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

تومانتک شماره ۵۱ ۰۰
  

  ) ج(ابطال بند :  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع٧٢٦رأي شماره 
   ١٣٩٧دفترچه شرايط اختصاصي داوطلبان تحصيل در دوره دكتري نيمه متمركز سال 

  ش كشور از تاريخ تصويبسازمان سنجش و آموز
  ١  سازمان سنجش و آموزش كشور  ٢٨/٥/١٣٩٩

  هاي   ابطال تعرفه: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع٧٢٨رأي شماره 
 شوراي اسالمي شهر شهرضا درخصوص عوارض ١/١/١٣٩١ـ ٢٠٤٧ و ١/٣/١٣٩٦ـ ٢٠١٩شماره 

  كسري و حذف پاركينگ و عوارض تأمين سرانه خدمات عمومي
  ٢  شوراي اسالمي شهر شهرضا  ٢٨/٥/١٣٩٩

   تعرفه عوارض ٥ ابطال ماده : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع٧٣٧رأي شماره 
، ١٣٩٧ دفترچه تعرفه عوارض سال ٨ و ٧، صفحه ١٣٩٦ تعرفه عوارض سال ٦، ماده١٣٩٥سال 

   ١٣٩٧ و ١٣٩٦ ،١٣٩٥هاي   سال١٤ و ابطال ماده ١٣٩٨ دفترچه عوارض سال ١١ و ١٠صفحه 
  شوراي اسالمي شهر دامغان

  ٤  شوراي اسالمي شهر دامغان  ٢٨/٥/١٣٩٩

  ) الف( ابطال بند : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع٧٣٩رأي شماره 
  ٩  شوراي اسالمي شهر مشهد  ٢٨/٥/١٣٩٩   شوراي اسالمي شهر مشهد از تاريخ تصويب٢٩/٣/١٣٩٦ش ـ /٤٦٨٨/٩٦/٤مصوبه شماره 

 ٨ـ ـ١٠١ابطال بند :  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع٧٤١  الي ٧٤٠هاي   شمارهرأي
»  قانون شهرداري٩٩و ماده« درخصوص عبارت ـ١٠٤درخصوص عوارض كسري فضاي باز و قسمتي از بند 

   مصوب شوراي اسالمي شهر تبريز از تاريخ تصويب١٣٩٧ تعرفه عوارض محلي سال١٠از ماده 
  ١٢  راي اسالمي شهر تبريزشو  ٤/٦/١٣٩٩

  شاكيان موضوع اعالم تعارض:  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع٧٤٢رأي شماره 
  اند  قبل از عقد قرارداد مستقيم با دانشگاه، كارگر يك شركت خدماتي طرف قرارداد با دانشگاه بوده

ي آنان براساس آخرين حقوق  قانون كار پرداخت حق سنوات و مانده مرخص٧١ و ٢٤ و مصاديق مواد 
  دريافتي برعهده شركت مزبور به عنوان كارفرما بوده است و تعهد دانشگاه در قبال آنان 

  باشد كه به اين تعهد خود عمل كرده است  قانون كار مي١٣ ماده ١در حد تبصره

  ١٥  شعب ديوان عدالت و ساير مراجع اداري  ٤/٦/١٣٩٩

  
  
  
  

  ١/٧/١٣٩٩                                                                         ٩٧٠٠٨٢٠رهشما
  بسمه تعالي

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

رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه يك نسخه از 
دفترچه شرايط ) ج(ابطال بند «:  با موضوع٢٨/٥/١٣٩٩ مورخ ٩٩٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٠٧٢٦

 سازمان سنجش ١٣٩٧اختصاصي داوطلبان تحصيل در دوره دكتري نيمه متمركز سال 
  .گردد ل ميجهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسا» و آموزش كشور از تاريخ تصويب

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

  ٩٧٠٠٨٢٠: رونده پ    شماره٧٢٦ :ماره دادنامهش   ٢٨/٥/١٣٩٩: خ دادنامهتاري
   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:مرجع رسيدگي

   آقاي صالح قاسمياني:يشاك
 شرايط اختصاصي داوطلبان دفترچه) ج( ابطال بند :موضوع شکايت و خواسته

   سازمان سنجش و آموزش کشور١٣٩٧تحصيل در دوره دکتري نيمه متمرکز سال 
دفترچه شرايط ) ج(ابطال بند  شاکي به موجب درخواستي :گردش کار

 سازمان سنجش ١٣٩٧اختصاصي داوطلبان تحصيل در دوره دکتري نيمه متمرکز سال 
  :جهت تبيين خواسته اعالم کرده است که را خواستار شده است و در و آموزش کشور

اينجانب صالح قاسمياني دانشجوي نوبت دوم ـ : رساند احتراماً به استحضار مي" 
 دکتراي تخصصي حقوق عمومي دانشگاه تبريز با شماره ١٣٩٦شبانه ـ ورودي سال 

شرايط » ج« به مصوبه سازمان سنجش آموزش کشور ـ بند ٩٦٨٢٢١٧٠٢دانشجويي 
  باشم و نظر  معترض مي١٣٩٧تمرکز سال ـري نيمه مـيل در دوره دکتـصاختصاصي تح

 ١٣٩٩  ماهمـهر دومبيست و  نبهـش سه 
 

 ٢٢٠١٤ شماره ششمسال هفتاد و 

)١٣٢٦( 
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خروج سازمان مزبور از حدود اختيارات خود و تصويب مقرره خالف مفاد قانوني و ايجاد  به
تبعيض ناروا، درخواست ابطال مصوبه ياد شده به شرح ذيل از تاريخ تصويب آن به همراه 

   :ت مبني بر حذف بند ياد شده را خواستارمصدور دستور موق
شرايط اختصاصي داوطلبان تحصيل در دفترچه آزمون دوره دکتري » ج«ـ در بند ١

کليه دانشجويان شاغل :  سازمان سنجش آموزش کشور آمده است١٣٩٧نيمه متمرکز سال 
از به نام مج به تحصيل در مقطع دکتري تخصصي در صورت عدم انصراف تا پايان مهلت ثبت

شرايط اختصاصي همين » د«باشند و البته در بند  نام و شرکت مجدد در اين آزمون نمي ثبت
  . تأکيد شده است١٣٩٦نام دانشجويان روزانه سال  قسمت دفترچه بر ممنوعيت ثبت

نام دوباره در آزمون  هاي روزانه از ثبت رسد منع دانشجويان دوره ـ به نظر مي٢
اي موجود قابل توجيه و منطقي باشد اما تسري اين موضوع ه دکتري به دليل محدوديت

  .ممنوعيت به دانشجويان شبانه ـ نوبت دومي ـ کامالً تبعيض آميز است
هاي پولي و تقسيم دانشجويان به روزانه و شبانه با  ها به دانشگاه ـ تبديل دانشگاه٣

يگر ناعادالنه و اساساً دولتي يا به هر دليل د غيرهاي هدف کسب سود يا مقابله با دانشگاه
  .پذيرفتني نيست چراکه خالف مفاد اصول قانون اساسي و به ويژه اصل سوم آن است

ـ اينجانب با وجود ضعف بنيه مالي و گذران کارمندي اقدام به پرداخت شهريه و ٤
در حالي که از همه امکانات الزم و ضروري تحصيالت . ام ادامه تحصيل در دوره شبانه نموده

 مزاياي رفاهي لي همچون فرصت مطالعاتي خارج از کشور، دريافت حق پژوهانه و سايرتکمي
  .مخصوص دانشجويان روزانه محروم هستم

مندي از ضروريات  رغم هزينه سنگين شهريه تحصيلي به دليل عدم بهره  ـ علي٥
 از تحصيل به ويژه فرصت ناب مطالعاتي و ساير امکانات و مزاياي تحصيل روزانه، ناگزير

دليل  ام که هم اکنون با ممانعت بي  بوده١٣٩٧شرکت مجدد در آزمون دکتري سال 
  .ام سازمان سنجش آموزش کشور مواجه شده

 ـ با وجود پرداخت يکصد و شصت ميليون ريال شهريه پرداختي به دانشگاه و ٦ 
 دليل بر انصراف از تحصيل ، سازمان سنجش اصرار بي١٣٩٦حق مکتسبه تحصيل در سال 

اينجانب دارد که در واقع چيزي جز اسراف و تبذير مال را در بر ندارد، به راستي آن 
من  سازمان با اين عملکرد خود مال اينجانب را هدر داده، خسارات سنگين ميليوني به

  .آورد که هيچ توجيه قانوني و عقالني ندارد کارمند وارد مي
اخوان تکميل ظرفيت از سوي ها و فر رغم اعالم ظرفيت خالي دانشگاه ـ علي٧ 

نام در   هيچ داوطلبي حاضر به ثبت١٣٩٧نام در آزمون سال  سازمان سنجش قبل از ثبت
دوره شبانه دانشگاه تبريز در رشته حقوق عمومي نشد از آنجا که امکان جذبي وجود 

 نام مجدد خود هيچ ظرفيتي را از داوطلبان و دانشگاه ضايع نداشته است، اينجانب با ثبت
  .نام نباشم ام که اکنون مجاز به ثبت نکرده

 به دليل اعمال سليقه در جذب ١٣٩٧ ـ ريسک عدم قبولي در آزمون دکتري ٨
ها ـ که خود سازمان  هاي نيمه متمرکز دانشگاه ها در مصاحبه دانشجويان و شدت تبعيض

مه شود نتوان از ادا هم بدان معترف است و اصرار بر تمرکزش دارد ـ موجب آن مي
  .هاي گزاف تحميلي اش گذشت تحصيل و هزينه

ـ فراهم آوردن شرايط الزم جهت تحصيل شايسته و تبديل وضعيت از شبانه به ٩
روزانه در عين ضايع نشدن حق مکتسبه دانشجويان شبانه تکليفي است که بر عهده دولت 

 بر رفع انه دولت بر خالف نص صريح اصل سوم قانون اساسي مبني متأسفقرار دارد ولي
هاي مادي و معنوي، خود  تبعيض ناروا و ايجاد امکانات عادالنه براي همگان در تمام زمينه

  .عدالتي، تبعيض و پايمال کردن حقوق دانشجويان شبانه تبديل شده است به عامل بي
 قانون تشکيالت ٨٨ و ١٣ و مواد ١٢ ماده ١ـ بنا بر آنچه گذشت مستنداً به بند ١٠

دفترچه شرايط اختصاصي » ج«يوان عدالت اداري تقاضاي ابطال بند و آيين دادرسي د
 سازمان سنجش آموزش ١٣٩٧داوطلبان تحصيل در دوره دکتري نيمه متمرکز سال 

کشور که ناقض حق تحصيل مصرح در قانون اساسي و از جمله اصل سوم آن است را 
نام در صورت   ثبتهمچنين با توجه به احتمال ورود خسارت به دليل عدم امکان. دارم

 تقاضا دارم با عنايت به ضرورت و فوريت موضوع به استناد ١٣٩٧قبولي در آزمون سال 
   " . قانون ديوان نسبت به صدور دستور موقت بذل عنايت الزم به عمل آيد٣٦ماده 

  :متن مقرره مورد شکايت به قرار زير است
  ١٣٩٧دفترچه راهنماي آزمون ورودي دوره دکتري سال  "
   ـ شرايط عمومي و اختصاصي داوطلبان٥

 دانشجويان شاغل به تحصيل در مقطع دکتري تخصصي در صورت عدم انصراف: بند ج
   " .باشند نام و شرکت مجدد در اين آزمون نمي نام، مجاز به ثبت تا پايان مهلت ثبت

الملل  در پاسخ به شکايت مذکور، مديرکل دفتر رياست، روابط عمومي و امور بين
 توضيح داده ٢٨/٥/١٣٩٨ـ ١٩٢٧٢زمان سنجش آموزش کشور به موجب اليحه شماره سا

  :است که
هاي تحصيالت تکميلي   قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دوره٢ـ طبق ماده ١" 

ريزي، هماهنگي و نظارت بر نحوه سنجش و  ها و مراکز آموزش عالي، برنامه در دانشگاه
هاي  شوراي سنجش و پذيرش دانشجو در دورهپذيرش دانشجوي تحصيالت تکميلي به 

  .ها واگذار شده است تحصيالت تکميلي در دانشگاه
 شوراي سنجش و پذيرش دانشجو در ٤ جلسه شماره ٢بند ) الف(ـ طبق قسمت ٢

شدگان سنوات قبل  ، تمامي پذيرفته١٨/١٠/١٣٩٥هاي تحصيالت تکميلي مورخ  دوره
نام در دانشگاه بايد تا پايان  در صورت ثبت) ل قبلشدگان روزانه آزمون سا جز پذيرفته به(

  .نام آزمون مربوط، از تحصيل انصراف دهند زمان ثبت
ها ظرفيت خود را بر اساس ظرفيت اساتيد، امکانات دانشگاه و ساير  ـ دانشگاه٣

دهند و قبولي  هاي الزم را انجام مي ريزي موارد تعيين کرده و بر اساس آن برنامه
 انصراف در موعد مقرر باعث بالتکليفي دانشگاه و اساتيد مربوط و هدر داوطلب و عدم
  .شود رفت منابع مي

گيرد و  ها با اخذ شهريه صورت مي در دانشگاه) نوبت دوم(ـ تحصيل در دوره شبانه ٤
در . داوطلب با آگاهي از اين موضوع اقدام به انتخاب کد رشته محل مربوطه نموده است

رود داوطلبان مسئوليت   باالترين مقطع تحصيلي است انتظار ميپذيرش دوره دکتري که
  .انتخاب خود را پذيرفته و آگاهانه انتخاب رشته نمايند

 ـ با عنايت به مراتب مذکور و با توجه به اينکه بررسي و احراز شرايط و ضوابط ٥
باشد،  ها و مؤسسات آموزش عالي مي راهنما بر عهده دانشگاه اختصاصي مندرج در دفترچه

دفترچه راهنماي » ج«ن بررسي اينکه داوطلبان شرايط اختصاصي مندرج در بند بنابراي
 اند يا خير؟ بر عهده دانشگاه محل قبولي داوطلب  را رعايت کرده١٣٩٧آزمون دکتري سال 

بايست مدارک و مستندات انصراف قطعي از دانشگاه محل قبولي سنوات  باشد و مي مي
  ".حل قبولي جديد ارائه نمايندقبل را به دانشگاه م

 با حضور رئيس و معاونين ٢٨/٥/١٣٩٩هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 
ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از 

  .بحث و بررسي با اکثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است
  

   هيأت عموميرأي
قانون سنجش و  ٣وظايف و اختيارات شوراي سنجش و پذيرش دانشجو در ماده 

 ها و مراکز آموزش عالي کشور هاي تحصيالت تکميلي در دانشگاه پذيرش دانشجو در دوره
 ذکر شده است که از هيچ کدام از بندهاي مقرر در اين ماده اعمال ١٣٩٥مصوب سال 

ستنتاج نيست، بنابراين مقرره مورد اعتراض محدوديت موضوع مصوبه مورد اعتراض قابل ا
 ١باشد مستند به بند  به علت آن که تصويب آن خارج از حدود اختيارات مرجع وضع مي

 مصوب قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري ١٣ و ٨٨ و مواد ١٢ماده 
  .شود  ابطال ميتاريخ تصويب از ١٣٩٢سال 

  اداري ـ محمدكاظم بهراميرئيس هيأت عمومي ديوان عدالت 
  

  ١/٧/١٣٩٩                                                                            ٩٦٠١٢٩٦رهشما
  بسمه تعالي

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

اداري به شماره دادنامه يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت 
ـ ٢٠١٩هاي شماره  ابطال تعرفه«:  با موضوع٢٨/٥/١٣٩٩ مورخ ٩٩٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٠٧٢٨

 شوراي اسالمي شهر شهرضا درخصوص عوارض كسري ١/١/١٣٩١ـ ٢٠٤٧ و ١/٣/١٣٩٦
جهت درج در روزنامه رسمي » و حذف پاركينگ و عوارض تأمين سرانه خدمات عمومي

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

  
  ٩٦٠١٢٩٦: رونده پ  شماره٧٢٨ :ماره دادنامهش  ٢٨/٥/١٣٩٩ :خ دادنامهتاري

   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:مرجع رسيدگي
   آقاي ابراهيم ايزدي:يشاك
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 ـ٢٠٤٧ و ١/٣/١٣٩٦ـ ٢٠١٩هاي شماره   ابطال تعرفه:موضوع شکايت و خواسته
 شوراي اسالمي شهر شهرضا در خصوص عوارض کسري و حذف پارکينگ و ١/١/١٣٩١

  عوارض تأمين سرانه خدمات عمومي
  و١/٣/١٣٩٦ـ ٢٠١٩هاي شماره   شاکي به موجب دادخواستي ابطال تعرفه:گردش کار

 شوراي اسالمي شهر شهرضا در خصوص عوارض کسري و حذف ١/١/١٣٩١ ـ٢٠٤٧
ارض تأمين سرانه خدمات عمومي را خواستار شده و در جهت تبيين پارکينگ و عو

  :خواسته اعالم کرده است که
احتراماً اينجانب ابراهيم ايزدي و شرکاء داراي ساختماني با کاربري تجاري، " 

. باشد باشم که اين ساختمان داراي پروانه ساختماني مي خدماتي و مسکوني در شهرضا مي
طبقه زيرزمين و همکف . ه بوده که به پاساژ ايزدي معروف استساختمان مذکور سه طبق

باشد و چون امکان استفاده از آن  به صورت تجاري و طبقه اول به صورت مسکوني مي
 ١٠٠ کميسيون ماده ٥/٩/١٣٩٣باشد در تاريخ  طبقه به صورت مسکوني ممکن نمي

 از مسکوني به  صادره جهت اينکه طبقه اول١٢١٠٦شهرداري شهرضا رأي به شماره 
 واحد ١٢ قانون شهرداري بابت ١٠٠ ماده ٥اند و بر اساس تبصره  خدماتي را تبديل نموده

اند که مبلغ جريمه بر اساس برگ شماره  کسري پارکينگ اينجانب را جريمه نموده
 ريال محاسبه شده وليکن عالوه برجريمه کميسيون ٠٠٠/٠٠٠/٢١٦ برابر مبلغ ١٢٣٦١٤

 ريال نيز محاسبه نموده است همين بابت عوارض ٠٠٠/٢٤٥/١٢٤گ عوارض جهت پارکين
 ريال ٠٠٠/١٠٤/٢٧٧سهم شهروندان جهت کميسيون سرانـه خـدمات نيز بـه مبلغ 

 ديوان در ٢/١١/١٣٨٧ـ ٥/٧٢/٥/٨٣اند از آنجا کـه بـر اساس رأي شماره  محاسبه نموده
 و ١٤٧٨، ١٤٧٩، ١٤٨١، ١١٤٨خصوص اصل مصوبه شوراي اسالمي شهر يزد و نيز آراي 

 در خصوص ابطال مصوبه ١٨/١٠/١٣٩٣ ـ٧٧٠٧ و نيز دادنامه ١٢/١٢/١٣٨٦ ـ١٤٧٧
شوراي اسالمي شهر بوشهر در تمامي اين موارد به دليل اينکه عوارض جهت پارکينگ در 

لذا مصوبات شوراهاي اسالمي در . شود  يک بار محاسبه و دريافت مي١٠٠ ماده ٥تبصره 
رض بابت کسري پارکينگ ابطال شده است، لذا به استثناء آراء صادر خصوص دريافت عوا

االشاره درخواست ابطال مصوبه شوراي اسالمي شهر شهرضا به کد عوارض  شده فوق
 بابت عوارض جهت پارکينگ و عوارض سهم شهروندان بابت ١٢/٣١٠٨ و نيز ٢١٠٢

  . " تأمين سرانه خدمات را دارم
 طرف دفتر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري براي در پي اخطار رفع نقصي که از

 مورخ ٧ ـ ١٢٩٦ ـ ٩٦اي که به شماره  شاکي ارسال شده بود، وي به موجب اليحه
هاي تخصصي ديوان عدالت اداري شده   ثبت دفتر هيأت عمومي و هيأت١٢/٥/١٣٩٨

  :توضيح داده است که
شوراي اسالمي شهر شهرضا احتراماً نظر به اينکه اينجانب ابراهيم ايزدي مصوبات " 

ام لذا درخواست ابطال  را به دليل عدم دسترسي به مصوبات در اليحه اشتباه نوشته
لذا مراتب جهت استحضار و ابطال مصوبات .  را دارم٢٠٤٧ و ١/١/١٣٩٣ـ ٢٠١٩مصوبات 

  . " باشد را دارم مزبور که کپي آنها به پيوست مي
  :زير استهاي مورد اعتراض به قرار    متن مقرره

  
  :شماره ابالغ

 ٢٠٤٧: تعرفه
  :تاريخ ابالغ

عوارض سهم : موضوع تعرفه
شهروندان بابت تأمين سرانه 

  خدمات عمومي شهر
  ١/١/١٣٩١: تاريخ اجرا از

  سهم شهروندان بابت تأمين سرانه خدمات عمومي شهر  معادله محاسبه عوارض
P  *مساحت اعياني  

  توضيحات محاسبه عوارض

هاي خدمات عمومي   شهروندان بابت عوارض تأمين سرانهسهم: تبصره
 قانون برنامه پنجم توسعه کشور ١٧٤ماده ) ب(شهري در اجراي بند 

هنگام صدور پروانه ساختماني توسط شهرداري محاسبه و به حساب 
  .گردد ميجداگانه معرفي شده از طرف شهرداري توسط مؤدي واريز 

هاي عمومي مرتبط با  ه جز تملک سرانههرگونه هزينه از اين محل ب: تبصره
  .وظايف شهرداري ممنوع و در حکم تصرف در اموال عمومي دولت است

عوارض فوق صرفاً شامل محاسبه عوارض زيربناي ساختمان : تبصره
  .گردد مي و به هيچ عنوان مشمول پارکينگ و راه پله نگردد مي

ختماني دريافت اين عوارض براي يکبار هنگام صدور پروانه سا: تبصره
خواهد شد و از همه افرادي که تاکنون عوارض فوق را پرداخت 

 و ارتباطي به سال احداث بناي قبلي و گردد مياند دريافت  ننموده
  .قدمت ندارد

  

  :شماره ابالغ
  ٢٠١٩: تعرفه

  :تاريخ ابالغ
عوارض : موضوع تعرفه

کسري و حذف 
پارکينگ مسکوني 

ـ تجاري   اداري و غيره 

  ١/١/١٣٩٣:  اجرا ازتاريخ

   ريال٠٠٠/٦٠٠/٢     حداقل N × (P × ٢٠) × ٢٥                  ـ مسکوني ١  محاسبه عوارض
   ريال٠٠٠/٧٠٠/٢          حداقل  N×(P×١٥)×٢٥  ـ تجاري و خدماتي و غيره  ٢
  N × (P × ١٠) × ٢٥  ـ صنايع کارگاهي اميرکبير ٣
N:تعداد کسري پارکينگ   
  فضاي گردش: ٢٥

توضيحات محاسبه 
  عوارض

 ماده ٥حداقل فضاي گردش پارکينگ جهت هر واحد بر اساس تبصره : تبصره
  .باشد  متر مي٢٥صد قانون شهرداريها 

اين عوارض در مواردي که امکان تأمين پارکينگ نباشد در هنگام : تبصره
  .صدور پروانه و يا زمان پاسخ استعالم دريافت گردد

 از اخذ مجوز اقدام به حذف پارکينگ نمايد مشمول در صورتي که پس: تبصره
  . برابر خواهد شد٣ ماده صد گردد محاسبات ٥تبصره 
 مشمـول پرداخت ١٣٥٥هاي با قدمت قبل از سال  کليه سـاختمان: تبصـره

  .باشد عـوارض فوق نمي
اند و  هاي تجاري که قبالً مجوز از شهرداري اخذ نموده کليه ساختمان: تبصره

 عوارض ٢/١اند و قصد تخريب و نوسازي دارند  رکينگ پرداخت نمودهکسري پا
  .فوق اخذ گردد

مالک محاسبه جهت کسري پارکينگ واحدهاي تجاري در معبر اصلي : تبصره
شهرک ( مترمربع و در شهرکهاي الحاقي ٥/١٢زيربناي مفيد )  متر و باالتر١٤(

منوچهر  ـ رک طالقانيشه ـ جرم افشار ـ خميني آباد ـ اسالم آباد ـ قشقايي
 مترمربع و تجاري صنايع ٢٥بر مبناي )  متر١٤گذر زير (و معابر فرعي ) آباد

 مترمـربع و اداري و ٧٥ مترمربع و صنعتي و کارگاهي ٢٥کارگاهي امير کبير 
بقيه واحدها . گردد مي مترمربع زير بناي مفيد يک واحد اعمـال ٣٠خـدماتي 

  طبق ضوابط طرح بازنگري
 در محاسبه عوارض اين تعرفه کاربري اعياني مورد استفاده مالک عمل :تبصره

خواهد بود و در اين صورت امالکي که بر اساس کاربري خاصي کسر پارکينگ 
را پرداخت نموده باشند و بعد از ملک به عنوان کاربري ديگري استفاده نمايند 

  .موظف به پرداخت ما به التفاوت آن خواهند بود
  .باشد ملزم به تأمين پارکينگ مي) پاساژ(هاي اداري و مجتمعهاي تجاري واحد: تبصره
مبلغ دريافتي کسر پارکينگ جهت تملک پارکينگ يا ساخت پارکينگ : تبصره

  .طبقاتي هزينه گردد
  

در پاسخ به شکايت مذکور، رئيس شوراي اسالمي شهر شهرضا به موجب لوايح 
  : توضيح داده است که٣٠/٦/١٣٩٨ـ ١٤٨١ و ١٣/٥/١٣٩٧ ـ ٧٩٥جداگانه به شماره 

 مربوط به خانم زهرا گالبي ١٩/١٢/١٣٩٦ ـ٩٦/١٣٧٧عطف به نامه کالسه پرونده " 
 به شهرداري مراجعه و عوارض ١٣٩٧رساند نامبردگان در سال  و شريک به استحضار مي

ارض باشد و عو تفکيک با توجه به دارا بودن سند ششدانگ با متراژ کمتر از پانصد متر مي
تغيير کاربري از دفترچه عوارض شهرداري حذف گرديد و نامبرده نسبت به پرداخت ساير 

اند، لذا از آن مقام تقاضاي رد شکايت  عوارض اقدام و پاسخ دفترخانه را دريافت نموده
  ـ رئيس شوراي اسالمي شهر شهرضا . نامبرده را استدعا دارم

آقاي ابراهيم ايزدي عليه اين  در خصوص شکايت ٣/٦/١٣٩٨عطف به نامه مورخ 
 با موضوع ٩٦٠٩٩٨٠٩٣٠٠١٦٦٧ و شماره پرونده ٩٦٠١٢٩٦شورا به کالسه پرونده 

رساند بر اساس مصوبه شوراي  عوارض محلي شوراي اسالمي شهر شهرضا به استحضار مي
هايي که امکان تأمين پارکينگ براي مالکين و   در مکان١٣٩٢اسالمي شهر وقت در سال 

 ساخت و ساز به لحاظ مسائل شهرسازي يا مساحت ملک ميسر نبوده است و متقاضيان
کرد در مجاورت آن امالک با جبهه دوم  حساسيت و ضروريت ترافيکي آن محل ايجاب مي

ملک پارکينگ در راستاي بهبود وعبور و مرور و تسهيل ترافيک شهري و خدمت به 
ايجاد و احداث گردد از متقاضيان سازي تردد توسط شهرداري  شهروندان در زمينه روان

 ١عوارضي تحت عنوان حذف پارکينگ دريافت شود که به اين عوارض بر اساس تبصره 
االجرا بوده است و در همين   الزم١٣٩٣ قانون ماليات بر ارزش افزوده براي سال ٥٠ماده 
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اند  مودهاز ملک خودش ن غيرراستا آقاي ابراهيم ايزدي و شريک اقدام به استفاده کاربري
که اين نوع کاربري به دليل ارائه خدمات باعث ايجاد گره ترافيکي و مشکالتي نيز گرديده 
است و در همان سال پرونده به کميسيون ماده صد شهرداري ارجاع و نهايتاً منجر به 

الذکر پرداخت ننموده است بلکه بقيه  لکن تاکنون نه تنها عوارض فوق. گردد ميصدور رأي 
 ٥/٩/١٣٩٦ ـ ٤١٤٠ز پرداخت نکرده است و در طي اين زمان بر اساس رأي شماره عوارض ني

 رسمي تحويل و ديوان که موضوع به کارشناس رسمي ارجاع داده است پروانه به کارشناسي
کارشناس نيز نوع استفاده از ملک و موارد ديگر را مکتوب به کميسيون ماده صد 

يز شهرداري مکاتباتي در خصوص تأمين شهرداري ارسال نموده و در همين زمان ن
پارکينگ و پرداخت بدهي بدون احتساب عوارض حذف پارکينگ از نامبرده را داشته است 

رأي (اند برابر دستور مبتني بر رأي ديوان  که همچنان ايشان از پرداخت استنکاف نموده
يت صدور رأي را پرونده مجدداً به کميسيون ماده صد شهرداري ارجاع و در نها) الذکر فوق

ضمناً تمام مکاتبات انجام شده با . اي ديگر به آن مرجع ارسال خواهد شد طي مکتوبه
نامبرده و نظريه کارشناسي و مصوبات ساالنه شوراي اسالمي شهر که فاقد عنوان عوارض 

  ."گردد ميباشند جهت استحضار و هرگونه استفاده به پيوست ارسال  حذف پارکينگ مي
 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ٨٤ده در اجراي ما

شود و هيأت مذکور به   پرونده به هيأت تخصصي شوراهاي اسالمي ارجاع مي١٣٩٢
 مبني بر حداقل ٢٠١٩ تبصره تعرفه شماره ١٥/٤/١٣٩٩ ـ٦٦٧موجب دادنامه شماره 

رضا را قابل ابطال فضاي گردش پارکينگ جهت هر واحد مصوب شوراي اسالمي شهر شه
رأي مذکور به علّت عدم اعتراض از سوي . تشخيص نداد و رأي به رد شکايت صادر کرد

  .رئيس ديوان عدالت اداري و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافت
 در ١/١/١٣٩١ ـ٢٠٤٧ و ١/٣/١٣٩٦ـ ٢٠١٩هاي شماره  رسيدگي به ابطال تعرفه

  .ار گرفتدستور کار هيأت عمومي قر
 با حضور رئيس و معاونين ٢٨/٥/١٣٩٩هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 

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

  
   هيأت عموميرأي

 ماده مذکور ٣ها و تبصره   اصالحي قانون شهرداري١٠١ه ـ قانونگذار طبق ماد١
 مترمربع که ٥٠٠ مقرر کرده است که در اراضي با مساحت بيشتر از ٢٨/١/١٣٩٠مصوب 

داراي سند شش دانگ است شهرداري براي تأمين سرانه فضاي عمومي و خدماتي تا 
شوارع و معابر و براي تأمين اراضي مورد نياز احداث %) ٢٥(سقف بيست و پنج درصد 

عمومي شهر در اثر تفکيک و افراز اين اراضي مطابق با طرح جامع و تفصيلي با توجه به 
از %) ٢٥(ارزش افزوده ايجاد شده از عمل تفکيک براي مالک، تا بيست و پنج درصد 

شهرداري مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور . نمايد باقيمانده اراضي را دريافت مي
ساس قيمت روز زمين طبق نظر کارشناس رسمي دادگستري دريافت نمايـد و را بر ا

 ماده واحده قانون تعيين وضعيت امالک و اراضي واقع در طرحهاي ٤همچنين در تبصره 
ها، مالکين اراضي خارج از محدوده خدماتي شهر براي استفاده از  دولتي و شهرداري

سازي زمين  دات مربوط به عمران و آمادهاند تعه مزاياي محدوده خدماتي شهر موظف شده
ات، تجهيزات و خدمات عمومي را انجام دهند، بنابراين  تأسيسواگذاري سطوح الزم براي

 مصوب شوراي اسالمي شهر شهرضا تحت عنوان عوارض سهم ٢٠٤٧تعرفه شماره 
شهروندان بابت تأمين سرانه خدمات عمومي شهر وضع عوارض براي تأمين هزينه سرانه 

 قانون ٨٨ و ماده ١٢ ماده ١دمات عمومي بر خالف قوانين مذکور است و مستند به بند خ
 .شود  ابطال مي١٣٩٢تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 

ـ با توجه به اينکه در آراء متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري وضع عوارض ٢
 مصوبات شوراهاي اسالمي شهرها مغاير براي کسري، حذف يا عدم تأمين پارکينگ در

 ٢٠١٩قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص و ابطال شده است، بنابراين تعرفه 
حداقل فضاي گردش پارکينگ جهت هر واحد بر اساس تبصره ماده صد (استثناء تبصره  به

مصوب شوراي اسالمي شهر شهرضا تحت عنوان ) باشد  متر مي٢٥ها  قانون شهرداري
 ـ ١٠٠ الي ٩٧وارض کسري و حذف پارکينگ به داليل مندرج در رأي شماره ع

 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مغاير ١٤/٦/١٣٩٦ ـ ٥٧٣ و رأي شماره ١٦/٢/١٣٩٢
 ١قانون و خارج از حدود اختيارات شوراي اسالمي شهر وضع شده است و مستند به بند 

رسي ديوان عدالت اداري مصوب سال  قانون تشکيالت و آيين داد٨٨ و ماده ١٢ماده 
  .شود  ابطال مي١٣٩٢

  رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي

  ١/٧/١٣٩٩                                                                           ٩٨٠٣٣٨٩رهشما
  بسمه تعالي

  جناب آقاي اكبرپور
  ترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايرانمديره و مديرعامل مح رئيس هيأت

يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 
 تعرفه عوارض سال ٥ابطال ماده «:  با موضوع٢٨/٥/١٣٩٩ مورخ ٩٩٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٠٧٣٧

 دفترچه تعرفه عوارض سال ٨ و ٧، صفحه ١٣٩٦ تعرفه عوارض سال ٦، ماده١٣٩٥
، ١٣٩٥هاي   سال١٤ و ابطال ماده ١٣٩٨ دفترچه عوارض سال ١١ و ١٠، صفحه ١٣٩٧
جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست »  شوراي اسالمي شهر دامغان١٣٩٧ و ١٣٩٦
  .گردد ميارسال 

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

  ٩٨٠٣٣٨٩: رونده پره    شما٧٣٧ :ماره دادنامهش   ٢٨/٥/١٣٩٩ :خ دادنامهتاري
   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:مرجع رسيدگي

   سازمان بازرسي کل کشور:يشاك
 ٦، ماده ١٣٩٥ تعرفه عوارض سال ٥ـ ابطال ماده ١ :موضوع شکايت و خواسته

 و ١٠، صفحه ١٣٩٧ دفترچه تعرفه عوارض سال ٨ و ٧، صفحه ١٣٩٦تعرفه عوارض سال 
موضوع هزينه تأمين پارکينگ براي مستحدثاتي که  با ١٣٩٨ دفترچه عوارض سال ١١

  امکان تأمين پارکينگ ندارند مصوب شوراي اسالمي شهر شاهرود
 با موضوع تعرفه عوارض پارکينگ و ١٣٩٧ و ١٣٩٦، ١٣٩٥هاي   سال١٤ـ ابطال ماده ٢

  هاي خدمات عمومي و شهري مصوب شوراي اسالمي شهر دامغان عوارض تأمين هزينه
پرست معاونت حقوقي و نظارت همگاني سازمان بازرسي کل کشور  سر:گردش کار

  : اعالم کرده است که٢٠/٨/١٣٩٨ ـ ١٩٩٦٤٣/٣٠٠به موجب شکايت نامه شماره 
احتراماً مصوبات شوراي اسالمي شهرهاي شاهرود و دامغان در مورد کسر يا حذف " 

ر گرفت که  در اين سازمان مورد بررسي قرا١٣٩٧ الي ١٣٩٥هاي  پارکينگ طي سال
  :گردد مينتيجه امر به شرح ذيل جهت استحضار اعالم 

 و ١٣٩١ اليحه عوارض محلي سال ٦ـ شوراي اسالمي شهر شاهرود مطابق ماده ١
، مبادرت به وضع عوارض بابت حذف ١٣٩٢ اليحه عوارض محلي سال ٤ از بند ٥تبصره 

 ـ ٥١٥٠٥ شماره يا کسر پارکينگ نموده که مغايرت قانوني اقدام مذکور طي نامه
 سازمان بازرسي کل کشور به ديوان عدالت اداري منعکس و تقاضاي ابطال ٢٤/٣/١٣٩٤

هاي الزم، نهايتاً از سوي آن مرجع  مصوبات مورد اشاره شد که پس از رسيدگي
رأي . هاي ياد شده صادر گرديد  مبني بر ابطال مغايرت٧/٢/١٣٩٥ـ ٥٢دادنامه شماره 

 به شوراي اسالمي شهر شاهرود ابالغ و در ادامه شوراي ٤/٤/١٣٩٥مذکور در تاريخ 
برداري و اقدام   براي بهره١٩/٤/١٣٩٥ـ ١١٠٣اسالمي مراتب را طي نامه شماره 

 در ١٣٩٣همچنين شوراي مذکور در سال . قانوني به شهرداري ابالغ نموده است
در صفحه  مندرج ٥ الي ١هاي   و تبصره٤دفترچه اليحه عوارض محلي موضوع ماده 

 نيز مبادرت به وضع عوارض بابت حذف يا کسر ١٣٩٣ اليحه عوارض محلي سال ٣٤
پارکينگ نموده که پس از درخواست اين سازمان هيأت عمومي ديوان به موجب 

 مصوبه موصوف را مغاير با قانون و خارج از ٧/٩/١٣٩٦ ـ ٨٦٠ الي ٨٤٠دادنامه 
ليکن شهرداري و شوراي . ستاختيارات مرجع تصويب تشخيص و ابطال نموده ا

هاي  اسالمي شهر شاهرود بدون توجه به آراء صادره، در لوايح وضع عوارض محلي سال
 به شرح ذيل مبادرت به تصويب تعرفه مبني بر ١٣٩٨ و ١٣٩٧، ١٣٩٦، ١٣٩٥

  : دريافت عوارض حذف پارکينگ از مؤديان نموده است
  ١٣٩٥ سال ٥٠ و ٤٩ تعرفه عوارض صفحات ٥ماده 

  ١٣٩٦ سال ٥٠ و ٤٧، ٤٨ تعرفه عوارض صفحات ٦ده ما
 با موضوع هزينه تأمين ١٣٩٧ دفترچه اليحه عوارض سال ٨ و٧هاي  صفحه

  .پارکينگ براي مستحدثاتي که امکان تأمين پارکينگ ندارند
 با موضوع هزينه تأمين ١٣٩٨ دفترچه اليحه عوارض سال ١١ و ١٠هاي  صفحه

  . ان تأمين پارکينگ ندارندپارکينگ براي مستحدثاتي که امک
شايان ذکر است مجموع ارقام دريافت شده طي سه سال مورد رسيدگي واريز شده 

 ميليون ٤٠٨/٦٨مبلغ ) فروش پارکينگ( با عنوان عوارض حذف پارکينگ ٢٠١٠٠در کد 
  .ريال بوده است

 مؤيد آن است که ١٣٩٧ الي ١٣٩٥هاي  ـ عملکرد شهرداري دامغان طي سال٢
 در پي تصويب دفترچه عوارض محلي از سوي شوراي اسالمي شهر دامغان، همه ساله
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شهرداري مبادرت به دريافت مبالغي تحت عنوان عوارض پارکينگ براي مواردي که امکان 
وجود نداشته ..) .اعم از مسکوني، تجاري، اداري، صنعتي و(ها  تأمين پارکينگ در ساختمان

مطابق تعرفه سنوات ياد . هروندان وصول نموده استباشد را به موقع اجرا گذاشته و از ش
  :شده مصوبات به شرح ذيل بوده است

 دفترچه عوارض محلي با عنوان تعرفه ٢١ و ٢٠ صفحات ١٤ طبق ماده ١٣٩٥ سال 
  عوارض پارکينگ

 دفترچه عوارض محلي با عنوان تعرفه ٢٢ و ٢١ صفحات ١٤ طبق ماده ١٣٩٦سال 
  عوارض پارکينگ

 دفترچه عوارض محلي با عنوان ٢٣ و ٢٢ صفحات ١٤ماده  طبق ١٣٩٧سال 
  هاي خدمات عمومي و شهري عوارض تأمين هزينه

هاي مالي و گزارش تفريغ   شايان ذکر است مبلغ دريافت شده مطابق صورت
 با عنوان عوارض حذف پارکينگ ٠٢٠١٠٠٢سنوات مورد رسيدگي واريز شده در کد 

 ٨٥٠/٧٦٠/٠٢٩/٤ مبلغ ١٣٩٦يال، سال  ر٤٤٨/٦٤٣/٨٥٤/٧ مبلغ ١٣٩٥طي سال 
اين در حالي است که .  ريال بوده است٩٤٧/٧٥٠/٩٩٢/٥ مبلغ ١٣٩٧ريال و سال 

 قانون شهرداري در خصوص عدم رعايت ١٠٠ ماده ٥قانونگذار به موجب تبصره 
به پارکينگ يا کسري آن تعيين تکليف نموده و هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز 

 ٧/٢/١٣٩٥ ـ٥٢، ١٨/٩/١٣٩١ ـ ٧٧٠هاي متعدد از جمله آراء شماره  موجب دادنامه
مصوبات شوراهاي اسالمي شهرهايي را که اقدام به وضع عوارض در مورد حذف يا 

 تعرفه عوارض ٥بنا به مراتب ماده . اند را ابطال نموده است کسر پارکينگ کرده
سال ) ٥٠ و ٤٨، ٤٧صفحات ( تعرفه عوارض ٦، ماده ١٣٩٥سال ) ٥٠ و ٤٩صفحات (

 و ١٠هاي  ، صفحه١٣٩٧ دفترچه اليحه عوارض سال ٨ و ٧هاي  ، صفحه١٣٩٦
 ١٤ شوراي اسالمي شهر شاهرود و ماده ١٣٩٨دفترچه اليحه عوارض سال ١١

) ٢٢ و ٢١صفحات  (١٤، ماده ١٣٩٥دفترچه عوارض محلي سال ) ٢١ و ٢٠صفحات (
دفترچه عوارض ) ٢٣ و ٢٢صفحات  (١٤ و ماده ١٣٩٦دفترچه عوارض محلي سال 

االشاره و خارج از حدود و   شوراي اسالمي شهر دامغان با قانون فوق١٣٩٧محلي سال 
هاي متعدد صادره توسط هيأت  و با امعان نظر به دادنامه(اختيارات واضع تشخيص 

 قانون تشکيل ٢ماده ) د( بند ٢و در اجراي تبصره ) عمومي ديوان در موارد مشابه
در هيأت ) العاده و خارج از نوبت به صورت فوق(سي کل کشور، ابطال آنها سازمان بازر

)  قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري١٣با لحاظ ماده (عمومي ديوان 
  . باشد مورد درخواست مي

 مزيد امتنان است دستور فرماييد از نتيجه اقدام و تصميم متخذه اين سازمان 
خاتمه صدور دستور موقت در خصوص مصوبه شوراي اسالمي در . را مطلع نمايند

 دفترچه اليحه عوارض ١١ و ١٠هاي   مندرج در صفحه١٣٩٨شهر شاهرود در سال 
با عنوان هزينه تأمين پارکينگ براي مستحدثاتي که امکان تأمين  (١٣٩٨سال 

 که شهرداري شهر موصوف بر مبناي آن هم اکنون اقدام به اخذ) پارکينگ ندارند
نمايد، جهت جلوگيري از ورود خسارتي که جبران  وجوه غيرقانوني از شهروندان مي

  ." آن در آينده متعسر خواهد بود، مورد تقاضاست
  :هاي مورد اعتراض به شرح زير است متن مقرره

   شاهرود١٣٩٥سال " 
اعم از (هايي که   ـ عوارض حذف پارکينگ در زمان صدور پروانه براي ساختمان٥
برابر ضوابط طرح تفصيلي ميسر بوده و يا در ) ، تجاري، اداري، صنعتي و غيرهمسکوني

با تصويب (مناطقي که به شرح زير امکان تأمين پارکينگ در آن وجود نداشته باشد 
 .به شرح جدول ذيل قابل محاسبه و وصول خواهد بود) شهردار

 اساس فرمول ذيل  واحد کسري پارکينگ بر٢با شرايط مورد نظر حداکثر تا : تبصره
براي بيشتر از آن با توافق شهرداري و مالک و تصويب شوراي  .باشد قابل محاسبه مي

  .اسالمي شهر عوارض آن وصول خواهد شد
 متر و بيشتر قرار داشته و ٤٥السير به عرض  ـ ساختمان در بر خيابانهاي سريع١

  .دسترسي به محل اتومبيل رو نداشته باشد
 شده  متر و بيشتر واقع٢٠ه يکصد متري تقاطع خيابانهاي به عرض ـ ساختمان در فاصل٢

  .و دسترسي به محل اتومبيل رو نداشته باشد
ـ ساختمان در محلي قرار گرفته باشد که ورود به پارکينگ مستلزم قطع درختان ٣

  .کهن باشد که شهرداري اجازه قطع آن را نداده است
باشد که به علت عرض کم کوچه، امکان هايي قرار گرفته  ـ ساختمان در بر کوچه٤

  .عبور اتومبيل نباشد

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

 ـ در صورتي که وضع و فرم زمين زير ساختمان به صورتي باشد که از نظر فني ٦
  .رکينگ نمودنتوان در سطح طبقات احداث پا

  
 و ١٥عوارض حذف پارکينگ تک واحد و چند واحد به ترتيب 

  کاربري ملک  رديف   مترمربع٢٥

١٣٩٥  ١٣٩٤  

  مسکوني  ١
 برابر قيمت تراکم ٩٠

  مسکوني منطقه اي
 برابر قيمت عوارض مازاد تراکم ٩٠

  مسکوني منطقه اي

  اداري، صنعتي و ساير  ٢
 برابر قيمت تراکم ١٠٥

  يمسکوني منطقه ا
 تراکم مازاد عوارض قيمت برابر ١٠٥

  اي منطقه مسکوني

  تجاري و خدماتي  ٣
 برابر قيمت تراکم ١٢٥

  مسکوني منطقه اي
 تراکم مازاد عوارض قيمت برابر ١٢٥

  اي منطقه مسکوني

٤  
انباري تجاري و 

  خدماتي و نيم طبقه
 برابر قيمت تراکم ٨٠

  مسکوني منطقه اي
کم  برابر قيمت عوارض مازاد ترا٨٠

  مسکوني منطقه اي

  
تواند به جاي پرداخت مبالغ کسري پارکينگ، نسبت به خريداري  مالک مي: ١تبصره

 مترمربع به ازاي هر واحد ٢٠ متري به ميزان ٢٠٠يک قطعه زمين در شعاع حداکثر 
  .بايست در تملک و تصرف شهرداري قرار گيرد اين زمين مي. کسري پارکينگ اقدام نمايد

ر صورت عوارض کسر يک واحد پارکينگ از مبلغ سي و پنج ميليون در ه: ٢تبصره
  .ريال کمتر نبايد باشد

 شده  احداث١٣٧٤ساختمانهاي يک طبقه مسکوني و تجاري که قبل از سال : ٣تبصره
  .باشند باشند مشمول عوارض پارکينگ نمي

   ف شدحذ: ٤تبصره
. اند نگ اقدام نمودهبراي متقاضياني که در گذشته نسبت به خريد پارکي: ٥تبصره

اند مشروط به اينکه  هايي که خريداري نموده به تعداد پارکينگ) نوسازي(زمان تجديد بنا 
 تأمين امکان) تفصيلي طرح ضوابط ـ بخشنامه وزارت کشور(بر اساس اصول فني 

  .بود خواهد محاسبه قابل روز عوارض %٥٠ باشند نداشته پارکينگ
هاي سه  ابر ضوابط طرح تفصيلي در ساختمانبا توجه به اينکه بر: ٦تبصره

 مترمربع مساحت جهت ٢٥بايست به ازاي هر واحد پارکينگ  واحد و بيشتر، مي
شود در  پارک و مانور خودروها در نظر گرفته شود به شهرداري اجازه داده مي

که امکان پارک خودرو و تردد خودروها در پارکينگ مقدور بوده و در هنگام  صورتي
  ..... مانعپارک،

   شاهرود١٣٩٦سال 
برابر ضوابط طرح تفصيلي و يا در مناطقي که به ( ـ عوارض عدم احداث پارکينگ ٦

در زمان صدور پروانه براي ) شرح زير امکان تأمين پارکينگ در آن وجود نداشته باشد
به شرح جدول ذيل قابل ) اعم از مسکوني، تجاري، اداري، صنعتي و غيره(ها  ساختمان

  .سبه و وصول خواهد بودمحا
 متر و بيشتر قرار داشته و ٤٥السير به عرض  ـ ساختمان در بر خيابانهاي سريع١

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

  .شده و دسترسي به محل اتومبيل رو نداشته باشد
تمان در محلي قرار گرفته باشد که ورود به پارکينگ مستلزم قطع درختان ـ ساخ٣

  .کهن باشد که شهرداري اجازه قطع آن را نداده است
هايي قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه، امکان  ـ ساختمان در بر کوچه٤

  .عبور اتومبيل نباشد
يب زياد، احداث پارکينگ  ـ ساختمان در بر معبري قرار گرفته باشد که به علت ش٥

  .در آن از نظر فني مقدور نباشد
 ـ در صورتي که وضع و فرم زمين زير ساختمان به صورتي باشد که از نظر فني ٦

  .نتوان در سطح طبقات احداث پارکينگ نمود
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 واحد ٢به استثناء موارد فوق و با اخذ مجوز از مراجع قانوني حداکثر تا : تبصره
مازاد بر (باشد و براي بيشتر از آن  ساس فرمول ذيل قابل محاسبه ميکمبود پارکينگ بر ا

. با توافق شهرداري و مالک و تصويب شوراي اسالمي شهر بهاء آن وصول خواهد شد) دو واحد
 جهت ايجاد وحدت رويه در توافقات، شهرداري موظف گرديد حداکثر تا پايان به

 تبصره را تدوين و به تصويب شوراي نامه اجرايي اين  آيين١٣٩٦ارديبهشت ماه سال 
صورت مالک محاسبه کمبود پارکينگ صرفاً جدول ذيل  اين غيراسالمي شهر برساند در

  :خواهد بود
  

  عوارض عدم احداث پارکينگ تک واحد و چند واحد
  کاربري ملک  رديف   مترمربع٢٥ و ١٥ به ترتيب بر مبناي هر واحد 

١٣٩٦  ١٣٩٥  

ت عوارض مازاد  برابر قيم٩٠  مسکوني  ١
  تراکم مسکوني منطقه اي

 برابر قيمت عوارض مازاد ٩٠
  تراکم مسکوني منطقه اي

اداري، صنعتي و   ٢
  ساير

 برابر قيمت عوارض مازاد ١٠٥
  تراکم مسکوني منطقه اي

 برابر قيمت عوارض مازاد ١٠٥
  تراکم مسکوني منطقه اي

 برابر قيمت عوارض مازاد ١٢٥  تجاري و خدماتي  ٣
  مسکوني منطقه ايتراکم 

 برابر قيمت عوارض مازاد ١٢٥
  تراکم مسکوني منطقه اي

انباري تجاري و   ٤
  خدماتي و نيم طبقه

 برابر قيمت عوارض مازاد ٨٠
  تراکم مسکوني منطقه اي

 برابر قيمت عوارض مازاد ٨٠
  تراکم مسکوني منطقه اي

  
 پارکينگ، نسبت تواند به جاي پرداخت مبالغ عوارض عدم احداث مالک مي: ١تبصره

 مترمربع به ازاي ٢٠ متري به ميزان ٢٠٠به خريداري يک قطعه زمين در شعاع حداکثر 
بايست در تملک و تصرف شهرداري  اين زمين مي. هر واحد کمبود پارکينگ اقدام نمايد

  .قرار گيرد
، احداث ١٣٧٤ساختمانهاي يک طبقه مسکوني و تجاري که قبل از سال : ٢تبصره
  .باشند  مشمول پرداخت عوارض عدم احداث پارکينگ نميشده باشند،
براي متقاضياني که در گذشته نسبت به پرداخت عوارض عدم احداث : ٣تبصره

هايي که  به تعداد پارکينگ) نوسازي(زمان تجديد بنا . اند پارکينگ اقدام نموده
 ـ وربخشنامه وزارت کش(اند مشروط به اينکه بر اساس اصول فني  خريداري نموده

 قابل روز عوارض %٥٠ باشند نداشته پارکينگ تأمين امکان) تفصيلي طرح ضوابط
  .بود خواهد محاسبه

   شاهرود ـ١٣٩٧سال 
  .هزينه تأمين پارکينگ براي مستحدثاتي که امکان تأمين پارکينگ ندارند

برابر ضوابط طرح تفصيلي و يا در مناطقي که به شرح زير (هزينه تأمين پارکينگ 
در زمان صدور يا اصالح پروانه براي ) تأمين پارکينگ در آن وجود نداشته باشدامکان 

ها اعم از مسکوني، تجاري، اداري، صنعتي و غيره به شرح جدول ذيل قابل  ساختمان
  .محاسبه و وصول خواهد بود

 متر و بيشتر قرار داشته و ٤٥السير به عرض  ساختمان در بر خيابانهاي سريع) الف
  .محل اتومبيل رو نداشته باشددسترسي به 

 متر و بيشتر ٢٠ساختمان در فاصله يکصد متري تقاطع خيابانهاي به عرض ) ب
  .واقع شده و دسترسي به محل اتومبيل رو نداشته باشد

ساختمان در محلي قرار گرفته باشد که ورود به پارکينگ مستلزم قطع درختان ) ج
  .ده استکهن باشد که شهرداري اجازه قطع آن را ندا

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

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

اشد که از نظر فني در صورتي که وضع و فرم زمين زير ساختمان به صورتي ب) و
  .نتوان در سطح طبقات احداث پارکينگ نمود

ـ هزينه تأمين پارکينگ با اخذ مجوز از مراجع قانوني و يا موارد فوق، حداکثر تا دو ١
مندرج در جدول شماره يک قابل محاسبه و هاي  واحد کمبود پارکينگ براساس فرمول

  .باشد وصول مي

  جدول شماره يک
  

  هزينه تأمين پارکينگ يک يا چند واحد
  استفادهکاربري مورد   رديف

  ١٣٩٧سال   ١٣٩٦سال 

 برابر قيمت عوارض يک متر ٩٠  مسکوني  ١
  مازاد تراکم مسکوني

 برابر قيمت عوارض يک ٨٠
  متر مازاد تراکم مسکوني

 برابر قيمت عوارض يک ١٠٥  اداري، صنعتي و ساير  ٢
  متر مازاد تراکم مسکوني

يک  برابر قيمت عوارض ٩٣
  متر مازاد تراکم مسکوني

 برابر قيمت عوارض يک ١٢٥  تجاري و خدماتي  ٣
  متر مازاد تراکم مسکوني

 برابر قيمت عوارض يک ١١١
  متر مازاد تراکم مسکوني

انباري زيرزمين تجاري و   ٤
  خدماتي و نيم طبقه

 برابر قيمت عوارض يک متر ٨٠
  مازاد تراکم مسکوني

 برابر قيمت عوارض يک ٧٢
  ازاد تراکم مسکونيمتر م

  
ـ هزينه تأمين پارکينگ مازاد بر دو واحد پس از اخذ مجوز از مراجع قانوني ٢

  :بايست محاسبه و وصول گردد شرح ذيل مي به
الذکر  الف ـ هزينه تأمين پارکينگ مازاد بر دو واحد کسري پارکينگ اعالم شده فوق

  واحد هر ازاي به ٦/٢ طبق جدول شماره يک با ضريب ١٠ الي ٣از پارکينگ 
 طبق جدول ١٥ الي ١١از پارکينگ ) الف(ب ـ هزينه تأمين پارکينگ مازاد بر بند 

  .واحد هر ازاي به ٥/٢شماره يک با ضريب 
 طبق ٢٠ الي ١٦از پارکينگ ) الف ـ ب(ج ـ هزينه تأمين پارکينگ مازاد بر بند 

  واحد هر ازاي به ٤/٢جدول شماره يک با ضريب 
 طبق ٢٥ الي ٢١از پارکينگ ) الف ـ ب ـ ج(ن پارکينگ مازاد بر بند د ـ هزينه تأمي

  واحد هر ازاي به ٣/٢جدول شماره يک با ضريب 
 الي ٢٦از پارکينگ ) الف ـ ب ـ ج ـ د(هـ ـ هزينه تأمين پارکينگ مازاد بر بند 

  واحد هر ازاي به ٢/٢ طبق جدول شماره يک با ضريب ٣٠٢٥
 الي ٣١ پارکينگ از) هـ ـ الف ـ ب ـ ج ـ د(اد بر بند و ـ هزينه تأمين پارکينگ ماز

  واحد هر ازاي به ١/٢ ضريب با يک شماره جدول طبق ٣٥
 به ٣٦ پارکينگاز) و ـ هـ ـ الف ـ ب ـ ج ـ د(ز ـ هزينه تأمين پارکينگ مازاد بر بند 

   به ازاي هر واحد٢باال طبق جدول شماره يک با ضريب 
 ـ تجاري(اراي هزينه تأمين پارکينگ مختلط در صورتي که پالکي د: ١تبصره

 اول پارکينگ تأمين بهاي واحد دو جبران عوارض باشد..) .و خدماتي ـ اداري ـ مسکوني
هاي مندرج در جدول شماره يک و بعد  فرمول اساس بر باشد  ميبيشتري قيمت داراي که

 دام که قيمت بيشتري به ترتيب هر ک٢مندرج در بند ) ز(تا ) الف(از آن بر اساس بندهاي 
  .بايست محاسبه گردد دارند مي

تواند به جاي پرداخت هزينه تأمين پارکينگ، با نظر  مي) مالکين(مالک : ٢تبصره
شهرداري و شوراي اسالمي شهر و در صورت تأييد کميسيون ماده پنج مبني بر کاربري 

عه زمين با هر زمين مورد نظر شهرداري با کاربري پارکينگ نسبت به خريداري يک قط
 متري به ميزان ٢٥٠از کاربري فضاي سبز و باغات در شعاع حداکثر  غيرکاربري به

.  متر و باالتر اقدام نمايد٨مترمربع به ازاي هر واحد پارکينگ در معابر با عرض ٢٠
) مشروط به اينکه قيمت کارشناسي زمين از حداکثر جريمه کسر پارکينگ کمتر نباشد(

  .بايست در تملک و تصرف شهرداري قرار گيرد يضمناً اين زمين م
، احداث شده و ١٣٨٢هاي يک طبقه مسکوني که قبل از سال  ساختمان: ٣تبصره

باشند  اند مشمول پرداخت هزينه تأمين پارکينگ نمي کار اخذ نموده پروانه و پايان
  .)باشند ساختمانهاي تجاري مشمول اين بند نمي(

با مجوز و بدون (پارکينگ کليه امالک قديمي در خصوص بهاي تأمين : ٤تبصره
 دارند بنا تجديد قصد واند  گرديده احداث) ٢٩/٥/١٣٥٩(که قبل از طرح جامع ) مجوز
صد ارقام جدول شماره يک قابل محاسبه و در پنجاه شهرسازي و فني واحد تأييد از پس

  .وصول خواهد بود
ظير حسينيه، تکايا، مساجد، هزينه تأمين پارکينگ اماکن صرفاً مذهبي ن: ٥تبصره
 تفصيلي طرح ضوابط و فوق موارد رعايت با ريال ٠٠٠/١٠٠براي هر واحد .. .فاطميه و

  .بود خواهد وصول و محاسبه قابل) تجاري از غير به(
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   شاهرود١٣٩٨سال 
  .هزينه تأمين پارکينگ براي مستحدثاتي که امکان تأمين پارکينگ ندارند

بر ضوابط طرح تفصيلي و يا در مناطقي که به شرح زير برا(هزينه تأمين پارکينگ 
در زمان صدور يا اصالح پروانه براي ) امکان تأمين پارکينگ در آن وجود نداشته باشد

ها اعم از مسکوني، تجاري، اداري، صنعتي و غيره به شرح جدول ذيل قابل  ساختمان
  .محاسبه و وصول خواهد بود

 متر و بيشتر قرار داشته و ٤٥السير به عرض  ريعساختمان در بر خيابانهاي س) الف
  .دسترسي به محل اتومبيل رو نداشته باشد

 متر و بيشتر ٢٠ساختمان در فاصله يکصد متري تقاطع خيابانهاي به عرض ) ب
  .واقع شده و دسترسي به محل اتومبيل رو نداشته باشد

تلزم قطع درختان ساختمان در محلي قرار گرفته باشد که ورود به پارکينگ مس) ج
  .کهن باشد که شهرداري اجازه قطع آن را نداده است

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

ساختمان در بر معبري قرار گرفته باشد که به علت شيب زياد، احداث پارکينگ ) هـ
  .ددر آن از نظر فني مقدور نباش

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

ـ هزينه تأمين پارکينگ با اخذ مجوز از مراجع قانوني و يا موارد فوق، حداکثر تا دو ١
محاسبه و مندرج در جدول شماره يک قابل هاي  واحد کمبود پارکينگ براساس فرمول

  .باشد وصول مي
  

  جدول شماره يک
  
  هزينه تأمين پارکينگ يک يا چند واحد  کاربري مورد استفاده  رديف

   برابر قيمت عوارض يک متر مازاد تراکم مسکوني٨٠  مسکوني  ١

   برابر قيمت عوارض يک متر مازاد تراکم مسکوني٩٣  اداري، صنعتي و ساير  ٢

   عوارض يک متر مازاد تراکم مسکوني برابر قيمت١١١  تجاري و خدماتي  ٣

   برابر قيمت عوارض يک متر مازاد تراکم مسکوني٧٢  انباري زيرزمين تجاري و خدماتي و نيم طبقه  ٤

  
ـ هزينه تأمين پارکينگ مازاد بر دو واحد با احتساب کليه واحدهاي قبلي پس از ٢

  :ل گرددبايست محاسبه و وصو اخذ مجوز از مراجع قانوني به شرح ذيل مي
الذکر  الف ـ هزينه تأمين پارکينگ مازاد بر دو واحد کسري پارکينگ اعالم شده فوق

   واحد هر ازاي به ٦/٢ طبق جدول شماره يک با ضريب ١٠ الي ٣از پارکينگ 
 طبق جدول ١٥ الي ١١از پارکينگ ) الف(ب ـ هزينه تأمين پارکينگ مازاد بر بند 

  .واحد هر ازاي به ٥/٢شماره يک با ضريب 
 طبق ٢٠ الي ١٦از پارکينگ ) الف ـ ب(ج ـ هزينه تأمين پارکينگ مازاد بر بند 

  واحد هر ازاي به ٤/٢جدول شماره يک با ضريب 
 طبق ٢٥ الي ٢١از پارکينگ ) الف ـ ب ـ ج(د ـ هزينه تأمين پارکينگ مازاد بر بند 

  واحد هر ازاي به ٣/٢جدول شماره يک با ضريب 
 الي ٢٦از پارکينگ ) الف ـ ب ـ ج ـ د(ارکينگ مازاد بر بند هـ ـ هزينه تأمين پ

  واحد هر ازاي به ٢/٢ طبق جدول شماره يک با ضريب ٣٠٢٥
 الي ٣١ پارکينگ از) هـ ـ الف ـ ب ـ ج ـ د(و ـ هزينه تأمين پارکينگ مازاد بر بند 

  واحد هر ازاي به ١/٢ ضريب با يک شماره جدول طبق ٣٥
 ٣٦ارکينگ پ از) و ـ هـ ـ الف ـ ب ـ ج ـ د(گ مازاد بر بند ز ـ هزينه تأمين پارکين

   به ازاي هر واحد٢به باال طبق جدول شماره يک با ضريب 
 ـ تجاري(در صورتي که پالکي داراي هزينه تأمين پارکينگ مختلط : ١تبصره

 اول پارکينگ تأمين بهاي واحد دو جبران عوارض باشد..) .و خدماتي ـ اداري ـ مسکوني
هاي مندرج در جدول شماره يک و بعد  فرمول اساس بر باشد  ميبيشتري قيمت داراي که

 به ترتيب هر کدام که قيمت بيشتري ٢مندرج در بند ) ز(تا ) الف(از آن بر اساس بندهاي 
  .بايست محاسبه گردد دارند مي

تواند به جاي پرداخت هزينه تأمين پارکينگ، با نظر  مي) مالکين(مالک : ٢تبصره
 و شوراي اسالمي شهر و در صورت تأييد کميسيون ماده پنج مبني بر کاربري هرداريش

زمين مورد نظر شهرداري با کاربري پارکينگ نسبت به خريداري يک قطعه زمين با هر 
 ٢٠ متري به ميزان ٢٥٠از کاربري فضاي سبز و باغات در شعاع حداکثر  غيرکاربري به

مشروط . ( متر و باالتر اقدام نمايد٨ در معابر با عرض مترمربع به ازاي هر واحد پارکينگ
ضمناً اين ) به اينکه قيمت کارشناسي زمين از حداکثر جريمه کسر پارکينگ کمتر نباشد

  .بايست در تملک و تصرف شهرداري قرار گيرد زمين مي
، احداث شده و ١٣٨٢هاي يک طبقه مسکوني که قبل از سال  ساختمان: ٣تبصره
. باشند اند مشمول پرداخت هزينه تأمين پارکينگ نمي کار اخذ نموده يانپروانه و پا

  .)باشند ساختمانهاي تجاري مشمول اين بند نمي(
با مجوز و بدون (در خصوص بهاي تأمين پارکينگ کليه امالک قديمي : ٤تبصره

 دارند بنا تجديد قصد واند  گرديده احداث) ٢٩/٥/١٣٥٩(که قبل از طرح جامع ) مجوز
رصد ارقام جدول شماره يک قابل محاسبه و د پنجاه شهرسازي و فني واحد تأييد از پس

  .وصول خواهد بود
هزينه تأمين پارکينگ اماکن صرفاً مذهبي نظير حسينيه، تکايا، مساجد، : ٥تبصره
 به (تفصيلي طرح ضوابط و فوق موارد رعايت با ريال ٠٠٠/١٠٠براي هر واحد .. .فاطميه و

  .بود خواهد وصول و محاسبه قابل) تجاري ازغير
   دامغان١٣٩٥تعرفه 
  تعرفه عوارض پارکينگ: ١٤ماده
فقط در .. .ـ اخذ عوارض پارکينگ در زمان صدور پروانه ساختماني، اصالحي و١

اعم از مسکوني، تجاري، اداري، (شرايط ذيل که امکان تأمين پارکينگ در ساختمانها 
باشد و در ساير موارد مالک مکلف به تأمين  ميوجود نداشته باشد مجاز ..) .صنعتي و

  . پارکينگ با شرايط اعالمي در ضوابط طرح تفصيلي خواهد بود%١٠٠
 متر و بيشتر قرار داشته که ٤٥السير به عرض  ساختمان در بر خيابانهاي سريع) الف

  .دسترسي به محل اتومبيل رو وجود نداشته باشد
 متر و ٢٤ي تقاطع خيابانهاي به عرض  متر٥٠ساختمان در فاصله کمتر از ) ب

  .بيشتر واقع شده که امکان دسترسي به محل اتومبيل رو وجود نداشته باشد
ساختمان در محلي قرار گرفته باشد که ورود به پارکينگ مستلزم قطع درختان ) ج

  .کهن سال باشد که شهرداري اجازه قطع آن را نداده است
گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه، امکان هايي قرار  ساختمان در بر کوچه) د

  .عبور اتومبيل نباشد
ساختمان در بر معبري قرار گرفته باشد که به علت شيب زياد، احداث پارکينگ ) هـ

  .در آن از نظر فني مقدور نباشد
در صورتي که وضع و فرم زمين زير ساختمان به صورتي باشد که از نظر ) و

  .در سطح طبقات احداث پارکينگ نمودکارشناس فني شهرداري نتوان 
  :ـ شرايط و ضوابط مربوط به وصول و يا تأمين پارکينگ٢
تعداد پارکينگ مورد نياز واحدهاي تجاري، اداري، خدماتي، صنعتي و ـ ٢ـ١

  .گردد ميو نحوه تأمين آن مطابق ضوابط طرح تفصيلي شهر تعيين .. .مسکوني و
 مترمربع ٢٥ابط طرح تفصيلي شهر ـ مساحت هر پارکينگ با توجه به ضو٢ـ٢

  .باشد مي
 مترمربع به ازاي هر يک متر ٢٥ در امالک تجاري با مساحت بيشتر از ـ٢ـ٣

  .گردد ميمساحت مازاد، نيم متر پارکينگ محاسبه و وصول 
اي باشد که امکان تأمين پارکينگ مورد نياز ميسر   چنانچه موقعيت ملک به گونهـ٢ـ٤

هاي  اي آن خودداري و يا به هر شکل نسبت به حذف پارکينگباشد ليکن مالک از اجر
هاي   يا پارکينگمشخص شده در نقشه و پروانه اقدام نموده باشد موظف به تأمين پارکينگ

مورد نياز مطابق ضوابط طرح تفصيلي شهر عالوه بر جريمه تعيين شده از سوي 
رکينگ محمل و مجوزي در هر حال صرف پرداخت جرائم پا. باشد کميسيون ماده صد مي

  .به جهت عدم تأمين پارکينگ نخواهد بود
هاي   عوارض پارکينگ کاربري مذهبي و واحدهاي تجاري واقع در کاربريـ٢ ـ٥

 عوارض پارکينگ مناطق %١٠به ميزان )  مترمربع٥٠معادل ( واحد ٢مذهبي حداکثر تا 
  .گردد ميمربوطه تعيين 

 در ناحيه يک طرح تفصيلي شهر با هر نوع  عوارض پارکينگ کليه امالک واقعـ٢ ـ٦
 برابر ٢ برابر و کليه امالک خارج از ناحيه يک طرح تفصيلي معادل ٤کاربري معادل 

  .گردد ميفرمول مربوطه محاسبه و وصول 
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  :ـ نحوه محاسبه عوارض پارکينگ٣
اي مطابق کاربري مربوطه   برابر قيمت تراکم منطقه٧٠عوارض هر پارکينگ معادل 

  .گردد ميتعيين ) ١٣مطابق ماده (ر يک از مناطق مختلف شهر در ه
  

  عوارض پارکينگ) = ١٣بر اساس ماده (اي مطابق کاربري مربوطه  هفتاد برابر قيمت تراکم منطقه

  
 به يدر خصوص گاراژها عوارض بر ارزش افزوده حاصل از ارتقاء کاربر: ٤تبصره

 ده رمربوطه و مازاد بهاي   بلوکرشده د متر عمق اول معادل عوارض تعيين ١٠تجاري تا 
 متر معادل ٢٠ عوارض عمق اول و عمق بيش تر از %٦٠متر تا عمق بيست متر معادل 

که در امالک چند بر از قيمت معابر  مشروط به آن. گردد مي عوارض عمق اول تعيين %٣٠
 همانند بديهي است در داخل گاراژها صرفاً صنوف مزاحم شهري. مجاور آن کمتر نگردد

 صورت در و داشته کار و کسب و فعاليت حق..) .و روغني تعويض ـ صافکاري ـ مکانيکي(
رخ روز محاسبه و دريافت ن به عوارضات کليه التفاوت به ما تجاري مجتمع به گاراژ تبديل

  .خواهد شد
 ـ جامع ـ هادي (شهري توسعه طرحهاي اجراي اثر در که امالکي: ٥تبصره

 تجاري کاربري ها به کاربري ساير يا و مسکوني کاربري از امغاند شهر در) تفصيلي
 ارزش پرداخت بر دال مدارکي آنها ملکي پرونده سوابق در وليکناند  گرديده تبديل
) الف(باشد، به استناد بند  اصل از ارتقاء کاربري به تجاري در آنها موجود نميح افزوده
رداخت عوارض بر ارزش افزوده مربوطه  قانون برنامه پنجم توسعه مشمول پ١٧٤ماده 

  .باشند مي) ١٣٩٥تعرفه سال (برابر تعرفه روز 
 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسالمي ١٧٤ماده ) الف(به استناد بند : ٦تبصره

از هر کاربري به کاربري (ايران هرگونه تغيير ايجاد شده در کاربري اراضي و امالک سطح شهر 
 گذشته ادوار در) تفصيلي و جامع ـ هادي(اي طرحهاي توسعه شهري که بر اثر اجر) ديگر
 نرخ به کاربري ارتقاء از حاصل افزوده ارزش بر عوارض پرداخت مشمول است شده ايجاد
نحوه محاسبه و وصول اين عوارض طبق شرايطي است که در اين تعرفه . باشند  ميروز

  .بيني و مصوب گرديده است پيش
   دامغان١٣٩٦تعرفه 
  تعرفه عوارض پارکينگ: ١٤ماده
فقط در .. .ـ اخذ عوارض پارکينگ در زمان صدور پروانه ساختماني، اصالحي و١

اعم از مسکوني، تجاري، اداري، (شرايط ذيل که امکان تأمين پارکينگ در ساختمانها 
باشد و در ساير موارد مالک مکلف به تأمين  وجود نداشته باشد مجاز مي..) .صنعتي و

  .پارکينگ با شرايط اعالمي در ضوابط طرح تفصيلي خواهد بود %١٠٠
 متر و بيشتر قرار داشته که ٤٥السير به عرض  ساختمان در بر خيابانهاي سريع) الف

  .دسترسي به محل اتومبيل رو وجود نداشته باشد
 متر و ٢٤ متري تقاطع خيابانهاي به عرض ٥٠ساختمان در فاصله کمتر از ) ب

  . که امکان دسترسي به محل اتومبيل رو وجود نداشته باشدبيشتر واقع شده
ساختمان در محلي قرار گرفته باشد که ورود به پارکينگ مستلزم قطع درختان ) ج

  .کهن سال باشد که شهرداري اجازه قطع آن را نداده است
هايي قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه، امکان  ساختمان در بر کوچه) د
  .مبيل نباشدعبور اتو
ساختمان در بر معبري قرار گرفته باشد که به علت شيب زياد، احداث پارکينگ ) هـ

  .در آن از نظر فني مقدور نباشد
در صورتي که وضع و فرم زمين زير ساختمان به صورتي باشد که از نظر ) و

  .کارشناس فني شهرداري نتوان در سطح طبقات احداث پارکينگ نمود
  :ط مربوط به وصول و يا تأمين پارکينگـ شرايط و ضواب٢
.. . وتعداد پارکينگ مورد نياز واحدهاي تجاري، اداري، خدماتي، صنعتي و مسکونيـ ٢ـ١

  .گردد ميضوابط طرح تفصيلي شهر تعيين  و نحوه تأمين آن مطابق
  .باشد  مترمربع مي٢٥ـ مساحت هر پارکينگ با توجه به ضوابط طرح تفصيلي شهر ٢ـ ٢
 مترمربع به ازاي هر يک متر ٢٥امالک تجاري با مساحت بيشتر از  در ـ٢ـ٣

  .گردد ميمساحت مازاد، نيم متر پارکينگ محاسبه و وصول 
اي باشد که امکان تأمين پارکينگ مورد نياز   چنانچه موقعيت ملک به گونهـ٢ـ٤

هاي  گميسر باشد ليکن مالک از اجراي آن خودداري و يا به هر شکل نسبت به حذف پارکين
 قانون شهرداريها  ماده صد٥مشخص شده در نقشه و پروانه اقدام نموده باشد، برابر تبصره 

نسبت به طرح موضوع در کميسيون ماده صد اقدام و پس از صدور رأي جريمه ريالي 
   .نمايد نسبت به پرداخت آن اقدام مي

هاي  ري عوارض پارکينگ کاربري مذهبي و واحدهاي تجاري واقع در کاربـ٢ ـ٥
 مناطق پارکينگ عوارض% ٥/٧ به ميزان)  مترمربع٥٠معادل ( واحد ٢مذهبي حداکثر تا 

  .گردد مي تعيين مربوطه
 عوارض پارکينگ کليه امالک واقع در ناحيه يک طرح تفصيلي شهر با هر نوع ـ٢ ـ٦

 برابر ٢ برابر و کليه امالک خارج از ناحيه يک طرح تفصيلي معادل ٤کاربري معادل 
  .گردد ميمول مربوطه محاسبه و وصول فر

  :ـ نحوه محاسبه عوارض پارکينگ٣
اي مطابق کاربري مربوطه   برابر قيمت تراکم منطقه٧٠عوارض هر پارکينگ معادل 
  .گردد ميتعيين ) ١٣مطابق ماده (در هر يک از مناطق مختلف شهر 

  

  عوارض پارکينگ) = ١٣ ماده بر اساس(اي مطابق کاربري مربوطه  هفتاد برابر قيمت تراکم منطقه

  
   دامغان١٣٩٧تعرفه 
  هاي خدمات عمومي و شهري عوارض تأمين هزينه: ١٤ماده

 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه ١٧٤ماده ) ب(اين عوارض به استناد بند 
هاي خدمات  سهم شهروندان در تأمين هزينه جمهوري اسالمي ايران مبني بر تعيين

  .گردد ميري، توسعه و عمران شهري تعيين عمومي و شهري، نگهدا
فقط در شرايط .. .ـ اخذ عوارض فوق در زمان صدور پروانه ساختماني، اصالحي و١

...) اعم از مسکوني، تجاري، اداري، صنعتي و(ذيل که امکان تأمين پارکينگ در ساختمانها 
 پارکينگ %١٠٠ باشد و در ساير موارد مالک مکلف به تأمين وجود نداشته باشد مجاز مي

  .با شرايط اعالمي در ضوابط طرح تفصيلي خواهد بود
 متر و بيشتر قرار داشته که ٤٥السير به عرض  ساختمان در بر خيابانهاي سريع) الف

  .دسترسي به محل اتومبيل رو وجود نداشته باشد
 متر و ٢٤ متري تقاطع خيابانهاي به عرض ٥٠ساختمان در فاصله کمتر از ) ب
  .قع شده که امکان دسترسي به محل اتومبيل رو وجود نداشته باشدبيشتر وا
ساختمان در محلي قرار گرفته باشد که ورود به پارکينگ مستلزم قطع درختان ) ج

  .کهن سال باشد که شهرداري اجازه قطع آن را نداده است
هايي قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه، امکان  ساختمان در بر کوچه) د

  .ور اتومبيل نباشدعب
ساختمان در بر معبري قرار گرفته باشد که به علت شيب زياد، احداث پارکينگ ) هـ

  .در آن از نظر فني مقدور نباشد
 در صورتي که وضع و فرم زمين زير ساختمان به صورتي باشد که از نظر کارشناس) و

  .فني شهرداري نتوان در سطح طبقات احداث پارکينگ نمود
  :و ضوابط مربوط به وصول و يا تأمين پارکينگـ شرايط ٢
تعداد پارکينگ مورد نياز واحدهاي تجاري، اداري، خدماتي، صنعتي و ـ ٢ـ١

  .گردد ميو نحوه تأمين آن مطابق ضوابط طرح تفصيلي شهر تعيين .. .مسکوني و
 مترمربع ٢٥ـ مساحت هر پارکينگ با توجه به ضوابط طرح تفصيلي شهر ٢ـ ٢

  .باشد مي
 مترمربع به ازاي هر يک متر ٢٥در امالک تجاري با مساحت بيشتر از ـ ٢ـ٣

  .گردد ميمحاسبه و وصول  مساحت مازاد، نيم متر پارکينگ
اي باشد که امکان تأمين پارکينگ مورد نياز ميسر   چنانچه موقعيت ملک به گونهـ٢ـ٤

هاي  پارکينگباشد ليکن مالک از اجراي آن خودداري و يا به هر شکل نسبت به حذف 
 قانون شهرداريها  ماده صد٥مشخص شده در نقشه و پروانه اقدام نموده باشد، برابر تبصره 

نسبت به طرح موضوع در کميسيون ماده صد اقدام و پس از صدور رأي جريمه ريالي 
   .نمايد نسبت به پرداخت آن اقدام مي

هاي   کاربري عوارض فوق در کاربري مذهبي و واحدهاي تجاري واقع درـ٢ ـ٥
عوارض پارکينگ مناطق % ٥به ميزان )  مترمربع٥٠معادل ( واحد ٢مذهبي حداکثر تا 

  .گردد ميمربوطه تعيين 
 عوارض فوق در کليه امالک واقع در ناحيه يک طرح تفصيلي شهر با هر نوع ـ٢ ـ٦

 برابر ٢ برابر و کليه امالک خارج از ناحيه يک طرح تفصيلي معادل ٤کاربري معادل 
  .گردد ميفرمول مربوطه محاسبه و وصول 
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 سال که ٥هاي تک واحدي با عمر بيش از   جهت احداث طبقه اول ساختمانـ٢ـ٧
  .گردد ميباشد عوارض فوق اخذ  امکان تأمين پارکينگ آن ميسر نمي

  :هاي خدمات عمومي و شهري ـ نحوه محاسبه عوارض تأمين هزينه٣
  

  تأمينعوارض) = ١٣بر اساس ماده (اي مطابق کاربري مربوطه  نطقههفتاد برابر عوارض مازاد بر تراکم م
  شهري و عمومي خدماتهاي  هزينه

  
در پاسخ به شکايت مذکور، رئيس شوراي اسالمي شهر دامغان به موجب اليحه 

  : توضيح داده است که٢٣/١٠/١٣٩٨م ـ /٢٣٦/٣١٨شماره 
طيع اوامر و دستورات ها م ـ همواره شوراي اسالمي شهر دامغان و شهرداري١" 

مقامات مافوق خود بوده و قانوناً بايد دستورات آنان را اجابت نمايند بر اين اساس رياست 
 ٤ در بند٢٨/٦/١٣٩٥ ـ٣٠٩٩٧هاي کشور طي نامه شماره  ها و دهياري سازمان شهرداري

تأکيد نموده عوارض کسر پارکينگ با توجه به قوانين و ضوابط مربوط براي زيربناهاي 
 با ١٣٩٦مسکوني و غيرمسکوني وصول گردد و شوراي اسالمي شهر دامغان جهت سال 

همين عبارت مبادرت به وضع عوارض ياد شده صرفاً در مواردي که مالک تقاضاي صدور 
اي است که امکان احداث پارکينگ وجود  پروانه و يا افزايش بنا نموده و امالک به گونه

 يک واحد ساختمان وياليي است و تقاضاي افزايش بنا ندارد به عنوان مثال شخصي داراي
در ارتفاع را دارد و قصد وي احداث بنا روي بناي قبلي است و در اين رابطه شخص قبالً 
مبادرت به احداث پارکينگ ننموده و درخواست وي برابر ضوابط طرح تفصيلي قابل 

خصوص مثال ياد شده فرماييد در  رسيدگي است بر اين اساس همان طور که مالحظه مي
تواند پارکينگ طبقات فوقاني را تأمين نمايد و شهرداري بر اساس موارد پيش  شخص نمي

  .نمايد عوارض کسر پارکينگ وصول مي مؤدي گفته از
) ب( با استناد به بند ١٣٩٨ و ١٣٩٧هاي  ـ در خصوص وضع عوارض جهت سال٢

ها   شهرداري١٣٩٠يران مصوب  قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسالمي ا١٧٤ماده 
» وضع بهاي خدمات«هاي شهر از شهروندان مبادرت به  مجازند جهت تأمين هزينه

 از مؤديان ١٣٩٨ و ١٣٩٧هاي  لذا شوراي اسالمي شهر دامغان در خصوص سال. نمايند
بهاي خدمات با عنوان خدمات هزينه تأمين پارکينگ براي مستحدثاتي که امکان تأمين 

 عوارض حذف و ١٣٩٨ و ١٣٩٧نمايد و مطلقاً جهت سالهاي  ارند را وصول ميپارکينگ ند
هاي صادره از سوي  نمايد و اقدام شهرداري برابر دستورالعمل يا کسري پارکينگ وصول نمي

در اين راستا . هاي کشور و قوانين مصوب صورت گرفته است ها و دهياري سازمان شهرداري
ريزي و بودجه سازمان   صادره از مديرکل دفتر برنامه٢٢/١٠/١٣٩٧ ـ ١٧٣٨مکاتبه شماره 

با عنايت . گردد ميهاي کشور که مؤيد مطلب پيش گفته است تقديم  ها و دهياري شهرداري
  ." به مطالب معنونه و مستندات ارسالي تقاضاي رسيدگي قانوني مورد استدعاست
ه موجب اليحه رئيس شوراي اسالمي شهر شاهرود نيز در پاسخ به شکايت مذکور ب

  : توضيح داده است که١٢/١٢/١٣٩٨ـ ٣٥٢٣شماره 
 و ٩٨٠٩٩٨٠٩٠٥٨٠٢٤٤٧ موضوع شماره پرونده ٢/١٠/١٣٩٨عطف به نامه مورخ " 

 ٢٠/١١/١٣٩٨ ـ ٨/٤٨٤٢٦/٩٨ به پيوست تصوير نامه شماره ٩٨٠٣٣٨٩کالسه پرونده 
  . گردد ميشهرداري شاهرود جهت استحضار تقديم 
  برادر ارجمند جناب آقاي طباطبائي

  رياست محترم شوراي اسالمي شهر شاهرود
  با سالم واحترام

 ٢/١٠/١٣٩٨ در پاسخ به نامه مورخ ١٤/١٠/١٣٩٨ ـ ٢٨٩٥عطف به نامه شماره 
مدير دفتر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص دادخواست سازمان بازرسي کل 

 و اخذ هزينه ١٣٩٦ و ١٣٩٥هاي  ينگ در سالکشور مبني بر اخذ عوارض کسري پارک
تأمين پارکينگ براي مستحدثاتي که امکان تأمين پارکينگ ندارد توسط شهرداري 

دارد اقدامات موصوف برابر گزارش واحد درآمد شهرداري  شاهرود بدين وسيله معروض مي
 نامه  استانداري سمنان منضم به٦/١٠/١٣٩٧ ـ ٤٣١٩٣/٤٢/٥٠برابر و منطبق با نامه 

ها و  ريزي و بودجه سازمان شهرداري  مديرکل دفتر برنامه٢٧/٩/١٣٩٧ـ ٤٧٥٣١شماره 
هاي برقراري عوارض ساليانه توسط شوراي شهر صورت پذيرفته است لذا  مصوبات اليحه
  ." گردد ميالذکر جهت استحضار به حضور ايفاد  هاي فوق پيوست نامه

 با حضور رئيس و معاونين ٢٨/٥/١٣٩٩هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 
ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از 

  .بحث و بررسي با اکثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است

   هيأت عموميرأي
ض براي ت عمومي ديوان عدالت اداري وضع عوارأبا توجه به اينکه در آراء متعدد هي

کسري، حذف يا عدم تأمين پارکينگ در مصوبات شوراهاي اسالمي شهرها مغاير قانون و 
 ٦، ماده ٩٥١٣ سال ٥خارج از حدود اختيارات تشخيص و ابطال شده است بنابراين ماده 

 تحت ٩٨١٣ و ٩٧١٣ تحت عنوان عوارض حذف پارکينگ و تعرفه سال ٩٦١٣سال 
 مستحدثاتي که امکان تأمين پارکينگ ندارند مصوبعنوان هزينه تأمين پارکينگ براي 

 تحت عنوان عوارض ٩٧١٣ الي ٩٥١٣هاي   سال١٤شوراي اسالمي شهر شاهرود و ماده 
 ١٠٠ الي ٩٧ل مندرج در رأي شماره يپارکينگ مصوب شوراي اسالمي شهر دامغان به دال

 مغاير اداري عدالت ديوان عمومي هيأت ١٤/٦/١٣٩٦ ـ ٥٧٣ شماره رأي و ١٦/٢/١٣٩٢ـ 
  و١٢ ماده ١به بند شوراي اسالمي شهر وضع شده و مستند  اختيارات حدود از خارج و قانون
 از ١٣٩٢ قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ١٣ و ٨٨مواد 

  .شود تاريخ تصويب ابطال مي
  رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي

  
  ١/٧/١٣٩٩                                                                           ٩٧٠٢٨١١رهشما

  بسمه تعالي
  جناب آقاي اكبرپور

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

مصوبه شماره ) الف(ابطال بند «:  با موضوع٢٤/٤/١٣٩٩ مورخ ٩٩٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٠٧٣٩
جهت درج »  شوراي اسالمي شهر مشهد از تاريخ تصويب٢٩/٣/١٣٩٦ش ـ /٤٦٨٨/٩٦/٤

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

  
  ٩٧٠٢٨١١: رونده پ    شماره٧٣٩ :ماره دادنامهش    ٢٨/٥/١٣٩٩ :خ دادنامهتاري

   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:مرجع رسيدگي
   آقاي حمزه شکريان زيني:يشاك

ش ـ /٤٦٨٨/٩٦/٤مصوبه شماره ) الف( ابطال بند :موضوع شکايت و خواسته
   شوراي اسالمي شهر مشهد٢٩/٣/١٣٩٦

مصوبه شماره ) الف(ل بند  شاکي به موجب دادخواستي ابطا:گردش کار
 شوراي اسالمي شهر مشهد را خواستار شده و در جهت ٢٩/٣/١٣٩٦ش ـ /٤٦٨٨/٩٦/٤

  :تبيين خواسته اعالم کرده است که
اي به شماره   اقدام به تصويب مصوبه٢٩/٣/١٣٩٦شوراي شهر مشهد در تاريخ " 
اين ) الف(نمايد که در بند  ش در خصوص اصالح مصوبات قبلي خود مي/٤٦٨٨/٩٦/٤

مصوبه، در خصوص وظايف مالکين نسبت به ورود به محدوده اظهارنظر و وضع قاعده 
ملک خود را بابت % ٧٥/٤٣شده است، مطابق اين بند مالکين موظفند حداکثر تا 

در ابتداي اين بند . ورود به محدوده به صورت رايگان به شهرداري واگذار نمايند
 ماده واحده قانون تعيين ٤ين بر اساس تبصره صراحتاً قيد گرديده است که مالک

بايست اراضي خود را به شهرداري واگذار نمايند، ليکن علي الظاهر  وضعيت امالک، مي
 ذيل آن را به دقت ٤اعضاي شوراي شهر مشهد حتي يک بار اين ماده واحده و تبصره 

ملک % ٣٠ در اين تبصره صراحتاً به شهرداري اجازه دريافت. اند مطالعه ننموده
عنه صراحتاً به شهرداري اجازه  شهروندان را داده است وليکن در مصوبه معترض

اين مصوبه به داليل ذيل . ملک به صورت رايگان داده است% ٤٠دريافت بيش از 
  :خالف شرع و قانون است

خريد و فروش ) ره(با عنايت به احکام بيع در قانون مدني و رساله امام خميني 
بايست اختياري و در کمال آزادي و رغبت   اموال از يد هر شخص ميامالک و خروج

اين مفهوم بر . انجام پذيرد و در غيراين صورت از موارد غصب به حساب خواهد آمد
من اتلف مال الغير، فهو له «، »الناس مسلطون علي اموالهم«مبناي قواعد فقهي از جمله 

حرمه مال «، »الد و اهلک العبادمن طلب الخراج به غيرعماره اخرب الب«، »ضامن
باشد به عبارتي ديگر در  مي... و» ال ضرر و ال ضرار في االسالم«، »المومن کحرمه دمه

موازين اسالم و قوانين جاري اخذ مجاني نداريم و هرگونه خروج مال از دارايي اشخاص، 
در حکومت اسالمي مصاديق جواز شرعي . بايست با دليل شرعي صورت پذيرد مي

ها آنجا حق  به عبارتي ديگر شهرداري. توان در قوانين جستجو کرد تملکات رايگان را مي
تملک رايگان امالک شهروندان را دارند که قانون مصوب مجلس که به تأييد شوراي 
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نگهبان رسيده باشد اين اجازه را به آنها داده باشد در خارج از موارد فوق تملکات رايگان 
  . نه قانونينه جواز شرعي دارد و
هاي دولتي   ماده واحده قانون تعيين وضعيت امالک واقع در طرح٤  مطابق تبصره 

ها به منظور تهيه عوض امالک مورد نياز خود و با تقاضاي مالک،  ها، شهرداري و شهرداري
بر اساس نظريه شماره . ملک را از مالک دريافت نمايد% ٢٠توانند  صرفاً مي

، ٢١/٤/١٣٨٠ ـ ١٧٥٦/٢/٨٠ و همچنين نظريات شماره ٥/٥/١٣٩٥ ـ ١٦٨٩/١٠٢/٩٥
ـ ٥٢٢٠٤/٣٠/٩٢ و ١٢/٩/١٣٩٦ ـ ٣٤٤١/١٠٢/٩٦، ٣/٥/١٣٩٥ ـ ١٦٧٦/١٠٢/٩٥
 صادره از شوراي نگهبان نيز صراحتاً بيان شده است که شهرداري حق ١٩/٨/١٣٩٢

 اختيار ليکن شوراي شهر مشهد بدون آن که. را ندارد% ٢٠افزايش سهم خود از ميزان قانوني 
 ٥٠قانوني و شرعي را داشته باشد، عمالً شهروندان را باالجبار ملزم به واگذاري رايگان حدود 

اين موضوع مسلماً برخالف اصل تسليط . درصد ملک خود به بهانه ورود به محدوده نموده است
واعد شرعـي و همچنين تبصره  اگر .  قانون پيش گفته است٤و حـرمت امـوال اشخاص و ـق

ه اراضي مازاد بر شه بايست بر اساس ماده واحده قانون  داشته باشد لزوماً مي% ٢٠رداري نياز ـب
ها، ملک را به قيمت روز خريداري نمايد  نحوه تقويم ابنيه، امالک و اراضي مورد نياز شهرداري

جهت عنه به  لذا مصوبه معترض. نه اينکه مالکين را اجباراً به واگذاري رايگان ملک خود نمايد
ملک خود، برخالف قانون و اصول مسلم شرعيه % ٥٠اجبار مالکين به واگذاري رايگان حدود 

عنه با قواعد قانوني و  نظر به مراتب ياد شده با توجه به مغايرت آشکار مصوبه معترض. است
 قانون ديوان عدالت اداري تقاضاي ١٣ و ماده ١٢ ماده ١شرعي مذکور در فوق بر اساس بند 

  ." عنه از تاريخ تصويب را دارم صوبه معترضابطال م
  :متن مقرره مورد اعتراض به قرار زير است

 جناب آقاي مرتضوي" 
  شهردار محترم مشهد مقدس

ش /٢٠٣٨٢/٩٥/٤ و ١٤/١١/١٣٩٥ش ـ /٢٠٣٨١/٩٥/٤اصالح مصوبات شماره : موضوع
   ١٤/١١/١٣٩٥ ـ

  سالم عليکم
 شماره مصوبه اصالح موضوع با ٦/٣/١٣٩٦ش ـ /٣٤٧١/٩٦/٤با احترام، طرح شماره 

 بابت شهرداري حقوق به مربوط ضوابط در بازنگري (١٤/١١/١٣٩٥ش ـ /٢٠٣٨١/٩٥/٤
 ١٤/١١/١٣٩٥ش ـ /٢٠٢٨٢/٩٥/٤ شماره مصوبه و) ها شهرداري قانون ١٠١ ماده اجراي

در جلسات رسمي )  زيربناي مشمول تراکم ساختمانيعوارض محاسبه نحوه در بازنگري(
 به و شد مطرح مقدس مشهد شهر اسالمي شوراي ٢٨/٣/١٣٩٦ و ٢٢/٣/١٣٩٦مورخ 
  .رسيد تصويب به زير شرح

  متن مصوبه
ش /٢٠٣٨٢/٩٥/٤ و ١٤/١١/١٣٩٥ش ـ /٢٠٣٨١/٩٥/٤مصوبات شماره : ماده واحده

  :شد اصالح زير شرح به ١٤/١١/١٣٩٥ـ 
 ابطضو در بازنگري موضوع با ١٤/١١/١٣٩٥ش ـ /٢٠٣٨١/٩٥/٤مصوبه شماره ) الف
 و بندها شرح بهها  شهرداري قانون ١٠١ ماده اجراي بابت شهرداري حقوق به مربوط
  :شد اصالح زيرهاي  تبصره
 ،)مغاير(سازي زمين  هاي مرتبط با سطوح الزم براي عمران و آماده ـ سهم سرانه١
 ماده واحده قانون تعيين وضعيت ٢ات، تجهيزات و خدمات عمومي موضوع تبصره تأسيس
مالکيتي . شود ها، به شرح جدول زير تعيين مي هاي دولتي و شهرداري واقع در طرحامالک 

هاي تفصيلي يا جامع شهر هستند، موظف به  برداري از مزاياي طرح که متقاضي بهره
  .باشند ها به شهرداري مشهد مي رعايت و واگذاري اين سرانه

  
  ها جدول تعيين ميزان سرانه

  
  ز مساحت عرضهها ا سهم سرانه  مساحت عرصه

   درصد١٠   مترمربع٥٠٠اراضي و امالک تا 

   درصد٢٠   مترمربع١٠٠٠ مترمربع تا ٥٠٠اراضي و امالک بيش از 

   درصد٢٥   مترمربع٣٠٠٠ مترمربع تا ١٠٠٠اراضي و امالک بيش از 

   درصد٣٠   مترمربع٦٠٠٠ مترمربع تا ٣٠٠٠اراضي و امالک بيش از 

   درصد٣٥   مترمربع١٠٠٠٠رمربع تا  مت٦٠٠٠اراضي و امالک بيش از 

  ز مساحت عرضهها ا سهم سرانه  مساحت عرصه

   درصد٤٠   مترمربع١٥٠٠٠ مترمربع تا ١٠٠٠٠اراضي و امالک بيش از 

  درصد ٧٥/٤٣   مترمربع١٥٠٠٠اراضي و امالک بيش از 

  
 يا معابر و خدماتهاي  سرانه سهم که امالکي و اراضي مالکين : اصالحي١تبصره 

 در باشند، نموده حساب تصفيه يا ذارواگ شهرداري به را محدوده به ورود مزاياي سهم
 پرداخت مشمول خود، نياز مورد معابر تأمين به مشروط بعديهاي  بازتفکيک يا تفکيک
  .بود نخواهند حقوقي و عوارض

طبق (کليه اراضي و امالکي که داراي سابقه باغي و يا کشاورزي   :٢تبصره
 ٧ و کميسيون ماده  قانون زمين شهري١٢مندرجات سند و يا آراء کميسيون ماده 

اند، اما  بوده و داخل محدوده قانوني قرار گرفته) ها قانون حفظ اراضي زراعي و باغ
در صورت . تاکنون به صورت قانوني از مزاياي ورود به محدوده استفاده نکرده باشند

مندي از آن، مشمول اين  درخواست مالک جهت استفاده از اين مزايا و امکان بهره
  .شود ماده مي

 قانون واحده ماده ٤ تبصره مشمول که امالکي و اراضي کليه : اصالحي٣تبصره 
 هر يا مفاصاحساب با پايانکار يا پروانه شهرداري از چنانچهاند  بوده امالک وضعيت تعيين

که دال بر تصفيه حساب  وع گواهي با اعالم ضابطه در اساس طرح تفصيلي مالک عملن
اند، و نيز مستنداتي مبني بر پرداخت يا واگذاري  ت نمودهبدهي به شهرداري باشد، درياف

حقوق ورود به محدوده داشته باشند، از پرداخت حقوق شهرداري بابت مزاياي ورود به 
مگر آن که در آن مستندات و مدارک صادره صراحتاً قيد شده . باشند محدوده معاف مي

ده دريافت نشده و در باشد که حقوق شهرداري مشهد بابت مزاياي ورود به محدو
  .مجوزهاي بعدي اخذ خواهد شد

سهم شهرداري مشهد به ميزان مندرج در جدول فوق، به صورت زمين  :٤تبصره
در صورت تقاضاي مالک براي خريد سهم شهرداري و موافقت . شود دريافت مي

  .شود شهرداري، معادل قيمت روز زمين طبق نظر کارشناس رسمي دادگستري اخذ مي
موضوع (مندي از حقوق مالکانه  در صورت تقاضاي مالک جهت بهره :٥تبصره

پس از ) ها هاي دولتي و شهرداري  قانون تعيين وضعيت امالک واقع در طرح٢تبصره
هاي  حصول شرايط قانوني الزم، شهرداري مشهد مقدس مکلف است سهم سرانه

راکم مسکوني طرح  اين مصوبه را از مالک دريافت و با حداقل ت١خدماتي موضوع بند 
  .مربوطه پاسخگويي نمايد

 تا که عادي سند داراي امالک براي درآمدي، ٥ و ٤هاي  حوزه در : الحاقي٦تبصره 
 پر بابت از منظور (پر بافت در منطقه فني کميته تأييد به و شده ساخته ١٣٩٥ سال پايان
) باشد شده احداث بلوک قطعات درصد ٧٠ حداقل شهري، بلوک هر در که است آن

متر باشد و نيز امالک داراي سند ک يا مترمربع ٢٠٠ آنها تصرف در عرصه که. است رسيده
رسمي با همين متراژ، در صورت تقاضاي مالک براي خريد سهم شهرداري، به ازاي هر 

 اعتراض صورت در شود،  مياخذ و محاسبه ٢٥ P مترمربع قدرالسهم شهرداري، معادل
 دادگستري رسمي کارشناس طريق از شهرداري سهم ارزش شده، محاسبه مبلغ به مالک

در صورت افزايش .  مبناي مساحت پنج درصد عرصه در تصرف تعيين خواهد شدبر و
 تعديل آن با متناسب P ضريب) مستقيمهاي  ماليات اصالح قانون ١٣ بند طبق( P قيمت

  .يابد  ميکاهش و
 راساً شهرداري موافقت و تعالماس بدون که امالکي و اراضي کليه : الحاقي٧تبصره 

از شده از ربه نسبت مساحت سند تفکيکي يا اف. باشند ودهنم اقدام سند اخذ به نسبت
  .شوند سند اوليه، مشمول جدول فوق مي

 در واقع اراضي و امالک مالکيت کردن دار هويت راستاي در : الحاقي٨تبصره 
 که عادي اسناد داراي متصرفين با مالکين تقاضاي صورت در درآمدي، ٥ و ٤هاي  حوزه

 يا آراء ١٠٠سخگويي را داشته باشند و يا از طريق آراء ماده پا براي مجاز شرايط حداقل
شهرداري موظف به پاسخگويي شده باشد به نسبت عرصه در  قضايي و شبه قضايي،

باشند و حقوق ورود   اين مصوبه مي١تصرف يا سپردن تعهد عدم کشف فساد مشمول بند 
 مترمربع به عنوان بدهي ملک منظور تا در موقع ٢٠٠ محدوده ملک براي امالک زير به

  .انتقال دريافت شود
 قانون ١٠١ـ سرانه خدمات و معابر عمومي موضوع اجراي اصالحيه ماده ٢

  .شود شهرداري، براي اراضي و امالک مشمول اين قانون به شرح زير تعيين مي
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   معابرجدول تعيين ميزان سرانه خدمات و
  

ها از  سهم سرانه  مساحت عرصه
  مساحت عرضه

  ٠   مترمربع٥٠٠اراضي و امالک تا 

   درصد٢٠   مترمربع١٠٠٠ مترمربع تا ٥٠٠اراضي و امالک بيش از 

   درصد٢٥   مترمربع٣٠٠٠ مترمربع تا ١٠٠٠اراضي و امالک بيش از 

   درصد٣٠   مترمربع٦٠٠٠ مترمربع تا ٣٠٠٠اراضي و امالک بيش از 

   درصد٣٥   مترمربع١٠٠٠٠ مترمربع تا ٦٠٠٠راضي و امالک بيش از ا

   درصد٤٠   مترمربع١٥٠٠٠ مترمربع تا ١٠٠٠٠اراضي و امالک بيش از 

  درصد ٧٥/٤٣   مترمربع١٥٠٠٠اراضي و امالک بيش از 

  
شهـرداري موظف است در صورت تفکيک يا افراز اراضي و امالک واقع در : ١تبصـره

ها را مطابق جدول فوق مبناي اجراي قانون موصوف  ر مشهد، سرانهمحدوده و حريم شه
  .قرار دهد

کليه اراضي و امالکي که بدون استعالم و موافقت شهرداري راساً نسبت به : ٢تبصره 
اخذ سند اقدام نموده باشند، به نسبت مساحت سند تفکيکي با افراز شده از سند اوليه، 

  .شوند مشمول جدول فوق مي
د عادي که ـدي، براي امالک داراي سنـ درآم٥  و٢هاي  وزهـدر ح: صالحي ا٣تبصره

منظور از بافت ( ساخته شده و به تأييد کميته فني منطقه در بافت پر ١٣٩٥تا پايان سال 
) قطعات براي احداث شده باشد  درصد٧٠پر آن است که در هر بلوک شهري، حداقل 

باشد در صورت تقاضاي مالک  رمربع مي مت٢٠٠رسيده است و عرصه در تصرف آنها تا 
 ٢٥ P براي خريد سهم شهرداري، به ازاي هر مترمربع قدرالسهم شهرداري، معادل

زش سهم ار شده، محاسبه مبلغ به مالک اعتراض صورت در ،گردد مي اخذ و محاسبه
شهرداري از طريق کارشناسي رسمي دادگستري بر مبناي مساحت پنج درصد در تصرف 

 مترمربع ٥٠٠ تا ٢٠٠هد شد در حالتي که مساحت عرصه در تصرف ما بين تعيين خوا
در . شود  درصد سهم العرصه تعيين مي١٠ اين مصوبه به ميزان ٢باشد حقوق موضوع بند 
، )هاي مستقيم  قانون اصالح قانون ماليات١٣بند طبق(  P صورت افزايش قيمت

  .بابد  ميکاهش و تعديل آن با متناسب P ضريب
يت امالک و اراضي واقع در کدار کردن مال در راستاي هويت:  اصالحي٤ تبصره

 درآمدي، در صورت تقاضاي مالکين يا متصرفين داراي اسناد عادي که ٥ و ٤هاي  حوزه
 يا آراء ١٠٠حداقل شرايط مجاز براي پاسخگويي را داشته باشند و يا از طريق آراء ماده 

پاسخگويي شده باشد به نسبت عرصه در قضايي و شبه قضايي، شهرداري موظف به 
باشند و حقوق ورود   اين مصوبه مي٢تصرف يا سپردن تعهد عدم کشف فساد مشمول بند 

 مترمربع به عنوان بدهي ملک منظور تا در موقع ٢٠٠به محدوده ملک براي امالک زير 
  .انتقال دريافت شود

 قانون ١٠١الحيه ماده کليه اراضي و امالکي که مشمول اجراي اص:  الحاقي٥تبصره
کار يا مفاصاحساب که دال بر تسويه حساب  اند، چنانچه پروانه يا پايان ها بوده شهرداري

باشد دريافت نموده و يا مدارک و مستنداتي مبني بر پرداخت يا  بدهي شهرداري مي
شوند، مگر   اين مصوبه نمي٢واگذاري حقوق ورود به محدوده داشته باشند مشمول بند 

که در آن مستندات و مدارک صادره، صراحتاً قيد شده باشد حقوق شهرداري مشهد  آن
هاي خدمات و معابر يا سهم مزاياي ورود به محدوده دريافت نشده و در  بابت سهم سرانه

  .مجوزهاي بعدي اخذ خواهد شد
سهم شهرداري مشهد به ميزان مندرج در جدول فوق، به صورت :  الحاقي٦تبصره

شود که در صورت تقاضاي مالک براي خريد سهم شهرداري و موافقت   ميزمين دريافت
شهرداري، معادل قيمت روز زمين طبق نظر کارشناس يا هيأت کارشناسان رسمي 

   .شود دادگستري اخذ مي

هاي خدمات و معابر با سهم  مالکين اراضي و امالکي که سهم سرانه:  الحاقي٧تبصره 
شهرداري واگذار يا تصفيه حساب نموده باشند مشمول اين مزاياي ورود به محدوده را به 

هاي بعدي مشروط به تأمين معابر مورد نياز خود،  تفکيک در تفکيک يا باز. شوند بند نمي
  .مشمول پرداخت عوارض و حقوقي نخواهند بود

 ماده واحده قانون نحوه ٦ـ شهرداري مشهد مقدس مکلف است در اجراي تبصره ٣
 از واحدهاي مسکوني و کليه اراضي %١٠الک و اراضي مورد نياز شهرداري تقويم ابنيه، ام

  .قابل واگذاري دولتي را با قيمت تمام شده دريافت نمايد
 ٢ يا بند ١ـ حقوق شهرداري بابت سهم سرانه خدمات و معابر، صرفاً مشمول بند ٤

  .باشد اين مصوبه شده و اجراي هر دو بندها امکان پذير نمي
 موضوع با ١٤/١١/١٣٩٥ش ـ /٢٠٣٨٢/٩٥/٤ مصوبه شماره ٥تبصره ) ب
 زير شرح به ساختماني تراکم مشمول زيربناي عوارض محاسبه نحوه در بازنگري
  :شد اصالح

حداکثر ميانگين افزايش ساالنه عوارض اين بند هر سال نسبت به :  اصالحي٥تبصره 
رکزي جمهوري اسالمي عوارض و بهاي خدمات سال قبل، به ميزان تورم اعالمي بانک م

  .باشد ايران مي
بديهي است اين مصوبه با رعايت قانون تشکيالت، وظايف و انتخابات شوراهاي 

   " مقدس مشهد شهر اسالمي شوراي رييس ـ .االجراست اسالمي کشور الزم
  در پاسخ به شکايت مذکور، رئيس شوراي اسالمي شهر مشهد مقدس استان 

 توضيح داده ٢٤/١٠/١٣٩٧ش ـ /١٨١٩٩/٩٧/٥ شماره خراسان رضوي به موجب اليحه
  :است که
هاي   در خصوص تعيين سهم سرانه١٣٩٢ـ شوراي شهر مشهد در سال ١" 

اي را تحت عنوان ضوابط   قانون تعيين وضعيت امالک مصوبه٤موضوع تبصره 
 اين ضوابط در همين خصوص ٣٨ و ٣٧محاسبات درآمدي مصوب نموده بود که مواد 

 ٩٣٠٩٩٨٠٩٥٨٠٠٠١٤٦يف شده بود و شاکي قبالً در پرونده کالسه تعيين تکل
 ٣٨ و ٣٧مطروحه در هيأت عمومي ديـوان عدالت اداري تقاضاي ابطال مـواد 

دفترچـه ضوابط درآمـدي شهرداري را تقاضا نمودند و همين طور فرد ديگري به نام 
 و ٩٣/٩٠٤ و ٩٣/١٠٥٦ و ٩٥/٢٩٦ و ٩٥/١٠٩٧آقاي ابراهيم شيدا نيز تحت کالسه 

 ٣٧ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري تقاضاي ابطال همين مواد ٩٣/١٢٨ و ٩٣/١٧٠
 دفترچه ضوابط درآمدي شوراي شهر مشهد را مطرح نمودند که نهايتاً پس از ٣٨و 

ارجاع امر به هيأت تخصصي، موضوع حداقل در سه جلسه با حضور نماينده شوراي 
رفت که نهايتاً اعضاي هيأت تخصصي عملکرد شهر مشهد مورد بررسي دقيق قرار گ

شهرداري و شوراي شهر در اين خصوص را موافق قوانين تشخيص دادند اما به دليل 
اهميت موضوع مراتب در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز مطرح رسيدگي 

 الي ٢١٥از رأي شماره ) هـ(و ) د(گرديد که خوشبختانه اقدام شهرداري به شرح بند 
 مورد تأييد قرار گرفت، که بذل عنايت حضرتعالي به مفاد رأي ١٦/٣/١٣٩٦ ـ ٢٢٥

 به جهت ١٣٩٦اما شوراي اسالمي شهر مشهد در سال . مذکور را استدعا دارد
 را مقداري تقليل ٣٨ و ٣٧مساعدت بيشتر به شهروندان درصدهاي موضوع مواد 

 ٣٧اي مندرج در مواد دادند و نتيجتاً مصوبه استنادي شاکي فقط در خصوص درصده
 مقداري تغيير به نفع شهروندان داشته و بدين لحاظ طرح مجدد شکايت از اين ٣٨و 

. موضوع قابليت استماع را نداشته و صدور حکم به رد شکايت ايشان را استدعا دارد
 نيز در جهت رد ١٥/٧/١٣٩٧ـ ١٥٧٤ضمن اينکه اخيراً دادنامه ديگري تحت شماره 

  .وبه صادر شده استاعتراض به اين مص
ـ شايان ذکر است شاکي پرونده حاضر در پرونده مطروحه قبلي نيز عيناً همين ٢ 

مطالب را بيان نموده بودند و ادعاي غيرشرعي بودن اين مصوبه را مطرح کرده بودند که 
مراتب از فقهاي شوراي نگهبان استعالم گرديد وليکن فقهاي شوراي نگهبان به موجب 

 مصوبه شوراي شهر مشهد را خالف شرع ٢٣/٤/١٣٩٧ ـ٥٩١٤/٠٠١/٩٧نظريه شماره 
  .تشخيص نداند

 هاي العاده مهم اين است که در متن مصوبه استنادي پرداخت سهم سرانه ـ نکته فوق٣ 
مندي از   قانون تعيين وضعيت به تقاضاي مالکين جهت بهره٤خدماتي موضوع تبصره 

 ترتيب رضايت شهروندان در اين خصوص مزاياي ورود به محدوده منوط شده و بدين
  . مهمترين رکن اجراي مصوبه تلقي شده است

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


 ٢٢٠١٤شماره                        WWW.DASTOUR.IR                       ٢٢/٧/١٣٩٩روزنامه رسمي                         WWW.RRK.IR                         ١٢صفحه 

 ماده واحده قانون تعيين ٤به موجب تبصره : دارد ـ اما در ماهيت امر معروض مي٤
ها، مقرر گرديده مالکيني که اراضي  هاي دولتي و شهر داري وضعيت امالک واقع در طرح

شوند در زمان تقاضاي استفاده از مزاياي ورود به  يآنها وارد محدوده خدماتي شهرها م
ات و تجهيزات و خدمات عمومي را رعايت نمايند  تأسيسمحدوده، اراضي مورد نياز جهت

ها واگذار نمايند که  و عالوه بر آن تا بيست درصد از اراضي خويش را نيز به شهرداري
 ورود به  محدوده مرسوم و ها تحت عنوان عوارض اقدامات موضوع اين قانون در شهرداري

  .باشد معروف مي
 ـ بنابراين آنچه در اين قانون از اهميت برخوردار است تعيين ميزان اراضي مورد نياز ٥ 

...)  وشامل فضاي سبز و معابر و بهداشتي(جهت تأسيسات و تجهيزات و خدمات عمومي 
 نياز جهت احداثباشد و به عبارت ديگر در جهت دستيابي به ميزان اراضي مورد  مي

بايست منابع قانوني وجود داشته باشد تا با  ات و تجهيزات و خدمات عمومي ميتأسيس
  .مراجعه به آن منابع بتوان ميزان تعهدات مالکين را مشخص نمود

ات و تجهيزات و خدمات عمومي  تأسيساراضي مورد نياز جهت» مقدار و ميزان« ـ ٦
 ،گردد ميهمان شهر تعيين » هاي جامع طرح« در هاي خدماتي هر شهر، تحت عنوان سرانه

در متن طرح جامع هر شهر » شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران«به عبارت ديگر 
هاي خدماتي  نمايد که چند درصد از کل اراضي آن شهر بايد به کاربري مشخص مي

ه همچون فضاي سبز و غيره اختصاص يابد و همين طور اين شوراي عالي با توجه ب
نمايد که چند درصد از اراضي کل يک  موقعيت جغرافيايي و انساني هر شهر مشخص مي

هاي جامع شهري  نتيجتاً به جهت اينکه در کليه طرح. شهر به عنوان معبر لحاظ شوند
ها نيز در مقام اجرا بر  اند شهرداري هاي صدرالذکر به صورت دقيق تعيين شده ميزان سرانه

ات و تجهيزات شهري را تعيين و به مرحله اجرا  تأسيستي وهمين اساس فضاهاي خدما
 شوراي عالي شهرسازي و  تأسيس قانون٧الزم به ذکر است بر اساس ماده . آورند در مي

ها مکلف به تبعيت از مصوبات آن شورا و از جمله مفاد طرح  معماري ايران، شهرداري
  .جامع هستند

ان داخل محدوده خدماتي شهرها ـ با توجه به اينکه مالکيني که ملک آن٧ 
 ماده واحده قانون تعيين وضعيت امالک واقع در ٤اند به موجب تبصره  شده
اند در زمان تقاضاي استفاده از مزاياي  ها مکلف گرديده هاي دولتي و شهر داري طرح

ورود به محدوده سهم خود از تأسيسات و تجهيزات و خدمات عمومي را رعايت 
ين رأساً به ضوابط مندرج در طرح جامع و تفصيلي دسترسي نمايند وليکن مالک

سازي موضوع  ندارد که بدين لحاظ شوراي اسالمي شهر مشهد در جهت شفاف
هاي طرح جامع را استخراج نموده و مراتب را در متن مصوبه به صورت درصد  سرانه

  .کلي اعالن نموده است
 اراضي شهروندان داراي  ـ نکته قابل توجه اين است که چون در اين ميان٨ 

باشند از اين رو در خيلي از موارد دريافت حداکثر سرانه مندرج در  متراژهاي متفاوت مي
طرح جامع از مالکين اراضي کوچکتر، مشکالت اجتماعي و امنيتي فراواني را به وجود 

هاي خدماتي طرح جامع، براي قطعات  آورد که شوراي شهر مشهد ضمن اعالم سرانه مي
هاي طرح جامع را صرفاً از  کتر مقدار سرانه کمتري را تعيين نموده و عين سرانهکوچ

دارد و في الواقع مساعدت بيشتري را نسبت به  اراضي داراي متراژ بيشتر دريافت مي
اراضي داراي متراژ کمتر و اقشار مستضعف به عمل آورده است که بذل عنايت حضراتعالي 

  .به اين مهم را استدعا دارد
پذيرد که  هاي خدماتي صرفاً زماني صورت مي ـ پر واضح است که دريافت سرانه٩

 ماده واحده قانون تعيين وضعيت محقق گردد به عبارت ديگر ٤شرايط مندرج در تبصره 
اگر مالک قصد استفاه از مزاياي ورود به محدوده را نداشته باشد به هيچ عنوان شهرداري 

  .مع را دريافت نخواهد کردهاي خدماتي موضوع طرح جا سرانه
فرماييد شوراي شهر مشهد صرفاً در مقام  بدين ترتيب چنان که مالحظه مي

مساعدت هر چه بيشتر به شهرونداني که اراضي آنان مساحت کمتري دارند مصوبه قبلي 
را تعديل نموده و رعايت مفاد آن نيز صرفاً منوط به تقاضاي مالکين جهت استفاه از 

باشد و هيچ الزامي براي   قانون صدراالشاره مي٤ه محدوده به شرح تبصره مزاياي ورود ب
مالکان ايجاد ننموده است که بدين وسيله تقاضاي رسيدگي و صدور حکم به رد شکايت 

خصوصاً اينکه قبالً در اين خصوص رسيدگي الزم به عمل آمده و اقدام . شاکي را دارد

 مورد تأييد قرار ١٣٩٦ سال ٢٢٥ ـ ٢١٥شهرداري به موجب رأي هيأت عمومي شماره 
  . " گرفته است

در خصوص ادعاي شاکي مبني بر مغايرت مصوبه مورد اعتراض با شرع مقدس 
ـ ١٦٨١٥/١٠٢/٩٩اسالم، قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 

  : توضيح داده است که٢١/٢/١٣٩٩
 شوراي اسالمي ٢٩/٣/١٣٩٦ش ـ /٤٦٨٨/٩٦/٤مصوبه شماره ) الف(موضوع بند " 

شهر مشهد در خصوص بازنگري در ضوابط مربوط به حقوق شهرداري بابت اجراي ماده 
 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث ٧/٢/١٣٩٩ قانون شهرداري، در جلسه مورخ ١٠١

  :گردد ميو بررسي قرار گرفت که به شرح ذيل اعالم نظر 
اردي که حکم به اخذ مازاد بر بيست مصوبه مورد شکايت در مو) الف(اطالق بند 

ها شده است، نسبت به مواردي که با مالکين متقاضي تفکيک يا  از زمين%) ٢٠(درصد 
تشخيص قانوني بودن . افراز نيستند و يا متضمن اجحاف است، خالف شرع شناخته شد

  . " مصوبه بر عهده ديوان عدالت اداري است
 با حضور رئيس و معاونين ٢٨/٥/١٣٩٩يخ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تار

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

  
   هيأت عموميرأي

با توجه به اينکه قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 
مصوبه شماره ) الف(موضوع بند :  اعالم کرده است که٢١/٢/١٣٩٩ـ ١٦٨١٥/١٠٢/٩٩
 شوراي اسالمي شهر مشهد در خصـوص بازنگري در ٢٩/٣/١٣٩٦ش ـ /٤٦٨٨/٩٦/٤

 قانون شهرداري، در جلسه ١٠١ضوابط مربـوط به حقوق شهرداري بابت اجـراي ماده 
حث و بررسي قـرار گرفت که بـه  فقهاي معظم شـوراي نگهبان مورد ب٧/٢/١٣٩٩مـورخ 

مصوبه مورد شکايت در مواردي که ) الف(اطالق بند «: گردد ميشرح ذيل اعالم نظر 
ها شده است، نسبت به مواردي که  از زمين%) ٢٠(حکم به اخذ مازاد بر بيست درصد 

يا مالکين متقاضي تفکيک يا افراز نيستند و يا متضمن اجحاف است، خالف شرع 
 قانون ١٣ و ٨٨ و مواد ٨٧ و ماده ٨٤ ماده ٢بنابراين در اجراي تبصره » .شناخته شد

تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري و تبعيت از نظر فقهاي شوراي نگهبان، 
 شوراي اسالمي شهر ٢٩/٣/١٣٩٦ش ـ /٤٦٨٨/٩٦/٤مصوبه شماره ) الف(اطالق بند 

ها شده است، نسبت به   زميناز% ٢٠مشهد در مواردي که حکم به اخذ مازاد بر 
مواردي که يا مالکين متقاضي تفکيک يا افراز نيستند و يا متضمن اجحاف است از 

  .شود تاريخ تصويب مصوبه ابطال مي
  رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي

  
  ١/٧/١٣٩٩                                                                            ٩٧٠١٤١٢رهشما

  بسمه تعالي
  جناب آقاي اكبرپور

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

:  با موضوع٤/٦/١٣٩٩  مورخ ٩٩٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٠٧٤١ و ٩٩٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٠٧٤٠
 ٤ـ١٠ درخصوص عوارض كسري فضاي باز و قسمتي از بند ٨ـ ١ـ١٠د ابطال بن«

 تعرفه عوارض محلي ١٠از ماده »  قانون شهرداري٩٩و ماده «درخصوص عبارت 
جهت درج در روزنامه »  مصوب شوراي اسالمي شهر تبريز از تاريخ تصويب١٣٩٧سال

  .گردد ميرسمي به پيوست ارسال 
ـ مهدي دربينمديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصص   ي ديوان عدالت اداري 

  
  ٧٤٠ـ ٧٤١ :ماره دادنامهش         ٤/٦/١٣٩٩ :خ دادنامهتاري

  ٩٧٠١٤١٢ و ٩٧٠١٩٠٩: رونده پشماره
   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:مرجع رسيدگي

   آقاي محمد فرضي به وکالت از آقايان جعفر حضرتي و داود ايماني:يشاك
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 در خصوص عوارض کسري ٨ـ ١ـ ١٠ بند  ابطال:موضوع شکايت و خواسته
از ماده »  قانون شهرداري٩٩و ماده « در خصوص عبارت ٤ـ ١٠فضاي باز و قسمتي از بند 

   مصوب شوراي اسالمي شهر تبريز١٣٩٧ تعرفه عوارض محلي سال ١٠
  الف ـ آقاي محمد فرضي به وکالت از آقاي جعفر حضرتي:گردش کار

 در خصوص عوارض کسري فضاي باز و ٨ـ ١ـ ١٠موجب دادخواستي ابطال بند  به
 در خصوص عوارض عدم تأمين ١ ـ ٥ـ ١٠ عوارض تثبيت کاربري و بند ٤ـ ١٠بند 

 ١٣٩٧ تعرفه عوارض محلي سال ١٠توقفگاه خودرو و کسري پارکينگ از ماده 
مصوب شوراي اسالمي شهر تبريز راخواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعالم 

  :کرده است که
احتراماً با پيوست نمودن يک برگ وکالتنامه به نام آقاي جعفر حضرتي مالک " 
رساند نظر به اينکه   فرشته شمالي تبريز بدين وسيله به استحضار عالي مي٣٧٥قطعه 

 ٣٠/١٩ اقدام به احداث مغازه جهت استفاده به مساحت ١٣٩٦موکل بنده در سال 
تخلفات ساختماني به کميسيون ماده صد مترمربع نموده که مراتب با تشکيل پرونده 

 و ٤، ٢هاي  نهايتاً اعضاي کميسيون مـاده صد به استناد تبصره. گردد ميشهرداري ارجـاع 
 برابر ارزش ٥/٢ سرقفلي و ٥/١ ذيل مـاده صد قانون شهرداريها حکم به ابقاء اعياني با ٥

موکل بنده جهت . نمايند  ريال جريمه محکوم مي٠٠٠/٠٣٩/٥٣٣معامالتي به مبلغ 
 تبريز ٥انه شهرداري منطقه  متأسف تبريز مراجعه و٥پرداخت مبلغ به شهرداري منطقه 

  مطالبه   مصوب شوراي اسالمي تبريز نسبت به١٣٩٧استناد تعرفه عوارض محلي به سال  به
مغازه و ) عوارض ارزش نوع استفاده(مبالغ هنگفتي تحت عناوين عوارض سرقفلي 

 تعرفه ١٠هاي ذيل ماده  نگ و کسري فضاي باز به استناد تبصرهعوارض کسري پارکي
نمايند و   اقدام مي١٣٩٧عوارض محلي مصوب شوراي اسالمي شهر تبريز سال 

بااعمال زور و فشار و تهديد به تعطيلي محل و پلمپ و تخريب مالک را جهت 
د، لذا دهن پرداخت عوارضات غيرقانوني از نظر روحي و رواني تحت فشار قرار مي

اي برخالف مقررات و  علت خروج شورا از حدود اختيارات خود و تصويب مقرره به
شرح ذيل به استحضار رياست ديوان عدالت  قانون درخواست ابطال مصوبه مذکور را به

  :دارم اداري و قضات ديوان معروض مي
اري  قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اد٩٢مطابق موضوع ماده : اوالً
اي در هيأت عمومي ابطال شود رعايت مفاد   مقرر شده چنانچه مصوبه١٣٩٢مصوب 

رأي هيأت عمومي در مصوبات بعدي الزامي است و هرگاه مراجع مربوط مصوبه جديدي 
مغاير آراء هيأت عمومي تصويب کنند رئيس ديوان موضوع را خارج از نوبت بدون 

کننده در  فقط بادعوت نماينده مرجع تصويب قانون مذکور و ٨٨ و ٨٢رعايت مفاد ماده 
متأسفانه شهرداري تبريز و شوراي اسالمي شهر تبريز . نمايد هيأت عمومي مطرح مي

بدون رعايت مفاد آراء منتشره در روزنامه رسمي کشور و عليرغم اطالع دايره حقوقي 
 تحت عنوان شهرداري و اعاده آراء توسط مردم به مسئولين ذيربط نسبت به تصويب مصوبه

 در ١٣/٥/١٣٩٦ ـ٣٢٣اند که قبالً طي دادنامه   را نموده١٣٩٧تعرفه عوارض محلي سال 
، ٢٧/٤/١٣٩٦ـ ٣٨٢هاي شماره  خصوص کسري فضاي باز و کسري پارکينگ و دادنامه

 سرقفلي و خصوص عوارض ارزش افزوده تجاري در خصوص عوارض در٦/٧/١٣٩٥ـ٤٢٨
 ١٩/٣/١٣٩٦ـ ١٢٤ و ٢/٣/١٣٩٦ـ ١٨٢هاي  دادنامهارزش افزوده و مازاد بر تراکم و 

، ٢٤/٩/١٣٩٣ـ ١٥٢٩اي ـه امهـينگ و دادنـري پارکـوارض کسـصوص عـدر خ
 در خصوص ٧/٩/١٣٩٦ـ ٨٦٢ و ١٠/٥/١٣٩٦ ـ ٤٤٦ و ٤٤٧، ١٦/٥/١٣٩١ ـ ٢٧٥

کسري فضاي باز شهرهاي مختلف به علت خارج از حدود اختيارات بودن ابطال 
  .گرديده است

 ١٣٨٧ قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب ١٢ ماده ٨به استناد مطابقت بند :  ثانياً
 ٥باشد و با توجه به ماده  منقول از پرداخت ماليات معاف مي غيرکه مقرر داشته اموال

در قبال مابه ازاست و در قبال  غيرقانون ياد شده ارائه خدمات به معني انجام خدمت براي
شود تا به لحاظ ارائه خدمت   تجاري خدمتي ارائه نميتبديل قسمتي از مسکوني به

  .مشمول عوارض از قبيل ارزش افزوده تجاري و کسري فضاي باز گردد
 قانون شهرداري در خصوص ١٠٠ ماده ٥نظر به اينکه قانونگذار به شرح تبصره : رابعاً

رأي متخلف بر اساس . عدم رعايت پارکينگ و يا کسري آن قانون تعيين تکليف نموده
شود و هيأت عمومي ديوان  کميسيونهاي مقرره در آن ماده به پرداخت جريمه محکوم مي

 الي ١٤٧٧ و ١٨/٩/١٣٩١ ـ ٧٧٠هاي  الخصوص دادنامه هاي مارالذکر علي قبالً طي دادنامه

 مصوبات تعدادي از شوراهاي اسالمي شهرهاي کشور را در زمينه ١٢/٢/١٣٨٦ـ ١٤٨١
  .ا ابطال نموده استوضع عوارض کسري پارکينگ ر

 قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران و ١٧٠به استناد قسمت دوم اصل :  خامساً
 و به استناد ١٣٩٢ قانون ديوان عدالت اداري مصوب ٩٢ و ١٢ ماده ١ و بند ١ماده 
 قانون تشکيالت، وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي ٧١ ماده ١٦ و بند ٨٠ماده 

 که مقرر داشته مصوبات شوراهاي ١١/٣/١٣٧٥ن مصوب کشور و انتخاب شهردارا
اسالمي نبايد به وظايف و اختيارات قانوني آنها و قوانين عمومي کشور مغايرت داشته 
باشد و تصويب مصوبه بايد توسط هيأتي مرکب از وزير کشور، وزير دادگستري و 

اري و قضات در خاتمه از محضر رياست ديوان عدالت اد. شوراهاي اسالمي وضع گردد
ديوان عدالت اداري استدعا دارم با عنايت به اينکه وضع محضورات قانوني در قبال 
وجه ولو اينکه مبالغ دريافت شده براي عمران و آبادي شهرمان مورد استفاده قرار 

گيرد عالوه بر اثرات ناخوشايند اجتماعـي، فـرهنگي و اقتصادي خالف اصل  مي
ون است و در صورت تحقق چنين مسايلي جايگاه حقوق تساوي افـراد در برابر قان

لذا استدعاي ابطال ماده . خود را با تابعي از قدرت و توان مالي آن تبديل خواهد نمود
 ماده در خصوص عوارض کسري فضاي باز و ٨ـ ١ـ ١٠بند  (١٠هاي ذيل ماده  تبصره

قفگاه خودرو و  عوارض عدم تأمين تو١ ـ ٥ـ ١٠ عوارض تثبيت کاربري و ٤ـ ١٠بند 
و کسري پارکينگ و ) سرقفلي(تحت عناوين ارزش نوع استفاده ) کسري پارکينگ

 مصوب شوراي ١٣٩٧عوارض کسري فضاي باز برابر تعرفه عوارض محلي سال 
 تقاضاي تسري اثر ابطال مصوبات از تاريخ ١٣اسالمي شهر تبريز، مستنداً به ماده 

 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ٩٢ و ٨٨ و ماده ١٢ ماده ١تصويب آن و وفق بند 
 استدعاي ابطال مصوبات مارالذکر را از محضر رياست ديوان و ١٣٩٢مصوب سال 

  ." قضات هيأت عمومي دارد
ب ـ آقاي محمد فرضي به وکالت از آقاي داوود ايماني به موجب دادخواستي 

 مصوب ١٣٩٧ تعرفه عوارض محلي سال ١٠ از ماده ٥ـ ١٠ و ٤ـ ١٠ابطال بند 
شوراي اسالمي شهر تبريز را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعالم کرده 

  :است که
احتراماً با پيوست نمودن يک برگ وکالتنامه به نام آقاي داوود ايماني مالک ثبتي " 

رساند نظر به اينکه موکل بنده نسبت به   تبريز به استحضار مي١٠ واقع در بخش ٨/١٤٦١
اند که مراتب  تجاري در کاربري تجاري که نسبت به پروانه تجاري را نمودهتوسعه زيربناي 

 ٠٠٠/٤٠٠/٦٥٥/٢ قانون شهرداريها نسبت به پرداخت مبلغ ١٠٠با ارجاع به کميسيون ماده 
 ماليات بر ارزش افزوده ١٢ ماده ٨ جريمه نقدي ملزم گرديده است و به استناد بند ريال

 قانون ياد ٥باشند و طبق ماده  رداخت ماليات معاف ميمنقول از پ غير اموال١٣٨٧مصوب 
در قبال مابه ازاست و با توجه به اينکه  غيرشده ارائه خدمات به معني انجام خدمت براي

 تفويض گرديده است و ١٠٠تکليف و اختيار چنين مواردي برابر قانون به کميسيون ماده 
بري تجاري نسبت به توسعه آن اقدام و با توجه به اينکه موکل اينجانب طبق پروانه با کار

 توسط کميسيون به پرداخت جريمه ملزم گرديده و هيچ ١٠٠با ارجاع به کميسيون ماده 
گونه تغيير کاربري و مغايرت کاربري به وقوع نگرفته شده و شهرداري قبال آن خدمتي 

ابراين تصويب آن ارائه نداده تا نسبت به مطالبه عوارض ارزش افزوده خود را محق بداند، بن
توسط شوراي اسالمي شهر تبريز خارج از اختيارات آنها بوده و وضع قاعده آمره مشعر بر 
الزام اشخاص بدون در نظر گرفتن حقوق مکتسبه مالک که در کاربري تجاري نسبت به 

  جريمه گرديده لذا مطالبه ١٠٠پروانه تجاري نسبت به توسعه آن اقدام وتوسط ماده 
 ٥ـ ١٠ عوارض ارزش روز نوع استفاده و ١٠ـ ٤ بند ١٠تي تحت عناوين ماده مبالغ هنگف

کسري پارکينگ طبق تعرفه عوارض محلي مصوب شوراي اسالمي شهر تبريز که با اعمال 
زور و فشار و تهديد به تعطيلي محل و پلمپ و تخريب، مالک را نسبت به پرداخت 

 قانون اساسي ١٧٠قسمت دوم اصل دهند و به استناد  عوارضات غيرقانوني قرار مي
 قانون تشکيالت، وظايف و ٧١ ماده ١٦ و بند ٨٠جمهوري اسالمي ايران و به استناد ماده 

 که مقرر داشته ١١/٣/١٣٧٥انتخابات شوراهاي اسالمي کشور و انتخاب شهرداران مصوب 
ومي کشور مصوبات شوراهاي اسالمي نبايد با وظايف و اختيارات قانوني آنها و قوانين عم

مغايرت داشته باشد و تصويب مصوبه بايد توسط هيأتي مرکب از وزير کشور، وزير 
استدعاي دادگستري وشوراهاي اسالمي وضع گردد، بنابراين از محضر رياست و قضات 

 در خصوص ٥ـ ١٠ارزش روز نوع استفاده و بند % ٢٠ مبني بر اخذ ٤ـ ١٠ بند ١٠ابطال ماده 
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 اختيارات مرجع تصويب گ را به علت مغاير قانون و خارج از حدوداخذ عوارض کسري پارکين
 ديوان عدالت اداري و تصويب مجدد مصوبات بدون ٩٢را به علت عدم رعايت مفاد ماده 

هاي صادره ياد شده توسط هيأت عمومي ديوان عدالت اداري تحت  رعايت مفاد دادنامه
  ."  تصويب آن رادارم از تاريخ١٣٩٧عنوان مصوبه تعرفه عوارض محلي سال 

  :متن مقرره مورد اعتراض به قرار زير است
   شهرداري تبريز١٣٩٧تعرفه عوارض محلي سال " 

  ـ عوارض تثبيت بناي تجاري توسط مراجع قانوني٤ـ ١٠
ـ عوارض تثبيت زيربناي تجاري، انباري تجاري، بالکن داخل مغازه، ١٤جدول شماره 

 قانون ٩٩ و ماده ١٠٠سط کميسيون ماده افزايش عرض دهنه، تفکيک و تجميع تو
   )H(ها به ازاء هر مترمربع  شهرداري

  
  نحوه محاسبه عوارض  شرحرديف

تجاري، انباري تجاري و بالکن داخل مغازه که بر اساس يک پنجم ارزش   ١
  ارزش تقويم روز% ٢٠  سرقفلي تعيين جريمه شده است

بر اساس ارزش معامالتي تجاري، انباري تجاري و بالکن داخل مغازه که   ٢
  ارزش تقويم روز% ٣٥  ساختمان تعيين جريمه شده است

 ٦٠ pd  عوارض پذيره تعويض سقف با تجديد بناي مغازه مجاز موجود  ٣

  تبديل انباري تجاري مجاز به تجاري  ٤
  افزايش عرض دهنه و ارتفاع  ٥
  به بيش از نصف مساحت مغازهافزايش سطح بالکن داخل مغازه   ٦

ارزش اضافه شده % ٢٠
  تقويم روز

ارزش اضافه شده % ١٥  تفکيک و تجميع واحدهاي تجاري  ٧
  تقويم روز

  
هاي رو باز به   براي مساحت مشاعات و سرويس بهداشتي در حياط و بالکن١ـ١٠ـ٤

  . اخذ خواهد شد٥٠ pd بالکن رو باز به شارع pd٣٠حياط عوارض پذيره برابر 
 عالوه بر ٥٠ pdشيده تجاري رو به شارع معادل  عوارض بالکن رو پوـ٢ـ ١٠ـ ٤

  .گردد مي تعيين ١٤عوارض، جدول شماره  
 فضاهاي بازي که به صورت غيرمسکوني جهت بعضي مشاغل از جمله ـ١٠ـ ٤ـ ٣

 حکم ١٠٠هاي ماده  شود از سوي کميسيون سنگ فروشي و آهن فروشي استفاده مي
ازاي هر مترمربع عرصه مورد استفاده ماهانه  عوارض آن به گردد ميتثبيت بناي آنها صادر 

pd توضيح اينکه اخذ عوارض فوق . گردد مي درصد بدون حق تبديل به اعياني تعيين ١٠
برداري از کاربري فوق بوده و هيچ حقي در مورد تغيير کاربري ايجاد  صرفاً براي بهره

صيلي صورت نخواهد کرد و کليه اقدامات شهرداري بر اساس کاربري مصوب طرح تف
خواهد گرفت و در صورت درخواست پروانه ساختماني، احداث زيربنا برابر کاربري مصوب 

  .بااخذ عوارض قانوني خواهد بود
 بناهاي تجاري و خدماتي تثبيت شده در مراجع قانوني که سال احداث ـ١٠ـ ٤ـ ٤

 و از اول باشد باشد از پرداخت عوارض اين ماده معاف مي  مي١٣٤٩و تبديل آن قبل از 
هاي بعد از آن برابر   و براي سال٢٠ pd عوارض پذيره آن ١٣٦٠ تا آخر سال ١٣٤٩سال 

  . خواهد بود١٤جدول شماره 
 شهرداري مجاز به صدور پروانه ساختماني بدون تأمين فضاي باز ـ١٠ـ ١ ـ ٨

در صورت تخلف ساختماني بدون تأمين فضاي باز و تثبيت . باشد و پارکينگ نمي
 قانون شهرداري، ٩٩ و ماده ١٠٠هاي احداثي از طريق کميسيون ماده  اعياني

محاسبه و وصول   ٣٠٠ pdعوارض آن به ازا هر مترمربع فضاي از بين رفته معادل 
  .خواهد شد
  :ـ شهرداريها مکلفند در مورد حريم شهر اقدامات زير را بنمايند٩٩ماده 

  .توجه به توسعه احتمالي شهرـ تعيين حدود حريم و تهيه نقشه جامع شهرسازي با١
بندي و تفکيک  ـ تهيه مقرراتي براي کليه اقدامات عمراني از قبيل قطعه٢

کشي ـ ايجاد باغ و ساختمان ـ ايجاد کارگاه و کارخانه و همچنين  اراضي ـ خيابان
تهيه مقررات مربوط به حفظ بهداشت عمومي مخصوص به حريم شهر با توجه به 

سازي و مقررات مذکور پس از تصويب  م و نقشه جامع شهرحري. نقشه عمراني شهر

انجمن شهر و تأييد وزارت کشور براي اطالع عمومي آگهي و به موقع اجرا گذاشته 
  .خواهد شد
ـ تغيير حدود فعلي شهرها از لحاظ اجراي مقررات قانون اصالحات ارضي ١تبصره

  .تاثيري نخواهد داشت
 بايستي تماماً به شهرداريهاي گردد ميا عايد ـ عوارضي که از عقد قرارداده٢تبصره

  .محل اجراي قرارداد پرداخت گردد
ـ به  منظور حفظ بافت فرهنگي ـ سياسي و اجتماعي تهران و شهرستانهاي ٣ 

کرج، ورامين، شهريار و بخشهاي تابع ري و شميرانات، دولت مکلف است حداکثر 
رج، ورامين، شهريار و  ماه نسبت به اصالح حريم شهر تهران، ک٣ظرف مدت 

بخشهاي تابعه ري و شميرانات بر اساس قانون تقسيمات کشوري و منطبق بر 
هاي حاصل از اجراي اين بند  هزينه. محدوده قانوني شهرستانهاي مذکور اقدام نمايد

نقاطي که در اجراي .  اين قانون تأمين خواهد شد٢از محل درآمد موضوع تبصره 
شوند در صورتي که در محدوده  اريهاي مذکور جدا مياين قانون از حريم شهرد

قانوني و استحفاظي شهر ديگري قرار گيرند عوارض متعلقه کماکان توسط 
شهرداري مربوط دريافت خواهد شد و در غيراين صورت توسط بخشداري مربوط 

وجوه واريزي % ٨٠همه ساله الاقل معادل . گردد مياخذ و به حساب خزانه واريز 
 اين ٣ر بودجه ساالنه کل کشور براي فعاليتهاي عمراني موضوع تبصره مذکور د

  .قانون منظور خواهد شد
هاي  ـ به منظور حفاظت از حريم مصوب شهرهاي استان تهران، شهرداري١تبصره

 قانون نظارت بر گسترش شهر تهران مصوب ٢مربوطه مکلفند از مقررات تبصره ذيل ماده 
  . استفاده نمايند١٧/٥/١٣٥٢

ـ به منظور جلوگيري از ساخت و سازهاي غيرمجاز در خارج از حريم ٢تبصره
مصوب شهرها و نحوه رسيدگي به موارد تخلف کميسيون مرکب از نمايندگان 
وزارت کشور، قوه قضاييه و وزارت مسکن و شهرسازي در استانداريها تشکيل خواهد 

ح جامع به تصويب چنانچه طر(کميسيون حسب مورد و باتوجه به طرح جامع . شد
نامه احداث بنا در خارج از محدوده قانوني و   آيين٤نرسيده باشد با رعايت ماده 

نسبت به صدور رأي قلع بنا يا جريمه معادل پنجاه ) ١٣٥٥حريم شهرها مصوب 
مراجع . درصد تا هفتاد درصد قيمت روز اعياني تکميل شده اقدام خواهد نمود

ي که طبق مقررات اين قانون و نظر کميسيون ذيربط موظفند براي ساختمانهاي
براي آنها جريمه تعيين و پرداخت گرديده در صورت درخواست صاحبان آنها برابر 

  .گواهي پايان کار صادر نمايند
ـ شهرداريهاي سراسر کشور مکلفند عالوه بر اعتبارات دولتي حداقل هشتاد ٣ تبصره

نمايند با نظارت  ستحفاظي شهرها کسب ميدرصد از عوارض و درآمدهايي را که از حريم ا
فرمانداري و بخشداري ذيربط در جهت عمران و آباداني روستاها و شهرکهاي واقع در 
حريم خصوصاً در جهت راه سازي، آموزش و پرورش، بهداشت، تأمين آب آشاميدني و 

  " .کشاورزي هزينه نمايند
تبريز به موجب اليحه   در پاسخ به شکايت مذکور، رئيس شوراي اسالمي شهر 

  : توضيح داده است که٢٩/٧/١٣٩٧ت ـ /ش/٣٧٢٠/٥شماره 
 ١٣٩٦ تعرفه عوارض محلي شهرداري مصوب سال ١٠خواسته شاکي ابطال ماده   " 

قبل از پاسخ در ماهيت . باشد  مي١٣٩٧شوراي اسالمي شهر تبريز براي اجرا در سال 
وراي اسالمي که مورد تقاضاي ابطال  مصوبه ش١٠شود آن قست از ماده  توضيحاً عرض مي

 تعرفه عوارض محلي شهرداري تبريز در ١٨از طرف شاکي قرار گرفته است همان ماده 
ها در سه بخش  باشد که تحت عنوان عوارض ابقاي اعياني  مي١٣٩٧هاي پيش از  سال

مسکوني و غيرمسکوني و عوارض کسري پارکينگ واحدهاي ابقاء شده در آراي 
ي ماده صد قانون شهرداري، توسط شوراي اسالمي شهر تبريز به تصويب ها کميسيون

 تعرفه ادغام ١٠ درماده ١٣٩٧رسيده بود و در تعرفه عوارض محلي مربوط به سال 
  .گرديده و مورد تقاضاي ابطال از طرف شاکي است

 مصوبه مورد تقاضاي ابطال، مستند به قانون و اختيارات حاصل از بند: در ماهيت اوالً
 قانون ٥٥ ماده ١ قانون تشکيالت و وظايف شوراي اسالمي کشور و تبصره ٨٠ ماده ١٦

ماليات بر ارزش افزوده و مطابق قوانين و مقرراتي است که در مواد قانوني مذکور به آن 
  .استناد شده است
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هاي ماده صد  پرداخت جريمه تخلف ساختماني در اجراي آراي کميسيون:  ثانياً
، گردد مي به تنهايي موجب تغيير عنوان بناي غيرمجاز به بناي مجاز نقانون شهرداري

 مذکور، صرفاً مالک متخلف را در ١٠٠هاي ماده  بلکه پرداخت جريمه مطابق تبصره
شرايطي برابر با مالک غيرمتخلف در زمينه برخورداري از حق اخذ پروانه ساختمان 

کميسيون ماده صد تواماً منطبق با نتيجتاً اخذ عوارض و جريمه موضوع . دهد قرار مي
مقررات حاکم در اين خصوص است به عبارت ديگر جريمه بابت تخلفات ساختماني 

هاي ماده صد قانون شهرداري مالک متخلف به پرداخت  که به موجب آراي کميسيون
شود، ربطي به عوارض قانوني مربوط به پروانه ساختمان و ساير عوارض  آن محکوم مي

ر هر حال مالک مکلف است مطابق معمول عوارض قانوني متعلقه را پرداخت ندارد و د
نمايد و اين معني در آراي متعدد صادره از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مورد 

ـ ١٩٩ و ٢٥/١١/١٣٩٣ـ ٥٨٧تأکيد قرار گرفته است به طوري که در آراي شماره 
مشابه شکايت مطروحه در  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در موارد ١٠/٥/١٣٩٠

 قانون شهرداري در واقع و ١٠٠جرايم مندرج در ماده : (پرونده حاضر تصريح گرديده
نفس االمر به منزله مجازات تخلفات ساختماني مورد نظر مقنن بوده و انواع مختلف 

شود،  عوارض قانوني در حقيقت از نوع ديواني ناشي از اعمال مجاز محسوب مي
ظ تفاوت و تمايز وجوه عناوين مذکور از يکديگر، مصوبه مورد شکايت بنابراين به لحا

از جهت اينکه مفيد لزوم استيفاي عوارض قانوني مربوط است، مغايرتي با قانون 
 ١/٤/١٣٩٥ـ ٢٤٢ رأي شماره ٩/٨/١٣٩٦ ـ ٧٨٦و ايضاً به موجب رأي شماره ) ندارد

 آن اخذ عوارض  پيش گفته که طي٢٥/١١/١٣٨٣ـ ٥٨٧به جهت تعارض با رأي 
 قانون شهرداري مغاير قانون تشخيص نشده است ١٠٠عالوه بر جرايم کميسيون ماده 

 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ٩١در اجراي ماده 
مصوبه شوراي اسالمي : (الذکر تصريح گرديده است  نقض شده و در رأي فوق١٣٩٢

ر جرايم کميسيون ماده صد قانون شهرداري قابل در وضع عوارض قانوني عالوه ب
  . " لذا تقاضاي صدور حکم بر رد شکايت را دارد) گردد ميابطال تشخيص ن

 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب ٨٤در اجراي ماده 
شود و هيأت مذکور   پرونده به هيأت تخصصي شوراهاي اسالمي ارجاع مي١٣٩٢سال

 تحت عنوان ٤ـ ١٠ بند ٢٠/٣/١٣٩٩ ـ ١٠٥ الي ١٠٤ادنامه شماره به موجب د
 شهرداري تبريز ١٣٩٧عوارض تثبيت بناي تجاري توسط مراجع قانوني از تعرفه سال 

» ها  قانون شهرداري٩٩و ماده «مصوب شوراي اسالمي شهر تبريز به استثناء عبارت 
 رأي مذکور به علت عدم .را قابل ابطال تشخيص نداد و رأي به رد شکايت صادر کرد

اعتراض از سوي رئيس ديوان عدالت اداري و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري 
  .قطعيت يافت

 عوارض عدم تأمين توقفگاه خودرو و کسري پارکينگ از ٥ـ ١٠در خصوص بند 
 و ٥٤٨ شوراي اسالمي شهر تبريز به موجب دادنامه شماره ١٣٩٧تعرفه عوارض سال 

 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان ٨٥ و ٨٢ به استناد مواد ٢٥/٤/١٣٩٩ ـ٥٤٧
  .  قرار رد درخواست صادر گرديده است١٣٩٢عدالت اداري مصوب سال 

 ٩٩و ماده « در خصوص عبارت ٤ـ ١٠  و قسمتي از بند ٨ـ ١ـ ١٠رسيدگي به بند 
اسالمي شهر  مصوب شوراي ١٣٩٧ تعرفه عوارض محلي سال ١٠از ماده » قانون شهرداري

  .تبريز در دستور کار هيأت عمومي قرار گرفت
 با حضور رئيس و معاونين ٤/٦/١٣٩٩هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 

ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از 
  . استبحث و بررسي با اکثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده

  
   هيأت عموميرأي

ـ با توجه به اينکه در آراء متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري وضع ١
عوارض براي کسري فضاي باز در مصوبات شوراهاي اسالمي شهرها، مغاير قانون و 

 ١ ـ ٨ـ ١٠خارج از حدود اختيارات تشخيص و ابطال شده است، بنابراين تصويب بند 
 به داليل مندرج در رأي ١٣٩٧رداري تبريز براي سال از تعرفه عوارض محلي شه

 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مغاير قانون و خارج از ٢٤/٩/١٣٩٣ ـ ١٥٢٩شماره 
 و ٨٨ و مواد ١٢ ماده ١حدود اختيارات شوراي اسالمي شهر است و مستند به بند 

 از تاريخ ١٣٩٢ قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ١٣
  .شود تصويب ابطال مي

ها امالک مستقر در روستاها و خارج از محدوده   قانون شهرداري٩٩ـ موضوع ماده ٢
ها ندارد، به همين جهت وضع عوارض براي  و حريم شهرها است و ارتباطي با شهرداري

و ماده «موضوع ماده مذکور خارج از صالحيت شوراي اسالمي شهر است و ذکر عبارت 
 تعرفه مورد ١٠ از ماده ١٠ـ ٤بعد از کميسيون ماده صد در بند » ها انون شهرداري ق٩٩

اعتراض مغاير قانون مذکور و خارج از صالحيت شوراي اسالمي شهر است و مستند به 
 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري ١٣ و ٨٨ و مواد ١٢ ماده ١بند

  .شود ل مي از تاريخ تصويب ابطا١٣٩٢مصوب سال 
  رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي

  
  ١/٧/١٣٩٩                                                                           ٩٩٠٠٠٩٣رهشما

  بسمه تعالي
  جناب آقاي اكبرپور

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

شاكيان موضوع اعالم تعارض «:  با موضوع٤/٦/١٣٩٩ مورخ ٩٩٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٠٧٤٢
قبل از عقد قرارداد مستقيم با دانشگاه، كارگر يك شركت خدماتي طرف قرارداد با 

 حق سنوات و مانده  قانون كار پرداخت٧١ و ٢٤اند و مصاديق مواد  دانشگاه بوده
مرخصي آنان براساس آخرين حقوق دريافتي برعهده شركت مزبور به عنوان كارفرما 

باشد   قانون كار مي١٣ ماده ١بوده است و تعهد دانشگاه در قبال آنان در حد تبصره
 تجديدنظر كه به رد ٢٥بنابراين رأي شعبه . كه به اين تعهد خود عمل كرده است

جهت درج در روزنامه رسمي به » . و موافق مقررات استشكايت صادرشده صحيح
  .گردد ميپيوست ارسال 

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

  ٩٩٠٠٠٩٣: رونده پ     شماره٧٤٢ :ماره دادنامهش     ٤/٦/١٣٩٩: خ دادنامهتاري
   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:مرجع رسيدگي

   آقاي ذکريا نظري تاجاني:کننده تعارض اعالم
   اعالم تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري  :موضوع

 اعالم ١٦/١١/١٣٩٨ آقاي ذکريا نظري تاجاني به موجب نامه مورخ :گردش کار
  :کرده است که

ي بدين وسيله اينجانب ذکريا نظري تاجاني چون بنا به دادخواست تقديم: با احترام" 
به ديوان عدالت اداري به خواسته اعتراض به نحوه محاسبه پاداش و سنوات و ذخيره 

 ٢٥مرخصي محل خدمت در دانشگاه علوم پزشکي شهرستان لنگرود ـ ارجاع پرونده به شعبه 
ـ ١٥٤٦ديوان و ابالغ رأي به شماره   در حالي که بعد از تجديدنظرخواهي دانشگاه ٢٥/٦/١٣٩٨ 

 در حالي که ١٤/١١/١٣٩٨ ـ١٧١٨٩ و نقص رأي به شماره دادنامه علوم پزشکي لنگرود
 ٢٥ام توسط احدي از همکاران اينجانب به نام محمد اله ورديان در شعبه مشابه اين خواسته

 تجديدنظرخواهي دانشگاه  و عدم٢٥/٦/١٣٩٨ ـ١٥٤٧ديوان رأي به نفع وي صادر به شماره 
چون در رسيدگي اين دو خواسته مشابه هم لکن . علوم پزشکي لنگرود اين رأي اجرا شد

همکارم موفق به دريافت حق و حقوق خود شده است لکن به دليل نقص رأي بدوي در 
با اين وجود به دليل تعارض در دو آراء به .  حقم ضايع گرديده است٢٥تجديدنظر شعبه 

   " .وجود آمده اينجانب استدعاي رسيدگي جهت احقاق حقم را دارم
  :ها و مشروح آراء به قرار زير است روندهگردش کار پ

  بدوي ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره٢٥ شعبه :الف
 با موضوع دادخواست آقاي ذکريا نظري تاجاني به طرفيت ٩٨٠٩٩٨٠٩٠٢٧٠١٢٤٩

دانشگاه علوم پزشکي گيالن و به خواسته اعتراض به نحوه محاسبه پاداش و سنوات و 
و الزام ) ١٣٩٦سال ( الزام به محاسبه بر اساس آخرين حکم کارگزيني ذخيره مرخصي و

 ـ ٩٨٠٩٩٧٠٩٠٢٧٠١٥٤٦ مبلغ مذکور به موجب دادنامه شماره التفاوت مابهبه پرداخت 
  :  به شرح زير رأي صادر کرده است٢٥/٦/١٣٩٨
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 ٤ و ٣، ٢با مالحظه و بررسي اوراق و محتويات پرونده و از آنجا که مطابق مواد 
وزارت (هيأت علمي دانشگاه علوم پزشکي  غيرنامه اداري و استخدامي کارمندان نآيي

باشد و فرقي بين  کارمند در مؤسسه اعم از قراردادي و پيماني و رسمي مي) بهداشت
نامه   آيين٥آن قائل نشده است و مطابق ماده   غيرقراردادهاي منعقده از قرارداد کار و
 سابقه خدمت محسوب گرديده است با اين اوصاف مذکور خدمت تمام وقت به عنوان

 بود باشد نخواهد نامه مذکور که شاکي مشمول آن مي فرقي بين قراردادهاي مزبور مطابق آيين
نامه مذکور در صورتي که آن قسمت از سابقه خدمت کارمند که در   آيين١٠٣مطابق ماده 

 و اال به ازاء هر گردد ميمت کسر اند پاداش پايان خد ازاء آن وجوه بازخريدي دريافت کرده
پاداش پايان خدمت ) تا سي سال(سال خدمت يک ماه آخرين حقوق و مزاياي مستمر 

باشد و لذا اقدام خوانده در پرداخت پاداش پايان خدمت به تفکيک نمودن  قابل پرداخت مي
به اينکه قراردادها به مشمول قانون کار و قرارداد حجم کار معين بالوجه بوده با توجه 

بايست در همان  چنانچه قابل احتساب بر اساس قانون کار بوده باشد در اين فرض مي
هاي مزبور و در پايان هر سال خدمتي به عنوان سنوات خدمت پرداخت به نامبرده  سال

گرفت که اين گونه نبوده است، بنابراين با رد دفاعيات ابرازي خوانده و لذا شکايت  انجام مي
ه استناد مـواد . باشد ميشاکي وارد   قـانون تشکيالت و آيين دادرسـي ديوان ٦٥ و ١١، ١٠ـب

ه ورود شکايت و الزام خوانده به اجابت خواسته  خـواهان صادر و اعالم عدالت اداري حکم ـب
تاريخ ابالغ قابل تجديدنظرخواهي در شعب  رأي صادره ظرف بيست روز از. گردد مي

  .باشد  ميتجديدنظر ديوان عدالت اداري
 تجديدنظر ديوان عدالت اداري ٢٥در اثر تجديدنظرخواهي از رأي مذکور، شعبه   

 با استدالل زير رأي ٢/١١/١٣٩٨ـ ٩٨٠٩٩٧٠٩٥٥٨٠٥٤١٢به موجب دادنامه شماره 
  :کند مذکور را نقض مي

 تا زمان بازنشستگي بر اساس آخرين حکم ١٣٨٥پاداش پايان خدمت شاکي از سال 
ه و پرداخت شده است شاکي به عدم محاسبه پاداش پايان خدمت کارگزيني محاسب

باشد که شعبه بدوي حکم بر  سنوات شرکتي بر اساس آخرين حکم کارگزيني معترض مي
علي ايحال از آنجا که نيروهاي شرکتي مستخدم دستگاه . ورود شکايت صادر نموده است

 نيروهاي شرکتي توسط شوند لذا پرداخت پاداش پايان خدمت به اجرايي محسوب نمي
دستگاه اجرايي مبناي قانوني ندارد با توجه به مراتب فوق اعتراض تجديدنظرخواه وارد 

. گردد ميتشخيص ضمن نقض دادنامه تجديدنظرخواسته حکم به رد شکايت صادر و اعالم 
  .رأي صادره قطعي است

 ٩٨٠٩٩٨٠٩٠٢٧٠١٢٥٠ بدوي ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره ٢٥ شعبه :ب
 موضوع دادخواست آقاي محمد اله ورديان سالکويه به طرفيت دانشگاه علوم پزشکي با

گيالن و به خواسته اعتراض به نحوه محاسبه پاداش و سنوات و ذخيره مرخصي و الزام به 
 به موجب دادنامه شماره ١٣٩٦محاسبه بر اساس آخرين حکم کارگزيني سال 

  : به شرح زير رأي صادر کرده است٢٥/٦/١٣٩٨ ـ٩٨٠٩٩٧٠٩٠٢٧٠١٥٤٧
 ٤ و ٣، ٢با مالحظه و بررسي اوراق و محتويات پرونده و از آنجا که مطابق مواد 

وزارت (نامه اداري و استخدامي کارمندان غيرهيأت علمي دانشگاه علوم پزشکي  آيين
بين باشد و فرقي  کارمند در مؤسسه اعم از قراردادي و پيماني و رسمي مي) بهداشت

نامه   آيين٥قراردادهاي منعقده از قرارداد کار و غيرآن قائل نشده است و مطابق ماده 
مذکور خدمت تمام وقت به عنوان سابقه خدمت محسوب گرديده است با اين اوصاف 

باشد  نامه مذکور که شاکي مشمول آن مي مطابق آيين فرقي بين قراردادهاي مزبور
نامه مذکور در صورتي که آن قسمت از سابقه خدمت  ن آيي١٠٣نخواهد بود مطابق ماده 

اند پاداش پايان خدمت کسر  کارمند که در ازاء آن وجوه بازخريدي دريافت کرده
تا سي ( و اال به ازاء هر سال خدمت يک ماه آخرين حقوق و مزاياي مستمر گردد مي
 پرداخت پاداش باشد و لذا اقدام خوانده در پاداش پايان خدمت قابل پرداخت مي) سال

پايان خدمت به تفکيک نمودن قراردادها به مشمول قانون کار و قرارداد حجم کار 
معين بالوجه بوده با توجه به اينکه چنانچه قابل احتساب بر اساس قانون کار بوده 

 هاي مزبور و در پايان هر سال خدمتي بايست در همان سال باشد در اين فرض مي
گرفت که اين گونه نبوده است،  داخت به نامبرده انجام ميعنوان سنوات خدمت پر به

به استناد مواد . باشد بنابراين با رد دفاعيات ابرازي خوانده و لذا شکايت شاکي وارد مي
 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري حکم به ورود ٦٥ و ١١، ١٠

رأي صادره . گردد مي اعالم شکايت و الزام خوانده به اجابت خواسته خواهان صادر و

ظرف بيست روز از تاريخ ابالغ قابل تجديدنظرخواهي در شعب تجديدنظر ديوان 
  .باشد عدالت اداري مي

  .اين رأي به لحاظ عدم تجديدنظرخواهي قطعيت يافت
 با حضور رئيس و معاونين ٤/٦/١٣٩٩هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 

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

  
   هيأت عموميرأي

  .تعارض در آراء محرز است: الف
هاي توسعه  قانون احکام دائمي برنامه ١به موجب ماده : اوالً با توجه به اينکه :ب
ها بدون رعايت قوانين و مقررات   امور استخدامي دانشگاه١٣٩٥ مصوب سال کشور

نامه اداري،   آيين٥و مطابق ماده  باشد عمومي کشور تابع مصوبات هيأت امناء خود مي
هاي علوم پزشکي و خدمات  استخدامي و تشکيالتي کارمندان غيرهيأت علمي دانشگاه

 تي را در مواردي، سوابق خدمت غيردول١٣٩١بهداشتي درماني کشور مصوب سال 
عنوان سابقه خدمت محسوب کرده است که به موجب قوانين خاص، خدمت دولتي  به

نامه اداري استخدامي و تشکيالتي   آيين٨٧محسوب شده باشد، همچنين در ماده 
کارمندان غيرهيأت علمي دانشگاه علوم پزشکي گيالن همراه با آخرين اصالحات مصوب 

مواردي که در اين «انشگاه مذکور نيز مقرر شده  مصوب هيأت امناء د١٣٩٧سال 
بيني نشده است تا طرح و تصويب آن در هيأت امناء تابع قوانين و  نامه پيش آيين

هاي  در مورد وضعيت نيروهايي که به واسطه شرکت ً:ثانيا. مقررات عمومي کشور است
قانون  ١٨ و ١٧ کنند، مواد هاي اجرايي از جمله دانشگاه فعاليت مي خصوصي در دستگاه

شود از  هاي اجرائي اجازه داده مي به دستگاه«:  مقرر کرده استمديريت خدمات کشوري
ها و مؤسسات غيردولتي براساس فعاليت  طريق مناقصه و با عقد قرارداد با شرکت

مشخص، حجم کار معين، قيمت هر واحد کار و قيمت کل به طور شفاف و مشخص 
در صورت عدم مراجعه متقاضيان، . د را تأمين نمايندبخشي از خدمات مورد نياز خو

شود با رعايت قانون برگزاري مناقصات و تأييد سازمان از طريق ترک  اجازه داده مي
هاي غيردولتي که براساس احکام  کارمندان بخش.تشريفات مناقصه اقدام گردد

دولتي و ساير بيني شده در اين قانون، تمام و يا قسمتي از وظايف و تصدي امور  پيش
امور قابل واگذاري که حسب قوانين و مقررات مربوط معين خواهد شد را عهده دار 

هاي  دستگاه. گردند باشند، کارکنان تحت پوشش کارفرماي غيردولتي تلقي مي مي
کارفرمايان اين  .اجرائي هيچ گونه تعهد و يا مسؤوليتي در قبال اين کارمندان ندارند

 و قانون کار و تأمين اجتماعيکارمندان تحت پوشش خود مطابق کارمندان موظّفند با 
قانون احتساب سوابق خدمت در  :ثالثاً. »...ساير قوانيـن و مقررات مربوطه رفتار نمايند

  هاي دولتي در نهادهاي انقالب اسالمي و ها و مؤسسات و شرکت وزارتخانه مستخـدمين
 مصوب هاي دولتي ها و مؤسسات و شرکت همأموريت کارکنان نهادهاي مزبور به وزارتخان

هاي اجرايي   امکان احتساب سوابق خدمت در بخش خصوصي در دستگاه١٣٦٤سال 
قانون نحوه تأثير سوابق خدمت غيردولتي در احتساب حقوق وجود ندارد و به موجب 

 سنوات خدمت در ١٣٧٢ مصوب سال بازنشستگي و وظيفه و مستمري کارکنان دولت
فاً در تعيين حقوق يا مستمري بازنشستگي و وظيفه قابل احتساب بخش خصوصي صر

باشد، بنابراين از آنجا که شاکيان موضوع آراء مورد تعارض قبل از عقد قرارداد  مي
طرف قرارداد با » شرکت خدماتي گيل اطمينان پامچال«مستقيم با دانشگاه، کارگر 

پرداخت حق سنوات و مانده مرخصي  قانون کار ٧١ و ٢٤اند و مطابق مواد  دانشگاه بوده
آنان بر اساس آخرين حقوق دريافتي بر عهده شرکت مزبور به عنوان کارفرما بوده است 

باشد که به اين   ميکار قانون ١٣ ماده ١و تعهد دانشگاه در قبال آنان در حد تبصره 
شعبه تعهد عمل کرده است و بيش از اين تکليفي بر عهده نداشته است، بنابراين رأي 

 که در مقام ٢/١١/١٣٩٨ـ ٥٤١٢ تجديدنظر ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه ٢٥
 بدوي ديوان عدالت اداري، رأي به رد ٢٥ شعبه ٢٥/٦/١٣٩٨ ـ ١٥٤٦نقض رأي شماره 

 و ١٢ ماده ٢بند اين رأي به استناد . شکايت صادر شده صحيح و موافق مقررات است
 براي ١٣٩٢مصوب سال  ادرسي ديوان عدالت اداريقانون تشکيالت و آيين د ٨٩ماده 

  .االتباع است شعب ديوان عدالت اداري و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه الزم
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