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به رسمي آزمايشي را با داشتن امتيازات علمي مجاز اعالم کرده است و چون مقرره مورد 
 ١٣شکايت موجب تضييع حقوق افراد است، لذا تقاضاي ابطال اين مصوبه در اجراي ماده 

  "  قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري را دارم.
  مقرره مورد اعتراض به شرح زير است:متن 

  رياست محترم هيأت اجرايي جذب دانشگاه پيام نور" 
  با سالم وتحيت

هيأت مرکزي جذب اعضاي هيأت علمي در  ٣٠/٣/١٣٩٧ـ ٢٨١مصوبات جلسه شماره 
خصوص مربيان متقاضي تبديل وضعيت از پيماني به رسمي آزمايشي آن دانشگاه به شرح زير 

  طفاً تمهيدات و نظارت الزم جهت اجراي مفاد آن را مبذول فرماييد.شود: ل تقديم مي
نمايد  مي هيأت مرکزي جذب: هيأت اجرايي جذب دانشگاه پيام نور را مکلفـ ١«   

 تأييد مربيان متقاضي تبديل وضعيت از پيماني به رسمي آزمايشي راهاي  که پرونده
آن گروه «» جذب خودداري نمايد. رکزيبه هيأت مها  ننمايد و از ارسال اين گونه پرونده

هيأت  تأييد مربيان متقاضي تبديل وضعيت به رسمي آزمايشي که دارايهاي  از پرونده
اجرايي جذب دانشگاه پيام نور بوده و هم اکنون در دبيرخانه مرکزي جذب موجود است 

عضاي رئيس مرکز جذب اـ  »صرفاً با ادامه خدمت آنان در وضعيت پيماني موافقت شد.
  "  هيأت علمي

در پاسخ به شکايت مذکور، رئيس مرکز جذب اعضاي هيأت علمي وزارت علوم، 
به طور خالصه  ١٦/٤/١٣٩٩ـ  /م ج٢٤٩٠٠٤/٩٩تحقيقات و فناوري به موجب نامه شماره 

  توضيح داده است که:
 تأييد هيأت عالي جذب، بررسي و ٩/٢/١٣٨٧مصوبه مورخ  ٢ماده  ٥مطابق بند  "

از وظايف هيأت مرکزي جذب است و ها  تقاضيان تبديل وضعيت در دانشگاهصالحيت م
تواند مصوبات  اي نمي باشد و مصوبه مي اين هيأت عالي ترين مرجع جذب در وزارت علوم

مقـررات استخدامي که مرجع تصـويب  ١٢آن هيأت را لغو کند. همچنين به موجب ماده 
تواند وضعيت استخدام  مي شـده دانشگاه آن هيأت امناي دانشگاه پيام نور است مقرر

به رسمي آزمايشي تبديل  صالح ذيمراجع  تأييد اعضاي پيماني را پس از احراز شرايط و
هيأت مرکزي جذب نموده  تأييد نمايد و در بند (ج) همين ماده تمامي اين موارد مقيد به

 احراز شرايط واست و همان طور که مشخص است واژه ناظر بر الزام نيست و مقيد بر 
هيأت مرکزي جذب است و آن هيأت به عنوان تنها مرجع  تأييد مراجع ذيصالح و تأييد
تواند مصوبه اين وزارتخانه را به  نمي در اين امر اعالم نظر کرده است. شاکي صالح ذي

نامه استخدامي اعضاي هيأت علمي تقاضاي ابطال نمايد. مطابق قانون  استناد مغايرت با آيين
بايست يک به دويست و  امه پنجم توسعه نسبت استاد به دانشجو در دانشگاه پيام نور ميبرن

پنجاه باشد که با توجه به فرايند ريزشي ساالنه متقاضيان تحصيل در دانشگاه پيام نور جذب 
يا تبديل وضعيت نمايد و توقف تبديل وضعيت همکاران پيماني ناظر بر اين سياست هاست. 

نامه استخدامي وجود  ته شد منافاتي ميان مصوبه مورد شکايت و آيينهمان طور که گف
توان مصوبه  ندارد ولي به لحاظ باالتر بودن رده سازمان وزارت علوم از دانشگاه پيام نور نمي

   " باالدستي را به استناد به مصوبه هيأت امناي دانشگاه پيام نور لغو کرد.
با حضور رئيس و معاونين  ٨/٣/١٤٠٠خ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاري

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 عمومي رأي
ب مصوبه اهداف، وظايف و ترکيب هيأتهاي مرکزي و اجرايي جذ ٢براساس ماده 

و  ٢/٢/١٣٨٧مورخ  ٦و  ٥هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي که در جلسات 
هيأت عالي جذب اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي به  ٩/٢/١٣٨٧

تصويب رسيده، وظايف هيأت مرکزي جذب مشخص شده و در هيچ يک از بندهاي ماده 
 تأييد اهها و مراکز آموزش عالي به عدممذکور اختياري درخصوص مکلّف نمودن دانشگ

هاي مربيان متقاضي تبديل وضعيت از پيماني به رسمي آزمايشي و عدم ارسال  پرونده
االشاره مقرر نشده است. بنا  هاي اين گروه به هيأت مرکزي جذب براي هيأت فوق پرونده

لوم، هيأت اجرايي جذب وزارت ع ٢٨١به مراتب فوق، حکم مقرر در مصوبه شماره 
رئيس  ١٣/٤/١٣٩٧ـ  /م ج٧٩١٩٣/١٩تحقيقات و فناوري (ابالغي به موجب نامه شماره 

مرکز جذب اعضاي هيأت علمي) که متضمن اعمال تکليف فوق نسبت به هيأت اجرايي 
 ١جذب دانشگاه پيام نور است، خالف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 

مصوب سال  شکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداريقانون ت ٨٨و ماده  ١٢ماده 
 عدالت ديوان دادرسي آيين و تشکيالت قانون ۱۳ ماده اعمال شود. با ابطال مي ١٣٩٢
  .نشد موافقت مصوبه تصويب زمان به شده ابطال مصوبه ابطال تسري و اداري

 محمد مصدقرئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ 

 ٥/٤/١٤٠٠  ٩٨٠٣١٣٩شماره
 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 
تعرفه  ١١و  ١٠ابطال بندهاي «با موضوع:  ٨/٣/١٤٠٠خ مور ١٤٠٠٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٠٣٦٤

تعرفه عوارض سال  ٢٤و بند  ١٣٩٨تعرفه عوارض سال  ١٤و بند  ١٣٩٨عوارض سال 
جهت درج در روزنامه رسمي » شوراي اسالمي احمدآباد مستوفي از تاريخ تصويب ١٣٩٨

  . گردد ميبه پيوست ارسال 
ـ مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوا  فرد يداهللا اسمعيلين عدالت اداري 

  ٩٨٠٣١٣٩رونده: پ شماره    ٣٦٤ ماره دادنامه:ش    ۸/۳/۱۴۰۰ خ دادنامه:تاري
  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مرجع رسيدگي:

  آقاي محمدرضا عطاءالهي به وکالت از آقاي اله ويردي تابعي ي:شاك
تعرفه عوارض سال  ١١و  ١٠بندهاي ـ  ابطال الف موضوع شکايت و خواسته:

تحت عنوان عوارض ارزش افزوده حاصل از تفکيک (تفکيک اراضي و ساختماني)  ١٣٩٨
  شهرداري احمدآباد مستوفي

تحت عنوان عوارض نقل و انتقال امالک  ١٣٩٨تعرفه عوارض سال  ١٤بند ـ  ب
  شهرداري احمدآباد مستوفي

مات حفظ و ايجاد تحت عنوان ارائه خد ١٣٩٨تعرفه عوارض سال  ٢٤بند ـ  ج
  فضاي سبز شهرداري احمدآباد مستوفي

آقاي محمدرضا عطاءالهي به وکالت از آقاي اله ويردي تابعي به موجب  گردش کار:
دادخواستي ابطال بندهايي از بخش عوارض و منابع درآمدي شهرداري دفترچه تعرفه 

را خواستار  ١٣٩٨عوارض و بهاي خدمات شوراي اسالمي شهر احمدآباد مستوفي در سال 
  شده و در جهت تبيين خواسته به طور خالصه اعالم کرده است که:

هاي آن انواع تخلفات  قانون شهرداري و تبصره ١٠٠" قانونگذار به شرح ماده 
ساختمان از جمله (عدم رعايت اصول شهرسازي يا فني يا بهداشتي يا اضافه بنا زايد بر 

تماني اعم از مسکوني، تجاري، صنعتي و اداري مساحت زير بنا ) مندرج در پروانه ساخ
را تبيين و مشخص نموده و تعيين تکليف تخلفات ساختماني اعم از تخريب، تعطيل و 
اعاده به وضع مجاز و يا تعيين جريمه را در صالحيت کميسيونهاي مقرر در ماده مزبور 

ه مرجع تعيين عوارض قرار داده است. توضيح اينکه با عنايت به اينکه قانونگذار در زمين
قانون  ١٠٠و کيفيت احتساب جرايم تخلفات ساختماني و وصول آنها در ماده 

شهرداريها تعيين تکليف نموده، بنابراين مفاد مصوبه شوراي اسالمي شهر احمدآباد 
مستوفي که متضمن وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض زيربنا و اضافه تراکم 

باشد، خارج از حدود  بر جرايم تخلفات ساختماني مي(بيش از حد تراکم) عالوه 
هاي آن  اختيارات قانوني شوراي شهر است. همچنين ماده صد قانون شهرداري و تبصره

) حکم بناهاي مازاد بر تراکم و ساير موارد را از لحاظ نحوه رسيدگي، ٣و  ٢هاي  (تبصره
و  ٣، ٢هاي  راحت تبصرهتعيين جريمه، ميزان و نحوه وصول آن معين کرده است. به ص

ماده مزبور بعد از اتخاذ تصميم توسط کميسيون موضوع تبصره يک آن ماده،  ٤
باشد، ليکن شوراي شهر  شهرداري مکلف به وصول جريمه بر اساس نظر کميسيون مي

الذکر نموده و  احمدآباد مستوفي بدون وجود اختيار قانوني اقدام به تصويب مصوبه فوق
ارض زيربنا و اضافه تراکم و... نسبت به بناي خالف را مقرر کرده است. در آن دريافت عو

اين در حالي است که در مانحن فيه قانون شهرداري، صريحاً شهرداري را مکلف به 
وصول جريمه بر اساس نظر کميسيون ماده صد کرده است. بر اين اساس مصوبه 

ت بوده و عدول شوراي شهر از الذکر فاقد وجاهت قانوني و خارج از حيطه اختيارا فوق
قانون ديوان  ٩٢و  ٨٨، ١٢ماده  ١، بند ١٣باشد. لذا مستنداً به مواد  موازين قانوني مي
استدعاي ابطال مصوبه شوراي اسالمي شهر احمدآباد مستوفي  ١٣٩٢عدالت اداري سال 

و  و جلوگيري از اخذ عوارض غيرقانوني شهرداري احمدآباد مستوفي را از زمان تصويب
  خارج از نوبت دارم. " 

هيأت عمومي در رابطه هاي  فقره از دادنامه ٢٨ضمناً شاکي در متن دادخواست به   
  با کليه دعاوي مستند اشاره کرده است.

  مورد اعتراض به شرح زير است: هاي  متن مقرره  
عوارض ارزش افزوده حاصل از تفکيک (تفکيک اراضي و ساختماني) ـ ١٠" بند   

 )١٠٢٠٠٤(کد 
مختلف با هاي  براي محاسبه عوارض تفکيک عرضه و اعيان امالک مجاز با کاربري
   شود. مي تقاضاي مالک و با رعايت ضوابط فني و شهرسازي از جدول ذيل استفاده
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  )Kدرصد عوارض ارزش افزوده حاصل از تفکيک مجاز (

صنعتي و مشاغل  تجاري  مسکوني  عنوان
فرهنگي، درماني خدماتي،  کشاورزي  اداري  مزاحم

  و ساير
  ۴P  ۱۰P  ۶P  ۵P  P  ۲P  عرصه
  %۶۰  %۳۰  %۶۰  %۸۰  ۱۴۰  %۳۰  اعيان

A=S×K×P  
  تفکيک عرصه (اراضي)  =  مساحت زمين× اي  قيمت منطقه× ضريب تفکيک عرصه 

  تفکيک اعياني (ساختمان)  =  مساحت بنا× ارزش معامالتي ساختمان × ضريب تفکيک اعياني 

وارض تفکيک عرصه و اعيان چنانچه ملک در کاربري براي محاسبه عـ ۱تبصره 
  شود. مي مغاير ساخته شده باشد نوع استفاده مالک عمل قرار گرفته و محاسبه

براي محاسبه عوارض تفکيک عرصه اراضي به اسناد عادي که در سنوات ـ ۲تبصره 
گرديده و (خرده مالکين) واگذار غير گذشته بدون استعالم از شهرداري تفکيک و به افراد

طبق اند  قانون اداره ثبت اقدام به اخذ سند نموده ۱۴۸و  ۱۴۷يا از طريق مواد اصالحي 
  جدول فوق محاسبه و وصول خواهد شد.

شوند شامل  مي بناهاي پارکينگ، انباري نيز با توجه به اينکه در سند قيدـ ۳تبصره 
  باشد. مي تفکيک اعياني

 تفکيک اراضي و ساختماني) تبديل واحدارزش افزوده حاصل از تفکيک (ـ ۱۱بند 
  )۱۰۲۰۰۴مجاز (کد غير

 ارزش افزوده حاصل از تفکيک اراضي واقع در محدوده و حريم شهر شامل امالکي
  شود که داراي شرايط ذيل باشند: مي

  صورتمجلس تفکيکي به تصويب شهرداري نرسيده باشد.ـ ۱
  ها، که رأي بر ابقاء صادر باشد.ـ بناهاي مطروحه در کميسيون ماده صد قانون شهرداري۲
که اي  اصالحي ثبت و اراضي قولنامه ۱۳۳و  ۱۴۸و  ۱۴۷هاي  از طريق مادهـ ۳
  مجاز تفکيک شده باشند.غير بصورت

قانون ثبت اسناد و امالک شامل آن دسته از زمينهايي که  ۱۳۳) ماده ۱توضيح
  باشد. يم توسط بنياد مسکن کارشناسي و مراحل صدور سند مهيا شده است

شود که پس از رعايت  مي قانون ثبت شامل آن گروه از زمينهايي ۴۵) ماده ۲توضيح
  باشد. اند مي مقدار اصالحي، سند آنها اصالح شده و سند جديد دريافت نموده

ات آب، برق، گاز، تلفن تأسيس ..... خيابان،.) چنانچه ملکي برابر عبور بر۱تبصره
ند قطعه تفکيک شده به عنوان عوامل قهري تلقي و يا چ ۲مصوب دستگاههاي دولتي به 

  عوارض برابر تعرفه مجاز محاسبه خواهد شد.
به شرح فرمول ذيل ها  قانون شهرداري ۱۰۱عوارض مورد اشاره به استناد ماده 

    گردد.  مي محاسبه
A=S×K×P  

  الف) با متراژ رعايت حد نصاب ضوابط تفکيک عرصه براساس ضرايب ذيل

  ) با رعايت حدنصاب در محدوده خدماتيKارزش افزوده تفکيک غيرمجاز (ضرايب عوارض 

خدماتي، فرهنگي، ورزشي،  اداري  تجاري  مسکوني  عنوان
  درماني و ساير

  ۸  ۱۴  ۱۸  ۱۰  ضريب
  اراضي باغي و زراعي براساس مساحت و ضرايب ذيل محاسبه خواهد گرديد.

متر ۲۰۰۰تا   عنوان
  مربع

 ۵۰۰۰تا  ۲۰۰۰از 
  مترمربع

 ۱۰۰۰۰۰تا  ۵۰۰۰از 
مترمربع۱۰۰۰۰باالي   مترمربع

  %۷۰  %۸۰  %۹۰  %۱۰۰  ضريب

ب) ضريب تفکيک اراضي زير حد نصاب تفکيک واقع در محدوده خدماتي مصوب   
  شهر برابر طرح هادي با جامع:

  ) زير حدنصاب تفکيکKضرايب عوارض ارزش افزوده حاصل از تفکيک غيرمجاز (

خدماتي، فرهنگي، ورزشي،  اداري  يصنعت  تجاري  مسکوني  عنوان
  درماني و ساير

  ۱۶  ۲۸  ۲۸  ۳۶  ۲۰  ضريب
  اراضي باغي و زراعي براساس مساحت و ضرايب ذيل محاسبه خواهد گرديد.

۲۰۰۰تا   عنوان
  متر مربع

 ۵۰۰۰تا  ۲۰۰۰از 
  مترمربع

تا  ۵۰۰۰از 
مترمربع۱۰۰۰۰باالي   مترمربع ۱۰۰۰۰۰

  %۷۰  %۸۰  %۹۰  %۱۰۰  ضريب

  )۱۰۲۰۰۶هاي خدمات صدور استعالم (کد بـ ۱۴بند
وزارت  ۱۸/۵/۱۳۶۶ـ ۷۴۹/۳۴/۳/۱بهاي خدمات صدور استعالم موضوع بخشنامه 

کشور عبارت است از درصدي از ارزش معامالتي امالک (عرصه و اعيان) که در هر نوبت 
  گردد. مي نقل و انتقال در زمان صدور پاسخ به استعالم طبق جدول ذيل محاسبه و وصول

 ساير  کشاورزي  صنعتي  اداري  تجاري  مسکوني  نوع کاربري
اي  درصد قيمت منطقه

)K(  
۸%  ۲۰%  ۱۵%  ۱۸%  ۵%  ۸%  

A=(S1×P1)+(S2×P2)×K  
Sمساحت عرصه :  P :۱ اي ملک قيمت منطقه  
Sمساحت اعياني :  P  ۲ارزش معامالتي اعيان :  

  نکات:  
قي مشمول پرداخت کليه انتقال دهندگان امالک اعم از اشخاص حقيقي يا حقوـ ۱

  گردند. مي بهاي خدمات فوق
بديهي است هر زمان شهرداري از انتقال حق کسب و پيشه و يا مصرف محل يا ـ ۲

  نمايد. مي حقوق ناشي از تصرف محل آگاه گردد بهاي خدمات فوق را به شرح ذيل وصول

  %۳  واگذاري محل (حق کسب و پيشه يا حتي تصرف محل يا حقوق ناشي از تصرف محل)

  %۵  سرقفلي امالک تجاري

گيرند  مي امالکي که در طرح تعريض گذر و يا ساير طرحهاي شهرداري قرارـ ۳
هنگام واگذاري زمين به نام شهرداري فقط عرصه محتمل پرداخت بهاي خدمات ناشي از 

  گردد. نمي نقل و انتقال
توجه به با  ۲۹/۱۱/۱۳۸۶ـ  ح۱۷۵۹۰/۶۰توضيح: مستند به نظريه حقوقي شماره 

باشد و معافيت از پرداخت عوارض جنبه استثنايي  اينکه اصل بر پرداخت عوارض مي
داشته و نياز به تصريح مقنن دارد و نظر به بند ب مصوبه مذکور، قانونگذار در مقام بيان، 

  صرفاً در خصوص معافيت از پرداخت عوارض نقل و انتقال ملک اعالم نظر نموده است.
قانون شهرداريها: دفاتر اسناد رسمي مکلفند قبل از انجام  ۷۴ه تبصره ذيل مادـ ۴

معامالت قطعي نسبت به عوارض مستغالت و اراضي شهري مفاصا حساب شهرداري را 
  مطالبه و قبل از ارايه مفاصا حساب از تنظيم سند خودداري نمايند.

تنظيم اسناد در اجرايي قانون تعيين  نامه آيين ۶با عنايت به اينکه به موجب ماده ـ  
متعاملين در زمان معامله موظف به اخذ مفاصا  ۵/۲/۱۳۸۵دفاتر اسناد رسمي مصوب 

گردند  مي باشند و ايشان تنها ضمن سند تنظيمي متعهد نمي حساب از شهرداري
ها  ملک مورد نظر را پرداخت نمايند و مسئوليت نامبردگان نسبت به اين بدهيهاي  بدهي

 به منظور وصول عوارض قانوني شهرداري، به شهرداري اجازه داده تضامني خواهد بود لذا
شود مطالبات خود بابت عوارض صدور پروانه ساختماني، تراکم و نوسازي، عوارض  مي

را از   ارزش افزوده ناشي از اجراي طرحهاي تعرض با توسعه مغاير شهري و هزينه خدمات
نرخ و مصوبات قانوني صادر شده به  مالک با مالکين فعلي امالک مذکور بر اساس آخرين

  روز محاسبه و وصول نمايند.
مسکوني مقدار عرصه براي هر واحد مسکوني، متراژ همان واحد هاي  در مجتمعـ  ۶

  مالک عمل خواهد بود.
با توجه به اينکه شهرداري براساس قوانين و مصوبات جاري در هر نقل و انتقال ـ ۷

مبلغي را تحت عنوان بهاي خدمات صدور استعالم  امالک اعم از ملکي و يا سرقفلي،
نمايد. بنابراين چنانچه ملکي از تاريخ  مي براساس آخرين ارزش معامالتي از متعاملين اخذ

تصويب اين ماده واحده بدون اخذ مفاصاحساب شهرداري طي يک يا چند مرحله، نقل و 
ل و انتقال به تعداد انتقال شده باشد در زمان مراجعه به شهرداري کليه عوارض نق

گردد. همچنين بهاي خدمات  مي معامالت انجام شده به نرخ زمان مراجعه محاسبه و اخذ
صدور استعالم امالکي که قبل از تاريخ تصويب اين مصوبه مستقل شده بر مبناي نرخ 

  زمان تنظيم سند وصول خواهد شد.
  )۳۰۱۰۹۹بهاي ارائه خدمات حفظ و ايجاد فضاي سبز (کدـ ۲۴بند

فضاي سبز شهري (سرانه فضاي سبز) در هنگام صدور  تأمين به منظور حفظ و
پروانه ساختماني براي اراضي با کاربريهاي مختلف اعم از مسکوني، تجاري، صنعتي، اداري 

  شود. مي و ساير براي وصول عوارض از مالکين يا متقاضيان صدور پروانه به شرح ذيل اخذ
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  براساس طرح مصوب توسعه شهري الف) اراضي با کاربري مسکوني
A+B)×D×P25H=%×(  

A:  مقصد)غير متراژ کل بناي صادره (بناي مقصد و  
B:  مترمربع) ۲۰متوسط سرانه مسکوني براي شهرهاي استان تهران (عدد ثابت  
D:  شده فضاي سبز در طرح مصوب توسعه شهر (طرح هادي)  بيني پيشسرانه

  ) ۸(عدد ثابت
F: ريال) ۳۰۰۰۰ک متر مربع فضاي سبز در شهرها (حداقل هزينه ايجاد ي  

  مسکوني (براساس طرح مصوب توسعه شهري):غير ب) اراضي با کاربري
     است: ۱۵برابر   D  به شرح موارد ذيلها  براي ساير کاربري

  )D  =۱۵در هنگام صدور پروانه احداث تجاري (ـ ۱
شد بعد از رأي مجاز باغير تبصره) در صورتي که بناي انجام تجاري احداث شده

  )D×۲  اعالم گردد= ۲مربوطه حاصل فرمول ضريب هاي  کميسيون
مختلف از قبيل هاي  تجاري که در اثر رأي کميسيونغير مسکوني وغير ) اراضي۳
کاربري آنها تغيير يافته و يا براساس ساخت و  ۵اساسي و ماده غير اساسي،هاي  مغايرت

  صدور رأي جريمه گرديده است. منجر به ۱۰۰مجاز طي کميسيون ماده غير ساز
 بيني پيشبراي نمونه در شهري که در طرح هادي مصوب شهر سرانه فضاي سبز 

گردد ولي در صورتي که  مي جايگزين ۳عدد   D  باشد به جاي پارامتر مي مترمربع ۲شده 
اعالمي در بند فوق باشد به جاري هاي  شده کميسيون تأييد موضوع شامل رأي

  "  در نظر گرفته شود. ۱۵بت عدد ثا  D  پارامتر
در پاسخ به شکايت مذکور، رئيس شوراي اسالمي شهر احمدآباد مستوفي به موجب 

  به طور خالصه توضيح داده است که: ٣٠/١١/١٣٩٨ـ  الفـ  سـ  س٥١٧٠/٥نامه شماره 
و  ٩٨٠٩٩٨٠٩٠٥٨٠٢٣٧٤، شماره ٩٨٠٣١٣٩" در خصوص پرونده کالسه بايگاني 

ردي تابعي مبني بر اعتراض به مصوبه شوراي اسالمي شهر دادخواست آقاي اله وي
احمدآباد مستوفي که مقرر گرديده در جلسه هيأت عمومي ديوان مطرح گردد توجه آن 

  نمايد: مي مقامات را به نکات و مطالب ذيل معطوف
دارد وکالي دادگستري و  مي قانون مالياتهاي مستقيم که اشعار ١٠٣مطابق ماده ـ ١

خود رقم هاي  نمايند، مکلفند در وکالت نامه مي ر محاکم اختصاصي وکالتکساني که د
% (پنج درصد) آن بابت علي الحساب مالياتي بر روي وکالت ٥را قيد و معادل  الوکاله حق

نامه تمبر الصاق و ابطال نمايند که در هر حال مبلغ تمبر حسب مورد نبايد کمتر از ميزان 
دارد در هر موردي که طبق مفاد اين قانون  مي آن که بيان ١مقرر باشد و همچنين تبصره 

عمل نشده باشد وکالت وکيل با رعايت مقررات آيين دادرسي مدني در هيچ يک از 
و مراجع  مزبور قابل قبول نخواهد بود که با توجه به تصوير برگه وکالت نامه، ها  دادگاه

نگرديده است بنابراين به استناد تمبر الصاق  الوکاله حقباشد به ميزان مبلغ  مي مشخص
وکيل شاکي هيچ گونه سمتي در پرونده نداشته و صالحيت طرح دعوا در  الذکر فوقماده 

 مراجع قضايي و شعب تجديدنظر و ديوان عدالت اداري و غيره را از طرف مالک دارا
باشد، لذا مستدعي است به موضوع رسيدگي و در خصوص عدم قبول وکالت وکيل،  نمي
  فرماييد.گيري  ميمتص

 نامه آيين ٣٠همان گونه که مستحضريد تعرفه عوارض شهرداريها به استناد ماده ـ ٢
گردد و طي مراحل  مي تهيه و تنظيمها  قانون شهرداري ٥٥ماده  ٢٦مالي شهرداريها و بند 

قانوني به شوراي اسالمي شهر ارسال و شوراي اسالمي نيز مطابق قوانين و مقررات از 
قانون تشکيالت، وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي کشور و  ٨٠ماده  ١٦بند جمله 

دهد و پس از  مي در جلسه مورد رسيدگي قرار ٢٠/٤/١٣٩٦انتخاب شهرداران مصوب 
تصويب شوراي اسالمي جهت طي مراحل قانوني و طرح در هيأت تطبيق مستقر در 

ين اساس پس از ارسال اليحه تعرفه گردد. بر ا مي فرمانداري شهرستان به آن نهاد ارسال
عوارض توسط شهرداري، شوراي اسالمي آن را بررسي و به تصويب رسانده است و اعضاي 
هيأت تطبيق پس از بررسي بندهاي مندرج در تعرفه عوارض شهرداري و انطباق آن با 

عدم مغايرت  ١٥/١١/١٣٩٧ـ  ١١٨٧٤/١/٣٠٠٠قوانين جاري حاکميتي، طي نامه شماره 
همچنين مفاد دفترچه مذکور و  اند. فه مذکور با قوانين را به اين شورا اعالم نمودهتعر

 بندهاي آن توسط کارشناسان متخصص استانداري که نهاد اجرايي اصلح در استان
آن مقام تعرفه مزبور از طريق روزنامه رسمي  تأييد باشد مورد رسيدگي قرار گرفته و با مي

باشد کليه مراحل  مي ذا با توجه به مطالب مذکور مشخصاعالم عمومي گرديده است. ل
قانوني از سوي شهرداري و نهادهاي مرتبط جهت تهيه و تنظيم تعرفه مذکور صورت 

  پذيرفته است لذا توجه حضرات و قضات به مطالب فوق مورد استدعاست.
 ٨٠ماده  ١٦شاکي در بند (ب) دادخواست خود اظهار نموده است مطابق بند ـ ٣

ون تشکيالت، وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي کشور و انتخاب شهرداران مصوب قان

تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با  ٢٠/٤/١٣٩٦
در نظر گرفتن سياست عمومي دولت و از سوي وزارت کشور اعالم شده و صورت پذيرد. 

 ١٥/١١/١٣٩٧ـ ٥٦٢٨٦/٠١/٩٧د مطابق نامه شماره رسان مي در اين خصوص به استحضار
تفويض اختيار شماره  ١١آقاي انوشيروان محسني بندپي استاندار تهران، در اجراي بند 

 تأييد وزير کشور تعرفه مذکور مورد بررسي و ١٤/١٠/١٣٩٢ـ  ٣٤/٣/١/١١٨٣٨٦
ست که بيانگر استانداري تهران (وزارت کشور) قرار گرفته و به شهرداري ارسال گرديده ا

باشد و اظهارات شاکي در  مي تعرفه عوارض مذکور تأييد قانوني بودن مراحل تصويب و
  باشد. مي خصوص تصويب دفترچه تعرفه عوارض در شوراي اسالمي شهر، کذب و واهي

شاکي در اظهاراتي ادعا نموده است با توجه به جرايم کميسيون ماده صد ـ ٤ 
باشد بدون اينکه هيچ گونه داليل و  نمي عوارض شهرداري شهرداري ديگر نياز به پرداخت

مستندات محکمه پسندي ارائه نمايد. ليکن همان گونه که مستحضريد جرايم کميسيون 
ماده صد شهرداري به صورت کامالً مجزا و منفک از عوارض مندرج در دفترچه تعرفه 

باشد. با  نمي رز و مشخصباشد. لذا دليل اينگونه ادعاها از سوي نامبرده مح مي عوارض
باشد که اين شورا کليه مراحل  مي محرز و مشخص الذکر فوقتوجه به عرايض و مطالب 

و تصويب وزير کشور را به عمل  تأييد قانوني در خصوص تصويب تعرفه عوارض از جمله
 آورده است و با توجه به اختيارات قانوني وزير کشور و تنفيذ آن به استاندار مشخص

شهرداري احمدآباد مستوفي مطابق قوانين و  ١٣٩٨د که تعرفه عوارض سال باش مي
مقررات تهيه و تنظيم گرديده است. لذا با عنايت به عدم مغايرت با قوانين حاکميتي و 

  جاري از محضر آن قضات و مقامات رد شکايت مطروحه مورد استدعاست." 
تشکيالت و آيين قانون  ٩٢رسيدگي به موضوع از جمله مصاديق حکم ماده 

قانون تشکيالت و آيين  ٨٤دادرسي ديوان عدالت اداري تشخيص نشد و در اجراي ماده 
پرونده به هيأت تخصصي شوراهاي  ١٣٩٢دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 

ـ ٣شود و هيأت مذکور به موجب دادنامه شماره  مي اسالمي ديوان عدالت اداري ارجاع
ا تحت عنوان عوارض زيربناي احداث اعياني يک مترمربع از ) ر١، بند (ب/١٦/١/١٤٠٠

تحت عنوان حصارکشي و ديوارکشي  ٢يک واحد تجاري، اداري و صنعتي و غيره، بند 
 ٩عمومي و شهري، بند هاي  هزينه تأمين عوارض ٨براي امالک فاقد مستحدثات، بند 

حاصل از تفکيک  عوارض ارزش افزوده ١٢تحت عنوان عوارض بيش از حد تراکم، بند 
تحت عنوان حق بازديد و کارشناسي مصوب  ١٩اراضي با رعايت مقررات شهرداري و بند 

را قابل ابطال تشخيص نداد و رأي به  ١٣٩٨شوراي اسالمي شهر احمدآباد مستوفي سال 
رد شکايت صادر کرد. رأي مذکور به علت عدم اعتراض از سوي رئيس ديوان عدالت اداري 

  ز قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافت.و يا ده نفر ا
تحت عنوان عوارض  ١٣٩٨تعرفه عوارض سال  ١١و  ١٠رسيدگي به بندهاي «

ارزش افزوده حاصل از تفکيک (تفکيک اراضي و ساختماني) شهرداري احمدآباد مستوفي، 
تحت عنوان عوارض نقل و انتقال امالک شهرداري  ١٣٩٨تعرفه عوارض سال  ١٤بند 

تحت عنوان ارائه خدمات حفظ و  ١٣٩٨تعرفه عوارض سال  ٢٤مستوفي، بند احمدآباد 
  »ايجاد فضاي سبز شهرداري احمدآباد مستوفي در دستورکار هيأت عمومي قرار گرفت.

با حضور رئيس و معاونين  ٨/٣/١٤٠٠هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 
ب ديوان تشکيل شد و پس از ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شع

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

  هيأت عمومي رأي
با توجه به اينکه در آراي متعدد هيـأت عمومي ديـوان عدالت اداري از جمله ـ  الف

شکال اين هيأت، وضع عوارض براي تفکيک در تمام ا ١٣/٤/١٣٩٦ـ  ٣١٥دادنامـه شمـاره 
آن توسط شوراهاي اسالمي شهر مغاير قانون و خارج از حدود اختيار قانوني تشخيص و 

شهرداري احمد  ١٣٩٨تعرفه عوارض سال  ١١و  ١٠شده است، بنابراين بندهاي   ابطال
آباد مستوفي که تحت عنوان عوارض ارزش افزوده حاصل از تفکيک (تفکيک اراضي و 

ي اين شهر رسيده، خالف قانون و خارج از حدود ساختماني) به تصويب شوراي اسالم
 دادرسي آيين و تشکيالت قانون ۸۸ و ١٣مواد  و ۱۲ ماده ۱ بند به اختيار است و مستند

  شود. مي از تاريخ تصويب ابطال ۱۳۹۲ سال مصوب اداري عدالت ديوان
با توجه به اينکه براساس آراي متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از ـ  ب

اين هيأت، وضع عوارض براي نقل و انتقال امالک  ١/٤/١٣٩٥ـ ٢٤٣له دادنامه شماره جم
.. در تمام اشکال آن توسط شوراهاي .و اراضي با کاربري مسکوني و تجاري و سرقفلي و

شده است،   اسالمي شهر مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات قانوني تشخيص و ابطال
شهرداري احمدآباد مستوفي که متضمن وضع  ١٣٩٨سال  تعرفه عوارض ١٤بنابراين بند 

عوارض درخصوص نقل و انتقال امالک بوده و به تصويب شوراي اسالمي اين شهر رسيده، 
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 ۸۸ و ١٣مواد  و ۱۲ ماده ۱ بند به خالف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند
از تاريخ تصويب  ۱۳۹۲ سال مصوب اداري عدالت ديوان دادرسي آيين و تشکيالت قانون
  شود. مي ابطال

قانون تشکيالت، وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي  ۸۰ماده  ۱۶هرچند در بند ج ـ 
، تعيين نرخ و ميزان عوارض از اختيارات ۱۳۷۵کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 

رخ عوارض ذکر شده است، لکن طبق يک سياست کلّشهر شوراهاي اسالمي  ي، کاهش ـن
و از سوي ديگر در قوانين گرفته ر پروانه ساختماني در کاربريهاي مختلف مورد تأکيد قرار صدو

هاي بعدي آن،  مرتبط با فضاي سبز از جمله قانون گسترش فضاي سبز شهرها و اصالحيه
تعرفه عوارض سال  ٢٤بند . بنا به مراتب فوق، بيني نشده است عوارض فضاي سبز شهري پيش

آباد مستوفي با عنوان بهاي ارائه خدمات حفظ و ايجاد فضاي سبز که  شهرداري احمد ١٣٩٨
مغاير با قانون و خارج از حدود اختيار است و به تصويب شوراي اسالمي اين شهر رسيده، 

 اداري عدالت ديوان دادرسي آيين و تشکيالت قانون ۸۸ و ١٣مواد  و ۱۲ ماده ۱ بند به مستند
  شود. مي ابطالاز تاريخ تصويب  ۱۳۹۲ سال مصوب

 محمد مصدقرئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ 

 ٥/٤/١٤٠٠  ٩٨٠٤٠٧٨شماره
 بسمه تعالي

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

ابطال حكم مقرر در قسمت «با موضوع:  ١/٣/١٤٠٠مورخ  ١٤٠٠٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٠٣٦٩
بندي مشاغل  هاي دائمي طبقه دستورالعمل ضوابط انتخاب و وظايف كميته» تعاريف«

شاغل كارگاههاي مشمول بندي م هاي دائمي طبقه كارگاهها كه منظور از كميته را كميته
هاي دائمي  دستورالعمل ضوابط انتخاب و وظايف كميته ٧و  ٥قانون كار اعالم كرده و بند

جهت درج در روزنامه رسمي به » ٢٨/١١/١٣٩٨ها مصوب بندي مشاغل كارگاه طبقه
  . گردد ميپيوست ارسال 

ـ   فرد عيلييداهللا اسممديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري 

  ٩٨٠٤٠٧٨ شماره پرونده:     ۳۶۹ شماره دادنامه:    ۱/۳/۱۴۰۰تاريخ دادنامه: 
  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مرجع رسيدگي:

  آقاي هوشنگ صدفي کهنه شهري شاکي:
دستورالعمل ضوابط انتخاب و  ۷و بند  ۵بند  ابطال موضوع شکايت و خواسته:

  ۲۸/۱۱/۱۳۸۹مصوب ها  مشاغل کارگاه بندي طبقهدائمي هاي  وظايف کميته
 ۱، تبصره ۱(الف و ج) بند هاي  جزءابطال شاکي به موجب دادخواستي  گردش کار:

و جزء (الف) بند  ۷بند  ۱، جزء ۶، جزء (ب) بند ۵، بند ۲(ب و ج) بند هاي  ،جزء۱بند  ۲و 
ها  کارگاهمشاغل  بندي طبقهدائمي هاي  از دستورالعمل ضوابط انتخاب و وظايف کميته ۸

دائمي هاي  از دستورالعمل ضوابط انتخاب و وظايف کميته ۲۸/۱۱/۱۳۸۹مصوب 
را خواستار شده و در جهت تبيين  ۲۸/۱۱/۱۳۸۹مصوب ها  مشاغل کارگاه بندي طبقه

  خواسته اعالم کرده است که:
  رياست محترم ديوان عدالت اداري "

  سالم عليکم
مده است؛ آ» دائمي«مشاغل کارگاه، قيد  نديب طبقه. در تعاريف واژگان، براي کميته ۱

نامه چگونگي انتخاب و وظايف نمايندگان کارگران، مدت  آيين ۱۵حال آنکه طبق ماده 
ـار،  ۳ سال اعتبار دارد. همچنين طبق ماده ۳نمايندگي آنها  قانون تشکيل شوراي اسالمي ک

ـاي منتخـب شـورا براي مدت  يل کميته دائمي شوند، لذا تشک سال انتخاب مي ۲اعض
  مشاغل با ماهيت انتخاب آزادانه نمايندگان کارگران هم خواني ندارد.  بندي طبقه

) قانون اساسي بوده و ۱۰و  ۹، ۸، ۷، ۶(بندهاي  ۳در هر صورت، اين اقدام خالف اصل 
  منجر به تبعيض در انتخاب و انحصارطلبي نمايندگان کارکنان و سرپرستان خواهد شد.

دستورالعمل (مدت عضويت) نيز محدوديت زماني در نظر  ۲در ماده  عالوه بر اين،
  گرفته نشده است، که اين امر نيز خالف قوانين و مقررات است.

دستورالعمل مذکور، دو نفر نماينده کارکنان، از بين يا به  ۱. طبق بند (الف) ماده ۲
  شوند. مي قانوني انتخابهاي  انتخاب شوراي اسالمي کارگاه يا ساير تشکل

طبق قانون شوراهاي اسالمي کار، اعضاي هيأت مديره از بين اکثريت کارگران به جز 
انتخاب نمايندگان کارگران، انتخاب  نامه آيين ۸شوند. طبق ماده  مي مديريت انتخاب

 ۲شود. بر اساس ماده  مي نماينده کارگران با رأي نصف به عالوه يک کليه کارکنان انجام

) نيز کمترين نصاب براي ۶/۱۰/۱۳۷۱نفي مصوب هيأت وزيران (مورخ انجمن ص نامه آيين
 عضو ۵۰نفر و در صنف، حداقل  ۱۰تشکيل انجمن صنفي کارگري در سطح کارگاه، 

 نفر، تشکل کارگري انجمن صنفي ۱۰۰۰يا  ۵۰۰باشد. بنابراين در کارگاهي با  مي
مشاغل کارگاه باشد، مگر  بندي طبقهتواند نماينده حقوقي ساير کارگران در کميته  نمي

مشاغل يا کميته انضباطي  بندي طبقهآنکه انجمن صنفي صرفاً يک نماينده به کميته 
 ۲کارگاه معرفي نمايد؛ چون صالحيت نمايندگي اکثريت کارکنان را ندارد. اتفاقا در تبصره 

(الف)  به انتخاب نماينده کارگر با رأي اکثريت کارگران اشاره شده است، اما بند ۱ماده 
  باشد. مي ، مغاير با آن۱ماده 

دستورالعمل موصوف منافات دارد. » ج«، با تعريف مندرج در بند ۱ماده  ۱. تبصره ۳
چرا که ممکن است در اين صورت، شخصي همزمان نماينده سرپرستان بوده و عضو 

نموده و  تأمين منافع کارکنان را توانـد نمي هيأت مـديره کارگاه نيز باشد؛ در اين صـورت
  به عنوان نماينده سرپرستان فعاليت کند.

 ۲(بند ب و ج)، از شـرايط عضـويت در کمـيته مذکـور، داشتن  ۲. طبق ماده ۴
سال سابقه کار در کارگاه و مدرکديپلم است، که اين امر با توجه به تخصصي شدن 

حيت وارد مشاغل، سطح پاييني است و بايد اصالح گردد، تا افراد کم سواد و فاقد صال
  مشاغل نشوند.  بندي طبقهکميته تخصصي 

تواند از اعضاي قبلي کميته  مي ، در موارد استثنايي، اداره کار۵. طبق تبصره ماده ۵
قانون  ۴۰(تا زمان برگزاري آزمون) استفاده کند. حال آنکه اين موضوع، مغاير با اصل 

فه اداره کار، نظارت بر اجراي باشد. وظي مي قانون اساسي ۳اصل  ۱۰و  ۹اساسي و بندهاي 
  است، نه توصيه بر اجراي روش غلط در کارگاه. بندي طبقهصحيح طرح 

را اعالم نظر در موارد ارتقا و  بندي طبقهکه يکي از وظايف کميته  ۶. بند (ب) ماده ۶
 بندي طبقهدستورالعمل اجرايي  ۱۱تغيير شغل کارکنان دانسته است، با بند (ب) ماده 

که  ۲۶/۷/۱۳۹۰مورخ   ۷۱۲۳۲روابط کار به شماره  ۲۰وع بخشنامه شماره مشاغل موض
وظيفه کميته را صرفاً احراز شرايط الزم شاغل جهت تصدي شغل جديد عنوان کرده 

  باشد. مي است، متعارض
مشاغل به حداقل يک رأي از بين  بندي طبقه. مقيد کردن تصميمات کميته ۷

د و بايد صرفاً اکثريت آراء مالک قرار بگيرد. زيرا باش ح نمي) صحي۷کارکنان (طبق ماده 
قانون اساسي (تساوي همگان در در برخورداري از حقوق در برابر  ۱۹اين موضوع با اصل 

  تواند مبناي امتياز باشد. نمي قانون) تعارض دارد و اينکه شخصي نماينده کارکنان باشد،
وان يک تصميم]، بايد طبق بند همچنين موافقت با ارتقا و اعطاي گروه شغلي [به عن

، بايد ۲۶/۷/۱۳۹۰مورخ  ۷۱۲۳۲روابط کار به شماره  ۲۰بخشنامه شماره  ۱۱(الف) ماده 
مشاغل را داشته باشد [و اين  بندي طبقهموافقت مديريت کارگاه و سپس موافقت کميته 

يک رأي تواند با اکثريت، تصميمي را با شرط  مي سازوکار، با سازوکاري که در آن، کميته
  کارکنان تصويب کند، متعارض است].

تواند درباره  نمي نيز بايد گفت که اداره کار محل ۸. در رابطه با بند (الف) ماده ۸
خالف قانون کار انجام شود، اي  ماهيت رفتار مديريتي کارگاه مداخله کند، مگر اينکه رويه

  نه اداره کار." که در اين صورت نيز صالحيت رسيدگي با هيأت حل اختالف است،
  مورد شکايت به قرار زير است:هاي  متن مقرره

  پذيرد: مي خاتمه عضويت: عضويت در کميته به يکي از طرق زير خاتمهـ  ۵  "
  استعفا؛ـ  الف
  قطع رابطه با کارگاه؛ـ  ب
  برکناري توسط انتخاب کنندگان.ـ  ج

و اخذ  اعالم قبلي در هر يک از حاالت فوق، انتخاب عضو يا اعضاي جديد بايستي با
  امور اجتماعي محل صورت گيرد.مجوز از اداره کار و 

 حضور اعضاي جديد تا زمان اخذ گواهي بدون داشتن حق رأي در کميته بالمانع
صالحيت آنان صادر نشده باشد، اعضاي فعلي کميته به  تأييد باشد و مادام که گواهي مي

  فعاليت خود در کميته ادامه خواهند داد.
توان  مي در موارد ضروري و استثنايي و عدم امکان فعاليت اعضاء قديمـ  هتبصر

موقتاً نسبت به صدور مجوز فعاليت براي اعضاي جديد تا برگزاري آزمون از سوي اداره کل 
  کار و امور اجتماعي استان اقدام نمود. 

  ندارد]  ۱نحوه اعتبار تصميمات کميته:[بند ـ ۷
نفر از  ۳ظايف آن به صورت مکتوب و با رأي حداقل تصميمات کميته در چارچوب و

  اعضا که حداقل يک نفر از آنان بايستي از نمايندگان کارکنان باشد، معتبر خواهد بود.
تصميمات کميته از طريق مديريت کارگاه جهت اقدامات بعدي به واحدهاي ذي 

  شود." مي ربط اعالم
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