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

  تومان ۴۵۰۰تك شماره 

  ٢  شعب ديوان عدالت و ساير مراجع اداري  ٩/١٠/١٣٩٩   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري١٢٨٣رأي شماره 

  ٢  ب ديوان عدالت و ساير مراجع اداريشع  ١٦/١٠/١٣٩٩  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري  ١٤٣٦الي ١٤٢٤رأي شماره 

   تعرفه عوارض محلي١١ابطال ماده :  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع١٤٦٧رأي شماره
  ٣  شوراي اسالمي شهر تبريز  ٢٣/١٠/١٣٩٩   شوراي اسالمي شهر تبريز١٣٩٧ سال 

چهارم مدت   تعارض، سهاعالم:  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع١٥٤٧ و ١٥٤٦رأي شماره 
خدمت وظيفه افراد در جبهه، خدمت داوطلبانه تلقي و متعاقب آن جزء سنوات قابل قبول به مأخذ 

  گردد و اين امر منوط به وجود محاسبه مي) يك به يك ونيم سال(آور  مشاغل سخت و زيان
  ستآور قبل و بعد از حضور در جبهه نشده ا  سابقه اشتغال در مشاغل سخت و زيان

  ٤  شعب ديوان عدالت و ساير مراجع اداري  ٣٠/١٠/١٣٩٩

ابطال اخذ عوارض و بهاي خدمات :  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع١٥٩١رأي شماره 
  ٦  المشهرشوراي اسالمي شهر اس  ٣٠/١٠/١٣٩٩  هاي غيرمرتبط مسكوني و تجاري شوراي اسالمي شهر اسالمشهر از تاريخ تصويب برداري از كاربري بهره

  ابطال دستورالعمل:  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع١٥٩٦ الي ١٥٩٤رأي شماره 
  ٧  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي  ٣٠/١٠/١٣٩٩  ٦/٤/١٣٩٧ ـ ٥٣١٢/٣٠٠ انجام معاينات سالمت شغلي به شماره 

   ٣ره ابطال تبص:  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع١٥٩٧رأي شماره 
  ١٢  شوراي اسالمي شهر شيراز  ٣٠/١٠/١٣٩٩   شوراي اسالمي شهر شيراز٤/١١/١٣٩٤ ـ ٥٥٤٨مصوبه شماره 

  ابطال مصوبه:  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع١٥٩٨رأي شماره 
ـ /٥٨٥٢/٩٣ شماره     شوراي اسالمي شهر شيراز مبني بر اخذ عوارض تأمين سرانه ٩/١١/١٣٩١ص 

  ١٤/١٢/١٣٩٥ص ـ /٦٧٦٥/٩٥ن به شماره و اصالحيه آ
  ١٣  شوراي اسالمي شهر شيراز  ٣٠/١٠/١٣٩٩

 ٣ از بند ٣ و ٢هاي  ابطال قسمت:  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع١٥٤٨رأي شماره 
  ١٨  رش شهرستان بيرجندشوراي آموزش و پرو  ٣٠/١٠/١٣٩٩   شوراي آموزش و پرورش شهرستان بيرجند١٤/٤/١٣٩٤مصوبه مورخ 

 تعرفه عوارض ٢٠ابطال ماده :  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع١٥٩٣ و ١٥٩٢رأي شماره 
  ٢٠  شوراي اسالمي شهر اردبيل  ٣٠/١٠/١٣٩٩   شوراي اسالمي شهر اردبيل به تبعيت از نظر فقهاي شوراي نگهبان از تاريخ تصويب١٣٩٧سال 

ـ ٥٠١٦٤٨به موجب بخشنامه شماره :  ديوان عدالت اداري با موضوع هيأت عمومي١٦٠٠رأي شماره   
العاده ويژه به كاركنان ستاد مركزي و ستاد  ريزي كشور، پرداخت فوق  سازمان مديريت و برنامه٢٠/٢/١٣٩٥

 مشروط به تأمين اعتبار تجويز كرده است، بنابراين آنجا كه ١/١/١٣٩٥استاني استان مازندران را از تاريخ 
  اند حكم به رد شكايت صحيح و موافق مقررات است  بازنشسته شده١/١/١٣٩٥كيان قبل از تاريخ شا

  ٢٢  ريزي كشور سازمان مديريت و برنامه  ٤/١١/١٣٩٩

درصد ١٠٠اعالم تعارض با توجه به اينكه :  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع١٦٠١رأي شماره 
  باشد و اين شركت متعلق مي) نيكو(ازرگاني نفت ايران سهام شركت پتروپارس متعلق به شركت ب

شود و از آنجا كه رابطه   به شركت ملي نفت ايران است در نتيجه اين شركت دولتي محسوب مي
هاي تعارض با شركت پتروپارس به صورت خريد خدمت و مبتني بر قانون كار  قراردادي شاكيان پرونده

  ت ايشان با شركت در صالحيت مراجع حل اختالف كار استشده است، رسيدگي به دعاوي و اختالفا

  ٢٤  شعب ديوان عدالت و ساير مراجع اداري  ٤/١١/١٣٩٩

  

 ١٣٩٩ ماه اسفندهفتمبيست و  شنبهچهار
 

  ٢٢١٤٠ شماره هفتمسال هفتاد و 

)١٣٨٦( 
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  ٠٤/١٢/١٣٩٩                                                                        ٩٩٠١٣٢٣شماره
 بسمه تعالي

  جناب آقاي اكبرپور
  محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايرانمديره و مديرعامل  هيأترئيس 

 هاي اره دادنامهـومي ديوان عدالت اداري به شمـ عمهيأته از رأي ـيك نسخ
 جهت درج ٠٩/١٠/١٣٩٩ مورخ ٩٩٠٩٩٧٠٩٠٥٨١١٢٨٥ الي ٩٩٠٩٩٧٠٩٠٥٨١١٢٨٣

  .گردد  روزنامه رسمي به پيوست ارسال ميدر
  داري ـ مهدي دربينهاي تخصصي ديوان عدالت اهيأت عمومي و هيأتمديركل 

  
  ١٢٨٥ الي ١٢٨٣: شماره دادنامه                 ٩/١٠/١٣٩٩: تاريخ دادنامه
   ٩٩٠١٣٢٣  ـ٩٩٠٢٠٤٢ ـ ٩٩٠٢٥٢٤: شماره پرونده

  يوان عدالت اداري دي عمومهيأت :مرجع رسيدگي
  اکبر محمودي تپه، سهيال عباسي و آقاي علي ها فرزانه قره  خانم:کننده تعارض اعالم
  يوان عدالت اداري اعالم تعارض در آراء صادر شده از شعب د:عموضو
 که دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه در خصوص دادخواست برخي از کارکنان :کار گردش

 به خواسته پرداخت اند کرده استان خدمت يي بهداشت روستاهاي به عنوان بهورز در خانه
ن يبد. اند کردهراء معارض صادر  آيوان عدالت اداري مناطق محروم، شعب ديوجه مرخص

 يتپه به موجب رأ ي خانم فرزانه قرهدنظر در خصوص دادخواهي تجد٢٨نحو که شعبه 
 با اين استدالل که محل خدمت شاکي در فهرست نقاط محروم ٤/٩/١٣٩٨ ـ ٣٥٦٠شماره 
 هباشد، موجبي براي پرداخت مزاياي مقرر در قانون جذب به نامبرد  وزيران نميهيأتمصوب 

 ي به موجب رأي بدو٢٤ت صادر کرده است، اما شعبه يمشاهده نکرده و حکم به رد شکا
  تجديدنظر٣٠ شعبه ٧/١١/١٣٩٨ ـ ٢٣٨٢ که طي رأي شماره ١٩/٦/١٣٩٨ ـ٧٦١٨شماره 
 بوده و محل خدمت ي مشمول قانون استخدام کشورين استدالل که شاکي شده با اتأييد

نقاط محروم محسوب شده است، حکم به ورود ران، جزو ي وزهيأتآنان طبق مصوبه 
، در اجراي   رئيس ديوان عدالت اداري پس از اطالع از تعارض در آراء. صادر کرده استتيشکا

 يصدور رأ ي را برا موضوعيوان عدالت اداري دين دادرسييالت و آي قانون تشک٨٩ماده 
  . ارجاع کرده استيوان عدالت اداري دي عمومهيأته به يوحدت رو

ن يس و معاوني با حضور رئ٩/١٠/١٣٩٩خ ي در تاريوان عدالت اداري دي عمومهيأت
 عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث وانيد

  . مبادرت کرده استير به صدور رأيت آراء به شرح زي با اکثريو بررس
  

   عموميهيأترأي 
  . تعارض در آراء محرز است:الف
 به نقاط محروم ي انسانيروي قانون جذب ن١به موجب ماده : نکه اوالًيبا توجه به ا: ب

: ي مقرر شده است اسالمي مجلس شورا٧/١٢/١٣٦٧ مصوب يو دورافتاده و مناطق جنگ
 و منظور جذب و نگهداري نيروي انساني به مستخدمين مشمول قانون استخدام کشوريبه «

 ي که در نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگيلت دوهاي  شرکتيمقررات استخدام
  ـتبصره.  قابل پرداخت استي به عنوان جذب و نگهداريا العاده فوقند کن ميفه يانجام وظ

 و يشنهاد سازمان امور اداري ماه به پ٢ن ماده حداکثر ظرف مدت ي ايي اجرانامه آيين
 وزيران به موجب هيأت: ثانياً» .يد وزيران خواهد رسهيأت کشور تهيه و به تصويب ياستخدام
نامه اجرايي ماده ياد شده را   آيين٢٩/٦/١٣٧٣ ـ هـ٢٤٤ت٢٤٣٧٣نامه شماره  تصويب

 العاده جذب و نگهداري مستخدمان فوق«:  آن مقرر نموده١تصويب رسانده و طبق ماده  به
استخدامي يا ثابت و عناوين مشابه موسسات مشمول قانون استخدام کشوري و مقررات  يرسم

 که توسط دفتر ٢ و شماره ١ شماره هاي  بر اساس نقاط موضوع جدولي دولتهاي شرکت
 ».شود مناطق محروم کشور تهيه شده است و جدول تعيين درصد ضميمه پرداخت ميامور 

 ٥ـ ٩ب ي را ضرها  دهستانييايب محل شغل در محدوده جغرافي ضرا١ در جدول شماره و
ن و يي تع٧ب ي دهستان قره سو را با ضر٤٩ف ين کرمانشاه در رد استايبرا ن نموده وييتع

 استان کرمانشاه هاي ر دهستاني محل شغل ساالعاده فوقب يضرا«: ح دادهيل آن توضيدر ذ
ران ي  وزهيأت ٩/١١/١٣٨٠ ـ هـ٢٥٧٨٤ت٤٨٩٥٢ شماره نامه تصويبو » .باشد مي ٥برابر 

 جذب نيروي انساني به نقاط محروم و نگهداري موضوع قانون جذب و العاده فوقدر خصوص 
آن تعداد از نقاط روستايي واقع در «: دورافتاده و مناطق جنگي که طي آن مقرر شده

در قانون مزبور بوده ولي در فهرست مندرج در هاي کشور که مشمول تسهيالت مندرج  بخش
نامه  گانه تصويب  مشمول قانون مذکور و بندهاي سهاند، همچنان نامه منظور نشده اين تصويب

 العاده جذب آنها به ترتيب  وزيران بوده و فوقهيأت ١٢/٦/١٣٧٣ ـ هـ٢١٥ت/٢٣٣٤٧ شماره
» .شود ميل ي تعد٦ت يب محرومي ضري جذب مناطق داراالعاده فوق تا حد ٢مقرر در بند 

الذکر  هاي واقع در مناطق محروم مشمول مزاياي قانون فوق آن است که کليه دهستاند يمؤ
ح نام آنها در ي به تصريران لزومي وزهيأت نامه تصويب و به جهت مصرحه در اشندب مي

 قانون برخوردار ياي آنها مقرر شده از مزاي که برايبيزان ضري بلکه به مباشد ميفهرست ن
 صحيح و کار گردشبه ورود شکايت به شرح مندرج در  ي و با توجه به مراتب رأباشد مي

الت و ي قانون تشک٨٩ و ماده ١٢ ماده ٢بند  استناد ي بهاين رأ. موافق مقررات است
 و يوان عدالت اداري شعب دي برا١٣٩٢ مصوب سال يوان عدالت اداري دين دادرسييآ

  . استاالتباع الزم مربوط در موارد مشابه ير مراجع اداريسا
  رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدکاظم بهرامي                      

  
  ٠٤/١٢/١٣٩٩                                                                        ٩٩٠٠٢٧٧شماره

 بسمه تعالي
  جناب آقاي اكبرپور

  مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايران هيأترئيس 
 ايه اره دادنامهـومي ديوان عدالت اداري به شمـ عمهيأته از رأي ـيك نسخ

 جهت درج ١٦/١٠/١٣٩٩ مورخ ٩٩٠٩٩٧٠٩٠٥٨١١٤٣٦ الي ٩٩٠٩٩٧٠٩٠٥٨١١٤٢٤
  .گردد  روزنامه رسمي به پيوست ارسال ميدر

  هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربينهيأت عمومي و هيأتمديركل 
  

  ١٤٣٦ الي ١٤٢٤: شماره دادنامه       ١٦/١٠/١٣٩٩: تاريخ دادنامه
 ،٩٩٠٠٢٧٨، ٩٩٠٠٨٩٠، ٩٩٠٠٩٠٥، ٩٩٠١٣١٥، ٩٩٠١٣٢٨، ٩٩٠١٣٣٧: شماره پرونده

٩٩٠١٤٤٣، ٩٩٠٢٥٣٥، ٩٩٠٢٥٣٦، ٩٩٠٢٥٣٩، ٩٩٠٢٥٤١، ٩٩٠٢٥٤٣،  ٩٩٠٠٢٧٧  
  يوان عدالت اداري دي عمومهيأت :مرجع رسيدگي

 آبادي، نجات حديدي،  آقايان حمزه باولي، عبدالرضا فتحي ظلم:کننده تعارض اعالم
ان، ين اخوتي، حسي ورکي، اکبر قرباني ورکيداله عابدي شپور، داله کامرانين، يباديوان ديک
، سازمان يراث فرهنگيزاده و اداره کل م ياني کي، طوبي معصومه باولها  و خانميني اميعل

  المي استان ايع دستي و صنايگردشگر
    يوان عدالت اداري اعالم تعارض در آراء صادر شده از شعب د:موضوع
 در خصوص يوان عدالت اداري اشخاص، شعب د در خصوص دادخواست:کار گردش

 يمفهوم موظّف و داوطلبانه بودن مستخدم، در مناطق محروم و دورافتاده و مناطق جنگ
 العاده طبق محل خدمت مندرج در احکام کارگزيني نسبت به پرداخت حق مرخصي و فوق

 متعارض  که منجر به صدور آراءاند داشته ي متفاوتهاي جذب مناطق محروم، استنباط
  .ده استيگرد

  :ر استي و مشروح آراء به قرار زها  پروندهکار گردش
 آقا و خانم حمزه و هاي  در مورد دادخواستيوان عدالت اداري دي بدو٢٦شعبه 

 ـ ٩٧٠٩٩٧٠٩٠٠١٠١٦٠٠ و ٩٧٠٩٩٧٠٩٠٠١٠١٦٠١هاي شماره  موجب دادنامه معصومه باولي به
  :صادر کرده است ياستدالل رأ نير با اي به شرح ز٢٦/٩/١٣٩٧

 به مناطق محروم و دورافتاده و مناطق ي انسانيروي قانون جذب ن٤به موجب ماده 
 پرداخت حق ياي مزا١٢/٦/١٣٧٣ ـ ٢١٥ت/٢٣٢٤٧ مصوبه شماره ٣ضاً بند ي و ايجنگ

 که يماني و پين رسمي جذب در قانون صدرالذکر صرفاً به مستخدمالعاده فوق و يمرخص
 .اند خواهد شد مناطق مورد نظر قانونگذار مشغول خدمت بودهبه صورت داوطلبانه در 

ن ييز تعي، قانونگذار نيت خدمات کشوريري قانون مد٤٥ ماده ٤نکه در تبصره يبا توجه به ا
نامه منعقده  ماني و پيي را به عهده دستگاه اجرايماني و پيمحل خدمت کارمندان رسم

ن محل يين امر که کارمند پس از تعين اثبات اين گذاشته است بنابراين طرفيمابيف
 با اظهار  يرجنگيرمحروم و غي مربوطه در منطقه غييخدمت خود توسط دستگاه اجرا

ل ياز به دلي مشغول خدمت بوده نيل و به صورت داوطلبانه در مناطق محروم و جنگيتما
  .ر وارد استيت غيهذا شکايده علي ارائه نگرديه شاکيو مدرک دارد که از ناح

وان يدنظر دي تجد٢٤ در شعبه ٢٦/٩/١٣٩٧ ـ ٩٧٠٩٩٧٠٩٠٠١٠١٦٠١شماره  يرأ
  . قرار گرفته استتأييد مورد يعدالت ادار
دنظر ي تجد٢٩ در شعبه ٢٦/٩/١٣٩٨٧ ـ ٩٧٠٩٩٧٠٩٠٠١٠١٦٠٠ شماره ياما رأ

  : قرار گرفته استتأييد مورد يحاتيبا اضافه کردن توض
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 نظر به اينکه نامبرده. باشد ت پرونده ميبا توجه به تصوير احکام کارگزيني وي که پيوس
 چمه شهرستان صحنه به استخدام ي خدمت در خانه بهداشت روستايبه عنوان بهورز برا

 به نقاط ي انسانيروي قانون جذب ن٤ مشمول ماده ي ويت استخداميدرآمده است و وضع
ل داوطلبانه  در آن محي بوده و در واقع خدمت و٧/١٢/١٣٦٧مصوب .. .محروم دورافتاده و

ر وارد ي غيدنظرخواهي خدمت در محل مذکور استخدام شده است تجدينبوده بلکه برا
وان عدالت ي دين دادرسييالت و آي قانون تشک١٢٢ و ٧١ به استناد مواد شود ميص يتشخ
 و ي و انقالب در امور مدني عمومهاي  دادگاهين دادرسيي قانون آ٣٤٩ ناظر به ماده يادار

ـ ١١٣ه دادنامه شمار  ديوان عدالت اداري، ضمن رد تجديدنظرخواهي  عموميهيأت ٢١/٨/١٣٧٠ 
رأي صادره . نمايد  و ابرام ميتأييدبه عمل آمده، دادنامه تجديدنظر خواسته را نتيجاً 

  . استقطعي
 ـ ٩٨٠٩٩٧٠٩٠٢٢٠١٠٥٦، ١٨/٩/١٣٩٨ـ  ٩٨٠٩٩٧٠٩٠٢٢٠٢٢٠٥هاي  در ضمن دادنامه

  تجديدنظر به موجب٢٥ و ٣٠ت اداري به ترتيب در شعب  بدوي ديوان عدال٤٢، ٩/٥/١٣٩٨
 ـ٩٩٠٩٩٧٠٩٦٠٠٠٠٤٠٧ و ١٠/١/١٣٩٩ ـ٩٩٠٩٩٧٠٩٥٥٨٠٠٣٣٧ شماره هاي دادنامه

  . شده استتأييد ١٤/٢/١٣٩٩
 به موجب دادنامه شماره يوان عدالت اداري دي بدو٢٥ن شعبه يهمچن

 قانون ١از ماده مستفاد : ن استدالل کهي با ا٢٨/١٠/١٣٩٣ ـ ٩٣٠٩٩٧٠٩٠٢٧٠٢٢٣٩
  مجلس شوراي اسالمي٧/١٢/١٣٦٧نيروي انساني به مناطق محروم و دورافتاده مصوب جذب 

 هاي در دهستان:  وزيران اوالًهيأت ١٢/٦/١٣٧٣ ـ هـ٢١٥ت/٢٣٣٤٧ مصوبه شماره ٣بند و 
به صورت داوطلبانه در منطقه محروم مشغول خدمت باشند : اًيثان. نديمحروم خدمت نما

 تجديدنظر ديوان عدالت اداري ٢٧ شعبه تأييدد شکايت صادر کرده است و به رأي به ر
  .ده استي رسيل اعتراض در خارج از مهلت قانوني دلبه

 ـ ٩٨٠٩٩٧٠٩٠٢٢٠٢١٨٣ بدوي ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره ٤٢شعبه 
اط محروم  به نقي انسانيروي قانون جذب ن٤طبق ماده : ن استدالل کهي باا١٨/٩/١٣٩٨

 کساني که طبق قوانين موضوعه کشور موظف به انجام وظيفه ٧/١٢/١٣٦٧ مصوب دورافتاده
 ي و پاداش مستثني استحقاقي مرخصهاي العاده فوقن مناطق هستند از شمول يدر ا

ل اعتراض در يدنظر به دلي تجد٢٨ شعبه تأييدت صادر کرده و به ي به رد شکايهستند رأ
  .ده استيرس يخارج از مهلت قانون

 ـ٩٧٠٩٩٧٠٩٥٧٠٠٢٧٠٧ بدوي ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره ٣٦شعبه 
به موجب حکم مقرر در ماده نخست قانون جذب و : ن استدالل کهي با ا١٨/٩/١٣٩٧

، ١٣٦٧نگهداري نيروي انساني به نقاط محروم و دورافتاده مناطق جنگي مصوب 
 ي جذب و نگهدارالعاده فوق تحت عنوان يا العاده فوقن در حال خدمت ي مستخدمبه

 به ورود ي شده است رأبيني پيش ي استحقاقيک ماه مرخصيپرداخت و استفاده از 
 به موجب دادنامه يوان عدالت اداريدنظر دي تجد٢٩ت صادر کرده است اما در شعبه يشکا

  :ن استدالل کهي با ا١/٧/١٣٩٨ ـ ٩٨٠٩٩٧٠٩٥٩٩٠٢٣٦٩شماره 
ستون شهرستان ي بي و درماني خدمت در مرکز بهداشتيورز براچون به عنوان به

 قانون جذب ٤ مشمول ماده ي ويت استخداميکرمانشاه به استخدام درآمده است و وضع
 بوده و در واقع خدمت ١٣٦٧مصوب سال .. . به نقاط محروم و دورافتاده وي انسانيروين
 يشده است، ضمن نقض رأ خدمت در محل استخدام ي داوطلبانه نبوده، بلکه برايو

  .ت صادر کرده استي به رد شکاي، رأيشعبه بدو
 يمور نوريان تي آقاهاي  در مورد دادخواستيوان عدالت اداريدنظر دي تجد٢٧شعبه 

 و ٢٢/٢/١٣٩٨ ـ ٩٨٠٩٩٧٠٩٥٦٠٠٠٦١٥ شماره هاي  به موجب دادنامهيو جهاندار مهراب
 ـ ٩٧٠٩٩٧٠٩٠٠١٠١٦٤٣هاي شماره   ضمن نقض دادنامه٢٠/١/١٣٩٨ـ  ٩٨٠٩٩٧٠٩٥٦٠٠٠٠٦٢

وان عدالت ي دي بدو٢٦ شعبه ٢٥/٩/١٣٩٧ ـ ٩٧٠٩٩٧٠٩٠٠١٠١٥٩٠ و ٢٦/٩/١٣٩٧ 
  : صادر کرده استين رأير چني با استدالل زيادار

 به نقاط محروم و دورافتاده و ي انسانيروي قانون جذب ن٤حکم مقرر در ماده 
ندان موظف به خدمت در مناطق  بر استثناء کارمي مبن١٣٦٧ مصوب سال يمناطق جنگ

 طبق قانون خاص موظف ياد شده از مزاياي قانون مورد اشاره مستلزم آنست تا کارمند
 توسط يل قانونين امر البته با ارائه مدارک و دالي خدمت در مناطق مرقوم باشد که ابه

 دال بر موظف بودن اشتغال ياداره متبوع مستخدم قابل اثبات است و چون مدرک
ده لذا حسب احکام يخوانده  ارائه نگرديدنظردنظرخواه در مناطق مذکور توسط تجديتجد

ل خدمت در مناطق مورد ادعا ي از موضوع خواسته را به دلي استحقاق برخوردارينيکارگز
دارا بوده در نتيجه با احراز مغايرت دادنامه معترض عنه با موازين قانوني مستنداً 

 و ١٣٩٢ مصوب سال يوان عدالت اداري دين دادرسيي آالت وي قانون تشک٧١ به ماده

. شود ميت صادر و اعالم ي قانون صدرالذکر ضمن نقض آن حکم به ورود شکا٢ و ١مواد 
  . استي قطعين رأيا

ن يس و معاوني با حضور رئ١٦/١٠/١٣٩٩خ ي در تاريوان عدالت اداري دي عمومهيأت
 و ان شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحثديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرس

  . مبادرت کرده استير به صدور رأيت آراء به شرح زي با اکثريبررس
  

   عموميهيأترأي 
  . تعارض در آراء محرز است ـالف

در قانون جذب نيروي انساني به نقاط محروم و دور : اوالً ب ـ با توجه به اينکه
استفاده نشده است و » داوطلبانه«اژه  از و٧/١٢/١٣٦٧افتاده و مناطق جنگي مصوب 

 هيأت وزيران ١٢/٦/١٣٧٣هـ ـ ٢١٥ت٢٣٣٤٧فقط در مصوبه شماره » داوطلبانه«قيد 
 هيأت ٢٦/١/١٣٩٢ ـ ٣٦ و ٣٥آمده و همان گونه که در رأي وحدت رويه شماره 

پاداش مناطق «عمومي ديوان عدالت اداري ذکر شده است اين مصوبه مربوط به 
تنها : ثانياً .ارتباطي با قانون جذب ندارد» پاداش مناطق محروم«است و » محروم

استثناء مذکور در قانون جذب نيروي انساني به نقاط محروم و دور افتاده و مناطق 
کساني که طبق قوانين «:  آن است که به موجب آن مقرر شده است٤جنگي، ماده 

افتاده و مناطقجنگي موضوعه کشور موظف به انجام وظيفه در مناطق محروم و دور
 قانون خدمت ١به موجب ماده : ثالثاً ».مستثني هستند باشند از شمول اين قانون  مي

التحصيالن   کليه فارغ) ١٣/٥/١٣٧٠اصالحي (٣٠/١/١٣٦٧پزشکان و پيراپزشکان مصوب 
 سال اول پس از فراغت از ٥مراکز آموزش عالي گروه پزشکي مکلفند حداکثر مدت 

 داخل کشور و در مناطق مجاز به ترتيبي خدمت نمايند که در هر تحصيل خود را در
 در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و تشکيالت تابعه آن  حال سه پنجم آن

 قانون مربوط به خدمت پزشکان و پيراپزشکان ١همچنين به موجب ماده . انجام پذيرد
 لم و باالتر که پس از تاريخايراني با تحصيالت فوق ديپ کليه افراد ١٢/٢/١٣٧٥مصوب 

کشور فارغ  از مراکز آموزش عالي گروه پزشکي در داخل و يا خارج از ١/٤/١٣٦٧
شوند و خدمت آنان از سوي وزارت بهداشت، درمان و آموزش  التحصيل شده يا مي

 ماه اول پس از فراغت از ٢٤گردد، مکلفند حداکثر مدت پزشکي مورد نياز اعالم مي
ر داخل کشور و در مناطق مورد نياز وزارت بهداشت، درمان و آموزش تحصيل خود را د

با توجه به اين که استثناء مذکور در : رابعاً .نمايند پزشکي و تشکيالت تابعه آن خدمت 
منحصر   قانون جذب نيروي انساني به نقاط محروم و دور افتاده و مناطق جنگي٤ماده 

ظف به انجام وظيفه در مناطق محروم و طبق قوانين موضوعه مو«به کساني است که 
هاي مورد تعارض دليلي بر اينکه شاکيان به موجب قانون  هستند و در پرونده» دورافتاده

متعهد به خدمت در محل خاصي باشند وجود ندارد و تکليف مقرر در قانون خدمت 
دارد بلکه پزشکان و پيراپزشکان نيز تکليفي ناظر بر خدمت در نقاط محروم و دورافتاده ن

و ) خواه در مناطق محروم باشد و خواه در مناطق غير محروم(صرفاً تکليف به خدمت است 
 مصوب  قانون خدمت پزشکان و پيراپزشکان١٤ها از مشمولين ماده  شاکيان پرونده

هاي   قانون برقراري عدالت آموزشي در پذيرش دانشجو در دوره٣ و ماده ١٢/٢/١٣٧٥
باشند و قانونگذار نيز پرداخت   نمي٢٩/١/١٣٨٩ي مصوب تحصيالت تکميلي و تخصص

مزاياي قانون جذب نيروي انساني به نقاط محروم و دور افتاده و مناطق جنگي را منوط به 
اين رأي به وارد دانستن شکايت در مناطق محروم نکرده است، بنابر» داوطلبانه «خدمت

 ١٢ ماده٢ بند اين رأي به استناد. کار صحيح و موافق مقررات است شرح مندرج در گردش به
 براي ١٣٩٢ قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ٨٩و ماده 

  .االتباع است شعب ديوان عدالت اداري و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه الزم
  هراميمحمدکاظم ب عمومي ديوان عدالت اداري ـ هيأترئيس                       

  
  ٠٤/١٢/١٣٩٩                                                                        ٩٨٠٢٢٧١شماره

 بسمه تعالي
  جناب آقاي اكبرپور

  مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايران هيأترئيس 
 ادنامهاره دـوان عدالت اداري به شمـومي ديـ عمهيأته از رأي ـيك نسخ

 تعرفه عوارض محلي ١١ابطال ماده «:  با موضوع٢٣/١٠/١٣٩٩ مورخ ٩٩٠٩٩٧٠٩٠٥٨١١٤٦٧
  .گردد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي»  شوراي اسالمي شهر تبريز١٣٩٧سال 

  هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربينهيأت عمومي و هيأتمديركل 
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  ٩٨٠٢٢٧١ :شماره پرونده   ١٤٦٧ :شماره دادنامه     ٢٣/١٠/١٣٩٩: تاريخ دادنامه
  يوان عدالت اداري دي عمومهيأت :مرجع رسيدگي

   الواريب افسري حبيآقا :شاكي
 ابطال تعيين ارزش معامالتي ساختمان براي ساختمانهاي :موضوع شکايت و خواسته

 شوراي اسالمي ١٣٩٧ تعرفه عوارض محلي سال ١١ها از ماده   قانون شهرداري٩٩موضوع ماده 
  ز يشهر تبر

 ي تعرفه عوارض محل١١ماده  ابطال ي به موجب دادخواستي شاک ـ ١ :کار گردش
 را خواستار شده و در جهت  آن١٦ز و جدول شماره ي شهر تبري اسالمي شورا١٣٩٧سال 

  :ن خواسته اعالم کرده است کهييتب
ل موضوعات  به صراحت اصي متعددي در آرايوان عدالت اداري دي عمومهيأت«
 استفاده توسط شوراهاي اسالمي جهت وضع و تعيين عوارض ساالنه و ارزش معامالتيمورد 

 مذکور در يرغم اعالن آراي و مورد ابطال قرار داده است و لکن علير قانونيساختمان را غ
  رسمي يا حتي اعالم مستقيم آن توسط اشخاص به شوراها، تأثيري در روند نادرستروزنامه

اعتنا بوده يا  اسالمي شهر تبريز نداشته و مرجع مذکور يا نسبت به موضوع بيشوراي 
 موجبات دور زدن ي عمومهيأت توسط ي به اصل موضوع ابطاليجاد شاخ و برگ اضافي ابا

ت ي است که مصوبه مورد شکاين در حالي و انمايد ميوان را فراهم ي آن دين و آرايقوان
 ٦٤ شده در ماده بيني پيش يرهاير نظر گرفتن متغبدون د)  ساختمانيارزش معامالت(

هاي کميسيون   اعالم گرديده و مبناي جريمه١٣٩٤قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 
 که در ي به طورباشد ميانون  فاحش ق که نقضگيرد ميرار يز ق تبري شهردار١٠٠ ماده

شتر از يابر ب بر٤ز ي شهر تبري اسالمي وضع شده توسط شوراي ارزش معامالت١٣٩٧سال 
 ١١ت به مراتب فوق و نظر به منسوخ شدن تبصره يبا عنا. ده بودين گرديي تع٩٦سال 

د خروج ي که مؤ١٨/٩/١٣٩٢ ـ ٦٤٤ و مفاد دادنامه شماره ها يماده صد قانون شهردار
باشد  شوراي اسالمي شهر از حدود اختيارات قانوني در خصوص وضع مصوبه مشابه مي

 شوراي اسالمي شهر تبريز ١٣٩٧ تعرفه عوارض محلي سال ١١ه لذا تقاضاي ابطال ماد
  ». آن را دارم١٦همراه جدول شماره  به

    :ر استيمتن تعرفه مورد اعتراض به شرح زـ ٢
   ساختماني ارزش معامالتـ١١ماده «

 ارزش نامه آيينب يار تصوي که اختها ي قانون شهردار١٠٠ ماده ١١برابر تبصره 
ارات ي شهر قرار داده است لذا با استفاده از اختي به عهده شورا ساختمان رايمعامالت
و  ١٠٠هاي ماده  رابطه و جدول ذيل جهت تعيين جرائم تخلفات ساختماني در کميسيونمذکور 

  ».ديب گردين و تصوي تدوي قانون شهردار٩٩ماده 
حه يز به موجب الي شهر تبري اسالميس شورايت مذکور، رئيدر پاسخ به شکاـ ٣

  : اعالم کرده است که٨/٧/١٣٩٨ت مورخ /ش/٥ ـ ٢٨٢٨اره شم
در ) ١٣٩٤ سال ياصالح( آن ٣م و تبصره ي مستقهاي اتي قانون مال٦٤اوالً ماده «
 ندارد و در ين ارزش معامالتيي با تعي امالک است و ارتباطين ارزش معامالتييمقام تع
) ال حاضر شوراي اسالمي شهردر ح( ماده صد قانون مذکور به صراحت، انجمن شهر ١١تبصره 

  . ساختمان اعالم شده استيب ارزش معامالتيمسئول تصو
هاي مستقيم،   قانون ماليات٦٤ ماده ٣ثانياً منظور از عوارض و وجوه مندرج در تبصره 

 قانون محاسبات عمومي کشور جنبه عمومي ١٣ و ١٠درآمدها و وجوهي است که برابر مواد 
هاي عمومي کشور در قوانين بودجه تحت عنوان   هزينهتأمين و دولتي داشته و به منظور

 ١١شود و اين مورد منصرف از جرائم موضوع تبصره  درآمدها و وجوه عمومي منظور مي
باشد که بر مبناي ارزش معامالتي سـاختمان تعيين شده   قانون شهرداري مي١٠٠ماده 

  .شود مصوب شوراي اسالمي شهر اخذ مي نامه  آييندر
 عمران، ي تخصصهيأت ٣٠/٣/١٣٩٦ مورخ ٥٥ شماره ياً همان طور که در رأثالث
م ي مستقهاي اتي قانون مال٦٤ آمده است ماده يوان عدالت اداري و اسناد ديشهرساز

 ١١ ساختمان ندارد تا ناسخ تبصره ي به ارزش معامالتيات بوده و ارتباطيمربوط به مال
 ي عمومهيأت ٢٨/٣/١٣٩٥ مورخ ١٩٤ه شماره  باشد و در دادناميماده صد قانون شهردار

نامه ارزش معامالتي ساختمان توسط شوراهاي اسالمي  عدالت اداري نيز، تصويب آيينوان يد
  ».ص نشده استيارات تشخير قانون و خارج از حدود اختيشهرها مغا

 مصوب يوان عدالت اداري دين دادرسييالت و آي قانون تشک٨٤ ماده يدر اجراـ ٤
 شود مي ارجاع يوان عدالت اداري دي اسالمي شوراهاي تخصصهيأت پرونده به ١٣٩٢سال 

 تعرفه عوارض ١١ ماده ١٥/١١/١٣٩٨ ـ ٩١٥ مذکور به موجب دادنامه شماره هيأتو 
 ساختمان و يز تحت عنوان ارزش معامالتي شهر تبري اسالمي شورا١٣٩٧ سال يمحل

 ي ساختمانهاي ساختمان برايتن ارزش معاماليي آن به استثناء تع١٦جدول شماره 
 به رد يص نداد و رأير قانون و قابل ابطال تشخي را مغاها ي قانون شهردار٩٩موضوع ماده 

 و يوان عدالت اداريس دي رئي مذکور به علت عدم اعتراض از سويرأ. ت صادر کرديشکا
  .افتيت ي قطعيوان عدالت اداريا ده نفر از قضات دي

 ٩٩ موضوع ماده ي ساختمانهاي ساختمان برايمعامالتن ارزش يي به تعيدگيرس«
ز ي شهر تبري اسالمي شورا١٣٩٧ سال ي تعرفه عوارض محل١١ از ماده ها يقانون شهردار

        ». قرار گرفتي عمومهيأتدر دستور کار 
 با حضور معاونين ديوان ٢٣/١٠/١٣٩٩ عمومي ديـوان عدالت اداري در تاريخ هيأت

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

  
   عموميهيأترأي 

 نامه ارزش معامالتي ساختمان ها، تصويب آيين  ماده صد قانون شهرداري١١طبق تبصره 
 شهرها است و ي اسالمي شوراهاي تيف و مسئولي از جمله وظايشنهاد شهرداريبعد از پ

ها   قانون شهرداري٩٩ ماده ٣ بند ٢سالي يکبار هم قابل تجديدنظر است و طبق تبصره 
م مصوب شهرها و نحوه ير مجاز در خارج از حري غي از ساخت و سازهايري منظور جلوگبه
ه و يندگان وزارت کشور، قوه قضائي مرکب از نمايونيسي به موارد تخلف کميدگيرس

کميسيون حسب مورد و . ها تشکيل خواهد شد وزارت مسکن و شهرسازي در استانداري
 نامه  آيين٤چنانچه طرح جامع به تصويب نرسيده باشد با رعايت ماده (توجه به طرح جامع  با

 ينسبت به صدور رأ) ١٣٥٥م شهرها مصوب ي و حرياحداث بنا در خارج از محدوده قانون
ل شده اقدام ي تکميانيمت روز اعينجاه درصد تا هفتاد درصد قمه معادل پيا جريقلع بنا 

 ٩٩ موضوع ماده ي ساختمانهاي ساختمان براين ارزش معامالتيين تعيبنابرا. خواهد کرد
 ي اسالمي شورا١٣٩٧ سال ي تعرفه عوارض محل١١ مصرح در ماده ها يقانون شهردار

 شهر است و مستند به ي اسالميارات شوراير قانون و خارج از حدود اختيز مغايشهر تبر
 مصوب يوان عدالت اداري دين دادرسييالت و آي قانون تشک٨٨ و ماده ١٢ ماده ١بند 

  .شود مي ابطال ١٣٩٢سال 
  يوان عدالت اداري دي عمومهيأتس ي   رئ                                          

  ي اشراقي عليمرتضي ـ الت اداروان عدي ديي         معاون قضا                      
  

  ٢٩/١١/١٣٩٩                                                                        ٩٨٠٣١١٠شماره
  بسمه تعالي

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

هاي  لت اداري به شماره دادنامه عمومي ديوان عداهيأتيك نسخه از رأي 
:  با موضوع٣٠/١٠/١٣٩٩ مورخ ٩٩٠٩٩٧٠٩٠٥٨١١٥٤٧ و ٩٩٠٩٩٧٠٩٠٥٨١١٥٤٦

چهارم مدت خدمت وظيفه افراد در جبهه، خدمت داوطلبانه تلقي و  اعالم تعارض، سه«
يك به يك ونيم (آور  متعاقب آن جزء سنوات قابل قبول به مأخذ مشاغل سخت و زيان

گردد و اين امر منوط به وجود سابقه اشتغال در مشاغل سخت و  محاسبه مي) سال
جهت درج در روزنامه رسمي به » آور قبل و بعد از حضور در جبهه نشده است زيان

  . گردد پيوست ارسال مي
ـ مهدي دربينهيأت عمومي و هيأتمديركل    هاي تخصصي ديوان عدالت اداري 

  
  ١٥٤٦ ـ١٥٤٧: امهشماره دادن     ٣٠/١٠/١٣٩٩: تاريخ دادنامه
  ٩٨٠٣١١٠ و ٩٩٠١٨٧٧: شماره پرونده

   عمومي ديوان عدالت اداريهيأت :مرجع رسيدگي
ـ معاون نظارت و بازرسي ديوان   سازمان بازرسي کل کشور :کننده تعارض اعالم
   عدالت اداري
  اعالم تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري  : موضوع
ادخواست اشخاص به خواسته احتساب ايام حضور در در خصوص د: کار گردش

 ديوانآور، شعب  انجبهه در دوران سربازي به عنوان سابقه خدمت در مشاغل سخت و زي
  .اند عدالت اداري آراء معارضي صادر کرده

  :ها و مشروح آراء به قرار زير است کار پرونده گردش
خواست آقاي رسول روشن  بدوي ديوان عدالت اداري با موضوع داد٤٨ـ شعبه ١  

:  با اين استدالل که٥/١٢/١٣٩٦ ـ ٩٦٠٩٩٧٠٩٠٤٤٠٤١٨٥مهر به موجب دادنامه شماره 
باشد، نظر به اينکه  آور نمي حضور در جبهه در فواصل اشتغال در مشاغل سخت و زيان"

 قانون کار صرف حضور داوطلبانه در جبهه يا خدمت نظام  وظيفه ١٤ ماده ٢وفق تبصره 
نامه مشاغل سخت و   آيين١٢ماده ١شود و بند  آور تلقي مي ، سخت و زياندر جبهه
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باشد نه اصل احتساب سابقه جبهه به عنوان سخت و  آور در خصوص توالي سوابق مي زيان
  .، رأي به ورود شکايت صادر کرده است"آور انزي

 در ١٠/٥/١٣٩٧ـ ٩٧٠٩٩٧٠٩٥٦٨٠١٣٨٤  رأي مذکور به موجب دادنامه شماره 
  . تجديدنظر ديوان عدالت اداري تأييد شده است١٩ شعبه

طرفيت   بدوي ديوان عدالت با موضوع دادخواست آقاي عسگري تقوايي به٣٧ـ شعبه ٢ 
 ـ ٩٥٠٩٩٧٠٩٠٣٧٠١٣٩٨ سازمان تأمين اجتماعي استان مرکزي به موجب دادنامه شماره

  : با اين استدالل که٢٤/٥/١٣٩٥
هاي جنگ حق عليه   مقرر داشته خدمت در جبهه قانون کار که١٤ ماده ٢مفاد تبصره 

آور محسوب نموده است و با عنايت به ماده قانون تفسير  باطل به عنوان شغل سخت و زيان
آور   قانون تأمين اجتماعي که هر سال خدمت در مشاغل سخت و زيان٧٦ ماده ٢تبصره 

  .ادر کرده استشود، رأي به ورود شکايت ص  سال سابقه براي بيمه شده لحاظ مي٥/١
 در ١٥/٦/١٣٩٦ ـ ٩٦٠٩٩٧٠٩٥٥٥٠٢١٦٩رأي مذکور به موجب دادنامه شماره 

 تجديدنظر ديوان عدالت اداري تأييد شده است که البته به موجب درخواست ١٤شعبه 
 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري نسبت به اين رأي، ٧٩اعمال ماده 

 ـ ٩٧٠٩٩٧٠٩٥٥٦٠٢٧٥٨ت اداري به موجب دادنامه شماره  تجديدنظر ديوان عدال١٥شعبه 
  . مورد پذيرش قرار نداده است٧/٨/١٣٩٧

 بدوي ديوان عدالت اداري با موضوع دادخواست آقاي عليرضا ٤٧ـ شعبه ٣  
به موجب دادنامه شماره ) شعبه رودهن( طرفيت سازمان تأمين اجتماعي زينل به

  :الل زير رأي به ورود شکايت صادر کرده است با استد١/١٢/١٣٩٥ـ ٩٥٠٩٩٧٠٩٠٢٥٠٢٨١٤
 مدت ١٣٩١به ايثارگران مصوب سال رساني   قانون جامع خدمات٢٧مستند به ماده 

خدمت داوطلبانه جانبازان، رزمندگان، آزادگان و شهدا در جبهه قبل از استخدام و اشتغال 
ماخذ مشاغل سخت در صورت تمايل جزء سنوات قابل قبول از لحاظ بيمه و بازنشستگي به 

لذا با توجه به مستندات ارائه شده شاکي که . گردد محسوب مي) يک به يک ونيم(آور  و زيان
 قانون تشکيالت و آيين ١٠باشد در اجراي ماده  حاکي از حضور نامبرده در جبهه مي

دادرسي ديوان عدالت اداري شکايت به عمل آمده را وارد تشخيص و حکم به الزام سازمان 
شکايت مبني بر احتساب سوابق حضور داوطلبانه شاکي در جبهه به عنوان مشاغل طرف 

  .دارد اي ايشان صادر و اعالم مي آور و افزايش سنوات بيمه سخت و زيان
 در ٥/١٢/١٣٩٦ـ ٩٦٠٩٩٧٠٩٥٥٥٠٤١٩٢رأي مذکور به موجب دادنامه شماره 

  . تجديدنظر ديوان عدالت اداري تأييد شده است١٤شعبه 
 بدوي ديوان عدالت اداري با موضوع دادخواست آقاي حسين پيله فروشها ١٦به ـ شع٤  

 ٩٥٠٩٩٧٠٩٠١٦٠٠٦٦٨ به طرفيت سازمان تأمين اجتماعي قزوين به موجب دادنامه شماره
  : با استدالل زير رأي به رد شکايت صادر کرده است٢٢/٣/١٣٩٥ـ 

 و مستندي که داللت فروشها دليل مدرک لهبا عنايت به اينکه شاکي آقاي حسين پي
هاي استاني  آور توسط کميته بر تأييد اشتغال و کارکرد وي در مشاغل سخت و زيان

نامه مشاغل   آيين١٢نامه اجرايي باشد ارائه ننموده است و مطابق ماده   آيين٨موضوع ماده 
 در صورتي حضور در جبهه جزو مشاغل سخت و ٢٦/١٢/١٣٨٥آور مصوب  سخت و زيان

آور اشتغال  شود که شاکي قبل از اعزام به جبهه در مشاغل سخت و زيان لقي ميآور ت زيان
داشته باشد که در مانحن فيه دليلي ارائه ننموده است لذا شکايت مطروحه غيرموجه 

  .     گردد تشخيص و حکم به رد آن صادر و اعالم مي
  .  رأي مذکور به لحاظ عدم تجديدنظر خواهي قطعيت يافت

اي به   ديوان عدالت اداري با موضوع دادخواست آقاي محمد قلعه٥٠ ـ شعبه ٥  
طرفيت اداره کل تأمين اجتماعي استان مرکزي به موجب دادنامه شماره 

  : با  استدالل زير رأي به رد شکايت صادر کرده است٢/٨/١٣٩٧ـ ٩٧٠٩٩٧٠٩٠٣٧٠١٨١٤
آور  ت و زيان  مدعي قبل و بعد خدمت فاقد اشتغال و بيمه پردازي در مشاغل سخ

 ٥نامه اجرايي بند   آيين١٢از شق اول ماده ) و(بوده و به دليل فقدان شرايط مقرر در بند 
 و ٧٧ و ٧٢ قانون اصالح مواد ٧٦ الحاقي ماده ٢ماده واحده قانون اصالح تبصره ) ب(جزء 

 قانون تأمين اجتماعي خواسته قابل اجابت نبوده لذا به استناد مطالب ٧٦تبصره ماده 
 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري ٦٥ و ماده ١٠ ماده ١مرقوم و بند 
  .نمايد  حکم به رد شکايت مطروحه صادر و اعالم مي١٣٩٢مصوب سال 

  .رأي مذکور به لحاظ عدم تجديدنظر خواهي قطعيت يافت
اله   نعمت بدوي ديوان عدالت اداري با موضوع دادخواست آقاي٣٢ ـ شعبه ٦ 

ـ ٣ زرهي اهواز ٩٢ـ لشکر ٢ـ نيروي زميني ارتش ١حرابي محمودآبادي به طرفيت م
 ـ ٩٧٠٩٩٧٠٩٠٠٥٠٠٦٩٥سازمان تأمين اجتماعي يزد به موجب دادنامه شماره 

  : به شرح زير رأي صادر کرده است٢٩/٢/١٣٩٧

 مدت ٢/١٠/١٣٩١به ايثارگران مصوب رساني   قانون جامع خدمات٢٧بر اساس ماده 
طلبانه جانبازان، رزمندگان، آزادگان و شهدا در جبهه قبل از استخدام و اشتغال خدمت داو

در صورت تمايل جزء سنوات قابل قبول از لحاظ بيمه و بازنشستگي به مأخذ مشاغل 
 ماده ٢همچنين به موجب تبصره . گردد محسوب مي) يک به يک ونيم(آور  سخت و زيان

ون کار و الحاق يک تبصره به آن مصوب  قان١٤واحده قانون اصالح تبصره ماده 
 ٧٦ ماده ٢ مقرر شده آن دسته از بيمه شدگاني که مشمول اصالحيه تبصره ٣٠/١/١٣٨٣

قانون تأمين اجتماعي نظام هستند به شرط آن که خدمت نظام وظيفه خود را در 
هاي نبرد حق عليه باطل طي نموده يا حضور داوطلبانه در جبهه داشته باشند  جبهه

از طرف ديگر به موجب . آور محسوب شود ابق خدمت آنان جزء کارهاي سخت و زيانسو
 ستادکل نيروهاي مسلح، سه چهارم مدت ٢١/١٠/١٣٨٨ ـ ١١/٤٠/٢٠٦ابالغيه شماره 

خدمت وظيفه پرسنل نيروهاي مسلح در جبهه و مناطق عملياتي دوران دفاع مقدس، به 
وجه به اينکه به موجب کارت ايثار با ت. عنوان خدمت داوطلبانه محسوب شده است

 ماه در مناطق جنگي و عملياتي خدمت نموده که ١٨پيوست دادخواست شاکي به مدت 
شود، بنابراين  طبق ابالغيه ستاد کل نيروهاي مسلح سه چهارم آن داوطلبانه محسوب مي

داري  قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت ا١١به استناد مقررات مزبور و ماده 
حکم به ورود شکايت و الزام سازمان تأمين اجتماعي به احتساب سه چهارم مدت خدمت 

گردد و در خصوص شکايت  آور صادر مي نامبرده در جبهه به عنوان مشاغل سخت و زيان
 زرهي اهواز به لحاظ عدم توجه دعوي، مستند ٩٢به طرفيت نيروي زميني ارتش و لشکر 

تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري قرار رد شکايت  قانون ٥٣ماده ) پ(به بند 
 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت ٦٥اين رأي به استناد ماده . گردد صادر مي

  .باشد اداري ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل اعتراض در شعب تجديدنظر ديوان مي
 در ٨/١١/١٣٩٧ ـ ٩٧٠٩٩٧٠٩٥٥٢٠٤٩٤٨ رأي مذکور به موجب دادنامه شماره 

 تجديدنظر ديوان عدالت اداري تأييد شده است که البته به موجب ٢٤شعبه 
 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري نسبت ٧٩درخواست اعمال ماده 
 تجديدنظر ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره ١٨ به اين رأي، شعبه

  . پذيرش قرار نداده است مورد٤/٥/١٣٩٩ ـ٩٩٠٩٩٧٠٩٥٦٧٠١٥٩٧
 با حضور رئيس و ٣٠/١٠/١٣٩٩ عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ هيأت  

معاونين 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

  
   عموميهيأترأي 

  .تعارض در آراء محرز است: الف
 مقرر شده ٣٠/١/١٣٨٣ قانون کار الحاقي مصوب ١٤ ماده ٢براساس تبصره : اوالً: ب

قانون تأمين   ٧٦ ماده ٢شدگاني که مشمول اصالحيه تبصره  آن دسته از بيمه«: است
 شرط آن که   مجمع تشخيص مصلحت نظام هستند به١٤/٧/١٣٨٠اجتماعي مصوب 

 حضور  هاي نبرد حق عليه باطل طي نموده يا خود را در جبههخدمت نظام وظيفه 
آور  داوطلبانه در جبهه داشته باشند سوابق خدمتي آنان جزء کارهاي سخت و زيان

 ».شود محسوب مي 
 ٣/٤/١٣٨٦به ايثارگران مصوب رساني   قانون جامع خدمات٢٧براساس ماده : ثانياً

 آزادگان و شهدا در جبهه قبل از استخدام و مدت خدمت داوطلبانه جانبازان، رزمندگان،«
اشتغال در صورت تمايل جزء سنوات قابل قبول از لحاظ بيمه و بازنشستگي به مأخذ 

براساس : ثالثاً» . ...گردد  محسوب مي) يک به يک و نيم سال(آور  مشاغل سخت و زيان
ستاد کل نيروهاي  ٢١/١٠/١٣٨٨ط ـ /١١/٤٠/٢٠٦نامه اجرايي ابالغيه شماره   آيين٣ماده 

سه چهارم مدت خدمت کارکنان پايور و وظيفه که توسط ارتش جمهوري اسالمي «مسلح 
، )نيروي انتظامي(ايران، سپاه پاسداران انقالب اسالمي، کميته، شهرباني و ژاندارمري 

وزارت سپاه و وزارت دفاع و جهاد سازندگي سابق به جبهه و مناطق عملياتي دوران دفاع 
  »...گردد اند، خدمت داوطلبانه تلقي مي ام شدهمقدس اعز
  عمومي ديوان عدالت اداريهيأت ١٦/٢/١٣٩٩ ـ٢٥٧ رأي شماره براساس: رابعاً

با توجه به اينکه افراد در طي دوره خدمت وظيفه، جزء کارکنان نيروهاي مسلح  ...«
 وظيفه ، بنابراين تعيين ميزان داوطلبانه بودن مدت خدمت کارکنانشوند ميمحسوب 

هاي دفاع مقدس که از سوي مراجع ذيربط در نيروهاي مسلح اعالم  حاضر در جبهه
ها و  ايثارگري، نشانالعاده  فوقنامه اجرايي نحوه تعيين   آيين٣شود مشمول بند  مي

 قانون مديريت خدمات ٦٨ ماده ٢موضوع بند (خدمات اداري در مناطق جنگ زده 
ندهي معظم کل قوا در ارتباط با نيروهاي مسلح محدود اختيارات فرما... بوده و ) کشوري
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» ... .االجرا است  مسلح الزمشود و اجراي دستورات معظم له براي نيروهاي به قوانين نمي
 ستاد ٢١/١٠/١٣٨٨ط ـ /١١/٤٠/٢٠٦نامه اجرايي ابالغيه شماره   آيين٣ماده  بنابراين مفاد

اند فارغ از  يفه خود را در جبهه گذراندهکل نيروهاي مسلح به تمامي افرادي که خدمت وظ
بنا . اينکه جزو کارکنان پايور و وظيفه نيروهاي مسلح باشند يا نباشند، تسري يافته است

االطالق تمام مدت حضور داوطلبانه افراد در جبهه از لحاظ بيمه و  بر مراتب مذکور علي
. شود محسوب مي) ساليک به يک و نيم (آور  بازنشستگي به مأخذ مشاغل سخت و زيان

خدمت داوطلبانه تلقي و متعاقب  همچنين سه چهارم مدت خدمت وظيفه افراد در جبهه،
) يک به يک و نيم سال(آور  جزء سنوات قابل قبول به مأخذ مشاغل سخت و زيان آن

آور قبل  گردد و اين امر منوط به وجود سابقه اشتغال در مشاغل سخت و زيان محاسبه مي
 ٩٥٠٩٩٧٠٩٠٣٧٠١٣٩٨هاي شماره  ضور در جبهه نشده است، بنابراين دادنامهو بعد از ح

 ـ ٩٦٠٩٩٧٠٩٥٥٥٠٢١٦٩ بدوي که به موجب رأي شماره ٣٧ شعبه ٢٤/٥/١٣٩٥ـ 
 تجديدنظر تأييد شده و به موجب رأي شماره ١٤ شعبه ١٥/٦/١٣٩٦

ين  قانون تشکيالت و آي٧٩ درخواست اعمال ماده ٧/٨/١٣٩٧ ـ ٩٧٠٩٩٧٠٩٥٥٦٠٢٧٥٨
دادرسي ديوان عدالت اداري نسبت به رأي مذکور مورد پذيرش قرار نگرفته، 

 شماره  بدوي که به موجب رأي٤٨ شعبه ٥/١٢/١٣٩٦ ـ ٩٦٠٩٩٧٠٩٠٤٤٠٤١٨٥
 تجديدنظر تأييد شده، ١٩ شعبه ١٠/٥/١٣٩٧ـ ٩٧٠٩٩٧٠٩٥٦٨٠١٣٨٤
 بدوي که به موجب رأي شماره ٣٢ شعبه ٢٩/٢/١٣٩٧ ـ ٩٧٠٩٩٧٠٩٠٠٥٠٠٦٩٥
 تجديدنظر تأييد شده و به موجب رأي ٢٤ شعبه ٨/١١/١٣٩٧ ـ ٩٧٠٩٩٧٠٩٥٥٢٠٤٩٤٨

 تجديدنظر درخواست اعمال ماده ١٨ شعبه ٤/٥/١٣٩٩ ـ٩٩٠٩٩٧٠٩٥٦٧٠١٥٩٧شماره 
 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري نسبت به رأي مذکور مورد ٧٩

اين حد به نحو صحيح و مطابق پذيرش قرار نگرفته، مبني بر وارد دانستن شکايت، در 
 قانون ٨٩ و ماده ١٢ ماده ٢اين رأي به استناد بند . قوانين و مقررات صادر شده است

 براي شعب ديوان ١٣٩٢تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 
  . استاالتباع عدالت اداري و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه الزم

  ومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي عمهيأترئيس 
  

  ٢٩/١١/١٣٩٩                                                                        ٩٨٠١٠٣١شماره
  بسمه تعالي

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

ي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه  عمومهيأتيك نسخه از رأي 
ابطال اخذ عوارض و بهاي «:  با موضوع٣٠/١٠/١٣٩٩ مورخ ٩٩٠٩٩٧٠٩٠٥٨١١٥٩١

هاي غيرمرتبط مسكوني و تجاري شوراي اسالمي شهر  برداري از كاربري خدمات بهره
  . گردد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي» اسالمشهر از تاريخ تصويب

ـ مهدي دربينهيأت عمومي و هيأتل مديرك   هاي تخصصي ديوان عدالت اداري 
  

   ٩٨٠١٠٣١: شماره پرونده    ١٥٩١: شماره دادنامه    ٣٠/١٠/١٣٩٩ :تاريخ دادنامه
   عمومي ديوان عدالت اداريهيأت :مرجع رسيدگي

   آقاي  عباسعلي عليرضا:شاكي
برداري از  بهره ابطال اخذ عوارض و بهاي خدمات :موضوع شکايت و خواسته

شوراي ) ١/٨/١٣٩٥ش ـ /٦٢٨/٤مصوبه شماره (هاي غيرمرتبط مسکوني و تجاري  کاربري
  اسالمي شهر اسالمشهر

شاکي به موجب دادخواستي ابطال اخذ عوارض و بهاي خدمات  :کار گردش
مصوبه شماره (هاي غيرمرتبط مسکوني و تجاري از تاريخ تصويب  برداري از کاربري بهره
شوراي اسالمي شهر اسالمشهر را خواستار شده است و در ) ١/٨/١٣٩٥ ـ ش/٦٢٨/٤

  :جهت تبيين خواسته اعالم کرده است که
هاي آن در عدم رعايت الزامات مقرر  ها و تبصره  قانون شهرداري١٠٠مطابق ماده "

براي احداث بنا زايد بر مندرجات پروانه ساختماني مستلزم رسيدگي به موضوع در 
لذا . اتخاذ تصميم با آن کميسيون با رعايت ضوابط مربوطه است ده صد وکميسيون ما

اخذ مبالغ ديگر عالوه بر ميزان مقرر در رأي کميسيون ماده صد تحت عنوان بهاي 
هاي غيرمرتبط خالف قانون وخارج از حدود اختيارات  برداري از کاربري خدمات بهره
المي شهر اسالمشهر در راستاي قوانين نظر به اينکه شوراي اس.  استکننده مرجع تصويب

 قانون تشکيالت، ٧١ها و مواد  و مقررات و مصوبات جاري و قابل اجرا قانون شهرداري
 قانون ماليات ٥٢ و ٥٠ و مواد ١٣٧٥وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي کشور مصوب 

وب  شوراي عالي شهرسازي و معماري مصتأسيس و قانون ١٣٨٧بر ارزش افزوده مصوب 
 و غيره خارج از حيطه اختيارات خود اقدام به ابالغ مصوبات خارج از چهارچوب ١٣٥١

و تشريفات )  قانون برنامه پنجم توسعه١٧٤ماده (قانون بدون اخذ تاييديه از استانداري 
برداري از  مبني بر برقراري بهاي خدمات بهره)  قانون شهرداريها٤٧(آگهي عمومي 

هاي مسکوني و تجاري و غيره و شهرداري نيز با همين   کاربريهاي غيرمرتبط در کاربري
هاي مکرر سپس با پلمب محل  دستاويز و با تحت فشار قرار دادن اينجانب با اخطاريه

 قانون ٧٧تخلف ذيل کميسيون ماده . (خواهد تا مرا وادار به تمکين نمايد کسب وکارم مي
ي تغيير کاربري توسط شوراي اسالمي که و با عنايت به اينکه وضع عوارض برا) شهرداريها

 و ٤٨٩، ٢٤٧، ٧١٧، ٤:  عمومي ديوان عدالت اداري از جمله آراءهيأتدر آراء مختلف 
 سال ٧٠٤ الي ٦٩٩، ١٣٩٣ سال ١٣٥٩ الي ١٣٥٦، ٨٦ ـ ١٨١٨ يا ١٣٩١ در سال ٤٩٠

  مغاير قانون و خارج از حدود صالحيت و اختيارات١٣٩٧ سال ١٤٠٠ ـ ٣٢٨ و يا ١٣٩٥
م دادخواست  قانون تشکيالت ديوان با تقدي٩٢تشخيص داده شده و با استناد به ماده 

نقض مصوبه االشعار  فوق قانون ديوان و رعايت قوانين جاري ١٣ و ٨٨، ١٢تجويز مواد  به
  " . عمومي ديوان دارمهيأت از تاريخ تصويب آن را از عنه معترض

 عمومي براي شاکي ارسال شده بود هيأتدر پي اخطار رفع نقصي که از طرف دفتر 
 هيأت ثبت دفتر ١٩/٤/١٣٩٨  مورخ٣ـ ١٠٣١ ـ ٩٨اي که به شماره  وي به موجب اليحه

  :هاي تخصصي گرديده توضيح داده است که هيأتعمومي و 
با عنايت به اينکه شهرداري اسالمشهر از مصوبه شوراي شهر مورد استنادش "

برآوردي و با پاسخ به چگونگي نحوه محاسبه بابت اخذ و وصول بهاي مندرج در فرم 
کند از اين رو از کپي تهيه شده همان مصوبات شوراي شهر  صورتحساب خودداري مي

مصوبه مورد اعتراض . گردد اسالمشهر به عنوان مستند شکايت به پيوست ارسال مي
 شوراي اسالمي اسالمشهر با عنوان عوارض بهاي خدمات ١٣٩٥ سال ٦٢٨/٤
ـ  ٣٢٩٩٧٣ در فيش ١٤٩٩هاي غيرمجاز با کد عوارض  ري از کاربريبردا بهره
 صادر که به داليل ذيل به مصوبه مغاير قوانين و مقررات حاکم اعتراض ٢٣/١١/١٣٩٧

  .و خواهان ابطال آن هستم
 عمومي ديوان عدالت هيأتـ مغايرت تصميمات  اتخاد شده در مصوبه شورا با آراء ١ 

 در باره شهرستان مالير و ديگر موارد آراء مشابه هيأت ١٣٩٧ال  س١٩١٣اداري از جمله رأي 
اي در   قانون ديوان چنانچه مصوبه٩٢که در برگه دادخواست بدوي نامبرده شده ومطابق ماده 

  . در مصوبات بعدي الزامي استهيأت عمومي ابطال شود رعايت مفاد رأي هيأت
 و ابطال مصوبات غيرقانوني ـ خروج شورا از حدود صالحيت خود در قانونگذاري٢ 

در برقراري عوارض من غيرحق به استناد قوانين و مقررات اشاره شده در همان برگه 
  .دادخواست بدوي ارائه شده

 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ٤ـ تعارض و تزاحم اين عوارض با ماده ٣ 
 پنجساله توسعه جمهوري  قانون برنامه٦٢ ماده ٣همچنين توجه به حکم مقرر در تبصره 

در هر حال وضع قاعده آمره مشعر بر الزام اشخاص به . ١٣٨٩اسالمي ايران مصوب سال 
پرداخت هرگونه وجه در قبال استفاده از تسهيالت و خدمات دولتي اختصاص به قوه 

  . مقننه يا ماذون از قبل قانونگذار دارد
دمت از سوي شهرداري قابل ـ لزوم اخذ بهاي خدمات در قبال انتفاع مستقيم خ٤

  .يابد دريافت است و اخذ آن در برابر خدمات موضوعيت مي
ده و  به تصويب رسي١٣٩٥ شوراي شهر که در سال ٦٢٨/٤ مصوبه ٩ ـ با امر بند ٥ 

گردد در فيش مورد محاسبه براي اينجانب از سال  االجرا مي قاعدتاً در سال بعد الزم
 قانون مدني اصوالً اثر قانون ٤رتي که مطابق ماده  محاسبه شده در صو١٣٩٧ الي ١٣٩١

تواند ناظر به تاريخ قبل از  به آتيه است به طريق اولي مصوبات شوراي شهر نيز نمي
لذا با استناد به موارد ذکر شده اينجانب خواهان ابطال . تصويب باشد که خالف قانون است

 هيأتز تاريخ تصويب آن را از  اعنه معترضمصوبه و عوارض الحق شوراي شهر اسالمشهر 
  ." عمومي ديوان خواستارم

  : متن مقرره مورد شکايت به شرح زير است
 مدير اداره ٢١/١/١٣٩٥ـ ٣١٦٣با توجه به نامه شماره : ٤ ـ ٦٢٨مصوبه شماره "

درآمد نظر به اينکه برخي از مالکان، امالک خود را بصورت انباري، آموزشي، ورزشي، 
دهند و پس از  به غير از کاربري مربوطه مورد استفاده قرار مي. ..درماني، اداري و 

رسيدگي، رأي کميسيون ماده صد مبني بر قلع تمام يا قسمتي از بنا و تعطيلي محل 
صادر و از آنجايي که گاهي استفاده خالف کاربري به صورت موقتي بوده و اين موضوع 

بنابراين به جهت تأمين منافع . ي نباشدباعث شده و يا خواهد شد تا قلع و تعطيلي بنا عمل
 نسبت شود شهرداري و جلوگيري از تضييع حق و حقوق شهرداري، اجازه داده مي
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برداري بابت استفاده موقت از امالک موصوف بر مبناي  محاسبه و اخذ بهاي خدمات بهره به
   :ه اقدام نمايدهاي زير با رعايت کامل کليه قوانين، مقررات و ضوابط مربوط فرمول و تبصره

 )مساحت s ـ  قيمت منطقه بندي p ـ  ضريب نوع استفاده ksp  )k فرمول محاسبه
، تجاري برابر )٢(باشد برابر  براي بناهايي که مورد استفاده به صورت مسکوني مي k ضريب

، آموزشي و ورزشي برابر ٢، صنعتي )٥/٢(، اداري برابر )٥(، کارگاهي و توليدي برابر )١٠(
  .باشد مي) ١(و ساير بناها ) ٥/١(

  .باشد ـ مبناي محاسبه بر اساس قيمت منطقه بندي هر سال بر اساس همان سال مي١
باشد که داراي رأي کميسيون ماده صد مبني بر رفع  ـ اين اليحه مشمول امالکي مي٢

ضمناً کليه بناهايي که با مجوز و مصوبات شوراي محترم اسالمي شهر حق . خالف است
  .باشد برداري موقت مي ده از بنا با کاربري غيررا دارند مشمول پرداخت بهاي خدمات بهرهاستفا

برداري موقت موجب ايجاد هيچگونه حق و حقوقي  ـ پرداخت بهاي خدمات بهره٣
براي مالک جهت تغيير کاربري عرصه و اعيان و يا مجاز بودن ملک نبوده و صرفاً بابت 

  .برداري موقت است بهره
افت هر گونه وجهي، در قالب استفاده موقت از کاربري غيرمرتبط بوده که عبارت ـ دري٤

برداري  باشد و صدور مجوز بهره برداري موقت براي زمان معين و محدود حداکثر يک ساله مي بهره
ـ  کليه امالک مشمول اين ٥ .موقت بايد صرفاً در قالب سيستم يکپارچه شهرسازي صورت پذيرد

  .باشند پرداخت عوارض کسب و پيشه، پسماند و نوسازي ميموضوع موظف به 
 ـ امالک و مستحدثاتي که داراي مشکالت، مزاحمت اساسي و غيرقابل تحمل ٦

باشند مشمول اين اليحه نبوده و شهرداري موظف به اعمال قانون برابر راي کميسيون  مي
  .باشد  قانون شهرداريها مي٥٥ ماده ٢٠ماده صد و بند 

برداري مورد درخواستي در  تواند حداکثر تا سقف زماني مجوز بهره  مي متقاضيـ٧
پرداخت بهاي خدمات موضوع اين اليحه از تسهيالت و تخفيفات مندرج در مصوبه شماره 

  . شوراي اسالمي شهر استفاده نمايد١٠/١٠/١٣٩٤ـ ٣٦٤٢/٣/٤
 مدتي اي نظير عدم فعاليت واحد صنفي براي  ـ پس از موافقت شهرداري ادله٨

مشخص به هنگام مطالبه بهاي خدمات نافي دريافت حقوق شهرداري نبوده و در صورت 
استنکاف مالک از پرداخت بدهي شهرداري موظف است ضمن اعمال قانون مبلغ را به 

  .حساب بدهي ملک ثبت و اقدامات الزم را براي وصول آن انجام نمايد
 از تاريخ صدور رأي کميسيون  ـ مبناي محاسبه بهاي خدمات موضوع اين اليحه٩

  .باشد ماده صد و اولين ابالغ اخطار شهرداري مي
 ـ تعهد پرداخت بهاي خدمات موضوع اين اليحه صرفاً بر عهده مالکان امالک ١٠

تواند بهاي خدمات   مي)بهره بردار(بوده ولي براي تسهيل در روند اداري، ذينفعان امالک 
  .ايدياد شده را به شهرداري پرداخت نم

 درصد ضريب تعيين شده ١٠معادل  k ـ در هنگام استفاده از فضاي باز ضريب١١
  .باشد براي استفاده فعلي در فضاهاي مسقف مي

ها اخذ رضايت نامه  برداري از واحدهاي مسکوني در مجتمع ـ در صورت بهره١٢
  .باشد برداري الزامي مي رسمي از واحدهاي همجوار توسط بهره

واست مالک مبني بر تقسيط، نهايتاً تا پايان همان سال قابل ـ در صورت درخ١٣
بدون پيش پرداخت با شرايط اخذ ضمانت مطابق مصوبه شماره (باشد  تقسيط مي

  " ) شوراي اسالمي شهر٨٦٧/٣/٤
در پاسخ به شکايت مذکور رئيس شوراي اسالمي شهر اسالمشهر نيز به موجب 

  : داده است که توضيح٣١/٥/١٣٩٨ ـ ٤٠٨٥/٢/٥اليحه شماره 
ـ مرجع تصويب مصوبه موضوع شکايت شاکي با توجه به تصوير ارائه شده شوراي ١"

باشد و بنابراين شاکي بايد دعواي خود را به طرفيت شوراي  اسالمي شهر اسالمشهر مي
 و نه شهرداري اسالمشهر، بنابراين با توجه به عدم نمود مياسالمي شهر اسالمشهر مطرح 

  .فيت ذي نفع استدعاي رد دعواي وي را داردطرح دعوا به طر
شوراي اسالمي شهر و «ات بر ارزش افزوده  قانون مالي٥٠ ماده ١ـ برابر تبصره ٢

بخش جهت وضع هر يک از عوارض محلي جديد، که تکليف آنها در قانون مشخص نشده 
 بعد، باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال براي اجرا در سال

بنابراين شوراي اسالمي شهر مجاز به تصويب چنين » نمايند  ميتصويب و اعالم عمو
گردد  اي بوده است و با توجه به اينکه عوارض مذکور در سطح محلي وضع واجرا مي مصوبه

  .نه ملي، خروج از صالحيت صورت نگرفته است
 عوارض در ـ رفع هرگونه اختالف بين مودي و شهرداري در خصوص نحوه اخذ٣ 

 قانون شهرداري است، بنابراين اين موضوع مي بايست ابتدا ٧٧صالحيت کميسيون ماده 
 ٧٧در کميسيون مزبور مطرح و در صورت اعتراض مودي يا ذينفع به رأي کميسيون ماده 

  .باشد ديوان صالح به رسيدگي مي

 حقي براي ـ با توجه به اينکه مصوبه مذکور، پرداخت بهاي خدمات را موجب ايجاد٤
مالک متقاضي نمي داند و به عبارت ديگر کاربري ملک وي تغيير نمي يابد و موجب مجاز 

گردد، دخالتي از سوي شوراي اسالمي شهر در  شدن تخلفات ساختماني وي نمي
بنابراين رد . صالحيت تکاليف و حقوق ساير نهادها و مراجع قانوني صورت نگرفته است

  ." د استدعاستدرخواست و دعواي شاکي مور
 با حضور رئيس و معاونين ٣٠/١٠/١٣٩٩ عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ هيأت

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

شهرداري در شهرهايي که نقشه « مقرر شده  قانون شهرداري٥٥  ماده٢٤طبق بند 
هاي ساختماني نوع  جامع شهر تهيه شده مکلف است طبق ضوابط مذکور در پروانه

استفاده از ساختمان را قيد کند و در صورتي که بر خالف مندرجات پروانه ساختماني در 
هرداري مورد را در منطقه غيرتجاري، محل کسب يا پيشه يا تجارت داير شود، ش

نظر به اينکه اعطا مجوز بر خالف » .نمايد مي مطرح ١٠٠ ماده ١کميسيون مقرر در تبصره 
.  قانون مذکور است٥٥ ماده ٢٤ قانون شهرداري و بند ١٠٠کاربري و اخذ وجه مغاير ماده 

 ـ ٤٨٩ عمومي ديوان عدالت اداري از جمله آراء شماره هيأتهمچنين در آراء متعدد 
ها  برداري موقت از ساختمان  اخذ عوارض ساليانه بهره١٢/٢/١٣٩٦ ـ ٨٥ و ٢٤/٥/١٣٩٦

مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات شوراي اسالمي شهر تشخيص و ابطال شده است، 
برداري از  بنابراين مصوبه مورد شکايت تحت عنوان عوارض و بهاي خدمات بهره

اير قانون و خارج از حدود اختيارات شوراي هاي غيرمرتبط مسکوني و تجاري مغ کاربري
 قانون تشکيالت و آيين ١٣ و ٨٨ و مواد ١٢ ماده ١بند اسالمي شهر است و مستند به 

  .شود  از تاريخ تصويب ابطال مي١٣٩٢دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 
   عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهراميهيأترئيس 

  
  ٢٩/١١/١٣٩٩                                                                        ٩٨٠٠٥٩١شماره

  بسمه تعالي
  جناب آقاي اكبرپور

  مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايران هيأترئيس 
هاي   عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامههيأتيك نسخه از رأي 

:  با موضوع٣٠/١٠/١٣٩٩ مورخ ٩٩٠٩٩٧٠٩٠٥٨١١٥٩٦ي  ال٩٩٠٩٩٧٠٩٠٥٨١١٥٩٤
» ٦/٤/١٣٩٧ ـ ٥٣١٢/٣٠٠ابطال دستورالعمل انجام معاينات سالمت شغلي به شماره «

  . گردد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي
ـ مهدي دربينهيأت عمومي و هيأتمديركل    هاي تخصصي ديوان عدالت اداري 

  
  ١٥٩٤ ـ ١٥٩٥ ـ ١٥٩٦: شماره دادنامه   ٣٠/١٠/١٣٩٩ :تاريخ دادنامه
  ٩٨٠٠٥٩١، ٩٩٠١٥١٣، ٩٩٠١٦٧٥: شماره پرونده

   عمومي ديوان عدالت اداريهيأت :مرجع رسيدگي
ـ شرکت آرمان زيست اشتهارد به مديريت عاملي آقاي مجيد رمضاني، ١ :شاكيان

 شرکت بهساز صنعت طب به مديريت عاملي آقاي اميد عالئي، شرکت طب گستران
مديريت عاملي  صنعت به مديريت عاملي آقاي سيدرضا بکائي، شرکت آريا پژوهان غرب به

آقاي فيروز اهتمامي، شرکت نويد انديشه سالم به مديريت عاملي آقاي محمدمهدي 
ميربابائي، شرکت طب کار بهداد البرز به مديريت عاملي آقاي حسن حکيميان، شرکت 

قاي مصطفي بيک خورميزي و آقاي بيژن باقري زيست صنعت آراء به مديريت عاملي آ
ـ آقاي عليرضا متولي ابيازني مديرعامل شرکت ٢همگي با وکالت آقاي محسن اسعدي 

  ـ آقاي علي اکبر کرد٣طب صنعت پارس ري 
  ابطال دستورالعمل انجام معاينات سالمت شغلي:موضوع شکايت و خواسته

  ٦/٤/١٣٩٧ ـ ٥٣١٢/٣٠٠شماره  به
هاي جداگانه ابطال دستورالعمل انجام  يان به موجب دادخواست شاک:کار گردش

اند و در جهت   را خواستار شده٦/٤/١٣٩٧ ـ ٥٣١٢/٣٠٠معاينات سالمت شغلي به شماره 
  :اند که تبيين خواسته به طور خالصه اعالم کرده

دهد موکلين به عنوان مسئولين فني  احتراماً در مقام وکيل شکات تصديع مي"
 با داشتن ١٣٨٤ و ١٣٨٣شغلي بر اساس فراخوان سال  رائه خدمات سالمتهاي ا شرکت

هاي طب کار   سال سابقه کار مفيد در زمينه طب کار در آزمون مسئولين فني شرکت٢٠
 ٢٠/٦/١٣٨١ ـ ٩٧٣٩نامه شماره  شرکت نموده و پس از قبولي در آزمون بر اساس آيين

همچنين . اند  شرکت شدهتأسيس و معاينات سالمت شغلي وزارت بهداشت مکلف به ثبت
تاکنون طبق . اند نامه مذکور ممنوع به استخدام در مراکز دولتي گرديده بر اساس آيين
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ها  ها هر دو سال يک بار مجوز شرکت ارزيابي ساالنه وزارت بهداشت بر عملکرد اين شرکت
يات، بيمه و ساير دادند و داراي پرسنل بوده و در موعد مقرر مال تمديد و ادامه فعاليت مي

نمودند و مقرر شده بود خدمات طب کار فقط در قالب  کسورات قانوني پرداخت مي
) هم براي پزشکان عمومي طب کار و هم متخصصين طب کار(شرکت طب کار ارائه شود 

هاي اخير که تعداد متخصصين طب کار فزوني يافته و بازار و فرهنگ طب  ليکن در سال
 بهداشت تحت فشار متخصصين طب کار دستورالعمل شماره کار رواج يافته وزارت

 را به طور غيرکارشناسي و غيرعلمي صادر نموده است و هيچ ٦/٤/١٣٩٧ـ  ٣٠٠/٥٣١٢
 تأسيسگونه حقي براي شرکت موکلين که به شکل قانوني و برابر مقررات وزارت بهداشت 

 ٢٠ين حاصل حدود اند قائل نشده و با پايمال نمودن حقوق مکتسبه شرکت موکل شده
کار و اند زايل و آنان بي سال تالش و عمر مفيد جواني آنان را که در اين رشته کسب نموده

 سالگي هستند ممنوعيت ٥٠لذا چون موکلين جملگي در سن . اند نشين شده خانه
 از استخدام ١٣٨١نامه معاينات سالمت شغلي مصوب سال  استخدامي داشته و طبق آيين

. اند هاي دولتي منتزع شده اند حتي برخي از موکلين از پست ي منع گرديدهدر مراکز دولت
ها نيز بيکار شده، بنابراين مکاتبات عديده اين  همچنين پرسنل شاغل در اين شرکت

الزم به توضيح . ها با مسئولين وزارت بهداشت و درمان منتج به نتيجه نشده است شرکت
 توسط ٢١/٦/١٣٨٨ ـ ٤٧٠٨٥ شغلي به شماره نامه سالمت  نيز آيين١٣٨٨است در سال 

هاي طب کار لحاظ نشده بود  وزارت بهداشت تدوين که در آن نيز حقوق مکتسبه شرکت
 عمومي ديوان عدالت اداري به موجب رأي هيأتها به  که با اعتراض و شکايت شرکت

اينات نامه مع  عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال آيينهيأت ٨٣٣ـ ٨٢١شماره 
  .آموزش پزشکي ابطال گرديد سالمت شغلي وزارت بهداشت، درمان و

 مشاور حقوقي وزارت بهداشت در ١٣٨٨نامه سال  با مطالعه و مداقه در آيين
اعالم نموده است هدف از اين اقدام وزارت بهداشت ) ١ الف ـ(دفاعيات خود در قسمت 

نظر منطقي تعطيل و نابود کردن ارتقاء خدمات پزشکي است در صورتي که اين اقدام از 
نامه   که آيين١٣٨١نامه سال  اين شرکت هاست نه ارتقاء چون اگر ارتقاء بود طبق آيين

ها فراخوان داد که در آزمون   را ارتقاء داده است و به مسئولين فني شرکت١٣٧٦سال 
ايد در ها را ابطال نم علمي مسئولين فني شرکت کنند تا ارتقاء يابند نه اينکه شرکت

ها را تعطيل نموده و هيچ   و دستورالعمل اخير شرکت١٣٨٨نامه سال  صورتي که آيين
 اعالم نموده ٢همچنين در جوابيه قسمت الف ـ . گونه حقي براي آنها قائل نشده است

 سال که موکلين در اين رشته طبق نظر وزارت بهداشت ٢٠است که اين مدت حدود 
 سال ٢٠کند و بعد از  ها ايجاد نمي اي براي شرکت مکتسبهاند هيچگونه حق  فعاليت نموده

سابقه و تجربه کاري در اين رشته بيکار و خانه نشين شوند؟ و اعالم نموده که بر اساس 
هاي مدون وزارت بهداشت بايستي خود را با شرايط جديد تطبيق دهند آيا  دستورالعمل

ها تعطيل و  ال فعاليت اين شرکت س٢٠هاي مدون اين است که بعد از  معني دستورالعمل
ها را ابطال   اعالم نموده است که وزارت بهداشت شرکت٣نابود شوند؟ در قسمت الف ـ 

نامه سال  سؤال اين است که ابطال نمودن به چه معني است مگر طبق آيين. ننموده است
 و دستورالعمل جديد اعالم نشده است که بايستي به مطب تبديل شوند و از ١٣٨٨

وقعيت باالتر به موقعيت پايين تر تنزل پيدا کنيم چون همان طور که ذيالً خدمتتان م
گردد توجيه اقتصادي ندارد  شود تبديل به مطب شدن بنا به داليلي که اعالم مي عرض مي

  .و امکان ادامه فعاليت وجود ندارد
از   ها را نامه مذکور شرکت  دفاعيات خود اعالم کرده است آيين٢در قسمت ب ـ 

مگر نه اينست . ادامه فعاليت منع ننموده بلکه گفته با شرايط جديد خود را تطبيق دهند
کند يا تبديل به مطب شوند و يا کلينيک تخصصي طب کار،  که شرايط جديد اعالم مي

  .شود حال چون تبديل به مطب شدن همان طور که در ذيل عرايض با دليل اعالم مي
مه فعاليت وجود ندارد و تبديل به کلينيک تخصصي نيز توجيه اقتصادي و امکان ادا

توانند کلينيک تخصصي طب کار داير کنيد  چون موکلين متخصص طب کار نيستند نمي
تواند اين  و اگر بخواهند کلينيک تخصصي افتتاح نمايند بايستي مثل هر فرد عادي که مي

ار باشد استخدام کار را انجام دهد يک مسئول فني و مؤسس که داراي تخصص طب ک
تواند انجام دهد و ديگر نيازي به مدرک پزشکي و  کنند که اين کار را هر فرد عادي مي

نامه سال  شود آيين پس مالحظه مي.  سال سابقه کار مفيد در زمينه طب کار نيست٢٠
 و ١٣٧٦هاي  هاي سال نامه  و دستورالعمل جديد نه تنها مکمل و ارتقا دهنده آيين١٣٨٨
حال قضاوت با شما اعضاي ديوان عدالت . وده بلکه آنها را کالً ابطال کرده است نب١٣٨١

مضافاً اينکه برابر مکاتبات درون سازماني، مديرکل وقت مرکز سالمت محيط . اداري است
د ـ /١٠٧/١٩٤٦ و ١٨/١/١٣٩٣د ـ /١٠٧/٨٤هاي  کار وزارت بهداشت به شماره

ها و ادامه فعاليتشان، اداره  کتسبه شرکت با واحد حقوقي در خصوص حقوق م٢٢/٦/١٣٩٣
ها حقوق مکتسبه آنهاست به همين دليل  حقوقي مکرر اعالم نموده ادامه فعاليت شرکت

نامه   آيين١٩ ماده ٧/٤/١٣٩٢د ـ /٣٠٠/٣٥٢٦نامه معاينات سالمت شغلي شماره  در آيين
ورالعمل جديد شايان ذکر است در دست. ها لحاظ گرديده است براي ادامه فعاليت شرکت

ها قائل نشده و فقط اجازه داده شده در قالب  هيچ گونه حقي براي ادامه فعاليت شرکت
لذا )  دستورالعمل جديد٥ماده. (ها فعاليت نمايند مطب پزشکان عمومي اين شرکت

 مالحظه مي فرمايند ادامه اين گونه فعاليت هيچ گونه توجيه اقتصادي ندارد هيأتاعضاي 
اي افراد شاغل در   ـ محدوديت و محروميت از انجام معاينات دورهالف: چون باعث

 درصد خدمات طب کار به ٩٠)  دستورالعمل جديد٧ـ ١ماده (شود  واحدهاي صنعتي مي
شود و هيچ کارفرمايي حاضر  اي در داخل واحدهاي صنعتي انجام مي صورت معاينات دوره

اين محدوديت .  مطب هدايت نمايدشود کل شرکت را تعطيل نموده و کارگران را به نمي
هيچ دليل علمي و منطقي جز تأمين منافع مادي براي متخصصين طب کار ندارد اين در 
حالي است که اين محدوديت صرفاً براي پزشکان عمومي طب کار در نظر گرفته شده که 

ت بدون اينکه وزارت بهداش لذا با عنايت به. با اصل تناظر و تساوي در تغاير و تعارض است
 عمومي ديوان عدالت هيأتانجام کارشناسي چنين دستورالعملي را صادر کرده است از 

  .اداري تقاضاي ارجاع امر به کارشناس رسمي دادگستري تحت تمناست
 ب ـ محدوديت و محروميت انجام خدمات طب کار در واحدهاي کاري با مواجهات 

 سال سابقه ٢٠که موکلين حدود در صورتي )  دستورالعمل جديد٩ ـ ٥ماده (خطرناک 
اند و تجربه کافي در اين زمينه کسب نموده بنابراين  ارائه خدمات در اين صنايع را داشته

اين محدوديت نيز هيچ پايه علمي و منطقي ندارد زيرا موکلين تجربه کافي و وافي در اين 
ن طب کار را اند و اين محدوديت نيز صرفاً منافع مادي متخصصي زمينه را کسب نموده

در . تضمين و موجبات تضييع حقوق پزشکان عمومي طب کار را به دنبال خواهد داشت
ثاني تمامي صنايع به نوعي با مواد آالينده مواجه هستند و هيچ شرکتي نيست که 

 دستورالعمل تناقض آشکار ٩ ـ ٥هاي ذکر شده را نداشته باشد، با مداقه در ماده  آالينده
طوري که اعالم شده خدمات اين صنايع به لحاظ اهميت توسط شود به  مشاهد مي

هايي که  متخصصين طب کار انجام شود ولي در تبصره ذيلش ذکر شده در استان
توانند خدمات اين صنايع  متخصص طب کار وجود ندارد پزشکان دوره ديده طب کار مي

ص است چون اگر همان طور که مالحظه مي فرماييد تناقض کامالً مشخ. را انجام دهند
انجام اين خدمات براي صنايع آالينده مهم است و فقط بايستي توسط متخصص طب کار 

توانند اين  هايي که متخصص نيست پزشکان دوره ديده مي انجام گردد پس چرا در استان
 ساله فعاليت در اين صنايع ٢٠ها سابقه  خدمت را ارائه بدهند در صورتي که همين شرکت

اعضاي ديوان . هاي طب کار مويد اين گواه است مديد ساليانه مجوز شرکترا دارند و ت
همان طور که مالحظه مي فرماييد فقط منافع مادي متخصص طب کار در نظر گرفته 

هاي   سياست٨ و ٧، ٢استناد وزارت بهداشت در دستورالعمل جديد به بندهاي . شده است
انون برنامه پنجساله ششم توسعه  ق٧٤ و ٧٢کلي ابالغي مقام معظم رهبري و مواد 

 قانون تشکيالت و ١ ماده ١٦ و ١٤، ١٢، ٢اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و بندهاي 
باشد زيرا با مداقه در مستندات پيش  وظايف وزارت بهداشت فاقد تکيه گاه قانوني مي

  .اي نشده است ها اشاره گفته مالحظه مي فرماييد که به قطع ادامه فعاليت اين شرکت
دستورالعمل جديد براي آيندگان هر کس که بخواهد در زمينه طب کار فعاليت 

نامه جديد باشد نه مسئولين  نمايد شرايط صدور گواهي مسئوليت فني بايد مطابق آيين
هاي قبل از  نامه با مالحظه در آيين. فني گذشته که داراي امتياز و شرايط مربوطه هستند

 در جهت ارتقا فعاليت پزشکاني ١٣٨١نامه سال  ه آيين مالحظه مي فرماييد ک١٣٨١سال 
اند وضع شده نه  هاي زيادي در اين زمينه کسب کرده اند و تجربه که از قبل فعاليت داشته

ها که حاصل تجربه و تالش عمر و  مثل دستورالعمل اخير که حق مکتسبه اين شرکت
 از شرکت به مطب فعاليت آنها جواني اين پزشکان است را ناديده بگيرد و با تغيير وضعيت

طبق . را محدود نمايد به طوري که ادامه فعاليت در قالب مطب هيچ توجيه اقتصادي ندارد
ها   دستورالعمل جديد ذکر شده که پزشکان عمومي طب کار نبايستي ساير پروانه٦ماده 
ه  و مسئوليت فني ساير مراکز پزشکي را داشته باشند در صورتي کDIC, MMTمانند 

مجوز فعاليت طب کار صرفاً در قالب مطب طبق داليلي که ذکر شد اصالً توجيه اقتصادي 
 دستورالعمل جهت دريافت مجوز طب کار در يک ٦ ماده ٤ و ٣همچنين در تبصره . ندارد

باشد حتي اگر نيازي  محدوده دانشگاهي، اولويت صدور مجوز براي متخصصين طب کار مي
اعضاي ديوان مالحظه مي فرماييد دستورالعمل .  نباشدبه متخصص طب کار در منطقه

ع متخصصين طب کار را لحاظ نموده است و هيچ گونه حقي براي فجديد فقط منا
 قانون مدني اثر قانون نسبت ٤دارد برابر ماده  در پايان اشعار مي. ها قائل نشده است شرکت

انچه دستورالعمل جديد ناظر به به آتيه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد لذا چن
ماسبق نمودن دستورالعمل از تکيه گاه  آينده باشد فاقد اشکال قانوني بوده بنابراين عطف به

باشد بنابراين از طرفي تصويب  قانوني برخوردار نبوده بلکه با قانون در تعارض و تناقض مي
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 رعايت ١٣٦٩ال  قانون کار مصوب س١٠٦نامه بدون رعايت تشريفات ماده  اين آيين
عليهذا با التفات نظر به شرح معنونه تقاضاي رسيدگي . نگرديده مستحق ابطال خواهد بود

هاي  ثبت شرکتهمچنين . شود قانوني و صدور حکم به شرح خواسته اعالمي استدعا مي
 معاينات ٢٠/٦/٨١ مورخ ٩٧٣٩نامه شماره  شاکي پس از قبولي در آزمون بر اساس آيين

 نامه مذکور از استخدام در زارت بهداشت انجام شده است و بر اساس آيينسالمت شغلي و
دستورالعمل جديد هيچ گونه حقي براي ادامه فعاليت . اند مراکز دولتي ممنوع گرديده

ها قائل نشده و فقط اجازه داده شده در قالب مطب پزشکان عمومي ادامه فعاليت  شرکت
ماسبق شدن اين دستورالعمل حقوق   با عطف به. دنمايد که هيچ گونه توجيه اقتصادي ندار

 قانون ١٠٦ضمناً در تصويب آن تشريفات مقرر در ماده . مکتسبه شکات تضييع شده است
به قطع ) به شرح صدر آن(در مستندات قانوني تدوين دستورالعمل . کار رعايت نشده است
   ".تاي نشده اس ها اشاره ادامه فعاليت شرکت

  :عتراض به شرح زير استمتن مقرره مورد ا
 دستورالعمل انجام معاينات سالمت شغلي"

 ٨ و ٧، ٢اين دستورالعمل بر اساس قوانين و اسناد باالدستي مربوطه از جمله بندهاي 
 قانون برنامه پنجساله ٧٤، ٧٢هاي  هاي کلي سالمت ابالغي مقام معظم رهبري، ماده سياست

 قانون تشکيالت ١ ماده ١٦، ١٤، ١٢، ٢ندهاي ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و ب
و وظايف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي به منظور افزايش دسترسي و پوشش 

  .هاي سالمت شاغلين تدوين گرديده است عادالنه و مطلوب خدمات مراقبت
  فصل اول ـ کليات

معيارهاي حفظ و ارتقاء سطح سالمت نيروي کار، به عنوان يکي از : هدف) ١ماده 
هاي سالمت  توسعه پايدار در کشور، افزايش دسترسي و پوشش عادالنه در زمينه مراقبت

شاغلين، انجام معاينات سالمت شغلي با کيفيت مناسب و هزينه اثر بخشي قابل قبول زير 
  هاي علوم پزشکي ها و دانشکده نظر دانشگاه
م از صنعتي، کشاورزي، کليه شاغليني که به اقتضاي نوع کار اع: دامنه) ٢ماده 

  .هاي ناشي از کار قرار دارند خدماتي و نظاير آن در معرض بروز بيماري
نظارت عالي با مرکز سالمت محيط و کار : نامه مسئول نظارت بر اجراي آيين) ٣ماده 

ها و  هاي بهداشت دانشگاه باشد و معاونت وزرات بهداشت درمان و آموزش پزشکي مي
شکي و خدمات بهداشتي درماني کشور مسئوليت اجرا و نظارت در هاي علوم پز دانشکده

  .حوزه تحت پوشش خود را دارند
  تعاريف) ٤ماده 
   وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي:وزارت

  هاي علوم پزشکي و خدمات بهداشتي، درماني کشور دانشگاه: دانشگاه
   کشورهاي علوم پزشکي و خدمات بهداشتي، درماني  دانشکده:دانشکده

  معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي: معاون بهداشت
  هاي علوم پزشکي دانشکده/هاي بهداشت دانشگاه ها  معاونت:هاي بهداشت معاونت

  معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي: معاون درمان
  علوم پزشکيهاي  دانشکده/ هاي درمان دانشگاه ها  معاونت:هاي درمان معاونت

   مرکز سالمت محيط و کار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي:مرکز
 معايناتي که پس از تشکيل پرونده پزشکي، از شاغليني که :معاينات سالمت شغلي

  .گيرد هاي ناشي از کار قرار دارند، انجام مي به اقتضاي نوع کار در معرض بروز بيماري
  .باشند شمول معاينات سالمت شغلي مي محلي که شاغلين آن م:واحد کاري

مراکز و اشخاصي که مطابق اين دستورالعمل داراي اجازه انجام :اشخاص مجاز/ مراکز
  .معاينات سالمت شغلي هستند

 ،ها سندي که به موجب آن اجازه معاينات سالمت شغلي توسط دانشگاه: مجوز
  .گردد يهاي علوم پزشکي و خدمات بهداشتي و درماني صادر م دانشکده

  ارائه دهنده خدمات) ٥ماده 
  پزشکان متخصص طب کار و پزشکان عمومي در قالب مطب

  پزشکان متخصص طب کار و پزشکان عمومي در قالب واحد کاري
، متخصصين طب کار در قالب مراکز تخصصي خصوصي يا مراکز تخصصي دانشگاهي

  آموزشي
  پزشکان خانواده در مراکز خدمات جامع سالمت

  ـ صدور مجوز و حدود فعاليتفصل دوم 
  شرايط صدور مجوز معاينات سالمت شغلي) ٦ماده 

صدور مجوز معاينات سالمت شغلي براي پزشکان در قالب مطب يا واحد ـ ١ـ  ٦
  .باشد هاي بهداشت مربوطه مي کاري منوط به ارائه مدارک زير به معاونت

  ب کار يا پزشکي عموميـ گواهينامه يا دانشنامه فراغت از تحصيل در مقطع تخصص ط
  ـ پروانه مطب براي همان منطقه

  )صرفاً جهت پزشکان عمومي( روزه مدون طب کار ٥ـ گواهي بازآموزي دوره 
در مواردي که مجوز معاينات براي (ـ قرار داد تمام وقت يا پاره وقت با واحد کاري 

  )شوند هاي کاري صادر مي واحد
در مواردي که اعتبار مجوز پايان ( بهداشت هاي ـ حسن انجام کار صادره از معاونت
  .)باشد يافته است و نياز به صدور مجوز جديد مي

ها مانند   ـ پزشکان عمومي دوره ديده متقاضي نبايستي داراي ساير پروانه
DIC،MMT و نظاير آن باشند و يا بعد از صدور پروانه معاينات سالمت شغلي متقاضي 

  . مذکور گردندهاي ها يا فعاليت ساير پروانه
ريافت مدارک، حداکثر ظرف مهلت هاي بهداشت مکلفند پس از د  معاونت:١تبصره

در غيراين صورت . روزه کاري نسبت به بررسي مدارک و صالحيت متقاضي اقدام نمايند٣٠
  .متقاضي اعالم نمايند ، داليل عدم احراز را به طور کتبي به)در صورت عدم احراز شرايط(

که (عاينات سالمت شغلي براي مطب صرفا در صورت نياز منطقه  مجوز م:٢تبصره
) تشخيص آن بر اساس ضوابطي خواهد بود که معاون بهداشت يا مرکز اعالم خواهد کرد

  .صادر خواهد گرديد
هايي از سوي پزشکان عمومي و متخصصين   در صورت وجود درخواست:٣تبصره 

ر يک محدوده دانشگاهي، اولويت طب کار جهت دريافت مجوز معاينات سالمت شغلي د
  .باشد صدور مجوز، با متخصصين طب کار مي

توسط ) پوشش صد در صدي( در مناطقي که کليه معاينات سالمت شغلي :٤تبصره
گيرد، چنانچه متخصص طب کار نيز متقاضي  پزشکان عمومي داراي مجوز صورت مي

نظر از نياز يا عدم نياز صرف . دريافت مجوز معاينات سالمت شغلي در آن مناطق باشد
  .منطقه، مي بايست مجوز براي متخصص طب کار نيز صادر گردد

نامه  مراکز تخصصي طب کاري اجازه فعاليت خواهند داشت که مطابق آيينـ  ٢ ـ ٦
برداري و مسئوليت فني  هاي درمان پروانه بهره  مراکز تخصصي طب کار، از معاونتتأسيس

اي از آن را  رمان مکلفند بالفاصله پس از صدور پروانه نسخههاي د معاونت. دريافت نمايند
  .هاي بهداشت مربوطه جهت ثبت در سامانه ارسال نمايند به معاونت

هاي داراي مجوز  هاي بهداشت مکلف به اعالم اسامي مراکز و مطب معاونتـ ٣ـ  ٦
 فعاليت معاينات سالمت شغلي به واحدهاي کاري و مراجع ذيربط و فراهم آوردن زمينه

منزله مجوز  برداري صادره از معاونتهاي درمان به پروانه بهره. مطلوب براي آنها خواهند بود
  .باشد هاي بهداشت مي فعاليت مراکز از سوي معاونت

اي از پروانه صادره براي مراکز،  هاي درمان به ارسال نسخه تکليف معاونت: ١: تبصره
هاي بهداشت نبوده و  برداري به معاونت ه پروانه بهرهمانع از مراجعه مستقيم مراکز براي ارائ

هاي ياد شده از دريافت پروانه مزبور، صرفا موظف به اقدامات الزم بر اساس پروانه  معاونت
  .باشند ارائه شده مي
در حوزه معاينات سالمت شغلي، اين مراکز تحت نظارت معاونت بهداشت : ٢تبصره

  .باشند در دانشگاهها مي
هاي  برداري از هر يک از معاونت راکز تخصصي طب کار داراي پروانه بهرهم: ٣تبصره

هاي علوم پزشکي مستقر در شهر تهران اجازه فعاليت در استان تهران را  درمان دانشگاه
هاي مذکور مکلفند ضمن اعالم اسامي مراکز مذکور به  هاي بهداشت دانشگاه معاونت. دارند

. ينه مطلوب فعاليت براي اين مراکز را فراهم آورندواحدهاي کاري و مراجع ذيربط، زم
  .ضمنا ضوابط اجرايي اين بند مطابق مفاد شيوه نامه اجرايي خواهد بود

ـ مدت اعتبار مجوز جهت انجام معاينات سالمت شغلي براي پزشکان عمومي ٤ـ  ٦
  .باشد  سال مي٥حداکثر دو سال و براي پزشکان متخصص حداکثر 

  يتحدود فعال) ٧ماده 
کليه پزشکان متخصص طب کار و پزشکان عمومي که مجوز معاينات سالمت  ـ١ـ ٧

  .شغلي در مطب را دارند، صرفا مجاز به انجام معاينات در محل مطب خود هستند
 کليه پزشکان متخصص طب کار و پزشکان عمومي داراي مجوز معاينات در ـ٢ـ ٧

 واحد کاري در ٤ت شغلي حداکثر در هاي کاري، مجاز به انجام معاينات سالم قالب واحد
  .باشند سال مي

) اعم از پزشکان عمومي و متخصص( کليه پزشکان موضوع اين دستورالعمل :تبصره
و در چارجوب ) مطب يا واحد کاري يا مرکز تخصصي(توانند در قالب يک مجوز  صرفا مي

  .مفاد اين دستورالعمل ارائه خدمت نمايند
دارک تخصصي پزشکي مجاز به انجام معاينات سالمت  پزشکان داراي ساير مـ٣ـ ٧

  .باشند شغلي نمي
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مراکز مجاز، کليه مراکز خدمات جامع سالمت وابسته به ص،  عالوه بر اشخاـ٤ ـ٧
هاي علوم پزشکي در صورت دارا بودن پزشک عمومي داراي شرايط  ها و دانشکده دانشگاه

محل مراکز خدمات جامع سالمت توانند در   اين دستورالعمل مي٦ـ ١مندرج در بند 
  .اي سالمت شغلي اقدام نمايند نسبت به معاينات دوره

توانند معاينات سالمت شغلي انجام دهند که   مراکز خدمات جامع سالمت مي:تبصره
شرايط الزم از جمله پزشک دوره ديده معاينات سالمت شغلي، کارشناس بهداشت حرفه 

  .شناس شنوايي سنج و واحد آزمايشگاه را دارا باشنداي، واحد شنوايي سنجي به همراه کار
  سقف مجاز انجام معاينات) ٨ماده 

سقف انجام معاينات سالمت شغلي توسط متخصصين طب کار و پزشکان ـ ١ـ  ٨
  .باشد  نفر در سال مي٥٠٠٠عمومي داراي مجوز معاينات سالمت شغلي 

 دارا بودن حداقل سه انجام معاينات توسط مراکز تخصصي طب کار به شرطـ ٢ـ  ٨
  .باشد  نفر در سال مي١٧٠٠٠پزشک عمومي 

 درصد ظرفيت ١٠پزشکان مجازند هر ماه حداکثر يک دوازدهم به عالوه : ١تبصره
  .ساالنه تعيين شده براي معاينات سالمت شغلي را انجام دهند

هاي علوم پزشکي و خدمات   مراکز تخصصي طب کار وابسته به دانشگاه:٢تبصره 
شتي، درماني که آموزش دستيار طب کار دارند تابع مقررات آموزشي مربوطه بوده و بهدا

 هيأتباشند ولي به ازاي هر   مي٨ـ ٢سقف مجاز معاينات مشابه مراکز تخصصي در بند 
  .شود  نفر به سقف تعيين شده اضافه مي٤٠٠٠) غير از مسئول فني(علمي 

ب کار، حضور پزشک مسئول فني در هنگام معاينات در مراکز تخصصي ط :٣تبصره 
  .باشد مرکز الزامي مي

 نحوه انجام معاينات در محل واحد کاري توسط مراکز تخصصي طب کار، :٤تبصره  
  .متعاقبا توسط مرکز سالمت محيط و کار اعالم خواهد شد

  فصل سوم ـ مشمولين و نحوه ارائه خدمات سالمت شغلي
  چگونگي انجام معاينات) ٩ماده 

راهنماي خطر ابتال به «اي سالمت شغلي براي شاغلين مشمول  ينات دورهـ معا١ـ ٩
 بايد حداقل به صورت ساليانه توسط پزشک متخصص طب »بيماري به اقتضاي نوع کار

  .کار و يا پزشک عمومي داراي مجوز معاينات سالمت شغلي انجام گردد
در چارچوب روش خاص معاينات دارند، معاينات / در مشاغلي که راهنماـ ٢ـ ٩

نظير معاينات رانندگان، ( ماهاي ابالغي از مراجع ذيربط انجام خواهد شدـراهن
هاي مخصوص ملي  اراي پروتکلها، کارکنان صنعت هوا و فضا، انرژي اتمي که د خلبان
  .)باشند المللي مي و بين

 توانند معاينات سالمت شغلي کشاورزان، قاليبافان و ساير مشاغل روستايي ميـ ٣ـ ٩
طريق نظام شبکه و پزشک خانواده با رعايت مقررات نظام ارجاع، خود را به صورت ساليانه از 

اي معاونت بهداشت  واحد بهداشت حرفه انه بهصورت سالي مربوطه بههاي  انجام داده و گزارش
  .منعکس گردد
  .ضوابط اجرايي اين بند در شيوه نامه اجرايي ذکر خواهد شد :تبصره

توانند خدمات سالمت   کاري غيرصنعتي مانند کارکنان دولت، ميهاي واحدـ ٤ـ ٩
  .شغلي را از تمامي افراد و مراکز مجاز به انجام معاينات سالمت شغلي دريافت نمايند

راهنماي خطر « تعيين تناسب شغلي و نظريه نهايي براي شاغلين مشمول  ـ ٥ـ ٩
) ريسک(ي با مواجهات خطرناک هاي کار در واحد» ابتال به بيماري به اقتضاي نوع کار

غيرقابل تحمل از قبيل مواد سرطان زا و تراتوژن همچون آزبست، سليس، فلزات سنگين، 
ترکيبات نوروتوکسيک، اشعه يونيزان و شاغلين فعال در مشاغل حساس از نظر ايمني که 

مي بايست توسط متخصص ) safety sensitive(دارند مسئوليت جان افراد را به عهده 
  .ب کار صورت پذيردط

ذکر شده به صورت ساليانه، به ) safety sensitive(مشاغل حساس : ١تبصره 
هاي   معاونت بهداشت وزارت متبوع به دانشگاهپيشنهاد مرکز سالمت محيط و کار و تأييد

  .گردد علوم پزشکي ابالغ مي
تا هايي که دسترسي به خدمات تخصصي طب کار وجود ندارد،   در استان:٢تبصره

توانند خدمات معاينات   ـ مي٩ ـ ٥زمان فراهم شدن اين امکان، شاغلين مشمول بند 
  .افراد مجاز به انجام معاينات دريافت نمايند/سالمت شغلي را از ساير مراکز

  فصل چهارم ـ آزمايشات و خدمات پاراکلينيک
اهد علمي لزوم انجام کليه اقدامات آزمايشگاهي و پاراکلينيکي بر اساس شو) ١٠ماده

  .پذيرد و تنها در صورت ضرورت و ذکر علت انجام مي
، هاي پاراکلينيک از جمله اسپيرومتري، اديومتري، انواع راديوگرافي  انجام تست)١١هماد
هاي جاري معاونت  هاي تشخيص طبي و نظاير آن بر اساس ضوابط و دستورالعمل آزمايش

 اسپيرومتر و اديومتري بر اساس هايي نظير گيرد و نيز تقسير تست درمان صورت مي
  .ضوابط و مقررات ابالغي معاونت ياد شده انجام خواهد شد

  نحوه انجام آزمايشات و اقدامات تشخيصي) ١٢ماده 
انجام اديومتري صرفاً براي کارگران داراي مواجهه با سر و صداي بيش ـ ١ـ١٢

 و افراد با مواجهه با بر اساس آخرين ابالغ کتابچه حدود مجاز) اقدام(از حد مراقبت 
مواد شيميايي اتو توکسيک، افراد با حساسيت باال بر سر و صدا، کارگران با افت 
شنوايي مطابق پرونده پزشکي، و همچنين مشاغلي که شنوايي شاغل جنبه ايمني 

  .داشته باشد
ي هاي تنفسي، افراد دارا انجام اسپيرومتري صرفا در افراد با مواجهه با آاليندهـ ٢ـ١٢

هاي تنفسي مطابق پرونده پزشکي و افراد نيازمند تعيين ظرفيت ريوي با  سابقه بيماري
  .هاي نيازمند استفاده از رسپيراتور توجه به نياز شغلي نظير شغل

انجام آزمايشات پاراکلينيک با در نظر گرفتن دستورالعمل برنامه ملي ـ ٣ـ١٢
عاون بهداشت وزرات بهداشت، درمان و هاي غيرواگير ابالغيه م پيشگيري و کنترل بيماري

  .آموزشي پزشکي و تأمين مستندات سالمت پايه فرد
انجام نوار قلب صرفا در شاغلين داراي مواجهه کارديوتوکسيک و شاغلين ـ ٤ـ١٢

هاي قلبي بر اساس پرونده پزشکي و يا شک به بيماري قلبي در حين  داراي سابقه بيماري
  .ايط سني و فاکتورهاي خطر قلبي ـ عروقيمعاينه و يا در نظر گرفتن شر

انجام ساير اقدامات پاراکلينيک مستند بر نوع مواجهات شناسايي شده و ـ  ٥ـ ١٢
  نياز شاغلين با ذکر علت

 ١٢ـ ٤، ١٢ـ ٣، ١٢ـ ٢، ١٢ـ ١ انجام هر يک از موارد ذکر شده در بندهاي :تبصره
  .باشد براي افراد غيرمشمول ممنوع مي

  ليف و اختياراتفصل پنجم ـ تکا
کليه پزشکاني که داراي مجوز انجام معاينات سالمت شغلي در محل واحد ) ١٣ماده 
باشند موظفند بيش از انجام معاينات، اطالعات در خواست شده ابالغي از طرف  کاري مي

  .مرکز را در سامانه جامع بازرسي مرکز ثبت کنند
 اين دستورالعمل در قالب ثبت اطالعات معاينات سالمت شغلي موضوع) ١٤ماده 

ها و موارد ابالغي مرکز، پس از اتمام معاينات مذکور توسط پزشکان و مراکز موضوع  فرم
  .اين دستورالعمل در سامانه جامع بازرسي الزامي است

هاي بهداشت مکلفند ضمن ثبت اطالعات ارائه دهندگان خدمات  معاونت) ١٥ماده 
 بازرسي، نسبت به نظارت بر صحت ثبت اطالعات معاينات سالمت شغلي در سامانه جامع

از سوي ارائه دهندگان خدمات مذکور در سامانه، جمع آوري اطالعات شاغلين موضوع 
ها اقدام نموده و هر شش ماه يک  اين دستور العمل و تهيه گزارش از نحوه صدور مجوزه

  .بار گزارش تحليلي آن را کتباً به مرکز گزارش نمايند
هاي وزارت متبوع پس از  ها و اولويت کز موظف است براساس سياستمر) ١٦ماده 

، پايش، نظارت وارزشياب اين ريزي هاي سالمت شاغلين نسبت به برنامه تدوين برنامه
  .هاي علوم پزشکي اقدام نمايد دانشگده/ ها  فرآيندها در دانشگاه

از شروع  روز قبل ٣پزشکان و مراکز داراي مجوز الزم است حداقل ) ١٧ماده 
  .معاينات، برنامه اجرايي معاينات مذکور را به مرکز بهداشت حوزه مربوطه اعالم نمايند

   تخلفات ـ  فصل ششم
استفاده از عناوين مجعول و خالف واقع توسط پزشکان و مراکز موضوع ) ١٩ماده 

هاي بهداشت و درمان مکلفند  گردد و معاونت اين دستورالعمل تخلف محسوب مي
  .شاهده موارد تخلف را پيگيري قانوني نماينددرصورت م
در صورت تخلف مراکز تخصصي طب کار، متخصصين و پزشکان عمومي ) ١٩ماده 

العمل و ساير ضوابط و ن دستورداراي مجوز معاينات سالمت شغلي از هر يک از مفاد اي
مقررات مرتبط، پس از سه نوبت تذکر کتبي با فواصل حداقل يک ماهه از سوي 

اي مرکب از  هاي بهداشت مربوطه و در صورت عدم اصالح، موضوع در کميته نتمعاو
اي، يک نفر متخصص طب کار  نشگاه کارشناس مسئول بهداشت حرفهمعاون بهداشت دا

حقوقي  با معرفي مرکز، رييس بازرسي و رسيدگي به شکايات دانشگاه و مدير دفتر
اعضاء کميته مذکور، مجوز و پروانه  تدانشگاه بررسي و در صورت لزوم با تشخيص اکثري

صادره جهت ابطال به مراجع تقاضاي ارجاع خواهد شد مراکز تخصصي طب کار، 
متخصصين و پزشکان عمومي داراي مجوز معاينات سالمت شغلي تا زمان تعيين تکليف 

اي سالمت شغلي  از سوي مراجع قضايي از ليست پزشکان و مراکز مجاز معاينات دوره
  .د شدحذف خواهن
» معاينات سالمت شغلي«ن دستورالعمل، بخشنامه از زمان ابالغ اي) ٢٠ماده 

هاي مرتبط با معاينات سالمت شغلي  نامه  و ساير آيين١١/٢/١٣٩٢ ـ ١٨٧/١٠٠شماره  به
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 ماه ٦اينات سالمت شغلي در طي دهندگان خدمات مع قبل از آن ملغي بوده و ارائه
  .تور العمل انطباق دهندبايست وضعيت خود را با اين دس مي

 ماه تهيه و ابالغ ٣شيوه نامه اجرايي موضوع اين دستورالعمل ظرف مدت ) ٢١ماده 
   .خواهد شد

ها بر عهده  دانشکده/ ها اهمسئوليت اجراي اين دستورالعمل در دانشگ) ٢٢ماده 
هاي بهداشت بوده و نظارت بر حسن اجراي آن در  دانشکده و معاونت/ رياست دانشگاه

راسر کشور بر عهده مرکز سالمت محيط و کار معاونت بهداشت وزارت بهداشت، درمان س
  " معاون بهداشت ـ .باشد و آموزش پزشکي مي

 در پاسخ به شکايت مذکور سرپرست اداره کل حقوقي و تنظيم مقررات وزارت 
 ١٨/٩/١٣٩٨ ـ١٧٠٨/١٠٧وجب اليحه شماره مبهداشت، درمان و آموزش پزشکي به 

  :اده است کهتوضيح د
باشند که پس از شرکت در فراخوان  شکات وفق دادخواست تقديمي مدعي مي  "

هاي طب کار شرکت نموده و پس   در آزمون مسئول فني شرکت١٣٨٤ و ١٣٨٣هاي  سال
 شرکت تأسيس مکلف به ثبت و ٢٠/٦/١٣٨١ ـ ٩٧٣٩نامه شماره  از قبولي به موجب آيين

باشند و وزارت بهداشت نيز با  مشغول به فعاليت ميارائه خدمات سالمت کار گرديده و 
توجه به محدوديت مدت مجوزها هر دو سال يک بار نسبت به تمديد پروانه فعاليت اين 

باشند وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي  شکات مدعي مي. نمايد ها اقدام مي شرکت
هاي  حقي براي شرکتبه موجب دستورالعمل انجام معاينات سالمت شغلي مورد اعتراض 

ها صرفاً اجازه دارند در قالب مطب و يا  مرکز فعاليت  مورد اشاره قائل نشده است و شرکت
ذکور صرفاً متخصصين طب کار  م در دستورالعملباشند ضمناً شکات مدعي مي. نمايند

باشند و  مجاز به انجام خدمات طب کار در واحدهاي کاري با مواجهات خطرناک مي
 دستورالعمل و ٦شکات همچنين به ماده . اند ومي از اين اقدام منع شدهپزشکان عم

در ارتباط با شکايت مطروحه الزم به . باشند  ماده مزبور نيز معترض مي٤ و ٣هاي  تبصره
 قانون تشکيالت و وظايف وزارت بهداشت، درمان و ١ذکر است وفق مفاد بندهاي ماده 

هاي  تقاء سطح آن از طريق اجراي برنامهآموزش پزشکي تأمين بهداشت عمومي و ار
ها، بهداشت خانواده و  بهداشتي خصوصاً در زمينه بهداشت محيط، مبارزه با بيماري

هاي  مدارس آموزش بهداشت عمومي، بهداشت کار و شاغلين با تأکيد بر اولويت مراقبت
کي، دارويي،  پزشمؤسساتهاي  بهداشتي اوليه و صدور، تمديد و لغو موقت يا دائم پروانه

 توليد مواد خوراکي و آشاميدني و بهداشتي و آرايشي و مؤسساتها و  بهزيستي و کارگاه
ها و خدمات واحدها و  همچنين تعيين ضوابط مربوط به ارزيابي، نظارت و کنترل بر برنامه

 آموزشي و پژوهشي، بهداشتي، درماني و بهزيستي و انجام اين امور بر اساس مؤسسات
  .هاي مربوطه از وظايف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي اعالم شده استاستاندارد

هاي کلي سالمت ابالغي مقام معظم رهبري بر تحقق   سياست٢همچنين در بند 
هاي اجرايي و مقررات با  رويکرد سالمت همه جانبه و انسان سالم در همه قوانين، سياست

هاي بهداشتي و درماني و کاهش  ودن برنامهرعايت اولويت پيشگيري بر درمان، روزآمد نم
کننده سالمت مبتني بر شواهد معتبر علمي تأکيد شده  هاي تهديد مخاطرات و آلودگي

هاي  هاي مورد اشاره توليت نظام سالمت شامل سياست گذاري  سياست٧ـ ١در بند . است
داشت، درمان و هاي راهبردي، ارزشيابي و نظارت بر عهده وزارت به ريزي ، برنامهاجرايي

الذکر افزايش و بهبود کيفيت و  هاي ابالغي فوق  سياست٨آموزش پزشکي بوده وفق بند 
هاي جامع و يکپارچه سالمت با محوريت عدالت و تأکيد بر  ايمني خدمات و مراقبت

شفاف، اثربخشي، کارآيي و بهره وري در قالب شبکه بهداشتي و رساني  گويي، اطالع پاسخ
 ٧٢برابر ماده . بر نظام سطح بندي و ارجاع نيز مورد تأکيد قرار گرفته استدرماني منطبق 

توليت نظام سالمت از جمله بيمه سالمت شامل  ـ قانون برنامه ششم توسعه الف
هاي راهبردي، ارزشيابي، اعتبارسنجي و نظارت در  ريزي گذاري اجرايي، برنامه استسي

کليه اشخاص حقيقي و . گردد ز ميوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي متمرک
ها و  کنندگان خدمات سالمت، سازمان حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي، از جمله ارائه

هاي وزارت بهداشت،  هاي بيمه پايه و تکميلي، موظفند از خط مشي و سياست شرکت
درمان و آموزش پزشکي، با تأکيد بر خريد راهبردي خدمات و واگذاري امور تصدي گري 

لذا .  قانون مديريت خدمات کشوري و سطح بندي خدمات، تبعيت کنند١٣با رعايت ماده 
الذکر اين وزارتخانه اقدام به تنظيم  با توجه به اختيارات حاصله از قوانين ومقررات فوق

د ـ ٥٣١٢/٣٠٠دستورالعمل معاينات سالمت شغلي نموده است که طي نامه شماره 
ير بهداشت، درمان و آموزش پزشکي طي نامه شماره  ابالغ و در ادامه وز٦/٤/١٣٩٧

بخشنامه معاينات سالمت «وجه به ابالغ دستورالعمل مذکور  با ت١٠/٧/١٣٩٧ ـ ٨٣٠/١٠٠
هاي مرتبط با معاينات سالمت  نامه  و ساير آيين١١/٢/١٣٩٢ ـ ١٨٧/١٠٠شغلي به شماره 

  .را ملغي اعالم نموده است» شغلي قبلي

مذکور، ارائه دهندگان خدمت شامل پزشکان متخصص طب وفق مفاد دستورالعمل 
کار و عمومي در قالب مطب ـ پزشکان متخصص طب کار و عمومي در قالب واحد کاري ـ 
پزشکان متخصص طب کار در قالب مراکز تخصصي و پزشک خانواده در مراکز جامع 

 ساير مراکز نمايد مراکز تخصصي طب کار مانند اشاره مي. اند خدمات سالمت تعيين شده
در ماده . نمايند  تخصصي از معاونت درمان و طي مراحل قانوني مجوز فعاليت دريافت مي

باشند ظرف  دهندگان خدمات سالمت شغلي موظف مي اعالم شده است ارائهنامه   آيين٢٠
بيني شده  هاي پيش نامه وضعيت خود را با يکي از قالب مهلت شش ماه از تاريخ ابالغ آيين

الزم به ذکر است تدوين دستورالعمل معاينات سالمت شغلي . نامه تطبيق دهند در آيين
مورد اعتراض، با تشکيل کار گروهي مرکب از تعداد مساوي از پزشکان عمومي و 

همچنين پيرو . متخصصين طب کار تدوين و بررسي و مورد کارشناسي قرار گرفته است
تعددي با نمايندگان ايشان برگزار ها باوزارت بهداشت، جلسات م مکاتبات اين شرکت

 شرکت ارائه خدمات سالمت کار تأسيسباشند پروانه  شکات مدعي مي. گرديده است
سالمت کار  مؤسساتها و  نامه نحوه ارائه خدمات توسط شرکت مربوطه را وفق آيين

اند و پروانه ايشان نيز هر دو سال يک بار تمديد شده است   اخذ نموده١٣٨١مصوب سال 
در اين خصوص . باشند هاي طب کار به مطب معترض مي لذا در ارتباط با تبديل شرکتو 

 سالمت کار مؤسساتها و  نامه نحوه ارائه خدمات توسط شرکت الزم به توضيح است آيين
 و نامه ١٣٨٨نامه معاينات سالمت شغلي مصوب سال  ، برابر مفاد آيين١٣٨١مصوب سال 

ر بهداشت، درمان و آموزش پزشکي لغو و بالاثر  وزي٢٧/٣/١٣٩٧ ـ ٣١٢/١٠٠شماره 
 طب کار مصوب سال مؤسساتها و  نامه شرکت ضمن اينکه طبق آيين. گرديده است

موظف ها  نامه دو سال بوده و شرکت هاي موضوع آيين ، مدت اعتبار پروانه شرکت١٣٨١
اي ايشان حق باشند بر لذا اينکه شکات مدعي مي. اند د پروانه مورد اشاره بودهتمدي به

 سال نيز اجازه بازنگري در مقررات ٢٠مکتسبه ايجاد شده است و اين وزارتخانه بعد از 
معاينات سالمت شغلي و ساماندهي وضعيت معاينات مزبور را ندارد فاقد محمل قانوني 

 تخصصي فرهنگي، آموزشي و پزشکي ديوان عدالت اداري نيز هيأتنمايد  اشاره مي. است
 در پرونده مشابه شکايت حاضر با اين ٣٠/٧/١٣٩٧ ـ ٢٣٨ الي ٢٣٣طي رأي شماره 
هاي صادره  محدوديت زماني داشته و بخشنامه مورد شکايت در مرحله  استناد که پروانه

  .گردد حکم به رد شکايت مطروحه مشابه صادر نموده است تمديد پروانه اعمال مي
انجام معاينات توسط لزوم ( دستورالعمل ٧ـ ١در دادخواست مطروحه به بند 

اشاره شده و ) متخصصين طب کار و پزشکان عمومي داراي مجوز، صرفاً در محل مطب
در اين . آن را عامل تأمين منابع مادي براي متخصص طب کار قلمداد نموده است

رساند همان گونه که در بند مذکور به صراحت عنوان شده است،  خصوص به استحضار مي
صين طب کار داراي مجوز در قالب مطب، داراي شرايط يکسان پزشکان عمومي و متخص

عالوه بر اين . باشند در زمينه محدوده فعاليت و ضرورت انجام معاينات در محل مطب مي
سقف انجام معاينات در قالب مطب براي پزشکان عمومي و متخصص طب کار يکسان 

ام معاينات سياري جهت همچنين پروتکل انج).  دستورالعمل٨ ماده ٨ـ ١بند (باشد  مي
 براي پزشکان عمومي(اي در محل واح ـ دهاي کاري يا صنعتي  امکان انجام معاينات دوره

عالوه بر . باشد و هنوز ابالغ نشده است در دست تدوين مي) پزشکان متخصص طب کار و
ريزي وزارت بهداشت رسالت رشته تخصصي طب  اين بر اساس مصوبه شوراي عالي برنامه

هاي  بيت متخصصين عالم و کارآمد در زمينه تشخيص، درمان و پيشگيري بيماريکار تر
هاي مختلف اين رشته،  ناشي از کار و محيط و سعي در ترويج توسعه توليد علم در زمينه

ضمن . باشد گسترش ارتباطات بين بخشي و ارائه خدمات تخصصي به جمعيت هدف مي
دهنده  ده تا پوشش طب کار را متقبل گردياينکه وزارت بهداشت هزينه تربيت متخصصين

بر اساس . خدمات سالمت شغلي و ارتقاي آن به خصوص براي قشر ضعيف کارگري باشد
دستورالعمل مذکور پزشکان عمومي داراي مجوز، مجاز به انجام کليه معاينات شاغلين 

اشد مانند بالعاده خطرناک مواجهه داشته  باشند به جز مواردي که شاغل با مواد فوق مي
زا، تراتوژنيک، فلزات سنگين و نظاير آن و يا مشاغلي که مسئوليت  مواجهه با مواد سرطان

 دستورالعمل مانند راهبر قطار، خبلبان و يا وسايل ٩ ـ ٥بند (جان افراد را به عهده دارند 
باشند  که در اين موارد نيازمند ارزيابي ويژه توسط متخصصين طب کار مي) نقليه سنگين

 . گيرد و درصد بسيار کمي از شاغلين را دربر مي
 دستورالعمل ٦ ماده ٦ـ ١  همچنين در خصوص ايراد شکات به يکي از اجزاء بند 

ها مانند  پزشکان عمومي دوره ديده متقاضي نبايستي داراي ساير پروانه(مورد شکايت 
MMT, DIC صدور اين رساند از آنجا که به استحضار مي...)  و نظاير آن باشند و 

ها مستلزم حضور تمام وقت پزشک و مسئوليت ايشان جهت ارائه خدمت مورد نظر  پروانه
معاينات ايشان و لزوم باشد و از طرفي با توجه به اهميت سالمت شاغلين و انجام  مي

حضور فعال و دائم پزشک جهت انجام معاينات سالمت شغلي در مطب ضروري است لذا 
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نجام معاينات سالمت شغلي و نيز متخصصين طب کار، مجاز پزشکان عمومي متقاضي ا
هاي مختلف  هاي متعدد در زمينه باشند چرا که فعاليت ها نمي به فعاليت در ساير حيطه

. ممکن است سبب افت عملکرد در انجام معاينات شده و حق کارگر و شاغل ضايع گردد
م معاينات سالمت شغلي، شايان ذکر است پزشکان عمومي داراي مجوز، عالوه بر انجا

اين در حالي است . باشند مجاز به ارائه خدمت پزشکي به ساير مراجعين در مطب نيز مي
. نمايند ميفعاليت  که متخصصين طب کار صرفاً در زمينه خدمات سالمت شغلي

همچنين سقف مجاز انجام معاينات سالمت شغلي در نظر گرفته شده در اين دستورالعمل 
بر اساس فعاليت تمام وقت پزشک عمومي يا متخصص طب کار، ) ٨ده  ما٨ـ ١بند (

با موضوع ( دستورالعمل ٦ ماده ٦ـ ١ بند ٤ و ٣هاي  در خصوص تبصره. تعيين شده است
، )اولويت متخصصين طب کار جهت صدور مجوز وانجام معاينات سالمت شغلي

جهت ارائه ( کشور رساند رشته تخصصي طب کار بر اساس ضرورت و نياز استحضار مي به
هاي  ، تصويب و توسط دانشگاهريزي ، توسط شوراي عالي برنامه)خدمات سالمت شغلي

با توجه به اينکه متخصصين طب کار صرفاً در زمينه . باشد معتبر کشور در حال اجرا مي
توانند ارائه خدمات نمايند، ايجاد اولويت براي ايشان موجه و  خدمت سالمت شغلي مي

با توجه به مراتب مذکور صدور رأي به رد شکايت مطروحه از آن مقام . اشدب منطقي مي
  " باشد مورد تقاضا مي

 قانون تشکيالت و آيين ٩٢ رسيدگي به موضوع از جمله مصاديق حکم ماده 
  .دادرسي ديوان عدالت اداري تشخيص نشد

 با حضور رئيس و ٣٠/١٠/١٣٩٩ عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ هيأت 
اونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و مع

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

   عموميهيأترأي 
هاي اجرايي  نامه ها و آيين  قانون کار دستورالعمل١٠٦نظر به اينکه به موجب ماده 

بايد بنا به پيشنهاد ) حفاظت فني و بهداشت کار(م اين قانون مربوط به فصل چهار
مشترک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و 

دستورالعمل مورد اعتراض که   وزيران تدوين شود و از آنجا که بخشي ازهيأتتصويب 
 قانون ١٠٦هاي موضوع ماده  عملناظر به مشموالن قانون کار است، از مصاديق دستورال

بر اين اساس اطالق . کار است، بايد با رعايت تشريفات مقرر در اين ماده تدوين مي شد
دستورالعمل مورد اعتراض خارج از حدود اختيارات وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ٨٨ و ماده ١٢ ماده ١پزشکي است و مستند به بند 
  .شود  ابطال مي١٣٩٢وان عدالت اداري مصوب سال دي

   عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهراميهيأترئيس 
  

  ٢٩/١١/١٣٩٩                                                                        ٩٨٠٢٠٩٤شماره
  بسمه تعالي

  جناب آقاي اكبرپور
  وزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايرانمديره و مديرعامل محترم ر هيأترئيس 

 عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه هيأتيك نسخه از رأي 
 مصوبه شماره ٣ابطال تبصره «:  با موضوع٣٠/١٠/١٣٩٩ مورخ ٩٩٠٩٩٧٠٩٠٥٨١١٥٩٧

جهت درج در روزنامه رسمي به »  شوراي اسالمي شهر شيراز٤/١١/١٣٩٤ ـ ٥٥٤٨
  . گردد پيوست ارسال مي

ـ مهدي دربينهيأت عمومي و هيأتركل مدي   هاي تخصصي ديوان عدالت اداري 
  

  ٩٨٠٢٠٩٤: شماره پرونده   ١٥٩٧:شماره دادنامه     ٣٠/١٠/١٣٩٩: تاريخ دادنامه
   عمومي ديوان عدالت اداريهيأت :مرجع رسيدگي

اي افق کوروش با وکالت آقاي محمدرضا  هاي زنجيره  شرکت فروشگاه:شاكي
  حقيقي پاک
 ٤/١١/١٣٩٤ ـ ٥٥٤٨ مصوبه شماره ٣ ابطال تبصره :وع شکايت و خواستهموض

  شوراي اسالمي شهر شيراز
هاي   آقاي محمدرضا حقيقي پاک به وکالت از شرکت فروشگاه:کار گردش

 ـ ٥٥٤٨ مصوبه شماره ٣ابطال تبصره اي افق کوروش به موجب دادخواستي  زنجيره
استار شده و در جهت تبيين خواسته اعالم  را خو شوراي اسالمي شهر شيراز٤/١١/١٣٩٤

  :کرده است که

 شوراي ٤/١١/١٣٩٤ـ ٥٥٤٨/٩٤ مصوبه شماره ٣شهرداري شيراز به استناد تبصره "
 شعبه فروشگاهي در مجموع موکل را ملزم به پرداخت مبلغ ١٧اسالمي شيراز و بابت 

 رسيليکن جهت بر.  ريال بابت عوارض افتتاحيه نموده است٠٤٧/٧١٣/٠٢٢/٢
ها مستقر در شهرداري شيراز ارجاع و آن کميسيون   قانون شهرداري٧٧کميسيون ماده  به

شرکت افق ( موکل ١٠/٢/١٣٩٨ مورخ ٧٧ـ ٣١ الي ٧٧ ـ ١٥هاي شماره  نيز طي دادنامه
 بابت عوارض افتتاحيه  نموده ٠٤٧/٧١٣/٠٢٢/٢را محکوم به پرداخت مبلغ ) کوروش

  :م و ابطال مصوبه مورد اعتراضعنه معترضاي ه دفاعيات در رد دادنامه. است
 قانون ٥٠ و ٢٠ماده . باشد ـ وضع هرگونه عوارض از سوي شهرداري ممنوع مي١  

ماليات بر ارزش افزوده، برقراري هرگونه عوارض را توسط شوراهاي اسالمي ممنوع کرده 
دکنندگان برقراري و دريافت هرگونه ماليات غيرمستقيم و عوارض ديگر از تولي. است

  .باشد کاالها و واردکنندگان کاال و ارائه دهندگان خدمات ممنوع مي
ـ عدم ارائه خدمات از سوي شهرداري در خصوص افتتاحيه، نظر به اينکه ٢ 

باشد و لذا   هيچ گونه خدمات خاصي در خصوص افتتاحيه نميکننده شهرداري اصوالً ارائه
  . افتتاحيه داشته باشداستحقاق دريافت بهاي آن را در قالب عوارض

 عمومي ديوان عدالت هيأت از ٥/١٠/١٣٩٦ ـ ١٠٠٩ـ با عنايت به صدور رأي ٣ 
 مبني بر ابطال مصوبه شورا در خصوص ٢٨/٩/١٣٩٦ـ ٩٥٣اداري و همچنين رأي شماره 

چنانچه « قانون آيين دادرسي ديوان عدالت اداري ٩٢عوارض افتتاحيه مستند به ماده 
 عمومي در مصوبات بعدي هيأتعمومي ابطال شود، رعايت مفاد رأي  هيأتاي در  مصوبه

 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ٩٢ و ١٠، ١١، ١٢لذا مستند به مواد . »الزامي است
 تقاضاي رسيدگي و صدور حکم شايسته در جهت ١٣٩٢ديوان عدالت اداري مصوب سال 

ت اجرايي شهرداري و اجراي آراء صدور قرار دستور موقت در جهت جلوگيري از اقداما: اوالً
تقاضاي ابطال تبصره : ثانياً.  و جلوگيري از ورود ضررهاي مالي٧٧صادره از کميسيون ماده 

تقاضاي رسيدگي و : ثالثاً.  شوراي شهر شيراز٤/١١/١٣٩٤ـ ٥٥٤٨/٩٤ مصوبه شماره ٣
 ١٠/٢/١٣٩٨ مورخ ٧٧ـ ٣١ الي ٧٧ ـ ١٥هاي شماره  صدور حکم مبني بر نقض دادنامه

  " .باشد  شهرداري مستقر در شهرداري شيراز تحت متمني مي٧٧صادره از کميسيون ماده 
  :متن مقرره مورد شکايت به شرح زير است

 برابر عوارض کسب همان ٥عوارض حق افتتاح واحدهاي صنفي، معادل : ٣تبصره "
  " .ل خواهد شدسال صرفاً براي يک بار در زمان صدور پروانه صنفي براي مکان مورد نظر وصو

در پاسخ به شکايت مذکور رئيس شوراي اسالمي شهر شيراز به موجب اليحه شماره 
  : توضيح داده است که١١/٧/١٣٩٨ص ـ /٢٣٤٧/٩٨
ـ شاکي در ستون مربوط به طرف شکايت در دادخواست ارائه شده ١ايرادات شکلي "

اي اسالمي شهر شيراز صرفاً شهرداري شيراز را طرف دعوي قرار داده است و ذکري از شور
به ميان نيامده است لذا با توجه به اينکه شاکي در دادخواست شوراي اسالمي شهر شيراز 
را طرف دعوي قرار نداده است، دادخواست از نظر رعايت مقررات شکلي داراي ايراد و 

  .گردد باشد و تقاضاي رد دادخواست مي نقص مي
 ٤/١١/١٣٩٤ ـ ٥٥٤٨ مصوبه ٣ تبصره ـ با عنايت بر اينکه تقاضاي شاکي ابطال٢

باشد و اين تبصره به موجب ماده واحده مصوبه  شوراي اسالمي شهر شيراز مي
گرديده است لذا عرض حال شاکي حقوقي ) حذف( لغو ٢٥/٢/١٣٩٨ص ـ /٥٥٩/٩٨

باشد و بنابراين مطابق  تحصيل حاصل و محال مي) اي افق کورش هاي زنجيره فروشگاه(
داليل وجهات اعتراض از حيث (دارد  يوان عدالت اداري که بيان مي قانون د٨٠ماده 

مغايرت مصوبه باشد و يا قانون و يا ساير قوانين و يا خروج از اختيارات مرجع 
، بند ٥٥٤٨ مصوبه ٣نبوده که در مانحن فيه با منسوخ شدن تبصره )  باشدکننده تصويب

بوده مورد رعايت قرار نگرفته  که اساس تقديم دادخواست شاکي حقوقي ٨٠ماده ) ت(
  .نماييم است و تقاضاي رد درخواست شاکي را مي

هاي صادره  ـ شاکي در ستون موضوع شکايت و خواسته درخواست نقض دادنامه٣ 
 را تقاضا نموده است ١/٢/١٣٩٨ مورخ ٧٧ـ ٣١ الي ٧٧ ـ ١٥ به شماره ٧٧کميسيون ماده 

ها تشکيل   قانون شهرداري٧٧ به استناد ماده ٧٧هاي ماده  که با عنايت بر اينکه کميسيون
 مربوط به وظايف و مصوبات ٧٧هاي ماده  کميسيون) آراي(گردد و موضوع دادنامه  مي

باشد، لذا دادخواست شاکي مي بايست به شهرداري شيراز  شوراهاي اسالمي شهر نمي
  .ارسال و پاسخ در دفاع شهرداري شيراز اخذ گردد

عنايت بر اينکه شاکي به مصوبه عوارض شغلي صاحبان حرف و ـ با ٤: ايرادات ماهوي
باشد، همان طور که مستحضريد عوارض شغلي  پيشه و مشاغل خدماتي معترض مي

ترين عوارضي است که از سنوات و  صاحبان حرف و پيشه و مشاغل خدماتي يکي از قديمي
شه اخذ هاي گذشته توسط حاکميت تعيين و از مشاغل و صاحبان حرف و پي دهه
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 ٥/٧/١٣٧٤ ـ ٣٤/٣/١/١١٧١٩توان به دستورالعمل شماره  گرديده است و از آن جمله مي مي
 اشاره نمود ١٣٧٤ سال ١٨٧وزير کشور و رأي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 

، ٢٩و اين موضوع در قوانين مختلف من جمله قانون نظام صنفي و به خصوص ماده 
 به صراحت اشاره و قيد گرديده است ١٣٩٢مصوب سال  قانون نظام صنفي ٣١ و ٣٠

و در اصل و اساس اخذ آن در بين قضات ديوان وحاکميت و دولت اتفاق نظر است و 
ـ ١٠٥٢در رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 

صاحبان حرف و پيشه و ( به صراحت مشمولين قانون نظام صنفي ١٩/١٠/١٣٩٦
را مشمول پرداخت عوارض مزبور دانسته است و لذا هيچ گونه مغايرت قانوني ) لمشاغ

و صالحيت ورود شوراها به ) صنفي(در تعيين واخذ عوارض حرف و پيشه و شغلي 
تصويب مصوبات عوارضي مزبور وجود ندارد لذا تقاضاي رد دادخواست مزبور با توجه 

  .دارد به توضيحات فوق را
ک دادخواست وضع هرگونه عوارض از سوي شهرداري را  ـ شاکي در بند ي٥ 

 ١گردد مصوبه مورد اشاره به استناد تبصره  ممنوع دانسته است که در پاسخ اعالم مي
 اصالحي قانون تشکيالت، ٨٠ ماده ١٦ قانون ماليات بر ارزش افزوده و بند ٥٠ماده 

 ١٧٤ماده ) ب(ند وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي کشور و انتخاب شهرداران و ب
نامه اجرايي نحوه وضع و وصول  قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و آيين

 و اختيارات واگذار شده در اين ١٣٧٥عوارض توسط شوراهاي اسالمي شهر مصوب 
قوانين به شوراهاي اسالمي شهر تصويب گرديده و ممنوعيت قانوني در تصويب مصوبه 

نکه مصوبه مراحل قانوني تصويب را طي نموده و در زمان وجود ندارد مضاف بر اي
تصويب به فرمانداري و ساير مراجع ذيصالح ابالغ و پس از تأييد فرمانداري اجرايي 
گرديده است و هيچ گونه تخطي از قوانين و مقررات موضوعه صورت نپذيرفته و مصوبه 

  .االجرا گرديده است الزم
 شاکي و اعالم عدم ارائه خدمت توسط  دادخواست٢ـ در پاسخ به بند  ٦ 

ست که عوارض مزبور الزم به توضيح ني) صنفي(ها در وضع عوارض شغلي  شهرداري
اي که  دليل فعاليت شغلي و حرف و کسب و پيشه مربوطه بوده و به جهت عارضه به

فعاليت آنها در سطح شهر از جمله ايجاد مشکالت ترافيکي، تأمين پارکينگ و ايجاد 
بايست از طرف صاحبان حرف و پيشه و مشاغل خدماتي   مينمايد ميد و امثالهم پسمان

 لذا دليل نمايد ميپرداخت گردد و شهرداري خدمات بيشماري به مشاغل سطح شهر ارائه 
  .شاکي غيرموجه است

 عمومي ديوان عدالت اداري هيأت دادخواست شاکي استناد به آراي ٣ در بند ـ٧ 
ها صادر گرديده و با  ه آراء استنادي شاکي در خصوص بانکگرديده است در حالي ک

صاحبان مشاغل و حرف و پيشه متفاوت است مضاف بر ) صنفي(موضوع عوارض شغلي 
ها نيز مورد تأييد قرار   عوارض بانک١٩/١٠/١٣٩٦ـ ١٠٥٢اينکه با صدور رأي شماره 

  .گرفته است
ه غيرموجه بودن تقاضاي شاکي و ايحال با عنايت به مراتب فوق و با توجه ب  ـ علي٨ 

توجه به اين نکته مهم که مصوبه مورد اشاره در حال حاضر لغو گرديده تقاضاي رد 
  " .درخواست شاکي را دارد

 قانون تشکيالت و آيين ٩٢رسيدگي به موضوع از جمله مصاديق حکم ماده 
  .دادرسي ديوان عدالت اداري تشخيص نشد

 با حضور رئيس و معاونين ٣٠/١٠/١٣٩٩در تاريخ  عمومي ديوان عدالت اداري هيأت
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
  

   عموميهيأترأي 
 عوارض ري وضع عمومي ديوان عدالت اداهيأتبا توجه به اينکه در آراء متعدد 

مغاير قانون و خارج  افتتاحيه براي فعاالن اقتصادي در مصوبات شوراهاي اسالمي شهرها، 
 ـ ٥٥٤٨ مصوبه شماره ٣از حدود اختيارات تشخيص و ابطال شده است، بنابراين تبصره 

 شوراي اسالمي شهر شيراز مبني بر وضع عوارض افتتاحيه واحدهاي صنفي ٤/١١/١٣٩٤
 عدالت اداري ديوان عمومي هيأت ٥/١٠/١٣٩٦ ـ ١٠٠٩أي شماره به داليل مندرج در ر

 ماده ١مستند به بند مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات شوراي اسالمي شهر است و 
 ١٣٩٢ مصوب سال قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري ٨٨ و ماده ١٢

  .شود ابطال مي
   محمدكاظم بهرامي عمومي ديوان عدالت اداري ـهيأترئيس 

  ٢٩/١١/١٣٩٩                                                                        ٩٨٠٢٤٦١شماره
  بسمه تعالي

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

اره دادنامه  عمومي ديوان عدالت اداري به شمهيأتيك نسخه از رأي 
ابطال مصوبه شماره «:  با موضوع٣٠/١٠/١٣٩٩ مورخ ٩٩٠٩٩٧٠٩٠٥٨١١٥٩٨

 شوراي اسالمي شهر شيراز مبني بر اخذ عوارض تأمين ٩/١١/١٣٩٣ص ـ /٥٨٥٢/٩٣
جهت درج در روزنامه » ١٤/١٢/١٣٩٥ص ـ /٦٧٦٥/٩٥سرانه و اصالحيه آن به شماره 

  . گردد رسمي به پيوست ارسال مي
ـ مهدي دربينهيأتعمومي و  هيأتمديركل    هاي تخصصي ديوان عدالت اداري 

  
  ٩٨٠٢٤٦١: شماره پرونده   ١٥٩٨: شماره دادنامه     ٣٠/١٠/١٣٩٩ :تاريخ دادنامه

   عمومي ديوان عدالت اداريهيأت :مرجع رسيدگي
 خانم زهرا سلطان پيمان و آقايان احسان و ايمان خلدبرين با وکالت آقاي :شاكيان
  رپورمهدي جهانگي

 ٩/١١/١٣٩٣ص ـ /٥٨٥٢/٩٣ ابطال مصوبه شماره :موضوع شکايت و خواسته
شوراي اسالمي شهر شيراز مبني بر اخذ عوارض تأمين سرانه و اصالحيه آن به شماره 

  ١٤/١٢/١٣٩٥ص ـ /٦٧٦٥/٩٥
 آقاي مهدي جهانگيرپور به وکالت از شاکيان به موجب دادخواستي :کار گردش

 شوراي اسالمي شهر شيراز مبني بر ٩/١١/١٣٩٣ص ـ /٥٨٥٢/٩٣ابطال مصوبه شماره 
 را ١٤/١٢/١٣٩٥ص ـ /٦٧٦٥/٩٥اخذ عوارض تأمين سرانه و اصالحيه آن به شماره 

  :خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعالم کرده است که
احتراماً اينجانب به وکالت از خانم زهراسلطان پيمان و آقايان احسان و ايمان "

 خصوص اخذ عوارض تأمين سرانه مصوبه شوراي اسالمي شهر شيراز و خلد برين در
باشد، به علت خروج شورا از حدود اختيار اصالحيه آن که فتوکپي آن پيوست مي

خود و تصويب مقرره برخالف مفاد قانوني، درخواست ابطال مصوبه مذکور را به شرح 
مي شهر شيراز طي شوراي اسال: ذيل به استحضار آن عالي مقام معروض مي دارم

اي نموده که طي آن عوارضي با عنوان تأمين  اي مبادرت به تصويب مقرره مصوبه
سرانه خدمات عمومي و شهري کرده که دقيقا همان قوانين ساليان گذشته به نام 

حكم مقرر در ماده ! گردد باشد ولي با تغيير نام از شهروندان اخذ مي تغيير کاربري مي
 آن ٣ و تبصره ٢٨/١/١٣٩٠ قانون شهرداري مصوب ١٠١ ماده واحده قانون اصالح

شود، اساساً ناظر به اخذ زمين يا   قانون مدني عطف به ماسبق نمي٤مطابق ماده 
قيمت روز آن، جهت تأمين سرانه فضاي عمومي و خدماتي و تأمين اراضي مورد نياز 

با عنايت  .باشد يب مي درصد براي بعد از تاريخ تصو٢٥شوارع و معابر عمومي تا ميزان 
به داليل و مستندات ذيل مصوبه مذکور مغاير با ضوابط و قوانين و مقررات است که 
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در آراء متعددي، موضوع مورد استفاده توسط 
شوراي اسالمي شهر شيراز جهت وضع و تعيين عوارض تغيير کاربري را غيرقانوني و 

م انديشمند مستحضرند اين آراء همان گونه که آن مقا. ده استمورد ابطال قرار دا
 :شرح ذيل است به

 ٣٠/١٠/١٣٨٧ش الف س ـ /٧٥٨٥ ابطال مصوبه شماره ٧/٩/١٣٩٠ ـ٣٨١ـ ١ 
  شوراي اسالمي شهر شيرازدر برقراري عوارض ماليات برارزش افزوده تفكيك و افراز اراضي

ش الف س ـ /٤٠٣٠به شماره  ابطال ماده واحده مصو١٨/١٢/١٣٩٤ ـ ١٣١٠ ـ٢ 
 ـ ٨٥٩٦ آن و مصوبه اصالحي آن به شماره ٨ و ٦هاي و تبصره ١٤/١١/١٣٨٦
  از تاريخ تصويب شوراي شهر شيراز ٨/١١/١٣٨٧

 وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض ١٤/١١/١٣٨٠ ـ ٣٥٨ الي ٣٥٤ ـ٣
ازي و معماري تغيير کاربري عالوه بر جرايم تخلفات ساختماني خالف قانون است شهرس

 ـ٥٦١ ـ١٣٨٤/١٠/١١ مواد ابطال ٣ و ٤ و٥ شماره مصوبه ٢٣٤٢/٨٢/٥شهرداري تهران ـ 
نامه اجرايي حفظ سرانه   آيين٤شوراي اسالمي شهر کرج مبني بر ماده  ٢٣/٤/١٣٨٣ ٤

  خدماتي شهر کرج
ـ در خصوص تغيير کاربري اراضي واقع در طرحهاي خدماتي از طريق کميسيون ٤ 
درصد  ٥٠نون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران به شرط واگذاري  قا٥ماده 
ي مذکور به شهرداري به طور رايگان جهت تأمين سرانه خدمات شوراي اسالمي ـاراض

  شهر کرج

http://www.DASTOUR.IR
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 ابطال مصوبه مربوط به تعيين عوارض به جهت ٢٥/٦/١٣٨٦ ـ ٣٤٨ و ٣٤٧ ـ ٥ 
 شوراي اسالمي شهر ٢٩/١٠/١٣٨٣مصوب هاي دولتي  تغيير کاربري امالک واقع در طرح

   شوراي اسالمي شهر تهران٦/١١/١٣٨٣ ـ ٢٠٩٤٩/٦٠٨/١٦٠تهران به شماره 
 ٣/١٠/١٣٨٧ش الف س ـ /٧٥٨٥ ابطال مصوبه شماره ٧/٩/١٣٩٠ ـ٣٨١ ـ ٦ 

شوراي اسالمي شهر شيراز در برقراري عوارض ماليات بر ارزش افزوده تفکيک و افراز 
  ر شيرازاراضي شوراي اسالمي شه

 مصوبه شوراي اسالمي شهر شاهرود و بندهاي ٩ ابطال ماده ٢/٢/١٣٩١ ـ٤ ـ ٧ 
چهارگانه آن مبني بر اخذ عوارض تغيير کاربري امالک مردم در قبال وجه و يا قسمتي از 

  زمين به نحو رايگان شوراي اسالمي شهر شاهرود
ر بندرعباس  شوراي اسالمي شه١٣٨٢ ابطال مصوبه سال ٢/٥/١٣٩١ ـ ٢٤٧ ـ ٨ 

 تغيير کاربري به عنوان عوارض تغيير کننده  درصد از اراضي درخواست٢٥در قسمت اخذ 
شوراي » اخذ عوارض و بهاي خدمات تغيير کاربري«کاربري از انبارها به تجاري به 

  اسالمي شهر بندرعباس
 اخذ قسمتي از اراضي اشخاص در قبال تغيير کاربري ١١/١٠/١٣٩١ ـ ٧١٧ ـ ٩ 

 خالف قانون است شوراي اسالمي ـ١٣٨٢وراي اسالمي شهرکرج ـ مصوب توسط ش
  شهرکرج

 و ماده ٥ از ماده ٥ و ٢،٣هاي  ابطال تبصره١١/١٢/١٣٩٣ ـ ١٩٧٥ الي١٩٤٥ ـ ١٠ 
هاي خدماتي شهر کرج نامه هماهنگي تصميم گيري در خصوص حفظ سرانه  آيين٧و  ٦

   شوراي اسالمي شهر کرج٨/١١/١٣٨٥مصوب 
 مصوبه شوراي ٢٠ ماده ٧ و تبصره ١٢ و ١١ ابطال بند ٢٥/٣/١٣٩٤ ـ ٣٥٠ ـ١١ 

مسکوني اسالمي شهر راميان در خصوص برقراري عوارض تغيير کاربري اراضي غير
  . شوراي اسالمي شهر راميان١٣٩٣کاربري مسکوني در سال  به

 قانون تشکيالت، وظايف و انتخابات ٧١وظايف شوراي اسالمي شهرها در ماده 
 با اصالحات بعدي تعيين ١/٣/١٣٧٥هاي اسالمي کشور و انتخاب شهرداران مصوب شورا

شده است و در اين ماده قانوني امر تغيير کاربري اراضي در صالحيت شوراي اسالمي شهر 
با توجه به مراتب، شوراي اسالمي شهر شيراز که صالحيتي براي . بيني نشده است پيش

تواند در اين خصوص مبادرت به وضع قاعده  يق اولي نميتغيير کاربري اراضي ندارد، به طر
اين نوع عوارض مغايرت با قانون ماليات بر ارزش . و اخذ عوارض و بهاي خدمات کند

عوارض ارزش افزوده تغيير کاربري « جدول عوارض فوق با عنوان ٢٦بند . افزوده نيز دارد
توضيح . ت بر ارزش افزوده استمغاير با قانون ماليا» اراضي به صنايع وابسته کشاورزي

 آن، صرفاً ٣اينکه تعمق و بررسي در کليه موارد قانون ماليات بر ارزش افزوده به ويژه ماده 
به عالوه موارد . است) نظير خدمات حمل و نقل و امثالهم(مربوط به کاال و خدمات 

 قانون  قانون ماليات بر ارزش افزوده مبين آن است که١٦، ٣٨، ٣٩مصرحه در مواد 
موصوف، صرفاً امور معامالتي و مبادالتي بر ارزش کاالها و خدمات مربوط به آن و 

همچنين عوارض منظور شده جهت شهرداري . شودمشخص شده در قانون را شامل مي
در قانون ماليات بر ارزش افزوده نيز صرفاً ناظر بر موارد مبادرت به توليد و حمل و نقل، 

 قانون ماليات بر ارزش افزوده ٣٨ و ٤٣ خاص و مشخص در مواد صادرات و واردات کاالي
باشد که دقيقاً مشخص شده و در هيچ جاي قانون حتي يک کلمه در خصوص اموال  مي

قانون ماليات بر ارزش افزوده از بدو تا ختم . غيرمنقول نام و ذکري به ميان نيامده است
منقول از رکي است و اموال غيرصرفاً مربوط به کاال، خدمات حمل و نقل و حقوق گم

 قانون فوق دليل بر اين ١٦ و ٣٨، ٣٩، ٤٣شمول آن خروج موضوعي دارد و صراحت مواد 
 مجلس شوراي اسالمي مندرج در روزنامه ٢٦٥مالحظه مشروح مذاکرات جلسه . مدعاست

تبصره ( به هرگونه شائبه و تفسير غلط در خصوص عوارض موضوعه ١٦٨٣٨رسمي شماره 
پاسخگوست و محرز کرده است که عوارض )  قانون ماليات بر ارزش افزوده٥٠ ماده  ذيل١

مورد نظر صرفاً راجع به حقوق گمرکي و سود بازرگاني و متوجه واردات است و اساساً 
ارتباطي به بحث زمين، تفکيک و صدور پروانه ساختماني ندارد و پر واضح است که 

ارات و برخالف اصول قانون مبنا، اقدام به تصويب شوراي شهر شيراز، خارج از حدود اختي
مصوبه . نمايد ميهاي مختلف از جمله عوارض ارزش افزوده   با بهانهعنه معترضمصوبه 

شوراي اسالمي شهر شيراز بيانگر تصور و تلقي غلط آن شورا از باب اختيار بي حد و حصر 
. هاي کامالً بالوجه استبراي خود در وضع عوارض، آن هم تحت هر عنوان و با استناد

ابطال مصوبه «وضوع  عمومي ديوان عدالت اداري با مهيأت ١٣٩٠ سال ٢٤٧دادنامه 
عوارض «  شوراي اسالمي شهر شيراز در برقراري٣/١٠/١٣٨٧ش الف س ـ /٧٥٨٥شماره 

يک بار عوارض ارزش افزده اراضي را که » ماليات بر ارزش افزوده تفکيک و افراز اراضي
 نموده که با وحدت مالک از آن کيک و افراز اراضي بود، مغاير قوانين اعالمناشي از تف

 رسيد که ارزش افزوده اراضي اين بار ناشي از تغيير کاربري نيز توان مياين نتيجه  به

 عمومي ديوان هيأت در آراي توان ميمورد ديگري که . خالف مقررات ارزش افزوده است
بودن اخذ عوارض ارزش افزوده از اراضي مشاهده نمود و عدالت اداري راجع به غيرقانوني 

در  ٦/١١/١٣٩٣ ـ ١٨١٨در موارد مشابه از آن مالک گيري کرد، رأي مندرج در دادنامه 
شوراي شهر اردبيل از عنوان عوارض . خصوص ابطال مصوبه شوراي شهر اردبيل است

هاي   مازاد بر جريمهارزش افزوده به عنوان عوارض بهاي خدمات، مبادرت به وضع عوارض
ند اين امور و فرارهاي عنواني، از کرد مي و اعضاي آن گمان نمود مي ١٠٠کميسيون ماده 

الزم به ذکر است که به اعتبار . ماند ميچشم تيز بين قضات ديوان عدالت اداري پنهان 
مالکيت شخصي که از راه مشروع باشد محترم است و به استناد :  قانون اساسي٤٧اصل 

هر مالکي نسبت به مايملک خود حق هرگونه تصرف و انتفاع دارد و :  قانون مدني٣٠ده ما
حق مالکيت به عنوان کاملترين مصداق حق عيني مورد تأييد و تأکيد شارع و دکترين 

اما شهرداري به عنوان متولي اداره امور شهري و ضابط عاليه . حقوقي قرار گرفته است
ها و پياده هاي عمومي و ميدان فصيلي و مالک اراضي کوچههاي ت کنترل و نظارت بر طرح

موضوع (شود  روها و غيرهم، که مورد استفاده عموم قرار گرفته و ملک عمومي تلقي مي
اي مانند  ، داراي حقوق مالکانه)ها نامه مالي شهرداري  آيين٤٥ و ماده ٩٦ ماده ٦تبصره 

ندازه و کيفيت از حقوق مالکانه مانند  به همان اتوانند ميباشند و ن اشخاص حقيقي نمي
چرا که . واگذاري و يا هرگونه دخل و تصرف همچون تغيير کاربري در آن بهره ببرند

اجابت خواسته اشخاص حقيقي مثالً در خصوص صدور پروانه تجاري در ملکي که داراي 
ات طرح کاربري انبار بوده، به واسطه مغايرت خواسته با ضوابط فني و شهرسازي و مقرر

گردد پس بايد از اين امر خودداري کند و  تفصيلي مصوب شهر موجب هرج و مرج مي
تواند در مانحن فيه به بهانه و عذر گشايش در امور شهروندان و  شهردار در اين حالت نمي

هايي با کيفيت مذکور، سبب ايجاد اشتغال و توسعه شهري  با نگاه آنکه اجابت خواسته
. لکانه خويش با پايمال کردن اصول شهرسازي سوء استفاده نمايداز حقوق ما! شود مي

 فصل دوم راجع به عوارض تخلفات ساختماني در قالب عوارض پذيره ١٢ماده : مصوبه دوم
اي  اي مبادرت به تصويب مقرره و اضافه تراکم شوراي اسالمي شهر شيراز طي مصوبه

 قانون شهرداري مبالغي تحت ١٠٠هاي موضوع ماده  نموده که طي آن عالوه بر جريمه
با عنايت به داليل و . گردد عناويني مانند عوارض اضافه بنا و پذيره از شهروندان اخذ مي

قانونگذار به شرح : مستندات ذيل مصوبه مذکور مغاير با ضوابط و قوانين و مقررات است
 عدم رعايت هاي آن انواع تخلفات ساختماني از جمله  قانون شهرداري و تبصره١٠٠ماده 

اصول شهرسازي يا فني يا بهداشتي يا اضافه بنا زائد بر مساحت زير بناي مندرج در پروانه 
ساختماني اعم از مسکوني، تجاري، صنعتي و اداري را تبيين و مشخص نموده و تعيين 
تکليف تخلفات ساختماني اعم از تخريب، تعطيل و اعاده به وضع مجاز و يا تعيين جريمه 

توضيح اينکه با عنايت . هاي مقرر در ماده مزبور قرار داده است حيت کميسيونرا در صال
به اينکه قانونگذار در زمينه مرجع تعيين عوارض و کيفيت احتساب جرايم تخلفات 

ها تعيين تکليف نموده، بنابراين   قانون شهرداري١٠٠ساختماني و وصول آنها در ماده 
 که متضمن وضع قاعده آمره در خصوص وصول مفاد مصوبه شوراي اسالمي شهر شيراز

آمدگي بالکن، عالوه بر جرايم تخلفات عوارض پذيره و اضافه تراکم و تخلفاتي مانند پيش 
توضيح اينکه . باشد باشد، خارج از حدود اختيارات قانوني شوراي شهر مي ساختماني مي

م بناهاي مازاد بر حک )٣ و ٢هاي  تبصره(هاي آن   قانون شهرداري و تبصره١٠٠ماده 
تراکم و ساير موارد را از لحاظ نحوه رسيدگي، تعيين جريمه، ميزان و نحوه وصول آن 

 ماده مزبور بعد از اتخاذ تصميم توسط ٤ و ١،٢،٣هاي  به صراحت تبصره. معين کرده است
کميسيون موضوع تبصره يک آن ماده، شهرداري مکلف به وصول جريمه بر اساس نظر 

ليکن شوراي شهر شيراز بدون وجود اختيار قانوني اقدام به صدور . باشد کميسيون مي
الذکر نموده و در آن عالوه بر جريمه کميسيون ماده صد، دريافت عوارض  مصوبه فوق

نسبت به بناي خالف را نيز مقرر کرده ) پذيره و اضافه تراکم و پيش آمدگي بالکن(متعلقه 
ف يه، قانون شهرداري، صريحاً شهرداري را مکلاين در حالي است که در مانحن ف. است

بر اين اساس مصوبه . وصول جريمه بر اساس نظر کميسيون ماده صد کرده است به
الذکر فاقد وجهه قانوني و خارج از حيطه اختيارات بوده و عدول شوراي شهر شيراز از  فوق

  .باشد موازين قانوني مي
 قانون تنظيم بخشي از ٤ر خالف ماده با عنايت به مطالب فوق، اخذ وجوه مذکور ب

گونه وجه، کاال و يا خدمات  در اين قانون دريافت هر. باشد مقررات مالي دولت نيز مي
تحت هر عنوان از اشخاص حقيقي و حقوقي توسط نهادهاي عمومي غيردولتي غير از 

آنجا که شود، ممنوع شده است و از  مواردي که در مقررات قانوني مربوط معين شده يا مي
آمدگي عوارض پيش«و » عوارض اضافه بنا« و» عوارض پذيره«اخذ وجوهي به عنوان 

ها دانسته شده لذا هيچ توجيهي براي اخذ اين وجوه خالف قانون شهرداري» بالکن
هاي مندرج در  اخذ عوارض اضافه بنا و تراکم و پذيره عالوه بر جريمه. پذيرفته نيست
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مغايرت (باشد، مغاير رويه قضايي   از اين که خالف مقررات مي به غير١٠٠هاي ماده تبصره
به عنوان نمونه آراء ذيل قابل . نيز هست)  عمومي ديوان عدالت اداريهيأتمصوبه با آراء 

 عمومي ديوان عدالت اداري در آراء متعددي به صراحت، اصل موضوع هيأت: ذکر است
 وضع و تعيين عوارض ساالنه را مورد استفاده توسط شوراي اسالمي شهر شيراز جهت

  :غيرقانوني و مورد ابطال قرار داده است
 وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض ١٤/١١/١٣٨٠ ـ ٣٥٨ الي ٣٥٤ ـ١ 

زيربنا، پذيره و اضافه تراکم و تغيير کاربري عالوه بر جرايم تخلفات ساختماني خالف 
  قانون است شهرسازي و معماري شهرداري تهران

 مصوبه ضوابط تفکيک اعياني شوراي ٢٥ ماده ٦ ابطال بند ١١/١٢/١٣٨٧ ـ ٨٤٨ ـ٢
 قانون ١٠٠هاي مندرج در ماده  اخذ عوارض عالوه بر جريمه(اسالمي شهر اردبيل 

  شوراي اسالمي شهر اردبيل» هاي تخلفاتي ساختماني جريمه«شهرداري 
عالوه بر جريمه  اخذ عوارض اضافه بنا در تخلفات ساختماني ٢/١١/١٣٩١ ـ ٧٧٠ ـ٣

  هاي مقرر است  خالف ماده مذکور و تبصره١٠٠هاي ماده مندرج در تبصره
 اخذ مبالغ ديگر عالوه بر جريمه مقرر در رأي کميسيون ٢٤/٩/١٣٩٣ ـ ١٥٢٩ ـ٤

 تحت عنوان عوارض کسر فضاي آزاد خالف قانون است شوراي اسالمي ١٠٠ماده
  شهراردبيل

 تعرفه عوارض محلي مصوب سال ١٤ ماده ٣د  ابطال بن٦/١١/١٣٩٣ ـ ١٨١٨ ـ ٥ 
 ١٠٠هاي مندرج در ماده  ابطال اخذ عوارض عالوه بر جريمه(شوراي شهر اردبيل  ١٣٨٩

  شوراي اسالمي شهر اردبيل) قانون شهرداري
 ـ٤٢ عمومي ديوان عدالت اداري به شماره هيأت عالوه بر موارد فوق مستند به رأي 

هاي اختصاصي ساختمان که به  ي مشاعات و يا قسمتامکان تغييرکاربر « ٦/٢/١٣٨٨
اين در حالي است که مصوبه شوراي شهر شيراز » .باشد، وجود ندارد عنوان پارکينگ مي

  . چنين امري را مجاز دانسته است
فصل نهم راجع به عوارض نقل و انتقال اراضي و معامالت غيرمنقول و : مصوبه سوم

اي  اي مبادرت به تصويب مقرره يراز طي مصوبهارزش سرقفلي شوراي اسالمي شهر ش
نموده که طي آن عوارض نقل و انتقال اراضي و معامالت غيرمنقول و ارزش سرقفلي از 

 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب ٥٠نظر به اينکه در ماده . گرددشهروندان اخذ مي
وع اعالم شده و در ، برقراري عوارض بر درآمدهاي ماخذ محاسبه ماليات ممن١٧/٢/١٣٨٧

 براي نقل و انتقال قطعي امالک و ٥٢ و ٥٩هاي مستقيم از جمله مواد  قانون ماليات
واگذاري حقوق اشخاص حقيقي و حقوقي بر امالک ماليات تعيين شده است، بنابراين 
مصوبه شوراي اسالمي شهر شيراز در تعيين عوارض بر معامله امالک، مستغالت، 

 قانون تجميع عوارض نيز تصريح ٥در ماده . باشد مغاير قانون ميمستحدثات و سرقفلي، 
برقراري هر گونه عوارض و ساير وجوه براي انواع کاالهاي وارداتي وکاالهاي «شده بود که 
توسط ... همچنين برقراري عوارض به درآمدهاي ماخذ محاسبه ماليات، ...توليدي و 

از اين رو مطابق ماده فوق، شوراهاي . »باشد شوراهاي اسالمي و ساير مراجع ممنوع مي
بيني اخذ ماليات  اسالمي و ساير مراجع اجازه ندارند نسبت به مواردي که براي آنها پيش

هاي مستقيم نيز که تحت   قانون ماليات٥٢ماده . شده است، اقدام به وضع عوارض نمايند
حقيقي يا حقوقي ناشي درآمد شخص «: دارد عنوان ماليات بر درآمد امالک آمده، مقرر مي

هاي مقرر در  از واگذاري حقوق خود نسبت به امالک واقع در ايران پس از کسر معافيت
 قانون مذکور ٥٩به عالوه ماده . »باشد اين قانون مشمول ماليات بر درآمد امالک مي

مالک به ماخذ ارزش معامالتي و نقل و انتقال قطعي ا«: نمايد ميبيان ) ١٣٨٠اصالحي (
رخ پنج درصد و همچنين انتقال حق واگذاري محل به ماخذ وجوه دريافتي مالک يا ن به

صاحب حق و به نرخ دو درصد  در تاريخ انتقال از طرف مالکان عين يا صاحبان حق، 
 اخيرالذکر حق واگذاري محل از نظر آن قانون را ٢و تبصره » ...باشد مشمول ماليات مي

وق ناشي از موقعيت تجاري محل دانسته فلي يا حق تصرف محل با حقـحق سرق
، در يک امر واحد »عوارض«با » ماليات«  اين اساس و به استناد مطالب فوق اخذ بر. است
  . جمع نيستند قابل

اي   عمومي ديوان عدالت اداري مصوبههيأت ٢/١١/١٣٩١ ـ ٧٩٩در دادنامه شماره 
کشور باطل نموده اين در مشابه از شوراي شهر رشت را با شکايت سازمان بازرسي کل 

حالي است در آن رأي صراحتاً اعالم شده بود که اخذ چنين عوارضي از نقل و انتقال 
 آراء مرتبط ديگر را در اين توان ميدر جدول ذيل . اراضي اشخاص مغاير صريح قانون است

 عمومي ديوان عدالت اداري هيأت. رابطه با همين مضمون و به نحو مختصر مشاهده نمود
در آراء متعددي به صراحت، اصل موضوع مصوب شوراي اسالمي شهر شيراز جهت وضع و 

هاي عوارض بر  ابطالي. تعيين عوارض ساليانه را غيرقانوني و مورد ابطال قرار داده است
  : عمومي ديوان عدالت اداريهيأتمعامله امالک، مستغالت، مستحدثات و سرقفلي در آراء 

ل مصوبه تعيين وصول عوارض و بهاي خدمات  ابطا٢/١١/١٣٩١ ـ ٧٩٩ ـ١
مبني بر وصول عوارض بر ( شوراي اسالمي شهر رشت ١٣٨٧شهرداري رشت مصوب سال 

معامله امالک، مستغالت، مستحدثات غيرتجاري، تجاري و سرقفلي شوراي اسالمي شهر 
هايي از تعرفه بهاي خدمات شهرداري اراک   ابطال قسمت١٧/٦/١٣٩٣ ـ ١٠١٨ ـ٢رشت 

مبني بر وصول ( مصوب شوراي اسالمي شهر ابطال مصوبه ١/١/١٣٩٣ورد عمل از م
عوارض بر معامله امالک، مستغالت، مستحدثات غيرتجاري، تجاري و سرقفلي شوراي 

  اسالمي شهر اراک
 تعيين عوارض بر معامله امالک، مستغالت، مستحدثات ٢٧/١١/١٣٩٣ ـ ١٩٠٦ ـ٣ 

  سالمي شهر اروميهو سرقفلي خالف قانون است شوراي ا
 تعيين عوارض بر معامله امالک، مستغالت، مستحدثات ٢٧/١١/١٣٩٣ ـ ١٩١٠ ـ٤ 

  و سرقفلي خالف قانون است شوراي اسالمي شهر همدان
 مصوب شوراي اسالمي شهر ١٣٩٣ تعرفه عوارض محلي سال ٢٤ ـ ابطال ماده ٥ 

عدالت اداري شوراي  قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان ٩٢مرند در اجراي ماده 
   ٢٦/٧/١٣٩٤ ـ ٨٧٠ شماره ٢١٣٥٢اسالمي شهر مرند 

 مصوبه شوراي اسالمي شهر کرج در خصوص تعيين عوارض بر ١/٤/١٣٩٥ ـ٢٤٣ ـ ٦ 
  .معامله امالک، مستغالت، مستحدثات و سرقفلي به لحاظ مغايرت با قانون ابطال شده است

ن عدالت اداري مبين اين است  عمومي ديواهيأتبايد توجه داشت که آراء متعدد 
ها اخذ چنين مبالغي را غيرقانوني دانسته و در عبارات آنها نيز بيم تجري  که شهرداري

گردد، چرا که با عنايت هده مينسبت به شهروندان مبني بر اخذ مبالغ غيرقانوني مشا
خذ  عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر غيرقانوني بودن اهيأتآراي ذکر شده از  به

اخذ وجوه مذکور بر ) مغاير قانون ماليات بر ارزش افزوده(عوارض نقل و انتقال امالک 
در اين قانون . باشد قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت نيز مي ٤خالف ماده 

دريافت هر گونه وجه، کاال و يا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقيقي و حقوقي 
 غير از مواردي که در مقررات قانوني مربوط معين شده توسط نهادهاي عمومي غيردولتي

شود ممنوع شده و از آنجا که اخذ وجوهي به عنوان عوارض نقل و انتقال امالک و  يا مي
سرقفلي خالف قانون ماليات بر ارزش افزوده دانسته شده لذا هيچ توجيهي براي اخذ اين 

مصوبه شوراي اسالمي شهر شيراز در بنا به مراتب و نظر به اين که . وجوه پذيرفته نيست
با قانون ماليات بر » عوارض نقل و انتقال و معامالت غيرمنقول و ارزش سرقفلي« خصوص 

ارزش افزوده مغايرت دارد وضع عوارض توسط شوراي اسالمي شهر شيراز در تجويز اخذ 
  . باشد عوارض مذکور خالف قانون و خارج از حدود اختيارات آن شورا مي

نامه اجرايي ساماندهي تبليغات شهري  فصل پانزدهم راجع به آيين:  چهارممصوبه
نامه اجرايي ساماندهي تبليغات  اي تحت عنوان آيينشوراي اسالمي شهر شيراز مصوبه

شهري و اخذ عوارض تابلوهاي تبليغاتي به تصويب رسانيده و در خصوص دستورالعمل 
... ها و مبلمان و مناظر شهري و  مانتابلوهاي تبليغاتي با هدف حفظ زيبايي ساخت

کرده است و به همين استناد .. .چگونگي ساخت و جانمايي انواع تابلوهاي تبليغاتي و 
 تعييني در مصوبه مذکور اقدام شهرداري شيراز اجازه داده است تا به نسبت عوارض به
ک صنفي جهت معرفي تابلوهايي که صرفاً نام ي. اخذ عوارض از تابلوهاي تبليغاتي بنمايد به

گردد و نبايد با تابلو خود در آن درج شده است شرعاً و قانوناً تابلوي تبليغاتي محسوب نمي
همچنين وضع هرگونه . گيردنام، همان برخوردي شود که با تابلوي تبليغاتي صورت مي

 قانون نوسازي و ٢عوارض به يک مجتمع تجاري به جز عوارض نوسازي خالف ماده 
با عنايت به حدود . باشد  ماده مذکور نيز مي٣ و تبصره ١٣٤٧هري مصوب سال عمران ش

محلي جديد و يا افزايش نرخ آن اختيارات شوراي اسالمي شهر در زمينه وضع عواض 
و  ١٣٨١ قانون موسوم به تجميع عوارض مصوب ٥ ماده ١شرح مقرر در تبصره  به

هاي وابسته به آن با   و سازمانهمچنين تصويب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداري
 قانون تشکيالت، ٧١ ماده ٢٦ها موضوع بند  نامه مالي و معامالت شهرداري رعايت آيين

 و اينکه ١٣٧٥وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي کشور و انتخاب شهرداران مصوب 
تقرار القاعده مبين معرفي محل استابلوهاي منصوبه بر سر درب اماکن تجاري و اداري علي

و فعاليت اماکن مذکور است و الزاماً متضمن تبليغاتي در زمينه ارائه خدمات مربوط نيست 
باشد تا ذيحق به دريافت بهاي   خدمتي نميکننده و اصوالً شهرداري در خصوص مورد ارائه

با توجه به بخش ديگري از مصوبه که تابلوي معرف محل کسب بيش از سقف . آن باشد
ندازه مازاد بر سقف مستحق دريافت دانسته است، از اين حيث که تابلو محل کسب را به ا

 قانون تشکيالت، وظايف و انتخابات شوراهاي ٧٧با اوصاف مذکور از جمله مصاديق ماده 
شود تا وضع عوارض برآن  تشخيص نمي١٣٧٥اسالمي کشور و انتخاب شهرداران مصوب 

 مقنن حکم صريحي در خصوص ممنوعيت  پذير باشد و همچنين با توجه به اينکهامکان
وضع نکرده است، محدوديت افراد استفاده از پشت بام يا ديوارهاي کناري ساختمان 
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نصب تابلوي شناسايي يا تبليغاتي بر روي (اخذ مجوز و ممنوعيت نصب بدون اذن مقنن  به
 مالکان پشت بام را ممنوع اعالم کرده است و در موارد خاص با موافقت شهرداري و ساير

، خالف قانون و خارج از حدود اختيارات )ساختمان اخذ عوارض را تجويزکرده است
هاي عوارض نصب تابلو و همچنين بخشي از ابطال. باشد شوراي اسالمي شهر مي

  : عمومي ديوان عدالت اداريهيأتمحدوديت در مکان و اندازه در آراء 
  عمومي ديوان عالي کشور هيأت ٢٦/١٠/١٣٧٤ ـ٦٠٢ رأي وحدت رويه شماره ـ١
مصوبه مورخ   عمومي ديوان عدالت اداري وهيأت ٦/٩/١٣٨٤ ـ ٤٤٩  رأيـ٢ 

٢/١١/١٣٨٢   
 ٣٩ و بند ٢٩ ماده ٢ و ابطال بند ١هايي از بند   ابطال قسمت٢٠/٨/١٣٩٢ ـ٥٥١ ـ٣

   شوراي اسالمي شهر زاهدان٣/١١/١٣٨٧ ـ ١٠٠/٧/٢٧٢٩مصوبه شماره 
ها در   شهرداري١٣٩٤ تعرفه عوارض محلي سال ابطال١٨/٩/١٣٩٤ ـ١٠٤٣ ـ٤ 

 ابطال مصوبه مورخ ١٨/١٠/١٣٩١ ـ٧٧١ ـ ٥خصوص عوارض تابلوي اماکن تجاري 
   شوراي اسالمي شهر مشهد در ارتباط با عوارض تابلوهاي تبليغاتي٣/١١/١٣٨٤

 هشتاد و هشتمين جلسه دوره سوم ٧ ابطال مصوبه شماره ٢٣/٦/١٣٩٤ ـ ٧١٠ ـ ٥ 
   ١١/١١/١٣٨٧مي شهر اهواز مورخ شوراي اسال

 شهرداري ٢٣١مصوبه جلسه ) ز( شق ٦ ابطال بند ٣/٦/١٣٨٧ ـ ٤٠٧ و ٤٠٦ ـ ٦
 به دليل اينکه در اکثر ١٧/٢/١٣٨٥ ـ ٣٢٣٢/٦١٥ و دستور شماره ١/٣/١٣٨٦تهران مورخ 

مواد اين فصل به دو جهت تبليغات در اماکن خصوصي و عمومي اشاره شده اينجانب 
به دليل اينکه در هر . هاي مغاير با قانون را تفکيک و نام ببرم ه تفکيک مصوبهنتوانستم ب

 عمومي متعلق تواند به تبليغات در اماکن صورت شوراي اسالمي شهر مطابق قانون مي
هاي مورد نياز را وضع نمايد پس بهتر بود شوراي شهر شيراز اين  شهر عوارض و قانون به

  .گرفت در نظر ميدو بخش را به صورت تفکيک شده
کند وقتي اخذ عوارضي  اصل عدالت مالياتي و حفظ حقوق شهروندي نيز اقتضاء مي

 اخذ توان مياز شهروندان بخشي از اين سرزمين که در مغايرت با قانون شناخته شده ن
همان وجه را از مردمان شهروندان ديگر جايز و قانوني قلمداد کرد چراکه اين امر با اصل 

.  قانون اساسي مبني بر يکساني افراد در برابر قانون، مغاير است٣ اصل ١٤  و بند٢٠
عليرغم اعالن آراي مذکور در روزنامه رسمي يا حتي اعالم مستقيم آنها توسط اينجانب و 
ديگر اشخاص به آن شورا، تاثيري در روند نادرست آن شورا نداشته و مرجع مذکور يا 

ها و به اصطالح ايجاد شاخ و برگ  يا با ايجاد تبصرهنسبت به موضوع بي اعتنا بوده و 
 عمومي ديوان عدالت اداري، موجبات دور زدن هيأتاضافي به اصل موضوع ابطالي توسط 

با توجه به اينکه ديوان عدالت اداري در آرايي . نمايد ميقوانين و آراي آن ديوان را فراهم 
 و انتقال و عوارض تابلو معرفي کسب و مشابه اخذ چنين وجوهي از اضافه بنا، عوارض نقل

 قانون مدني که ٣٠١پيشه در شهرهاي ديگر را خالف قانون قلمداد کرده و به استناد ماده 
کسي که عمداً يا اشتباهاً چيزي را که مستحق نبوده است دريافت کند «: دارد مقرر مي

: دارد که اشعار مي قانون مذکور ٣٠٢و ماده » .ملزم است که آن را به مالک تسليم کند
اگر کسي که اشتباهاً خود را مديون مي دانست آن دين را تاديه کند حق دارد از کسي «

 در اين رابطه ٣٠٣همچنين ماده » .که آن را بدون حق، اخذ کرده است استرداد نمايد
هر کسي که مالي را من غيرحق، دريافت کرده است ضامن عين و منافع «: تصريح دارد که

شهرداري شيراز با  .»اعم از اينکه به عدم استحقاق خود عالم باشد يا جاهلآن است 
. مصوبات مذکور نسبت به اخذ چنين مبالغي خالف قانون و من غيرحق، مبادرت مي ورزد

 عمومي ديوان عدالت هيأتلذا جلوگيري از اخذ اين وجوه غيرقانوني مستلزم اقدام اعضاي 
 مبني بر ابطال مصوبه از ١٣٩٢ان عدالت اداري سال  قانون ديو١٣اداري بر اساس ماده 

تواند مانع   قانون ديوان عدالت اداري مي٩٢ضمن اينکه اعمال ماده . باشد زمان تصويب مي
در انتها به منظور پيشگيري از اتالف وقت . از تجري شوراي شهر و شهرداري شيراز گردد

 قانون ديوان عدالت اداري ٩٢ل ماده گرانبهاي عزيزان در ديوان عدالت اداري تقاضاي اعما
 عمومي ابطال شود، رعايت هيأتاي در  چنانچه مصوبه«: دارد  که مقرر مي١٣٩٢سال 

هرگاه مراجع مربوط، مصوبه .  عمومي در مصوبات بعدي، الزامي استهيأتمفاد رأي 
 عمومي تصويب کنند، رئيس ديوان، موضوع را خارج از نوبت هيأتجديدي مغاير رأي 

، در کننده  اين قانون و فقط با دعوت نماينده مرجع تصويب)٨٣(ون رعايت مفاد ماده بد
وضع عوارض توسط شوراي اسالمي . را از آن مقام دارم» .نمايد مي عمومي مطرح هيأت

شهر شيراز در تجويز اخذ عوارض مذکور خالف قانون، خالف شرع و خارج از حدود 
 قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران ١٧٠نداً به اصل باشد، لذا مست اختيارات آن شورا مي

 استدعاي ١٣٩٢ قانون ديوان عدالت اداري سال ٩٢ و ٨٨، ١٢، ماده ١ بند ١٣و مواد 
ابطال مصوبات شوراي اسالمي شهر شيراز و جلوگيري از اخذ عوارض غيرقانوني شهرداري 

  . شيراز از زمان تصويب و خارج از نوبت را دارم

ه به اينکه شهروندان بايد عوارض احداث بناهاي تجاري و مسکوني خود با توج: الف
 قانون تشکيالت، وظايف و انتخابات شوراهاي ٧١ ماده ١٦را طبق مقررات و بر اساس بند 

 و ساير قوانين پرداخت نمايند و اين ١٣٧٥اسالمي کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 
 از فصل دوم عوارض ١ ـ ٥ ـ١٢شود لذا بند  مي نيز ١٣٥٢امر شامل بناهاي قبل از سال 

صدور پروانه ساختماني و هزينه خدمات ساختماني مبني بر تجويز اخذ عوارض از بناهاي 
 مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات ١٣٥٣هاي  بدون مجوز ساخته شده در قبل از سال

  . تشخيص نشد و قابل ابطال نيست
 عمومي ديوان عدالت اداري وضع عوارض هيأت متعدد با توجه به اينکه در آراء: ب

براي نقل و انتقال اراضي، امالک و سرقفلي و مستغالت در مصوبات شوراهاي اسالمي 
اند بنابراين فصل نهم  شهرها مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص و ابطال شده

اي اسالمي شهر مجموعه ضوابط و مقررات شهري عوارض و بهاي خدمات مصوب شور
 هيأت ٢/١١/١٣٩١ ـ ٧٩٩ و ١/٤/١٣٩٥ ـ٢٤٣شيراز به داليل مندرج در رأي شماره 

شود و به  عمومي ديوان عدالت اداري مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص مي
 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت ١٣ و ٨٨ و مواد ١٢ ماده ١استناد بند 

  .شود  از تاريخ تصويب ابطال مي١٣٩٢اداري مصوب سال 
 عمومي ديوان عدالت اداري وضع عوارض براي هيأتبا توجه به اينکه در آراء متعدد : ج

تابلوهاي معرف سردرب اماکن تجاري، اداري و غيره در مصوبات شوراهاي اسالمي شهرها 
 الحاقي ٢بصره اند، بنابراين ت مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص و ابطال شده

 فصل پانزدهم از مجموعه ضوابط و مقررات مورد اعتراض مصوب شوراي اسالمي ٩بند ج ـ 
 عمومي ديوان عدالت هيأت ١٦/٦/١٣٩٥ ـ ٤١٥شهر شيراز به داليل مندرج در رأي شماره 

 و ١٢ ماده ١شود و به استناد بند  اداري مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص مي
 از ١٣٩٢ قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ١٣ و ٨٨مواد 

  »يس هيأت عمومي ديوان عدالت اداريـ رئ.  شودتاريخ تصويب ابطال مي
ص ـ /٦٧٦٧/٩٥مصوبه شماره : رياست محترم ديوان عدالت اداري احتراماً

ت صدور پاسخ  شوراي اسالمي شهر شيراز در خصوص هزينه بهاي خدما١٤/١٢/١٣٩٥
الف ـ : استعالم واگذاري امالک و واحدهاي تجاري در اين سازمان مورد بررسي قرار گرفت

رونوشت نامه «: الذکر تصويب نموده است شوراي اسالمي شهر مذکور در مصوبه فوق
 فرماندار شهرستان شيراز مثبوت به شماره ٢٩/١٠/١٣٩٥ ـ٩٥/٦٥١٥/٥٦٤١شماره ص

 دبيرخانه شورا، خطاب به مديرکل دفتر امور شهري و ٢/١٢/١٣٩٥و ـ  /٧٧٦٤/٩٥
 در رابطه با ١٤/١٠/١٣٩٥ص ـ /٥٤٩٨/٩٥شوراهاي استانداري در خصوص مصوبه شماره 

بهاي خدمات صدور پاسخ استعالم واگذاري امالک با حقوق تجاري، در دويست و 
 اعضاء  نفر از١٧ با حضور ٩/١٢/١٣٩٥ششمين جلسه شوراي اسالمي شهر شيراز مورخ 

رأي  ١٧ اصالحي قانون شوراها و با ٨٠ و ماده ٧١ ماده ٢٦شورا مطرح و مستند به بند 
به منظور :  اصالح و طي ماده واحده١٤/١٠/١٣٩٥ص ـ /٥٤٩٨/٩٥موافق، مصوبه شماره 

و ايجاد تعادل در پرداخت بهاي خدمات صدور پاسخ استعالم و واگذاري سازي  يکپارچه
حقوق تجاري در سطح محدوده و حريم شهر شيراز به شهرداري کليه امالک و واگذاري 

 از کليه اشخاص حقيقي و حقوقي، مالکان و ذينفعان و بهره. شود شيراز اجازه داده مي
نمايند ، براي هر  برداران که اقدام به واگذاري اراضي و امالک و واگذاري حقوق تجاري مي

بهاي خدمات صدور ) الف:  و اخذ گرددنوبت واگذاري بهاي خدمات به شرح زير محاسبه
  پاسخ استعالم واگذاري کليه امالک و اراضي واقع در سطح محدوده و حريم شهر

ها به ازاي هر مترمربع  بهاي خدمات واگذاري کليه اراضي و عرصه ساختمانـ١ 
  :باشد عرصه به شرح زير مي

 B ۰۶/۰ × ضريب تعديل 
  
داراي ساختمان با هر نوع اسکلت عالوه بر  بهاي خدمات واگذاري کليه امالک ـ٢ 

  .باشد مي) bp چهار صدم درصد (٠٤/٠ BP بند يک به ازاي هر مترمربع زيربنا بر اساس
  .گرددامالک در مرحله فنداسيون به عنوان زمين تلقي مي :١ تبصره
واحدهاي اعياني احداثي، براي يک نوبت معامله به مدت يک سال پس از  :٢تبصره

گردند، شهرداري ان کار مشمول پرداخت بهاي خدمات موضوع اين مصوبه نميصدور پاي
  . ها اقدام خواهد نمود نسبت به درج مراتب فوق در پايان کار ساختمان

  تقسيم بر١٣٩٤سال  )p(برابر است با ارزش معامالتي ) T( ضريب تعديل: ٣تبصره
B   ١٣٩٤سال   

 و بالکن داخل تجاري بهاي خدمات بهاي خدمات واگذاري حقوق تجاري، انباري) ب
محل حق کسب و پيشه يا تصرف محل يا حقوق ناشي از تصرف (واگذاري حقوق تجاري 

  :گردد به ازاء هر مترمربع برابر با فرمول زير محاسبه مي) محل
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ضريب مساحت جدول ذيل ـ × هزينه خدمات تجاري، بالکن و انباري داخل تجاري 
قوق تجاري، انباري و بالکن داخل تجاري مساحت مقدار هزينه بهاي خدمات واگذاري ح

 متر ٦٠ تا ٤٠بيش  ./. ٢٥/٢ متر مربع ٤٠ تا ٢٠بيش از  ./. ٤/٢ متر مربع ٢٠ضريب تا 
 ./. ٥٥/١ متر مربع ١٠٠ تا ٨٠بيش از  ./. ٧/١ مترمربع ٨٠ تا ٦٠بيش از  ./. ٩/١مربع 

   ./. ٤/١ متر مربع ١٠٠بيش ار 
 تجاري، بالکن و انباري داخل واحد تجاري بر اساس بندهاي هزينه خدمات: ١تبصره

 آخرين مصوبه عوارض صدور پروانه ساختماني و هزينه ساختماني به شماره ٥ و ٤و  ٣
  . گردد محاسبه مي١٥/١١/١٣٩٤ـ ٥٨٣/٩٤

هاي بافت تاريخي فرهنگي ـ براي انبارهاي تجاري مستقل واقع در پشت جبهه١
  . در نظر گرفته خواهد شد) ب(هاي مندرج در بند يف برابر ضرايب رد٣معادل 
اول ./.،٧٠زير زمين ./.، ١٠٠هاي تجاري ضريب تعديل طبقات همکف   در مجتمعـ٢

 مترمربع ١٠و همچنين براي واحدهاي تجاري واقع در  ./.٤٠سوم به باال ./.،٥٠دوم ./.،٦٠
 ٢٠و مازاد بر  ./.٨٠م معادل عمق دو ./.١٠و مازاد بر آن به ازاي  ./.١٠٠عمق اول معادل 
  .گيردمالک عمل قرار مي) ب(هاي مندرج در بند رديف ./.٦٠متر عمق معادل 

  . گردد  محاسبه و اخذ مي % ٥BP بهاي خدمات براي هرمترمربع دفاترکار معادل ـ٣
هاي مسکوني، تجاري و اداري بندهاي فرمول محاسبه سهم عرصه مجتمع :٢تبصره

  ):ب(و ) الف(
  

  موردنظر اراضي واقع مساحت سهم عرصه واحد= مساحت اعياني واحد موردنظر × احت کل عرصه مس
   در سطح مساحت کل اعياني                                                                                    

  
انتقال  گردند و مالک نسبت بهري واقع ميامالکي که در طرح تملک شهردا :٣تبصره

نمايد به نسبت سهام مورد انتقال مشمول پرداخت بهاي  آن به نام شهرداري اقدام مي
  . گرددخدمات واگذاري نمي

شش  هزينه بهاي خدمات موضوع ماده واحده، بندها و تباصر ذيل آن مربوط به: ٤تبصره
ت اراضي و بديهي است در هنگام واگذاري به نسبت سهام مورد انتقال مالکي. باشددانگ مي
  . گردد هاي خدمات متعلقه مي ها و واگذاري حقوق تجاري مشمول پرداختي ساختمان

با توجه به اينکه شهرداري بر اساس قوانين و مصوبات قبلي در هر نوبت : ٥تبصره
اي را تحت عنوان بهاي خدمات  واگذاري امالک اعم از ملکي يا حقوق تجاري هزينه

ه، بنابراين چنانچه ملکي بدون مفاصا نمود ميملين اخذ واگذاري حقوق تجاري از متعا
حساب شهرداري واگذار شده باشد، بهاي خدمات موصوف بر مبناي هر نوبت واگذاري در 

  . گرددزمان مراجعه ذي نفع به شهرداري با نرخ و فرمول زمان مراجعه محاسبه و اخذ مي
 و ٩/١١/١٣٩١ ـ ٣١١٢٠ه از تاريخ تصويب اين ماده واحده، مصوبات شمار: ٦تبصره

ب ـ مصوبه  «.گردد کان لم يکن تلقي مي٢٥/١٠/١٣٩٢ ـ ٣٦٤٢٧اصالحيه آن به شماره 
 عمومي ديوان عدالت اداري طي دادنامه هيأتـ ١: باشد مذکور به داليل زير مغايرقانون مي

مصوبات شوراهاي اسالمي شهرهاي خلخال، تهران و  ٥/٥/١٣٩٥ ـ ٣٢٠ الي ٣١٨شماره 
ز در تعيين عوارض نقل و انتقال امالک، مستحدثات و سرقفلي را خالف قانون شيرا

 قانون مدني اصوالً اثر قانون به آينده است ٤ ماده مطابق ـ٢. تشخيص و ابطال کرده است
تواند ناظر به قبل از تصويب باشد،  و به طريق اولي مصوبات شوراي اسالمي شهرها نمي

با توجه به اينکه شهرداري بر «: اعتراض که اعالم داشته مصوبه مورد ٥بنابراين تبصره 
اساس قوانين و مصوبات قبلي در هر نوبت واگذاري امالک اعم از ملکي يا حقوق تجاري 

ه، نمود مياي را تحت عنوان بهاي خدمات واگذاري حقوق تجاري از متعاملين اخذ  هزينه
ار شده باشد، بهاي خدمات بنابراين چنانچه ملکي بدون مفاصا حساب شهرداري واگذ

موصوف بر مبناي هر نوبت واگذاري در زمان مراجعه ذي نفع به شهرداري با نرخ و فرمول 
 ماده ٢٦ هرچند مطابق بند ـ٣. مغاير قانون است» .گردد زمان مراجعه محاسبه و اخذ مي

 قانون تشکيالت، وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي کشور و انتخاب شهرداران ٧١
 با اصالحات بعدي، تصويب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداري و ١٣٧٥صوب م

ها، از جمله وظايف  نامه مالي و معامالتي شهرداري هاي وابسته به آن با رعايت آيين سازمان
باشد، اما نظر به اينکه تعيين نرخ خدمات منوط به انجام خدمتي  شوراي اسالمي شهر مي

خصوص واگذاري امالک و واحدهاي تجاري، شهرداري از سوي شهرداري است و در 
کند تا استحقاق دريافت آن را داشته باشد، بنابراين مصوبه خدمت مستقيمي ارائه نمي

شوراي اسالمي شهر شيراز که در خصوص صدور پاسخ استعالم واگذاري امالک و 
 از واحدهاي تجاري، هزينه بهاي خدمات تعيين نموده است، خالف قانون و خارج

 قانون ٥٠ـ در ماده ٤. باشدمي) شوراي اسالمي شهر شيراز(حدوداختيارات مرجع تصويب 

، برقراري عوارض بر درآمدهاي ماخذ محاسبه ١٧/٢/١٣٨٧ماليات بر ارزش افزوده مصوب 
:  قانون تجميع عوارض نيز تصريح شده که٥ ـ در ماده ٥ .ماليات ممنوع اعالم شده است

... ض و ساير وجوه براي انواع کاالهاي وارداتي وکاالهاي توليدي و برقراري هرگونه عوار«
توسط شوراهاي اسالمي ... همچنين برقراري عوارض به درآمدهاي ماخذ محاسبه ماليات، 

از اين رو مطابق ماده فوق، شوراهاي اسالمي و ساير . »باشد و ساير مراجع ممنوع مي
بيني اخذ ماليات شده است، اقدام  اي آنها پيشمراجع اجازه ندارند نسبت به مواردي که بر

تحت عنوان ماليات (هاي مستقيم نيز   قانون ماليات٥٢ ـ در ماده ٦. به وضع عوارض نمايند
درآمد شخص حقيقي يا حقوقي ناشي از واگذاري «: مقرر شده است) بر درآمد امالک

قرر در اين قانون هاي م حقوق خود نسبت به امالک واقع در ايران پس از کسر معافيت
نيز ) ١٣٨٠اصالحي ( قانون مذکور ٥٩ ـ ماده ٧. »باشد مشمول ماليات بر درآمد امالک مي

نقل و انتقال قطعي امالک به ماخذ ارزش معامالتي و به نرخ پنج درصد و « : دارد بيان مي
همچنين انتقال حق واگذاري محل به ماخذ وجوه دريافتي مالک يا صاحب حق و به نرخ 

. »...باشد  درصد در تاريخ انتقال از طرف مالکان عين يا صاحبان حق، مشمول ماليات ميدو
، در يک امر واحد »بهاي خدمات«با » ماليات«بر اين اساس و به استناد مطالب فوق اخذ 

به عالوه در ماده قانوني مذکور درآمد اشخاص حقيقي و حقوقي ناشي از . قابل جمع نيست
   .شود سبت به امالک مشمول ماليات ميواگذاري حقوق خود ن

ج ـ بنا به مراتب و نظر به اينکه در آراي متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از 
ـ ١٩٠٦هاي  جمله دادنامه ـ ٧٩٩، ٢/١١/١٣٩١  ـ ٣١٨ الي ٣٢٠، ٥/٥/١٣٩٥   ٢٧/١١/١٣٩٣ 

يافت  مصوبات تعدادي از شوراهاي اسالمي کشور مبني بر در٢٧/١١/١٣٩٣ ـ ١٩١٠و 
عوارض بر معامالت اموال غيرمنقول به لحاظ مغايرت با قانون ابطال شده است، بنابراين 

 شوراي اسالمي شهر شيراز تحت عنوان ١٤/١٢/١٣٩٥ص ـ /٦٧٦٧/٩٥مصوبه شماره 
که با تغيير » هزينه بهاي خدمات صدور پاسخ استعالم واگذاري امالک و واحدهاي تجاري«

مشابه مصوبات ابطال شده مذکور است، مغاير با قانون و آراء الفاظ و کلمات، مضمون آن 
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري بوده، از اين رو ابطال مصوبه ياد شده در هيأت عمومي 

 با ٢٨/١/١٣٩٧هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ . باشدديوان مورد درخواست مي
سا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤ

تشکيل شد و پس از بحث و بررسي با اکثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده 
رأي هيأت عمومي با توجه به اينکه در آراء متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري . است

در مصوبات وضع عوارض براي نقل و انتقال امالک مسکوني، تجاري، سرقفلي و غيره 
شوراهاي اسالمي شهرها مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص و ابطال شده است 
و با تغيير عنوان اخذ وجه براي انتقال تحت عنوان بهاي خدمات صدور پاسخ استعالم 

کند، بنابراين اخذ واگذاري تجاري، مسکوني و سرقفلي و غيره ماهيت موضوع را عوض نمي
ن بهاي خدمات صدور پاسخ استعالم واگذاري در مصوبه مورد شکايت به وجه تحت عنوا

 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و به جهت ١/٤/١٣٩٥ ـ٢٤٣داليل مندرج در رأي شماره 
دهد تا مشمول  اينکه در نقل و انتقال، شهرداري خدمات مستقيمي به مالکين ارائه نمي

ايف و انتخابات شوراهاي اسالمي شهر شود،  قانون تشکيالت، وظ٧١ ماده ٢٦مقررات بند 
 قانون ٨٨ و ماده ١٢ ماده ١مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات بوده و با استناد بند 
رئيس . شود ابطال مي١٣٩٢تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 

  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري 
رداري که به آن استناد شده مربوط  به تفکيک  اصالحي قانون شه١٠١اصوالً ماده 
ها و باغات که در اين مصوبه به آن استناد  باشد نه مربوط به ساختمان يا افراز اراضي مي

گرديده از باغات قصرالدشت نيز که مربوط به سازمان امور اراضي و جهاد کشاورزي 
بوط باشد و مر  ميگردد و نيز داراي قانون حفاظت و جلوگيري ازحفظ فضاي سبز مي
شهرداري نبوده از طرفي در کميسيون ماده صد شهرداري مطرح و از طرف ديگر طبق  به

باشد اين کميسيون صرفاً براي  نمايد که همگي مغاير قانون مي اين مصوبه عوارض اخذ مي
گردد در صورتي که اين مصوبه  رفع اختالف بين شهرداري و مودي يا مالک تشکيل مي

لذا بنا به مراتب فوق تقاضاي ابطال مصوبه . نمايد ميبور به پرداخت عوارض مالک را مج
  " .موضوع شکايت مورد استدعاست

  :متن مقرره مورد اعتراض به شرح زير است
 ٨/٤٧٧٢/٦٧٦٥/١٣٩٥/٤ع : مصوبه کد"

 شهرداري شيراز در خصوص الحاق يک ١٨/١١/١٣٩٥ ـ ٥٩/٥٢٥/٩٥نامه شماره 
 موضوع هزينه تأمين سرانه خدمات ٩/١١/١٣٩٣ـ  ٥٨٥٢ه تبصره و دو بند به مصوب

 دبيرخانه ١٨/١١/١٣٩٥و ـ /٨٣١٢/٩٥عمومي و شهري، پس از وصول و ثبت به شماره 
شورا موضوع در کميسيون برنامه و بودجه، امور حقوقي و امالک شورا بررسي و تصميم 
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ورخ کميسيون در دويست و ششمين جلسه علني شوراي اسالمي شهر شيراز م
 اصالحي ٧١ ماده ٢٦ نفر از اعضاء شورا مطرح و مستند به بند ١٥ با حضور ٩/١٢/١٣٩٥

 ماده  رأي موافق و طي١٥ برنامه پنجم توسعه کل کشور و با ١٧٤قانون شوراها و ماده 
  موضوع ٩/١١/١٣٩٣ـ ٥٨٥٢/٩٣با الحاق چهار تبصره و دو بند به مصوبه شماره : واحده

  :ومي و شهري به شرح ذيل موافقت گرديدتأمين سرانه خدمات عم
در رابطه با موارد ذيل، در صورتي که برابر مقررات شهرسازي امکان : تبصره الحاقي

 ٩٦صدور مجوز يا پايان کار وجود داشته باشد سرانه خدمات عمومي و شهري تا آخر سال 
 درصد و بعد از ٩٠ برابر با ٩٨ درصد و در سال ٧٠ برابر با ٩٧ درصد، در سال ٦٠برابر با 

  . درصد ضريب مندرج در ماده واحده خواهد بود١٠٠آن 
ها با حداکثر مساحت عرصه يک هزار متر مربع در  اراضي و ساختمان:  الحاقي١بند 

 به شهر شيراز ١٣٨٨ که از ابتداي سال )طبق نقشه پيوست(محدوده الحاقي شرق شيراز 
  )ي شهرسازي و معماريمطابق محدوده مصوبه شوراي عال(ملحق گرديده 

هاي واقع در محدوده قانوني اعم از متصل و منفصل با  ساختمان:  الحاقي٢بند 
  . احداث گرديده اند١٣٧٤ متر مربع که تا قبل از سال ١٠٠٠عرصه حداکثر 

شهرداري موظف است ظرف مدت يه ماه موضوع هزينه سرانه : تبصره الحاقي
ن متوازن کردن عوارض تجاري روستاهاي خدمات عمومي روستاهاي الحاقي و همچني

 را بررسي و ظرف مدت يک ماه )به صورت کاهشي(الحاقي با وضعيت اقتصادي موجود 
  .پيشنهاد الزم را به شورا ارائه نمايد

شهرداري مکلف است ظرف مدت يک ماه اليحه اصالحي کاهش : تبصره الحاقي
 در مناطق کم ١٣٧٤ل هاي ساخته شده قبل از سا هزينه خدمات براي ساختمان

  .برخوردار را به شورا ارائه نمايد
 درصد درآمد اصل از هزينه خدمات ٢٠شهرداري شيراز مکلف است : تبصره الحاقي

هاي الحاقي را صرف تملک و خريد کاربريهاي خدماتي در همان محدوده برابر  در محدوده
  "رئيس شوراي اسالمي شهر شيراز  ـ  .طرح تفصيلي مصوب نمايند

در پاسخ به شکايت مذکور رئيس شوراي اسالمي شهر شيراز به موجب اليحه شماره 
  :ح داده است که توضي٦/٨/١٣٩٨ـ ٩٨/٢٦٩٤/ص

 شوراي اسالمي ٩/١١/١٣٩٣ـ  ٥٨٥٢ـ مصوبه مورد درخواست شاکيان به شماره ١" 
 شهر شيراز، راجع به عوارض تأمين سرانه خدمات عمومي و شهري است که سابقاً در آن
هيأت عمومي تقاضاي ابطال مصوبه موصوف گرديده است و هيأت عمومي ديوان عدالت 
اداري موضوع را به هيأت تخصصي عمران، شهرسازي و اسناد ديوان عدالت اداري ارجاع 
نموده و پس از اخذ نظر هيأت تخصصي، هيأت عمومي ديوان اقدام به صدور دادنامه شماره 

 مصوبه فوق ٣ و تبصره ٢ و صرفاً قسمت اخير تبصره  نموده٢١/١/١٣٩٧ـ ٢٤ و ٢٥، ٢٦
 مصون از ايراد قرار گرفته است، لذا به ٥٨٥٢ابطال گرديده و ساير بندها و تباصر مصوبه 

در «دارد   قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري که اعالم مي٨٥استناد ماده 
ست ابطال مصوبه موضوعاً منتفي مواردي که به تشخيص رئيس ديوان رسيدگي به درخوا

باشد مانند استرداد درخواست از سوي متقاضي يا وجود رأي قبلي، رئيس ديوان رد 
و از آنجا که وکيل شاکيان با وجود » درخواست را صادر مي کنند، اين رأي قطعي است

ر  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و بدون در نظ٢١/١/١٣٩٧ـ ٢٤ و ٢٥، ٢٦دادنامه شماره 
 آن اقدام به طرح دعواي ٨٥گرفتن قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان به خصوص ماده 

گردد و تقاضاي رد درخواست به لحاظ  فعلي نموده است موضوع مشمول حکم اين ماده مي
  . قانون ديوان عدالت اداري را دارد٨٥اعتبار امر مختومه بودن موضوع را به استناد ماده 

هاي آن ديوان ذکر  کيان جهت ابطال مصوبه به استناد دادنامهـ ادعاي وکيل شا٢ 
 دادخواست تقديمي که با موضوع ابطال تعرفه عوارض ماليات ١١ الي ١شده در بندهاي 

هاي ايران صادر گرديده با  بر ارزش افزوده تفکيک و افراز يا تغيير کاربري ساير شهرداري
  اصالحي قانون شهرداري١٠١ ماده ٣موضوع مصوبه اين شورا که به استناد تبصره 

  :باشد تصويب رسيده متفاوت بوده وبه داليل ذيل مخدوش مي به
 اصالحي ١٠١ ماده ٤مبناي مصوبه شوراي اسالمي شهر شيراز تبصره : الف ـ نخست
در مواردي که امکان تأمين « : دارد باشد که در ذيل اين تبصره مقرر مي قانون شهرداري مي

تواند با  ارع و معابر از زمين مورد تفکيک و افراز مسير نباشد، شهرداري ميانواع سرانه، شو
  ».تصويب شوراي اسالمي شهر معادل قيمت آن را به نرخ کارشناسي دريافت نمايد

 قانون مارالذکر به صورت کلي و بدون درج قيد مساحت ٤در تبصره :  ب ـ دوم
انواع سرانه، شوارع و معابر از زمين  مترمربع، در مواردي که امکان تأمين ٥٠٠بيش از 

بايست معادل قيمت آن باتصويب شوراي اسالمي  مورد تفکيک و افراز مسير نباشد، مي
 ماده مذکور است که اراضي با ٣شهر وصول گردد و حکم اين تبصره مستقل از تبصره 

  .گردد مساحت بيشتر از پانصد متر را مشمول مي

دارد که شرکا با رعايت ضوابط طرح تفصيلي اراضي موارد بيشماري وجود :  ج ـ سوم
 نمايند  و تفکيک يا افراز مي)  متري٢٥٠مثالً ( متر را به دو قطعه قابل تفکيک ٥٠٠زير 

 سهم شهرداري، بابت سرانه، شوارع و معابر را به صورت زمين اعطا توانند ميچون مالکين ن
پردازند و اين موضوع با مستند  لذا طبق تبصره مذکور معادل قيمت آن را مي. نمايند

  .باشد قانوني به تصويب رسيده ومغايرت قانوني نداشته يا خالف شرع نمي
گردد اين است که   اصالحي قانون شهرداري مستفاد مي١٠١ د ـ آنچه از ماده 

ست باي چنانچه اشخاص بخواهند نسبت به تفکيک يا افراز ملک خود مبادرت نمايند مي
اده مذکور نسبت به تأمين سرانه خدماتي و همچنين شوارع و معابر  م٣اساس تبصره بر

 و شوارع عمومي اقدام و در اختيار شهرداري قرار دهند و چنانچه تأمين سرانه خدماتي
 همان ماده قيمت آن را با تصويب شوراي ٤پذير نباشد بايد به استناد تبصره  امکان

  . متراژ زمين وجود ندارداسالمي شهر به شهرداري بپردازند و تفاوتي در
ـ وکيل شاکيان در ادامه شرح دادخواست خود فصول و مصوباتي از کتابچه ٣ 

موضوع شکايت و «در ستون : ها را مورد استناد قرار داده که اوالً عوارضي شهرداري
معلوم نيست که کدام مصوبه با چه : ثانياً. دادخواست ارائه شده نيامده است» خواسته
: ثالثاً. از کتابچه چه سالي مورد ايراد قرار گرفته تا پاسخ تهيه و ارسال گردداي و  شماره

مصوبات مورد استناد مربوط به ساير عوارض از جمله عوارض صدور پروانه ساختماني، 
 عمومي ديوان عدالت اداري هيأتتراکم و غيره است که بارها مصوبات مزبور مورد تأييد 

ا عنايت به مراتب فوق و با توجه به غيرموجه بودن تقاضاي علي ايحال ب. قرار گرفته است
 عمومي ديوان هيأت تخصصي و هيأتشاکي و اين نکته که مصوبه مورد تقاضا قبالً در 

  ." عدالت اداري مورد بررسي قرار گرفته تقاضاي رد درخواست شاکيان را دارد
ص ـ /٥٨٥٢/٩٣ از مصوبه شماره ٣ و ٢در خصوص درخواست ابطال تبصره 

 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ٨٥ شوراي اسالمي شهر شيراز قرار ماده ٩/١١/١٣٩٣
  .ديوان عدالت اداري صادر شده است

 با حضور رئيس و معاونين ٣٠/١٠/١٣٩٩ عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ هيأت
ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از 

  .حث و بررسي با اکثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده استب
  

  رأي هيأت عمومي
با توجه به اينکه در آراء متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري وضع عوارض 
تحت عنوان عوارض سرانه خدمات عمومي در مصوبات شوراهاي اسالمي شهرها مغاير 

يص و ابطال شده است، بنابراين مصوبه شوراي قانون و خارج از حدود اختيارات تشخ
هاي خدمات عمومي به  اسالمي شهر شيراز مبني بر وضع عوارض تحت عنوان سرانه

 هيأت عمومي ديوان عدالت ٢١/١/١٣٩٧ـ ٢٤ ـ ٢٦داليل مندرج در رأي شماره 
اداري مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات قانوني شوراي اسالمي شهر است و 

 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت ٨٨ و ماده ١٢ ماده ١به بند مستند 
  .شود  ابطال مي١٣٩٢اداري مصوب سال 

   عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهراميهيأترئيس 
  

  ٠٤/١٢/١٣٩٩                                                                        ٩٨٠٣٦٣٨شماره
 عاليبسمه ت

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

 اره دادنامهـوان عدالت اداري به شمـومي ديـ عمهيأته از رأي ـيك نسخ
 ٣ از بند ٣ و ٢هاي   قسمتابطال«:  با موضوع٣٠/١٠/١٣٩٩ مورخ ٩٩٠٩٩٧٠٩٠٥٨١١٥٤٨

جهت درج در روزنامه » موزش و پرورش شهرستان بيرجند شوراي آ١٤/٤/١٣٩٤مصوبه مورخ 
  .گردد رسمي به پيوست ارسال مي

  هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربينهيأت عمومي و هيأتمديركل 
  

  ٩٨٠٣٦٣٨ :شماره پرونده      ١٥٤٨ :شماره دادنامه       ٣٠/١٠/١٣٩٩: تاريخ دادنامه
  يت اداروان عدالي دي عمومهيأت :مرجع رسيدگي

   کل کشوريسازمان بازرس :شاكي
 ١٤/٤/١٣٩٤ مصوبه مورخ ٣ از بند ٣ و ٢هاي  قسمتابطال  :موضوع شکايت و خواسته

  رجند ي آموزش و پرورش شهرستان بيشورا
 کل کشور ي سازمان بازرسي و نظارت همگاني سرپرست معاونت حقوق:کار گردش
  : اعالم کرده است که٢٣/٩/١٣٩٨ ـ ٢٣٢٠٣٨/٣٠٠ت نامه شماره يبه موجب شکا
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  ي بهرامين جناب آقايحضرت حجت االسالم والمسلم«
  يوان عدالت اداريس محترم ديير

  کميسالم عل
رساند؛ در بررسي تبديل مدارس دولتي به مدارس هيأت  احتراماً به استحضار مي
هاي  مالحظه گرديد که در قسمت) استان خراسان جنوبي(امنايي در شهرستان بيرجند 

 و ١٦/٦/١٣٩٥ از مصوبات مورخ ٥، بند ١٤/٤/١٣٩٤ مصوبات مورخ ٣ از بند ٣  و٢
 شوراي آموزش و پرورش شهرستان ١٩/٤/١٣٩٧ از مصوبات مورخ ١٠همچنين بند 

بيرجند، تعدادي از مدارس دولتي اين شهرستان، به مدارس هيأت امنايي عالمه حلي 
 درصد ظرفيت ٦٠حداقل : قرر شدهاين مصوبات، م بر اساس. اند تبديل شده) فرهنگيان(

 درصد از بين غير فرهنگيان پذيرش شود و ٤٠اين مدارس از بين فرزندان فرهنگيان و 
 درصد ديگر افزايش ١٠هاي بعدي نيز درصد جذب فرزندان فرهنگيان  در طي سال

در خصوص مصوبات شوراي آموزش و پرورش شهرستان بيرجند، ايراداتي به . يافته است
  :وارد استشرح ذيل 

  امناييهيأتهاي مردمي به شيوه مديريت  نامه توسعه مشارکت  آيين١١ـ مطابق ماده ١
 ،)١/٢/١٣٨٨مصوبه هفتصد و هشتمين جلسه شوراي عالي آموزش و پرورش مورخ (مدارس در 

آموزان واجد شرايط  نام از دانش  امنايي با توجه به ظرفيت خود موظف به ثبتهيأت مدارس
ن شرط معدل يي و تعي آزمون ورودي و برگزارباشند مي ييايحدوده جغرافت ميبا اولو

 .باشد نامه مجاز مي آموزان غيرمحلي در مدارس مشمول اين آيين نام دانش گزينش و ثبت يبرا
نامه نقض شده است و  اين در حالي است که بر اساس مصوبه مذکور، اين بند از آيين

 هاي رش افراد بر اساس فرمي و پذير فرهنگي و غيه به فرهنگي توجه به اختصاص سهمبا
، يا نوه فرهنگي پدر و مادر، فرزند يلي از جمله مدرک تحصيکه شامل موارد (يازبنديامت
 ي که حتشود مي باعث يياينام بر اساس محدوده جغراف و عدم ثبت..) .ر مدرسه ساز ويخ

ن ي، از اباشد مينام با آنها   ثبتتي مدرسه قرار دارند و قانوناً اولويگي که در همسايافراد
  .حق محروم گردند

 هيأتران و ي توسط مدينشين مدارس به صورت گزين که معلمان ايبا توجه به اـ ٢
ز با توجه به ي ني و از طرفگردند مين معلمان با تراز باال انتخاب ين مدارس و از بي ايامنا

 مند هستند، هاي فوق برنامه بهره سکه اين مدارس از ساير مزاياي آموزشي از جمله کالن يا
رش آن به فرزندان ي درصد پذ٧٠ ي ال٦٠ه ي داشته و اختصاص سهمياديان زيمتقاض
  .باشد مي ياصل سوم قانون اساس) ٩(ر با بند يض ناروا و مغايان مصداق تبعيفرهنگ

ل مدارس ي، تبدي مردمهاي  توسعه مشارکتنامه آيينک ياگر چه مطابق ماده ـ ٣
ا ي آموزش و پرورش شهرستان ي شوراتأييد، منوط به يي امناهيأتبه مدارس  يدولت

ن قسمت ينامه و همچن نيين آي ا١١ن که مطابق ماده يمنطقه است، اما با توجه به ا
 ، به صراحتنامه آيينن ي ايياز دستورالعمل اجرا) د(و قسمت اول بند ) ج(چهارم بند 
 درصد ٧٠ ي ال٦٠لذا اختصاص . س ذکر شده استن مداريآموزان در ا نام دانش نحوه ثبت

ارات و يان در چارچوب اختين مدارس به فرزندان فرهنگينام ا رش و ثبتيت پذيظرف
  ».باشد مي آموزش و پرورش نيف شورايوظا

  :  ر استيمتن مقرره مورد اعتراض به شرح ز
   ١٤/٤/١٣٩٤ مصوبه مورخ ٣ از بند ٣ و ٢ هاي قسمت«
 مان فعلي دبستان ايمان در مجاورت دبستان دخترانه گوهرشاددر سجادشهر ساخت: ٢

رستان دخترانه متوسط ي دخترانه نه دوره اول و در مجاورت دبيي امناهيأت دبستان يبرا
 »ساختمان قديم آيندگان« امنايي پسرانه دوره اول هيأتاول فخرالزمان قريب دبستان دوره 

 ينام برا ت ثبتي درصد اولو٦٠ا حداقل ن مدارس بيرش در ايضمناً پذ. (ابدياختصاص 
  ).هد بودن خوايري ساي درصد برا٤٠ان و يفرزندان فرهنگ

 يکه در شورا) ع(اکبر  ي حضرت عليرستان دوره دوم فعلين ساختمان دبيهمچن: ٣
رستان ي استان هم مورد توافق قرار گرفته است به عنوان دبي مردمهاي نظارت مشارکت

  .يان مورد توافق قرار گرفتد فرهنگيخترانه با ق دوره اول ديي امناهيأت
است وزارت آموزش و پرورش يت به سيبا عنا ـ ١٦/٦/١٣٩٥ از مصوبه مورخ ٥بند 

در راستاي کيفيت بخشي امر آموزش و توصيه سند تحول بنيادين آموزش و پرورش 
در جهت مشارکت اوليا در تحقق اهداف متعالي نظام آموزش و پرورش کشور اعضاي 
شوراي آموزش و پرورش با پيشنهاد مديريت آموزش و پرورش بيرجند براي تاسيس 
و اداره يک واحد آموزشي هيأت امنايي در دوره متوسط اول با جنسيت پسرانه در 

هاي دوم دبستان عالمه حلي دخترانه و پسرانه  سجادشهر و همچنين  راه اندازي دوره
   .موافقت نمودند

 يش تقاضا و کمبود فضايت به افزايبا عنا ـ١٩/٤/١٣٩٧ مصوبه مورخ ١٠بند 
) دخترانه ـ  پسرانه(اندازي دو باب آموزشگاه در دوره ابتدائي  آموزشي اعضاي شورا با راه

  » ـ .يي موافقت کردند امناهيأتت يريوه مدي شبه
 در پاسخ به شکايت مذکور، مديرکل آموزش و پرورش استان خراسان جنوبي به موجب

  :ح داده است کهي توض٢٤/١١/١٣٩٨ ـ ١٦٠/١٢١٩٦٣/٢٢٠٠ هحه شماريال
 در يي امناهيأتوه ي به شي مردمي توسعه مشارکتهانامه آيين ١١مطابق ماده ـ ١«

 آموزش و پرورش مورخ ي عالين جلسه شورايموضوع مصوبه هفتصد و هشتادم(مدارس 
 آموزان ام از دانشن  امنايي با توجه به ظرفيت خود موظف به ثبتهيأت مدارس )١/٢/١٣٨٨

ن يي و تعي آزمون ورودي و برگزارباشند مي ييايت محدوده جغرافيط با اولويواجد شرا
نامه  آموزان غير محلي در مدارس مشمول اين آيين نام دانش معدل براي گزينش و ثبتشرط 
 يهنامه نقض شده است و با توجه به اختصاص سهم در حالي که اين بند از آيين. باشد ميمجاز 

نام  هاي امتيازبندي و عدم ثبت به فرهنگي و غير فرهنگي و پذيرش افراد بر اساس فرم
 شود و لذا اختصاص آموزان مي اساس محدوده جغرافيايي باعث محروميت اين گونه دانش بر

ارات و يان در چهارچوب اختينام فرزندان فرهنگ  درصد جهت ثبت٧٠ ي ال٦٠ت يظرف
  .باشد ميش ن آموزش و پروريف شورايوظا

 و با طراز باال انتخاب ينشين مدارس به صورت گزينکه معلمان ايبا توجه به اـ ٢
 فوق برنامه ي مانند کالسهاي آموزشياير مزاين مدارس از ساي اي و از طرفشوند مي
ان يرش فرزندان فرهنگيه پذي دارند و اختصاص سهمياديان زي هستند متقاضمند بهره

  :دارد مين خصوص معروض يدر ا. باشد مير قانون يغاض ناروا و ميمصداق تبع
نکه ي بر ايدادخواست مبن) ١( کل کشور در بند يراد سازمان بازرسي ادعا و ا ـاوالً

 در مدارس يي امناهيأتوه ي به شي مردمي توسعه مشارکتهانامه آيين ١١مطابق ماده 
 )١/٢/١٣٨٨رش مورخ مصوبه هفتصد و هشتادمين جلسه شوراي عالي آموزش و پروموضوع (

 آموزان واجد شرايط نام از دانش  امنايي با توجه به ظرفيت خود موظف به ثبتهيأت مدارس
 )فرهنگيان( امنايي عالمه حلي هيأتدر حاليکه مدارس . باشند اولويت محدوده جغرافيايي ميبا 

 ٦٠ه ي آموزش و پرورش و با اختصاص سهميرجند به استناد مصوبات شورايشهرستان ب
 آموزان دانش از نام ثبتان و عدم ي فرزندان فرهنگنام ثبترش و ي پذي درصد برا٧٠ يال

 امنايي سکونت دارند باعث شده هيأتکه حتي در همسايگي مدارس ) غير فرهنگي( يعاد
  مطرح شده استي و به صورت کلباشد مي محروم شوند، منطبق با واقع ننام ثبتاز حق 

ن ير مجموعه اي زهاي تيري از مديکيرجند به عنوان يان برا آموزش و پرورش شهرستيز
ن و يت قوانيملزم به رعا) ير فرهنگي و غيفرهنگ (آموزان دانش از نام ثبتاداره کل در 

 وزارت آموزش و پرورش هاي ند خارج از مصوبات و دستورالعملتوان مي و نباشد ميمقررات 
نامه توسعه مشارکتهاي  دستورالعمل آيين) د( قسمت ١بند . (و يا اين اداره کل اقدام نمايد

نام  زيرا وزارت آموزش و پرورش موضوع ثبت) مردمي به شيوه هيأت امنايي در مدارس
آموزان را به دليل اهميت و حساسيت آن زير نظر داشته و به همين منظور دستورالعمل  دانش

و پرورش سراسر کشور ابالغ آموزان را تهيه و به ادارات کل آموزش  نام از دانش اجرايي ثبت
نمايد تا از طريق ادارات کل به مديريتها و مناطق و نهايتاً به مدارس ارسال شود و بر اجراي  مي

آموزان که در سطح وزارت و استان و  نام دانش دستورالعمل مذکور به وسيله ستاد نظارت ثبت
ن نظارت داشته و به همين آموزا نام دانش گردد و بر روند ثبت شهرستان و منطقه تشکيل مي

منظور مديرکل ارزيابي عملکرد و پاسخگويي به شکايات در وزارت آموزش و پرورش و رئيس 
اداره ارزيابي عملکرد و پاسخگويي به شکايات در ادارات کل استانها به عنوان دبير ستاد نظارت 

شکايتي از سوي والدين نام نظارت داشته و در صورتي که  آموزان بر روند ثبت نام دانش بر ثبت
آموز در اين زمينه در سامانه رسيدگي به شکايات ثبت شود  آموزان و يا شخص دانش دانش

باشند که حسب اعالم اداره ارزيابي  موظف به رسيدگي و پاسخگويي به صورت مکتوب مي
نام  عملکرد و پاسخگويي به شکايات اين اداره کل تاکنون شکاياتي در زمينه عدم ثبت

آموز غير فرهنگي که در محدوده جغرافيايي اينگونه مدارس سکونت داشته باشند و  شدان
نام آنها خودداري  نام شده باشند ولي به دليل اينکه غير فرهنگي هستند از ثبت متقاضي ثبت

لذا صرف ادعا به صورت کلي هيچگونه وجاهت . شده باشد در سامانه شکايات ثبت نشده است
بايست جهت اثبات ادعاي خود مصداق يا مصاديق  مان بازرسي نيز ميقانوني ندارد و ساز

  .مشخص ارائه نمايد تا با متخلفان وفق قوانين و مقررات برخورد شود
 ١١ز آمده است مطابق ماده ي نيت سازمان بازرسي که در شکاي همانطور ـاًيثان

موضوع مصوبه ( در مدارس يي امناهيأتوه ي به شي مردمي توسعه مشارکتهانامه آيين
و تبصره ) ١/٢/١٣٨٨ آموزش و پرورش مورخ ي عالين جلسه شورايهفتصد و هشتادم

ت خود ي با توجه به ظرفيي امناهيأت آن، مدارس ييدستورالعمل اجرا) ٤(ل آن و بند يذ
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 و باشند مي ييايت محدوده جغرافيط با اولوي واجد شراآموزان دانش از نام ثبتموظف به 
آموزان غير محلي  نام دانش ودي و تعيين شرط معدل براي گزينش و ثبت آزمون وريبرگزار

نکه ي بر اي مبني سازمان بازرسي و ادعاباشد مي مجاز نامه آيينن يدر مدارس مشمول ا
 نام فرزندان فرهنگيان در چهارچوب  درصد براي پذيرش و ثبت٧٠ الي ٦٠ سهميه اختصاص

 ي وجاهت قانونباشد مير با قانون يبوده و مغا آموزش و پرورش نيف شورايارات و وظاياخت
 مذکور نامه آيين ١١ ماده يي دستورالعمل اجرا٤که ذکر شد در بند يرا همانطوريز. ندارد

 يياي واقع در محدوده جغرافي متقاضآموزان دانش نام ثبتچنانچه پس از «: آمده است
تواند با اطالع   امنا ميتهيأو يا تعيين محدوده جديد، ظرفيت مدرسه تکميل نشود مدرسه 

 هماهنگي اداره آموزش و پرورش نسبت به تعيين شرط معدل و يا برگزاري آزمون وروديو 
بنابراين » .آموزان غير محلي تا تکميل ظرفيت اقدام نمايد نام دانش براي گزينش و ثبت

 شوند مي اداره يي امناهيأتبه صورت ) انيفرهنگ (ينکه مدارس عالمه حلي توجه به ابا
شنهاد ي و به پييايط در محدوده جغرافي واجد شراآموزان دانش نام ثبتند پس از توان مي

 يت خاليل ظرفي تکمي آموزش و پرورش شهرستان برايب شوراي امنا و با تصوهيأت
) ١٥(ر بند يبه استناد قسمت اخ(ه اختصاص دهند ي سهمآموزان دانش نام ثبتخود در 

 از نام ثبت«: گويد مير آموزش و پروش که ي وز٩/٩/١٣٩٨ ـ ١٦٥١٨٤بخشنامه شماره 
 ٢٧/١/١٣٩٢ ـ ١٠٠٥٦فرزندان همکاران فرهنگي مطابق با مفاد دستورالعمل شماره 

شوند  کما اينکه در ساير مدارس ديگر که به صورت هيأت امنايي اداره مي» .انجام شود
ان فرزند ايثارگر چنانچه آموز نام دانش نيز در صورتيکه پس از ثبت) مانند مدارس شاهد(

آموزان غير شاهد نيز با  نام وجود داشته باشد از ساير دانش ظرفيت خالي جهت ثبت
امتياز معدل و امتياز ايثارگري و امتياز زوجين فرهنگي و يا کارمند (رعايت شرايط 

شود و اعمال اينگونه امتيازات سبب نقض قوانين و  نام مي ثبت...) نيروهاي مسلح و
زيرا اينگونه مدارس، مدارس عادي دولتي نيستند و همانطوريکه . شود ات نميمقرر

ظرفيت  آموز در نام دانش توانند براي پذيرش و ثبت قانون و مقررات اجازه داده است مي
بنابراين برخالف ادعاي سازمان بازرسي کل کشور . خالي خود امتيازاتي قائل شوند

از مصوبات مورخ ) ٥( و بند ١٤/٤/١٣٩٤رخ  مصوبات مو٣ از بند ٣ و ٢هاي  قسمت
 شوراي آموزش و ١٩/٤/١٣٩٧ از مصوبات مورخ ١٠ و همچنين بند ١٦/٦/١٣٩٥

شهرستان بيرجند به هيچ عنوان خارج از اختيارات و وظايف آن شورا نبوده و ناقض  پرورش
  ».باشد قوانين و مقررات نمي

ديوان عدالت اداري مصوب سال  قانون تشکيالت و آيين دادرسي ٨٤ در اجراي ماده 
 پرونده به هيأت تخصصي فرهنگي، آموزشي و پزشکي ديوان عدالت اداري ارجاع ١٣٩٢

 از مصوبه مورخ ٥بند ، ٢٥/٩/١٣٩٩ ـ ١٢٧١شود و هيأت مذکور به موجب دادنامه شماره  مي
را  شوراي آموزش و پرورش شهرستان بيرجند ١٩/٤/١٣٩٧ از مصوبه ١٠ و بند ١٦/٦/١٣٩٥

رأي مذکور به علت عدم اعتراض از . قابل ابطال تشخيص نداد و رأي به رد شکايت صادر کرد
  .سوي رئيس ديوان عدالت اداري و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافت

 آموزش ي شورا١٤/٤/١٣٩٤ مصوبه مورخ ٣ از بند ٣ و ٢ هاي قسمت به يدگيرس«
  ». قرار گرفتي عمومهيأتر کار  در دستورجنديو پرورش شهرستان ب

  با حضور رئيس و معاونين٣٠/١٠/١٣٩٩ عمومي ديـوان عدالت اداري در تاريخ هيأت
 و ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث

  . مبادرت کرده استير به صدور رأيت آراء به شرح زي با اکثريبررس
  

  ي عمومهيأترأي 
 ١٤/٤/١٣٩٤ مصوبه مورخ ٣ بند ٣ و ٢ هاي ر جزءينکه در قسمت اخينظر به ا

شوراي آموزش و پرورش شهرستان بيرجند متضمن اعطاي امتياز براي فرزندان 
نامه توسعه   آيين١١باشد که مغاير با ماده  فرهنگيان در مدارس هيأت امنايي مي

ده اولويت تعريف شده براي هاي مردمي است با اين توضيح که در اين ما مشارکت
واجد «باشد و قيد  آموزان واجد شرايط، سکونت در محدوده جغرافيايي مي نام دانش ثبت
تواند داشتن والدين  باشد و نمي  ناظر به شرايط علمي مي١١مذکور در ماده  »شرايط

هاي مربوط به لحاظ اعمال تبعيض ناروا و  فرهنگي را در بر گيرد، بر اين اساس قسمت
 توسعه ١١ اصل سوم قانون اساسي و ماده ٩خروج از حدود اختيارات به استناد بند 

 شوراي عالي آموزش و پرورش مغاير ١/٢/١٣٨٨هاي مردمي مصوب سال  مشارکت
 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ٨٨ و ماده ١٢ ماده ١قانون است و مستند به بند 

  .دشو  ابطال مي١٣٩٢ديوان عدالت اداري مصوب سال 
  رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدکاظم بهرامي                      

  ٠٤/١٢/١٣٩٩                                                                        ٩٨٠٠٢١٢شماره
 بسمه تعالي

  جناب آقاي اكبرپور
  المي ايرانمديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اس هيأترئيس 

 هاي اره دادنامهـومي ديوان عدالت اداري به شمـ عمهيأته از رأي ـيك نسخ
ابطال «:  با موضوع٣٠/١٠/١٣٩٩ مورخ ٩٩٠٩٩٧٠٩٠٥٨١١٥٩٣ و ٩٩٠٩٩٧٠٩٠٥٨١١٥٩٢

 شوراي اسالمي شهر اردبيل به تبعيت از نظر فقهاي ١٣٩٧ تعرفه عوارض سال ٢٠ماده 
  .گردد درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال ميجهت »  تاريخ تصويبشوراي نگهبان از

  هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربينهيأت عمومي و هيأتمديركل 
  

  ١٥٩٢ ـ ١٥٩٣: شماره دادنامه       ٣٠/١٠/١٣٩٩ :تاريخ دادنامه
  ٩٨٠٠٢١٢ و ٩٨٠٠٢١٣: شماره پرونده

  يوان عدالت اداري دي عمومهيأت :مرجع رسيدگي
   يروز گلشني في آقا:شاكي

  شوراي اسالمي١٣٩٧ تعرفه عوارض سال ٢٠ ابطال ماده :موضوع شکايت و خواسته
  ل يشهر اردب

 ١٣٩٧ تعرفه عوارض سال ٢٠ ابطال ماده ي به موجب دادخواستي شاک:کار گردش
  :شوراي اسالمي شهر اردبيل را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعالم کرده است که

 در خصوص صداقت يوان عدالت اداري قانون د١٣ازه حاصله از ماده احتراماً با اج«
 مرجع در رسيدگي به استمداد و احقاق حق خويش مطالبي را به استحضار عالي رساندهآن 

 ١١٤٨ ـ ١٥٦١ به شماره ينجانب مالک ششدانگ پالک ثبتيا.  بذل توجه دارمياستدعا
 ام ه ملک مزبور مبادرت به احداث بنا نموده در محدود١٣٧٤در بخش دو اردبيل که در سال واقع 

ون يسي داللت و کميون ماده صد شهرداريسي مراتب به کميکه به جهت تخلف ساختمان
ل ي اردبيال نموده که شهرداري ر٠٠٠/٠٠٠/٣٤٣مه به مبلغ يمزبور حکم بر پرداخت جر

ت ضوابط يرعا به جهت عدم يانيگر از بابت ابقا اعي عوارض دالذکر فوقمه يعالوه بر جر
ن خصوص ي که در انمايد ميال را مطالبه ي ر٠٠٠/٤٠٠/٩٩٧/٢احداث بنا را به مبلغ 

ت يط و اعتبار مالکي و برخالف اصل تسلي قانون اساس٤٧ر با اصل يمصوبه مزبور مغا
ره اعمال حقوق مالکانه يد داين امر تهديگر اي دي و از سوباشد ميمشروط اشخاص 

شود با عنايت  بدون تمسک به حکم قانونگذار را سبب مياشخاص و کاهش قلمرو آن 
 شهر و ي اسالميت شوراياز صالح  و خارجي فاقد وجاهت قانونيافتي موارد فوق وجه دربه

 شهر با يب شوراين آن هم با تصويل بوده و اخذ عوارض خارج از قواني اردبيشهردار
. باشد ميدم و مخالف قانون  با فرمول خاص اجحاف در حق مرياني اعيعنوان عوارض ابقا

ع عوارض ي که از آنچه در قانون تجميد اخذ عوارضيان ذکر است چنانچه مستحضريشا
نکه تعرفه عوارض يت به ايبا عنا.  ندارديه بوده و وجاهت قانونيآمده است عوارض ثانو

 مي بعد از رأي کميسيون ماده صد در شوراي اسال٢٦ شهرداري اردبيل که برابر ماده يانياع
 در ٢١/١/١٣٩٧ ـ٢٧ و ٢٨، ٢٩ب شده بود به استناد دادنامه شماره يل تصويشهر اردب

 توسط هيأت عمومي ديوان عدالت ٩٥/١٠٣٩ و ٩٥/١٢٨٨، ٩٦/٧٠کالسه پرونده 
 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت ٩٢مطابق ماده  اداري ابطال گرديده و

يأت عمومي ابطال گردد رعايت مفاد رأي اي در ه  چنانچه مصوبه١٣٩٢اداري مصوب 
هيأت عمومي در مصوبات بعدي الزامي است که با اين اوصاف شهرداري اردبيل 

 در خصوص تعرفه مشابه عوارض همان سال را مستمسک ٢٠مجدداً به استناد بند 
نمايد و شوراي شهر اردبيل  قرار داده و مبلغي به عنوان عوارض ابقا اعياني مطالبه مي

هرداري برخالف مفاد رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مجدداً و به منظور و ش
عدم اجراي آراء صادره از ديوان عدالت اداري مبادرت به تعرفه عوارض مشابه 

لذا استدعا دارم با دعوت نماينده شهرداري اردبيل و شوراي شهر اردبيل . اند نموده
ر رأي ابطال مصوبات غير قانوني مراتب در ديوان عدالت مطرح و نسبت به صدو

 اقدام الزم مبذول و ١٣٩٧ تعرفه عوارض سال ٢٠شوراي شهر اردبيل در مورد ماده 
شايان ذکر است با عنايت به اينکه شوراي شهر اردبيل . رأي مقتضي صادر گردد

مصوبه اي جديد مغاير با رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري تصويب نموده است 
 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري خارج از ٨٣مفاد ماده مستنداً به 

  ».نوبت رسيدگي و حکم مقتضي صادر گردد
  :ر استيت به شرح زيمتن مقرره مورد شکا

 )استفاده از کاربري غير مصوب(برداري در کاربري غير مرتبط  عوارض بهره ـ٢٠ماده«
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 ير مصوب با توجه به اينکه رأي کميسيونـ در خصوص اخذ عوارض استفاده از کاربري غ١
 ي که گاهيي محل باشد، از آنجايلي از بنا با تعطيا قسمتيتمام  ماده صد بر اساس قلع

ا خواهد شد ين موضوع باعث شده و ي و اباشد مي ي به صورت موقتياستفاده خالف کاربر
 يق و حقوق شهردار منافع و حتأمينن جهت ي بنابرا، نباشدي بنا عمليليا تعطيتا قلع و 

 رابطه و فرمول ينگونه امالک بر مبنايد استفاده موقت از اي مجاز باير کاربريعوارض در غ
  :ها در ادامه خواهد آمد محاسبه و اخذ گردد همچنين توضيحات و شرايطي که طي تبصرهو 

K × p × c×         = اني اعير کاربريعوارض ساالنه استفاده موقت غ  
p  ×  c  ×        = عوارض ساالنه استفاده موقت غير کاربري عرصه و فضاي باز و 

  انيو اعغير مسقف 
S  =مساحت هر واحد به مترمربع  
 هاي چند طبقه، مساحت کل طبقات يک واحد در رابطه فوق به صورت در ساختمان(

  .)واهد شد اعمال خييب طبقات بر محاسبه مبلغ نهايهمکف منظور و سپس ضر
C  =ب مربوط به نوع استفاده استيضر.  
  

  c ضريب  نوع استفاده

  ٣  فروشي سنگ ـ خانه سفرهـ  نمايشگاه ـ تجاري 
  ٥/١  مطب پزشکان 
  ١  آموزشي ـ دفتري ـ اداري 
  ١  ساير موارد ـ مسکوني ـ خوابگاه ـ کارگاه ـ انبار ـ صنعتي 
  ٥/٠  نانهخياطي ز ـ آرايشگاه زنانه ـ هتل ـ مهمانسرا 
  ٢٥/٠  روزنامه و مجالت 

  
K  =ليب طبقات به شرح ذيضر:  
  

  بالکن  دوم و باالتر  اول  زيرزمين  همکف  طبقه

  ٢/٠  ١  ١  ٥/٠  ٥٠/١  k ضريب

  
  .ن بند کسر خواهد شدياز عوارض ا% ٦٠تا % ٢ هر سال ي به ازا:تبصره

ري نسبت هاي غيرمسکوني که برابر نظريه کارشناس رسمي دادگست ـ براي احداثي٢
 ١٣٩٦برداري موقت از سال تخلف تا سال  اند، عوارض بهره به سال تخلف جريمه شده

  : ذيل اخذ خواهد شدبه شرح
 هاي گذاري سرقفلي سال جاري با سال احداث براي احداثي التفاوت قيمت از مابه% ٥ *
  ١٣٧٢تا سال 
 هاي ث براي احداثيگذاري سرقفلي سال جاري با سال احدا التفاوت قيمت از مابه% ١٠ *
   ١٣٨٤ ي ال١٣٧٣از سال 
هاي  گذاري سرقفلي سال جاري با سال احداث براي احداثي التفاوت قيمت از مابه% ١٥ *

   به بعد١٣٨٥ سال از
شود که داراي راي کميسيون ماده صد بوده  اين مصوبه مشمول امالکي مي: ١تبصره 

  . استيده صد قانون شهردارون مايسيا وفق مقررات قابل طرح و ارائه به کميو 
 يچگونه حق و حقوقيجاد هين مصوبه موجب اي پرداخت عوارض موضوع ا:٢تبصره 

 بلکه صرفاً بابت شود مي ني توسعه شهري ملک در طرحهاير کاربريي مالک جهت تغيبرا
  . موقت استبرداري بهره

 ير کاربريي امکان تغي،ل با وضع هر مقرراتينده به هر دلي چنانچه در آ:٣تبصره 
چگونه ير هيا خي باشد ين امر مستلزم پرداخت وجهينکه انجام ايفراهم شود اعم از ا

  .ش از آن پرداخت شده نخواهد داشتين مصوبه که پي با عوارض موضوع ايارتباط
هاي اساسي و غير قابل  امالک و مستحدثاتي که ايجاد مشکالت و مزاحمت: ٤تبصره 

  .شوند و اعمال تبصره يک ماده صد ضروري است ميتحمل دارند مشمول اين مصوبه ن
 ١٣٩١ و ١٣٩٠هاي تاريخي در خصوص همين ماده براي سالهاي  براي بافت: ٥تبصره 

 تا ١٣٩٢ هاي  سالي هر سال و برايره برايپذ% ٧ يعني ها طبق ضوابط تعرفه همان سال
) برداري موقت رهبه( طبق جدول ذيل به عنوان عوارض استفاده از کاربري غير مصوب ١٣٩٦

    .اخذ خواهد شد

   ١٣٩٦ تا ١٣٩٢سال 
  )براي هر سال(

  ١٣٩١ و ١٣٩٠سال 
  )براي هر سال(

  مساحت مغازه
  )مترمربع(

  ٢٥ الي ١  پذيره% ٧   ريال٠٠٠/٨٠٠/١
  ٥٠ الي ٢٦  پذيره% ٧   ريال٠٠٠/٥٠٠/٢
   و به باال٥١  پذيره% ٧   ريال٠٠٠/٠٠٠/٣

  
 هاي ها، نمايشگاه شويي اي باز و فاقد احداثي ماشيندر صورت استفاده از فضاه: ٦تبصره 

 برداري در کاربري  به عنوان عوارض بهرهs.p١٠ به صورت تجاري، و ارضي معادل...  وخودرو
  .ر مرتبط محاسبه و اخذ خواهد شديغ

برابر قانون طرح تفضيلي استفاده موقت از امالک مسکوني به عنوان : ٧تبصره 
ز اخذ ين ماده نيارجاع نشده و عوارض ا  به ماده صديو فرهنگ ي مراکز آموزش،کودکمهد

   .نخواهد شد
باشد و صرفاً در قالب  ـ پرداخت عوارض اين ماده دليل بر تغيير کاربري عرصه آن نمي٣
  ». وصول شده استبرداري بهرهعوارض 

حه يل به موجب الي شهر اردبي اسالميس شورايت مذکور رئيدر پاسخ به شکا
  :ح داده است کهي توض١/٤/١٣٩٨ ـ ٣٧١٥٠شماره 
 مالک بدون اخذ مجوز ١١٤٨ يه به پالک ثبتيدر محدوده ملک متنازع فـ ١«

 وضع موجود با ارتفاع يت و الحاق با تجاريراني با سقف اي نسبت به احداث تجاريقانون
 ياط ملک و ادغام به تجاري از حي مترمربع واحداث تجار٢٠/٩١ متر به مساحت ٥٠/٤

 مترمربع و احداث تجاري و ادغام به تجاري وضع موجود ١٠٧وجود به مساحت وضع م
 مترمربع ٢٣/٦٩ به مساحت ي مترمربع و احداث طبقه اول تجار٥٧/١٣٥ مساحت به

  قانون شهرداري پرونده تخلفات ساختماني١٠٠در اين خصوص برابر ماده . نموده استاقدام 
ون پس از ارجاع امر يسين کمي ارجاع و اينن ماده قانويون موضوع ايسيل و به کميتشک
  مبني بر اخذ جريمه٩٧ ـ ٢٨٦٢٣/١کارشناسي نسبت به صدور حکم در پرونده کالسه به 

تخلفات مذکور از يک سو .  ماده صد قانون شهرداري اقدام کرد٥ و ٤هاي   به تبصرهمستنداً
ه لحاظ اعتراض ب. اند شدهنگ ي پارکيگر سبب کسري ديش تراکم و از سويموجب افزا

م ي تصميدگيز پس از رسيون نيسين کميدنظر ارجاع و ايون تجديسيمالک، موضوع به کم
  . نمودتأييد را يون بدويسيکم

ها، عوارض  نامه مالي شهرداري  آيين٢٩ ماده ٢ و ١ـ مستحضريد مطابق بندهاي ٢
 وقوع يا عدم وقوعهاست بدون آن که مطالبه و وصول آنها مرتبط با  منابع درآمد شهرداري از

ن مصوبات ي اي قانونياز جمله مبان.  در ساختمان موضوع عوارض مربوط باشديتخلف
، ١/٩/١٣٦١ کشور مصوب ي اسالميالت شوراهاي قانون تشک٣٥ ماده ١ به بند توان مي
 کشور و ي اسالميف و انتخابات شوراهايالت، وظاي قانون تشک٧٧ و ماده ٧١ ماده ١٦بند 

 ١٠٠ ماده ٥ تا ٢هاي   اشاره کرد اما جريمه مطابق تبصره١/٣/١٣٧٥ان مصوب  شهردارانتخاب
 است که در چارچوب ي وقوع تخلفات ساختماني قانوني، ضمانت اجرايقانون شهردار

 مقرر در آنها توسط يارهايشده و بر اساس مع ادي هاي حداقل و حداکثر مقرر در تبصره
 توان  از جمله تفاوتهاي ديگر جريمه و عوارض مي.شود بيني مي  پيش١٠٠هاي ماده  کميسيون
 از وضع يمه، عدم وحدت مراجع حل اختالف ناشين عوارض و جريي مراجع تعيبه دوگانگ
  و تعيين جريمه، مقررات موجود دليل بر وجود تفاوت ماهوي ميان عوارض و جريمهعوارض
  اخذ جريمه موجب انتفايلذا برخالف تصور شاکيان که مبناي طرح شکايت بوده. نموداشاره 

  .عوارض مربوط نخواهد بود
 و ياني اعي در خصوص ابقا١٣٩٧ت از تعرفه عوارض سال يماده موضوع شکاـ ٣

 مصوب و ها تراکم، درتضاد با طرح احداث مازاد بر: اوالً. باشد مياحداث مازاد بر تراکم 
 در هر وجه آن و يشتر از خدمات شهري موجب استفاده بييحقوق افراد بوده و از سو

 ٥٠ن متعدد از جمله  ماده يز قوانين مواد به تجوي در اگردد ميجاد ارزش افزوده بر ملک يا
 ٥برابر تبصره : ثانياً. بيني شده است قانون ماليات بر ارزش افزوده تصويب عوارض پيش

 وزارت کشور در مورد عوارض ١٧/٢/١٣٦٩ ـ ٣٤/٣/١/٣٩٠٠ شماره يمصوبه قانون) ب (بند
 در محاسبه عوارض صدور پروانه ساختماني يا بناهاي احداثي مازاد بر پروانه ساختماني«: ربنايز
 ١٠٠ون ماده يسي کمي قطعي که رأي در صورتي بدون پروانه ساختماني احداثيا بناهاي

ف مربوطه از جداول منظور و يو رد) سطح ناخالص کل بنا( بنا باشد، کل بنا يبر ابقا
 که هايي  است در ساختمانيهيبد. افت خواهد شديرض محاسبه شده درالتفاوت عوا مابه

 و بعداً مرتکب اند داشتهافت ي دري پروانه ساختمان١٦/١/١٣٦٩قبل از ابالغ بخشنامه مورخ 
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 بنا، ي بر ابقاي مبن١٠٠ون ماده يسي کمي قطعي، پس از صدور رأشوند ميا يخالف شده 
ثي مازاد بر پروانه و يا بدون پرانه محاسبه و عوارض صدور پروانه ساختماني بناي احدا

 ٥مندرج در صدر تبصره »  بنايابقا«اطالق موجود در عبارت .  مالک اخذ خواهد شداز
 يمه رأين جريي صورت گرفته و با تعي تخلف ـ ک ي: ر استي زهاي ن مصوبه شامل فرضيا

 ي قطعينظر به رأ ـ دو.  بنا صادر شده استي بر ابقاي مبن١٠٠ون ماده يسي کميقطع
.  بنا صادر شده استي صورت نگرفته و حکم بر ابقاي اساساً تخلف١٠٠ون ماده يسيکم

 موافق ١٣٩٧ت از تعرفه عوارض سال ي مورد شکاين وصول عوارض برابر بندهايبنابرا
  . استي از وجاهت قانونيقانون بوده و اعتراض به آن خال

، ي عوارض مورد مطالبه شهردار، در خصوصي قانون شهردار٧٧برابر ماده ـ ٤
ن يون موضوع ايسي، بدواً در کمي نسبت به عوارض شهرداريهرگونه اعتراض اشخاص مود

ت تاکنون ينکه در خصوص عوارض موضوع شکايت به ايبا عنا. گردد مي ي بررسيماده قانون
ب يتصوخ ي توجهاً به تارييون واصل نشده و از سويسين کميان به ايه شاکي از ناحياعتراض
  و عطف بماسبق نشدن١٣٩٢ تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري در سال قانون

 قانون و نيز با توجه به تاريخ عوارض موضوع شکايت، بديهي است که قانون زمان مطالبهن يا
عوارض به صورت عام حاکم بوده و برابر اين قانون شاکي بايستي بدواً نسبت به اعتراض 

  .نمودند ي اقدام م٧٧ون موضوع ماده يسيکم موضوع در به
 ٩١/٩١/ تخصصي عمران، شهرسازي و اسناد در شماره پرونده هـ عهيأت ـ برابر رأي ٥ 

الت، ي قانون تشک١٦طبق بند « که مقرر نموده ٢٩/٩/١٣٩٥ ـ ٢١٢به شماره دادنامه 
، ١٣٧٥ کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ي اسالميف و انتخابات شوراهايوظا
 لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن بيتصو

 هاي شود از جمله وظايف و مسئوليت عمومي دولت که از سوي وزارت کشور اعالم مياست يس
ات بر ارزش افزوده ي قانون مال٥٠ ماده ١ شهرها محسوب شده و در تبصره ي اسالميشورا

، وضع عوارض محلي جديد که تکليف آنها در اين قانون مشخص نشده باشند، ١٣٨٧ سال مصوب
وان عدالت ي دي عمومهيأتنکه يز شده است و با توجه به ايت مقررات مربوط تجويبا رعا
 ١٣٨٨ تعرفه عوارض سال ١٨، ماده ١٠/٤/١٣٩٠ ـ ١٩٩ شماره يز طبق رأي نيادار

ص يار تشخير با قانون و خارج از حدود اختيغارا م) ها ياني اعيعوارض ابقا(ز ي تبريشهردار
 ١٣٩٠ت از تعرفه عوارض سال ي مورد شکا٧ و ٣ هاي  و تبصره١٨نداده است و ماده 

 و ١٢ارات ندانسته و به استناد مواد ير قانون وخارج از حدود اختيز را مغاي تبريشهردار
ت صادر نموده يشکا به رد ي رأيوان عدالت اداري دين دادرسييالت و آي قانون تشک٨٤

تاً به وحدت مالک ي ندارد و عنايه با مراتب مذکور تفاوتيت قضينکه ماهيلذا با توجه به ا
  . ازوجاهت استيت مطروحه خاليدر هر دو موضوع لذا شکا

، ١٣٩٣ و ١٣٩٢ سال ٢٨، ١٣٩١ سال ٢٣در مورد مشابه با موضوع ابطال مواد  ـ ٦
مه ي و پرداخت جر١٠٠ون ماده يسي کمي از رأ بعدياني اعيعوارض ابقا (١٣٩٤ سال ٢٧

 هيأتل مطرح شده بود موضوع به ي شهر اردبيت شورايکه به طرف) در زمان مراجعه
 ي برابر رأهيأتن ي ارجاع و ايوان عدالت اداري و اسناد دي عمران، شهرسازيتخصص
ق طب« مقرر نموده ٩٥/٤٣٨/ صادره در پرونده کالسه هـ ع٩٧٠٩٩٧٠٩٠٦٠٠٠٢٧شماره 

 کشور و انتخاب ي اسالميف و انتخابات شوراهايالت، وظاي قانون تشک٧١ ماده ١٦بند 
ر يين تغيا لغو عوارض شهر و همچني يح برقراريب لواي تصو١٣٧٥شهرداران مصوب سال 

 شود و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست عمومي دولت که از سوي وزارت کشور اعالم مينوع 
 ٥٠ ماده ١هاي شوراي اسالمي شهرها محسوب شده و در تبصره  يتجمله وظايف و مسئولاز 

ز شده است و يد تجوي جدي وضع عوارض محل١٣٨٧ات بر ارزش افزوده مصوب يقانون مال
ه و مازاد بر تراکم ي در تراکم پاينکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانيبا توجه به ا

 ٢١/٢/١٣٩٥ ـ ٧٩ شماره يرأ) ب ( طبق بندها ي و شهرداري اسالميتوسط شوراها
ص ي تشخيارات قانونير قانون و خارج از حدود اختي مغايوان عدالت اداري دي عمومهيأت
 ي عمومهيأت ٩/٨/١٣٩٦ ـ ٧٨٦ و ٢٥/١١/١٣٨٣ ـ ٥٨٧ده و طبق آراء شماره ينگرد

 ماده صد هاي ونيسيم مربوط به کمير از جراي بوده و غيواني ديعوارض از جمله حقوق
 و ١٣٩٣ و ١٣٩٣ سال ٢٨، ماده ١٣٩١ سال ٢٣ن مواد يبنابرا. باشد مي ها ينون شهردارقا

 تعرفه عوارض محلي شهرداري اردبيل تحت عنوان عوارض ابقاء اعياني ١٣٩٤ سال ٢٧ماده 
مه در زمان مراجعه به استثناء عوارض يون ماده صد و پرداخت جريسي کميبعد از رأ
 د، تغيير کاربري و مازاد احداثي بيش از يک برابر از مصوباتپارکينگ، کسري فضاي آزاکسري 

و  ١٢ اسالمي شهر اردبيل، مغاير قانون و خارج از حدود اختيار نبوده و به استناد مواد يشورا
 ».شود قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري رأي به رد شکايت صادر مي ٨٤

  ».دي ندار وجاهت قانونيلذا اعتراض شاک

 در خصوص ادعاي شاکي مبني بر مغايرت مصوبه مورد اعتراض با شرع مقدس اسالم،
 اعالم ١٠/٤/١٣٩٩ ـ ١٨٤٦٨/١٠٢/٩٩ نگهبان به موجب نامه شماره يرشورايمقام دب قائم

  :کرده است که
  تعرفه عوارض محلي٢٠، موضوع ماده ٥/٥/١٣٩٨ ـ ٩٨٠٠٢١٢عطف به نامه شماره «

 برداري در کاربري  در خصوص عوارض بهره١٣٩٧اردبيل در سال  بهاي خدمات شهرداريو 
 ي نگهبان مورد بحث و بررسي معظم شوراي فقها٣/٤/١٣٩٩رمرتبط، در جلسه مورخ يغ

چنانچه شوراي اسالمي شهر از لحاظ قانوني : گردد گرفت که به شرح ذيل اعالم نظر ميقرار 
 رض تعيين شده نيز متضمن اجحاف نباشد،جعل عوارض مربوطه را داشته باشد  و ميزان عواحق 

  ».ين شرع شناخته نشدمصوبه خالف مواز
ن يس و معاوني با حضور رئ٣٠/١٠/١٣٩٩خ ي در تاريوان عدالت اداري دي عمومهيأت

 و ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث
  . مبادرت کرده استي صدور رأر بهيت آراء به شرح زي با اکثريبررس

  
   عموميهيأترأي 

 که يي در شهرهايشهردار« مقرر شده ي قانون شهردار٥٥ ماده ٢٤ طبق بند  ـ الف
 نوع ي ساختمانهاي ه شده مکلف است طبق ضوابط مذکور در پروانهينقشه جامع شهر ته

ساختماني استفاده از ساختمان را قيد کند و در صورتي که برخالف مندرجات پروانه 
 منطقه غير تجاري، محل کسب يا پيشه يا تجارت داير شود، شهرداري مورد را در کميسيون در

 و ينکه اعطاء مجوز برخالف کاربرينظر به ا» .نمايد مي مطرح ١٠٠ ماده ١مقرر در تبصره 
ن ي قانون مذکور است، همچن٥٥ ماده ٢٤  و بندي قانون شهردار١٠٠ر ماده ياخذ وجه مغا

 ٢٤/٥/١٣٩٦ ـ ٤٨٩شماره  از جمله آراء يدالت اداريوان ع دي عمومهيأتء متعدد در آرا
ها مغاير قانون  برداري موقت از ساختمان اخذ عوارض ساليانه بهره ١٢/٢/١٣٩٦ ـ ٨٥و 
 ٢٠خارج از حدود اختيارات شوراي اسالمي شهر تشخيص و ابطال شده است، بنابراين ماده و 

) استفاده از کاربري غير مصوب(ري در کاربري غير مرتبط بردا تحت عنوان عوارض بهره
ر قانون و يل مغاي شهر اردبي اسالميل مصوب شوراي اردبي شهردار١٣٩٧ تعرفه سال از

 ٨٨ و ماده ١٢ ماده ١ و مستند به بند  شهر استي اسالميارات شورايخارج از حدود اخت
  .شود مي ابطال ١٣٩٢ سال  مصوبيوان عدالت اداري دين دادرسييالت و آيقانون تشک

 ١٠/٤/١٣٩٩ـ  ١٨٤٦٨/١٠٢/٩٩مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره  بـ  قائم
چنانچه شوراي اسالمي شهر از «: نظر فقهاي شوراي نگهبان را به اين شرح اعالم کرده است که

ز متضمن لحاظ قانوني حق جعل عوارض مربوطه را داشته باشد و ميزان عوارض تعيين شده ني
رأي ) الف(نظر به اينکه به موجب بند » .اجحاف نباشد، مصوبه خالف موازين شرع شناخته نشد

حاضر، تصويب مصوبه مورد اعتراض مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات شوراي اسالمي شهر 
تشخيص شده است، بنابراين با لحاظ مفهوم مخالف نظر فقهاي شوراي نگهبان مصوبه مورد 

 قانون ١٣ و ٨٨ و مواد ٨٧ و ماده ٨٤ ماده ٢اض مغاير شرع نيز هست و در اجراي تبصره اعتر
 و تبعيت از نظر فقهاي شوراي ١٣٩٢تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 

  .شود نگهبان، به لحاظ مغايرت مقرره مورد اعتراض با موازين شرعي از تاريخ تصويب ابطال مي
  رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدکاظم بهرامي                      

  
  ٠٤/١٢/١٣٩٩                                                                        ٩٩٠١٠٦٥شماره

 بسمه تعالي
  جناب آقاي اكبرپور

  مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايران هيأترئيس 
 اره دادنامهـوان عدالت اداري به شمـومي ديـ عمهيأته از رأي ـك نسخي

ـ ٥٠١٦٤٨به موجب بخشنامه شماره «:  با موضوع٠٤/١١/١٣٩٩ مورخ ٩٩٠٩٩٧٠٩٠٥٨١١٦٠٠  
العاده ويژه به كاركنان ستاد مركزي  ريزي كشور، پرداخت فوق  سازمان مديريت و برنامه٢٠/٢/١٣٩٥

 مشروط به تأمين اعتبار تجويز كرده است، ١/١/١٣٩٥ را از تاريخ و ستاد استاني استان مازندران
اند حكم به رد شكايت صحيح و   بازنشسته شده١/١/١٣٩٥بنابراين آنجا كه شاكيان قبل از تاريخ 

  .گردد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي» موافق مقررات است
  ت اداري ـ مهدي دربينهاي تخصصي ديوان عدالهيأت عمومي و هيأتمديركل 

  
  ٩٩٠١٠٦٥: شماره پرونده      ١٦٠٠: شماره دادنامه      ٤/١١/١٣٩٩: تاريخ دادنامه

  يوان عدالت اداري دي عمومهيأت :مرجع رسيدگي
  يبي عبداله حبي آقا:کننده تعارض اعالم
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    يوان عدالت اداري اعالم تعارض در آراء صادر شده از شعب د:موضوع
ت يري قانون مد٦٨ ماده ١٠ژه بند ي والعاده فوقوص پرداخت  در خص:کار گردش
 آراء يوان عدالت اداري مازندران، شعب دي به کارکنان بازنشسته استانداريخدمات کشور

  .اند کرده صادر يمتفاوت
  :ر استي و مشروح آراء به قرار زها  پروندهکار گردش

 ي رسولي شعبانعليآقا در مورد دادخواست يوان عدالت اداري دي بدو٣٦شعبه ـ ١
 به خواسته الزام به پرداخت ي کشوري مازندران و صندوق بازنشستگيت استانداريبه طرف

ژه به ي والعاده فوق و الزام به پرداخت کسورات ينيژه مطابق حکم کارگزي والعاده فوق يالير
 و پرداخت معوقات آن به موجب دادنامه ي و اصالح حکم بازنشستگيصندوق بازنشستگ

ر صادر يت به شرح زي به ورود شکاي رأ٢٤/٦/١٣٩٧ ـ ٩٧٠٩٩٧٠٩٥٧٠٠١٦٥٥شماره 
  :کرده است

 مازندران، صندوق يت استانداري به طرفي رسولي شعبانعليت آقايدر خصوص شکا
ژه و الزام به پرداخت ي والعاده فوق يالي با خواسته الزام به پرداخت ري کشوريبازنشستگ
 و پرداخت ي و اصالح حکم بازنشستگيصندوق بازنشستگژه به ي والعاده فوقکسورات 

 ١٠ات پرونده، به موجب بند يع محتويت به جميمعوقات آن به شرح  دادخواست، با عنا
 يژه در موارد خاص با توجه به عواملي والعاده فوق يت خدمات کشوريري قانون مد٦٨ماده 

 ها در درآمد ملي، ير اقتصادي فعاليتپذيري، تأث المللي، ريسک قبيل بازار کار داخلي و بيناز 
سازمان شنهاد يت کار با پي و حساسيقاتي و تحقي و ستاديف تخصصيت و وظايانجام فعال

 ها از مشاغل در برخي از دستگاه%) ٢٥(اي براي حداکثر   وزيران امتياز ويژههيأتتصويب و 
 ـ هـ٥٠٠٠٠ت/١٣٨٠٩١نکه به موجب مصوبه شماره ينظر به ا. در نظر گرفته خواهد شد

 قانون ٦٨ ماده ١٠ موضوع بند يژه مشاغل تخصصي والعاده فوق ي برقرار١٥/١١/١٣٩٣
ر نظر ي مستقل زهاي  و سازمانها  وزارتخانهي کارکنان ستادي برايت خدمات کشوريريمد
 و حساس را به عهده يقاتي، تحقي، ستاديف تخصصيت و وظايجمهور که انجام فعال سيرئ

 مصرح در يها يژگيط و ويست و پنج درصد از مشاغل که واجد شرايثر ب حداکيدارند برا
ده است، يران رسي وزهيأتب ي که قبالً به تصوي و با احتساب مشاغلباشند ميبند مذکور 

هاي مشمول حداکثر تا سي و پنج درصد  با کارايي و اثربخشي کارکنان ستادي دستگاهمتناسب 
 ريزي  سازمان مديريت و برنامهتأييدط به وجود اعتبار و هاي مستمر، مشرو العاده حقوق و فوق

  به نحوي که متوسط پرداختي به کارکنان آن دستگاه از شصت درصد سقف تعيين شدهکشور
 در حکم يژه قبل از بازنشستگي والعاده فوقنکه ينظر به ا. د، مجاز استيتجاوز ننما

. باشد مي را دارا الذکر فوق ط مقرر مصوبهي شرايده است لذا شاکي درج گردينيکارگز
 .گردد ضمن پذيرش خواسته حکم به ورود و الزام به اجابت خواسته صادر و اعالم ميهذا يعل
وان يدنظر ديدنظر در شعب تجديست روز پس از ابالغ قابل تجدي ظرف مهلت بين رأيا

  .ي استعدالت ادار
 ٦/٥/١٣٩٨ ـ ٩٨٠٩٩٧٠٩٥٩٣٠٢٠٣١ تجديدنظر به موجب دادنامه شماره ٢٣اما شعبه 

 :ر صادرکرده استيت به شرح زي به رد شکاي مذکور را نقض و رأيرأ
 ١٥/١١/١٣٩٣ ـ  هـ ٥٠٠٠٠ت١٣٨٠٩١ک مصوبه ين که مطابق بند ينظر به ا

 هاي العاده فوق و پنج درصد حقوق و يژه حداکثر تا سيو العاده فوقران پرداخت ي وزهيأت
ريزي کسور تجويز شده است  سازمان مديريت و برنامه تأييدمشروط به وجود اعتبار و  ،مستمر

 مصوبه و پرداخت ي اعتبار اجراتأمين مازندران به جهت عدم ين که استانداريبا توجه به ا
دنظرخوانده ين که تجدي انجام داده است و به لحاظ ا١/١/١٣٩٥خ يژه را از تاري والعاده فوق

 محروم شده است العاده فوقن ين از اي بازنشسته شده است بنابرا٢٩/١٢/١٣٩٤خ يدر تار
ص ي موجه تشخيدنظرخواهين اقدامات انجام شده مطابق مقررات بوده است و تجديبنابرا

 ضمن نقض يوان عدالت اداري دين دادرسييالت و آي قانون تشک٧١و مستند به ماده 
  .طعي استرأي صادره ق. گردد معترض عنه حکم به رد شکايت شاکي صادر و اعالم ميدادنامه 
 بدوي ديوان عدالت اداري در مورد دادخواست آقاي عبداله حبيبي ٢٦ـ شعبه ٢

 العاده طرفيت استانداري مازندران و صندوق بازنشستگي کشوري به خواسته پرداخت فوق به
 و ي به حساب صندوق بازنشستگي و پرداخت کسورات قانونينيژه مطابق حکم کارگزيو

  به موجب دادنامه شماره١٣٩٤اخت معوقات آن از اسفند  و پردياصالح حکم بازنشستگ
  :ر صادر کرده استيت به شرح زي به رد شکاي رأ١٣٩٦/ ٧/٨ ـ ٩٦٠٩٩٧٠٩٠٠١٠٢٣١٤

 قانون ٧ قانون برنامه پنجم توسعه و بند ث ماده ٢٩مطابق ماده : نکه اوالًينظر به ا
 که اعتبار ياشند تا زمان بي که توام با بار ماليماتيبرنامه ششم توسعه مصوبات و تصم

ک  ـ خ ـ م ـ  ق٦٨ ماده ١٠ به صراحت بند اًي ثانباشد مي نگردد قابل اجرا نتأمينمربوطه 
باشد  ريزي مي العاده ويژه بند موصوف منوط به موافقت سازمان مديريت و برنامه فوقپرداخت 

 سازمان ياد شدهحسب مفاد اليحه دفاعيه طرف شکايت بار مالي مصوبه تأمين نگرديد و که 
ت بشرح يحات مکتوب طرف شکايز دستور عدم پرداخت داده است لذا با توجه به توضين

ه واصله يات پرونده باالخص مفاد جوابير محتويت به مفاد سايه واصله و با عنايحه دفاعيال
 همين اساس چون تخلفي داللت بر صحت اقدامات و تصميمات مشتکي عنه داشته و برکه 

 و مقررات ذيربط در اين مورد مشهود نيست و ايراد موجهي از سوي شاکي از قوانين
 الذکر بنا بر کيفيت موجود عملکرد آن مرجع وارد نگرديده است و خواسته مطروحه فوق به
تحقق را ندارد و الزام طرف شکايت به اجابت خواسته مزبور فاقد مبناي قانوني است ت يقابل

 حکم به رد ١٣٩٢ مصوب يوان عدالت اداري قانون د٥٨  و١٠ن به استناد مواد يبنابرا
 روز پس از ٢٠رالذکر ظرف ي ق اخ٦٥ وفق ماده ين رأي، اگردد ميت صادر و اعالم يشکا

  .وان استيد نظر دي در شعب تجديدنظرخواهيابالغ قابل تجد
 ٢٤ در شعبه ١٦/٢/١٣٩٧ـ  ٩٧٠٩٩٧٠٩٥٥٢٠٠٧٦٩اين رأي به موجب دادنامه شماره 

  . قرار گرفته استتأييد مورد دنظريتجد
  بدوي ديوان عدالت اداري در مورد دادخواست آقاي سيدحسن حسيني٤١ـ شعبه ٣
 ١٠ژه موضوع بند ي والعاده فوق مازندران به خواسته الزام به پرداخت ياستاندار تيبه طرف
 به موجب دادنامه شماره يني مطابق حکم کارگزيت خدمات کشوريري قانون مد٦٨ماده 

  : رأي به ورود شکايت به شرح زير صادر کرده است١٧/٩/١٣٩٥ ـ ٩٥٠٩٩٧٠٩٠٤١٠١٣٢٩
  ينين که حکم کارگزيات پرونده نظر به اي اوراق و محتويبا توجه به بررس

 قانون ٦٨ ماده ١٠ژه بند ي والعاده فوق ي جهت برقرار٢٦/١/٩٤ ـ  ٩٤٠١٠٥٠٢/٦٢/٨٦
 حقوق و يستيز باي و نهادها نها نده است و سازماي صادر گرديت خدمات کشوريريمد
 بر عدم پرداخت وجود يليند و دلي پرداخت نمايني کارکنان را مطابق احکام کارگزيايمزا

 آيينالت و ي قانون تشک١٠ص و مستندا به ماده يت مطروحه موجه تشخيندارد لذا شکا
صادره  يرأ. گردد ميت صادر و اعالم ي حکم به ورود شکايوان عدالت اداري ديدادرس
  . استيوان عدالت اداريدنظر دي روز پس از ابالغ قابل اعتراض در شعب تجد٢٠ظرف 

 ٢٧ در شعبه ٣٠/٥/١٣٩٦ ـ ٩٦٠٩٩٧٠٩٥٦٠٠١٦٤١اين رأي به موجب دادنامه شماره 
  . قرار گرفته استتأييددنظر مورد يتجد

ب ي حجت اله غري در مورد دادخواست آقايوان عدالت اداري دي بدو٤٣شعبه ـ ٤
 مازندران به خواسته اصالح ي کشوري مازندران و سازمان بازنشستگيت استانداريه طرفب

 ي و الزام به پرداخت کسورات قانون٩/٢/١٣٩٥ ـ ٧١٠٠٨٠١٩ شماره يحکم بازنشستگ
 العاده العاده ويژه به حساب صندوق بازنشستگي کشوري و الزام به پرداخت معوقات فوق فوق

 ٢٣/١١/١٣٩٧ـ  ٩٧٠٩٩٧٠٩٥٧١٠١٤٥٦ه موجب دادنامه شماره ويژه مطابق حکم کارگزيني ب
  :ر صادر کرده استيت به شرح زي به ورود شکايرأ

 با شرح اصالح احکام سابق؛ ي به نام شاکي اصدارينيت به مفاد احکام کارگزيبا عنا
ت يبه جهت لزوم تبع. باشد ميجه اصالح احکام محرز ي از نتي در برخوردارياستحقاق شاک

ر در ارقام احکام يي و پرداخت مبالغ حاصل از تغي موجد حق شاکياز قانون استناداداره 
الت و ي از قانون تشک٦٥ و ٥٨، ١١، ١٠سنوات اشتغال به استناد مقررات مذکور و مواد 

ت به نحو محاسبه و پرداخت مبالغ ي حکم به ورود شکايوان عدالت اداري دين دادرسييآ
 صادره ي سنوات مذکور بر اساس احکام اصالحي پرداختالتفاوت  از احتساب مابهيناش

خ يست روز از تاري ظرف بي اصداريرأ. گردد مي مازندران صادر و اعالم يتوسط استاندار
  .باشد ميوان يدنظر دي در شعب تجديدنظرخواهي قابل تجد ـ ابالغ

  . شده استي قطعيدنظر خواهي به لحاظ عدم تجدين رأيا
ن يس و معاوني با حضور رئ٤/١٠/١٣٩٩خ ي در تاريت اداروان عدالي دي عمومهيأت

 و ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث
  . مبادرت کرده استير به صدور رأيت آراء به شرح زي با اکثريبررس

  
  رأي هيأت عمومي

  . تعارض در آراء محرز است ـالف
: يت خدمات کشوريري قانون مد٦٨به موجب ماده  ً:اوال نکهي با توجه به ا ـب

، المللي بين و يل بازار کار داخلي از قبيژه در موارد خاص با توجه به عواملي والعاده فوق«
 و يف تخصصيت و وظاي، انجام فعالي در درآمد ملها تي فعالير اقتصادي، تأثپذيري سکير

ژه ياز ويران امتي وزهيأتب يسازمان و تصوشنهاد يت کار با پي و حساسيقاتي و تحقيستاد
از يسقف امت%) ٥٠( تا ي اجرائهاي  از دستگاهياز مشاغل، در برخ%) ٢٥( حداکثر ي برايا

» .ن فصل در نظر گرفته خواهد شدي مستمر مذکور در اهاي العاده فوقحقوق ثابت و 
 ١٥/١١/١٣٩٣ ـ هـ ٥٠٠٠٠ت١٣٨٠٩١ شماره نامه تصويبران به موجب ي وزهيأت :اًيثان
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ت و يري سازمان مدتأييدمشروط به وجود اعتبار و « را يژه مشاغل تخصصي والعاده فوق
ريزي کشور به موجب  سازمان مديريت و برنامه : ثالثاً.مجاز دانسته است»  کشوريزير برنامه

 و العاده ويژه به کارکنان ستاد مرکزي  پرداخت فوق٢٠/٢/١٣٩٥ ـ ٥٠١٦٤٨بخشنامه شماره 
ن يز کرده است، بنابراي اعتبار تجوتأمين مشروط به ١/١/١٣٩٥خ ي را از تاري استانستاد

 و صرف اند شده بازنشسته ١/١/١٣٩٥خ يان آراء موضوع تعارض قبل از تاريآنجا که شاک
 تواند مبناي عمل قرار گرفته و حق مکتسب احکام کارگزيني اشتباه و خالف مقررات نميصدور 

. ح و موافق مقررات استيت صحي بر رد شکاين آراء صادر شده مبنياد، بنابرکن ميجاد نيا
وان ي دين دادرسييالت و آي قانون تشک٨٩ و ماده ١٢ ماده ٢استناد بند  به ين رأيا

 ير مراجع اداري و سايوان عدالت اداري شعب دي برا١٣٩٢ مصوب سال يعدالت ادار
  . استاالتباع الزممربوط در موارد مشابه 

  رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدکاظم بهرامي                      
  

  ٠٤/١٢/١٣٩٩                                                                        ٩٩٠١١١٠شماره
 بسمه تعالي

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

 اره دادنامهـوان عدالت اداري به شمـومي ديـ عمهيأته از رأي ـيك نسخ
با توجه به اينكه . اعالم تعارض«:  با موضوع٠٤/١٠/١٣٩٩ مورخ ٩٩٠٩٩٧٠٩٠٥٨١١٦٠١

باشد و  مي) نيكو(درصد سهام شركت پتروپارس متعلق به شركت بازرگاني نفت ايران ١٠٠
شود  ت در نتيجه اين شركت دولتي محسوب ميشركت متعلق به شركت ملي نفت ايران اساين 

هاي تعارض با شركت پتروپارس به صورت  و از آنجا كه رابطه قراردادي شاكيان پرونده
خريد خدمت و مبتني بر قانون كار شده است، رسيدگي به دعاوي و اختالفات ايشان 

 به پيوستجهت درج در روزنامه رسمي » شركت در صالحيت مراجع حل اختالف كار است با
  .گردد ارسال مي

  هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربينهيأت عمومي و هيأتمديركل 
  

  ٩٩٠١١١٠: شماره پرونده     ١٦٠١: شماره دادنامه      ٤/١١/١٣٩٩: تاريخ دادنامه
  يوان عدالت اداري دي عمومهيأت :مرجع رسيدگي

  ي اردستانيعي ابوالفضل شفي آقا:کننده تعارض اعالم
    يوان عدالت اداري اعالم تعارض در آراء صادر شده از شعب د:موضوع
ت يت به طرفينکه شکاي بودن شرکت پترو پارس و اي در خصوص دولت:کار گردش
 يوان عدالت ادارير، شعب ديا خي باشد ميت مراجع حل اختالف اداره کار يآن در صالح

  .اند کرده صادر يآراء متفاوت
  :ر استيمشروح آراء به قرار ز و ها  پروندهکار گردش
 يعي ابوالفضل شفي در مورد دادخواست آقايوان عدالت اداري دي بدو٤٦شعبه: الف

 اردستاني به طرفيت شرکت پتروپارس به خواسته الزام به اعمال مدرک تحصيلي کارشناسي ارشد
  ـ٩٥٠٩٩٧٠٩٥٧١٠٢٢٥٩استفاده از مزاياي استخدامي آن به موجب رأي قطعي شماره  و

 مذکور يمتن رأ. ت اداره کار صادر کرده استيت به صالحي قرار عدم صالح١٨/١٢/١٣٩٥
 :ر استيبه قرار ز

با توجه به اين که براساس اوراق و محتويات پرونده از جمله قرارداد شماره 
 و پاسخ خوانده، بين شاکي و طرف شکايت رابطه کارگري و ١٤/٦/١٣٩٥ ـ ١١٤

 توجه به اين که رسيدگي به اختالفات ناشي از روابط کارفرمايي برقرار است و با
هاي   قانون کار، ابتداء در صالحيت هيأت١٥٧کارگري و کارفرمايي مطابق ماده 

را صالح به رسيدگي  اداره کار قرار دارد، بنابراين شعبه خود تشخيص و حل اختالف
سي ديوان، قرار  قانون تشکيالت و آيين دادر٤٨ندانسته، در نتيجه به استناد ماده 

قرار . گردد عدم صالحيت به صالحيت هيأت تشخيص اداره کار شهر تهران صادر مي
 هيأت عمومي ديوان عدالت ١٥/٢/١٣٩٣ مورخ ١٢٦صادره با توجه به رأي شماره 

مقرر است دفتر پرونده پس از برگ شماري و کسر از آمار به . اداري قطعي است
  .دار ارسال گردد مرجع صالحيت

 يعي ابوالفضل شفي در مورد دادخواست آقايوان عدالت اداري دي بدو٦٤شعبه : ب
 و اردستاني به طرفيت اداره تعاون کار و رفاه اجتماعي واحد ميرزاي شيرازي به خواسته نقض

 حل اختالف به موجب دادنامه شماره هيأت ٢٨/١/١٣٩٦ ـ ١/٢٣٠٢ شماره يابطال رأ
  : صادر کرده استير رأيرح ز به ش١٣/٩/١٣٩٨ ـ٩٨٠٩٩٧٠٩٠١٨٠٢٩٤٧

 در خصوص شکايت شاکي به طرفيت هيأت حل اختالف اداره تعاون کار و رفاه اجتماعي
 هيأت ٢٨/١/١٣٩٦ ـ ١/٢٣٠٢ شماره ي به خواسته نقض و ابطال رأيرازي شيرزايواحد م

 ٢٠/٩/١٣٩٥نده شرکت پترو پارس در جلسه مورخ يت به اظهارات نمايحل اختالف، با عنا
 است ينکه شرکت مذکور دولتي بر اي مبن٢٦٧ حل اختالف مضبوط در صفحه هيأت
نده کارفرما يد اظهارات نماي مو٣٧٨حه مضبوط در صفحه ي در الين اظهارات شاکيهمچن

د که از ينتر تريران اي سهام آن متعلق به شرکت نفت١٠٠بوده که شرکت پترو پارس 
ز ي ني است و شغل شاکي دولتهاي  نفت و جزء شرکتي وابسته به شرکت ملهاي شرکت

ق ننموده که ين خصوص تحقي در اکننده يدگي رسهيأت باشد مي نياز مشاغل کارگر
 که ي بودن و شغل شاکيرا در صورت دولتي زيا خصوصي است يشرکت مذکور دولت

 به اختالف يدگيت رسي صالحيدگي رسهيأت قانون کار، ١٨٨ نبوده طبق ماده يکارگر
 موجه يت شاکين شکاي است، بنابرايت محاکم عموميشته و در صالحن را ندايمابيف

 ين دادرسييالت و آي از قانون تشک٦٥ و ٢، ١٠ص به استناد ماده مذکور و مواد يتشخ
ارجاع ديوان عدالت اداري حکم به ورود شکايت مطروحه و نقض دادنامه معترض عنه و 

. گردد مين دادنامه صادر و اعالم يت مفاد اي مجدد با رعايدگي مربوطه جهت رسهيأت به
وان يدنظر دي در شعب تجديدنظرخواهي روز پس از ابالغ قابل تجد٢٠ صادره ظرف يرأ

  .باشد مي يعدالت ادار
 در ١٤/١١/١٣٩٨ ـ ٩٨٠٩٩٧٠٩٥٥٤٠٣٥٨٢ به موجب دادنامه شماره ين رأيا
  . قرار گرفته استتأييددنظر مورد ي تجد١٣شعبه 

ن يس و معاوني با حضور رئ٤/١١/١٣٩٩خ ي در تاري اداروان عدالتي دي عمومهيأت
 و ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث

  . مبادرت کرده استير به صدور رأيت آراء به شرح زي با اکثريبررس
  

  رأي هيأت عمومي
  .تعارض در آراء محرز است ـ الف
 درصد سهام شرکت پتروپارس متعلق به شرکت ١٠٠نکه ي ابا توجه به: اوالً ـ ب

ران است و ي نفت اين شرکت متعلق به شرکت مليباشد و ا يم) کوين(ران ي نفت ايبازرگان
ف و ي قانون وظا١٠بر اساس ماده : اًيثان. شود ي محسوب ميجتاً شرکت پتروپارس دولتينت

 و پرداخت حقوق و يستخدام و اي ادارهاي ، نظام١٣٩١ارات وزارت نفت مصوب ياخت
 شاغل ي و تخصصياتي عملي تابعه وزارت نفت که در واحدهاهاي  کارکنان شرکتيايمزا
نامه خاصي است که بدون الزام به رعايت قانون مديريت خدمات کشوري  باشند تابع آيين مي

تهيه جمهور   معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيستأييدبا پيشنهاد وزارت نفت و 
 مذکور، نامه آيين ٢ ماده ١٠ و٩ ي و به موجب بندهارسد ميجمهور  يسب رئي به تصوو

کارکنان ـ ٩«: اند شدهم ير مشمول تقسيکارکنان صنعت نفت به دو دسته مشمول و غ
 قانون ١ ماده يف بندهاي عبارت است از کارکنان صنعت نفت که مشمول تعار:مشمول
انداز و رفاه کارکنان صنعت  ، پسي بازنشستگهاي دوققانون نفت بوده و در صن اصالح 

به کارکنان شاغل در صنعت نفت : ر مشموليکارکنان غـ ١٠. ت داشته باشندينفت عضو
 آن ١٢و ماده » .باشند هاي استخدامي گردد که تابع قانون کار و يا ساير نظام اطالق مي

ن ييتع«: ت مقرر داشته خصوص مقررات و ضوابط حاکم بر روابط کارمند و صنعت نفدر
ارات صنعت ي مربوط از اختي و استخدامير مقررات ادارينوع استخدام، محل خدمت و سا

 و رسد مينده صنعت نفت ي کارمند و نماي به امضاينفت است که در قرارداد استخدام
رش و عمل به مقررات و ضوابط مذکور ي متعهد به پذي قرارداد استخداميکارمند با امضا

 مقررات خاص ي، داراياتي عملين گرچه کارکنان شاغل در واحدهايبنابرا ».شود مي
از شمول قانون کار خارج هستند ولي   قانون کار١٨٨استخدامي هستند و طبق ماده 

 از يا  کارکنان صنعت نفت، عدهي و استخدامي ادارهاي  نظامنامه آيين که در يي آن جااز
 رابطه قراردادي شاکي با شرکت پتروپارس به صورت  تابع قانون کار دانسته شده وکارکنان

 و اختالفات ي به دعاويدگيم شده است، رسي بر قانون کار تنظيد خدمت و مبتنيخر
ه ي وحدت رويت مراجع حل اختالف کار است و موضوع از رأيشان با شرکت در صالحيا

. ت هيأت عمومي ديوان عدالت اداري منصرف اس٣/٥/١٣٩٦ ـ ٤١٨ و ٤١٧شماره 
وان ي د٤٦ شعبه ١٨/١٢/١٣٩٥ ـ ٩٥٠٩٩٧٠٩٥٧١٠٢٢٥٩ شماره ي به مراتب رأبا توجه

 ٨٩ و ماده ١٢ ماده ٢به استناد بند  ين رأيا. ح و موافق مقررات استي صحيعدالت ادار
وان ي شعب دي برا١٣٩٢ مصوب سال يوان عدالت اداري دين دادرسييالت و آيقانون تشک
  . استاالتباع الزم مربوط در موارد مشابه يرر مراجع اداي و سايعدالت ادار
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