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

  )٤( رئيس مجلس شوراي اسالمي موضوع صدر ماده واحده و تبصره    نظريه
  )١٣٨(و يكصد  و سي و هشتم ) ٨٥(هشتاد و پنجم  اصول نحوه اجراء قانون« الحاقي به 

  » قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران
  ٢  هيأت وزيران  ٩/٣/١٣٩٦

  عدم تسري حكم  : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع٩٤رأي شماره 
ـ ٣١٧٨١ت/٧٩٠٧مصوبه  ـ     كاركنان سازمانهاي وابسته  هيأت وزيران به١٤/٢/١٣٨٤ه

  ريزي كشور به سازمان مديريت و برنامه
  ٢  الت و ساير مراجع اداريشعب ديوان عد  ١٢/٢/١٣٩٦

   ٧٥ابطال قسمتي از ماده :  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع١١٦رأي شماره 
  ١٣٣٤نامه اليحه قانوني استقالل وكالي دادگستري مصوب  آيين

  ٣  وكالي دادگستريكانون   ١٩/٢/١٣٩٦

  مصوبات١٠ و ٩  و٨ابطال بندهاي :  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع١١٧رأي شماره 
  ١٩/١٢/١٣٩١ريزي و توسعه استان گلستان مورخ  جلسه شوراي برنامه

  ريزي و توسعه شوراي برنامه  ١٩/٢/١٣٩٦
  ٤   استان گلستان

 ٩ و ٨ ، ٦، ٧ابطال بندهاي :  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع١١٨رأي شماره 
 مالياتي كشور مبني بر اعمال شرايط سازمان امور ١٣٩١دستورالعمل خوداظهاري مالياتي سال 

  باشد  قانوني نمي]خوداظهاري[هاي مالياتي  ظهارنامهامازاد بر شرايط قانوني براي قبول 
  ٥  سازمان امور مالياتي كشور  ١٩/٢/١٣٩٦

 تعرفه عوارض ٥٥ابطال ماده :  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع١٢٠رأي شماره
  ن شهرداري همدا١٣٩٣محلي سال 

  شهرداري همدان  ١٩/٢/١٣٩٦
  ٧  شوراي اسالمي شهر همدان

  گذر غربي اصفهانردرخصوص اجراي قطعه دوم آزادراه كنانامه  تصويب
  حدفاصل ميدان كركوند تا تقاطع بزرگراه مباركه ـ شهرضا و مباركه ـ بروجن 

  )سه راهي طالخونچه(
  ٨  راه و شهرسازيوزارت   ٧/٣/١٣٩٦

  ٢٥/١٢/١٣٩٥  قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضي موقوفهنامه اجرايي  اصالح آيين
  وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي 

وزارت امور وزارت جهادکشاورزي ـ 
  اقتصادي و دارايي

٨  

  ٧/٣/١٣٩٦  ١٥/١/١٣٩٦مورخ هـ ٥٤١٧٨ت/٢٠٦٥نامه شماره  تصويب) الف(بند ) ٣(اصالح جزء 

وزارت نيرو ـ وزارت كشور ـ وزارت امور 
اقتصادي و دارايي ـ وزارت نفت ـ وزارت 
جهادکشاورزي ـ سازمان حفاظت محيط 

  سازمان برنامه و بودجه کشور زيست ـ 
  بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران

٨  

  ١٠/٣/١٣٩٦   ٢٠/٢/١٣٩٦هـ مورخ ٥٣٢٧٤ت/١٨٢٩٦نامه شماره  اصالح تصويب
امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت وزارت 

دبيرخانه شوراي   ـ صنعت، معدن و تجارت
  عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي 

  و ويژه اقتصادي
٨  

  

 ١٣٩٦ماه   خردادهجدهم شنبهپنج
 

  ٢١٠٤٢ شمارهوم سسال هفتاد و 
  

)٩٦١( 
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) ٤( رئيس مجلس شوراي اسالمي موضوع صدر ماده واحده و تبصره     هنظري
  )٨٥( هشتاد و پنجم اصولقانون نحوه اجراء « الحاقي به 

  »قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران) ١٣٨(و يكصد و سي و هشتم 
                                                                                                                            ١     

  
  ٩/٣/١٣٩٦                                                                     ب    /هـ١٨٥٤٩رهشما

 ر روحانيوالمسلمين جناب آقاي دكت االسالم حجت
  رياست محترم جمهوري اسالمي ايران

 هـ٥٢٢٩٣ت/١٥٢٠٠١نامه هيأت محترم وزيران به شماره   تصويبرونوشتبازگشت به 
قانون الحاق برخي مواد به قانون ) ٥( نامه اجرايي مادهآيين«: ، موضوع٢/١٢/١٣٩٥مــورخ 

هيأت «ظر مقدماتي ها و اعالم ن ، متعاقب بررسي»)٢(تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت
) ٤( و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره »بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين

) ١٣٨(و يكصد و سي و هشتم ) ٨٥(قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم «الحاقي به 
  نامه اجرايي آيين) ١٠(و ماده »  جمهوري اسالمي ايران و اصالحات بعدي قانون اساسي

 قانوني و اعالم نتيجه  راتب متضمن اعالم نظر قطعي جهت اقدام الزم در مهلت مقررم آن، 
قانون،  بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در . گردد به اين جانب ابالغ مي

  .االثر خواهد بود آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي
د به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي قانون الحاق برخي موا) ٥(مادهـ ١«

قانون ) ٥(به دستگاههاي اجرائي موضوع ماده« :دارد مقرر ميـ ١٣٩٣مصوب ـ )٢(دولت
هاي  شود، واحدهاي خدماتي و رفاهي و مجتمع مديريت خدمات كشوري اجازه داده مي

. . . يتفرهنگي، هنري و مازاد ورزشي را ازطريق برگزاري مزايده به اشخاص صاحب صالح
و ها ، بنابراين، درج واژگاني مانند ساختمانهاي مسكوني، كارگاه».صورت اجاره واگذار نمايدبه 

 .باشد ميقانونمغاير مصوبه، چون متضمن توسعه شمول قانون است، ) ١(در ماده» هاكارخانه
 قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن) ٨(نظر به قانون اصالح مادهـ ٢
ها، مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي  كليه وزارتخانه«: داردكه مقرر ميـ  ١٣٨٩مصوب ـ

هاي   خانه...باشد مكلفند سرمايه و سهام آنها متعلق به دولت مي% ) ١٠٠( كه صددرصد
 به روش . . .كنندگان فعلي سازماني در مالكيت خود را پس از پايان مدت اجاره استفاده

داري   رسانده، وجوه حاصل را به حسابي كه به وسيله خزانهمزايده عمومي به فروش
. »  . . .شود واريز نمايند كل كشور در بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران افتتاح مي

مصوبه از حيث اطالق چون ) ١(مندرج در  ماده » واحدهاي مسكوني«بنابراين، واژه 
قانون ) ٨(با مادهمغاير ور، نيز گردد، عالوه بر مغايرت مزب هاي سازماني مي شامل خانه

  ».باشد مورد اشاره مي
  رئيس مجلس شوراي اسالمي ـ علي الريجاني

  
  ٣١/٢/١٣٩٦                                                                         ٩٦/٢٢٤/ره هـشما

  بسمه تعالي
  جناب آقاي جاسبي

  مي ايرانمديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسال
  با سالم

 مورخ ٩٤يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 
  : با موضوع١٢/٢/١٣٩٦

 كاركنان  هيأت وزيران به١٤/٢/١٣٨٤هـ ـ ٣١٧٨١ت/٧٩٠٧عدم تسري حكم مصوبه «
جهت درج در روزنامه رسمي » ريزي كشور سازمانهاي وابسته به سازمان مديريت و برنامه

  .گردد پيوست ارسال ميبه 
ـ مهدي دربين   مديركل هيأت عمومي و سرپرست هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري 

  
  ٩٦/٢٢٤: روندهالسه پک       ٩٤ :ماره دادنامهش      ١٢/٢/١٣٩٦: خ دادنامهتاري

  يوان عدالت اداري ديأت عمومي ه:مرجع رسيدگي
  راني مرکز آمار ا:کننده تعارض اعالم

   يوان عدالت ادارين آراء شعب دي اعالم تعارض ب:ت و خواستهموضوع شکاي
 ١/٨/١٣٩٥ ـ ١٨٣٦٤/٩٥ران به موجب نامه شماره يس مرکز آمار اي رئ:گردش کار

  :اعالم کرده است که
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .باشد نامه رسمي كشور ميهاي فوق مربوط به ترتيب درج در روز ـ توضيح اينكه شماره١

  ين بهرامي جناب حجت االسالم و المسلميبرادر گرام
   يوان عدالت اداريس محترم ديرئ

  کميسالم عل
نکه ي ا قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري، با توجه به٨٩در اجراي ماده 

ميزان ب به  جذالعاده فوقم ي متعارض در خصوص تعمين رأيوان چندياز شعب مختلف د
ريزي کشوري   درصد حقوق و مزاياي دريافت کارکنان ستادي سازمان مديريت و برنامه٥٠

) جمهور ـ سازمان برنامه و بودجه کشور ريزي و نظارت راهبردي رئيس معاونت برنامه(
 ١٤/٢/١٣٨٤هـ ـ ٣١٧٨١ت/٧٩٠٧نامه شماره  به کارمندان مرکز آمار ايران موضوع تصويب

 تعداد زيادي شکايت نيز توسط ساير همکاران مرکز در ديوان مطرح و صـادر گرديده و
 و بـه منظور ييت بهداشت قضايذا خواهشمند است در جهت رعاي است، لدگي حال رسدر

 قانون، موضوع جهت صدور ٨٩وان، طبق ماده يشتر در ديبهاي   از طـرح پروندهيريجلوگ
  .ي مقتضي صادر و به اين مرکز ابالغ گرددرأي وحدت رويه در هيأت عمومي ديوان مطرح و رأ

  :برخي از آراء متعارض صادر شده از شعب مختلف ديوان عدالت اداري به شرح ذيل است
  به شماره پرونده١٤/٢/١٣٩٥ـ ٩٥٠٩٩٧٠٩٥٦٣٠٠٨٩١ـ دادنامه شماره ١

 ي آقا تجديدنظر ديوان عدالت اداري مربوط به١٣ صادره از شعبه ٩٢٠٩٩٨٠٩٠٥٠٠٥١٩٥
  .ضا مهاجردريحم

  به شماره پرونده١٩/١/١٣٩٤ ـ ٩٤٠٩٩٧٠٩٥٦٠٠٠٠٩٨ـ دادنامه شماره ٢
 تجديدنظر ديوان عدالت اداري مربوط به آقاي ١٠ صادره از شعبه ٩٢٠٩٩٨٠٩٠٠٠٦٩٢١٦

  .حسين جعفري
  :رسد  ميل به استحضاري موارد ذالذکر فوقضمناً در خصوص خواسته 

 العاده فوق ٢٨/١٠/١٣٨١ ـ هـ٢٧٦١٢ت/٥٤٢٧٤ شماره نامه تصويبطبق مفاد ـ ١
ريزي کشور به ميزان  جذب کارکنان نهاد رياست جمهوري و سازمان مديريت و برنامه

نامه ديگر هيأت وزيران  نامه طي تصويب اين تصويب. تـش يافته اسـ درصد افزاي٤٥
 و امور ين نامه معاونت حقوقي و همچن٢٤/٦/١٣٨٣ ـ هـ٣٠٧٤٠/ت/٣٣٨٣٩ شماره به

ن مرکز در زمان يافته و کارکنان اي يز تسريران ني به مرکز آمار اياست جمهوريمجلس ر
  .اند  بودهمند بهره آن ياي از مزانامه تصويب ياجرا

 و ابطال مصوبه ١٤/٢/١٣٨٤ ـ هـ٣١٧٨١/ت/٧٩٠٧ مصوبه شماره ينيگزيبا جاـ ٢
زان  درصد به مي٤٥العاده جذب از  ، فوق٢٨/١٠/١٣٨١هـ ـ ٢٧٦١٢ت/٥٤٢٧٤شماره 

ران يـار اـرکز آمـالً کارکنان مـت قبـ اسيادآوريـالزم به . افته استيش يـ درصد افزا٥٠
  .اند  بودهمند بهره مورد نظر يايبه موجب مصوبات همان سازمان از مزا

 قانون ٣ـ  وظايف مرکز آمار ايران به عنوان متولي تهيه و توليد آمار در کشور طبق ماده ٣
رنامه پنجم توسعه جـزء وظايف حاکميتي و امـور ستادي بوده و  ٦٨ و ٥٤مرکز و مواد  قانون ـب

ه درستي در بند    .مديريت خدمات کشوري تأييد گرديده است  قانون٨ماده » ي«اين امر ـب
 قانون برنامه پنجم توسعه و ٥٤ل ماده يران و ذي قانون مرکز آمار ا٢طبق ماده  ـ ٤

 آن ي از معاونتهايکيمرکز همواره به عنوان ن ي مرکز واضح است که ايالتيچارت تشک
 به عنوان الذکر فوق يران طبق مواد قانونيس مرکز آمار ايفه نموده و رئيسازمان انجام وظ

  .شود  ميس سازمان شناختهيمعاون رئ
 با ٢٤/٤/١٣٨٦ ـ ١٩ـ ٥٦٠٦٠/١ به شماره ي اداري عاليطبق مصوبه شورا ـ ٥

 و ريزي برنامهل آن به دو معاونت ي کشور و تبدزيري برنامهت و يريانحالل سازمان مد
ران ي، مرکز آمار اجمهور رئيس يه انسانيت و سرمايري و معاونت توسعه مدينظارت راهبرد

ي  قرارگرفته و تمامجمهور رئيس ي و نظارت راهبردريزي برنامهرمجموعه معاونت يز
هر دو معاونت مذکور و . دي ادغام گردياست جمهوريز در نهاد ريات هر دو معاونت نمؤسس

 .اند  مصوبه استفاده نمودهيايران از مزايکارکنان شاغل در آن به جز کارکنان مرکز آمار ا
 و يل سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان امور اداريز با تشکيدر حال حاضر ن

 ق مندرج دري مصوبه در قالب تفاوت تطبياي، کارکنان هر دو سازمان از مزاياستخدام
  رانيس مرکز آمار ايرئ ـ . هستندمند بهره خود ياحکام استخدام

  :ر استيگردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار ز
 ٩٢٠٩٩٨٠٩٠٥٠٠٥١٩٥ ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره ٤٥ شعبه:الف

هبردي ريزي و نظارت را با موضوع دادخواست آقاي حميدرضا مهاجر به طرفيت معاونت برنامه
زاياي دريافتي ـحقوق و م% ٥٠يزان ـالعاده جذب به م ميم فوقـمهور و به خواسته تعـرياست ج

  : به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است١٧/٥/١٣٩٤ـ ٨٦١به موجب دادنامه شماره 
از عنه   مشتکيه ادارهيحه دفاعيات و اوراق پرونده و اليبا توجه به مجموع محتو

 ريزي عنه صريحاً اعالم نموده که مرکز آمار ايران زيرمجموعه معاونت برنامه آنجايي که مشتکي
 ـ ٣٠٤٩٣ت٣٢٢١٣مصوبه شماره  باشد و طبـق جمهوري مي رئيس يو نظارت راهبرد

خ ي کارکنان ثبت احوال کشور از تاري جذب براالعاده فوق پنجاه درصد ١٥/٧/١٣٨٣
 ١٤/٢/١٣٨٤ـ ٠٣١٧٨١/ت٧٩٠٧ه افته و به موجب مصوبه شماريش ي افزا١/١/١٣٨٣

 ي و کارکنان مرکزجمهور رئيس به کارکنان نهاد الذکر فوقپنجاه درصد موضوع مصوبه 
ر يز ازکارکنان زي نيافته است و شاکي ي کشور تسرريزي برنامهت و يريستاد سازمان مد

٨٧٨ 
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 بنا دهي گردالذکر فوقباشد لذا شمول مصوبه    مي)رانيمرکز آمار ا(مجموعه معاونت فوق 
 ٢٠ صادره ظرف مهلت يرأ. دينما  مي صادر و اعالميت شاکيبه مراتب حکم به ورود شکا

  .باشد ي ميوان عدالت اداريدنظر دي در شعب تجدتجديدنظرخواهيروز قابل 
 تجديدنظر ديوان عدالت اداري ١٣ از رأي مذکور شعبه تجديدنظرخواهيدر اثر 

  : مبادرت کرده استير به صدور رأي ز به شرح١٤/٢/١٣٩٥ـ ٨٩١ شماره ي موجب رأبه
 قانون برنامه ٦٨ و ٥٤ قانون مرکز آمار ايران و مواد ٣ و ٢نظر به اينکه اوالً به موجب مواد 

جمهور  ريزي و نظارت راهبردي رئيس پنجم توسعه مرکز مذکور زير مجموعه معاونت برنامه
العاده جذب  يران فوقهـ هيأت وز/٣٠٧٤٠ت/٣٣٨٣٩قرارگرفته و بر اساس مصوبه شماره 

 هيأت ١٤/٢/١٣٨٤ـ ٣١٧٨١ت/٧٩٠٧نامه شماره  کارکنان نهاد رياست جمهوري تصويب
يران قابل تسري و تعميم به کارکنان مرکز آمار ايران به ميزان مقرر در مصوبه شماره زو

 قانون ٦٨حکم مقنن د رماده : ثانياً. باشد  هيأت وزيران مي١٥/٧/١٣٨٣ ـ ٣٠٤٩ت/٣٢٣١٢
ت عمومي کشور مبين آن است که اگر مجلس کمک ضمن بودجه تصويب ننمود محاسبا

دستگاههاي مصرح در اين ماده حق ندارند وجوهي را تحت عنوان کمک به واحدهاي تابعه و 
 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي ٨٠وابسته بپردازند حالي که قانونگذار به موجب ماده 

از % ١٠ اجرايي مرکزي در موارد لزوم حداکثر تا دولت اجازه داده است که دستگاههاي
اي مصوب نود را به ادارات تابعه در استانها که مشمول نظام بودجه استاني  اعتبارات هزينه

ا توجه به استفساء مصرح در ماده : ثالثاً. هستند اختصاص دهند  مکرر در قانون محاسبات ١٧ـب
رکت دولتي به دستگاه اجرايي ديگر در ه و ش مؤسسعمومي که پرداخت و به وزارتخانه و

توان با وجود مصوبات هيأت  مواردي که مقررات قانوني ديگر تجويز نمايد جايز دانسته نمي
 قانون مبحوث فيه وضع شده و اين مصوبات ٧١وزيران که فوقاً ذکر شد و با رعايت همين ماده 

. عنه را مشمول اين ماده قرار داد نيز از ناحيه ديوان عدالت اداري نيز ابطال نشده رأي معترض
 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ٢٠/١٢/١٣٧٠ ـ ١٦٤برابر رأي وحدت رويه شماره : رابعاً

العاده مورد  نداشتن اعتبار مسقط حق مسلم و حقوق ثابته مستخدم و مجوز عدم پرداخت فوق
ن يک نوع تعهد ناشي از  قانون محاسبات عمومي اين ديوا١٩نظر نبوده و بر اساس بند ج ماده 

نمايد و دستگاه  الزام خارج از قرارداد و نوعي از ضمان قهري است و ايجاد ذمه براي دولت مي
لذا بنا به جهات فوق رأي . باشد دولتي مکلف به تأمين محکوم به با رعايت مقررات مي

 قانون ٧٩عنه از خدشه و منقصت قانوني تشخيص و ضمن رد درخواست و اعمال ماده  معترض
  . رأي صادره قطعي است. ديوان حکم به تأييد و استواري رأي مورد اعتراض صادر نمود

 ٩٢٠٩٩٨٠٩٠٠٠٦٩٢١٦ ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره ٤٢ شعبه :ب
 و نظارت ريزي برنامهت معاونت ي به طرفين جعفري حسي موضوع دادخواست آقابا

حقوق و % ٥٠زان ي جذب به مالعاده فوقم يسته تعم و به خواياست جمهوري ريراهبرد
 به شرح ٢٦/٦/١٣٩٣ ـ ٩٣٠٩٩٧٠٩٠٤٢٠١٣١٠ به موجب دادنامه شماره يافتي دريايمزا

  : مبادرت کرده استير به صدور رأيز
عنه به خواسته مذکور با توجه  اکي به طرفيت مشتکيـوص شکايت شـدر خص

 العاده فوقش ي بر افزايدولت مبن ٢٨/١٠/١٣٨١ـ ٢٧٦١٢/ت/٥٤٢٧٤ مصوبه شماره به
 ريزي برنامهت و يري و سازمان مدياست جمهوريکارکنان نهاد ر% ٤٥زان يجذب به م

 مصوبه ي بر تسري دولت مبن٢٤/٦/١٣٨٣ ـ ٣٠٧٤٠/ت/٣٣٨٣٩کشور و مصوبه شماره 
 دولت ١٤/٢/١٣٨٤ـ ٣١٧٨١/ت/٧٩٠٧ران و مصوبه شماره يمذکور به کارکنان مرکز آمار ا

 ـ ٣٠٤٩٣/ت/٣٢٢١٣تسري مصوبه شماره % (٥٠به % ٤٥العاده جذب از  ر افزايش فوقمبني ب
 سازمان ي و کارکنان ستاد مرکزياست جمهوريکارکنان نهاد ر  دولت بـه١٥/٧/١٣٨٣

و  ٢٨/١٠/١٣٨١ـ ٢٧٦١٢ت/٥٤٢٧٤و جايگزين مصوبه شماره ) ريزي کشور مديريت و برنامه
 بر انحالل ي مبن٢٤/٤/١٣٨٦ ـ ١٩ـ ١ ـ ٥٦٠٦٠ تحت شماره ي اداري عاليمصوبه شورا
 ي و نظارت راهبردريزي برنامهمعاونت ـ ١ل به ي کشور و تبدريزي برنامهت و يريسازمان مد

ر مجموعه يران زي که مرکز آمار اياست جمهوري ريه انسانيمعاونت توسعه و سرماـ ٢و 
 و حقوق مکتسبه و  قرار گرفتهياست جمهوري ري و نظارت راهبردريزي برنامهمعاونت 

 بر ي مبنياست جمهوري ري معاونت حقوق١٥/٢/١٣٨٢ ـ ٦٥٦٥٦ه شماره ينظر استفسار
 و کارکنان مرکز مشمول الذکر فوقات  مؤسس سازمانها وي استانينکه کارکنان واحدهايا

 قانون ١٠٧ و ٦٥ و ٦٠ و ٥٨ و ١٧ و ١٠ و ٣مستنداً به مواد . باشند  ميمصوبه مزبور
 عنهما يت و الزام مشتکي حکم به ورود شکايوان عدالت اداري دين دادرسييالت و آيتشک

 استحقاق و  از زمان١٤/٢/١٣٨٤ـ٣١٧٨١/ت/٧٩٠٧العاده جذب مصوبه شماره  به تعميم فوق
 روز ٢٠رأي صادره طرف . دارد اصالح احکام کارگزيني و پرداخت معوقات صادر و اعالم مي

  .باشد ي ميوان عدالت اداريدنظر ديتجددنظر در شعب يپس از ابالغ قابل تجد
در اثر تجديدنظرخواهي از رأي مذکور شعبه دهم تجديدنظر ديوان عدالت اداري 

  : مبادرت کرده استير به صدور رأي به شرح ز١٩/١/١٣٩٤ ـ ٩٨ موجب دادنامه شماره به
ـ ٢٧٦١٢ت/٥٤٢٧٤ جذب موضوع مصوبه شماره العاده فوقنکه يبا توجه به ا  

 کشور ريزي برنامهت و يري و سازمان مدياست جمهوري نهاد ري تنها برا٢٨/١٠/١٣٨١
 مصوبه  مزاياي٢٣/٦/١٣٨٣ ـ ٣٠٧٤٠ت/٣٣٨٣٩تعيين گرديده بود بر اساس مصوبه شماره 

افته ي ي کشور تسرريزي برنامهت و يري وابسته به سازمان مديمذکور به کارکنان سازمانها
 ١٤/٢/١٣٨٤ـ ٣١٧٨١/ت/٧٩٠٧ مصوبه شماره ران به موجبيأت وزي ه١٣٨٤و در سال 

است ي کارکنان نهـاد ري درصد برا٥٠زان ي را به م١٣٨١ جـذب مصوبه العاده فوقزان يم
ن نموده و يي کشور تعريزي برنامهت و يري سازمان مديکارکنان ستاد مرکز  ويجمهور

مصوبه گردد آن است که   ميآنچه که از ظهور اشخاص مشمول مصوبه مذکور استخدام
ت و يري سازمان مدي و ستاد مرکزياست جمهوريمذکور تنها شامل کارکنان نهاد ر

ح دارد و کارکنان مرکز ياز به تصري آن به کارکنان مرکز آمار ني بوده و تسرريزي برنامه
ي است جمهوري و نهاد رريزي برنامهت و يري سازمان مديآمار در زمره کارکنان ستاد مرکز

  مصوبه مذکور به کارکنان مرکز آمار از مصوبه مذکور را استخدامين تسريباشند بنابرا نمي
ت يده نقض و حکم به رد شکاي صادره که برخالف مراتب فوق صادر گرديرأ. گردد مي
  . استي صادره قطعيرأ. دارد  مي صادر و اعالميشاک

 نيس و معاوني با حضور رئ١٢/٢/١٣٩٦خ ي در تاريوان عدالت اداري ديأت عموميه
ل شد و پس از يوان تشکي و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان عدالت اداريد

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

   هيأت عموميرأي
  .تعارض در آراء محرز است: الف
ده العا  هيأت وزيران، فوق٢٨/١٠/١٣٨١هـ ـ٢٧٦١٢ت/٥٤٢٧٤٠مطابق مصوبه شماره : ب

% ٤٥ريزي کشور به ميزان  کارکنان نهاد رياست جمهوري و سازمان مديريت و برنامه جذب
 ٣/٤/١٣٨٢هــ  ٢٨٨٤٥ت/١٧٢٢٠مصوبه مذکور به موجب مصوبه شماره . افزايش يافته است

خ  متعـاقباً هيأت وزيران به موجب مصوبه .  لغو شده اسـت١/٤/١٣٨٢هـيأت وزيران، از تارـي
ـ  ٢٠٧٤٠ت/٣٣٨٣٩شماره  نامه شماره   پرداخت وجوه موضوع تصويب٢٢/٦/١٣٨٣هـ

 هيأت وزيران در زمان اعتبار آن به کارکنان سازمانهاي ٢٨/١٠/١٣٨١هـ ـ ٢٧٦١٢ت/٥٤٢٧٤٠
  .ريزي کشور در مرکز و استانها را مجاز اعالم کرده است وابسته به سازمان مديريت و برنامه

 العاده فوقران، يـأت وزي ه١٤/٢/١٣٨٤ ـ هـ٣١٧٨١ت/٧٩٠٧در مصوبـه شمـاره 
 ريزي جذب کارکنان نهاد رياست جمهوري و کارکنان ستاد مرکزي سازمان مديريت و برنامه

 ـ هـ٣٠٤٩٢ت/٣٢٢١٣ شماره نامه تصويب جذب موضوع العاده فوقکشور معادل 
 ـ هـ٢٠٧٤٠ت/٣٣٨٣٩نکه با مصوبه شماره ينظر به ا. ش داده استي افزا١٥/٧/١٣٨٣
أت ي ه٢٨/١٠/١٣٨١ ـ هـ٢٧٦١٢ت/٥٤٢٧٤٠ران، مصوبه شماره يأت وزيه ٢٢/٦/١٣٨٣
 ريزي برنامهت و يري وابسته به سازمان مديران در زمان اعتبار آن به کارکنان سازمانهايوز

 ـ هـ٢٧٦١٢ت/٥٤٢٧٤٠افته است و مصوبه يم يران تعميکشور و از جمله مرکز آمار ا
 لغو شده است، بنابراين ٣/٤/١٣٨٢ ـ هـ٢٨٨٤٥ت/١٧٢٢٠، به موجب مصوبه ٢٨/١٠/١٣٨١

ريزي کشور و از جمله  برخورداري کارکنان سازمانهاي وابسته به سازمان مديريت و برنامه
العاده موضوع مصوبه پيش گفته هيأت وزيران تا زمان  کارکنان مرکز آمار ايران از فوق

ـ ٣١٧٨١ت/٧٩٠٧ بوده است و چون حکم موضوع مصوبه شماره ١/٤/١٣٨٢حاکميت آن در  ه
 ي و کارکنان ستاد مرکزياست جمهوري کارکنان نهاد ريران برايأت وزي ه١٤/٢/١٣٨٤ ـ

 ريزي کشور تصويب شده و به کارکنان سازمانهاي وابسته به سازمان سازمان مديريت و برنامه
م ي تعمي برايـن موجبي نـدارد، بنابرايران تسري کشور و مرکز آمار اريزي برنامهت و يريمد
با توجه .  کشور وجود نداردريزي برنامهت و يرير از ستاد سازمان مديم آن به کارکنان غحک

 شعبه دهم تجديدنظر ديوان ١٩/١/١٣٩٤ ـ ٩٤٠٩٩٧٠٩٥٦٠٠٠٠٩٨به مراتب رأي شماره  
اين رأي به . عدالت اداري مبني بر رد شکايت صحيح و منطبق با مقررات صادر شده است

 براي قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري ٨٩اد  و مو١٢ ماده ٢استناد بند 
  .االتباع است شعب ديوان عدالت اداري و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه الزم

  رحيم باقري زياري ديوان عدالت اداري ـ معاون قضايي
  

  ٢/٣/١٣٩٦                                                                          ٩٢/٨٦٤/ره هـشما
  بسمه تعالي

  جناب آقاي جاسبي
  مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايران

  با سالم
 مورخ ١١٦يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 

  : با موضوع١٩/٢/١٣٩٦
ل وكالي دادگستري نامه اليحه قانوني استقال  آيين٧٥ قسمتي از ماده ابطال«
  .گردد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي» ١٣٣٤مصوب 

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

  ٩٢/٨٦٤: روندهالسه پک    ١١٦ :ماره دادنامهش   ١٩/٢/١٣٩٦:  دادنامهختاري
  داري هيأت عمومي ديوان عدالت ا:مرجع رسيدگي

  آقاي مرتضي کاوياني :يشاك
نامه اليحه قانوني   آيين٨٤ تا ٧٥ابطال مواد  :موضوع شکايت و خواسته
  ١٣٣٤استقالل وکالي دادگستري مصوب 
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نامه اليحه   آيين٨٤ تا ٧٥ شاکي به موجب دادخواستي ابطال مواد :گردش کار
 جهت تبيين  را خواستار شده و در١٣٣٤قانوني استقالل وکالي دادگستري مصوب 

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

  با سالم و احترام
 هيأت عمومي ديوان ٢٧/٢/١٣٨٣ ـ ٦٦با توجه به اينکه برابر دادنامه صادره به شماره 

نامه فوق به لحاظ مغايرت با قانون و نيز قانونگذاري و وضع  عدالت اداري بخشهايي از آيين
 خارج از اختيارات وزير دادگستري بوده ابطال گرديده ولي موادي ديگر از همين مجازات که

باشد به لحاظ اين که مورد خواسته  نامه که متضمن تعيين مجازات و تشديد مجازات مي آيين
  .شاکي نبوده مورد رسيدگي قرار نگرفته، تقاضاي رسيدگي و ابطال اين مواد را به شرح زير دارد

 از ٤نامه، بدون هيچ دليلي حق اعتراض به مجازاتهاي کمتر از درجه  آيين ٧٥ـ در ماده ١
  .نامه نبوده است کننده آيين سلب حق اعتراض در صالحيت مقام تصويب محکوم عليه سلب شده،

 مجازاتهايي براي متخلف تعيين شده و تعيين ٧٦ـ با عنايت به اينکه در ماده ٢
رجه که مستلزم سلب امتياز و حقي است که مجازات مخصوصاً مجازاتي مانند تنزل د

شود، خارج از صالحيت مقام  وکيل قبالً تحصيل نموده و مجازات سنگيني محسوب مي
 موجود ١٣١٥ قانون وکالت مصوب ٥١کننده بوده بعالوه همين مجازاتها در ماده  تصويب

نامه  آن در آيينرسد درج مکرر  تواند ناسخ قانون شود لذا به نظر مي نامه نمي است و آيين
  .ضرورت نداشته و بايد حذف شود

نامه، به دادگاه تکليف شده که متخلف را به مجازات يک تا دو   آيين٨٤ـ برابر ماده ٣
درجه شديدتر محکوم نمايد که اين تکليف نيز قانونگذاري و تعيين تکليف براي دادگاه و 

  ».ق تقاضاي رسيدگي داردلذا در موارد فو. تعيين مجازات است که مخالف قانون است
در پاسخ به اخطار رفع نقصي که از طرف دفتر هيأت عمومي براي شاکي ارسال 

 ثبت دفتر هيأت ١٨/٤/١٣٩٣ ـ ٥٢٣که به شماره اي  شده بود، وي به موجب اليحه
  :عمومي شده اعالم کرده است که

ام کمتر از نامه مورد نظر، حق اعتراض معترض نسبت به احک  آيين٧٥ـ برابر ماده ١«
که ( از او سلب شده ولي حق اعتراض نسبت به اين آراء به مقامات ٤مجازاتهاي درجه 

داده شده و اين امر بر خالف انصاف ) نامه هستند کننده آيين شاکي تلقي شده و تصويب
است زيرا محکوميت، محکوميت است و هيچ دليلي وجود ندارد که يکي از طرفين حق 

کننده   تصويبمقام. شته باشد و همين حق از طرف ديگر سلب شده باشداعتراض به رأي را دا
حق اعتراض قائل شده و طرف ) ١٦ماده (نامه که قوه مجريه بوده براي خود  اين آيين

 ٤با عنايت به بند . ديگر را از اين حق محروم کرده که مخالف اصول عدالت و انصاف است
 قانون ٦ را به استناد ماده ٥١ري که ماده  ديوان عدالت ادا٢٧/٢/١٣٨٣ ـ ٦٦دادنامه 

  . قانون فوق است٦ نيز مغاير ماده ٧٥ هلم يکن دانسته، ماد کان
ـ برابر تمام قوانين و اصول دادرسي، براي هيچ فعل يا ترک فعلي مجازاتي نيست ٢

قانون مصوباتي است که توسط مراکز قانونگذاري و يا  مگر به موجب قانون، مراد از
نامه که مفسر قانون است  شود و آيين  آنها در حدود اختياراتشان وضع مينمايندگان

نامه که براي متخلف مجازات وضع        آيين٧٦تواند واضع قانون باشد در نتيجه ماده  نمي
 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري چنين ٦٦برابر رأي شماره . کرده مخالف قانون است

...) اعده آمره مشعر بر تعيين مجازات محروميت متضمن وضع ق(... استدالل شده که 
لذا واضح است که قوه مجريه . خارج از حدود اختيارات قوه مجريه تشخيص گرديده

استناد اينجانب براي ابطال اين ماده همان .. توانسته مجازات انتظامي وضع نمايد نمي
ادخواست اشاره  است به عالوه همان طور که در د٦٦استدالالت مندرج در رأي شماره 

نامه نيست   نياز به درج آن در آيين١٣١٥ام، با وجود همين موارد در قانون سال  کرده
  . است نشانگر لزوم تصويب آن از سوي قانونگذار١٣١٥برعکس درج اين موارد در قانون سال 

 به آنها پرداخت شده جرم انگاري است ٨٣ تا ٧٧ـ موارد و مصاديق تخلف که در مواد ٣
در صالحيت قانونگذار است و قوه مجريه حق اينکه کدام عمل تخلف ) تخلف(يين جرم که تع

مخصوصاً در مواردي نظير رفتار برخالف شان وکالت که نه تعريفي از آن شده (است را نداشته 
کننده است که  و نه مصداقي دارد و تشخيص رفتار خالف شان فقط به عهده مقام رسيدگي

...  رأي هيأت عمومي ٦برابر بند . خالف شان محسوب نمايد و يا نکندتواند عمل واحد را  مي
... اختصاص به مقنن دارد... نظر به اينکه وضع قوانين آمره در خصوص تعيين تخلفات انضباطي 

 قوه مجريه به تعـيين موارد تخلـف پرداخته که خارج از ٨٣ تا ٧٧شود که در مواد  مالحظه مي
  . ديوان عدالت اداري ٦٦با توجه به استدالالت رأي . حدود اختياراتش بوده است

ـ با توجه به عرايض فوق و اينکه قوه مجريه حق تعيين مصاديق تخلف و جرم ٤
 وقتي قوه مجريه حق ٦٦ رأي شماره ٦انگاري را نداشته و بنا به استدالل مندرج در بند 

 مورد تشديد مجازات تعيين مصاديق تخلف و تعيين مجازات را ندارد حق وضع قانون در
 لذا به شرح ٦٦ رأي شماره ٧ و٦مستند به استدالالت بندهاي . را هم ندارد) ٨٤ماده (

  ».عرايض فوق تقاضاي رسيدگي به شرح خواسته را دارد
 که ثبت دفتر ١٣/٢/١٣٩٥ ـ ١٧٠که به شماره اي  آقاي مرتضي کاوياني طي اليحه

  :کهانديکاتور هيأت عمومي شده اعالم کرده است 

  هيأت عمومي محترم ديوان عدالت اداري«
  :دارد با احترام و سالم در ايضاح نسبت به خواسته معروض مي

 که مورد ايراد ٧٦رسد ماده   قانون به نظر مي١٤با مداقه در قانون و مالحظه ماده 
اينجانب واقع شده مغايرت اساسي با قانون نداشته باشد لذا مراتب معروض گرديد تا از 

  ».د خواسته شده در دادخواست کسر شودموار
 قانون پيش گفته در هيأت تخصصي اداري و استخدامي ٨٤پرونده در اجراي ماده 

نامه مورد اعتراض و   آيين٨٤ الي ٧٧شود و اين هيأت مواد  ديوان عدالت اداري مطرح مي
 دادگاه نامه ناظر بر حق اعتراض وزير دادگستري نسبت به آراء  آيين٧٥فرازي از ماده 

 ٢٢/٣/١٣٩٥ ـ ٦انتظامي وکال را مغاير قانون تشخيص نداده و به موجب دادنامه شماره 
کند و اين رأي به لحاظ عدم اعتراض از سوي رئيس ديوان  رأي به رد شکايت صادر مي

براي رسيدگي . ر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافتـعدالت اداري و يا ده نف
  .           نامه پرونده به هيأت عمومي ارجاع شد  از آيين٧٥  ساير فرازهاي مادهبه

 با حضور رئيس و معاونين ١٩/٢/١٣٩٦هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 
ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از 

  .درت کرده استبحث و بررسي با اکثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبا
   هيأت عموميرأي

 از شکايت و درخواست ابطال ١٩/١/١٣٩٤الف ـ با توجه به اينکه شاکي طي نامه مورخ 
، منصرف ١٣٣٤ مصوب سال اليحه قانوني استقالل کانون وکالي دادگسترينامه   آيين٧٦ماده 

  .دشده است بنابراين در اين قسمت موجبي براي رسيدگي و اتخاذ تصميم وجود ندار
 مصوب سال اليحه قانوني استقالل کانون وکالي دادگستري ١٤ب ـ مطابق ماده 

 نسبت به وکيل مورد تعقيب قطعي است و دادسراي ٣ و ٢ و ١، مجازاتهاي درجه ١٣٣٤
توانند   به باال مي٤انتظامي وکال و رئيس کانون از حکم برائت و از مجازاتهاي درجه 

نامه اليحه قانوني ياد شده   آيين٧٥ه مراتب حکم ماده با توجه ب. تقاضاي تجديدنظر کنند
 بيني پيش به باال ٤در قسمتي که حق اعتراض براي محکوم عليه نسبت به مجازات درجه 

  .شده است منطبق با قانون بوده و قابل ابطال تشخيص نشد
نامه مورد اعتراض براي رئيس کانون و دادستان،   آيين٧٥ج ـ از آنجا که در ماده 

بيني شده و اين در حالي است  االطالق حق اعتراض نسبت به آراء دادگاه انتظامي پيش ليع
 قانون مذکور حق اعتراض نسبت به حکم برائت و مجازاتهاي ١٤که اين مقامات مطابق ماده 

 اليحه ١٤ در اين قسمت مغاير حکم ماده ٧٥ به باال را دارند، اطالق حکم ماده ٤درجه 
قانون  ٨٨ و ماده ١٢ ماده ١نون وکالي دادگستري است و به استناد بند قانوني استقالل کا

ضمناً . شود  ابطال مي١٣٩٢ مصوب سال تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري
 اليحه قانوني مزبور حق اعالم تخلف وکيل به مراجع مربوط را ١٥چون مقامات موضوع ماده 

 حق اعتراض نسبت به احکام ١٥مات موضوع ماده دارند و در اين اليحه قانوني براي مقا
 در قسمتي که براي مقامات ٧٥بيني نشده است، بنابراين حکم ماده  دادگاه انتظامي پيش

 اليحه قانوني حق اعتراض نسبت به احکام دادگاه انتظامي تعيين شده مغاير ١٥موضوع ماده 
آيين دادرسي ديوان شکيالت و قانون ت ٨٨ و ماده ١٢ ماده ١قانون است و به استناد بند 

  .شود  ابطال مي١٣٩٢ مصوب سال عدالت اداري
  رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي

  
  ٢/٣/١٣٩٦                                                                           ٩٢/٦٤١/ره هـشما

  بسمه تعالي
  جناب آقاي جاسبي

  محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايرانمديرعامل 
  با سالم

 مورخ ١١٧يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 
  : با موضوع١٩/١/١٣٩٦

ريزي و توسعه استان   مصوبات جلسه شوراي برنامه١٠ و ٩ و ٨ابطال بندهاي «
  .گردد  پيوست ارسال ميجهت درج در روزنامه رسمي به» ١٩/١٢/١٣٩١گلستان مورخ 

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

  ٩٢/٦٤١: روندهالسه پک     ١١٧ :ماره دادنامهش      ١٩/٢/١٣٩٦: خ دادنامهتاري
  يوان عدالت اداري ديأت عمومي ه:مرجع رسيدگي

  وان محاسبات کشوري د:يشاك
 ي مصوبات جلسه شورا١٠ و ٩،  ٨ ي ابطال بندها:موضوع شکايت و خواسته

  ١٩/١٢/١٣٩١ و توسعه استان گلستان مورخ ريزي برنامه
بات کشور ـوان محاسـلس و تفريغ بودجه ديـاون حقوقي، مجـ مع:گردش کار

  : اعالم کرده است که٢٥/٦/١٣٩٢ ـ ٥٨٣/٢٠٠٠٠ت نامه شماره ي موجب شکابه
  يالت اداروان عدي ديأت عمومياست محترم هير«

  کميسالم عل
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 و ريزي  شوراي برنامه١٩/١٢/١٣٩١احتراماً در خصوص مفاد دهمين صورتجلسه مورخ 
 سرپرست معاونت ٢٣/١٢/١٣٩١ـ١٦٥٠٢٨ به شماره يتوسعه استان گلستان ابالغ

  :رساند مي گلستان به استحضار ي استاندارريزي برنامه
، يريگ ميبه منظور تصم«وسعه قانون برنامه پنجم ت) ١٧٨(ماده ) الف(وفق بنـد 

 و بودجه استانها، در چهارچوب ريزي برنامه و نظارت در امور يت، هماهنگيب، هدايتصو
 و توسعه هر استان ريزي برنامه يکالن کشور، شوراهاي  ياستها و خط مشيبرنامه ها و س

  »...شود  ميلياست استاندار تشکيبه ر
نامه اجرايي اين ماده شامل شرح وظايف،  يينآ«ماده موصوف ) ه(از سوي ديگر حسب بند 

ريزي و توسعه استان و کميته  اختيارات مندرج در اين ماده و کارگروههاي تخصصي شوراي برنامه
  :مع الوصف» .رسد ريزي شهرستان به پيشنهاد معاونت به تصويب هيأت وزيران مي برنامه

ت يريف معاونت توسعه مديل که متضمن تکالذکر فوقمصوبه ) ٨(ل بند يمفاد ذ: اوالً
مابر با شرکت عصر ي سامانه سيباني استان نسبت به عقد قرارداد پشتيو منابع انسان

 و ريزي برنامه يف شورايتها و وظايباشد خارج از صالح ي مي آتي سالهاي دانش طيفناور
 نامه تصويبموضوع ( مذکور ي شورايي اجرانامه آيين) ٣(توسعه استان مصرح در ماده 

. باشد  مير با ماده مزبوريو مغا) رانيأت وزي ه١٤/٨/١٣٩٠ ـ ه٤٧٢٢١ت/١٦٢١٧٨ماره ش
 يقانون برگزار) ١(ماده ) ب(ن طرف قرارداد حسب بند ييگر انعقاد قرارداد و تعي دياز سو

ن و مقررات ير قواني مقرر در قانون موصوف و سايفات قانونيت تشريد با رعايبا  ميمناقصات
صورتجلسه مطروحه که بدون ) ٨(ن اساس، مفاد شق دوم بند يبر ا. دريمربوط صورت پذ

ن طرف قرارداد موضوع بند مذکور ييفات مذکور ناظر بر انعقاد قرارداد و تعيت تشريرعا
  .قانون مرقوم است) ١(ر با ماده يباشد مغا  مياد شدهي يتوسط شورا

قانون برنامه پنجم توسعه ) ١٧٩(ماده ) الف(نظر به اينکه به موجب مفاد ذيل بند : ثانياً
اي و توزيع سرجمع  اعتبارات هزينه» دستگاه ـ برنامه«توزيع ...  «١٣٨٩مصوب سال 

ريزي و توسعه استان  اي شهرستانها بر عهده شوراي برنامه اعتبارات تملک داراييهاي سرمايه
زيع و ابالغ مصوبه مورد بحث از حيث اينکه ناظر بر تفويض اختيار تو) ٩(لذا بند » .است

  .باشد مغاير با ماده مذکور است  استانداري مييريز اعتبارات موصوف به معاونت برنامه
 و تـوسعه ريزي برنامه ي شـورايي اجـرانامه آيين) ٤(مـاده ) ز(مستفاد از بنـد : ثالثاً
د يبا  مي موصوفنامه آيين مندرج در ي تخصصيشنهادات و مصوبات کارگروههاياستـان، پ

 صورتجلسه صدرالذکر که ابالغ مصوبات )١٠(اد شده برسد لذا بند ي يب شورايوبه تص
ب توسط ي را بدون تصوي مجري به دستگاههاي و شهرسازيير بنايشده کارگروه زتأييد 
 موصوف و مآالً نامه آيينر با مفاد يز کرده است مغاي و توسعه استان تجوريزي برنامه يشورا
 مواد ي هذا در اجرايعل. باشد  ميقانون برنامه پنجم توسعه) ١٧٨(ماده ) ه(ر با بند يمغا

، ١٣٩٢ مصوب سال يوان عدالت اداري دين دادرسييالت و آيقانون تشک) ١٣(و ) ١٢(
  ».ب مورد استدعاستير از مصوبه مبحوث عنه از زمان تصويابطال موارد مغا

  :ر استي مورد اعتراض به قرار زيمتن مصوبه در قسمتها
مابر و معاونت ي سامانه سيبانياعتبار پشت تأمين  نسبت بهريزي برنامهنت معاو ـ ٨«

 سامانه مزبور با شرکت يباني نسبت به عقد قرارداد پشتيت و منابع انسانيريتوسعه مد
  .ندي بعد اقدام نماي سالهاي دانش طيعصر فناور

ار از سوي ـ در صورت عدم برگزاري جلسه تا پايان سال جاري و ابالغ هر گونه اعتب٩
ريزي و توسعه استان به معاونت  ريزي و نظارت راهبردي به استان، شوراي برنامه معاونت برنامه

  .دهد نسبت به توزيع و ابالغ آن به دستگاههاي اجرايي اقدام نمايد ريزي استانداري اجازه مي برنامه
 مورد تأييد قرار ١٩/١٢/١٣٩١خ ـ کليه مصوبات کارگروه زيربنايي و شهرسازي تا تاري١٠

ريزي و توسعه استان  گرفت، در صورت عدم برگزاري جلسه تا پايان سال جاري، شوراي برنامه
دهد در صورت برگزاري جلسه مصوبات مربوطه را به  به کارگروه زيربنايي و شهرسازي اجازه مي

  ».غ نمايدشرط رعايت کليه قوانين و مقررات به دستگاههاي مجري جهت اجرا ابال
 ريزي و اشتغال استانداري گلستان به موجب در پاسخ به شکايت مذکور، معاون برنامه

  :ح داده است کهي توض٢٤/١٠/١٣٩٢ ـ ١١٥٦٦٧حه شماره يال
   يوان عدالت اداري ديأت عمومير محترم دفتر هيمد«

  با سالم
 دادخواست ص در خصو١٤/٨/١٣٩٢ـ ٩٢/٦٤١احتراماً، در پاسخ به نامه کالسه پرونده 

 ١٩/١٢/١٣٩١ريزي و توسعه استان مورخ  ديوان محاسبات کشور بابت مصوبات شوراي برنامه
  :گردد  ميميل جهت استحضار تقديموارد به شرح ذ

، ي طراحي براي دانش طرف قرارداد قبلينکه شرکت عصر فناوريت به ايبا عنا: اوالً
 يباني خدمات پشتي که امکان واگذارمابر بودهيگاه سي پاير امورات نرم افزارينصب و سا

 طرف ي و تخصصيد به لحاظ فني نبوده و الجرم شرکت مزبور بايگريسامانه به شرکت د
ت يب مصوبه مورد نظر به لحاظ اهميلذا به منظور شورا از تصو. گرفت  ميقرارداد قرار

 چنين جلوگيريريزي براي پشتيباني پايگاه و هم موضوع تأمين اعتبار از سوي معاونت برنامه
  . بوده استي و هم به لحاظ زماني هم به لحاظ مالياضافهاي  نهياز هز

 و ريزي برنامه ين جلسه شوراينکه صورتجلسه مورد اشاره آخريت به ايبا عنا: اًيثان
 دارد که يع اعتباراتي بوده که مصوبه فوق صرفاً دال بر توز١٣٩١ال ـعه استان در سـتوس

نکته قابل توجه . گردد  ميان سال اضافهي به موجب قانون در پايانبه سرجمع اعتبارات است
 صرفاً ريزي برنامه ين جلسه شورايرفته بعد از آخرينکه ابالغ اعتبارات صورت پذيا

 کشور ي نظارت راهبردريزي برنامهباشد که از جانب معاونت   مي متفرفهيفهاياعتبارات رد
. گردد  مي سال ابالغزن رويمدتاً در آخر و عيي اجرايو به صورت مشخص به دستگاهها

زات ي و تجهآالت ماشين از محل فروش ينيگزي جاينهايد ماشيخر«ر ابالغ اعتبار ينظ
ار يض اختيلذا تفو.... و »  گرگانيمصل«ه يا ابالغيو » مربوط به اداره کل ثبت احوال استان

ن لحظات ي در آخرين روز و حتيرـسه شورا در آخـ جليکان برگزارـبه واسطه عدم ام
 امکان يل اتمام سال ماليز به دلي است اخذ مصوبه در سال بعد نيهي بوده و بد١٣٩١سال 

ان ذکر است ارائه راهکار از جانب آن مقام در خصوص رفع مشکل يشا. باشد  نميريپذ
  .باشد  ميد امتناني سال مزياني پاياستان در موارد مشابه در روزها

والً به دليل حجم باالي کار در پايان سال و ضيق وقت امکان برگزاري از آنجا که معم: ثالثاً
به نحوي که براي پاسخگويي به مشکالت . باشد ريزي وتوسعه ميسر نمي جلسات شوراي برنامه

مردمي شورا به کارگروه زيربنايي و شهرسازي اجازه داده تا با رعايت قوانين و مقررات در صورت 
کارگروه مربوطه طي دو نوبت . ن را به دستگاههاي متولي ابالغ نمايدبرگزاري جلسات، مصوبات آ

اي از دبير کارگروه خواسته  اقدام به برگزاري جلسه نمود که هيچ مصوبه اجرايي نداشته و طي نامه
شد در صورت نهايي شدن تصميمات در کارگروه آن مصوبات را براي اخذ نظرات اعضاي شوراي 

  ».ان به دبيرخانه ارسال تا مورد تأييد شورا قرار گيردريزي و توسعه است برنامه
ن يس و معاوني با حضور رئ١٩/٢/١٣٩٦خ ي در تاريوان عدالت اداري ديأت عموميه

ل شد و پس از يوان تشکي و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان عدالت اداريد
  .ه است مبادرت کردير به صدور رأيت آراء به شرح زي با اکثريبحث و بررس

   هيأت عموميرأي
 که ١٣٨٠ مصوب سال قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ٤٤مطابق ماده 

 دوره ي براراني اي اسالميقانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهور ٢٢٤ موجب ماده به
ف و يرالذکر، وظاي قانون اخ١٧٨ن بر اساس ماده يذ شده است و همچنيبرنامه پنجم تنف

 يي اجرانامه آيين ٣در ماده . ن شده استيي و توسعه استان تعريزي برنامه يوراارات شياخت
 و توسعه استان ريزي برنامه يارات شورايف و اختيز وظايش گفته ني قانون پ١٧٨ماده 

ت و ي از مصوبه مورد شکا١٠ و ٩ ، ٨ يب بندهاينکه تصوينظر به ا. احصاء شده است
 و توسعه استان به شرح مذکور ريزي برنامه يشوراف يف مقرر در آن از جمله وظايتکال

 و توسعه استان ريزي برنامه يارات شوراي مذکور از حدود اختين بندهايست، بنابراين
ن ييالت و آيقانون تشک ٨٨ و ماده ١٢ ماده ١گلستان خارج است و به استناد بند 

  .شود  مي ابطال١٣٩٢ مصوب سال يوان عدالت اداري ديدادرس
  ت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهراميرئيس هيأ

  
  ٢/٣/١٣٩٦                                                                         ٩٢/٥٧١/ره هـشما

  بسمه تعالي
  جناب آقاي جاسبي

  مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايران
  با سالم

 مورخ ١١٨ن عدالت اداري به شماره دادنامه يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوا
  : با موضوع١٩/٢/١٣٩٦

 سازمان امور ١٣٩١ دستورالعمل خوداظهاري مالياتي سال ٩ و ٨ ، ٦، ٧ابطال بندهاي «
هاي مالياتي  ظهارنامهامالياتي كشور مبني بر اعمال شرايط مازاد بر شرايط قانوني براي قبول 

  .گردد  درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال ميجهت» .باشد  قانوني نمي]خوداظهاري[
ـ مهدي دربين   مديركل هيأت عمومي و سرپرست هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري 

  
  ٩٢/٥٧١: روندهالسه پک       ١١٨ :ماره دادنامهش        ١٩/٢/١٣٩٦: خ دادنامهتاري

  يوان عدالت اداري ديأت عمومي ه:مرجع رسيدگي
  ندد زي جمشي آقا:يشاك

 ي دستورالعمل خوداظهار٩ و ٨، ٧، ٦ ي ابطال بندها:موضوع شکايت و خواسته
   کشورياتي سازمان امور مال١٣٩١ سال ياتيمال

 دستورالعمل ٩ و ٨، ٧، ٦ ي ابطال بندهاي به موجب دادخواستي شاک:گردش کار
ت  کشور را خواستار شده و در جهياتي سازمان امور مال١٣٩١ سال ياتي ماليخوداظهار

  :ن خواسته اعالم کرده است کهييتب
  کميسالم عل«

الذکر از سوي سازمان امور مالياتي کشور  با احترام در خصوص دستورالعمل ابالغي فوق
  .دارد باشد که به استحضار جهت صدور رأي تقديم مي ايرادات به شرح ذيل مشهود مي

ان امور مالياتي سازم:  قانون مالياتهاي مستقيم چنين آمده است که١٥٨در ماده 
تواند در مورد بعضي از منابع مالياتي کالً يا جزئاً و در نقاطي که مقتضي بداند طبق  کشور مي

هاي مؤديان  آگهي منتشره در نيمه اول هر سال اعالم نمايد که در سال بعد اظهارنامه
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ي از آنها مالياتي را که به موقع تسليم نموده باشند بدون رسيدگي قبول نموده و فقط تعداد
ه طور نمونه بدين معني کـه مثالً . گيري و طبق مقررات مـورد رسيدگي قرار خواهد داد را ـب

يا در منبع ماليات بر درآمد امالک ) صاحبان درآمد مشاغل(مؤديان در منبع ماليات مشاغل 
ليکن سازمان . در صورت تسليم به موقع اظهار نامه مالياتي مشمول اين ماده خواهند بود

رغم صراحت ماده  امور مالياتي کشور منافع اين ماده قانوني را يک طرفه مصادره نموده و علي
  .نمايد قانوني و بدون در نظر داشتن حکم عام آن استفاده خاص نموده و مي

در ماده قانوني مذکور به هيچ عنوان صحبتي از ماليات نشده است ليکن سازمان امور 
 تنها شرط را براي مؤديان مالياتي پرداخت ماليات اعالم کرده مالياتي کشور در آگهي منتشره

در ماده قانوني مذکور به اظهارنامه مالياتي به طور عام اشاره شده و کليه اظهارنامه ها اعم . است
  .از اينکه در آنان درآمد و يا حتي زيان ابراز شده باشد مشمول حکم اين ماده خواهند بود

ن ماده اعالم ي را در بخش مشاغل مشمول ايينامه هاسازمان مذکور تنها اظهار
 درصد ١٦ و ١٤ز حداقل يات متعلق را نيات اظهار کرده و مالينموده که درآمد مشمول مال

 ين حکمي که چني در صورت.اند باالتر از سال قبل پرداخت کرده) تيبه تناسب محل فعال(
ن ماده ي دامنه شمول حکم ا نشده وبيني پيشم ي مستقياتهاي قانون مال١٥٨در ماده 

  مذکور صحبت ازيدر ماده قانون. خواهد بوداند  ان هم اعالم کردهيکه زي مؤديان  برايحت
 بر اساس عرف و گيري ي نمونهاست و معناي مؤديان ميتسلهاي   اظهارنامهگيري نمونه

 ياتيلکن سازمان امور ماي است، لي و تصادفيق اتفاقيمنطق انتخاب اظهارنامه ها به طر
 دست ياتين ماليت ننموده و نمونه ها را به شکل مشخص و با نظر مامورين امر را رعايا
  ».باشد  ميت قانون مربوطهيز از موارد عدم رعاين موضوع نيکنند که ا  مين و انتخابيچ

 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال ٨١در پي اخطار رفع نقصي که در اجراي ماده 
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري براي شاکي ارسال شده بود، به موجب  از طرف دفتر ١٣٩٢

ـ ١٢٠٠اليحه شماره    : ثبت دفتر انديکاتور هيأت عمومي شده، پاسخ داده است که١٠/٩/١٣٩٢ 
 و کالسه ٩٢٠٩٩٨٠٩٠٠٠٥٦٢٥٣ه رفع نقص شماره ياحتراماً، در پاسخ به اخطار«

  شاکي پرونده آقاي جمشيد زند بهجانبـ مربوط به اين٢١/٧/١٣٩٢ـ ٩٢/٥٧١ده ـپرون
 ٤/٤/١٣٩٢ دستورالعمل مورخ ٩ و ٨، ٧، ٦ ينجانب به بندهايرساند که ا  مياستحضار

اد شده سازمان امور ي ي مورد اعتراض است که با توجه به بندهاياتيسازمان امور مال
شده  بيني  مؤديان پيش که بريالت قانوني متفاوت تسهيتهايجاد محدودي ضمن اياتيمال

  ». نفع خود محدود کرده استک طرفه بهياست 
  :ر استي به قرار زي مورد اعتراض شاکيمتن بندها

  ـ ١«
  ـ ٢
  ـ ٣
  ـ ٤
   ـ ٥
ات ي آنها نسبت به مال١٣٩١ عملکرد سال يات ابرازي که ماليياظهارنامه ها ـ ٦

 ١ يت بندهاير کمتر نباشد با رعاي از حداقل به شرح جدول ز١٣٩٠ عملکرد سال يقطع
    . فوق مشمول خوداظهار خواهد بود٣ يال

  ساير نقاط کشور  شهر تهران و مراکز استانها  صاحبان مشاغل
  %١٢  %١٤  صاحبان مشاغل داراي پروانه توليدي

  %١٤  %١٦  ساير مشاغل
  :طير شراي و ساينمونه انتخاب

بين   ازيدگي رسي برايم نمونه انتخابي مستقياتهاي قانون مال١٥٨ ماده يدر اجراـ ٧
آن، )  درصدپانزده% (١٥هاي تسليمي در چارچوب خوداظهاري حداکثر به ميزان  اظهارنامه

ات و ي مورد قبول واقع و درآمد مشمول ماليدگي بدون رسيانتخاب خواهند شد و مابق
  . خواهد بودي قطعيات ابرازيمال

 ،١٣٩١ سال مه اوليراالنتشار در نيکثهاي   منتشره در روزنامهيت به آگهيبا عنا ـ ٨
ات آنها بر اساس يمال) ١٣٩٠ تا ١٣٨٦ يعملکرد سالها (ي سال متوال٥که ظرف مؤدياني 
 مشمول ١٣٩١ عملکرد سال يات آنها براي شده است، ماليا توافق قطعي يخوداظهار
  .ن خواهد شديي تعيدگيق رسين دستورالعمل نبوده و از طري موضوع ايخوداظهار

 ياتهاي قانون مال٩٦ موضوع بنـد الف مـاده ١٢ و ٧ ي الـ١ يفهايردـ مؤديان ٩
 مورد ياتي نبوده و پرونده آنها کالً توسط اداره امور ماليم مشمول خوداظهاريمستق

  ».يردگ  مي قراريدگيرس
 در پاسخ به شکايت مذکور، مديرکل دفتر حقوقي سازمان امور مالياتي کشور به موجب

  :ح داده است کهي توض٢٤/١٢/١٣٩٢ ـ د/٣٨٤٣٠/٢١٢حه شماره يال
  کميسالم عل«

 موضوع دادخواست آقاي جمشيد زند بخواسته ٩٢/٥٧١  در خصوص پرونده کالسه 
 به ١٣٩١ دستورالعمل خوداظهاري براي ماليات عملکرد سال ٩ و ٨ و ٧ و ٦ابطال بندهاي 

ه  سازمان امور مالياتي کشور به پيوست تصوير نامه شمار٤/٤/١٣٩٢ص ـ /٥٧٦٥/٢٠٠شماره 
ـ /٣٥٥٨٢/٢٣٢   :رساند  دفتر فني و حسابرسي مالياتي ايفاد و به استحضار مي٤/١٢/١٣٩٢د 

 کشور ياتيباشد سازمان امور مال ي ميخواهان در شرح دادخواست خود مدعـ ١
رغم صراحت و يک طرفه مصادره نموده و عليم را ي مستقياتهاي قانون مال١٥٨منافع ماده 

ن يد که در رابطه با اينما مين استفاده خاص نموده و بدون در نظر داشتن حکم عام آ
م مصوب ي مستقياتهاي قانون مالي اصالح١٥٨ان ذکر است مطابق حکم ماده يموضوع شا

ا ي کالً ياتي از منابع ماليتواند در مورد بعض  مي کشورياتيسازمان امور مال« ٢٧/١١/١٣٨٠
د يمه اول هر سال اعالم نمايدر ن منتشره ي بداند طبق آگهي که مقتضيجزئاً و در نقاط

م نموده باشند بدون يمزبور را که به موقع تسلهاي مؤديان  که در سال بعد اظهارنامه
ن ي و طبق مقررات اگيري  نمونه از آنها را به طوري قبول نموده و فقط تعداديدگيرس

» تواند يم« لفظ يرين خصوص به کارگيدر ا: اوالً» . قرار خواهد داديدگيسازمان مورد رس
ن موضوع بر اساس ي اي اجرايار چگونگيانگر اختي قانونگذار بيدر صدر ماده از سو

تنها : اًيثان.  بودهيا جزئي ي به صورت کلياتين منابع متعدد ماليدستورالعمل صادره از ب
مه اول هر سال بنابر ضوابط ي در ني بر اساس حکم ماده مذکور انتشار آگهيشرط مقتض

ده يت گرديز رعاين موضوع نيباشد که ا ي مياتيمال مؤديان  جامع بهرساني عاطال و يزمان
 خواهان در خصوص عام بودن حکم و مصادره منافع آن به صورت ين رو ادعاياست از ا

  .باشد ي مي و فاقد وجاهت قانونيک طرفه واهي
ند يم فرآي مستقياتهاي قانون مال١٥٨فارغ از موضوع و استناد حکم ماده ـ ٢

ات که همه ساله توسط سازمان متبوع وفق يات و درآمد مشمول مالي ماليداظهارخو
 و ياتي صادره و با در نظر گرفتن منابع متعدد مالي و مفاد دستورالعملهايمقررات قانون

 مؤديان  بوده کهياري اختيرد مآالً امريپذ  مي صورتيند خوداظهاري آنها با فرايسازگار
 که صاحبان مشاغل دچار ضرر و يتاً در موارديآن ندانسته و نها را مکلف به قبول ياتيمال
 مي مستقياتهاي قانون مال٩٥گردند با ارائه اسناد و مدارک مثبته مطابق ماده   ميانيز

  .ندي خود اقدام نمايتواند نسبت به اثبات ادعا مي
ش ي افزاهـ با عنايت با احکام برنامه پنجساله و بودجه سنواتي کل کشور که صراحتاً ب٣

ن نحوه يي تعيد داشته و از طرفيبودجه تاک تأمين  از منابعيکيات به عنوان يسهم مال
ن موضوع به صورت يده که ايق دستورالعمل مشخص گرديز از طري ني خوداظهاريچگونگ

 يچ گونه تعارضيده باشد لذا هين موضوعه که به آن اشاره گرديد مخالف قواني نبايماهو
  .باشد  درصد افزايش ماليات بر اساس سابقه، در منابع مالياتي مشهود نميدر رابطه با تعيين

 يراديچ گونه اي خواهان بدون هي دستورالعمل از سو٧درخواست ابطال بند ـ ٤
 به عنوان جز گيري  نمونه، انجامي خوداظهاريباشد چرا که در صورت اجرا  ميمحل تامل

 ريپذ امکان% ١٥يزان رت رندوم حداکثر به مارات سازمان متبوع بوده و به صوينفک اختيال
در مورد «م و عبارت ي مستقياتهاي قانون مال١٥٨باشد و از توجه به صدر حکم ماده  مي
با توجه به تنوع منابع »  از آنهايفقط تعداد«ن عبارت يو همچن» ياتي از منابع ماليبعض
 در خصوص ياريورت اخت قانونگذار، نحوه انتخاب به صيار حاصله از سوي و اختياتيمال

  .باشد ي ميمنابع مذکور قابل تسر
 ياي گذشته از مزاي که در سالهاياتيمال مؤديان ن محدود کردنيهمچن ـ ٥  

ارات حاصله مطابق حکم ماده ي با توجه به اختيز منافاتيناند   استفاده نمودهيخوداظهار
» ا جزئاًيکالً « استفاده از الفاظ نکه قانونگذار بايم نداشته کما اي مستقياتهاي قانون مال١٥٨

ک يار تفکيباشد اخت  ميزي نياتيمال مؤديان  بهي که قابل تسرياتيدر خصوص منابع مال
ز به سازمان متبوع ي نيرش خوداظهاري پذيمنابع مذکور را با توجه به صاحبان آنها، برا

  . نداردلذکرا فوق با حکم ماده يچ گونه منافاتين موضوع مآالً هيض نموده و ايتفو
 يش گفته، مفاد بندهايحات پي و توضيوستيت به مفاد نامه پيهذا با عنايعل
ارات صادر شده ي بوده و در حدود اختياتين ماليناً منطبق با مقررات و قواني ععنه معترض

 آن از قضات يت بالوجه و استواري و رد شکايدگي رسالذکر فوقت مندرجات ياست با رعا
  »يرکل دفتر حقوقيمد ـ . مورد استدعاستيعدالت اداروان ي ديأت عموميه

 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ٨٤در اجـراي ماده 
شود و   پرونده به هيأت تخصصي اقتصادي، مالي و اصناف ديوان عدالت اداري ارجاع مي١٣٩٢

 از دستورالعمل خوداظهاري ٩ بند ٢٨/١١/١٣٩٤ـ ٣٨٢هيأت مذکور به موجب دادنامه شماره 
رأي مذکور به علت عدم . مالياتي را قابل ابطال تشخيص نداد و رأي به رد شکايت صادر کرد

  .اعتراض از سوي رئيس ديوان عدالت اداري و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافت
أت ير کار ه در دستوياتي مالي دستورالعمل خوداظهار٨ و ٧ و٦ ي به بندهايدگيرس

  .                   قرار گرفتيعموم
ن يس و معاوني با حضور رئ١٩/٢/١٣٩٦خ ي در تاريوان عدالت اداري ديأت عموميه

ل شد و پس از يوان تشکي و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان عدالت اداريد
  . مبادرت کرده استير به صدور رأيت آراء به شرح زي با اکثريبحث و بررس

  
   هيأت عموميرأي

 به وزارت امور ١٣٦٦م مصوب سال ي مستقياتهاي قانون مال١٥٨مطابق ماده 
 يا جزئاً و در نقاطي کالً ياتي از منابع ماليار داده شده در مورد بعضي اختيي و داراياقتصاد

د که در سال بعد، يمه اول هر سال اعالم نماي در ني بداند با انتشار آگهيکه مقتض
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 قبول نموده يدگيم کرده باشند بدون رسيمزبور را که به موقع تسلهاي مؤديان  اظهارنامه
.  دهدگيري و طبق مقررات اين قانون مورد رسيدگي قرار و فقط تعدادي از آنها را به طور نمونه

 نظر به اينکه در ماده قانوني ياد شده شرايط و ضوابط مورد نظر قانونگذار در قبول اظهارنامه
 درآمد ي براي دستورالعمل خوداظهار٨ و٧ و ٦ ين بندهايم شده است، بنابرااعالمؤديان 

 يط قانوني را مازاد بر شرايگريط دي که شرا١٣٩١ات عملکرد سال يات و ماليمشمول مال
 در نظر گرفته است، خالف قانون و خارج از حدود ياتيمالهاي   قبول اظهارنامهيبرا

 قانون ٨٨ و ماده ١٢ ماده ١ص شد و با استناد به بند ي تشخياتيارات سازمان امور مالياخت
  .شود  مي ابطال١٣٩٢ مصوب سال يوان عدالت اداري دين دادرسييالت و آيتشک

  رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي
  

  ٢/٣/١٣٩٦                                                                            ٩٢/١١٥٦ره شما
  بسمه تعالي

  جناب آقاي جاسبي
  مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايران

  با سالم
 مورخ ١٢٠يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 

  .گردد  جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي١٩/٢/١٣٩٦
ـ مهدي دربينمديركل هيأت عمومي و سرپرست هيأت   هاي تخصصي ديوان عدالت اداري 

  
  ٩٢/١١٥٦: روندهالسه پک      ١٢٠ :ماره دادنامهش       ١٩/٢/١٣٩٦: خ دادنامهتاري

  يوان عدالت اداري ديأت عمومي ه:مرجع رسيدگي
   خوبي خانم زهرا مظاهر:يشاك

 ي شهردار١٣٩٣ تعرفه عوارض محلي سال ٥٥ ابطال ماده :موضوع شکايت و خواسته
   شهر همداني اسالميهمدان مصوب شورا
 تعرفه ٥٥ابطال ماده  ي خوب به موجب دادخواستي خانم زهرا مظاهر:گردش کار

 را  شهر همداني اسالمي همدان مصوب شوراي شهردار١٣٩٣ سال يعوارض محل
  :ن خواسته اعالم کرده است کهييخواستار شده و در جهت تب

 ١٣٩٣ سال ي تعرفه عوارض محل٥٥ ماده رساند طبق  مياحتراماً به استحضار«
ده است، بافت فرسوده ي شهر همدان رسي اسالميب شوراي همدان که به تصويشهردار

م شده و در مورد عوارض ساخت و تراکم ساخت امالک يت تقسيشهر همدان به چهار اولو
 ادهف ديتخف%) ٥(و %) ١٠(، %)٢٠(، %)٣٠(ب ي اول تا چهارم به ترتيتهايواقع در اولو

 واقع در يف ساختمانهايزان تخفيل آن ماده، مي ذ٣ و ١هاي  شود و برابر تبصره مي
 شيا افزايخ صدور پروانه، کاهش يمحدوده بافت فرسوده شهر همدان بر اساس قدمت و تار

  .گردند  نميفيز کالً مشمول تخفي ساختمانها نيابد و بعضي مي
د  و عرضه  يت  از تولي و حمايمانده قانون سا١٦مصوبه مورد اعتراض بر خالف ماده 

ها مکلف هستند در ي شهردارين ماده قانوني باشد چرا که طبق ايم١٣٨٧مسکن مصوب 
%) ٥٠( فرسوده شهرها حداقل پنجاه درصد يد مسکن در بافتهاي توليه طرحهايمورد کل
 قانون فوق مطلق ياز طرف. ف بدهنديعوارض ساخت و تراکم ساخت تخفهاي  نهيدر هز

ن ساختمانها و امالک واقع در محدوده بافت ي بيچ تفاوتيف هيوده و جهت شمول تخفب
 در يريز تاثيخ صدور پروانه ساختمانها نين قانون قدمت و تاريفرسوده قائل نشده و طبق ا

  :اد شدهيبا توجه به مراتب . ف ندارديزان تخفيم
ک واقع در محدوده  اماليف عوارض صدور پروانه ساختمانيزان تخفيکاهش م: اوالً

 و ي قانون سامانده١٦ن شده در ماده ييبافت فرسوده شهر همدان به کمتر از حداقل تع
باشد چرا که منظور   مي خالف قانون١٣٨٧د و عرضه مسکن مصوب يت از توليحما

ش گفته ي قانون پ١٦در ماده » %)٥٠(حداقل پنجاه درصد «قانونگذار از بکار بردن عبارت 
  .د کمتر از پنجاه درصد باشديف نبايزان تخفين بوده که ميا

 قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسکن ١٦با توجه به اطالق ماده : ثانياً
هاي عوارض ساخت و تراکم ساخت برخي از  ، کاهش ميزان تخفيف هزينه١٣٨٧مصوب 

 از آن امالک امالک واقع در محدوده بافت فرسوده شهر همدان و محروميت کامل برخي ديگر
  .باشد از تخفيف مذکور بر اساس قدمت و تاريخ صدور پروانه ساختماني، خالف قانون مي

الت و ي قانون تشک٨٨ و ماده ١٢ ماده ١اد شده، با استناد به بند يبا توجه به مراتب 
 صدور حکم به ابطال کل مصوبه ١٣٩٢ مصوب سال يوان عدالت اداري دين دادرسييآ

رالذکر به منظور ي قانون اخ١٣ضمناً با توجه به ماده . شود  ميدعامورد اعتراض است
 که امالک آنها در بافت فرسوده شهر همدان قرار يع حقوق اشخاصيي از تضيريجلوگ

  ».ب دارميخ تصوي ابطال مصوبه مورد اعتراض از تاريدارد، تقاضا
  :ر استيمتن مصوبه مورد اعتراض به قرار ز

  ٥٥ماده «
 شود نمايند پيشنهاد مي  پروانه ساختماني اخذ مي١٣٩٣ي که در سال در مورد مؤديان

  :ل عمل گردديبه شرح ذ

ل ماده مذکور يذهاي   و تبصره٤٦ف ماده يمالک عمل طبقات و تراکم قابل تخفـ ١
د و عرضه مسکن به شماره يت از تولي و حماي قانون ساماندهيي اجرانامه آيين

  .ران استيأت وزي مصوب ه٧/٢/١٣٨٨ ـ ک٤١٥٢٧ت/٢٤١٩٨
ت چهارم يو الو% ١٠ت سوم يو اولو% ٢٠ت دوم ياولو% ٣٠ت اول يف اولويتخفـ ٢

 ـ ٣٦١٣٠٨/٩/٧٠ نامه شماره ي شهر که طي اسالميطبق نقشه مصوب شورا% ٥
  . عمل شود١٤/٣/١٣٩٢

  . باشد٢ف بافت فرسوده به شرح بند يز مشمول تخفيعوارض ارزش افزوده ن ـ ٣
 سال ٢٥ش از ي بي قدمتي در محدوده بافت فرسوده دارايکچنانچه مل: ١تبصره

 ييا عکس هواي ١٣٦٨ قبل از يا پروانه ساختماني) ١٣٧٠ان کار قبل از سال ي پايدارا(
  .گردد  ميفين رديف ايت اول لحاظ شده و مشمول تخفيباشد در اولو) ١٣٦٦سال 

 مختلط يهايگردد و در کاربر ي مي مسکونيهايفات مشمول کاربريتخف: ٢تبصره
  .رديگ  مي تعلقيف صرفاً به سمت مسکونيتخف

انکار صادره يپا( سال ٢٠ش از ي با قدمت بيي فوق مشمول بناهايفهايتخف: ٣تبصره
 باشند مشمول ١٣٧٨ تا ١٣٧١ پروانه بعد از ي که داراييبوده و بناها) ١٣٧١قبل از سال 

گردند   نميفي مشمول تخف١٣٧٨ بعد از ي احداثيساختمانها. باشد  ميفات فوقي تخف٥٠
  ». محاسبه گردد٢تخفيفات بند % ٥٠مگر اينکه در تعرض قرار گرفته باشند که در اين صورت 

حه ي شهر همدان به موجب الي اسالميس شورايت مذکور، رئيدر پاسخ به شکا
  :ح داده است کهي توض١٩/٣/١٣٩٣ ـ ٣٦١٣٩٦/٥٢/٧٠شماره 
  يت اداروان عدالي ديأت عمومياست محترم هير«

  با سالم و احترام
 خوب يت خانم زهرا مظاهري در رابطه با شکا٩٢/١١٥٦ه کالسه يبازگشت به اخطار

 همدان به شرح ي شهردار١٣٩٣ سال يتعرفه عوارض محل...  و ٥٥نسبت به ابطال ماده 
  :رسد ميت مطروحه به استحضار ي شکاي اساسيل بيل داليذ

ت از ي و حماي قانون سامانده١٦نائاً بر ماده ت خود که بيان شکاي در بيشاک: اوالً
ا غفلتاً از ذکر کامل ماده مذکور اجتناب ي است تعمداً ١٣٨٧د و عرضه مسکن مصوب يتول

ف ي درصد تخف١٠٠دولت موظف است معادل : نموده چرا که در ادامه مرقوم آمده است
حه بودجه ين را در الير قواني آن قانون و ساي از اجرايها ناشي شهردارياعمال شده از سو

ف دولت يتکلرغم   عليحه وين اليم ايظـکه تا زمان تن. ديت نماـ منظور و پرداخيسنوات
ص در ي و تخصبيني پيشچ گونه ي ه١٣٩٣ و ١٣٩٢ ين اعتبار در بودجه سالهايا تأمين به
 ي همدان مرتکب تخلفي شهر و شهرداريرفته است پس نه تنها شوراين باره صورت نپذيا

هاي  نهي تعرفه عوارض متحمل هز٥٥ مقرر در ماده يفهايبلکه با اعمال تخفاند  هنشد
ن اقدام اتفاقاً در جهت مساعدت و رفاه يو ااند  ن شدهيگزياعتبار جا تأمين ن بدونيسنگ

  .رفته استيان انجام پذيحال همشهر
 توسعه که قانون برنامه پنجم ١٨١ل ماده ي و مهمتر از آن در تبصره ذياز طرف: اًيثان
 حقوق و عوارض يف و بخشودگيدارد، هرگونه تخف  ميبر قانون فوق است اشعارمؤخر 
 ساالنه ياعتبار آن از بودجه عموم تأمين ن مصوب منوط بهيها توسط دولت و قوانيشهردار

:  ممنوع استيف حقوق و عوارض شهرداري و تخفين صورت بخشودگير اياست در غ
فها و يـه تخفيدولت مکلف است کل«: ون مذکور آمـده است قانـ١٢ن طـور در مـاده يهم

 يات بر اراضين قانون مالي ا١٥ن قانون را از محل ماده ي اي از اجرايناشهاي  نهيگر هزيا دي
د قانونگذار اعمال ييفرما  ميمالحظه» .دينما  و پرداختبيني پيش يه را در بودجه سنواتيپا

 يست بلکه منع قانونيز نيتوسط دولت نه تنها جاشده  تأمين ر موارديف عوارض در غيتخف
 نامه تصويب(ران يأت وزين قانون مصوب هي ايي اجرانامه آيين ٤٦ن در ماده يهمچن. دارد

 يفهاي درصد تخف١٠٠معادل :  آمده است٧/٢/١٣٨٨ ـ ک٤١٥٢٧ت/٢٤١٩٨شماره 
 از قانون و ي مجاز ناشيعوارض صدور پروانه و تراکم ساختمانهاي  نهياعمال شده و هز

ريزي و نظارت راهبردي  ساير قوانين با اعالم وزارت مسکن و شهرسازي توسط معاونت برنامه
 اعتبارات مندرج در جمهور موظف است براي آن دسته از تخفيفهايي که به دليل اتمام رئيس

قوانين بودجه سنواتي در هر سال امکان پرداخت وجوه ندارد اعتبارات الزم را مستقيماً 
ن يبنابرا. رديحه بودجه سال بعد در نظر گيها در الياريها و دهي عنوان مطالبات شهردارهب

اند بلکه اين دولت است  شهرداري همدان و شوراي اسالمي شهر در اجراي قانون کوتاهي نکرده
  .اند بيني اعتبار اجراي قانون مذکور را با مشکل مواجه کرده که با عدم پرداخت يارانه و پيش

ز يعوارض ارزش افزوده ن«کند   مي شهر عنواني مصوبه شورا٥٥بند سوم ماده : اًثالث
 ي سامانده قانون١٦در حالي که در ماده »  است٢مشمول تخفيف بافت فرسوده به شرح بند 

ف ي تخفهاي عوارض ساخت و تراکم ساخت مورد و حمايت از توليد و عرضه مسکن فقط هزينه
ف در يه قابل تخفي قانون فوق تراکم پايي اجرانامه آيين ٤٦ ماده ١ن تبصره يهمچن. است

ک يت نصاب تفکي درصد و در صورت رعا١٢٠ که بافت فرسوده مصوب دارند ييشهرها
ف شورا مازاد به قانون مورد اشاره يدهد تخف  مين نشانيا.  درصد منظور شده است١٨٠

  .د شد خواهيها و به ضرر مردم منتهياست لذا لغو آن به نفع شهردار
 تعرفه شورا آن دسته از ٥٥ ماده ٣ بند ١ با تبصره ي شاکيبر خالف ادعا : رابعاً

 سال هستند ٢٥ش از ي قدمت بي داراي که در محدوده بافت فرسوده قرار ندارند وليامالک
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 ين مصوبه مازاد و مـوازيدهد ا  ميف کرده است که نشانيز اضافه بر قانون مشمول تخفين
  .است مؤدي  با آن ندارد بلکه مناسب حاليرتيدعاست و طبعاً مغابـا قانون مورد ا
  ».ي را دارد شاکي رد دعويت به موارد فوق تقاضايلذا با عنا

ن يس و معاوني با حضور رئ١٢/٢/١٣٩٦خ ي در تاريوان عدالت اداري ديأت عموميه
از ل شد و پس يوان تشکي و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان عدالت اداريد

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

   هيأت عموميرأي
، ١٣٨٧ مصوب سال قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسکن ١٦به موجب ماده 
کليه طرحهاي توليد مسکن ويژه گروههاي کم درآمد و طرحهاي توليد «مقرر شده است که 

هاي  هزينه%) ٥٠(سوده شهرها مشمول تخفيف حداقل پنجاه درصد مسکن در بافتهاي فر
دولت موظف است . باشد عوارض ساخت و تراکم ساخت و تقسيط بدون کارمزد باقيمانده مي

تخفيف اعمال شده از سوي شهرداريها ناشي از اجراي اين قانون و %) ١٠٠(معادل صد در صد 
نامه   آيين٤٦و مطابق ماده » . و پرداخت نمايدساير قوانين را در لوايح بودجه سنواتي منظور

اند حداقل پنجاه درصد  اجرايي قانون ياد شده نيز شهرداريها و دهياريهاي کشور موظف شده
هاي عوارض صدور پروانه و تراکم ساختماني مجاز منظور در طرحهاي جامع و تفصيلي  هزينه

 تعرفه عوارض ٥٥ر به اينکه در ماده نظ. مصوب را براي واحدهاي موضوع اين ماده تخفيف دهند
 شهرداري همدان مصوب شوراي اسالمي شهر همدان در مورد مؤدياني که در ١٣٩٣محلي سال 

کنند شرايط و ضوابط خاص در مورد تعيين اولويتهاي بافتهاي فرسوده   پروانه اخذ مي١٣٩٣سال 
 تعرفه مذکور، ٥٥نابراين ماده بيني شده است، ب و اعمال تخفيف کمتر از ميزان مقرر قانوني پيش

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

  .شود  ابطال ميتاريخ تصويب از ١٣٩٢
   ـ محمدكاظم بهراميرئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

  
  ١٠/٣/١٣٩٦                                                            ـ ه٥٤٣٥٤ت/٢٨٤٨٨رهشما

  گذر غربي اصفهانردرخصوص اجراي قطعه دوم آزادراه كنانامه  تصويب
حدفاصل ميدان كركوند تا تقاطع بزرگراه مباركه ـ شهرضا و مباركه ـ بروجن 

  )هسه راهي طالخونچ(
  راه و شهرسازيوزارت 

 مورخ ٠٢/١٠٠/٩٣٨٧شنهاد شماره ي به پ٧/٣/١٣٩٦وزيران در جلسه هيأت 
 ي و هشتم قانون اساسيکصد و سي و به استناد اصل ي وزارت راه و شهرساز٢/٣/١٣٩٦

 :ران تصويب کردي اي اسالميجمهور
رکوند تا دان کي اصفهان حد فاصل مي قطعه دوم آزادراه کنار گذر غربيبا اجراـ ١

به طول حدود )  طالخونچهيسه راه(بروجن  ـ شهرضا و مبارکه  ـتقاطع بزرگراه مبارکه
ال ير) ١ر٥٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠(ارد يليکهزار و پانصد مي يبيلومتر با برآورد تقريک) ١٥(

مانده ي، تملک باقيل مطالعات، مهندسي، تکمي، انجام طراحين منابع ماليشامل تأم
 و انتقال يبردار ، بهرهي، نگهداريسات جانبيو احداث آزادراه و تأس يفي، کنترل کياراض

هـ مورخ ٢٩١٢١ت/٣٦٤٣٣نامه شماره  بيتصو) ١(آن، به طول پروژه مندرج در بند 
  .گردد يلومتر اضافه ميک) ١٥(، ١٣/٨/١٣٨٢

  . استيادشده به قوت خود باقينامه  بير مفاد تصويساـ ٢
  انگيريجمهور ـ اسحاق جه رئيسمعاون اول 

  
  ١١/٣/١٣٩٦                                                            ـ ه٥٢٨٨٣ت/٢٨٦٩٢رهشما

  نامه اجرايي قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضي موقوفه اصالح آيين
 يوزارت جهادکشاورز  ـيوزارت فرهنگ و ارشاد اسالم

 يي و دارايوزارت امور اقتصاد
   و يشنهاد مشترک وزارت جهادکشاورزي به پ٢٥/١٢/١٣٩٥ان در جلسه وزيرهيأت 

   ي و هشتم قانون اساسيکصد و سيه و به استناد اصل يريسازمان اوقاف و امورخ
 :ب کرديران تصوي اي اسالميجمهور

ش رقبات، آب و اراضي موقوفه، موضوع  نامه اجرايي قانون ابطال اسناد و فرو آيين
 آن به شرح ي و اصالحات بعد٦/٢/١٣٧٤هـ مورخ ١٢٧٨٤ت/١١٤٦نامه شماره بيتصو

 :شودير اصالح ميز
 : شود ينامه مذکور اضافه م نييآ) ١(به ماده ) ١٠(ر به عنوان بند يمتن زـ ١

 ي داراي مليآن دسته از اراض: ١٦/١٢/١٣٦٥خ يا شده قبل از تاري احياراضـ ١٠
ت متناسب با نوع ير وضعييات منجر به تغت که در آن آثار تصرف و انجام اقداميسابقه وقف

 ينکه داراي وجود داشته باشد، اعم از ا١٦/١٢/١٣٦٥خ ي قبل از تاريبردار عرصه در بهره
  .ا فاقد آن باشنديت يسند مالک

شود و  ادشده الحاق ميينامه  به آيين) ٢٢(تا ) ١٨(متون زير به عنوان مواد ـ ٢
  : شودي ميقتل) ٢٣( به عنوان ماده يقبل) ١٨ (ماده

ه و يري به عهده سازمان اوقاف و امور خيص اسناد معتبر وقفيتشخ ـ١٨ماده
ها، مراتع و  با سازمان جنگل١٦/١٢/١٣٦٥خ يا شده قبل از تاري احيص اراضيتشخ
 ياز براي مورد نيزان اراضيم موقوفات و ميص ضرورت حريتشخ.  کشور استيزداريآبخ

ن يا) ٢١(ت عرف محل توسط کارگروه موضوع ماده يعاک بار با ري يآن، در هر مورد برا
  . شود ين ميينامه تعنييآ

 يها جنگل. م موقوفه تابع مقررات مربوط استي حري از اراضيبردار بهره ـ١٩ماده
 ير کاربريي مانده و تغيرند، به عنوان جنگل باقيگ يم موقوفات قرار مي که در حريعيطب

  .ستيآنها مجاز ن
  و١٦/١٢/١٣٦٥خ يا شده قبل از تاري احي از اراضيبردار ت و بهرهيريدچنانچه م ـ٢٠ماده

ر ييل و تغي تحويي اجرايها ر دستگاهي مقررات مربوط، به سايم موقوفات در اجرايحر
نده دستگاه ينامه با دعوت از نمانيين آيا) ٢١( شده باشد، کارگروه موضوع ماده يندگينما

نامه و  نيين آي با قانون و ايگونه اراضنيت ايضعق وينسبت به تطب) يبا حق رأ(مربوط 
 و اجرا يجه را جهت هماهنگين و مقررات اقدام و نتير قوانيت سايف آنها با رعاين تکلييتع

 ي مربوط مکلف به همکاريي اجرايها دستگاه. دينما ي مربوط اعالم مييبه دستگاه اجرا
ن ي احداث شده توسط متصرف يناياع.  مذکور هستنديد موقوفه بر اراضي ياليجهت است

  .ن ماده متعلق به آنان استي موضوع ايدر اراض
م موقوفات ين حريي و حل و فصل مشکالت مربوط به تعيبه منظور بررس ـ٢١ماده

ماده واحده قانون الحاق دو تبصره به ) ٦( تبصره ين رفع ابهامات در نحوه اجرايو همچن
، ـ ١٣٨٠مصوب   ـ موقوفهيقبات، آب و اراضماده واحده قانون ابطال اسناد و فروش ر

معاون ( کشور يزداريها، مراتع و آبخندگان سازمان جنگلي مرکب از نمايکارگروه
س سازمان و ييک نفر به انتخاب ري، ي اراضيزيرکل دفتر ممي، مديحفاظت و امور اراض

اف و امور ندگان سازمان اوقيو نما) ربط ي استان ذيزداري و آبخيعير کل منابع طبيمد
ک نفر ي سازمان، يرکل حقوقي و امور مجلس سازمان، مدي، حقوقيمعاون اوقاف(ه يرـيخ

  .شوديل ميتشک) ربط يه استان ذيريرکل اوقاف و امور خيس سازمان و مدييبه انتخاب ر
نده وزارت ي باشد، نماي که موضوع مرتبط با اموال دولتيدر مواردـ ١تبصره
 کارگروه يب اعضاي به ترکيبا حق رأ) يداره کل اموال دولتا (يي و دارايامور اقتصاد

  .شودياضافه م
م کارگروه در دستورالعمل ي به موضوعات و اتخاذ تصميدگينحوه رس ـ٢تبصره

 . ن خواهد شديينامه تعنيين آيا) ٢٢( موضوع ماده يياجرا
اف و امور نامه به سازمان اوق نيين آي ايع در اجرايل و تسريبه منظور تسه ـ٢٢ماده

   يشود با همکار ي کشور اجازه داده ميزداريها، مراتع و آبخ ه و سازمان جنگليريخ
ن ياز را در چارچوب اي مورد نيي اجرايها سازمان ثبت اسناد و امالک کشور، دستورالعمل

 .نديربط ابالغ نما ي ذي اداريه و به واحدهاينامه به صورت مشترک ته نييآ
  ـ اسحاق جهانگيريجمهور  رئيسمعاون اول 

  
  ١٠/٣/١٣٩٦                                                           ـ ه٥٤٣٥٢ت/٢٨٥٠٢رهشما

  هـ ٥٤١٧٨ت/٢٠٦٥نامه شماره  تصويب) الف(بند ) ٣(اصالح جزء 
  ١٥/١/١٣٩٦مورخ 

 وزارت نيرو ـ وزارت كشور ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي
 شاورزي ـ سازمان حفاظت محيط زيستوزارت نفت ـ وزارت جهادک

 سازمان برنامه و بودجه کشور ـ بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران
 مورخ ١٤٤٠٨/٣٢٨٦٨شنهاد شماره ي به پ٧/٣/١٣٩٦وزيران در جلسه هيأت 

 و هشتم قانون يکصد و سيس جمهور و به استناد اصل ئي ري معاونت حقوق١/٣/١٣٩٦
  :ب کرديران تصوي اي اسالمي جمهورياساس

 ١٥/١/١٣٩٦هـ مورخ ٥٤١٧٨ت/٢٠٦٥نامه شماره بيتصو) الف(بند ) ٣(در جزء 
  .شودي اصالح م»بيپس از تصو« به عبارت »يبا هماهنگ«عبارت 

  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 
  

  ١٠/٣/١٣٩٦                                                                   ٢٨٠٨٢/٥٣٢٧٤رهشما
  هـ ٥٣٢٧٤ت/١٨٢٩٦نامه شماره  اصالح تصويب

   ٢٠/٢/١٣٩٦مورخ 
  امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت 

  دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي
 واژه ٢٠/٢/١٣٩٦هـ مورخ ٥٣٢٧٤ت/١٨٢٩٦نامه شماره  نظر به اينكه در تصويب

  .شود تحرير نشده است، مراتب براي اصالح اعالم مي» دو درصد«قبل از عبارت » حداكثر«
  ميرزايي دبير هيأت دولت ـ محسن حاجي
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