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صفحه  دستگاه اجراء كننده  بيخ تصويتار  ه)يوحدت رو اءن و مقررات و مصوبات آريعنوان مندرجات (قوان
  ١  شعب ديوان عدالت و ساير مراجع اداري  ۳/۲/۱۳۹۸  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري  ۱۰۵الي  ۱۰۳هاي  رأي شماره

  ۶  شعب ديوان عدالت و ساير مراجع اداري  ۱۰/۲/۱۳۹۸  اري هيأت عمومي ديوان عدالت اد ۱۶۰رأي شماره 

  ۸  شعب ديوان عدالت و ساير مراجع اداري  ۱۰/۲/۱۳۹۸  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري  ۱۶۱رأي شماره 

  ١١  شعب ديوان عدالت و ساير مراجع اداري  ۹/۷/۱۳۹۸هيأت عمومي ديوان عدالت اداري  ۱۴۱۳رأي شماره 

) ضوابط و ۲ـ۲ـ۱۸ابطال بند ( با موضوع: ت عمومي ديوان عدالت اداريهيأ ۱۴۰۷رأي شماره 
١٧  شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران  ۹/۷/۱۳۹۸  مقررات طرح توسعه و عمران (جامع) شهر تفت مصوب شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران

  مصوباتهيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ابطال  ۱۴۲۰و  ۱۴۱۹رأي شماره 
  شوراي اسالمي شهرهاي فوالدشهر ۲۲/۵/۱۳۹۴/ش ـ ۶۹۵و  ۳/۸/۱۳۹۴ـ  ۲۱۸شماره  

  الجلسات شهر درخصوص پرداخت حق و ايمان 
شوراي اسالمي شهرهاي فوالدشهر  ۹/۷/۱۳۹۸

  شهر و ايمان 
١٩  

  ٢٢/٧/١٣٩٨   ٩٧٠٠٣٧٧رهشما
  بسمه تعالي

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

  با سالم
 ٩٨٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٠١٠٣هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه رأي  يك نسخه از

به پيوست  جهت درج در روزنامه رسمي ٣/٢/١٣٩٨مورخ  ٩٨٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٠١٠٥الي 
  گردد. ارسال مي

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

  ١٠٥الي  ١٠٣ ماره دادنامه:ش        ۳/۲/۱۳۹۸ خ دادنامه:تاري
  ٩٧/٣٧٧، ٩٧/٣٨١، ٩٧/٩٠٦رونده: پ شماره

  يوان عدالت اداريد يأت عموميه مرجع رسيدگي:
  کل کشور يسازمان بازرس ي:شاك

شهر  ياسالم ي) شورا٢٤ـ ٢) تعرفه شماره (١ابطال  استه:٠موضوع شکايت و خو
ا متروکه و رها شده يو  يو امالک بالاستفاده خاک يانه اراضيصدرا در خصوص عوارض سال

  هر مترمربع يبه ازا

شهر صدرا در خصوص عوارض  ياسالم ي) شورا٢٧ـ ٢تعرفه شماره ( ٢ف ي) رد٢
  و سهم آموزش و پرورشرها شده  يسطح شهر، اراض

شهر صدرا در خصوص عوارض حاصل از  ياسالم ي) شورا٦ـ ٣) تعرفه شماره (٣
  يو سد معبر عموم يل تخلفات ساختمانيوسا آوري جمع

انه يشهر صدرا در خصوص عوارض سال ياسالم ي) شورا٢٩ـ ٢) تعرفه شماره (٤
از تعرفه عوارض  ١٤/١٠/١٣٩٥ـ ٢٠٢موقت از ساختمانها از مصوبه شماره  برداري بهره

  شهر صدرا ياسالم يشورا ١٣٩٦سال  يشنهاديپ
کل کشور  يسازمان بـازرس يو نظارت همگان يسرپرست معاونت حقوق گردش کار:

، ٣٠/١١/١٣٩٦ـ ٢٦٤٥٩٣، ١٢/١٣٩٦//٧ـ  ٢٧٠٦١٠شماره  هاي ت نامهيبه موجب شکا
  اعالم کرده است که: ٢٢/١٢/١٣٩٦ـ  ٣٨٦٣٠٠
 يبهرام ين جناب آقايالمسلماالسالم وحضرت حجت«
   يوان عدالت اداريس محترم ديير

  کميسالم عل
شوراي اسالمي شهر صدرا طي مصوبه شماره رساند: به استحضار مي احتراماً

شهرداري صدرا را  ١٣٩٦تعرفه عوارض پيشنهادي سال  ١٤/١٠/١٣٩٥ـ ٢٠٢
استانداري  ٢٤/١١/١٣٩٥م ـ ٩٥/٣٢٧٧٣/١٠/٥٦تصويب که برابر ابالغيه شماره ص 

  به آن شهرداري ابالغ گرديده است. ١٣٩٦فارس جهت اجرا از ابتداي سال 
 آوري جمععوارض حاصل از  ) مصوبه موصوف (در مورد٦ـ ٣متن تعرفه شماره (

   باشد: مي ري) به شرح زيو سد معبر عموم يل تخلفات ساختمانيوسا
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  ۹۶مصوب سال   نوع خدمات  رديف
  منشاء
  قانوني

  توضيحات

۱  
آوري بيل، کلنگ،  عجم

(کپه) به ازاء هر  استامبولي
  عدد بلوک سيماني ۱۰

  ريال ۰۰۰/۳۰

ند 
ب

۱۶ 
ده 
ما

۷۱ 
ره 
بص
 و ت
راها

شو
ون 

قان
۱ 

ده 
ما

۵۰ 
وده

 افز
ش
 ارز
ت بر

اليا
ن م

قانو
  

*مبالغ آماده شده براي بار اول بابت هزينه 
حمل و بارگيري و جابجايي توسط نيروهاي 

  شهرداري وصول خواهد شد.
صورت تکرار براي بار دوم جرائم مذکور * در 

  برابر خواهد شد. ۲برابر و بار سوم  ۵/۱
* در صورتيکه صاحبان اجناس ياد شده 

روز از تاريخ اخطار جهت  ۱۵ظرف مدت 
اخذ وسايل خود به شهرداري مراجعه ننمايد 

ريال به عنوان  ۵۰۰۰به ازاء هر روز مبلغ 
ديف انبارداري از ايشان وصول خواهد شد. (ر

  )۵الي  ۱
) مصالح ساختماني ۶* هزينه انبار داري رديف (

ريال محاسبه و وصول  ۰۰۰/۵۰به ازاء هر روز 
  خواهدشد.

* صاحبان اجناس حداکثر شش ماه فرصت 
دارند نسبت به ارجاع لوازم خود اقدام نمايند 
در غيراينصورت با توجه به قوانين مالي 

هر ها و با مصوبه شوراي اسالمي ش شهرداري
اجناس ياد شده به مزايده گذاشته و مبالغ 

  مذکور به نفع شهرداري ضبط خواهد شد.

۲  
آوري فرغون، ترازو،  جمع

 ترازوي ديجيتال، پمپ
  آبکش، کمپرسور

  ريال ۰۰۰/۱۵۰

۳  

آوري شمشه، الوار،  جمع
تخته، قالب بندي، تابلو 
فلزي و بنر، هر کيسه 

  سيمان

  ريال ۰۰۰/۱۰۰

۴  
 سيماني چهآوري تير جمع

  باسکول
  ريال ۰۰۰/۲۰۰

۵  
فروشان در  لوازم دست

  ممنوعه هاي محل
  ريال ۰۰۰/۱۵۰

۶  

 آوري مصالح ساختماني جمع
  شامل ماسه، آجر و...

توسط لودر و 
کمپرس هر 

 ۰۰۰/۷۰۰سرويس 
ريال توسط بيل 
بکهو و نيسان هر 

  ۰۰۰/۵۰۰سرويس 

  
  که: يدر حال

ها موظف به رفع يها، شهرداريقانون شهردار ٥٥ماده  ٢از بند  ١ف يمطابق ردـ  اوالً
ارات يروها هستند و به جهت رفع سد معبر، مقنن اختادهيو اشغال پ يسد معابر عموم

صدرا  يکن بر اساس مصوبه مذکور شهردارياعطا کرده است، ل يرا به شهردار ياگسترده
روها، اجازه دارد؛ از ادهيپ ش در رفع سد معابر ويخو يفه قانونيدر قبال عدم انجام وظ

   د.يافت نمايشهروندان  وجه در
  شهر صدرا به موجب مصوبه مذکور مقرر داشته است:  ياسالم يشوراـ  اًيثان
  »برابر خواهد شد ٢برابر و بار سوم  ٥/١در صورت تکرار براي بار دوم جرائم مذکور «ـ ١
خ اخطار ياز تار روز ١٥ادشده ظرف مدت يکه صاحبان اجناس  يدر صورت«ـ ٢

يال ر ٥٠٠٠د به ازاء هر روز مبلغ يمراجعه ننما يل خود به شهرداريجهت اخذ وسا
  » شان وصول خواهد شدياز ا يعنوان انباردار به

صاحبان اجناس حداکثر شش ماه فرصت دارند نسبت به ارجاع لوازم خود «ـ ٣
يها و با مصوبه شوراي اقدام نمايند در غيراين صورت با توجه به قوانين مالي شهردار

اسالمي شهر اجناس ياد شده به مزايده گذاشته و مبالغ مذکور به نفع شهرداري ضبط 
  ».خواهد شد
ف يالت، وظايقانون  تشک ٧١ارات مقنن است و در ماده ين موضوعات از اختيز ايتجو

 سالميو انتخابات شوراهاي اسالمي کشور و انتخابات شهرداران، چنين اختياري به شوراي ا
 داده نشده است.

شوراي  ١٤/١٠/١٣٩٥ـ ٢٠٢از مصوبه شماره  ٦ـ ٣به مراتب ابطال تعرفه  شماره  بنا
اسالمي شهر صدرا به جهت خالف قانون و خروج شوراي مذکور از اختيارات قانوني مورد 

  »باشد.درخواست مي
ير ) به شرح جدول ز۲۷ـ ۲تعرفه شماره ( ۲) و رديف ۲۴ـ ۲متن تعرفه شماره (

  باشد: مي
) عوارض ساليانه اراضي و امالک بالاستفاده خاکي و يا متروکه ۲۴ـ ۲تعرفه شماره (

    شده به ازاء هر متر مربعهاو ر

  نوع عوارض  رديف
مصوب 

  ۹۶سال 
منشاء 
  قانوني

  توضيحات

۱  

عوارض ساليانه 
اراضي و امالک 

بالاستفاده خاکي و 
يا متروکه و 

رهاشده مسکوني و 
  ساير

20P%  

 بند
۱۶ 

ده 
ما

۷۱ 
راها

شو
ون 

قان
 

ره 
بص
و ت

۱ 
ده 
ما

۵۰ 
وده

 افز
ش
 ارز
ت بر

اليا
ن م

قانو
  

  هاي مستقيم ماليات ۶۴براساس موضوع ماده 
منظور از اراضي و امالک بالاستفاده خاکي و يا متروکه و رها شده آن 

هايي است که با کاربري مختلف مسکوني  دسته از اراضي و ساختمان
تي مورد استفاده قرار نگرفته و به صورت و تجاري و کارگاهي و صنع

  محصور يا غيرمحصور رها شده است.
تشخيص اينگونه اراضي و امالک با گزارش مأمورين شهرداري و پس 

  از اخطار الزم و قانوني به فواصل ده روز قابل اجرا خواهد بود.
% ۸۰در صورت پرداخت عوارض در دوره مشمول، توسط مؤدي، 

شد و در صورت عدم پرداخت در هر  عوارض دريافت خواهد
سال مشمول دريافت عوارض مذکور در سالهاي بعد به نرخ روز 

  خواهد بود.
اراضي رها شده عبارت است از کليه اراضي واقع در محدوده خدمات 
و شهرکهاي اقماري با قابليت تفکيک از طريق شهـرداري يا سازمان 

تجاري، کارگاهي مسکن و شهـرسازي که داراي کاربري مسـکوني، 
  باشند. و صنعتي مي

کليه مالکيني که ملک آنها به عنوان اراضي رها شده اعالم 
شود، موظفند عوارض خاص براي هر متر مربع ملک خود به  مي

عنوان عوارض عدم استفاده از اراضي به شهرداري به شرح زير 
  پرداخت نمايند.

ه در مرحله اول ميزان عوارض قابل وصول به ازاء هر دو سال بوده ک
قانون مالياتهاي  ۶۴بندي موضوع ماده  قيمت منطقه¼ معادل 

مستقيم و در مراحل بعدي به دو برابر افـزايش يافته و نهايتاً تا سقف 
  باشد. بندي قابل اخذ مي يک برابر قـيمت منطقه

: کليه مالکين و صاحبان حقوق در اراضي رها شده واقع در ۱*تبصره 
ر شيراز و شهرکهاي اقماري بايستي ظرف محدوده خدماتي شه

ماه از تاريخ انتشار اين مصوبه در روزنامه رسمي به شهرداري  ۲مدت 
منطقه مربوطه مراجعه نموده و فرم عوارض زمينهاي رها شده را 

  تکميل نمايند.
ي که بـه عللي داراي مشکل قانونـي در جهت ۲*تبصره  : زمينهاـي

ه يا وضعيت مالکيت آنها روشن تفکيک و صدور پروانه ساخت بود
باشد تا زمان حل مشکل مشمول عوارض موضوع اين اليحه  نمي
  باشند. نمي

: افـرادي کـه در هـر سال نسبت به پرداخت عوارض ۳*تبصره 
% تخفيف خوش حسابي ۱۰موضوع اين مصوبه اقدام نمايند مشمول 

 شوند و در صورت تأخير عوارض معوقه به نرخ روز محاسبه و مي
  وصول خواهد شد.

: مالکيني که اقدام به اخذ پروانه نموده ولي در مهلت ۴تبصره 
نمايند و مشمول عوارض  قانوني اقدام به ساخت و ساز نمي

شوند براي اين مدت سپري شده (از زمان اخذ  تمديد پروانه مي
عوارض ½ پروانه تا زمان پرداخت عوارض تمديد) مشمول 

  د.گردن هاي رهـا شده مي زمين
: مالکيني که تا پايان هر سال اقدام به اخذ پروانه دائم ۵*تبصره 

  باشند.  نمايند از پرداخت عـوارض همان سال معاف مي
: چنانچه ملک مشمول عوارض داراي چند بر باشد مالک ۶*تبصره 

  محاسبه عوارض قيمت آن بر است که از همه بيشتر باشد.

  2P  تجاري  ۲

      

  
  ) عوارض سطح شهر، اراضي رها شده و سهم آموزش و پرورش٢٧ـ ٢ماره(تعرفه ش ٢رديف 

  

 رديف
نوع 
 عوارض

 ٩٦مصوب سال 
منشاء 
 قانوني

 توضيحات

ـ   ١ ـ  ـ  ـ   ـ  ـ  ـ   ـ 

ند 
ب

١٦ 
اده
م

٧١ 
ره 
بص
 و ت
راها

شو
ن  
قانو

١ 
ده 
ما

٥٠ 
وده

 افز
ش
 ارز
ت بر

اليا
ن م

قانو
  

الف) جهت صدور پروانه مسکن مهر و مسکن 
استثناي خود مالکي) به ازاء هر اجتماعي (به 

ريال عوارض  ٤٠٠.٠٠٠متر مربع زيربنا مبلغ 
  گردد.  اخذ مي
: مسکن مهر خود مالکي همانند ١تبصره 

  گردد. مسکن شخصي محاسبه مي
ب) عوارض صدور پايانکار هر واحد مسکن مهر 

مبلغ  ،عالوه بر عوارض موضوع اين دفترچه
  گردد. ريال اخذ مي ٠٠٠/٠٠٠/٤
الک منجر به تجديد بنا از پرداخت سهم ج) ام

 خدمات معافند.

٢ 
عوارض 
 اراضي

 شدهرها

%٥/١  ×Pمساحت عرصه  = × ٤
 عوارض اراضي رها شده

ـ   ٣ ـ  ـ   ـ  ـ   ـ 

v  پرداخت عوارض تمديد) مشمول
2
1 

 گردند. هاي رها شده مي عوارض زمين

v  اقدام : مالکيني که تا پايان هرسال ٥تبصره
به اخذ پروانه دائم نمايند از پرداخت عوارض 

 باشند. همان سال معاف مي

v  چنانچه ملک مشمول عوارض ٦تبصره :
داراي چند بر باشد مالک محاسبه عوارض 

 قيمت آن بر است که از همه بيشتر باشد.
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وان عدالت يد يأت عموميه١٩/٨/١٣٨٧ـ  ٥٥٦است مطابق دادنامه شماره يگفتن
و  يانه از اراضيز اخذ عوارض ساليبر تجو يشهر تهران مبن ياسالم يشورا مصوبه يادار

 يمـوضوع دفترچه بها يامت منطقهي% ق٢٠ا متروکه به مأخذ ي يامالک بالاستفاده خال
 گونه که مالحظه ي ابطال شده است. همانرت با مقررات قانونيل مغايمعامالت امالک به دل

 يز مشابه و همانند مصوبه شورايشهر صدرا  ن يات شوريد مصوبه مورد شکاييفرما مي
  باشد. مي شهر تهران
و  يوان عدالت اداريد ين دادرسييالت و آيقانون تشک ٩٢ن با توجه به ماده يابنابر

 ١٩/٨/١٣٨٧ـ  ٥٥٦از جمله دادنامه شماره يوان عدالت اداريد يأت عموميمتعدد ه يآرا
شهر تهران، ابطال تعرفه شماره  ياسالم يمصوبه شورا يوان عدالت اداريد يأت عموميه
 يشورا ١٤/١٠/١٣٩٥ـ ٢٠٢) از مصوبه شماره ٢٧ـ ٢تعرفه شماره ( ٢ف ي) و رد٢٤ـ ٢(

يا متروکه و و  يو امالک بالاستفاده خاک يانه اراضيعوارض سال«شهر صدرا  تحت عنوان 
 يرت قانونيمغابه لحاظ » رها شده يعوارض اراض« و» شده به ازاء هر متر مربع عوارضرها

  باشد. مي شهر مذکور در وضع آن، مورد درخواست ياسالم يت شورايو عدم صالح
شوراي اسالمي شهر  ١٤/١٠/١٣٩٥ـ٢٠٢) مصوبه شماره ٢٩ـ٢ابطال تعرفه شماره (
قانون تشکيل سازمان بازرسي کل کشور  ٢بند (د) ماده  ٢صدرا در اجراي تبصره 

  شود. درخواست مي
  ها برداري موقت از ساختمان ) عوارض ساليانه بهره٢٩ـ ٢تعرفه شماره (

  

مصوب   نوع عوارض  رديف
  ۹۶سال 
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اصالحي قانون شوراها و  ۷۱ماده  ۱۶به استناد بند 
زوده و  ۵۰تبصره يک ماده  قانون ماليات بر ارزش اـف

اده  قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي کشـور  ۱۷۴ـم
ها به  برداري موقت از ساختمان عـوارض ساليانه بهره
  د: گرد شرح ذيل محاسبه مي

ماده واحده: از آنجاييکه بعضي از مالکين امالک خود را 
انباري تجاري، آموزشي، ورزشي،  ،به صورت تجاري

درماني (مطب و ساير حرف وابسته درماني)، اداري 
وکالت و اسناد رسمي) و... به غيراز  ،(دفاتر مهندسي

رار مي ورد اسـتفاده ـق دهند و مراتب  کاربري مربوطه ـم
تکليف در شهرداري و مراجع ذيربط از  جهت تعيين و

و... در حال رسيدگي  ۱۰۰جمله کميسيونهاي ماده 
باشد يا تاکنون موضوع در مراجع مذکور مطرح  مي

نشده باشد و يا مالکين متقاضي استفاده از ملک خود 
به صورت موقت بوده و قصد اخذ مجوز دائم ندارند، لذا 

اينگونه امالک  به منظور تأمين حقوق شهـر از ذينفعان
برداران، مستأجرين در سطح  اعـم از مالکين، بهره

ذيل ماده  ۱محدوده و حريم شهر و مستند به تبصره 
قانون ماليات بر ارزش افزوده به شهرداري اجازه  ۵۰

عوارض تحت  ۱۳۹۶شود از ابتداي سال  داده مي
 برداري موقت" اخذ نمايد.  عنوان " عوارض بهره

برداري  حق صدور مجوز بهره : شهرداري۱تبصره 
موقت بر روي پارکينگهاي موجود (ساخته شده و يا 
ذکر شده در پروانه و مجوزهاي صادره و اراضي و 
امالک با کاربري و ضابطه پارکينگ) را بعنوان استفاده 

  غيرپارکينگ ندارد مگر با نظر موافق شوراي فني.
برداري موقت بر اساس  : صدور مجوز بهره۲تبصره 

برداري ساليانه بوده و  راتب فوق صرفاً جهت بهرهم
هيچگونه حق ديگري تحت هر عنوان براي صاحب آن 

تواند پس از انقضاي  نمايد. شهرداري مي ايجاد نمي
برداري موقت  مدت يکسال مجدداً با اخذ عوارض بهره

برداري  وفق مقررات روز نسبت به تمديد مجوز بهره
  ر جلوگيري نمايد.موقت اقدام و يا از ادامه کا

: پرداخت عوارض استفاده موقت تغيير کاربري ۳تبصره 
گردد بلکه صرفاً بابت استفاده و  محسوب نمي

برداري موقت و صرفاً براي مدت زمان مشخصي  بهره
  باشد. که عوارض آن پرداخت شده است مي

: چنانچه به هر دليل امکان تغيير کاربري و ۴تبصره 
ورد نظر با کاربريهاي فوق ميسر استفاده دائم از ملک م

گردد اعم از اينکه براساس تقاضاي مؤدي يا در اثر 
مبني بر ابقاء باشد  ۱۰۰صدور رأي کميسيون ماده 

عوارض متعلقه وفق مقررات جاري و دستورالعملهاي 
مربوطه به نرخ روز قابل محاسبه و وصول بوده و هيچ 

رداخت شده وفق اين  مصوبه گونه ارتباطي با وجوه ـپ
ندارد. بديهي است در اين گونه موارد از زمان پرداخت 

وصول عوارض  ،برداري دائم عوارض و صدور مجوز بهره
موضوع اين مصوبه براي زير بناي داراي مجوز دائم 

  منتفي خواهد شد.

۲  

استفاده موقت ساير 
هاي غيرتجاري در  کاربري

کاربري غيرمصوب طرح 
تفصيلي براي 
ساحت ساختمانهايي با م

  متر مربع ۱۰۰کمتر از 
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  زيربنا

۳  

استفاده موقت تجاري در 
کاربري غيرمصوب طرح 
تفصيلي براي امالک و 

اراضي با مساحت بيشتر از 
  متر مربع ۱۰۰
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کاربري غيرمصوب طرح 
صيلي براي امالک و تف

اراضي با مساحت بيشتر از  
  متر مربع ۱۰۰

p  
به ازاء هر 
  متر مربع
  زيربنا

    

  

  توضيحات
برداري از امالک (به استثناء پارکينگ) جهت استفاده موقت با پرداخت  برداري موقت و يا امکان بهره : صدور مجوز بهره۵تبصره 

است که با نظر شهرداري از نظر ضوابط فني، شهرسازي، ترافيکي، آلودگي محيط زيست  برداري موقت صرفاً در صورتي عوارض بهره
  و..... مغايرت نداشته باشد و در خصوص ضوابط شهرسازي اخذ نظر کتبي معاونت فني و شهرسازي و شهرداري ضروري است.

  باشند. ت مطالبات شهرداري در اين خصوص ميمستأجر و... متضامناً ضامن پرداخ ،مالک ،بردار :  ذينفع ملک اعم از بهره۶تبصره
  باشند. شدن مصوبه ملزم به پرداخت عوارض مياالجرا  الزم: امالک موضوع ماده واحده از تاريخ ۷تبصره 
برداري از ملک بوده و نافي وصول ديگر عوارض قانوني از جمله عوارض ساليانه محل  : عوارض مزبور صرفاً جهت بهره۸تبصره 
  ض نوسازي و... نخواهد بود.عوار ،مشاغل
ل به االجرا  الزم: شهرداري مکلف است پس از ۹تبصره  د تا چنانچه ذينفعان ماـي ه موضوع را اعالم عمومي نماـي شدن اين مصوـب

  باشند نسبت به تعطيلي محل اقدام نمايند. استفاده از ملک به نحو مذکور در اين مصوبه نمي
  ها خواهد بود. قانون شهرداري ۷۷ف درخصوص عوارض موضوع اين مصوبه کميسيون ماده : مرجع رفع هر گونه اختال۱۰تبصره 
برداري از فضاي باز  : چنانچه امالک مورد نظر داراي فضاي باز باشد و مالک ازآن استفاده نمايد بايستي عوارض بهره۱۱تبصره 

 T=P×Sساليانه خود را طبق فرمول زير پرداخت نمايد.                       
Tبرداري موقت از فضاي باز          : عوارض ساليانه بهرهP بندي منطقه: ضريب از قيمت      S مساحت فضاي باز مورد استفاده :  

: کليه مالکيني که جهت احداث بنا پس از اخذ پروانه ساختماني در مدت اعتبار پروانه نياز به استفاده از معابر عمومي ۱۲تبصره 
اي ساختماني و تجهيز کارگاه و تخليه مصالح ساختماني دارند ضمن درخواست کتبي به شهرداري منطقه جهت احداث واحده

و ارائه تعهدات الزم در صورت موافقت شهرداري ملزم به پرداخت عوارض بر اساس دستورالعمل زير ضمن رعايت کليه موارد 
  باشند:  حفاظتي و ايمني مي

  P×Sهر متر مربع مساحت مورد استفاده               الف: در زمان مهلت پروانه به ازاء
  P×S ب: در زمان بعد از مهلت پروانه به ازاء هر ماه مازاد بر مدت اوليه                

S مساحت مورد استفاده بر اساس هر متر مربع :  
بط و مقررات شهرسازي و اعالم سازمان ترافيک : ميزان عرض مجاز جهت استفاده موقت از معابر اين تبصره برابر ضوا۱ـ ۱۲

  شهرداري خواهد بود.
  ها است. قانون شهرداري ۷۷: مرجع رفع اختالف در خصوص عوارض موضوع اين مصوبه کميسيون ماده ۲ـ ۱۲
  : شهرداري مکلف است موضوع را به صورت فرم مشخص تهيه و بر اساس آن اقدام نمايد.۳ـ ۱۲
هاي درب از حياط به ميزان  متر از عرض معبر و مالکين ساختمان ۵/۲اي درب از ساختمان به ميزان ه : مالکين ساختمان۴ـ ۱۲
  باشند. متر از عرض معبر از پرداخت عوارض فوق معاف مي ۵/۱
گردند (به استثناي موارد مورد مسير طرحهاي عمراني)  : مالکين ساختمانهايي که مشمول عقب نشيني به هر ميزان مي۵ـ ۱۲
  باشند. پرداخت عوارض فوق در محدوده عقب نشيني صورت گرفته معاف مياز 

بايست از شهرداري مجوز اخذ نموده و بر اساس آن نسبت به استفاده  : متقاضيان استفاده از مزاياي اين مصوبه مي۱۳تبصره 
  اقدام نمايند.

نمايد  موقت به شرح مذکور در اين مصوبه موافقت مي برداري : در مواردي که شهرداري بنا به تقاضاي متقاضيان به بهره۱۴تبصره 
بايستي در قالب اخذ تعهد محضري و انعقاد قرارداد با متقاضيان، امکان طرح هر گونه ادعاهاي احتمالي بعدي در مراجع قضايي، شبه 

  ساقط نمايد.قضايي، اداري و ديوان عدالت اداري در خصوص تغيير کاربري و حقوق مکتسبه را از متقاضيان سلب و 
انون تملک آپارتمان۱۵تبصره  برداري  ها اخـذ رضايت ساير مالکين در هنگام صدور مجوز بهره : در خصوص امالک مشمول ـق

  موقت توسط شهرداري الزامي است.
به  درصد ۱۰هاي بعد ساليانه  برداري در صورت موافقت شهرداري جهت سال : مقرر گرديد عوارض تمديد پروانه بهره۱۶تبصره 

  مبلغ مندرج در اين اليحه اضافه گردد.
 اد شدهيشهر  ياسالم يارات شوراير با قانون و خارج از حدود اختيمصوبه مذکور مغا

  باشد، چرا که: مي
ات بر ارزش افزوده ناظر بر يدر قانون مال يعوارض منظور شده جهت شهردارـ  اوالً

خاص و  يات و واردات کاالهاد و حمل و نقل، صادرياست که مبادرت به تول يموارد
 گر امـواليات بر ارزش افزوده شده باشد. از طـرف ديقانون مال ٣٨و  ٤٣مشخص در مواد 

 قانون مذکور خارج از موضوع آن قانون بوده و وضع ١٢منقول بـه موجب مـاده غير
باشد و ي) قانون موصوف م٥٥) ماده (١ز خارج از حکم مقرر در تبصره (يعوارض بر آن ن

  وضع نمود.  يديجد يتوان نسبت به آن عوارض محل نمي اساساً
 يف شهرداريان وظايدر مقام ب يقانون شهردار ٥٥) ماده ٢٤تبصره بند (ـ  اًيثان  

 يتجارغير در منطقه يکه بر خالف مندرجات پروانه ساختمان ي... در صورت«مقرر داشته: 
ون مقرر در تبصره يسيد را در کممور يا تجارت دائر شود شهرداريشه و يا پيمحل کسب 

ا يون در صورت احرز تخلف مالک يسيد و کمينما مي ن قانون مطرحيا ١٠٠ک ماده ي
ل محل يد در مورد تعطيد از دو ماه تجاوز نماين مهلت مناسب که نباييمستاجر با تع

نکه يبا توجه به ا» کند... مي ميک ماه اتخاذ تصميا تجارت ظرف مدت يشه و يا پيکسب 
، ي، آموزشي، انباريرا که امالک خود را به صورت تجار ينيف مالکيقانون گذار تکل

اند را به مربوط مورد استفاده قرار داده ياز کاربري غير.. در موارد.و ي، اداري، درمانيورزش
از  يريمکلف به جلوگ ين نموده است و شهرداريقانون مذکور مع ٢٤موجب تبصره بند 
ن رو اجازه استفاده و به صورت موقت و ياست، از ا يقانون يکاربررغي استفاده امالک در
ا يو  يف موضوع در شهردارين تکلييتا تع برداري بهرهن نوع يانه جهت اياخذ عوارض سال

  است. يقانونغير ز امريقت تجوي، در حق١٠٠ون ماده يسيکم
الت، يشکقانون ت ٧١شهر، در ماده  ياسالم يف شوراهايبا توجه به وظاـ  اًيثان

کشور و شهرداران، اجازه وضع عوارض استفاده موقت  ياسالم يف و انتخابات شوراهايوظا
 ١٠٠با مساحت کمتر از  ييهاساختمان يبرا يليمصوب طرح تفصي غيردر کاربر يتجار

  باشد. يمتر مربع م
 ١٤/١٠/١٣٩٥ـ ٢٠٢) مصوبه شماره ٢٩ـ ٢به تعرفه شماره ( يدگيبنا به مراتب، رس

ل سازمان يقانون تشک ٢بند (د) ماده  ٢تبصره  يشهر صدرا در اجرا ياسالم يشورا
د امتنان يباشد. مز مي و ابطال آن مورد درخواست يأت عموميکل کشور در ه يبازرس

  »ند.ين سازمان را مطلع نمايجه اقدام  اياست از نت
  ر است:يمتن مصوبات مورد اعتراض به قرار ز
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ا يو  يو امالک بال استفاده خاک يانه اراضيوارض سال) ع٢٤ـ ٢الف) تعرفه شماره (
  متروکه و رها شده به ازاء هر مترمربع:

) عوارض ساليانه اراضي و امالک بالاستفاده خاکي و يا متروکه ٢٤ـ ٢تعرفه شماره (
  مربع و رها شده به ازاء هر متر
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  هاي مستقيم ماليات ۶۴براساس موضوع ماده 
منظور از اراضي و امالک بالاستفاده خاکي و يا متروکه و رها شده آن 

هايي است که با کاربري مختلف مسکوني  ز اراضي و ساختماندسته ا
و تجاري و کارگاهي و صنعتي مورد استفاده قرار نگرفته و به صورت 

  محصور يا غيرمحصور رها شده است.
ين شهرداري و پس مأمور تشخيص اينگونه اراضي و امالک با گزارش

  د بود.از اخطار الزم و قانوني به فواصل ده روز قابل اجرا خواه
% عوارض ۸۰ ،توسط مؤدي ،در صورت پرداخت عوارض در دوره مشمول

دريافت خواهد شد و در صورت عدم پرداخت در هر سال مشمول دريافت 
  عوارض مذکور در سالهاي بعد به نرخ روز خواهد بود.

اراضي رها شده عبارت است از کليه اراضي واقع در محدوده خدمات 
ت تفکيک از طريق شهـرداري يا سازمان و شهرکهاي اقماري با قابلي

کارگاهي و  ،تجاري ،مسکن و شهـرسازي که داراي کاربري مسـکوني
  باشند. صنعتي مي

 ،شود کليه مالکيني که ملک آنها به عنوان اراضي رها شده اعالم مي
موظفند عوارض خاص براي هر متر مربع ملک خود به عنوان عوارض 

  اري به شرح زير پرداخت نمايند.عدم استفاده از اراضي به شهرد
ميزان عوارض قابل وصول به ازاء هر دو سال بوده که در مرحله اول 

قانون مالياتهاي  ۶۴بندي موضوع ماده  قيمت منطقه¼ معادل 
مستقيم و در مـراحل بعدي به دو برابر افـزايش يافته و نهايتاً تا سقف 

ل اخذ مي يک برابر قـيمت منطقه   باشد. بندي قاـب
: کليه مالکين و صاحبان حقوق در اراضي رها شده واقع در ۱*تبصره 

محدوده خدماتي شهر شيراز و شهرکهاي اقماري بايستي ظرف مدت 
ماه از تاريخ انتشار اين مصوبه در روزنامه رسمي به شهرداري  ۲

منطقه مربوطه مراجعه نموده و فرم عوارض زمينهاي رها شده را 
  تکميل نمايند.

: زمينهايي که به عللي داراي مشکل قانوني در جهت تفکيک و ۲*تبصره 
باشد تا زمان  صدور پروانه ساخت بوده يا وضعيت مالکيت آنها روشن نمي

  باشند. حل مشکل مشمول عوارض موضوع اين اليحه نمي
: افرادي که در هر سال نسبت به پرداخت عوارض موضوع ۳*تبصره 

تخفيف خوش حسابي  %۱۰اين مصوبه اقدام نمايند مشمول 
شوند و در صورت تأخير عوارض معوقه به نرخ روز محاسبه و  مي

  وصول خواهد شد.
: مالکيني که اقدام به اخذ پروانه نموده ولي در مهلت قانوني اقدام ۴تبصره 

شوند براي  نمايند و مشمول عوارض تمديد پروانه مي به ساخت و ساز نمي
وانه تا زمان پرداخت عوارض تمديد) اين مدت سپري شده (از زمان اخذ پر

  گردند. هاي رها شده مي عوارض زمين½ مشمول 
: مالکيني که تا پايان هر سال اقدام به اخذ پروانه دائم ۵*تبصره 

  باشند.  نمايند از پرداخت عـوارض همان سال معاف مي
: چنانچه ملک مشمول عوارض داراي چند بر باشد مالک ۶*تبصره 

  مت آن بر است که از همه بيشتر باشد.محاسبه عوارض قي

  2P  تجاري  ۲

      

  
  ) عوارض سطح شهر، اراضي رها شده و سهم آموزش و پرورش:٢٧ـ ٢ب) تعرفه شماره (

  اراضي رها شده و سهم آموزش و پرورش ،) عوارض سطح شهر٢٧ـ ٢تعرفه شماره («
  
نوع   رديف

منشاء   ۹۶مصوب سال   عوارض
  توضيحات  قانوني

ض عوار  ۱
  سطح شهر

 %۵/۱  ×P ۶ × = مساحت اعيان
ند   عوارض سطح شهر
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الف) جهت صدور پروانه مسکن مهر و 
مسکن اجتماعي (به استثناي خود 
مالکي) به ازاء هر متر مربع زير بنا مبلغ 

  .گردد ريال عوارض اخذ مي ۰۰۰/۴۰۰
: مسکن مهر خود مالکي همانند ۱تبصره 

  گردد. مسکن شخصي محاسبه مي
ب) عوارض صدور پايانکار هر واحد 
مسکن مهر عالوه بر عوارض موضوع اين 

ريال اخذ  ۰۰۰/۰۰۰/۴دفترچه، مبلغ 
  گردد. مي

ج) امالک منجر به تجديد بنا از پرداخت 
  سهم خدمات معافند.

۲  
عوارض 

اراضي رها 
  شده

 %۵/۱  ×P ۴ × = مساحت عرصه
  عوارض اراضي رها شده

۳  
  

سهم 
آموزش و 
  پرورش

قانون  ۱۳مطابق بند سوم از ماده 
تشکيل شوراهاي آموزش و پرورش 

در استانها، شهرستانها و مناطق 
کشور، پنج درصد عوارض مرتبط با 

هاي ساختماني،  صدور پروانه
تفکيک، پذيره و نوسازي عالوه بر 

هرداريها عوارض مذکور را که ش
  کنند. دريافت مي

آوري وسايل تخلفات ساختماني و  ) عوارض حاصل از جمع٦ـ ٣ج) تعرفه شماره (
  سد معبر عمومي:

آوري وسايل تخلفات ساختماني و سد  ) عوارض حاصل از جمع٦ـ ٣تعرفه شماره («
    معبر عمومي

منشاء   ۹۶مصوب سال   نوع خدمات  رديف
  توضيحات  قانوني

۱  
ل، کلنگ، آوري بي جمع

استامبولي (کپه) به ازاء هر 
  عدد بلوک سيماني ۱۰

  ريال ۰۰۰/۳۰
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*مبالغ آماده شده براي بار اول بابت هزينه حمل و 
بارگيري و جابجايي توسط نيروهاي شهرداري 

  وصول خواهد شد.
 ۵/۱براي بار دوم جرائم مذکور  * در صورت تکرار

  برابر خواهد شد. ۲برابر و بار سوم 
* در صورتيکه صاحبان اجناس ياد شده ظرف مدت 

روز از تاريخ اخطار جهت اخذ وسايل خود به  ۱۵
 ۵۰۰۰شهرداري مراجعه ننمايد به ازاء هر روز مبلغ 

ريال به عنوان انبارداري از ايشان وصول خواهد شد. 
  )۵الي  ۱(رديف 

) مصالح ساختماني به ازاء ۶* هزينه انبار داري رديف (
  ريال محاسبه و وصول خواهد شد. ۰۰۰/۵۰هر روز 

* صاحبان اجناس حداکثر شش ماه فرصت دارند 
نسبت به ارجاع لوازم خود اقدام نمايند در 

ها و  غيراينصورت با توجه به قوانين مالي شهرداري
ياد شده به با مصوبه شوراي اسالمي شهر اجناس 

مزايده گذاشته و مبالغ مذکور به نفع شهرداري 
  ضبط خواهد شد.

۲  
آوري فرغون، ترازو،  جمع

ترازوي ديجيتال، پمپ 
  آبکش، کمپرسور

  ريال ۰۰۰/۱۵۰

۳  
آوري شمشه، الوار،  جمع

تخته، قالب بندي، تابلو فلزي 
  و بنر، هر کيسه سيمان

  ريال ۰۰۰/۱۰۰

 آوري تيرچه سيماني جمع  ۴
  باسکول

 ريال ۰۰۰/۲۰۰
  

لوازم دست فروشان در   ۵
  ريال ۰۰۰/۱۵۰  هاي ممنوعه محل

آوري مصالح ساختماني  جمع  ۶
  شامل ماسه، آجر و...

توسط لودر و کمپرس 
هر سرويس 

ريال  ۰۰۰/۷۰۰
توسط بيل بکهو و 
نيسان هر سرويس 

۰۰۰/۵۰۰  

  
  موقت از ساختمانها:برداري  ) عوارض ساليانه بهره٢٩ـ ٢د) تعرفه شماره (

  ها برداري موقت از ساختمان ) عوارض ساليانه بهره٢٩ـ٢تعرفه شماره (
  
مصوب   نوع عوارض  رديف

  ۹۶سال 
منشاء 
  توضيحات  قانوني

۱  

ــت   ـتفاده موق اسـ
تجاري در کاربري 
غيرمصوب طـرح  
ـيلي بــراي   تفصـ
ســاختمانهايي بــا 
مساحت کمتـر از  

  متر مربع ۱۰۰
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اصالحي قانون شوراها و تبصره يک ماده  ۷۱ماده  ۱۶به استناد بند 
قانون برنامه پنجم  ۱۷۴قانون ماليات بر ارزش افـزوده و مـاده  ۵۰

برداري موقت از  توسعه اقتصادي کشـور عـوارض ساليانه بهره
  گردد:  ها به شرح ذيل محاسبه مي اختمانس

ماده واحده: از آنجاييکه بعضي از مالکين امالک خود را به صورت 
تجاري، انباري تجاري، آموزشي، ورزشي، درماني (مطب و ساير حرف 
وابسته درماني)، اداري (دفاتر مهندسي، وکالت و اسناد رسمي) و... به 

دهند و مراتب جهت  قـرار مي غيراز کاربري مربوطه مـورد اسـتفاده
تعيين و تکليف در شهرداري و مراجع ذيربط از جمله کميسيونهاي 

باشد يا تاکنون موضوع در مراجع  و... در حال رسيدگي مي ۱۰۰ماده 
مذکور مطرح نشده باشد و يا مالکين متقاضي استفاده از ملک خود 

ه منظور به صورت موقت بوده و قصد اخذ مجوز دائم ندارند، لذا ب
تأمين حقوق شهـر از ذينفعان اينگونه امالک اعـم از مالکين، 

برداران، مستأجرين در سطح محدوده و حريم شهر و مستند به  بهره
قانون ماليات بر ارزش افزوده به شهرداري  ۵۰ذيل ماده  ۱تبصره 

عوارض تحت عنوان "  ۱۳۹۶شود از ابتداي سال  اجازه داده مي
 موقت" اخذ نمايد. برداري  عوارض بهره

برداري موقت بر روي  : شهرداري حق صدور مجوز بهره۱تبصره 
پارکينگهاي موجود (ساخته شده و يا ذکر شده در پروانه و مجوزهاي 
صادره و اراضي و امالک با کاربري و ضابطه پارکينگ) را بعنوان 

  استفاده غيرپارکينگ ندارد مگر با نظر موافق شوراي فني.
برداري موقت بر اساس مراتب فوق صرفاً  ور مجوز بهره: صد۲تبصره 

برداري ساليانه بوده و هيچگونه حق ديگري تحت هر  جهت بهره
تواند پس از  نمايد. شهرداري مي عنوان براي صاحب آن ايجاد نمي

برداري موقت وفق  انقضاي مدت يکسال مجدداً با اخذ عوارض بهره
برداري موقت اقدام و يا از  مقررات روز نسبت به تمديد مجوز بهره

  ادامه کار جلوگيري نمايد.
: پرداخت عوارض استفاده موقت تغيير کاربري محسوب ۳تبصره 
برداري موقت و صرفاً براي  گردد بلکه صرفاً بابت استفاده و بهره نمي

  باشد. مدت زمان مشخصي که عوارض آن پرداخت شده است مي
يير کاربري و استفاده دائم از : چنانچه به هر دليل امکان تغ۴تبصره 

ملک مورد نظر با کاربريهاي فوق ميسر گردد اعم از اينکه براساس 
مبني بر  ۱۰۰تقاضاي مؤدي يا در اثر صدور رأي کميسيون ماده 

ابقاء باشد عوارض متعلقه وفق مقررات جاري و دستورالعملهاي 
تباطي مربوطه به نرخ روز قابل محاسبه و وصول بوده و هيچ گونه ار

با وجوه پـرداخت شده وفق اين مصوبه ندارد. بديهي است در اين 
برداري دائم،  گونه موارد از زمان پرداخت عوارض و صدور مجوز بهره

وصول عوارض موضوع اين مصوبه براي زير بناي داراي مجوز دائم 
  منتفي خواهد شد.

۲  

ــت   ـتفاده موق اسـ
هاي  ساير کاربري

ـاري در  غيرتجـــ
ـاربري  کــــــــ

ب طـرح  غيرمصو
ـيلي بــراي   تفصـ
ســاختمانهايي بــا 
مساحت کمتـر از  

  متر مربع ۱۰۰

2p  
به ازاء هر 

  مربعمتر
  زيربنا

۳  

ــت   ـتفاده موق اسـ
تجاري در کاربري 
غيرمصوب طـرح  
ـيلي بــراي   تفصـ
امــالک و اراضــي 
با مساحت بيشتر 

  متر مربع ۱۰۰از 

3p  
به ازاء هر 

  مربعمتر
  زيربنا

۴  

ــت   ـتفاده موق اسـ
هاي  ساير کاربري

ـاري در غ يرتجـــ
ـاربري  کــــــــ
غيرمصوب طـرح  
ـيلي بــراي   تفصـ
امــالک و اراضــي 
با مساحت بيشتر 

  متر مربع ۱۰۰از  

p  
به ازاء هر 

  مربعمتر
  زيربنا
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  توضيحات
برداري از امالک (به استثناء پارکينگ) جهت استفاده  برداري موقت و يا امکان بهره : صدور مجوز بهره۵تبصره 

برداري موقت صرفاً در صورتي است که با نظر شهرداري از نظر ضوابط فني،  بهرهموقت با پرداخت عوارض 
شهرسازي، ترافيکي، آلودگي محيط زيست و..... مغايرت نداشته باشد و در خصوص ضوابط شهرسازي اخذ نظر 

  کتبي معاونت فني و شهرسازي و شهرداري ضروري است.
مستأجر و... متضامناً ضامن پرداخت مطالبات شهرداري در اين  بردار، مالک، :  ذينفع ملک اعم از بهره۶تبصره 

  باشند. خصوص مي
  باشند. شدن مصوبه ملزم به پرداخت عوارض مياالجرا  الزم: امالک موضوع ماده واحده از تاريخ ۷تبصره 
له عوارض برداري از ملک بوده و نافي وصول ديگر عوارض قانوني از جم : عوارض مزبور صرفاً جهت بهره۸تبصره 

  ساليانه محل مشاغل، عوارض نوسازي و... نخواهد بود.
ه مـوضوع را اعالم عمومي نمايد تا چنانچه االجرا  الزم: شهرداري مکلف است پس از ۹تبصره  شـدن اين مصوـب

  باشند نسبت به تعطيلي محل اقدام نمايند. ذينفعان مايل به استفاده از ملک به نحو مذکور در اين مصوبه نمي
قانون  ۷۷: مرجع رفع هر گونه اختالف درخصوص عوارض موضوع اين مصوبه کميسيون ماده ۱۰تبصره 

  ها خواهد بود. شهرداري
برداري  : چنانچه امالک مورد نظر داراي فضاي باز باشد و مالک ازآن استفاده نمايد بايستي عوارض بهره۱۱تبصره 

 T=P×Sت نمايد.              از فضاي باز ساليانه خود را طبق فرمول زير پرداخ
Tبرداري موقت از فضاي باز      : عوارض ساليانه بهرهPبندي       : ضريب از قيمت منطقهS مساحت فضاي باز مورد استفاده :  

: کليه مالکيني که جهت احداث بنا پس از اخذ پروانه ساختماني در مدت اعتبار پروانه نياز به استفاده از ۱۲تبصره 
ومي جهت احداث واحدهاي ساختماني و تجهيز کارگاه و تخليه مصالح ساختماني دارند ضمن معابر عم

درخواست کتبي به شهرداري منطقه و ارائه تعهدات الزم در صورت موافقت شهرداري ملزم به پرداخت عوارض بر 
  باشند:  اساس دستورالعمل زير ضمن رعايت کليه موارد حفاظتي و ايمني مي

  P×Sمهلت پروانه به ازاء هر متر مربع مساحت مورد استفاده              الف: در زمان 
   P×S ب: در زمان بعد از مهلت پروانه به ازاء هر ماه مازاد بر مدت اوليه                

S مساحت مورد استفاده بر اساس هر متر مربع :  
اين تبصره برابر ضوابط و مقررات شهرسازي و اعالم  : ميزان عرض مجاز جهت استفاده موقت از معابر۱ـ ۱۲

  سازمان ترافيک شهرداري خواهد بود.
  ها است. قانون شهرداري ۷۷: مرجع رفع اختالف در خصوص عوارض موضوع اين مصوبه کميسيون ماده ۲ـ ۱۲
  : شهرداري مکلف است موضوع را به صورت فرم مشخص تهيه و بر اساس آن اقدام نمايد.۳ـ ۱۲
هاي درب از  متر از عرض معبر و مالکين ساختمان ۵/۲هاي درب از ساختمان به ميزان  : مالکين ساختمان۴ ـ۱۲

  باشند. متر از عرض معبر از پرداخت عوارض فوق معاف مي ۵/۱حياط به ميزان 
ر گردند (به استثناي موارد مورد مسي : مالکين ساختمانهايي که مشمول عقب نشيني به هر ميزان مي۵ـ ۱۲

  باشند. طرحهاي عمراني) از پرداخت عوارض فوق در محدوده عقب نشيني صورت گرفته معاف مي
بايست از شهرداري مجوز اخذ نموده و بر اساس آن نسبت  : متقاضيان استفاده از مزاياي اين مصوبه مي۱۳تبصره 

  به استفاده اقدام نمايند.
برداري موقت به شرح مذکور در اين مصوبه  اضيان به بهره: در مواردي که شهرداري بنا به تقاضاي متق۱۴تبصره 

نمايد بايستي در قالب اخذ تعهد محضري و انعقاد قرارداد با متقاضيان، امکان طرح هر گونه ادعاهاي  موافقت مي
احتمالي بعدي در مراجع قضايي، شبه قضايي، اداري و ديوان عدالت اداري در خصوص تغيير کاربري و حقوق 

  ا از متقاضيان سلب و ساقط نمايد.مکتسبه ر
ـانون تملک آپارتمان۱۵تبصره  ها اخـذ رضايت ساير مالکين در هنگام صدور مجوز  : در خصوص امالک مشمول ق
  برداري موقت توسط شهرداري الزامي است. بهره

بعد ساليانه  هاي برداري در صورت موافقت شهرداري جهت سال : مقرر گرديد عوارض تمديد پروانه بهره۱۶تبصره 
  درصد به مبلغ مندرج در اين اليحه اضافه گردد. ۱۰

شهر صدرا در خصوص ابطال  ياسالم يس شورايت مذکور، رئيدر پاسخ به شکا
خدمات  ي) دفترچه عوارض و بها٢ ـ ٢٧تعرفه شماره ( ٢ف ي) و رد٢٤ـ ٢تعرفه شماره (

  داده است که: حيتوض ١١/٤/١٣٩٧ـ ٦٣٧/٥/٩٧حه شماره يبه موجب ال ١٣٩٦سال 
  يوان عدالت ادارياست محترم دير«

  کميسالم عل
موضوع  يوان عدالت اداريد يأت عموميه واصله از دفتر هياحتراماً عطف به ابالغ

ي مي) در خصوص دادخواست تقد٩٧٠٩٩٧٠٩٠٥٨٠٠٢٦٢( ٩٧٠٠٣٨١کالسه پرونده 
) دفترچه عوارض و بهاي ٢٧ـ ٢تعرفه شماره ( ٢) و رديف ٢ـ ٢٤خواسته ابطال تعرفه شماره ( به

  رساند: شهرداري صدرا با موضوع عوارض اراضي رها شده به استحضار مي ١٣٩٦خدمات سال 
 ياسالم يف و انتخابات شوراهايالت، وظايقانون تشک ٧١ماده  ١٦: مطابق بند اوالً

ات يمال قانون ٥٠ماده  ١ماده مذکور (اصالحي) و تبصره  ٢٦و بند  ١/٣/١٣٧٥کشور مصوب 
خـدمات  يا لغو عـوارض و بهاي يح برقراريب لوايتصو ١٣٨٧ارزش افزوده مصوب  بر

باشد  مي شهر ياسالم يف شـورايزان آن از جمله وظاير نوع و ميين تغيو همچن يشهردار
 يب عوارض سال بعد اقدام و جهت اجرا به شهرداريکه شورا همه ساله نسبت به تصو

شهر کامالً منطبق  ياسالم يشورا ياز سو ين عوارضيب چنين تصويد، بنابراينما مي ابالغ
ف و انتخابات يالت، وظايقانون تشک ٨٠ن به استناد ماده يباشد. همچن ي مين قانونيبا مواز

هاي بعدي آن، مادامي که عوارض  و اصالحيه ١٣٧٥شوراهاي اسالمي کشور و مصوب سال 

ن قانون اي ٧٧سب تبصره ماده مصوب از طرف فرمانداري مورد اعتراض قرار نگرفته و يا ح
  باشد. وسيله وزير کشور لغو يا اصالح نشده به قوت خود باقيست و قابل وصول مي به

را در بر خواهد داشت که  يمحصور و رها شده در بافت شهر مشکالتي غير: اراضاًيثان
 در تجمع ياجتماع يهاياز انباشت زباله و ناهنجار يناش يطيست محيز ياهم آنها آلودگ

ت تردد يموارد امن يدر برخ ينها است که حتين زميخانمان، ولگرد و معتادان در ا بي افراد
زند. ضمن اينکه از نظر شهرسازي و معماري نيز  شهروندان گرامي صدرا را برهم مي

موجب نازيبايي و زشت شدن چهره شهر خواهد شد. هدف شورا از تصويب تعرفه شماره 
درآمدي نبوده بلکه راهکاري در  ١٣٩٦عوارض سال ) دفترچه ٢٤ـ ٢) و (٢٧ـ ٢(

راستاي تشويق مالکان به استفاده از اراضي و باز داشتن آنها از رها نمودن زمينها و 
امالک در محدوده شهر و جلوگيري از تبعات منفي متعدد زيست محيطي، امنيتي و 

  »آن است. اجتماعي
) عوارض و ٢ـ ٢٩ه شماره (شهر صدرا در خصوص ابطال تعرف ياسالم يس شورايرئ

ح داده يتوض ١٠/٥/١٣٩٧ـ ٧٧٧/٥/٩٧حه شماره يبه موجب ال ١٣٩٦خدمات سال  يبها
  است که:
 ياسالم يف و انتخابات شوراهايالت، وظايقانون تشک ٧١ماده  ١٦اوالً: طبق بند «

ح يب لوايکشور، تصو ياسالم يمجلس شورا ١/٣/١٣٧٥کشور و انتخاب شهرداران مصوب 
ـاست يزان آن با در نظر گرفتن سير نوع و ميين تغيا لغو عوارض شهر و همچني يبرقرار
 شهر ياسالم يف شورايشود، از وظا مي وزارت کشور اعـالم يدولت کـه از سـو يعموم
شهر صدرا  ياسالم يشورا ١٤/١٠/١٣٩٥ـ  ٩٩٤/٤/٩٥باشد، لذا طبق مصوبه شماره  مي

  است. مورد اجرا واقع شده ٢٩ـ ٢تعرفه شماره 
که  ييدر شهرها ي، شهرداريقانون شهردار ٥٥ماده  ٢٤اً: مطابق تبصره بند يثان

نوع  يساختمان هاي ه شده مکلف است طبق ضوابط مذکور در پروانهينقشه جامع شهر ته
در  يکه برخالف مندرجات پروانه ساختمان يد کند و در صورتياستفاده از ساختمان را ق

مورد را در  ير شود، شهرداريا تجارت دايشه يپ ايمحل کسب  يتجارغير منطقه
قانون  ٧١ماده  ٢٦د و به موجب بند ينما مي مطرح ١٠٠ماده  ١ون مقرر درتبصره يسيکم
کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال  ياسالم يف و انتخابات شوراهايالت، وظايتشک

ت يبه آن با رعا وابسته يو سازمانها يب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداريتصو ١٣٧٥
نامه مالي و معامالتي شهرداريها از جمله وظايف شوراهاي اسالمي شهر است، لذا با توجه  آيين

هاي  به اينکه نقشه جامع در صدرا در دست بررسي بوده و هنوز به تصويب نرسيده است، پروانه
ط ساختماني از نظر کاربري بر اساس طرح تفکيکي و جامع شهر در موردکاربري توس

و مراجع ذيصالح در مورد آن تصميم گيري خواهد شد. در نتيجه از آنجا  ١٠٠کميسيون ماده 
که بعضي از مالکين امالک خود را به صورت انباري تجاري، آموزشي، ورزشي، درماني (مطب و 

دهند و  ساير حرف وابسته درماني)، اداري و... به غيراز کاربري مربوطه مـورد استفاده قرار مي
 ١٠٠ اتب جهت تعيين تکليف در شهرداري و مـراجع ذيربط از جمله کميسيونهاي مـادهمـر

باشد يا تاکنون موضوع در مراجع مذکور مطرح نشده باشد و يا مالکين  و... در حال رسيدگي مي
متقاضي استفاده از ملک خود به صورت موقت بوده و قصد اخذ مجوز دائم ندارند، لذا به منظور 

برداران، مستاجرين در سطح  شهر از ذينفعان اين گونه امالک اعم از مالکين، بهرهتأمين حقوق 
  »گردد. محدوده شهر عوارض فوق محاسبه و اخذ مي

) دفترچه ٣ـ ٦شهر صدرا در خصوص ابطال تعرفه شماره ( ياسالم يس شورايرئ
 ـ٦٣٩/٥/٩٧حه شماره يصدرا به موجب ال يشهردار ١٣٩٦خدمات سال  يعوارض و بها

  ح داده است که:يتوض ١١/٤/١٣٩٧
 ياسالم يف و انتخابات شوراهايالت، وظايقانون تشک ٧١ماده  ١٦اوالً: مطابق بند «

 ٥٠ ماده ١و تبصره  ٢٧/٨/١٣٨٦٩ماده مذکور (اصالحي  ٢٦و بند  ١/٣/١٣٧٥کشور مصوب 
خدمات  ايتصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض و به ١٣٨٧قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب

باشد،  مي شهر ياسالم يف شورايزان آن از جمله وظاير نوع و ميين تغيو همچن يشهردار
 يب عوارض سال بعد اقدام و جهت اجرا به شهرداريکه شورا همه ساله نسبت به تصو

شهرکامالً منطبق  ياسالم يشورا ياز سو ين عوارضيب چنين تصويد، بنابراينما مي ابالغ
ف و انتخابات يالت، وظايقانون تشک ٨٠ن بـه استناد ماده يباشد. همچن ي ميقانون يو مواز
که عوارض  يآن، مادام يبعد هاي هيو اصالح ١٣٧٥کشور مصوب سال  ياسالم يشوراها

ن قانون يا ٧٧ا حسب تبصره ماده يمورد اعتراض قرار نگرفته و  يمصوب از طرف فرماندار
  باشد. مي ست و قابل وصوليبه قوت خود باقا اصالح نشده ير کشور لغو و يله وزيبه وس

که باشد موجبات  يجاد سد معبر به هر نوعيد اياً: همان گونه که مستحضريثان
که برخورد  يآورد و در صورت مي ش شهروندان را فـراهميو آسا يخدشه به حقوق شهروند

ها يارو شهرد يياجرا هاي دستگاه يروي بزرگ فرارد به چالشيصورت نپذ يمناسب قانون
مکلف است از آن  يخواهد شد لذا شهردار يعموم يتيده و موجب نارضايبدل گرد

د و طبق ماده ين خود رأساً اقدام نمامأموري لهيو در رفع موانع موجود به وس يريجلوگ
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بدون پروانه  يساختمانها يات ساختمانيتواند از عمل ي ميها، شهرداريقانون شهردار ١٠٠
 اين محصور و ينکه ساختمان در زميا ن خود اعم ازمأموري وسطا مخالف مفاد پروانه تي

  د.ينما يريمحصور واقع باشد جلوگغير
قانون شهرداريها اقدام  ٥٥ماده  ٢بند  ١در اين راستا شهرداري صدرا وفق تبصره 

 ين دسته افراد که در معبر عموميمعبر نموده و اموال اسازي  رفع موانع موجود و آزاد به
و پس از مـراجعه  آوري جمعد يگردد موقتاً با ارائه رس مي وز به گذر محسوببوده و تجا
رفع سد معابر از  ينکه اجرايگردد. با توجه به ا مي صيبا ثبت سابقه ترخ يفرد خاط

است که  هايي نهيآن متحمل هز ياست که در اجرا يشهردار يخاص خدمات هاي طرح
ارائـه شده بـا توجه بـه  هاي نهياز هـز يبخش تأمين شهر صدرا در جهت ياسالم يشورا

ها و بخشنامه يشهردار نامه آيين ٣٠وزارت کشور موضوع ماده  يابالغ هاي دستورالعمل
کنندگان  کشور اقدام به وضع قاعده در خصوص سد يهاياريها و دهيبودجه ساالنه شهردار

 ٣٠وع ماده وزارت کشور، موض ينموده که منطبق با دستورالعمل ابالغ يمعابر عموم
  ها است.يشهردار يمال نامه آيين

ن يس و معاونيبا حضور رئ ٣/٢/١٣٩٨خ يدر تار يوان عدالت اداريد يأت عموميه
ل شد و پس از يوان تشکيو رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب د يوان عدالت اداريد

  مبادرت کرده است.رأي  ر به صدوريت آراء به شرح زيبا اکثر يبحث و بررس
  

  هيأت عمومي رأي
و اشغال  ي، سد معابر عموميقانون شهردار ٥٥ماده  ٢بند  ١طبق تبصره ـ  الف

ا يکسب و  يبرا يعموم يدانها و پارکها و باغهايمجاز آنها و مغير اده روها و استفادهيپ
و  يريمکلف شده است از آن جلوگ يممنوع است و شهردار يگريا هر عنوان ديو  يسکن

ن خود رأساً اقدام مأموري لهيو آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور وسدر رفع موانع موجود 
مقرر شده حکم به مجازات و اعمال آن  يقانون اساس ٣٦ن به موجب اصل يکند و همچن

تحت  ٦ـ ٣نکه تعرفه شماره يق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. نظر به ايد از طريبا
از » يو سد معبر عموم يلفات ساختمانل تخيوسا آوري جمع عوارض حاصل از«عنوان 

و خارج از  الذکر فوقن ير قوانيشهر صدرا مغا ياسالم يشورا ١٣٩٦تعرفه عوارض سال 
 ٨٨و ماده  ١٢ماده  ١ب شده است مستند به بند يتصو ياسالم يارات شورايحدود اخت
  .شود مي ابطال ١٣٩٢مصوب سال  يوان عدالت اداريد ين دادرسييالت و آيقانون تشک
خصوص  در قانون شهرداري ١١٠ـ نظر به اينکه وظيفه و تکليف شهرداري در ماده  ب

توانند در مرحله اول به مالک  مي محصور و رها شده مشخص شده است وي غيراراض
ند و در ينما يپاکساز يطيست محيث زيرا محصور کرده و از ح يند که اراضياخطار نما

نه آن را از يمحصور و هز يرا به نحو مناسب ياضمکلف است ار يصورت عدم اجراء شهردار
و  يقانون نوساز ٢طبق ماده  ين اراضيا ينکه برايافت کند و با توجه به اين دريمالک

و ساختمانها و مستحدثات واقع در  يه اراضيبر کلاند  ها مکلف شدهيشهردار يعمران شهر
عـوارض به شرح مصوبه  ن وضعياخـذ کنند، بنابرا يشهر عـوارض نوساز يمحدوده قانون

ارات ير قانون و خارج از حدود اختيمغا الذکر فوق يمورد اعتراض عالوه بر احکام قانون
از جمله آراء  يوان عدالت اداريد يأت عموميشهر است و در آراء متعدد ه ياسالم يشورا

گونه  يناخذ ا ١٠/١٢/١٣٩٥ـ ١٣٠٩و  ١٣/١١/١٣٩١ـ  ١٨٥٠، ١٩/٨/١٣٨٧ـ  ٥٦٦شماره 
 ٢٤ـ ٢ن تعرفه شماره يشده است، بنابرا يارات تلقير قانون و خارج از اختيرض مغاعوا

ازاء  ه بها متروکه و رها شديو  يو امالک بالاستفاده خاک يانه اراضيتحت عنوان عوارض سال
و  ١٢ ماده ١مبني بر عوارض اراضي رها شده مستند به بند  ٢٧ـ ٢تعرفه  ٢هر مترمربع و بند 

  شود. ابطال مي ١٣٩٢مصوب سال تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداريقانون  ٨٨ماده
که  ييدر شهرها يشهردار«مقرر شده  يقانون شهردار ٥ماده  ٢٤طبق بند ـ  ج

 يساختمان هاي ه شده مکلف است طبق ضوابـط مـذکور در پروانـهينقشه جامع شهر ته
برخالف مندرجات پروانه  که يد کند و در صورتـينـوع استفاده از ساختمان را ق

مورد  ير شود، شهرداريا تجارت دايشه يا پي، محل کسب يتجارغير در منطقه يساختمان
نکه اعطاء مجوز ينظر به ا» د.ينما مي مطرح ١٠٠ماده  ١ون مقرر در تبصره يسيرا در کم

ن قانو ٥٥ماده  ٢٤و بند  يقانون شهردار ١٠٠ـر مـاده يو اخذ وجه مغا يبرخالف کاربر
از جمله آراء  يوان عـدالت اداريد يأت عمومين در آراء متعدد هيمذکور است. همچن

موقت از  برداري بهرهانه ياخذ عوارض سال ١٢/٢/١٣٩٦ـ  ٨٥و  ٢٤/٥/١٣٩٦ـ ٤٨٩شماره 
ص و ابطال يشهر تشخ ياسالم يارات شوراير قانون و خارج از حدود اختيساختمانها مغا

موقت  برداري بهرهانه يتحت عنوان عوارض سال ٢٩ـ ٢اره ن تعرفه شميشده است، بنابرا
شهر صدرا وضع شده و  ياسالم يارات شوراير قانون و خارج از حدود اختيساختمانها مغا
 يوان عدالت اداريد ين دادرسييالت و آيقانون تشک ٨٨و ماده  ١٢ماده  ١مستند به بند 

  شود. مي ابطال ١٣٩٢مصوب سال 
  ن عدالت اداري ـ محمدكاظم بهراميرئيس هيأت عمومي ديوا
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