسمت حيتصر به
 نيا در يگريد فيتکل قانون حکم از شيب اشخاص و است ساختمان انيپا برگ صدور

 ١٠٠ ماده ونيسيکم يذات تيصالح در هم موضوع نيا به يدگيرس و ندارند خصوص
 هذايعل. است شده تيمسئول رفع خصوص نيا در اشخاص ريسا از و است يشهردار قانون
 شهر ياسالم يشورا يسو از نگيپارک کمبود جبران اي و يکسر اي حذف عوارض وضع
 يمال مقررات از يبخش ميتنظ قانون ٤ هماد و يشهردار قانون ١٠٠ ماده ٥ تبصره برابر

 يشورا تيصالح و اراتياخت حدود از خارج و قانون خالف ،١٣٨٠ سال مصوب دولت
 در هيدريح تربت شهر ياسالم يشورا مصوبات ابطال يتقاضا مقامات آن از لذا. است شهر

 ١٣٩٥ سال يبرا نگيپارک کمبود جبران و ١٣٩٣ سال نگيپارک حذف عوارض خصوص
 خدمات يبها و عوارض تعرفه و ١٣٩٣ سال هيدريح تربت يشهردار عوارض حهيال طبق
  ».خواستارم بيتصو خيتار از را ١٣٩٥ سال

  :است ريز قرار به اعتراض مورد قسمت در تعرفه متن
  :١٣٩٥ سال يدرآمد تعرفه] هيدريح تربت يشهردار [هيدريح تربت شهر ياسالم يشورا

  :نگيپارک حذف اي يکسر عوارض«
 مورد نگيپارک واحد تعداد کار، انيپا اي و پروانه صدور هنگام که يصورت در: وضوعم

 فوق عوارض باشد، دهينگرد  تأمينهيدريح تربت شهر يليتفص و جامع طرح طبق ازين
  .گردد  ميافتيدر نگيپارک يواحدها حذف اي و يکسر مساحت از مترمربع هر يبرا

 پاسخ هرگونه اي و ارائه يبرا صالحيذ اجعمر بيتصو با پروانه صدور هنگام: مشمول
 تيتثب را ياحداث يبناها يقانون صالحيذ مراجع که مجاز غيرشده ساخته يبناها به

  :شود  ميميتقس ليذهاي  دسته به امالک. اند نموده
 پنج موارد در نگيپارک واحد حذف: کي گروه يهايکاربر مجاز نگيپارک حذفـ ١

 داده ملک در نگيپارک جاديا اجازه که طرح ضوابط و يفن هتيکم مقررات، و نيقوان گانه،
  .هايکاربر يبند دسته جدول طبق ششم تا چهارم دسته يهايکاربر در شود نمي

 پنج موارد در نگيپارک واحد حذف: دو گروه يهايکاربر مجاز نگيپارک حذفـ ٢
 داده ملک در گنيپارک جاديا اجازه که طرح ضوابط و يفن تهيکم مقررات، و نيقوان گانه،
  .هايکاربر يبند دسته جدول طبق سوم تا اول دسته يهايکاربر در شود نمي

  .نگردد اجرا يول دارد وجود نگيپارک ساخت امکان: مجاز  غيرنگيپارک حذفـ ٣
 يول است شده  تأمينضوابط طبق نيماش يفضا اصل: نگيپارک متراژ يکسرـ ٤

  .دارد ميحرا متراژ يکسر
  .است شده تأمين يشرويپ از شتريب يفضا در و اطيح يفضا در: اطيح در نگيپارک ـ ٥

 ديمف عمر حداکثر. گردد  ميافتيدر بنا ديتجد اي ساخت بار هر يبرا: يبند زمان
  .باشد  ميسال ٣٠ ساختمان

  :فرمول
 هر متيق سقف با( ٥٠ p × نگيپارک يکسر مساحت جمع: ١شمول موارد در) ١

  ).الير ٠٠٠/٠٠٠/٢٥٠ نگيپارک واحد
 هر متيق سقف با( ٢٠ p × نگيپارک يکسر مساحت جمع: ٢شمول موارد درـ ٢

  ).الير ٠٠٠/٠٠٠/٣٠ نگيپارک واحد
 جدول از بيضر×  ١٠٠ p × نگيپارک يکسر مساحت جمع: ٣شمول موارد درـ ٣

  .ملک متيق سقف اعمال و ليتعد
  .p١٠ × نگيپارک يکسر مساحت جمع: ٤شمول موارد درـ ٤
  .٤ p × نگيپارک يکسر مساحت جمع: ٥ولشم موارد در ـ ٥
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p :اول فصل فيتعر طبق عرصه متيق  
  :متيق ليتعد جدول

  
  ياصل يکاربر  يفرع يکاربر  سوم تا اول دسته يکاربر

 حذف واحد تعداد
  بيضر  متيق سقف  بيضر  نگيپارک

 سقف
  متيق

  بيضر
 سقف

  متيق

  %٦٠  %٤٠  %٨٠  %٦٠  ندارد  %٣٠  واحد کي

  %٨٠  %٥٠  %١٠٠  %٧٠  ندارد  %٦٠  واحد دو

  %١٠٠  %٦٠  %١٢٠  %٨٠  ندارد  %١٢٠  واحد سه

 شتريب و واحد چهار
  يتجار يپاساژها

  ندارد  %٧٠  ندارد  %٩٠  ندارد  %١٥٠

 يابانهايخ هيحاش ششم تا چهارم دسته يهايکاربر هيکل ياصل يکاربر از منظور
 هيکل هيحاش و يمل باغ و دژبان ج،يبس امداد، ،يسلطان باغ نياديم تا امام دانيم از منشعب
 محسوب يفرع يکاربر يمکانها ريسا. است شتريب و يمتر ٢٤ يابانهايخ هيحاش و بازارها

  ».شوند مي
 موجب به هيدريح تربت شهر ياسالم يشورا سيرئ مذکور، تيشکا به پاسخ در

  :که است داده حيتوض ٥/٥/١٣٩٥ ـ ٩٥٨٨٣٩ شماره حهيال
  يادار عدالت وانيد عمومي هيأت محترم ياعضا و استير«
  سالم با

 مرجع، آن در مطروحه ٩٥/٨١ کالسه پرونده موضوع هياخطار به عطف احتراماً
 شهر يشورا مصوبه از يقسمت ابطال بر يمبن يجان کوه اکبر يعل يآقا تيشکا درخصوص

  :رساند  مياستحضار به دفاعاً لهيوس نيبد ه،يدريح تربت
 از يرسم وکالتنامه فقره کي استناد به را حاضر پرونده موضوع دادخواست يشاکـ ١

  قانون صراحت به چون واند  کرده مرجع آن ميتقد ،يکوهجان ديسع و ديحم يآقا هيناح
 يدادگستر يرسم يوکال هيناح از فقط يادار عدالت وانيد در وکالت يادار عدالت وانيد

 رو نيا از شود  نميمحسوب يدادگستر يرسم ليوک يشاک و بود خواهد رشيپذ مورد
  .است رد به محکوم و بوده مواجه يقانون منع با حاضر يدعوا طرح

 مصوبه از يقسمت به نسبت يشاک تيشکا دارد  ميمعروض امر تيماه در اماـ ٢
 را ياتيدفاع باشد  مينگيپارک يکسر اي حذف عوارض به راجع هيدريح تربت شهر يشورا

  :دارد  ميمعروض ريز شرح به
 نمونه چند به هيدريح تربت شهر يشورا مصوبه از متقس نيا ابطال جهت در يشاک

 يتقاضا آراء نيا متن در مندرج استدالالت با و کرده استناد وانيد عمومي هيأت يآرا از
 توجه يشاک که است يحال در نيا. دارند را شهر يشورا مصوبه از قسمت نيا ابطال

 وجوه يدارا شده ابطال تمصوبا ريسا با هيدريح تربت شهر يشورا مصوبه کهاند  نداشته
 تربت شهر يشورا مصوبه در عمومي هيأت آراء در اشاره مورد يقانون موانع و بوده افتراق

 شده ابطال آنها مصوبات که ييشهرها ياسالم يشوراها که حيتوض نيا با است شده رفع
 عوارض و ندينما ١٠٠ ماده ونيسيکم و ٥ ماده ونيسيکم نيگزيجا را خود داشتند تالش
 از نمود خواهـد نگيپارک حذف به اقدام يشهردار خود که عنوان نيا با را نگيپارک حذف
 را مصوبات نيا حق، به زين يادار عدالت وانيد عمومي هيأت که نمودند  ميمطالبه مردم
 توجه يقانون مراجع تيصالح به هيدريح تربت شهر يشورا مصوبه در امااند  کرده ابطال

 مراجع از الزم يمجوزها افتيدر به صراحتاً مصوبه نيا مقدمه در و گرفته صورت يکاف
 تربت شهر يشورا مصوبه در عنوان چيه به فيوظا تداخل موضوع و شده اشاره مربوطه

  .دارد استدعا را مهم نيا به يحضراتعال تيعنا بذل که باشد  نميمطرح هيدريح
 که است حمطر يشهردار توسط نگيپارک حذف از صحبت گاه گريد عبارت به
 مالک به ساختمان احداث مجوز آن يجا به و نموده حذف را نگيپارک خود يشهردار

 اما. بود نخواهد برخوردار يارياخت نيچن از يشهردار موارد نيا در که نمود خواهد اعطا
 حذف امکان ٥ ماده ونيسيکم اي يشهرساز يعال يشورا مثل صالحيذ مراجع گاه
 رو تند يبلوار بر در ينيزم قطعه يفرد اگر مثال عنوان به ندينما  ميفراهم را نگيپارک

 حالت نيا در باشد داشته قرار ياصل دانيم هيحاش در نيزم قطعه نيا اي باشد داشته
 احداث حق شهر جامع اي يليتفص طرح در ضوابط يمبنا بر نهايزم نوع نيا مالک
 نيمالک که ستين مفهوم آن به نيا اما داشت نخواهند را شيخو نيزم داخل در نگيپارک

 ربنايز را خود نيزم تمام نيمالک نيا برعکس، بلکه باشند نداشته نيماش ياراض نيا

 نيمالک و شد خواهند ساکن قطعات نيا در يشتريب خانوار تعداد جتاًينت و نمود خواهند
 جاديا موجب که کنند  ميپارک يعموم ينگهايپارک اي معابر داخل در را خود ينهايماش
  .باشد  مييشهردار يبرا رضهعا

 شتر،يب يعموم ينگهايپارک احداث امکان جاديا هدف با تربت شهر يشورا نيبنابرا
 ،يقانون مراجع مصوب ضوابط طبق که ينيمالک از و نموده بيتصو را اشاره مورد مصوبه

 ذکر انيشا نمود خواهد افتيدر را يعوارض کنند،  نمياحداث را خود ازين مورد نگيپارک
 بوده زيناچ اريبس مالک، خود توسط نگيپارک کي احداث نهيهز نسبت به وجوه نيا ستا
 ديبا دينما احداث يگريد مکان در را ازشين مورد نگيپارک مالک خود باشد مقدور اگر و

 پروانه مفاد خالف بر مالک گاه گريد طرف از. دينما نهيهز وجوه نيا برابر نيچند
 احداث به ازين يساختمان تخلف نيا جهينت در که دکن  مياحداث يمازاد مستحدثات

 ملک همان در نگيپارک  تأمينامکان مالک نکهيا رغميعل و بود خواهد زين مازاد نگيپارک
 عمالً بيترت نيبد و صادر مهيجر پرداخت به حکم ١٠٠ ماده ونيسيکم کنيول ندارد را

 موارد نيا در که شود  ميجاديا نگيپارک يکسر و حذف ملک داخل از ازين مورد نگيپارک
 يشورا که است واضح پر و شد خواهد ليتحم يشهردار بر نگيپارک يکسر عارضه زين

 شهر ياسالم يشورا که داشت خواهد را موارد گونه نيا در عوارض بيتصو حق شهر
 را نيمالک نوع نيا از اندک اريبس حقوق افتيدر ارياخت مصوبه نيا بيتصو با هيدريح تربت
  .است دهکر اعطا

 ارياخت به يشهردار مصوبه، نيا از قسمت چيه در ندينما  ميمالحظه چنانکه لذا
 هيکل در و داشت نخواهد را عمل نيا قبال در عوارض افتيدر و نگيپارک حذف حق خود
 ابتدائاً موصوف مراتب به توجه با که است شده ارجاع صالحيذ مراجع ارياخت به موارد
 تيشکا رد تينها در و دارد را يحضور دفاع فرصت يااعط و جلسه ليتشک يتقاضا
  ».دارد تقاضا را معنون ليدال به مستند يشاک

 نيمعاون و سيرئ حضور با ٥/١٠/١٣٩٦ خيتار در يادار عدالت وانيد عمومي هيأت
 از پس و شد ليتشک وانيد شعب دادرسان و مستشاران و رؤسا و يادار عدالت وانيد

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

  عمومي هيأت يرأ
 حذف عوارض وضع يادار عدالت وانيد عمومي هيأت متعدد آراء در نکهيا به توجه با

 حدود از خارج و قانون ريمغا شهرها ياسالم يشوراها مصوبات در نگيپارک يکسر و
 هيدريح تربت شهر ياسالم يراشو مصوبه نيبنابرا است، شده ابطال و صيتشخ اراتياخت
 ليدال به ١٣٩٣ سال عوارض تعرفه از نگيپارک حذف اي يکسر يبرا عوارض وضع بر يمبن

 ريمغا يادار عدالت وانيد عمومي هيأت ١٦/٢/١٣٩٢ ـ ١٠٠يال ٩٧ شماره يرأ در مندرج
 ١٣ و ٨٨ مواد و ١٢ ماده ١ بند به استناد با و بوده يقانون اراتياخت حدود از خارج و قانون
 بيتصو خيتار از ١٣٩٢ سال مصوب يادار عدالت وانيد دادرسي آيين و التيتشک قانون
  .شود  ميابطال

  ياشراق يعل يمرتضي ـ ادار عدالت وانيد ييقضا معاون
  

  ٢٣/١٠/١٣٩٦                                                                       ٩٥/٣٨٩/شماره هـ
  بسمه تعالي

  
  راناي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي

  با سالم
 مورخ ١٠٠٨عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه  يك نسخه از رأي هيأت

  : با موضوع٥/١٠/١٣٩٦
 استاندار و جانشين شوراي ١٤/١١/١٣٩١ ـ ٤٤٤٣٧/١/٤٤مصوبه شماره ابطال «

 جدول ضريب ٢ض تغيير كاربري و رديفاسالمي شهر اهواز مبني بر تغيير ضريب عوار
 شهرداري ١/٩/١٣٩١ ـ ٣٩٩٩/١٠٠/١عوارض تغيير كاربري طبقات از مصوبه شماره 

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

  
  ٩٥/٣٨٩: کالسه پرونده         ١٠٠٨: اره دادنامهشم     ٥/١٠/١٣٩٦:  دادنامهتاريخ

  .عمومي ديوان عدالت اداري  هيأت:مرجع رسيدگي
  يسالم يمهد يآقا وکالت با يالهور يرجبعل يآقا :يشاك
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 ١٤/١١/١٣٩١ ـ ٤٤٤٣٧/١/٤٤ شماره مصوبه ابطال :خواسته و تيشکا موضوع
 يکاربر رييتغ عوارض بيضر رييتغ بر يمبن اهواز شهر ياسالم يشورا نيجانش و استاندار

 ـ ٣٩٩٩/١٠٠/١ شماره مصوبه از طبقات يکاربر رييتغ عوارض بيضر جدول ٢ فيرد و
  اهواز يشهردار ١/٩/١٣٩١

 موجب به يالهور يرجبعل يآقا از وکالت به يسالم يمهد يآقا :کار گردش
 زهحو رخانهيدب ثبت ١/٣/١٣٩٥ ـ ٩٠٠٠ ـ ٢٠٠/٣٠٠٠٢/٢١١ شماره به که يدادخواست

  :که است کرده اعالم شده يادار عدالت وانيد استير
  يادار عدالت وانيد محترم استير«

 استاندار از صادره ١٤/١١/١٣٩١ ـ ٤٤٤٣٧/١/٤٤ شماره مصوبه ابطال: وخواسته موضوع
  طبقات يکاربر رييتغ يعوارض بيضر جدول از ٢ فيرد و اهواز شهر يشورا يمقام قائم به

 مستندات برابر دارد  ميمعروض يالهور يرجبعل يآقا از التوک به احترام و سالم با
 سال از اهواز پادادشهر دهم ابانيخ در واقع عرصه مترمربع ٥٠ يدارا موکل منزل موجود
 داشتن و يتجار غيرو يتجار مختلط يمکان تيموقع به وجه با انقالب از قبل و ١٣٥٧

 در و است بوده کار مشغول آن رد لياتومب يزيآم رنگ کارگاه عنوان به مغازه باب کي
 مطالبه مورد که ليقب هر از يتجار خاص يعوارضها مرتباً گذشته سال ٣٩ نيا طول

 تاکنون نکهيا جالب و است وستيپ آن مستندات که است، کرده پرداخت بوده، يشهردار
 در چگونه بوده يتجار غيرملک نکهيا فرضاند  کرده ديتمد را موکل کسب جواز مرتبه سه
 انه متأسفاست؟ نشده نجانبيا متعرض هم بار کي يحت يشهردار سال ٣٩ ولط

 ـ ٩٤ شماره يرأ موجب به محل يشهردار يادعا حسب يشهردار ٧٧ ماده ونيسيکم
 رييتغ عوارض عنوان به الير ٤٠٠/٢٣٠/٨٢٧/١ مبلغ پرداخت به محکوم نجانبيا ٦٠/٧٧

 آن الير ٠٠٠/٣٢٠/١٩٢/١ مبلغ که نموده يتجار رهيپذ عوارض و افزوده ارزش و يکاربر
 شماره نامه ٧٧ ماده ونيسيکم يرأ مستند و است يکاربر رييتغ عوارض بابت

 شهر يشورا ينيجانش به که است خوزستان وقت استاندار ١٤/١١/١٣٩١ ـ ٤٤٤٣٧/١/٤٤
 يشباهت چيه که مذکور نامه (و نموده صادر اهواز شهردار به خطاب و بيتصو را آن
 است يقانون نيمواز برخالف نشده منتشر يعموم اطالع جهت اصالً و ندارد هم مصوبه به
 است واقع اهواز شهر ١٠ ابانيخ در که يشاک ملک چند هر رايز است بطالن به محکوم و

 يشهردار و بوده يتجار يکاربر يدارا تاکنون ١٣٥٧ سال از و است يتجار منطقه که
 معهذا نموده ديتمد عوارض افتيدر قبال در را کسبش پروانه نوبت نيچند عالماً محل

 اساس بر است، محال فرض نيا که باشد شده يکاربر رييتغ ملک داًيجد نکهيا فرض به
 و يبررس ،١٣٥١ سال مصوب يمعمار و يشهرساز يعال يشورا  تأسيسقانون ٥ ماده
 محول خاص يونيسيکم به استان هر در آنها راتييتغ و يشهر يليتفصهاي  طرح بيتصو
 و فيوظا الت،يتشک قانون ٧١ ماده در شهر ياسالم يشورا فيوظا يطرف از و است شده

 اصالحات با ١٣٧٥ سال مصوب شهرداران انتخاب و کشور ياسالم يشوراها انتخابات
 يقانون فيوظا و اراتياخت جمله از يکاربر رييتغ نکهيا به نظر. است شده نييتع يبعد

 نيا در شهر يشورا يمقام قائم به تواند  نمياستاندار نيبنابرا باشد،  نميياسالم يشورا
 ١٤/١١/١٣٩١ ـ ٤٤٤٣٧/١/٤٤ شماره) نامه (مصوبه هذايعل د،ينما قاعده وضع خصوص
 وضع به مبادرت يکاربر رييتغ يبرا که اهواز شهر ياسالم يشورا ينيجانش به ياستاندار
 عمومي هيأت و باشد مي مزبور مرجع ارياخت حدود از خارج و خالف است، کرده عوارض

 کالسه پرونده در ٣٥٠ شماره دادنامه موجب به ٢٥/٣/١٣٩٤ خيتار در يادار عدالت وانيد
 طبق. است کرده ابطال را انيرام شهر ياسالم يشوراها به مربوط مشابه مصوبه ٩٣/٢٠٣
 هرگونه افتيدر ،١٣٨٠ سال مصوب دولت يمال مقررات از يبخش ميتنظ قانون ٤ ماده
 وزارتخانه توسط يحقوق و يقيحق اشخاص از عنوان گونه هر تحت خدمات و االک وجه،
 اي شده نيمع مربوط يقانون مقررات در که يموارد از غيريدولت يشرکتها و ات مؤسسها،
 ياستاندار ١٤/١١/١٣٩١ ـ ٤٤٤٣٧/١/٤٤ شماره مصوبه نيبنابرا است، ممنوع شود مي

 رييتغ عوارض اخذ بر يمبن آن يبندها و هوازا شهر ياسالم يشورا ينيجانش به خوزستان
 تيمالک اعتبار و طيتسل اصل، برخالف و قانونگذار حکم ريمغا وجه، قبال در عرصه يکاربر

. است اهواز شهر ياسالم يشورا اراتياخت حدود از خارج و است اشخاص يقانون و مشروع
 يياجرا يدستگاهها توسط خدمات و کاال وجه، هرگونه اخذ مذکور ٤ ماده طبق مضافاً

 مصوب عوارض عيتجم به موسوم قانون ١ ماده طبق. است شده موکول قانونگذار زيتجو به
 اعم عوارض و اتيمال جمله از وجه هرگونه افتيدر و يبرقرار ١٣٨٢ سال يابتدا از ١٣٨١

 يکاالها نيهمچن و خدماتدهندگان  ارائه کاالها، دکنندگانيتول از يمحل و يمل از
 ،يبرقرار به مربوط مقررات و نيقوان هيکل و رديپذ  ميصورت قانون نيا موجب به يواردات
 ريسا و شوراها مجامع، ،وزيران هيأت توسط که وجوه افتيدر و يبرقرار اجازه اي و ارياخت

 رديپذ  مي صورت يدولت غيريعموم يشرکتها و ات مؤسسسازمانها، ها، وزارتخانه مجامع،
 موکل يمال تيوضع به توجه با خاتمه در شود  ميلغو ماده نيا در رمذکو نيقوان استثناء به
 و يزيآم رنگ آور انيز و سخت شغل از يناش يقلب حاد يناراحت به بودن مبتال و

 چيه نداشتن و نيسنگ عائله داشتن و تومان ٠٠٠/٧٠٠ حدود ماهانه يريبگ يمستمر
. ديآ  نميبر ياقساط ولو حکم مورد مبلغ پرداخت و  تأمينعهده از يگريد اموال اي و درآمد

 قانون ٣١ مواد و ياساس قانون ٤٧ اصل با حيصر رتيمغا مذکور مصوبه که آنجا از هذايعل
 از خارج و است اشخاص يقانون مشروع تيمالک اعتبار و طيتسل اصل برخالف و دارد يمدن

 رييتغ وارضع به مربوط مصوبه ابطال لذا است، اهواز شهر ياسالم يشورا ارياخت حدود
  ».است تقاضا مورد وستيپ جدول ٢ فيرد و يتجار يکاربر

  :است ريز قرار به اعتراض مورد مصوبات متن
 يشورا نيجانش و استاندار ١٤/١١/١٣٩١ ـ ٤٤٤٣٧/١/٤٤ شماره مصوبه) الف

  :اهوار شهر ياسالم
  کتانباف يآقا جناب«

  اهواز محترم شهردار
  کميعل سالم
 بيضر رييتغ شنهاديپ موضوع ١/٩/١٣٩١ ـ ٣٩٩٩/١٠٠/١ شماره نامه به عطف

 توجه با مختلط يکاربر يدارا امالک يبرا) ياختصاص عوارض (يکاربر رييتغ عوارض
 نامه در مندرج بيضرا شنهاديپ شرح به مربوط امالک يبرا شده جاديا افزوده ارزش به
 ياسالم يشوراها انتخابات و فيوظا الت،يتشک قانون ٧١ و ٨٥ مواد استناد به الذکر فوق

 توسط ١٣/١٠/١٣٩١ مورخ در گرفته صورت يکارشناس يبررس به توجه با و کشور
 عوارض بيضر شيافزا بر يمبن يشهردار آن شنهاديپ با مربوطه يتخصص ونيسيکم
 ـ ٣٩٩٩/١٠٠/١ يشنهاديپ تعرفه اساس بر طبقات) ياختصاص عوارض (يکاربر رييتغ
 يتخصص ونيسيکم امضاء به مذکور عرفهت صفحات تمام که يشهردار ١/٩/١٣٩١

 ـ .گردد  ميموافقت ١٣٩٢ سال يابتدا از است دهيرس اهواز شهر ياسالم يشورا نيجانش
  »اهواز شهر ياسالم يشورا نيجانش و استاندار
  :اهواز شهردار ١/٩/١٣٩١ ـ ٣٩٩٩/١٠٠/١ شماره مصوبه) ب
  يحجاز دکتر يآقا جناب«

  اهواز شهر ياسالم يشورا نيجانش و محترم استاندار
  سالم با

 يشهرساز يعال يشورا مصوبه ١ بند طبق رساند  مييحضرتعال استحضار به احتراماً،
 يکاربر و يساختمان يتراکمها نييتع و يبند منطقه ضوابط (عنوان تحت کشور يمعمار و

 باشند  ميجامع طرح يدارا که ييهايشهردار«) يشهر توسعههاي  طرح در ياراض
        ضوابط اثر بر يشهر ياراض از کي هر يبرا که يارزش اضافه قبال رد توانند مي

 کشور وزارت بيتصو با شده حاصل يکاربر و يساختمان يتراکمها نييتع و يبند منطقه
 ياختصاص عوارض آن تبصره و هايشهردار قانون ٤٥ ماده ٨ بند تبصره به مستند و
 هيته در را حاصله درآمد و نموده وصول و وضع حاصله ارزش اضافه زانيم تناسب به

 يمبنا بر اهواز يشهردار لذا» .برسانند مصرف به ... و يشهر عمران و توسعههاي  طرح
 اقدام يادار و يتجار و يمسکون يهايکاربر يبرا هيپا تراکم نييتع به نسبت مصوبه نيهم
 هرش ياسالم يشورا سوم دوره جلسه نيهشتم و هشتاد ٢ شماره مصوبه براساس و

 تيعنا با کنيل دينما  مياقدام امالک مصوب تراکم بر مازاد تراکم فروش به نسبت اهواز
 يانتفاع و طرف کي از داريپا يدرآمد منابع نيتدو ضرورت و هايشهردار يخودگردان به

 احداث جيترو جمله از (يخصوص بخش توسط يعموم بخش خدمات ارائه شدن
 و ...) و ياطيخ ،يقيموس يآموزشگاهها ،يپزشک و يتوانبخش مراکز ،يورزش يباشگاهها

 االشاره فوق يبخشها در تيفعال به يخصوص بخش گذاران هيسرما يتقاضا و ليتما ديتشد
 ارزش از يمناسب سهم اخذ ندينما  ميتيفعال يتجار يهايکاربر يباال طبقات در اکثراً که

 برخوردار الزم ياداقتص هيتوج از و بوده يمنطق يشهردار توسط شده جاديا افزوده
 ارائه ريز يکاربر رييتغ عوارض شنهاداتيپ االشاره فوق حاتيتوض به تيعنا با لذا. باشد مي
 الت،يتشک قانون ٧١ ماده از ١٦ بند استناد به دييفرما دستور است خواهشمند. گردد مي
 ،١٣٧٥ سال مصوب شهرداران انتخاب و کشور ياسالم يشوراها انتخابات و فيوظا

  .دييفرما ابالغ به امر را جهينت ب،يتصو صورت در و يبررس موضوع
  يتجار يهايکاربر در همکف غيرطبقات يکاربر رييتغ عوارض شنهاداتيپ
 يدارا امالک نيمالک شهر، ياسالم يشورا مصوبات اساس بر گذشته يسالها از

 فـموظ وطهـمرب امالک يبرا شده جادـيا افزوده ارزش به تيعنا با تلطـمخ يکاربر
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 SP٢٠ معادل ياختصاص اعوارضي يکاربر رييتغ عوارض عنوان تحت يعوارض پرداخت به
 توجه با حاضر حال در و اقدام مربوطه بيضرا اصالح به نسبت گذشته سال در کهاند  بوده

 يتجار انياع جهت ١/١٢/١٣٩٠ ـ ٤٤/١/٥١١٩٤ شماره مصوبه و يجنابعال موافقت به
 وصول ٤٠ SPمعادل يکاربر رييتغ عوارض مرتبط، غيريهايکاربر همکف طبقه در ياحداث
 و رياخ مصوبه با همکف غيرطبقات يعوارض بيضرا انطباق يراستا در لذا. گردد مي

 جدول شرح به طبقات يکاربر رييتغ يعوارض بيضر ،يقبل بيضرا يبروزرسان نيهمچن
  :گردد  ميشنهاديپ ريز

  
  يادار يکاربر  يتجار يکاربر  طبقات  فيرد

  يشنهادپي بيضرا  يجار بيضرا  يشنهاديپ بيضرا  يجار بياضر    

  P٢٠  ـ  P٤٠  P٤٠  همکف  ٢

  :حاتيتوض
 ،يشهر مرکز يتجار از اعم( يتجار يهايکاربر هيکل در فوق يشنهاديپ عوارضـ ١

 و يليوتفص جامعهاي  طرح مصوب% ٢٤٠ مختلط محله، مرکز يتجار ه،يناح مرکز يتجار
  .باشد  مياعمال قابل) ٥ ماده ونيسيکم مصوب %١٨٠ و ياسالم يشورا مصوب% ٢١٠

 جاديا در آنها نقش به توجه با راهروها يفضا االشاره فوق يهايکاربر يتمام درـ ٢
 رييتغ عوارض و گردد  ميرهيپذ عوارض پرداخت مشمول يتجار يواحدها به يدسترس

  ».شد نخواهد وصول تراکم مازاد و يکاربر
 حهيال موجب به اهواز کالنشهر ياسالم يشورا سيرئ مذکور، تيشکا به پاسخ در
  :که است داده حيتوض ٢/٦/١٣٩٥ ـ ١٣٣٥٤/٢٠٠٠ شماره

 يمقام قائم به (خوزستان استاندار آن تبع به و شهر ياسالم يشوراها ورود يشاکـ ١«
 اراتياخت و حدود برخالف را يشهرساز مباحث و يکاربر رييتغ موضوع به) اهواز شهر يشورا
 يقانون را خصوص نيا در شهر يشورا توسط عـوارض هرگونه وضع و دانسته اهاشور يقانون

 يتقاضا و قلمداد مرجع نيا يقانون اراتياخت و حدود برخالف را نظر مورد مصوبه و ندانسته
  :باشد  نميوارد ريز جهات به بنا مطروحه يادعا که است نموده را مذکور مصوبه ابطال

 برخالف: اوالً که مينما  ميجلب نکته نيا به را مرجع آن توجه شبهه نيا به پاسخ در
 کشور ياسالم يشوراها قانون ٧١ ماده ٣٤ بند موجب به ياسالم يشوراها( يشاک نظر

 محدوده و ميحر و يليتفص و يشهرساز جامع و يهادهاي  طرح  تأييدو يبررس اجازه
 جهت يقانون ربطيذ مراجع به ارسال و يشهردار توسط آن ارائه از پس شهرها يقانون
 مباحث به را شوراها ورود قانونگذار که گردد  ميمالحظه لذا. دارند را يينها بيتصو

 و يقانون مراحل يط از پس خصوص نيا در شورا مصوبات و نکرده ممنوع يشهرساز
) يشهرساز يعال يشورا اي و ٥ ماده ونيسيکم (صالحيذ مراجع توسط آن يينها بيتصو
  .بود خواهد االجرا مالز و افتهي تيقطع

 ١٤/١١/١٣٩١ ـ ٤٤٤٣٧/١/٤٤ شماره مصوبه يشاک يادعا برخالف: (اًيثان
 است نشده وارد مذکور ضوابط در رييتغ و يشهرساز مباحث به وجه چيه به ،ياستاندار

 يشوراها اراتياخت و فيوظا جزء که دارد داللت عوارض وضع بر شده ادي مصوبه بلکه
 عوارض وصول و وضع نحوه يياجرا نامه آيين ٢ و ١ ماده جبمو به و است شهر ياسالم
 ماده و ٧١ ماده از ١٦ بند نيهمچن و وزيران هيأت مصوب شهر، ياسالم يشوراها توسط

 شهرداران انتخاب و کشور ياسالم يشوراها انتخابات و فيوظا الت،يتشک قانون ٧٧
 زانيم و نوع رييتغ نيچنهم و شهر عوارض لغو اي يبرقرار و حيلوا بيتصو ،١٣٧٥ مصوب

 ١ تبصره در مقرر حکم ضمناً. است شهر ياسالم يشوراها اراتياخت و فيوظا جمله از آن
 افزوده ارزش بر اتيمال قانون ٥٠ ماده ١ تبصره و (عوارض عيتجم به موسوم قانون ٥ ماده

 عوارض بيتصو يبرا شهر ياسالم يشوراها که دارد آن بر داللت ،)١٣٨٧ سال مصوب
 يبرقرار تنها عوارض، عيتجم قانون ١ ماده يشاک نظر خالف بر و دارند تيصالح يلمح

 در کـه خدمات از دسته آن نيهمچن و يديتول يکاالها و يواردات يکاالها يبرا عوارض
 را است شده نيمع آنها عوارض و اتيمال فيتکل عوارض عيتجم هب موسوم قانـون ٤ مـاده
 شده احصاء موارد از غيربه موارد ريسا در و است انستهد ممنوع ياسالم يشوراها توسط
 حيتصر ادعا نيا بر اماره و پابرجاست يمحل عوارض وضع در ياسالم يشوراها تيصالح

 جمله از بيموخرالتصو نيقوان ريسا و عوارض عيتجم قانون ٥ ماده ١ تبصره در قانونگذار
 ديبا ضمناً. باشد  مي١٣٨٧ الس مصوب افزوده ارزش بر اتيمال قانون ٥٠ ماده ١ تبصره
 اصالح قانون (عوارض عيتجم به موسوم قانون ١ ماده (يشاک مستندات که داشت توجه

 ياسالم يجمهور يفرهنگ و ياجتماع ،ياقتصاد توسعه سوم برنامه قانون از يمواد
 ١٣٨٠ مصوب دولت يمال مقررات از يبخش ميتنظ قانون ٤ ماده و) ١٣٨١ مصوب رانيا

 قانون اکنون هم واند  شده لغو افزوده ارزش بر اتيمال قانون ٥٢ ماده موجب به
  .است عمل مناط رالذکرياخ

 يدعو طرف استناد مورد که دولت يمال مقررات از يبخش ميتنظ قانون ٤ ماده: ثالثاً
 حکم ريمغا را اهواز شهر يشورا ينيجانش به استاندار مصوبه اساس آن بر و گرفته قرار

 به اساساً و است ياسالم يشوراها يقانون اراتياخت از منصرف موضوعاً زين نستهدا قانونگذار
 و يقيحق اشخاص از عنوان گونه هر تحت خدمات کاال، وجه، هرگونه افتيدر تيممنوع
 يشوراها که آنجا از و دارد اشاره يدولت يشرکتها و ات مؤسسوها  وزارتخانه توسط يحقوق
 ادي مقررات لذا شوند  نمييتلق يدولت ه مؤسساي و شرکت ،وزارتخانه هايشهردار و ياسالم
 با. رديگ  نميدربر را مذکور يدولت مراجع و شود  نميياسالم يشوراها حال شامل شده

 موجب به قانونگذار گريد ريتعب به. ندارد شورا به يموضوع ارتباط مذکور مستند وصف نيا
 بوده شوراها غيريمراجع توسط عوارض وصول و وضع ارياخت سلب صدددر يقانون ماده نيا
 يقانون ارياخت حذف نه است کرده دنبال را ياسالم يشوراها قيطر از اقدام تمرکز هدف و

 عوارض وضع يچگونگ به که الذکر فوق بيموخرالتصو نيقوان ريسا. خصوص نيا در شوراها
  .است مطلب نيا صحت ديمو پرداخته شوراها توسط

 ٣١ ادهم و ياساس قانون ٤٧ اصل با يرتيمغا وجه چيه به نظر مـورد مصوبهـ ٢
 حقوق سلب يمعن به ملک به متعلقه يقانون عوارض پرداخت رايز ندارد يمدن قانون

 يقانون مجوز به بنا عوارض وضع گريد طرف از ست،ين ملک آن بر شخص مالکانه
 مشروع تيمالک اعتبار و طيتسل اصل اي و مقررات خالف و رديگ  ميصورت االشاره فوق

 مسئله نيا اما است احترام مورد و محفوظ مالک يبرا مذکور حقوق و نبوده اشخاص
 مفهوم از نکهيا ضمن. باشد  نميمتعلقه عوارض پرداخت به شخص الزام عدم منزله به

 انتفاع و تسلط و تصرف که شود  مياستنباط نيچن يمدن قانون ٣١ و ٣٠ مواد مخالف
 و نيقوان وجود. ستين زيجا کرده استثناء قانون که يردموا در خود ملکيما بر مالک

 استثناء موارد جمله از ملک از برداري بهره نحوه و ساز و ساخت خصوص در خاص مقررات
 يمعن گريد عبارت به. است مقرر ضوابط مراعات به ملزم يمالک هر و است طيتسل اصل بر

  .ستين مالکانه حقوق داشتن بهانه به مقررات و نيقوان ريسا گرفتن دهيناد طيتسل قاعده
 اطالع جهت نظر مورد مصوبه انتشار عدم بر يمبن يدعو طرف يادعا رغميعلـ ٣

 کارون، روزنامه چهار در ١٥/١١/١٣٩١ خيتار در وستيپ شرح بهاي  هياطالع ،يعموم
 برابر ضمناً. ستين وارد مذکور راديا و دهيگرد منتشر جنوب فرهنگ و کارون صبح وحدت،

 ياسالم يشوراها توسط عوارض وصول و وضع نحوه يياجرا نامه آيين ١٤ ماده) ح (بند
 نيزم افزوده ارزش با متناسب عوارض وضع «وزيران هيأت ٧/٧/١٣٧٨ مصوب ... شهر
 که است شهر يشورا يقانون اراتياخت و فيوظا زمره در »يقانون مراجع ماتيتصم از يناش

 يشورا ينيجانش به ياستاندار توسط مقررات نيهم ياجرا يراستا در نظر مورد مصوبه
 استاندار و شهر يشورا شده ادي مستندات به توجه با لذا است، دهيرس بيتصو به اهواز شهر

 مذکور مصوبه واند  کرده عمل خود يقانون اراتياخت اساس بر شورا يمقام قائم به خوزستان
 منع و) است موارد گونه نيا به ورود يبرا شوراها ارياخت عدم بر يمبن (يشاک راديا از يعار
 با هذايعل. ستين وارد مورد نيا در يشاک تيشکا و شود  نميمالحظه خصوص نيا در يقانون

  ».تقاضاست مورد مطروحه يدعوا رد قرار صدور معنونه جهات عيجم به توجه
 ١٤/١١/١٣٩١ ـ ٤٤٤٣٧/١/٤٤ شماره مصوبه موضوع رتيمغا يادعا خصوص در
 مصوبه از طبقات يکاربر رييتغ عوارض بيضر جدول ٢ فيرد و زستانخو ياستاندار
 يشورا ريدب اسالم، مقدس شرع با اهواز يشهردار ١/٩/١٣٩١ ـ ٣٩٩٩/١٠٠/١ شماره
  :که است کرده اعالم ٣١/٣/١٣٩٦ ـ ١٥٦٩/١٠٠/٩٦ شماره حهيال موجب به نگهبان
  .نشد دانسته شرع خالف تيشکا مورد موارد«

 اال و نشد دانسته شرع خالف است بوده يقانون حق اساس بر اگر عوارض جعل
  .است وانيد آن عهده بر بودن يقانون صيتشخ و داشته اشکال

 ياسالم يشوراها انتخابات و فيوظا الت،يتشک قانون ٨٥ ماده اساس بر نکهيا حيتوض
 نيجانش (استاندار که است آن يشاک اشکال و باشد  ميشهر يشورا نيجانش استاندار کشور
 مورد مصوبه لذا و ندارد را ياختصاص عوارض اي يکاربر رييتغ عوارض جعل ارياخت) شهر يشورا
  .باشد  ميشرع خالف و قانون خالف يکاربر رييتغ عوارض بيضر جدول ٢ فيرد و اشاره

 ياسالم يشوراها انتخابات و فيوظا الت،يتشک قانون ٧١ ماده ١٦ بند اساس بر لکن
 دارا را يکاربر رييتغ عوارض جعل حق شهر ياسالم ياشوراه ١٣٧٥ مصوب کشور

  .باشد  نميشرع و قانون خالف ت،يشکا مورد موارد جهت نيا از و باشند مي
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 ،ياقتصاد توسعه سوم برنامه قانون از يمواد اصالح قانون که باشد  مييمدع يشاک
 جعل حق و ارياخت) عوارض عيتجم قانون به موسوم (١٣٨١ مصوب يفرهنگ و ياجتماع
 استفاده يمطلب نيچن قانون نيا از ولکن است نموده سلب شهر يشورا از را عوارض

     قانون آن ٥ ماده در مذکور موارد غيردر عوارض جعل حق آن از مستفاد و شود نمي
 نکهيا مضافاً. باشد  ميمذکور غيرموارد جمله از يکاربر رييتغ افزوده، ارزش عوارض و باشد مي

 يعل و است شده نسخ افزوده ارزش بر اتيمال قانون ٥٢ ماده موجب به ناداست مورد قانون
 شهر، يشورا در استاندار ينيجانش و شهر يشورا توسط جعل حق وجود به توجه با هذا

 که مطلب نيا صيتشخ البته. نشد دانسته شرع خالف و قانون ت،خالفيشکا مورد موضوع
  ».باشد  مييادار عدالت وانيد عهده به باشد  ميقانون خالف ت،يشکا مورد موضوع

 نيمعاون و سيرئ حضور با ٥/١٠/١٣٩٦ خيتار در يادار عدالت وانيد عمومي هيأت
 از پس و شد ليتشک وانيد شعب دادرسان و مستشاران و رؤسا و يادار عدالت وانيد

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

  وميعم هيأت يرأ
 و التيتشک قانون ٨٧ ماده و ٨٤ ماده ٢ تبصره مطابق نکهيا به توجه با ـ الف

 أتيه يبرا نگهبان يشورا يفقها نظر ١٣٩٢ سال مصوب يادار عدالت وانيد دادرسي آيين
 ٣١/٣/١٣٩٦ ـ ١٥٦٩/١٠/٩٦ شماره نامه موجب به نگهبان يشورا ريدب و است االتباع الزم
 شرع خالف نگهبان، يشورا يفقها توسط اعتراض مورد مصوبات که است کرده اعالم
 يشورا يفقها نظر از تيتبع و الذکر فوق يقانون احکام ياجرا در نيبنابرا نشد، صيتشخ

  .شود  ميصادر شرع با رتيمغا عدم جهت از مصوبه ابطال عدم بر حکم نگهبان
 و وضع يادار عدالت وانيد عمومي هيأت متعدد آراء در نکهيا به توجه با ـ ب

 خارج و قانون ريمغا شهرها ياسالم يشوراها مصوبات در يکاربر رييتغ عوارض يبرقرار
 خوزستان استاندار مصوبه نيبنابرا است، شده ابطال و صيتشخ اراتياخت حدود از
 قسمت در عوارض بيضر رييتغ وضع بر يمبن اهواز شهر ياسالم يشورا يمقام قائم به

 وانيد عمومي هيأت ١٩/٢/١٣٩٦ ـ ١٢٥ شماره يرأ در مندرج ليدال به تيشکا مورد
 ١ بند به مستند و بوده يقانون اراتياخت حدود از خارج و قانون ريمغا يادار عدالت
 مصوب يادار عدالت وانيد دادرسي آيين و التيتشک قانون ٨٨ ماده و ١٢ماده
  .شود  ميابطال ١٣٩٢سال

  يشراقا يعل يمرتضي ـ ادار عدالت وانيد ييقضا معاون
  

  ٢٣/١٠/١٣٩٦                                                                       ٩٦/٣٤٢/شماره هـ
  بسمه تعالي

  راناي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي
  با سالم

 مورخ ١٠١٠عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه  يك نسخه از رأي هيأت
  :موضوع با ٥/١٠/١٣٩٦

اخذ جريمه به عنوان سد معبر مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات قانوني «
  .گردد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي» .است

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

  ٩٦/٣٤٢: السه پروندهک         ١٠١٠: شماره دادنامه     ٥/١٠/١٣٩٦:  دادنامهتاريخ
  .عمومي ديوان عدالت اداري  هيأت:مرجع رسيدگي

  يدهنو دهقان حامد يآقا :يشاك
 يبها و عوارض تعرفه ٥٧ فيرد) ٢ ـ هـ (بند ابطال :خواسته و تيشکا موضوع

  زدي يشهردار ١٣٩٥ سال خدمات
 فيرد) ٢ ـ هـ (بند ابطال يليتکم حهيال و دادخواست موجب به يشاک :کار گردش

 نهيهز اخذ «خصوص در زدي يشهردار ١٣٩٥ سال خدمات يبها و عوارض تعرفه ٥٧
 خواسته نييتب جهت در و شده خواستار را »داران مغازه معبر سدآوري  جمع خدمات

  :که است کرده اعالم
 با ريمغا) ٥٧ فيرد ٢ ـ هـ بند (تيشکا مورد مصوبه وستيپ حهيال برابر احتراماً،«

 يرأ با ريمغا( نمودم اعالم حهيال در مشروح صورت به که باشد  ميمقررات و نيقوان
 و يدگيرس يتقاضا لذا ندارم، ييادعا يشرع بعد از زين و) يادار عدالت وانيد عمومي هيأت
 شعب به ارجاع يتقاضا حقوق و حق عييتض از يريجلوگ جهت بدواً دارم را آن ابطال

 ارياخت در اسناد اصول ضمن در دارم را موقت دستور به يدگيرس جهت در وانيد يبدو
  .گردد اخذ مربوطه مرجع از دارم تقاضا که باشد  نميبنده

 معبر سدآوري  جمع يبرا وستيپ مصوبات برابر زدي شهر ياسالم يشورا
 ٠٠٠/٠٠٠/١٥ تا الير ٠٠٠/٠٠٠/١ ازاي  مهيجر نييتع به اقدام داران مغازه و دستفروشان

 و ييقضا مرجع تيصالح در مجازات نييتع نکهيا زا نظر صرف حال است نموده الير
 زدي شهر ياسالم يشورا تيصالح و حدود در و است ييقضا مقام اراتياخت و حدود
 ليدال. است آنان اراتياخت و حدود از خارج آن قيتعل متعاقباً و مهيجر صدور و باشد نمي
  :گردد  ميعالما ليذ شرح به اعتراض مورد مصوبات  بودن يرقانونيغ خصوص در خود

 شماره به يادار عدالت وانيد عمومي هيأت يرأ برابر ديمستحضر که طور همانـ ١
 ١٣٣٤ سال مصوب يشهردار قانون ٥٥ماده ٢بند ١تبصره مطابق «٢٤/٩/١٣٩٤ـ ٩٣/٩٠٥

 و دانهايم و آنها مجاز غيراستفاده و هارو پياده اشغال و يعموم معابر سد«: است شده مقرر
 و است ممنوع يگريد عنوان هر اي و يسکن اي و کسب يبرا يعموم يباغها و پارکها

 اماکن و معابر نمودن آزاد و موجود موانع رفع در و يريجلوگ آن از است مکلف يشهردار
 به يدگيرس قانون ١٢ ماده موجب به. کند اقدام رأساً خود نيمامور لهيوس فوق مذکور

 هارو پياده جمله از مجاز غيريمحلها در فتوق زين ١٣٨٩ سال مصوب يرانندگ تخلفات
 آنجا از و الذکر فوق مراتب به بنا. است شده نييتع مهيجر آن يبرا و شده محسوب تخلف

 استفاده اجازه شود،  مييتلق معبر سد قيمصاد از خودرو پارک يبرا رو پياده از استفاده که
 تا شود  نميمحسوب يشهردار توسط خدمت ارائه خودروها توقف يبرا هارو پياده از

 انتخابات و فيوظا الت،يتشک قانون ٧١ ماده به مستند بتواند شهر ياسالم يشورا
 يبها يبعدهاي  هياصالح ١٣٧٥ سال مصوب شهرداران انتخاب و کشور ياسالم يشوراها

 يشورا ١١/٤/١٣٩٣ ـ ش٣٤٥٤/٩٣/٤ شماره مصوبه جهينت در. کند مطالبه را خدمت آن
 در خودرو هر پارک يبرا شهر ياسالم يشورا آن موجب به هک مشهد شهر ياسالم
 شهر ياسالم يشورا اراتياخت حدود از و قانون ريمغا کرده، نييتع خدمات يبها رو پياده
 دادرسي آيين و التيتشک قانون ٨٨ و ١٣ مواد و ١٢ ماده١ بند استناد به و باشد  ميخارج

  ».شود  ميابطال بيوتص خيتار از ١٣٩٢ سال مصوب يادار عدالت وانيد
 منازل جلو اي وانيا در که يکسان «يخالف امور نامه آيين ١ ماده از ٤ بند برابرـ ٢

 احتمال سقوط صورت در که بگذارند يياياش است معابر به مشرف که ينقاط در اي خود
 لذا است کرده نييتع غرامت پرداخت و حبس مجازات »باشد متصور نيعابر يبرا خطر

 گرديپ و بيتعق قابل متخلف و است يقانون نيمواز خالف و نامشروع يعمل رو پياده اشغال
 افتيدر مستحق تا دهد  نميانجام يخدمت يشهردار نکهيا از نظر صرف کنيل است يقانون
  .است يشرع و يقانون وجاهت فاقد نامشروع عمل يبرا عوارض وضع شود، خدمات يبها

 يمحل عوارض وضع نهيزم در شهر يسالما يشورا اراتياخت حدود نکهيا به نظرـ ٣
 مصوب عوارض عيتجم به موسوم قانون ٥ ماده ١ تبصره در مقرر شرح به آن شيافزا و

 وابسته يسازمانها و يشهردار توسط شده ارائه خدمات نرخ بيتصو نيهمچن و ١٣٨١
 قانون ٧١ ماده ٢٦ بند موضوع هايشهردار معامالت و يمال نامه آيين تيرعا با آن به

 سال مصوب شهرداران انتخاب و کشور ياسالم يشوراها انتخابات و فيوظا الت،يتشک
 يبها و عوارض افتيدر مستحق که شود  نميانجام يشهردار يسو از يخدمات زين ١٣٧٥

 عنوان تحت خدمات يبها اخذ لذا باشد آن يبها افتيدر به حقيذ تا باشد خدمات
 مقنن حکم و قانونگذار اهداف با داران مغازه و دستفروشان و معبر سدآوري  جمع عوارض

 ٥١ و ٤٤ ،٣٧ ،٢٢ اصول با ريمغا و زدي شهر ياسالم يشورا اراتياخت و حدود از خارج و
 منوط اشخاص از وجه هرگونه افتيدر ياساس قانون به توجه با و باشد  ميياساس قانون

 الزام بر مشعر آمره دهقاع وضع نکهيا به نظر و باشد  ميخاص مقررات و قانون نيتدو به
 دارد قانونگذار قبل از ماذون اي و مقننه قوه به اختصاص وجه، هرگونه پرداخت به اشخاص

 قانون وضع به اقدام يقانون غيراقدام کي در زدي شهر يشورا و اعتراض مورد مصوبه لذا
  .باشد  ميياساس قانون با ريمغا نظر به که است کرده

 و هارو پياده اشغال و يعموم معابر سد« يشهردار قانون ٥٥ ماده ١ تبصره برابرـ ٤
 هر اي و يسکن اي و کسب يبرا يعموم يباغها و پارکها و دانهايم و آنها مجاز غيراستفاده
 موجود موانع رفع در و يريجلوگ آن از است مکلف يشهردار و است ممنوع يگريد عنوان

  .»کند اقدام رأساً خود نيرمامو لهيوس فوق مذکور اماکن و معابر نمودن آزاد و
 لهيوس به ديبا  ميابتدا در و ندارد را مردم اموالآوري  جمع حق يشهردار لذا

 ديمو که دارد مانع رفع با منافات مردم اموالآوري  جمع لذا کند »مانع رفع« خود نيمامور
 يبرخ در« شرح نيبد مطروحه سوال رامونيپ مهاباد يدادگستر ييقضا نشست ادعا نيا
 در آن ينگهدار و مردم اموال فيتوق به مبادرت يشهردار معبر سد نيمامور واردم
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 گردد  ميمردم اموال اتالف بعضاً و مردم يتينارضا موجب امر نيا که ندينما  مييشهردار
  ر؟يخ اي دارد مردم اموال فيتوق حق يشهردار ايآ

 صالحيذ مقامات توسط و قانون موجب به اموال فيتوق يقانون نيمواز برابر: جواب
 و حقوق و مال و جان ت،يثيح ياساس قانون ٢٢ ماده موجب به و رديگ  ميصورت يقانون

 کند،  ميزيتجو قانون که يموارد در مگر است تعرض از مصون افراد شغل و مسکن
 فيتوق ييقضا محاکم حکم و مجوز بدون را مردم اموال ندارند اجازه هايشهردار نيبنابرا
 مراتب به تيعنا با لذا. است ياسالم مجازات قانون ٥٨١ ماده مشمول آنها لعم واال ندينما

 عدالت وانيد دادرسي آيين و التيتشک قانون و ياساس قانون ١٧٠ اصل زيتجو با و ياعالم
 در و دارم را اجرا خيتار از اعتراض موردهاي  تعرفه ابطال يتقاضا ١٣٩٢ سال مصوب يادار

  ».دارم را موقت دستور صدور يتقاضا حقوق و حق عييضت از يريجلوگ جهت در ادامه
  :است ريز قرار به اعتراض مورد تعرفه متن
 زدي يشهردار انتظامات و کنترل ات،ياجرائ اداره خدمات نهيهز اخذ ستيل) ٥٧

  )باشد  ميالير بهها  تعرفه(
 ١ تبصره (الزم اخطار از پس داران مغازه و دستفروشان معبر سد يآور جمع) هـ

  ):هايشهردار قانون ٥٥ ماده ٢ندب
  ............ـ ١ ـ هـ«
  :داران مغازهـ ٢ ـ هـ
  

  بعد به سوم دفعه  دوم دفعه  اول دفعه  

  ٠٠٠/٠٠٠/١٥  اول بار مهيجر + ٠٠٠/٠٠٠/١٠  يقيتعل الير ٠٠٠/٠٠٠/٥  داران مغازه

 منظور متخلف يبده حساب به داران مغازه يسو از پرداخت عدم صورت در
  ».شد خواهد مطالبه شهيپ و کسب عوارض شيف با همراه و گردد مي

 بود، شده ارسال يشاک يبرا عمومي هيأت دفتر طرف از که ينقص رفع اخطار يپ در
 عمومي هيأت کاتورياند دفتر ثبت ١٠/٢/١٣٩٦ ـ ٦٨٦ شماره به کهاي  حهيال موجب به يو
  :که است کرده اعالم شده يادار عدالت وانيد

  يادار عدالت وانيد موميع هيأت دفتر ريمد«
  تيتح و سالم با

 ٩٦/٣٤٢ پرونده کالسه موضوع يارسال هياخطار به عطف احتراماً
  موضوع ٢ ـ هـ بند ابطال بنده خواسته رساند  مياطالع به) ٩٦٠٩٩٨٠٩٠٥٨٠٠٠٧٥(

 ادي مصوبه شده ارائه مدارک برابر که باشد  ميمعبر سد بابت داران  مغازه از عوارض اخذ
  ».است زدي شهر يشورا اراتياخت و حدود از رجخا شده

 شماره حهيال موجب به زدي شهر ياسالم يشورا سيرئ مذکور، تيشکا به پاسخ در
  :که است داده حيتوض ٢٥/٥/١٣٩٦ ـ ٩٦١٠٠١٢٩٨

  يادار عدالت وانيد محترم استير«
 سهکال به يادار عدالت وانيد عمومي هيأت دفتر از واصله هيابالغ به عطف احتراماً

 يدهنو دهقان حامد يآقا يميتقد دادخواست خصوص در ١١/٤/١٣٩٦ـ ٩٦/٣٤٢ پرونده
 ١٣٩٥ سال خدمات يبها و عوارض تعرفه ٥٧ فيرد) ٢ ـ هـ (بند ابطال خواسته به

 دفاع مقام در داران مغازه معبر سدآوري  جمع خدمات نهيهز اخذ موضوع با زدي يشهردار
  :رساند  ميحضاراست به مطروحه اظهارات به پاسخ و

 ياسالم يشوراها انتخابات و فيوظا الت،يتشک قانون ٧١ ماده ١٦ بند مطابق: اوالً
 ١ تبصره و) ٢٧/٨/١٣٨٦ ياصالح( مذکور ماده ٢٦ بند و ١/٣/١٣٧٥ مصوب کشور
 و عوارض لغو اي يبرقرار حيلوا بيتصو ١٣٨٧ مصوب افزوده ارزش بر اتيمال قانون ٥٠ماده
 شهر ياسالم يشورا فيوظا جمله از آن زانيم و نوع نيمچنه و شهر خدمات يبها
 اجرا جهت و اقدام بعد سال عوارض بيتصو به نسبت ساله همه شورا که باشد، مي
 يراستا در زين زدي شهر ياسالم يشورا راستا نيهم در. دينما  ميابالغ يشهردار به

 خدمات يبها و عوارض بيتصو به مبادرت مذکور مقررات از حاصله يقانون ارياخت
 نيبنابرا. دينما  ميابالغ زدي يشهردار به اجرا جهت و نموده ساالنه صورت به يشهردار

. باشد  مييقانون نيمواز با منطبق کامالً شهر يشورا يسو از يعوارض نيچن بيتصو
 کشور ياسالم يشوراها انتخابات و فيوظا الت،يتشک قانون ٨٠ ماده استناد به نيهمچن
 يفرماندار طرف از مصوب عوارض که يمادام آن، يبعدهاي  هياصالح و ١٣٧٥ مصوب
 لغو کشور ريوز لهيوس به قانون نيا ٧٧ ماده تبصره حسب اي و نگرفته قرار اعتراض مورد

  .باشد  ميوصول قابل و ستيباق خود قوت به نشده اصالح اي

 مقررات و نيانقو «افزوده ارزش بر اتيمال قانون ٥٠ ماده ٣ تبصره موجب به: اًيثان
 ها ياريده و هايشهردار به وجوه اي عوارض پرداخت از تيمعاف اي فيتخف ياعطا به مربوط
 هايشهردار يسو از عوارض پرداخت از تيمعاف و فيتخف جهت يقانون الزام و »دهيگرد يملغ

 ،ياقتصاد توسعه پنجساله برنامه قانون ١٨١ ماده تبصره موجب به نيهمچن. ندارد وجود
 عوارض و حقوق يبخشودگ ف،يتخف هرگونه ران،يا ياسالم يجمهور  يفرهنگ و ياعاجتم

 کشور ساالنه يعموم بودجه از آن تأمين به منوط مصوب، نيقوان و دولت توسط هايشهردار
  .است ممنوع يشهردار عوارض و حقوق فيتخف و يبخشودگ صورت نيا غيردر. است

 موجبات باشد، که ينوع هر به معبر سد جاديا ديمستحضر که گونه همان: ثالثاً
 برخورد که يصورت در و آورد  ميفراهم را شهروندان شيآسا و يشهروند حقوق به خدشه
 هايشهردار و يياجرا يدستگاهها يرو فرا بزرگ يچالش به ردينپذ صورت يقانون مناسب

 ارائه از پس زدي يشهردار لذا. شد خواهد يعموم يتينارضا موجب و دهيگرد بدل
 مرحله نيچند در معبر سد هرگونه تيممنوع خصوص درسازي  فرهنگ و الزم يخطارهاا

 ارائه (دينما  ميمتخلف کسبه مغازه داخل به رو پياده در گرفته قرار اجناس انتقال به اقدام
 ٢ بند ١ تبصره وفق ه،ياخطار ابالغ از پس تخلف، بر اصرار و تکرار  صورت در و) خدمات

 نيا اموال و نموده معبرسازي  آزاد و موجود موانع رفع به اقدام يارشهرد قانون ٥٥ ماده
 ارائه با موقتاً گردد،  ميمحسوب گذر به تجاوز و بوده يعموم معبر در که افراد از دسته

 در ضمناً. گردد  ميصيترخ سابقه ثبت با يخاط فرد مراجعه از پس وآوري  جمع د،يرس
 مذکور روش دو هر که برده کار به عام يمعنا به را) فعر (کلمه قانونگذار رالذکر،ياخ قانون
 نيا در يشهردار توسط خدمات ارائه عدم يادعا نيبنابرا. باشد  ميمعبر سد رفع از يحاک
 و يشهر معابر در موجود موانع رفع جهت در يشهردار يياجرا اقدامات که( موارد گونه
  .باشد  مياساس يب و واقع خالف ييادعا) رديگ  ميصورت شهروندان هيکل حقوق حفظ

 که مشهد شهر ياسالم يشورا ١١/٤/١٣٩٣ ـ ش٣٤٥٤/٩٣/٤ شماره مصوبه: رابعاً
 ابطال يادار عدالت وانيد عمومي هيأت ٢٤/٩/١٣٩٤ ـ ٩٣/٩٠٥ شماره يرأ موجب به

 پارک صرف به مشهد يشهردار توسط خدمات يبها اي عوارض اخذ به ناظر است، دهيگرد
 اجازه يضمن صورت بهاي  مصوبه نيچن نکهيا ليدل به و است بوده رو پياده در لياتومب

 موجب به گريد طرف از و داده اشخاص به را لياتومب پارک جهت رو پياده از استفاده
 يرانندگ تخلفات به يدگيرس قانون ١٢ ماده و يشهردار قانون ٥٥ ماده ٢ بند ١ تبصره
 مصوبه است، شده نييتع مهيجر آن يبرا رياخ قانون در و ممنوع يعمل نيچن ،١٣٨٩ مصوب
 خدمات يبها و عوارض تعرفه ٥٧ فيرد ٢ ـ هـ بند که يحال در است، شده باطل مزبور

 انتقال و نقل وآوري  جمع خدمات نهيهز اخذ خصوص در صرفاً ،١٣٩٥ سال در زدي يشهردار
وسط شده داده قرار ياياش هيکل  الزم اخطار از پس هم آن ابان،يخ اي رو پياده در داران مغازه ـت

ع جهت  و متفاوت يامر و منصرف موضوعاً مذکور، تعرفه لذا. باشد  مينيمتخلف به معبر سد رـف
 عدالت وانيد عمومي هيأت توسط مشهد شهر ياسالم يشورا يابطال مصوبه مفاد از يجدا
 و بودهن رشيپذ و هيتوج قابل موضوع، وحدت عدم لحاظ به آن ابطال يتقاضا و بوده يادار
 يضمن صورت به مشهد، شهر ياسالم يشورا يابطال مصوبه رايز. است الفارق مع اسيق ينوع

 مصوبه که يحال در است، داده وجه افتيدر قبال در را شهروندان به يعموم معبر سد اجازه
 قانون ٥٥ ماده ٢ بند ١ تبصره نمودن يياجرا و معبر سد رفع يراستا در ،يشاک اعتراض مورد

 است بوده متخلف به الزم اخطار از پس يعموم معبر در موجود موانع رفع بر يمبن هايشهردار
  .باشد  نميافراد به معبر سد مجوز متضمن وجه چيه به و

 از عنه معترض  تأييدو مطروح تيشکا رد مذکور، ليدال و مراتب به تيعنا با هيالنها
  ».استدعاست مورد مقام آن

 نيمعاون و سيرئ حضور با ٥/١٠/١٣٩٦ خيتار در يادار عدالت وانيد عمومي هيأت
 از پس و شد ليتشک وانيد شعب دادرسان و مستشاران و رؤسا و يادار عدالت وانيد

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

  عمومي هيأت يرأ
 شهرها ياسالم يشورا و هبود قانونگذار صيخصا از مهيجر و مجازات نييتع نکهيا به نظر
 و کشور ياسالم يشوراها انتخابات و فيوظا الت،يتشک قانون ٧١ ماده ٢٦ و ١٦ يبندها طبق

 يبها اي عوارض توانند  ميشوراها آن، يبعد اصالحات با ١٣٧٥ مصوب شهرداران انتخاب
 اراتياخت ودحد از خارج و قانون ريمغا معبر، سد عنوان به مهيجر اخذ لذا ندينما نييتع خدمات

 وانيد دادرسي آيين و التيتشک قانون ١٣ و ٨٨ مواد و ١٢ ماده ١ بند به استناد با و بوده
  .شود  ميابطال بيتصو خيتار از ١٣٩٢ سال مصوب يادار عدالت

  ياشراق يعل يمرتضي ـ ادار عدالت وانيد ييقضا معاون
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  ٢٣/١٠/١٣٩٦                                                                       ٩٦/٤٠٩/شماره هـ
  بسمه تعالي

  راناي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي
  با سالم

 مورخ ١٠١١عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه  يك نسخه از رأي هيأت
  : با موضوع٥/١٠/١٣٩٦

پيشه  درخصوص عوارض تبديل عوارض كسب و ٢٨/٤/١٣٩٣ جلسه مورخ ابطال«
 تعرفه عوارض ٤٨ و ٤٧ و ابطال مواد ١٣٩٢ الي ١٣٩٠حرفه پزشكي در سالهاي ) مشاغل(

جهت » . درخصوص عوارض حرف پزشكي١٣٩٤ و ١٣٩٣شهرداري كرمانشاه در سالهاي 
  .گردد درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي

  نعمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربي مديركل هيأت
  

  ٩٦/٤٠٩: کالسه پرونده         ١٠١١: شماره دادنامه     ٥/١٠/١٣٩٦:  دادنامهتاريخ
  .عمومي ديوان عدالت اداري  هيأت:مرجع رسيدگي

  يتاجر منصور يآقا :يشاك
 ليتبد خصوص در ٢٨/٤/١٣٩٣ مورخ جلسه ابطال :خواسته و تيشکا موضوع

 ابطال و ١٣٩٢ و ١٣٩١ ،١٣٩٠ يسالها در يپزشک حرفه) مشاغل (شهيپ و کسب عوارض
 يسالها در کرمانشاه يشهردار) صنوف ،يمحل ،يساختمان (عوارض تعرفه ٤٨ و ٤٧ مواد

  يپزشک حرف عوارض خصوص در ١٣٩٤ و ١٣٩٣
 ـ ٢٠٠/٣٦٧٨٦/٢١١/٩٠٠٠ شماره به که يدرخواست موجب به يشاک :کار گردش

  :که است کرده اعالم شده يادار عدالت وانيد استير حوزه رخانهيدب ثبت ١/٣/١٣٩٦
  يادار عدالت وانيد محترم استير«
 ١٦ بند خالف بر ٢٨/٤/١٣٩٣ خيتار در کرمانشاه يشهردار احترام و سالم با

 کسب عوارض ، عوارض عيتجم قانون ٥ ماده ١ تبصره و هايشهردار قانون ٧١ماده
 عوارض و برابر ده را ١٣٩٢ و ١٣٩١ ،١٣٩٠ يعني قبل يسالها يشکزپ حرفه

 موارد به استناد با. است داده شيافزا% ٣٣ از شيب را ١٣٩٤ و ١٣٩٣ يهاسال
 عـوارض کند  مياعالم که عـوارض عيتجم قانون ٥ ماده ١ تبصره يعني مطروحه

. گردد يعموم اعالم و بيتصو سال هر بهمن ١٥ تا آن شيافزا اي ديجد يمحل
 را) ١٣٩٢ و ١٣٩١ ،١٣٩٠ (قبل يسالها عوارض ١٣٩٣ سال يشهردار که يدرحال
 کند  مياعالم که هايشهردار قانون ٧١ ماده ١٦ بند استناد به زين و کند  مياعالم

 کشور وزارت يسو از که دولت يعموم استيس گرفتن نظر در با يمحل عوارض
 نظر در بدون کرمانشاه يشهردار که يحال در رديپذ  ميصورت گردد  مياعالم

 يتاجر منصور نجانبيا لذا. کند  مياعالم رابرب ده را عوارض يقانون بند نيا گرفتن
 عوارض ٤٨ و ٤٧ ماده ابطال و يشهردار ٢٨/٣/١٣٩٣ مصوبه ابطال درخواست

  ».دارم را ١٣٩٤ و ١٣٩٣ يسالها يپزشک شهيپ و کسب
  :است ريز قرار به اعتراض موردهاي  تعرفه متن
 يال ١٣٩٠ يسالها در يپزشک حرفه) مشاغل (٢٨/٤/١٣٩٣ مورخ جلسه) الف

١٣٩٢:  
) مشاغل (شهيپ و کسب عوارض ليتعد خصوص در ٢٨/٤/١٣٩٣ مورخ دراي  جلسه«
  :ديگرد مقرر و ليتشک ١٣٩٢ و ١٣٩١ ،١٣٩٠ يسالها يبرا يپزشک حرفه

 عنوان به. گردد برابر) ده (١٠ فوق يسالها يبرا ١٣٨٩ سال متيق هيپا براساس
  الير ٠٠٠/٦٠٠ ـ ١٣٨٩ سال متخصص پزشک: مثال

  .گردد محاسبه الير ٠٠٠/٠٠٠/٦ ـ ١٣٩٢ يال ١٣٩٠ يسالها خصصمت پزشک
 معتبر فوق مصوبه ماه سه مدت به يپزشک نظام به مصوبه ابالغ :تبصره

 اعتبار درجه از توافقنامه نيا فوق، يسالها يبده هيتصف عدم صورت در و بوده
   ».گردد  ميساقط

  : ١٣٩٣ سال در شاهکرمان يشهردار) صنوف ،يمحل ،يساختمان (عوارض تعرفه) ب
  يپزشک حرف عوارض: ٤٧ ماده«

 يدولت يکهاينيکل و يخصوص و يدولت يمارستانهايب پزشکان، مطب عوارض شامل
  يخصوص و

  
  شرح  فيرد

 انهيسال عوارض
  )الير به (يخصوص

 يدولت انهيسال عوارض
  )الير به(

  /٠٠٠/٠٠٠  ٠٠٠/٠٠٠/١٢٠  )يتخصص (يمارستانهايب  ١

  /٠٠٠/٠٠٠  ٠٠٠/٠٠٠/٦٠  )يعموم (يمارستانهايب  ٢

  ٠٠٠/٠٠٠/٧٢  ٠٠٠/٠٠٠/٣٦  )يتخصص(ي درمان يکهاينيکل و درمانگاه  ٣

  ٠٠٠/٠٠٠/٣٨  ٠٠٠/٠٠٠/٢٤  )يعموم (يدرمان يکهاينيکل و درمانگاه  ٤

  ـ  ٠٠٠/٠٠٠/١٥  تخصص فوق پزشکان مطب  ٥

  ـ  ٠٠٠/٠٠٠/١٠  متخصص پزشکان مطب  ٦

  ـ  ٠٠٠/٠٠٠/٤  يعموم پزشکان مطب  ٧

  ـ  ٠٠٠/٠٠٠/٦  انپزشکاندند مطب  ٨

  ـ  ٠٠٠/٠٠٠/٤  يتجرب دندانسازان مطب  ٩

  ـ  ٠٠٠/٠٠٠/٣  پانسمان و قاتيتزر  ١٠

  ٠٠٠/٠٠٠/٢٤  ٠٠٠/٠٠٠/١٢  يولوژيراد ،يطب يشگاههايآزما  ١١

  ٠٠٠/٠٠٠/٦  ٠٠٠/٠٠٠/٣  يدامپزشک يکهاينيکل و مطب  ١٢

  ٠٠٠/٠٠٠/٢٠  ٠٠٠/٠٠٠/١٥  روزانههاي  داروخانه  ١٣

  ٠٠٠/٠٠٠/٢٠  ٠٠٠/٠٠٠/٢٠  يروز شبانه هاي داروخانه  ١٤

١٥  
 ماماها، متر،ياپت ه،يذغت (يپزشک موارد ريسا
   ...)و يوتراپيزيف

  ـ  ٠٠٠/٠٠٠/٣

  ٠٠٠/٠٠٠/٢٠  ٠٠٠/٠٠٠/١٠  يپرستار خدمات موسسات  ١٦

 کرمانشاه يشهردار خدمات يبها و صنوف ،يساختمان ،يمحل عوارض يبيتصو تعرفه
  :١٣٩٤ سال در

  يپزشک حرف عوارض ٤٨ ماده«
 يدولت يکهاينيکل و يخصوص و يدولت يمارستانهايب پزشکان، مطب عوارض شامل

    يخصوص و

  شرح  فيرد
 انهيسال عوارض
  )الير به (يخصوص

 يدولت انهيسال عوارض
  )الير به(

  ٠٠٠/٠٠٠/٢٨٨  ٠٠٠/٠٠٠/١٤٤  )يتخصص (يمارستانهايب  ١

  ٠٠٠/٠٠٠/١٤٤  ٠٠٠/٠٠٠/٧٢  )يعموم (يمارستانهايب  ٢

  ٠٠٠/٠٠٠/٨٦  ٠٠٠/٠٠٠/٤٣  )يتخصص(يدرمان يکهاينيکل و مانگاهدر  ٣

  ٠٠٠/٠٠٠/٤٢  ٠٠٠/٠٠٠/٢٩  )يعموم (يدرمان يکهاينيکل و درمانگاه  ٤

  ـ  ٠٠٠/٠٠٠/١٨  تخصص فوق پزشکان مطب  ٥

  ـ  ٠٠٠/٠٠٠/١٢  متخصص پزشکان مطب  ٦

  ـ  ٠٠٠/٠٠٠/٥  يعموم پزشکان مطب  ٧

  ـ  ٠٠٠/٥٠٠/٧  دندانپزشکان مطب  ٨

  ـ  ٠٠٠/٠٠٠/٥  يتجرب ندانسازاند مطب  ٩

  ـ  ٠٠٠/٥٠٠/٣  پانسمان و قاتيتزر  ١٠

  ٠٠٠/٠٠٠/٢٩  ٠٠٠/٥٠٠/١٤  يولوژيراد ،يطب يشگاههايآزما  ١١

  ٠٠٠/٠٠٠/٧  ٠٠٠/٥٠٠/٣  يدامپزشک يکهاينيکل و مطب  ١٢

  ٠٠٠/٠٠٠/٣٦  ٠٠٠/٠٠٠/١٨  روزانههاي  داروخانه  ١٣

  ٠٠٠/٠٠٠/٤٨  ٠٠٠/٠٠٠/٢٤  يروز شبانههاي  داروخانه  ١٤

١٥  
 ماماها، متر،ياپت ه،يذغت (يپزشک موارد ريسا
   ...)و يوتراپيزيف

  ـ  ٠٠٠/٥٠٠/٣

  ٠٠٠/٠٠٠/٢٤  ٠٠٠/٠٠٠/١٢  يپرستار خدمات موسسات  ١٦

   »خيتار و يميقد بافت محدوده (شهر مرکز در يپزشک حرف عوارض :١تبصره
 يدگيرس نزما تا ت،يشکا طرف يبرا آن ضمائم و تيشکا يثان نسخه ارسال رغميعل

              .است نشده واصل تيشکا طرف از يپاسخ چيه يادار عدالت وانيد عمومي هيأت در پرونده به
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 نيمعاون و سيرئ حضور با ٥/١٠/١٣٩٦ خيتار در يادار عدالت وانيد عمومي هيأت
 از پس و شد ليتشک وانيد شعب دادرسان و مستشاران و رؤسا و يادار عدالت وانيد

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

  عمومي هيأت يرأ
 مصوب افزوده ارزش بر اتيمال قانون ٥٠ ماده تبصره حکم مطابق نکهيا به نظر ـ الف

 بعد سال در اجراء يبرا عوارض وضع يبرا بخش و شهر ياسالم يشورا ١٣٨٧ سال
 عوارض يبرقرار بر ناظر کرمانشاه شهر يماسال يشورا ١٣٩٣ سال مصوبه دارند، تيصالح

 اراتياخت حدود از خارج و قانون ريمغا ١٣٩٢ ،١٣٩١ ،١٣٩٠ يعني ماقبل يسالها يبرا
 عدالت وانيد دادرسي آيين و التيتشک قانون ٨٨ ماده و ١٢ ماده ١ بند به مستند و است
  .شود  ميابطال ١٣٩٢ سال مصوب يادار

 يسالها عوارض زانيم درصد ٣٣ شيافزا هيتوج قابل غيراختالف به توجه با ـ ب
 دولت، ياقتصاد ياستهايس و اهداف و ضوابط تيرعا و استناد بدون ١٣٩٤ و ١٣٩٣
 و فيوظا الت،يتشک قانون ٧١ ماده ١٦ بند در مصرح کشور وزارت جانب از يابالغ

 اصالحات با ١٣٧٥ سال مصوب شهرداران انتخاب و کشور ياسالم يشوراها انتخابات
 ١٣٩٤ سال عوارض تعرفه از ٤٨ ماده و ١٣٩٣ سال عوارض تعرفه از ٤٧ ماده آن، يبعد

 و التيتشک قانون ٨٨ ماده و ١٢ ماده ١ بند به مستند کرمانشاه شهر ياسالم يشورا
  .شود  ميابطال ١٣٩٢ سال مصوب يادار عدالت وانيد دادرسي آيين

  ياشراق يعل يمرتضي ـ ادار عدالت وانيد ييقضا معاون
  

  ١٤/١٠/١٣٩٦                                                             ١٢٩ ـ٩٦/١٢٩٧/شماره هـ
  بسمه تعالي

  راناي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي
  با سالم

 ١٠١٩ ـ١٠٢٠عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه  يك نسخه از رأي هيأت
  : موضوع با١٢/١٠/١٣٩٦مورخ 

نامه آموزش و پرورش با سازمان برنامه و بودجه نافي حق بانوان  عدم تبادل موافقت«
جهت درج در » .واجد شرايط شاغل در آموزش و پرورش از هزينه مهدكودك نيست

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

  
           ١٠١٩ـ ١٠٢٠: شماره دادنامه     ١٢/١٠/١٣٩٦:  دادنامهتاريخ

  ٩٦/١٢٩٧ و ٩٦/١٢٩٩: کالسه پرونده
  يادار عدالت وانيد عمومي هيأت :يدگيرس مرجع
 وانيد يبازرس و نظارت معاون [يگيموالب غالمرضاـ ١ :انيآقا :تعارضکننده  اعالم

  ]يادار عدالت انويد ييقضا معاون [محدث عباسـ ٢ ]يادار عدالت
   يادار عدالت وانيد شعب از شده صادر آراء در تعارض اعالم :موضوع
 خواسته به و پرورش و آموزش تيطرف به اشخاص يدادخواه درخصوص :کار گردش

اند،  کرده صادر معارض آراء يادار عدالت وانيد شعب کودک، مهد نهيهز پرداخت به الزام
 شماره دادنامه موجب به يادار عدالت وانيد دنظريتجد اول شعبه که نحو نيبد

 نهيهز پرداخت به الزام بر ناظر يبدو شعبه يرأ ٢٠/٤/١٣٩٤ ـ ٩٤٠٩٩٧٠٩٠٥٦٠٠٧٧٣
 بر يرأ گريد شعب کنيل. است کرده صادر تيشکا رد به يرأ و کرده نقض را کودک مهد
  .اند کرده صادر تيشکا دانستن وارد

  :است ريز رارق به آراء مشروح وها  پرونده کار گردش
 شماره پرونده به يدگيرس در يادار عدالت وانيد ٥٠ شعبه: الف

 تيطرف به يآتان يميکر زهرا خانم دادخواست موضوع با ٩١٠٩٩٨٠٩٠٠٠١٨٥١٦
 بخشنامه مفاد ياجرا به الزام خواسته به و نيقزو استان پرورش و آموزش

 ٩٢٠٩٩٧٠٩٠٥٧٥٠٠١٨٣ شماره دادنامه موجب به ،٣٢/١٦٥٩٣/٢٠٠] ٣/١٤٥٩٣/٢٠٠[
  :است کرده مبادرت يرأ صدور به ريز شرح به ٢٧/٨/١٣٩٢ـ 

 توسعه معاونت ٢١/٢/١٣٨٨ ـ ٣/١٤٥٩٣/٢٠٠ شماره بخشنامه نکهيا به نظر
 ميمستق نهيهز کمک پرداخت يعني حق نيا يجمهور استير يانسان هيسرما و تيريمد
 جاديا هستند سال ٥ ريز دفرزن يدارا که اناث کارمندان يبرا کودک مهد ميمستق غيراي

 کرده سکوت يشاک به نسبت مذکور طيشرا وجود عدم خصوص در خوانده و است شده

 عدم جهت به صرفاً و باشد  مييقانون طيشرا يدارا يشاک که است نيادهنده  نشان که
 شده جاديا حق مسقط تواند  نميکه باشد  نميمذکور حقوق پرداخت به قادر اعتبار وجود
 ضمن نيبنابرا باشند،  ميامر نيهم ديمو زين يادار عدالت وانيد عمومي هيأت اءآر و باشد
 عدالت وانيد دادرسي آيين و التيتشک قانون ١٠ ماده به مستند خواهان تيحقان احراز
 يرأ. دينما  مياعالم و صادر استناد مورد بخشنامه حدود در تيشکا ورود به حکم يادار

 عدالت وانيد دنظريتجد شعب در دنظريتجد قابل ابالغ خيتار از روز ستيب ظرف صادره
  .باشد  مييادار

 شماره دادنامه موجب به يادار عدالت وانيد دنظريتجد اول شعبه
 عدالت وانيد ٥٠ شعبه مذکور يرأ ليذ شرح به ٢٠/٤/١٣٩٤ ـ ٩٢٠٩٩٧٠٩٠٥٦٠٠٧٧٣

  :است کرده نقض را يادار
 نهيهز پرداخت به الزام يبدو دخواستدا در خوانده دنظريتجد خواسته اينكه به نظر

 با و است بوده ٣٢/١٦٥٩٣/٢٠٠] ٣/١٤٥٩٣/٢٠٠ [شماره بخشنامه موضوع کودکمهد
 و است شده  نيتدو ١٣٨٨ سال بودجه قانون اساس بر مذکور بخشنامه نکهيا به توجه
 حدود در يرفاه ميرمستقيغ و ميمستقهاي  نهيهز کمک پرداخت مذکور قانون طبق

 از يبخش ميتنظ قانون ٤٠ ماده طبق و است شده اعالم پرداخت قابل مصوب اعتبارات
 مذکورهاي  نهيهز کمک از يکي عنوان به کودک مهد نهيهز پرداخت و دولت يمال مقررات

 بر يليدل هيف نحن ما در که باشد  ميتوافقنامه تبادل به منوط شده ادي قانون ٤٠ ماده در
 ياعتبار بيتصو نيهمچن و کودک مهد نهيهز کمک پرداخت بر يمبن هتوافقنام تبادل

 نقض ضمن و بوده موجه يخواه دنظريتجد نيبنابرا است، نشده ارائه مذکور نهيهز يبـرا
  .است يقطع صادره يرأ. گردد  مياعالم و صادر تيشکا رد به حکم عنه معترض يرأ

 شماره پرونده به يدگيرس در يادار عدالت وانيد ٤٦ شعبه: ب
 تيطرف به دادرس جيگرگ فاطمه خانم دادخواست موضوع با ٩٤٠٩٩٨٠٩٥٧١٠٠٧٠٠

 کمک پرداخت به الزام خواسته به و بلوچستان و ستانيس پرورش و آموزش کل اداره
 ـ ٩٥٠٩٩٧٠٩٥٧١٠٠٩٧٣ شماره دادنامه موجب به استحقاق زمان از کودک مهد نهيهز
  :است کرده مبادرت يرأ صدور به ريز شرح به ١٠/٦/١٣٩٥

 نهيهز کمک مطالبه خواسته به عنه، يمشتک تيطرف به يشاک تيشکا خصوص در
 ضوابط ١٠ بند از الف قسمت به تيعنا با پرونده اتيمحتو و مذکور شرح به مهدکودک

 بودجه يياجرا ضوابط ١٧ بند از اول قسمت تبصره و کشور کل ١٣٨٤ سال بودجه يياجرا
 ٢ تبصره و کشور کل ١٣٨٧ سال ييرااج ضوابط ٩٠ ماده ب بند و کشور کل ١٣٨٥ سال

 ١٧ و ١٥ ماده از ١٢ تبصره و کشور کل ١٣٩٢ سال بودجه يياجرا ضوابط ٢٠ بند از
 هر که دولت أتيههاي  بخشنامه و مصوبات ريسا و ١٣٩٣ سال بودجه يياجرا ضوابط

 و ٧٨ مواد نيهمچن و دهيگرد ميتنظ ياسالم يشورا مجلس مصوب قانون اساس بر سال
 وانيد عمومي هيأت االتباع الزم هيرو وحدت يرأ و يکشور خدمات تيريمد ونقان ٧٧

 افتيدر به اناث کارمندان استحقاق انگريب ٢٤/١٢/١٣٨٨ ـ ٩١١ و ٩١٠ شماره يادار عدالت
 بنا بوده مورد بـحس الـس شش اي پنج ريز فرزندان اي فرزند دکودکـمه نهيهز کمک

 نهيهز پرداخت عدم و يشاک مکتسبه حقوق و روندهپ اتيمحتو و اوراق يبررس و مراتب به
 يدولت کودک مهد وجود يشاک خدمت محل در نکهيا و عنه يمشتک هيناح از کودکمهد

  ٦٠و ٥٨ و ١٧ و ١٠و ٣ مواد و مذکور استنادات به مستنداً نشده گزارش آن بودن ريدا و
 و تيشکا ورود به محک يادار عدالت وانيد دادرسي آيين و التيتشک قانون ١٠٧ و ٦٥ و

 و ضـوابط وفق استحقاق زمان از کودک مهد نهيهز کمک پرداخت به عنه يمشتک الزام
 قابـل ابالغ از پس روز ستيب ظرف صادره يرأ. دارد  ميالماع و صادر مربوطه مقررات

  .باشد  مييادار عدالت وانيد دنظريتجد شعب در يخواه دنظريتجد
 شعبه ١٧/٩/١٣٩٥ ـ ٩٥٠٩٩٧٠٩٥٦٤٠١٣٧٦ شماره يرأ موجب به مذکور يرأ

  .است شده  تأييدناًيع يادار عدالت وانيد دنظريتجد ١٤
 موضوع با ٩٢٠٩٩٨٠٩٠٠٠٣٦٥٨٥ به يدگيرس در يادار عدالت وانيد ٢ شعبه: ج

 به و اصفهان استان پرورش و آموزش کل اداره تيطرف به انيمراد بهجت خانم دادخواست
 ٩٥٠٩٩٧٠٩٠٠٢٠٠٨٨٦ شماره دادنامه موجب به  کودک مهد نهيهز کمک افتيدر خواسته

  :است کرده مبادرت يرأ صدور به ريز شرح به ١٧/٦/١٣٩٥ـ 
 كمك پرداخت وزيران هيأت ٣/٢/١٣٨٤ ـ ٣٢٧٩٤ت/٥٢٨٥ شماره نامه تصويب

 فرزند داراي كه كودك مهد فاقد اجرايي دستگاههاي اناث كاركنان به كودك مهد هزينه
 ٧٨ ماده و است نموده تجويز ١/١/١٣٨٤ تاريخ از فرزند ٣ تا داكثرح و هستند سال ٥ زير

 هزينه جمله از يرفاههاي  هزينه كمك پرداخت كشوري خدمات مديريت قانون
 هزينه كمك تعلق سن متعاقباً وزيران هيأت. است داده قرار  تأييدمورد را مهدكودك
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 فاقد ١٣٨٤ سال از كه جراييا دستگاههاي لذا. است داده افزايش سال دو به را مهدكودك
اند  بوده دولتي كودك مهد داراي ١٣٨٤ سال از بعد اينكه اي و هستند دولتي كودك مهد
 اناث كاركنان به كودك مهد هزينه كمك پرداخت به موظفاند،  شده منحل متعاقباً ولي
 دال مدركي و دليل شكايت طرف سوي از اينكه و مذكور مراتب به توجه با. باشند  ميخود

 مواد به مستنداً و گردد  ميتشخيص وارد شكايت است، نشده ارائه شاكي استحقاق عدم بر
 الزام حكم اداري عدالت ديوان دادرسي آيين و تشكيالت قانون ١١ و ١٠ مواد نيز و مذكور
 و محمدرضا فرزندش دو بابت شاكي به متعلقه هزينه كمك پرداخت به شكايت طرف

 تجديدنظر قابل ابالغ تاريخ از روز بيست ظرف رأي اين. گردد مي اعالم و صادر اميرحسين
  .است اداري عدالت ديوان تجديدنظر شعب در

 شعبه ١٤/٣/١٣٩٦ ـ ٩٦٠٩٩٧٠٩٥٦٠٠٠٧٦٨ شماره يرأ موجب به مذکور يرأ
  .است شده  تأييدناًيع يادار عدالت وانيد دنظريتجد ١٠

 نيمعاون و سيرئ حضور با ١٢/١٠/١٣٩٦ خيتار در يادار عدالت وانيد عمومي هيأت
 از پس و شد ليتشک وانيد شعب دادرسان و مستشاران و رؤسا و يادار عدالت وانيد

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

  عمومي هيأت يرأ
  .است محرز آراء در تعارض: اوالً
 از يبخش ميتنظ قانون به يوادم الحاق قانون ٤٠ ماده مطابق چند هر: اًيثان
 يرفاه خدمات برنامه اعتبارات است شده مقرر ١٣٨٤ سال مصوب دولت يمال مقررات
 قيتشو و يرفاه التيتسه ارائه يبرا يسنوات بودجه نيقوان در منظور دولت کارکنان
 کهاي  موافقتنامه اساس بر گريد صور اي ينقد صورت به مسکن نهيهز کمک و کارکنان

 مبادله استان اي و] بودجه و برنامه سازمان [کشور ريزي برنامه و تيريمد مانساز با
 و است پرداخت نحوه بر ناظر موافقتنامه تبادل به الزام کنيل شود، استفاده شد، خواهد

 در مصرح و مقرر ازيامت از يبرخوردار به اشخاص استحقاق عدم موافقتنامه تبادل عدم با
 خدمات تيريمد قانون ٧٨ ماده در هم نکهيا به توجه با نيرابناب. شود  نميحاصل قانون
 مستخدم بانوان استحقاق مختلف يسالها در بودجه يياجرا ضوابط در هم و يکشور
 مهد نهيهز از يبرخوردار يبرا مختلف نيسن با مورد حسب خردسال فرزند يدارا دولت

 يدارا بودجه و نامهبر سازمان و مستخدم متبوع دستگاه و است شده بيني پيش کودک
 موافقتنامه تبادل عدم و باشند  ميآن پرداخت جهت بودجه بيني پيش و يقانون فيتکل
 ١٠ و ١٤ شعب آراء ستين کودک مهد نهيهز از يبرخوردار به آنان استحقاق يناف

 ٢ و ٤٦ شعب آراء که کار گردش در مندرج شرح به يادار عدالت وانيد دنظريتجد
 بر نفعيذ بانوان تيشکا ورود بر و کرده تأييد ناًيع را ياراد عدالت وانيد يبدو

 نيا. شد صيتشخ مقررات موافق و حيصح شده صادر کودک مهد نهيهز از يبرخوردار
 عدالت وانيد دادرسي آيين و التيتشک قانون ٨٩ ماده و ١٢ ماده ٢ بند استناد به يرأ

 مربوط يادار مراجع ريسا و يادار عدالت وانيد شعب يبرا ١٣٩٢ سال مصوب يادار
  .است االتباع الزم مشابه موارد در

  عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدکاظم بهرامي رئيس هيأت
  

  ٤/١١/١٣٩٦                                                              ١٣٦٥ ـ ٩٥/٤٨٨/شماره هـ
  بسمه تعالي

  
  راناي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي

  با سالم
 ١٠٢٣ـ١٠٢٤عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه  يك نسخه از رأي هيأت

  : با موضوع١٢/١٠/١٣٩٦مورخ 
 و بندهاي ٢٩/١٠/١٣٩٤ صورتجلسه مورخ ٣ و بند١٧/٩/١٣٩٣ مصوبه ٣بندابطال «

 شوراي اسالمي ٣/١١/١٣٩٢ش ـ /٦٢٣٢/٩٢/٤ مصوبه شماره ٤ جدول ذيل ماده٤و٣
  .گردد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي» .شهر مشهد

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

  ١٠٢٣ ـ ١٠٢٤: شماره دادنامه     ١٢/١٠/١٣٩٦:  دادنامهتاريخ
  ٩٥/٤٨٨ ،٩٥/١٣٦٥: کالسه پرونده

  يادار عدالت وانيد عمومي هيأت :يدگيرس مرجع

 جواد يآقا و ينيز انيشکر حمزه يآقاـ ٢ ياسالم حسن ديس يآقا ـ١ :انيشاك
 کانون و يسلطان يديخورش محمد يآقا و باقرپور محمد يآقا از وکالت به ارتبادکانيط

  يرضو خراسان استان يندگينما يرانندگ يآموزشگاهها
 ياسالم يشورا ١٧/٩/١٣٩٣ مورخ مصوبهـ ١ ابطال :خواسته و تيشکا موضوع

 ـ ش/٦٢٣٢/٩٢/٤ شماره مصوبه ٤ ماده ليذ جدول ٤ و ٣ يبندهاـ ٢ مشهد شهر
 ٢٩/١٠/١٣٩٤ مورخ صورتجلسه ٣ بندـ ٣ مشهد شهر ياسالم يشورا ٣/١١/١٣٩٢

  مشهد شهر ياسالم يشورا
 نييتب جهت در يدادخواست موجب به ياسالم دحسنيس يآقا: الف :کار گردش

  :که است کرده اعالم خواسته
 قيطر از که يرانندگ و ييراهنما يآموزشگاهها که رسانم  ميراستحضا به احتراماً«

 يبرگزار جهت در تيفعال مشغول دينما  ميمجوز کسب به اقدام يرانندگ و يراهنما اداره
 مشهد شهر ياسالم يشورا مصوبه ٥ و ٩٥ بند حسب و بوده يرانندگ آموزشهاي  دوره

 چند از پس اکنون واند  دهيدگر معاف خدمات يبها پرداخت از يرانندگ يآموزشگاهها
 ش٤/٩٢/١٦٢٣٢ شماره به موقت برداري بهره مصوبه ٤ ماده تبصره ونيسيکم اکنون سال

 يراب خدمات يبها نييتع به اقدام ١٧/٩/١٣٩٣ مـورخ جلسه حسب ٣٠/١١/١٣٩٢ـ 
 تبصره يبررس با که يحال دراند  نموده مصوب ٣ بند براساس يرانندگ يآموزشگاهها

 يرتهايمغا رفع يبرا فوق ونيسيکم که گردد  ميمالحظه ش٤/٩٢/١٦٢٣٢ مصوب ٤ماده
 ديبا که را يمشاغل نييتع تيصالح ونيسيکم نيا و است دهيگرد ليتشک ياحتمال

 يبها پرداخت مشمول مشاغل نوع نييتع بلکه ندارد را نشوند اي بشوند مصوبه مشمول
 طبق شد گفته چنانچه و باشد  ميشهر ياسالم يشورا عهده به آن زانيم و خدمات

 از يرانندگ و ييراهنما يآموزشگاهها مقدس مشهد شهر ياسالم يشورا مصوبه نيآخر
 و شهر يشورا مصوبه برخالف مذکور ونيسيکم لذا هستند معاف خدمات يبها پرداخت

 زين و خدمات يبها افتيدر جهت ديجد مشاغل افزودن حق خود اراتياخت از خارج
 اجرا مرحله در که ييرتهايمغا رفع مشمول صرفاً بلکه باشد  نمياتخدم يبها زانيم نييتع

 يآموزشگاهها از يگريد شهر چيه در است ذکر به الزم و باشند  ميگردد  ميحاصل
 محاسبه يمبنا فوق مصوبه که آنجا از لذا و شود  نمياخذ عوارض يرانندگ و ييراهنما

 پرداخت قبض آن اساس بر زين يشهردار و دهيگرد آموزشگاهها يبرا خدمات يبها
 و نقض و يدگيرس يتقاضا. است نموده آموزشگاه پلمپ به اخطار به اقدام و صادر عوارض
 آموزشگاه پلمپ صدد در يشهردار که آنجا از. باشد  مياستدعا مورد مذکور مصوبه ابطال

 و پرسنل ياديز تعداد يکاريب باعث آموزشگاه پلمپ و بوده عوارض پرداخت عدم علت به
 ٣٤ ماده به استناد با. گردد  مييرانندگ آموزش انيمتقاض يسردرگم و يآموزش يمرب
 موقت دستور صدور يتقاضا يادار عدالت وانيد دادرسي آيين و التيتشک قانون بعد به

  ».باشد  مياستدعا مورد آموزشگاه پلمپ مصوبه ياجرا از يريجلوگ بر يمبن
 قرار اعتراض مورد که مشهد شهر ياسالم يشورا ١٧/٩/١٣٩٣ مورخ مصوبه متن

  :است ريز شرح به گرفته
  ....ـ ١«
  ...ـ ٢
 و ييراهنما يآموزشگاهها يبرا موقت برداري بهره خدمات يبها محاسبهـ ٣
 آنها تيفعال يچگونگ به توجه با کردند يبررس کلتيموتورس اي و خودرو از اعم يرانندگ

  ».شدند بهمصو سه فيرد براساس خدمات يبها پرداخت مشمول
 حهيال موجب به مشهد شهر ياسالم يشورا سيرئ نائب مذکور، تيشکا به پاسخ در
  :که است داده حيتوض ٢٢/٥/١٣٩٦ ـ ش/٨٢٧٨/٩٦/٤ شماره

  يادار عدالت وانيد عمومي هيأت دفتر محترم ريمد«
  ٩٥/٤٨٨ کالسه به ياسالم دحسنيس يآقا دادخواست هيدفاع حهيال :موضوع

  کميعل سالم
  :رساند  مياستحضار به ياسالم دحسنيس يآقا دادخواست به بازگشت اًاحترام
 يبها پرداخت از آموزشگاهها تيمعاف خصوص در يشاک يادعا به پاسخ در ـ الف
 خدمات يبها ژهيو کارگروه ١٧/٩/١٣٩٣ مورخ جلسه ميتصم با آن يبرقرار و خدمات

  :موقت برداري بهره
 است، ٢٣/٥/١٣٨٦ ـ ش/١٨٦١/٣ شماره مصوبه از يريتصو شده ارائه مستندـ ١
 موجب به( افزوده ارزش بر اتيمال قانون بيتصو با: اوالً: ديدار استحضار که گونه همان
 هايشهردار به وجوه و عوارض پرداخت از تيمعاف و يبخشودگ هرگونه ،)٥٠ ماده ٣ تبصره
  .است دهيگرد يملغ
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 يقبل يتهايمعاف لغو بر عالوه عهتوس پنجم برنامه قانون ١٨١ ماده ليذ تبصره: اًيثان
 و يمنتف را خصوص نيا در صالحيذ مراجع يتمام اراتياخت باشد، که يقانون هر موجب به

  .است نموده کشور کل انهيسال بودجه قانون در آن بودجه  تأمينبه منوط
 و ٢٣/٥/١٣٨٦ ـ ش/١٨٦١/٣ شماره مصوبات صراحت به مصوبه ١ ماده در: ثالثاً

 تيعنا با نيبنابرا. است شده نيگزيجا مصوبه نيا و اصالح را ٢٠/٤/١٣٩٠ ـ ش/١٦٦٧/٣
 خصوص نيا در ييادعا اي تيمعاف هرگونه آنها، يتمام بودن موخر و فوق نيقوان به

  .ندارد تيموضوع
 يبرقرار يبرا کارگروه تيصالح عدم خصوص در يشاک يادعا به پاسخ در ـ ب

  :خدمات يبها
 توسط خدمات يبها يبرقرار تيصالح عدم بر يمبن شده مطرح يادعا خالف برـ ١
 در ژهيو کارگروه مصوبه، ٤ ماده ليذ تبصره موجب به: رساند  مياستحضار به کارگروه
 يمکان تيموقع ت،يماه موضوع، به توجه با اجرا هنگام در رتيمغا اي ابهام مشاهده صورت

 نيا که. دينما مي نييتب و نييتع جدول يفهايرد در را مشموالن گاهيجا) ها شاخص( ... و
 و نبوده کارگروه توسط خدمات يبها يبرقرار و مصوبه شمول حوزه گسترش منزله به
 جدول ٣ فيرد در ـ يدرست به ـ آموزشگاهها تيفعال کارگروه ميتصم موجب به. ستين

 نصف آنها يبرا شده نييتع تعرفه که شود،  مياعالم دارند قرار زين آموزشگاهها ريسا که
 با اعتراض مورد صورتجلسه ابطال درخواست که تيشکا اصل نيبنابرا. است يتجار رفهتع

 يبرا يليدل و مردود است يرانندگ يآموزشگاهها يبرا خدمات يبهاکننده  برقرار فرض
  .شود  نميدهيد ادعاها ادامه به يدگيرس

 از يدادتع استعالم و شهروندان مراجعات به توجه با و فهيوظ حسب مورد کارگروهـ ٢
 ٣فيرد را آموزشگاهها نيا تيفعال گاهيجا جلسه نيپنجم ٣ بند در ابتدا ياسالم يشورا ياعضا

 موثر يشاخصها رييتغ و (مصوبه ١ ماده به استناد با بعد سال دو و دهد  ميصيتشخ جدول
 تيفعال و تأسيس مجوز صدور مقررات و ضوابط بر يشهر يطرحها و ياجتماع ،ياقتصاد

 ٢٤/١٢/١٣٩٥ مورخ صورتجلسه نينوزدهم ٢ بند در) يرانندگ ميتعل يآموزشگاهها
) يتمام (تيفعال و اقدام مصوبه يارهايمع اساس بر روز، طيشرا با انطباق و يبازنگر به نسبت

 فيرد در و يآموزش يتهايفعال با فيرد هم مترمربع کصدي تا يواحدها در را آموزشگاهها
 با و است يتجار تعرفه چهارم کي حدود آن تعرفه که دهد،  ميصيتشخ يادار جدول چهارم
 از کمتر اريبس را مترمربع کصدي از شيب مساحت با يآموزشگاهها تعرفه شتريب مساعدت هدف
. است نموده نييتع) يتجار% ١٥ از کمتر يعني (کاهش% ٥٠ مشمول يآموزش يتهايفعال

 دو هر از قبل (١٩/٧/١٣٩٥ مورخ جلسه نيشانزدهم در مذکور ونيسيکم نکهيا مضافاً
 نموده معاف خدمات يبها شمول از را يرانندگ يآموزشگاهها باز يفضا) حاضر دادخواست

 و ضوابط ،ياجتماع ،ياقتصاد طيشرا به مردم ندگانينما تعهد نيمب فوق ماتيتصم. است
 در و است يمحل يقانونگدار مجالس عنوان به الزم ريتداب اتخاذ آن متعاقب و رهيغ و مقررات
  .کند  ميفراهم شهروندانهاي  نهيهز کاهش يبرا را طيشرا لزوم صورت
 عدم صورت در آموزشگاهها پلمپ خصوص در يشاک يادعا به پاسخ در ـ ج 

  :خدمات يبها پرداخت
 خدمات يبها پرداخت عدم صورت در آموزشگاهها پلمپ خصوص در يشاک يادعا
 ونيسيکم به پرونده ارجاع ضوعمو نيا يبرا يقانون کار گردش رايز است، واقع خالف
 و مؤديان نيب اختالف حل يبرا صالحيذ مرجع تنها عنوان به يشهردار قانون ٧٧ماده

  .است نشده ارائه خصوص نيا در يمستند گونه چيه نکهيا کما است هايشهردار
 که است، يمسکون يفضاها در اشخاص يبرخ تيفعال از يناش هايشهردار مشکل

 همت متعدد ليدال به انه متأسفو دارد همراه به شهرها ساکنان يراب را خود خاص معضالت
 ياصل هدف که مصوبات گونه نيا ابطال در يسع مختلفهاي  بهانه به و دارند تخلف ادامه بر

 اشتغال بهاي  خدشه که آن يب است، جامع طرح مجاز يهايکاربر در تهايفعال يسامانده آنها
 دادخواست نيا از گرفتن جهينت صورت در نيبنابرا شود، وارد شهروندان ياجتماع تعامالت و
   ».خواهدبود شتريب تخلفات يبرا آنها يتجر موجب مشابه موارد و

 باقرپور محمد انيآقا از وکالت به ارتبادکانيط جواد و ينيز انيشکر حمزه انيآقا: ب
 سانخرا استان يندگينما يرانندگ يآموزشگاهها کانون و يسلطان يديخورش محمد و

  :کهاند  کرده اعالم خواسته نييتب جهت در يرضو
  يادار عدالت وانيد عمومي هيأت محترم استير«

  کميعل سالم
 اقدام ٣/١١/١٣٩٢ خيتار در هدـمش شهر يشورا: رساند  مياستحضار به احتراماً

 برداري بهره خدمات يبها خصوص در ش/٦٢٣٢/٩٢/٤ شماره بهاي  مصوبه بيتصو به

 ستيل بر مشتمل يجدول مصوبه، نيا ٤ ماده ليذ در. دينما  مي)قتمو يتجار (موقت
 نسبت مصوبه، نيا اساس بر ديبا  ميو شده شناخته يتجار آنها تيفعال که يحرف و اصناف

 ليذ تبصره مطابق. است دهيگرد ديق ند،ينما اقدام موقت يتجار خدمات يبها پرداخت به
 تهيکم نيا ميتصم که دهيگرد نييتع فوق جدول اصالحات جهتاي  تهيکم زين ماده نيا

 اسناد از و نفکيال جزء تهيکم نيا ماتيتصم گريد يعبارت به. ستاالجرا الزم و يقطع
 فوق، مصوبه ٤ تبصره تهيکم ٢٩/١٠/١٣٩٤ مورخ در. گردد  مييتلق مصوبه نيا مهيضم
 آموزشگاه «ننمود قلمداد يتجار با» !کشور سطح در بار نياول يبرا «و داده جلسه ليتشک
 ليذ جدول ٤ و ٣ بند مشمول زين را آموزشگاهها نيا مشهد، در مستقر »يرانندگ ميتعل

 اساس بر و مصوبه نيا استناد به زين مشهد يشهردار نکهيا تر جالب و! اند دانسته ٤ ماده
 يمعرف يتجار را اماکن نيا ،يرانندگ يآموزشگاهها با خود مکاتبات در مذکور، تهيکم نظر
 در نکهيا بتريعج. است نموده يتجار برداري بهره خدمات يبها مطالبه آنان از و هنمود
 ١٠٠ ماده ونيسيکم به آموزشگاهها نيا پرونده ارسال و پلمپ به نسبت زين موارد از يبرخ

 قانون ٥٥ ماده ٢٤ بند ليذ تبصره اساس بر زين ١٠٠ ماده ونيسيکم و نموده اقدام
 مذکور تهيکم ميتصم که ييآنجا از! است نموده صادر لمح ليتعط به حکم ها،يشهردار
 که است مصوبه نيا از يبخش تر، حيصح يعبارت به و بوده عنه معترض مصوبه نفکيال جزء

 ليذ شرح به لذا است، نموده را يرقانونيغ وجوه مطالبه نيموکل از يشهردار آن اساس بر
 خيتار از آن ابطال يتقاضا که دهيگرد ذکر موضوعه مقررات و نيقوان با آن رتيمغا ليدال
 يرانندگ يآموزشگاهها يياجرا نامه آيين ١ ماده الف بند اساس بر: اوالً. دارم را بيتصو

 يآموزشگاهها ،)١٧/١٢/١٣٨٣ مورخ يرسم روزنامه در شده منتشر (وزيران هيأت مصوب
 مهارت و دانش منحصراً و نموده نام ثبت انيمتقاض از که هستند يات مؤسس،يرانندگ
 سراسر در. ندينما  ميميتعل مجاز شده نييتع يمحلها در يآموزش برنامه وفق را يرانندگ

 بر آنها نام از که طور همان (يرانندگ ميتعل يآموزشگاهها تيفعال موضوع ،نامه آيين نيا
 رينظ يميمفاه وضع با ،نامه آيين نيا نيمصوب و شده انيب »ميتعل و آموزش «،)ديآ مي
 بـه را خود مقصود ارهاب »يآموزشهاي  کالس يبرگزار« اي و »ينظر و يلعم آموزش«

 دادن قرار برابر با ،يشهردار آن تبع به و مشهد شهر يشورا کنيل. اند رسانده مخاطب
 اماکن، نيا نمودن فرض يتجار و! ارديليب و! نگيبول يباشگاهها با يرانندگ يآموزشگاهها

 هايشهردار قانون ٥٥ ماده ٢٤ بند تحت و داده اعارج ١٠٠ ماده ونيسيکم به را موضوع
 نيا از يبرخ پلمپ به نسبت زين يشهردار نکهيا تر جالب واند  داده محل ليتعط به حکم

 يتجار مجوز نداشتن را پلمپ علت زين خودهاي  هياخطار در و نموده اقدام آموزشگاهها
 مورد در صرفاً ها،يشهردار قانون ٥٥ ماده ٢٤ بند مفاد که گردد مي متذکر. اند نموده عنوان
 يآموزشگاهها به مربوطهاي  پرونده ارجاع اساساً و نموده قاعده وضع يتجار اماکن
 و ١٠٠ ماده ونيسيکم به شوند،  نميمحسوب يتجار اماکن عنوان چيه به که يرانندگ
 نيمسئول تسلط عدمدهنده  نشان و بوده قانون خالف فوق، بند اساس برگيري  ميتصم

 تحت را يقانون غيرمبالغ نيا يشهردار اً؛يثان. هاستيشهردار به مربوط نيقوان بر ربطيذ
 ٢٩ ماده ٣ بند براساس که مستحضرند قضات. دارد  ميافتيدر »خدمات يبها «عنوان
 ارائه يازا در ستيبا مي يشهردار يسو از خدمات يبها افتيدر ها،يشهردار يمال نامه آيين

 کهاند  نداشته انيب قايدق يرقانونيغ مصوبه نيا نيمصوب. رديپذ صورت شهروندان به خدمت
 يرتجاريغ ات مؤسسکه يرانندگ ميتعل يآموزشگاهها از يخدمت چه بابت يشهردار
 وجود فرض به! است؟ نموده را يتجار برداري بهره خدمات يبها افتيدر قصد هستند،
 و بوده رايپذ را يتجار خدمات که ستين يتجار آموزشگاهها نيا تيفعال نحوه خدمت،
 شده انجام يجزئ خدمت هر بابت يشهردار آنکه تر بيعج و! بپردازند را آن يبها متعاقباً
 مبسوط و جداگانه صورت به را آن يبها ... و ينشان آتش زباله،آوري  جمع و دفع مانند

 قصد يشهردار کنيل. ماند  نمييباق آن يبها افتيدر بدون يخدمت چيه و دارد  ميافتيدر
 هم آن (جداگانه يخدمات يبها خدمتها همان مجموع بابت زين يکل صورت به دارد
 ١٥ ماده ليذ تبصره و ١٤ ماده ش بند از مستفاد گر،يد طرف از.! دارد افتيدر!) يتجار
 ٣ بند نيهمچن و روستا و شهر يشورا توسط عوارض وصول و وضع نحوه يياجرا نامه آيين
 يخدمت يواقع ارزش خـدمات، يبها نييتع يمبنا ها،يشهردار يمال نامه آيين ٢٩ ماده
 بر شده، ارائه خدمت بر مازاد مبلغ وصول و دهد  ميارائه شهروندان به يشهردار که است
 گرفتن نظر در بدون و عنه معترض مصوبه در که آن حال. است الذکر فوق مواد خالف

 نيا اخذ يبرا يفرمول شود،  نميرائها يرانندگ يآموزشگاهها تيفعال بابت از يخدمت نکهيا
 نيا زين منظر نيا از لذا. است مجهول زين آن محاسبه منشاء که شده نييتع خدمات يبها

 عوارض وصول و وضع نحوه اجرايي نامه آيين  ث بند مطابق: ثالثاً. باشد  ميمخدوش مصوبه
 ارضعو وضع در شهر يشورا ياعضا شهرك، و بخش شهر، اسالمي شوراهاي توسط
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 سطح يآموزشگاهها يتمام. ندينما يخوددار مضاعف عوارض وضع از ستيبا  ميد،يجد
 بودجه قانون ١٦ شماره جدول ٣٥ فيرد و شهر يشورا مصوبات اساس بر مشهد شهر
 حساب به عوارض عنوان تحت را خود درآمد از% ٥ موظفند کشور، کل ١٣٩٣ سال

% ٥ و شده انجام يرانندگ يآموزشگاهها وسطت يقانون فهيوظ نيا. ندينما زيوار هايشهردار
 شهر يشورا هيحال. گردد مي  زيوار يشهردار شده مشخص حساب به ينييتع درآمد
 بر عالوه که نموده مطالبه را يتجار برداري بهره عوارض فوق، عوارض بر عالوه مشهد،

 زين منظر نيا از. گردد  ميمحسوب مضاعف عوارض ينوع عوارض، نيا فوق، راداتيا
 نامه آيين ١٤ ماده  ث بند مطابق: رابعاً. ندارد يتجار عوارض افتيدر در يحق يشهردار
 ياعضا شهرك، و بخش شهر، اسالمي شوراهاي توسط عوارض وصول و وضع نحوه اجرايي

 بر عوارض وضع يتبع اثرات به توجه ستيبا  ميد،يجد عوارض وضع در شهر يشورا
 نيچن وضع از هدف است، مشخص که آنچه کنيل. دباش داشته هدف مورد جامعه اقتصاد
 راتيتاث است، نبوده نظر مد که آنچه و بوده يشهردار يبرا ييدرآمدزا صرفاً يعوارض

 نيچن مجوز دارندگان که يحال در. است يرانندگ يآموزشگاهها بر اقدام نيا يمنف
 ميتعل يهاآموزشگاه  تأسيسبا که بوده کش زحمت و بازنشسته افراد اغلب ،ياتمؤسس
 نيا در درآمد تأمين. اند نموده جاديا مشهد شهر در ميمستق شغل ٥٠٠٠ حداقل ،يرانندگ

 يسخت به نامهيگواه افتيدر انيمتقاض کاهش و تيجمع کاهش به توجه با آموزشگاهها
 است، انکار قابل غيرکه آنچه. گردد  ميدولت ديعا زين اندک درآمد نيا اغلب که شده انجام
 رغميعل کنيل. است ياجتماعهاي  بزه انواع و ميجرا کاهش بر آموزشگاهها نياي گذار ريتاث
 هستند، يليتعط شرف در ،ياقتصاد يتنگناها علت به آموزشگاهها نيا از ياريبس که آن

 يليتعط جزءاي  جهينت آنها، پلمپ بعضاً و يشهردار يسو از آنها بر مضاعف يفشار اعمال
. داشت نخواهد همراه به را بازار نيا در يآشفتگ و مشهد شهر سطح در آموزشگاهها هيکل

 عنه معترض مصوبه وضع در توانست  ميآنها، دادن قرار نظر مد و موضوعات نيا به توجه
 يتبع راتيتاث را الزم دقت مصوبه نيا نيمصوب انه متأسفکه باشد داشته ييبسزا ريتاث

 يمبن يرهبر معظم مقام اتيمنو به هتوج با شده، ادي مراتب به نظر. اند نداشته آن يمنف
 ات مؤسسو خرد يکارگاهها حذف از يريجلوگ و يمقاومت اقتصاد به توجه لزوم بر

 اساس بر ٢٩/١٠/١٣٩٤ مورخ صورتجلسه شد، گفته که طور همان که ييآنجا از ،يخدمات
 ساسا بر مجموعاً و گردد مي محسوب آن از يبخش اعتراض، مورد مصوبه ٤ ماده تبصره

 پرداخت به موظف و شده قلمداد يتجار ات مؤسسيرانندگ يآموزشگاهها اسناد، نيا
 ١ ماده الف بند با آشکار رتيمغا ميتصم نيا واند  دهيگرد يتجار برداري بهره خدمات يبها

 ليذ تبصره و ١٤ ماده ) خ (و) ث (،)ش (يبندها ،يرانندگ يآموزشگاهها يياجرا نامه آيين
 شهر، اسالمي شوراهاي توسط عوارض وصول و وضع نحوه اجرايي نامه آيين ١٥ ماده
 ماده ١ بند اساس بر لذا دارد، هايشهردار يمال نامه آيين ٢٩ ماده ٣ بند و شهرك و بخش

 خيتار از عنه معترض مصوبه ابطال يتقاضا يادار عدالت وانيد قانون ١٣ ماده و ١٢
 مصوبه نيا ياجرا با يشهردار نوناک هم نکهيا به توجه با ضمناً. دارم را آن بيتصو
 پلمپ به نسبت و داده ارجاع ١٠٠ ماده ونيسيکم به را آموزشگاههاهاي  پرونده ،يقانونغير

 وابسته خود که آموزشگاهها يليتعط و يقانون غيرمصوبه نيا ياجرا و دينما  مياقدام محل
 ورود و ات مؤسسنيا راعتبا بردن نيب از سبب قطعاً هستند، يرانندگ و ييراهنما اداره به

 ٣٤ ماده يمبنا بر لذا است، متعسر آن جبران که دهيگرد آنها به هنگفت يمال خسارت
 جهت موقـت دستـور صـدور يتقاضا ،يادار عدالت وانيد دادرسي آيين و التيتشک قانون
  ».دارم را تيشکا نيا فيتکل نييتع زمان تا عنه معترض مصوبه ياجرا عدم

 دفتر ثبت ١٠/٤/١٣٩٦ـ ٦٨٧ شماره حهيال موجب به انيشکر حمزه يآقا نيهمچن
  :که است کرده اعالم شده، عمومي هيأت کاتورياند

  يادار عدالت وانيد عمومي هيأت محترم استير«
  کميعل سالم

 يرانندگ يآموزشگاهها کانون نجانب،يا نيموکل تيشکا پرونده خصوص در احتراماً
 تيطرف به يديخورش محمد و باقرپور محمد انيآقا و يرضو خراسان استان يندگينما

 شماره مصوبه ٤ ماده ليذ جدول ٤ و ٣ يبندها ابطال خصوص در مشهد شهر يشورا
 از راًياخ: رساند  مياستحضار به ٩٥/١٣٦٥ پرونده شماره به ٣/١١/١٣٩٢ ـ ش/٦٢٣٢/٩٢/٤

 صخصو در ١٢/٢/١٣٩٦ ـ ٨٥ شماره به ييرأ ،يادار عدالت وانيد عمومي هيأت يسو
 تيماه به توجه با ،يرأ نيا مفاد مطابق که دهيگرد صادر الذکر فوق مصوبه ٥ بند ابطال
 معاف موقت يتجار عوارض پرداخت از مراکز نيا ،يا حرفه و يفن يآموزشگاهها يآموزش
 يآموزشگاهها ،يميتقد دادخواست در مندرج استدالل مطابق نکهيا به نظر. اند دهيگرد

 جهت به و گردد  نميمحسوب يتجار آنها، تيفعال و داشته يزشآمو تيماه زين يرانندگ

 ميتقد وستيپ به مذکور يرأ ن،يموکل خواسته با صادره يرأ مفهوم و منطوق مشابهت
  ».رديگ قرار نظر مد موضوع نيا پرونده به يدگيرس در دوارميام ده،يگرد

 يادار لتعدا وانيد عمومي هيأت دفتر طرف از که ينقص رفع اخطار به پاسخ در
 دفتر ثبت ١٠/٢/١٣٩٤ ـ ٢٠٩٤ شماره حهيال موجب به بود، شده ارسال يشاک يبرا
  :که است داده پاسخ شده عمومي هيأت کاتورياند

 و باقرپور محمد يآقا تيشکا موضوع ٩٥/١٣٦٥ کالسه پرونده خصوص در احتراماً،«
 :رساند  ميضاراستح به صادره نقص رفع هياخطار به عطف مشهد شهر يشورا هيعل رهيغ
 يمال نامه آيين ٢٩ ماده مطابق شد، ذکر يميتقد دادخواست در که طور همانـ ١

 مجلس توسط بارها و است قانون و است نيمجلس مصوب نامه رغميعل که( هايشهردار
 خدمات، يبها افتيدر يازا در ستيبا  مييشهردار) است دهيگرد اصالح ياسالم يشورا

  .دهد ائهار شهروندان به را يخدمات
 يتجار خدمات يبها ،يرانندگ يآموزشگاهها از که است داشته مقرر شهر يشورا

 و دهد  ميارائه آن بودن يتجار بابت از آموزشگاهها به يخدمت چه حال. شود اخذ موقت
 به کهاي  هيحاش خدمات تمام بابت يشهردار نکهيا بر عالوه ست؟يچ آن نييتع ضابطه

 اخذاي  جداگانه خدمات يبها ...) وها  زبالهآوري  جمع ليقب از (دهد  ميارائه آموزشگاهها
. دهد  نميابانيخ کنار در را آموزشگاه به متعلق يخودروها پارک اجازه يحت و نموده
% ٥ و دينما  مياخذ خدمات يبها خود، خدمات يتمام بابت يشهردار که يهنگام نيبنابرا

 خدمت د،ينما  مياخذ عوارض، عنوان تحت ار آموزشگاهها نيا در يافتيدر الزحمه حق هيکل
  .دارد افتيدر را آن »خدمات يبها «بتواند که دهد  نميارائه آموزشگاه نيا به يگريد

 موقت، يتجار خدمات يبها اخذ و نداشته يتجار جنبه آموزشگاهها، نيا اساساًـ ٢
 نداشته يجارت جنبه ،يرانندگ يآموزشگاهها که ادعا نيا شاهد. است بيعج يامر آنها از
 که است يرانندگ يآموزشگاهها يياجرا نامه نيآ  ماده الف بند دارند، يآموزش جنبه و

 دادخواست شرح به استدالالت.  است آمده مبسوط صورت به دردادخواست آن حيتوض
  ».دارم را عنه معترضٌ مصوبه ابطال و يدگيرس يتقاضا لذا است، يميتقد

  :است ريز قرار به اعتراض مورد مصوبات متن
 ـ ش/٦٢٣٢/٩٢/٤ شماره مصوبه از ٤ ماده ليذ جدول ٤ و ٣ يبندها: الف

  :مشهد شهر يشورا ٣/١١/١٣٩٢
  

هاي  حوزه در p بيضرا
  حاتيتوض  يدرآمد

  يواحدها خدمات يبها  فيرد
    پنج  چهار  سه  دو  کي

 خدمات يشرکتها و يادار ،ياقامت يواحدها  ٣
    ٤  ٥  ٧  ٨  ٩  يدولت يعموم

٤  

 يآموزشگاهها ،يدولت يآموزش ،يدارا يفضاها
کننده  برگزار يآموزشگاهها ،يخارج يزبانها
 کنکور، و مدارس دروس آموزشهاي  دوره

 يورزش اماکن ،يهنر آزاد يآموزشگاهها
 بجز (هايشهرباز نگ،يبول و ارديليب مخصوص

 و) ٥ و ٤ يدرآمدهاي  حوزه در واقع يهايشهرباز
  يانتفاع غيريعال يآموزشگاهها

  ٣  ٣  ٤  ٤و ٥  ٥

هاي  حوزه در واقع يهايشهرباز
 پرداخت از ٥ و ٤ يدرآمد

 نيا موضوع خدمات يبها
  .معافند مصوبه

  :مشهد شهر ياسالم يشورا ٢٩/١٠/١٣٩٤ مورخ صورتجلسه ٣ بند: ب
 موقت برداري بهره خدمات يبها) ٢٩/١٠/١٣٩٤ (مصوبه نيا خيتار ازـ ٣«

 ونيسيکم نيا پنجم صورتجلسه  ٣ بند جبمو به که يرانندگ و ييراهنما يآموزشگاهها
 فيرد اساس بر. بود گرفته قرار سه فيرد در) ١٨/٩/١٣٩٣ ـ ١٥٦٣١٢/٩٣/٣٣ شماره(

 ـ ش/٦٢٣٢/٩٢/٤ شماره به موقت برداري بهره مصوبه ٤ ماده موضوع جدول چهارم
  ».شود  ميمحاسبه ٣/١١/١٣٩٢

 حهيال موجب به مشهد شهر ياسالم يشورا سيرئ مذکور، تيشکا به پاسخ در
  :که است داده حيتوض ١١/٤/١٣٩٦ ـ ش/٥٣٤٩/٩٦/٤ شماره

  يادار عدالت وانيد عمومي هيأت محترم ريمد«
  ٩٥/١٣٦٥ کالسه به ينيز انيشکر حمزه يآقا دادخواست هيدفاع حهيال: موضوع
  کميعل سالم

  :رساند  مياستحضار به را ريز مراتب انيشکر حمزه يآقا دادخواست به بازگشت احتراماً،
 بر آموزشگاهها از خدمات يبها افتيدر بر يمبن يشاک يادعا به پاسخ در ـ الف

  :يتجار يتهايفعال يمبنا
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اي  اشاره چيه يتجار تيفعال نيعناو به ٤ ماده جدول در شده مطرح يادعا خالف برـ ١
 يتجار يواحدها يبرا موقت برداري بهره خدمات يبها تعرفه تنها جدول ١فيرد در و نشده

 موضوعه مقررات و ضوابط اساس بر واحد، کي بودن يتجار انطباق نيبنابرا است، شده نييتع
 برده نام آنها از جدول يفهايرد تمام در که يمشاغل و تهايفعال همه گريد يعبارت به. بود خواهد
 يبرا شده نييتع تعرفه که ٤و ٣ يفهايرد يتهايفعال خصوصاً (هستند يتجار غيراست، شده
 ابطال درخواست که تيشکا اصل نيبنابرا). است يتجار تعرفه چهارم کي حدود تا صفن آنها
 است يرانندگ يآموزشگاهها تيفعال دنينام يتجار ليدل به ،٤ماده جدول ٤ و ٣ يفهايرد

  .شود  نميدهيد ادعاها ادامه به يدگيرس يبرا يليدل و مردود
 ٣/١١/١٣٩٢ ـ ش/٦٢٣٢/٩٢/٤ شماره مصوبه ٤ ماده تبصره موضوع ونيسيکمـ ٢

سازي  شفاف به نسبت ٢٤/١٢/١٣٩٥ مورخ جلسه نينوزدهم ٢ بند در) موقت برداري بهره(
 آموزشگاهها) يتمام (تيفعال و اقدام مصوبه يارهايمع اساسبر يرانندگ يآموزشگاهها تيفعال
 لجدو چهارم فيرد در يآموزش يتهايفعال با فيرد هم را مترمربع کصدي تا يواحدها در را

 مساعدت هدف با و است يتجار تعرفه چهارم کي آن تعرفه که دهد،  ميصيتشخ يادار
 يتهايفعال از کمتر اريبس را مترمربع کصدي از شيب مساحت با يآموزشگاهها تعرفه شتريب

 نکهيا مضافاً. است نموده نييتع) يتجار% ١٥ از کمتر يعني (کاهش% ٥٠ مشمول يآموزش
) حاضر دادخواست از قبل (١٩/٧/١٣٩٥ مورخ جلسه نيشانزدهم در مذکور ونيسيکم
  .است نموده معاف خدمات يبها شمول از را يرانندگ يآموزشگاهها باز يفضا

 تخلفات يبررس يبرا صالحيذ  مرجع تنها هايشهردار قانون صد ماده ونيسيکمـ ٣
 و کار ادامه از ممانعت و يشهردار توسط تخلف صيتشخ از پس که است، يساختمان

 ليذ تباصر اساس بر که ونيسيکم نيا ماتيتصم د،ينما  ميميتصم اتخاذ پرونده رجاعا
 از ممانعت نيبنابرا هستند، االجرا الزم تيقطع از پس شوند  مياتخاذ مزبور يقانون ماده
 يقانون فيتکل) صد ماده ونيسيکم يرأ ياجرا از قبل برداري بهره اي احداث (تخلف ادامه

 ليدل به پلمپ و يليتعط بر يمبن يشاک يادعا لذا باشد،  مياغماض رقابليغ و هايشهردار
  .ستين شيب ييادعا خدمات يبها پرداخت عدم

 يياجرا نامه آيين ١ماده الف بند به استناد با که يشاک اعتراض به پاسخ درـ ٤
 ،يرانندگ يآموزشگاهها«: است شده مطرح وزيران هيأت مصوب يرانندگ يآموزشگاهها

 را يرانندگ مهارت و دانش منحصراً و نموده نام ثبت انيمتقاض از که تندهس ياتمؤسس
  » .ندينما  ميميتعل مجاز شده نييتع يمحلها در يآموزش برنامه وفق

 شده نييتع خدمات يبها ديرس استحضار به هيدفاع ٢ بند در که گونه همان: اوالً
 يآموزش از کمتر اريبس يحت و يآموزش يتهايفعال فيرد در يرانندگ يآموزشگاهها يبرا
  .است شده نييتع

 در آموزشگاهها تيفعال ضرورت نيمب »مجاز شده نييتع يمحلها «در عبارت: اًيثان
 دادخواست نيا و مصوبه صورت نيا در که است، يآموزش کار انيپا و يکاربر با يفضاها
 در آنها تيفعال از يناش آموزشگاهها نيا با يشهردار مشکل کنيل داشت،  نميتيموضوع
 و دارد همراه به ساکنان يبرا را خود خاص معضالت که است، يمسکون يفضاها
 دادخواست نيا از گرفتن جهينت و دارند تخلف ادامه بر همت متعدد ليدال به انهمتأسف
 يرانندگ يآموزشگاهها يليتعط که آنجا از. بود خواهد شتريب تخلفات يبرا آنها يتجر موجب
 مهلت ياعطا با يشهر تيريمد دارد، همراه به را اشتغال يفرصتها حذف و ياجتماع تبعات

 با تنها ،)اعتراض مورد مصوبه جمله از (موقت برداري بهره يمجوزها قالب در ساله کي
 به يمسکون يکاربر به نسبت هايکاربر ريسا که يمضاعفهاي  نهيهز (خدمات نهيهز افتيدر

 با تيفعال محل انطباق يبرا زهيانگ جاديا و قيتشو در يسع) دينما  ميليتحم يشهردار
  .دارند الزم يقانون يمجوزها افتيدر و مجاز يمحلها به انتقال ،يشهرساز ضوابط و يکاربر

 نيقوان ضوابط، به يمبسوط و کامل اشراف و اطالعات نکهيا به توجه با يشاک ليوک: ثالثاً
 قانون ٥٥ ماده ٢٤ بند امداًع و عالماً انه متأسفدارند، يشهرساز و يشهردار مقررات و

 که است يحال در نيا و دهند  ميجلوه يتجار اماکن مورد دراي  قاعده صرفاً را هايشهردار
 کنترل و مصوب يطرحها و ضوابط برابر شهر سطح يبناها يتمام احداث مجوز صدور تيمسئول

 نيبنابرا. باشد ي مهايشهردار فيتکل »شود  ميشهر در که ييساختمانها «عبارت با آن نظارت و
 رتبه يعال قضات از يکي آنها رأس در که صد ماده يونهايسيکم ياعضا يشاک يادعا طبق
 نيتر نانهيب خوش در لذا. دانند  نميرا خود تيصالح و اراتياخت حوزه  و فيوظا است، ياستان
  .است راداشته وانيد أتيه ياعضا اذهان انحراف قصد يو رسد  مينظر به ممکن شکل

 عنوان تحت مزبور مبالغ يرقانونيغ افتيدر بر يمبن يشاک يادعا به درپاسخ ـ ب
  :خدمات يبها

 و يمال نامه آيين مشمول مشهد يشهردار ١٣٩١ سال از نکهيا از نظر صرفـ ١
 درآمد ها،يشهردار يمال نامه آيين ٢٩ ماده ٢ و ١ يبندها است، تهران يشهردار يمعامالت

 در کنيل است، نموده انيب مجزا طبقه دو در را ياختصاص عوارض و يعموم عوارض از يناش

 دو شامل که کند  ميانيب را هايشهردار يدرآمدها از گريد طبقه کي مذکور ماده ٣ بند
 که آنجا از. است يشهردار يانتفاع ات مؤسسيدرآمدها نيهمچن و خدمات يبها موضوع
 يبها شامل نيبنابرا ت،اس کرده انيب عام صورت به را شده مطرح خدمات يبها مقنن

 لهايمس يروبيال و حفر هوا، يآلودگ با مقابله يبرا سبز يفضا جاديا (شهر يعموم خدمات
 اده،يپ عابر يپلها چون يشهر مبلمان تأمين ،يبارندگ هنگام به شهر يمنيا شيافزا يبرا

 يرانندگ و ييراهنما زاتيتجه و تابلوها ها، يدسترس و معابر تأمين پارک، ينگهدار و احداث
 خدمات يبها انواع و) است مصوبه موضوع که رهيغ و بايز يهايافشان نور و معابر نام و

  . شود مي) يشهر قطار و اتوبوس توسط مسافر نقل و حمل خدمات يبها (ياختصاص
 بيتصو هنگام در چه و است نموده يط را يقانون مراحل مصوبه نکهيا به توجه باـ ٢
 يشورا مانند صالحيذ مراجع ريسا توسط آن از پس و يندارفرما انطباق تهيکم توسط

 قانون ١٠٣ اصل به تيعنا با است، نشده داده صيتشخ نيقوان با ريمغا يمرکز اختالف حل
 اشخاص يتمام يبرا شوراها، قانون ٩٥ ماده نيهمچن و هايشهردار قانون ٥٧ ماده ،ياساس
 خصوص در شده مطرح يادعا و است االجرا الزم يخصوص و يدولت يحقوق و يقيحق
  .ندارد تيموضوع يرقانونيغ وجه افتيدر

 يبها افتيدر و يبرقرار (موضوع رشيپذ بر يمبن يشاک يادعا به پاسخ در ـ ج
  :باشد شده تيرعا آن در يقانون طيشرا يبرخ که يصورت در) موقت برداري بهره خدمات

 يابتدا از دهش مطرح يادعاها تمام يناف و مخالف موضوع، رشيپذ: اوالً
  .است دادخواست

 مفاد تيرعا عدم اتهام و است عوارض يبرقرار خصوص در کهاي  نامه آيين به استناد: اًيثان
 ياعضا افکار انحراف هدف با و يابزار استفاده ينوع خدمات، يبها بيتصو هنگام به آن

 وضع بر يمبن ١٤ هماد ش بند (ياستناد موارد نکهيا خصوصاً باشد تواند  ميوانيد عمومي هيأت
 چيه) ييروستا و يشهر عوارض بودن متناسب خصوص در ١٥ ماده و عوارض ضيتبع بدون
  .ندارد است يرانندگ يآموزشگاهها تيفعال تيماه خصوص در که تيشکا اصل با يارتباط

  :عوارض وصول و وضع نحوه يياجرا نامه آيين ث بند به يشاک استناد به پاسخ در ـ د
  .است خدمات يبها بلکه ست،ين عوارض مصوبه موضوع) ١
 خصوصاً کشور، سطح تمام در سالها) موقت برداري بهره (مصوبه موضوع) ٢

 بر ١٣٨٢ سال به مشهد شهر در خصوص نيا در مصوبات نياول و است مطرح کالنشهرها،
  .باشد  نمييديجد موضوع وجه چيه به و گردد مي

 يرانندگ نامهيگواه صدور دارند، کامل اشراف آن به أتيه که ينيقوان به مستند) ٣
 نه گذرنامه، اي نامهيگواه صدور به مربوط مبلغ از صرفاً (عوارض% ٥ مشمول گذرنامه، و

 افزوده ارزش بر اتيمال همانند آن پرداخت که هستند،) آموزشگاه يافتيدر وجوه يتمام
 حساب به يزيوار شيف ارائه به منوط انيمتقاض از نام ثبت و رديگ  ميصورت يمتقاض توسط

 را وجه نيا آموزشگاهها نکهيا بر يمبن شده مطرح يادعا لذا است، محل يشهردار
  .است مرتبط غيريموضوع و واقع خالف پردازند مي

 پرداخت شخص هر توسط اگر دادخواست در ادعا مورد وجوه و عوارض گونه هر) ٤
 در مصوبه موضوع که يحال در رد،يگ  ميصورت که است يتيفعال و درآمد يبرا شود،

 که فوق مراتب به تيعنا با. است تيفعال محل انياع و عرصه از برداري بهره نوع خصوص
 نوع به توجه با خدمات يبها و تيفعال نوع بر عوارض (مطالبه مورد وجوه بودن متفاوت نيمب

  .رديگ  نميصورت مضاعف خدمات يبها اي عوارض افتيدر است،) ملک از برداري بهره
 وصول و وضع نحوه يياجرا نامه آيين ١٤ ماده ث بند به يشاک استناد به پاسخ در) ٥
  :عوارض
 و آموزشگاهها انيمتول د،يجد عوارض وضع يچگونگ: موضوع سه بند، نيا در

 بند در شده ارائه حاتيتوض به تيعنا با که است شده مطرح آنها درآمد زانيم نيهمچن
 شهر در بلکه ست،ين عوارض مصوبه موضوع تنها نه ه،يدفاع نيا »د «قسمت» ٢«

 مجوز نکهيا از نظر صرف. ستين يديجد موضوع اصالً و گردد  ميبر ١٣٨٢ سال به مشهد
 صورت به شده اعالم طيشرا و شود  نمياعطا بازنشستگان به صرفاً آموزشگاهها نيا تيفعال
) يآموزش (ازمج يکاربر در آموزشگاه اگر است، ريپذ امکان انيمتقاض همه يبرا عام
  .ندارد خصوص نيا در يگريد مجوز گونه چيه افتيدر به ازين د،ينما تيفعال

 و تيماه ان،ياع از برداري بهره نوع خدمات، يبها محاسبه يمبنا نکهيا به تيعنا با
 همچنان. باشد  نميرشيپذ قابل يشاک اعتراض درآمد، زانيم نه است، واحد تيفعال محل

 مقرر تيمحدود مشمول ات،يمال محاسبه ماخذ درآمد زانيم ينامب بر عوارض يبرقرار که
 خصوص در يرهبر معظم مقام اتيمنو. شود  ميافزوده ارزش بر اتيمال قانون ٥٠ ماده در

 نيا ماتيتصم و امور سرلوحه همواره کوچک ياقتصاد يبنگاهها حفظ و يمقاومت اقتصاد
 نيقوان و ضوابط گرفتن دهيناد يمعن به نيا ناًيقي کنيل هست، و بوده ياسالم يشورا
  . بود نخواهد و نبوده
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 نمودن قلمداد يتجار بر يمبن يشاک توسط واقع خالف يادعا تکرار رغميعل
 ٤ ماده ليذ جدول ٤ فيرد شد، انيب نيا از قبل که گونه همان ،يرانندگ يآموزشگاهها

 نکته باشد، ي ميآموزش يتهايفعال به مربوط فيرد همان ش،/٦٢٣٢/٩٢/٤ شماره مصوبه
 يسع کمتر يبها اجاره پرداخت يبرا آموزشگاهها نيا مسئوالن که است نيا توجه انيشا
) يآموزش (مرتبط کار انيپا فاقد و يمسکون اماکن در تيفعال و يشکن قانون تداوم در

 يدستورالعملها وها  نامه آيين از يبرخ به اعتراض و يدعاو طرح با که همچنان. دارند
  ."                          ندينما  ميتيشکا يادار عدالت وانيد در کشور وزارت

 نيمعاون و سيرئ حضور با ١٢/١٠/١٣٩٦ خيتار در يادار عدالت وانيد عمومي هيأت
 از پس و شد ليتشک وانيد شعب دادرسان و مستشاران و رؤسا و يادار عدالت وانيد

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

  عمومي هيأت يرأ
 نقشه که ييشهرها در يشهردار ،يشهردار قانون ٥٥ ماده ٢٤ بند تبصره مطابق

 نوع يساختمانهاي  پروانه در مذکور ضوابط طبق است مکلف شده هيته شهر جامع
 در يساختمان پروانه مندرجات برخالف که يصورت در و کند ديق را ساختمان از استفاده

 در را مورد يشهردار شود، ريدا تجارت اي شهيپ اي کسب محل يتجار غيرنطقهم
 قانون ٧١ ماده ٢٦ بند موجب به و دينما  ميمطرح ١٠٠ ماده ١ تبصره در مقرر ونيسيکم

 سال مصوب شهرداران انتخاب و کشور ياسالم يشوراها انتخابات و فيوظا الت،يتشک
 تيرعا با آن به وابسته يسازمانها و يهردارش توسط شده ارائه خدمات نرخ بيتصو ١٣٧٥
. است شهر ياسالم يشوراها فيوظا جمله از هايشهردار يمعامالت و يمال نامه آيين
 يآمـوزشگاهـها خصوص در مشهد يشهردار نکهيا و شده ادي يقانون مقررات به نظر

 ٣ بند و ١٧/٩/١٣٩٣ مصوبه ٣ بند نيبنابرا کند،  نميارائـه يميمستق خـدمت يرانـندگ
 شماره مصوبه ٤ ماده ليذ جدول ٤ و ٣ يبندها و ٢٩/١٠/١٣٩٤ مورخ صورتجلسه

ـ ش/٦٢٣٢/٩٢/٤  ١ بند به مستند و است قانون ريمغا مشهد شهر ياسالم يشورا ٣/١١/١٣٩٢ 
 سال مصوب يادار عدالت وانيد دادرسي آيين و التيتشک قانون ١٣ و ٨٨ مواد و ١٢ ماده

  .شود  ميطالاب بيتصو خيتار از ١٣٩٢
  عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدکاظم بهرامي رئيس هيأت

  
  ٤/١١/١٣٩٦                                                                     ٨ ـ ٩٤/١٠/شماره هـ

  بسمه تعالي
  

  راناي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي
  با سالم

 و ١٠٢٦ ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه عمومي يك نسخه از رأي هيأت
  : با موضوع١٢/١٠/١٣٩٦ مورخ ١٠٢٧
 قانون اجرايي ٣ اصالحي بند الف ماده٥نامه اجرايي تبصره  آيين٧ماده ابطال «

 ٢٨/٧/١٣٩٣هـ ـ ٥٠٩٣٦ت/٨٥٣٠١ قانون اساسي به شماره ٤٤سياستهاي كلي اصل 
  .گردد ي به پيوست ارسال ميجهت درج در روزنامه رسم» .مصوب هيأت وزيران 

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

           ١٠٢٦ـ١٠٢٧: شماره دادنامه     ١٢/١٠/١٣٩٦:  دادنامهتاريخ
  ٩٤/٨ ـ ٩٤/١٠: کالسه پرونده

  يادار عدالت وانيد عمومي هيأت :يدگيرس مرجع
 شرکت ـ٢ يعباس احمدرضا يآقا وکالت با شاهکرمان يصنعت شهر شرکتـ ١ :انيشاك

  کاوه يصنعت شهر
 ياصالح) ٥ (تبصره يياجرا نامه آيين) ٧ (ماده ابطال :خواسته و تيشکا موضوع

 شماره به ياساس قانون ٤٤ اصل يکل ياستهايس ياجرا قانون» ٣ «ماده »الف «بند
  وزيران هيأت مصوب ٢٨/٧/١٣٩٣ ـ هـ٥٠٩٣٦ت/٨٥٣٠١

 کرمانشاه يصنعت شهر شرکت از وکالت به يعباس احمدرضا يآقا )الف :کار گردش
 ريدب ثبت ٢١/١٠/١٣٩٣ ـ ٢٠٠/١١٦٧٩٣/٢١١/٩٠٠٠ شماره به که يدرخواست موجب به

  :که است کرده اعالم شده يادار عدالت وانيد استير حوزه
  کميعل سالم«

 رکتش) موکل (کرمانشاه يصنعت شهر شرکتـ ١ :رساند  مياستحضار به احتراماً
 ينشان به ١٠٦٦٠٠١٤٣٦١ يمل شناسه و ٣٧٥ ثبت شماره با است يخصوص خاص يسهام

 شرکت، راتييتغ نيآخر يآگه مطابق و يصنعت شهر شرکت ـ سنندج جاده ـ کرمانشاه

 بهروز يآقا و رهيمد أتيه سيرئ ٥١٧٩٣٥٦٦٣٦ يمل کد با ابريآس عطاپور منوچهر يآقا
 ليذ که باشند  ميشرکت آن يامضا حق گاندارند و ١٦٠٠٩٥٩٨١٤ يمل کد با يمحمد

 ٨٧٩ پروانه شماره به يدادگستر کي هيپا ليوک ،يعباس احمدرضا نجانبيا وکالتنامه
 عدالت ستگاهيا مسکن کرمانشاه: ينشان به و ٣٢٥١٩٥٤٥٠٤ يمل کد با و کرمانشاه کانون
  .اند نموده امضا را ٥٣٠ پالک

 يياجرا قانون ٣ ماده) الف (بند ياصالح ٥ تبصره يياجرا نامه آيين وزيران هيأتـ ٢
 و نموده بيتصو را هـ٥٠٩٣٦ت/٨٥٣٠١ شماره به ياساس قانون ٤٤ اصل يکل ياستهايس

 يواگذار نحوه قانون مشمول را يخصوص يصنعت يشهرکها «مذکور نامه آيين ٧ ماده مطابق
 نيا براساس. دان دانسته »آن يياجرا نامه آيين و يصنعت يشهرکها امور اداره و تيمالک
 يشرکتها و است يخصوص بخش به متعلق آنها سهام که يصنعت شهر يشرکتها نامه آيين
 از يبخش ديبا مي) کرمانشاه يشهرصنعت شرکت (موکل جمله از گردند  مييتلق يخصوص

  .دينما واگذار) يخدمات شرکت (يگريد يخصوص بخش به را خود حقوق و اموال و هاييدارا
 در رايز است اسالم مقدس شرع و قانون حيصر نص مخالف مذکور نامه آيين نيبنابراـ ٣

 زين نيقوان در است واجب او خون به احترام مانند به مسلمان مال احترام اسالم مقدس شرع
 يشخص تيمالک«: ديفرما  ميکه ياساس قانون ٤٧ اصل جمله از شده شمرده محترم تيمالک
 از را يمال چيه«: دارد   ميانيب که يمدن قانون ٣١ دهما و »است محترم باشد مشروع راه از که

 شدن يياجرا با که يحال در »قانون حکم به مگر کرد رونيب توان  نميآن صاحب تصرف
 شرکت کي که) کرمانشاه يصنعت شهر شرکت (شرکت نيا اموال عمالً مذکور نامه آيين
) يخدمات شرکت (يگريد يخصوص شرکت ارياخت در و خارج او سلطه و دي از است يخصوص

 دارند مجزا سهامداران و مجزا اموال مجزا، تيشخص شرکتها نيا از کي هر رديگ  ميقرار
 و تيمالک از ناحق به يصنعت شهر شرکت اموال وزيران هيأت نامه آيين شدن يياجرا با نيبنابرا
 رکتش آن يبرا که رديگ  ميقرار يخدمات شرکت اموال در داخل و خارج شانيا سلطه تحت

  .گردد  ميمحسوب حق غيرمن شدن دارا امر نيا زين
 ٤٤ اصل يکل ياستهايس ياجرا قانون بيتصو فلسفه با مارالذکر نامه آيين ٧ مادهـ ٤

 اصل به مشهور که ياساس قانون ٤٤ اصل رايز است ريمغا زين ياساس قانون
 يراستا در ٤٤ اصل يکل ياستهايس ياجرا قانون زين و استسازي  يخصوص

 کوچکتر دولت بدنه که است آن قصد و است يدولت يارگانها و شرکتهاسازي  يوصخص
 شهر شرکت که يحال در شود داده يشتريب تيفعال اجازه يخصوص بخش به و شده
 دينما  نمياستفاده يدولت بودجه فيرد از و شده يخصوص که سالهاست کرمانشاه يصنعت
 ياجرا مشمول را يخصوص شرکت کي رانيوز  أتيه که است ممکن چگونه حال

  .بداند) يساز يخصوص اصل( ٤٤ اصل يکل ياستهايس
 تيشخص شرکت کي عنوان به) خاص يسهام (کرمانشاه يصنعت شهر شرکت ـ ٥

 از نموده کسب را ياموال خود تيفعال سالها يط در تجارت قانون مشمول يتجار يحقوق
 ات، تأسيسو برداري بهره جهت يهنگفتهاي  نهيهز که قيعم چاه حلقه دو جمله
 و يکش جدول آسفالت، ،يکش جاده جهت يهنگفتهاي  نهيهز زين و نموده ... وگذاري  لوله
 اموال نيا منافع از استفاده اي اموال نيا ديبا  مينامه آيين نيا شدن يياجرا با حال نموده... 
  .دهد قرار يگريد يخدمات شرکت ارياخت در را

 را،يز است تعارض در زين نامه آيين همان ٣ ماده با رمارالذک نامه آيين ٧ ماده ـ ٦
 يصنعت شهرک اراتياخت و فيوظا طهيح در کماکان را يتيحاکم يتهايفعال ٣ماده
 اراتياخت از آنها يتيحاکم قدرت و است يخصوص شرکت کي موکل که يحال در داند مي

  .است) دولت (حاکم
 شرکت نام به يخدمات شرکت شده ادي نامه آيين ياجرا در کرمانشاه شهر درـ ٧

 با و دهيرس ثبت به و شده گرفته نظر در يقانون ضوابط و مقررات تيرعا بدون شروسازانيپ
 قصد ... و معدن و صنعت خانه ،يفرماندار ،ياستاندار جمله از مختلف مراجع به مراجعه

 يتصنع شهر شرکت از را خدمات بخش مارالذکر نامه آيين ياجرا يراستا در تا دارد
  .شد خواهد يريناپذ جبران خسارات و صدمات باعث امر نيا که رديگ ليتحو کرمانشاه
) الف (بند ياصالح ٥ تبصره يياجرا نامه آيين ٧ ماده ابطال بر يمبن يرأ صدور يتقاضا لذا

 شرع با نامه آيين از ماده آن مخالفت لحاظ به ٤٤ اصل يکل ياستهايس ياجرا قانون ٣ ماده
 قانون زين و است مقررات و نيقوان تمام سرلوحه که ياساس قانون جمله از قانون و اسالم مقدس

 يياجرا منع بر يمبن موقت دستور صدور بدواً و گردد  ميمحسوب مقررات تمام مادر که يمدن
  ».استدعاست مورد يادار عدالت وانيد در آن يينها فيتکل نييتع تا مارالذکر نامه آيين شدن

 يياجرا نامه آيين ابطال يدادخواست موجب به زين کاوه يصنعت شهر شرکت) ب
 ياساس قانون) ٤٤ (اصل يکل ياستهايس ياجرا قانون) الف (بند ياصالح) ٥ (تبصره

 در و شده خواستار را وزيران هيأت مصوب ٢٨/٧/١٣٩٣ ـ هـ٥٠٩٣٦ت/٨٥٣٠١ شماره به
  :که است کرده اعالم خواسته نييتب جهت
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 ـ هـ٥٠٩٣٦ت/٨٥٣٠١ شماره مصوبه ٧ ماده در وزيران هيأت احترام و سالم با«
 امور اداره و تيمالک يواگذار نحوه قانون مشمول را يخصوص يصنعت يشهرکها ٢٨/٧/١٣٩٣

 رسد  مينظر به الذکر ليذ جهات به توجه با که دانسته آن يياجرا نامه آيين و يصنعت يشهرکها
 تين و قصدکننده  نييتب مصوبهاي  نامه آيين هنکيا لحاظ به: باشد  ميقانون با ريمغا موضوع نيا

 است کرده انيب مربوطه قانون در قانونگذار آنچه از مجزا يموضوع طرح تيقابل باشد  ميقانونگذار
 رانيا يصنعت يشهرکها امور اداره و تيمالک يواگذار نحوه قانون نکهيا به توجه با لذا ندارد را

 ننموده مطرح  را يمبحث يخصوص يصنعت يکهاشهر شمول با رابطه در ٣١/٢/١٣٨٧ مصوب
 و نييتب محدوده از که باشد  ميوارد الذکر فوق نامه آيين بر راديا نيا يشکل لحاظ از است
 با. است کرده يقانونگذار به مبادرت خود اراتياخت حدود از خارج و رفته فراتر قانون حيتشر

 يواگذار نحوه قانون (بيتصو امهنگ به ياسالم يشورا مجلس در مطروحه مباحث به توجه
 بخش که برد يپ نکته نيا به توان  ميوضوح به) رانيا يصنعت يشهرکها امور اداره و تيمالک

هاي  نهيهز کاهش از است عبارت مزبور قانون بيتصو جهت متصوره اهداف ازاي  عمده
سازي  يخصوص جهت در حرکت دولت، بدنه شدن کوچک وگري  يتصد کاهش دولت،
 کاوه يصنعت شهر شرکت نکهيا به توجه با لذا باشد مي ... و ياساس قانون ٤٤ اصل با منطبق

 مشمول تواند  نميو نبوده يميترس اهداف شامل شود  مياداره و تأسيس يخصوص صورت به
  .رديقراربگ قانون نيا

 و) بوده محترم افراد تيمالک( ياساس قانون ٤٧ اصل وفق نکهيا به تيعنا باـ ٣
 و تصرف هرگونه حق خود ملکيما به نسبت يمالک هر (يمدن قانون ٣٠ ادهم نيهمچن
 رونيب توان  نميآن صاحب تصرف از را يمال چيه (يمدن قانون ٣١ ماده و) دارد را يانتفاع
 ديبا  ميحق نيا به تعرض و شده شناخته حق نوع نيکاملتر عنوان به تيمالک) کرد
 حقوق و شهر ياراض عمده بر شرکت نيا تيلکما به توجه با لذا. باشد قانون موجب به
 ٧ماده است يهيبد گر،يد يطرفها با منعقده يقراردادها هيکل در شرکت نيا مصرحه يمال

  .بود خواهد شرکت نيا مسلم حقوق ناقض مذکور نامه آيين
 مصوبه و ياسالم يشورا مجلس ٢٨/٩/١٣٨٩ مصوب واحده ماده به تيعنا باـ ٤
 گاهيجا در ،)يردولتيغ يحقوق شخص( عنوان به کاوه يصنعت شهر شرکت وزيران هيأت

 شهر با مرتبط موضوعات لذا است شده شناخته کاوه ياقتصاد ژهيو منطقه مسئول سازمان
 و نيقوان هيکل شامل و رفته فراتر) يصنعت شهر( مرتبط نيقوان شمول رهيدا از کاوه يصنعت

  .باشد  ميياقتصاد ژهيو مناطق مقررات
 وزيران هيأت مصوبه ٧ ماده آشکار رتيمغا و معنونه مطالب به تيعنا با حاليا يعل

 و ياساس قانون ٤٤ اصل( مدون نيقوان با) ٢٨/٧/١٣٩٣ ـ هـ٥٠٩٣٦ت/٨٥٣٠١ شماره به(
 مستنداً است يمستدع حاکم يحقوق اصول نيهمچن و) يمدن قانون ١٣ و ٣٠ مواد

 يبررس به نسبت يادار عدالت انويد دادرسي آيين و التيتشک قانون ١٢ و ١٠ مواد به
  ».دييفرما مبذول را الزم دستورات مزبور مصوبه ابطال متعاقباً و موضوع

  :است ريز قرار به اعتراض مورد قسمت در يياجرا نامه آيين متن
 اداره و تيمالک يواگذار نحوه قانون مشمول ،يخصوص يصنعت يشهرکها ـ٧ماده«

  ».باشند  ميآن ييرااج نامه آيين و يصنعت يشهرکها امور
 سيرئ يحقوق معاونت حوزه [ دولت يحقوق امور معاون مذکور، تيشکا به پاسخ در
  :که است داده حيتوض ٢٥/٤/١٣٩٤ ـ ٣٢٤١٧/٢٦١١٦ شماره حهيال موجب به] جمهور
  نيدرب يآقا جناب«

  يادار عدالت وانيد عمومي هيأت رکليمد
  احترام و سالم با
 مربوط ٩٤/٨ شماره و ٩٤/١٠ شمارههاي  پرونده موضوع يدادخواستها خصوص در

) ٣ (ماده »الف «بند ياصالح) ٥ (تبصره يياجرا نامه آيين)   ٧ (ماده ابطال يتقاضا به
 شماره نامه بيتصو موضوع (ياساس قانون) ٤٤ (اصل يکل ياستهايس ياجرا قانون

 ١٦/٣/١٣٩٤ ـ ٦٦٨٨٣/٦٠ شماره نامه ميتقد با ،)٢٨/٧/١٣٩٣ ـ هـ٥٠٩٣٦ت/٨٥٣٠١
 ت،يشکا مورد حکم از اتيدفاع يبرخ متضمن آن ضمائم و تجارت و معدن صنعت، وزارت

 موجب به دينما  مياضافه استحضار ديمز جهت. باشد  ميتقاضا مورد انيشاک تيشکا رد
 يشورا مجلس سيرئ ٩/٩/١٣٩٣ ـ ب/هـ٦١١٨٤ شماره نامه وستيپ جدول) ٤ (فيرد

  ».است شده احراز نيقوان با شده ادي نامه آيين رتيمغا عدم ياسالم
 و رهيمد أتيه سيرئ ر،يوز معاون کاوه، يصنعت شهر شرکت دادخواست به پاسخ در

 و معادن صنعت، وزارت [رانيا يصنعت يشهرکها و کوچک عيصنا سازمان رعامليمد
  :که است داده حيتوض ١٥/٦/١٣٩٤ ـ ١٦٧٥٦/٣٢٠ شماره بهاي  حهيال يط] تجارت
  يباقر يآقا جناب نيسلمالم و اسالم حجت«

  يادار عدالت وانيد شعب امور و ييقضا محترم معاون
 تبصره يياجرا نامه آيين ابطال بر يمبن کاوه يصنعت شهر شرکت دادخواست: موضوع

  ياساس قانون) ٤٤ (اصل يکل ياستهايس ياجرا قانون) الف (بند ياصالح) ٥(

  احترام و سالم با
 ابطال موضوع با سازمان نيا تيطرف به مطروحه يدعاو به تيعنا با استحضار ديمز

) ٤٤ (اصل يکل ياستهايس ياجرا قانون) الف (بند ياصالح) ٥ (تبصره يياجرا نامه آيين
 شماره به کاوه يصنعت شهر شرکت دادخواست جمله از آن ٧ و ٥ مواد خاصه ياساس قانون

 نيبد يادار عدالت وانيد عمومي هيأت در مطروحه ١٨/١/١٣٩٤ ـ ٩٤/١٠ پرونده کالسه
  :گردد  ميفاديا حضور به نظر امعان جهت ليذ شرح به مراتب لهيوس

 راجع قانون به مربوط يايمزا و مقررات شمول قانون واحده ماده به تيعنا باـ ١
 مصوب آن يبعد اصالحات و ١٣٦٢ مصوب رانيا يصنعت يشهرکها شرکت  تأسيسبه

 يشهرکهااند،  شده احداث شده ادي انونق بيتصو از قبل که يصنعت يشهرکها بر ١٣٦٧
 قانون به مربوط يايمزا و مقررات مشمول کرمانشاه و رشت روزکوه،يف البرز، کاوه، يصنعت
 از که گردند  ميآن يبعد اصالحات و رانيا يصنعت يشهرکها شرکت  تأسيسبه راجع
 يشهرکها امور اداره و تيمالک يواگذار نحوه قانون مذکور، يايمزا و مقررات جمله
 يواحدها يبرا يقانون تيمز و ازيامت ينوع که باشد  ميآن يياجرا نامه آيين و يصنعت
 با تواند  ميهيمشارال و دهيگرد محسوب مذکور يصنعت يشهرکها در مستقر يصنعت

 و اداره جهت يخدمات شرکت ليتشک به نسبت شده ادي قانون در مقرر طيشرا حصول
  .ندينما اقدام يصنعت شهرک يمشاع و مشترک يقسمتها ينگهدار
 قانون) ٣ (ماده الف بند ياصالح) ٥ (تبصره يياجرا نامه آيين ٧ ماده به نظرـ ٢

 مقررات و نيقوان و تجارت قانون اصول ،ياساس قانون) ٤٤ (اصل يکل ياستهايس ياجرا
 رامو اداره و تيمالک يواگذار نحوه قانون وجود عدم اي وجود از فارغ و تيمالک بر حاکم

 وکنندگان  استفاده سهامداران، چنانچه گفت ديبا آن يياجرا نامه آيين و يصنعت يشهرکها
 بر ميتصم يصنعت شهرک در موجود ياراض از% ٥٠ از شيب يواگذار از پس نيمالک
 توانند  ميباشند، داشته يصنعت شهرک امور اداره جهت يخدمات و يتجار شرکت ليتشک
 امر نيا به نسبت يحقوق مقررات و قواعد اصول، وحسب الزم يقانون فاتيتشر يط از پس
 يشهرکها خصوص در يخدمات شرکت ليتشک و جاديا که است يهيبد و نموده اقدام
  .باشد  نميتابعه ياستان يشرکتها و سازمان نيا عهده بر يردولتيغ يصنعت

 يفعلننده ک اداره ه مؤسساي و شرکت يهاييدارا و اموال تيمالک انتقال نحوه خصوص درـ ٣
 به قرارداد مفاد طبق بر و قبالً که يمشترک يقسمتها ينگهدار و اداره صرفاً که است ذکر قابل زين

 در مندرج وکننده  واگذار تعهدات جزو اي و دهيگرد واگذار شهرکها در مستقر يصنعت يواحدها
 که ييهاييدارا و والام از دسته آن مورد در و شود  ميواگذار يخدمات يشرکتها به باشد  ميقرارداد

 که يتحول و رييتغ گونه چيه باشد  نمييصنعت شهرک در مستقر صنعتگران به متعلق آن تيمالک
  ».رديپذ  نميصورت باشد، يحقوق اي و يقيحق اشخاص حقوق با ريمغا

) الف (بند ياصالح) ٥ (تبصره يياجرا نامه آيين ٧ ماده رتيمغا يادعا خصوص در
 هـ٥٠٩٣٦ت/٨٥٣٠١ مارهـش به ـياساس قانون ٤٤ اصل يکل يتهاـاسيس ياجرا قانون ٣ ماده
 شماره حهيال موجب به نگهبان يشورا ريدب اسالم، مقدس شرع با ٢٨/٧/١٣٩٣ـ 

  :که است کرده اعالم ١٠/٣/١٣٩٦ ـ ١٣٥١/١٠٠/٩٦
 قانون بيتصو از قبل که يخصوص يصنعت يشرکتها به نسبت مذکور ماده اطالق«
 خالف است، داشته وجود يصنعت يشرکتها از يخدمات يشرکتها کيتفک لزوم به مربوط

  ».شد شناخته شرع نيمواز
 نيمعاون و سيرئ حضور با ١٢/١٠/١٣٩٦ خيتار در يادار عدالت وانيد عمومي هيأت

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

  
  عمومي هيأت يرأ

 عدالت وانيد دادرسي آيين و التيتشک قانون ٨٧ ماده و ٨٤ ماده ٢ تبصره حکم مطابق
 توجه با. است االتباع الزم عمومي هيأت يبرا نگهبان يشورا يفقها نظر ١٣٩٢ سال مصوب يادار
 است کرده اعالم ١٣٥١/١٠٠/٩٦ شماره نامه موجب به ياساس قانون نگهبان يشورا ريدب نکهيا به
 يقانون ٣ ماده الف بند ياصالح ٥ تبصره يياجرا نامه آيين ٧ ماده اطالق نگهبان يشورا يفقها که

 ٢٨/٧/١٣٩٣ـ  هـ٥٠٩٣٦ت/٨٥٣٠١ شماره به ياساس قانون ٤٤ اصل يکل ياستهايس ياجرا
 بيتصو از قبل که يخصوص يصنعت يشرکتها به نسبت نکهيا ثيح از را وزيران هيأت مصوب
 خالف است داشته وجود يصنعت يشرکتها از يخدمات يشرکتها کيتفک لزوم به مربوط قانون
 يشورا يفقها نظر از تيتبع و الذکر فوق يقانون احکام ياجرا در نيبنابرااند،  داده صيتشخ شرع

 وانيد دادرسي آيين و تاليتشک قانون ١٣ و ٨٨ مواد و ١٢ ماده ١ بند به استناد با زين و نگبهان
 خيتار از اعتراض مورد نامه آيين ٧ ماده اطالق ابطال بر حکم ،١٣٩٢ سال مصوب يادار عدالت
 از مصوبه ابطال يبرا يموجب شرع با رتيمغا بعد از مصوبه ابطال با. شود  مياعالم و صادر بيتصو
  .ندارد وجود قانون با رتيمغا بعد

   اداري ـ محمدکاظم بهراميعمومي ديوان عدالت رئيس هيأت
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