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

  1401ماه  فروردین ام  سی شنبه سه

22453 شماره هشتمسال هفتاد و   

   و رفع تعارض بین آراي هیأت عمومی 91موافق اعمال ماده  : هیأت عمومی دیوان عدالت اداري با موضوع4 رأي شماره
  2  شعب دیوان عدالت و سایر مراجع اداري  ١٧/١٢/١٤٠٠   صحیح است1393 سال 575رأي شماره 

  دستورالعمل اجرایی مصوبه:  هیأت عمومی دیوان عدالت اداري با موضوع3216 الی 3213هاي رأي شماره
   شوراي عالی انقالب فرهنگی درخصوص نقل و انتقال فرزندان اعضاي هیأت علمی25/4/13925ـ 735 جلسه 

 شوراي عالی انقالب فرهنگی 25/4/1392ـ 735اجرایی مصوبه جلسه ، متمم دستورالعمل 1399 مصوب تیرماه 
 و متمم 1399مبنی بر الحاق تسهیالت انتقال مشروط به نقل و انتقال فرزندان اعضاي هیأت علمی مصوب مهرماه 

 شوراي عالی انقالب فرهنگی مبنی بر الحاق تسهیالت انتقال 25/4/1392ـ 735دستورالعمل اجرایی مصوبه جلسه 
 و  که توسط وزراي علوم، تحقیقات و فناوري1400 و انتقال فرزندان اعضاي هیأت علمی مصوب شهریور ماه شروط به نقلم

  اند از تاریخ تصویب ابطال شد بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رئیس دانشگاه آزاد اسالمی به تصویب رسیده

  3  شوراي عالی انقالب فرهنگی  ٣٠/١١/١٤٠٠

   19/8/1400ـ 131313 مکاتبه شماره 4بند  : هیأت عمومی دیوان عدالت اداري با موضوع3221 رأي شماره
  5  وزارت کشور  ٧/١٢/١٤٠٠  دابطال ش. معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت کشور که متضمن تجویز انتصاب دهیاران به عنوان بخشدار است

  در بخشنامه » و تعهدات«عبارت :  هیأت عمومی دیوان عدالت اداري با موضوع3222رأي شماره 
  5  سازمان امور مالیاتی کشور  ٧/١٢/١٤٠٠   سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص اعطاي تسهیالت بانکی از تاریخ تصویب ابطال شد21/12/1398ـ102/98/200شماره 

ـ /8485/232قسمت اخیر نامه شماره :  هیأت عمومی دیوان عدالت اداري با موضوع3223اره رأي شم  11/8/1400ص 
   آن مقرر شده است که معافیتسمدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور که براسا
  بندي براي غیر در قبال دریافت مابه ازاء   از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده قابل تسري به ارائه خدمات بسته
  نخواهد بود از تاریخ تصویب ابطال شد

  6  سازمان امور مالیاتی کشور  ٧/١٢/١٤٠٠

   6ـ8ـ3اطالق بند :  هیأت عمومی دیوان عدالت اداري با موضوع3243 الی 3242هاي  رأي شماره
  7  عالی شهرسازي و معماري ایرانشوراي   ٧/١٢/١٤٠٠  فیت از تاریخ تصویب ابطال شد طرح تفصیلی شهر گلپایگان درخصوص ضابطه استقرار بنا و مشرضوابط

   19/5/1400ـ 470/356979/2775بخشنامه :   هیأت عمومی دیوان عدالت اداري با موضوع3244رأي شماره 
   است1401هاي آموزش دروس در سال  آموزش و پرورش شهرستان گرگان که متضمن ابقاء و ادامه خدمت در گروه
   از تاریخ تصویب ابطال شد

  8   شهرستان گرگانآموزش و پرورش  ٧/١٢/١٤٠٠

 2از تبصره » میزان مدت خدمت ضرورت«عبارت:  هیأت عمومی دیوان عدالت اداري با موضوع3245رأي شماره 
  9  اداري و استخدامی کشورازمان س  ١٤/١٢/١٤٠٠   ابطال شد1399 السهاي اجرایی در   بخش دوم دفترچه هشتمین دوره آزمون فراگیر استخدامی دستگاه11بند 

ـ 87 جدول موضوع مصوبه شماره 1  ردیف ـ1:  هیأت عمومی دیوان عدالت اداري با موضوع3246رأي شماره   5   
 را نیز مشمول تعیین قدرالسهم مترمربع 500 شوراي اسالمی شهر قهدریجان که اراضی کمتر از 17/3/1397مورخ 

ـ 87 مصوبه شماره1ـ تبصره2. سرانه معابر اعالم کرده از تاریخ تصویب ابطال شد    شوراي اسالمی 17/3/1397رخ مو 5 
  شهر قهدریجان از جهت الزام اشخاص به تهاتر طلب خود بابت تملک اراضی ایشان توسط شهرداري

   با عوارض ارزش افزوده ملک یا عوارض پروانه مسکونی یا تجاري امالك به تبعیت از نظر فقهاي شوراي نگهبان
   از تاریخ تصویب ابطال شد

  9  شهر قهدریجانشوراي اسالمی   ١٤/١٢/١٤٠٠

   دفترچه عوارض و بهاي خدمات شهرداري اراك4ماده :  هیأت عمومی دیوان عدالت اداري با موضوع3247رأي شماره 
  هاي ذیل آن که تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربري امالك  و تبصره1398 در سال 

   به تصویب شوراي اسالمی این شهر رسیده از تاریخ تصویب ابطال شد
  10  اراكشهر  شوراي اسالمی  ١٤/١٢/١٤٠٠
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  صفحه  دستگاه اجراء کننده  بیخ تصویتار  )هی وحدت رواءن و مقررات و مصوبات آریقوان(عنوان مندرجات 
 تعرفه عوارض 35ـ 18 از تعرفه شماره 6و5هاي  ردیف:  هیأت عمومی دیوان عدالت اداري با موضوع3248رأي شماره 

حق عبور (برداري موقت به صورت سالیانه  ه تحت عنوان بهاي خدمات بهره شهرداري بروجرد ک1399بهاي خدمات سال 
  برداري تجاري با استفاده از فضاي سبز به تصویب شوراي اسالمی این شهر رسیده ابطال شد و ارزش افزوده بهره) موقت

  11   شهر بروجردشوراي اسالمی  ١٤/١٢/١٤٠٠

 از تعرفه عوارض و درآمدهاي شهرداري 1131فه شماره تعر:  هیأت عمومی دیوان عدالت اداري با موضوع3249رأي شماره 
   که تحت عنوان عوارض ایمنی ساختمانهاي شهري به تصویب شوراي اسالمی این شهر رسیده1400کاشان در سال 

   و متضمن اخذ عوارض در زمان صدور گواهی عدم خالف، پایانکار و بناهاي ساخته شده بدون پروانه در صورت ابقا است 
  تصویب ابطال شداز تاریخ 

  12   شهر کاشانشوراي اسالمی  ١٤/١٢/١٤٠٠

 1399 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 14 از ماده 19بند :  هیأت عمومی دیوان عدالت اداري با موضوع3250رأي شماره 
  12  مدانه شهر شوراي اسالمی  ١٤/١٢/١٤٠٠  دار کردن امالك و اراضی از تاریخ تصویب ابطال شد شهرداري همدان درخصوص اخذ عوارض براي صرف سابقه

   تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري سمنان29ماده :  هیأت عمومی دیوان عدالت اداري با موضوع3251رأي شماره 
   که در رابطه با عوارض بر ارزش افزوده ناشی از تجمیع دو یا چند پالك به تصویب1400 و سازمانهاي وابسته در سال 

   تصویب ابطال شد شوراي اسالمی این شهر رسیده از تاریخ
  13  منانس شهر شوراي اسالمی  ١٤/١٢/١٤٠٠

ـ 256/122/م/430 صورتجلسه شماره 5بند ) الف(قسمت :  هیأت عمومی دیوان عدالت اداري با موضوع3252رأي شماره 
   کمیته موضوع توزیع عوارض آالیندگی استان بوشهر که توسط مرجع صالح به تصویب نرسیده24/12/1398

  شد از تاریخ تصویب ابطال 
  14  اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر  ١٤/١٢/١٤٠٠

 تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهري شهرداري 17ماده :  هیأت عمومی دیوان عدالت اداري با موضوع3253رأي شماره 
   که تحت عنوان خودیاري شهروندان و هدایاي دریافتی به تصویب شوراي اسالمی این شهر رسیده1400جلین در سال 

  است از تاریخ تصویب ابطال شد... بندي و   متضمن اخذ مبالغی از شهروندان براي اجراي زیرسازي، آسفالت و جدول و
  15   شهر جلینشوراي اسالمی  ١٤/١٢/١٤٠٠

 1400 تعرفه عوارض و بهاي خدمات محلی سال 12بند :  هیأت عمومی دیوان عدالت اداري با موضوع3254رأي شماره 
  ان بهاي خدمات صدور استعالم به تصویب شوراي اسالمی این شهر رسیده شهرداري اندیشه که تحت عنو

  از تاریخ تصویب ابطال شد
  16   شهر اندیشهشوراي اسالمی  ١٤/١٢/١٤٠٠

  
  

  
  

  ١٧/١/١٤٠١                                                                          ٠٠٠٤٠٣٠شماره
  بسمه تعالي

  جناب آقاي اکبرپور
  مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوري اسالمی ایران ترئیس هیأ

 نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامهيك 
 و ٩١موافق اعمال ماده «:  با موضوع١٧/١٢/١٤٠٠ مورخ ١٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٠٠٠٤١٤٠

جهت » . صحيح است١٣٩٣ سال ٥٧٥رفع تعارض بين آراي هيأت عمومي رأي شماره 
  . گردد رج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال ميد

ـ    فرد يداهللا اسمعيليمديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري 
  

   ٠٠٠٤٠٣٠ :رونده پشماره         4:ماره دادنامهش       ١٧/١٢/١٤٠٠: خ دادنامهتاري
   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:مرجع رسیدگی

 عدالت وانيد يدادرس نييآ و التيتشک قانون ٩١ ماده الاعم: خواسته موضوع
 -٥٧٥ و ٢٥/٣/١٤٠٠ - ١٠٨٣ شماره آراء به نسبت ١٣٩٢ سال مصوب يادار
   يادار عدالت وانيد يعموم أتيه ٥/١٠/١٣٩٠ مورخ ٤٢٨- ٤٢٩ و ٢٦/٣/١٣٩٣

هاي  أتيه و يعموم أتيه امور در يادار عدالت وانيد ييقضا معاونـ ١ :کار گردش
 به ١/١٢/١٤٠٠ - ٢٠٢/٨٥٤٢٢٧/٩٠٠٠ شماره گزارش يط يادار عدالت وانيد يتخصص

 کارکنان سال انيپا يديع پرداخت مورد در که است کرده اعالم يادار عدالت وانيد سيرئ
 يعموم أتيه در معارض آراء ها، يشهردار زين و يدولتهاي  دستگاه در کار قانون مشمول

 مورخ ٤٢٨ - ٤٢٩ شماره يآرا موجب به که نحو نيا به است شده صادر يادار عدالت وانيد
 ليقب نيا يديع پرداخت ٢٥/٢/١٤٠٠ - ١٤٠٠٠٩٩٧٠٩٠٥٨١١٠٨٣ و ٥/١٠/١٣٩٠

 و شده اعالم ١٣٧٤ سال مصوب دولت کارکنان به يديع پرداخت نحوه قانون تابع کارکنان
- ٩٣١٠٠٩٠٩٠٥٨٠٠٥٧٥ شماره يرأ در يعموم أتيه کنيل گرفته قرار حکم مورد
وسط که اعتراض مورد مقرره ٢٦/٣/١٣٩٣  بر يمبن بود شـده ابالغ رانيا نفت يمل شرکت ـت
 کار يعال يشورا مصوبه مطابق کار قانون تابع کارمندان) يديع (ينوروز پاداش« نکهيا

. نکرد ابطال يشاک استناد مورد مقررات با رتيمغا عـدم ليدل به را» .شد خواهد پرداخت

 با را اعتراض مورد مقرره کشور محاسبات وانيد رالذکرياخ روندهپ در است کرد ادي ستهيشا
  .بود کرده اعالم ريمغا ١٣٧٤ سال مصوب دولت کارکنان به يديع پرداخت نحوه قانون

 تعارض يعموم أتيه شده ادي آراء نيب دييفرما  ميمالحظه که گونه همان هذايعل
 نييآ و التيتشک قانون ٩١ دهما در مقرر حکم ياجرا در شود يم شنهاديپ و دارد وجود
 يعموم أتيه آراء تعارض رفع موضوع ١٣٩٢ سال مصوب يادار عدالت وانيد يدادرس

 نامه يط قدس يشهردار يسو از است ذکر به الزم. رديگ قرار يدگيرس دستورکار در
 از يجمع ن،يقزو يشهردار کارگران از يجمع ،٣٠/١١/١٤٠٠ -٣٠٠٤٠/٣ شماره

 و راحمديبو و هيلويکهگ استان توابع از سوق يشهردار و شتدهد يشهردار کارگران
 يرأ به نسبت يقيحق شخص چند و بلوچستان و ستانيس استانهاي  يشهردار
 به متفاوت يرأ دو چون کنيل شده واصل ياعتراضات يعموم أتيه ٢٥/٣/١٤٠٠-١٠٨٣
 هب آراء تعارض رفع جهت به ٩١ ماده اعمال شنهاديپ شده صادر گفته شيپ شرح

  .شود  ميميتقد محضرتان
 يدادرس نييآ و التيتشک قانون ٩١ ماده ياجرا در يادار عدالت وانيد سيرئـ ٢

 يعموم أتيه به يدگيرس يبرا يعموم أتيه يآرا در تعارض رفع يادار عدالت وانيد
 خيتار در يادار عدالت وانيد يعموم أتيه و کند  ميارجاع يادار عدالت وانيد

 و مستشاران و رؤسا و يادار عدالت وانيد نيمعاون و سيرئ رحضو با ١٧/١٢/١٤٠٠
 به ريز شرح به آراء تياکثر با يبررس و بحث از پس و شد ليتشک وانيد شعب دادرسان
  .است کرده مبادرت يرأ صدور

  
  عمومی هیأت يرأ

 يجمهور کار قانون در کارگران يديع زانيم و مبنا ينيب شيپ عدم به توجـه با: اوالً
 يديع تعيين به مربوط قانون واحده ماده براساس قانونگذار ،١٣٦٩ سال مصوب رانيا ياسالم

 مقرر ٦/١٢/١٣٧٠ مصوب كار قانون مشمول كارگاههاي در شاغل كارگران ساالنه پاداش و
 كارگران از يك هر به مكلّفند كار قانون مشمول كارگاههاي كارفرمايان كلّيه« : که است کرده
 بپردازند پاداش و يديع عنوان به  مزد، آخرين روز شصت معادل كار الس يك نسبت به خود
 مزد حداقل روز نود معادل از نبايستي كاركنان از يك هر به بابت اين از پرداختي مبلغ و

 مشمول کارگران هيکلّ شامل واحده، ماده نيا در مقرر حکم اطالق و »كند تجاوز قانوني روزانه
 براساس هرچند: اًيثان. شود يم يدولت و يخصوص بخش در شاغل کارگران از اعم کار قانون

 شده مقرر ٢٠/١٠/١٣٧٤ مصوب دولت كاركنان به يديع پرداخت نحوه قانون واحده ماده 

http://www.RRK.IR
http://www.DASTOUR.IR
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 خود كاركنان به يديع پرداخت براي ساله هر كه اعتباري است موظّف دولت« : که است
 پرداخت خود كاركنان كلّيه به ساويم  طور به غيرنقدي، يا نقدي از اعم دهد، مي تخصيص

 توجه با يول هستند، آن مشمول واحده ماده نيا براساس زين کار قانون مشموالن و» ...نمايد
 در »يمساو طور به «ديق و ندارد يديع زانيم خصوص در يحيتصر واحده ماده نيا نکهيا به

 يتهايوضع نيمشمول نيب يديع پرداخت در يتساو يبرقرار بر ناظر زين رالذکرياخ قانون صدر
 : نکهيا بر يمبن واحده ماده نيا رياخ قسمت در مقرر حکم و بوده ياستخدام مختلف

 خاص كارمندان به آن امثال يا و سال آخر پاداش عنوان تحت ديگري وجه هرگونه پرداخت«
 کي که کار قانون تابع کارگران به ناظر آن، در مقرر »خاص «ديق داللت به ،»باشد  مي ممنوع
 يدولت يدستگاهها در کار قانون مشمول کارگران نيبنابرا ست،ين شود يم محسوب عام قانون

 و يديع تعيين به مربوط قانون در که شتريب زانيم به يديع افتيدر نهيزم در يتيمحدود
 نييتع ٦/١٢/١٣٧٠ مصوب كار قانون مشمول كارگاههاي در شاغل كارگران ساالنه پاداش
 ياسالم يجمهور کار قانون ٨ ماده در مقرر حکم از اتّخاذ قابل مالک وحدت و ندارند شده،

 به که يدولت يدستگاهها در شاغل کارگران: ثالثاً. است امر نيا ديمؤ زين مستقر عرف و رانيا
 ١٢٤ ماده و يکشور استخدام قانون ٤ ماده تبصره در مقرر حکم چهارچوب در آنها يريکارگ
 يقانون نيمواز نيا در مقرر احکام براساس رد،يگ يم صورت يرکشو خدمات تيريمد قانون
 قانون مقررات شمول از آنها کردن خارج يبرا ييمبنا و هستند کار قانون مقررات تابع اصوالً
 ياساس قانون سوم اصل ٩ بند در مقرر حکم و ندارد وجود يديع پرداخت موضوع در کار

 که است نيا انگريب زين ناروا ضاتيتبع رفع به دولت فيتکل بر يمبن رانيا ياسالم يجمهور
 يديع پرداخت جهت از يدولت و يخصوص بخش در شاغل کارگران انيم يضيتبع دينبا

 و ٢٦/٣/١٣٩٣- ٥٧٥ شماره يآرا نيب تعارض وجود به توجه با و فوق مراتب به بنا. شود برقرار
 با و يادار دالتع وانيد يعموم أتيه ٥/١٠/١٣٩٠ مورخ ٤٢٨- ٤٢٩ و ٢٥/٣/١٤٠٠- ١٠٨٣

 با منطبق که يعموم أتيه ٢٦/٣/١٣٩٣- ٥٧٥ شماره يرأ مذکور، ياستداللها به تيعنا
 ٩١ ماده در مقرر حکم از حاصل جواز يبرمبنا و است حيصح شده، صادر فوق ياستداللها

 مورخ ٤٢٨- ٤٢٩ شماره يآرا ،يادار عدالت وانيد يدادرس نييآ و التيتشک قانون
 واجد و قانون با ريمغا يادار عدالت وانيد يعموم أتيه ٢٥/٣/١٤٠٠- ١٠٨٣ و ٥/١٠/١٣٩٠

 مورخ ٤٢٨- ٤٢٩ شماره يرأ نقض با جهينت در و گردند يم نقض و شده داده صيتشخ اشتباه
 وانيد هجدهم شعبه از صادره ١٨/٣/١٣٨٩- ٩٧٧ شماره يرأ ،يعموم أتيه ٥/١٠/١٣٩٠

 کارگران ساالنه پاداش و يديع نييتع به طهمربو قانون نسخ عدم به استناد با که يادار عدالت
 پرداخت نحوه قانون توسط ٦/١٢/١٣٧٠ مصوب کار قانون مشمولهاي  کارگاه در شاغل

 ٧/٢/١٣٨٨- ٥ شماره يرأ نقض به حکم ٢٠/١٠/١٣٧٤ مصوب دولت کارکنان به يديع
 مـوافق و حيصح کرده، صادر بانه شهرستان ياجتماع رفاه و کار تعاون، اداره صيتشخ أتيه

 نييآ و التيتشک قانون ٨٩ مـاده و ١٢ ماده ٢ بند استناد به و شود  ميداده صيتشخ قانون
 يادار مراجع ريسا و وانيد شعب يبرا ١٣٩٢ سال مصوب يادار عدالت وانيد يدادرس
 ٢٥/٣/١٤٠٠ - ١٠٨٣ شماره يرأ نقض با نيهمچن و است االتباع الزم مشابه موارد در مربوط

 توسعه و يزير برنامه معاون ١٣/٤/١٣٩١- ١٠٤٠٣ شماره نامه يحقوق تباراع ،يعموم أتيه
 يعموم أتيه رالذکرياخ يرأ براساس آن اطالق که کشور يهاياريده و هايشهردار سازمان
  .رديگ يم قرار دييتأ مورد بود، شده ابطال

  حكمتعلي مظفريرئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ 
  

  ١٧/١/١٤٠١                                                                          ٠٠٠٢٧١٠شماره
  بسمه تعالي

  جناب آقاي اکبرپور
  مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوري اسالمی ایران رئیس هیأت

 هاي يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه
 با ٣٠/١١/١٤٠٠مورخ  ١٤٠٠٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٣٢١٦ الي ١٤٠٠٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٣٢١٣

 شوراي عالي انقالب ٢٥/٤/١٣٩٢٥ـ٧٣٥دستورالعمل اجرايي مصوبه جلسه «: موضوع
، ١٣٩٩فرهنگي درخصوص نقل و انتقال فرزندان اعضاي هيأت علمي مصوب تيرماه 

 شوراي عالي انقالب ٢٥/٤/١٣٩٢ ـ٧٣٥متمم دستورالعمل اجرايي مصوبه جلسه 
 بر الحاق تسهيالت انتقال مشروط به نقل و انتقال فرزندان اعضاي هيأت فرهنگي مبني

ـ ٧٣٥ و متمم دستورالعمل اجرايي مصوبه جلسه ١٣٩٩علمي مصوب مهرماه 
 شوراي عالي انقالب فرهنگي مبني بر الحاق تسهيالت انتقال مشروط به ٢٥/٤/١٣٩٢

 كه توسط وزراي ١٤٠٠نقل و انتقال فرزندان اعضاي هيأت علمي مصوب شهريور ماه 
علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و رئيس دانشگاه آزاد 

جهت درج در روزنامه رسمي » اند از تاريخ تصويب ابطال شد اسالمي به تصويب رسيده
  . گردد به پيوست ارسال مي

ـ    فرد يلييداهللا اسمعمديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري 
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   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:مرجع رسیدگی
  خواه وطن يعل يآقا و يادار عدالت وانيد سيرئ :یشاک

 -٧٣٥ جلسه مصوبه يياجرا دستورالعمل ابطالـ ١ :موضوع شکایت و خواسته
 أتيه ياعضا فرزندان انتقال و نقل خصوص در يفرهنگ انقالب يعال يشورا ٢٥/٤/١٣٩٢
  ) ١٣٩٩ سال ريت مصوب( يعلم

 يعال يشورا ٢٥/٤/١٣٩٢ - ٧٣٥ جلسه مصوبه يياجرا دستورالعمل متمم ابطالـ ٢
  )١٣٩٩ سال مهر مصوب (يفرهنگ انقالب
 يعال يشورا ٢٥/٤/١٣٩٢ - ٧٣٥ جلسه مصوبه يياجرا ورالعملدست متمم ابطال - ٣
  )١٤٠٠ سال وريشهر مصوب (يفرهنگ انقالب
  کشور آموزش سنجش سازمان سيرئ ٢٨/٦/١٤٠٠ مورخ نامه ابطال - ٤

 قانون ٨٦ ماده در مقرر حکم ياجرا در يادار عدالت وانيد سيرئ :کار گردش
 تيصالح متضمن که ١٣٩٢ سال وبمص يادار عدالت وانيد يدادرس نييآ و التيتشک
 با ريمغا مقررات ابطال يتقاضا طرح يبرا يادار عدالت وانيد سيرئ و هيقضائ قوه سيرئ

 به است، يادار عدالت وانيد يعموم أتيه در ارياخت حدود از خارج اي قانون اي شرع
 و يعموم أتيه امور در يادار عدالت وانيد ييقضا معاون به خطاب يا نامه موجب

 مورخ ٧٣٥ جلسه مصوبه يياجرا دستورالعمل که است کرده اعالم يتخصص يأتهايه
 أتيه ياعضا فرزندان انتقال و نقل درخصوص يفرهنگ انقالب يعال يشورا ٢٥/٤/١٣٩٢
 مورخ ٧٣٥ جلسه مصوبه يياجرا دستورالعمل متمم ،)١٣٩٩ رماهيت مصوب (يعلم
 نقل به مشروط انتقال التيتسه حاقال بر يمبن يفرهنگ انقالب يعال يشورا ٢٥/٤/١٣٩٢
 يياجرا دستورالعمل متمم و) ١٣٩٩ مهرماه مصوب (يعلم أتيه ياعضا فرزندان انتقال و

 الحاق بر يمبن يفرهنگ انقالب يعال يشورا ٢٥/٤/١٣٩٢ مورخ ٧٣٥ جلسه مصوبه
 ورماهيشهر مصوب (يعلم أتيه ياعضا فرزندان انتقال و نقل به مشروط انتقال التيتسه

 مشروط انتقال اي انتقال جواز ياعطا درخصوص يضوابط وضع متضمن که) ١٤٠٠
 سازمان سيرئ ٢٨/٦/١٤٠٠ مورخ نامه نيهمچن و هستند يعلم أتيه ياعضا فرزندان
 و نوزدهم اصول با الذکر، فوق يدستورالعملها اعمال نحوه موضوع با کشور آموزش سنجش

- ١٢٣٠ و ١٤/١٢/١٣٩١- ٩٢٩ ،٥/١١/١٣٨٨ - ٧٩٠ شماره يآرا و ياساس قانون ستميب
 است يمقتض و دارند رتيمغا يادار عدالت وانيد يعموم أتيه ٢٢/٤/١٤٠٠ مورخ ١٢٢٩
. گردد مطرح يادار عدالت وانيد يعموم أتيه در بيتصو خيتار از آنها ابطال يتقاضا
 يياجرا دستورالعمل متمم ابطال يتقاضا يدادخواست موجب به زين خواه وطن يعل يآقا
 التيتسه الحاق بر يمبن يفرهنگ انقالب يعال يشورا ٢٥/٤/١٣٩٢- ٧٣٥ جلسه وبهمص

 را) ١٤٠٠ ورماهيشهر مصوب (يعلم أتيه ياعضا فرزندان انتقال و نقل به مشروط انتقال
 وانيد يعموم أتيه ٢٢/٤/١٤٠٠ مورخ ١٢٢٩- ١٢٣٠ شماره يرأ با آن رتيمغا ليدل به

  . است هکرد مطرح بيتصو خيتار از يادار عدالت
 وزارت مقررات ميتنظ و يحقوق کل اداره سرپرست مذکور، تيشکا به پاسخ در
 طور به ٢/٩/١٤٠٠ - ١٨٦٦/١٠٧ شماره حهيال موجب به يپزشک آموزش و درمان بهداشت،
  :که است داده حيتوض خالصه
 ٢٥/٤/١٣٩٢- ٧٣٥ جلسه مصوبه يياجرا دستورالعمل ٢ بند نکهيا به توجه با«
 آموزش و درمان بهداشت، يوزرا ١٣٩٩ سال ريت مصوب يفرهنگ البانق يعال يشورا
 يباق خود قوت به ياسالم آزاد دانشگاه استير و يفناور و قاتيتحق علوم، ،يپزشک
 وانيد يعموم أتيه ٢٢/٤/١٤٠٠مورخ ١٢٣٠- ١٢٢٩ شماره دادنامه به استناد. باشد مي

 نظر موجب به يفرهنگ بانقال يعال يشورا نيهمچن. است وجاهت فاقد يادار عدالت
 انقالب، معظم رهبر مؤکد و روشن نظرات و رانيا ياسالم يجمهور انگذاريبن حيصر

 فرمان طبق. است کرده دايپ اتيح ادامه و شده ليتشک ياساس قانون ٥٧ اصل براساس
 انقالب يعال يشورا مصوبات يالعال مدظله يرهبر معظم مقام ديتأک و) ره (ينيخم امام

 مانند يقانونگذار يحت مرجع کي که نباشد ينحو به و شود داده اثر بيترت ديبا يفرهنگ
 ،٣٨٨ جلسات مصوبات وفق نيهمچن. کند اثر يب را آن ماتيتصم ياسالم يشورا مجلس
 عنوان به مذکور يشورا ،يفرهنگ انقالب يعال يشورا ٤٠٩ ،٤٠٨ ،٤٠٧ ،٣٩٣ ،٣٩٢
 امور تيهدا و يهماهنگ و گيري تصميم ،يمش خط نييتع ،ياستگذاريس يعال مرجع
 شود  ميمحسوب نظام يکلهاي  استيس چارچوب در کشور يپژوهش و يآموزش ،يفرهنگ

  .است قانون حکم در و االجرا الزم آن مصوبات و ماتيتصم و
 ٢٣/٣/١٣٩٠ خيتار در يرهبر معظم مقام شاتيفرما موجب به نکهيا مضافاً  

 يراهبرد يگذار استيس فهيوظ ياصل ارگاهقر کي همچون يفرهنگ انقالب يعال يشورا«
. دارد عهده بر را يياجراهاي  بخش و يفرهنگ گذار ريتاث مراکز وها  دستگاه تيهدا و

 االجرا الزم آن مصوبات و نظام يقطع و يقانون ينهادها از يفرهنگ انقالب يعال يشورا
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 در قوه سه يرؤسا حضور ،يفرهنگ انقالب يعال يشورا مصوبات ياجرا منيتضم. است
 ابالغ سرعـت به ديبا همواره يفـرهنگ انقالب يعـال يشـورا مصوبـات و است شورا نيا

 و سيرئ با داريد در مصوبات بودن االجرا الزم مـورد در انقالب معظم رهبر نيهمچن. شوند
 کشور در کس چيه«: فرمودند ٤/١١/١٣٧٦ مورخ در يفرهنگ انقالب يعال يشورا ياعضا
 و کمبودها به آگاه و برجسته اتيخصوص همه يدارا جامع، متفکر، دستگاه کي وجود از
 مسائل شناخت يمتصد شورا نيا. ستين ازين يب يفرهنگ انقالب يعال يشورا مانند ازهاين

 نيبنابرا. اجراست يبرا مصوبات ابالغ و آنها مورد در گيري تصميم و بحث و يفرهنگ
 موظف را خود ديباها  دستگاه همه و است االجرا الزم يفرهنگ انقالب يعال يشورا مصوبات

 يشورا الذکر فوق مراتب به تيعنا با و اساس نيا بر. بدانند شورا نيا ماتيتصم ياجرا به
 تيفيک شيافزا يراستا در را ٢٥/٤/١٣٩٢- ٧٣٥ شماره مصوبه يفرهنگ انقالب يعال

 آن منافع از جامعه کل تينها در و ييدانشجو اقشار همه اول درجه در که يعال آموزش
  .است رسانده بيتصو به شد خواهند مند بهره

 ضيتفو« موضوع با يفرهنگ انقالب يعال يشورا ٢٥/٤/١٣٩٢ - ٧٣٥ مصوبه برابر  
 به مربوط اراتياخت هرگونه »يعلم أتيه اعضا فرزندان انتقال و نقل خصوص در ارياخت

 مراکز و دانشگاهها يعلم أتيه اعضا فرزندان انتقال و نقل خصوص در گيري تصميم
 و يآموزش مراکز وها  دانشگاه به ورود يسراسرهاي  آزمون در که يپژوهش و يآموزش
 آموزش و درمان بهداشت، و يفناور و قاتيتحق علوم، يوزار به شوند  ميرفتهيپذ يپژوهش
 عمل به توافقات وفق و نيبنابرا. است شده ضيتفو ياسالم آزاد دانشگاه سيرئ و يپزشک
 سيرئ و يپزشک آموزش و درمان بهداشت، و يفناور و قاتيتحق علوم، يوزار نيب آمده

 -و/٦٩٣١٢ شماره تحت مذکور مصوبه يياجرا دستورالعمل ياسالم آزاد دانشگاه
 رييتغ و انتقال و نقل طيشرا اشاره مورد دستورالعمل در و دهيگرد بيتصو ١٤/٥/١٣٩٢

 ١٣٩٩ سال ريت در متعاقباً. است شده اعالمها  دانشگاه يعلم أتيه اعضا فرزندان رشته
 يفرهنگ انقالب يعال يشورا ٢٥/٤/١٣٩٢ - ٧٣٥ شماره مصوبه يياجرا ديجد دستورالعمل

 جمهور سيرئ يحقوق معاون ١٨/٤/١٣٩٩ - ٤١١٠٤/٤٢٦٧٩ شماره يابالغ هياصالح طبق
 و يفناور و قاتيتحق علوم، ،يپزشک آموزش و درمان بهداشت، يوزار يامضا با و هيته

  . است دهيگرد ابالغ کشور آموزش سنجش سازمان يسو از و بيتصو ياسالم آزاد دانشگاه
 - و/٦٩٣١٢ شماره به سابق دستورالعمل د،يجد مصوبه موجب به است ذکر انيشا

 و ١٣٩٩ سالشدگان  رفتهيپذ يبرا ديجد دستورالعمل مفاد و دهيگرد لغو ١٤/٥/١٣٩٢
 ٢ ماده به زين اعتراض مورد متمم که است تهگرف قرار عمل مالک آن از بعد

اي  هيسهم يعلم أتيه ياعضا فرزندان يبرا. است شده الحاق ١٣٩٩ سال دستورالعمل
 در داوطلبان هيبق همانند و است نداشته وجود يليتحص رشيپذهاي  آزمون در

 و ضوابط ريسا لحاظ با آزمون در يقبول از پس و نموده شرکت مربوطههاي  آزمون
هاي  تيظرف به توجه نيهمچن و رشته رييتغ به مربوط ضوابط جمله از ،يقانون رراتمق

 صرفاً انتقال که شود  ميخاطرنشان. ندينما استفاده انتقال و نقل يايمزا از انتقال يقانون
 اساس بر دانشگاه در انيدانشجو از کي هر بلکه و نبوده يعلم أتيه فرزندان مخصوص

 اي و ميدا همانيم همان،يم ط،يشرا بودن دارا صورت در توانند ي ممربوطههاي  نامه آيين
  ." ابندي انتقال

 آموزش سنجش سازمان سيرئ و يفناور و قاتيتحق علوم، ريوز معاون نيهمچن  
  :که است کرده اعالم خالصه طور به ٥/١٠/١٤٠٠ - ٨٠٥٨٥ شماره حهيال موجب به کشور

هاي  آزمون يبرگزار يمجر صرفاً ،يياجرا دستگاه کي عنوان به سنجش سازمان«  
 و طيشرا تيرعا به مکلف ريمس نيا در و بوده يعال آموزش مؤسسات و دانشگاه به يورود

 و است يفرهنگ انقالب يعال يشورا جمله از ربط يذهاي  دستگاه يسو از يابالغ ضوابط
 و نقل. کندن اجرا را خود يباالدست مصوبات که ندارد قرار يگاهيجا در يحقوق لحاظ به

 مصوب يياجرا دستورالعمل اساس بر ١٣٩٩ سال تا يعلم أتيه ياعضا فرزندان انتقال
 يياجرا دستورالعمل است بوده يفرهنگ انقالب يعال يشورا ٢٥/٤/١٣٩٢ - ٧٣٥ جلسه

 و نسخ آن کنندگان بيتصو يسو از ١١/٤/١٣٩٩ مورخ جلسه در ١٣٩٢ سال ريت
 شدن منسوخ رغم يعل. ديگرد ابالغ سازمان نيا به ١٣٩٩ سال ريت در يديجد دستورالعمل
 شماره دادنامه يط يادار عدالت وانيد يعموم أتيه ،١٣٩٢ سال يياجرا دستورالعمل

 نامه در يرهبر معظم مقام هيحال. است کرده صادر را آن ابطال حکم ٢٢/٤/١٤٠٠ - ١٢٢٩
 يفرهنگ البانق يعال يشورا مصوبات :اند فرموده مقرر ٣٠/٦/١٣٩٢ـ٢٣٧٤٩ شماره
 مراتب به تيعنا با. شود استثناء يادار عدالت وانيد ورود شمول از شوراها ريسا همانند
  :نکهيا به توجه با و مذکور
 ساله همه و دارد وجود دانشجو انتقال و نقل خصوص در متعددهاي  نامه آيين: اوالً 
 آموزش مؤسسات وها  هدستگا ريسا به مذکورهاي  نامه آيين از استفاده با داشنجو هزاران

 انتقال است ناروا ضيتبع يعلم أتيه ياعضا فرزندان انتقال اگر شوند  ميمنتقل يعال
  .شود يتلق ضيتبع ستيبا  ميهمها  نامه آيين ريسا اساس بر دانشجو

 ٢٢/٤/١٤٠٠ - ١٢٢٩ شماره دادنامه يط يادار عدالت وانيد يعموم أتيه: اًيثان 
 ياعضا فرزندان انتقال و نقل هيحال است کرده ابطال را شده منسوخ يياجرا نامه آيين

 سال مصوب ديجد يياجرا نامه نييآ اساس بر ١٤٠٠ سال يسراسر آزمون در يعلم أتيه
  .است يباق خود قوت به و شده انجام ١٣٩٩
 انقالب يعال يشورا مصوبات) يالعال مدظله (يرهبر معظم مقام دستور طبق: ثالثاً 
 ورود شمول از ... و نگهبان يشورا ،يمل تيامن يعال يشورا اتمصوب همانند يفرهنگ

 يبرا نمود مصوب ٧٣٥ جلسه در يفرهنگ انقالب يعال يشورا. است شده استثناء وانيد
 انتقال مصوبه نيا ازيامت حداقل شود گرفته نظر در يالتيتسه يعلم أتيه فرزندان انتقال
 علوم، يوزار توسط که هم ييجراا نامه آيين در. است اقامتشان محل به نيمشمول
 ياسالم آزاد دانشگاه سيرئ و يپزشک آموزش و درمان بهداشت، و يفناور و قاتيتحق
  .است شده بيني پيش آنان يبرا التيتسه حداقل است، شده هيته

 فرد نيآخر نمره درصد ٩٠ حداقل بودن دارا يعلم أتيه فرزندان انتقال يبرا: رابعاً 
 يحداقل چيهها  نامه آيين ريسا در هيحال است يالزام مقصد دانشگاه شده رفتهيپذ

 گرفته صورت اقدامات نيبنابرا. دارد وجود انتقال امکاناي  نمره هر با و نشده بيني پيش
 ضيتبع اي و حقوق عييتض شده اعطاء ازاتيامت وجه چيه به و بوده شده ابالغ مقررات وفق

  ." باشد  نميداوطلبان ريسا حقوق
 و سيرئ حضور با ٣٠/١١/١٤٠٠ خيتار در يادار عدالت وانيد يعموم أتيه   

 و شد ليتشک وانيد شعب دادرسان و مستشاران و رؤسا و يادار عدالت وانيد نيمعاون
  .است کرده مبادرت يرأ صدور به ريز شرح به آراء تياکثر با يبررس و بحث از پس

  
  عمومی هیأت يرأ

 ضاتيتبع رفع ران،يا ياسالم يجمهور ياساس قانون سوم اصل ٩ بند براساس: اوالً
 دولت فيوظا از يمعنو و يماد يها نهيزم تمام در همه يبرا عادالنه امکانات جاديا و ناروا

 هر از ـرانيا مـردم ،ياساس قانون نوزدهم اصل يمبنا بر و است رانيا ياسالم يجمهور
 قانون ستميب اصل وجبم به و برخوردارند يمساو حقـوق از باشند که لهيقب و قـوم
 و همه از و دارند قرار قانون تيحما در کساني مرد و زن از اعم ملّت افراد همه ياساس

. برخوردارند اسالم نيمواز تيرعا با يفرهنگ و ياجتماع ،ياقتصاد ،ياسيس ،يانسان حقوق
 »يفرهنگ انقالب يعال يشورا فيوظا و اهداف گاه،يجا مصوبه «صدر يبرمبنا ً:ايثان
 يعال يشورا «: يفرهنگ انقالب يعال يشورا ٢٠/٨/١٣٧٦- ٤٠٩ شماره جلسه صوبم

 و يريگ ميتصم ،يمش خط نييتع ،ياستگذاريس يعال مرجع عنوان به يفرهنگ انقالب
 يکلّ ياستهايس چارچوب در کشور يپژوهش  و يآموزش ،يفرهنگ امور تيهدا و يهماهنگ
 نظام (يفناور و علم يکلّ ياستهايس ٦- ٢ بند موجب به و» ...شود يم محسوب نظام

 و يرهبر معظم مقام توسط ٢٩/٦/١٣٩٣ خيتار در که) يفناور و قاتيتحق ،يعال آموزش
 عيتوز «شده، ابالغ رانيا ياسالم يجمهور ياساس قانون ١١٠ اصل ١ بند ياجرا در

 از ،»کشور سراسر در يعال آموزش در قيتحق و ليتحص امکانات و فرصتها عادالنه
 و است يعلم ييشکوفا و انداز چشم سند اهداف به يابيدست يبرا نظام يکلّ يتهااسيس

 به توجـه با زين يفرهنگ انقالب يعال يشورا طرف از مأذون ينهادها و مقامات مصوبات
 در ديبا يفرهنگ انقالب يعال يشورا فيوظا و اهداف گاه،يجا مصوبه در مقرر حکم

 يادار عدالت وانيد يعموم أتيه: ثالثاً. برسند بيتصو به مذکور يکلّ استيس چارچوب
 ١٢ ماده ١ بند در مقرر شرح به أتيه نيا يبرا مقرر يقانون فيتکال ياجرا در و قبالً
 يآرا موجب به و ١٣٩٢ سال مصوب يادار عدالت وانيد يدادرس نييآ و التيتشک قانون
 ابطال به حکم ٢٢/٤/١٤٠٠- ١٢٢٩ و ١٤/١٢/١٣٩١ - ٩٢٩ ،٢٤/١/١٣٨٢ - ١٦ شماره
 و علوم نيوزارت مصوب يها نامه نييآ در مقرر ضوابط از خارج که است کرده صادر يمقررات

 ،ياسـاس قـانون ستميب و نوزدهم سوم، اصـول در مقرر احـکام با رتيمغا در و بهداشت
 يعال آموزش مراکز و دانشگاهها يعلم أتيه ياعضا فرزندان رشتـه رييتغ و انتقـال نقـل
- ٧٣٥ جلسه مصوبه يياجرا دستورالعمل فوق، مراتب به توجه با. بودند  کرده زيتجو را

 أتيه ياعضا فرزندان انتقال و نقل درخصوص يفرهنگ انقالب يعال يشورا ٢٥/٤/١٣٩٢
 - ٧٣٥ جلسه مصوبه يياجرا دستورالعمل متمم ،)١٣٩٩ رماهيت مصوب (يعلم
 نقل به مشروط انتقال التيتسه الحاق بر يمبن يفرهنگ انقالب يعال يشورا ٢٥/٤/١٣٩٢
 يياجرا دستورالعمل متمم و) ١٣٩٩ مهرماه مصوب (يعلم أتيه ياعضا فرزندان انتقال و

 التيتسه الحاق بر يمبن يفرهنگ انقالب يعال يشورا ٢٥/٤/١٣٩٢- ٧٣٥ جلسه مصوبه
) ١٤٠٠ ماه وريشهر مصوب (يعلم أتيه ياعضا فرزندان انتقال و نقل به مشروط انتقال
 و يپزشک آموزش و درمـان بهداشت، و يفناور و قاتيتحق علوم، يوزرا توسط که
 اي انتقال جواز ياعطا درخصوص يضوابط وضع يراستا در و ياسالم آزاد دانشگاه سيرئ

 نامه نيهمچن و اند دهيرس بيتصو به يعلم أتيه ياعضا فرزندان مشروط انتقال
 اعمال نحوه موضوع با کشور آموزش سنجش سازمان سيرئ ٢٨/٦/١٤٠٠ مورخ
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 أتيه ياعضا فرزندان مشروط و يقطع انتقال متضمن که الذکر فوق هاي دستورالعمل
 و دانشگاهها يعلم أتيه ياعضا فرزندان نيب ناروا ضيتبع جاديا لحاظ به هستند، يعلم

 و سوم اصل ٩ بند در مقرر حکم با رتيمغا ليدل به و مردم آحاد با يعال آموزش مراکز
 و ١٢ ماده ١ بند به مستند رانيا ياسالم يجمهور ياساس قانون ستميب و زدهمنو اصول
 از ١٣٩٢ سال مصوب يادار عدالت وانيد يدادرس نييآ و التيتشک قانون ٨٨ و ١٣ مواد
  . شوند يم ابطال بيتصو خيتار

  حكمتعلي مظفريرئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ 
  

  ١٧/١/١٤٠١                                                                          ٠٠٠٢٩٤٦شماره
  بسمه تعالي

  جناب آقاي اکبرپور
  مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوري اسالمی ایران رئیس هیأت
 نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامهيك 

 مكاتبه شماره ٤بند «: با موضوع ٧/١٢/١٤٠٠ مورخ ٠٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٣٢٢١١٤٠
 معاون توسعه مديريت و منابع وزارت كشور كه متضمن تجويز ١٩/٨/١٤٠٠ـ١٣١٣١٣

جهت درج در روزنامه رسمي به » .ابطال شد. انتصاب دهياران به عنوان بخشدار است
  . گردد پيوست ارسال مي

ـ    فرد  اسمعيلييداهللامديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري 
  
  ٠٠٠٢٩٤٦: رونده پشماره        3221 :ماره دادنامهش      ٧/١٢/١٤٠٠: خ دادنامهتاري

   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:مرجع رسیدگی
  يپاشاک يميکر سجاد يآقا :یشاک

 ١٩/٨/١٤٠٠ـ ١٣١٣١٣ شماره مکاتبه ٤ بند ابطال :موضوع شکایت و خواسته
  کشور وزارت منابع و تيريمد توسعه معاون

 ـ١٣١٣١٣ شماره مکاتبه ٤ بند ابطال يدادخواست موجب به يشاک: کار گردش
 جهت در و شده خواستار را کشور وزارت منابع و تيريمد توسعه معاون ١٩/٨/١٤٠٠
  :که است کرده اعالم خالصه طور به خواسته نييتب

 تيريمد قانون تابعهاي  دستگاه در روين يريکارگ به دارند استحضار که گونه همان" 
 چون و بوده ممکن قانون نيا ٤٥ ماده و ٣٢ ماده ليذ تبصره از مستفاد ،يکشور خدمات
 مقررات و نيقوان هيکل قانون نيا ١٢٧ ماده وفق لذا است، قانون نيا تابع کشور وزارت
 جذب ت،يريمد قانون ٥٢ و ٥١ ماده از مستفاد يعني. است شده لغو قانون نيا با ريمغا

 آن مخالف يحکم قبل نيقوان در اگر و دارد امکان قانون نيا يمجوزها اساس بر صرفاً
 ليذ تبصره در نکهيا به تيعنا با نيبنابرا. است دهيگرد اعالم يملغ باشد، داشته وجود
 ماده در و شـده گرفته کار به مشخص کار يروين يکشور خدمات تيريمد قانون ٣٢ماده
 قانون ٤٤ مـاده اطالق لـذا شوند،  ميگرفته کار به يمانيپ و يرسم يروين قانون ٤٥
 يعموم يآگه نشر با يعموم امتحان مستلزم روين يريکارگ به هرگونه نکهيا بر شدهادي

 منوط استخدام و يقرارداد از اعم جذب نوع هر که است آن بر ناظر. باشد يم ريپذ امکان
 ٩ بند از مستفاد يبرابر صلا از منبعث امر نيا که بوده شده گفته فاتيتشر تيرعا به

 استخدام در ضيتبع نوع هر که کار ١١١ نامه مقاوله و ياساس قانون ٢٨ اصل و سوم اصل
 معظم مقام يابالغ يادار نظام يکلهاي  استيس ٢ بند نيهمچن و ساخته ممنوع را

 يبرا توسعه ششم برنامه قانون ١٢٣ ماده اساس بر که جذب در يمحور عدالت بر يرهبر
 يبرا عنوان تحت يجذب هرگونه يعبارت به. باشد  مياست، االجرا الزمها  دستگاه هيکل

 ٤٤ ماده تيرعا مستلزم ،يکشور خدمات تيريمد قانون مشمول يياجرا هاي دستگاه
  .است يکشور خدمات تيريمد قانون

 هيکل ثارگرانيا به يرسان خدمات جامع قانون ٢١ ماده از مستفاد گريد يسو از
 را ثارگرانيا هيسهم خود جذب نوع هر در مکلفند قانون نيا ٢ ماده موضوع هاي دستگاه
 و ٢٠/٩/١٣٩٧ـ ١٨٥١ يال ١٨٤٩ هيرو وحدت دادنامه اساس بر و دهند صيتخص

 ١١/٤/١٣٩٨ - ٦٦٩ و ٣٠/٦/١٣٩٩ - ٧١٩ ،١٦/٧/١٣٩٨ - ١٤٥٦ شمارههاي  دادنامه
 ٤ بند ابطال حاليا يعل. است شده دانسته آزمون يبرگزار به ديمق مذکور هيسهم احتساب
 قالب در ارانيده يريکارگ به و جذب امکان متضمن که يحد تا عنه معترض مصوبه
  ." دارم استدعا يادار عدالت وانيد يعموم أتيه از را است بخشدار عنوان به انتصاب

  :است ريز شرح به تيشکا مورد مقرره متن
  کشور سراسر محترم استانداران" 
 عدالت به اهتمام در زدهميس دولتهاي  استيس و کرديرو به تيعنا با احترام، با
 ضرورت و يقانونمدار و يزيست فساد و يدست پاک ،يدار مردم ،يگر يانقالب ،يمحور
 هيپا بر يتيريمدهاي  سمت انتصاب و انتخاب ياستخدام و يادار مقررات و نيقوان تيرعا

 يسازمان دروني انسان ـهيسرما تيظرف از انتيص و ياياح لزوم و يابيارز و ياالرس ستهيشا
  :رديگ قرار ديتاک مورد و اجرا ليذ موارد گردد اتخاذ يبيترت لطفاً کشور، وزارت

.........    
 رانيمد تيترب و يانسان يروين يسامانده و يادار نظام اصالحهاي  برنامه ياجرا در - ٤

 نهيزم جاديا منظور به و تيريمد در جوانان مشارکت توسعه و ندهيآ يبرا توانمند و ور بهره
 از اجتناب بر ديتاک ضمن ،يانسانهاي  هيسرما حفظ و يانسان يروين يتوانمندساز و ارتقاء رشد،

هاي  سمت در باشند  ميدولت با ياستخدام رابطه فاقد که يافراد و بازنشستگان انتصاب
 حائز ارانيده انتصاب ه،ياپ رانيمد تيظرف تيتقو منظور به بخشدار، ژهيو بهاي  حرفه تيريمد
 پس با صرفاً و محدود موارد دراند  بوده يموفق عملکرد يدارا که يبخشدار سمت احراز طيشرا
 مربوطه يقانون يندهايفرآ نمودن يط با و وزارتخانه ستاد از شناسه افتيدر يکتب موافقت اخذ

  " منابع و تيريمد توسعه معاون .بود خواهد ريپذ امکان
 پرونده به يدگيرس زمان تا کشور وزارت به آن ضمائم و دادخواست غابال رغم يعل

  .است نشده واصل مرجع آن از يپاسخ ،يعموم أتيه جلسه در
 نيمعاون و سيرئ حضور با ٧/١٢/١٤٠٠ خيتار در يادار عدالت وانيد يعموم أتيه

 زا پس و شد ليتشک ـوانيد شعب دادرسان و مستشاران و رؤسا و يادار عدالت وانيد
  .است کرده مبادرت يرأ صدور به ريز شرح به آراء تياکثر با يبررس و بحث

  
  عمومی هیأت يرأ

 انتخابات و فيوظا الت،يتشک قانون ٧٦ ماده »م «بند يبرمبنا نکهيا به توجه با
 يکي ،يبعد اصالحات با ١٣٧٥ سال مصوب شهرداران انتخاب و کشور ياسالم يشوراها

 يبرا اريده سمت به صالحيذ يفرد انتخاب روستا ياسالم ياشوراه اراتياخت و فيوظا از
 و است حکم صدور جهت بخشدار به يمعرف و مربوط نامه نييآ براساس سال چهار مدت

 به ياستخدام شناسه کد اختصاص عدم به توجه با بخشدار سمت به ارانيده انتصاب
 ٤ بند نيبنابرا ست،ين ريپذ امکان يکشور خدمات تيريمد قانون مقررات يبرمبنا ارانيده

 که کشور وزارت منابع و تيريمد توسعه معاون ١٩/٨/١٤٠٠- ١٣١٣١٣ شماره مکاتبه
 حدود از خارج و قانون با ريمغا است، بخشدار عنوان به ارانيده انتصاب زيتجو متضمن

 وانيد يدادرس نييآ و التيتشک قانون ٨٨ ماده و ١٢ ماده ١ بند به مستند و بوده ارياخت
  .شود يم ابطال ١٣٩٢ سال مصوب يادار تعدال

  حكمتعلي مظفريرئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ 
  

  ١٧/١/١٤٠١                                                                          ٠٠٠٢٧٨٤شماره
  بسمه تعالي

  جناب آقاي اکبرپور
  می جمهوري اسالمی ایرانمدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رس رئیس هیأت
 نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامهيك 

در » و تعهدات«عبارت «:  با موضوع٧/١٢/١٤٠٠ مورخ ٠٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٣٢٢٢١٤٠
 سازمان امور مالياتي كشور درخصوص ٢١/١٢/١٣٩٨ـ١٠٢/٩٨/٢٠٠بخشنامه شماره 

جهت درج در روزنامه رسمي به » .ل شداعطاي تسهيالت بانكي از تاريخ تصويب ابطا
  . گردد پيوست ارسال مي

ـ    فرد يداهللا اسمعيليمديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري 
  
  ٠٠٠٢٧٨٤: رونده پشماره      3222 :ماره دادنامهش     ٧/١٢/١٤٠٠: خ دادنامهتاري

   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:مرجع رسیدگی
  زبردست بهمن يقاآ :یشاک

 شماره بخشنامه از) تعهدات و (عبارت ابطال :موضوع شکایت و خواسته
  کشور ياتيمال امور سازمان ٢١/١٢/١٣٩٨ - ١٠٢/٩٨/٢٠٠

 بخشنامه از) تعهدات و (عبارت ابطال يدادخواست موجب به يشاک :کار گردش
 و است شده رخواستا را کشور ياتيمال امور سازمان ٢١/١٢/١٣٩٨ - ١٠٢/٩٨/٢٠٠ شماره

  :که است کرده اعالم خالصه طور به خواسته نييتب جهت در
-٤٠٠ شماره يرأ صدور به منتج پرونده در يشاک چه اگر رساند  مياستحضار به" 

 يبانکهاي  نامه ضمانت صدور« عبارت ابطال درخواست صرفاً يعموم أتيه ١٣/٣/١٣٩٩
 باطل را تيشکا مورد عبارت مشخصاٌ زين يعموم أتيه و داشته  را »يالير و يارز از اعم

 زين را »ياسناد اعتبارات شيگشا رينظ تعهدات جاديا «يرأ متن در همه نيا با نموده،
 اتخاذ با لذا. است ندانسته ميمستق ياتهايمال قانون ١٨٦ ماده ١ تبصره مقررات مشمول
 تعهدات جاديا به تبصره نيا مقررات شمول به حکم کهاي  مقرره هر يرأ نيا از مالک
اي  مقرره نيچن نمونه. است اراتياخت حدود از خارج و قانون خالف باشد، داده يبانک
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 موضوع يياجرا ضوابط ١ ماده ياصالح متن ابالغ جهت که است اعتراض مورد بخشنامه
 ١ ماده شده اصالح تبصره آن در و شده صادر ميمستق ياتهايمال قانون ١٨٦ ماده ١ تبصره
 اساس بر يياعطا التيتسه يالير معادل« که دهيگرد ذکر نيچن ذکورم يياجرا ضوابط
 شمول عدم اي شمول نييتع يمبنا ران،يا ياسالم يجمهور يمرکز بانک مرجع نرخ
 بخشنامه نيا در گرچه» .باشد  ميشده ادي تبصره حکم به مذکور تعهدات و التيتسه

 ١ تبصره موضوع يياجرا ضوابط ابالغ به مربوط نيشيپهاي  بخشنامه يتمام برخالف
 و گشته مهيضم يمرکز بانک کل سيرئ يامضا با يمدرک نه آن اصالحات زين و ١٨٦ماده
 ليدل به و ثيح نيا از و شده اشاره مقام نيا توسط هياصالح دييتا به بخشنامه متن در نه

 ميقمست ياتهايمال قانون ١٨٦ ماده ١ تبصره ريمغا نفسه يف ،يقانون باتيترت تيرعا عدم
 هر به که آنجا از اما. است کشور ياتيمال امور سازمان کل سيرئ اراتياخت حدود از وخارج
 هستند، اعتبار يدارا و االتباع الزم ابطال زمان تا ياتيمال امور سازمانهاي  بخشنامه حال
 ١٨٦ ماده ١ تبصره شمول به حکم متضمن که بخشنامه نيا در »تعهدات و« عبارت ذکر
 برخالف و تبصره نيا با ريمغا ثفيح نيا از و يبانک تعهدات به ميمستق ياتهايمال قانون

 حدود از خارج و يادار عدالت وانيد يعموم أتيه ٤٠٠ دادنامه شماره يرأ منطوق
 و التيتشک قانون ١٣ ماده اعمال يتقاضا و عبارت ابطال درخواست ضمناً. است اراتياخت
  . " ارمد را يادار عدالت وانيد يدادرس نييآ

  :است ريز شرح به تيشکا مورد مقرره متن
  ٢١/١٢/١٣٩٨ -١٠٢/٩٨/٢٠٠: شماره"

  م  ١٨٦ ماده ١تبصره  ٩٨  ١٠٢
  

  امور مالياتي شهر و استان تهران  ذينفعان/ مخاطبين اصلي
  ادارات کل امور مالياتي

  اتهاي مستقيم قانون مالي١٨٦ ماده ١ ضوابط اجرايي موضوع تبصره ١ابالغ متن اصالحي ماده   موضوع

 در راستاي بهبود و ارتقاي فضاي کسب و ١/١٠/١٣٩٥ - ٦٥/٩٥/٢٠٠ و شماره ١/٣/١٣٩١ - ٤١٦٧/٢٠٠شماره هاي  بخشنامهپيرو 
همچنين دامنه .  قانون مالياتهاي مستقيم بازنگري گرديد١٨٦ ماده ١ ضوابط اجرايي موضوع تبصره ١کار، حد نصاب مذکور در ماده 

 ١بر اين اساس متن اصالحي ماده .  موصوف در چارچوب قوانين و مقررات موجود، مورد بازبيني قرار گرفتتسهيالت مشمول تبصره
  .ضوابط اجرايي مذکور به شرح ذيل جهت اجرا ابالغ مي گردد

وسسه اعطاي هرگونه تسهيالت ارزي يا ريالي، توسط بانکها و موسسات اعتباري غيربانکي، که از اين پس به اختصار م: ماده يک
موضوع قانون مالياتهاي مستقيم، براي اشخاص ) صاحبان مشاغل(به کليه اشخاص حقوقي و حقيقي . اعتباري ناميده مي شوند

حقوقي از مبلغ پنج ميليارد ريال و باالتر و براي اشخاص حقيقي از مبلغ دو ميليارد ريال و باالتر ظرف مدت يک سال شمسي، 
  .قانون مذکور مي باشد ١٨٦ ماده ١مشمول مقررات تبصره 

معادل ريالي تسهيالت اعطايي بر اساس نرخ مرجع بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران، مبناي تعيين شمول يا عدم شمول :  تبصره
   رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور- .تسهيالت و تعهدات مذکور به حکم تبصره ياد شده مي باشد

 امور سازمان ياتيمال يقراردادها و يحقوق ردفت رکليمد مذکور، تيشکا به پاسخ در
  :که است داده حيتوض ٢٦/١٠/١٤٠٠ - ص/١٢٢٣٨/٢١٢ شماره حهيال موجب به کشور ياتيمال

 ماده ١ تبصره وفق که شده ادي يياجرا ضوابط ١ ماده هياصالح نکهيا به تيعنا با" 
 يجمهور يمرکز بانک و کشور ياتيمال امور سازمان توافق با ميمستق ياتهايمال قانون ١٨٦
 ١١/٢/١٣٩٩ - ٣٠٧١٨/٩٩ شماره بخشنامه موجب به است رفتهيپذ انجام رانيا ياسالم
 ضوابط ١ ماده ياصل يمجر عنوان به( يبانک شبکه به رانيا ياسالم يجمهور يمرکز بانک
 گرفته قرار عمل مالک زين کشور ياتيمال امور سازمان در و دهيگرد ابالغ) الذکر فوق يياجرا

 از »تعهدات و« عبارت حذف بر عالوه ،يمرکز بانک مذکور بخشنامه در يطرف از و ستا
 تعهدات جاديا پس نيا از«: که است دهيگرد مقرر صراحت به شده، ادي يياجرا ضوابط ١ماده

 ١تبصره يگواه اخذ به منوط ياسناد اعتبارات شيگشا اي نامه ضمانت صدور همچون
 شماره يها دادنامه موجب به يطرف از و »بود نخواهد ميمستق ياتهايمال قانون ١٨٦ماده

 ٢٦/٤/١٤٠٠ - ١٤٠٠٠٩٩٧٠٩٠٥٨١١٢١٠ و ٤/٢/١٤٠٠ - ١٤٠٠٠٩٩٧٠٩٠٦٠١٠٠٠٣٨
 قانون ١٨٦ ماده ١ تبصره يياجرا ضوابط ١ ماده ابطال درخواست يادار عدالت وانيد
 يآقا تيشکا به يدگيرس يرو نيا از است، دهيگرد تيشکا رد به منجر ميمستق ياتهايمال

 موضوعاً ت،يشکا موضوع بخشنامه از »تعهدات و« عبارت ابطال خواسته به زبردست بهمن
 نيآ و التيتشک قانون ٨٥ و ٨٢ مواد به تيعنا با است خواهشمند لذا است شده يمنتف
  ." نديفرما اتخاذ يمقتض ميتصم يشاک درخواست رد به نسبت يادار عدالت وانيد يدادرس
 نيمعاون و سيرئ حضور با ٧/١٢/١٤٠٠ خيتار در يادار عدالت وانيد يعموم أتيه

 از پس و شد ليتشک وانيد شعب دادرسان و مستشاران و رؤسا و يادار عدالت وانيد
  . است کرده مبادرت يرأ صدور به ريز شرح به آراء تياکثر با يبررس و بحث

  
  عمومی هیأت يرأ

 با ١٣٦٦ سـال مصوب ميمستق ياتهايمال قانون ١٨٦ مـاده ١ تبصره مفاد اساس بر 
 طرف از مشاغل صاحبان و يحقوق اشخاص به يبانک التيتسهي اعطا ،يبعد اصالحـات

 پرداخت بيترت اي يقطع اتيمال پرداخت يگواه ارائه با ياعتبار و يمال مؤسسات و بانکها
 بانک به شده رائها يمال يصورتها از يا نسخه وصول بر يمبن ياتيمال اداره يگواه زين و آن
 يياجرا ضوابط تبصره، نيهم مفاد مطابق. بود خواهد ريامکانپذ ياعتبار و يمال مؤسسه اي

 رانيا ياسالم يجمهور يمرکز بانک و کشور ياتيمال امور سازمان توسط فوق تبصره
 التيتسه ياعطا درخصوص صرفاً تبصره نيا در مقرر حکم و شوند يم ابالغ و نييتع
 زين يادار عدالت وانيد يعموم أتيه ٣/٤/١٣٩٩- ٤٠٠ شماره يرأ و شود يم اجرا يبانک
 بر يادار عدالت وانيد يبانک ياتيمال يتخصص أتيه هرچند رو، نيا از. است امر نيا ديمؤ

 ١ تبصره يياجرا ضوابط ٤/٢/١٤٠٠- ١٤٠٠٠٩٩٧٠٩٠٦٠١٠٠٣٨ شماره يرأ اساس
 قانون خالف بوده زين »تعهدات« رتعبا متضمن که را ميمستق ياتهايمال قانون ١٨٦ماده
 ١ تبصره با رتيمغا ليدل به يرأ نيا يول است، نداده صيتشخ ارياخت حدود از خارج و

 اساس نيهم بر و ستين يقانون نيمواز با منطبق ميمستق ياتهايمال قانون ١٨٦ ماده
 ياتيمال امور سازمان ٢١/١٢/١٣٩٨- ١٠٢/٩٨/٢٠٠ شماره بخشنامه نکهيا از نظر صرف
 و نيتدو کشور ياتيمال امور سازمان توسط صرفاً قانون در مقرر فاتيتشر برخالف کشور
 قانون ١٨٧ ماده ياجرا يتسر متضمن قانون، حکم برخالف که جهت آن از شده، ابالغ
 قانون با ريمغا و ارياخت حدود از خارج هست، زين تعهدات خصوص در ميمستق ياتهايمال

 ١٤٠٠٠٩٩٧٠٩٠٦٠١٠٠٣٨ شماره يرأ در مقرر ستداللا رد ضمن جهينت در و بوده
 »تعهدات و «عبارت ،يادار عدالت وانيد يبانک ،ياتيمال يتخصص أتيه ٤/٢/١٤٠٠ مورخ
 ليدل به کشور ياتيمال امور سازمان ٢١/١٢/١٣٩٨- ١٠٢/٩٨/٢٠٠ شماره بخشنامه در

 ١ بند به ندمست قانون، با رتيمغا و خود ارياخت حدود از آن صادرکننده مرجع خروج
 سال مصوب يادار عدالت وانيد يدادرس نييآ و التيتشک قانون ٨٨ و ١٣ مواد و ١٢ماده

  .شود يم ابطال بيتصو خيتار از ١٣٩٢
  حكمتعلي مظفريرئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ                     

  
  ١٧/١/١٤٠١                                                                          ٠٠٠٢٧٦٢شماره

  بسمه تعالي
  جناب آقاي اکبرپور

  مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوري اسالمی ایران رئیس هیأت
 نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامهيك 

ه قسمت اخير نامه شمار«:  با موضوع٧/١٢/١٤٠٠ مورخ ٠٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٣٢٢٣١٤٠
 مديركل دفتر فني و مديريت ريسك مالياتي سازمان امور ١١/٨/١٤٠٠ص ـ /٨٤٨٥/٢٣٢

 آن مقرر شده است كه معافيت از پرداخت ماليات و عوارض سمالياتي كشور كه براسا
بندي براي غير در قبال دريافت مابه ازاء  ارزش افزوده قابل تسري به ارائه خدمات بسته

   .گردد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي» .بطال شدبود از تاريخ تصويب انخواهد
ـ    فرد يداهللا اسمعيليمديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري 

  
  ٠٠٠٢٧٦٢: رونده پشماره         3223 :ماره دادنامهش       ٧/١٢/١٤٠٠: خ دادنامهتاري

   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:مرجع رسیدگی
  زبردست بهمن يآقا :یشاک

 ١١/٨/١٤٠٠ - ص/٨٤٨٥/٢٣٢ شماره نامه از يعبارت ابطال: خواسته و تيشکا موضوع
  کشور ياتيمال امور سازمان ياتيمال سکير تيريمد و يفن دفتر رکليمد

 شماره نامه از يعبارت ابطال يدادخواست موجب به يشاک: کار گردش
 امور سازمان ياتيمال سکير تيريمد و يفن دفتر رکليمد ١١/٨/١٤٠٠ - ص/٨٤٨٥/٢٣٢

  :که است کرده اعالم خواسته نييتب جهت در و شده خواستار را کشور ياتيمال
 توسعه ششم پنجساله برنامه قانون ٣٣ ماده) ر (بند وفق رساند،  مياستحضار به" 

 ،يکوب يشال مانند يريگ پوست ،يبند درجه کردن، پاک انجماد، ،يبند بسته مراحل«
 يکشاور محصوالت يفرآور ،ينخودپز مانند دادن تفت ،يچا مانند ردنک خشک

 نيا» .باشد  ميمعاف افزوده ارزش بر اتيمال پرداخت از مزبور خدمات. شود  نميمحسوب
 مصوب افزوده ارزش بر اتيمال قانون ٩ ماده) الف (بند ١ جزء تبصره در تيمعاف
 پنجساله برنامـه قـانون دوره ياابتـد از نيبنابرا است، شده بيتصو زين ٢/٣/١٤٠٠

 بر ششم، برنامه يزمان دوره انيپا از پس و قانـون نيا اسـاس بر تاکنون، توسعه ششم
 محصوالت بندي بسته خدمات ،٢/٣/١٤٠٠ مصوب افزوده ارزش بر اتيمال قانون اساس
 با. بود هدخوا معاف افزوده ارزش بر اتيمال از ازاء مابه قبال در و ريغ يبرا ولو ،يکشاورز

 نيا کنيل شده، ذکر حبوبات تيمعاف دييتا از پس اعتراض مورد نامه يانتها در همه نيا
 خدمات ارائه نيهمچن و مذکور بخشنامه فهرست از خارج اقالم به يتسر قابل تيمعاف
 شد، ذکر که يحاتيتوض به توجه با لذا. بود نخواهد ازاء مابه قبال در ريغ يبرا بندي بسته
 قبال در ريغ يبرا بندي بسته خدمات ارائه نيهمچن« عبارت ابطال واستدرخ ضمن
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 که توسعه ششم برنامه قانون ٣٣ ماده) ر (بند با رتيمغا ليدل به مذکور، جمله از »ازاء مابه
 اراتياخت حدود از خروج نيهمچن و بوده حاکم قانون اعتراض، مورد نامه صدور زمان در
 بابت، نيا از انيمود حقوق قييتض به توجه با ضمناً نون،قا ثغور و حدود قييتض ثيح از

 از ابطال و يادار عدالت وانيد يدادرس نييآ و التيتشک قانون ١٣ ماده اعمال درخواست
  . " دارم زين را صدور زمان

  :است ريز شرح به تيشکا مورد مقرره متن
  نيکارآفر صنعت سهود ديتول شرکت رعامليمد" 
  احترام و سالم با
 مطروحه موضوع خصوص در ٢٠/٤/١٤٠٠ - الف/٤٠٠٠٤٢٠١ شماره نامه به گشتباز

  :رساند  مييآگاه به
 ٤- ٦ و ٤- ٤هاي  فيرد و افزوده ارزش بر اتيمال قانون ١٢ ماده ٤ بند موجب به
 مهيضم مذکور، قانون ١٢ ماده در مندرج خدمات و کاالها نيعناو فهرست موضوع
 اعم شکر انواع( شکر و قند واردات و عرضه ٢٣/١٢/١٣٩٦ - ١٦٩/٩٦/٢٦٠ شماره بخشنامه

 جاتيسبز ريسا و لپه عدس، ،ينخودفرنگ ا،يلوب: مانند حبوبات و) شده هيتصف و خام از
 داده تفت شده، يبند درجه منجمدشده، کنده، پوست اي خشک تازه، صورت به غالفدار
. باشد  ميمعاف زودهاف ارزش عوارض و اتيمال پرداخت از شده بندي بسته و شده پاک شد،

 ارائه نيهمچن مذکور بخشنامه فهرست از خارج اقالم به يتسر قابل تيمعاف نيا کنيل
 و يفن دفتر رکليمد - . بود نخواهد ازاء مابه افتيدر قبال در ريغ يبرا بندي بسته خدمات

  " کشور ياتيمال امور سازمان ياتيمال سکير تيريمد
 امور سازمان ياتيمال يقراردادها و يحقوق فترد رکليمد مذکور، تيشکا به پاسخ در

  :که است داده حيتوض ٨/١٠/١٤٠٠ - ص/١١١٧٠/٢١٢ شماره حهيال موجب به کشور ياتيمال
 عرضه ١٧/٢/١٣٨٧ مصوب افزوده ارزش بر اتيمال قانون ١٢ ماده ١ بند موجب به" 

 وارضع و اتيمال پرداخت از »نشده يفرآور يکشاورز محصوالت «واردات نيهمچن و
 توسعه ششم پنجساله برنامه قانون ٣٣ ماده) ر (بند موجب به نيهمچن. باشد  ميمعاف
 ،بندي بسته مراحل«: دهيگرد مقرر رانيا ياسالم يجمهور يفرهنگ و ياجتماع ،ياقتصاد
 و يچا مانند کردن خشک ،يکوب يشال مانند يريگ پوست ،يبند درجه کردن، پاک انجماد،
 مزبور خدمات. شود  نميمحسوب يکشاورز محصوالت يفرآور ،ينخودپز مانند دادن تفت
 خدمات دييفرما  ميمالحظه لذا» .باشد  ميمعاف افزوده ارزش بر اتيمال پرداخت از

 نخواهد يکشاورز محصوالت يفرآور موجب مزبور قانون ٣٣ ماده) ر (بند در بندي بسته
 اتيمال پرداخت از فله اي بندي بسته از اعم نشده يفرآور يکشاورز محصوالت عرضه و شد
 مصوب افزوده ارزش بر اتيمال قانون ٩ ماده در ضمناً. بود خواهد معاف افزوده ارزش بر
 که است دهيگرد حيتصر خدمات - ب کاال - الف بخش دو درها  تيمعاف موارد ٢/٣/١٤٠٠
 به بوطمرهاي  تيفعال«: دارد  ميمقرر قانون نيا ٩ ماده) الف (بند ١ جزء ليذ تبصره در

 انجماد سردخانه، در مناسب يدما در محصول ينگهدار و يانباردار ،بندي بسته مراحل
 مانند يريگ پوست بذور، يبوجار ،يبند درجه کردن، پاک ،)سردخانه شامل (محصول

 محصوالت انواع کردن خشک ،يساز همگن ک،يتفک ،يزکاريتم شستشو، ،يکوب يشال
 پاک پنبه و نخود پخت مانند دادن تفت مختلف،ي ها روش با خرما و کشمش ،يچا مانند
 محصوالت به مزبور خدمات ارائه. شود  نميمحسوب يکشاورز محصوالت يفرآور ،يکن

 قصد صرفاً قانونگذار چنانچه نيبنابرا» .ستين فروش عوارض و اتيمال مشمول يکشاورز
 اشاره آن به الذکررياخ قانون ٩ ماده) ب (بند جزء در داشت را بندي بسته خدمات تيمعاف
) الف (بند ١ جزء دراي  تبصره عنوان به بندي بسته خدمات که است يحال در نيا.  کرد مي
 قانون ١٢ ماده ١ بند از مذکور تيشکا به يدگيرس ضمناً. است آمده قانون ٩ ماده
 أتيه تيصالح در و دارد يموضوع خروج يادار عدالت وانيد يدادرس نييآ و التيتشک
  . " باشد  نمييادار عدالت انويد يعموم

 و سيرئ حضور با ٧/١٢/١٤٠٠ خيتار در يادار عدالت وانيد يعموم أتيه   
 و شد ليتشک وانيد شعب دادرسان و مستشاران و رؤسا و يادار عدالت وانيد نيمعاون
  .است کرده مبادرت يرأ صدور به ريز شرح به آراء تياکثر با يبررس و بحث از پس

  
  یعموم هیأت يرأ

 و ياجتماع ،ياقتصاد توسعه ششم پنجساله برنامه قانون ٣٣ ماده) ر (بند براساس
 پاک انجماد، ،يبند بسته مراحل« : ١٣٩٥ سال مصوب رانيا ياسالم يجمهور يفرهنگ
 دادن تفت و يچا مانند کردن خشک و يکوب يشال مانند يريگ پوست ،يبند درجه کردن،
 از مزبور خدمات. شوند ينم محسوب يورزکشا محصوالت يفرآور ،ينخودپز مانند

 نيا در مقرر حکم يبرمبنا نکهيا به نظر» .باشد يم معاف افزوده ارزش بر اتيمال پرداخت
 از تيمعاف مشمول مطلق طور به يکشاورز محصوالت يبند بسته خدمات ،يقانون بند

 ٩ ماده) الف (بند ١ جزء تبصره در تيمعاف نيا و بوده افزوده ارزش بر اتيمال پرداخت

 نيبنابرا است، گرفته قرار ديتأک مورد زين ٢/٣/١٤٠٠ مصوب افزوده ارزش بر اتيمال قانون
 تيريمد و يفن دفتر رکليمد ١١/٨/١٤٠٠- ص/٨٤٨٥/٢٣٢ شماره نامه رياخ قسمت

 فوق تيمعاف که است شده مقرر آن براساس که کشور ياتيمال امور سازمان ياتيمال سکير
 در بود، نخواهد ازاء مابه افتيدر قبال در ريغ يبرا يبند بسته خدمات هارائ به يتسر قابل
 و است ارياخت حدود از خارج و قانون خالف و قانونگذار حکم شمول دامنه قييتض حکم

 عدالت وانيد يدادرس نييآ و التيتشک قانون ٨٨ و ١٣ مواد و ١٢ ماده ١ بند به مستند
  .شود يم ابطال بيتصو خيتار از ١٣٩٢ سال مصوب يادار

  حكمتعلي مظفريرئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ 

  ١٧/١/١٤٠١                                                                          ٠٠٠٠٢٢٨شماره
  بسمه تعالي

  جناب آقاي اکبرپور
  مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوري اسالمی ایران رئیس هیأت
 هاي نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامهيك 

 با ٧/١٢/١٤٠٠ مورخ ٠٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٣٢٤٣١٤٠ و ٠٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٣٢٤٢١٤٠
 ضوابط طرح تفصيلي شهر گلپايگان درخصوص ضابطه ٦ـ٨ـ٣اطالق بند «: موضوع

رسمي به جهت درج در روزنامه » .استقرار بنا و مشرفيت از تاريخ تصويب ابطال شد
  . گردد پيوست ارسال مي

ـ    فرد يداهللا اسمعيليمديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري 
  

   3243ـ3242:ماره دادنامهش               ٧/١٢/١٤٠٠: خ دادنامهتاري
  ٠٠٠٠٢٢٨ـ ٠٠٠٠٢٢٩: رونده پشماره 

   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:مرجع رسیدگی
  ياخالق محمدباقر يآقا و يبهرام زهرا خانم :انیشاک

  گانيگلپا شهر يليتفص طرح ضوابط ٦- ٨- ٣ بند ابطال :موضوع شکایت و خواسته
 ضوابط ٦- ٨- ٣ بند ابطال جداگانههاي  دادخواست موجب به انيشاک :کار گردش

 طور به خود خواسته نييتب مقام در واند  کرده درخواست را گانيگلپا شهر يليتفص طرح
  :کهاند  کرده اعالم خالصه
 در بنا احداث که است شده مقرر گانيگلپا شهر يليتفص طرح ضوابط اساس بر

 و يجنوب - يشمال متصل پالک طول% ٤٠ از شيب يارتفاع تواند  نميقطعات هيکل
 صدور از گانيگلپا يشهردار مصوبه، از بند نيا اساس بر. باشد داشته يغرب - يشرق

 يخوددار نگيپارک کي و طبقه دو در نجانبانيا ملک يبرا يساختمان پروانه
 ملک افراز و کيتفک به اقدام  که مجاور ملک مالک که است يحال در نيا. دينما مي
 يجنوب -يشمال به يغرب -يشرق از او ملک جهت اقدام نيا جهينت در و نموده خود

 دو در اشغال سطح و راکمت حداکثر با ييبنا پروانه، اخذ با است توانسته افتهي رييتغ
 کامل تياشراف ،يانداز هيسا به منجر اقدام نيا که دينما احداث نگيپارک کي و طبقه

 ريمغا يليتفص طرح ضـوابط از بند نيا لـذا. است دهيگرد ما ملک ارزش شدن کم و
 يمدن قانون ٣٠ ماده و ياساس قانون ٤٧ و ٤٣ ،٤٠ ،٢٠ ،١٩ اصول سوم، اصل ٩ بند
 شماره يآرا موجب به قبالً يادار عدالت وانيد يعموم أتيه نکهيا مضافاً. است
 لذا است، کرده ابطال را مشابه مصوبات ١٥/٤/١٣٩٩ - ٤٥٤ و ٢١/٩/١٣٩٦-٩١٩
  .باشد  ميمذکور يآرا ريمغا

 خيتار در يليتکم هيدفاع حهيال موجب به ياخالق محمدباقر يآقا يشاک
 حهيال موجب به و است کرده اعالم ودخ خواسته نييتب جهت در يمطالب ١١/٦/١٤٠٠
  :که است کرده اعالم ٣٠/٦/١٤٠٠ خيتار در يگريد يليتکم

 اصفهان استان يوشهرساز راه کل اداره دادن قرار تيشکا طرف از نجانبيا منظور«
 و يشهرساز يعال يشورا سيتأس قانون ٥ ماده ونيسيکم همان گانيگلپا يشهردار و

    ».است اصفهان استان يمعمار
  :است ريز شرح به گانيگلپا شهر يليتفص طرح ضوابط ٦- ٨- ٣ بند متن

 طول درصد ٤٠ از شتريب يارتفاع تواند  نميقطعات هيکل در بنا احداث - ٦- ٨- ٤" 
 احداث صورت در و باشد داشته را آن) يغرب - يشرق ،يجنوب - يشمال (متصل پالک
 تا دينما ينينش عقب لمتص پالک طول درصد ٤٠ زانيم به دنيرس تا يستيبا طبقات

  .بماند آزاد ديخورش تابش درجه ٤٥ هيزاو
 با يجنوب - يشمال متصل پالک اطيح کف بنا ارتفاع محاسبه يمبنا - تبصره 
  . " باشد  مييغرب - يشرق

 حهيال موجب به اصفهان استان يشهرساز و راه رکليمد مذکور، تيشکا به پاسخ در
  :که است کرده اعالم خالصه رطو به ١٥/٤/١٤٠٠ـ ١٥٢٩٢/١٤٠٠/١١ شماره

http://www.DASTOUR.IR
http://www.RRK.IR


 22453شماره                        WWW.DASTOUR.IR                       30/1/1401روزنامه رسمی                         WWW.RRK.IR                         8صفحه 

 يعال يشورا سيتأس قانون ٥ ماده ونيسيکم مصوب گانيگلپا شهر يليتفص طرح
 دعوا طرف کننده بيتصو مرجع عنوان به ستيبا  ميلذا بوده رانيا يمعمار و يشهرساز

 وانيد دنظريتجد و يبدو شعب در قبالً دعوا موضوع و پرونده نيا نکهيا مضافاً. رديگ قرار
 صادر تيشکا رد به حکم شعبه دو هر در و گرفته قرار يدگيرس مورد يادار لتعدا
  .باشد  ميمختومه امور اعتبار مشمول لذا است، دهيگرد

 نيمعاون و سيرئ حضور با ٧/١٢/١٤٠٠ خيتار در يادار عدالت وانيد يعموم أتيه
 از پس و شد ليتشک وانيد شعب دادرسان و مستشاران و رؤسا و يادار عدالت وانيد

  .است کرده مبادرت يرأ صدور به ريز شرح به آراء تياکثر با يبررس و بحث
  

  عمومی هیأت يرأ
 شماره يرأ موجب به و قبالً يادار عدالت وانيد يعموم أتيه نکهيا به توجه با

- ١٦٨١٨/١٠٢/٩٩ شماره هينظر يبرمبنا و ٢٧/٣/١٣٩٩ - ٩٩٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٠٤٥٤
- ١٤ و ٥- ٢- ١٢ يبندها و ٥- ٢- ٢ بند ليذ تبصره طالقا نگهبان، يشورا يفقها ٢١/٢/١٣٩٩
 استقرار ضابطـه درخصوص را اصفهان يساختماـن و يشهرساز مقررات و ضوابط دفترچه ٥- ٢
 ٦- ٨- ٣ بند نکهيا به تيعنا با و است کرده ابطال و صيتشخ شرع خالف تيمشرف و بنـا

 شماره يرأ براساس شده ابطال مقررات مشابه مفاداً گانيگلپا شهر يليتفص طرح ضوابط
 توجه با لذا است، يادار عدالت وانيد يعموم أتيه ٢٧/٣/١٣٩٩- ٩٩٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٠٤٥٤

 را يشرع نيمواز بر يياجرا مقررات يابتنا لزوم که ياساس قانون چهارم اصل در مقرر حکم به
 يليصتف طرح ضوابط ٦- ٨- ٣ بند اطالق کرده، اعالم حاکم گريد نيقوان همه عموم اي اطالق بر

 اصل مآالً و نگهبان يشورا ٢١/٢/١٣٩٩- ١٦٨١٨/١٠٢/٩٩ شماره هينظر با گانيگلپا شهر
 مقام در ريغ به اضرار منع با رابطه در قانون نيا چهلم اصل نيهمچن و ياساس قانون چهارم
 التيتشک قانون ٨٨ و ١٣ مواد و ١٢ ماده ١ بند به مستند و دارد رتيمغا يشخص حق اعمال

  .شود يم ابطال بيتصو خيتار از ١٣٩٢ سال مصوب يادار عدالت وانيد يدادرس نييآ و
  حكمتعلي مظفريرئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ 

  
  ١٧/١/١٤٠١                                                                          ٠٠٠٢٥١٣شماره

  بسمه تعالي
  جناب آقاي اکبرپور

  و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوري اسالمی ایرانمدیره  رئیس هیأت
 نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامهيك 

 ٤٧٠/٣٥٦٩٧٩/٢٧٧٥بخشنامه «:  با موضوع٧/١٢/١٤٠٠ مورخ ٠٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٣٢٤٤١٤٠
 آموزش و پرورش شهرستان گرگان كه متضمن ابقاء و ادامه خدمت در ١٩/٥/١٤٠٠ـ

جهت درج در » . است از تاريخ تصويب ابطال شد١٤٠١اي آموزش دروس در سال ه گروه
  . گردد روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي

ـ    فرد يداهللا اسمعيليمديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري 
  
  ٠٠٠٢٥١٣: رونده پشماره     3244 :ماره دادنامهش     ٧/١٢/١٤٠٠: خ دادنامهتاري
   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:رجع رسیدگیم

  ياحمد وبيا يآقا :یشاک
-٤٧٠/٣٥٦٩٧٦/٢٧٧٥ شماره بخشنامه ابطال :موضوع شکایت و خواسته

  گرگان شهرستان پرورش و آموزش ١٩/٥/١٤٠٠
 ٤٧٠/٣٥٦٩٧٦/٢٧٧٥ شماره بخشنامه ابطال يدادخواست موجب به يشاک :کار گردش

 نييتب مقام در و کرده درخواست را گرگان ستانشهر پرورش و آموزش ١٩/٥/١٤٠٠- 
  :که است کرده اعالم خالصه طور به خود خواسته
 پرورش و آموزش يعال يشورا مصوب يآموزشهاي  گروه نامه آيين ٥ ماده اساس بر  
 خود گروه هم معلمان توسط يآموزشهاي  سرگروه«: است دهيگرد مقرر ٢٩/٤/١٣٩٤ مورخ
 ٨ ماده اساس بر و »شوند  ميانتخاب سال دو مدت يبراها  استان و مناطق ادارات سطح در
 نديفرآ خصوص در يياجرا نامه وهيش دهيگرد مکلف پرورش و آموزش وزارت ،نامه آيين نيا

 نيا وجود رغميعل. است شده محقق زين امر نيا که دينما ابالغ و هيته راها  سرگروه انتخاب
 را انتخابات روند ت،يشکا مورد بخشنامه يط گرگان شهرستان پرورش و آموزش مقررات،
  .است نموده ابقاء) ١٤٠١ (ندهيآ سال يبرا را يآموزش يها سرگروه و نداده انجام

  :است ريز شرح به تيشکا مورد بخشنامه متن
-١٤٠١ يليتحص سال گرگان شهرستان يآموزشهاي  سرگروه انتخابات: موضوع" 
 کل اداره ١٨/٢/١٤٠٠ - ٤٧٠/٢٢٥٤٨٠/٢٧٠٠ شماره بخشنامه ياجرا يراستا در ١٤٠٠
 نامه وهيش وستيپ به متوسطه، آموزش معاونت ٢٨ برنامه ٨- ٥ تيفعال ياجرا و متبوع
  :گردد  ميارسال ريز حاتيتوض با يآموزشهاي  سرگروه انتخاب

 و آموزش تيريمد توسعه يراهبر تهيکم جلسه نيپنجم مصوبه به توجه باـ ١
هاي  گروه عملکرد از يتمنديرضا و تيموفق به توجه با ديگرد مقرر گرگان پرورش
 يريشگيپ جهت دروس يآموزشهاي  سرگروه انتخابات و يجار يليتحص سال در يآموزش

 خدمت ادامه و ابقاء يآت سال در شهرستانهاي  سرگروه و نگرفته انجام کرونا وعيش از
 از کي هر ملکردع از يتمنديرضا عدم گزارشات وصول صورت در ضمن در. باشند داشته

 حوزه آن در صرفاً ،يآموزشهاي  گروه با يهمکار به سرگروه ليتما عدم اي وها  سرگروه
  .شد خواهد انجام مجدد انتصاب
 يدرسهاي  سرگروه از آمده عمل به يابيارزش در اول رتبه کسب به تيعنا باـ ٢

 تهيکم صوبهم به توجه با و) مجموع در و يليتحص دروه کيتفک به( گرگان شهرستان
 در کرونا وعيش بد اريبس تيوضع و گرگان پرورش و آموزش تيريمد توسعه يراهبر

 سه در صرفاً يآموزشهاي  سرگروه انتخابات ١٤٠٠ـ ١٤٠١ يليتحص سال يبرا شهرستان،
  :شد خواهد برگزار ريز گروه

  مطالعات و يعرب آسمان، اميپ و قرآن: اول متوسطه
 نامه وهيش قيدق مطالعه از پس ،٢ بند مشمولهاي  گروه در يسرگروه نيداوطلب ـ٣

 همراه به و ليتکم را نامه وهيش آخر صفحه به شده الحاق ازيامت برگ نمون شده، وستيپ
 سابق اداره (شهرستان يآموزشهاي  گروه به ٢٦/٥/١٤٠٠ خيتار تا حداکثر مستندات
  .ندينما ليتحو) گرگان پرورش و آموزش
 مدارک يبررس از پس فوقهاي  گروه در انتخابات يبرگزار زمان و نحوه ـ٤
  " گرگان شهرستان پرورش  و آموزش ريمد - .شد خواهد اعالم متعاقباً نيداوطلب

 وانيد يعموم أتيه در يرأ صدور زمان تا آن ضمائم و دادخواست ابالغ رغميعل  
  .است نکرده ارسال يپاسخ تيشکا طرف ،يادار عدالت
 نيمعاون و سيرئ حضور با ٧/١٢/١٤٠٠ خيتار در يدارا عدالت وانيد يعموم أتيه

 از پس و شد ليتشک وانيد شعب دادرسان و مستشاران و رؤسا و يادار عدالت وانيد
  .است کرده مبادرت يرأ صدور به ريز شرح به آراء تياکثر با يبررس و بحث

  
  عمومی هیأت يرأ

 و نهصد مصوب يتيترب و يآموزش يگروهها نامه نييآ ١ ماده براساس: اوالً
 معلمان« : ٢٤/٩/١٣٩٤ خيتار در پرورش و آموزش يعال  يشورا جلسه نيچهاردهم

 و انيمرب مشاوران،  هنرآموزان، ران،يدب آموزگاران، از اعم (تيصالح واجد و مند عالقه
 و يآموزش تيفيک يارتقا يبرا يدرس يگروهها اي ها رشته ها، هيپا در) مدارس رانيمد
 تجربه و نظر تبادل و يهمفکر تعامل، هم با مربوط، يتهايفعال و ها امهبرن در ،يتيترب

 يآموزش يسرگروهها«: که است شده مقرر مذکور نامه نييآ ٥ ماده موجب به و »دارند
 قابل (سال دو مدت يبرا استانها و مناطق  ادارات سطح در خود گروه    هم معلمان توسط
 آموزش سيرئ يرسم ابالغ با مورد حسب و شوند يم انتخاب) گريد دوره کي يبرا ديتمد
 و منطقه در ربطيذ يآموزش معاونان اي استان پرورش و آموزش رکليمد/منطقه پرورش و

 طيشرا واجد معلمان انيم از ديبا يآموزش يسرگروهها لذا و »کنند يم تيفعال استان
 نيا ٥ ماده در مقرر کار و ساز و انتخابات قيطر از و الذکر فوق نامه نييآ ١ ماده در مذکور

 يعال يشورا ليتشک به راجع يقانون حهيال ٥ ماده براساس: اًيثان. شوند انتخاب نامه نييآ
 پرورش و آموزش يعال يشورا مصوبات« : ١٣٨١ سال مصوب ياصالح پرورش و آموزش

 زا پس مصوبات نيا. است االجرا الزم ربطيذ مؤسسات يبرا  شورا يقانون اراتياخت حدود در
 فوق، مراتب به بنا» .شد خواهد  ابالغ مربوط مؤسسات به رکليدب توسط شورا سيرئ دييتأ

 شهرستان پرورش و آموزش ١٩/٥/١٤٠٠- ٤٧٠/٣٥٦٩٧٦/٢٧٧٥ شماره بخشنامه مفاد
 است، ١٤٠١ سال در دروس يآموزش يسرگروهها خدمت ادامه و ابقاء متضمن که گرگان

 نيچهاردهم و نهصد مصوب يتيترب و يآموزش يههاگرو نامه نييآ ٥ و ١ مواد با ريمغا
 ماده ١ بند به مستند و است ارياخت حدود از خارج و پرورش و آموزش يعال  يشورا جلسه
 سال مصوب يادار عدالت وانيد يدادرس نييآ و التيتشک قانون ٨٨ و ١٣ مواد و ١٢

  .شود يم ابطال بيتصو خيتار از ١٣٩٢
  حكمتعلي مظفري اداري ـ رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت

  
  ١٧/١/١٤٠١                                                                          ٠٠٠٢١١٦شماره

  بسمه تعالي
  جناب آقاي اکبرپور

  مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوري اسالمی ایران رئیس هیأت
 اري به شماره دادنامهنسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اديك 

ميزان مدت خدمت «عبارت«:  با موضوع١٤/١٢/١٤٠٠ مورخ ٠٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٣٢٤٥١٤٠
 بخش دوم دفترچه هشتمين دوره آزمون فراگير استخدامي ١١ بند ٢از تبصره » ضرورت
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جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست » . ابطال شد١٣٩٩ لاسهاي اجرايي در  دستگاه
  . گردد ارسال مي

ـ مدير   فرد يداهللا اسمعيليكل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري 
  
  ٠٠٠٢١١٦: رونده پشماره      3245 :ماره دادنامهش    ١٤/١٢/١٤٠٠: خ دادنامهتاري

   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:مرجع رسیدگی
  يپاشاک يميکر سجاد يآقا :یشاک

 دفترچه دوم بخش ١١ بند ٢ صرهتب از يقسمت ابطال :موضوع شکایت و خواسته
  ١٣٩٩ سال يياجراهاي  دستگاه ياستخدام ريفراگ آزمون دوره نيهشتم

 بخش ١١ بند ٢ تبصره از يقسمت ابطال يدادخواست موجب به يشاک :کار گردش
 را ١٣٩٩ سال يياجراهاي  دستگاه ياستخدام ريفراگ آزمون دوره نيهشتم دفترچه دوم

  :که است کرده انيب خالصه طور به خود خواسته نييتب جهت در و کرده درخواست
 سن حداکثر به تيشکا مورد مقرره متن اساس بر »ضرورت خدمت مدت زانيم«
 در يامر نيچن که يحال در. است شده افزوده ياستخدام آزمون در شرکت يبرا مقرر
 تيريمد قانون ٤٢ ماده و ١٣٧١ سال مصوب استخدام داوطلبان سن حداکثر اصالح قانون

 شماره دادنامه موجب به نيهمچن. است نشده بيني پيش يکشور خدمات
 ريمغا يامر نيچن بيني پيش ،ياستخدام يتخصص أتيه ١٤٠٠٠٩٩٧٠٩٠٦٠١٠٠١٢

  . است شده شناخته قانون
  :است ريز شرح به تيشکا مورد مقرره متن

  داوطلبان يعموم طيشرا: دوم بخش" 
..........    

 دارندگان يبرا سال پنج و ستيب حداکثر و تمام الس ستيب حداقل داشتنـ ١١
 پلم،يد فوق يليتحص مدارک دارندگان يبرا سال يس حداکثر پلم،يد يليتحص مدارک
 يبرا سال چهل حداکثر سانس،يل يليتحص مدارک دارندگان يبرا سال پنج و يس حداکثر
 دارندگان يبرا سال پنج و چهل حداکثر و سانسيل فوق يليتحص مدارک دارندگان
  .يدکتر يليتحص مدارک

 به ربط، يذ مراجع از الزم مستندات و مدارک ارائه شرط به ليذ مواردـ ٢ تبصره
  :شد خواهد اضافه مقرر سن حداکثر

..........  
 در وقت تمام و يررسميغ صورت به که يداوطلبان: ضرورت خدمت مدت زانيم

 يشرکتها آنها، پوشش تحت يشرکتها وها  بانک ،يدولت يشرکتها و مؤسسات وها  وزارتخانه
 مستلزم آنها بر قانون شمول که يدولت يشرکتها و مؤسسات وها  يشهردار ،يدولتهاي  مهيب

 کمک و بودجه از ينحو به که شده مصادره و يمل يشرکتها و مؤسسات است، نام ذکر
 خيتار زا آنها پوشش تحت يشرکتها و ياسالم انقالب ينهادها کنند،  مياستفاده دولت
  ." آنها يررسميغ خدمت مدت زانيم بهاند  داشته اشتغال خدمت به ٢٢/١١/١٣٥٧

 أتيه در يرأ صدور زمان تا تيشکا طرف به آن ضمائم و دادخواست ابالغ رغميعل
  .است نشده افتيدر يپاسخ ،يادار عدالت وانيد يعموم

 نيمعاون و سيرئ حضور با ١٤/١٢/١٤٠٠ خيتار در يادار عدالت وانيد يعموم أتيه
 از پس و شد ليتشک وانيد شعب دادرسان و مستشاران و رؤسا و يادار عدالت وانيد

  .است کرده مبادرت يرأ صدور به ريز شرح به آراء تياکثر با يبررس و بحث
  

  عمومی هیأت يرأ
 سال مصوب يکشور خدمات تيريمد قانون ٤٢ ماده) الف (بند براساس: اوالً
 عبارتند يياجرا يدستگاهها در استخدام يعموم طيشرا «:که است شده مقرر ١٣٨٦

 استخدام يبرا سال چهل حداکثر و تمام سال ستيب سن حداقل داشتن) الف: از
: اًيثان» ...سال پنج و چهل يدکتر يليتحص مدرک با نيمتخصص يبرا و يرسم
 ضرورت دوره خدمت انجام يکشور خدمات تيريمد قانون ٤٢ ماده) ج (بند يبرمبنا

 يدستگاهها در استخدام يعموم و هياول طيشرا از يکي مردان، يبرا يقانون تيمعاف اي
) الف (بند موضوع استخدام داوطلبان سن حداکثر به آن مدت افزودن و بوده يياجرا
 در يحکم که است يحال در نيا و است قانونگذار اذن ازمندين مذکور قانون ٤٢ ماده

 سال مصوب استخدام داوطلبان سن حداکثر صالحا قانون و نداشته وجود خصوص نيا
 مقرر يسن سقف به فهيوظ خدمت دوره احتساب بر يمبن يحکم متضمن زين ١٣٧١

 به که يبازنشستگ يبرا خدمت سابقه عنوان به فهيوظ خدمت مدت احتساب و ستين
 طيشرا با يارتباط شده، مقرر يکشور خدمات تيريمد قانون ١٠٥ ماده موجب
 جهت صرفاً و استخدام از بعد به مربوط آن اعمال و ندارد خدمت هب ورود يعموم

 ٢تبصره از »ضرورت خدمت مدت زانيم« عبارت فوق، مراتب به بنا. است يبازنشستگ

 يدستگاهها ياستخدام ريفراگ آزمون دوره نيهشتم دفترچه دوم بخش ١١ بند
 ١ بند به مستند و بوده قانون با ريمغا و ارياخت حدود از خارج ،١٣٩٩ سال در يياجرا
 سال مصوب يادار عدالت وانيد يدادرس نييآ و التيتشک قانون ٨٨ ماده و ١٢ ماده

  .شود يم ابطال ١٣٩٢
  حكمتعلي مظفريرئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ 

  
  ١٧/١/١٤٠١                                                                          ٩٨٠٤٤٣٢شماره

  بسمه تعالي
  جناب آقاي اکبرپور

  مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوري اسالمی ایران رئیس هیأت
 نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامهيك 

 جدول موضوع ١  رديفـ ١««:  با موضوع١٤/١٢/١٤٠٠ مورخ ٠٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٣٢٤٦١٤٠
 شوراي اسالمي شهر قهدريجان كه اراضي كمتر ١٧/٣/١٣٩٧ مورخ ٥ ـ ٨٧مصوبه شماره 

 را نيز مشمول تعيين قدرالسهم سرانه معابر اعالم كرده از تاريخ تصويب مترمربع ٥٠٠از 
 شوراي اسالمي شهر ١٧/٣/١٣٩٧مورخ  ٥ ـ ٨٧ مصوبه شماره ١ـ تبصره ٢. ابطال شد

راضي ايشان توسط قهدريجان از جهت الزام اشخاص به تهاتر طلب خود بابت تملك ا
شهرداري با عوارض ارزش افزوده ملك يا عوارض پروانه مسكوني يا تجاري امالك به 

جهت درج در روزنامه » .تبعيت از نظر فقهاي شوراي نگهبان از تاريخ تصويب ابطال شد
  . گردد رسمي به پيوست ارسال مي

ـ    فرد  اسمعيلييداهللامديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري 
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   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:مرجع رسیدگی
  ينيام احسان يآقا :یشاک

 شماره مصوبه کي تبصره و جدول از کي فيرد ابطال :خواسته و تیشکا موضوع
  جانيقهدر شهر ياسالم يشورا ١٧/٣/١٣٩٧ مورخ ٥- ٨٧

 کي تبصره و جدول از کي فيرد ابطال يدادخواست موجب به يشاک :کار گردش
 و شده خواستار را جانيقهدر شهر ياسالم يشورا ١٧/٣/١٣٩٧ مورخ ٥- ٨٧ شماره مصوبه

  :که است کرده اعالم خالصه طور به خواسته نييتب جهت در
 ١ بند مدلول حسب و يساسا قانون ١٧٣ و ١٥٦ و ٣٤ اصول از حاصله ارياخت با" 

: که رساند  مياستحضار به اعتراض و تيشکا مقام در و يادار عدالت وانيد قانون ١٢ ماده
 مطلوب به مصادره را قانون يشهردار قانون ١٠١ ماده يرأ به ريتفس با مصوبه نيواضع
 نه مصوبه که است آن توجه خور در نکته. اند ساخته مصوبه پشتوانه غلط به را آن و کرده
 چيه جانيقهدر شهر يشورا بلکه دربرگرفته را مترمربع ٥٠٠ از شتريب و کمتر ياراض تنها
 نکهيا عالوه بـه. است ننموده مشخص ششدانگ سنـد بودن دارا با رابطـه در يبند گونه

 مالک تيرضا بدون هم آن سرانه متيق اخـذ نگهبان يشـورا يفقها نظر مطابق
 أتيه آن ٢٦/١/١٣٩٢ - ٣٩ شماره دادنامه حکم بنابه. باشد  ميشرع خالف ساختمان

 ٣ تبصره مدلول خالف مترمربع ٥٠٠ از کمتر ياراض از خدمات ساالنه عوارض افتيدر
 معروضه مراتب به نظر باشد  مي١٣٩٠ سال مصوبها  يشهردار قانون ياصالح ١٠١ ماده
  . " خواستارم را مصوبه ابطال

  :ستا ريز شرح به تيشکا مورد مقرره متن
 به و شهروندان و يشهردار حقوق احقاق منظور به يبررس و بحث از پس: مصوبه" 
 خصوص در يشخص نظر اعمال از يريجلوگ و هيرو وحدت و يساز کساني جهت
 که گرفت قرار بيتصو مورد آراء اتفاق به يشهردار قانون ١٠١ ماده ياصالح ٣تبصره
 قانون ١٠١ ماده قدرالسهم وعموض محاسبه به نسبت ليذ جدول شرح به يشهردار
    .ندينما اقدام يشهردار
میزان قدرالسهم سرانه   مساحت تفکیک  ردیف

  )درصد(معابر 
میزان قدرالسهم خدمات 

  )درصد(عمومی 
  از باقيمانده ملک% ٦  %١٣ تا ٦   مترمربع٦٥٠تا   ١
  از باقيمانده ملک% ٧  %١٤ تا ٧   مترمربع٨٠٠ تا ٦٥١  ٢
  از باقيمانده ملک% ٨  %١٦ تا ٨   مترمربع١٠٠٠ تا ٨٠١  ٣
  از باقيمانده ملک% ١٠  %١٨ تا ١٠   مترمربع١٥٠٠ تا ١٠٠١  ٤
  از باقيمانده ملک% ١٢  %٢٠ تا ١٢   مترمربع٢٠٠٠ تا ١٥٠١  ٥
  از باقيمانده ملک% ١٤  %٢٢ تا ١٤   مترمربع٢٥٠٠ تا ٢٠٠١  ٦
  از باقيمانده ملک% ١٦  %٢٤ تا ١٦   مترمربع٣٠٠٠ تا ٢٥٠١  ٧
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 در سرانه و معابر بابت شده نييتع درصد از شيب که يامالک مورد در: ١تبصره
 معادل يشهردار شوند  ميواقع گذر ضيتعر طرح در الذکر فوق جدول ٧ يال ١بند

 ينينش عقب اعمال از قبل را آن مازاد يمابق و کسر را مربوطه درصد مجموع
 اي و محاسبه يردادگست يرسم يکارشناس هينظر طبق مربوطه يکاربر با متناسب

 يمابق يتجار يمسکون پروانه عوارض اي و ملک افزوده ارزش يالير ارزش زانيم
  . " دينما تهاتر ملک

 حهيال موجب به جانيقهدر شهر ياسالم يشورا سيرئ مذکور، تيشکا به پاسخ در
  :که است داده حيتوض خالصه طور به ٢٢/٢/١٣٩٩- ٣٢١٢ شماره
 به اقدام مجاز ريغ و ندينما  ميخود ياراض قطعات کيتفک به اقدام شخصاً نيمالک"
 رديگ  ميقرار يدگيرس مورد ١٠٠ ماده ونيسيکم يسو از تاًينها که کنند  ميساز و ساخت
 برخوردار استاندارد يعرض از معابر غالب و شود  ميکيتفک مترمربع ١٠٠٠ ريز غالباً ياراض
 توسط معابر متيق و شود مي ياجتماعهاي  تنش باعث يشهردار ممانعت و باشند نمي

 قيتطب أتيه دييتا مورد مصوبه و شود  ميپرداخت يشهردار يسو از و نييتع کارشناس
  . " است گرفته قرار

 ،يشرع نيمواز با اعتراض مورد مقرره رتيمغا بر يمبن يشاک يادعا خصوص در
 کرده الماع ٧/٩/١٤٠٠ـ ٢٨٥٢٤/١٠٢ شماره نامه موجب به نگهبان يشورا ريدب مقام قائم
  :که است

 يشورا ١٧/٣/١٣٩٧ مورخ ٥- ٨٧ مصوبه ١ تبصره و جدول از ١ فيرد موضوع"
 مورد نگهبان يشورا معظم يفقها ٢٤/٦/١٤٠٠ مورخ جلسه در جان،يقهدر شهر ياسالم
 مورد ١ تبصره مفاد: گردد  مينظر اعالم ليذ شرح به که گرفت قرار يبررس و بحث
 توسط شانيا ياراض تملک بابت خود طلب هاترت به اشخاص الزام جهت از تيشکا

 خالف امالک، يتجار اي يمسکون پروانه عوارض اي ملک افزوده ارزش عوارض با يشهردار
  . " شد شناخته شرع

 نيمعاون و سيرئ حضور با ١٤/١٢/١٤٠٠ خيتار در يادار عدالت وانيد يعموم أتيه
 از پس و شد ليتشک وانيد شعب دادرسان و مستشاران و رؤسا و يادار عدالت وانيد

  .است کرده مبادرت يرأ صدور به ريز شرح به آراء تياکثر با يبررس و بحث
  

  عمومی هیأت يرأ
 مذکور ماده ٣ تبصره و يشهردار قانون ياصالح ١٠١ ماده براساس - الف
 ٥٠٠ از شتريب مساحت با ياراض در که است شده مقرر ٢٨/١/١٣٩٠ مصوب
 يفضا سرانـه نيتأم يبرا يشهردار است، دانگ شش سند يدارا که مترمربع
 ازين مورد ياراض نيتأم يبرا و درصد پنج و ستيب سقف تا يخـدمات و يعموم

 طرح با مطابق ياراض نيا افراز و کيتفک اثر در شهر يعموم معابر و شوارع احـداث
 ات مالک، يبرا کيتفک عمل از جادشدهيا افزوده ارزش به توجه با يليتفص و جامع

 توافق با است مجاز و دينما يم افتيدر را ياراض ماندهيباق از درصد پنج و ستيب
 يرسم کارشناس نظر طبق نيزم روز متيق براساس را مذکور قدرالسهم مالک

 متضمن که مزبور يقانون نيمواز در مقرر حکم به توجه با. دينما افتيدر يدادگستر
 جدول ١ فيرد است، مربعمتر ٥٠٠ از شتريب ياراض در يشهردار قدرالسهم نييتع

 که جانيقهدر شهر ياسالم يشورا ١٧/٣/١٣٩٧ مورخ ٥- ٨٧ شماره مصوبه موضوع
 اعالم معابر سرانه قدرالسهم نييتع مشمول زين را مترمربع ٥٠٠ از کمتر ياراض

 مواد و ۱۲ ماده ۱ بند به مستند و است قانون خالف و ارياخت حدود از خارج کرده،
 از ۱۳۹۲ سال مصوب يادار عدالت وانيد يدادرس نييآ و التيتشک نونقا ۸۸ و ١٣
  .شود يم ابطال بيتصو خيتار

 شماره نامه موجب به نگهبان يشورا ريدب مقام قائم نکهيا به توجه با - ب
 مورخ ٥- ٨٧ شماره مصوبه ١ تبصره يشرع جنبه با رابطه در ٧/٩/١٤٠٠- ٢٨٥٢٤/١٠٢

 مورد ١ تبصره مفاد«: که است کرده اعالم جانيقهدر شهر ياسالم يشورا ١٧/٣/١٣٩٧
 توسط شانيا ياراض تملک بابت خود طلب تهاتر به اشخاص الزام جهت از تيشکا

 خالف امالک، يتجار اي يمسکون پروانه عوارض اي ملک افزوده ارزش عوارض با يشهردار
 قانون ٨٧ ادهم و ٨٤ ماده ٢ تبصره در مقرر احکام ياجرا در نيبنابرا ،»شد شناخته شرع
 تيتبع لزوم بر يمبن ١٣٩٢ سال مصوب يادار عدالت وانيد يدادرس نييآ و التيتشک
 يشرع جنبه درخصوص نگهبان يشورا يفقها هينظر از يادار عدالت وانيد يعموم أتيه

 شهر ياسالم يشورا ١٧/٣/١٣٩٧ مورخ ٥- ٨٧ شماره مصوبه ١ تبصره ،يياجرا مقررات
 ٨٨ و ١٣ مواد و ١٢ ماده ١ بند به مستند و شد داده صيتشخ شرع خالف جانيقهدر
 بيتصو خيتار از ١٣٩٢ سال مصوب يادار عدالت وانيد يدادرس نييآ و التيتشک قانون
  .شود يم ابطال

  حكمتعلي مظفريرئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ 

  ١٧/١/١٤٠١                                                                          ٩٩٠٠٠٠٥شماره
  بسمه تعالي

  جناب آقاي اکبرپور
  مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوري اسالمی ایران رئیس هیأت
 نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامهيك 

 دفترچه عوارض و ٤ماده «:  با موضوع١٤/١٢/١٤٠٠ مورخ ٠٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٣٢٤٧١٤٠
هاي ذيل آن كه تحت عنوان عوارض   و تبصره١٣٩٨خدمات شهرداري اراك در سال بهاي 

ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري امالك به تصويب شوراي اسالمي اين شهر رسيده از 
  . گردد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي» .تاريخ تصويب ابطال شد

ـ مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديو   فرد يداهللا اسمعيليان عدالت اداري 
  
  ٩٩٠٠٠٠٥: رونده پشماره        3247 :ماره دادنامهش     ١٤/١٢/١٤٠٠: خ دادنامهتاري

   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:مرجع رسیدگی
  يفوريس رضا و يميکر يمهد انيآقا: انیشاک

 يشورا تخدما يبها و عوارض دفترچه ٤ ماده ابطال :موضوع شکایت و خواسته
  آن ليذهاي  تبصره و ١٣٩٨ سال يبرا اراک شهر ياسالم

 يبها و عوارض دفترچه ٤ ماده ابطال يدادخواست موجب به يشاک: کار گردش
 شده خواستار را آن ليذهاي  تبصره و ١٣٩٨ سال يبرا اراک شهر ياسالم يشورا خدمات

  :که است کرده اعالم خالصه طور به خواسته نييتب جهت در و
 و يشهرساز يعال يشورا سيتاس قانون ٥ ماده به نظر رساند  مياستحضار هب" 
 و يشهر يليتفصهاي  طرح بيتصو و يبررس ٢٣/١/١٣٨٨ ياصالح رانيا يمعمار

 ماده آن در مندرج نيمسئول حضور با يونيسيکم لهيوس به استان هر در آنها راتييتغ
 ياجرا به مکلفها  يشهردار لذکرمارا قانون از ٧ ماده به نظر نيهمچن. رديگ  ميصورت
 سيتاس قانون ٥ ماده مطابق. باشند  ميرانيا يمعمار و يشهرساز يعال يشورا مصوبات

 تيصالح در صرفاً) يليتفص طرح رييتغ (امر نيا رانيا يمعمار و يشهرساز يعال يشورا
 طرح قيدق ياجرا و تيرعا به موظف زين يشهردار است ماده همان در مقرر ونيسيکم
 نکهيا به توجه با نيبنابرا ندارد، را امالک يکاربر خودسرانه رييتغ حق و بوده يليتفص
 القاعده يعل ندارد را امالک يکاربر جمله از يليتفص طرح رييتغ در يحق شهر يشورا
 قانون ٧ و ٥ مواد برخالف عنه معترض ماده و دينما قاعده وضع تواند ينم زين آن به نسبت
  .است رانيا يمعمار و يشهرساز يعال يشورا سيتاس

 شهرها ريسا ياسالم يشورا مصوبات يبررس در يادار عدالت وانيد يعموم أتيه
 مصوبات ابطال بر يمبن يرأ صدور به نسبت کرات به امالک يکاربر رييتغ عوارض باب در

  :نمود اشاره ليذ آراء به توان  ميمثال عنوان به که نموده اقدام عنه معترض
 شهر ياسالم يشورا مصوبه ابطال در ١١/١٠/١٣٨٤-٥٦١ شماره يرأ) و (بند

 شهر ياسالم يشورا مصوبه ابطال در ١٦/١١/١٣٨٦- ١٣٥٧ شماره يرأ. باشد  ميکرج
 گرگان شهر ياسالم يشورا مصوبه ابطال در ٨/١٢/١٣٩٠ -٥٦٣ شماره يرأ. نياسفرا
 و الضرر (يشرع قواعد با عنه معترض مصوبه آشکار رتيمغا و شده ادي آراء به توجه با لذا

 فهوله ريالغ مال اتلف من (و) دمه کحرمه نيالمومن مال حرمه (و) االسالم يف الضرار
 ماده ٣ تبصره و دولت يمال مقررات از يبخش ميتنظ قانون ٤ ماده نيهمچن و) ضامن
 يعال يشورا سيتاس قانون ٧ و ٥ ،٢ ،١ مواد توسعه، پنجم پنجساله برنامه قانون ٦٢

 أتيه در يمصوبات نيچن ابطال سابقه به توجه با نيهمچن رانيا يمعمار و يازشهرس
 يدادرس نييآ و التيتشک قانون ٩٢ ماده اعمال يتقاضا ،يادار عدالت وانيد يعموم

 ١٣ ماده و ١٢ ماده ١ بند براساس تاًينها و نوبت از خارج يدگيرس و يادار عدالت وانيد
 خيتار از را آنهاي  تبصره و عنه معترض ماده ابطال يتقاضا يادار عدالت وانيد قانون
  . " دارد بيتصو

  :است ريز شرح به تيشکا مورد مقرره متن
  امالک يرکاربرييتغ از يناش افزوده ارزش عوارض - ٤ ماده" 

در صورتيکـه مالکين براي تغيير کاربري ملک درخـواست داشته باشند و با مـوافقت 
 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران تغيير ٥سيون ماده شهرداري و متـولي طـرح و کمي

بايست اين عوارض را وصول نمايد الزم به ذکر است مبلغ  کاربري حاصل گردد شهرداري مي
 با تنظيم ٥عوارض محاسبه شده قبل از ارسال درخواست تغيير کاربري به کميسيون ماده 

گردد  که به همين منظور افتتاح مي) بصورت امانت(توافق نامه به حساب سپرده شهرداري 
 با تغيير کاربري مبلغ از حساب سپرده به حساب ٥واريز و پس از موافقت کميسيون ماده 

ارزش افزوده . يابد در غير اين صورت به مالک مسترد خواهد شد درآمد شهرداري انتقال مي
گردد که از مبلغ   محاسبه و اخذ مي٥/١ zkpناشي از تغيير کاربري به ازاء هر مترمربع 

  . ريال بيشتر نباشد٠٠٠/٠٠٠/٣٥ ريال کمتر از مبلغ ٠٠٠/٠٠٠/٧
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 أتيه ٨/٣/١٣٩٧- ٣٨١ يال ٣٦٧ شمارههاي  دادنامه) د (بند استناد به: ١ تبصره
 پس امالک يکاربر رييتغ از يناش افزوده ارزش عوارض وضع ،يادار عدالت وانيد يعموم

 يمعمار و يشهرساز يعال يشورا سيتأس نونقا ٥ ماده ونيسيکم توسط مجوز صدور از
  .باشد  ميوصول قابل رانيا

 در واقع امالک تيوضع نييتع قانون واحده ماده يراستا در که يامالک نيمالک: ٢ تبصره
 و داشته تقاضا را مالکانه حقوق از يمند بهره ١٣٥٨ سال مصوب رهيغ و يدولتهاي  طرح
 و جامعهاي  طرح يبازنگر در و ندينما افتيدر ساخت پروانه يشهردار از واحده ماده صورت به

 تعرفه نيا يکاربر رييتغ عوارض پرداخت مشمول ابدي رييتغ يمسکون به آنها يکاربر يليتفص
 ٥ ماده ونيسيکم مجوز با مطابق ريمغاهاي  يکاربر با امالک جهت يکاربر رييتغ در. گردند مي

 بر يمبن يشهردار موافقت و يکاربر رييتغ خصوص در مالک درخواست از پس ٦/٩/١٣٨٤- 
  .شد خواهد وصول يکاربر رييتغ عوارض نامه توافق ميتنظ با ازين عدم

 آنها مورد در هايشهردار قانون ١٠١ ماده اصالح قانون که يامالک از عوارض نيا: ٣ تبصره
  ."باشد  نميوصول قابلاند  کرده پرداخت يشهردار به را يعموم خدمات سرانه سهم و شده اجرا

 و اراک يشهردار قراردادها امور و يحقوق اداره ريمد مذکور، تيشکا به پاسخ در
 و ١١/٥/١٣٩٩ - ٢٢٥٨٩ شمارههاي  حهيال موجب به اراک کالنشهر ياسالم يشورا سيرئ

  :کهاند  داده حيتوض خالصه طور به ٩/٥/١٣٩٩ - ش/٦٧٥/٩٩
 شهر ياسالم يشورا تيطرف به يفوريس رضا و يميکر يمهد انيآقا تيشکا موضوع" 

 رساند  مياستحضار به يکاربر رييتغ از يناش افزوده ارزش عوارض ابطال خواسته به اراک
 مورد عوارض وضع ٩/٥/١٣٩٧- ١٣٠٩ شماره به دادنامه موجب به وانيد يعموم أتيه

 نموده صادر اشخاص تيشکا رد به يرأ تاًينها و صيتشخ يقانون نيبامواز منطبق را تيشکا
 وضع ٨/٣/١٣٩٧ـ ٣٨١ يال ٣٦٧ شمارههاي  دادنامه موجب به مرجع همان نيهمچن است،

 يقانون نيمواز با منطبق را امالک يکاربر رييتغ از يناش افزوده ارزش عوارض وصول و
 به استناد با راًياخ وانيد يعموم أتيه گردد  ميمتذکر خصوص نيا در است داده صيتشخ

 بار نينخست يبرا که رياخهاي  پرونده در اراک يشهردار يسو از شده اعالم يقانون مقررات
 هيرو برخالف را شهرها گريد در يکاربر رييتغ عوارض تعرفه گرفته قرار يعموم أتيه مورد

 که عوارض انواع از يبرخ که وصف نيبد است، نموده عنوان يقانون مقررات مطابق نيشيپ
 در که همچنان شده شمرده مجاز قانونگذار نظر از واقع در ديگرد  ميعنوان يرقانونيغ سابقاً
 رييتغ عوارض اساس و اصل ١٣٩٧ و ١٣٩٦ سال بودجه قانون واحده ماده ٩ تبصره) هـ (بند
 که نگهبان يشورا هينظر. است دهيگرد يتلق مجاز امالک انتقال و نقل عوارض و يکاربر
 از يدرصد يواگذار آن بموج به که بوده يمصوبات به ناظر رگرفته قرا انيشاک استناد مورد
 يحال در نيا و دهيگرد بيني پيش يکاربر رييتغ از قبل بالعوض و گانيرا صورت به ملک
 يواگذار نه است عوارض تعرفه متضمن يجار پرونده در اعتراض مورد مصوبه که است
 نهيهز عنـوان به ملک از يدرصـد يواگـذار وجـه چيه به آن در بيترت نيبد و ملک گانيرا
 بر عوارض جعل متعدد اتينظر در نگهبان يشورا يوانگه است دهينگرد نييتع يرکاربرييتغ
  .است ندانسته شرع با ريمغا را يکاربر رييتغ

 نيمواز با تيشکا مورد مصوبه رتيمغا يمدع انيشاک چنانچه گردد  ميمتذکر
 از پس ستيبا  ميپرونده و اعالم قيدق طور به را آن جهات ستيبا  ميباشند  مييشرع
 باتوجه رسد  مينظر به هيف مانحن در که گردد مطرح جلسه در نگهبان يشورا هينظر اخذ
 نگهبان يشورا هينظر به شيخو دادخواست) الف (بند در که انيشاک يدادخواه نحوه به

 و اعالم يشرع نيمواز با ادعا مورد رتيمغا قيدق موارد داشته ضرورتاند  ننموده استناد
 تيعنا با اکنون شود، يدگيرس به مبادرت پاسخ وصول و نگهبان يشورا زا استعالم از پس
-١٣٠٩ شماره آراء در مندرج استدالل الخصوص يعل شده ادي مراتب مجموع به
 ٣٦٧ شمارههاي  دادنامه نيهمچن و وانيد يعموم أتيه ٩/٥/١٣٩٧- ١٣٠٨ و ٩/٥/١٣٩٧
 ارزش عوارض وصول و وضع بودن يقانون بر يمبن أتيه همان ٨/٣/١٣٩٧ـ ٣٨١ يال

 را مطروحه يدعوا رد بر يمبن يرأ صدور ياستدعا امالک، يکاربر رييتغ از يناش افزوده
  ." دينما  ميمرجع آن از

 مقام قائم ت،يشکا مورد تعرفه بودن شرع خالف بر يمبن انيشاک يادعا به پاسخ در
 اعالم گونه نيا ٢٩/٨/١٤٠٠ـ ٢٨٣٩٨/١٠٢ شماره نامه موجب به نگهبان يشورا ريدب

  :که است کرده
 يشهردار خدمات يبها و عوارض تعرفه دفترچه از آن ليذهاي  تبصره و ٤ ماده موضوع" 
 نگهبان يشورا معظم يفقها ١٣/٨/١٤٠٠ مورخ جلسه در ١٣٩٨ سال به مربوط اراک کالنشهر

 بيتصو که يصورت در: گردد  مينظر اعالم ليذ شرح به که گرفت قرار يبررس و بحث مورد
 رييتغ درخواست يبررس کردن مشروط زين و عوارض جعل حق جهت از تيشکا مورد ماده
 جهات ريسا نيهمچن و سپرده صورت به شده محاسبه عوارض مبلغ زيوار به ياراض يکاربر
 شرع خالف مصوبه باشد اراک شهر يشورا يقانون تيصالح در ت،يشکا مورد ماده در مذکور

  . " است يادار عدالت وانيد دهعه بر موضوع نيا صيتشخ. ستين

 نيمعاون و سيرئ حضور با ١٤/١٢/١٤٠٠ خيتار در يادار عدالت وانيد يعموم أتيه
 از پس و شد ليتشک وانيد شعب دادرسان و مستشاران و رؤسا و يادار عدالت وانيد

  .است کرده مبادرت يرأ صدور به ريز شرح به آراء تياکثر با يبررس و بحث
  

  عمومی هیأت يرأ
- ٢٨٣٩٨/١٠٢ شمـاره نامه مـوجب به نگهبان يشـورا ريدب مقام قائم: اوالً

 خدمات يبها و عوارض دفترچه ٤ ماده يشرع جنبه با رابطه در و ٢٩/٨/١٤٠٠
 يصورت در«: که است کرده اعالم آن ليذ يها تبصره و ١٣٩٨ سال در اراک يشهردار

 يبررس کردن مشروط زين و عوارض جعل حق جهت از تيشکا مورد ماده بيتصو که
 و سپرده صورت به شده  محاسبه عوارض مبلغ زيوار به ياراض يکاربر رييتغ درخواست

 شهر يشورا يقانون تيصالح در ت،يشکا مورد ماده در مذکور جهات ريسا نيهمچن
 يادار عدالت وانيد برعهده موضوع نيا صيتشخ. ستين شرع خالف مصوبه باشد اراک
 قانون ٨٧ ماده و ٨٤ ماده ٢ تبصره در مقرر احکام ياجرا در و اساس نيهم بر و »است
 تيتبع لزوم بر يمبن ١٣٩٢ سال مصوب يادار عدالت وانيد يدادرس نييآ و التيتشک
 اعتراض مورد مقرره نگهبان، يشورا يفقها هينظر از يادار عدالت وانيد يعموم أتيه
 عدالت وانيد يعموم أتيه متعدد يآرا براساس هرچند: اًيثان. نشد ابطال يشرع بعد از

 ارزش عوارض وضع أت،يه نيا ٨/٣/١٣٩٧- ٣٨١ يال ٣٦٧ شماره دادنامه جمله از يادار
 شهر ياسالم يشوراها توسط يکاربر رييتغ و يشهر توسعه يطرحها از يناش افزوده
 قانون ٥ ماده طبق لکن است، دهينگرد صيتشخ ارياخت حدود از خارج و قانون با ريمغا
 يليتفص يطرحها بيتصو و يبررس رانيا يمعمار و يشهرساز يعال يشورا سيتأس
 و شود يم انجام ماده آن موضوع ونيسيکم توسط استان هر در آنها راتييتغ و يشهر
 اي ٥ ماده ونيسيکم در طرح از قبل ياراض اي امالک يبرا افزوده ارزش عوارض نييتع

 ٤ ماده فوق، مراتب به بنا. است قانون با ريمغا يقانون ربطيذ مراجع از مجوز اخذ بدون
 که آن ليذ يها تبصره و ١٣٩٨ سال در اراک يشهردار خدمات يبها و عوارض دفترچه
 يشورا بيتصو به امالک يکاربر رييتغ از يناش افزوده ارزش عوارض عنوان تحت
 ۸۸ و ١٣ مواد و ۱۲ ماده ۱ بند به مستند و است قانون خالف ده،يرس شهر نيا ياسالم
 بيتصو خيتار از ۱۳۹۲ سال مصوب يادار عدالت وانيد يدادرس نييآ و التيتشک قانون
                                                        .شود يم ابطال

  حكمتعلي مظفريرئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ 
  

  ١٧/١/١٤٠١                                                                          ٩٩٠٢٣٤٣شماره
  بسمه تعالي

  جناب آقاي اکبرپور
  مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوري اسالمی ایران رئیس هیأت
 نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامهيك 

تعرفه  از ٦ و ٥هاي  رديف«:  با موضوع١٤/١٢/١٤٠٠ مورخ ٠٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٣٢٤٨١٤٠
 شهرداري بروجرد كه تحت عنوان ١٣٩٩ تعرفه عوارض بهاي خدمات سال ١٨ـ٣٥شماره 

و ارزش افزوده ) حق عبور موقت(برداري موقت به صورت ساليانه  بهاي خدمات بهره
برداري تجاري با استفاده از فضاي سبز به تصويب شوراي اسالمي اين شهر رسيده  بهره

  . گردد مه رسمي به پيوست ارسال ميجهت درج در روزنا» .ابطال شد
ـ    فرد يداهللا اسمعيليمديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري 

  
  ٩٩٠٢٣٤٣: رونده پشماره       3248 :ماره دادنامهش      ١٤/١٢/١٤٠٠: خ دادنامهتاري

   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:مرجع رسیدگی
  ريم ماله احمد يآقا :یشاک
 عوارض ١٨- ٣٥ شماره تعرفه ٦ و ٥هاي  فيرد ابطال :وع شکایت و خواستهموض

  بروجرد شهر ياسالم يشورا ١٣٩٩ سال يمحل خدمات يبها و
 ١٨- ٣٥ شماره تعرفه ٦ و ٥هاي  فيرد ابطال يدادخواست موجب به يشاک :کار گردش

 تموق يبردار بهره خدمات يبها عنوان تحت ١٣٩٩ سال يمحل خدمات يبها و عوارض
 يفضا از استفاده با يتجار يبردار بهره افزوده ارزش و) موقت عبور حق( انهيسال صورت به

 به خواسته نييتب جهت در و شده خواستار را بروجرد شهر ياسالم يشورا مصوب سبز
  :که است کرده اعالم خالصه طور

 قانون ٣٥ ماده موضوع خدمات و عوارض نيب تناسب اصل با ريمغا مصوبه" 
 ،٢٣/٥/١٣٨٦- ٣٦٣هاي  شماره يآرا و ١٣٦١ سال مصوب ياسالم يشورا التيتشک
 يتقاضا. است يادار عدالت وانيد يعموم أتيه ٧/٦/١٣٩٠- ٢٤١ و ١٤/٥/١٣٨٦- ٣٣٨
  . " دارم يقانون اقدام

http://www.DASTOUR.IR
http://www.RRK.IR


 22453شماره                        WWW.DASTOUR.IR                       30/1/1401روزنامه رسمی                         WWW.RRK.IR                         12صفحه 

  :است ريز شرح به تيشکا مورد مقرره متن
    سبز يفضا سطوح با مرتبط عوارض  ـ)١٨- ٣٥ (شماره تعرفه" 

  وارضنوع ع  ردیف
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رد و بر اساس قطر اصلي درخت خسارت برآو: ٣توضيحات مربوط به رديف
  .محاسبه و وصول گرددها  مقدار درصد خسارت وارده به شاخه

قطع درختاني که داراي شرايط زير باشند با تصويب کميسيون : ٤تبصره 
  . بالمانع است٧ماده 
درخت به علت افت زدگي، بيماري انگلي يا علل غير عمد ديگر خشکيده و : الف

ختان و گياهان وجود داشته يا احتمال سرايت آفت و بيماري از آن به ديگر در
  .باشد و يا احتمال سقوط آن باعث بروز خسارات جاني و يا مالي باشد

 درخت در محل احداث ساختمان يا مسير راه کانال مجاري آب، خطوط - ب
  .عمراني شهرداري باشدهاي  برق، لوله کشي، نفت، گاز، تلفن و پروژه

 فضاي سبز هرگونه مجوز با توجه به ممنوعيت باز کردن هرگونه بازشو در
موقت يا دائم استفاده از فضاي سبز ممنوع بوده و بهاي خدمات ذکر شده در 
اين جدول براي حق عبورهاي موقت ايجاد شده مي باشد در صورت عدم 

. بارشوها اقدام نمايد..... پرداخت بهاي خدمات؛ سازمان مي بايست نسبت به 
مساحت ملک ........  تعرفه شهرداري پيوست يک دفترچه...... اي  ارزش منطقه

  و يا معبر داراي حق عبور موقت

 حهيال موجب به بروجرد شهر ياسالم يشورا سيرئ مذکور، تيشکا به پاسخ در
  :که است داده حيتوض خالصه طور به ٢٠/١٠/١٤٠٠ ـ ش١٤٠٠/١٠/٦ شماره

 طرح ضوابط استناد به بروجرد، يشهردار يشهرساز معاونت از استعالم پاسخ برابر" 
 لذا. است ممنوع داًياک سبز يفضا به پنجره و درب از اعم بازشو هرگونه احداث مصوب
  ." گردد  ميتيشکا رد يتقاضا

 نيمعاون و سيرئ حضور با ١٤/١٢/١٤٠٠ خيتار در يادار عدالت وانيد يعموم أتيه
 از پس و شد ليتشک وانيد شعب دادرسان و مستشاران و رؤسا و يادار عدالت انويد

  .است کرده مبادرت يرأ صدور به ريز شرح به آراء تياکثر با يبررس و بحث
  

  عمومی هیأت يرأ
 شماره حهيال موجب به بروجرد شهر ياسالم يشورا سيرئ نکهيا به توجه با
 پاسخ برابر« : که است کرده اعالم مطروحه تيشکا به پاسخ در و ٢٠/١٠/١٤٠٠- ش١٤٠٠/١٠/٦
 هرگونه احداث مصوب طرح ضوابط استناد به بروجرد، يشهردار يشهرساز معاونت از استعالم
 ٧ ماده براساس نکهيا به تيعنا با و »است ممنوع داًياک سبز يفضا به پنجره و درب از اعم بازشو
 مصوبات ياجرا به مکلّف هايشهردار ،رانيا يمعمار و يشهرساز يعال يشورا سيتأس قانون
 ٥ يفهايرد نيبنابرا هستند، قانون نيا ٢ ماده مفاد مطابق رانيا يمعمار و يشهرساز يعال يشورا
 ١٣٩٩ سال يدرآمد منابع ريسا و خدمات يبها عوارض، تعرفه ١٨- ٣٥ شماره تعرفه از ٦ و

 عبور حق (انهيسال صورت به موقت يبردار بهره خدمات يبها عنوان تحت که بروجرد يشهردار
 نيا ياسالم يشورا بيتصو به سبز يفضا از استفاده با يتجار يبردار بهره افزوده ارزش و) موقت
 ۸۸ ماده و ۱۲ ماده ۱ بند به مستند و است ارياخت حدود از خارج و قانون خالف ده،يرس شهر
  .شود يم بطالا ۱۳۹۲ سال مصوب يادار عدالت وانيد يدادرس نييآ و التيتشک قانون

  حكمتعلي مظفريرئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ 
  

  ١٧/١/١٤٠١                                                                          ٠٠٠٢٢٥١شماره
  بسمه تعالي

  جناب آقاي اکبرپور
  مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوري اسالمی ایران رئیس هیأت
نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه يك 

 از ١١٣١تعرفه شماره «:  با موضوع١٤/١٢/١٤٠٠ مورخ ٠٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٣٢٤٩١٤٠
 كه تحت عنوان عوارض ١٤٠٠تعرفه عوارض و درآمدهاي شهرداري كاشان در سال 

تضمن اخذ ايمني ساختمانهاي شهري به تصويب شوراي اسالمي اين شهر رسيده و م
عوارض در زمان صدور گواهي عدم خالف، پايانكار و بناهاي ساخته شده بدون پروانه 

جهت درج در روزنامه رسمي به » .در صورت ابقا است از تاريخ تصويب ابطال شد
  . گردد پيوست ارسال مي

ـ    فرد يداهللا اسمعيليمديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري 
  

  ٠٠٠٢٢٥١: رونده پشماره      3249:ماره دادنامهش     ١٤/١٢/١٤٠٠: دادنامهخ تاري
   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:مرجع رسیدگی

  فرد يقوام مانيا يآقا :یشاک

 يبها و عوارض دفترچه از ١١٣١ شماره تعرفه ابطال :موضوع شکایت و خواسته
  کاشان شهر ياسالم يشورا ١٤٠٠ سال خدمات

 شماره تعرفه ابطال يليتکم حهيال و دادخواست موجب به ياکش: کار گردش
 را کاشان شهر ياسالم يشورا ١٤٠٠ سال خدمات يبها و عوارض دفترچه از ١١٣١

  :که است کرده اعالم خواسته نييتب جهت در و شده خواستار
 عمران و ينوساز قانون ٢ ماده موجب به نکهيا به نظر رساند  مياستحضار به احتراماً" 

 ١٤ بند طبق گريد طرف از و دهيگرد نييتع شهر سطح يساختمانها يبرا ساالنه عوارض ،يشهر
 مشروط و است يشهردار يذات فيوظا از خطرناک يبناها از خطر رفع هايشهردار قانون ٥٥ ماده
 افتيدر دولت يمال مقررات از يبخش ميتنظ قانون ٤ ماده طبق و است دهينگرداي  نهيهز اخذ به

 اخذ ديتول موانع رفع قانون ٥٩ ماده طبق نيهمچن باشد قانون به مستند ديبا يوجه هرگونه
 نيهم تاًيماه ونيسيکم از بعد عوارض و است ممنوع پروانه صدور از بعد اي هنگام مازاد وجوه

ـاده ونيسيکم يرأ از بعد هيابن ابقاء به نسبت که است پروانه صدور عوارض  و رديگ  ميتعلق صد م
 با که ييبنا و است آن الزم جزء يفن اصول که است گانه سه اصول با رتيمغا عـدم آن الزمه
 مضاعف عوارض مهيجر بر عوارض افزودن و نداشته رتيمغا يفن اصول با است شده ابقاء مهيجر

 آراء طبق دارد  ميمعروض اذهان به بيتقر جهت. است يقانون جواز فاقد که شود  ميمحسوب
 ١١/١٠/١٣٩٧- ١٩٢٢ شماره و ٢١/١/١٣٩٧- ٣١ شماره به يادار التعد وانيد يعموم أتيه
 تراکم و بنا اضافه به نسبت پروانه صدور عوارض فقط صد ماده ونيسيکم در شده ابقا هيابن يبرا

 همان ساختمانها يمنيا يبرا عوارض وضع آن بودن يياستثنا به توجه با و شده رفتهيپذ مازاد
  . " باشد  ميقانون ريغام که است مضاعف عوارض اي مهيجر

  :است ريز شرح به تيشکا مورد مقرره متن
  يشهر يساختمانها يمنيا عوارض: تعرفه عنوان                  ١١٣١: تعرفه شماره" 

  تراکم مازاد عوارض ٠٥/٠ + رهيپذ اي ربنايز عوارض ٠٥/٠: محاسبه نحوه
 زمان در يشهر ينهاساختما يمنيا عوارضـ ١تبصره: يياجراهاي  تبصره و ضوابط 
 بنا ابقا صورت در پروانه بدون شده ساخته يبناها و انکاريپا خالف، عدم يگواه صدور،

  ." گردد  ميافتيدر
 زمان تا کاشان، شهر ياسالم يشورا به آن ضمائم و دادخواست ابالغ رغميعل  

 وراش آن طرف از يپاسخ يادار عدالت وانيد يعموم أتيه جلسه در پرونده به يدگيرس
  .است نشده واصل

 و سيرئ حضور با ١٤/١٢/١٤٠٠ خيتار در يادار عدالت وانيد يعموم أتيه  
 و شد ليتشک وانيد شعب دادرسان و مستشاران و رؤسا و يادار عدالت وانيد نيمعاون
  .است کرده مبادرت يرأ صدور به ريز شرح به آراء تياکثر با يبررس و بحث از پس

  
  عمومی هیأت يرأ

 سال مصوب کشور يمال نظام يارتقا و ريپذ رقابت ديتول موانع رفع قانون ٥٩ ماده اساس بر
 نحوه فيتکل نييتع اي ينقد پرداخت از پس هفته کي تا حداکثر مکلّفند هايشهردار«: ١٣٩٤
. ندينما اقدام يمتقاض ساختمان پروانه ليتحو و صدور به نسبت هينس صورت به عوارض پرداخت

 توسط پروانه صدور از بعد اي پروانه صدور هنگام يقانون عوارض بر مازاد وجه افتيدر اي درخواست
 ميتنظ قانون به مواد يبرخ الحاق قانون ٦٠ ماده تبصره موجب به و »است ممنوع هايشهردار
 توسط عنوان هر تحت يوجه هرگونه پرداخت و افتيدر«) : ٢ (دولت يمال مقررات از يبخش

 محاسبات قانون) ٥ (ماده و يکشور خدمات تيريمد قانون) ٥ (ادهم موضوع يياجرا يدستگاهها
 مفاد برخالف پرداخت و افتيدر هرگونه و باشد کشور موضوعه نيقوان چهارچوب در ديبا يعموم

 شماره تعرفه فوق، مراتب به بنا» ...است يدولت اموال در يرقانونيغ تصرف حکم در ماده نيا
 عوارض عنوان تحت که ١٤٠٠ سال در کاشان يشهردار يدرآمدها و عوارض تعرفه از) ١١٣١(
 در يعوارض اخذ متضمن و دهيرس شهر نيا ياسالم يشورا بيتصو به يشهر يساختمانها يمنيا

 است، ابقا صورت در پروانه بدون شده ساخته يبناها و کار انيپا خالف، عدم يگواه صدور زمان
 قانون ۸۸ و ١٣ مواد و ۱۲ ماده ۱ بند به دمستن و بوده ارياخت حدود از خارج و قانون خالف
   شود يم ابطال بيتصو خيتار از ۱۳۹۲ سال مصوب يادار عدالت وانيد يدادرس نييآ و التيتشک

  حكمتعلي مظفريرئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ 
  

  ١٧/١/١٤٠١                                                                          ٠٠٠٢١٩٥شماره
  بسمه تعالي

  جناب آقاي اکبرپور
  مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوري اسالمی ایران رئیس هیأت
نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه يك 

  تعرفه١٤ از ماده ١٩بند «:  با موضوع١٤/١٢/١٤٠٠ مورخ ٠٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٣٢٥٠١٤٠
 شهرداري همدان درخصوص اخذ عوارض براي صرف ١٣٩٩مات سال عوارض و بهاي خد
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جهت درج در روزنامه رسمي به » .دار كردن امالك و اراضي از تاريخ تصويب ابطال شد سابقه
  . گردد پيوست ارسال مي

ـ    فرد يداهللا اسمعيليمديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري 
  
  ٠٠٠٢١٩٥: رونده پشماره      3250 :ماره دادنامهش     ١٤/١٢/١٤٠٠: خ دادنامهتاري

   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:مرجع رسیدگی
  فرد يپناه يمرتض يآقا :یشاک

 يبها و عوارض تعرفه ١٤ ماده از ١٩ بند ابطال :موضوع شکایت و خواسته
  همدان شهر ياسالم يشورا ١٣٩٩ سال يمحل خدمات

 عوارض تعرفه ١٤ ماده از ١٩ بند ابطال يواستدادخ موجب به يشاک :کار گردش
 نييتب جهت در و شده خواستار را همدان شهر ياسالم يشورا ١٣٩٩ سال يمحل

  :که است کرده اعالم خالصه طور به خواسته
 شماره يرأ جمله از متعدد آراء موجب به يادار عدالت وانيد يعموم أتيهـ ١"

 فاقد ياراض و امالک نمودن را سابقه عنوان تحت عوارض اخذ ٢١/١/١٤٠٠ـ١٤٠٠٢٤٩٧
  .است نموده ابطال را سابقه

 اخذ ١٣٨٠ مصوب دولت يمال مقررات از يبخش ميتنظ قانون ٤ ماده به مستند ـ٢
  .است نموده موکول قانونگذار زيتجو به را يياجراهاي  دستگاه توسط خدمات و کاال وجه هرگونه
 يوجه هرگونه وصول ١٣/١/١٣٧٦ ـ٨٤٠ شماره هينظر موجب به نگهبان يشورا ـ٣

  .است نموده اعالم شرع خالف را نباشد قانون مشابه که
 وصول يبرا شهر محدوده در واقع ياراض و امالک جهت پرونده ليتشک و هيته ـ٤
  .باشد يم يشهردار فيوظا از عوارض
 عوارض تعرفه ١٤ ماده در ياراض و امالک کردن دار سابقه صرف يبرا عوارض اخذ لذا 
  . " باشد  ميقانون با ريمغا و بوده مضاعف عوارض از ١٩ بند و همدان شهر ياسالم يشورا

  :است ريز شرح به تيشکا مورد مقرره متن  

  14ماده   110201: کد  ی مسکونیعوارض پروانه ساختمان

 هيکل آن، نمودن دار سابقه و ينوساز در ديجد پرونده جاديا هنگام به - ١٩ بند 
 ماده و امالک و اسناد ثبت قانون ٢٢و ٢١ ماده اساس بر بعضاً که محدوده در واقع امالک
 تيوضع نييتع قانون آن از بعد ياصالح و ٣١/٤/١٣٦٥ مصوب ثبت قانون و ١٤٨و ١٤٧

 ليذ شرح به باشند  ميپرونده وجود عدم و سابقه فاقد يشهردار در امثالهم، و امالک
  .رددگ اقدام پرونده ليتشک  جهت سپس و محاسبه

 ٣١/٤/١٣٦٥ خيتار از قبل ينوسازهاي  پرونده ليتشک اي و يثبت سند: ١ تبصره
  . گردد  نميفوق عوارض اخذ مشمول

 تا ١٣٦٥هاي نوسازي قبل از تاريخ  سند ثبتي و يا تشکيل پرونده: ٢تبصره 
  .    محاسبه و اخذ گردد٢٥ ps معادل ٣١/٣/١٣٩٦

 به بعد ٣١/٣/١٣٩٦ي نوسازي از تاريخ ها سند ثبتي و يا تشکيل پرونده: ٣تبصره 
  .    محاسبه و اخذ گردد٥٠ psمعادل 

امالکي که توسط شهرداري تملک شده يا خريداري شوند مشمول اين : ٤تبصره 
  . گردد ماده نمي

 پرداخت را آن بر مترتب مهيجر و صد ماده آراء گذشته سنوات در که ينيمالک: ٥ تبصره
  . گردند  نميعوارض نيا مشمول يشهردار در اقدام گونه هر يراب مراجعه زمان دراند  نموده

 باشند  ميينوساز در پرونده ليتشک و يانياع سابقه يدارا که يامالک: ٦ تبصره
  . "گردند  نميعوارض نيا مشمول
 تا تيشکا طرف يبرا آن ضمائم و دادخواست دوم نسخه ابالغ و ارسال رغم يعل  
  .است نشده واصل يپاسخ پرونده به يدگيرس زمان

 و سيرئ حضور با ١٤/١٢/١٤٠٠ خيتار در يادار عدالت وانيد يعموم أتيه  
 و شد ليتشک وانيد شعب دادرسان و مستشاران و رؤسا و يادار عدالت وانيد نيمعاون
  .است کرده مبادرت يرأ صدور به ريز شرح به آراء تياکثر با يبررس و بحث از پس

  
  عمومی هیأت يرأ

 از تهران شهر در«: ١٣٤٧ سال مصوب يشهر عمران و ينوساز قانون ٢ هماد براساس
 بر کند، اعالم و نييتع کشور وزارت که يخيتار از شهرها ريسا در و ١٣٤٨ ماه نيفرود اول خيتار
 به ساالنه خاص عوارض شهر يقانون محدوده در واقع مستحدثات و ساختمانها و ياراض هيکلّ

. شود يم برقرار شد خواهد نييتع قانون نيا مقررات طبق که هاآن يبها%) ١ (درصد کي مأخذ
 مصرف به منحصراً و کرده وصول را مذکور عوارض قانون نيا مقررات براساس مکلّفند هايشهردار

 در مصرح موارد ريغ در قانون نيا ياجرا از حاصل وجوه مصرف. برسانند يشهر عمران و ينوساز
: مذکور ماده ١ تبصره طبق و »بود خواهد دولت اموال در يرقانونيغ تصرف حکم در قانون نيا
 ملک متيق از ينسبت نييتع بيترت و مذکور عوارض وصول طرز و صيتشخ و يزيمم بيترت«
 رد،يگ يم قرار عوارض افتيدر مأخذ ياقتصاد خاص طيشرا و اتيمقتض به توجه با شهر هر در که
 نييتع رسد، يم رانيوز أتيه بيتصو به و مينظت کشور وزارت طرف از که يا نامه نييآ موجب به
ع ياراض و امالک جهت پرونده هيته فوق، مراتب به بنا» .شد خـواهد اجرا و  شهر محدوده در واـق
 و امالک کردن دار سابقه صرف يبرا عوارض اخذ و بوده يشهردار فيوظا از عوارض وصول يبرا
 يشهردار ١٣٩٩ سال خدمات يبها و رضعوا تعرفه ١٤ ماده از ١٩ بند  يبرمبنا که ياراض

 شماره يآرا در که ادشدهي ليدال به و است مضاعف عوارض قيمصاد از گرفته، صورت همدان
 ٥/٤/١٤٠٠ـ ١٤٠٠٠٩٩٧٠٩٠٥٨١١١٤٦ شماره و ٢١/١/١٤٠٠ـ١٤٠٠٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٠١٤٩

 و بوده ارياخت حدود از خارج و قانون خالف شده، منعکس يادار عدالت وانيد يعموم أتيه
 يادار عدالت وانيد يدادرس نييآ و التيتشک قانون ٨٨ و ١٣ مواد و ١٢ ماده ١ بند به مستند
  .شود يم ابطال بيتصو خيتار از ١٣٩٢ سال مصوب

  حكمتعلي مظفريرئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ 
  

  ١٧/١/١٤٠١                                                                          ٠٠٠٢٠٥٦شماره
  بسمه تعالي

  جناب آقاي اکبرپور
  مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوري اسالمی ایران رئیس هیأت
نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه يك 

 تعرفه عوارض و ٢٩ماده «:  با موضوع١٤/١٢/١٤٠٠ مورخ ٠٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٣٢٥١١٤٠
 كه در رابطه با عوارض ١٤٠٠شهرداري سمنان و سازمانهاي وابسته در سال بهاي خدمات 

بر ارزش افزوده ناشي از تجميع دو يا چند پالك به تصويب شوراي اسالمي اين شهر رسيده 
  . گردد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي» .از تاريخ تصويب ابطال شد

ـ مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي د   فرد يداهللا اسمعيلييوان عدالت اداري 
  
  ٠٠٠٢٠٥٦: رونده پشماره      3251 :ماره دادنامهش     ١٤/١٢/١٤٠٠: خ دادنامهتاري

   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:مرجع رسیدگی
  فرد يقوام مانيا يآقا :یشاک

 سال خدمات يبها و عوارض تعرفه ٢٩ ماده ابطال :موضوع شکایت و خواسته
  سمنان شهر ياسالم يوراش ١٤٠٠

 يبها و عوارض تعرفه ٢٩ ماده ابطال يدادخواست موجب به يشاک :کار گردش
ها  يشهردار قانون ١٠١ ماده استناد به را سمنان شهر ياسالم يشورا ١٤٠٠ سال خدمات

 يعموم أتيه ٢٢/٤/١٤٠٠ - ١٤٠٠٠٩٩٧٠٩٠٥٨١١٢٣٨ شماره دادنامه نيهمچن و
 اراتياخت حدود از خارج را يعوارض نيچن وضع و دهش خواستار يادار عدالت وانيد

  .است دانسته سمنان شهر ياسالم يشورا
  :است ريز شرح به تيشکا مورد مقرره متن

   پالک چند اي دو عيتجم از يناش افزوده برارزش عوارض - ٢٩ ماده" 
  ها يکاربر ريسا و يمسکون) الف

  .شد خواهد افتيدر ليذ شرح به هم مجاورهاي  پالک عيتجم از يناش عوارض

  )عیمساحت پس از تجم S(عوارض   ابانیعرض خ
  ٥  S × P   متر١٤تا 

  ٦  S × P   متر٢٤ متر تا ١٤
  ١٠  S × P  شتري متر و ب٢٤

  يتجار) ب
 باشد متر ٨ از شيب عيتجم از پس پالک دهانه چنانچه هم مجاورهاي  پالک عيتجم

  .بود خواهد وصول قابل عوارض ليذ شرح به
  )عیمساحت پس از تجم S(عوارض   عی پس از تجميدهنه تجار
  ١١  S × P   متر١٢-٨

  ٢٢  S × P   متر١٢ش از يب

  )ها يکاربر همه (پالک چند عيتجم) ج
 عيتجم طيشرا هم که باشنداي  گونه به شده عيتجمهاي  پالک که يطيشرا در

 را) هم تپش و هم مجاور از ريغ به يحالت هر (هم پشتهاي  پالک هم و مجاورهاي  پالک
  .گردد وصول ليذ شرح به باشند داشته
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  )عیمساحت پس از تجم S(عوارض   ابانیعرض خ
  ١٥  S × P   متر١٤تا 

  ٢٠  S × P   متر٢٤ متر تا ١٤
  ٣٠  S × P  شتري متر و ب٢٤

  يکاربر هر با هم پشتهاي  پالک) د
 کپال ازيامت از جبهه پشتهاي  پالک اول، جبهه پالک با پشتهاي  پالک صورت در

 شرح به و گرفته تعلق دوم جبهه پالک مساحت به عوارض که شده برخوردار جبهه بر
  .باشد  ميوصول قابل ليذ

  )عیمساحت پس از تجم S(عوارض   ابانیعرض خ
  ٢٠  S × P   متر١٤تا 

  ٢٥  S × P   متر٢٤ متر تا ١٤
  ٣٥  S × P  شتري متر و ب٢٤

 مالک نباشد کساني عيتجم از قبل امالک يکاربر نوع که يصورت در: ١ تبصره 
 رييتغ درخواست از يناش افزوده ارزش بر عوارضهاي  نهيهز ع،يتجم نهيهز با همزمان
  .دينما پرداخت ديبا را امالک يکاربر

 به مراجعه زمان در گردند  ميعيتجم يشهردار از مجوز بدون که ياسناد: ٢تبصره
  .گردد وصول متعلقه عوارض ستيبا  مييشهردار

 معادل يمسکون يکاربر با فرسودههاي  بافت محدوده در واقع امالک يبرا: ٣تبصره
  . " گردد اخذ و محاسبه فوق جداول شرح به عوارض% ٥٠

 به يدگيرس زمان تا سمنان شهر ياسالم يشورا به آن ضمائم و دادخواست ابالغ رغم يعل
  .است نشده واصل اشور آن طرف از يپاسخ يادار عدالت وانيد يعموم أتيه جلسه در  پرونده
 نيمعاون و سيرئ حضور با ١٤/١٢/١٤٠٠ خيتار در يادار عدالت وانيد يعموم أتيه

 از پس و شد ليتشک وانيد شعب دادرسان و مستشاران و رؤسا و يادار عدالت وانيد
  .است کرده مبادرت يرأ صدور به ريز شرح به آراء تياکثر با يبررس و بحث

  عمومی هیأت يرأ
 و امالک و اسناد ثبت ادارات فيوظا از ياراض و امالک عيتجم نکهيا به توجه با
 درخصوص يخاص مقررات و ضوابط وضع با يشهردار قانون ١٠١ ماده در و است هايشهردار

 ماده نيبنابرا است، شده فيتکل نييتع آن وجه اي و ملک از يسهم يواگذار زانيم و کيتفک
 در که ١٤٠٠ سال در وابسته يسازمانها و منانس يشهردار خدمات يبها و عوارض تعرفه ٢٩

 ياسالم يشورا بيتصو به پالک چند اي دو عيتجم از يناش افزوده ارزش بر عوارض با رابطه
- ١٤٠٠٠٩٩٧٠٩٠٥٨١١٢٣٨ شماره يرأ در که فوق ليدل به بنا ده،يرس شهر نيا

 از خارج و قانون خالف شده، منعکس زين يادار عدالت وانيد يعموم أتيه ٢٢/٤/١٤٠٠
 نييآ و التيتشک قانون ٨٨ و ١٣ مواد و ١٢ ماده ١ بند به مستند و است ارياخت حدود
  . شود يم ابطال بيتصو خيتار از ١٣٩٢ سال مصوب يادار عدالت وانيد يدادرس

  حكمتعلي مظفريرئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ 
  

  ١٧/١/١٤٠١                                                                          ٩٩٠٠٦٩٢شماره
  بسمه تعالي

  جناب آقاي اکبرپور
  مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوري اسالمی ایران رئیس هیأت
 نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامهيك 

 صورتجلسه ٥بند ) فال(قسمت «:  با موضوع١٤/١٢/١٤٠٠ مورخ ٠٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٣٢٥٢١٤٠
 كميته موضوع توزيع عوارض آاليندگي استان ٢٤/١٢/١٣٩٨ـ٢٥٦/١٢٢/م/٤٣٠شماره 

جهت درج در » .بوشهر كه توسط مرجع صالح به تصويب نرسيده از تاريخ تصويب ابطال شد
  . گردد روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي

  فرد يداهللا اسمعيلي مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداريـ 
  

  ٩٩٠٠٦٩٢: رونده پشماره      3252 :ماره دادنامهش     ١٤/١٢/١٤٠٠: خ دادنامهتاري
   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:مرجع رسیدگی

  ريد بندر يشهردار :یشاک
 تهيکم صورتجلسه از ٥ بند) الف (قسمت ابطال :موضوع شکایت و خواسته

 ٢٤/١٢/١٣٩٨ـ ٢٥٦/١٢٢/م/٤٣٠ شماره به بوشهر ناستا يندگيآال عوارض عيتوز موضوع
  )بوشهر استان ستيز طيمح حفاظت کل اداره(

) الف (قسمت ابطال يليتکم حهيال و دادخواست موجب به يشاک :کار گردش
 شماره به بوشهر استان يندگيآال عوارض عيتوز موضوع تهيکم صورتجلسه از ٥بند

 را) بوشهر استان ستيز طيمح اظتحف کل اداره (٢٤/١٢/١٣٩٨ـ ٢٥٦/١٢٢/م/٤٣٠
  :است کرده اعالم خالصه طور به خواسته نييتب جهت در و شده خواستار
) ٦ ماده ب بند ٣ جزء (رانيا ياسالم يجمهور توسعه ششم برنامه قانون ٦ ماده در" 
 متاثر يشهرها يريپذ ريتاث نسبت ،يندگيآال عوارض عيتوز در ستيبا  ميکه دهيگرد ديق صراحتاً

 جمله از يعلم مستندات در گردد،  ميمالحظه که طور همان اما شود، گرفته نظر در يندگيآال زا
 ١٢٢- ٨٩٥٩ و ١٢/٥/١٣٩٨ مورخ ١٢٢- ٨٤٨٣ شماره به مکاتبات و بوشهر استان شيآما برنامه
 ٢ تيسا ه،يعسلو ١ تيسا (يندگيآال از ريد شهرستان يريپذ ريتاث نسبت ١٩/٥/١٣٩٨ مورخ
 يندگيآال عوارض عيتوز نحوه تهيکم مصوبه در اما شده گرفته نظر در) کاوه لمتانو و کنگان
وشهر استان  ،يقانون ،يعلم پشتـوانه بدون و تعمداً شهرستان يبرا يريپذ ريتاث نسبت نيا ـب
ـان و ياجتماع ،يشـرع  بهاي  مصوبه نيچن بيتصو لذا و دهيگرد حذف هيعسلو تيسا از يسازم
 توسعه ششم برنامه قانون ٦ ماده) ب (بند ٣ جزء صراحت با خالفم و ريمغا يقانون لحاظ
 هيفعل الغنم اله من «جمله از يفقه قواعد به بنا گريد طرف از. باشد  ميرانيا ياسالم يجمهور
 ينه يرسان ضرر هرگونه: اوالً اسالم مقدس عتيشر در »السالم يف الضرار و الضرر« و »الغرم
 مردم اما اوست، عهده به زين خسارت و غرم سد، ريم يکس به ينفع که يزمان يوحت است شده

هاي  استيس يجا به که افراد از يبرخ يتوجه يب و يمهر يب با که سالهاست ريد شهرستان
 مصوبه منظور نيهم به کنند،  مينرم پنجه و دست رند،يگ يم نظر در ياعمال قيسال ،ياعالم
 برخالف بوشهر استان يندگيآال عيتوز وهنح تهيکم ٢٤/١٢/١٣٩٨ـ ٢٥٦/١٢٢/م/٤٣٠ شماره
 و مضرات جز يديعا ريد شهرستان يبرا يندگيآال وجود که چرا باشد  ميزين اسالم مقدس شرع

 ٤٨ و ٣ اصول با نيهمچن اعتراض مورد مقرره. است نداشته خاک و هوا آب، قيطر از خسارت
  ".استدعاست مورد بيتصو خيتار از تيشکا مورد مقرره ابطال لذا. دارد کامل رتيمغا ياساس قانون

  :است ريز شرح به تيشکا مورد مقرره متن
  توسعه ششم برنامه قانون ٦ ماده) ب (بند ٣ جزء موضوع تهيکم صورتجلسه" 
 استان افزوده ارزش بر اتيمال قانون ٣٨ ماده ١ تبصره (يندگيآال عوارض عيتوز
  )١٣٩٨ سال در اجرا جهت بوشهر
 عيتوز تهيکم جلسه ١١/١٢/١٣٩٨ مورخ ٢٢١١٧ـ ١٢٢ شماره نامه دعوت به توجه با
 اجرا يبرا بوشهر استان افزوده ارزش بر اتيمال قانون ٣٨ ماده ١ تبصره موضوع يندگيآال عوارض

 ،ياقتصاد توسعه ششم برنامه قانون ٦ ماده) ب (بند ٣ جزء استناد به ١٣٩٨ سال يابتدا از
 بودجه و برنامه سازمان ياعالمهاي  استيس و کشور رانيا ياسالم يجمهور يفرهنگ و ياجتماع
 پس و ليتشک ١٢/١٢/١٣٩٨ مورخ در اعضا حضور با ٢٥/٧/١٣٩٦ - ١٤٥٥٧٦٨ شماره به کشور

  .ديگرد مصوب ليذ موارد تهيکم ريدب توسط مربوطه گزارش ارائه و نظر تبادل و بحث از
...........  

 ياعالم( شهرستان هر تيجمع شاخص گرفتن نظر در با فوق مراتب به توجه با - ٥
 شهرستان هر يآلودگ شدت شاخص و) استان ريزي برنامه و تيريمد سازمان توسط

 به شهرستان هر يندگيآال سهم) استان ستيز طيمح حفاظت کل اداره توسط ياعالم(
  :باشد  ميليذ جدول شرح

  :شهرستان هر سهم و) هيعسلو (کي تيسا در مستقر يواحدها يندگيآال يگذارريتاث - الف

  فیرد
شهرستان 

  متاثر
شاخص 
  یآلودگ

شاخص 
  تیجمع

ت یجمع
  شاخص

 یندگیسهم آال
  )درصد(شهرستان 

  68  4/3  )3/0*3 (6/0  )7/0*4 (8/2  هیعسلو  1

  32  6/1  )3/0*3 (9/0  )1/0*7 (7/0  کنگان  2

  100  5      جمع

 شهرستان تيجمع ٢ عدد تيجمع شاخص نفر ٧٣٩٥٨ هيعسلو شهرستان تيجمع
   "٣ عدد تيجمع شاخص نفر ١٠٧٨٠١ کنگان

- ٩١٧١ شماره حهيال موجب بـه زين بوشهر استان ستيز طيمح حفاظت رکليمد  
  :که است داده حيتوض ١٧/٦/١٣٩٩ مورخ ١٢٢

 افزوده ارزش بر اتيمال قانون ٣٨ ماده ١ تبصره وفق يندگيآال عوارض موضوع" 
 از شتريب ستيز طيمح به آنها يروجخ زانيم که رديگ  ميبر در را يديتول و يصنعت يواحدها

 اعالم و صيتشخ مرجع مقررات و نيقوان وفق که بوده يطيمح ستيز ياستانداردها زانيم
 نيهمچن. است ستيز طيمح حفاظت سازمان الذکر فوق يقانون ماده موضوع ندهيآال عيصنا
 نيب عيتوز و يندگيآالهاي  شاخص يبررس به نسبت توسعه ششم برنامه قانون مفاد وفق

 نييتع قانونهاي  فرمول اساس بر شهرستان هر سهم و است شده اقدام استانهاي  شهرستان
 يبردار نمونه و شيپا و شيخو يذات فيوظا اساس بر ستيز طيمح حفاظت سازمان و ديگرد
هاي  شهرستان و نييتع را ستيز طيمح ندهيآال عيصنا خاک، و آب منابع شيپا وها  يخروج از

 و است شده استفاده يکارشناس نظرات از اقدامات نيا يراستا در. است نموده صمشخ را متأثر
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 تاًينها و است شده اعالم مراتب ١٩/١١/١٣٩٩ مورخ ١٢٢- ٢٠٦٠٦ شماره به يينها هينظر يط
 و اعالم مراتب) تيشکا مورد (٢٤/١٢/١٣٩٨ – ٢٥٦/١٢٢/م/٤٣٠ صورتجلسه نامه بيتصو يط
 مورخ در که هيعسلو کي تيسا در ريد هرستانش يبرا يسهم زين يمل تهيکم در
  ."است نداشته وجود است شده ابالغ ٢٩/١٢/١٣٩٨

 مقام قائم ت،يشکا مورد مقرره بودن شرع خالف بر يمبن يشاک يادعا خصوص در
  :که است کرده اعالم ٢/٩/١٤٠٠ـ ٢٨٤٥٧/١٠٢ شماره نامه موجب به نگهبان يشورا ريدب

 اداره ٢٤/١٢/١٣٩٨ـ ٢٥٦/١٢٢/م/٤٣٠ شماره سهصورتجل  بند) الف (شق موضوع" 
 معظم يفقها ٢٧/٨/١٤٠٠ مورخ جلسه در بوشهر، استان ستيز طيمح حفاظت کل
 در: گردد  مينظر اعالم ليذ شرح به که گرفت قرار يبررس و بحث مورد نگهبان يشورا
 خالف است، داشته را آن وضع تيصالح تيشکا مورد مصوبه وضع مرجع که يصورت
 عدم اي تيسرا مانند( باشد اختالف موضوع صيتشخ در چنانچه و نشد ناختهش شرع
  . "است ييقضا صالح مرجع تيصالح در ،)ريد شهرستان به يآلودگ تيسرا

 نيمعاون و سيرئ حضور با ١٤/١٢/١٤٠٠ خيتار در يادار عدالت وانيد يعموم أتيه
 از پس و شد ليتشک نوايد شعب دادرسان و مستشاران و رؤسا و يادار عدالت وانيد

  .است کرده مبادرت يرأ صدور به ريز شرح به آراء تياکثر با يبررس و بحث
  

  عمومی هیأت يرأ
 ماده ١ تبصره موضوع يندگيآال عوارض عيتوز نحوه درخصوص نکهيا به تيعنا با: اوالً

 است، هاياريده و يشهردار سهم که ١٣٨٧ سال مصوب افزوده ارزش بر اتيمال قانون ٣٨
 ياصل دفتر استقرار محل يشهردار موارد يبرخ در يحت و داشته وجود دگاهيد ختالفا

 قـانون در قانونگذار کرد، يم را مذکور سهم از يبرخوردار يتقاضا د،يتول محل نه و شرکت
 به رانيا ياسالم يجمهور يفرهنگ و ياجتماع ،ياقتصـاد توسعه ششم پنجساله برنامه
 و شاخصها براساس را ميتسه و ميتقس نحـوه مزبور، قـانون ٦ ماده) ب (بند ٣ جز شـرح

 و يندگيآال و عوارض اگر) الف:  است کرده انيب شکل سه به تأثر و ريتأث زانيم و ارهايمع
 به شهرستان همان يهاياريده و هايشهردار نيب باشد، شهرستان کي در فقط آن تيسرا

 با د،ينما تيسرا استان کي در شهرستان کي از شيب به اگر) ب. شود يم ميتقس ريتأث نسبت
 به و متـأثر يشهرستانها نيب بودجه و برنامه سازمان ياستهايس و ياستان تهيکم ميتصم

 تهيکم باشند، استان چند اي دو در متأثر يشهرستانها اگر) ج. شود يم عيتوز ياستـان صورت
 هيرو در: اًيثان. نمود هدخوا اقدام شهرستان و منطقه هر سهم زانيم و نحوه به نسبت يملّ
 يندگيآال عوارض درخصوص يادار عدالت وانيد يعموم أتيه و يتخصص أتيه يدگيرس

 أتيه و يعموم أتيه يآرا قالب در يماتيتصم تاکنون يجنوب پارس و هيعسلو منطقه
 يعموم أتيه ١٥/١١/١٣٩٨- ٣١٥٩ شماره يرأ يبرمبنا که است شده اتّخاذ يتخصص
 ٦ ماده) ب (بخش ٣ بند موضوع يندگيآال عيتوز نحوه تهيکم لسهصورتج ابطال به حکم
 به رانيا ياسالم يجمهور يفرهنگ و ياجتماع ،ياقتصاد توسعه ششم پنجساله برنامه قانون

 يفرهنگ و ياجتماع ،ياقتصاد توسعه ششم پنجساله برنامه قانون مفاد تيرعا عدم ليدل
 يرأ موجب به  و است شده صادر متأثر ياستانها و شهرستانها در رانيا ياسالم يجمهور
 رد به حکم يبانک ياتيمال يتخصص أتيه ١٠/١٢/١٣٩٩- ٩٩٠٩٩٧٠٩٠٦٠١١٤٦٠ شماره
 و برنامه سازمان ٢٨/١٢/١٣٩٨- ٧٧١٥٣٥ شماره نامه ابطال خصوص در مطروحه تيشکا

 و است شده صادر مقرر يتهايصالح چهارچوب در تيشکا مورد نامه صدور ليدل به بودجه
 ٢٩/١٢/١٣٩٨- ٨٠٠١٩٦ شماره نامه ،يعموم أتيه ٨/٣/١٤٠٠- ٤٣٢ شماره يرأ يبنابرم

 ارياخت حدود از خارج جهت به بودجه و برنامه سازمان يا منطقه توسعه و مجلس معاون
 يفرهنگ و ياجتماع ،ياقتصاد توسعه ششم پنجساله برنامه قانون مفاد تيرعا عدم و بودن

ه بنا: ثالثاً. است شده ابطال يملّ کارگروه ليتشک عدم و رانيا ياسالم يجمهور  مراتب ـب
- ٢٥٦/١٢٢/م/٤٣٠ شماره صورتجلسه ابطال يتقاضا پرونـده نيا در که آنجا از و مذکور
 که شده مطرح بوشهر استان يندگيآال عوارض عيتوز موضوع تهيکم ٢٤/١٢/١٣٩٨
 در فوق تيشکا و دهش ليتشک يملّ تهيکم از قبل روز چهار و است ياستان درون يا تهيکم

 بندر شهرستان يبرا ميتسه عدم يبرمبنا و مذکور صورتجلسه ٥ بند) الف (قسمت با رابطه
 يادعا با رابطه در و شده مطرح هيعسلو کي تيسا در ندهيآال يواحدها عوارض سهم از ريد

 شماره نامه موجب به نگهبان يشورا ريدب مقام قائم ز،ين مزبور مقرره بودن شرع خالف
 مورد مصوبه وضع مرجع که يصورت در« : که است کرده اعالم ٢/٩/١٤٠٠- ٢٨٤٥٧/١٠

 صيتشخ در چنانچه و نشد شناخته شرع خالف است، داشته را آن وضع تيصالح تيشکا
 تيصالح در) ريد شهرستان به يآلودگ تيسرا عدم اي تيسرا مانند (باشد اختالف موضوع
 مرجع که يصورت در که است نيا انگريب هينظر نيا مفاد و »است ييقضا صالح مرجع
 به تيعنا با و است شرع خالف مصوبه باشد، نداشته را مصوبه وضع تيصالح کننده بيتصو
 ٦ ماده) ب (بند ٣ جزء مفاد زين و يادار عدالت وانيد يعموم أتيه صدرالذکر يآرا مفاد
 و رانيا ياسالم يجمهور يفرهنگ و ياجتماع ،ياقتصاد توسعه ششم پنجساله برنامه قانون

ـّخاذ آن به راجع ديبا يملّ تهيکم و است ياستان نيب منطقه نيا يندگيآال نکهيا  ميتصم ات
 ٢٤/١٢/١٣٩٨- ٢٥٦/١٢٢/م/٤٣٠ شماره صورتجلسه ٥ بند) الف (قسمت نيبنابرا د،ينما
 بيتصو به صالح مرجع توسط که بوشهر استان يندگيآال عوارض عيتوز موضوع تهيکم
 نگهبان يشورا هينظر مفاد به توجه با و بوده قانون خالف و ارياخت حدود از جخار ده،ينرس
 نييآ و التيتشک قانون ۸۸ و ١٣ مواد و ۱۲ ماده ۱ بند به مستند و است زين شرع با ريمغا

  شود يم ابطال بيتصو خيتار از ۱۳۹۲سال مصوب يادار عدالت وانيد يدادرس
  حكمتعلي مظفريرئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ 

  
  ١٧/١/١٤٠١                                                                          ٠٠٠١٣٦٨شماره

  بسمه تعالي
  جناب آقاي اکبرپور

  مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوري اسالمی ایران رئیس هیأت
 اره دادنامهنسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شميك 

 تعرفه عوارض و ١٧ماده «:  با موضوع١٤/١٢/١٤٠٠ مورخ ٠٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٣٢٥٣١٤٠
 كه تحت عنوان خودياري شهروندان ١٤٠٠بهاي خدمات شهري شهرداري جلين در سال 

و هداياي دريافتي به تصويب شوراي اسالمي اين شهر رسيده و متضمن اخذ مبالغي از 
است از تاريخ تصويب ابطال ... بندي و  سفالت و جدولشهروندان براي اجراي زيرسازي، آ

  . گردد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي» .شد
ـ    فرد يداهللا اسمعيليمديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري 

  
  ٠٠٠١٣٦٨: رونده پشماره     3253 :ماره دادنامهش     ١٤/١٢/١٤٠٠: خ دادنامهتاري
   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:ع رسیدگیمرج
  فرد يقوام مانيا يآقا :یشاک

 سال خدمات يبها و عوارض تعرفه ١٧ ماده ابطال :خواسته و تیشکا موضوع
  نيجل شهر ياسالم يشورا ١٤٠٠

 يبها و عوارض تعرفه ١٧ ماده ابطال يدادخواست موجب به يشاک :کار گردش
 نييتب جهت در و شده خواستار را نيجل شهر ياسالم يشورا ١٤٠٠ سال خدمات
  :که است کرده اعالم خواسته
 طبق تيشکا مورد مصوبه صدر در مندرج اعانات و ايهدا: اوالً رساند  مياستحضار به" 

 به خود آزاد اراده با و تيرضا با مردم که است ييها هبه ها،يشهردار قانون ٥٥ ماده ١٠ بند
. است آن پرداخت به اشخاص ميرمستقيغ اجبار از صرفمن مهم، نيا و پردازند  مييشهردار
 حدود در معابر توسعه وها  کوچه ها، ابانيخ جاديا هايشهردار قانون ٥٥ ماده١ بند طبق
 متعدد آراء در نکهيا به توجه با گريد طرف از. است هايشهردار فيوظا از موضوعه نيقوان

هاي  شماره تحت) ذهن به بيتقر جهت صرفاً (يادار عدالت وانيد يعموم أتيه از صادره
 ريسا و ١٠/١١/١٣٩٦ـ ١١٥١ و ١٨/٧/١٣٩٦ - ٦٦٧ ،١٤/٦/١٣٩٦- ٥٦٤ ،٢٣/٣/١٣٩٦ - ٢٣٩
 و قـانون ريمغا است،ها  يشهردار فيوظا از که معـابر يساز آماده نهيهز بابت وجوه اخذ آراء

 تبصره طبق نکهيا به توجه با نيهمچن. است دهيگرد صيتشخ شـورا ارياخت حـدود از خارج
 ٢٥ يشهردار ن،يزم افراز اي کيتفک زمان در ها، يشهردار قانون ١٠١ ماده ياصالح ٣

 کند  ميافتيدر يعموم يفضاها و يخدماتهاي  سرانه جهت گانيرا را نيزم خالص از درصد
 طبق کند،  ميافتيدر شوارع و معابر جاديا جهت گانيرا را ماندهيباق از درصد ٢٥ يطرف از و

 افتيدر خصوص در يشهردار به قانونگذار اذن »لوازمه يف االذن ءيش يف االذن« قاعده
 طرف از نهيهز صرف و يزمان ريزي برنامه مستلزم نيمالک از آن متيق اي نيزم نصب حدود
 افتيدر به محق که موضوع نيا از اطالع با به، معترض مصوبه واضعان. است يشهردار

 و نموده پرداخت به مکلف اخطار با را شهروندان دواًب ستند،ين شهروندان از يوجوه نيچن
 و آسفالت ،يرسازيز يياجرا اتيعمل دادن قرار را يوجوه نيچن پرداخت عدم آثار و تبعات

 ريغ فشار اعمال ينوع به کهاند  نموده است نامشخص آن زمان که يبعدهاي  تياولو در رهيغ
 ينوع است ذکر انيشا نيهمچن. است معنونههاي  نهيهز پرداخت در شهروندان بر ميمستق
 اصل با ريمغا و بوده يقانون يمبنا فاقد که است يوجوه پرداخت عدم يبرا ومجازات  مهيجر
 مورد تعرفه ابطال يتقاضا لذا. است ياسالم مجازات قانون ١٠ ماده و ياساس قانون ٣٦
  ." دارم بيتصو خيتار از را تيشکا

  :است ريز شرح به تيشکا مورد مقرره متن
   يافتيدر يايهدا و شهروندان ياريخود: هفده ماده" 

 و ايهدا تواند  مييشهردار ها،يشهردار قانون ٥٥ ماده ١٠ بند استناد با يشهردار
ها  دانيم وها  کوچه و ابانهايخ جاديا قانون، ٥٥ ماده ١ بند نيهمچن دينما قبول را اعانات

 فيوظا از معابر توسعه و يعموم يمجار و يعموم يباغها و بوستانها و پارکها و
  .باشد  مييشهردار
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 فرش کيموزائ و يبند جدول و آسفالت ،يرسازيز ياجرا نهيهز نکهيبا تيعنا با
 ييتنها به يشهردار و داشته يفراوان اريبس نهيهز يشهردار يبرا شهر سطح يابانهايخ

 چنانچه يشهردار لذا شهروندان ياريهم و مشارکت با مگر باشد  نميخدمت ارائه به قادر
 و اعالم ابانيخ آن ياهال به سال طول در باشد داشته را فوق يعمران اتيعمل انجام قصد

 و منظور يشهردار حساب به را برآورد مبلغ از يدرصد يشهردار با توافق طبق شهروندان
هاي  تياولو در را محله آن يعمران اتيعمل انجام يشهردار نصورتيا ريغ در. ندينما زيوار
 دستمزد و کار استادهاي  نهيهز ياهال چنانچه دارد اجازه يشهردار دهد  ميقرار يبعد

  . " دينما توافق ندينما پرداخت مربوطه
 به يدگيرس زمان تا نيجل شهر ياسالم يشورا به آن ضمائم و دادخواست ابالغ رغميعل
  .است نشده واصل  شورا آن طرف از يپاسخ يادار عدالت وانيد يعموم أتيه جلسه در پرونده
 نيمعاون و سيرئ حضور با ١٤/١٢/١٤٠٠ خيتار در يادار عدالت وانيد يعموم أتيه

 از پس و شد ليتشک وانيد شعب دادرسان و مستشاران و رؤسا و يادار عدالت وانيد
  .است کرده مبادرت يرأ صدور به ريز شرح به آراء تياکثر با يبررس و بحث

  
  عمومی هیأت يرأ

 يعموم يباغها دانها،يم ها، کوچه ابانها،يخ جاديا ،يشهردار قانون ٥٥ ماده ١ بند براساس
 موضوعه نيقوان در و است هايشهردار فيوظا از مقررات حدود در معابر توسعه و آب يمجار و
 يطرحها در واقع امالک و ياراض تيوضع نييتع قانون واحده ماده ٤ تبصره در صرفاً زين

 امکانات از استفاده و محدوده به ورود يتقاضا هنگام در که است دهش مقرر هايشهردار و يدولت
 تعرفه ١٧ ماده فوق، مراتب به بنا. است مجاز نيمالک از يساز آماده نهيهز افتيدر ،يشهر

 ياريخود عنوان تحت که ١٤٠٠ سال در نيجل يشهردار يشهر خدمات يبها و عوارض
 يمبالغ اخذ متضمن و دهيرس شهر نيا يسالما يشورا بيتصو به يافتيدر يايهدا و شهروندان

 از خارج و قانون خالف است، ... و يبند جدول و آسفالت ،يرسازيز ياجرا يبرا شهروندان از
 يدادرس نييآ و التيتشک قانون ٨٨ و ١٣ مواد و ١٢ ماده ١ بند به مستند و بوده ارياخت حدود

  .شود يم طالاب بيتصو خيتار از ١٣٩٢ سال مصوب يادار عدالت وانيد
  حكمتعلي مظفريرئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ 

  
  ١٧/١/١٤٠١                                                                          ٠٠٠١٣٣٦شماره

  بسمه تعالي
  جناب آقاي اکبرپور

  مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوري اسالمی ایران رئیس هیأت
 نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامهك ي

 تعرفه عوارض و ١٢بند «:  با موضوع١٤/١٢/١٤٠٠ مورخ ٠٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٣٢٥٤١٤٠
 شهرداري انديشه كه تحت عنوان بهاي خدمات صدور ١٤٠٠بهاي خدمات محلي سال 

جهت » .بطال شداستعالم به تصويب شوراي اسالمي اين شهر رسيده از تاريخ تصويب ا
  . گردد درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي

ـ    فرد يداهللا اسمعيليمديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري 
  
  ٠٠٠١٣٣٦: رونده پشماره     3254 :ماره دادنامهش     ١٤/١٢/١٤٠٠: خ دادنامهتاري

   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:مرجع رسیدگی
  فرد يقوام مانيا يآقا :یشاک

 ١٤٠٠ سال يمحل خدمات و عوارض تعرفه ١٢ بند ابطال :موضوع شکایت و خواسته
  شهياند شهر ياسالم يشورا

 خدمات و عوارض تعرفه ١٢ بند ابطال يدادخواست موجب به يشاک :کار گردش
 نييتب جهت در و است شده خواستار را شهياند شهر ياسالم يشورا ١٤٠٠ سال يمحل
  :که است کرده اعالم خالصه طور به ستهخوا

 قانون ٨٠ ماده تبصره زين و ياساس قانون ١٧٠ اصل رياخ قسمت رساند  مياستحضار به" 
 خدمات يبها تعرفه مصوبه از ١٢ بند نکهيا به نظر يادار عدالت وانيد يدادرس نييآ و التيتشک
 رامونيپ شهياند شهر يالماس يشورا مصوب شهياند يشهردار ١٤٠٠ سال يبرا عمل مورد يمحل
 بيتصو واضع مرجع ارياخت حدود از خارج و قانون برخالف »استعالم صدور خدمات يبها«

 ،٥/٥/١٣٩٥-٣٢٠ يال ٣١٨ شمارههاي  دادنامه وفق نکهيا به تيعنا با. است دهيگرد
 و نقل عوارض يادار عدالت وانيد يعموم أتيه ٢٦/٧/١٣٩٤- ٨٧٠ و ١٧/٦/١٣٩٦- ١٠١٨
 آراء طبق زين واند  دهيگرد ابطال و صيتشخ قانون خالف يسرقفل و مستحدثات مالک،ا انتقال
 صدور خدمات يبها و عوارض ٢٠/٤/١٣٩٦- ٣٥٠ و ٢٨/١/١٣٩٧- ٥٤ ،١/٤/١٣٩٥- ٢٤٣ شماره
 مواد وفق. است يقانون وجاهت و اعتبار از يخال آن مجدد وضع لذا است دهيگرد ابطال استعالم
 موضوعه مصوبه ابطال لذا باشد،  ميمنافع و نيع ضمان ستوجبم ،يمدن قانون ٣٠٣ و ٣٠١

 نييآ و التيتشک قانون ٩٢ ماده به مستنداً بيتصو زمان از شهياند شهر ياسالم يشورا معنونه
  . " استدعاست مورد ١٣٩٢ سال مصوب يادار عدالت وانيد يدادرس

  :است ريز شرح به تيشکا مورد مقرره متن
   استعالم صدور خدمات يبها: عوارض نامـ ١٢" 
  .گردد  مياستفاده ريز فرمول از استعالم جواب بر عوارض محاسبه امالک استعالم هنگام در

١% .  ٣k  . ١ . m١s  
٢% .  ٣ k  . ٢ . m٢s  

١M =قيمت محلي زمين  
٢ M =  که از اداره امور مالياتي اخذ و لحاظ خواهد شد(ارزش معامالتي اعيان(.  
١ S = مساحت عرصه  
٢ S =مساحت اعيان  
١ K =ضريب عرصه  
٢  K= انياع بيضر  

  K 2ضریب   K 1ضریب   نوع کاربري  ردیف
  ١   %٣٠  مسکوني  ١
  ٦  ٢/٣  تجاري  ٢
  ٣  ٥/٢  اداري  ٣
   ٥/١  ٣  صنعتي  ٤
  ١   %٢٠  ساير  ٥

 يکاربر نوع يبرا: انياع و عرصه يدارا امالک استعالم محاسبه خصوص در: ١ تبصره
  .بود خواهد محاسبه مالک ساختمان از استفاده نوع يانياع يبرا و يهرش جامع طرح برابر عرصه

 دفترچه در يياجرا ضوابط شهر سطح امالک يانياع محاسبه خصوص در: ٢ تبصره
 ـ شهياند يشهردار  ـگردد  ميلحاظ) ميمستقهاي  اتيمال قانون ٦٤ ماده (يمعامالت ارزش

   " انتهر ياستاندار ـ شهياند شهر ياسالم يشورا سيرئ
 شماره حهيال موجب به شهياند يشهردار سرپرست مذکور، تيشکا به پاسخ در  
  : که است داده حيتوض ٩/٦/١٤٠٠ ـ ٩٤٣٣/١

 و نوع رييتغ و شهر عوارض لغو اي يبرقرار حيلوا بيتصو رساند  مياستحضار به" 
 ماعال کشور وزارت يسو از که دولت يعمومهاي  استيس گرفتن نظر در با آن زانيم

 ياسالم يشوراها انتخابات و فيوظا الت،يتشک قانون ٨٠ ماده ١٦ بند طبق شود، مي
 وصول و وضع نحوه يياجرا نامه آيين و ١٣٧٥ سال مصوب شهرداران انتخابات و کشور
 ياسالم يشوراهاي  تيمسئول و فيوظا جمله از رانيوز أتيه ٧/٧/١٣٧٨ مصوب عوارض
 افزوده ارزش بر اتيمال قانون ٥٠ ماده ١ هتبصر برابر نيهمچن و شده محسوب شهر

 موظفند که بوده بخش و شهر ياسالم يشورا عهده بر يمحل عوارض وضع ١٣٨٧ مصوب
 يعموم اعالم و بيتصو بعد سال در اجرا يبرا سال هر ماه بهمن ١٥ تا حداکثر را موارد
 يعموم أتيه ٩/٨/١٣٩٦ - ٧٨٦ و ٢٥/١١/١٣٨٣- ٥٨٧ شماره آراء به استناد با لذا. ندينما
هاي  ونيسيکم به مربوط ميجرا از ريغ و بوده يوانيد يحقوق جمله يادار عدالت وانيد

 ١٦ و ١٣٩٩ سال عوارض تعرفه ١٧ بند الوصف مع. باشد ها مي يشهردار قانون ١٠٠ ماده
 دهيگرد نيتدو و هيته فوق مطروحه موارد دادن قرار ملحوظ با ١٤٠٠ سال عوارض تعرفه
 رد لذا. است دهيگرد يعموم اعالم و بيتصو شهياند شهر ياسالم يشورا توسط که
  . " باشد  مياستدعا مورد يادار عدالت وانيد يعموم أتيه از يشاک تيشکا

 نيمعاون و سيرئ حضور با ١٤/١٢/١٤٠٠ خيتار در يادار عدالت وانيد يعموم أتيه
 از پس و شد ليشکت ـوانيد شعب دادرسـان و مستشاران و رؤسا و يادار عدالت وانيد

  .است کرده مبادرت يرأ صدور به ريز شرح بـه آراء تياکثر با يبررس و بحث
  

  عمومی هیأت يرأ
ه تيعنا با  مشخصاً و مطروحه استعالمات به پاسخ با رابطه در يشهردار نکهيا ـب

 و است ييپاسخگو به موظّف امالک و ياراض خصوص در گرفته صـورت استعالمات
 يعموم أتيه و دينما شهروندان از وجه اخذ به اقدام فوق فيتکل انجام يااز در تواند ينم
 شماره يرأ جمله از و خود يآرا از يبرخ موجب به و قبالً زين يادار عدالت وانيد

 بابت از را خدمات يبها و عوارض وضع أت،يه نيا ١/٣/١٤٠٠- ١٤٠٠٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٠٣٠٢
 داده، صيتشخ ارياخت حدود از خارج و قانون خالف يشهردار توسط استعالم پاسخ ارائه
 تحت که شهياند يشهردار ١٤٠٠ سال يمحل خدمات يبها و عوارض تعرفه ١٢ بند نيبنابرا
 قانون خالف ده،يرس شهر نيا ياسالم يشورا بيتصو به استعالم صدور خدمات يبها عنوان

 و التيتشک قانون ٨٨ و ١٣ مواد و ١٢ ماده ١ بند به مستند و است ارياخت حدود از خارج و
  .شود يم ابطال بيتصو خيتار از ١٣٩٢ سال مصوب يادار عدالت وانيد يدادرس نييآ

  حكمتعلي مظفريرئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ 
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