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

  تومان ۴۵۰۰تك شماره 

  ١  مراجع قضايي سراسر كشور  ١٣/١١/١٣٩٩  ها و ضابطان دادگستري به پذيرش مستقيم شكايات مردم الزام دادسراها و دادگاهبخشنامه 

  ٨ابطال تعرفه شماره  : ديوان عدالت اداري با موضوع هيأت عمومي ١١٨٧رأي شماره 
  ٢  شوراي اسالمي شهر محالت  ٢/١٠/١٣٩٩   شوراي اسالمي شهر محالت١٣٩٨ عوارض محلي سال 

 يالت مالينسبت به انعقاد قرارداد تسهدر خصوص اقدام وزارت راه و شهرسازي نامه  تصويب
 ين ماليبه منظور تأم ا بانک مسکنم بيه در گردش و به صورت مستقين سرمايبه منظور تأم
   آن دستگاهيا هي سرمايها يي تملک دارايها  از طرحياز بخشيلگرد موردنيد ميخر

٨/١١/١٣٩٩  
ـ وزارت امور اقتصادي   وزارت راه و شهرسازي 
ـ بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران    و دارايي 

  سازمان برنامه و بودجه کشور 
٤  

  هـ٥٥٦٣٣ت/٦٣٧٩٣نامه شماره  بيتصو) ١(زء  به جيالحاق) ٣(تبصره اصالح 
  ٨/١١/١٣٩٩  ١٦/٥/١٣٩٧ مورخ 

ـ وزارت امور  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي 
  وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ اقتصادي و دارايي 

ـ وزارت نفتـ  وزارت اطالعات    وزارت راه و شهرسازي 
ـ وزارت فرهنگ   وزارت کشورـ  وزارت دادگستري 

ـ وزارت جهادکشاورزيـ  وزارت ميراث  و ارشاد  اسالمي 
ـ سازمان برنامه   فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي 

   و بودجه کشورـ  بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران 
ـ ستاد  سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران 

ـ دبيرخانه شوراي عالي  مرکزي مبارزه با قاچاق کاال و ارز 
ـ ص   نعتي و ويژه اقتصادي مناطق آزاد تجاري 

٤  

  هاي دامي مصوبه شوراي رقابت در خصوص بررسي مسائل و مشكالت بازار نهاده
  ٤  جهاد كشاورزيوزارت   ١/١٠/١٣٩٩  هاي يك روزه سازي جوجه  و معدوم

  
  
  
  
  

  ١٤/١١/١٣٩٩                                                        ١٠٠/١٥١٨٣٢/٩٠٠٠رهشما
  آقاي دكتر اكبرپورجناب 

  رئيس محترم هيأت مديره و مديرعامل روزنامه رسمي كشور
 رياست محترم ١٣/١١/١٣٩٩ مورخ ١٠٠/١٥١٥٢٧/٩٠٠٠تصوير بخشنامه شماره 

ها و ضابطان دادگستري به پذيرش  الزام دادسراها و دادگاه«قوه قضاييه در خصوص 
  .گردد ست ايفاد ميجهت درج در روزنامه رسمي به پيو» مستقيم شكايات مردم

  مديركل دبيرخانه قوه قضاييه ـ دكتر محسن محدث
  

  ١٣/١١/١٣٩٩                                                        ١٠٠/١٥١٥٢٧/٩٠٠٠رهشما
ها و ضابطان دادگستري به پذيرش مستقيم  الزام دادسراها و دادگاهبخشنامه 

  شكايات مردم
 با اصالحات و الحاقات بعدي ١٣٩٢رسي كيفري، مصوب در اجراي قانون آيين داد

و به منظور افزايش دقت و سرعت در ارائه خدمات قضايي و كاهش اطاله دادرسي در 

رساني به اصحاب پرونده در مراحل تحقيقات مربوط، از تاريخ  تقديم شكايات و اطالع
فناوري اطالعات صدور اين بخشنامه مراجع قضايي، ضابطان دادگستري و مركز آمار و 

  .باشند قوه قضاييه موظف به رعايت و اجراي موارد زير مي
 قانون آيين ٦٩ها در اجراي ماده  ـ در صورت مراجعه شاكي به دادسرا، دادستان١

دادرسي كيفري، شكايت كتبي و شفاهي را همه وقت قبول و نسبت به ثبت الكترونيكي 
وده و به قيد فوريت آن را حسب مورد آن در سامانه مديريت پرونده قضايي اقدام نم

جهت انجام اقدام قانوني با صدور دستورات الزم به ضابطان دادگستري يا به يكي از 
در ارجاع شكايت به ضابطان مهلت . اختالف ارجاع كنند شعب دادسرا و يا شوراهاي حل

ماره اختالف مطابق بخشنامه ش اجراي دستورات قضايي معين و در ارجاع به شوراي حل
 با تعيين مهلت حداكثر يك ماهه عمل شود و ٢٨/٥/١٣٩٨ مورخ ١٠٠/٦٣٩٤٠/٩٠٠٠

همين . از ارجاع پرونده در مواردي كه زمينه صلح و سازش وجود ندارد خودداري شود
 به دادگاه حكم براي رييس حوزه قضايي يا معاون ارجاع در مواردي كه شكايت مستقيماً

  .شود، جاري است كيفري تقدم مي
اند   قانون آيين دادرسي كيفري، ضابطان دادگستري مكلف٤٤ و ٣٧ـ برابر مواد ٢

لذا در صورت مراجعه شاكي به ضابطان، . وقت قبول نمايند شكايت كتبي يا شفاهي را همه
آوري و حفظ  ضمن قبول شكايت، در جرائم مشهود، تمام اقدامات الزم را به منظور جمع

  ع جرم و جلوگيري از فرار يا مخفي شدن متهم به عمل آوردهار و ادله وقوـآالت، ادوات، آث

 ١٣٩٩ ماه  بهمنشانزدهم نبهـشپنج
 

  ٢٢١٠٨ شماره ششمسال هفتاد و 

)١٣٦٨( 
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و تحقيقات الزم را انجام و بالفاصله شكايت و نتايج اقدامات انجام شده را نزد مقام قضايي 
در جرايم غيرمشهود با قيد فوريت مراتب را براي كسب تكليف و . مربوط ارسال نمايند

  .الم نماينداخذ دستورهاي الزم به مقام قضايي مربوط اع
، )نام الكترونيكي ثبت(ـ با توجه به الزامي بودن ثبت نام مراجعان در سامانه ثنا ٣

نام الكترونيكي كليه شكات و متهماني كه در  واحدهاي قضايي مستقيماً نسبت به ثبت
  .اند، اقدام نمايند نام نشده سامانه فوق ثبت

 پذيرش و ارسال شكايات و اند بر نحوه ها و رؤساي دادگستري موظف ـ دادستان٤
اختالف و اجراي  فرآيند مربوط نظارت نموده و چنانچه صلح و سازش توسط شوراي حل
شود، در مهلت  دستور يا تكميل تحقيقات مقدماتي در شكاياتي كه به ضابطان ارجاع مي
  .مقرر ميسر نشود، به محض اتمام مهلت مذكور مراتب را پيگيري نمايند

ناوري اطالعات قوه قضاييه اقدامات زير را ظرف سه ماه معمول  ـ مركز آمار و ف٥
  :نمايد مي

الف ـ فراهم نمودن امكان ارسال شكايات به صورت خودكاربري از طريق سامانه 
  خدمات الكترونيك قضايي در شكاياتي كه فاقد پيچيدگي قضايي است؛ 

الزم جهت ب ـ فراهم نمودن امكان خودكاربري براي اشخاصي كه دانش حقوقي 
  طرح شكايت را دارند؛
 به اصحاب پرونده حسب مورد در خصوص ارسال شكوائيه به رساني پ ـ اطالع

  مرجع ذيربط و نحوة پيگيري؛
شكايات و نتيجه اقدامات انجام شده به ترتيب مقرر در اين بخشنامه از طريق پيامك 

  يا طريق مقتضي ديگر؛
  جراي اين بخشنامه در مراجع قضايي؛ت ـ فراهم نمودن اقدامات فني الزم براي ا

 ث ـ فراهم نمودن امكان ارسال شكايات و نتيجه تحقيقات از طريق ضابطان دادگستري
به مقام قضايي و ارسال دستورات قضايي به ضابطان از طريق الكترونيك، با همكاري 

  ضابطان دادگستري؛
خدمات الكترونيك ج ـ نظارت بر ثبت و ارسال سريع شكايات دريافتي توسط دفاتر 

  به مرجع قضايي ذيصالح؛
  .چ ـ ايجاد دسترسي الكترونيكي به دادستانها جهت نظارت بر نحوه ارجاع شكايات

نظارت بر حسن اجراي بخشنامه حسب مورد با رؤساي كل دادگستري و دادستان 
  .باشد كل كشور مي

  رئيس قوه قضائيه ـ سيدابراهيم رئيسي
  

  ٢٣/١٠/١٣٩٩                                                                        ٩٨٠٠٧٥٩شماره
  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 
 عوارض ٨ابطال تعرفه شماره «:  با موضوع٢/١٠/١٣٩٩ مورخ ٩٩٠٩٩٧٠٩٠٥٨١١١٨٧

جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست »  شوراي اسالمي شهر محالت١٣٩٨محلي سال 
  . گردد ارسال مي

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

  ٩٨٠٠٧٥٩ :    شماره پرونده١١٨٧:    شماره دادنامه ٢/١٠/١٣٩٩: تاريخ دادنامه
   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:مرجع رسيدگي

   رضا علي خاني  آقاي:شاكي
 ١٣٩٨ عوارض محلي سال ٨ابطال تعرفه شماره  :موضوع شکايت و خواسته

  شوراي اسالمي شهر محالت
 عوارض محلي ٨تعرفه شماره  ابطالـ شاکي به موجب دادخواستي ١ :گردش کار

را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعالم حالت  شوراي اسالمي شهر م١٣٩٨سال 
  :کرده است که

  االسالم والمسليمن بهرامي محالتي رياست محترم ديوان عدالت اداري، حضرت حجت" 
 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت ٩٢با سالم، احتراماً در اجراي ماده 

 و ١٨/١/١٣٩١ ـ ٧٧٠ آراي شماره اداري با توجه به آراي متعدد هيأت عمومي از جمله
ـ ٩٧٧ و ١٤/٧/١٣٩٤ـ ٨٦٩ و ١٦/٢/١٣٩٢ ـ ١١٦ و ١٦/٢/١٣٩٢ ـ ١٠٠ الي ٩٧
 ٦/٩/١٣٩٧ـ ١٧٩٤ و ٧/٩/١٣٩٦ ـ ٨٦٠ الي ٨٤٠ و ١٩/٦/١٣٩٦ـ ٥٧٣ و ٥/٨/١٣٩٤

 شهرداري محالت به مصوبه شماره ٩٨ عوارض سال ٨تقاضاي ابطال تعرفه شماره 
اي شهر محالت با عنوان عوارض اختصاصي پارکينگ  شور٩/١١/١٣٩٧ش م ـ /١٢٥٧

عمومي در سطح شهر جهت هر واحد مسکوني در خصوص اخذ عوارض به جهت عدم 
  .  پارکينگ را استدعا دارم تأمينامکان

  :باشد متن مقرره مورد اعتراض به شرح ذيل مي
عوارض اختصاصي احداث پارکينگ عمومي در سطح شهر جهت هر واحد : عنوان

  )مترمربع ٢٥معادل (ني مسکو
در مواردي که به تشخيص شهرداري امکان احداث پارکينگ مقدور ) ١تبصره 

 پارکينگ عمومي سطح شهر که مالکين  تأمينبه منظور) موارد شش گانه ذيل(باشد  نمي
ها مصوب  نامه مالي شهرداري  آيين٢٩ ماده ٢بتوانند از آنها استفاده نمايند، به استناد بند 

نامه اجراي نحوه وضع و وصول عوارض   آيين٧ با اصالحات بعدي و ماده ١٢/٤/١٣٤٦
گردد تا براي احداث پارکينگ عمومي سطح   اين عوارض تصويب مي٧/٧/١٣٨٧مصوب 

  . وصول و هزينه گردد) عوارض اختصاصي(شهر به عنوان 
 متر و بيشتر ٢٠هاي به عرض  ـ ساختمان در فاصله پنجاه متري تقاطع خيابان١

  . واقع شده و دسترسي به محل اتومبيل رو نداشته باشد
ـ ساختمان در محلي قرار گرفته باشد که ورود به پارکينگ مستلزم قطع درختان ٢

 . 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 کوچه٣

 . باشدعبور اتومبيل ن
ـ ساختمان در بر معبري قرار گرفته باشد که به علت شيب زياد، احداث پارکينگ ٤

 . در آن از نظر فني مقدور نباشد
 ـ در صورتي که وضع و فرم زمين زير ساختمان به صورتي باشد که از نظر فني ٥

 . نتوان در سطح طبقات احداث پارکينگ نمود
 متر و بيشتر قرار داشته و ٤٥السير به عرض  هاي سريع  ـ ساختمان در بر خيابان٦

 . دسترسي به محل اتومبيل رو نداشته باشد
 گانه فوق منطبق با ٦هاي   پارکينگ در رديف تأمينجهت مالکيني که ): ٢تبصره 

 نباشد و يا پذير امکان وزارت کشور ٣/٣/٧١ مورخ ٢٩٣٧/١/٣/٣٤بخشنامه شماره 
ينگ مورد نياز واحدهاي تجاري و مسکوني خود هاي تجاري که قصد احداث پارک مجتمع

 نمايند بدون  تأمين) متري١٠٠حداکثر تا شعاع (پالک مورد پروانه  غير از را در امالکي
  . باشد  پارکينگ، شهرداري مجاز به صدور پروانه مي تأميناخذ عوارض

  تأمين نسبت به٢در صورتي که مالکين نتوانند در راستاي تبصره ): ٣تبصره 
 متري ١٠٠رکينگ واحدهاي تجاري، مسکوني، اداري، بهداشتي، درماني و غيره تا شعاع پا
   پارکينگ را طبق نظر تأمين نمايند، شهرداري عوارض تأمينرا

ترين پارکينگ عمومي جانمايي شده در طرح  کارشناس رسمي دادگستري از نزديک
ر طرح پارکينگ عمومي جامع و يا تفصيلي، که بر مبناي قيمت ميانگين امالک واقع د

  . نمايد گردد، وصول مي مقوم مي
اندازي  اين عوارض براي مطالعه، خريد زمين، اجاره زمين، احداث در راه): ٤تبصره 
  . شود ميهاي عمومي سطح شهر هزينه  پارکينگ

 ها، عوارض اختصاصي احداث پارکينگ عمومي در سطح شهر جهت بانک): ٥تبصره 
 ها و ها و شرکت الحسنه کليه سازمان هاي قرض ، صندوقمالي و اعتباريمؤسسات 
) ١(شوند و مشمول تبصره  دولتي و عمومي که از طريق اصول بازرگاني اداره ميمؤسسات 

 پارکينگ آنها به قيمت روز طبق نظريه کارشناس رسمي  تأمينباشند، عوارض مي
  . ددگر دادگستري و اولويت امالک تعيين شده توسط شهرداري، وصول مي

 هيات ١٢/١٢/٨٦ مورخ ١٤٨١ ـ١٤٧٧بر اساس راي قطعي شماره ): ٦تبصره 
 ماده صد قانون ٥عمومي ديوان عدالت اداري نظر به اينکه قانون گذار به شرح تبصره 

هاي  شهرداري تکليف عدم رعايت پارکينگ را معين و متخلف را بر اساس راي کميسيون
م نموده وصول عوارض در مورد عدم رعايت مقرر در آن ماده به پرداخت جريمه محکو
  . پارکينگ، خالف هدف و حکم مقنن است

در زمان )  عوارض٩مطابق تعرفه شماره ( تراکمي ١کليه مالکين منطقه ): ٧تبصره 
 گانه تبصره يک گردند، ٦صدور پروانه ساختماني اضافه اشکوب، چنانچه مشمول موارد 

 پارکينگ معادل پنجاه درصد ارزش روز همان  تأمينشهرداري بابت هر مترمربع عوارض
  . نمايد پالک را طبق نظريه کارشناس رسمي دادگستري وصول مي

پرداخت حق الزحمه کارشناسي به صورت مساوي، پنجاه درصد به عهده ): ٨تبصره 
  . باشد مالک و پنجاه درصد به عهده شهرداري مي
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وبات شوراي اسالمي شهر قبل از ها و مص ها و دستورالعمل کليه بخشنامه): ٩تبصره 
  ". گردد اين مصوبه در اين خصوص لغو و بال اثر مي

  : ـ متن تعرفه مورد اعتراض به شرح زير است٢ 
عوارض اختصاصي احداث پارکينگ عمومي در سطح شهر جهت هر :  ـ عنوان٨" 

  )مترمربع ٢٥معادل (واحد مسکوني 
  

  مأخذ و نحوه محاسبه عوارض  شرح

اصي احداث پارکينگ عوارض اختص
  عمومي

 ذيل تعرفه ٧ و ٣، ٢هاي  طبق تبصره
  .عمل شود

  
در مواردي که به تشخيص شهرداري امکان احداث پارکينگ مقدور ) ١تبصره 

 پارکينگ عمومي سطح شهر که مالکين  تأمينبه منظور) موارد شش گانه ذيل(باشد  نمي
ها مصوب  نامه مالي شهرداري  آيين٢٩ ماده ٢به استناد بند . بتوانند از آنها استفاده نمايند

نامه اجراي نحوه وضع و وصول عوارض   آيين٧ با اصالحات بعدي و ماده ١٢/٤/١٣٤٦
گردد تا براي احداث پارکينگ عمومي سطح   اين عوارض تصويب مي٧/٧/١٣٨٧مصوب 

  . وصول و هزينه گردد) عوارض اختصاصي(شهر به عنوان 
 متر و بيشتر ٢٠هاي به عرض  ه متري تقاطع خيابانـ ساختمان در فاصله پنجا١

  . واقع شده و دسترسي به محل اتومبيل رو نداشته باشد
ـ ساختمان در محلي قرار گرفته باشد که ورود به پارکينگ مستلزم قطع درختان ٢

 . کهن باشد که شهرداري اجازه قطع آن را نداده است
شد که به علت عرض کم کوچه، امکان هايي قرار گرفته با ـ ساختمان در بر کوچه٣

 . عبور اتومبيل نباشد
ـ ساختمان در بر معبري قرار گرفته باشد که به علت شيب زياد، احداث پارکينگ ٤

 . در آن از نظر فني مقدور نباشد
 ـ در صورتي که وضع و فرم زمين زير ساختمان به صورتي باشد که از نظر فني ٥

 . کينگ نمودنتوان در سطح طبقات احداث پار
 متر و بيشتر قرار داشته و ٤٥السير به عرض  هاي سريع  ـ ساختمان در بر خيابان٦

 . نداشته باشد دسترسي به محل اتومبيل رو
 گانه فوق منطبق با ٦هاي   پارکينگ در رديف تأمينجهت مالکيني که ): ٢تبصره 

 نباشد و يا پذير امکان وزارت کشور ٣/٣/٧١ مورخ ٢٩٣٧/١/٣/٣٤بخشنامه شماره 
هاي تجاري که قصد احداث پارکينگ مورد نياز واحدهاي تجاري و مسکوني خود  مجتمع

 نمايند بدون  تأمين) متري١٠٠حداکثر تا شعاع (پالک مورد پروانه  غير از را در امالکي
  . باشد  پارکينگ، شهرداري مجاز به صدور پروانه مي تأميناخذ عوارض

  تأمين نسبت به٢تي که مالکين نتوانند در راستاي تبصره در صور): ٣تبصره 
اشتي، درماني و غيره تا شعاع پارکينگ واحدهاي تجاري، مسکوني، اداري، بهد

 پارکينگ را طبق نظر کارشناس  تأمين نمايند، شهرداري عوارض تأمينمتري را١٠٠
جامع و يا ترين پارکينگ عمومي جانمايي شده در طرح  رسمي دادگستري از نزديک

تفصيلي، که بر مبناي قيمت ميانگين امالک واقع در طرح پارکينگ عمومي مقوم 
  . نمايد گردد، وصول مي مي

اندازي  اين عوارض براي مطالعه، خريد زمين، اجاره زمين، احداث در راه): ٤تبصره 
  . شود ميهاي عمومي سطح شهر هزينه  پارکينگ

ينگ عمومي در سطح شهر جهت عوارض اختصاصي احداث پارک): ٥تبصره 
ها و  الحسنه کليه سازمان هاي قرض مالي و اعتباري، صندوق مؤسسات ها، بانک
شوند و  دولتي و عمومي که از طريق اصول بازرگاني اداره مي مؤسسات ها و شرکت

 پارکينگ آنها به قيمت روز طبق  تأمينباشند، عوارض مي) ١(مشمول تبصره 
گستري و اولويت امالک تعيين شده توسط شهرداري، نظريه کارشناس رسمي داد

  . گردد وصول مي
 هيات ١٢/١٢/٨٦ مورخ ١٤٨١ ـ١٤٧٧بر اساس راي قطعي شماره ): ٦تبصره 

 ماده صد قانون ٥عمومي ديوان عدالت اداري نظر به اينکه قانون گذار به شرح تبصره 

هاي  اس راي کميسيونشهرداري تکليف عدم رعايت پارکينگ را معين و متخلف را بر اس
مقرر در آن ماده به پرداخت جريمه محکوم نموده وصول عوارض در مورد عدم رعايت 

  . پارکينگ، خالف هدف و حکم مقنن است
در زمان )  عوارض٩مطابق تعرفه شماره ( تراکمي ١کليه مالکين منطقه ): ٧تبصره 

گانه تبصره يک گردند،  ٦اشکوب، چنانچه مشمول موارد صدور پروانه ساختماني اضافه 
 پارکينگ معادل پنجاه درصد ارزش روز همان  تأمينشهرداري بابت هر مترمربع عوارض

  . نمايد پالک را طبق نظريه کارشناس رسمي دادگستري وصول مي
پرداخت حق الزحمه کارشناسي به صورت مساوي، پنجاه درصد به عهده ): ٨تبصره 

  . باشد ميمالک و پنجاه درصد به عهده شهرداري 
ها و مصوبات شوراي اسالمي شهر قبل از  ها و دستورالعمل کليه بخشنامه): ٩تبصره 

 . "گردد اين مصوبه در اين خصوص لغو و بال اثر مي
ـ در پاسخ به شکايت مذکور، شهرداري محالت به موجب اليحه شماره ٣  
  :  توضيح داده است که٢٤/٧/١٣٩٨ مورخ ٣٧٣١/١/٢/٩٨

  ترام،با سالم و اح" 
 در مقـام ٩٨٠٩٩٨٠٩٠٥٨٠٠٤٣٤بازگشت به اخطـاريه ابالغي به شـماره پرونده 

  :رساند پاسخ به شکايت به استحضار مي
، جز عوارضي )نه حذف پارکينگ(الف ـ عوارض اختصاصي احداث پارکينگ عمومي 

ها در قانون ماليات بر ارزش افزوده، مشخص نشده و شوراي  باشد که تکليف آن مي
نامه چگونگي   آيين٧، در راستاي ماده )با سير مراحل قانوني الزم(ي شهر محالت اسالم

  . وضع و وصول عوارض نسبت به وضع آن اقدام نموده است
شوراي (ب ـ متعاقب تصويب تعرفه عوارض حذف پارکينگ در مرجع قانوني 

اه سال  بهمن م١٥دارد با درج در روزنامه محلي، مراتب تا  ، اذعان مي)اسالمي شهر
  . االجرا شده است تصويب، اعالم عمومي شده که از ابتداي سال بعد، الزم
 و ديگر ٣/٣/١٣٧١ـ ٣٤/٣/١/٢٩٣٧ج ـ مطابق با بخشنامه وزير کشور به شماره 

اند  ها مجاز گرديده دارد که از آن سال تاکنون، شهرداري مستندات جديد، معروض مي
  .  مربوطه اقدام نمايند پارکينگ، نسبت به وصول عوارض تأمينجهت

د ـ عوارض اختصاصي احداث پارکينگ عمومي، صرفاً از اشخاصي وصول 
 و احداث پارکينگ  تأمينگردد که در زمان اخذ پروانه ساختماني، ملزم به مي
لذا در حالتي که مالک مکلف به احداث پارکينگ بوده، محرز است در . باشند نمي

پرونده به کميسيون ماده صد و صدور حکم به با ارجاع (پي عدم احداث پارکينگ 
، هيچگونه وجه ديگري تحت عنوان عوارض حذف پارکينگ، وصول )پرداخت جريمه

  . نخواهد شد
ه ـ با عنايت به اينکه حسب ضابطه طرح تفصيلي شهر محالت، جهت هر واحد 

ر حال  يک واحد پارکينگ، در ملک د تأمين، احداث و) مترمربع به باال٧٥از (مسکوني 
دارد چنانچه ملک مشمول مصاديق شش گانه حذف  باشد، معروض مي احداث ضروري مي

پارکينگ گردد، عوارض وصولي به عنوان درآمد شهرداري، صرفاً جهت خريداري امالک با 
که در اين صورت و هزينه کرد . (کاربري پارکينگ عمومي، هزينه خواهد شد و الغير

  ). گردد  مي تأمينه پارکينگجهت خريد پارکينگ عمومي، سران
النهايه خواهشمند است با مداقه در متن اليحه تقديمي و مدنظر قرار دادن اين 

 قانون ١٠٠ ذيل ماده ٥عنه، با مفاد تبصره  موضوع که مفاد مصوبه معترض
باشد مضاف بر آنکه تعرفه مورد اعتراض، عوارض اختصاصي  ها، متفاوت مي شهرداري

باشد نه حذف پارکينگ در راستاي رد شکايت شاکي،  اصي مياحداث پارکينگ اختص
  . "اقدام الزم صورت پذيرد

 قانون تشکيالت و آيين ٩٢ـ رسيدگي به موضوع از جمله مصاديق حکم ماده ٤
 قانون تشکيالت و ٨٤دادرسي ديوان عدالت اداري تشخيص نشد و پرونده در اجراي ماده 

أت تخصصي شوراهاي اسالمي ديوان عدالت اداري آيين دادرسي ديوان عدالت اداري به هي
  . ارجاع شد

 با حضور رئيس و ٢/١٠/١٣٩٩  هيأت عمومي ديـوان عدالت اداري در تاريخ 
معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و 

  .  کرده استپس از بحث و بررسي با اکثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت
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  رأي هيأت عمومي
با توجه به اينکه در آراء متعدد هيات عمومي ديوان عدالت اداري وضع عوارض 

 پارکينگ در مصوبات شوراهاي اسالمي شهرها،  تأمينبراي کسري، حذف يا عدم
مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص و ابطال شده است، بنابراين تعرفه 

 شوراي اسالمي شهر محالت به داليل مندرج در ١٣٩٨لي سال  عوارض مح٨شماره 
 هيات عمومي ديوان ١٤/٦/١٣٩٦ ـ٥٧٣ و ١٦/٢/١٣٩٢ ـ ١٠٠ الي ٩٧آراي شماره 

عدالت اداري مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات شوراي اسالمي شهر است و 
ان عدالت  قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديو٨٨ و ماده ١٢ ماده ١مستند به بند 

  . شود مي ابطال ١٣٩٢اداري مصوب سال 
  رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي

  
  ١٣/١١/١٣٩٩                                                      ـ ه٥٨٤٠٦ت/١٣٠٩٦٦ره شما

نسبت به انعقاد قرارداد در خصوص اقدام وزارت راه و شهرسازي نامه  تصويب
  م يه در گردش و به صورت مستقين سرماي به منظور تأميالت ماليتسه

 يها  از طرحياز بخشيلگرد موردنيد مي خرين ماليبه منظور تأم با بانک مسکن
   آن دستگاهيا هي سرمايها ييتملک دارا

  ي وزارت راه و شهرساز
  يي  و دارايوزارت امور اقتصاد

 راني اي اسالمي جمهوريبانک مرکز
  نامه و بودجه کشور سازمان بر

 مورخ ٠٢/١٠٠/١٤٥٥٤١شنهاد شماره ي پ٨/١١/١٣٩٩وزيران در جلسه هيأت 
 و هشتم قانون يکصد و سي و به استناد اصل ي وزارت راه و شهرساز٢٧/١٠/١٣٩٩
  :ران تصويب کردي اي اسالمي جمهورياساس
رد لگيد مي خرين مالي رأساً مجاز است به منظور تأميوزارت راه و شهرسازـ ١
 آن دستگاه مندرج در يا هي سرمايها يي تملک دارايها  از طرحياز بخشيموردن

) ٨(ماده ) ح( کل کشور، براساس بند ١٣٩٩قانون بودجه سال ) ١(وست شماره يپ
قانون الحاق موادي به قانون ) ۵۶(نامه اجرايي ماده واحده قانون اصالح ماده  آيين

هـ ٥٠٩١٣ت/٦٩٤٥٤نامه شماره بيع تصوموضوتنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، 
ه در ين سرماي به منظور تأميالت مالي نسبت به انعقاد قرارداد تسه٢٠/٦/١٣٩٣مورخ 

  . ديم با بانک مسکن اقدام نمايگردش و به صورت مستق
) ٤( به مدت يالت مالي شدن قرارداد تسهياتي از زمان عملين ماليدوره تأمـ ٢

سال دوره تنفس در بازپرداخت ) ١(الت، يخت تسهسال دوره پردا) ١(سال شامل 
ک يان هر سال يدر پا(سال دوره بازپرداخت اقساط به صورت ساالنه ) ٢(الت و يتسه
منظور  ه سازمان برنامه و بودجه کشور بهن ناميالت در قبال تضميتسه. باشد يم) قسط

 وزارت راه و  بهين بودجه سنواتيالت در قواني بازپرداخت اصل و سود تسهينيب شيپ
  .گردد ي پرداخت ميشهرساز
 پول و اعتبار يالت مصوب شوراي معادل نرخ تسهين مالينرخ سود دوره تأمـ ٣

  .شودين ميي تعيالت ماليدر زمان انعقاد قرارداد تسه
الت يسازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است پس از انعقاد قرارداد تسهـ ٤

نامه مذکور نييآ) ١(وست شماره يشرح نمونه پنامه به  نسبت به صدور ضمانتيمال
الت مورد نظر ياز جهت بازپرداخت اقساط تسهي منابع مورد نينيش بياقدام کند و پ

  .دي نماينيبشي پيرا در قانون بودجه سنوات) شامل اصل و سود(
) ٢٢( مجوز ماده يران درخصوص اعطاي اي اسالمي جمهوريبانک مرکز ـ ٥

م يو موافقت با پرداخت مستق ـ ١٣٦٢مصوب  ـ )بهره(بدون ربا  يات بانکيقانون عمل
 .  به بانک مسکن مساعدت الزم را خواهد نموديالت به وزارت راه و شهرسازيتسه
 ي تابعه وزارت راه و شهرسازيياجراهاي  ت نظارت بر عملکرد دستگاهيمسئول ـ ٦

هاي  از پروژهيموردنلگرد ي ميداريالت جهت خرين تسهيح از ايبه منظور استفاده صح
د يافت قسط جديالت و درخواست دريد مصرف تسهيينامه، تأبين تصويموضوع ا

ها ه و به شرکتي تهي خواهد بود که توسط وزارت راه و شهرسازيمطابق دستورالعمل
 .گرددي تابعه خود ابالغ ميهاو سازمان

  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 

  ١٣/١١/١٣٩٩                                                      ـ ه٥٨٠١٧ت/١٣٠٩٦٩ره شما
هـ ٥٥٦٣٣ت/٦٣٧٩٣نامه شماره  بيتصو) ١( به جزء يالحاق) ٣(تبصره اصالح 

  ١٦/٥/١٣٩٧مورخ 
  يي و دارايوزارت امور اقتصادي ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک

  وزارت اطالعات ـ وزارت نفتي ـ رسازوزارت راه و شه ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت
  يوزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي ـ وزارت دادگستر ـ وزارت کشور

  يع دستي و صناي، گردشگريراث فرهنگيوزارت مي ـ وزارت جهادکشاورز
  ران ي اي اسالمي جمهوريبانک مرکز ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

   مبارزه با قاچاق کاال و ارز يستاد مرکز ـ راني اي اسالمي جمهوريمايسازمان صدا و س
   يژه اقتصادي و ويصنعتي ـ  مناطق آزاد تجاري عاليرخانه شورايدب

 ٣٠/٤/١٣٩٩ مورخ ٧٨٨/١٠٠شنهاد شماره ي به پ٨/١١/١٣٩٩وزيران در جلسه هيأت 
 و هشتم قانون يکصد و سي و به استناد اصل يوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک

  :ران تصويب کردي اياسالم ي جمهورياساس
هـ مورخ ٥٥٦٣٣ت/٦٣٧٩٣نامه شماره  بيتصو) ١( به جزء يالحاق) ٣(در تبصره 

 و ١٥/١٢/١٣٩٧هـ مورخ ٥٥٧٨٩ت/١٦٩٣٦٨نامه شماره  بي موضوع تصو١٦/٥/١٣٩٧
  :شودياضافه م" زاتي و تجهآالت ماشينن ارز يتأم"ر قبل از عبارت ي آن، متن زياصالحات بعد

د يبا سررس) نانسيفاير(ن ي باز تأمي بابت اعتبارات اسنادي نرخ رسمن ارز بهيتأم
ه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي يدييه تأي به بعد در صورت ارا٢٢/١/١٣٩٧پرداخت 

 و ١٣٩٦ ي و در سالهايمت گذاري قي نرخ ارز رسمي مربوط بر مبناينکه کاالي بر ايمبن
در هنگام (ه ين ارز آنها مندرج در ثبت سفارش اوليحل تأماند، فارغ از نوع و م ع شدهي توز١٣٩٧
 در يالتفاوت ارز مربوط، از محل ارزها  بابت مابهي از متقاضيافت مبلغ اضافيبدون در) شيگشا

  .باشد ير ميپذ ران امکاني اي اسالمي جمهوريدسترس بانک مرکز
  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 

  
  ١٤/١١/١٣٩٩                                                           ـ ص١٠ـ ٩٩ـ ١٠٨٦رهشما

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

 شوراي رقابت در خصوص مسائل ١/١٠/١٣٩٩ مورخ ٤٤٥به پيوست تصميم جلسه 
. گردد هاي يك روزه، ايفاد مي سازي جوجه اي دامي و معدومه و مشكالت بازار نهاده

) ٤٤(هاي كلي اصل   قانون اجراي سياست٦٩خواهشمند است دستور فرماييد، وفق ماده 
  .قانون اساسي، تصميم صدراالشاره در آن روزنامه درج گردد

  رئيس مركز ملي رقابت ـ رضا شيوا
  

هاي دامي  شكالت بازار نهادهمصوبه شوراي رقابت در خصوص بررسي مسائل و م
  هاي يك روزه سازي جوجه و معدوم

  )١/١٠/١٣٩٩ شوراي رقابت مورخ ٤٤٥تصميم جلسه (
  جهاد كشاورزيوزارت 

  انجمن توليدكنندگان جوجه يك روزه
 هاي يكروزه براساس اطالعيه انجمن صنفي توليدكنندگان سازي جوجه موضوع معدوم

 مورد رسيدگي قرار گرفت و ١٣٩٩وردين ماه سال  فر٣١ و ٣٠جوجه يك روزه در تاريخ 
با عنايت به مفاد اليحه دفاعيه انجمن و همچنين اظهارات دبير انجمن در جلسه شورا، 

و به تبع كاهش تقاضاي (هاي يكروزه  مبني بر اينكه با توجه به كاهش تقاضا براي جوجه
سازي  ريزي و معدوم هيأت مديره انجمن تصميم به كاهش جوجه) مرغ گوشتي در بازار

هاي موجود به منظور جلوگيري از كاهش قيمت جوجه گوشتي گرفته است،  جوجه
اعضاي شوراي رقابت پس از شور با اكثريت آراء ، اين اقدام انجمن صنفي توليدكنندگان 
جوجه يك روزه را به عنوان يك اقدام هماهنگ، مصداق تباني بين اشخاص به نحوي كه 

 قانون اساسي از ٤٤هاي كلي اصل   قانون اجراي سياست٤٤ ماده٢نتيجه آن وفق بند
طريق محدود كردن يا تحت كنترل درآوردن مقدار توليد، خريد يا فروش كاال يا خدمت 

 قانون دستور ٦١ ماده ٤ و ٢در بازار مصداق اخالل در رقابت دانست و به موجب بندهاي 
عمومي در رساني  اطالع«و همچنين » توقف طرفيت توافق از ادامه رويه ضدرقابتي«به 

  .را صادر نمود» جهت شفافيت بيشتر بازار
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