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 ٩/٤/١٣٩٢                                                                     هـ/ب    ٢١٠٦٣رهشما
 جناب آقاي دكتر احمدي نژاد

 رياست محترم جمهوري اسالمي ايران
 هـ٤٨١٧٦/ت٢٥٧٩٣٢نامه هيأت محترم وزيران به شماره  تصويب رونوشتبازگشت به 

ها  ، متعاقب بررسي»وتايتو يص خودرويمجوز ورود و ترخ«، موضوع: ٢٣/١٢/١٣٩١ورخ م
و مستنداً به صدر  »تطبيق مصوبات دولت با قوانين هيأت بررسي و«و اعالم نظر مقدماتي 
) و يكصد و ٨٥قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(«) الحاقي به ٤ماده واحده و تبصره(

 ) قانو١٣٨سي و هشتم(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  نامه اجرايي ) آيين١٠و ماده(» جمهوري اسالمي ايران و اصالحات بعدي  ن اساسي
قانوني و اعالم نتيجه   هت اقدام الزم در مهلت مقررمراتب متضمن اعالم نظر قطعي ج آن، 

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

ص خودرو از يت ورود و ترخيث که متضمن معافين حياطالق عبارت مصوبه از ا«
 يدات صنعتير توليد خودرو و سايتول يفي) قانون ارتقاء ک٢مندرج در ماده( يهاتيمحدود

 »قانون است. مغايرباشد،  ـ  ناظر به ضوابط استاندارد خودرو مي١٣٨٩داخلي ـ مصوب سال 
 يس مجلس شوراي اسالمي ـ علي الريجانيرئ

 
                                                                                                ١١/٤/١٣٩٢ 

 ٨٩/٣٨٦رونده: السه پک    195 ماره دادنامه:ش     ٢٠/٣/١٣٩٢خ دادنامه: تاري
 يهيأت عمومي ديوان عدالت ادار مرجع رسيدگي:

 آقاي محمدرضا اميري فر ي:شاك
اليحه تجميع عوارض  ٢بند پ ماده  ١ابطال تبصره  موضوع شكايت و خواسته:

 ١٣/١١/١٣٨٨مصوب آباد  خرم محلي و بهاي خدمات شهر
اليحه  ٢بند پ ماده  ١شاکي به موجب دادخواستي، ابطال تبصره  گردش كار:

را خواستار شده و  ١٣/١١/١٣٨٨وب مصآباد  خرم تجميع عوارض محلي و بهاي خدمات شهر
 در جهت تبيين خواسته اعالم کرده است:

شهر رساند: شوراي اسالمي  احتراماً، اين جانب خواهان دعوا به استحضار مي«
اليحه تجميع عوارض محلي و بهاي خدمات مصوب  ٢بند پ ماده  ١آباد در تبصره  خرم
برخالف مندرجات پروانه اقدام به  ساختمانهاي مسکوني که«آورده است که  ١٣/١١/١٣٨٨

نمايند چنانچه کميسيون ماده صد رأي بر  تبديل يک واحد مسکوني به دو واحد يا بيشتر
از مساحت هر دو  P٥٠ابقاي آن بدهد عالوه بر وصول جريمه عوارضي، معادل هر مترمربع 

عدالت  ديوانحال آن که ماده مذکور برخالف رأي وحدت رويه » واحد وصول خواهد شد.
قانون  ١٠٠است و غير از اينها قانونگذار در ماده  ٢٠/١٢/١٣٨٧ـ  ٨٤٨شماره  اداري به
 هاي آن انواع تخلفات ساختماني و ميزان حريم آن را مشخص کرده است. تبصرهو شهرداري 

صريح ماده لذا تعيين جريمه توسط شوراي شهر به شرحي که فوقاً اشاره شد خالف نص 
بوده و از  ٨٤٨شماره  ي و رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري بهقانون شهردار ١٠٠

اليحه تجميع  ٢بند پ ماده  ١اختيارات شوراي شهر خارج است. لذا نظر به اين که تبصره 
خالف قانون است، ابطال  ١٣/١١/١٣٨٨مصوب  آباد عوارض محلي و بهاي خدمات شهر خرم

 »آن مورد استدعاست.
ثبت دفتر  ٢٣/٨/١٣٨٩ـ١٧٩٧يحه اي که به شماره هـ/همچنين شاکي به موجب ال

 انديکاتور هيأت عمومي شده اعالم کرده است:
مصوبه  ٤آباد مبني بر لغو بند  اين جانب محمدرضا اميري فر از شوراي شهر خرم«
رأي هيأت  در مورد تفکيک يک واحد مسکوني به دو يا چند واحد با توجه به ١٩٦

، ٨٤٨ه شهرداري اردبيل و ابطال آن مصوبه به شماره دادنامه عمومي ديوان در موضوع مشاب
برابري را براي  ٥٠مردمي، جريمه  آباد براي سرپوش نهادن به اعتراضات فرمانداري خرم

 ٢٥برابري کاهش داده است. الزم به ذکر است که جريمه  ٢٥متقاضيان سال گذشته به 
متر در هر طبقه  ٢٠٠ن با زير بناي اي براي هر مترمربع يک ساختما برابري قيمت منطقه

شود که در اين شرايط  طبقه مسکوني چيزي حدود يکصد و پنجاه ميليون تومان مي ٥و 
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 آيد. علي اي حال با عنايت به موضوع سازندگان مسکن به هيچ وجه بر نميرکودي از عهده 
 ٥٠ Pود و کسر آباد به اقدام اشتباه خ مشابه شهرداري اردبيل و اذعان مسؤولين شهري خرم

و نيز با عنايت به عدم تعميم قانون به ماسبق، مستدعي است در جهت ابطال  P٢٥به 
 »آباد را برطرف فرماييد. مصوبه مذکور تسريع فرموده و ظلم آشکار نسبت به شهر محروم خرم

ثبت دفتر  ٢٩/٩/١٣٩٠ـ  ٥٨٠١٠٨٨اي که به شماره  متعاقباً شاکي به موجب اليحه
قانون ديوان عدالت اداري و ابطال مصوبه  ٢٠أت عمومي شده، اعمال ماده انديکاتور هي

 مورد اعتراض از تاريخ تصويب را درخواست کرده و توضيح داده است که:
شهر  شوراي اسالمي ٢بند پ ماده  ١در خصوص خواسته تقاضاي ابطال تبصره « 
با  اين جانب به  مشابهآباد، نظر به صدور رأي هيأت عمومي ديوان در خصوص خواسته  خرم

مصوبه ضوابط  ٢٥ماده  ٦با موضوع ابطال بند  ٢٠/١٢/١٣٨٧ـ  ٨٤٨شماره دادنامه 
تفکيک اعياني شوراي اسالمي شهر اردبيل، که اقدام شهرداري در خصوص وضع عوارض 
خاص در خصوص احداث بناي مازاد بر تراکم مندرج در پروانه ساختماني و تفکيک يک 

دو يا چند واحد مسکوني آپارتماني تحت عنوان عوارض کسر فضاي آزاد واحد مسکوني به 
و عالوه بر آن عوارض ارزش افزوده که در رأي فوق دريافت عوارض ارزش افزوده از 

 افزايش درآمد مشمول ماليات محسوب نشده و اين اقدام با اختيارات تفويض بهمصاديق 
 شوراي اسالمي شهر اردبيل منافات داشته است.

الذکر که مشابه خواسته اين جانب بوده و رأي اصداري  ذا با عنايت به رأي فوقل
مبني بر ابطال مصوبه است، خواهشمند است با ملحوظ نظر قرار دادن رأي فوق و لحاظ 

قانون ديوان عدالت اداري که اثر ابطال مصوبات را از زمان صدور رأي هيأت  ٢٠ماده 
در خصوص حکم صادر شده نسبت به خواسته اين داند، نسبت به تسري آن  عمومي مي

 »جانب، دستورات شايسته و مقتضي را معمول فرماييد.
 عوارض زيربنا و ضوابط نحوه صدور شناسنامه ساختماني ٢ماده 
 پ ـ نحوه محاسبه عوارض زير بنا «
 ـ عوارض زيربنا ساختمانهاي مسکوني تک واحدي به شرح ذيل است:١
 

 حداقل عوارض هر مترمربع عوارض مساحت هر مترمربع احد مسكونيسطح ناخالص يك و رديف

 ريال ٢٠٠/٢ % (ده درصد)١٠ P مترمربع ٦٠تا  ١

 ريال ٤٠٠/٢ % (هجده درصد)١٨ P مترمربع ١٠٠تا  ٢

 ريال ٧٠٠/٢ % (بيست و پنج درصد)٢٥ P مترمربع ١٥٠تا  ٣

 ريال ٣٠٠/٣ % (چهل درصد)٤٠ P مترمربع ٢٠٠تا  ٤

 ريال ٨٠٠/٣ % (پنجاه و پنج درصد)٥٥ P مترمربع ٣٠٠تا  ٥

 ريال ٤٠٠/٤ % (هفتاد درصد)٧٠ P مترمربع ٤٠٠تا  ٦

 ريال ٥٠٠/٥ % (نود درصد)٩٠ P مترمربع ٥٠٠تا  ٧

 ريال ٦٠٠/٦ % (صد و بيست درصد)١٢٠ P مترمربع و باال ٦٠٠تا  ٨

 
 قانون مالياتهاي ٦٤ه اي موضوع ماد عبارت است از آخرين ارزش منطقهP  تذکر: نماد

 شود. مستقيم تعيين و ابالغ مي
يک واحد  : ساختمانهاي مسکوني که برخالف مندرجات پروانه اقدام به تبديل١تبصره

مسکوني به دو واحد يا بيشتر نمايند چنانچه کميسيون ماده صد رأي بر ابقاي آن بدهد 
مساحت هر دو واحد وصول از  ٥٠ Pعالوه بر وصول جريمه عوارضي، معادل هر متر مربع 

 »خواهد شد.
آباد، به موجب اليحه  در پاسخ به شکايت مذکور، رئيس شوراي اسالمي شهر خرم

 توضيح داده است که: ٢٩/٧/١٣٨٩ـ  ٢٣٥٩/٣٦/٨٩شماره 
ـ تصويب و اخذ برخي عوارض و جرايم همان گونه که  مستحضريد در قانون ١«

دهي  خدماتدارنده  دارد و به دليل هزينه  شهرداريها و قانون تجميع عوارض حالت باز
نظر قانونگذار نيست.  شهرداري به اين گونه امالک، درآمدزايي اين عوارض و جرايم مد

 از جمله، عوارض و يا جرايم حذف پارکينگ و عوارض يا جرايم تفکيک غير مجاز.
 ١٣٨٩ ـ عوارض موضوع نامه ارسالي از طرف هيأت ديوان عدالت اداري از سال٢

 ١٣٨٩سال  ١٩٦شود. که در جلسه  در قانون تجميع عوارض محلي مصوب و اجرا مي
ساختمانهايي که تا پايان سال «آباد به صورت ذيل اصالح شد  شوراي اسالمي شهر خرم

رأي ماده صد مبني بر ابقا در خصوص امالکي که نسبت به افزايش تعداد واحدهاي  ١٣٨٨
اي اخذ شود و ساختمانهايي که از  ابر قيمت منطقهبر ٢٥اند، عوارض  آن مبادرت کرده

به بعد رأي ماده صد در خصوص آنها مبني بر ابقا در مورد افزايش تعداد  ١٣٨٩سال 
اي  برابر قيمت منطقه ٥٠واحدهاي ساختمان مغاير با پروانه صادره شهرداري منجر شود، 

 » عالوه بر ساير عوارضات اخذ خواهد شد.

 کميسيون ٢٣/٣/١٣٨٣آپارتمان در برخي امالک بر اساس مصوبه  ـ صدور پروانه جهت٣
زاي هر واحد آپارتمان فضاي باز  به ا» مترمربع٢٠«کيد بر رعايت آباد که تأ خرم در شهر ٥ماده 

مين پارکينگ براي هر واحد دارد، مقدور است، که تبديل و افزايش تعداد و همچنين تأ
 نمايد. را ملغي مي ٥اي اين مصوبه کميسيون ماده واحدهاي ساختمان توسط مالکان در ابتد

آباد و بندهاي پيوست آن براي هر  ضوابط طرح تفصيلي شهر خرم ٣ـ١ـ در بند ٤
پذيري محله، تراکم جمعيتي خاصي تعريف کرده  آباد بر اساس جمعيت منطقه شهر خرم

آن است که عدم رعايت آن باعث تجمع جمعيت شهر در برخي مناطق خاص و در پي 
رسان مانند شهرداري ـ آب و  دهي توسط ادارات و شرکتهاي خدمات عدم توانايي خدمات

 شود. فاضالب ـ گاز ـ مخابرات و... مي
لذا ضمن آرزوي توفيق آن هيأت در برپايي عدالت براي همه شهروندان جمهوري 
اسالمي خواهشمند است موارد فوق جهت صدور رأي نهايي در جهت منافع عموم 

 دان مد نظر قرار گيرد.شهرون
   »ضمناً مدارک و مستندات اشاره شده در نامه جهت استحضار ضميمه است.

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و 
دادرسان شعب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده 

 کند. صدور رأي مبادرت مي به
 

 هيأت عمومي رأي
قانون تشکيالت، وظايف و  ٧٧و ماده  ٧١ماده  ١٦نظر به اين که به موجب بند 

بعدي، اصالحات  و ١/٣/١٣٧٥انتخابات شوراهاي اسالمي کشور و انتخاب شهرداران مصوب 
نظر  تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در

شود از جمله  وظايف  عمومي دولت که از سوي وزارت کشور اعالم مي گرفتن سياست
شوراي اسالمي شهر تعيين و احصاء شده است و مطابق ماده صد قانون شهرداري و 

هاي آن، مالکان اراضي واقع در محدوده شهرها مکلفند با اخذ پروانه از شهرداري  تبصره
 ١تمان اقدام کنند، بنابراين در تبصره مربوط و رعايت مراتب مندرج در آن به احداث ساخ

بدون  تعرفه مورد اعتراض که براي کل مساحت زيربناي هر دو واحد و ٢بند پ ماده 
بيني شده است خالف قانون و خارج  محاسبه عوارض دريافتي قبلي، وصول عوارض پيش

و  ١٩ه ماد ١به استناد بند باشد و  آباد مي از حدود اختيارات شوراي اسالمي شهر خرم
قانون ديوان عدالت اداري حکم به ابطال آن از تاريخ صدور مصوبه صادر  ٤٢و  ٢٠مواد 

 شود. و اعالم مي
 رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري                         
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 211ـ212ـ213 ماره دادنامه:ش                ٢٧/٣/١٣٩٢خ دادنامه: تاري
 ١٩٧ـ  ٤٣٠ـ ٨٩/٦٩٨رونده: السه پک

 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شرکت صنايع مخابراتي راه دور با وکالت  ـ٢آقاي هاشم شمشيري نسب  ـ١ ي:شاك

 يه جو و ابراهيم الريجانيآقايان اسد پيرا
 ـ ک٤٤١٦٥/ت٢٦٢٧٤٩مصوبه شماره  ٣ابطال بند  موضوع شكايت و خواسته:

 وزيران عضو كارگروه حمايت از توليد ٢٧/١٢/١٣٨٨
مصوبه  ٣آقاي هاشم شمشيري نسب به موجب دادخواستي، ابطال بند  گردش كار:

ايت از توليد را وزيران عضو كارگروه حم ٢٧/١٢/١٣٨٨ ـ ک٤٤١٦٥/ت٢٦٢٧٤٩شماره 
 خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعالم کرده است که:

رساند شرکت صنايع مخابراتي راه دور ايران طبق مصوبه  احتراماً به عرض مي«
 در سفر دور دوم استاني هيأت دولت ٢٥/٢/١٣٨٨هـ ـ ٤٢٥٣٨/ت٢٨٥٢١شماره 

، به دليل ١٣٦٩ر مصوب سال قانون کا ١٤٣ماده  به جمهوري اسالمي ايران و به استناد
اختالفات دسته جمعي کارگري با کارفرما، براي آن مديريت دولتي تعيين و اين مسؤوليت 
تعيين مدير را بر عهده وزارت صنايع و معادن گذاشت. وزارت صنايع و معادن نيز با استناد 

مصوب هاي کشور  قانون حمايت از صنايع و پيشگيري از تعطيلي کارخانه ١٢به ماده 
آن را تحت پوشش تنها نهاد مرتبط يعني هيأت حمايت از صنايع قرار داد،  ١٣٤٣سال 

به اين ترتيب براي شرکت مدير دولتي تعيين و اداره آن از دست سرايدار خارج گرديد، 
ماه حقوق و مزايا از  ١٠ذکر است کارکنان شرکت قبل از دوره هيأت بيش از  الزم به

اين موضوع منجر به از دست رفتن آبروي شغلي و اجتماعي براي کارفرما طلب داشتند که 
 و بروز بسياري از بحرانها شد. با توجه به پيگيريهاي مختلف به عمل آمده عدم پرداختافراد 

مبلغي به عنوان تنخواه که در قانون هيأت حمايت نيز به آن اشاره شده است، باعث شد 
  .جهت مديريت مفيد شرکت در اختيار داشته باشدزم اجرايي منصوب دولت نتواند ابزار ال هيأت


