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

ـ ٣٥هاي  رأي شماره  مصوبه ٢٤ابطال جزء ب بند :  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع٣٤ 
ـ ٣٥٧٧٤ت/٧٢٧٨٤شماره    ٢  شوراي عالي و توسعه صادرات غيرنفتي  ١٥/١/١٣٩٦  توسعه صادرات غيرنفتي وزيران عضو شوراي عالي و ٢١/٦/١٣٨٥ك 

 ش٣١٦٨/٣ابطال مصوبه شماره :  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع٣٧ـ٣٨هاي  رأي شماره
  ٣   اسالمي شهر مشهدشوراي  ١٥/١/١٣٩٦  ها و افزايش تراكمدمات تغييركاربري شوراي اسالمي شهر مشهد درخصوص تعيين بهاي خ٢٩/٦/١٣٨٦ـ 

   و تبصره آن٤٠ابطال اطالق ماده:  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع٤٧ رأي شماره
 مصوب سي و پنجمين جلسه شوراي عالي (ph.D)نامه آموزشي دوره دكتراي تخصصي   از آيين

  ريزي علوم پزشكي از تاريخ تصويب برنامه
  ٦   پزشكيريزي علوم شوراي عالي برنامه  ٢٩/١/١٣٩٦

   ٢٦/١٢/١٣٨٨ـ٣١٠٩١هاي شماره ابطال بخشنامه: اداري با موضوع عمومي ديوان عدالت  هيأت٤٨رأي شماره
  ٩  سازمان امور مالياتي  ٢٩/١/١٣٩٦  لياتي مبني بر اختصاص معافيت مالياتي به قند و شكر آماده مصرفا سازمان امور م١١/٢/١٣٩٠ـ ١٨٣٣و 

 ٧/١٤ بخشنامه شماره ٤ و ٣ابطال بندهاي :  عدالت اداري با موضوع هيأت عمومي ديوان٥٠رأي شماره 
  ١٠  سازمان تأمين اجتماعي  ٢٩/١/١٣٩٦  سازمان تأمين اجتماعي

تصويب عوارض خارج از ضوابط مقرر :  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع٥١رأي شماره 
  ١٢  شوراي اسالمي شهر زرقان  ٢٩/١/١٣٩٦  خارج استدر قانون مديريت پسماند از حدود اختيارات شوراي شهر زرقان 

ـ خرميبخش(خصوص اجراي آزادراه كنارگذر شمالي اراك درنامه  تصويب ـ اراك    ١٤  يراه و شهرسازوزارت   ٣١/٢/١٣٩٦  )آباد  از آزادراه سلفچگان 

  ١٤  يراه و شهرسازوزارت   ٣١/٢/١٣٩٦  در خصوص اجراي آزادراه شيرازـ  سپيداننامه  تصويب

  ١٥  يراه و شهرسازوزارت   ٣١/٢/١٣٩٦  در خصوص اجراي آزادراه بندر شهيد رجاييـ  ايسينـ  تونل شهيد ميرزايينامه  تصويب

  هاي خاص نامه در خصوص برقراري مقررات لغو رواديد براي دارندگان گذرنامه تصويب
  ١٦  امور خارجهوزارت   ٣١/٢/١٣٩٦   يا خدمت بين دولت جمهوري اسالمي ايران و دولت جمهوري سوسياليستي ويتنام

سازمان برنامه و بودجه ـ  يي و دارايامور اقتصادوزارت   ٣١/٢/١٣٩٦  ه دولت در بانك مسكنيسرماش يخصوص افزادرنامه  بيتصو
  ١٦  راني اي اسالمي جمهوريبانك مركزـ  كشور

  ٣١/٢/١٣٩٦  رساني به ايثارگران قانون جامع خدمات) ١١(نامه اجرايي ماده  اصالح آيين
ـ وزارت نفتوزارت  ـ وزارت نيرو    كشور 

ـ سازمان برنامه و بودجه كشور    وزارت راه و شهرسازي 
  بنياد شهيد و امور ايثارگران

١٦  

  ١٦  شوراي شهرسازي و معماري استان قزوين  ١٨/١١/١٣٩٥  درخصوص طرح جامع شهر آوجمعماري ايران مصوبه شوراي عالي شهرسازي و 

  ١٦  شوراي شهرسازي و معماري استان گيالن  ٢٣/١٢/١٣٩٥  سرا درخصوص طرح جامع شهر صومعهمصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران 

  ١٦  شوراي شهرسازي و معماري استان گيالن  ٢٣/١٢/١٣٩٥  ح جامع شهر سياهكلدرخصوص طرمصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران 

  ١٦  شوراي شهرسازي و معماري استان گيالن  ٢٣/١٢/١٣٩٥  درخصوص طرح جامع شهر منجيلمصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران 

  ١٦  شوراي شهرسازي و معماري استان گيالن  ٢٣/١٢/١٣٩٥  مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع شهر گوراب زرميخ
  

 ١٣٩٦ماه   خردادازدهمي شنبهجپن
 

  ٢١٠٣٨ شمارهوم سسال هفتاد و 
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  ٦/٢/١٣٩٦                                                                          ٩١/٣٥٠/ره هـشما
  بسمه تعالي

  جناب آقاي جاسبي
  مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايران

  با سالم
  مورخ٣٥ـ ٣٤عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه يك نسخه از رأي هيأت 

  : با موضوع١٥/١/١٣٩٦
 وزيران عضو ٢١/٦/١٣٨٥كـ ٣٥٧٧٤ت/٧٢٧٨٤ مصوبه شماره٢٤ابطال جزء ب بند«
  .گردد پيوست ارسال مي جهت درج در روزنامه رسمي به» عالي و توسعه صادرات غيرنفتي شوراي

ـ مهدي دربينمديركل هيأت عمومي و سرپرست هيأتهاي    تخصصي ديوان عدالت اداري 
  

  ٣٤ ـ ٣٥ :ماره دادنامهش          ١٥/١/١٣٩٦: خ دادنامهتاري
  ٩١/٣٥٠، ٩١/٣١٦: روندهالسه پک

   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:مرجع رسيدگي
   شرکت شيرين عسل با وکالت آقاي حميد زارع:يشاك

 ستاد مشاوره ١٦/٨/١٣٨٨ ابطال صورتجلسه مورخ :موضوع شکايت و خواسته
نامه شماره   تصويب٢٤بند » ب«فني و حقوقي ديوان محاسبات کشور و ابطال جزء 

   وزيران عضو شوراي عالي و توسعه صادرات غيرنفتي٢١/٦/١٣٨٥ک ـ ٣٥٧٧٤ت/٧٢٧٨٤
 وکيل شرکت شيرين عسل به موجب دادخواستهايي ابطال صورتجلسه :گردش کار

» ب«ني و حقوقي ديوان محاسبات کشور و ابطال جزء  ستاد مشاوره ف١٦/٨/١٣٨٨مورخ 
 وزيران عضو شوراي عالي ٢١/٦/١٣٨٥ک ـ ٣٥٧٧٤ت/٧٢٧٨٤نامه شماره   تصويب٢٤بند 

  :توسعه صادرات غيرنفتي را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعالم کرده است که
ر زمينه توليد ـ شرکت موکل از توليدکنندگان و فعاالن د١: رساند به استحضار مي«

و صادرات مواد غذايي شامل کيک و شکالت و بيسکوئيت و غيره است به طوري که 
ساالنه  مقادير زيادي مواد اوليه به منظور توليد کاال وارد کرده و با تبديل مواد اوليه 

د ـ /٣٢٦/٢٠٠٠ـ برابر نامه شماره ٢. نمايد  مواد غذايي قسمت عمده آن را صادر ميبه
 ١٦/٨/١٣٨٨ديوان محاسبات کشور که در اجراي نود و سومين جلسه مورخ  ٢٨/٨/١٣٨٨

مشاوره فني و حقوقي ديوان محاسبات کشور صادر گرديده مقرر شده است، اصل 
ک ـ ٣٥٧٧٤ت/٧٢٧٨٤ مصوبه شماره ٢٤اظهارنامه صادراتي به موجب جزء ب بند 

 تحويل سازمان  قانون محاسبات عمومي کشور٩٥ و ٣٩ در اجراي مادتين ٢١/٦/١٣٨٥
مربوط گردد که شرکت موکل مبادرت به تحويل اصل اظهارنامه صادراتي به اداره مربوط 

ـ از سوي ديگر شرکت موکل که مبادرت به واردات مواد ٣. نموده است) اداره بازرگاني(
 قانون مقررات و صادرات و واردات با تقديم ١٢اوليه به کشور نموده و در اجراي ماده 

ه ورود موقت به گمرک شهيد رجايي موظف گرديده تا در مهلت مقرر قانوني اظهارنام
، کاالي ساخته شده ناشي از مواد اوليه وارداتي را صادر نمايد در اين )حداکثر يک سال(

رابطه گمرک مربوط اصل اظهارنامه صادرات کاال را به منظور انجام تعهد شرکت موکل 
 ـ ٢٨٢١٨٦/٨٨/٢٧٢/٧٦٨/١١/١٦٥نامه شماره نمايد که مراتب به موجب  مطالبه مي

 از سوي گمرگ شهيد رجايي بندرعباس به شرکت موکل اعالم شده است و ٦/١٠/١٣٩٠
همان طور که فوقاً اشاره شد اظهارنامه ياد شده تحويل اداره بازرگاني شده است و همزمان 

 عدم ارائه باشد و گمرک شهيد رجايي ارائه اظهارنامه مزبور به دو محل مقدور نمي
 قانون امور گمرکي ١٤اظهارنامه را مشمول پرداخت جريمه و اقدمات قانوني موضوع ماده 

ک ـ ٣٥٧٧٤ت/٧٢٧٨٤ مصوبه شماره ٢٤ـ از آن جا که جزء ب بند ٤. داند مي
 قانون مقررات صادرات و واردات ١٢ ماده ٣ با تبصره ١٣٨ کميسيون اصل ٢١/٦/١٣٨٥

 مصوبه شماره ٢٤ و به عبارت ديگر اجراي جزء ب بند باشد  مغاير مي١٣٧٢مصوب سال 
 قانون مقررات صادرات و واردات جهت ارائه اصل اظهارنامه ١٢ ماده ٣فوق و تبصره 

باشد و سازمان بازرگاني مربوط  صادرات همزمان به اداره بازرگاني و گمرک مقدور   نمي
ابر قاعده فقهي الجمع مهما امکن نمايد و بن نيز از ارائه اصل پروانه صادراتي خودداري مي

ها و اينکه مصوبه هيأت  نامه اولي من الطرح و شمول و تسري قانون بر مصوبات و آيين
تواند مغاير با قانون باشد و اينکه شرکت موکل به تعهدات و تکليف قانوني مقرر  دولت نمي

وده و در مهلت  عمل نم١٣٧٢نامه قانون صادرات و واردات مصوب سـال   آيين٢٤در ماده 
مقرر قانوني مبـادرت بـه صادرات کاال کـرده است و پـرداخت جريمه موجب تضييع 

 ستاد مشاوره فني و حقوقي ١٦/٨/١٣٨٨گردد و صورت جلسه مورخ  حقوق موکل مي
 بوده ١٣٧٢ قانون مقررات صادرات و واردات سال ١٢ ماده ٣ديوان محاسبات مغاير تبصره 

ات و واردات و قانون امور گمرکي اصل پروانه صادراتي به عنوان و از لحاظ مقررات صادر
بايد نزد صاحب کاال نگهداري گردد و اخذ  مستند قانوني صاحب کاال شناخته شده و مي

 قانون اساسي، صدور حکم ١٧٠باشد و در اجراي اصل  اصل آن داراي تالي فاسد مي
 و حقوقي ديوان محاسبات  ستاد مشاوره فني١٦/٨/١٣٨٨ ابطال صورتجلسه مورخ به

  ».نامه فوق مورد استدعاست  تصويب٢٤کشور و جزء ب بند 
 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ٨١در پي اخطار رفع نقصي که در اجراي ماده 

 براي شاکي ارسال شده بود، وي به موجب ١٣٩٢ديوان عدالت اداري مصوب سال 
 انديکاتور هيأت عمومي شده اعالم  ثبت دفتر١٨/٤/١٣٩١ ـ ٦٦٧اي که به شماره  اليحه

  :کرده است که
  رياست محترم دفتر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري «

  ٩١/٣١٦رفع نقص پرونده کالسه : موضوع
  با سالم و اداي احترام

 در خصوص اخطاريه رفع نقص بدين وسيله و در ٩١/٣١٦بازگشت به پرونده کالسه 
  :دارد نمايد و معروض مي ام ميمهلت مقرر قانوني نسبت به رفع نقص اقد
 ستاد مشاوره فني و حقوقي ديوان ١٦/٨/١٣٨٨از آن جا که صورت جلسه مورخ 

کننده اخذ  محاسبات که به موجب آن مقرر گرديده است، اصل اظهارنامه صادراتي از صادر
د بايد در ي کننده است که مي گردد و نظر به اينکه اصل اظهارنامه متعلق به مالک يا صادر

کننده است و بدين جهت  اخذ اصل اظهارنامه موجب سلب مالکيت صادر... او باقي باشد و 
  ».اقدام مذکور خالف صريح شرع بوده است لذا تقاضاي رسيدگي دارد

  :نامه مورد اعتراض به قرار زير است متن صورتجلسه و تصويب
  :١٦/٨/١٣٨٨ ـ ٢٦٥صورتجلسه شماره 

  
  ١٦/٨/١٣٨٨:             تاريخشنبه                  : روز

  :               ساعت خاتمه١٤: ٣٠: ساعت شروع
  دبيرخانه ستاد مشاوره فني و حقوقي: محل تشکيل جلسه

  )قسمت دوم (٩٣: شماره جلسات
  :اعضاء ستاد

ـ جناب آقاي نقاشيان نماينده هيأتهاي مستشاري ١
  ديوان محاسبات کشور

ه معاونت فني و ـ جناب آقاي حسيني نماينده حوز٢
  امور حسابرسي شرکتها

  ـ جناب آقاي شيري نماينده دادستان٣

  
ـ جناب آقاي گلنان نماينده حوزه معاونت فني و ٤

  ها، مؤسسات دولتي و نهادها امور حسابرسي وزارتخانه
، ـ  جناب آقاي سميعي نماينده حوزه معاونت حقوقي٥

  امور مجلس و تفريغ بودجه

  :مدعوين

  :غائبين

بررسي لزوم ارائه اصل پروانه صادراتي : تورجلسهدس
  جهت دريافت جوايز صادراتي

  

اداره کل بررسيهاي فني و هماهنگي امور : مبدأ سوال
  حسابرسي وزارتخانه ها

  ١١/٣/١٣٨٨د مورخ /٦٦/٤٠٢٠٠: شماره نامه

  :رشماره دبيرخانه ديوان محاسبات کشو  دبيرخانه ستاد مشاوره فني و حقوقي: مرجع سوال
  نظر ستاد مشاوره فني و حقوقي ديوان محاسبات کشور

، و دراجراي مادتين ٢١/٦/١٣٨٥کـ  ٣٥٧٧٤ت/٧٢٧٨٤تصويبنامه شماره ) ٢٤(بند » ب«به موجب جزء 
بايست به اسناد و  ، اصل اظهارنامه صادراتي مي١٣٦٦قانون محاسبات عمومي کشور مصوب سال ) ٩٥(و ) ٣٩(

  .مه گرددمدارک مربوط به پرداخت، ضمي
  :نامه در قسمت مورد اعتراض به قرار زير است متن تصويب

ـ ارائه مدارک ذيل براي دريافت جوايز صادراتي از سوي صادرکنندگان کاال ٢٤بند «
  :باشد ضروري مي
  .....الف ـ 

   شده به مهر خروج گمرک مربوط تأييدب ـ اصل اظهارنامه صادراتي
  »....ج ـ 

 مديرکل حقوقي و بررسيهاي فني ديوان محاسبات در پاسخ به شکايت مذکور،
  : توضيح داده است که١٩/٤/١٣٩١ ـ ٢٥٢/٢٠١٠٠کشور به موجب اليحه شماره 

  مدير محترم دفتر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري«
  سالم عليکم

  :رساند استحضار مي  به٢٤/٣/١٣٩١ـ٩٠٠٩٩٨٠٩٠٠٠٩٨٨٩٢ ابالغيه شماره، عطف بهاحتراماً
 ٢١/٦/١٣٨٥ کـ ٣٥٧٧٤ت/٧٢٧٨٤نامه شماره  تصويب) ٢٤(بند » ب«به موجب جزء 

 شده به مهر خروج گمرک مربوط براي  تأييدهيأت وزيران اصل اظهارنامه صادراتي
  .باشد دريافت جوايز صادراتي از سوي صادرکنندگان کاال الزامي مي

 الوصـف ستاد مشـاوره فني و حقوقي ديوان محاسبات کشور در مقام تاکيد مع
 رعايت قوانين و مقررات جاري و ساري کشور به منظور سهولت در اعمال وظيفه ذاتي به
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که يکي (خود مبني بر رسيدگي و بررسي وقوع هرگونه عمليات مالي و دريافت و پرداخت 
مبادرت به اعالم ) باشد از مصاديق عمليات مزبور، پرداخت جوايز صادراتي از خزانه مي

:  نموده که بدين شرح است١٦/٨/١٣٨٨ و سومين جلسه مورخ نظريه مشورتي موضوع نود
 و ٢١/٦/١٣٨٥ک ـ ٣٥٧٧٤ت/٧٢٧٨٤نامه شماره  تصويب) ٢٤(بند ) ب(به موجب جزء «

، اصل ١٣٦٦قانون محاسبات عمومي کشور مصوب ) ٩٥(و ) ٣٩(در اجراي مادتين 
  ».گرددبايد به اسناد و مدارک مربوط به پرداخت ضميمه  اظهارنامه صادراتي مي

 نامه شماره شايان ذکر اينکه در دادخواست شاکي آمده است که تصويب
 قانون صادرات و ١٢ ماده ٣ هيأت وزيران مغاير تبصره ٢١/٦/١٣٨٥ کـ ٣٥٧٧٤ت/٧٢٧٨٤

نامه مذکور از  باشد اين در حالي است که تاکنون مغايرت تصويب  مي١٣٧٢واردات مصوب 
نامه مذکور داراي  ح اعالم نشده، بنابراين تصويباين حيث از ناحيه مراجع قانون ذيصال

  .االجرا است اعتبار قانوني و الزم
بنا به مراتب فوق و منصرف از عدم توجه دعوي به ديوان محاسبات کشور، مستنداً به بند 

 قوه قضائيه، خواهشمند ١٩/٢/١٣٧٩آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب ) ٢٠(ماده ) ب(
  ». ست شاکي دستور فرماييد نتايج حاصله به اين ديوان منعکس گردداست ضمن رد دادخوا

 نيز در اين خصوص به موجب] دفتر حقوقي رئيس جمهور[معاون امور حقوقي دولت 
  : توضيح داده است که٩/٦/١٣٩٢ ـ ١١٤٣٨٩/٤٧٩٠اليحه شماره 

  جناب آقاي دربين«
  ان عدالت اداريمستشار محترم ديوان عدالت اداري و مديرکل هيأت عمومي ديو

  سالم عليکم
  در خصوص٨/١١/١٣٩١ ـ ٩٩١/٣٥٠با احترام، بازگشت به پرونده موضوع نامه شماره 

 کـ ٣٥٧٧٤ت/٧٢٧٨٤نامه شماره  تصويب) ٢٤(بند ) ب(شکايت شرکت شيرين عسل از جزء 
قانون مقررات صادرات و واردات ) ١٢(ماده ) ٣( به ادعاي مغايرت آن با بند ٢١/٦/١٣٨٥

  :دارد ن برخي دفاعيات از حکم مورد شکايت اعالم ميمتضم
قانون مقررات صادرات و واردات صرفاً در خصوص واردات قبل ) ١٢(ماده ) ٣(تبصره 

کننده به صادرات و کافي بودن صادرات با ارائه  از صادرات و متضمن عدم الزام شخص وارد
 مصوبه مورد شکايت در )٢٤(پروانه گمرکي آن براي رفع تعهد است در حالي که بند 

 ارائه اصل اظهارنامه صادراتي(مندي از جوايز صادراتي  خصوص يکي از شرايط بهره
الذکر در خصوص موضوع  لذا مدلول احکام فوق. باشد مي) شده به مهر خروج گمرک تأييد

  .يکسان نيست تا مغايرتي متصور گردد
رات و واردات به موجب قانون مقررات صاد) ١٢( ماده ٣الزم به ذکر است تبصره 

با عنايت به نکات .  فسخ شده است١٣٩٠قانون امور گمرکي مصوب ) ١٦٥(ماده ) ت (بند
  ».ياد شده درخواست رد شکايت را دارد

 ستاد مشاوره ١٦/٨/١٣٨٨در خصوص ادعاي شاکي مبني بر اينکه صورتجلسه مورخ 
نامه شماره  ويب تص٢٤بند » ب«فني و حقوق ديوان محاسبات کشور و موضوع جزء 

 وزيران عضو شوراي عالي توسعه صادرات غيرنفتي مغاير ٢١/٦/١٣٨٥ک ـ ٣٥٧٧٤ت/٧٢٧٨٤
 ـ٥٠٣٩٦/٣٠/٩٢هاي شماره  قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه. باشد شرع مي

  : اعالم کرده است که١٦/٧/١٣٩١ـ ٤٨٢٣٠/٣٠/٩١ و ٢٣/٢/١٣٩٢
  »».اند راض را خالف شرع تشخيص ندادهفقهاي شوراي نگهبان موارد مورد اعت««

 با حضور رئيس و معاونين ١٥/١/١٣٩٦هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 
ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از 

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

  عمومي هيأت رأي
هاي شماره  الف ـ نظر به اينکه قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه

 اعالم کرده است که ٢٣/٢/١٣٩٢ـ ٥٠٣٩٦/٣٠/٩٢ و ١٦/٧/١٣٩١ـ ٤٨٢٣٠/٣٠/٩١
 ک ـ٣٥٧٧٤ت/٧٢٧٨٤نامه شماره   تصويب٢٤بند » ب«فقهاي شوراي نگهبان موضوع جزء 

سي را مغاير شرع تشخيص  قانون اسا١٣٨ کميسيون موضوع اصل ٢١/٦/١٣٨٥
 قانون تشکيالت ٨٧ و ماده ٨٤ ماده ٢اند، بنابراين در اجراي حکم مقرر در تبصره  نداده

 و تبعيت از نظر فقهاي شوراي ١٣٩٢و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 
 مصوبه  مذکور از بعد ادعاي مغايرت با شرع مقدس اسالم ٢٤بند » ب«نگهبان، جزء 

  .ابطال تشخيص نشدقابل 
 موجب  به١٣٧٢ قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال ١٢ب ـ هر چند ماده 

 لغو شده است ليکن نظر به اينکه ١٣٩٠ قانون امور گمرکي مصوب سال ١٦٥بند ت ماده 
 ١٢ ماده ٣ شده به مهر خروج گمرک مربوط با تبصره  تأييدارائه اصل اظهارنامه صادراتي

 که مقررات حاکم بوده مغايرت دارد، ١٣٧٢صادرات و واردات مصوب سال قانون مقررات 
 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان ٨٨ و ١٣ و مواد ١٢ ماده ١بنابراين مستند به بند 

ک ـ ٣٥٧٧٤ت/٧٢٧٨٤ مصوبه شماره ٢٤بند » ب« جزء ١٣٩٢عدالت اداري مصوب سال 

 قانون ١٣٨رات غيرنفتي موضوع اصل  وزيران عضو شوراي عالي و توسعه صاد٢١/٦/١٣٨٥
  .شود اساسي از تاريخ تصويب ابطال مي

 ستاد مشاوره فني و حقوقي ١٦/٨/١٣٨٨ج ـ با عنايت به اينکه صورتجلسه مورخ 
ديوان محاسبات کشور في نفسه متضمن وضع قاعده الزام آور مستقل نيست، بنابراين 

  .مومي تشخيص نشدرسيدگي به درخواست ابطال آن قابل طرح در هيأت ع
  رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي

  
  ١٦/٢/١٣٩٦                                                      ٩٤/١١٦٣/ـ هـ٩١/٩٩٣/ره هـشما

  بسمه تعالي
  جناب آقاي جاسبي

  مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايران
  با سالم

 مورخ ٣٨ـ ٣٧أي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه يك نسخه از ر
  : با موضوع١٥/١/١٣٩٦

  شوراي اسالمي شهر مشهد درخصوص٢٩/٦/١٣٨٦ش ـ ٣١٦٨/٣ابطال مصوبه شماره «
جهـت درج در روزنامه رسمي » تعيين بهاي خـدمات تغييركاربريـها و افزايش تراكم

  .گردد  پيوست ارسال ميبه
ـ مهدي دربينمديركل هي   أت عمومي و سرپرست هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري 

  
  ٣٧ ـ ٣٨ :ماره دادنامهش        ١٥/١/١٣٩٦: خ دادنامهتاري

  ٩١/٩٩٣، ٩٤/١١٦٣: روندهالسه پک
   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:مرجع رسيدگي

  عدالت اداري ـ رئيس وقت ديوان ٢ اداره کل راه و شهرسازي استان خراسان رضوي :يشاك
  ٢٩/٦/١٣٨٦ش ـ ٣١٦٨/٣ـ ابطال مصوبه شماره ١ :موضوع شکايت و خواسته

 شوراي اسالمي شهر مشهد ٢٥/٤/١٣٩١ش ـ /١٧٨٢/٩١/٣ـ ابطال مصوبه شماره ٢
  درخصوص تعيين بهاي خدمات تغيير کاربريها و افزايش تراکم

ازي استان خراسان قائم مقام وزير و مديرکل اداره کل راه و شهرس)  الف:گردش کار
  : اعالم کرده است که١٦/٧/١٣٩١ـ ٨٧٣١٨/١١رضوي به موجب اليحه شماره 

  رياست محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري «
  :با سالم و احترام

انه شوراي اسالمي شهر مشهد طي مصوب شماره متأسفرساند    به استحضار مي
مات تغيير کاربري از اراضي بهاي خد« مقرر نموده که از ١٤/١٢/١٣٨٥ش ـ /٥٩٨٥/٢

با عنايت به اينکه هر گونه واگذاري اراضي دولتي به افراد حقيقي و » ...دولتي وصول گردد
حقوقي توسط اين اداره کل وفق قوانين و مقررات و با توجه به طرحهاي عمراني و 

پذيرد و همچنين تهيه طرح تفصيلي تجديدنظر  سازي مصوب صورت مي تفصيلي و آماده
باشد بـديهي است در طرحهاي تفصيلي تجديدنظر  يز از وظايف قانوني اين اداره کل مين

نسبت به طرحهاي تفصيلي قديمي صورت پذيرفته و بر اساس شرايط و نيازهاي روز 
 و ٥پذيرد به اين جهت اين طرحها در کميسيون ماده  تغييراتي در آن طرحهايي انجام مي

گونه  رسد و از اين بابت هيچ و معماري ايران به تصويب ميعنداللزوم شوراي عالي شهرسازي 
شود که واگذاريهاي دولتي صورت گرفته به افراد در قالب اين  اي در شهر تکميل نمي هزينه

همچنين انتفاعي نيز از بابت . طرحها مستلزم پرداخت هزينه و يا عوارض تغيير کاربري گردد
يلي تجديدنظر نصيب اشخاصي که اين اراضي تغييرات صورت گرفته در قالب طرحهاي تفص

شود که بابت آن سهمي را به شهر و شهرداري  به آنها از سوي دولت واگذار گرديده نمي
مضافاً به آن که در قانون مالک عمل در هيچ کجاي کشور دولت تکليفي . ت نمايندـپرداخ

الکن . دنظر نداردبه پرداخت عوارض تغيير کاربري بابت اراضي داراي طرح تفصيلي تجدي
 مقرر ١٤/١٢/١٣٨٥ش ـ /٥٩٨٥/٢متأسفانه شوراي اسالمي شهر مشهد طي مصوبه شماره 

نمود که بابت خدمات تغيير کاربري از اراضي دولت وجه وصول گردد که اين مصوبه برخالف 
  .آورد تمامي قوانين و مقررات جاري بوده و موجبات تضييع حقوق دولت را فراهم مي

قانون اصالح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، ) ٥(ماده ) ١(طبق تبصره 
اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض موسوم 

نامه اجرايي آن،  آيين) ١(ماده » ب« و بند ١٣٨١به قانون تجميع عوارض مصوب 
 ياد شده و قانون تشکيالت، وظايف و شوراهاي شهر بايد با رعايت مقررات مندرج در قانون

  . انتخابات شوراهاي اسالمي شهر و انتخاب شهرداران مبادرت به وضع عوارض نمايند
قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، اخذ هر گونه وجه توسط ) ٤(وفق ماده 

دستگاههاي اجرايي منوط به تجويز قانونگذار است و در قضيه حاضر اخذ عوارض بابت 
 شوراي عالي  تأسيسقانون) ٥(زيرا توجهاً به ماده . تغييرکاربري جواز قانوني ندارد

منوط به تصويب ) تغيير کاربري(شهرسازي و معماري کشور، تغيير در طرحهاي تفصيلي 
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به موجب رأي وحدت رويه هيأت عمومي . باشد ياد شده مي) ٥(کميسيون مذکور در ماده 
اخذ عوارض محلي بدون ارائه  «٩/١١/١٣٨٦ـ ٨٤/٩٧٢/ هـديوان عدالت اداري ذيل شماره

  ».خدمات، جواز قانوني ندارد
دهند و صرفاً درخواست  شهرداريها در خصوص تغيير کاربري اقدامي انجام نمي

بنا به مراتب فوق و مستنداً به رأي . نمايند متقاضي را به دبيرخانه کميسيون ارسال مي
ت عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر ابطال مصوبه  هيأ٢/٢/١٣٩٠ ـ ٨٨/٥٠٨/شماره هـ

شوراي اسالمي شهر شاهرود در خصوص برقراري عوارض تغيير کاربري مصوبه ياد شده 
لذا با عنايت به مطالب فوق و به جهت . باشد خارج از حدود اختيارات شوراي شهر مي

سي جامع موضوع و در المال استدعاي برر پيشگيري از اضرار بيشتر به انفال عمومي و بيت
در ضمن اليحه جامع و تکميلي در باب موضوع متعاقباً . نهايت ابطال مصوبه مذکور را دارم

  ».از طريق دفتر وزارت متبوع تقديم حضور خواهد شد
 مشاورين خود ١١/٧/١٣٩٤  ب ـ رئيس ديوان عدالت اداري بر مبناي نظريه مورخ 

 شوراي اسالمي شهر مشهد را ٢٩/٦/١٣٨٦ش ـ /٣١٦٨/٣ابطال کل دستورالعمل شماره 
  .  درخواست کرده است

  :در نظريه مشاورين آمده است که
 و  شوراي عالي شهرسازي تأسيس قانون٥با توجه به اينکه تغيير کاربري به موجب ماده 

معماري کشور جزو وظايف هيأت مشخصي است که در ماده مذکور تعيين شده است و 
مي شهر در اين خصوص در ماده مرقوم و ساير قوانين ديگر اختياري براي شوراي اسال

بيني نگرديده لذا هر گونه دخالت شوراي اسالمي شهر در امر تفکيک وتغيير کاربري  پيش
خارج از حدود اختيارات شوراي اسالمي شهر است در نتيجه تقاضاي مديريت مذکور را 

ي که موافقت فرماييد کل مصوبه شود در صورت منطبق با قانون دانسته است و پيشنهاد مي
مذکور به علت اينکه خارج از حدود اختيارات شوراي اسالمي شهر تنظيم شده است در 

  .  مسير رسيدگي هيأت تخصصي قرار گيرد
  :متن مصوبات مورد اعتراض به قرار زير است

  : شوراي اسالمي شهر مشهد٢٥/٤/١٣٩١ش ـ /١٧٨٢/٩١/٣مصوبه شماره 
  پژمانجناب آقاي مهندس «

  شهردار محترم مشهد
  الحاق يک تبصره به مصوبه عوارض اراضي غيرمحصور و رها شده: موضوع

  سالم عليکم
 اداره کل مسکن و شهرسازي خراسان ٥/٦/١٣٩٠ـ ٢٧٦٠٥/١٢با احترام، نامه شماره 

رضوي در زمينه معافيت زمينهاي دولتي از عوارض اراضي غيرمحصور و رها شده در جلسه علني 
  . شوراي اسالمي شهر مشهد مطرح شد و به شرح زير تصويب گرديد٢٥/٤/١٣٩١مورخ 

ـ /٦١٠٢/٢ به مصوبه شماره ٣يک تبصره به شرح زير به عنوان تبصره : ماده واحده« ش 
  : در خصوص عوارض اراضي غيرمحصور و رها شده الحاق شد٢٠/١٢/١٣٨٤

بق طرحهاي مصوب سازي شده ط اين مصوبه مشمول اراضي آماده:  الحاقي٣تبصره 
شوراي عالي شهرسازي و معماري خارج از بافت پر شهري و اراضي متعلق به دولت در 

ده و حريم شهر مشهد که تاکنون توسط اداره کل راه و شهرسازي واگذار وداخل محد
ضمناً زمينهاي دولتي فوق که در محدوده بافت پر شهري قرار دارد . گردد نشده است، نمي

برداري ورزشي، بهداشتي و غيره تا زمان  نامه به منظور بهره ب موافقتتواند در قال مي
  ».واگذاري به دستگاه ذينفع در اختيار شهرداري قرار گيرد

 قانون تشکيالت، وظايف و انتخابات ٨٠بديهي است اين مصوبه با رعايت ماده 
  .  شوراهاي اسالمي کشور الزم االجراست

  : شوراي اسالمي شهر مشهد٢٩/٦/١٣٨٦ ش ـ/٣١٦٨/٣ـ ابطال مصوبه شماره ٢
  جناب آقاي مهندس پژمان«

  ش٣١٦٨/٣: شماره
  شهردار محترم مشهد                                                                                       

  ٢٩/٦/١٣٨٦: تاريخ
  سالم عليکم

رنامه و بودجه در امور  کميسيون ب٢٣/٦/١٣٨٦ب ـ /٣٨٤١با احترام، نظريه شماره 
 موضوع تعيين بهاي خدمات ١٤/١٢/١٣٨٥ش ـ ٥٩٨٥/٢اداري در ارتباط با مصوبه شماره 

در جلسه علني مورخ ) اعم از موردي وکلي(تغيير کاربريها و افزايش تراکم قانوني 
الزم .  شوراي اسالمي شهر مشهد مطرح شد و به شرح زير به تصويب رسيد٢٥/٦/١٣٨٦

ـ /٥٩٨٥/٢ و ٢٢/٨/١٣٨٥ش ـ ٤٣٤٠/٢اين مصوبه جايگزين مصوبات شماره به ذکر است  ش 
  .باشد  مي١٩/٤/١٣٨٦ش ـ /٣٣٠/٣ و قسمت اول مصوبه شماره ١٤/١٢/١٣٨٥

  متن مصوبه
 ٢٢/٨/١٣٨٥شـ  /٤٣٤٠/٢در پي استفساريه شهرداري مشهد در خصوص مصوبه شماره 

 و الحاقات بعدي به شماره ١٤/١٢/١٣٨٥ش ـ /٥٩٨٥/٢ اصالح بعدي مصوبه به شماره و

 در ارتباط با تعيين بهاي خدمات تغيير کاربريها و افزايش تراکم ١٩/٤/١٣٨٦ش ـ /٣٣٠/٣
  :گردد نکات زير بيان مي

 تغييرکاربري و  و٥الف ـ تغيير کاربري و تراکم موردي کليه مناطق در کميسيون ماده 
  :گردد مصوبه ميمشمول اين ) کلي(تراکم ناشي از تغيير طرحهاي تفصيلي 

ش ـ /٤٣٤٠/٢  ب ـ کليه تغيير کاربريهايي که از زمان ابالغ مصوبه شماره 
گردد در مواردي که قبل از ابالغ   به بعد صورت گرفته مشمول اين مصوبه مي٢٢/٨/١٣٨٥

  .باشد اين مصوبه توافق گرديده توافق قبلي ارجح مي
وقاف و آستان قدس رضوي که ج ـ جهت مساعدت به دارندگان اراضي موقوفه اداره ا

باشند مادامي که توافقي  مجبور به پرداخت مبالغي جهت تغيير کاربري به اين ادارات مي
 درصد سهم خود را تخفيف و ٣٠بين ادارات مربوطه صورت نگرفته شهرداري مکلف است 

  . درصد آن را دريافت نمايد٧٠
 ـ٤٥٥٩/١به شماره  مصو٢٢/٨/١٣٨٥ش ـ /٤٣٤٠/٢د ـ از تاريخ ابالغ مصوبه 

  .گردد  قائم مقام شوراي شهر لغو مي٢٢/٢/١٣٧٧
 با اصالحات ١٤/١٢/١٣٨٥ش ـ /٥٩٨٥/٢بدين ترتيب و از باب تاکيد مصوبه شماره 

  :شود و الحاقات صورت گرفته به صورت يکپارچه به شرح زير ابالغ مي
  :ماده يک

غيير کاربري مطابق شود بهاي خدمات ناشي از ت به شهرداري مشهد اجازه داده مي
بديهي . را بر اساس فرمول ذيل محاسبه و دريافت نمايد) اعم از موردي و کلي(بند الف 

است که اين بهاي خدمات  تنها در هنگام تغيير کاربري از غيرانتفاعي به سمت انتفاعي 
) حرکت به سمت کاربريهاي کمتر انتفاعي يا غيرانتفاعي(دريافت شده و در تغييرات منفي 

  .دريافت نخواهد شد
  :ماده دو

  :گردند  گروه اصلي به شرح ذيل تقسيم مي٥ـ کاربريها به ١بند
    
  انتفاعيرغي  نيمه غيرانتفاعي  مبنا  نيمه انتفاعي  انتفاعي
  فضاي سبز  ورزشي گروه دوم  مسکوني  بهداشتي  تجاري
  باغ  فرهنگي  تاسيسات شهري  ورزشي گروه اول  )١(اقامتي 
  زراعي  پارکينگ  زش عاليآموزشي و آمو  اداري  
  دامداري  تجهيزات شهري گروه دوم    انبارداري  
  معبر      تجهيزات شهري گروه اول  
        صنعتي  
        توريستي  

  :توضيحات
  .گردد کاربري تجاري محاسبه مي% ٦٠ـ کاربري اقامتي معادل ١
  .باشد ـ کاربري ورزشي گروه اول شامل سالنهاي بيليارد و بولينگ مي٢
  .باشد يرات شهري گروه اول شامل پمپ بنزين و دفاتر شرکتهاي خدماتي ميـ تجه٣
  .باشد  و ايستگاه آتش نشاني ميCNGـ تجهيزات شهري گروه دوم شامل ٤
  .باشد  ـ کاربري ورزشي گروه دوم شامل تمام ورزشها به جز بيليارد و بولينگ مي٥
برداري  گردد که بهره  ـ بهاي خدمات تغيير کاربري به بهداشتي زماني وصول مي٦

  .گردد انتفاعي از آن صورت بگيرد و شامل مؤسسات خيريه و نظاير آن نمي
 pگذاري کاربريها براي هر يک از گروههاي کاربريها بر مبناي ضريبي از  ـ ارزش٢بند

  :باشد به شرح ذيل مي
  

  pضريب   گروه کاربري
  ٢٠٠  انتفاعي

  ١٠٠  نيمه انتفاعي
  ٥٠  مبنا
  ٢٥  فاعينيمه غيرانت

  ١٠  غير انتفاعي
 حقوق شهرداري بابت بهاي خدمات ناشي از تغيير کاربري و تغيير تراکم :١تبصره

  . باشد فقط پس از تصويب مراجع قانوني ذيربط قابل وصول مي
سطح پالک % ١٠ تراکم پايه کليه کاربريها به غيراز گروه غيرانتفاعي که :٢تبصره

باشد و مبناي محاسبه اضافه تراکم، تراکم  ل عرصه ميک% ١٠٠باشد براي بقيه موارد  مي
  .باشد ملک در کاربري قبلي مي

 بهاي خدمات براي تغيير کاربري خدمات غيرانتفاعي در صورتي اخذ :٣تبصره
در صورتي که بخش دولتي . خواهد شد که متولي اجراي آن بخش غيردولتي باشد
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ربري نمايد حقوقي بابت تغيير کاربري اقدام به تغيير کا) به استثناء شرکتهاي دولتي(
  .دريافت نخواهد شد) تجاري، اقامتي و مسکوني( کاربريهايي به جز انتفاعي به

بهاي خدمات تغيير ) موضوع تبصره فوق( براي تغيير کاربري به مسکوني :٤تبصره
  .محاسبه گردد% ٥٠کاربري به ماخذ 

 ماده واحده قانون ٤بصره  مترمربع اعمال ت٥٠٠ براي قطعات بيشتر از :٥تبصره
 به قوت ٢٩/٨/١٣٦٨تعيين وضعيت امالک واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها مصوب 

% ٢٠ات از مانده زمين  تأسيسخود باقي اسـت و در صورت رعايت معابر و خدمات و
  .گردد  صورت رايگان توسط شهرداري اخذ ميبه

ه تغيير کاربري به شرح  سهم شهرداري و مالک ناشي از ارزش افزود :٦تبصره
  :باشد ذيل مي

فرمول استفاده شده براي محاسبه ارزش افزوده به ازاي هر مترمربع از اعيان در 
  :تراکم مجاز

  p×)ضريب کاربري قديم ـ ضريب کاربري جديد(×درصد سهم شهرداري
الف ـ در صورتي که تغيير کاربري از هر کاربري به کاربري انتفاعي باشد سهم 

  .خواهد بود% ٦٠ درصد و سهم مالک ٤٠شهرداري 
  .باشد مي% ٧٠و سهم مالک % ٣٠ب ـ در ساير موارد سهم شهرداري 

  .گردد اي کاربري پايه محاسبه مي  بر مبناي قيمت منطقهpارزش : ٧تبصره 
در صورت ) اداره اوقاف و آستان قدس رضوي( ـ در مورد اراضي موقوفه ٨تبصره 

تواند تا  مورد اشاره، سهم شهرداري در موارد فوق ميتوافق شهرداري با دستگاههاي 
شهرداري، اداره اوقاف و (درصد تعديل شود مشروط بر اينکه مجموع سهم دريافتي ٣٠

  .تجاوز ننمايد% ٥٠از ) آستان قدس
  :ماده سه

حقوق شهرداري مشهد بابت افزايش تراکم نسبت به تراکم مجاز قبلي در نتيجه مصوبات 
به ازاي ) کلي(با مصوبات شوراي عالي شهرسازي و معماري کشور ) موردي (٥کميسيون ماده 

 و مناطق p٣٠ مناطق نيمه برخوردار p٤٠هر مترمربع در مناطق برخوردار بر مبناي 
الزم به ذکر است که مناطق برخوردار نيمه برخوردار و .  محاسبه و اخذ گرددp٤٠غيربرخوردار 

 و p٤٥ در آنها مبناي محاسبه اضافه تراکم به ترتيب غيربرخوردار مناطقي هستند که قبالً
pو ٣٥ pبوده است که به دليل اخذ مجوز اين ضرايب تعديل گرديده است٢٥ .  

در هر صورت مبالغ موضوع اين ماده نبايد از سه ميليون ريال به ازاي هر ـ تبصره 
  . تجاوز نمايد١٣٨٧مترمربع تا پايان خرداد ماه سال 

قانون تشکيالت، وظايف و انتخابات  ٨٠مصوبه با رعايت ماده   بديهي است اين 
  ».باشد  قابل اجرا مي١٣٧٥شوراهاي اسالمي کشور مصوب 

در پاسخ به شکايت مذکور، رئيس شوراي اسالمي شهر مشهد به موجب اليحه 
  : توضيح داده است که٢٨/١/١٣٩٢ش ـ /٢٦٣/٩٢/٣شماره 
  دالت اداريرئيس و اعضاي محترم هيأت عمومي ديوان ع«

اليحه دفاع شوراي اسالمي شهر مشهد نسبت به دادخواست اداره کل راه و : موضوع
 به خواسته ابطال مصوبه ١٩/٩/١٣٩١ـ ٩١/٩٣٣شهرسازي خراسان رضوي به کالسه پرونده 

ـ /٥٩٨٥/٢    با موضوع رفع ابهامات مصوبه تعيين بهاي خدمات تغيير کاربريها١٤/١٢/١٣٨٥ش 
  سالم عليکم

 در ارتباط با دادخواست ١٩/٩/١٣٩١ـ ٩١/٩٩٣ترام، بازگشت به کالسه پرونده با اح
ش ـ /٥٩٨٥/٢اداره کل راه و شهرسازي خراسان رضوي، به خواسته ابطال مصوبه 

 با موضوع رفع ابهامات مصوبه تعيين بهاي خدمات تغيير کاربريها بدين ١٤/١٢/١٣٨٥
  :پردازد ه آن ميوسيله در مقام دفاع به شرح ادعا و پاسخگويي ب

 اداره کل راه و شهرسازي ١/٥/١٣٩١ـ ٥٢٥٥٧/١١ـ با عنايت به اليحه شماره ١
خراسان رضوي در خصوص مستثني نمودن اراضي واگذاري دولت از بهاي خدمات تغيير 

ش ـ /٣٠٢١/٩١/٣کاربري و افزايش تراکم، شوراي اسالمي شهر مشهد طي مصوبه شماره 
همچنين با توجه به نامه . صوبه قبلي خود اقدام کرده است نسبت به اصالح م١٨/٧/١٣٩١

 اداره کل مسکن و شهرسازي، شوراي اسالمي شهر مشهد ٥/٦/١٣٩٠ـ ٢٧٦٠٥/١٢شماره 
در زمينه معافيت زمينهاي دولتي از عوارض اراضي غيرمحصور و رها شده مصوبه شماره 

حاظ اصالح مصوبات  را تصويب کرده است بنابراين با ل٢٥/٤/١٣٩١ش ـ /١٧٨٢/٩١/٣
رسد موضوع دادخواست آن اداره کل مرتفع شده است و موجبي جهت  مذکور به نظر مي

  .باشد طرح موضوع در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نمي
ش ـ /٥٩٨٥/٣ـ در پاسخ به ادعاي خواهان مبني بر اينکه مصوبه شماره ٢

نين و دستورات جـاري  شوراي اسالمي شهر مشهد بر خالف تمامي قوا١٤/١٢/١٣٨٥
دولت را مکلف بـه پرداخت عـوارض تغيير کاربري نموده و مصوبـه مذکور موجبات تضييع 

با مداقه در متن مصوبه        : رساند، اوالً به استحضار مي. حقوق دولت را فراهم آورده است
بريهاي  کارشود که اين مصوبه در زمينه دريافت بهاي خدمات تغيير الذکر مشخص مي فوق

. باشد و نه اخذ عوارض  شوراي عالي شهرسازي و معماري مي٥مصوب کميسيون ماده 
 مصوبه عنوان شده است که بهاي خدمات براي تغيير کاربري در صورتي ٣در تبصره : ثانياً

اخذ خواهد شد که متولي اجراي آن بخش غيردولتي باشد و از بخش دولتي حقوقي بابت 
بنابراين برخالف ادعاي خواهان شوراي اسالمي شهر . واهد شدتغيير کاربري دريافت نخ

مشهد به هيج وجه درخواست پرداخت عوارض توسط دولت را مد نظر نداشته است و 
گردد که بر اساس مصوبات  بهاي خدمات تغيير کاربري از مالکين امالکي دريافت مي

نان از غيرانتفاعي يا  شوراي عالي شهرسازي و معماري کاربري امالک آ٥کميسيون ماده 
به عنوان مثال در صورت تغيير کاربري ملکي از . يابد کمتر انتفاعي به انتفاعي تغيير مي

 خدمات شهري  تأمينآموزشي به تجاري که منجر به افزايش تعهدات شهرداري در
  .گردد شود و بابت تغيير کاربري ارزش افزوده نصيب مالکين مي مي

 نيازمنديهاي شهري بديهي  تأمينات به شهرداري جهتبنابراين پرداخت بهاي خدم
رسد و ادعاي خواهان مبني بر اينکه شهرداريها در خصوص  و منطقي به نظر مي

دهند و صرفاً درخواست متقاضي را به دبيرخانه کميسيون   کاربري اقدامي انجام نميتغيير
  .باشد نمايند، ادعايي غيرکارشناسي و غيرمنصفانه مي ارسال مي

 قانون اصالح ٥ ماده ١ـ اما در خصوص استناد سازمان راه و شهرسازي به تبصره ٣
 ١موادي از قانون برنامه توسعه سوم اقتصادي موسوم به قانون تجميع عوارض و ماده 

 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت که اخذ هر گونه ٤نامه اجرايي آن و ماده  آيين
بايد به عرض  ا منوط به تجويز قانونگذار دانسته است ميوجه توسط دستگاههاي اجرايي ر

 قانون تشکيالت، وظايف و ٧٧ و همچنين ٧١ ماده ١٦با توجه به صراحت بند : برسد
  تأمينانتخابات شوراهاي اسالمي شهر اختيار وضع عوارض به شوراهاي شهر در جهت

 مصوبات شوراي شهر درآمـد شهرداريها داده شده است ايـن در حالي است کـه نسبت به
فرماندار شهر حق اعتراض داشته و چنانچه مغايرتي با قانون از ناحيه ايشان مالحظه شود 

فيه  شود لکن در مانحن مراتب اعتراض جهت اصالح و يا لغو مصوبه به شورا اعالم مي
اعتراض به مصوبه شوراي شهر نشده، بنابراين وضع عوارض با  مالحظه سياستهاي عمومي 

برابر با اصول قانون اساسي و قوانين موضوعه ديگر، : ثانياً.  تصويب و ابالغ شده استکشور
االتباع است  مصوبات شوراي اسالمي شهر قانون بوده و براي کليه دستگاههاي اجرايي الزم

 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت با توجه به توضيحات ٤لذا استناد به ماده 
  .ه مطلوب است شده مصادره باشاره

 هيأت عمومي ديوان عدالت ٢/٢/١٣٩٠ ـ ٨٨/٥٠٨در ارتباط با استناد به رأي شماره 
رسد رأي مزبور در مقام ابطال مصوبه شوراي شهر شاهرود بوده، بنابراين  اداري نيز به عرض مي

از موارد آراء هيأت عمومي که وحدت رويه ايجاد نمايد نيست هر چند منطوق مصوبه شوراي 
النهايه با توجه به مراتب فوق از محضر .  شاهرود و مشهد نيز با يکديگر متفاوت استشهر

  ».اعضاي هيأت عمومي ديوان استدعاي بذل توجه و رد شکواييه تقديمي مورد استدعاست
 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ٨٤در اجراي ماده 

ان، شهرسازي و اسناد ديوان عدالت اداري مطرح ، پرونده در هيأت تخصصي عمر١٣٩٢
ش /١٧٨٢/٩١/٣شد و اين هيأت در خصوص خواسته شاکي مبني بر ابطال مصوبه شماره 

 ٢٩/٩/١٣٩٥ ـ ٢١٠ شوراي اسالمي شهر مشهد به موجب دادنامه شماره ٢٤/٤/١٣٩١ـ 
يس رأي به رد شکايت شاکي صادر کرد و رأي مذکور به علت عدم اعتراض از سوي رئ

  .                                  ديوان عدالت اداري و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافته است
 شوراي ١٤/١٢/١٣٨٥ش ـ /٥٩٨٥/٢در خصوص تقاضاي ابطال مصوبه شماره 

  .             اسالمي شهر مشهد، پرونده به هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ارجاع شد
 با حضور رئيس و معاونين ١٥/١/١٣٩٦مومي ديوان عدالت اداري در تاريخ هيأت ع

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

  
   هيأت عموميرأي

وزارت آباداني و مسکن به وزارت مسکن و  قانون تغيير نام ١ ماده ٣مطابق بند 
، طرح تفصيلي عبارت از طرحي است که بر اساس معيارها ١٣٥٣شهرسازي مصوب سال 

و ضوابط کلي طرح جامع شهر، نحوه استفاده از زمينهاي شهري در سطح محالت مختلف 
 ٥اده شود و بر اساس م شهر و موقعيت و مساحت دقيق زمين براي هر يک از آنها تعيين مي

، بررسي و ١٣٥١ شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب سال  تأسيسقانون
تصويب طرحهاي تفصيلي شهري و تغييرات آنها در هر استان به کميسيوني خاص محول 

 قانون تشکيالت، وظايف ٧١شده است و از سويي وظايف شوراي اسالمي شهرها در ماده 
 با اصالحات ١٣٧٥انتخاب شهرداران مصوب سال و انتخابات شوراهاي اسالمي کشور و 

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

ادرت به وضع قاعده و تواند در اين خصوص مب براي تغيير کاربري ندارد به طريق اولي نمي
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اخذ عوارض و بهاي خدمات کند و قسمتي از اراضي مردم را در قبال پيشنهاد تغيير 
 ٢٩/٦/١٣٨٦ش ـ /٣١٦٨/٣عليهذا مصوبه شماره . کاربري به مراجع ذيصالح دريافت کند

شوراي اسالمي شهر مشهد به جهات ياد شده مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات 
 ٨٨ و ماده ١٢ ماده ١شود و به استناد بند  شهر مشهد تشخيص داده ميشوراي اسالمي 

  .شود  ابطال مي١٣٩٢قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 
  رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي

  
  ١٦/٢/١٣٩٦                                                                         ٩٤/٩٥٩/ره هـشما

  بسمه تعالي
  جناب آقاي جاسبي

  مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايران
  با سالم

 مورخ ٤٧يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 
  : با موضوع٢٩/١/١٣٩٦

دوره دكتراي تخصصي نامه آموزشي   و تبصره آن از آيين٤٠ابطال اطالق ماده«
(ph.D)ريزي علوم پزشكي از تاريخ   مصوب سي و پنجمين جلسه شوراي عالي برنامه

  .گردد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي» تصويب
ـ مهدي دربين   مديركل هيأت عمومي و سرپرست هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري 

  
  ٩٤/٩٥٩: روندهالسه پک      ٤٧ : دادنامهماره      ش   ٢٩/١/١٣٩٦: خ دادنامهتاري

   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:مرجع رسيدگي
   خانمها زهرا پروين و فاطمه ارشد منش:يشاك

نامه آموزشي دوره   و تبصره آن از آيين٤٠ ابطال ماده :موضوع شکايت و خواسته
 علوم ريزي مصوب سي و پنجمين جلسه شوراي عالي برنامه) PHD(دکتري تخصصي 

  پزشکي از تاريخ تصويب
 خانمها زهرا پروين و فاطمه ارشد منش به موجب دادخواستي ابطال :گردش کار

مصوب سي و ) PHD(نامه آموزشي دوره دکتري تخصصي   و تبصره آن از آيين٤٠ماده 
اند  ريزي علوم پزشکي از تاريخ تصويب را خواستار شده پنجمين جلسه شوراي عالي برنامه

  :اند که  تبيين خواسته اعالم کردهو در جهت
ريزي علوم پزشکي در پنجمين  رساند شوراي عالي برنامه به استحضار عالي مي«

 وزارت  (Ph.D)نامه آموزشي دوره دکتري تخصصي ، آيين٢٩/٨/١٣٨٦جلسه خود مورخ 
  : آن آمده است که٤٠بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، را به تصويب رسانده که در ماده 

نامه و زمينه تحقيقاتي بايد در مدت زماني محدود به آغاز   موضوع پايان:٤٠هماد
نيمسال دوم و پايان نيمسال چهارم از شروع به تحصيل در دوره دکتري تخصصي 

)Ph.D ( توسط دانشجو تعيين و چارچوب کلي آن توسط استاد  راهنماي پژوهشي
راي تحصيالت تکميلي مشخص و ازطريق گروه آموزشي مربوطه جهت بررسي به شو

شوراي تحصيالت تکميلي دانشکده موظف است پس از تصويب . دانشکده ارائه شود
  . نامه پذيرش و ثبت عنوان آن را به صورت کتبي به دانشجو ابالغ نمايد موضوع پايان
 در موارد استثنايي و با نظر شوراي تحصيالت تکميلي دانشگاه حداکثر :تبصره

نامه پس از گذراندن مرحله آموزشي و قبولي در امتحان  وان پايانمدت مجاز براي ثبت عن
نامه در مهلت مقرر به منزله انصراف از  عدم ثبت عنوان موضوع پايان. باشد جامع مي

  . شود و در اين صورت دانشجو اخراج خواهد شد تحصيل دانشجو تلقي مي
 شده امه در بازه زماني ذکرن با عنايت به اين شرح که طبق ماده مذکور، ثبت عنوان پايان

  :داراي مراحل ذيل است
  )وظيفه دانشجو(نامه و زمينه تحقيقاتي  ـ تعيين موضوع پايان١
  )وظيفه استاد راهنماي پژوهشي(ـ تعيين چارچوب کلي ٢
نامه به شوراي تحصيالت تکميلي دانشکده  ـ ارائه طرح پژوهشي مربوط به پايان٣

  )پذيرد ها توسط مدير گروه انجام مي  در دانشکدهوظيفه گروه آموزشي مربوطه ـ که(
وظيفه شوراي (نامه در شوراي تحصيالت تکميلي دانشکده  ـ تصويب موضوع پايان٤

 )تحصيالت تکميلي دانشکده به رياست رئيس دانشکده
 نامه از آغاز تا تصويب نهايي و ابالغ پر واضح است که در طي مسيرثبت موضوع پايان

حله نخست، به عنوان وظيفه دانشجو ذکر شده است و سه مرحله بعدي کتبي آن، تنها مر
در ذيل وظايف ) نامه تعيين چارچوب کلي، ارائه طرح به شورا و تصويب موضوع پايان(

  .مسئولين نامبرده و خارج از اختيار دانشجوست
چنانچـه کـه دانشجـو وظيفـه خـود را بـه نحـو احسـن انجام دهـد و اقـدامات الزم 

تحت نظارت استاد راهنماي پژوهشي خـود ) پروپوزال(را جهت ارائه طرح پژوهشي خود 
ايشان، هريک از مسئولين نامه   پايانبه اتمام رسانيده باشد و در ادامـه مسير ثبت موضوع

نامه دانشجوي  الذکر، مانع ثبت نهايي موضوع پايان دانشگاهي ذکر شده در ماده فوق
نامه   تبصره ماده مذکور، خسارت عدم ثبت موضوع  پاياندکتري تخصصي گردند، طبق

متوجه دانشجوست که در واقع به دليل امتناع از وظايف ) محروميت از تحصيل و انصراف(
 ٣١ حتي طبق ماده. شود قانوني محوله از سوي مسئولين با انصراف اجباري مربوطه روبرو مي

ايي براي تعيين موضوع  هشي که مقدمهالذکر، انتخاب استاد راهنماي پژو نامه فوق آيين
الواقع  گردد و في  مدير گروه مربوطه عملي مي تأييد است پس از٤٠نامه طبق ماده  پايان

  .نامه خود از کمترين اختيار برخوردار است دانشجو براي ثبت موضوع پايان
ان الذکر، امک نامه آموزشي فوق  آيين٤٠الف ـ درج کلمه اخراج در ذيل تبصره ماده 

هاي  الذکر جهت تسويه حساب سوءاستفاده از اختيارات را براي هر يک از مسئولين فوق
  .کند شخصي با دانشجو فراهم مي

نامه  توانند با سوءاستفاده از اختيارات خود در ارائه يا عدم ارائه طرح پايان ايشان مي
روه هيأت وظيفه مدير گروه و گ(دانشجو به شوراي تحصيالت تکميلي در موعد مقرر 

و تصويب يا عدم تصويب در شوراي تحصيالت تکميلي دانشکده در موعد ) علمي مربوطه
تعمداً و به راحتي، موجبات ) شود که تحت نفوذ و رأي رئيس دانشکده برگزار مي(مقرر 

نامه ي دانشجو را فراهم آورند و از اين جهت ضمن  فوت زمان و عدم ثبت موضوع پايان
، مال و شغل دانشجو، که تا رسيدن به اين مرحله زحمات و تعرض به حيثيت، جان

ريزي کرده است موجبات  اش برنامه دشواريهاي بسياري را کشيده است و براي شغل آينده
 قانون اساسي حيثيت، ٢٢ناپذير به او را فراهم آورده در حالي که طبق اصل  اضرار جبران

 قانون   ٤٠ و طبق اصل است  مصون   اشخاص از تعرض  و شغل ، مسکن ، حقوق جان مال
غير قرار دهد که از اين  اضرار به  را وسيله  تواند اعمال حق خويش  اساسي هيچکس نمي

با  آموزشي،نامه  رسد شوراي آموزش پزشکي با تصويب اين ماده از آيين منظر به نظر مي
  .باشد دهکر عمل خود قانوني اختيارات حدود از در نظر نگرفتن اين دو اصل فراتر

در موارد استثنايي و با نظر شوراي تحصيالت تکميلي دانشگاه «ب ـ درج عبارت 
نامه پس از گذراندن مرحله آموزشي و قبولي در  حداکثر مدت مجاز براي ثبت عنوان پايان

 سازي الذکر، امکان پرونده نامه آموزشي فوق  آيين٤٠در ذيل تبصره ماده» باشد امتحان جامع مي
نامه توسط دانشجو در مدت زمان تعريف شده طبق   عدم ثبت موضوع پايانتحت عنوان

 نامه آموزشي،  را براي مسئولين دانشکده فراهم آورده تا دانشجو را مجبور به استفاده  آيين٤٠ماده
نامه در  در ثبت عنوان پايان ٤٠ نمايد و وي را به عنوان متخلف از ماده ٤٠ از تبصره ماده

نامه کامال از اختيار دانشجو خارج  ح از پيش گفته ثبت عنوان پايانشرايطي که طبق شر
 جهت تعيين تکليف به شوراي تحصيالت تکميلي دانشگاه معرفي نمايد و اين ـ است

با نظر «نامه تحت عبارت  در حالي است که قائل شدن مهلت مجدد براي ثبت عنوان پايان
 اي دون در نظر گرفتن هيچ قاعده عادالنهمبهم بوده و ب» شوراي تحصيالت تکميلي دانشگاه

جهت گرفتن فرصت مجدد، حق تحصيل دانشجو را صرفاً به نظر اعضاي شورا وانهاده شده 
در واقع . که از اعضاي همان دانشگاه بوده و تصميمات ايشان متأثر از روابط سازماني است

جو که از حقوق  و تبصره آن، حق تحصيل دانش٤٠شوراي آموزش پزشکي با تصويب ماده 
تضمين شده در قانون اساسي است، را به گروهي سپرده است که خود در عدم ثبت 

رسد  باشند که از همين منظر به نظر مي نامه دانشجو در مراحل اوليه نيز دخيل مي پايان
با در نظر نگرفتن حق  آموزشي،نامه  شوراي آموزش پزشکي با تصويب اين ماده از آيين

 از ه از حقوق تضمين شده آحاد ملت در قانون اساسي است ـ فراترتحصيل دانشجو ک
  .باشد نموده عمل خود قانوني اختيارات حدود

ج ـ در صورتي که شوراي تحصيالت تکميلي دانشگاه پس از آزمون جامع به هر 
نامه ندهند با اين وصف که آزمون  دليلي به دانشجو فرصت ديگر جهت ثبت عنوان پايان

گردد و عمالً دانشجو فرصت ديگر جهت ثبت   برگزار مي٤پس از پايان ترم فوق عموماً 
نامه ضمن متخلف جلوه دادن  توانند با دستاويز قرار دادن اين دو ماده از آيين ندارد، مي

دانشجو و سلب حق تحصيل از او، ابزاري به ظاهر قانوني جهت توجيه تمام مـراتب امتناع 
 و سوءاستفاده از اختياراتي که موجبات عدم ثبت عنوان هاي قانوني محوله از مسئوليت

نامه دانشجو را ايجاد کرده، در دست داشته باشد و در محاکم قضايي نيز با همين  پايان
  . نامه از خود دفاع نموده و اقصاد خود را پنهان دارد  آيين٤٠ماده 

 آموزشي،نامه  گرچه به نظر ميرسد شوراي آموزش پزشکي با تصويب اين ماده از آيين
سعي در هدفمند نمودن زمان تحصيل دانشجو و اعتالي سطح علمي ايشان داشته است، 
ولي اين نکته را از نظر دور داشته است که در مکان مقدسي مثل دانشگاه هم مسئولين 

 را توانند دانشجويي را که مجدانه در حال تحصيل است با وارد شدن در سوءجريانات اداري مي
 از نامه او گرديده و با سوءاستفاده  باز داشته، ضمن امتناع از وظايف، مانع ثبت پاياناز تحصيل

اي که براي اعتالي سطح علمي در نظر گرفته شده است، به سادگي از دانشگاه  نامه آيين
حذف نمايند که شوراي آموزش پزشکي با در نظر نگرفتن عدل و انصاف و قانون رسمي 

 ابزاري جهت سوءاستفاده از قانون در اختيار ايشان قرار داده ميهن عزيزمان ناخواسته
 قانون مجازات اسالمي، تمامي ٥٧٠در حالي که قانونگذار به موجب ماده . است
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اعم (مستخدمين دولت در هر رده شغلي را از سلب هر يک از حقوق قانون اساسي ايشان 
  :  استمنع نموده و مرتکب، مجرم تلقي شده) از حق تحصيل و غيره

، آزادي شخصي   هريک از مقامات و مامورين دولتي که برخالف قانونـ ٥٧٠ماده«
افراد ملت را سلب کند يا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسي محروم نمايد عالوه بر 

سه تا پنج سال از مشاغل دولتي به حبس از شش ماه تا   انفصال از خدمت و محروميت
که از اين جهت هم شوراي آموزش پزشکي با تصويب اين » .دمحکوم  خواهد ش  سه سال

نامه تخلفي را براي مسئولين دانشگاه تجويز کرده است که به موجب قانون  ماده از آيين
نامه   آيين٤٠رسد ماده  شود و از اين جهت نيز به نظر مي رسمي کشور جرم محسوب مي

  .  ي مغايرت قانوني دارد قانون مجازات اسالم٥٧٠آموزشي و تبصره آن با ماده 
  :فرمايد سوره نحل که مي) نود (٩٠با توجه به نص صريح کالم اهللا، آيه ـ د 
»إِن اللّه رلِ يأْمدبِالْع انساِإلحإِيتَاء وي وى ذبى الْقُرينْهنِ وشَاء عنكَرِ الْفَحالْمغْي والْبو 
ظُكُميع ونتَذَكَّر لَّكُمفرمان خويشاوندان به بخشش و عدل و نيكوكارى به خدا حقيقت، در«» لَع 

  ».گيريد پند كه باشد دهد،  مياندرز شما به  دارد   مىستم باز و ناپسند و زشت كار از و دهد مى
است  جمع آن در شر و خير كه باشد کاملترين آيات مي و اين آيه که از جامعترين

 هللا اكرم صلي يامبرپ. شد متصرف را فراواني دلهاي ،نزول از بعد اسالم، صدر در كه طوري به
در اين . است خداوند سخن اين در تقوا تمام: و سلم ضمن تالوت اين آيه فرمودند واله عليه
درج کلمه . فرمايد نهي مي) ستم(خداوند حکيم ضمن امر بر عدالت ورزي از بغي آيه 

نامه آموزشي فوق در   آيين٤٠ماده براي دانشجو ذيل تبصره » انصراف از تحصيل و اخراج «
نامه در گرو انجام وظايف ديگران است و اگردانشجو با  شرايطي که صراحتاً ثبت عنوان پايان

اعمال غرض و سوءاستفاده از اختيارات هر يک از مسئولين مربوطه روبرو شود، منافي عدالت 
حتي در آيات متعدد اي است که خداوند از آن نهي فرموده و  و مصداق صريح همان بغي

ذَلك : فرمايد  سوره حج مي٦٠قرآن وعده ياري بر ستمديده را داده است آنجا که در آيه 
غَفُور فُولَع اللَّه إِن اللَّه نَّهنصُرلَي هلَيع يغب ثُم بِه بوقا عثْلِ مبِم اقَبع نمـ اين حکم خداست و 

ه ستم شده مجازات کند سپس باز بر او ستم کنند خدا او را ياري اي که ب هرکس به اندازه
  : فرمايد  سوره شوري مي٤٢و در آيه .  دهد، همانا خدا بخشنده مهربان است مي

   الَّذين يظْلمون النَّاس ويبغُون في األرضِ بِغَيرِ الْحقِّ أُولَئک لَهم عذَاب أَليمإنما السبيل علي 
است که به مردم ستم ) باز(بر کساني ) مجازات و کيفر(ين نيست که راه جز ا«

» جويند آنها عذابي دردناک خواهند داشت کنند و در زمين به ناحق سلطه و فساد مي مي
دارند  و همچنين خداوند در آيات متعدد قرآن کريم و کساني که مردم را از راه خدا باز مي

  . باه شدن اعمال شان را وعده داده استرا وعده عذاب دو چندان داده و ت
که کفر  کساني، الَّذين کَفَروا و صَدوا عن سبيلِ اللَّه أَضَلَّ أَعمالَهمسوره محمد ١آيه 
  .کند نمودند خدا اعمالشان را نابود مي از راه خدا جلوگيري ورزيدند و
ترديد  ، بيعن سبِيلِ اللّه قَد ضَلُّواْ ضَالَالً بعيداإِن الَّذين كَفَرواْ وصَدواْ سوره نساء ١٦٧آيه 

  .کساني که کافر شدند و مردم را از راه خدا بازداشتند به گمراهي دور و درازي افتادند
الَّذين كَفَروا وصَدوا عن سبِيلِ اللَّه زِدنَاهم عذَابا فَوق الْعذَابِ بِما   سوره نحل٨٨آيه 

نان که کافر شدند و ديگران را از راه خدا بازداشتند، به کيفر فسادى که آ، نُوا يفْسدونكَا
  .کردند عذابى بر عذابشان خواهيم افزود مى

شود؟ آيا اين نواي پيامبرمان محمد  آيا براستي تحصيل علم سبيل اهللا محسوب نمي
ياموزيد حتي اگر به چين دانش ب» اطلبو العلم و لو بالصين«نيست که  ) ص(رسول اهللا 

طلب العلم «باشد و جويندگي آن را بر هر مرد و زن مسلمان واجب دانسته و فرموده است 
، پس چگونه است که بدون توجه به نصوص متعدد آيات الهي »فريضة علي کل مؤمن و مؤمنة 

  .تو تأکيد رسول بر آن، گرفتن حق تحصيل را به ستم روا دانسته و چنين تصويب شده اس
مان  آنچه گواه است پروردگار، اين است که مسئولين آموزشي دانشگاه محل تحصيل

نامه ضمن سلب حق تحصيل از اينجانبان، نشاني که با آن قصد   استناد اين ماده از آيينبه
صد عن سبيل . (، به ستم از ما گرفتند)مدرک دکتري تخصصي(خدمت به خلق را داشتيم 

ند ساير دانشجويان آن دانشگاه پس از انجام وظايف دانشجويي خود، و در زماني که همان) اهللا
نامه هايمان بوديم که ايشان پس از اطالع از نامه حاوي مراتب امر به  منتظر ثبت عناوين پايان

هاي خود مانع  معروف و نهي از منکر ما، با سوءاستفاده از اختيارات و امتناع از انجام مسئوليت
 مان شدند که ايشان در پاسخ تبادل لوايح در پرونده به شماره کالسه هاي نامه ثبت پايان

 ديوان عدالت اداري تحت ١ در شعبه ٩٣٠٩٩٨٠٩٠٠٠٣٠٣٧٦ و ٩٣٠٩٩٨٠٩٠٠٠٣٠٣٤٦
ـ /آ/٤٦٠٢/٤ به امضاي رئيس دانشکده و نامه ٢/١١/١٣٩٢د ـ /٢/د/١٩٥٣/٤هاي  نامه د 
ه  به امضاي مدير تحصيالت تکميلي که به پيو١٤/٨/١٣٩٣ ست نامه از رئيس دانشگاه ـب

ـاره  ه ديـوان ارسال داشته٢٥/٨/١٣٩٣ح ـ /٥١٣/٤شم ه آن اعتراف کرده  ـب گروه . (اند اند، ـب
نامه و ارسال طرح به شوراي تحصيالت  مربوطه با امتناع از برگزاري جلسه دفاع از طرح پايان

ن قرابت سببي با احدي از و رئيس دانشکده با دارا بود) تکميلي دانشکده جهت تصويب نهايي
همسر ـ که متأثر از نامه فوق حاوي مراتب امر به معروف و نهي از منکر ما شده (اين اساتيد 

اعضاي شوراي تحصيالت تکميلي دانشگاه . با سوءاستفاده از اختيارات مانع ثبت گرديدند) است

ان دکتري تخصصي نيز با سوءهمکاري با اعضاي دانشکده فرصت همگاني که به همه دانشجوي
نامه يک ترم پس از آزمون جامع داده بودند را از ما دو نفر سلب نمودند  جهت ثبت عنوان پايان

مان شده بود، با اعالم  المال که تاکنون صرف تربيت تحصيلي و سپس بدون توجه به هزينه بيت
 ٥٠ر اساس ماده سازي ب  و نيز پرونده٤٠انصراف از تحصيل اجباري با دستاويز قراردادن ماده 

در حق ما و ) بغي(نامه که هرگز سابقه اجرا در آن دانشگاه نداشت، مرتکب ستم آشکار  آيين
  ]. مستندات موجود است[اي که قصد خدمت به آن را داشتيم شدند  جامعه

نامه قصد انصراف از تحصيل را داشتيم   آيين٤٠روشن است که در صورتي که طبق ماده 
 سال ٢ در آزمون جامع که آزموني سنگين در برگيرنده تمام دروس ٤رم هرگز پس از پايان ت

نامه اقدام به انتخاب   آيين٤١گذشته بود شرکت نکرده و پس از کسب قبولي در آن طبق ماده 
نامه هيچ دانشجويي را  اين رويه مسئولين دانشگاه بود که عنوان پايان. کرديم نامه نمي واحد پايان

ردند و به همه دانشجويان دکتري تخصصي يک ترم پس از آزمون جامع ک  ثبت نمي٤در ترم 
شد و اين فرصت را از ما به علت نوشتن نامه به رئيس  نامه داده مي فرصت جهت ثبت عنوان پايان

دانشگاه در رسيدگي به عملکرد اعضاي هيأت علمي سلب شد با اين توضيح اينکه در دانشگاه 
ارجاع . [شد  بلکه بر اساس تبصره آن عمل مي٤٠اس ماده محل تحصيل ما همواره نه بر اس

ـ شامل مستندات آموزشي دانشگاهبه   ]  ادله پيوست شده 
نامه آموزشي دکتري تخصصي و تبصره آن، بر   آيين٤٠هـ ـ بنابر شرح ياد شده، ماده 

قد ، فااست اسالم در اضرار و ضرر گونه ت هرمشروعي نفي معني بهکه  » الضرر«اساس قاعده 
 دارد کاربرد فقه ابواب بيشتر در که استقهي فهور مش قواعد زاين قاعده  ا. باشد مشروعيت مي

 نفي اسالم در اضرار و ضررو هرگونه  ندارد مشروعيت اسالم در ضرر که است اين آن مضمون و
 فين قاعده و الضرار و الضرر قاعده ضرار، و ضرر قاعده ضرر، قاعده به قاعده اين از. است شده
 که شده استدالل عقلي، و روايي قرآني، ادله به قاعده اين اثبات اي و برشود تعبير مي نيز ضرر

 ةوالد تضار ال«  سوره بقره ٢٣٣ آيهضرر ـ  نفي آيه{ادله آن شامل آيات متعدد قرآن کريم 
 يگري،د به زدن ضرر از را والدين از يک  هرآيه، اين تفسير بر بنا »بولده له المولودده و بول
 کسي هر زدن ضرر که شود  مي فهميدهآيه از بنابراين، .است نموده نهي فرزندشان، واسطه به
و } ٢٣١بقرهـ  » لتعتدوا ضرارا وهنالتمسک و« و آيات ديگر شامل است ناروا و ممنوع ديگري، به
 }٢٨٤ بقرهـ » شهيد ال و کاتب يضارال و«} ١٢نساءـ » دين غيرمضار وأ بها يوصي وصية بعد من«

 کتاب در کليني  وشده استدالل آن به کهاست  حديثي ترين معروفزراره،  باشد و روايت مي
 محمد، روحاني،. [تاس تواتر حد در الضرر قاعده  ديگرروايات . از آن ياد کرده استکافي اصول

: تاس شده بيان عبارت، سه به ضرر ال قاعده اماميه، روايات درو ]  ٣٨ ص ،۵ ج االصول، منتقي
 خويي،[ االسالم في ضرار ال و ضرر الـ ٣ مؤمن؛ علي ضرار ال و ضرر الـ ٢ ضرار؛ ال و ضرر الـ ١

 بر اسالم قهايف بل اماميه،قهاي ف اجماعدر واقع ] ۵١٨ ص ،٢ ج االصول، مصباح ابوالقاسم،
 فرمودندکه) ص(که پيامبر اکرم  است روايت ز همينني مستندشان و است قاعده اين حجيت

 واقع در و است موجود نيز محکمي عقلي داليل  شرعيه مستندات بر عالوه ضرار و ضرر نفي
 آن، حجيت بر دليل مهمترين است عقليه مستقالت جزو قاعده اين مدلول که گفت بايد

 .است عقل يعني فقه چهارم منبع و مدرک
ت در پايان با توجه به اين قاعده که سپردن حق تحصيل دانشجو به علت عدم ثب

نامه دانشجو، دخيل هستند نه تنها موجبات  نامه به افرادي که خود در عدم ثبت پايان پايان
آورد بلکه ابزار سوءاستفاده از اختيار و اعمال غـرض  هدفمند شدن زمان تحصيل را فراهم نمي

ا اعالم انصراف اجباري در پاياني را نيز در اختيار ايشان قرار مي يل ترين مراحل تحص دهد و ـب
المال که تاکنون صرف تربيت ايشان شده  دانشجوي دکتراي تخصصي، سبب اتالف هزينه بيت

ورات صريح خداوند در دست[گردد و همچنين به علت مخالفت با شرع مقدس  است، نيز مي
و عدم مشروعيت ]  سوره نحل مبني بر نهي از بغي و ستم٩٠رآن از جمله آيه قآيات متعدد 

 و ٣٠ و ٢٢منافات با اصول (و بنا به جهات قانوني ذکر شده » ال ضرر«آن طبق قاعده فقهي 
 قانون مجازات اسالمي، تقاضاي ابطال ماده ٥٧٠و مغايرت قانوني با ماده )   قانون اساسي٤٠
نامه آموزشي دکتري تخصصي وزارت بهداشت، درمان و آموزش   و تبصره آن در آيين٤٠

نامه به علت شرح پيش گفته از امتناع   اين ماده از آيينپزشکي را داريم و از آن جايي که وجود
هاي قانوني ذکرشده و سوءاستفاده از اختيارات توسط مسئولين دانشگاه  از انجام مسئوليت

محل تحصيل مان، موجب تضييع حق تحصيل اينجانبان و ضرر مشهود نيز گرديده، که از اين 
از ستم ورزي در آيات قرآن است و فاقد جهت منافي با دستور صريح خداوند مبني بر نهي 

 آيين دادرسي ديوان عدالت ١٣باشد، بنا بر ماده  مي» ال ضرر«مشروعيت طبق قاعده فقهي
اداري، مستدعي است هيأت عمومي آن ديوان، اثر ابطال اين ماده و تبصره آن را به زمان 

 ».گرديم ييم و بسويش باز مينما عليه توکلت و إليه أنيب ـ بر او توکل مي. تصويب مترتب نمايد
در پاسخ به شکايت مذکور، دفتر حقوقي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي 

  :  توضيح داده است که١٨/١/١٣٩٥ ـ ٧٣/١٠٧به موجب اليحه شماره 
ها زهرا پروين و فاطمه   موضوع شكايت خانم٩٤/٩٥٩در خصوص پرونده كالسه «

نامه آموزشي دوره دکتراي تخصصي و تبصره  آيين ٤٠ارشد منش به خواسته ابطال ماده 
  :رسد آن، مراتب ذيل به استحضار مي
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رشته شيمي دارويي ورودي ) PhD(ـ شکات از دانشجويان مقطع دکتراي تخصصي ١«
 دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهدشتي درماني ١٣٩٠ـ ١٣٩١نيمسال اول سال تحصيلي 

نامه آموزشـي دوره دکتراي تخصصي مـراتب   آيين٥٠ و ٤٠اند که برابر مواد  مازندران بوده
ه نامبردگان اعالم  رخورداري از شرايط الزم جهت ادامه تحصيل در مقطع مذکور ـب عـدم ـب

متقاضي ...  قانون اساسي و٤٠ و ٢٢،٣٠شکات در حال حاضر با استناد به اصول . شده است
تبصره آن مصوب سي و پنحمين نامه آموزشي دوره دکتراي تخصصي و   آيين٤٠ابطال ماده 

  .اند  به شرح ذيل گرديده٢٩/٨/١٣٨٦ريزي علوم پزشکي مورخ  جلسه شوراي عالي برنامه
نامه و زمينه تحقيقاتي بايد در مدت زماني محدود به آغاز  موضوع پايان«: ٤٠ماده

نيم سال دوم و پايان نيم سال چهارم از شروع به تحصيل در دوره دکتراي تخصصي 
انشجو تعيين و چارچوب کلي آن توسط استاد راهنماي پژوهشي مشخص از توسط د

طريق گروه آموزشي مربوطه جهت بررسي به شوراي تحصيالت تکميلي دانشکده ارائه 
نامه  شوراي تحصيالت تکميلي دانشکده موظف است پس از تصويب موضوع پايان.شود

  .» نمايدپذيرش وثبت عنوان آن را به صورت کتبي به دانشجو ابالغ
در موارد استثنايي و با نظر شوراي تحصيالت تکميلي دانشگاه، حداکثر «: تبصره

نامه پس از گذراندن مرحله آموزشي و قبولي در امتحان  مدت مجاز براي ثبت عنوان پايان
نامه در مهلت مقرر به منزله انصراف از تحصيل  عدم ثبت نام موضوع پايان. باشد جامع مي

  .»شود شود و در اين صورت دانشجو اخراج مي دانشجو تلقي مي
  :ايراد شكلي: الف

هاي  ها و کميته خروج تصميمات و آراء صادره از هيأت«ـ بر اساس ماده واحده ٢
تخصصي وزارتين علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و ساير مراکز 

شي و پژوهشي از شمول صالحيت آموزشي و پژوهشي در خصوص امور و شئون علمي، آموز
ديوان عدالت اداري و ساير مراجع قضائي، مصوب ششصد و سي امين جلسه مورخ 

آن دسته از تصميمات و آراء نهائي و قطعي »  شوراي عالي انقالب فرهنگي١٢/٠٦/١٣٨٧
هاي علوم، تحقيقات و فناوري و  هاي تخصصي فعال در وزارتخانه صادره در هيأتها و کميته

شت، درمان و آموزش پزشکي و دانشگاهها و ساير مراکز آموزشي و پژوهشي مصوب از بهدا
هاي امناء، مميزه و انتظامي اساتيد و کميته انضباطي  جمله؛ تصميمات وآراء نهائي هيأت

دانشجويان و همچنين تصميمات و آراء نهائي در خصوص بازنشستگي، ارتقاء، ارزيابي و پذيرش 
ن و فرصت مطالعاتي که صرفاً در رابطه با امور و شئون تخصصي علمي، بورس دانشجويا

علمي،آموزشي و پژوهشي صادر شده باشد، قابل شکايت و رسيدگي در ديوان عدالت اداري و 
نامه   آيين٤٠با توجه به اينکه خواسته نامبرده ابطال ماده . ساير مراجع قضائي نخواهد بود

 مصوب سي و پنحمين جلسه شوراي عالي آموزشي دوره دکتراي تخصصي و تبصره آن
باشد لذا   که داراي شأن علمي و آموزشي است، مي٢٩/٨/١٣٨٦ريزي علوم پزشکي مورخ  برنامه

 .برابر ماده واحده مذكور درخواست رسيدگي و اتخاذ تصميم مقتضي را دارد
  :ايرادات ماهوي: ب
زش پزشکي،  قانون تشکيل وزارت بهداشت، درمان و آمو٧ـ بر اساس ماده ٣
ريزي آموزش پزشکي بر عهده وزارت متبوع  گذاري، تعيين خط و مشي و برنامه سياست

همچنين برابر قانون تشکيالت و وظايف وزارت بهداشت، درمان و آموزش . باشد مي
هاي مربوط  ريزي براي فعاليت ها، برنامه  تعيين خط مشي پزشکي تدوين و ارائه سياستها،

 بهداشت عمومي و ارتقاء سطح آن از طريق  تأمينني گروه پزشکي،به تربيت نيروي انسا
هاي   برنامهها و مقاطع تحصيلي مورد نياز کشور و اجراي هاي بهداشتي، تعيين رشته برنامه

ريزي به منظور  تربيت نيروي انساني گروه پزشکي در جهت نيل به خودکفايي و برنامه
آموزش پزشکي و تسهيالت  (اير امکانات توزيع متناسب و عادالنه نيروي انساني و س

هاي بهداشتي و رفع نياز مناطق محروم و  اولويت برنامه کشور با تأکيد ) بهداشتي، درماني
  .نيازمند از وظائف وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي است

ريزي   برنامهترين مرجع سياستگذاري و ريزي علوم پزشكي عالي شوراي عالي برنامهـ ٤
هاي آموزشي جديد  ها و برنامه نامه تصويب آيين. باشد ن آموزشي در علوم پزشكي ميكال

سازي آنها از جمله  هاي جديد علوم پزشكي و روزآمد متناسب با فناوريهاي نوين و عرصه
 براي علوم پزشكي ه بهبود كيفيت آموزشـه در نهايت منجر بـن دبيرخانه است كـوظايف اي

ارزشهايي چون پاسخگويي به نيازهاي  ين بخش برا. شوند ه ميارتقاء سطح سالمت جامع
فزايش كيفيت آموزش علوم پزشكي، رضايت خدمت گيرندگان عدالت در توزيع ، اجامعه

منابع محدود، رشد اخالق حرفه اي، اعتالي مقام و منزلت اعضاي هيات علمي دانشجويان 
در راستاي ،  و فناوري در جهانآموختگان تاكيد دارد و با توجه به تحوالت علم و دانش

  .نمايد هاي توسعه ملي تالش مي تحقق اهداف و آرمان
ريزي   وزارت متبوع شوراي عالي برنامه١١/٧/١٣٧٨ ـ ٨٥٣٥ ـ برابر نامه شماره ٥

  و٥/٨/١٣٧٧ و ٢١/٧/١٣٧٧ ـ ٤٣٠ و ٤٢٩ مصوبه جلسات ٢٠ بند علوم پزشكي در راستاي 
 قانون ٧ و ٢ شوراي عالي انقالب فرهنگي و مواد ٢٥/١١/١٣٧٧ دش ـ/٤٢٢٩نامه شماره 

 ١٦ و ٤، ١ بندهاي ١٣٦٤تشكيل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مصوب سال 
 ١٣٦٧ قانون تشكيالت و وظايف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مصوب ١ماده 

ا و اجراي ه مشي ريزي علوم پزشكي به منظور تحقق سياستها و خط عالي برنامه شوراي
ها و  نامه ريزي و تدوين و تصويب آيين عالي انقالب فرهنگي در امر برنامه مصوبات شوراي

 :با وظايف زير تشكيل شده استمقررات آموزشي 
ريزي آموزشي و پژوهشي در سطح آموزش عالي گروه پزشكي در راستاي  برنامه

در مقاطع تحصيلي و ريزي درسي  مشي كلي و سياستهاي آموزشي و پژوهشي برنامه خط
هاي مصوب و تصويب نهايي  هاي مختلف دانشگاهي و اصالح، تغيير و بازنگري برنامه رشته
  هاي تخصصي علوم پزشكي ريزي آموزشي، پژوهشي و درسي دوره برنامه

 ها نامه هاي آموزشي و پژوهشي، تغيير و اصالح آيين نامه تهيه و تصويب آيين
 قابل پذيرش و درصد آن، نوع و ميزان نقص تعيين نوع مدرك تحصيلي، جنسيت

عضو موثر، مواد امتحاني و ضرايب آن، ضوابط گزينش علمي و شرايط اختصاصي در 
 آزمونهاي ورودي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي كشور

، كارداني، كارشناسي(مقاطع تحصيلي گروه پزشكي ها و  تعيين نوع عناوين رشته
  )Ph.d (مي وكارشناسي ارشد و دكتري عمو

هاي آموزشي و پژوهشي در سطح آموزش عالي و بررسي،  ها و دوره ايجاد رشته
  هاي تحصيلي در مقاطع مختلف دانشگاهي ها و گرايش حذف يا ادغام رشته

 تدوين و تصويب ضوابط نظارت بر حسن اجراي مصوبات
ب فرهنگي بررسي و اظهارنظر پيرامون كليه موارد ارجاعي از طرف شوراي عالي انقال

 يا وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
هاي آموزش پيشنهادي دانشگاهها و مؤسسات پژوهشي و  بررسي و تصويب برنامه

هاي  ريزي همكاري با وزارتين فرهنگ و آموزش عالي و آموزش و پرورش در زمينه برنامه
 مربوط حسب مورد 

بط آموزشي و پژوهشي هاي درسي و مقررات و ضوا بررسي و تصويب كليه برنامه
ها، سازمانها و مؤسسات و نهادهاي انقالب اسالمي و  گروه پزشكي مربوط به وزارتخانه
  دانشگاهها و مؤسسات غيرانتفاعي

 ها و منابع درسي تدوين ضوابط مربوط به درس نامه
 تدوين ضوابط مربوط به كميسيون بررسي موارد خاص 

الذكر شوراي عالي انقالب  ات فوق ـ لذا با توجه به مجوز حاصله از مصوب٦
هيه و تصويب در جهت ت ريزي علوم پزشكي نامه شوراي عالي برنامه فرهنگي و آيين

نامه آموزشي دوره دکتراي تخصصي در سي و  آيينهاي آموزشي و پژوهشي،  نامه آيين
 به تصويب ٢٩/٨/١٣٨٦ريزي علوم پزشكي مورخ  پنجمين جلسه شوراي عالي برنامه

هاي علوم پزشكي و مؤسسات  نامه در همه دانشگاهها و دانشكده  اين آيينرسد و مي
  .باشد االجرا بوده مي وابسته الزم

بايست  هاي آموزشي هر مقطع تحصيلي مي نامه نمايد در آيين ـ توضيحاً اشاره مي٧
كليه ضوابط و مقررات مربوط به دوره مذكور من جمله شرايط  ورود به  دوره، مراحل 

نامه و نحـوه فارغ التحصيلي  ها، پايان  طول دوره، شرايط مرخصي، انصراف، آزمونآموزشي،
دوين پايان. بيني گـردد پيش... و آن بندي  نامه و زمان لذا تعيين تكليف در خصوص چگونگي ـت

ضمن اينكه شكات دليل و مستند روشني به منظور اثبات . باشد نيز از موارد ضروري مي
  .اند  ابطال ماده مذكور اعالم ننمودهخواسته خود و در جهت

سازي جهت ايشان در دانشگاه  و   ـ در خصوص ادعاهاي مطروحه مبني بر پرونده٨
هاي  نامه توجه آن مقام محترم را به نامه  آيين٤٠سوءاستفاده مسئولين دانشگاه از ماده 

 ٣١/٥/١٣٩٤ح ـ /٣٠٦/٤ و ٢٥/٨/١٣٩٣ح ـ /٤٥١٣ و ١٨/١٢/١٣٩٤د ـ /آ/٧٧٨٦/٤شماره
 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ١٤/٨/١٣٩٣الف ـ /٢٦٠٢٠/٤و 

 . نمايد مازندران جلب مي
  ».باشد لذا با توجه به مراتب مذكور رد دعواي مطروحه از آن مقام محترم مورد تقاضا مي

در خصوص ادعاي شاکيان مبني بر مغايرت مقرره مورد اعتراض با موازين شرعي، 
  :م دبير شوراي نگهبان، نظر فقهاي شوراي نگهبان را به شرح زير اعالم کرده استقائم مقا
نامه در موعد مقرر  نامه، عدم ثبت عنوان موضوع پايان  آيين٤٠با توجه به ماده «

ممکن است به جهت کوتاهي کردن ديگران مانند اساتيد راهنما يا گروه آموزشي مربوطه 
 به معناي ٤٠اه باشد، بنابراين اطالق تبصره ماده و يا شوراي تحصيلي تکميلي دانشگ

مقصر دانستن شخص دانشجو و منصرف دانستن وي حتي از جهت شمول نسبت به فرض 
  ».باشد و لذا ماده مذکور از اين حيث خالف شرع شناخته شد کوتاهي ديگران مي

ن  با حضور رئيس و معاوني٢٩/١/١٣٩٦هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 
ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از 

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

http://www.RRK.IR
http://www.DASTOUR.IR
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   هيأت عموميرأي
 معناي نامه آموزش دوره دکتري تخصصي به  آيين٤٠نظر به اينکه اطالق تبصره ماده 

 منصرف دانستن وي حتي از جهت شمول نسبت به فرض مقصر دانستن شخص دانشجو و
کوتاهي ديگران، توسط فقهاي شوراي نگهبان خالف موازين شرع شناخته شده است، 

 قانون تشکيالت و آيين ٨٧ و ماده ٨٤ ماده ٢بنابراين در اجراي حکم مقرر در تبصره 
اي نگهبان،  و تبعيت از نظر فقهاي شور١٣٩٢دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 

نامه مورد اعتراض به لحاظ مغايرت با موازين شرع مستند به مواد   آيين٤٠اطالق ماده 
  .شود  قانون پيش گفته از تاريخ تصويب ابطال مي٨٨ و ١٣ و مواد ١٢ ماده ١مذکور و بند 

  رتضي علي اشراقيم ديوان عدالت اداري ـ قضاييعاون م
  

  ١٦/٢/١٣٩٦                                                                         ٩٢/٣٣٨/ره هـشما
  بسمه تعالي

  جناب آقاي جاسبي
  مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايران

  با سالم
 مورخ ٤٨يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 

  : با موضوع٢٩/١/١٣٩٦
 سازمان ١١/٢/١٣٩٠ـ ١٨٣٣ و ٢٦/١٢/١٣٨٨ـ ٣١٠٩١ي شماره ها ابطال بخشنامه«
جهت درج » لياتي مبني بر اختصاص معافيت مالياتي به قند و شكر آماده مصرفاامور م

  .گردد در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي
ـ مهدي دربين   مديركل هيأت عمومي و سرپرست هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري 

  
  ٩٢/٣٣٨: روندهالسه پ       ک٤٨ :ماره دادنامهش      ٢٩/١/١٣٩٦: خ دادنامهتاري

   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:مرجع رسيدگي
   آقاي صفر مراقي به وکالت از شرکت کابل مسين:يشاك

 و ٢٦/١٢/١٣٨٨ـ ٣١٠٩١هاي شماره   ابطال بخشنامه:موضوع شکايت و خواسته
   سازمان امور مالياتي١١/٢/١٣٩٠ـ ١٨٣٣

 آقاي صفر مراقي به وکالت از شرکت کابل مسين، به موجب :گردش کار
 ١١/٢/١٣٩٠ـ ١٨٣٣ و ٢٦/١٢/١٣٨٨ـ ٣١٠٩١هاي شماره  دادخواستي ابطال بخشنامه

  :سازمان امور مالياتي را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعالم کرده است که
 قانون ماليات بر ١٢ده رساند شرکت موکل با در نظر گرفتن ما به استحضار مي«

هاي  ارزش افزوده، پس از انجام کليه مراحل قانوني و تشريفات گمرکي و پرداخت هزينه
 به کشور نموده و آن را فروخته ١٣٨٧متعلقه اقدام به ورود مقاديري شکر در ابتداي سال 

 واردات زالذکر عرضه و ارائه کاالها و خدماتي من جمله شکر و ني  قانون فوق١٢ماده «. است
  ».آن به کشور را از پرداخت ماليات معاف نموده است

ـ ٣١٠٩١انه سازمان امور مالياتي کشور با صدور بخشنامه هايي به شماره متأسفـ ٢
 قانون ١٢ بخشي از کاالهايي را که طي ماده ١١/٢/١٣٩٠ـ ١٨٣٣ و ٢٦/١٢/١٣٨٨

فيت مالياتي خارج کرده و اخيرالذکر از پرداخت ماليات معاف نموده بود را از شمول معا
به عبارت ديگر .  تعيين نموده است١/٧/١٣٨٧جالب اينکه تاريخ اجراي اين بخشنامه از 

 مشمول ١٣٨٧ به موجب بخشنامه، اموال و کاالهايي که در سال ١٣٨٨در اسفند ماه 
معافيت مالياتي بوده و از طريق شرکتهاي مختلف به مقادير بسيار زياد وارد کشور شده و 

هاي قانوني پس از ترخيص و ورود به کشور   با پرداخت کليه هزينه١٣٨٧در همان سال 
  .آن کاالها فروخته شده است را مشمول پرداخت ماليات نموده است

 ٤ قانون اساسي و نيز ماده ١٦٩ـ صدور بخشنامه با اين کيفيت برخالف اصل ٣
فعل يا ترک فعل به استناد هيچ » شود قانون عطف به ماسبق نمي«باشد  قانون مدني مي

 حداقل اينکه. و غيره» شود قانوني که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمي
ها بايستي از لحاظ زمان اجراي آن متناسب و منطقي  عطف به ماسبق شدن اين بخشنامه

هاي زيادي  انه صدور اين بخشنامه باعث ورود خسارت و ضرر و زيانمتأسفباشد چرا  که 
  .ل و ساير شرکتهاي فعال در عرصه واردات شده استبه موک

هاي مورد  ـ به موجب دادنامه هيأت حل اختالف مالياتي که بر اساس بخشنامه٤
 ٠٢٢/٥٧٠/٠٧٩/٢الذکر صادر شده است، شرکت موکل محکوم به پرداخت  اعتراض فوق

شماره ( ديوان عدالت اداري تحت رسيدگي قرار گرفت ١٤ريال گرديده که موضوع شعبه 
  ).٩٢٠٨٥٢ و شماره بايگاني ٩٢٠٩٩٨٠٩٠٠٠٢٦٩٥٨پرونده 
 ـ بنابراين با عنايت به موارد معروضه و در جهت جلوگيري از ورود ضرر و زيان ٥

عموماً شرکت موکل «گزاف به موکل و ساير شرکتهاي مربوطه و اجحاف مبالغ سنگين که 
اليات بر ارزش افزوده اقدام به ورود  قانون م١٢و ساير شرکتها صرفاً با در نظر گرفتن ماده 

» شود اند که در غيراين صورت هيچ گونه وارداتي انجام نمي کاالهاي موضوع اين ماده نموده
  ».ها با مداقه و بررسي کامل موضوع مورد استدعاست ابطال اين بخشنامه
  :هاي مورد اعتراض به قرار زير است متن بخشنامه

    :٢٦/١٢/١٣٨٨ـ ٣١٠٩١بخشنامه شماره : الف
  الف  قانون) ١٢(ماده   ٨٨  ٠٨٣

  مخاطبين

  رؤساي محترم امور مالياتي شهر و استان تهران 
  مديران کل محترم ماليات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران

  مديرکل محترم امور مالياتي موديان بزرگ
  مديران کل محترم امور مالياتي استانها

  قانون ماليات بر ارزش افزوده) ١٢( مندرج در ماده فهرست عناوين کاالها و خدمات  موضوع
قانون ماليات بر ارزش افزوده همراه با کد ) ١٢(فهرست عناوين کاالها و خدمات معاف موضوع ماده 

HSگردد  جهت اطالع و اقدام الزم به پيوست ارسال مي.  
رج نگرديده، شايان ذکر است چنانچه در خصوص سايرکاالها و خدماتي که در فهرست مذکور د

بايستي پس از کسب نظر دفتر امور فني،  سواالتي در رابطه با معافيت آنها مطرح باشد، کما کان مي
  .حقوقي و اعتراضات اين معاونت اقدام گردد

ضمناً شايسته است ادارات کل امور مالياتي نظرات خود را در خصوص فهرست مذکور اعالم تا پس 
  .روز رساني آتي فهرست لحاظ گردداز انجام بررسيهاي الزم در به 

  
  :١١/٢/١٣٩٠ـ ١٨٣٣بخشنامه شماره :   ب

  
  الف  قانون) ١٢(ماده   ١٣٩٠  ٠٠٧

  مخاطبين
  رؤساي محترم امور مالياتي شهر و استان تهران 

  مديران کل محترم ماليات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران
  مديرکل محترم موديان بزرگ

  لياتي استانهامديران کل محترم امور ما
  قانون ماليات بر ارزش افزوده) ١٢(فهرست عناوين کاالها و خدمات مندرج در ماده   موضوع

 HSقانون ماليات بر ارزش افزوده همراه با کد ) ١٢(فهرست عناوين کاالها و خدمات معاف موضوع ماده 
  .گردد جهت اطالع و اقدام الزم به پيوست ارسال مي

 در خصوص سايرکاالها و خدماتي که در فهرست مذکور درج نگرديده، سواالتي شايان ذکر است چنانچه
بايستي پس از کسب نظر دفتر امور فني، حقوقي و  در رابطه با معافيت آنها مطرح باشد، کما کان مي

  .اعتراضات اين معاونت اقدام گردد
 ٢٦/١٢/١٣٨٨ـ ٣١٠٩١ضمناً فهرست مزبور که جايگزين فهرست قبلي که به پيوست بخشنامه شماره 

  .باشد ارسال شده است مي
    :هاي مذکور نيز به قرار زير است فرم پيوست بخشنامه

نوع کاال و   رديف
  شماره تعرفه گمرک  توضيحات  خدمات

 خبازي، نان، گوشت، قند، شکر، برنج، حبوبات و سويا، شير، پنير، روغن نباتي و شيرخشک مخصوص ردآـ ٤
  تغذيه کودکان 

١١٠١٠٠٠٠  
آرد براي توليد نان اعم از نان صنعتي و نان سنتي،    خبازيآرد  ٤ـ ١  ""

  آرد گندم، آرد ذرت، آرد جو، آرد برنج: همانند
  ١١٠٢کليه رديفهاي فرعي 

ـ   نان اعم از صنعتي و سنتي  نان  ٤ـ ٢    
ـ     گوشت  ٤ـ ٣    

  ٠٢٠١رديفهاي فرعي 
  گوشت قرمز  ٤ـ ٣ـ١  ٠٢٠٢رديفهاي فرعي 

ران، راسته، : گوشت دامهاي حالل گوشت همانند
ت، سينه و ساير قطعات بدن آنها به صورت سردس

  ٠٢٠٤رديفهاي فرعي   تازه، سرد کرده يا منجمد

گوشت انواع ماهي، ميگو و ساير آبزيان به صورت تازه،   گوشت آبزيان  ٤ـ ٣ـ٢
  سرد کرده يا منجمد

ـ     

گوشت   ٤ـ ٣ـ٣
  پرندگان

 انواع پرندگان حالل گوشت گوشت و احشاء خوراکي
مرغ و خروس، بوقلمون، شترمرغ و قطعات و : همانند

  احشاء بدن آنها به صورت تازه، سرد کرده يا يخ زده
  ٠٢٠٧رديفهاي فرعي 

١٧٠١٩١٠٠  
 قند و شکر ١٧٠١٩٩٠٠  قند و شکر آماده مصرف  قند و شکر  ٤ـ ٤

  آماده مصرف

ـ ٥  به ١٠٠٦ي کليه رديفهاي فرع  انواع برنج  برنج  ٤ 
  ١٠٠٦١٠٠٠استثناء رديف 

ـ ٦  ٠٧١٣کليه رديفهاي فرعي  لوبيا، نخود فرنگي، عدس، لپه و ساير : حبوبات همانند  حبوبات  ٤ 
  ٠٧٠٨کليه رديفهاي فرعي   سبزيجات غالفدار به صورت تازه و خشک

ـ ٧   ٢١٠٦١٠٢٠  پروتيين سويا  سويا  ٤ 
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 موجب قي سازمان امور مالياتي کشور بهدر پاسخ به شکايت مذکور، مديرکل دفتر حقو

  : توضيح داده است که١/٨/١٣٩٢د ـ /٢١٥٢٤/٢١٢اليحه شماره 
) ٩٢٠٩٩٨٠٩٠٠٠٣١٠٢٦شماره پرونده  (٩٢/٣٣٨احتراماً، در خصوص پرونده کالسه 

ـ ٣١٠٩١هاي شماره  موضوع دادخواست شرکت کابل مسين به خواسته ابطال بخشنامه
 معاونت ماليات بر ارزش افزوده ضمن ارسال تصوير نامه ١١/٢/١٣٩٠ـ ١٨٣٣ و ٢٦/١٢/١٣٨٨

 قانون ماليات ١٢ ماده ٤بند : دارد  معاونت مذکور مستحضر مي٣/٧/١٣٩٢ـ ٢٦٨٠/٢٦٠شماره 
بر ارزش افزوده مشخصاً کاالهايي را بر شمرده که جملگي کاالهاي مصرفي هستند که در سبد 

باشد معافيت  که مورد نظر قانونگذار در اين بند ميمصرفي خانوار قرار دارند به عبارتي آنچه 
شود  کننده نهايي اين قبيل کاالهاست و شکر که در زمره کاالهاي مصرفي محسوب مي مصرف

قرار گرفته براي تنوير موضوع الزم به ذکر است که همان ... در کنار آرد خبازي، نان، گوشت
رود و مورد  به کار مي) خباز(ستفاده نانوا گونه که آرد خبازي که صرفاً آردي است که مورد ا

کننده نهايي است از پرداخت ماليات و عوارض موضوع قانون ياد شده معاف  استفاده مصرف
گردند و همچنين   خارج مي١٢ ماده ٤گرديده و در واقع آرد مصرفي ديگر اصناف از شمول بند

هايي است از ديگر اقالم کننده ن شيرخشک مخصوص تغذيه کودکان که مورد استفاده مصرف
شير خشک که مصارف ديگري دارند جداً گرديده است، به همين اعتبار در مورد شکر نيز 

شود،  باشد و در بند مذکور آن چه که از شکر در ذهن متبادر مي وضعيت به همين منوال مي
ت کننده نهايي از پرداخ شکر مصرفي است بدين معنا که شکر مصرفي مورد استفاده مصرف

باشد بنابراين شکر خام تصفيه نشده و يا شکر صنعتي و نيز شکري  ماليات و عوارض معاف مي
باشد از شمول معافيت موضوع  مي) نظير شيريني و غيره(که جزء مواد اوليه کاالهاي وارداتي 

باشد و چنانچه منظور مقنن معافيت   قانون ماليات بر ارزش افزوده خارج مي١٢ ماده ٤بند 
  .گرديد  ذکر مي١٢بود بايد به صراحت درماده  م تصفيه نشده يا مواد اوليه آن ميشکر خا

الذکر صادر  هاي مورد اعتراض شاکي در راستاي قانون فوق علي ايحال بخشنامه
 ٥٣گونه مغايرتي با آن نداشته و تاريخ اجراي بخشنامه نيز مطابق ماده  گرديده و هيچ

باشد، تقاضاي رسيدگي  مي) االجراشدن قانون اريخ الزمت (١٣٨٧قانون از اول مهر ماه سال 
هاي صادره به جهت جلوگيري از تضييع  و رد دادخواست شاکي و استواري بخشنامه

  ».حقوق حقه دولت را دارد
 با حضور رئيس و معاونين ٢٩/١/١٣٩٦هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 

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

  
   هيأت عموميرأي

 عرضه آرد ١٧/٢/١٣٨٧ قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب ١٢ ماده ٤مطابق بند 
ي و شيرخشک خبازي، نان، گوشت، قند، شکر، برنج، حبوبات، سويا، شير، پنير، روغن نبات

نظر به اينکه سازمان . مخصوص تغذيه کودکان و واردات آنها از پرداخت ماليات معاف است
 آماده هاي مورد شکايت معافيت را به قند و شکر امور مالياتي کشور با صدور بخشنامه

هاي مورد   تسري داده است، بخشنامه١/٧/١٣٨٧مصرف اختصاص و اجراي آن را به تاريخ 
الذکر است و به جهت ايجاد محدوديت و عطف به ماسبق   حکم قانوني فوقشکايت مغاير

 ٨٨  و ماده١٢ ماده ١ قانون مدني و خارج از اختيار بوده و مستند به بند ٤شدن، مغاير ماده 
  .شود  ابطال مي١٣٩٢قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 

  اشراقي مرتضي عليمعاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ 
  

  ١٦/٢/١٣٩٦                                                                         ٩٢/٤٧٣/ره هـشما
  بسمه تعالي

  جناب آقاي جاسبي
  مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايران

  با سالم
 مورخ ٥٠نامه يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره داد

  : با موضوع٢٩/١/١٣٩٦
جهت درج »  اجتماعي تأمين سازمان٧/١٤ بخشنامه شماره ٤ و ٣ابطال بندهاي «

  .گردد در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي
ـ مهدي دربين   مديركل هيأت عمومي و سرپرست هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري 

  
  ٩٢/٤٧٣: روندهالسه پک       ٥٠ :دنامهماره دا ش        ٢٩/١/١٣٩٦: خ دادنامهتاري

   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:مرجع رسيدگي
   آقاي کاوس محمدي قرقاني:يشاك

   اجتماعي  تأمين سازمان٧/١٤ ابطال بخشنامه شماره :موضوع شکايت و خواسته

 آقاي کاوس محمدي قرقاني به موجب دادخواستي، ابطال بخشنامه :گردش کار
 ابالغ ١/٣/١٣٩١ ـ ١٧٤١/٩١/١٠٠٠ اجتماعي که طي شماره  تأمينزمان سا٧/١٤شماره 

  :شده است را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعالم کرده است که
اجتماعي در جهت اجراي  رياست سازمان تأمين: رساند با سالم و احترام به استحضار مي«

 ١٣٨٧گذاري صنعتي مصوب سال  يه قانون رفع برخي از موانع توليد و سرما١١ماده ) ج(بند 
  .باشد اند که خالف قانون مي  را صادر نموده٧/١٤مجمع تشخيص مصلحت نظام بخشنامه شماره

گذاري صنعتي   قانون رفع برخي از موانع توليد و سرمايه١١قانونگذار در بند ج ماده 
 مصالح و ، مبناي حق بيمه پيمانکاران طرحهاي عمراني و غيرعمراني با١٣٨٧مصوب سال 

يا بدون مصالح را صرفاً ليست ارائه شده توسط پيمانکار را قرار داده است و مجدداً با تاکيد 
 نيازهاي  تأمين قانون حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در١٤بيشتري در ماده 

، مبناي محاسبه بيمه پيمانکاران طرحهاي عمراني و غيرعمراني ١٣٩١کشور مصوب سال
بدون مصالح را فهرست ارائه گرديده توسط پيمانکار دانسته و اعمال هر گونه  لح و يابا مصا

  .روش ديگري غيراز روش فوق را صراحتاً ممنوع نموده است
  .باشند  مذکور بنا به داليل ذيل بر خالف قانون مذکور مي٧/١٤ بخشنامه ٤ و ٣، ٢، ١بندهاي 

 مذکور عمليات اجراي پيمان را  بخشنامه بر خالف قوانين٢ و ١ـ در بندهاي ١
ـ کار در محل کارگاه توليدي، صنعتي و فني توسط پرسنل ثابت پيمانکار و ١ دو بخش به
  .ـ کار خارج از کارگاه تقسيم نموده است٢

 بخشنامه پيمانکاران مکلفند به محض انعقاد قرارداد يک نسخه ٣ـ به موجب بند ٢
سازمان هم موظف است ظرف شش ماه ليست ارسالي از قرارداد را به سازمان ارائه نمايند 

بررسي نمايد و اگر مغاير بود و يا در صورت کشف ... پيمانکاران را از لحاظ دستمزد، نفر و 
موارد مغاير با توجه به موارد ابرازي از جمله ميزان نسبت مزد به کل کار تعيين شده 

تفاوت اقدام نمايند در حالي که نسبت به وصول مابه ال) يعني روش جاري با اعمال ضريب(
  .بيني نگرديده است در قوانين مذکور چنين تکليفي براي پيمانکاران پيش

 بخشنامه بين حق بيمه کار داخل و خارج از کارگاه قائل به تفکيک شده است ٤ـ بند ٣
  .بيني نگرديده است  قوانين مذکور چنين تفکيکي پيش١٤ و ماده ١١اما در بند ج ماده 

 ج  اجتماعي در تعارض با بند تأمين سازمان٧/١٤جه به موارد معروضه بخشنامه با تو
 و ١٣٨٧گذاري صنعتي مصوب سال   قانون رفع برخي از موانع توليد و سرمايه١١ماده 
 نيازهاي کشور مصوب  تأمين قانون حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در١٤ماده 
 مذکور خواهشمند است ٧/١٤اي ابطال بخشنامه باشد، لذا ضمن تقاض  مي١٣٩١سال 

 قانون ديوان عدالت اداري ١٣جهت جلوگيري از تضييع حقوق اشخاص به موجب ماده 
  ».اثر ابطال را از زمان تصويب مصوبه اعالم فرماييد

  :متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زير است
  ....اداره کل استان «

  با سالم
گذاري   قانون رفع برخي از موانع توليد و سرمايه١١اده م) ج(به منظور اجراي بند 

 مجمع تشخيص مصلحت نظام و با امعان نظر به ساير مواد ٥/٨/١٣٨٧صنعتي مصوب 
 ١٤ قانون مزبور، ضمن اصالح بخشنامه ١٠١ و ٤٧ و ٣٩قانون تأمين اجتماعي از جمله مواد 

  :دارد جديد درآمد مقرر مي
 راني که عمليات اجراي پيمان را در محل کارگاه توليدي،ـ واگذارندگان کار و پيمانکا١

دهند مکلفند به محض انعقاد قرارداد در  صنعتي و فني توسط پرسنل ثابت خود انجام مي
 اجتماعي يک نسخه از آن را به شعبه محل کارگاه مذکور  تأمين قانون٣٨اجراي ماده 
  .ارسال نمايند

 قراردادهاي وليدي، صنعتي و فني که در اجرايـ آن دسته از کارفرمايان کارگاههاي ت٢
کارگاه با ) ثابت(هاي پيمانکاري را در محل دائمي  منعقده تمام يا بخشي از طرحها و پروژه
دهند مکلفند ليست افراد شاغل در پروژه يا پيمان را  نيروي ثابت به عنوان پيمانکار انجام مي

 به شعبه محل کارگاه ارائه نمايند و حق  اجتماعي تأمين قانون٣٩در موعد مقرر در ماده 
  .گردد بيمه مربوطه بر مبناي ليست ارسالي از ناحيه کارفرمايان وصول مي

 ليستهاي  اجتماعي نسبت به بررسي تأمين قانون٣٩ـ شعب مکلفند بر اساس ماده ٣
ارسالي از حيث صحت و سقم افراد معرفي شده، صورت مزد، ميزان کارکرد و ساير موارد 

اقدام نمايند، در صورت ) شش ماه از زمان دريافت ليست(ضوع ماده فوق در موعد مقرر مو
کشف موارد مغاير، با توجه به مدارک ابرازي از جمله ميزان نسبت مزد به کل کار تعيين 

هاي قرارداد پيمانکاري و گزارشات بازرسي و ساير اختيارات قانوني،  شده و شرح ريز هزينه
  . ه التفاوت اقدام نمايندنسبت به وصول ماب

ـ حق بيمه آن بخش از عمليات پيمان که با توجه به نوع کار و شرايط قرارداد ٤
محل اجراي پيمان و با کارکنان عالوه بر نيروي  رو د بايست در خارج از کارگاه ثابت مي

 جديد درآمد ١٤شاغل در واحد توليدي و صنعتي و فني انجام گيرد وفق بخشنامه 
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و پيمانکاران مکلفند ليست و حق بيمه اين قبيل افراد را به تفکيک از کارکنان محاسبه 
  .شاغل در واحدهاي ثابت ارسال و پرداخت نمايند

مسئول حسن اجراي اين بخشنامه مديران، کارشناسان ارشد درآمد حق بيمه، 
ئولين اي و مس هاي ادارات کل استانها و رؤسا و معاونين بيمه کارشناسان فرابري داده

  ».هاي شعب خواهند بود درآمد، بازرسي و کارشناسان فرابري داده
  تأميندر پاسخ به شکايت مذکور، مديرکل دفتر امور حقوقي و دعاوي سازمان

  : توضيح داده است که١١/١٢/١٣٩٣ ـ ٥٦٠٧/٩٣/٧١٠اجتماعي به موجب اليحه شماره 
 ١٣٨٧/ ٩/ ١٨عتي مصوب مورخ گذاري صن ـ قانون رفع برخي از موانع توليد و سرمايه١«

در جهت رفع برخي از مشکالت کارگاههاي توليدي و صنعتي و نيز هموار نمودن بستر 
 گذاري در حوزه توليد و همچنين قانون حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي سرمايه
تهاي  قانون ماليا١٠٤١ نيازهاي کشور و تقويت آنها در امر صادرات و اصالح ماده تأمين

 قانون مذکور صرفاً به قراردادهاي پيمانکاري مربوط ١٤ماده . (مستقيم وضع شده است
 ).باشد  ارائه خدمات اجتماعي مربوط ميبه

 کردن  تصريح در تعهد پيمانکار به بيمه١٣٥٤ اجتماعي مصوب  تأمين قانون٣٨ـ ماده ٢
ماعي و پرداخت حق  اجت تأمينکارکنان خود و کارکنان پيمانکاران فرعي نزد سازمان

  قانون٣٩ اجتماعي است و نيز مفاد ماده  تأمين قانون٢٨بيمه قانوني آنان بر اساس ماده  
 اجتماعي در باب الزام کارفرما به تنظيم ليست صورت مزد يا حقوق بيمه شدگان و تأمين

 ٤١ باشد و از طرفي ماده  اجتماعي مي تأمينارسال آن در مهلت مقرر در قانون به سازمان
در مواردي که موضوع کار ايجاب کند سازمان «: دارد  اجتماعي مقرر مي تأمينقانون

تواند به پيشنهاد هيأت مديره و تصويب شوراي عالي سازمان نسبت مزد را به کار انجام  مي
  .»يافته تعيين و حق بيمه متعلقه را به همان نسبت مطالبه و وصول نمايد

 با مواردي که حق بيمه به اقتضاي نوع کار و نسبت بنابراين وجوه افتراق ياد شده
گردد بدين گونه   اجتماعي تعيين مي تأمين قانون٤١مزد به کل کار از جمله به شرح ماده 

 اجتماعي  تأمين اجتماعي بعنوان عاليترين رکن تشکيالتي سازمان تأميناست که شوراي عالي
  تأمينپيشنهاد هيأت مديره سازمانو بر اساس اختيارات حاصله از ماده مذکور، پس از 

با توجه به اينکه اصوالً .  نموده است١٣٧٠/ ١/ ٢٤اجتماعي مبادرت به تصويب مصوبه مورخ 
 وضعيتي نوع کار پيمانکاران و قراردادهاي تنظيمي آنان با واگذارندگان به داليل متعدد داراي

  قانون٢٨صد مذکور در ماده کامالً مغاير با کارگاههاي عادي است به اين اعتبار مراتب در
 بر اساس نسبت مزد به کار انجام يافته تعيين و مبناي محاسبه براي%) ٢٧( اجتماعي تأمين

 اجتماعي قرار گرفته و  تأمين شوراي عالي١٣٧٠/ ١/ ٢٤مطالبه حق بيمه بر اساس مصوبه 
 گرديده  حوزه فني درآمد به واحدهاي اجرايي سازمان اعالم١٤/ ٧ و ١٤هاي  طي بخشنامه

 اجتماعي در قراردادهاي پيمانکاري  تأمين قانون٤١در واقع سازمان در اجراي ماده . است
نمايد، منتهي روش   اجتماعي عمل مي تأمين قانون٢٨بر مبناي حق بيمه مقرر در ماده 

انجام کار و نحوه محاسبه به نحو ديگري است بدين توضيح که چون در قراردادهاي ثابت 
ن شناسايي کارگران و ميزان مزد يا حقوق آنها وجود دارد اجراي مستقيم و مستمر امکا

باشد، اما در قراردادهاي غيرثابت و   اجتماعي با مشکلي مواجه نمي تأمين قانون٢٨ماده 
حقوق آنها وجود ندارد موقت نظير پيمانکاري که امکان کنترل  افراد شاغل و ميزان مزد و 

 قانون ٤١رگاهها در معرض خطر قرار دارد قانونگذار در ماده و حقوق افراد شاغل در محل کا
اين اختيار را براي سازمان قائل شده تا در اين نوع کارها نسبت مزد را به کل کار در نظر 

 قانون تأمين اجتماعي بخشي از آن را به عنوان حق بيمه افراد ٢٨اده ـگرفته و با رعايت م
واقع در اين نوع کارها نوعاً نسبت خاصي از بهاء کل کار در . شاغل در کارگاهها تعيين نمايد

. باشد مربوط به مزد يا حقوق کارکنان است که همان مبناي سازمان در تعيين حق بيمه مي
 ١٣٨١/ ٩/ ٢٥ سازمان مضبوط است در نظريه مورخ ١٤٩ بخشنامه ٢اين امر که در بند 

لت اداري نيز به موجب دادنامه شوراي نگهبان شرعي اعالم شده و هيأت عمومي ديوان عدا
  .  بخشنامه مزبور را قانوني دانسته است١٣٨٤/ ١/ ١٤مورخ  ٩شماره 

 ٤١ قانون در محاسبه حق بيمه بر مبناي ماده ٢٨ضمناً الزم به ذکر است رعايت ماده 
بدين صورت . باشد قانون تأمين اجتماعي در اقسام مختلف قراردادهاي پيمانکاري مشهود مي

بهاي ناخالص پيمان را براي حقوق % ٥٦ان پيمانهايي که مصالح بر عهده کارفرما است که سازم
يا مزد کارکنان تعيين کرده و نيز براي پيمانهايي که مصالح بر عهده پيمانکار است و 

% ٣٦. شود  که در اجراي آن نياز به مصالح نيست و کارهاي خدماتي را شامل مييقراردادهاي
% ٢٧که در اين ارتباط اين نسبتها در عدد . ر نظر گرفته شده استبهاي ناخالص پيمان د

  . آيد به شرح ذيل بدست مي% ٧و % ١٥ قانون تأمين اجتماعي ضرب نموده که ٢٨موضوع ماده 
٥٦×%٢٧=%١٥  
٢٦×%٢٧=%٧  

 ٤١ دراجراي ماده%) ٧و % ١٥ (١٣٧٠/ ١/ ٢٤بنابراين تعيين ضرايب مندرج در مصوبه 
 اجتماعي صورت پذيرفته که  تأمين قانون٢٨ و ٣٨ با رعايت مواد  اجتماعي و تأمينقانون

نامه و  به همين دليل نيز هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در آراء پيشگفت تصويب
  . هاي مربوطه را منطبق با قوانين دانسته است بخشنامه
به صورت ـ داليل تعيين حق بيمه پيمانکاريها عبارت است از اينکه اوالً پيمانکاريها ٣

  . موقت فعاليت نموده و معموالً جايگاه ثابت و مشخص ندارند
راز صحت و سقم ليستهاي ح شده امکان بازرسي و بررسي جهت ابدليل ياد: ثانياً

 اجتماعي ميسر نبوده و بنابراين تعميم و  تأمين قانون٣٩ارسالي از ناحيه آنها وفق ماده 
گذاري صنعتي مصوب   موانع توليد و سرمايهقانون رفع برخي از (١١اجراي بند ج ماده 

  : دارد  که مقرر مي١٣٨١/ ٩/ ١٨
 اجتماعي پيمانکاران  تأمين اجتماعي موظف است حـق بيمه تأمينوزارت رفاه و«

بدون مصالح و بامصالح را صرفاً بر مبناي ليست ارائه  طرحهاي عمراني و غيرعمراني يا
به کليه پيمانکاريها عمالً موجب خروج تعداد نسبت » شده توسط پيمانکار دريافت نمايد

گردند که اين امر مخالف اصول و سياستهاي  کثيري از کارگران از شمول مقررات بيمه مي
  . باشد  قانون اساسي مي٢٩کلي نظام و اصل 

باشد اوالً  ضمناً الزم به ذکر است که اجراي قانون مزبور داراي ابهاماتي مي
 صرفاً ناظر به پيمانکاريهايي است که داراي کارگاه ثابت و ١١اينکه آيا بند ج ماده 

الذکر انطباق بيشتري را با اصل  که در اين صورت بند فوق(باشند  مقر مشخصي مي
باشند را  و يا پيمانکاري هايي که فاقد مقر ثابت مي)  قانون اساسي خواهد داشت٢٩

  . گيرد نيز دربرمي
 اجتماعي مکلف شده است حق بيمه  تأمين رفاه وبه موجب قانون مذکور وزارت: ثانياً

اي بابت   اجتماعي حق بيمه تأمينبا عنايت به اينکه وزارت رفاه و. مربوطه را دريافت نمايد
  . نمايد بنابراين روش اجرايي قانون چگونه خواهد بود طرحهاي پيمانکاري دريافت نمي

گذاري صنعتي ناظر  وليد و سرمايهبا توجه به اينکه قانون رفع برخي از موانع ت: ثالثاً
گردد  بر حل مشکالت کارگاههاي توليدي و صنعتي وضع شده است اين مسئله مطرح مي

 صرفاً ناظر بر پيمانکاران فعال در حوزه توليد و ١١که آيا تکليف مقرر در بند ج ماده 
 ا ابهاماتلذ. باشد و در خصوص ساير پيمانکاريها مقررات سابق حاکم خواهد بود صنعتي مي

ياد شده از معاونت محترم حقوقي رئيس جمهور استعالم گرديده که مرجع مذکور طي 
 قانون ٢٩، ضمن تأکيد بر اجراي اصل ١٣٨٩/ ٤/ ٦ مورخ ٧٦٧٨/ ٥٢٢٩٧نامه شماره 

اساسي و اينکه صرف ارائه ليست ارائه شده توسط کارفرما نافي اعمال مقررات قانوني و 
اسبات مربوط به حق بيمه از نظر مقررات مربوط به بررسي نظارت سازمان در انجام مح

 ٤١ اجتماعي با اختيار موضوع ماده  تأمين قانون٣٩صحت و سقم ليستها موضوع ماده 
 اجتماعي بـه ويژه در جـهت رعـايت مباني مربوط بـه حقوق مـردم و تحقيق  تأمينقانون

  تأمين راستاي قوانين و مقرراتسازمان را در باشد اقدامات تکاليف قانوني مربوطه نمي
  ) تصوير پيوست( قرار داده است  تأييداجتماعي مورد

 قانون حداکثر استفاده از توان توليد و خدماتي در ١٤ضمناً الزم به ذکر است که در ماده 
 در خصوص قراردادهاي ارائه خدمات اجتماعي ١٣٩١تأمين نيازهاي کشور مصوب سال 

 قوانين يکه در اين راستا اجرا. باشد  همانند قانون رفع موانع توليد ميپيمانکاران داراي ابهاماتي
باشد مضافاً اينکه قانون رفع برخي از موانع  مزبور، داراي ابهامات مندرج در بخش دفاعيات مي
بيني شده بود که مهلت مزبور اکنون منتفي  توليد بطور آزمايشي براي يک دوره پنجساله پيش

  .  ل انقضاي دوره مذکور قانون مزبور اعتبار قانوني نداردشده، بنابراين بدلي
عنه به دو   بخشنامه معترض٢ و ١ـ شاکي محترم مدعي است که اوالً بندهاي ٤

بخش تقسيم نموده است و از اين حيث بخشنامه موصوف را خالف قوانين دانسته، در 
تماعي تنظيم شده تا  اج تأمين قانون٣٨حاليکه بند يک بخشنامه موصوف منطبق با ماده 

  . سازمان بتواند نسبت به اجراي قوانين و مقررات اقدام الزم معمول نمايد
 ٣ داليل ارائه شده شاکي الزم به ذکر است که مفاد بند ٣در پاسخ به بند : ثانياً

 اجتماعي تنظيم شده و بر اساس آن  تأمين قانون٣٩عنه در اجراي ماده  بخشنامه معترض
 اجتماعي رعايت نموده تا سازمان ظرف  تأمين قانون٣٩ست مفاد ماده کارفرما مکلف ا

مدت شش ماه از تاريخ دريافت صورت مزد و اسناد و مدارک کارفرما را مورد رسيدگي 
  . قرار داده و در صورت مغايرت نسبت به وصول مابه التفاوت اقدام نمايد

به ذکر است که آن دسته از  داليل ارائه شده شاکي، الزم ٤در پاسخ به بند : ثالثاً
کارفرمايان کارگاههاي توليدي و صنعتي و فني که در اجراي قراردادهاي منعقده تمام يا 

کارگاه با نيروي ثابت ) ثابت(هاي پيمانکاري را در محل دائمي  بخشي از طرحها و پروژه
 ١٤ خشنامهبايست وفق بند الف از بخش سوم فصل دوم ب دهند مي بعنوان پيمانکار انجام مي

 جديد درآمد، ليست افراد شاغل در پروژه يا پيمان ١٤/ ٧مد و نيز مفاد بخشنامه آجديد در
 اجتماعي بـه شعبه محل کارگاه ارائه نمايند و  تأمين قانون٣٩را موعد مقرر در مـاده 

مورد اجرا بر مبناي ليست ارسالي کارفرمايان  بديهي است که حق بيمه مربوطه به قرارداد
  . گردد سبه و مطالبه ميمحا
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با عنايت به اينکه بخشنامه مذکور در جهت اجراي نظر ديوان صادر گرديده و در 
 قرار گرفته و از سوي ديگر در صدور آن کليه قوانين و  تأييدقرار صادره ديوان نيز مورد

مقررات مربوط رعايت شده و ضمن آنکه قانون موضوع بخشنامه به جهت انفصال مهلت 
 قانون حداکثر استفاده از توان توليدي و صنعتي نيز ١٤ي منتفي گرديده و ماده آزمايش

 و نه ساير قراردادهاي» خدمات اجتماعي«صرفاً مربوط به قراردادهاي پيمانکاري مربوط به 
بخشنامه (باشد و اينکه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در دعوي مشابه  پيمانکاري مي

 دفاعيات هاي مندرج در  مورد اعتراض قرار گرفته و به موجب دادنامهقبالً)  جديد درآمد١٤/ ٧
 قرار داده است و نيز اعمال مقررات قانوني در خصوص پيمانکاريها از جمله  تأييدشکلي مورد

 محترم  اجتماعي بر اساس استعالم بعمل آمده از ناحيه معاونت تأمين قانون٤١ و ٣٩مواد 
  ».تقاضاي رد شکايت شاکي مورد استدعاست. قرار گرفته استحقوقي رئيس جمهور مورد تأکيد 

 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب ٨٤در اجراي ماده 
 اجتماعي و کار و کارگري ديوان عدالت اداري  تأمين به هيأت تخصصي بيمه،١٣٩٢ سال

 تشخيص را قابل ابطال بخشنامه مورد اعتراض ١ و ٢شود و هيأت مذکور بندهاي  ارجاع مي
نداد و رأي به رد شکايت صادر کرد و رأي مذکور به علت عدم اعتراض از سوي رئيس 

  .ديوان عدالت اداري و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافت
  بخشنامه مورد اعتراض در دستور کار هيأت عمومي٣ و ٤رسيدگي به بندهاي 

         .                  قرارگرفت
 با حضور رئيس و معاونين ٢٩/١/١٣٩٦هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 

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

  
   هيأت عموميرأي

 و ١٠١ بخشنامه مورد اعتراض مغاير مواد ٣ و ٤رر در بندهاي نظر به اينکه احکام مق
گذاري   سرمايهقانون رفع برخي از موانع توليد و ١١ و بند ج ماده  اجتماعي تأمينقانون ٣٩

قانون تشکيالت  ٨٨ و ماده ١٢ ماده ١ است، بنابراين بندهاي مذکور مستند به بند صنعتي
 ١٣ با اعمال ماده .شود  ابطال مي١٣٩٢ سال  مصوبو آيين دادرسي ديوان عدالت اداري

 آن زمان تصويب به ٧/١٤ بخشنامه شماره ٣ و ٤قانون پيش گفته و تسري ابطال بندهاي 
  .موافقت نشد

  اشراقي معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مرتضي علي
  

  ١٦/٢/١٣٩٦                                                                           ٩٣/٣٩/ره هـشما
  بسمه تعالي

  جناب آقاي جاسبي
  مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايران

  با سالم
 مورخ ٥١يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 

  : با موضوع٢٩/١/١٣٩٦
ود اختيارات تصويب عوارض خارج از ضوابط مقرر در قانون مديريت پسماند از حد«

  .گردد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي» .شوراي شهر زرقان خارج است
ـ مهدي دربين   مديركل هيأت عمومي و سرپرست هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري 

  
  ٩٣/٣٩: روندهالسه پ        ک٥١ :ماره دادنامه     ش    ٢٩/١/١٣٩٦: خ دادنامهتاري

  عمومي ديوان عدالت اداري هيأت :مرجع رسيدگي
   شرکت پااليش نفت شيراز با وکالت آقاي برزو مرادي:يشاك

 و ١٢/١١/١٣٨٧ ـ ١٦/٤٥٨٠ ابطال مصوبات شماره :موضوع شکايت و خواسته
 قانون شهرداري ٧٧ شوراي اسالمي شهر زرقان و آراء کميسيون ماده ٥/١١/١٣٩٠ـ ٤٨٢

  عليه آن شرکت 
ش نفت شيراز به موجب دادخواستي ابطال مصوبات   وکيل شرکت پاالي:گردش کار

 شوراي اسالمي شهر زرقان و آراء ٥/١١/١٣٩٠ـ ٤٨٢ و ١٢/١١/١٣٨٧ ـ ١٦/٤٥٨٠شماره 
 قانون شهرداري عليه آن شرکت ناشي از مصوبات مورد اعتراض را ٧٧کميسيون ماده 

  :خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعالم کرده است که
سازي با توجه   شرکت موکل در راستاي سياستها و مقررات خصوصينظر به اينکه«

شده است، لذا ) سهامي عام(به اساسنامه و آگهي پيوست تبديل به شرکت خصوصي 
 قانون ديوان عدالت اداري دادخواست حاضر را تنظيم و بنا به جهات داليل ١٣مستنداً به ماده 

 ٥/١١/١٣٩٠ـ ٤٨٢ و ١٢/١١/١٣٨٧ ـ ٤٥٨٠ذيل نسبت به آن قسمت از مصوبات شماره 
شوراي اسالمي شهر زرقان که راجع به عوارض خدمات و حمل پسماند توليد واحدهاي 

 ٥/١٠/١٣٩٠ک ـ /٦٦/٧٧توليدي واقع در حريم استحفاظي شهر زرقان و مآالً رأي شماره 
 مستقر در شهرداري زرقان کـه ٧٧ کميسيون ماده ١٩/١٠/١٣٩٠ک ـ /٨٤/٧٧و اصالحي 

به شرکت موکل بر اساس : باشد، اوالً بناي مصوبات يـاد شده صادر شده معترض ميبـر م
نامه دفتر فني استاندار فارس خارج از محدوده شهر زرقان و در حريم آن واقع شده است 

نامه اجرايي نحوه وضع و وصول عوارض، عوارض وضع شده توسط   آيين٣و به موجب ماده 
 قانون ٤ ماده ١انوني شهر به شرح مندرج در تبصره شوراي اسالمي فقط در محدوده ق

 اصالحي قانون مذکور ١٠ و تبصره ماده ١٣٦١تعاريف و ضوابط تقسيمات کشوري مصوب 
 ٣ ماده ٥به فرض شمول مستنبط از تبصره : ثانياً.  قابل وصول است١٤/١٠/١٣٨٤مصوب 

رحي که در مصوبات قانون اخيرالذکر اصوالً، عوارض خدمات و حمل پسماند توليد به ش
عنه آمده و منوط به ارائه خدمات و حمل پسماند توليد است، در حالي که شهرداري  معترض

دهد و اساساً عمليات  زرقان هيچ گونه خدماتي تاکنون به شرکت موکل ارائه نداده و نمي
 هاي نفتي پااليش چون از يک طرف خوراک آن نفت خام و از طرف ديگر توليدات آن فرآورده

هاي عادي بخش اداري و رستوران نيز با پرداخت هزينه  است پسماند خاصي ندارد و زباله
مربوطه توسط شرکت موکل به وسيله پيمانکار طرف قرارداد موکل جمع آوري و حمل 

رويه قضايي حاکم در ديوان عدالت : ثالثاً. شود و شهرداري زرقان نقشي در آن ندارد مي
افت عوارض و بهاي خدمات در ازاي ارائه خدمت مشخص اداري داللت بر پذيرش دري

دارد و هيأت عمومي آن ديوان چنين مصوباتي را که اشخاص را بدون دريافت خدمات 
ـ ٥٧٢ رأي شماره ٣پيوست (خاص مکلف به پرداخت عوارض نموده ابطال کرده است 

عوارض مورد بحث در مصوبه شماره : رابعاً)  هيأت عمومي١٨/١٠/١٣٨٤ـ ٥٧٣
 ٣ شوراي اسالمي شهر زرقان تصويب نشده و فقط در بند ١٠/١١/١٣٨٨ ـ ١٦/٤٨٢٥

مصوبه ياد شده صرفاً براي هزينه خدمات و جمع آوري پسماند ماهانه سيصد هزار ريال 
در نظر گرفته و در سطر آخر مصوبه مذکور اين عوارض جايگزين عوارض سال قبل شده 

عنه به اين نکته توجه ننموده و  ترضاست ولي کميسيون طرف شکايت در رأي مع
 بدون وجود مصوبه قانوني محکوم به ١٣٩٠ و ١٣٨٩شرکت موکل را بابت سالهاي 

پرداخت عوارض مورد اعتراض کرده است لذا بدواً صدور دستور توقف عمليات اجرايي و 
ـ ٤٨٢ و شماره ١٢/١١/١٣٨٧ ـ ١٦/٤٥٨٠سپس رسيدگي و ابطال مصوبات شماره 

وراي اسالمي شهر زرقان راجع بـه عوارض خدمات و حمل پسماند توليد  ش٥/١١/١٣٩٠
 ٥/١٠/١٣٩٠ک ـ /٦٦/٧٧واحدهاي تــوليدي واقع در حريم شهر زرقان و مآالً رأي شماره 

 مستقر در شهر زرقان ٧٧ کميسيون ماده ١٩/١٠/١٣٩٠ک ـ /٨٤/٧٧ اصالحي شماره و
 ريال بابت ٣٣٢/٦٥٧/٨٩٤/١ راجع به عوارض ياد شده که شرکت موکل را به مبلغ

  ». محکوم نموده مورد استدعاست١٣٩٠ تا پايان ١٣٨٨سالهاي 
  :متن مصوبات مورد اعتراض به قرار زير است

  :١٢/١١/١٣٨٧ ـ ١٦/٤٥٨٠مصوبه : الف
  آگهي عمومي«

 شوراي ٣/١١/١٣٨٧ش ـ /١٧٨٦ مصوبه شماره ١شهرداري زرقان به موجب بند 
 قانون ماليات بر ارزش افزوده و ٥٠ ماده ١د به تبصره اسالمي شهر زرقان و با استنا

يه  تأييد قانون شهرداريها و٧٤ قانون شوراهاي اسالمي و ماده ٧١ ماده ٢٦ و ١٦ بند
 ليست عوارض محلي و هزينه ٩/١١/١٣٨٧ ـ ٤١٦٤٩/٤٢/٥٦استانداري فارس به شماره 

  .رساند خدمات شهرداري زرقان به اطالع عمومي مي
  : زباله در محل دفن به شرح زير دريافت گرددهزينه تخليه

   ريال٠٠٠/٢٠الف ـ وانت پيکان                                                
   ريال٠٠٠/٤٠)                          نيسان کمپرسي(ب ـ وانت نيسان 

   ريال٠٠٠/٦٠)                                     کمپرسي خاور(ح ـ خاور 
   ريال٠٠٠/٩٠ چرخ                                            ٦د ـ کمپرسي 

  » ريال٠٠٠/١٢٠ چرخ                                        ١٠هـ ـ کمپرسي 
  :٥/١١/١٣٩٠ـ ٤٨٢مصوبه شماره : ب
 دومين جلسه رسمي شوراي اسالمي شهر روز چهارشنبه  وچهارصد و هشتاد«

ا تالوت آياتي از کالم اهللا مجيد و به رياست آقاي محمدرضا  ب١٦ ساعت ٥/١١/١٣٩٠
  .  ظريفي در محل دفتر شورا تشکيل شد

  .در اين جلسه ابتدا نامه زير مطرح و تصميمات الزم اتخاذ شد
 در دفتر ٥/١١/١٣٩٠ ـ ٢٦٣٦ که به شماره ٢٥/١٠/١٣٩٠ـ ١٦/٣٠٧٢نامه شماره 

 کميته درآمدزايي مورخ ١٦/٣٠٦٣ شورا به ثبت رسيده منضم به صورتجلسه شماره
 در جلسه مطرح و ١٣٩١ در خصوص تعيين عوارضات محلي جهت سال ٢٠/١٠/١٣٩٠

  :گردد پس از بحث و تبادل نظر به شرح زير اعالم مي
عوارض خدمات و جمع آوري پسماند واحدهاي توليدي واقع در حريم استحفاظي 

  ».بنابندي ضرب در متراژ زير  قيمت منطقه% ٢٥ساليانه 
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 قانون تشيکالت و آيين دادرسي ٨١در پاسخ به اخطار رفع نقصي که در اجراي ماده 
 براي شاکي ارسال شده بود، وي به موجب اليحه ١٣٩٢ديوان عدالت اداري مصوب سال 

  : پاسخ داده است که٢٠/٣/١٣٩٣ ـ ١٠٠/٢٤/٦٨٤٧/شماره پ ش
  مدير دفتر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري«

  احترام،با سالم و 
و اخطار رفع نقص ) ٩٢٠٩٩٨٠٩٠٠٠٧٨٦٩٩ (٩٣/٣٩عطف به پرونده کالسه 

  :رساند صادره مراتب ذيل را به استحضار مي
  :ـ شماره مصوبه مورد شکايت عبارت است از١

   شوراي اسالمي شهر زرقان١٢/١١/١٣٨٧ ـ ٤٥٨٠مصوبه شماره ) الف
  قان شوراي اسالمي شهر زر٥/١١/١٣٩٠ـ ٤٨٢مصوبه شماره ) ب

در خصوص هر دو مصوبه قسمت مربوط به عوارض خدمات و حمل پسماند توليد 
  .مورد شکايت است

 طور االشعار در خصوص عوارض خدمات و حمل پسماند توليد همان ـ مصوبات فوق٢
  :که در متن دادخواست تقديمي توضيح داده شد مغاير با مقررات  ذيل است

 اساس ر زرقان و در حريم آن قرار دارد برچون اين شرکت خارج از محدوده شه) الف
 قانون تقسيمات ٤ ماده ١نامه اجرايي نحوه وضع و وصول عوارض و تبصره   آيين٣ماده 

 ١٤/١٠/١٣٨٤ اصالحي قانون مذکور مصوب ١٠ و تبصره ماده ١٣٦٢کشوري مصوب 
  .باشد وضع چنين عوارضي خارج از صالحيت شوراي اسالمي مي

 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات کشوري عوارض ٣اده  م٥بر اساس تبصره ) ب
خدمات و حمل پسماند توليد منوط به ارائه خدمات است و شهرداري زرقان هيچ گونه 

  .کند خدماتي به اين شرکت ارائه نمي
 عدالت  هيأت عمومي ديوان١٨/١٠/١٣٨٤ـ ٥٧٣ـ ٥٧٢رأي وحدت رويه شماره ) ج

  ».را که منوط به ارائه خدمات است ابطال کرده استاداري در موارد مشابه چنين مصوباتي 
در پاسخ به شکايت مذکور، رئيس شوراي اسالمي شهر زرقان به موجب اليحه 

  : توضيح داده است که٦/٥/١٣٩٣ش ـ /٦٤٦٤شماره 
  مدير دفتر محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري«

ت اين شورا به خواسته احتراماً در پاسخ به دعوي شرکت پااليش نفت شيراز به طرفي
 ٧٧  شوراي اسالمي شهر زرقان و رأي کميسيون ماده١٣٨٧ ـ ١٣٩٠ابطال مصوبات سالهاي 

  :دارد  دفاعاً معروض مي٩٣/٣٩مضبوط در پرونده کالسه 
  :مدير دفتر محترم: کليات

شوراهاي  «:دارد  قانون ماليات بر ارزش افزوده که اشعار مي٥٠ ماده ١در راستاي تبصره
مي شهر و بخش جهت وضع هر يک از عوارض محلي جديد که تکليف آنها در اين اسال

قانون مشخص نشده باشد موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال براي 
  ».اجرا در سال بعد تصويب و اعالم عمومي نمايند

 مصوبه شماره ١شوراي اسالمي شهر زرقان نيز عوارض بهاي خدمات را طي بند 
 مصوب و بـه شهرداري جهت اجرا در سال بعد ابالغ و شهرداري ٣/١١/١٣٨٧ش ـ /١٧٨٦

  . اعالن و آگهي عمومي کرده است١٢/١١/١٣٨٧ ـ ١٦/٤٥٨٠طي نـامه شماره 
همان گونه که مستحضريد در صورت عدم ابطال مصوبات از سوي مقامات ذيصالح 

باشد در اين  ن مصوبه قبل مييا عدم وضع مصوبه جديد، مالک عمل و مورد استناد هما
 مورد اجرا بوده و ١٣٩٠ تا سال ١٣٨٧عوارض بهاي خدمات مصوب سال : خصوص نيز

.  نيز مجدداً يک بار ديگر همان مصوبه بدون تغيير تصويب شده است١٣٨٨حتي در سال 
کميسيون بدون «دارد  بنابراين ادعاي شاکي در آن قسمت از دادخواست که بيان مي

»  قانوني شرکت را محکوم به پرداخت عوارض مورد اعتراض نموده استوجود مصوبه
مورد ادعاي ديگر شاکي ارائه تعريف خاص از بهاي . باشد پايه و اساس مي ادعايي بي

باشد که صرفاً خدمات مذکور را مختص جمع آوري و حمل زباله دانسته است،  خدمات مي
  :باشد زيرا در حالي که اين تعريف نادرست مي

 قانون نوسازي و عمران ٢٣ قانون شهرداريها و نيز مطابق ماده ١٠٠طابق ماده م
 قانون تعاريف محدوده و حريم نظارت بر حريم شهر و هرگونه ٢شهري و همچنين ماده 

باشد و بر همين اساس عوارض حاصل نيز بايستي  ساخت و ساز به عهده شهرداري مي
هاي عدم خالف  اين مطلب اخذ گواهينامهگواه .  شهرداري همان محل پرداخت گرددبه

شرکت بابت ساخت و سازهاي گذشته و دريافت پروانه ساخت جهت احداث بناي جديد 
 قانون تعاريف محدوده و حريم نيز بر اين موضوع ٣ ماده ٥در تبصره . باشد از شهرداري مي

يره تاکيد شده است که در هر محدوده و حريمي که شهرداري عوارض ساختماني و غ
بنا بر نص صريح در تبصره ذيل ماده قانوني . باشد دارد موظف به ارائه خدمات مي دريافت مي

شود که شهرداري مجاز به اخذ عوارض در حريم بوده و همان گونه که  اين مطلب مستفاد مي
صراحت دارد عوارض ياد شده صرف جمع آوري و حمل پسماند نبوده و شامل بهاي خدماتي 

باشد به عنوان نمونه مسئوليت حفظ و نگهداري  د، حفظ و نگهداري فضاي سبز مياز قبيل ايجا
پارک جنگلي جنب شرکت پااليش نفت با وسعتي بالغ بر چهارصد هکتار که با هدف کاهش 

باشد و از  آلودگي ناشي از فعاليت شرکت پااليش نفت ايجاد شده است به عهده شهرداري مي
شود که با اين اقدام   هکتار آن توسط شهرداري انجام مي٢٥٠زمان واگذاري آبياري درختان 

  . هنگام جنگل را از خطر نابودي که در معرض آن قرار داشت نجات دادبه
هاي دسترسي، آسفالت معابر و  بيني و اجراي راه نيز خدمات ديگري از قبيل پيش

ب، برق، گاز، رسان ديگر از قبيل آ ترميم حفاريهاي صورت گرفته توسط ارگانهاي خدمات
شود همانند  آتش نشاني و نيز تمامي خدماتي که در محدوده قانوني ارائه مي... مخابرات و 

که شرط وجودي تمامي آنها به وجود ... بانکها، بيمارستان و درمانگاهها، آژانسها، پارکها و 
، شهرداري گره خورده است و وظايفي از قبيل دفع آبهاي سطحي و ايجاد کانال سيل بر

بنابراين حکم مقرر در مصوبه توجه به خدماتي دارد که .  دفع سموم و دهها خدمات ديگر
  .باشد دهد و صرف جمع آوري زباله نمي شهرداري مستقيم يا غيرمستقيم ارائه مي

 دفتر فني ٢٤/٨/١٣٩١ـ  ٩١/٣٠٥٤٨/٤١/٥٦ادعاي ديگر شاکي استناد به نامه شماره ص
در پاسخ بايد گفت که آنچه واضح و . باشد شرکت در حريم مياستانداري در خصوص اثبات بودن 

مبرهن است و مالک عمل در وصول عوارض قرار گرفته است محل قرارگيري شرکت در حريم 
است با اين توضيح که، نحوه محاسبه جهت وصول عوارض در محدوده با حريم مغايرت داشته 

  :گردد گونه محاسبه مياست بدين نحو که اخذ عوارض در محدوده قانوني اين 
  %٥٠ * p* متراژ زير بنا 

  .   گردد در حالي که در حريم قانوني اين گونه محاسبه و اخذ مي
  %٢٥ * p *متراژ زير بنا 

گواه اين مطلب محاسبه پرداخت عوارض از شرکت مذکور بر اساس فرمول حريم 
  .بوده است

ه محاسبه عوارض شرکت باشد و تاکنون نحو بندي مي  قيمت منطقهpارزش : توضيح
  .نيز بر اين اساس صورت گرفته است

نکته قابل مالحظه اينکه مطابق ماده صد قانون شهرداريها صدور هرگونه مجوز 
شرکت مزبور نيز جهت . باشد ساخت و ساز در محدوده و حريم به عهده شهرداري مي

 ساخت و ساخت و سازهاي گذشته از شهرداري پروانه عدم خالف اخذ نموده و جهت
وکيل شاکي در خصوص . سازهاي جديد نيز اقدام به صدور پروانه از شهرداري کرده است

نامه و نحوه وضع و وصول عوارض را  مورد استناد   آيين٣عدم تعلق عوارض در حريم ماده 
 قانون معروف به تجميع عوارض کليه ١در حالي که بر اساس ماده . خويش قرار داده است

ت مربوط به برقراري و دريافت عوارض که توسط هيأت وزيران و ساير قوانين و مقررا
نامه مزبور نيز داراي محمل قانوني  مراجع تصويب شده لغو گرديده است و در نتيجه آيين

  .تواند مجوز در عدم دريافت عوارض قرار گيرد نبوده است و نمي
  :پيشينه

 با عدم پرداخت از عوارض موضوع سهم خدمات شرکت پااليش نفت پس از ابالغ
 ٥/١٠/١٣٩٠ک ـ /٦٦/٧٧سوي شرکت در کميسيون مطرح و منجر به صدور رأي شماره 

 بابت عوارض سهم خدمات سالهاي ١٩/١٠/١٣٩٠ک ـ /٤/٧٧و رأي اصالحي شماره 
 و نيز عوارض پذيره قسمتي از ساختمانهاي احداثي شده است که با ١٣٩٠ الي ١٣٨٨

ق اجراي ثبت جهت وصول پيگيري گرديد و پس از عدم پرداخت مجدد موضوع از طري
 ماه قانوني جهت ١٨ابالغ با اعتراض شرکت مبني بر  دولتي بودن و استفاده از مهلت 

شرکت با ارائه دادخواست به دادگاه عمومي بخش خواهان لغو . پرداخت مواجه گرديد
با توجه به مصوبات و نيز رأي کميسيون گرديد که به لحاظ عدم صالحيت در رسيدگي 

عضويت قاضي در کميسيون به شعبه همعرض ارجاع که نهايتاً منجر به صدور رأي مبني 
 ماهه از طريق ١٨بر محکوميت پرداخت شرکت صادر و به دليل سپري شدن مهلت 

  .اجراي ثبت اقدام به وصول نمود
ي مدني  قانون آيين دادرس٨٤ ماده ٦با عنايت به قاعده اعتبار امر مختومه برابر بند 

چنانچه دعواي طرح شده سابقاً بين همان اشخاص يا اشخاصي که اصحاب دعوا قائم «
مقام آنان هستند رسيدگي شده و نسبت به آن حکم قطعي صادر شده باشد، دادگاه 

بايد اقدام  مجدداً وارد رسيدگي ماهوي نخواهد شد و بر اساس قاعده اعتبار امر مختومه مي
لذا با توجه به اينکه سابقاً، خواهان اقدام به اقامه دعوي با . مايدبه صدور قرار رد دعوا ن

همين خواسته از دادگاه نموده و منجر به صدور رأي محکوميت شرکت شده است از آن 
  ».مقام تقاضاي رد ادعاي خواهان را دارد
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 با حضور رئيس و معاونين ٢٩/١/١٣٩٦هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 
الت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از ديوان عد

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

   هيأت عموميرأي
، ١٣٨٣ قانون مديريت پسماندها مصوب سال ٢ماده ) ج(با عنايت به اينکه طبق بند 

وري، ذخيره سازي، جداسازي و حمل و نقل مديريت اجرايي پسماند مسئوليت جمع آ
آن قانون، مديريت اجرايي کليه پسماندها غيراز ) ٧(پسماند را بر عهده دارد و در ماده 

صنعتي و ويژه در شهرها و حريم روستاها به عهده شهرداري و دهياريها و در خارج از 
 آن قانون، ٨ده حوزه وظايف شهرداريها و دهياريها، به عهده بخشداري است و طبق ما

اي که طبق دستورالعمل وزارت کشور توسط شوراهاي  تواند با تعرفه مديريت اجرايي مي
کننده   توليدهاي مديريت پسماندها را از شود هزينه اسالمي بر حسب نوع پسماند تعيين مي

هاي مديريت پسماند کنند، بنابراين تصويب  پسماند دريافت نمايند و فقط صرف هزينه
خارج از ضوابط مقرر در اين قانون از حدود اختيارات شوراي اسالمي شهر زرقان عوارض 

 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان ٨٨ و ماده ١٢ ماده ١خارج بوده و مستند به بند 
، مصوبات شوراي اسالمي شهر زرقان به شرح مندرج در ١٣٩٢عدالت اداري مصوب سال 

 قانون ٧٧ خواسته ابطال آراء کميسيون ماده رسيدگي به. شود گردش کار ابطال مي
  .شود شهرداري در خصوص شرکت شاکي به شعبه ديوان عدالت اداري ارجاع مي

  رتضي علي اشراقيم ديوان عدالت اداري ـ قضاييعاون م
  

  ٢/٣/١٣٩٦                                                              ـ ه٥٤٢٩٣ت/٢٤١٦١رهشما
   اراكي آزادراه كنارگذر شماليدر خصوص اجرانامه  بيتصو

  )آباد  از آزادراه سلفچگان ـ اراك ـ خرميبخش (
  يراه و شهرسازوزارت 
 ٢٣/٢/١٣٩٦ مورخ ٠٢/١٠٠/٧٩١٨شنهاد شماره ي به پ٣١/٢/١٣٩٦ران در جلسه يوزأت يه

 از ي بخش راه و ترابري عمرانيها  و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژهيوزارت راه و شهرساز
ـ  کشوري و پولير منابع ماليها و سا ق مشارکت بانکيطر ـ ١٣٦٦مصوب    :ب کرديتصو 

 نامه بين تصوي حمل و نقل کشور که در ايربناهايشرکت ساخت و توسعه زـ ١
نامه  بين تصوي که در اي از وزارت راه و شهرسازيندگيشود، به نمايده مي نام»شرکت«
 آزاد راه کنارگذر ي اجرايت دولت برايشود، مجاز است با حفظ مالک ي مدهي نام»وزارت«

به طول حدود شصت و پنج ) آباد خرم ـ اراکـ   از آزاد راه سلفچگانيبخش( اراک يشمال
ن يال که در اير) ٣٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠(ارد يلي سه هزار ميبيلومتر با برآورد تقريک) ٦٥(

ل ي، تکمي، انجام طراحين منابع مالي شامل تأمشود، يده مي نام»پروژه«نامه  بيتصو
 و يبردار ، بهرهي، احداث، نگهداريفياز، کنترل کي موردني، تملک اراضيمطالعات، مهندس

 ي عمرانيها ه  قانون احداث پروژيينامه اجرا نييآ) ٢(ماده ) الف(انتقال آن در قالب بند 
 كشور موضوع ي و پوليابع مالر منيق مشاركت بانك ها و ساي از طريبخش راه و ترابر

 ي واگذار، نسبت به انعقاد قرارداد٢٦/١/١٣٩٤هـ مورخ ٥١٣٢١ت/٧٥٠٥نامه شماره  بيتصو
 ي اراک به سهامداري آزادراه کنارگذر شماليبردار  و بهرهيبا شرکت احداث، نگهدار

ده است و در يم انتخاب گردي که به روش مذاکره مستقيشرکت جهاد نصر استان مرکز
ست يت ضوابط و مقررات زيشود، با رعا  ميدهي نام»شرکت طرف قرارداد«نامه  بين تصويا

 .دي اقدام نمايطيمح
از ي مورد ني از منابع مال%)٧٠(ن هفتاد درصد يدار تأم شرکت طرف قرارداد عهدهـ ٢

ه حساب کامل ي و تسويبردار  خاص آن تا مرحله بهرهيسات جانبي پروژه و تأسي اجرايبرا
%) ٣٠( درصد يزان سي به ميگذار هي از سرماين بخشيز تأميشرکت ن. ها خواهد بود نهيهز

) ١٣٠٣٠١٦٢٣٨( شماره يف اعتباريها را تعهد نموده که از محل رد نهيه هزيبرآورد اول
 . ن خواهد نمودير منابع مصوب مربوط تأميا ساي و يمندرج در قانون بودجه سنوات

ل ي پروژه را به همراه تحليمت اجرايشنهاد قيشرکت طرف قرارداد مکلف است پـ ٣
 ي بهايها ن فهرستيمت مربوط براساس مطالعات مصوب شرکت و آخريق) زيآنال(

 يب به روزرسانيب آن با اعمال ضريشده توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و ضرا ابالغ
 ينيب شيپ و )مت خودي قيشنهاد کتبيه پيتا زمان ارا( بها يها ل فهرستي تعديشاخص مبنا

 يها نهير هزي سهم کارفرما و سايها مهيات بر ارزش افزوده، حق بيل دوره ساخت، ماليتعد
. ديل نماي به شرکت تحوييد نهايي و تأي طرح را جهت بررسي مرتبط با اجرايجانب
 قابل قبول يها نهيب وزارت جزو هزيد شرکت و تصوييادشده پس از تأي يها نهيهز

  .رديگ ي محاسبه قرار مي منظور و مبنا پروژهيگذار هيسرما

 و مطالعات پروژه مذکور بر عهده شرکت طرف قرارداد يانجام امور طراحـ ١تبصره
 د توسط شرکتيي و تأيب مطالعات و طراحيز پس از تصوي مرتبط با آن نيها نهيبوده و هز

  . پروژه منظور خواهد شديگذار هي قابل قبول سرمايها نهيجزو هز
   يمانکاري پيد در قراردادهايي مورد تأيشنهاديب اضافه پياکثر ضرحد ـ٢تبصره

 %)٩(نامه، معادل نه درصد  بين تصويا) ٤(مانکاران موضوع بند يشرکت طرف قرارداد با پ
  .شود ين ميين بند تعيمبلغ برآورد موضوع ا

 پروژه و يمانکاري، پيتواند پس از عقد قرارداد واگذار يشرکت طرف قرارداد مـ ٤
 .ديد شرکت واگذار نماييت و مورد تأيمانکاران واجد صالحي خاص آن را به پيسات جانبيأست

 معادل هجده سال مشتمل بر سه سال دوره يه دوره واگذاري اولينيب شيپ ـ ٥
 ي واقعيکن دوره واگذاري خواهد بود، ليبردار مطالعه و احداث و پانزده سال دوره بهره

، هر يان دوره واگذاريا پاي) مصوب( و سود مورد انتظار هيمحدود به بازگشت کامل سرما
 .کدام که مقدم باشد و زودتر محقق شود، خواهد بود

 برداري بهره شرکت طرف قرارداد در دوران احداث و گذاري سرمايهنرخ سود  ـ ٦
 ي اسالمي جمهوريمصوب بانک مرکز (ي دولتيها ک ساله بانکيمعادل نرخ سود سپرده 

 .شود ين ميي در زمان انعقاد قرارداد تع%)٣(وه سه درصد به عال) رانيا
 نرخ سود ي قابل استهالک بر مبناگذاري سرمايه ساالنه مانده يروزرسان به ـ١تبصره

به عالوه ) راني اي اسالمي جمهوريمصوب بانک مرکز (ي دولتيها ک ساله بانکيسپرده 
 .رديگ ي هر سال صورت مي در ابتدا%)٣(سه درصد 

ا يچنانچه دوره احداث و مطالعه، بر اثر تعلل شرکت طرف قرارداد و ـ ٢تبصره
ش از سه سال به طول انجامد، در ي شرکت طرف قرارداد بي شده از سويمانکاران معرفيپ

 آورده شرکت طرف قرارداد منظور نخواهد شد، ي برايچ گونه سودير نه تنها هيدوره تأخ
 يفاينامه نسبت به است بين تصويا) ١( در بند نامه مذکور نييآ) ٤٨(بلکه براساس ماده 

  .رديگ يف پروژه اقدامات الزم صورت مين تکلييحقوق دولت و تع
 خاص آن در دوره يسات جانبي از پروژه و تأسيبردار  و بهرهيت نگهداريمسئولـ ٧
 .باشد ي بر عهده شرکت طرف قرارداد ميواگذار

ان يا پاي) مصوب(رد انتظار ه و سود مويپس از بازگشت کامل سرما ـ١تبصره
 از برداري بهره، هر کدام که مقدم باشد و زودتر محقق گردد، منافع يدوره واگذار
 قرارداد يها وستي خاص آن با حفظ سطح خدمات براساس پيسات جانبيپروژه و تأس

  وزارت به وزارتيها و مقررات صادره از سو  و مفاد دستورالعملين فنيت موازيو با رعا
 .شود يل ممنتق

 يها  در چارچوب دستورالعملي و نگهداريبردار  بهرهيها نهيد هزييمرجع تأ ـ٢تبصره
، حسابرس )مصوب(ه و سود مورد انتظار ين بازگشت سرمايمصوب وزارت و همچن

 يان دوره واگذاريبه هر حال در پا. باشد ي ميي و دارايد وزارت اموراقتصادييمورد تأ
شرکت طرف قرارداد، ) مصوب(ه و سود مورد انتظار ي سرما صورت عدم استهالک کاملدر

 .ن بند اقدام خواهد شديا) ١(براساس تبصره 
ن و مقررات ي پروژه تابع قواني از اجراير حقوق و عوارض ناشيات و سايمه، ماليب ـ ٨
 .باشد ي کشور مي عمرانيها طرح

حقوق دولت  يفاي منعقده، نحوه استيشرکت موظف است در قرارداد واگذارـ ٩
 مفاد قرارداد ي شرکت طرف قرارداد در اجرايا ناتواني و يرا در صورت خوددار

 . کندينيب شيپ
  يريجمهور ـ اسحاق جهانگ سيرئمعاون اول 

  
  ٢/٣/١٣٩٦                                                               ـ ه٥٤٢٩٨ت/٢٤١٦٥رهشما

  دانيراز ـ سپيراه ش آزاديدر خصوص اجرانامه  بيتصو
  يراه و شهرسازوزارت 
 مورخ ٠٢/١٠٠/٧٩٢١ شنهاد شمارهي به پ٣١/٢/١٣٩٦ ران در جلسهيوز  أتيه

 يها  و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژهي وزارت راه و شهرساز٢٣/٢/١٣٩٦
 ـ  کشورساير منابع مالي و پوليها و   ق مشارکت بانکي از طري بخش راه و ترابريعمران

 :ب کرديتصوـ ١٣٦٦مصوب
نامه  بين تصوي حمل و نقل کشور که در ايربناهايشرکت ساخت و توسعه زـ ١

نامه  بين تصوي که در اي از وزارت راه و شهرسازيندگيشود، به نمايده مي نام»شرکت«
 ـ رازي آزادراه شي اجرايت دولت برايشود، مجاز است با حفظ مالک يده مي نام»وزارت«
ارد يليازده هزار مي يبيلومتر با برآورد تقريک) ١٢٠(ست يکصد و بي طول حدود دان بهيسپ

شود، شامل  يده مي نام»پروژه«نامه  بين تصويال که در اير) ١١ر٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠(
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از، ي مورد ني، تملک اراضيل مطالعات، مهندسي، تکمي، انجام طراحين منابع ماليتأم
، ي موجود به آزاد راه، احداث، نگهدار از بزرگراهيل بخشي، تبديفيکنترل ک

 قانون احداث يينامه اجرا نييآ) ٢(ماده ) الف( و انتقال آن در قالب بند يبردار بهره
 و ير منابع ماليها و سا ق مشاركت بانكي از طري بخش راه و ترابري عمرانيها پروژه

نسبت ، ٢٦/١/١٣٩٤هـ مورخ ٥١٣٢١ت/٧٥٠٥نامه شماره  بي كشور موضوع تصويپول
دان يسپ ـ رازي شيبردار  و بهرهي با شرکت احداث، نگهداريعقاد قرارداد واگذارـبه ان

ده يم انتخاب گردي شرکت جهاد نصر فارس که به روش مذاکره مستقيبه سهامدار
ت ضوابط و يشود، با رعا  ميدهي نام»شرکت طرف قرارداد «نامه بين تصوياست و در ا

 .دي، اقدام نمايطيست محيمقررات ز
از ي مورد ني از منابع مال%)١٠٠(ن صددرصد يشرکت طرف قرارداد عهده دار تأمـ ٢

ه حساب ي و تسويبردار  خاص آن تا مرحله بهرهيسات جانبي پروژه و تأسي اجرايبرا
 .ها خواهد بود نهيکامل هز
ل ي پروژه را به همراه تحليمت اجرايشنهاد قيشرکت طرف قرارداد مکلف است پـ ٣

ي  بهايها ن فهرستيمت مربوط براساس مطالعات مصوب شرکت و آخري ق)زيآنال(
 يب به روزرسانيب آن با اعمال ضريشده توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و ضرا ابالغ

و ) مت خودي قيشنهاد کتبيه پيتا زمان ارا( بها يها ل فهرستي تعديشاخص مبنا
ر ي سهم کارفرما و سايها مهيه، حق بات بر ارزش افزوديل دوره ساخت، مالي تعدينيب شيپ

ل ي به شرکت تحوييد نهايي و تأي طرح را جهت بررسي مرتبط با اجراي جانبيها نهيهز
 قابل قبول ينه هايب وزارت جزو هزيد شرکت و تصوييادشده پس از تأي يها نهيهز. دينما

 .رديگ ي محاسبه قرار مي پروژه منظور و مبناگذاري سرمايه
 و مطالعات پروژه مذکور بر عهده شرکت طرف قرارداد ي امور طراحانجام ـ١تبصره

د توسط شرکت يي و تأيب مطالعات و طراحيز پس از تصوي مرتبط با آن نيها نهيو هز
 . پروژه منظور خواهد شديگذار هي قابل قبول سرمايها نهيجزو هز

 ينکارماي پيد در قراردادهايي مورد تأيشنهاديب اضافه پيحداکثر ضر ـ٢تبصره
 %)٩(نامه، معادل نه درصد  بين تصويا) ٤(مانکاران موضوع بند يشرکت طرف قرارداد با پ

  .شود ين ميين بند تعيمبلغ برآورد موضوع ا
 پروژه و يمانکاري، پيتواند پس از عقد قرارداد واگذار يشرکت طرف قرارداد مـ ٤

  .ديد شرکت واگذار نماييد تأت و موريمانکاران واجد صالحي خاص آن را به پيسات جانبيتأُس
ست سال مشتمل بر چهار سال دوره ي معادل بيه دوره واگذاري اولينيب شيپ ـ ٥

 ي واقعيکن دوره واگذاري خواهد بود، ليبردار مطالعه و احداث و شانزده سال دوره بهره
، هر يان دوره واگذاريا پاي) مصوب(ه و سود مورد انتظار يمحدود به بازگشت کامل سرما

  . کدام که مقدم باشد و زودتر محقق شود، خواهد بود
 برداري بهره شرکت طرف قرارداد در دوران احداث و يگذار هينرخ سود سرما ـ ٦

 ي اسالمي جمهوريمصوب بانک مرکز (ي دولتيها ک ساله بانکيمعادل نرخ سود سپرده 
 .ودش ين ميي در زمان انعقاد قرارداد تع%)٣(به عالوه  سه درصد ) رانيا

 نرخ سود ي قابل استهالک بر مبنايگذار هي ساالنه مانده سرمايبه روزرسان ـ١تبصره
به عالوه ) راني اي اسالمي جمهوريمصوب بانک مرکز (ي دولتيک ساله بانک هايسپرده 

  .رديگ  مي هر سال صورتي در ابتدا%)٣(سه درصد 
 مانکارانيا پي قرارداد و چنانچه دوره احداث و مطالعه، بر اثر تعلل شرکت طرف ـ٢تبصره

ش از چهار سال به طول انجامد، در دوره ي شرکت طرف قرارداد بي شده از سويمعرف
 آورده شرکت طرف قرارداد منظور نخواهد شد، بلکه ي برايچگونه سودير نه تنها هيتأخ

 حقوق يفاينامه نسبت به است بين تصويا) ١(نامه مذکور در بند  نييآ) ٤٨(براساس ماده 
 .رديگ يف پروژه اقدامات الزم صورت مين تکلييولت و تعد

 خاص آن در دوره يسات جانبي از پروژه و تأسيبردار  و بهرهيت نگهداريمسئول ـ ٧
 .باشد ي بر عهده شرکت طرف قرارداد ميواگذار

ان دوره يا پاي) مصوب(ه و سود مورد انتظار يپس از بازگشت کامل سرما ـ١تبصره
سات ي از پروژه و تأسبرداري بهرهکه مقدم باشد و زودتر محقق گردد، منافع ، هر کدام يواگذار

 و ين فنيت موازي قرارداد و با رعايها وستي خاص آن با حفظ سطح خدمات بر اساس پيجانب
 .شود ي وزارت به وزارت منتقل ميها و مقررات صادره از سو مفاد دستورالعمل

 يها  در چارچوب دستورالعملي و نگهداراريبرد بهره يها نهيد هزييمرجع تأ ـ٢تبصره
، حسابرس )مصوب(ه و سود مورد انتظار ين بازگشت سرمايمصوب وزارت و همچن

 يان دوره واگذارير حال در پاـباشد و به ه ي ميي و دارايتصادـد وزارت امور اقيي تأمورد
رارداد، شرکت طرف ق) مصوب(ه و سود مورد انتظار يدر صورت عدم استهالک کامل سرما

 .ن بند اقدام خواهد شديا) ١(براساس مفاد مندرج در تبصره 

ن و مقررات ي پروژه تابع قواني از اجراير حقوق و عوارض ناشيات و سايمه، ماليب ـ ٨
 .باشد ي کشور مي عمرانيها طرح

 حقوق دولت را يفاي منعقده، نحوه استيشرکت موظف است در قرارداد واگذارـ ٩
 . کندينيب شي مفاد قرارداد پي شرکت طرف قرارداد در اجرايا ناتوانيو  ي صورت خودداردر

  يريجمهور ـ اسحاق جهانگ سيرئمعاون اول 
  

  ٢/٣/١٣٩٦                                                              ـ ه٥٤٢٩٤ت/٢٤١٤٨رهشما
   آزادراه يدر خصوص اجرانامه  بيتصو
  ييرزايد مي تونل شهن ـيسي ـ اييد رجايبندر شه

  يراه و شهرسازوزارت 
 مورخ ٠٢/١٠٠/٧٩٢٢شنهاد شماره ي به پ٣١/٢/١٣٩٦ران در جلسه يوزأت يه

 يها و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژهي وزارت راه و شهرساز٢٣/٢/١٣٩٦
  کشوري و پولير منابع ماليها و ساق مشارکت بانکي از طري بخش راه و ترابريعمران

 : ب کرديتصوـ ١٣٦٦مصوب ـ
نامه بين تصوي حمل و نقل کشور که در ايربناهايشرکت ساخت و توسعه زـ ١

نامه بين تصوي که در اي از وزارت راه و شهرسازيندگيشود، به نمايده مينام» شرکت«
 آزادراه بندر ي اجرايت دولت برايشود، مجاز است با حفظ مالکيده مينام» وزارت«

لومتر با برآورد يک) ٩٠( به طول حدود نود ييرزايد ميتونل شه ـ نيسيا ـ يي رجاديشه
 »پروژه«نامه بين تصويال که در اير) ٩ر٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠(ارد يلي نه هزار ميبيتقر
، تملک يل مطالعات، مهندسي، تکمي، انجام طراحين منابع ماليشود شامل تأم يده مينام

، يد، نگهداريآزادراه موجود، احداث آزادراه جد ي، بهسازيفياز، کنترل کي مورد نياراض
 يها قانون احداث پروژهيينامه اجرانييآ) ٢(ماده ) الف( و انتقال آنها در قالب بند برداري بهره

 كشور ي و پولير منابع ماليها و ساق مشاركت بانكي از طري بخش راه و ترابريعمران
 نسبت به انعقاد قرارداد ٢٦/١/١٣٩٤هـ مورخ ٥١٣٢١ت/٧٥٠٥نامه شماره بيموضوع تصو

 ـ نيسيا ـ ييد رجاي آزادراه بندر شهيبردار  و بهرهي با شرکت احداث، نگهداريواگذار
م يگ بندر که به روش مذاکره مستقي شرکت سر ري به سهامدارييرزايد ميتونل شه

 شود، بايده مي نام»شرکت طرف قرارداد«نامه بين تصويده است و در ايانتخاب گرد
 .دي، اقدام نمايطيست محيت ضوابط و مقررات زيرعا

از ي مورد ني از منابع مال%)١٠٠(ن صددرصد يشرکت طرف قرارداد عهده دار تأمـ ٢
ه حساب ي و تسويبردار  خاص آن تا مرحله بهرهيسات جانبي پروژه و تأسي اجرايبرا

 . ها خواهد بودنهيکامل هز
باشد که از ير بر عهده شرکت مي مسياز و آزاد سينه استمالک اراضيهز  ـتبصره

ر يا ساي و يمندرج در قانون بودجه سنوات) ١٣٠٣٠١٦٢٣٩( شماره يف اعتباريمحل رد
 .ن خواهد نموديمنابع مصوب مربوط تأم

ل ي پروژه را به همراه تحليمت اجرايشنهاد قيشرکت طرف قرارداد مکلف است پـ ٣
 شده  ابالغي بهايهان فهرستي شرکت و آخرمت مربوط براساس مطالعات مصوبيق) زيآنال(

 شاخص يروزرسان ب بهيب آن با اعمال ضريتوسط سازمان برنامه و بودجه کشور و ضرا
 ينيبشيو پ) مت خودي قيشنهاد کتبيه پيتا زمان ارا( بها يهال فهرستي تعديمبنا
 يهانهير هزي سهم کارفرما و سايهامهيات بر ارزش افزوده، حق بيل دوره ساخت، ماليتعد
. ديل نماي به شرکت تحوييد نهايي و تأي طرح را جهت بررسي مرتبط با اجرايجانب
 قابل قبول يهانهيب وزارت جزو هزيد شرکت و تصوييادشده پس از تأي يهانهيهز

 .رديگي محاسبه قرار مي پروژه منظور و مبنايگذارهيسرما
ور بر عهده شرکت طرف قرارداد  و مطالعات پروژه مذکيانجام امور طراح ـ١تبصره

د توسط يي و تأيب مطالعات و طراحيز پس از تصوي مرتبط با آن نيهانهيبوده و هز
  . پروژه منظور خواهد شديگذارهي قابل قبول سرمايهانهيشرکت جزو هز
 يمانکاري پيد در قراردادهايي مورد تأيشنهاديب اضافه پيحداکثر ضر ـ٢تبصره

%) ٩(نامه معادل نه درصد بين تصويا) ٤(مانکاران موضوع بند يپشرکت طرف قرارداد با 
  .شودين ميين بند تعيمبلغ برآورد موضوع ا

 پروژه و يمانکاري، پيتواند پس از عقد قرارداد واگذار يشرکت طرف قرارداد مـ ٤
 .ديد شرکت واگذار نماييت و مورد تأيمانکاران واجد صالحي خاص آن را به پيسات جانبيتأس

 معادل هجده سال مشتمل بر سه سال دوره يه دوره واگذاري اولينيبشيپ ـ ٥
 ي واقعيکن دوره واگذاري خواهد بود، ليبردار مطالعه و احداث و پانزده سال دوره بهره

، هر يان دوره واگذاريا پاي) مصوب(ه و سود مورد انتظار يمحدود به بازگشت کامل سرما
 . شود، خواهد بودکدام که مقدم باشد و زودتر محقق
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 برداري بهره شرکت طرف قرارداد در دوران احداث و يگذارهينرخ سود سرما ـ ٦
 ي اسالمي جمهوريمصوب بانک مرکز (ي دولتيها ک ساله بانکيمعادل نرخ سود سپرده 

 .شودين ميي در زمان انعقاد قرارداد تع%)٣(به عالوه  سه درصد ) رانيا
 نرخ ي قابل استهالک بر مبنايگذارهيمانده سرما ساالنه يبه روزرسان ـ١تبصره

) راني اي اسالمي جمهوريک مرکزـمصوب بان (يتـ دوليهاک ساله بانکيرده ـسود سپ
 .رديگي هر سال صورت مي در ابتدا%)٣(به عالوه سه درصد 

ا يچنانچه دوره احداث و مطالعه، بر اثر تعلل شرکت طرف قرارداد و  ـ٢تبصره
ش از سه سال به طول انجامد، در ي شرکت طرف قرارداد بي شده از سويفمانکاران معريپ

 آورده شرکت طرف قرارداد منظور نخواهد شد، ي برايچ گونه سودير نه تنها هيدوره تأخ
 يفاينامه نسبت به استبين تصويا) ١(نامه مذکور در بند نييآ) ٤٨(بلکه براساس ماده 

 .رديگيات الزم صورت مف پروژه اقدامين تکلييحقوق دولت و تع
 خاص آن در دوره يسات جانبي از پروژه و تأسيبردار و بهرهيت نگهداريمسئول ـ ٧
 .باشد ي بر عهده شرکت طرف قرارداد ميواگذار

ان يا پاي) مصوب(ه و سود مورد انتظار يپس از بازگشت کامل سرما ـ١تبصره
 از برداري بهرهد، منافع ، هر کدام که مقدم باشد و زودتر محقق گرديدوره واگذار
 قرارداد يهاوستي خاص آن با حفظ سطح خدمات براساس پيسات جانبيپروژه و تأس

 وزارت  وزارت بهيها و مقررات صادره از سو و مفاد دستورالعملين فنيت موازيو با رعا
 .شوديمنتقل م

 يهالعمل در چارچوب دستوراي و نگهداريبردار بهرهيهانهيد هزييمرجع تأ ـ٢تبصره
، حسابرس مورد )مصوب(ه و سود مورد انتظار ين بازگشت سرمايمصوب وزارت و همچن

 در صورت يان دوره واگذاريبه هر حال در پا. باشدي ميي و دارايد وزارت اموراقتصادييتأ
شرکت طرف قرارداد، براساس ) مصوب(ه و سود مورد انتظار يعدم استهالک کامل سرما

 .ن بند اقدام خواهد شديا) ١ (مفاد مندرج در تبصره
ن و مقررات ي پروژه تابع قواني از اجراير حقوق و عوارض ناشيات و سايمه، ماليب ـ ٨
 .باشدي کشور مي عمرانيهاطرح

 حقوق دولت يفاي منعقده، نحوه استيرکت موظف است در قرارداد واگذارشـ ٩
 مفاد قرارداد يجرارارداد در اـت طرف قـ شرکيوانـا ناتي و يورت خوددارـرا در ص

  . کندينيبشيپ
  يريجمهور ـ اسحاق جهانگ سيرئمعاون اول 

  
  ٢/٣/١٣٩٦                                                               ـ ه٥٤٣٠٢ت/٢٤١٥٤رهشما

   دارندگان يد براي مقررات لغو رواديبرقرار  در خصوصنامه بيتصو
  راني اي اسالمي جمهورن دولتيا خدمت بي خاص يها گذرنامه

  تنامي ويستيالي سوسي و دولت جمهور
  امور خارجهوزارت 
 مورخ ٤٦٠٥٢٨٣/٥٦١/٧٣٢شنهاد شماره ي به پ٣١/٢/١٣٩٦ران در جلسه يوزأت يه

 ١٣٤٣ سال يقانون بودجه اصالح) ٤٣( وزارت امورخارجه و به استناد تبصره ١٩/٢/١٣٩٦
 :ب کرديکل کشور تصو

ن يا خدمت بي خاص يها دارندگان گذرنامهيد برايواد مقررات لغو ريبرقرار 
تنام به شرط عمل ي ويستيالي سوسيران و دولت جمهوري اي اسالميدولت جمهور

  . متقابل مجاز است
  يريجمهور ـ اسحاق جهانگ سيرئمعاون اول 

  
  ٦/٣/١٣٩٦                                                             ـ ه٥٤٢٩٢ت/٢٥٦١٤رهشما

  نه دولت در بانك مسكيسرماش يدر خصوص افزانامه  بيتصو
   يي و دارايامور اقتصادوزارت 

  سازمان برنامه و بودجه كشور
  راني اي اسالمي جمهوريبانك مركز

 ٢٣/٢/١٣٩٦  مورخ١١٦٥٥١٩شنهاد شماره ي پ به٣١/٢/١٣٩٦ران در جلسه يوزأت يه
 ي و هشتم قانون اساسيكصد و سيسازمان برنامه و بودجه كشور و به استناد اصل 

  :ب كرديران تصوي اي اسالميجمهور
هـ مورخ ٥٣٤٨٨ت/١٦٧١٣٣نامه شماره  بيتصو) ٣(جدول ماده ) ٧(ف يدر رد

هزار ) ١٠٠(ال به يارد ريليهزار م) ٥٠(ه دولت در بانك مسكن از ي، سرما٢٨/١٢/١٣٩٥
ارد يليهزار م) ٥/٢٩٢(ال به يارد ريليهزار م) ٥/٢٤٢(ال و جمع كل جدول از يارد ريليم
  .ابدي يش ميال افزاير

  يريجمهور ـ اسحاق جهانگ سيرئمعاون اول 

  ٢/٣/١٣٩٦                                                            ـ ه٥٤٢٩٩ت/٢٤١٥٠رهشما
  ثارگراني به ايقانون جامع خدمات رسان) ١١( ماده يينامه اجرا نييالح آاص
  يرو ـ وزارت نفت ـ وزارت راه و شهرسازيكشور ـ وزارت نوزارت 

  ثارگرانيد و امور اياد شهيسازمان برنامه و بودجه كشور ـ بن
 مورخ ١٦٨٠٢/٣٢٠٧٩شنهاد شماره ي به پ٣١/٢/١٣٩٦ران در جلسه يوزأت يه

 و هشتم قانون يکصد و سيجمهور و به استناد اصل سيي ريمعاونت حقوق ١٧/٢/١٣٩٦
  :ب کرديران تصوي اي اسالمي جمهورياساس

-بيتصو ثارگران موضوعي به ايرسانقانون جامع خدمات) ١١( مادهيينامه اجرانييدر صدر آ
  عبارت»ـ١٣٩١مصوب ـ « پس از عبارت ١٤/١٠/١٣٩٣هـ مورخ ٥٠٥٧٢ت/١٢٠٦٦٠نامه شماره 

 . شودي اضافه م»راني اي اسالمي جمهوري و هشتم قانون اساسيکصد و سيو اصل «
  يريجمهور ـ اسحاق جهانگ سيرئمعاون اول 

  
  ٣١/٢/١٣٩٦                                                                         ٣٠٠/٨٩٩٩رهشما

  مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران 
   طرح جامع شهر آوجدرخصوص

ريزي و توسعه   شوراي برنامه٢٨/٩/١٣٩٤ي مورخ  طرح جامع شهر آوج، موضوع مصوبه«
ي مورخ  استان قزوين با افق، جمعيت، محدوده و حريم مشخص و معين، در جلسه

 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مورد بررسي قرار گرفت و با اصالحاتي ١٨/١١/١٣٩٥
  ».رسيدبه تصويب نهايي 

  معاون معماري و شهرسازي و دبير شوراي عالي معماري و شهرسازي ـ پيروزحناچي
  

  ٢٥/٢/١٣٩٦                                                                         ٣٠٠/٨٤٠٦رهشما
  مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران 

  سرا درخصوص طرح جامع شهر صومعه
ريزي و   شوراي برنامه٩/٨/١٣٩٤ي مورخ  سرا، موضوع مصوبه  شهر صومعهطرح جامع«

ي مورخ  توسعه استان گيالن با افق، جمعيت، محدوده و حريم مشخص و معين، در جلسه
 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مورد بررسي قرار گرفت و با اصالحاتي ٢٣/١٢/١٣٩٥

  ».به تصويب نهايي رسيد
  شهرسازي و دبير شوراي عالي معماري و شهرسازي ـ پيروزحناچيمعاون معماري و 

  
  ٢٥/٢/١٣٩٦                                                                         ٣٠٠/٨٣٨١رهشما

  مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران 
  درخصوص طرح جامع شهر سياهكل

ريزي و   شوراي برنامه٩/٨/١٣٩٤ي مورخ  طرح جامع شهر سياهكل، موضوع مصوبه«
ي مورخ  توسعه استان گيالن با افق، جمعيت، محدوده و حريم مشخص و معين، در جلسه

 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مورد بررسي قرار گرفت و با اصالحاتي ٢٣/١٢/١٣٩٥
  ».به تصويب نهايي رسيد

  ماري و شهرسازي ـ پيروزحناچيمعاون معماري و شهرسازي و دبير شوراي عالي مع
  

  ٢٥/٢/١٣٩٦                                                                         ٣٠٠/٨٣٨٢رهشما
  مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران 

  درخصوص طرح جامع شهر منجيل
يزي و ر  شوراي برنامه٩/٨/١٣٩٤ي مورخ  طرح جامع شهر منجيل، موضوع مصوبه«

ي مورخ  توسعه استان گيالن با افق، جمعيت، محدوده و حريم مشخص و معين، در جلسه
 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مورد بررسي قرار گرفت و با اصالحاتي ٢٣/١٢/١٣٩٥

  ».به تصويب نهايي رسيد
  معاون معماري و شهرسازي و دبير شوراي عالي معماري و شهرسازي ـ پيروزحناچي

  
  ٢٥/٢/١٣٩٦                                                                         ٣٠٠/٨٣٩٨رهشما

  مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران 
  درخصوص طرح جامع شهر گوراب زرميخ

ريزي   شوراي برنامه٩/٨/١٣٩٤ي مورخ  طرح جامع شهر گوراب زرميخ، موضوع مصوبه«
ي مورخ  گيالن با افق، جمعيت، محدوده و حريم مشخص و معين، در جلسهو توسعه استان 

 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مورد بررسي قرار گرفت و با اصالحاتي ٢٣/١٢/١٣٩٥
  ».به تصويب نهايي رسيد

  معاون معماري و شهرسازي و دبير شوراي عالي معماري و شهرسازي ـ پيروزحناچي
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