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

۲۰۰

   تأسيس١٣٩٣ فراخوان سال ٧ـ٦بند  : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع٣٧٧رأي شماره 
  براي كارگروه استاني به طور مطلقبرداري دفاتر پيشخوان خدمات دولت در استان زنجان كه   و بهره

  بيني نموده است به لحاظ خروج از حدود اختيار  و بدون قيد اختيار رد و پذيرش درخواستي را پيش
  شود  مقام صادركننده ابطال مي

  ۲  استان زنجاناستانداري   ۲۷/۴/۱۳۹۶

ـ /٢٨٠٦/٣ مصوبه شماره ٤بند  : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع٣٧٣رأي شماره  ش 
  ني بر تعيين ضوابط و نحوه خريد اراضي به لحاظ مغايرتشوراي اسالمي شهر مشهد مب ٢٩/٦/١٣٨٦

  شود  با قانون ابطال مي
  ٣  شوراي اسالمي شهر مشهد  ۲۷/۴/۱۳۹۶

 ٣هاي ذيل مصوبه شماره   و تبصره١بند :   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع٣٨٠رأي شماره 
  يم مقررات مبني بر تسري تصميمات متخذه در آن به تاريخ كميسيون تنظ٢٥/١٢/١٣٩٢ـ ١٨٤جلسه 

  شود  قبل از صدور مصوبه به لحاظ خالف قانون و خروج از حدود اختيارات مرجع مذكور ابطال مي
  ٤  كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات  ۲۷/۴/۱۳۹۶

شوراي اسالمي ) ٧ـ٣(ابطال تعرفه شماره  : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع٣٨١رأي شماره 
  باقرشهر تحت عنوان تعرفه وضع و برقراري عوارض و بهاي خدمات بر احداث گورستان و دفن اموات

  )س( در حريم شهر باقرشهر توسط سازمان بهشت زهرا 
  ٦  )س(سازمان بهشت زهرا   ۲۷/۴/۱۳۹۶

  وارض و بهاي خدمات  تعرفه ع١٨ماده :  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع٣٨٢رأي شماره 
  ل از استفاده اعيانات عوارض ارزش افزوده حاص«رشت با عنوان  مصوب شوراي اسالمي شهر ١٣٩٢سال 

  شود به لحاظ مغايرت با قانون و خروج از حدود اختيارات شوراي مذكور ابطال مي» در كاربري غيرمرتبط
  ۸  شوراي اسالمي شهر رشت  ۲۷/۴/۱۳۹۶

  ص/٢٤٤٦٨/٢٠٠دستورالعمل شماره :   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع٣٧٩رأي شماره 
ـ  ـاره  و بخشنامه ٢٧/١٠/١٣٩٠  ـ /٢٩٨٣/٢٣١شم    ٢٣٩٩٧/٢٠٠ بخشنامه شماره ١٠ و بند ٢٨/٢/١٣٩٢ص 

   مبني بر ارائه صورت حساب فصلي توسط دفاتر اسناد رسمي به لحاظ مغايرت با قانون ٢٧/١٢/١٣٩٢ـ 
  شود و خروج از حدود اختيارات مراجع تصويب ابطال مي

  ١١  امور مالياتي كشورسازمان   ۲۷/۴/۱۳۹۶

  ٢٣٧٢٠/٢٠٠ دستورالعمل شماره ١ـ ٥بند : اري با موضوع هيأت عمومي ديوان عدالت اد٤٠٤رأي شماره 
  برداري  سازمان امور مالياتي براي برخورداري از معافيت زمان صدور پروانه بهره٣٠/١١/١٣٩١ـ 

  شود بيني شده به لحاظ مغايرت با قانون ابطال مي  پيش
  ۱۳  سازمان امور مالياتي كشور  ۳/۵/۱۳۹۶

  هيأت٢١/١٢/١٣٩٠ دستورالعمل مورخ ٢ابطال بند:  عدالت اداري با موضوع هيأت عمومي ديوان٤٠٥رأي شماره 
  ١٥  وزارت امور اقتصادي و دارايي  ۳/۵/۱۳۹۶  »مديركل يا باالتر و همطراز آن«به » مديران دستگاه اجرايي«تشخيص صالحيت حسابداران رسمي مبني بر اطالق 

   ٨/٩/١٣٩٣ـ  ١٧/٧١٠بخشنامه شماره  :ع هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضو٤٠٦رأي شماره 
 معاون توسعه مديريت و پشتيباني وزارت آموزش و پرورش به لحاظ مغايرت با قانون و خروج از حدود

  شود اختيارات مقام وضع بخشنامه ابطال مي
  ١٧  وزارت آموزش و پرورش  ۳/۵/۱۳۹۶

 شوراي ١٣٨٤ سال ٢٨٦ جلسه ٢بند :   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع٤٠٩رأي شماره 
  ١٨  شوراي اسالمي شهر سيرجان  ۳/۵/۱۳۹۶  شود اسالمي شهر سيرجان به لحاظ خروج از حدود اختيارات شوراي اسالمي شهر سيرجان ابطال مي

  ) لنج تجاري(تن ) ٥٠٠(نامه ورود كاال توسط ملوانان شناورهاي دريايي سنتي با ظرفيت كمتر از  آيين
  ۱۸/۵/۱۳۹۶  ازي آن شناورهاو ساماندهي و نوس

ـ وزارت راه و شهرسازي وزارت    صنعت، معدن و تجارت 
ـ وزارت كشور    وزارت امور اقتصادي و دارايي 

ـ سازمان ميراث فرهنگي،  سازمان برنامه و بودجه كشور 
  صنايع دستي و گردشگري

١٩  

  تشكيالت وظايفقانون اصالح موادي از قانون ) ٤٩(اصالحيه روزنامه رسمي در خصوص ماده 
  ٢٠  ــ  ــ  ١/٣/١٣٧٥ و انتخابات شوراهاي اسالمي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 

  

 ۱۳۹۶ماه   شـهريورهشتم نبهـشچهار
 

  ۲۱۱۱۰ شمارهوم سسال هفتاد و 
  

)۹۷۹( 
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  ١٥/٥/١٣٩٦                                                                             ٩٤/٢٨٧رهشما
  بسمه تعالي

  جناب آقاي جاسبي
  المي ايرانمديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اس

  با سالم
 مورخ ٣٧٧عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه  هيأت يك نسخه از رأي

  : با موضوع٢٧/٤/١٣٩٦
برداري دفاتر پيشخوان خدمات دولت   و بهره تأسيس١٣٩٣ فراخوان سال ٧ـ٦بند «

رش در استان زنجان كه براي كارگروه استاني به طور مطلق و بدون قيد اختيار رد و پذي
بيني نموده است به لحاظ خروج از حدود اختيار مقام صادركننده  درخواستي را پيش

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

  
  ٩٤/٢٨٧: روندهالسه پک      ٣٧٧ :مهماره دادناش        ٢٧/٤/١٣٩٦: خ دادنامهتاري

  يوان عدالت اداري ديعموم هيأت :مرجع رسيدگي
  ي ابوالحسن ضرغامي آقا:يشاك

 دولتي غير فراخوان جلب مشارکت بخش٧ـ٦ ابطال بند :موضوع شکايت و خواسته
 يشخوان خدمات دولت در استان زنجان و دستور اداري دفاتر پبرداري بهره و ي تأسيسبرا

  ج فراخوانيار زنجان در گزارش اعالم نتااستاند
 فراخوان ٧ـ٦ ابطال بند ي به موجب دادخواستي ابوالحسن ضرغامي آقا:کار گردش

شخوان خدمات دولت ي دفاتر پبرداري بهره و ي تأسيس برايدولت غيرجلب مشارکت بخش
 را خواستار شدهاستان زنجان و دستور اداري استاندار زنجان در گزارش اعالم نتايج فراخوان در 

  :ن خواسته اعالم کرده است کهييو در جهت تب
شخوان خدمات ي دفاتر پي تأسيسنجانب در فراخوان عمومينکه ايت به ايبا عنا«

 و ارسال يريدولت در زنجان شرکت نموده و پس از ثبت مدارک در سامانه و اخذ کد رهگ
 مدارک يي محتوايس زنجان و برري به استانداريق پست سفارشياصل مدارک از طر

د ي مکان خانه اميده براياز، به عنوان نفر برگزين امتي و اخذ باالتريابيته ارزيتوسط کم
ن و ير با قواني مغايکن استاندار زنجان با دستور اداريام ل بازنشستگان زنجان انتخاب شده

 بازنشستگان «مقررات در مرحله درج نام منتخبين در سايت به واحد ذيربط اعالم نموده است که
اشخاص حقيقي «از فهرست حذف گردند و همچنين » اجتماعي و لشگري تأمين ،يکشور

نکه در فراخوان مذکور يت به ايبا عنا» رنديت قرار گي در اولوينسبت به اشخاص حقوق
ر ي سايژه برايط وي منع شده بودند و شراي از شرکت در آگهين بخش دولتيفقط شاغل

ده بود لذا شخص استاندار با عدم ين نگرديي در فراخوان تعييستثنااقشار جامعه و موارد ا
 در رعايت حقوق مسلم افراد و نقض قوانين و مقررات عمومي کشور سعي در اعمال سليقه

 بوده يارات قانونيطه و اختيشان خارج از حي دفاتر نموده و دستور ا تأسيس مجوزياعطا
ط، بدواً يواجد شرا غيرختصاص مجوز به افراد از ايريلذا از آن مقام در جهت جلوگ. است

 ي و ابطال دستور اداريت بررسي موضوع فوق و در نهايدرخواست صدور دستور موقت برا
  ».مال موارد طبق خواسته را داردصادره و اع

  :ر استي مورد اعتراض به قرار زيبند و دستور ادار
  .ان مختار استيرش درخواست متقاضيا پذي کارگروه در خصوص رد ـ٧ـ٦بند «

  : استاندار زنجاني دستور ادارـ٤بند 
  ».ي نباشنداجتماع تأمين  ويان بازنشسته کشوري متقاضـ٤

 که اي اليحه به موجب ي ارسال شده بود، وي شاکي که براي اخطار رفع نقصيدر پ
  :عمومي شده اعالم کرده است که هيأت  ثبت دفتر انديکاتور٣٠/٩/١٣٩٤ـ ١٤١١/به شماره هـ

  يوان عدالت اداري ديعموم هيأت س دفتريرئ«
  کم احتراماًيسالم عل

 اره پروندهـ به شم٩٤/٢٨٧ده ـه پرونـعطف به اخطاريه رفع نقص در کالس
 ابالغ گرديده، بدين وسيله پاسخ ٣/٤/١٣٩٤ که در مورخ ٩٤٠٩٩٨٠٩٠٠٠٠٠٣١٧

  .گردد ميفاد يل اي به شرح ذي درخواستموارد
  :کي پاسخ پرسش ـ١

  دفاتر پيشخوان خدمات دولتي فراخوان تأسيسر زنجان بر روي گزارش منتخبيناستاندا
ربط دستور داده که يت به واحد ذي در مرحله درج نام آنان در وب سا١٣٩٣بهمن سال 

 از فهرست مذکور حذف گردند و همچنين» اجتماعي و لشگري تأمين بازنشستگان کشوري،«
نکه هر يت به ايبا عنا. »رنديت قرار گياولو در ي نسبت به اشخاص حقوقيقياشخاص حق«

  .ر با قانون بوده درخواست ابطال آنها را داردي صادره مغايدو بند دستور ادار

  : پاسخ پرسش دوـ٢
  : بند اول دستوري برايموارد قانون

ن ي مستخدميوضع استخدام«ي  کشوري قانون استخدام١٢٤بر اساس مفاد ماده 
 توان مستخدم را در حال استخدامي زير را خواهد داشت و نميمنحصراً يکي از حاالت  يرسم

  ». قرار داديگريد
  :ل استي مرتبط به شرح ذيبندها

  .کند الف ـ حال اشتغال و آن وضع مستخدمي است که در پست معيني انجام وظيفه مي
 است که طبق قانون به موجب حکم ي و آن وضع مستخدمي حال بازنشستگ ـح

  .دکن مي استفاده يدار از حقوق بازنشستگتي مراجع صالحيرسم
  فراخوان، عدم اشتغال در بخش دولت درج گرديده٥، ٢با توجه به اينکه بر اساس بند 

 قانون ٧ و ٦و در مواد ( است ي قانون استخدام کشور١٢٤ آن بر بند الف ماده يکه تسر
اغل بودن را  که شخص استاندار شيدر حال) ان شدهي موارد آن بيت خدمات کشوريريمد

که موارد آن در  (ي قانون استخدام کشور١٢٤ موضوع بند ح ماده يمترادف بازنشستگ
شان ي، دستور ااند دادهقرار ) دهيان گردي بيت خدمات کشوريري قانون مد١١٢ تا ١٠٣مواد 

  .ر با قانون بوده استيمغا
  : بند دوم دستوري برايموارد قانون

تواند داراي کليه حقوق و  شخص حقوقي مي«رت  قانون تجا٥٨٨بر اساس مفاد ماده 
تکاليفي شود که قانون براي افراد قائل است مگر حقوق و وظايفي که بالطبيعه فقط انسان ممکن 

ترجيح دادن اشخاص . »است داراي آن باشد مانند حقوق و وظايف ابوت نبوت و امثال ذلک
  .باشد غاير با مفاد قانون فوق ميحقيقي بر حقوقي توسط استاندار در دستور اداري صادره م

  : پاسخ پرسش سهـ٣
ف و ين وظايي که طرح تعي اداري عالي شورا٢٨/٧/١٣٧٧بر اساس مصوبه مورخ 

 به ٣٠/٧/١٣٧٧ـ ١٢/٦٠٢اختيارات استانداران و فرمانداران و نحوه عزل و نصب آنان طي نامه شماره 
» ن و مقرراتيسن اجراء قواننظارت بر ح« آن ٢٩وزارت کشور ابالغ شده است، در بند 

 يي اجراي دستگاههاين موارد را در تماميد ايشان که باي قرار گرفته است ا تأکيدمورد
ت موارد يست و رعاين قاعده ني از ايز مستثنيد و داخل دستگاه خود نياستان کنترل نما

ور آ ن الزامي طرفي و صادرکننده براي توسط متقاضي شده در فراخوان عمومبيني پيش
از عدم شرکت  غير بهيتيچگونه محدودينام اشخاص در فراخوان ه  ثبتيبوده است و برا

 دولتي در آن منعکس نبوده است و شخص استاندار بدون توجه به نکات درج شده نيشاغل
  ».اند نموده صادر يدر فراخوان بر خالف مقررات مذکور دستور ادار

 که به شماره اي اليحهر، به موجب گين در پاسخ به اخطار رفع نقص دي همچنيشاک
  : شده اعالم کرده است کهيعموم هيأت کاتوري ثبت دفتر اند٣/١٢/١٣٩٤ـ١٧٤٩

  يوان عدالت اداري ديعموم هيأت س دفتر محترميرئ«
  :کم احتراماًيسالم عل

 اره پروندهـ به شم٩٤/٢٨٧ه پرونده ـع نقص در کالسـعطف به اخطاريه رف
ي له قسمتهاين وسيده، بديالغ گرد اب٤/١١/١٣٩٤ورخ  که در م٩٤٠٩٩٨٠٩٠٠٠٠٠٣١٧

  .گردد ميفاد يل اي به شرح ذي درخواستيت در دستور اداريورد شکام
 ٣/٤/١٣٩٤همان طوري که در پاسخ به سوال يک در گزارش رفع نقص مورخ 

  دفاتر تأسيس گرديده است شخص استاندار زنجان بر روي گزارش فهرست منتخبيناعالم
  :اند که  به واحد ذيربط کتباً دستور فرموده١٣٩٣مات دولتي فراخوان بهمن سال پيشخوان خد

  . از فهرست مذکور حذف گردندي و لشگرياجتماع تأمين ،ي بازنشستگان کشورـ١
  .رنديت قرار گي در اولوي نسبت به اشخاص حقوقيقي اشخاص حقـ٢
  .....ـ٣
  .....ـ٤
  ..... ـ٥

ر با مفاد ي صادره دو مورد فوق کالً مغاير ادارنکه از چند بند دستويبا توجه به ا
  ».ي صادره را دارد از دستور ادارين موارد ابالغيقانون بوده لذا درخواست ابطال ا

 يت عملکرد و امور حقوقيري، مديرکل دفتر بازرسيت مذکور، مديدر پاسخ به شکا
  : داده است که توضيح١٦/٦/١٣٩٥ـ ٤٨١١/١٢/٤٧استانداري زنجان به موجب اليحه شماره 

  يوان عدالت اداري ديعموم هيأت ر محترم دفتريمد«
  کميسالم عل

  موضوع دادخواست آقاي ابوالحسن ضرغامي به طرفيت٩٤/٢٨٧عطف به کالسه پرونده 
  دفتر پيشخوان تأسيسرساند با توجه به برگزاري فراخوان  زنجان به استحضار ميياستاندار
ت ي فراخوان اقدام و به لحاظ اهميبت به انتشار آگه نسيرخانه موضوعي، دب١٣٩٣در سال 

دفتر استاندار، اداره کل حراست، هسته : ندگاني متشکل از نمايل گروهيموضوع با تشک
 يرخانه دفتر فناوريات، اداره کل ارتباطات و دبي به شکايدگي و رسيابينش، دفتر ارزيگز

 يها يابيجه ارزيده و نتيم گرد انجايازدهي و امتيه مدارک واصله را بررسياطالعات کل
ط و صرف و صالح ي شرايشان با لحاظ برخيد و ايل گرديانجام شده به استاندار وقت تحو
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ن يکار استان و با توجه به ايل کرده و بي افراد جوان تحصيجاد اشتغال برايا: استان شامل
 به شرح يورند، دستباش مي ي درآمد و حقوق بازنشستگيموضوع که افراد بازنشسته دارا

  :اند نمودهشخوان صادر ي دفتر پ تأسيسرخانهيل به دبيذ
شرط صدور مجوز عالوه بر .  شاغل نباشنديک از ادارات دولتيچ يان در هيمتقاض

 خواهد بود و ي متقاضير، از سوياز به غي امتي، تعهد عدم واگذاريط اعالميدارا بودن شرا
ند حق لغو مجوز محفوظ شو مي اداره يگريدر هر زمان مشخص شود دفتر توسط افراد د

  .خواهد بود
  .ح داده شوندي ترجي به حقوقيقياشخاص حق

  . نباشندياجتماع تأمين  ويان بازنشسته کشوريمتقاض
 مجدد مدارک فراخوان، با لحاظ ينيته مذکور ضمن بازبيت کميلذا مجدداً با فور

 شخص حقوقي بايد غيردولتي«ن  آگهي فراخوا١ـ٣شرايط اعالمي از سوي استاندار وقت و بند 
 ، آقاي ابوالحسن ضرغامي داراي شرايط»بازنشسته بودن«و » نام آن در ايران باشد محل ثبتو 

 يا هيد طبق اعالمي جديهايج بررسيشان رد و نتاي اخذ مجوز نبوده و درخواست ايالزم برا
  .ده استيمنتشر گرد

 از دفاتر پيشخوان خدمات دولت و برداري نامه ايجاد و بهره شايان ذکر است در آيين
، وظايف کارگروه ٧ ماده ٢ در بند ١٨/٣/١٣٨٩ـ ٦١١١٦/٤٢٤٠١بخش غيردولتي به شماره 

بررسي ظرفيتهاي توسعه دفاتر در سطح استان و برگزاري فراخوان «استاني اعالم گرديده که 
وزارت براي صدور نام متقاضيان، صدور موافقت اصولي و تعيين صالحيت آنها و ارائه به  ثبت

هيأتي «نامه کارگروه استاني   بند ط همين آيين١و در ماده » پروانه در چارچوب مقررات
متشکل از استاندار يا نماينده تام االختيار به عنوان رئيس، نماينده وزارت، نماينده تشکل 
صنفي در استان با عنوان اعضاء با حق رأي و حسب مورد نمايندگان دستگاههاي خدمت 

نامه مذکور به صراحت  در آيين. اند معرفي گرديده» دهنده به عنوان مدعو در هر استان
» کننده در فراخوان صدور موافقت اصولي و تعيين صالحيت افراد شرکت« گرديده وظيفه اعالم

به عهده کارگروه استاني بوده و استاندار وقت از اختيار قانوني خود با در نظر گرفتن شرايط 
اند ضمن اينکه متقاضيان با علم  استان و نفع عمومي استفاده و اتخاذ تصميم نمودهموجود در 

کارگروه در خصوص رد (برداري دفاتر پيشخوان   اطالعيه فراخوان تأسيس و بهره٧ـ٦به بند 
، نسبت به شرکت در فراخوان ياد شده اقدام )ياپذيرش درخواست متقاضيان مختار است

  ». رد شکايت مطروحه مورد استدعاستاند، عليهذا تقاضاي داشته
ن يس و معاوني با حضور رئ٢٧/٤/١٣٩٦خ ي در تاريوان عدالت اداري ديأت عموميه

 و ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث
  . مبادرت کرده استير به صدور رأيت آراء به شرح زي با اکثريبررس

  
  وميعم هيأت رأي

برداري از دفاتر پيشخوان خدمات دولت و بخش  نامه ايجاد و بهره آيين«با توجه به اينکه 
 قانون اساسي به تصويب کارگروه وزراي دولت ١٣٨که بر اساس اختيارات اصل » غيردولتي

 ابالغ شده و در آن حدود شرح ١٨/٣/١٣٨٩ مورخ ٦١١١٦/٤٢٤٠١رسيده و به موجب شماره 
را در اين ارتباط مشخص ... خشها و دستگاههاي اجرايي، شرايط متقاضيان ووظايف هر يک از ب

نامه  کرده است و استاندار صرفاً به عنوان رئيس کارگروه استاني وظايفي مشخص را طبق آيين
مذکور و نظامنامه مقرر شده براي کارگروه بر عهده دارد، لذا دستور استاندار زنجان که بر خالف 

صوب هيأت دولت مقرر داشته در اعالم نتايج آزمـون، متقاضيان بازنشسته نامه م مفاد آيين
کشوري و تأمين اجتماعي حذف شوند، اشخاص حقيقي به حقوقي ترجيح داده شوند و صدور 

 فراخوان سال ٧ـ٦مجوز مشروط به تعهد عدم واگذاري امتياز به غيرباشد و همچنين بند 
ان خدمات دولت در استان زنجان که براي کارگروه برداري دفاتر پيشخو  تأسيس و بهره١٣٩٣

بيني نموده است،  استاني بطور مطلق و بدون قيد اختيار رد و پذيرش درخواستها را پيش
الذکر نه تنها چنين اختياري براي استاندار و  نامه کارگروه فوق  علت اينکه در مقررات آيينبه

رت دارد، نتيجتاً خارج از حدود اختيار مقام بيني نشده بلکه با آن مغاي کارگروه استاني پيش
 قانون تشکيالت و آيين ٨٨ و ماده ١٢ ماده ١صادرکننده تشخيص داده شده و مستند به بند 

  .شود  ابطال مي١٣٩٢دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 
  يمحمدکاظم بهرامي ـ وان عدالت اداري ديعموم هيأت سيرئ

                                                         
  ١٥/٥/١٣٩٦                                                                             ٩٤/١٨٢رهشما

  بسمه تعالي
  جناب آقاي جاسبي

  مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايران
  با سالم

 مورخ ٣٧٣ شماره دادنامه عمومي ديوان عدالت اداري به هيأت يك نسخه از رأي
  : با موضوع٢٧/٤/١٣٩٦

ني  شوراي اسالمي شهر مشهد مب٢٩/٦/١٣٨٦ش ـ /٢٨٠٦/٣ مصوبه شماره ٤بند «
جهت درج » .شود بر تعيين ضوابط و نحوه خريد اراضي به لحاظ مغايرت با قانون ابطال مي

  .گردد در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي
ـ مهدي دربين ديوان ست هيأتهاي تخصصيعمومي و سرپر هيأت مديركل   عدالت اداري 

  
  ٩٤/١٨٢: روندهالسه پک      ٣٧٣ :ماره دادنامهش      ٢٧/٤/١٣٩٦: خ دادنامهتاري

  يوان عدالت اداري ديعموم هيأت :مرجع رسيدگي
  ينيان زي حمزه شکري آقا:يشاك

ـ /٢٨٠٦/٣ مصوبه شماره ٤ ابطال بند :موضوع شکايت و خواسته  شوراي ٢٩/٦/١٣٨٦ش 
  از تاريخ تصويب) طاش(اسالمي شهر مشهد مقدس در خصوص طرح تفصيلي مرکزي شهر 

 آقاي حمزه شکريان زيني به موجب دادخواستي ابطال مصوبه شماره :کار گردش
 شوراي اسالمي شهر مشهد مقدس در خصوص طرح تفصيلي مرکزي ٢٩/٦/١٣٨٦شـ  /٢٨٠٦/٣
  :ار شده و در جهت تبيين خواسته اعالم کرده است کهاز تاريخ تصويب را خواست) طاش(شهر 

  کميسالم عل«
 اقدام به تصويب ٢٩/٦/١٣٨٦شوراي شهر مشهد در تاريخ : رساند احتراماً به استحضار مي

. نمايد مي) طاش(ش در خصوص طرح تفصيلي مرکز شهر مشهد /٢٨٠٦/٣اي به شماره  مصوبه
ي از اراضي واقع در طرح وضع شده و بر مبناي  اين مصوبه، در مورد نحوه تملک برخ٤در بند 

اين بند، شهرداري موظف گرديده است اراضي که از کاربري غيرخدماتي به خدماتي تغيير 
شهرداري نيز به استناد اين مصوبه، اين اراضي . اند را با تراکم کم مسکوني خريداري نمايد يافته

اين مصوبه به داليل ذيل . نمايد  مسکوني ميرا به قيمتي نازل و غيرواقعي و بر اساس تراکم کم
  :غيرقانوني بوده که بر همين اساس تقاضاي ابطال آن را از تاريخ تصويب آن دارم

 ي اجراي و امالک برايد و تملک اراضي نحوه خريحه قانوني ال٥بر اساس ماده 
ت مين قييمالک تع«، ١٧/١١/١٣٨٥ دولت مصوب ي و نظامي و عمراني عمومهاي برنامه

ات و حقوق و خسارات  تأسيسه وي و ابنيم اراضي عادله روز تقوي عبارت است از بهاياراض
  ».مت آنهاي طرح در ق تأثيرات طرح بدون در نظر گرفتنيمشابه واقع در حوزه عمل

 ي واقع در طرحهاي اراضيابيها و مالکان در ارزين کارشناسان منتخب شهرداريبنابرا
ات طرح را جهت يواقع در حوزه عمل» مشابه«ه يو ابن ي اراضبايد مي، يمصوب شهر

شباهت از هر جهت » مشابه«مسلم است که مقصود مقنن از کلمه . رندي در نظر بگيابيارز
 پر ي مسکوني کاربري که داراي که ملکيلذا هنگام. دباش مي.. .، تراکم ويل کاربرياز قب

 ماده ي است که مقنن در انتهارين تفسي ا تأييددر جهت.  تملک گردديا تجاريتراکم و 
 طرح در  تأثيربدون در نظر گرفتن«ل امالک، ين قبي نموده که ا تأکيد صراحتاًالذکر فوق

  . گردديابي ارزبايد مي» مت آنهايق
ل ين قبي را مکلف نموده که اي شهر در مصوبه معترض عنه، شهرداريکن شورايل

ن موضوع از دو جهت يا. دي تملک نما»يتراکم کم مسکون«کپارچه با ي را به صورت ياراض
 و ـ در اين مصوبه، کاربري قبلي امالک در نظر گرفته نشده١: گردد  ظلم به شهروندان ميباعث

تملک گردد، » يمسکون «يده که همه امالک بر اساس کاربريف گردي تکليبه شهردار
ه و شهرداري ـ تراکم قبلي امالک نيز مغفول ماند٢! حتي اگر کاربري قبلي تجاري باشد

  .دهد ميقرار ي مدنظر  تملک اراضيرا برا» يتراکم کم مسکون«ن مصوبه ي اساس ابر
. باشد از طرف ديگر تصويب چنين بندهايي، خارج از اختيارات قانوني شوراي شهر مي

زيرا در طرحهاي تفصيلي شهر، کاربري و تراکم تمامي امالک و اراضي واقع در محدوده 
 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و ٥گردد و مطابق ماده  خدماتي شهر مشخص مي

معماري ايران، صالحيت تعيين کاربري و تراکم اراضي شهري با کميسيون مقرر در همان ماده 
بنابراين هنگامي که شوراي اسالمي شهرها، حقي در تعيين و تغيير کاربري و تراکم . است

تواند وضع قاعده نمايد و مصوبه  بت به آن نيز نميامالک و اراضي شهري ندارد، علي القاعده نس
 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و ٧ و ٥معترض عنه، برخالف مفاد مواد 

 قانون تشکيالت، وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي کشور ٧١ ماده ١٦خارج از شمول بند 
عنه با   به مغايرت آشکار مصوبه معترضنظر به مراتب ياد شده، با توجه. تصويب گرديده است

 قانون تأسيس ٧ و ٥، ٢، ١ اليحه قانوني نحوه خريد و تملک اراضي و امالک و ماده ٥ماده 
 قانون ديوان ١٣ و ماده ١٢ ماده ١شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران، بر اساس بند 

  ».را دارمعنه از تاريخ تصويب آن  عدالت اداري تقاضاي ابطال مصوبه معترض
 کاتوري ثبت دفتر اند٢٧/٨/١٣٩٤ـ ١٢١٣ که به شماره اي اليحه به موجب يشاک

  : شده اعالم کرده است کهيعمومهيأت 
  يوان عدالت اداريأت محترم ديه«

  کميسالم عل
نجانب به خواسته ابطال مصوبه شماره يدر خصوص پرونده مطروحه توسط ا: احتراماً

 ٩٤/١٨٢ شهر مشهد به شماره پرونده ي اسالميورا صادره از ش١٣٨٥ مصوب سال ٢٨٠٦
  :درسان ميبه استحضار 
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ب ين موضوعه تصوي مصوبه مذکور بر خالف مقررات و قوان٤نکه بند يبا توجه به ا
 و يدگيده و صرفاً رسينجانب اصالح گرديحه، خواسته اين اليده است، لذا به موجب ايگرد

  ».دعاستمصوبه مذکور مورد است) چهار (٤ابطال بند 
  :ر استيمتن مصوبه در قسمت مورد اعتراض به قرار ز

  شهردار محترم مشهد«
   مهندس پژمانيجناب آقا

  )طاش( مرکز شهر يليطرح تفص: موضوع
  کميسالم عل

 در ارتباط با اصالح مصوبه شماره ٢٤/٥/١٣٨٦ـ ٣٦١٥٥/٢١حه شماره يبا احترام، ال
 يدر جلسه علن) طاش(ز شهر  مرکيلي موضوع طرح تفص١٢/١١/١٣٨٣ ـ ش/٢٧٤٥/٢
ن يالزم به ذکر است ا. ديب رسيل به تصوي مطرح شد و به شرح ذ٢٥/٦/١٣٨٦مورخ 

  .دباش مي ١٢/١١/١٣٨٣ ـ ش/٢٧٤٥/٢ن مصوبه شماره يگزيمصوبه جا
  :متن مصوبه

  ...............ـ١
  ...............ـ٢
  ..............ـ٣
اند با تراکم کم مسکوني   خدماتي تغيير يافتهخدماتي به غيرـ ساير اراضي که از کاربري٤

  . شوديداريخر
  ............... ـ٥

......................  
ف و انتخابات يالت، وظاي قانون تشک٨٠ت ماده ين مصوبه با رعاي است ايهيبد

  »ـ رئيس شوراي اسالمي شهر مشهد. باشد  قابل اجرا مي١٣٧٥شوراهاي اسالمي کشور مصوب 
حه ي شهر مشهد به موجب الي اسالميس شورايت مذکور، رئي شکادر پاسخ به

  :ح داده است کهي توض٢٩/٥/١٣٩٤ ـ ش/٧٣١٥/٩٤/٤شماره 
  :کميسالم عل«

ان موضوع پرونده ي حمزه شکريبا احترام، بازگشت به نسخه دوم دادخواست آقا
 ـ ش/٢٨٠٦ بر درخواست ابطال مصوبه شماره ي مبن٩٤٠٩٩٨٠٩٠٠٠٠٠٠٦٧شماره 

) طاش( شوراي اسالمي شهر مشهد مقدس در خصوص طرح تفصيلي مرکز شهر ٢٩/٦/١٣٨٦
  : درسان ميبه استحضار 

 باشد و سابقاً از کارشناسان و مشاوران حقوقي شهرداري شاکي که وکيل دادگستري مي
 از يکين بار است که ابطال ي چهاردهمي  به صورت هدفمند برا١٣٩٣ سال يبوده از ابتدا

 شهر مشهد مقدس را خواستار شده و در اغلب دادخواستها ي اسالميمصوبات شورا
معروض است عنه  معترضاما در دفاع از مصوبه . ل خالف واقع مطرح نموده استيمسا
 ي براي تمام مراحل قانوني شاکي شهر مشهد مقدس برخالف ادعاهاي اسالميشورا
  :دباش مير يت نموده است که به شرح زيب مصوبه را رعايتصو

 ي عالي شورا٥ون ماده يسيابتدا در کم) طاش( مرکز شهر مشهد يليرح تفصط
 مطرح و به تصويب ١٦/٤/١٣٨١ و ٤/٤/١٣٨١شهرسازي و معماري ايران شهر مشهد مورخ 

تفصيلي  هاي رسيده و به شهرداري مشهد مقدس ابالغ شده است و از آنجا که تغييرات نقشه
  .دشو  مياالجراء اسالمي شهر براي شهرداري الزمداراي بار مالي است پس از تصويب شوراي 

 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ٥پس از اينکه مصوبه کميسيون ماده 
در خصوص طرح تفصيلي مرکز شهر مشهد به شوراي اسالمي شهر ابالغ گرديد شورا با جديت 

 ٢٨/٧/١٣٨١ـ ١٨٩٧طبق مصوبه شماره (و دقت فراوان به بررسي کارشناسانه طرح پرداخته 
 شـ /٢٧٤٥/٢ طي مصوبه شماره وراشنگاريهاي فراوان و طرح و بررسي در  و پس از نامه) شورا
ز مصوبه شماره يب رساند که در ادامه ني به تصوي ماه بررسي حدود سيعني ١٢/١١/١٣٨٣

  .ب شدي تصو٢٩/٦/١٣٨٦ ـ ش/٢٨٠٦/٣
 ٢٩/٦/١٣٨٦ ـ ش/٢٨٠٦/٣ مصوبه شماره ٤ تنها به بند ي شاک ـالف: نکته مهم

 که ابطال کل يراد وارد نموده و اعتراض دارد در حالي شهر مشهد مقدس اي اسالميشورا
 يورز  و غرضي دقتيب خواستار شده است که خود نشانگر بيمصوبه را از لحظه تصو

 ي واهي شهر مشهد مقدس بوده و صرفاً ادعاهاي اسالمي نسبت به مصوبات شورايشاک
  .نمايد مي مطرح يدالت اداروان عيش را در ديخو

 نحوه يحه قانوني ال٥ش را به ماده ي خوي از دادخواست ادعاي در بخشي شاک ـب
 دولت ي و نظامي و عمراني عمومهاي برنامه ي اجراي و امالک برايد و تملک اراضيخر

 ماده ٧شان از تبصره ي اي استناد نموده است که نشانه عدم آگاه١٧/١١/١٣٥٨مصوب 
 ٢٨/٨/١٣٧٠ها مصوب ياز شهرداري مورد نيه، امالک و اراضيم ابنيون نحوه تقوواحده قان

ن قانون ي شدن ااالجراء الزمب و يخ تصوياز تار«: اد شده آمده استيرا در تبصره يدارد، ز
 ي و امالک برايد و تملک اراضي نحوه خريحه قانوني ال٥ و آن قسمت از ماده ٤ماده 
 انقالب ي شورا١٧/١١/١٣٥٨ دولت مصوب ي و نظاميان، عمري عمومهاي برنامه ياجرا

  .»گردد ميها لغو يد در مورد شهردارباش مي ين عادله الزاميي که مربوط به نحوه تعياسالم

 ٣ و ٢ يمعروض است که با توجه به بندهاعنه  معترض مصوبه ٤ در خصوص بند ـ٢
 مشخص نموده اند گرفتهم ف امالک واقع در طرح را که قبالً استعاليمصوبه مذکور که تکل

 مراجعه ين آن تاکنون به شهرداري است که مالکي تنها در خصوص امالک٤است، بند 
ا ي و ياد مسکوني مجوز تراکم زي داراي واال اگر ملکاند کردهافت ني درينکرده و استعالم

مت روز تملک ين مصوبه با همان تراکم به قي هم٣ و ٢ يگر باشد مطابق بندهاي ديکاربر
شتر موارد اقدام به ي ندارند در بي که استعالم شهردارينکه امالکيشتر ايح بيتوض. گردد مي
ن مصوبه در صورت مراجعه مالک جهت ي که طبق ااند نمودهمجاز  غير بهير کاربرييتغ

 مرکز يلي که در طرح تفصيا اخذ پروانه در صورتيد بنا ياخذ استعالم نقل و انتقال و تجد
.  تملک گردندي با تراکم کم مسکونبايد مي قرار گرفته باشند، يدمات خيشهر در کاربر

 ي شهرسازي عالي شورا٥ون ماده يسيز بر اساس مصوبه کمي نيانتخاب تراکم کم مسکون
 را ي را موظف نموده است تا امالکيشتر شهردارين شده است که پييران تعي ايو معمار

 يا کاربري اند شدهمجاز ساخته   غير ودگيرن مي قرار يا خدماتي سبز يکه در طرح فضا
 وجود ين امالکيهمچن. دي تملک نماي تراکم کم مسکوني بر مبنااند کردهت نيطرح را رعا

. اند نموده اخذ يگري دي عرصه مجوز بنا با کاربرير کاربريين آنها بدون تغيدارند که مالک
 و مالک مجوز  شده استکاربري زمين مسکوني تعريف) طرح خازني(طبق طرح قبلي : مثالً

ن بند ي مشهد مقدس مطابق همين موارد شهرداري اخذ نموده است که در اي تجارتيبنا
 يد با کاربرينکه در طرح جدين را با توجه به ايزم)  مصوبه معترض عنه٤بند (مصوبه 
ل ي آن را به دلي تملک و بنايده شده است بر اساس تراکم کم مسکوني ديخدمات

 که نمايد مي تملک ي روز به صورت تجارتي با نرخ کارشناسيمجوز تجارت از يبرخوردار
  . را فراهم نموده استير وي مغفول مانده و موجبات سوء تعبيد شاکين ضابطه از ديا

ب مصوبه شماره ي در تصويچ منع قانونيند که هفرماي ميجنابان مالحظه يعال
وجود نداشته و نه تنها  شهر مشهد مقدس ي اسالمي شورا٢٩/٦/١٣٨٦ ـ ش/٢٨٠٦/٣

. ده استيب رسين به تصونيح قوايت صحين مصوبه با رعايرفته بلکه اي صورت نپذيتخلف
  ـش/٢٨٠٦/٣ بودن مصوبه شماره يد قانونؤيه فوق که ميحه دفاعيان ضمن ارائه اليدر پا
 است نسبت به صدور يد مستدعباش مي شهر مشهد مقدس ي اسالمي شورا٢٩/٦/١٣٨٦

 شهر مشهد مقدس را در ي اسالميت نموده و شورايشان عناي دادخواست احکم به رد
               ».يند فرماياريران ي ايتخت معنوي پايت شهريري مديشبرد اهداف وااليپ

ن يس و معاوني با حضور رئ٢٧/٤/١٣٩٦خ ي در تاريوان عدالت اداري ديأت عموميه
 و ن شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحثديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسا

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

  عمومي هيأت رأي
از ي مورد نيه، امالک و اراضيم ابنينکه به موجب ماده واحده قانون نحوه تقوينظر به ا

 که ين و مقرراتيه قواني، کلي اسالمي مجلس شورا١٣٧٠ها مصوب سال يشهردار
باشند در صورت عدم  شهرداريها مجاز به تملک ابنيه و امالک و اراضي قانوني مردم مي

توافق بين شهرداري و مالک، قيمت ابنيه و امالک و اراضي بايستي به قيمت روز تقويم 
 ماده واحده مذکور قيمت روز توسط هيأتي مرکب ١و پرداخت شود و به موجب تبصره 

 مصوبه مورد اعتراض ٤دادگستري تعيين خواهد شد لذا بند از سه نفر کارشناس رسمي 
مبني بر تعيين ضوابط و نحوه خريد اراضي بر خالف مقررات قانوني و خارج از حدود 

 قانون تشکيالت، وظايف و انتخابات ٧١ ماده ١٤ و ٢٦، ١٦، ١اختيارات مصرح در بند 
 قانون ٨٨ و ماده ١٢ ماده ١شوراهاي اسالمي و انتخاب شهرداران است و به استناد بند 

با . شود  ابطال مي١٣٩٢تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 
 مصوبه به زمان تصويب مصوبه ٤ قانون اخيرالذکر و تسري ابطال بند ١٣اعمال ماده 
  .موافقت نشد

  يمحمدکاظم بهرامي ـ وان عدالت اداري ديعموم هيأت سيرئ
                                                                                

  ١٥/٥/١٣٩٦                                                                             ٩٥/٨٥٠رهشما
  بسمه تعالي

  جناب آقاي جاسبي
  مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايران

  با سالم
 مورخ ٣٨٠عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه هيأت  يك نسخه از رأي

  : با موضوع٢٧/٤/١٣٩٦
 كميسيون ٢٥/١٢/١٣٩٢ـ ١٨٤ جلسه ٣هاي ذيل مصوبه شماره  و تبصره ١بند «

تنظيم مقررات مبني بر تسري تصميمات متخذه در آن به تاريخ قبل از صدور مصوبه 
 جهت درج» .شود  مرجع مذكور ابطال ميلحاظ خالف قانون و خروج از حدود اختياراتبه 

  .گردد در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي
ـ مهدي دربين ديوان عمومي و سرپرست هيأتهاي تخصصي هيأت مديركل   عدالت اداري 
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  ٩٥/٨٥٠: روندهالسه پ       ک٣٨٠ :ماره دادنامهش        ٢٧/٤/١٣٩٦: خ دادنامهتاري
  يدالت اداروان عي ديعموم هيأت :مرجع رسيدگي

   کل کشوري سازمان بازرس:يشاك
  جلسه٣هاي ذيل مصوبه شماره   ابطال بند يک و تبصره:موضوع شکايت و خواسته

  م مقررات ارتباطاتيون تنظيسي کم٢٥/١٢/١٣٩٢ـ ١٨٤
 کل کشور ي سازمان بازرسي و نظارت همگاني سرپرست معاونت حقوق:کار گردش

ل ي ذهاي تبصرهک و ي، ابطال بند ٢١/٦/١٣٩٥ـ١٢٨٨١٦تنامه شماره يبه موجب شکا
م مقررات ارتباطات را خواستار يون تنظيسي کم٥/١٢/١٣٩٢ـ ١٨٤ جلسه ٣مصوبه شماره 

  :ن خواسته اعالم کرده است کهييشده و در جهت تب
  ي بهرامين جناب آقايحضرت حجت االسالم والمسلم«
  يوان عدالت اداريس محترم ديرئ

  کميسالم عل
 ٥/١٢/١٣٩٢ـ ١٨٤ جلسه شماره ٣هاي ذيل مصوبه شماره  ک و تبصرهاحتراماً بند ي

 با ي اداريق مصوبات دستگاههايون تطبيسيکم«يم مقررات ارتباطات در ون تنظيسيکم
  :گردد ميل اعالم يجه به شرح ذي قرار گرفت که نتين سازمان مورد بررسيا» قانون

به  منظور جلوگيري از :  آمده است٣هاي ذيل مصوبه شماره   و تبصره١ـ در بند ١
دهي شبکه تلفن ثابت، شرکت مخابرات ايران مجاز است در کليه  مکالمات تلفن ثابت، اعم از  زيان

شهري، ثابت به همراه، براي استانهايي که طرح  ثابت به ثابت شهري، ثابت به ثابت بين
 تا زمان اجرا ١/١٢/١٣٩٠سازي کد در سطح استان در آن اجرا نشده است، در دوره زماني  يکسان

  . ريال را براي هر پالس اعمال کند٠٣/٥١سازي کد در سطح هر استان، نرخ  شدن طرح يکسان
 در سطح هر د کيساز يکسان طرح ي اجراهاي هزينهبه منظور جبران : ١تبصره

ه يد در کلتوان ميران ي آن، شرکت مخابرات اي از اجراياستان و جبران کاهش درآمد ناش
 که در سطح يساز کساني که طرح يي استانهاين بند، برايفن ثابت مندرج در امکالمات تل

 ريال ٧١/٥٨ نرخ ٢٩/١٢/١٣٩٢ تا ١/١٢/١٣٩٠ در آن اجرا شده است، در دوره زماني استان
  . کد در هر استان، اعمال کنديساز کساني طرح يخ اجراي هر پالس، صرفاً از تاريرا برا

هاي مندرج در اين ماده را در دوره زماني  تواند تعرفه يشرکت مخابرات ايران م: ٢تبصره
  .تعيين شده، براي کليه ساعات شبانه روز براي محاسبه کارکرد همه مشترکين اعمال کند

 نرخ هر پالس مکالمه تلفن ثابت در حدود ١٣٩١ تا سال ي برابر مصوبات قانونـ٢  
  مديرعامل١٤/٤/١٣٩١م ـ /٢٧٢٥ به موجب بخشنامه شماره ١٣٩١در سال . ريال بود ٧/٤٤

 و مکالمه يشهر ني بيه پالس مکالمات تلفن ثابت شهريران نرخ پايوقت شرکت مخابرات ا
 تمام ساعات ي کشور و براي تمام استانهاي برا١٣٩٠ اسفند ماه يبا تلفن همراه از ابتدا

اجرا شده باشد  ريال و در استانهايي که طرح هم کدي ٠٣/٥١ و روزهاي هفته در حد روز شبانه
 . ريال تعيين و براي اجرا به شرکتهاي مخابرات استاني ابالغ شده است٧١/٥٧حد مبلغ در 

م مقررات و ارتباطات ير نرخ پالس، سازمان تنظييپس از اقدام شرکت مخابرات در تغ
 بر اساس يا ه و اعالم مهلت دو هفتهيصدور اخطار( پس از مکاتبات صورت گرفته ييويراد

، شرکت مذکور را به مبلغ )٣٠/١٠/١٣٩١ـ ١٠٣/م/١٥٦٥ پروانه، طي نامه شماره ١٨  و٤بند 
م مقررات ي صورت گرفته توسط سازمان تنظيهايبرابر بررس. مه نموديال جريارد ريلي م٣٠

مبلغ % ١٤ش حدود ي فوق منجر به افزايرقانوني غهاي تعرفه، اعمال ييويو ارتباطات راد
هاي ثابت شده و به طور متوسط ماهانه مبلغي در حدود مکالمات صادره از سوي تلفن

  .ن اخذ شده استي مزبور از مشترکهاي تعرفه با اعمال ي اضافهاي هزينهال يارد ريلي م٢٠٠
م مقررات ارتباطات يون تنظيسي ماه بعد از ابالغ بخشنامه مزبور، کم٢٠ حدود ـ٣

 ٢٥/١٢/١٣٩٢ـ ١٨٤ را در جلسه ٣ براي قانوني جلوه دادن اقدام شرکت مخابرات مصوبه شماره
خاطر . ن کرده استييب تعيخ تصوي آن را زمان قبل از تاريخ اجرايب رسانده و تاريبه تصو
خوذه أ مي اضافهاي هزينه يال برايارد ريلي م٢٠٠انه ي با توجه به برآورد ماهسازد مينشان 

 ٢٩/١٢/١٣٩٢ تا ١/١٢/١٣٩٠هاي فوق، از تاريخ  مشترکين تلفن ثابت ناشي از اعمال تعرفهاز 
 در مکالمات ي اضافهاي هزينهال يارد ريلي م٥٠٠٠در مجموع بالغ بر )  ماه٢٥معادل (

  .ن اخذ شده استيتلفن ثابت از مشترک
م مقررات و يس سازمان تنظير و رئيان، معاون وزيدي عمين خصوص آقاي در اـ٤

) ٥(ماده ) ج(ضمن اشاره به بند  راديويي و دبير کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات ارتباطات
 وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات، در خصوص وظايف کميسيونقانون 

  :اظهار داشت
ن يعطف به ماسبق نشدن قوان«ي اصل  قانون مدن٤ هرچند مطابق مدلول ماده ـ١

اجع به اثر ن شده است چنانچه در قانون ريين ماده به صراحت تبيکن در هميل» دباش مي
  . اتخاذ شده باشد عمل به حالت خاص منطبق قانون استيقانون به قبل مقررات خاص

م مقررات ارتباطات مصوبـات اشاره شده در گزارش آن مـرجع را يون تنظيسي کمـ٢
 مختلف ي خدمات در بخشهايگذار  نرخياستهاي نظام و سي کلياستهايدر چـارچوب س
  .ب رسانده استي تصو اطالعات بهيارتباطات و فناور

 ٢١/١١/١٣٨٦ـ  ٣٥ـ با عنايت به اينکه کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات طي مصوبه ٣ 
ب و جهت اجرا به سازمان يران را، تصويات اصول حاکم بر پروانه شرکت مخابرات ايکل

رالذکر در چارچوب ي سازمان اخيم مقررات و ارتباطات ابالغ نموده است و از طرفيتنظ
 مفاد موافقتنامه پروانه شرکت ٩ـ١ـ٢ و مطابق بند يي و اجراي، نظارتيتياکمف حيوظا

 شرکت يمي دايم کارتهاي سين براي راجع به تضميم مقتضيران، تصميمخابرات ا
ن اساس يم مقررات ارتباطات بر ايون تنظيسيران اتخاذ نموده است لذا کميمخابرات ا

  . قرار داده است تأييدم سازمان را مورديتصم
رعامل اعتبار ير قانون مديم و بخشنامه مغايون مذکور به تصميسي مصوبه کمـ٥

ر يل زيت داده است که به داليده و با وضع مقرره اثر آن را به ماقبل و گذشته سرايبخش
  :با قانون در تعارض است

) ٤(ل ماده ين که در ذيمصوبه موصوف به اکنندگان  مين و تنظياستناد واضع:   اوالً
ن حکم در يد گفت که ايت آثار مصوبه به ماقبل وجود دارد، بايار سراي اختي مدنقانون

م و يچون اثر تصم. ت ندارديه، حاکمي و قوه مجريمات و مصوبات اداريمورد تصم
 در ي حتيو مقامات ادار) نه گذشته(نده است يشه ناظر به آي همي اداريدستورالعملها

مات و يار خود، هرگز حق ندارند به تصمياختت و يمقام  وضع مصوبه و در قالب صالح
م و ين که تصمين امر متعدد بوده، از جمله ايل ايدال.  بخشندييمصوبات خود اثر قهقرا

 از انحاء منتشر و ياالتباع است که به نحو  افراد الزمي برايخي از زمان و تاريمصوبه ادار
ت ين حال امنيدر ع. پذيرد مي ده که معموالً در قالب اعالن و ابالغ صورتيبه اطالع رس

و عدم ترتب ) حقوق مکتسب آنان(کند که به لحاظ حفظ حقوق اشخاص  ايجاب مي ييقضا
ز حق اتخاذ ي ني عطف به ماسبق نگردد و مقام اداريمات اداريضرر به شهروندان، تصم

  .چ وجه نداردي را به هين امريچن
ده که مبين فقد اختيار براي مقامات آراء متعددي در ديوان عدالت اداري صادر ش: ثانياً

نامه اجرايي  آيين) ٦(و ) ٥(مثل رأيي که مواد . باشند اداري در تسري اثر مصوبه به گذشته مي
 را به لحاظ عطف به ماسبق نمودن آنها مورد ابطال قرار داده يا ١٣٦٠قانون اراضي شهري 

داري که بخشنامه شماره  هيأت عمومي ديوان عدالت ا٢٦/٩/١٣٨٥ ـ ٦٧٨دادنامه شماره 
 سازمان تأمين اجتماعي را به لحاظ تسري اثر بخشنامه به ٨/١٢/١٣٨١ـ ٥٠٠٠/١٠٩٥٦٣

بدين ترتيب وضع مقرره مبني بر تسري اثر مصوبه به ماقبل صرفاً از . گذشته ابطال شده است
 اختيارات قوه مقننه و قانون به معني خاص است و اصل کلي حاکم بر حقوق اداري يعني

کند تا مصوبه کميسيون مورد نظر به جهت  عطف به ماسبق نشدن تصميمات اداري ايجاب مي
  .تضرر به حقوق مردم و شهروندان و مغايرت با مباني صدراالشاره بي اعتبار تلقي گردد

 قانون تعيين وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات) ٥(در ماده : ثالثاً
 مختلف يه خدمات در بخشهاي بر کليگذار است نرخين سييع صرفاً ت١٣٨٢مصوب 

 در يه خدمات ارتباطي کلي و نرخهاها تعرفهب جداول ي اطالعات، تصويارتباطات و فناور
  قوانين و مقررات کشور جزء وظايف کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات قرار گرفتهچارچوب

  موضوعاتي که در گذشته تأييدهگيري راجع ب در ماده مذکور مجوزي در خصوص تصميمو 
  .اتفاق افتاده داده نشده است

 قانون تشکيل سازمان بازرسي کل ٢ماده ) د(بند ) ٢(بنا به مراتب موضوع مطابق تبصره 
ضمناً اعمال . شود کشور براي رسيدگي خارج از نوبت جهت ابطال مصوبه مارالذکر اعالم مي

  ».يوان عدالت اداري مورد درخواست استقانون تشکيالت و آيين دادرسي د) ١٣(ماده 
  :ر استيمتن مصوبه مورد اعتراض به قرار ز

  م مقررات ارتباطاتيون تنظيسيمصوبات کم«
  ٢٥/١٢/١٣٩٢ مورخ ١٨٤ جلسه شماره ٣مصوبه شماره

، به منظور ٢٥/١٢/١٣٩٢ ـ١٨٤م مقررات ارتباطات در جلسه شمارهيون تنظيسيکم
 تلفن ثابت، محاسبه کارکرد هاي تعرفه از يمحور و حذف پالس يساز ت و سادهيشفاف

 کد در سطح استانها، يساز يکسان طرح يق استفاده، اجراي دقاين بر مبنايمشترک
ن درآمد عادله ي تلفن همراه، توسعه شبکه تلفن ثابت با تضمهاي تعرفه يساز کنواختي

 يشهر نيب) يها ونز (يها اي با حذف منطقه تعرفه عدالت ي شبکه تلفن ثابت، برقراريبرا
 مختلف اي تعرفه يها يف بسته، فراهم کردن امکان تعرين آبونمان به صورت پلکانييو تع

اي علمي، پيشنهاد سازمان  گذاري نظام تعرفه پذيري بهتر و پايه توسط اپراتور، نظارت
  :خصوص تعرفه مکالمه تلفن ثابت و تلفن همراه را بررسي و آن را به شرح زير تصويب کرد در

ران مجاز ي شبکه تلفن ثابت، شرکت مخابرات ايده اني از زيري به منظور جلوگـ١
، يشهر ني، ثابت به ثابت بيه مکالمات تلفن ثابت، اعم از ثابت به ثابت شهرياست در کل

سازي کد در سطح استان در آن اجرا  ثابت به همراه، براي استانهايي که طرح يکسان
سازي کد در سطح   تا زمان اجرا شدن طرح يکسان١/١٢/١٣٩٠در دوره زماني  است، نشده

  . هر پالس اعمال کنديال را براي ر٠٣/٥١هر استان، نرخ 
 سازي کد در سطح هر استان هاي اجراي طرح يکسان به منظور جبران هزينه: ١تبصره

ه يد در کلتوان ميران ي آن، شرکت مخابرات اي از اجرايو جبران کاهش درآمد ناش
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 کد در سطح يساز کساني که طرح يي استانهاين بند، برايلفن ثابت مندرج در امکالمات ت
 ريال ٧١/٥٨ نرخ ٢٩/١٢/١٣٩٢ تا ١/١٢/١٣٩٠در آن اجرا شده است، در دوره زماني استان 

  . کد در هر استان، اعمال کنديساز کساني طرح يخ اجراي هر پالس، صرفاً از تاريرا برا
هاي مندرج در اين ماده را در دوره زماني  تواند تعرفه ميشرکت مخابرات ايران : ٢تبصره

  .روز براي محاسبه کارکرد همه مشترکين اعمال کند تعيين شده، براي کليه ساعات شبانه
، ١٣٩٣ور ماه سال يان شهريران موظف است حداکثر تا پاي شرکت مخابرات اـ٢

  .مانده اجرا کندياق بيه استانهاي کد در سطح هر استان را در کليساز کسانيطرح 
قه مکالمه ي هر دقي به ازا١٣٩٣ سال ي سقف تعرفه مکالمات تلفن ثابت از ابتداـ٣

  :دشو مي يينر تعيبه شرح جدول ز
 

  )ريال(سقف تعرفه   عنوان
  ٣٠  هر دقيقه مکالمه ثابت به ثابت داخل استاني

  ٣٣٠  هر دقيقه مکالمه ثابت به ثابت بين استاني
  ٦٢٥  فن ثابت به همراه شرکت ارتباطات سيارهر دقيقه مکالمه تل

  ٦٢٥  هردقيقه مکالمه تلفن ثابت به ساير اپراتورهاي تلفن همراه
    

م مقررات و ارتباطات ي سازمان تنظيرکل دفتر حقوقيت مذکور، مديدر پاسخ به شکا
  :ح داده است کهي توض١٣/١٠/١٣٩٥ ـ ١/١٠٠حه شماره ي به موجب الييويراد

  يوان عدالت اداري ديعمومهيأت  است محترمير«
  با سالم

 کل ي سازمان بازرس٢٣/٨/١٣٩٥ـ٩٥/٨٥٠احتراماً عطف به کالسه پرونده شماره 
ون يسي کم٥/١٢/١٣٩٢ـ ١٨٤ جلسه ٣ ابطال مصوبه شماره يکشور در خصوص تقاضا

  :دارد مي معروض ي شاکيم مقررات ارتباطات در رد ادعايتنظ
  يراد شکليا

ن ييالت و آي قانون تشک٨٠ماده » پ«د طبق بند ي مستحضرمانگونه کهه  ـالف
 هيأت  ابطال مصوبات دري تقاضاي از موارد الزم برايکي يوان عدالت اداري ديدادرس
 يا با مواد قانوني ي ابطال با حکم شرعيرت مصوبه مورد تقاضايح به مغاي تصريعموم
ون با يسيده مصوبه کمح ننموي خود تصريميه تقديي در شکواي که شاکيدر حال. است

  .رت داردين کشور مغايا قواني يکدام حکم شرع
مصوبه مذکور شامل : درسان ميبه استحضار  هيأت ذ ذهن آني جهت تشح ـب
 منحصراً يد شاکشو مي مشخص يق در خواسته شاکي است که با تدقي مختلفيقسمتها

گر ي دينکه بندهاي ات بهيبا عنا. ل آن را داردي ذهاي تبصرهک و ي ابطال بند يتقاضا
 ابطال کل مصوبه فاقد وجاهت يد لذا تقاضاباش ميت نيمصوبه شامل موضوع مورد شکا

  .دباش ي ميقانون
  يراد ماهويا

  کميسيون تنظيم مقررات٢٦/٥/١٣٩٢ ـ ١٩٦ جلسه ٥الف ـ با عنايت به مصوبه شماره 
اي شاکي ارتباطات مبني بر اصالح مصوبه مورد شکايت شاکي مبرهن است که ادع

 خصوص تضرر به حقوق شهروندان منتفي و شاکي بدون در نظر گرفتن مصوبه اصالحي در
  .ت نموده استياقدام به شکا

 قانون ٤٤ اصل ي کلياستهاي سي قانون اجرا٥٨ ماده ٥ح بند ي وفق مدلول صر ـب
 به يط دسترسيمت، مقدار و شرايم قيب دستورالعمل تنظيار تصويفه و اختي وظياساس

 رقابت يت مقررات مربوط به شوراي در هر مورد با رعايار کاالها و خدمات انحصارباز
 است يين روشهاي تدويب دستورالعمل به معناينکه تصويت به ايواگذار شده است و با عنا

ف ي قانون وظا٥که بتوان به اهداف مورد نظر قانونگذار نائل شد و قانونگذار در بند ج ماده 
ه ي کلي و نرخهاها تعرفهب جداول ي اطالعات تصويرتباطات و فناورارات وزارت ايو اخت

م يون تنظيسيف کمين و مقررات کشور را از جمله وظاي در چارچوب قوانيخدمات  ارتباط
 هيأت ٢/٥/١٣٩١ مورخ ٢٤٢ـ٢٤١ن امر در دادنامه يمقررات و ارتباطات برشمرده که ا

د، رسان مي يبا وصف مراتب فوق به آگاه. ز متبلور شده استي نيوان عدالت اداري ديعموم
 يش سقف تعرفه مکالمات تلفن ثابت بر اساس دستورالعمل شوراير نرخ پالس و افزاييتغ

ب ي مورد تصو١/٨/١٣٩٠خ ي رقابت در تارين جلسه شورايرقابت که در هشتاد و پنجم
  دستورالعملشايان ذکر است در. باشد گرفته و به شرکت مخابرات ايران ابالغ شده ميقرار 

 ماه ي ديد از ابتداي جديمتهايخ اعمال قين سقف تعرفه تارييمذکور ضمن اعالم روش تع
م مقررات ارتباطات طبق بند سوم يون تنظيسينرو کمين شده، از ايي تع١٣٩٠سال 

  . مورد تصويب قرار داده است١٣٩٠ شوراي رقابت مبناي اعمال تعرفه را از سال دستورالعمل
 ناظر بر عطف به ي مورد اشاره در دادخواست شاکي قانون مدن٤ه  مدلول ماد ـج

ن شده است چنانچه در يين ماده به صراحت تبيد و در همباش مين يماسبق نشدن قوان

 اتخاذ شده باشد عمل به حال خاص يقانون راجع به اثر قانون به قبل مقررات خاص
م مقررات ارتباطات در يون تنظيسيکن اساساً مصوبات کميل. منطبق با قانون است
قرار دارد و از » مقررات«قرار نگرفته و در زمره » ينقوان«ا ي» قانون«چارچوب عنوان خاص 

  . قرار نخواهد گرفتي قانون مدن٤ن رو در محدوده شمول ماده يا
 کل کشور ي بند مورد نظر سازمان بازرسيت به موارد موصوف و نظر به بازنگريبا عنا

ت يم مقررات ارتباطات و عدم موضوعيون تنظيسي کم١٩٦ جلسه ٥برابر مصوبه شماره 
ن با يهمچن. ت مورد استدعاستي رد شکا٢٥/١٢/١٣٩٢ـ ١٨٤ جلسه ٣مصوبه شماره 

د ين سازمان در صورت صالحدين بهتر پرونده ايي موضوع و تبيت تخصصيتوجه به ماه
  ».ي را داردتخصص هيأت  حضور در جلساتيتقاضا

ن يس و معاوني با حضور رئ٢٧/٤/١٣٩٦خ ي در تاريعدالت اداروان ي ديأت عموميه
 و ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث

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

ه است و قانون نسبت به ماقبل ي، اثر قانون نسبت به آتي قانون مدن٤به موجب ماده 
. ن موضوع اتخاذ شده باشدي نسبت به اينکه در قانون مقررات خاصيخود اثر ندارد مگر ا

 يارات قوه مقننه و قانون به معني اثر مصوبه به ماقبل صرفاً از اختينکه تسرينظر به ا
ات و مي تصميستند براين  در مقام وضع مصوبه مجازي حتيخاص است و مقامات ادار

 ٣هاي آن از مصوبه شماره   و تبصره١مصوبات خود اثر قهقرايي در نظر بگيرند، بنابراين بند 
 کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات که تصميمات متخذه ٢٥/١٢/١٣٩٢ـ ١٨٤جلسه شماره 

در آن را به تاريخ قبل از صدور مصوبه تسري داده است مغاير قانون و از حدود اختيارات مرجع 
 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ٨٨ و ١٣ و مواد ١٢ ماده ١خارج است و به استناد بند مذکور 

  .شود  از تاريخ تصويب ابطال مي١٣٩٢ديوان عدالت اداري مصوب سال 
  ي اشراقي عليمرتضـ  يوان عدالت اداري دييمعاون قضا

                                                                                                                        
  ١٥/٥/١٣٩٦                                                                             ٩٤/٧٣٦رهشما

  بسمه تعالي
  جناب آقاي جاسبي

  مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايران
  با سالم

 مورخ ٣٨١مي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه عمو هيأت يك نسخه از رأي
  : با موضوع٢٧/٤/١٣٩٦

شوراي اسالمي باقرشهر تحت عنوان تعرفه وضع و برقراري ) ٧ـ٣(ابطال تعرفه شماره «
عوارض و بهاي خدمات بر احداث گورستان و دفن اموات در حريم شهر باقرشهر توسط 

  .گردد ه رسمي به پيوست ارسال ميجهت درج در روزنام» ).س(سازمان بهشت زهرا 
ـ مهدي دربين ديوان عمومي و سرپرست هيأتهاي تخصصي هيأت مديركل   عدالت اداري 

                 
  ٩٤/٧٣٦: روندهالسه پک      ٣٨١ :ماره دادنامهش         ٢٧/٤/١٣٩٦: خ دادنامهتاري

  يوان عدالت اداري ديعموم هيأت :مرجع رسيدگي
  ) س(زمان بهشت زهرا رعامل ساي مد:يشاك

 باقر شهر ي اسالميشورا) ٧ـ٣( ابطال تعرفه شماره :موضوع شکايت و خواسته
 خدمات بر احداث گورستان و دفن ي عوارض و بهايتحت عنوان تعرفه  وضع و برقرار

  )س(م شهر باقر شهر توسط سازمان بهشت زهرا ياموات در حر
 بسته به شهرداري تهران به موجبوا) س( مديرعامل سازمان بهشت زهرا :کار گردش

  : اعالم کرده است که١٣/٢/١٣٩٤ـ ١٤٧٤٤٠/٦١٢ت نامه شماره يشکا
  يوان عدالت ادارياست محترم دير«

   شهر باقرشهري اسالميشورا) ٧ـ٣(درخواست ابطال مصوبه شماره : موضوع
  با سالم

 از يکي يار قانون شهرد٥٥ ماده ١٣ مطابق بند ـ١: درسان مياحتراماً، به استحضار 
ل حمل اموات و مراقبت و انتظام يه وسايجاد غسالخانه گورستان، تهي ايف شهرداريوظا

 ي در راستاي خدماتيد و سازمان بهشت زهرا به عنوان سازمان اجتماعباش ميامور آنها 
 از برداري بهره ي و چگونگيجاد، توسعه، ساماندهي اي و به طور کلياستگذارينظارت س
ه ي، موقوفه، قبور شهداء کلي، خصوصير اعم از فعال، متروکه، عموم شهيگورستانها
ق بر ي شهر تهران و نظارت دقيتي جمعيازهاي متناسب با ني موجود و آتيگورستانها

 در يفات مذهبي کفن و دفن و انجام مراسم و تشري و بهداشتين شرعيت موازيرعا
  .دباش ميت يالجاد و مشغول به فعين و مقررات موضوعه ايچهارچوب قوان

) س(اي مبني بر اينکه سازمان بهشت زهرا  ـ اخيراً شوراي اسالمي شهر باقر شهر مصوبه٢
 هاي  درصد از کليه هزينه١٠ازاي هر نفر قبر به عبارتي به ازاي دفن هر نفر متوفي معادل به 
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صوبه  م٢ و در بند نمايد ميز ي باقرشهر واري را به حساب شهرداري تحت هر عنوانيافتيدر
ن يز مشمول ايده ني که در سنوات گذشته احداث گرديه قبوريد کليمذکور مقرر گرد

  ليل و مستندات ذي که بنا به دالگردد ميمصوبه 
 في مابين استانداري تهران، شوراي اسالمي ٢٣/٧/١٣٨٧ـ به موجب صورتجلسه مورخ ٣

جهت توسعه بهشت و شهرداري تهران و شوراي اسالمي شهر باقر شهر در خصوص هماهنگي 
شهر باقرشهر، ) س(گردد با توجه به  نزديک بودن طرح توسعه بهشت زهرا  زهرا مقرر مي

شهرداري تهران و سازمان بهشت زهرا خدماتي چون احداث فضاي سبز، احداث ديوار حد 
فاصل، ايجاد زيرگذر به منظور عبور و مرور وسايط نقليه از محل بهشت زهرا، احداث تقاطع 

برداري شهروندان باقر شهر از آن و  طح، جابه جايي محل ايستگاه مترو به منظور بهرهغيرهمس
اقدام نمايد که ) تخصيص اتوبوس و تاکسي(توسعه ناوگان حمل و نقل عمومي شهر باقر شهر 

شهرداري تهران خدماتي بسيار گسترده تر از آنچه مقرر بوده براي شهروندان شهر باقرشهر در 
  .و استانداري نيز نسبت به اصالح حريم شهر باقرشهر اقدام نمايدنظر گرفته است 

و ) س( ن سازمان بهشت زهراي مابي ف١٨/٨/١٣٨٤ به موجب صورتجلسه مورخ ـ٤
 باقرشهر موافقت خود را با توسعه بهشت ي باقرشهر، شهرداري و شهرداري اسالميشورا

 خارج از ي و حتيان اموات شهروندان تهري و شرعيح و بهداشتيزهرا جهت دفن صح
 تهران و ي شهرداري از سويا ز خدمات گستردهيتهران اعالم داشته است و در مقابل ن

  .ن شهر در نظر گرفته استي ايسازمان بهشت زهرا به شرح بند فوق برا
ات بر ارزش افزوده در يب قانون ماليد اساساً با تصوي همان گونه که مستحضر ـ٥

 ير وجوه براي هرگونه عوارض و ساي قانون مذکور برقرار٥٠ و به موجب ماده ١٣٨٧سال 
ات و يف مالين قانون تکلين ارائه خدمات که در اي و همچنيدي و تولي وارداتيانواع کاالها

محاسبه ي مأخذ  عوارض به درآمدهاين برقرارين شده است، همچنيعوارض آنها مع
  .دباش مي مراجع ممنوع ري و ساي اسالميتوسط شوراها.. .يات، سود سهام شرکتيمال

ن يران و همچنيک قانون مذکور عرضه کاالها و ارائه خدمات در اي طبق ماده  ـ٦
 قانون ٥د و به موجب ماده باش مين قانون يواردات و صادرات آنها مشمول مقررات ا

در ي غيرموصوف ارائه خدمات مشمول پرداخت عوارض در آن قانون، انجام خدمات برا
 به قبور يچگونه خدماتي باقرشهر هيه شهرداريد و در مانحن فباش مي قبال مابه ازاء

  .دهد ميبهشت زهرا ارائه نداده و ن
 و نمايد مي به قبور بهشت زهرا ارائه نيچگونه خدماتي باقرشهر هي نه تنها شهردارـ٧

 چون توسعه ياديشرفت باقرشهر خدمات زي تهران جهت توسعه و پيدر عوض شهردار
  .دهد حمل و نقل عمومي و فضاي سبز و غيره به شهروندان اين شهر ارائه ميمترو و شبکه 

منقول از جمله  غيرات بر ارزش افزوده اموالي قانون مال١٢ ماده ٨ مطابق بند  ـ٨
ز طبق يند و از آنجا که قبور نباش ميات و عوارض معاف ي هستند که از پرداخت ماليموارد

 شهر باقرشهر ي اسالميمنقول بوده لذا شورا غيرل جزء امواي قانون مدن١٢تصرف ماده 
  .دباش مي آن ي جهت وضع عوارض برايار قانونيفاقد اخت
 ١٣٨٧مصوب » )س( مجوز توسعه گورستان بهشت زهرا«ک مصوبه ي ماده ـ٩

 مصوبه يدر اجرا) توسعه گورستان در محل مورد تنازع(نکه اقدام فوق يح دارد بر ايتصر
 شهر ي اسالمي تهران، شوراين استانداري مابي فيميافقنامه تنظ تويمذکور و در راستا

 شهر باقرشهر بوده و بر اساس آن ي و شهرداري اسالمي تهران و شورايتهران و شهردار
م باقرشهر ياز حر) س( از جهت توسعه گورستان بهشت زهرايزان مساحت مورد نيانتزاع م

) س( ار سازمان بهشت زهرايع و در اختم شهر تهران مورد موافقت واقيو الحاق آن به حر
ن ي احد از طرفياد شده استانداريم توافقنامه مزبور که به شرح يلذا تنظ. قرار گرفته است

ن حاکمه معمول و يحاً و منطبق با ضوابط و قوانين توافق بوده است، صحيانعقاد ا
جاد ي ايق اولي شهر باقر شهر از مفاد توافق مزبور و به طري و شوراياستنکاف شهردار

ق ياز هر طر) (س( ا مزاحمت در امور مربوط به گورستان بهشت زهرايهرگونه دخالت و 
گاه و يبا  وجود توافق مذکور فاقد جا..) . ويين موضوعات و درخواستهاياعم از طرح چن

 تهران و سازمان موصوف در ارائه يکرد شهردارينکه رويمهمتر ا. دباش ميت يموضوع
 و ين خدمات به صاحبان متوفي از ايکه بخش(ن ير به شهروندان و مراجعخدمات مورد نظ

) شود هموطنان در ساير اقصي نقاط کشور و با نهايت تکريم و در اقل زمان ممکن انجام مي
 ي طين مطلب، بودجه مصوب سازمانيا مؤيد  نبوده وي و اقتصاديچ وجه انتفاعيبه ه

 رتق و فتق امور ي تهران برايست که شهردار ايسالها و سنوات گذشته و منابع متنابه
 به شهروندان ي ارتقاء توسعه خدمات رساني سازمان و صرفاً براي ذاتيتهاي مأمور ويجار
نمايد و پيشنهاددهندگان موضوع که با نگرش صرفاً  در قالب کمک ارائه ميو 

 و توجه ينبه نگرد با همه جايدهند با ي قرار ميريگين امر مراتب را مورد پي ااقتصادي به
ن عرصه در جهت ينکه حضور سازمان در اي سازمان و ايتهايبه عمق و کنه اقدامات و فعال

نظر از تبعات اجتماعي، سياسي، امنيتي مترتب  صرف(اي  وظيفه ملي و فرامنطقهک يانجام 
ر، ي مشاهيد دوران دفاع مقدس و به نوعي هزار شه٣٠و وجود قبور مطهر .. . وبر موضوع

ن مکان و شناسنامه شهر تهران يت ايانگر اهمي بي آنها به عبارتيآوران تهران که جملگ نام

 و ي و همدلي با دلگرمي مدخل شهرداريران ذيتا سازمان و مد. مطرح گردد) هستند
 و ارتقاء ارائه يتمنديش رضاينه افزايزم.. .ربط اعم از محل وين ذي همه مسئوليهمراه

  .اهم آورندخدمات در همه بخشها را فر
علي ايحال با عنايت به مطالب مطروحه فوق و جهت حمايت از سازمان بهشت زهرا به 
عنوان نهادي اجتماعي و خدماتي استدعاي صدور دستور موقت مبني بر توقف اجراي مصوبه 

  ».شوراي اسالمي شهر باقر شهر و نهايتاً رسيدگي و صدور حکم به ابطال مصوبه مذکور را دارد
  :  ر استيه مورد اعتراض به قرار زمتن تعرف

 و تعرفه وضع و برقراري عوارض و بهاي خدمات بر احداث گورستان) ٧ـ٣(تعرفه شماره «
  )س( م شهر باقرشهر توسط سازمان بهشت زهرايدفن اموات در حر

  
  افزوده قانون ماليات بر ارزش ٥٠ ماده ١ قانون موسوم به شوراها و تبصره ٧١ ماده ١٦بند   منشاء قانوني

  و نحوه محاسبهمأخذ   نوع عوارض    رديف

  عوارض احداث گورستان  ١
  و دفن اموات

  %١٠به ازاء هر نفر قبر به عبارتي به ازاء دفن هر نفر متوفات معادل 
  هاي دريافتي تحت هر عنوان  از کل هزينه

  توضيحات
مشکالت فراواني براي شهروندان باقرشهر با عنايت به اينکه توسعه گورستان بهشت زهرا در حريم باقرشهر موجبات 

به اين شهر تحميل نموده و ) پنجشنبه و جمعه(فراهم آورده و بار ترافيک سنگيني به خصوص در روزهاي آخر هفته 
هاي فراواني بر مردم اين شهر تحميل   قرار داده به عبارتي عارضهد و تحت تأثيرهمچنين بهداشت رواني مردم را تهدي

ماده ) ٢٦(اين در راستاي جبران عارضه تحميلي ناشي از توسعه گورستان در حريم باقرشهر و به استناد بند نموده، بنابر
قانون ) ٥٠(ذيل ماده ) ١(قانون تشکيالت، وظايف شوراها و تبصره ) ٧١(ماده ) ١٦(قانون شهرداريها و نيز بند ) ٥٥(

  : احداث گورستان و دفن اموات وضع و برقرار گرددماليات بر ارزش افزوده مقرر گرديد عوارضي به شرح ذيل بر
هاي  از کل هزينه% ١٠ـ مقرر گرديد سازمان بهشت زهرا به ازاء هر نفر قبر به عبارتي به ازاء دفن هر نفر متوفا معادل ١

  .دريافتي تحت هر عنواني به حساب شهرداري باقرشهر واريز نمايد
 گذشته در حريم باقرشهر احداث و به صاحبان متوفا واگذار گرديده نيز ـ اين عوارض شامل کليه قبوري که در سنوات٢

باشد و سازمان بهشت زهرا موظف است بر اساس دفاتر مربوطه محاسبه و حقوق شهرداري را  مشمول اين عوارض مي
  .پرداخت نمايد

 ١٥/٩/١٣٩٤ـ ٣٨٣٧/٣/٢حه شماره ي باقرشهر به موجب الي اسالميس شورايرئ
 رئيس شوراي اسالمي باقرشهر کرده ١١/٥/١٣٩٤ـ٣١٣٨/٢/٤سال اليحه شماره  به ارمبادرت

  : ر استيکه متن آن به قرار ز
 هر ي اسالمي قانون شوراها مصوبات شورا٧٦ ماده ٢٦ بر اساس مندرجات بند ـ١«

 موضوع به ي داشته و هرگونه تسرييت اجراي آن شهر قابليم و محدوده قانونيشهر در حر
 ٧١ ماده ١٦هذا به موجب مصرحات و مفاد بند يعل. دباش ميخالف قانون ر شهرها بريسا

ات يات بر ارزش افزوده و با التفات به محتوي قانون مال٥٠ ماده ١قانون شوراها و تبصره 
 و ٢٣/٧/١٣٨٧خ ي باقرشهر و سازمان بهشت زهرا به تارين شهرداري مابي فيها توافقنامه

 گذاردن اراضي در حريم باقرشهر جهت توسعه محيطي با موضوعيت در اختيار ١٨/٨/١٣٨٤
پيراموني گورستان بهشت زهرا در ضلع شرقي بلوار غدير جاده قديم تهرانـ  قم و عدم انتزاع و 

 ي شهردارييد اجراي از ير حقوقيف و تفاسي از لحاظ تعاريم مورد واگذاريو انقطاع حر
 ظر به اجراي تمام تعهدات قراردادي شهرداريالذکر و ن باقرشهر با استناد به موارد قانوني فوق

 ي اسالمي شورايبي و تصويافت عوارض اعالمي باقرشهر خود را محق دري اسالميو شورا
ت به تعرفه مصوب دانسته و عوارض مورد اشاره صرفاً با عنوان عوارض بوده و عنوان يبا عنا

  .گردد مي نطالقا خدمات بر آن يافت بهايدر
 را مستحضر داشت سازمان بهشت يد خاطر عالباش ميت ي اهمنجا حائزي در اـ٢

ت دارد يار اهمين نکته بسيد که اباش مي تهران ي وابسته به شهرداري از سازمانهايکيزهرا 
گر نداشتـه و ي ديم شهر خود را در شهرهاي حري تهران حق دخالت و تسريکه شهردار

 مقررات وضع يرا داشته باشند و تسرت اجيم شهر تهران قابليد در محدوده و حريصرفاً با
 شهر ي اسالميد و مصوبه شوراباش مير شهرها برخالف مقررات متقن يم سايشهر به حر

  .دباش مين و مقررات يم شهر باقر شهر خالف قوانيتهران در خصوص حر
الذکر بايد اشعار داشت موضوع ارائه   نامه فوق٨ و ٧ـ در پاسخ به اظهار مندرج در بند ٣

ت توسط شهرداري تهران بوده و همان طور که در مورد فوق عنوان شد موضوع خدما
باشد نه دريافت بهاي خدمات اما در مورد  درخواست شورا و شهرداري باقرشهر اخذ عوارض مي

دارد هدف شهرداري باقر شهر  عدم دريافت ماليات بر ارزش افزوده از اموال غيرمنقول اعالم مي
باشد  عنوان نيست چرا که منبع و منشاء دريافت ماليات اداره ماليات ميدريافت ماليات به هيچ 

اي فرار از  به گونه) س(نه شهرداري باقرشهر به عنوان اين مطالب توسط سازمان بهشت زهرا 
  .توان براي آن يافت انجام تعهدات در مقابل شهر و مردم باقرشهر بوده و صحبت ديگري را نمي

د اشعار داشت طبق توافقات به عمل ي باالذکر فوق نامه ٩بند  در پاسخ به اظهارات ـ٤
 نمود يادآوريد يت و باي جهت مالکيار گذاشته شده و نه صرفاً واگذاري در اختيآمده اراض

 و مفهوم خود را دارد با يژگي ويمات کشوريف و تقسيم شهرها که طبق قانون تعاريحر
ند از وزارت ي پروسه و فرآيلکه محتاج به طست بي نيا عقد قرارداد قابل واگذاريتوافق و 

  .دباش مي ي باال دستيکشور و ابالغ طرحها
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 مورد ين نکته که اراضيحات فوق و اذعان به ايات و توضيان با التفات به محتويدر پا
ب مصوبه توسط شورا يم باقر شهر قرار داشته و هدف از تصويتنازع در حدود بالفصل و حر

د درخواست رد موضوع مطروحه سازمان بهشت زهرا را استدعا باش مي ياخذ عوارض قانون
  ».يندافت عوارض حکم صادر فرمايداشته و خواهشمند است نسبت به در

ن يس و معاوني با حضور رئ٢٧/٤/١٣٩٦خ ي در تاريوان عدالت اداري ديأت عموميه
 و س از بحثديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پ

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

  عمومي هيأت رأي
 قانون تشکيالت، وظايف و انتخابات شوراهاي ٧١ ماده ٢١نظر به اينکه به موجب بند 

اسالمي کشور و انتخاب شهرداران، نظارت بر ايجاد گورستان، غسالخانه و تهيه وسايل حمل 
 با اصول بهداشتي و توسعه شهر از جمله وظايف شوراي اسالمي شهر تعيين شده اموات مطابق

 قانون ياد شده شهرداري باقرشهر در خصوص ٧١ ماده ٢٦است و با توجه به اينکه طبق بند 
باشد تا  کننده خدمتي نمي در محل مورد نظر ارائه) س(دفن اموات توسط سازمان بهشت زهرا 

 درصد از کل ١٠، بنابراين تعرفه مورد شکايت در خصوص اخذ مستحق دريافت نرخ آن باشد
به ازاء دفن هر نفر خارج از ) س(هاي دريافتي تحت هر عنوان توسط سازمان بهشت زهرا  هزينه

 ٨٨ و ماده ١٢ ماده ١حدود اختيارات شوراي اسالمي باقر شهر تشخيص شد و به استناد بند 
  .شود  ابطال مي١٣٩٢لت اداري مصوب سال قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدا

  ي اشراقي عليمرتضـ  يوان عدالت اداري دييمعاون قضا
                                                                                                                                           

  ١٥/٥/١٣٩٦                                                                             ٩٤/٥٧٤رهشما
  بسمه تعالي

  جناب آقاي جاسبي
  مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايران

  با سالم
 مورخ ٣٨٢عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه  هيأت يك نسخه از رأي

  : با موضوع٢٧/٤/١٣٩٦
 مصوب شوراي اسالمي شهر ١٣٩٢وارض و بهاي خدمات سال  تعرفه ع١٨ماده «

» عوارض ارزش افزوده حاصل از استفاده اعيانات در كاربري غيرمرتبط«رشت با عنوان 
جهت » .شود  لحاظ مغايرت با قانون و خروج از حدود اختيارات شوراي مذكور ابطال ميبه

  .گردد  در روزنامه رسمي به پيوست ارسال ميدرج
ـ مهدي دربين ديوان عمومي و سرپرست هيأتهاي تخصصييأت  همديركل   عدالت اداري 

                           
  ٩٤/٥٧٤: روندهالسه پک      ٣٨٢ :ماره دادنامهش        ٢٧/٤/١٣٩٦: خ دادنامهتاري

  يوان عدالت اداري ديعموم هيأت :مرجع رسيدگي
  ا وکالت آقاي سيدمحمدهادي فرخندهفر ب  آقايان علي، امير و عباس همگي کاظمي:يانشاك

 ١٣٩٢ خدمات سال ي ابطال تعرفه عوارض و بها:موضوع شکايت و خواسته
، ي آموزشين عوارض فضاييتع:  مربوط بهي شهر رشت در قسمتهاي اسالميمصوب شورا
ره، عوارض ارزش ين ناظر، نحوه محاسبه عوارض پذينگ، حق النظاره مهندسيعوارض پارک

انات در ي، عوارض ارزش افزوده حاصل از استفاده اع)اناتياع( مازاد برتراکم افزوده حاصل از
  ي مشرف بر معابر عموميش آمدگيمرتبط و عوارض پي غيرکاربر

  آقاي محمدهادي فرخنده به وکالت از موکلين خويش به موجب دادخواستي:کار گردش
شهر رشت در  ي اسالمي مصوب شورا١٣٩٢ خدمات سال يابطال تعرفه عوارض و بها

ن خواسته يي را خواستار شده و در جهت تبالذکر فوقن عوارض يي مربوط به تعيقسمتها
  :اعالم کرده است که

  يوان عدالت ادارياست محترم دير«
 ينکه شوراينظر به ا: درسان مي ين به استحضار عالي موکلياحتراماً، به وکالت از سو

قانون « و قابل اجراء يو مصوبات جارن و مقررات ي قواني شهر رشت در راستاياسالم
 کشور مصوب ي اسالميف و انتخابات شوراهايالت، وظاي قانون تشک٧١ها و مواد يشهردار
  تأسيس و قانون١٣٨٧ات بر ارزش افزوده مصوب ي قانون مال٥١ و ٥٠ و مواد ١٣٧٥

، ارات خوديطه اختيو خارج از ح» رهي و غ١٣٥١ مصوب ي و معماري شهرسازي عاليشورا
 گانه مندرج در ستون ٥ض قانوني، مبني بر تعيين و وصول عوار غيراقدام به صدور مصوبات

 حاصله ـ ارزش افزوده٢ـ پيش آمدگي مشرف بر معابر عمومي ١عوارض مربوط به «خواسته 
رمرتبط ي غيانات در کاربري ارزش افزوده حاصله از استفاده اعـ٣انات ياز مازاد بر تراکم اع

و وصول ناصواب آنان از مرتبطين نموده است، »  ـ فضاي آموزشي٥ري ـ پذيره تجا٤
 قانون ديوان و با استناد ١٣ و ٨٨ و ١٢از اين رو با تقديم دادخواست به تجويز مواد 

 ب را ازيخ تصوياز تارعنه  معترض نقض مصوبات ياالشعار، تقاضا  فوقين جاري قوانبه
  ».گردد مي يات مبذوله تشکر و قدرداني و عناقبالً از توجه. وان را داردي ديعمومهيأت 

 ي ارسال شده بود، وي شاکي برايعموم هيأت  که از دفتري اخطار رفع نقصيدر پ
 يعموم هيأت کاتوري ثبت دفتر اند٩/٤/١٣٩٤ـ ٩٤/١٠١ که به شماره اي اليحهبه موجب 

  :شده اعالم کرده است که
  يوان عدالت اداري ديمحترم عموم هيأت :به«

  رفع نقص: عموضو
 مطروحه به استحضار ٩٤/٥٧٤احتراماً، در پاسخ به اخطار رفع نقص از پرونده شماره 

ت حال از ارائه ي لغا١٣٨٢ شهر رشت از سال ي اسالمينکه شوراي نظر به اـ١: درسان مي
 و تنها در بهمن ماه نمايد مي امتناع ينييخ مصوبات خود در مورد عوارض تعيشماره و تار
 به عوارض يش درصدي رشت که اغلب افزايشنهاد شهرداري، پاي مصوبهصدور هر سال با 
ن و يقوان«تحت عنوان اي   و به صورت کتابچهدهد مي قرار  تأييدد را موردباش ميسال قبل 

 رشت قرار يار شهرداريفقط در اخت»  رشتيمقررات و مصوبات محاسبه عوارض شهردار
 يار قرار دادن همان کتابچه به اشخاص خودداريز از در اختي سالها بعد ني، حتدهد مي
 شهر رشت، خطاب به ي اسالميب مصدق همان مصوبات شوراين رو تصوي، از انمايد مي

 را به عنوان ١٣٩٤ و ١٣٩٣، ١٣٩٢ يب عوارض سالهاي بر تصوي رشت مبنيشهردار
  .گردد ميم يت تقديمستند شکا

 ٢٠/٣/١٣٨٧ و ٢٠/١١/١٣٨٦ ـ از آنجا که موکلين به موجب صورت جلسات  مورخ٢
 مرتکب تخلفات ١٣٨٧ـ  ١٣٨٦ رشت در سال يون ماده صد قانون شهرداريسيکم

 ساختماني گرديده و جرايم آن را تماماً مطابق رأي کميسيون پرداخت نموده است و شهرداري
ه صد و دون مايسي کمي سه سال بعد از آرايعني، يقانون غيرک اقدامي رشت، در ٢منطقه 

 اقدام ١٦/٧/١٣٩٢جرايم آن از سوي موکلين، با ارسال برگ مطالبه عوارض مورخ پرداخت 
  مورد عوارض مجدد براي همان تخلفات به شرح ذيل از موکلين نموده است٧به مطالبه 

النظاره   از رقم حقـ٣نگ يا کسر پارکي حذف ـ٢ ي مشرف بر معابر عموميآمدگ شي پـ١«
 ارزش افزوده حاصله  ـ٥انات يه از مازاد بر تراکم اع ارزش افزوده حاصلـ٤ن ناظر يمهندس

، با کمال »ي آموزشي فضاـ٧ره ي حق پذ ـ٦مرتبط ي غيرانات در کاربرياز استفاده از اع
ا نبودن يح بودن ي به صحيدگي رسيز به جاي ني قانون شهردار٧٧ون يسيسف کمتأ

ب يارض مورد تصو بودن وصول عوين، نسبت به قانونيمطالبه مجدد عوارض از موکل
ن به طرح يناچاراً موکل. ن ساختمان اظهار نظر نموده استي از متخلفي اسالميشوراها

 يز منجر به صدور آراير نين مسي اقدام، که متاسفانه ايوان عدالت اداريت در ديشکا
دنظر ي تجد٧ شعبه ٢٩/٩/١٣٩٣ـ ٥٦٧ و شماره ٣٠ شعبه ١٤/٢/١٣٩٣ـ ٤٢٣شماره 

  .ده استيت گردي طرف شکاي شهرداريقانون غير اقدام تأييد بريمبن
 شماره يوان، با استناد به آرايد هيأت م دادخواست جداگانه بهين با تقديه موکليالنها

 عمومي هيأت ١٣٩٢ سال ١٠٠ و ٩٩، ٩٨، ٩٧، ١١٦ و آراي شماره ١٣٩١ سال ٧٧٠ و ٦٤٤
 ي شوراهاياز سوب مصوبه يارات بودن تصوير و خارج از حدود اختي بر مغايوان مبنيد

ن حق النظاره ينگ و همچنيا حذف پارکي شهرها، جهت وصول عوارض کسر ياسالم
 ابطال مصوبات يتقاضا) وانياست ديارات رياخت(وان ي د٩٢ز ماده ين ناظر، به تجويمهندس

ن دو مورد را نموده است که پرونده امر تحت شماره ي شهر رشت، در اي اسالميشورا
  . قرار دارديدگيطمع رسم هيأت  در آن٩٤/٥٨٩

  : ن دادخواستيم ايز با تقديگر از عوارض مطالبه شده ني مورد د٥ در مورد ـ٣
وان در امور ي ديعموم هيأت ٢٤/٩/١٣٩٣ـ ١٥٢٩ با استناد به دادنامه شماره  ـالف

 يارات بودن مصوبات شوراهاي بر خالف قانون و حدود اختيل، مبنيمشابه در شهر اردب
در مورد مطالبه هر گونه عوارض مجدد از متخلفين ساختماني بعد از صدور اسالمي شهرها 

  رأي از سوي کميسيونها ماده صد قانون شهرداري مبني بر تعيين عوارض براي همان تخلف
وان، در مورد ي ديعمومي هيأت صادره از سوهاي  ر دادنامهي با استناد به سا ـب

 شهرها در مورد ي اسالميمصوبات شوراها بودن يارات قانونيخالف قانون و حدود اخت
 ٥١ و ٥٠ جهت مطالبه عوارض بر اساس ارزش افزوده به استناد مواد يب مصوباتيتصو

 ابطال يوان عدالت اداري قانون د١٣ و ١٢ز مواد يات بر ارزش افزوده به تجويقانون مال
 از  بر مجاز دانستن مطالبه هرگونه عوارض مجددي شهر رشت، مبنيمصوبات شورا

 که قبالً به موجب ين در مورد تخلفاتي شهر رشت من جمله موکلين ساختمانيمتخلف
ده را از ين و از آنان وصول گرديي عوارضش تعيون ماده صد قانون شهرداريسي کميرأ

در خاتمه ضمن پوزش از اطاله کالم فرصت را جهت عرض . گردد ميب تقاضا يزمان تصو
  ».شمارد يمت مي غنيتشکر و قدردان

ـ ٩٠٤اي که به شماره  شاکي در تکميل دادخواست و تبيين موارد شکايت طي اليحه
  : شده اعالم کرده است کهيعموم هيأت کاتوري ثبت دفتر اند٢١/٤/١٣٩٦

  يوان عدالت اداري محترم ديأت عموميه«
  با اهداء سالم

 موضوع درخواست ابطال ٩٤/٥٧٤ به کالسه يميرو دادخواست تقدياحتراماً، پ
 شهرستان ي اسالمي مصوبه شورا١٣٩٢ خدمات سال ي از تعرفه عوارض و بهاييستهاقم

  .نمايد ميت اعالم ي مورد شکايق قسمتهاين دقييرشت در تع
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ن ناظر در يالنظاره مهندس نگ و حقي، عوارض پارکي آموزشينسبت به عوارض فضا
. گردد ر خارج ميحال حاضر اعالم انصراف نموده و از موارد شکايت سه عنوان اخيرالذک

  : شوراي اسالمي شهر رشت عبارتند از١٣٩٢نتيجه موارد باقي مانده از تعرفه عوارض سال  در
  »رهينحوه محاسبه عوارض پذ« با عنوان ١٢ ماده ٦بند : الف
  »عوارض ارزش افزوده حاصل از مازاد بر تراکم اعيانات« با عنوان ١٦بند الف ماده : ب
 رض ارزش افزوده حاصل از استفاده اعيانات در کاربريعوا« با عنوان ١٨ماده : ج

  »مرتبطغير
  »ي مشرف بر معابر عموميش آمدگيعوارض پ« با عنوان ١٩ده ما: د

 الف، يبه موارد مذکور در بندها هيأت ت به مراتب فوق خواهشمند است، آنيبا عنا
 ي اسالمي مصوب شورا١٣٩٢ خدمات سال يحه از تعرفه عوارض و بهاين اليب و ج، د ا

  ».يند بر ابطال آنها را صادر فرماي مقتضي فرموده و رأيدگيشهر رشت رس
  : به قرار زير است١٣٩٢هاي مورد اعتراض شوراي اسالمي شهر رشت در سال  متن تعرفه

  »رهينحوه محاسبه عوارض پذ« با عنوان ١٢ ماده ٦بند ) الف
   عوارض احداث بناـ١٢ماده 

  :رهي نحوه محاسبه عوارض پذ ـ٦
 و ي، صنعتي، اداريک واحد تجاريک مترمربع از يره ي محاسبه عوارض پذيبرا

  .ندشو مي استفاده ٦ـ١ از جدول يزات شهريتجه
 تجاري، دفاتر تجاري و خدماتي،(عوارض پذيره يک مترمربع از يک واحد : ٦ـ١جدول 

  )يزات شهري و تجهي، صنعتيادار
  

دفاتر تجاري   طبقات  رديف
  )٣(اداري   )٢(اري تج  )١(و خدماتي 

صنعتي 
 تجهيزات و

ات تأسيس
  )٤(شهري 

  مالحظات

  P۵  P۳  P  ـ  همکف  ١
 P۷۵/۲ P۳ P۵/۲ P۵/۰  زيرزمين  ٢

 P۷۵/۲ P۵/۲ P۲  اول  ۳

 P۷۵/۱ P۲۵/۲ P۵/۱  دوم  ۴

 P۲۵/۱ P۷۵/۱ P  سوم باال  ۵

  P۵/۱  P  P١  انباري سرپوشيده  ۶

  P  P٢  P١  نيم طبقه  ۷

P  

 اي که عبارت است قيمت منطقه
از آخرين ارزش معامالتي زمين 
 که مالک عمل اداره امور اقتصادي
 و دارايي هر شهر بوده و در اجراي

  قانون مالياتهاي مستقيم۶۴ماده 
موضوع . (گردد تعيين و ابالغ مي

  ) اين تعرفه۱ماده
 در محاسبه عوارض پذيره چنانچه
زميني داراي دو بر باشد قيمت 

اي گرانتر بر ملک مشرف  منطقه
  .به معبر محاسبه خواهد شد

  
به متراژ هر ) نيرزميهمکف، ز( در دو طبقه يک واحد تجاريره يعوارض پذ: مثال

.           ر خواهد بوديال به شرح زي ر۰۰۰/۱۰اي  مت منطقهي مترمربع که ق۱۰۰طبقه 
  P= ۰۰۰/۱۰ال ير

  )۶ـ۱(دول ج) ۲(ک ستون يف يک مترمربع همکف با توجه به رديره يعوارض پذ
۰۰۰/۵۰ = ۰۰۰/۱۰ × ۵  

  ۰۰۰/۵۰ × ۱۰۰ = ۰۰۰/۰۰۰/۵ال يره طبقه همکف  ريعوارض پذ
  )۶ـ۱(جدول ) ۲(ف دو ستون ين با توجه به رديرزميک مترمربع زيره يعوارض پذ

۰۰۰/۳۰ = ۰۰۰/۱۰ × ۳  
  ۰۰۰/۳۰ × ۱۰۰ = ۰۰۰/۰۰۰/۳ن             يرزميره زيعوارض پذ

  ۰۰۰/۰۰۰/۵ + ۰۰۰/۰۰۰/۳ = ۰۰۰/۰۰۰/۸ال ي     رره دو طبقه    يکل عوارض پذ
 ۶ـ۲ از جدول ي، اداريک مترمربع چند واحد تجاريره ي محاسبه عوارض پذيبرا
  .دشو مياستفاده 

 عوارض پذيره يک مترمربع از چند واحد تجاري، دفاتر تجاري و خدماتي،:  ۶ـ۲جدول 
   با ارتفاع دهنه مجاز يادار

  
دفاتر تجاري و   طبقات  رديف

  مالحظات  )۳(اداري   )۲(تجاري   )۱(خدماتي 

  n (p ۵/۰  )۱۰ + n (p ۳/۰ + ۱۰(    همکف  ۱

 n (p ۲۷۵/۰ )۱۰ + n (p ۳/۰ )۱۰ + n (p ۲۵/۰ + ۱۰(  زيرزمين  ۲

  n (p ۲۲۵/۰ )۱۰ + n (p ۲۵/۰ )۱۰ + n (p ۲/۰ + ۱۰(  اول  ۳

 n (p ۱۷۵/۰ )۱۰ + n (p ۲۲۵/۰ )۱۰ + n (p ۱۵/۰ + ۱۰(  دوم  ۴

 n (p ۱۲۵/۰ )۱۰ + n (p ۱۷۵/۰ )۱۰ + n (p ۱/۰ + ۱۰(  سوم به باال  ۵

  n (p ۱۲۵/۰ )۱۰ + n (p ۱۵/۰ )۱۰ + n (p ۱/۰ + ۱۰(  انباري سرپوشيده  ۶

  n (p ۱۲۵/۰ )۱۰ + n (p ۲/۰ )۱۰ + n (p ۱/۰ + ۱۰(  نيم طبقه  ۷

تعداد واحد تجاري و يا 
اداري و حداقل آن 

  .باشد  مي۲برابر با 
   n=تعداد مغازه يا انبار

  
  عوارض ارزش افزوده حاصل از مازاد بر تراکم اعيانات و مازاد بر تراکم پايه: ١٦ماده ) ب

  :١٦بند الف ماده 
مازاد بر تراکم عبارت است از تراکمي که مازاد بر تراکم مندرج در طرح تفصيلي و «

  .شود به و وصول مياين عوارض به شرح زير محاس. گيرد هادي شهري مورد استفاده قرار مي
  :اناتيعوارض ارزش افزوده حاصل از مازاد بر تراکم اع: الف

و  مسکوني، تجاري(تعيين عوارض ارزش افزوده حاصل از مازاد بر تراکم اعيانات احداثي 
 ات و تجهيزات، تأسيستجاري پارکينگ، تجاري متمرکز، آموزشي، فرهنگي، ورزشي، درماني،

  ..).ر و، انباي، اداري، صنعتيمذهب
    ٢بر اساس جدول شماره 

)]1+T)(2×D+P[(B=M       
  M=  اناتيب مازاد بر تراکم اعيضر

  D=۱ ساختمان بر اساس جدول شماره يارزش معامالت
  مرتبطي غيرانات در کاربريعوارض ارزش افزوده حاصل از استفاده اع: ١٨ماده  )ج
مرتبط ي غيراربرانات در کين عوارض ارزش افزوده حاصل از استفاده اعييتع«

 ،ي، درماني، ورزشي، فرهنگي متمرکز، آموزشينگ، تجاري پارکي و تجاري تجاريمسکون(
  .١بر اساس جدول شماره ..) .، انبار وي، اداري، صنعتيزات، مذهبيات و تجهتأسيس

)]1+T)(2×D+P[(B=Mرمرتبط ي غيانات در کاربريب استفاده اعي    ضر =M   
  

  :ده اعيانات در کاربري غيرمرتبطضريب استفا: ۱جدول شماره 
 

 

فضاي   
سبز و 
  حريم

  پارکينگ
آموزشي، 
ورزشي، 
مذهبي و 
  جهانگردي

صنعتي، اداري، انبار، 
فضاي باز، درماني، 

خدماتي، دفاتر 
تجاري، فرهنگي، 

ات  تأسيستجهيزات،
شهري وخدمات 

  ...اتومبيل و

پارکينگ   مسکوني
  تجاري

تجاري 
  نواري

  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  حريم فضاي سبز و
  ٢٥/٠  ٥٠/٠  ٧٥/٠  ٥٠/٠  ١  ١  ٥/١  پارکينگ

 آموزشي، ورزشي، مذهبي
  ٢٥/٠  ٥٠/٠  ٧٥/٠    ١  ٢  ٥/١  و جهانگردي

صنعتي، اداري، انبار، فضاي 
باز، درماني، خدماتي، دفاتر 
 تجاري، فرهنگي، تجهيزات،

  شهري و خدماتأسيساتت
  ...واتومبيل 

٥٠/٠  ٧٥/٠  ٧٥/٠  ٥/١  ٧٥/٠  ٢  ٥/١  

  ٧٥/٠  ١  ١  ٢٥/١  ٢٥/١  ٥/١  ٢  مسکوني
  ١  ١  ٢  ٥/٢  ٥/٢  ٣  ٤  پارکينگ تجاري

  ٥/١  ٥/٢  ٥  ٥/٤  ٥/٤  ٥  ٥  تجاري نواري
  ٥/٢  ٣  ٢٥/٦  ٥/٥  ٦  ٦  ٥/٦  تجاري متمرکز

   
 برخالف ي و موافقت شهرداريت ضوابط شهرسازيچنانچه مالک بدون رعا: ١تبصره

گر يا به عبارت ديند و ي نمايجارا انبار به تينگ يل وضع از پارکيمفاد پروانه مبادرت به تبد
ند و از ي مرتبط نمايرکاربريان غيمجاز اقدام به احداث اع غير که به صورتينيه مالکيکل

ند عالوه بر عوارض متعلقه در شو مي ابقاء ي قانون شهردار١٠٠ون ماده يسي کميسو
نات در اين گونه امالک، عوارض ارزش افزوده حاصل از استفاده اعيل وضع موجود ايتبد

  .گردد مي محاسبه و وصول ١رمرتبط برابر جدول شماره ي غيکاربر
مجاز  غيردر صورتي که مالک عالوه بر تبديل کاربري اعيانات خود به صورت: ٢تبصره

داراي اضافه بناي احداثي به صورت مازاد بر تراکم باشد عالوه بر عوارض مذکور عوارض 
  .نيز محاسبه و وصول خواهد شد)  تعرفه١٦فاد ماده م(ارزش افزوده حاصل از مازاد بر تراکم 

 ير طرحهاي از امالک آنان در مسي که بخشيني آن دسته از مالکيبرا: ٣تبصره
، ي عمراني طرحهاي تملکهاي هزينهبه منظور کاهش . رديگ ي قرار مي شهرداريعمران

 ي اعطان نسبت بهي زميمت کارشناسي مجاز است با موافقت مالک به ازاء قيشهردار
  .دي اقدام نما١٧ و ١٠ مطابق با جداول مواد ير کاربريي و تغيازات تراکميامت

 در محاسبه عوارض ارزش افزوده حاصل از ١٦ بند ب ماده ٣جدول شماره : ٤تبصره
  .گيرد ميز مورد استفاده قرار يمرتبط ني غيرانات در کاربرياستفاده اع

ا مخالف مدلول پروانه يازاد بر پروانه ا مي که بدون پروانه ييساختمانها: ٥ تبصره
 عالوه بر گردند مي ابقاء ي قانون شهردار١٠٠ون ماده يسي کميند و از سوشو مياحداث 

ره، ي مشمول پرداخت عوارض احداث، پذ١٠٠ون ماده يسي کمين شده از سوييم تعيجرا
 شده بيني پيش.. . و عوارض ارزش افزوده حاصل از مازاد بر تراکم ويآمدگ شيعوارض پ

ن ارزش ي روز که عبارتست از آخريا مت منطقهيبر اساس ق(ن تعرفه يموجود در ا
 و ١ن تعرفه موضوع ماده ي و در ايي و داراين مالک عمل اداره امور اقتصادي زميمعامالت

  .دباش مي) ل آنيتبصره ذ

اعيان  کاربري
مطابق با پروانه 

  صادره

کاربري اعيان 
با وضع  مطابق

 موجود

http://www.DASTOUR.IR
http://www.RRK.IR
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 يث احداييربناي زيعوارض ارزش افزوده حاصل از مازاد بر تراکم فقط از بخش: توجه
 و به صورت مازاد بر تراکم و سطح اشغال مجاز يد که خارج از ضوابط شهرسازشو مياخذ 

  .احداث گردد
ش ينگ بدون افزاي موتورخانه و پارکيداري سراي ـ احداث انبارسازد ميخاطرنشان 
  ».شود ميلوت به عنوان مازاد بر تراکم محسوب نيسطح اشغال در پ

  يف بر معابر عموم مشريش آمدگيعوارض پ: ١٩ماده ) د
 ي، اداري، صنعتي تجاريواحدها)  تراس ـ بالکن ـساختمان (يآمدگ شيدر مورد پ«

د از شو ميجاد و احداث ي، اي و هاديلي که مطابق با ضوابط و مقررات طرح تفصيو مسکون
ربنا و اخذ عوارض مربوط، ي عالوه بر محاسبه مساحت به عنوان زيآمدگ شيهر مترمربع پ

    .دشو مير محاسبه و وصول ي به شرح زيش آمدگي عنوان عوارض پ تحتيعوارض
  عوارض يک مترمربع  شرح  رديف

  P۵  آمدگي به صورت ساختمان پيش  ١

  P۳  آمدگي به صورت تراس يا بالکن سه طرف بسته روپوشيده پيش  ٢

  P۲  آمدگي به صورت تراس يا بالکن دو يا سه طرف باز روپوشيده پيش  ٣
  P۱  رت تراس يا بالکن روبازآمدگي به صو پيش  ٤

    
حه ي شهر رشت به موجب الي اسالميس شورايت مذکور، رئيدر پاسخ به شکا

  :ح داده است کهي توض٩/٨/١٣٩٤ ـ ش/٢٢٣١/٩٤شماره 
  يوان عدالت اداري ديعموم هيأت است محترمير«

  با سالم و احترام
د ي سيا وکالت آقا فر بي کاظمير و عباس جملگي، اميان عليت آقايدر پاسخ به شکا

 موضوع ابطال مصوبات ٩٤٠٩٩٨٠٩٠٠٠٠٠٢٩٧ فرخنده به شماره پرونده يمحمدهاد
 ي شهرداري فقره از تعرفه عوارض محل٥ن و وصول يي شهر در مورد تعي اسالميشورا

  :درسان ميل به استحضار يرشت به شرح ذ
ا شود که آي يرساند در صدر فرم دادخواست ديوان از شاکي سوال م بدواً به عرض مي

به حال در ديوان طرح شکايت نموده ايد يا خير، با عنايت به پاسخ  منفي شکات به عرض تا
 در اعتراض به رأي ٩٢٠٩٩٨٠٩٠٠٠٨٩٦٨٨رساند که نامبردگان طي پرونده شماره  مي

 شهرداري رشت در خصوص عوارضي که حاليه درخواست ابطال آنها را ٧٧کميسيون ماده 
 بدوي و شعبه هفتم تجديدنظر ٣٠طرح شکايت نموده که موضوع در شعبه نموده، در ديوان 

ديوان عدالت اداري مطرح و رأي بدوي و تجديدنظر مبني بر رد شکايت نامبردگان صادر 
که در پي . اند گرديده است که در ضمائم پرونده حاضر نيز به همان خواسته اشاره نموده

، درخواست ابطال همان عوارض مورد ٧٧ماده نتيجه ماندن اعتراض به رأي کميسيون  بي
  .اند  را بدون ارائه هيچگونه دليل و مستنداتي مطرح نموده٧٧حکم در کميسيون ماده 

در خصوص ادعاي وکيل شاکي مبني بر اينکه مصوبات شورا در خصوص تعرفه عوارض 
 يارن شهرديتعرفه عوارض ا: درسان مي است به عرض يرقابل دسترسي شهروندان غيبرا

 يت اداره درآمدهايهمواره در وب سا» PDF«ل ي در قالب فاي مراحل قانونيپس از ط
  اطالع جهتIR.RASHT.DARAMAD.WWWعمومي شهرداري رشت به آدرس 

 صرفاً به حکم قانون ملزم به اعالن ي و شهرداري اسالميشورا. دباش ميعموم موجود 
ه مصوبات يرد که کليار عموم قرار گي در اختيق مقتضيد به طري بوده و مصوبات بايمومع

ت اداره درآمد قرار گرفته در روزنامه به شماره ينکه در سايمربوطه به عوارض عالوه بر ا
ضمن . گردد ميفاد يمه اير آن به ضمي شده که تصوي اعالن عموم۱۴/۱۱/۱۳۹۱ـ۱۶۰۳

ع کتابچه ي چاپ شده و مجوز نشر و توزي استفاده داخلياً برا صرفينکه کتابچه شهرداريا
  .دباش ميرا ندارد لذا اصوالً مجاز به ارائه کتابچه ن

ن و يي شهر رشت را در مورد تعي اسالمي نامبردگان درخواست ابطال مصوبات شورا
% ۵در خصوص وصول » ي آموزشيفضا« که مورد پنجم اند  نموده فقره از عوارض۵وصول 

 آموزش و يل شوراهاي قانون تشک۱۳ ماده ۳ آموزش و پرورش موضوع تبصره سهم
. دباش مي رشت نبوده و مستند آن قانون مذکور يد که اصوالً مصوبه شوراباش ميپرورش 

 گردد و شهرداريها از جمله شهرداري مبلغ وصولي نيز به حساب آموزش و پرورش واريز مي
 سازمان ۱۲/۱۲/۱۳۹۱ـ ۳۷۲۷۳امه شماره  وصول آن هستند که ن مأموررشت صرفاً

 دباش ميز ي و مستند شکات نگردد ميفاد يمه اي کشور که به ضميهاياريها و دهيشهردار
د توان مي شهر رشت نينکه اگر هم مورد اعتراض باشد شورايضمن ا. دباش ميابقاء آن مؤيد 

  .  نداردين خصوص سمتيرد چون در ايطرف دعوا قرار گ
ي ک نهاد عمومي يد شهرداريگر همان گونه که مستحضريمورد د ۴اما در خصوص 

ن خدمات و ينه ارائه ايت ارائه خدمات به شهروندان است که هزي با مسئوليدولتغير
. دينما تأمين  از شهروندانيد از بهاء خدمات و عوارض وصولي شهر را بايعمران و آبادان

ها ي قانون شهردار۲۶ استناد بند ب آن بهي و تصويز با شهردارين عوارض نيشنهاد ايپ
 ۱۶، بند »...زان عوارضير نوع و ميين تغيا الغاء عوارض شهر و همچني يشنهاد برقراريپ«

زان آن با ير نوع و ميين تغيا لغو عوارض شهر و همچني يح و برقراريب لوايتصو «۷۱ماده 
 قانون ٧٧و ماده » .شود در نظر گرفتن سياست عمومي دولت که از سوي وزارت کشور اعالم مي

 تواند نسبت شوراي اسالمي شهر مي «١٣٧٥تشکيالت، وظايف و انتخابات شوراها مصوب 
هاي  هزينه از به وضع عوارض متناسب با توليدات و درآمدهاي اهالي به منظور تأمين بخشي

 ماده ١، تبصره »نامه مصوب هيأت وزيران اقدام نمايد خدماتي و عمراني مورد نياز شهر طبق آيين
شوراهاي « قانون ماليات بر ارزش افزوده ٥٠ ماده ١ قانون تجميع عوارض و متعاقب آن تبصره ٥

اسالمي شهر و بخش جهت وضع هر يک از عوارض محلي جديد، که تکليف آنها در اين قانون 
 بهمن ماه هر سال براي اجرا در سال بعد ١٥مشخص نشده باشد موظفند موارد را حداکثر تا 

نامه اجرايي نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهاي  و آيين»  و اعالم عمومي نمايندتصويب
باشد و پس از   با شوراهاي اسالمي محل استقرار شهرداري مربوطه مي١٣٧٨مصوب .... اسالمي

که شوراي اسالمي . گردد تصويب لزوماً تا نيمه بهمن ماه بايد جهت اطالع عمومي اعالن عمومي
بر حسب وظيفه و اختيار قانوني ناشي از قوانين فوق االشعار پس از بررسي، اقدام شهر رشت نيز 

به تصويب و اعالن عمومي عوارض نموده و کليه تشريفات قانوني آن نيز سپري و مصوبات قابليت 
 قانون تشکيالت شوراها، ٨٠ قانون اساسي و ماده ١٠٢اند و به استناد ماده  اجرايي پيدا کرده

  .باشد االجراء مي ا پس از تصويب الزممصوبات شور
 ي اسالميل آن شوراهايات بر ارزش افزوده و تبصره ذي قانون مال٥٠به استناد ماده 

ند توان مين قانون مشخص نشده يف آن در ايشهر در خصوص آن دسته از عوارض که تکل
چ يده ه که مورد اعتراض واقع شيه مواردينکه کليت به ايند و با عنايوضع عوارض نما

بدان نشده اي  ز اشارهيات بر ارزش افزوده ني نبوده و در قانون ماليک جزء عوارض ملي
 شهر حق وضع ي اسالمي شوراالذکر فوقن ي از قواني ناشيار کليلذا به استناد اخت. است

نکه ي دال بر ايل و مدارکيز دالينکه شکات نيضمن ا. را داردعنه  معترضعوارض در موارد 
  .اند کردهده است، ارائه نيب گرديار شورا وضع و تصوي خارج از حوزه اختياضموارد اعتر

 که مورد اعتراض واقع نشده ينکه الزم است اعالم گردد چهار مورد عوارضيمضافاً ا
 سراسر کشور که يهايکنواخت شهرداريم عوارض ين و طرز تنظي عناوهاي تعرفهست يدر ل

 يهاي است که توسط شهرداريو در واقع عوارضده يد ذکر گردباش ميمصوب وزارت کشور 
 است که يعوارض.  رشت نداردي و اختصاص به شهردارگردد ميافت يسراسر کشور در

وصول سازي  کساني کشور به جهت يهاياريها و دهيتوسط وزارت کشور و سازمان شهردار
 ١٨١ده ع منابع و فرصتها به استناد مايت عدالت در توزيعوارض در سراسر کشور و رعا

ز در تعرفه ي نحوه محاسبه آن نيم شده و حتيقانون برنامه پنجم توسعه کشور، تنظ
ط موجود شهر و يب آن با توجه به شرايده و صرفاً ضراي از وزارت کشور درج گرديارسال

 شهر بوده است ي اسالميب شوراي و تصويشنهاد شهرداريلحاظ نمودن عوامل مرتبط با پ
ر مصدق يد که تصوباش مي شهر رشت ني اسالمي و شورايردار شهيو جزء عوارض ابداع

ل يل و مستندات عام مشروحه در فوق، داليعالوه بر دال. گردد ميفاد يمه ايز به ضميآن ن
  :گردد  ميفاديز ايک نيبه تفکعنه  معترضک از عوارض ي بودن هر يقانون

ن از يجاوز مالکز در واقع تي ني مشرف به معابر عموميآمدگ شيعوارض مربوط به پ
 معابر و رفع خطر از يت و تولي است که مالکيمحدوده ملک خود به معابر و شوارع عموم

لذا برابر طرح .  استي بر عهده شهرداري قانون شهردار٥٥ ماده ١٤معابر به استناد بند 
د اما چنانچه برابر باش مي مشرف بر معابر خالف ضوابط يش آمدگي شهر رشت پيليتفص
 ي باالسري ابقاء گردد عوارض مربوطه مابه ازاء استفاده از فضا١٠٠ون ماده يسيه کمينظر

االشعار نامه شماره  ن فوقي قابل وصول است که عالوه بر قواني شهرداريمعابر تحت تول
 وزير کشور که مجوز وصول آن را در راستاي بند الف ٨/١٢/١٣٧٢ـ ٣٤/٣/١/٢٥٧٨٩

 صادر نموده و جز عوارض ١٣٧٣ دولت از سال يا از درآمدهي قانون وصول برخ٤٣ماده 
  .گردد ميفاد يمه ايد که نامه مربوطه به ضمباش مي يذيتنف

 است يز ناظر به موارديرمرتبط، ني غيانات در کاربريعوارض مربوط به استفاده اع
 گيرد مينتر صورت ييرمرتبط با ارزش پاي غيان در عرصه کاربريکه استفاده با ارزشتر از اع

 است که مالک ي در مواردير کاربريين عوارض تغيگزين عنوان از عوارض جاير واقع او د
رمرتبط و با ي غيانيون ماده صد، استفاده اعيسي ابقاء کمي ملک و با رأير کاربرييبدون تغ

ات بر ارزش افزوده و ي قانون مال٥٠ ماده ١ که به استناد تبصره نمايد ميارزشتر از عرصه 
 وزارت کشور وضع يکنواخت ارساليت از تعرفه يقانون شوراها و به تبع ٧١ ماده ٢٦بند 

ز وصول ي ني مقام معظم رهبر١٨/٢/١٣٦٩ـ ١/٥٥١ه شماره يشده است که در استفسار
ن امالک يمعابر از مالک.. .ضي احداث و تعري طرحهاي از اجرايات بر ارزش افزوده ناشيمال

ون يسي کميز که از رأي نيا رزش افزودهها مجاز شمرده شده است لذا ايتوسط شهردار
ن ي مالکيرمرتبط با ارزش متر براي غي در عرصه با کاربرياني بر ابقاء اعي مبن١٠٠ماده 

ن فقره عوارض در تعرفه عوارض ي که اگيرد ميز مشمول عوارض قرار يد نشو ميجاد يا
  .ده استيز ذکر گردي وزارت ني از سويکنواخت ارسالي

 و مازاد بر تراکم يره تجاري مانده، پذيو فقره عوارض باقن در خصوص ديهمچن
 يها  بر اساس نامه١٣٧١د که از سال باش ميه ي فقي وليذيانات جزء عوارض تنفياع
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ر کشور توسط ي وز١٦/٤/١٣٧١ـ ٣٤/٣/١/٦٧٩٩ و ١٩/١/١٣٦٩ـ ٣٤/٣/١/١٠٨٧شماره 
 شماره ين رأيهمچن. دباش ميوست ي فوق پيها د که نامهباش ميها قابل وصول يشهردار

ره ي که متضمن جواز اخذ عوارض پذيوان عدالت اداري ديعموم هيأت ١٤/٥/١٣٧٤ ـ ٧٨
  .گردد ميمه ارسال يد به ضمباش مي

 رشت و يت به موارد معنونه فوق به لحاظ حفظ حقوق شهرداريه با عنايالنها
به شهروندان  و ارائه خدمات بهتر يالمال و به تبع آن در جهت حفظ حقوق شهروند تيب

  ».کننده مورد تمناست اساس نامبردگان از آن مقام رسيدگي درخواست رد شکايت واهي و بي
 مصوب سال يوان عدالت اداري دين دادرسييالت و آي قانون تشک٨٤ ماده يدر اجرا

 ارجاع يوان عدالت اداري و اسناد دي عمران، شهرسازيتخصص هيأت  پرونده به١٣٩٢
، بند الف ٦ ماده ١٠/١٢/١٣٩٥ـ ٣٠٧ر به موجب دادنامه شماره  مذکو هيأت د وشو مي

ر قانون ي را مغا١٣٩٢ رشت در سال ي از تعرفه عوارض شهردار١٩ و ماده ١٦ماده 
 ي مذکور به علت عدم اعتراض از سويرأ. ت صادر کردي به رد شکايص نداد و رأيتشخ

  .افته استيت ي قطعي اداروان عدالتيا ده نفر از قضات دي و يوان عدالت اداريس ديرئ
 هيأت  رشت در دستور کاري شهردارير بندها از تعرفه عوارض محلي به سايدگيرس

  . قرار گرفتيعموم
ن يس و معاوني با حضور رئ٢٧/٤/١٣٩٦خ ي در تاريوان عدالت اداري ديأت عموميه

و بحث ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از 
  . مبادرت کرده استير به صدور رأيت آراء به شرح زي با اکثريبررس

  
  عمومي هيأت رأي

 و مسکن به وزارت مسکن و ير نام وزارت آبادانيي قانون تغ١ ماده ٣مطابق بند 
ارها ي است که بر اساس معي عبارت از طرحيلي، طرح تفص١٣٥٣ مصوب سال يشهرساز

 در سطح محالت مختلف ي شهرينهاي استفاده از زم طرح جامع شهر، نحوهيو ضوابط کل
 ٥ شود و بر اساس ماده شهر و موقعيت و مساحت دقيق زمين براي هر يک از آنها تعيين مي

  بررسي و تصويب١٣٥١ شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب سال  تأسيسقانون
 خاص محول شده استطرحهاي تفصيلي شهري و تغييرات آنها در هر استان به کميسيوني 

ف و انتخابات يالت، وظاي قانون تشک٧١ شهرها در ماده ي اسالميف شوراي وظاييو از سو
ن يي تعي با اصالحات بعد١/٣/١٣٧٥ کشور و انتخاب شهرداران مصوب ي اسالميشوراها

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

تواند در اين خصوص مبادرت به وضع قاعده و اخذ عوارض و  اراضي ندارد، به طريق اولي نمي
بهاي خدمات کند و قسمتي از اراضي مردم را در قبال پيشنهاد تغيير کاربري به مراجع ذي 

 مصوب شوراي ١٣٩٢ تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال ١٨ليهذا ماده ع. صالح دريافت کند
عوارض ارزش افزوده حاصل از استفاده اعيانات در کاربري «اسالمي شهر رشت با عنوان 

به جهات ياد شده مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات شوراي اسالمي شهر » غيرمرتبط
 قانون تشکيالت و آيين ٨٨ و ١٣مواد  و ١٢ ماده ١رشت تشخيص شد و به استناد بند 

  . شود  از تاريخ تصويب ابطال مي١٣٩٢دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 
  ي اشراقي عليمرتضـ  يوان عدالت اداري دييمعاون قضا

                                                                                                                                                                             
  ١٥/٥/١٣٩٦                                                                             ٩٣/٨٥٢رهشما

  بسمه تعالي
  جناب آقاي جاسبي

  مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايران
  با سالم

 مورخ ٣٧٩عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه  هيأت ه از رأييك نسخ
  : با موضوع٢٧/٤/١٣٩٦

 ارهـ و بخشنامه شم٢٧/١٠/١٣٩٠ص ـ /٢٤٤٦٨/٢٠٠دستورالعمل شماره «
 ٢٧/١٢/١٣٩٢ ـ ٢٣٩٩٧/٢٠٠ بخشنامه شماره ١٠ و بند ٢٨/٢/١٣٩٢ص ـ /٢٩٨٣/٢٣١

اد رسمي به لحاظ مغايرت با قانون و مبني بر ارائه صورت حساب فصلي توسط دفاتر اسن
 در روزنامه رسمي به جهت درج» .شود خروج از حدود اختيارات مراجع تصويب ابطال مي

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

                           
  ٩٣/٨٥٢: روندهالسه پک       ٣٧٩ :ماره دادنامهش        ٢٧/٤/١٣٩٦: خ دادنامهتاري

  يوان عدالت اداري ديعموم هيأت :مرجع رسيدگي
   نژادين پناه گاهي محمدامي آقا:يشاك

 در تعريف» هر نوع فعاليت اقتصادي«ـ ابطال عبارت ١ :موضوع شکايت و خواسته
  ٢٧/١٠/١٣٩٠صـ  /٢٤٤٦٨/٢٠٠دامنه کاربرد و تعريف اشخاص حقيقي در دستورالعمل شماره 

 ياتهاي مکرر قانون مال١٦٩ به ارسال آمار موضوع ماده يف دفاتر اسناد رسمي ابطال تکلـ٢
 بخشنامه ١٠ و بند ٢٨/٢/١٣٩٢ ـ ص/٢٩٨٣/٢٣١م مندرج در بخشنامه شماره يمستق

  ٢٧/١٢/١٣٩٢ ـ ٢٣٩٩٧/٢٠٠شماره 
» يت اقتصاديهر نوع فعال«ي ابطال عبارت  به موجب دادخواستي شاک:کار گردش

 ص ـ/٢٤٤٦٨/٢٠٠در تعريف دامنه کاربرد و تعريف اشخاص حقيقي در دستورالعمل شماره 
 مکرر ١٦٩ به ارسال آمار موضوع ماده يف دفاتر اسناد رسمي و ابطال تکل٢٧/١٠/١٣٩٠

 ١٠ و بند ٢٨/٢/١٣٩٢ص ـ /٢٩٨٣/٢٣١خشنامه شماره قانون مالياتهاي مستقيم مندرج در ب
ن خواسته يي را خواستار شده و در جهت تب٢٧/١٢/١٣٩٢ ـ ٢٣٩٩٧/٢٠٠بخشنامه شماره 

  :اعالم کرده است که
  يوان عدالت اداري ديأت عموميه«

م در هر بخش ي مستقياتهايقانونگذار در قانون مال: درسان مياحتراماً، بـه استحضار 
 داشت صراحتاً در مواد متعدد ي دفاتر اسناد رسمي برايتيا مسئوليف ياد تکلجيکه قصد ا

 ماده ١٥، بند ٣٨ ماده ٣، بند ٣٥قانون مذکور به آن اشاره نموده است من جمله مواد 
 قانون مذکور، دفاتر اسناد ١٨٥ن  وفق ماده يره همچني و غ٢٦٨، ٢٠٠، ١٨٧، ١٨٥، ٩٦

ان ماه بعد به اداره امور يت انجام شده را تا پادند که فهرست معامالي مکلف گرديرسم
ات بر ارزش ي قانون مال٤٢ ماده ٣ف در تبصره ين تکليا. ندي مربوطه ارسال نماياتيمال

. گردد ميز مالحظه ي در خصوص ارسال فهرست معامالت خودرو ن١٣٨٧افزوده مصوب 
م مصوب ي مستقياتهاي مال اصالح قانون٩٦ ماده ١٥نکه وفق بند يعالوه بر آن با توجه به ا

 دفاتر اسناد نامه آيين ١١ ماده ٣ف مقرر در بند ي عالوه بر تکلي دفاتر اسناد رسم١٣٨٠
 که توسط سازمان ثبت ي در خصوص ثبت درآمد دفترخانه در دفتر١٣٥٤ مصوب يرسم

لذا مکلفند فهرست کامل . دندينه و درآمد گردي مکلف به ارائه دفتر هزگردد ميپلمپ 
 مربوطه ارائه ياتيد و به حوزه ماليک در دفتر مذکور قينه خود را به تفکي و هزدرآمد

ر، يالتحر الثبت، حق ه مبالغ اخذ شده در دفترخانه اعم از حقيند قابل ذکر است که کلينما
  .گردد ميل سند درج يره در ذيات بر ارزش افزوده و غيمال

 را ي و حقوقيقيم اشخاص حقي مستقياتهاي مکرر قانون مال١٦٩گر ماده ياز طرف د
 و ارسال فهرست معامالت ي انجام دادن معامالت خود موظف به اخذ کارت اقتصاديبرا

 خود به سازمان امور مالياتي نموده که براي عدم ارسال فهرست معامالت خود و عدم استفاده
مان ساز. ن شده استييمه تعيگران و بالعکس جري خود در معامالت دياز شماره اقتصاد

رکل دفتر اطالعات ي مد٢٨/٢/١٣٩٢ ـ ص/٢٩٨٣/٢٣١ به موجب نامه شماره ياتيامور مال
  دفاتر اسناد رسمي٢٧/١٢/١٣٩٢ ـ ٢٣٩٩٧/٢٠٠ دستورالعمل شماره ١٠مالياتي و نيز بند 
 يها ر بخشنامهيل زي مکرر دانسته که بنا به دال١٦٩مشمول ماده  مؤديان در زمره کسبه و

 يارات وزارت امور اقتصادين خارج از حدود اختيح قانون و همچنيمذکور برخالف نص صر
  .دباش مير قانون ي در تفسييو دارا

 ١٦٩ـ در تعريف دامنه کاربرد و نيز اشخاص حقيقي موضوع دستورالعمل اجراي ماده ١
  انجام معامالت و هر نوع فعاليت اقتصادي٢٧/١٠/١٣٩٠ص ـ /٢٤٤٦٨/٢٠٠مکرر به شماره 
 مکرر مذکور معطوف به ١٦٩ مکرر دانسته حال آن که صراحت ماده ١٦٩ه را مشمول ماد

 يت اقتصاديز هر نوع فعاليگران و ني خود بوده و منصرف از معامالت ديانجام معامالت برا
مه و يگران را مشمول جري معامالت دي خود براينکه استفاده از کد اقتصاديد کما اباش مي

هر نوع (ف موسع مذکور و اضافه نمودن عبارت يتخلف محسوب نموده است، لذا تعر
ارات سازمان ي مکرر و خارج از حدود اخت١٦٩ح ماده يبر خالف نص صر) يت اقتصاديفعال

ف مجلس ي از وظاي قانون اساس٧٣ر قانون به موجب اصل ي کشور بوده و تفسياتيامور مال
  .دباش مي ي اسالميشورا

 ي، انجام هر نوع معامله برا١٣٥٤مصوب  ي قانون دفاتر اسناد رسم٣١ وفق ماده ـ٢
 سردفتران و دفترياران و اقارب نسبي و سببي آنان تا درجه چهارم از طبقه سوم در دفترخانه

 خود و اقارب خود ي برايا معاملهيچ گونه اران هيخود ممنوع بوده سردفتران و دفتر
 انجام يتي و حاکميبت انجام امور ثي سران دفاتر برايلذا تصد. نديند ثبت نماتوان مين

 ياتهاي مکرر قانون مال١٦٩ست تا مشمول حکم مقرر موضوع ماده ي خود نيمعامله برا
  .م گردديمستق

در کليه مواردي که معامالت «:  قانون مذکور آمده است١٨٥ـ در ماده ٣
مربوط به فصل چهارم از باب دوم و همچنين فصول اول و ششم باب سوم اين 

گيرد صاحبان دفاتر اسناد رسمي مکلفند  رسمي صورت ميقانون به موجب سند 
فهرست خالصه معامالت هر ماه را تا پايان ماه بعد در مقابل اخذ رسيد به اداره 

که ) معامالت(لذا با توجه به عبارت » .امور مالياتي ذيربط در محل تسليم نمايند
نونگذار قصد  به کار رفته چنانچه قا١٨٥ مکرر و ١٦٩به صورت يکسان در مواد 

داشت صراحتاً  ايجاد تکليف براي دفاتر اسناد رسمي جهت ارسال آمار ديگري مي
از طرف ديگر فهرست خالصه معامالت در . نمود در اين ماده به آن اشاره مي

لذا . تواند باشد برگيرنده هر نوع اقالم و ارقام مورد نظر سازمان امور مالياتي مي
  . قانونگذار استارسال آمار مضاعف برخالف نظر
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، دفاتر اسناد رسمي مکلف ٢٧/١٢/١٣٩٢ ـ ٢٣٩٩٧/٢٠٠ بخشنامه شماره ١٠ـ در بند ٤
 يافتيالزحمه در ر و حقيالتحر  مکرر قانون مذکور بابت حق١٦٩به ارسال آمار موضوع ماده 

  : حال آن کهاند گرديده مرتبط هاي هزينهو 
م و ي مستقياتهاي قانون مال٩٦ده  ما١٥د وفق بند يهمان گونه که به عرض رس: اوالً
ه درآمد و ي، مکلف به درج کلي همان قانون، دفاتر اسناد رسم٩٥ماده ) ب( بند يدر راستا

نه دفترخانه مندرج در يز درآمد و هزي لذا راند گرديدهنه ينه خود در دفاتر درآمد و هزيهز
  .شده است درج گردد ميم ي تسلياتيمالهاي  دفاتر مذکور که ساالنه به حوزه

 ي، سردفتر و حت١٣٥٤ مصوب ي قانون دفاتر اسناد رسم١٥ماده ) ٢(وفق بند : اًيثان
ده و وفق ي قانون تجارت ممنوع گرد١ف ماده يار از اشتغال به امر تجارت بنا به تعريدفتر

 توسط سردفتر، ير کردن دفتر اسناد رسميها، داي قانون شهردار٥٥ ماده ٢٤تبصره بند 
ا فروشنده خدمات يا کاسب و يچ عنوان، تاجر يلذا سردفتر تحت ه. گردد يم ني تلقيتجار

 شود و به شرحي که به عرض رسيد در مواد مختلف قانون مالياتهاي مستقيم محسوب نمي
 به دفاتر يبه صورت اختصاص) ٢٦٨ماده ( سردفتر يب انتظامي در خصوص نحوه تعقيحت

 قانون دفاتر اسناد ٥٤ر که با توجه به ماده يالتحر ي حق پرداخت شده لذا تلقياسناد رسم
 که سردفتر بابت فروش خدمات ين شود به عنوان ارقامييه تعيي توسط قوه قضايرسم
  .دباش ميها ي و قانون شهرداري برخالف مواد مذکور قانون دفاتر اسناد رسمنمايد مياخذ 

اسناد در ه يکل»  اسناديثبت آن «ي طرح سراسري و در اجرا٢٦/٦/١٣٩٢ از  ـ٥
 چنانچه ياتي سازمان ثبت اسناد و امالک کشور منعکس و سازمان امور ماليسامانه ثبت آن

 قانون برنامه ٤٦ماده ) ز(ل داشته باشد با توجه به بند يا اطالعات تمايبه اخذ هر گونه آمار 
ر الزم به ذک. ديق سازمان مذکور و به صورت متمرکز اخذ نمايد از طرتوان ميپنجم توسعه 

ه و ارسال ي به سامانه مذکور نداشته و تهيچ گونه دسترسي هياست که دفاتر اسناد رسم
  .ار آنان خارج استيد و اختيآمار مذکور از 

ه اسناد که فرم آنها توسط سازمان محترم  ثبت اسناد و امالک کشور ي در کل ـ٦
قاً ي دقيسناد رسمات اخذ شده در دفتر ايالثبت و مال ر، حقيالتحر حق. گردد ميت يريمد

 قانون ٢١ده و وفق ماده ين رسيه مفاد سند به امضاء متعامليل سند درج و مانند بقيدر ذ
ل يگر فاياز طرف د. دشو مي يگانيک نسخه از آن در دفترخانه باي، يدفاتر اسناد رسم

ق ين و مورد معامله از طري دفترخانه و مشخصات متعامليافتيز مبالغ دري رياطالعات
لذا با توجه به صدور . افت استي و درين ثبت اسناد و امالک کشور قابل دسترسسازما

 ي توسط دفترخانه منتفي، صدور صورتحساب جداگانه و به صورت عاديصورتحساب رسم
  .دباش ميده و فاقد وجاهت يگرد

، امور ١٣٨٦ مصوب يت خدمات کشوريري قانون مد٨ماده ) هـ( با توجه به بند ـ٧ 
 ي برايقانون دفاتر اسناد رسم) ١( است و با توجه به ماده يتي امور حاکم در زمرهيثبت

 قانون دفاتر اسناد نامه آيين ٣٠ و وفق ماده گردد ميل ي تشکيم و ثبت سند رسميتنظ
 که توسط اداره ثبت ي، سردفتر مکلف است در ساعات ادار١٣٥٤ ماه ي مصوب ديرسم

 يربناي تعداد اتاقها و مساحت و زيو حتده ي به کار اشتغال ورزگردد مين ييمحل تع
 ينکه دفتر اسناد رسمين صورت با توجه به ايدر ا.  استي ضوابط خاصيدفترخانه دارا

ت ي ملزم به رعاي قانون دفاتر اسناد رسم٢٩ه بوده و وفق ماده ييرمجموعه قوه قضايز
 خود يه برار توسط سردفتر، معامليافت حق التحريا دريد آباش ميه يينظامات قوه قضا

  د؟شو ميمحسوب 
 مکرر قانون مالياتهاي مستقيم به سردفتران اسناد رسمي و شمول ١٦٩لذا ماده 

اي  که سردفتر معامله(جريمه براي آنان در خصوص عدم ارسال آمار معامالت خود 
) دهد تا فهرست آن را براي سازمان امور مالياتي ارسال نمايد براي خود انجام نمي

 قانون ١٨٥ سردفتر به ارسال فهرست خالصه معامالت موضوع ماده عليرغم تکليف
 مکرر و خارج از حدود و اختيارات ١٦٩مذکور خالف محرز از منطوق و مفهوم ماده 

هاي  مکرر و بخشنامه) ١٦٩(سازمان امور مالياتي در صدور دستورالعمل اجرايي ماده 
خاذ تصميم به ابطال تکليف با عنايت به عرايض مذکور استدعاي ات. باشد مذکور مي

 و ٢٨/٢/١٣٩٢ص ـ /٢٩٨٣/٢٣١مقرر در خصوص دفاتر اسناد رسمي در نامه شماره 
و هر « و ابطال عبارت ٢٧/١٢/١٣٩٢ ـ ٢٣٩٩٧/٢٠٠ دستورالعمل شماره ١٠در بند 

دامنه (مکرر بخش ) ١٦٩(مندرج در متن دستورالعمل اجرايي ماده » نوع فعاليت
ص ـ /٢٤٤٦٨/٢٠٠موضوع دستورالعمل شماره )  حقيقياشخاص(و تعريف ) کاربرد

  ». را دارد٢/١٠/١٣٩٠
  :ر استي مورد اعتراض به قرار زيها متن بخشنامه

 :٢٧/١٠/١٣٩٠ ـ ص/٢٤٤٦٨/٢٠٠دستورالعمل شماره : الف
  

  دستورالعمل
  م   مکرر١٦٩  ٩٠  ٥٦٢

  

  قيمکليه اشخاص حقيقي و حقوقي موضوع قانون مالياتهاي مست  ذينفعان/مخاطبين
   مکرر قانون مالياتهاي مستقيم١٦٩دستورالعمل اجرايي موضوع ماده   موضوع

....  

....  
نمايند و کليه   ميکليه اشخاص حقيقي که به انجام معامالت و هر نوع فعاليت اقتصادي مبادرت: دامنه کاربرد

  .گيرند  افزوده قرار مياشخاص حقوقي که در دامنه شمول قانون مالياتهاي مستقيم و قانون ماليات بر ارزش
منظور از اشخاص حقيقي در اين دستورالعمل کليه اشخاص حقيقي موضوع قانون مالياتهاي : اشخاص حقيقي

باشند که حسب مورد به انجام هر نوع معامله و فعاليت اقتصادي  مستقيم و قانون ماليات بر ارزش افزوده مي
  .نمايند  ميمبادرت

  »تي کشوررئيس کل سازمان امور ماليا«

  
  :٢٨/٢/١٣٩٢ ـ ص/٢٩٨٣/٢٣١بخشنامه شماره : ب

  ي اردکاني محمدرضا دشتيجناب آقا
  ارانيس محترم کانون سردفتران و دفتريرئ

  با سالم و احترام
س کل سازمان يمقام محترم رئ  عنوان قائم١١/٢/١٣٩٢ـ ٩٩٩عطف به نامه شماره 

 ١٦٩ ماده ي در اجرايکيترون کشور در خصوص ارسال صورت معامالت الکياتيامور مال
  :درسان ميمکرر به استحضار 

  مکرر قانون مالياتهاي مستقيم اصالحيه١٦٩بر اساس مفاد دستورالعمل اجرايي ماده 
، کليه اشخاص حقوقي و ٢٧/١٠/١٣٩٠ص ـ /٢٤٤٦٨/٢٠٠ به شماره ٢٧/١١/١٣٨٠مصوب 

فاد اين دستورالعمل قانون مذکور مکلف به اجراي م» ب«و » الف«حقيقي موضوع بندهاي 
  .باشد خواهند شد قابل بخشش مي غيربوده و در صورت عدم اجرا مشمول جرايم متعلقه که

در همين راستا دفاتر اسناد رسمي نيز مکلفند کليه مبالغ دريافتي بابت ثبت قراردادها، 
جام  انيان براياز مشتر» ريالتحر حق«هر عنوان از جمله را که تحت .. .معامالت، اسناد و

ه مبالغ يز کليدارند در فهرست فروش و ن يافت ميامور مربوطه و به جهت درآمد خود در
ارسال فهرست قراردادها . نديد ارسال نماي انجام شده را در فهرست خرهاي هزينهد و يخر

 ي اقتصاديتهايد که به جهت فعالباش مي دفاتر مذکور با اشخاص يز مربوط به قراردادهاين
همچنين صدور و يا دريافت صورتحساب حسب مورد بر اساس مفاد . ستانجام گرفته ا

 يتهاي فعالبديهي است مبلغ  معامله بين متعاملين ارتباطي با. باشد دستورالعمل فوق الزامي مي
  . نداردي نداشته و ارسال اطالعات مذکور ضرورتيدفاتر اسناد رسم

  مکرر١٦٩ و ١٦٩تعلقه در مواد شايسته است با توجه به اينکه کليه تکاليف و جرايم م
افت يق سامانه سازمان قابل دريز دستورالعمل صادره وجود دارد و از طريقانون مذکور و ن

سردفتران ، ي به دفاتر اسناد رسميرسان  اطالعيد تا به نحو مقتضيي اتخاذ نمايبياست، ترت
انوني خويش عمل نموده و دفترياران انجام گيرد و با مطالعه دقيق تکاليف مذکور به وظايف ق

  »ـ مديرکل  دفتر اطالعات مالياتي. و مشمول جريمه از اين بابت نگردند
  :٢٧/١٢/١٣٩٢ ـ ص/٢٣٩٩٧/٢٠٠بخشنامه شماره : ج
 ملزم ي امالک و دفاتر اسناد رسمي مذکور بنگاههايها  بر اساس دستورالعملـ١٠«

 و يافتيبت حق الزحمه درم شده نبوده و صرفاً بايبه ارسال فهرست ثمن معامالت تنظ
  ».باشد مي مکرر ١٦٩ ماده يها ف مقرر در دستورالعملي مرتبط مشمول تکالهاي هزينه

  ثبت دفتر٢٧/٤/١٣٩٦ـ ٨٤١ که به شماره اي اليحه به موجب ين شاکيهمچن
  :  شده، اعالم کرده است کهيعمومهيأت 

  يوان عدالت اداري ديعموم هيأت است محترمير«
 از ي جهت ابطال عبارت٩٣/٨٥٢/ کالسه هـ عي طينکه دادخواستيبه ااحتراماً، نظر 
 ياتي سازمان امور مال٢٧/١٠/١٣٩٠ص مورخ /٢٤٤٦٨/٢٠٠ شماره ييدستورالعمل اجرا

 مکرر قانون ١٦٩ به ارسال آمار موضوع ماده يف دفاتر اسناد رسميز ابطال تکليکشور و ن
 ١٣٩١ از سال ياتينکه سازمان امور ماليده و با توجه به ايم گرديم تقدي مستقياتهايمال

 نموده که با يمه تلقيل عدم ارسال آمار مذکور مشمول جري را به دليدفاتر اسناد رسم
م اسناد به موجب ماده ي بر ارسال آمار تنظيم مبني مستقياتهايتوجه به صراحت قانون مال

نکه سردفتر يفزوده و اات بر ارزش اي قانون مال٤٢ ماده ٢ز تبصره ي قانون مذکور و ن١٨٥
 ي را نداشته و ندارد و حت٣ا خانواده خود تا درجه ي خود و  يم سند براياساساً حق تنظ

ده سازمان يب رسي به تصو١٣٩٤م که در سال ي مستقياتهاي مکرر قانون مال١٦٩در ماده 
 و  شدهياتيثبت اسناد و امالک کشور مکلف به ارسال آمار مورد نظر به سازمان امور مال

 ٢٠٥جاد نشده موارد مندرج در دادنامه شماره ي سردفتر ايز برايد ني در قانون جديفيتکل
وان ي قانون د١٣ اعمال ماده يلذا استدعا. دباش مي ي کماکان جار٤/٣/١٣٩٤ ـ٢٠٨ يال

  ».به دادخواست مذکور را دارم يدگي هنگام رسيعدالت ادار
 سازمان امور مالياتي کشور به موجبدر پاسخ به شکايت مذکور، مديرکل دفتر حقوقي 

  :ح داده است کهي توض١٨/١١/١٣٩٣ ـ د/٤٠١٩٦/٢١٢حه شماره يال
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 و ياتيرکل دفتر اطالعات مالي مد٢٨/٢/١٣٩٢ ـ ص/٢٩٨٣/٢٣١ نامه شماره ـ١«
 جنوب تهران و شماره ياتي اداره کل امور مال٣٠/٢/١٣٩٣ ـ ص/١٤٦/٢٥٩ شماره يها نامه

 کشور که به صورت ياتيسازمان امور مال مؤديان  دفتر خدمات١٣٩٣//٢١ ـ د/٩٠٨٤/٢٣٤
 در يبات قانونيط و ترتي از شراي و آگاهيرسان  اطالعيمکاتبه و نامه صادر شده و در راستا

 مکرر قانون ١٦٩ت مفاد ماده ي و رعايکي الکترونياتي ماليها خصوص ارسال اظهارنامه
ان درخواست ابطال آنها را ي شاکيکه برخنيد، با توجه به اباش ميم ي مستقياتهايمال

 يوان عدالت اداري دين دادرسييالت و آي قانون تشک١٠ ماده ١داشتند لذا مستنداً به بند 
  .  را ندارديوان عدالت اداري ديعموم هيأت ت طرح دريقابل

از اين حيث به دليل عدم ايجاد قاعده حقوقي الزام آور و متضمن نبودن حق و تکليف 
  موضوع درخواست ابطال در دادخواستهاي تقديمي، اين بخش از شکايت شاکيانهاي امهندر 

  .باشد محکوم به رد مي
 ها، دور بخشنامهـوص صــ اختيارات و تکاليف سازمان امور مالياتي در خص٢

 ي و حقوقيقين مکاتبات انجام شده با اشخاص حقي و همچنيي اجرايها دستورالعمل
 ١٦٩ و ٢١٩ مواد يم در اجراي مستقياتهاي قانون مال٥٩ده  الف و ب مايموضوع بندها

 ٥٩ف محوله به سازمان متبوع مطابق بند الف ماده ي وظايمکرر قانون مذکور در راستا
ران و در جهت ي اي اسالمي جمهوري و فرهنگي، اجتماعيقانون برنامه سوم توسعه اقتصاد

 بند يي اجرانامه آييننکه يضمن ا. دباش مي ي قانونياتهايص و وصول مالي، تشخييشناسا
 موضوع ي و فرهنگي، اجتماعيقانون برنامه سوم توسعه اقتصاد) ٥٩(ماده ) الف(

 الف، ث، يبندها(ران يوز هيأت ١٠/٦/١٣٨٠ ـ هـ٢٣٩١٣ت/٢٧١٣٣ شماره نامه تصويب
 الزم در خصوص صدور دستورالعمل را به سازمان يت قانونيصالح) ١٣ و ماده ٩گ ماده 

  . کشور داده استياتيالامور م
 مکرر قانون مالياتهاي مستقيم ١٦٩ـ دستورالعمل مورد اشاره به تجويز ماده ٣

شود براي  به سازمان امور مالياتي کشور اجازه داده مي«: دارد صادر شده است که مقرر مي
اشخاص حقيقي . اشخاص حقيقي و حقوقي کارت اقتصادي شامل شماره اقتصادي صادر کنند

د شو ي که حسب اعالم سازمان امور مالياتي کشور موظف به اخذ کارت اقتصادي ميو حقوق
شود براي انجام دادن معامالت  اساس دستورالعملي که توسط سازمان مزبور تهيه و اعالم ميبر

خود صورتجلسات صادره و شماره اقتصادي مربوط را در صورتحسابها و فرمها و اوراق مربوط 
  ».عامالت خود را به سازمان امور مالياتي کشور تسليم کننددرج نموده و فهرست م

بر اساس دستورالعمل صادره و اصالحات بعدي انجام گرفته در آن، اشخاص حقيقي و 
از جمله پزشکان، وکال ( قانون مالياتهاي مستقيم ٩٥حقوقي موضوع بندهاي الف و ب ماده 

ند و مطابق با شرايط مقرر در قوانين باش موظف به رعايت مفاد آن مي) و دفاتر اسناد رسمي
و مقررات مالياتي، اشخاص مذکور مکلفند با توجه به نوع فعاليت و خدماتي که انجام 

) باشد که شامل هر نوع فعاليت و خدمات انجام شده مي(دهند، فهرست معامالت خود را  مي
وکال و دفاتر اسناد بنابراين فعاليتها و خدمات صورت گرفته توسط پزشکان، . ارائه نمايند

  .شود شامل مي) بر اساس دستورالعمل مربوطه(رسمي و درآمدهاي حاصل از آنها را نيز 
 مؤدي ا چنديک يم به ي مستقياتهايمکرر قانون مال) ١٦٩( مدلول و مصداق ماده ـ٤

 آنها ي را که براي و حقوقيقيخاص داللت ندارد، بلکه حکم مقرر در آن همه اشخاص حق
ت عام، ين شموليا. گيرد ميصادر شده است، در بر ) يشماره اقتصاد (يادکارت اقتص

 ياتهايمکرر قانون مال) ١٦٩(ن پاراگراف نخست منطوق ماده يقاً در سه خط آغازيدق
  .ر قانونگذار قرار گرفته استيم مورد تقريمستق

م يستق مياتهايمکرر قانون مال) ١٦٩(اد شده، آنچه که در ماده ي افزون بر موارد  ـ٥
 شده است مفهوم عام دارد و منصرف از مفهوم خاص ير قانونيتقر» معامالت«تحت عنوان 

. دباش مي ١٣/٢/١٣١١قانون تجارت مصوب ) ٢(و ) ٣( مقرر در مواد يمعامالت تجارت
ک حکم يم ي مستقياتهايمکرر قانون مال) ١٦٩(مقرر در ماده » معامالت«ن واژه يبنابرا
ن رو ي، از اگيرد مي را در بر يتجارت غير وينه معامله اعم از تجارتد و هرگوباش مي ياطالق

د کردن يمحدود و مق. دباش ميت محکوم به رد يز شکايث نين حير نبوده از ايد پذيق
ت ياز دارد و در صالحي ني قانون به مجوز قانوني و مکاني، زماني، حکميگستره موضوع

  .دباش مي ي اسالمي مجلس شورايانحصار
) ب( در شمار صاحبان مشاغل موضوع بند ي و مشاوران حقوقي دادگستريال وکـ٦

م و صاحبان دفاتر اسناد ي مستقياتهاي قانون مال٩٦ماده ) ب(بند ) ٥(ف يو رد) ٩٥(ماده 
بند ) ١١(ف يو پزشکان و دندانپزشکان در رد) ٩٦(ماده ) ب(بند ) ١٥(ف ي در رديرسم

» ياسناد و مدارک مثبته کاف«اند  دارند و مکلفش گفته، قرار يقانون پ) ٩٦(ماده ) ب(
ن اسناد و ينکه ايفارغ از ا.  کننديات خود نگاهداريص درآمد مشمول مالي تشخيبرا

) ١٦٩(ماده .  باشديگريا تحت هر عنوان ديا قراردادها و يمدارک در رابطه با معامالت و 
 تا ٩٣ مواد يسن اجرامکرر و دستورالعمل موضوع درخواست ابطال در واقع، در جهت ح

 يات ستاني دستگاه مالياتيارات، قدرت و اقتدار مالياد شده و از بابت اعمال اختي قانون ٩٦
در دسترس » ياسناد و مدارک مثبته کاف«ب و صادر شده است، تا ير، تصويدولت تقر

 موضوع ياتهاي مالين درست و واقعييص، تعي کشور به منظور تشخياتيسازمان امور مال
م و ي مستقياتهايسه مقررات قانون مالين رو مقاياز ا. رديقرار گ» مي مستقياتهايانون مالق«

 که از اصول» قانون ماليات بر ارزش افزوده«دستورالعمل ياد شده توسط شاکيان با مقررات 
 و يگاه حقوقيد، به دور از پاباش مي مخصوص به خود برخوردار ياتي و ماليو قواعد حقوق

 يها  به عمل آمده به شرح نامهيت به مراتب فوق و استعالمهايبا عنا. داشب مي يقانون
ت يو بخشنامه و مکاتبات موضوع خواسته با رعاها  نکه دستورالعمليوست و با توجه به ايپ

 و  قانون مالياتهاي مستقيم و در راستاي حسن اجراي مقررات مالياتي٢١٩ مکرر و ١٦٩مواد 
 تجاوز يارات قانونيده است و از حدود و اختيادر گردات صيص و وصول ماليامر تشخ

  ».نمايد ميت را درخواست ي، رد شکاينکرده است با استناد به مواد قانون
ن يس و معاوني با حضور رئ٢٧/٤/١٣٩٦خ ي در تاريوان عدالت اداري ديأت عموميه

 و  از بحثديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس
  . مبادرت کرده استير به صدور رأيت آراء به شرح زي با اکثريبررس

  
  عمومي هيأت رأي
 قانون مالياتهاي مستقيم اشخاص حقيقي و ٩٥به موجب بندهاي الف و ب ماده 

حقوقي مکلف به ثبت فعاليتهاي شغلي در دفاتر روزنامه و کل و درآمد و هزينه و نگهداري 
الذکر ناظر بر آن دسته از اشخاص حقيقي   مکرر قانون فوق١٦٩و ماده دفاتر ياد شده هستند 

هاي  به همين جهات اطالق بخشنامه و دستورالعمل. کنند، نيست و حقوقي که خدمت ارائه مي
مورد شکايت به شرح مندرج در گردشکار که دفاتر اسناد رسمي را مشمول تکليف ارائه 

الذکر و خارج از حدود اختيارات مراجع تصويب  صورت حساب فصلي کرده مغاير قوانين فوق
 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ٨٨ و ١٣ و مواد ١٢ ماده ١باشد و به استناد بند  آنها مي

  .شوند  از تاريخ تصويب ابطال مي١٣٩٢ديوان عدالت اداري مصوب 
  ي اشراقي عليمرتضـ  يوان عدالت اداري دييمعاون قضا

                                                                                                                                                                           
  ٢١/٥/١٣٩٦                                                                         ٩٤/٥٤٧/ره هـشما

  يبسمه تعال
  ي جاسبيجناب آقا

  راني اي اسالمي جمهوريرعامل محترم روزنامه رسميمد
  با سالم

 مورخ ٤٠٤ به شماره دادنامه يوان عدالت اداري ديعمومي هيأت ك نسخه از رأي
  : با موضوع٣/٥/١٣٩٦

 سازمان امور مالياتي ٣٠/١١/١٣٩١ـ ٢٣٧٢٠/٢٠٠ دستورالعمل شماره ١ ـ٥بند «
بيني شده به لحاظ مغايرت  برداري پيش  زمان صدور پروانه بهرهبراي برخورداري از معافيت

  .گردد يوست ارسال مي به پيجهت درج در روزنامه رسم» شود با قانون ابطال مي
ـ مهديوان عدالت اداري دي تخصصيأتهاي و سرپرست هيعموم هيأت ركليمد   ني دربي 

  
  ٩٤/٥٤٧: روندهالسه پک      ٤٠٤ :ماره دادنامهش          ٣/٥/١٣٩٦: خ دادنامهتاري

  يوان عدالت اداري ديعموم هيأت :مرجع رسيدگي
  يمان آذر آبادگان خوي شرکت س:يشاك

 ٣/٦/١٣٩٢ ـ د/١٤٩٧١/٢٣٠ ابطال بخشنامه شماره :موضوع شکايت و خواسته
   کشورياتي سازمان امور مال٣٠/١١/١٣٩١ ـ ٢٣٧٢٠/٢٠٠ دستورالعمل شماره ١ ـ ٥و بند 

 محمدصالح يت آقايري با مديمان آذر آبادگان خويس شرکت :گردش کار
 د/١٤٩٧١/٢٣٠ ابطال بخشنامه شماره يليحه تکمياصل به موجب دادخواست و ال زاده ينب
 سازمان امور ٣٠/١١/١٣٩١ ـ ٢٣٧٢٠/٢٠٠ دستورالعمل شماره ١ ـ ٥ و بند ٣/٦/١٣٩٢ـ 
  :ده است کهن خواسته اعالم کريي کشور را خواستار شده و در جهت تبياتيمال

  يوان عدالت ادارياست محترم دير«
د و /١٤٩٧/٢٣٠نجانب نسبت به بخشنامه شماره يرساند ا  مي   احتراماً، به استحضار

 نينکه وفق قواني اعتراض داشته و با توجه به ا٢٣٧٢٠/٢٠٠ز دستورالعمل شماره ين
 ١٠ت يبه لحاظ معافد و يگرد  ميافتيات  دري سال مال١٠ن کارخانه به مدت يد از ايبا نمي

ز يو ناالشاره   فوق ابطال بخشنامهيباشد، تقاضا  ميوستيه که پيحه دفاعيسال به شرح ال
  .مياست داريدستورالعمل مذکور را از محضر آن ر

  :هيحه دفاعي  ال
  يوان عدالت اداري ديعموم هيأت  

  کمي  سالم عل
 معاون ٣/٦/١٣٩٢ ـ د/١٤٩٧/٢٣٠درخواست ابطال بخشنامه به شماره :   موضوع

است ي ر٣٠/١١/١٣٩١ ـ ٢٣٧٢٠/٢٠٠ دستورالعمل شماره ١ ـ ٥م و بند ي مستقياتهايمال
   کشورياتيسازمان امور مال
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هاي   بخشنامهها، دستورالعملها و نامه   احتراماً همان طور که مستحضريد اصوالً تصويب
 ي نداشته باشد، به طور با آنهايرتين موضوعه بوده و مغايد در چارچوب قوانيبا  ميصادره

 هيأت ١٠/٤/١٣٨٨ ـ هـ٣٦٠٩٥ت/٧٦٢٥٤ شماره نامه تصويب ٣ف يکه بند الف رد
 دادنامه شماره يره شمول قانون شده است طيق داييران، به علت آن که موجب تضيوز

د، لکن معاون ي ابطال گرديوان عدالت اداري ديعموم هيأت ١٤/١٢/١٣٩١ ـ ٩٢٨
 صادره ين رأيي در تب٣/٦/١٣٩٢ ـ د/١٤٩٧/٢٣٠امه شماره  بخشنيم طي مستقياتهايمال

 ي حتي و معدنيدي تولي، واحدهاالذکر  فوقبي تصو٥به موجب بند اند  مذکور اعالم داشته
 يافته کمترتوسعه مناطق ياتيت مالي از معاف١٣٨٨ر ماه يان تيتا پابرداري   بهرهدر صورت

 درصد برخوردار ٨٠زان ي چهار ساله و به مياتيت ماليد از معافيبا  ميدارا نخواهند بود بلکه
وان ي ديعموم هيأت از طرفاالشاره   فوق صادرهيرت آشکار با رأين امر در مغايگردند که ا
 که يشتر شمول قانون شده است به طوريق بييباشد چرا که موجب تض ي ميعدالت ادار

 شماره مصوبه ٣ف ي الف رد برابر مفاد بنديجان غربي استان آذرباياتياداره کل امور مال
 ـ ٢٣٧٢٠/٢٠٠ دستورالعمل شماره ١ ـ٥ و نيز بند ١٠/٤/١٣٨٨هـ ـ ٣٦٠٩٥ت/٧٦٢٥٤

واحدهاي توليدي و معدني از حيث برخورداري از معافيت اين ماده، تابع مقررات  «٣٠/١١/١٣٩١
داري از طي گواهي امکان برخور» برداري خواهند بود و ضوابط مالياتي زمان صدور پروانه بهره

ـ  /٦٧٢٣/١٠٦ قانون مالياتهاي مستقيم به شماره ١٣٢معافيت مالياتي ماده   ٢٨/٤/١٣٩٢هـ
  .اند  درصد اعالم نموده٨٠معافيت مالياتي شرکت را به مدت چهار سال و به ميزان 

وان ي ديعمومي هيأت  رأياد شده، طي مصوبه ٣ف يبعد از ابطال مفاد بند الف رد
 مجدد داده شد لکن يت، درخواست بررسيزان معافيح مدت و م، جهت اصاليعدالت ادار

 ـ د/١٤٩٧/٢٣٠ مربوطه به استناد بخشنامه شماره ياتيز اداره کل امور مالين بار نيا
يت مناطق م درخواست شرکت جهت اعمال معافي مستقياتهاي معاون مال٣/٦/١٣٩٢

 هي اعالمين شرکت دارايست اح اي الزم به توض.اند افته را مردود اعالم نمودهيتوسعه کمتر
ـ ٣٦٤١/١١٠١به شماره برداري   بهره و پروانه٢٢/١/١٣٨٣ـ ٨٠٠/١١٠١ به شماره تأسيس

 مصادف  تأسيسهيخ اعالميباشد که تار مي يمان خاکستريد سينه تولي در زم٤/١٢/١٣٨٨
 نامه تصويببوده که با توجه به ) ١٣٧٩ـ ١٣٨٣ (يبا طول برنامه سوم توسعه اقتصاد

مصوبه مذکور با ١ران و برابر ماده يوز هيأت ٢٩/٥/١٣٨٠ ـ هـ٢٤٨٣٦ت/٢٥٣٣٥ره شما
محل  (ي شهرستان خويواوغلي کشور، بخش ايافته کمترتوسعهموضوع فهرست  مناطق 

 از طرفي. باشد يافته مي  فهرست مناطق کمترتوسعه١٦٩در رديف ) استقرار و فعاليت شرکت
 ي معاون وقت درآمدها٢٨/٩/١٣٧٨ ـ ٤/٣٠ـ ٤٨٤٦٢/١٠٢٢١برابر بخشنامه شماره 

 تابع مقررات حاکم بر زمان صدور يدي تولي واحدهاياتيت مالي وزارت متبوع، معافياتيمال
) نه تابع مقررات و ضوابط زمان صدور پروانه( مربوطه خواهد بود  تأسيسمجوز يا پروانه

 و يدي تولي دوره استفاده واحدهايت از مناطق محروم طي که رفع محرومي طوربه
 ي پس از آن موجبي و اصالح١٣٢ مذکور در ماده يتهاي موضوع اولويتهاي از معافيمعدن

 مذکور در ماده فوق نبوده، متقابالً در خصوص يمدتها%) ٥٠(جهت حذف پنجاه درصد 
 يليشده و پس از آن، بنا به دال  نمي که موقع اخذ مجوز به عنوان محروم شناختهيمناطق

شتر از يت بي معافيت سبب برقرارير وضعيين تغيشود، ا  ميم آوردهجزو مناطق محرو
 ي قبل از اصالح١٣٢ح است برابر مقررات ماده يالزم به توض(ه نخواهد بود يمدت اول
 يدي تولي بر اساس نوع کاالهاياتيت مالي مدت زمان معاف٢٧/١١/١٣٨٠مصوب 

 در منطقه محروم به يدي تولت واحديشده بود و در صورت استقرار محل فعالبندي  تياولو
 ي اصالح١٣٢شد لکن برابر ماده  مي افزودهياتيت ماليدرصد معاف٥٠يزان م

 کل يعنيشود   ميت بـر اساس مناطق اعمالي مدت زمـان معاف٢٧/١١/١٣٨٠مصوب
 درصد و در صورت استقرار محل فعاليت واحد ٨٠به ميزان مناطق به مدت چهار سال 

 ) درصد و به مدت ده سال١٠٠زان ي به ميافته عهتوليدي در مناطق کمترتوس
شود هدف مقنن در راستاي تحقق اهداف برنامه توسعه اقتصادي  چنانچه مالحظه مي

 باشد و بخشنامه گذاري اشخاص در مناطق ياد شده مي ايجاد انگيزه جهت مشارکت و سرمايه
 لذا اعمال. ه استمعاون وقت درآمدهاي مالياتي با درک صحيح از هدف مقنن صورت گرفت

م به  مدت چهار سال و به ي مستقياتهاي قانون مال١٣٢ موضوع ماده ياتيت ماليمعاف
، وفق بخشنامه شماره يجان غربي استان آذرباياتي درصد توسط اداره کل امورمال٨٠زان يم

 ٣٠/١١/١٣٩١ ـ ٢٣٧٢٠/٢٠٠ دستورالعمل شماره ١ ـ ٥ و بند ٣/٦/١٣٩٢ ـد/١٤٩٧/٢٣٠
 و بخشنامه معاون يوان عدالت اداري ديعموم هيأت  صادره توسطير با رأياب مغيبه ترت

د نسبت به ابطال آنها يي بوده، لذا خواهشمند است دستور فرماياتي ماليوقت درآمدها
  ».ينداقدام الزم را مبذول نما

  :ر استيمتن بخشنامه و دستورالعمل مورد اعتراض به قرار ز
  مي مستقياتهاي معاون مال٣/٦/١٣٩٢ ـ د/١٤٩٧١/٢٣٠بخشنامه شماره  ـ الف

    بخشنامه«
  م  ١٣٢ و ٩٢  ٩٢  ٠١٠

  

مخاطبين 
  ذينفعان/ 

  امور مالياتي شهر و استان تهران
  اداره کل امور مالياتي

عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال  هيأت ١٤/١٢/١٣٩١ ـ ٩٢٨ابالغ رأي شماره   موضوع
  وزيران هيأت ١٠/٤/١٣٨٨هـ ـ ٣٦٠٩٥ت/٧٦٢٥٤نامه شماره   تصويب٣بند الف رديف 

عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر ابطال بند الف  هيأت ١٤/١٢/١٣٩١ ـ ٩٢٨به پيوست دادنامه شماره 
وزيران در ارتباط با فهرست   هيأت ١٠/٤/١٣٨٨هـ ـ ٣٦٠٩٥ت/٧٦٢٥٤نامه شماره   تصويب٣رديف 

  .گردد  ابالغ مييافته جهت اطالع و اقدام الزم مناطق کمترتوسعه
 مالک عمل ١٣٨٨نامه مذکور فهرست ضميمه آن از ابتداي سال   تصويب٥از آنجا که به موجب بند 

 مصوبه مذکور واحدهاي توليدي و معدني مستقر در مناطق ٣باشد و بر اساس بند الف رديف  مي
 که نام ٣١/٤/١٣٨٢هـ ـ ٢٨٨٩٣ت/٢١٣٧٢نامه شماره  يافته موضوع فهرست ضميمه تصويب کمترتوسعه

وزيران  هيأت ١٠/٤/١٣٨٨هـ ـ ٣٦٠٩٥ت/٧٦٢٥٤نامه شماره  آن مناطق در فهرست ضميمه تصويب
يافته برخوردار                  از معافيت مناطق کمترتوسعه١٣٨٨برداري تا پايان تير ماه  نيامده بود در صورت بهره

عمومي ديوان عدالت اداري، از تاريخ هيأت  ند لذا با توجه به ابطال بند مذکور به موجب رأييدگرد مي
واحدهاي توليدي و معدني مورد نظر امکان برخورداري از معافيت مالياتي موضوع ) ١٤/١٢/١٣٩١(ابطال 
بديهي است . يافته را دارا نخواهند بود  قانون مالياتهاي مستقيم براي مناطق کمترتوسعه١٣٢ماده 

 رعايت مقررات، امکان برخورداري از معافيت مالياتي موضوع واحدهاي توليدي و معدني مزبور در صورت
 مشمول ماليات ابرازي و به مدت  قانون مالياتهاي مستقيم را به ميزان هشتاد درصد درآمد١٣٢ماده 

  .سال با رعايت مقررات دارا خواهند بود٤
ورداري از معافيت در صورتي که بر اساس دستورالعملهاي صادره قبلي نسبت به صدور گواهي امکان برخ

اقدام شده است ترتيبي اتخاذ گردد تا نسبت به  مؤديان يافته براي اين بر اساس مناطق کمترتوسعه
  .اصالح گواهي مورد نظر اقدام شود

  : سازمان امور مالياتي کشور٣٠/١١/١٣٩١ ـ ٢٣٧٣٠/٢٠٠  ب ـ دستورالعمل شماره 
 ن ماده اخذ پروانهيوضوع ات مي از معافيشرط الزم جهت امکان برخوردار ـ ٥«

  .باشد  ميربطياز وزارتخانه ذبرداري  بهره
 ـ واحدهاي توليدي و معدني از حيث برخورداري از معافيت اين ماده، تابع مقررات و١ـ  ٥

  ».برداري خواهند بود  بهره زمان صدور پروانهياتيضوابط مال
 موجب مالياتي کشور بهدر پاسخ به شکايت مذکور، مديرکل دفتر حقوقي سازمان امور 

 ٦/٨/١٣٩٤دـ  /٢٨٣١٦/٢٣٢ تصوير نامه شماره ١٩/٨/١٣٩٤دـ  /٣٠٤٢٣/٢١٢اليحه شماره 
  :ر استي را ارسال کرده که متن آن به قرار زياتي مالي و حسابرسي دفتر فنمديرکل
  :٣/٦/١٣٩٢ ـ د/١٤٩٧١/٢٣٠در خصوص درخواست ابطال بخشنامه شماره «
، ٢٧/١١/١٣٨٠ مصوب يم اصالحي مستقياتهايون مال قان١٣٢بر اساس ماده ـ ١

ا ي يدي تولي در واحدهاي و معدنيدي توليتهاي از فعالي ناشيات ابرازيدرآمد مشمول مال
 هاي  به بعد از طرف وزارتخانه١٣٨١معدني در بخشهاي تعاوني و خصوصي که از اول سال 

شود، از   ميخراج و فروش منعقدا قرارداد استيصادر برداري   بهره آنها پروانهيربط برايذ
و به مدت چهار سال و %) ٨٠(زان هشتاد درصد يا استخراج به مبرداري ي  بهرهخ شروعيتار

ات يو به مدت ده سال از مال%) ١٠٠(زان صد در صد ي به ميافته کمترتوسعهدر مناطق 
  .ن قانون معاف هستندي ا١٠٥موضوع ماده 

 يافته کمترتوسعهمذکور، فهرست مناطق  قانون ١٣٢ ماده ١به موجب تبصره ـ ٢
 ي اسالمـي جمهوري و فـرهنگي، اجتماعيه مدت برنامه سوم توسعه اقتصادي بقيبرا

 کشور و ريزي برنامهت و يرين در آغـاز هر دوره بـرنامه تـوسط سازمان مديران و همچنيا
  .رسد وزيران مي هيأت هاي امور اقتصادي و دارايي و صنايع و معادن تهيه و به تصويب وزارتخانه
، فهرست ٣١/٤/١٣٨٢ ـ هـ٢٨٨٩٣ت/٢١٣٧٢ شماره نامه تصويببر اساس ـ ٣  
م ي مستقياتهاي قانون مالي اصالح١٣٢ ماده ١ موضوع تبصره يافته کمترتوسعهمناطق 

، يمانده از برنامه سوم توسعه اقتصادي مدت باقي، برا٢٧/١١/١٣٨٠ مصوب ياصالح
ابالغ ) ١٣٨٣ و ١٣٨٢، ١٣٨١ يسالها(ران ي اياسالم ي جمهوري و فرهنگياجتماع

، ٢٤/٣/١٣٨٤ ـ هـ٣٣٠٥١ت/١٢٢٩٠هاي  نامه تصويبالزم به ذکر است به موجب . ديگرد
 ـ هـ٣٦٠٩٥ت/٧٦٢٥٤ نامه تصويب ٥ و تبصره بند ١١/٢/١٣٨٥ ـ هـ٣٤٨٦١ت/٤٣١٨

 ـ ـه٢٨٨٩٣ت/٢١٣٧٢ شماره نامه تصويب يافته کمترتوسعه فهرست مناطق ١٠/٤/١٣٨٨
  .ديذ گردي تنف١٣٨٧ و ١٣٨٦، ١٣٨٥، ١٣٨٤ سنوات يب براي، به ترت٣١/٤/١٣٨٢

ران، يوز هيأت ١٠/٤/١٣٨٨ ـ هـ٣٦٠٩٥ت/٧٦٢٣٤ شماره نامه تصويببر اساس ـ ٤
 قانون ي اصالح١٣٢ ماده ١ موضوع تبصره يافته کمترتوسعهد مناطق يفهرست جد

 آن، ٥د که به موجب بند يگرد، ابالغ ٢٧/١١/١٣٨٠ مصوب يم اصالحي مستقياتهايمال
  .باشد  مي مالک عمل١٣٨٨ سال ي مذکور از ابتدانامه تصويبمفاد 

رالذکر در مورد نقاط ي اخنامه تصويب ٣بند ) الف(الزم به ذکر است طبق جزء  ـ ٥
امده است، ي نيافته کمترتوسعهد مناطق ي که نام آنها در فهرست جدي قبليافته کمترتوسعه

 قانون ي اصالح١٣٢ موضوع ماده ي و معدني صنعتيواحدهااري برد  بهرهچنانچه
ان دوره ده ساله مالک ي شروع شود، همچنان تا پا١٣٨٨ر يان تيم تا پاي مستقياتهايمال

 يعموم هيأت ١٤/١٢/١٣٩١ ـ ٩٢٨کن وفق حکم دادنامه شماره يعمل خواهد بود ل
 يد لذا تسري شده، ابطال گردادي نامه تصويب ٣بند ) الف(، مفاد جزء يوان عدالت اداريد

 ي که از ابتداي و معدنيدي تولي واحدهاي برايافته کمترتوسعه مناطق ياتيت ماليمعاف
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 ه مراحل و صدور پروانه      ي کليپس از ط(اند  دهيرسبرداري   بهره به بعد به١٣٨٨سال 
ستقرار آنها در و محل ا) ده استي آنها صادر گرديربط براياز طرف وزارتخانه ذبرداري  بهره

ران يوز هيأت ١٠/٤/١٣٨٨ ـ هـ٣٦٠٩٥ت/٧٦٢٣٤ شماره نامه تصويبمه يفهرست ضم
  .باشد ي مينباشد فاقد وجاهت قانون

 يرالذکر، از ابتداي اخنامه تصويب ٣بند ) الف(ت به مراتب فوق و ابطال جزء يبا عنا
  يافته رتوسعهکمت مستقر در فهرست مناطق ي و معدنيدي تولي صرفاً واحدها١٣٨٨سال 

ن و ير قوانيت ساي با رعا١٠/٤/١٣٨٨ ـ هـ٣٦٠٩٥ت/٧٦٢٣٤ شماره نامه تصويبموضوع 
 ١٣٢يافته موضوع ماده  مقررات، شرايط الزم براي استفاده از معافيت مالياتي مناطق کمترتوسعه

 ياد شده به درآمد ابرازي ياتيت مالي معافيباشند و تسر  ميقانون موصوف را دارا
 يافته کمترتوسعه که در فهرست  مناطق ي مستقر در نقاطي و معدنيدي توليواحدها
 فاقد وجاهت اند، دهي مصرح نگرد١٠/٤/١٣٨٨ ـ هـ٣٦٠٩٥ت/٧٦٢٣٤ شماره نامه تصويب

  .باشد ي ميقانون
  :٣٠/١١/١٣٩١ ـ ٢٣٧٢٠/٢٠٠ بخشنامه ١ ـ ٥در خصوص درخواست ابطال بند 

، ٢٦/١١/١٣٧٦ مصوب يم اصالحيستق مياتهاي قانون مال١٣٢بر اساس ماده ـ ١
ن قانون از طرف ياالجرا شدن ا خ الزمي که از تاري و معدنيدي توليدرآمد واحدها

 آنها کارت ي حسب مورد برايا جهاد سازندگيع، معادن و فلزات يصناهاي  وزارتخانه
از شود   مي استخراج و فروش منعقديا قراردادهايصادر برداري   بهرها پروانهي ييشناسا

 ٤، ٦، ٨ب به مدت يبه ترت) ٣(و ) ٢(، )١ (يتهايحسب اولوبرداري   بهرهخ استخراج ويتار
اد شده که در مناطق محروم استقرار ي يدر مورد واحدها. ات معاف هستنديسال از مال

 مذکور در فوق حسب مورد يمدتها%) ٥٠(شوند، معادل پنجاه درصد   ميا مستقريدارند و 
  .شود  مين ماده اضافهي در ات مقرريبه مدت معاف

، ٢٧/١١/١٣٨٠ مصوب يم اصالحي مستقياتهاي قانون مال١٣٢بر اساس ماده ـ ٢
ا ي يدي تولي در واحدهاي و معدنيدي توليتهاي از فعالي ناشيات ابرازيدرآمد مشمول مال

 هاي  به بعد از طرف وزارتخانه١٣٨١معدني در بخشهاي تعاوني و خصوصي که از اول سال 
شود، از   ميا قرارداد استخراج و فروش منعقديصادر برداري   بهره آنها پروانهيط براربيذ

و به مدت چهار سال  %) ٨٠(زان هشتاد درصد يا استخراج به مبرداري ي  بهرهخ شروعيتار
ات يو به مدت ده سال از مال%) ١٠٠(زان صد در صد ي به ميافته کمترتوسعهدر مناطق 

  .ون معاف هستندن قاني ا١٠٥موضوع ماده 
، ٢٧/١١/١٣٨٠ مصوب يم اصالحي مستقياتهاي قانون مال٢٧٣به موجب ماده ـ ٣

 که شروع يه اشخاص حقوقي خواهد بود و کل١٣٨١ن قانون از اول سال ي ايخ اجرايتار«
 و يدگيب رسيز از لحاظ ترتي به بعد باشد ن١٣٨٠ن ماه سال ي آنها از اول فرورديسال مال
ن و يه قوانين قانون کلي ايخ اجراياز تار. ن قانون خواهند شدي ا مشمولياتينرخ مال

، ي مقرر در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادياتي احکام مالير به استثنايمقررات مغا
قانون ) ١٣(ز ماده يران در دوران برنامه مزبور و ني اي اسالمي جمهوري و فرهنگياجتماع
 و ٧/٦/١٣٧٢ران مصوب ي اي اسالمي جمهوريصنعتي ـ  اداره مناطق آزاد تجاريچگونگ

لذا حکم موضوع بخشنامه » .گردد  ميرالذکر لغوي قانون اخ٢١/١/١٣٧٤ه مصوب ياستفسار
ن سازمان، که بر اساس آن ياست وقت اي ر٢٨/٩/١٣٧٨ ـ ٤٨٤٦٢/١٠٢٢١/٤/٣٠شماره 

  تأسيسوانهمعافيت مالياتي واحدهاي توليدي تابع مقررات حاکم بر زمان صدور مجوز يا پر
م مصوب ي مستقياتهاي بودن قانون مالاالتباع الزممربوط خواهد بود، صرفاً در طول سنوات 

م ي مستقياتهايب قانون مالي با تصو١٣٨١ سال ي بوده و از ابتداي جار٢٦/١١/١٣٧٦
  .باشند  ميد الزم االجراءين و مقررات جدي، قوان٢٧/١١/١٣٨٠مورخ 

 ١٣٢  ماده٤نجا که به موجب ضوابط اجرايي موضوع تبصره با عنايت به مراتب فوق و از آ
ا برداري ي  بهرهخ صدور پروانهيم، تاري مستقياتهاي قانون مال٢٧/١١/١٣٨٠ مصوب ياصالح

 ١٣٢قرارداد استخراج واحدهاي توليدي و معدني حسب مورد مبدأ شروع معافيت موضوع ماده 
ا ي يدياساس مقررات، چنانچه واحد تولن بر يم خواهد بود و همچني مستقياتهايقانون مال

ا انعقاد قرارداد استخراج و فروش، در مناطق برداري ي  بهرهخ اخذ پروانهي در تاريمعدن
در کاهش مدت  مؤثر  از منطقهيافتگي واقع شده باشند، رفع عدم توسعه يافته کمترتوسعه

 برداري  اخذ پروانه بهرههمچنين واحدهاي توليدي يا معدني که در تاريخ. معافيت نخواهد بود
 واقع نشده باشند، چنانچه يافته کمترتوسعها انعقاد قرارداد استخراج و فروش، در مناطق ي

 از ي اضافه گردد امکان برخورداريافته کمترتوسعهآن مناطق بعداً به فهرست مناطق 
هند  قانون مذکور را نخوا١٣٢ر ماده ي موضوع قسمت اخيافته کمترتوسعه مناطق يايمزا

ن و مقررات و ضوابط ين قواني مذکور و همچنياتيت ماليداشت، لذا مبدأ شروع اعمال معاف
از برداري   بهره، صرفاً تابع زمان صدور پروانهي و معدنيدي تولي حاکم بر واحدهاياتيمال

  ».باشد  ميربط،يذهاي  طرف وزارتخانه
ن يس و معاوني رئ با حضور٣/٥/١٣٩٦خ 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

  عمومي هيأت رأي
با توجه به اينکه پيش از اين، هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به موجب رأي شماره : الف

 ٣/٦/١٣٩٢دـ  /١٤٩٧١/٢٣٠ بخشنامه شماره ٢٦/٥/١٣٩٥ـ ٩٥١٠٠٩٠٩٠٥٨٠٠٣٥٤و  ٣٥٥
سازمان امور مالياتي را ابطال کرده است، بنابراين به لحاظ وجود رأي قبلي و حاکميت قاعده 

  .اعتبار امر مختوم، موجبي براي رسيدگي مجدد و ابطال بخشنامه مذکور وجود ندارد
درآمد مشمول «: م مقرر شده است کهي مستقيتهااي قانون مال١٣٢مطابق ماده : ب

 در يا معدني يدي تولي در واحدهاي و معدنيدي توليتهاي از فعالي ناشيات ابرازيمال
 ربط هاي ذي  به بعد از طرف وزارتخانه١٣٨١ که از اول سال ي و خصوصي تعاونيبخشها

خ يشود، از تار  مينعقدا قرارداد استخراج و فروش ميصادر برداري   بهره آنها پروانهيبرا
زان هشتاد درصد و به مدت چهار سال و در مناطق يا استخراج به مبرداري ي  بهرهشروع

ن ي ا١٠٥ات موضوع ماده يزان صد در صد و به مدت ده سال از مالي به ميافته کمترتوسعه
 ـ ٢٣٧٢٠/٢٠٠ دستورالعمل شماره ١ ـ ٥نکه در بند ينظر به ا» .قانون معاف هستند

ت ي از معافي برخورداري با تجاوز از حکم مقنن براياتي سازمان امور مال٣٠/١١/١٣٩١
م ي مستقياتهاي قانون مال١٣٢ در ماده ي شده ولبيني برداري پيش  بهرهزمان صدور پروانه

ن يا استخراج مورد حکم قرار گرفته است، بنابرابرداري ي  بهرهخ شروعيت از تارياعمال معاف
 قانون ٨٨ و ماده ١٢ ماده ١ر قانون بوده و مستند به بند يموصوف مغا بخشنامه ١ ـ ٥بند 
  .شود  مي ابطال١٣٩٢ مصوب سال يوان عدالت اداري دين دادرسييالت و آيتشک

  ي ـ محمدكاظم بهراميوان عدالت اداري ديعموم هيأت سيرئ
  

  ٢١/٥/١٣٩٦                                                                        ٩٤/٧٥١/ره هـشما
  يبسمه تعال

  ي جاسبيجناب آقا
  راني اي اسالمي جمهوريرعامل محترم روزنامه رسميمد

  با سالم
 مورخ ٤٠٥ به شماره دادنامه يوان عدالت اداري ديعمومي هيأت ك نسخه از رأي

  : با موضوع٣/٥/١٣٩٦
حسابداران  هيأت تشخيص صالحيت ٢١/١٢/١٣٩٠ دستورالعمل مورخ ٢ بندابطال«

» .»مديركل يا باالتر و همطراز آن«به » مديران دستگاه اجرايي«رسمي مبني بر اطالق 
  .گردد يوست ارسال مي به پيجهت درج در روزنامه رسم

ـ مهديوان عدالت اداري دي تخصصيأتهاي و سرپرست هيعموم هيأت ركليمد   ني دربي 
  

  ٩٤/٧٥١: روندهالسه پک        ٤٠٥ :ماره دادنامهش       ٣/٥/١٣٩٦: خ دادنامهتاري
  يوان عدالت اداري ديعموم هيأت :مرجع رسيدگي

  يي جمال باباي آقا:يشاك
 هيأت ٢١/١٢/١٣٩٠ دستورالعمل مورخ ٢ ابطال بند :موضوع شکايت و خواسته

 مورخ يي موضوع دستورالعمل مربوط به ضوابط اجرايت حسابداران رسميص صالحيتشخ
  يي و دارايقتصاد وزارت امور ا١٠/١٠/١٣٩٠

 ٢١/١٢/١٣٩٠ دستورالعمل مورخ ٢ابطال بند  شاکي به موجب دادخواستي :گردش کار
 يي موضوع دستورالعمل مربوط به ضوابط اجرايت حسابداران رسميص صالحيتشخهيأت 
ن يي را خواستار شده و در جهت تبيي و داراي وزارت امور اقتصاد١٠/١٠/١٣٩٠مورخ 

  :کهخواسته اعالم کرده است 
 اي حسابداران رساند قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه احتراماً، به استحضار مي«

 شماره نامه تصويبز به موجب ي آن ننامه آيينب و ي تصو١٣٧٢ در سال يرسم
ده ي آن مقرر گرد٣ران مصوب و در بند يوز هيأت ٢٣/٧/١٣٧٤ ـ هـ/١٣٨٧٥ت/٩٠٤٥

 نامه تصويبن يخ اي تا تاري انقالب اسالميزروي که بعد از پيي اجرايران دستگاههايمد
 داشته باشند، در ي تصدياتي و مالي، محاسباتي، مالي سال در امور حسابرس١٠حداقل 

 هيأت رخانهي درخواست خود را به دبنامه آيينن يب اي ماه پس از تصو٦ که ظرف يصورت
ن ي موضوع ايمونهاط از آزير شرايداشتن سا و مشروط به هيأت صيارائه بدهند، به تشخ

 شماره نامه تصويب بر اساس ١٣٨٩ در سال نامه آيينن يا. بند معاف خواهند شد
 ـ هـ/٤٥٣٩٨ت/٢٣٥٠٦٨ه شماره ي و اصالح١٩/٨/١٣٨٩ ـ هـ/٤٥٣٩٨ت/١٨٧٤٤٧

به ) هي اولنامه تصويباز ( ماه ٦ مورد اصالح قرار گرفت و با حذف مدت ١٩/١٠/١٣٨٩
 به ١٠/١٠/١٣٩٠خ ين مصوبه در تاري اييد و ضوابط اجرايل گردي تبديعنوان تبصره دائم

هاي  نامه تصويبچون در قانون مربوطه و . ده استي رسيي و داراير امور اقتصاديب وزيتصو
 يي و داراير امور اقتصادي وز١٠/١٠/١٣٩٠ مورخ يين ضوابط اجراي و همچنالذکر فوق

ف يطاب قرار گرفته و تعربه صورت عام مورد خ» يي اجرايران دستگاههايمد«عبارت 
 و ٨/٧/١٣٨٤ مصوب يت خدمات کشوريري قانون مد٥بر اساس ماده » ييدستگاه اجرا«
ت يري قانون مد٥٤ ماده ٤به استناد تبصره » يي اجرايران دستگاههايمد«ف يز تعرين
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 نامه تصويب ١نکه به موجب ماده يت به ايف قرار گرفته و با عناي مورد تعريخدمات کشور
ح ي تصري اداري عاليس شورايس جمهور و رئي رئ٢٢/٣/١٣٩٠ ـ ٦٦٤٣/٢٠٦شماره 

ر ي به عنوان مديي اجراي دستگاههاي و سرپرستيتيري مدين پستهاي عناويتمام«د يگرد
 يده که تمامي مقرر گردنامه تصويبن ي هم٢و به موجب ماده » گردند ي ميتلقاي  حرفه

ران يارشد و سطح دو مداي   حرفهرانيمد ـ کيسطح (در سه سطح اي  ران حرفهيمد
  .اند دهي و احصاء گردبندي طبقه) هيپااي  ران حرفهي و سطح سه مديانيماي  حرفه

 ـ ٦٨٨٠/٢٤٠ و ١٥/٨/١٣٨٠ ـ ٤٧٤٥٦نجانب بر اساس احکام شماره ي  ا
 به ٢٨/١٢/١٣٩١خ ي تا تار١٥/٨/١٣٨٠خ ي کشور از تارياتي سازمان امور مال١٨/٤/١٣٨٤
رکل و سرپرست ي شهرستان گرمسار و معاون مدياتيزکل ماليس و مميئب در سمت ريترت

 ٢٨/١٢/١٣٩١خ يفه بوده و در تاري شهرستان شاهرود، مشغول انجام وظياتياداره امور مال
ف شده ي تعريير داراي سال مد١١ن ي اينجانب در طي ايو رشته شغلام  بازنشسته شده

ر ي خدمت به عنوان مدياني سال پا١١ر نجانب دي اي مورد تصدين سمتهاياست و بنابرا
 ٣ بنـد ز ماده ٣پايه و مدير مياني تعريف شده و اينجانب تقاضاي خـود را در اجـراي تبصره 

داران رسمي و چگونگي آيين هاي  نامه تصويب موضوع(انتخاب آنها  نامه تعيين صالحيت حساـب
 ـ ٤٥٣٩٨/ت/٢٣٥٠٦٨ه ي و اصالح١٩/٨/١٣٨٩ ـ هـ/٤٥٣٩٨ت/١٨٧٤٤٧شماره 

 ١٣٩٣ سال يت از آزمون حسابداران رسمي بر معافي درخواست خود را مبن١٩/١٠/١٣٨٩
 سرپرست ١٨/١٢/١٣٩٣ـ ٢١٢٥٥٦/١٧ص ارسال که برابر نامه شماره يتشخ هيأت به

 ١٠ل دارا نبودن حداقل يمرکز اعالم داشتند که به دلاي  ت حرفهيص صالحيمعاونت تشخ
ت از آزمون حسابدار ي مشمول معافيي اجرايدر دستگاهها قابل قبول يتيريسال سابقه مد

ص يتشخ هيأت ٢١/١٢/١٣٩٠دستورالعمل مصوب «ل آن را يد بود و دلي نخواهيرسم
  .اعالم نمودند» يت حسابداران رسميصالح

ت يص صالحيتشخ هيأت ٢١/١٢/١٣٩٠ دستورالعمل مصوب ي  با مالحظه و بررس
 يار قانونيت و اختير بدون داشتن صالحمذکو هيأت  مشخص شد کهيحسابداران رسم

قه و نظر خود يبرآمده و بنا به سل» يي اجرايران دستگاههايمد«ر يف و تفسيدر مقام تعر
ر ييتغ» ا همتراز آنهايا باالتر يرکل يمد«را به عبارت » يي اجرايران دستگاههايمد«عبارت 

ر داده و چون ييافراد خاص تغ از حکم قانون را به نفع ير برخوردارين عمل مسيداده و با ا
به صورت عام مورد خطاب » مديران«هاي آن و ضوابط اجرايي  نامه در قانون مربوطه و تصويب

 اشخاص خاص قرار گرفته و اين عمل و اقدام هيأت، مشمول عام قانون را محدود و مقيد به
ران از آنان ي از مدياريع حقوق بسييران، موجبات تضين مديض بيجاد تبعينموده و ضمن ا

 هيأت اراتين عمل بر خالف منظور مقنن و خارج از حدود اختيرا فراهم ساخته که ا
 بر ابطال ي و صدور رأي بررسيل فوق استدعايلذا بنا به مراتب و دال. باشد ميص يتشخ
 ييمربوط به ضوابط اجرا(ص يتشخ هيأت ٢١/١٢/١٣٩٠ دستورالعمل مصوب ٢بند 

  ».مورد تقاضاست) يي و داراي اقتصادر اموري وز١٠/١٠/١٣٩٠مصوب 
  : اعالم کرده است که٢٠/٤/١٣٩٤ مورخ يليحه تکمين به موجب الي همچنيشاک

  يوان عدالت ادارياست محترم دير«
  کميسالم عل

قانون استفاده از خدمات «رساند، ماده واحده   مي  با سالم و احترام به استحضار
  ٢١/١٠/١٣٧٢خ يدر تار»  انتخاب آنهاي و چگونگيحسابداران رسماي   و حرفهيتخصص
د ين قانون، مقرر گردي ا١ده و به موجب تبصره ي رسي اسالميب مجلس شورايبه تصو

 انتخاب آنها ي و چگونگيت حسابداران رسمين صالحييط و ضوابط مربوط به تعيشرا«
 هيأت بي به تصوير امور اقتصاد و دارائيشنهاد وزيباشد که به پ اي مي نامه آيينمطابق 

ـ ـ ه/ ١٣٨٧٥ ت ٩٠٤٥ شماره نامه تصويبران بـه موجب يوز هيأت که» .رسد  ميرانيوز
ص يأت تشخيه« به نام يأتي آن ه١ب و در ماده ي مذکور را تصونامه آيين، ٢٣/٧/١٣٧٤

 هيأت اراتيف و اختين حدود وظاييل و ضمن تعيتشک» يت حسابدارن رسميصالح
 يران دستگاههايمد« آن مصوب نمودند که ٣ ماده »ز« بند ٣مذکور، به موجب تبصره 

 ١٠، حداقل نامه آيينن يب ايخ تصويران تا تاري اي انقالب اسالميروزي که بعد از پيياجرا
 که ي داشته باشند، در صورتي تصدياتي و مالي، محاسباتي، ماليسال در امور حسابرس

ارائه  هيأت رخانهيه دب درخواست خود را بنامه آيينن يب ايظرف شش ماه پس از تصو
 يـن ماده، از آزمـونهايط در اير شرايو مشروط بـه داشتن سا هيأت صيبدهند به تشخ

  .»ن بند معاف خواهند بوديموضوع ا
 اولين گروه ١٣٨١ و ١٣٨٠بر اين اساس پس از طي مراحل قانوني در سالهاي 

، مديران فني و  نفر از مديران ارشد٧٥٩ نفر شامل ١٠٣٩حسابدارن رسمي به تعداد 
 نفر از مديران دستگاههاي اجرايي و ٢٨٠سرپرستان حسابرسي شاغل در سازمان حسابرسي و 

مميزين کل شاغل در وزارت امور اقتصادي و دارائي، با استفاده از معافيت از آزمون مندرج در 
گي نامه تعيين صالحيت حسابدارن رسمي و چگون  آيين٣ماده » ز«  بند ٣  و ٢هاي  تبصره

انتخاب آنها، توسط هيأت تشخيص صالحيت حسابداران رسمي انتخاب و اعالم و مجوز 
  .باشد حسابدار رسمي را دريافت نمودند که سوابق همه اين افراد در هيأت مذکور موجود مي

 ١٩/٨/١٣٨٩ـ ـ ه/٤٥٣٩٧ت/١٨٧٤٤٧ نامه شماره تصويب بر اساس ١٣٨٩در سال 
 مذکور نامه آيين ٣ماده » ز« بند ٣ران، تبصره يزو هيأت ١٩/١٠/١٣٨٩ه مورخ يو اصالح

 که يدر صورت«ز عبارت يو ن» نامه آيينن يب ايخ تصويتا تار«اصالح  و با حذف عبارت 
» رخانه ارائه دهندي درخواست خود را به دبنامه آيينن يب ايظرف شش ماه پس از تصو

ران يمد«: د کهيب گرديون صورت تصيل و به اي تبديک تبصره دائمين تبصره به عنوان يا
 سال در ارتباط با ١٠ران حداقل ي اي انقالب اسالميروزي که بعد از پي اجرائيدستگاهها

ص وزارت امور ي داشته باشند بـه تشخي تصدياتي و مالي، محاسباتي، ماليامور حسابرس
 يـن ماده، از آزمونهايط مذکور در اير شراي و مشروط بــه داشتن ساي و دارائياقتصاد

  .»د معاف خواهند شدـن بنيمندرج در ا
 ١٠/١٠/١٣٩٠خ يص در تاريتشخ هيأت شنهادين مصوبه، به پي ايضوابط اجرائ

ن ضوابط، مقرر ير موارد اي سا١ب و بر اساس بند ي تصوي و دارائير امور اقتصاديتوسط وز
 صيخبه تش(ت مرتبط يري سال سابقه مد١٠ يد دارايبا) معاف از آزمون(ان يمتقاض«شد 

 يروزي پس از پيي اجراي صادره در دستگاههايبر اساس احکام رسم) صيتشخهيأت 
  .» باشنديانقالب اسالم

ند، هم در قانون استفاده از خدمات يفرما  مين همان گونه که مالحظهيبنابرا
ـ ـ ه/١٣٨٧٥ ت٩٠٤٥  شماره نامه تصويبحسابداران و هم در اي   و حرفهيتخصص

ن ي و همچن١٩/٨/١٣٨٩ ـ هـ/٤٥٣٩٨ت/١٨٧٤٤٧ شماره نامه تصويبز ي و ن٢٣/٧/١٣٧٤
 مديران دستگاههاي« وزير امور اقتصادي و دارائي، عبارت ١٠/١٠/١٣٩٠ضوابط اجرايي مورخ 

بر اساس » دستگاه اجرائي«به صورت عام مورد خطاب قرار گرفته و از آنجا که تعريف » اجرائي
» ي اجرائمديران دستگاههاي« و نيز ٨/٧/١٣٨٦ قانون مديريت خدمات کشوري مصوب ٥ماده

 قانون مذکور مورد تعريف قرار گرفته و با عنايت به اينکه ٥٤ ماده ٤به استناد تبصره 
 رئيس جـمهور و رئيس ٢٣/١٠/١٣٩٠ ـ ٦٦٤٣/٢٠٦نامه شماره   تصويب١به موجب ماده 

مامي عناوين پستهاي مديريتي و«شـوراي عـالي اداري تصـريح گـرديده،  سرپرستي  ـت
اي تلقي  مديران حرفه...  قانون مديريت خدمات کشوري٥دستگاههاي اجرائي موضوع ماده 

اي مشمول دستورالعمل  نامه تمامي مديران حرفه  همين تصويب٢و به موجب ماده » .شوند مي
مديران عامل شرکتها، روساي : اي ارشد شامل فوق در سه سطح، که سطح يک ـ مديران حرفه

مؤسسات دولتي، مراکـز مستقل و سمتهاي مديريتي هم سطح و سطح دو ـ مديران سازمانها، 
شامل مديران کل و معاونين آنها، فرمانداران و معاونين آنها، معاونين شرکتها، : اي مياني حرفه

سازمانها، مؤسسات دولتي و مراکز مستقل و سمتهاي مديريتي هم سطح و سطح سه ـ مديران 
رؤساي ادارات، سرپرستان، رؤساي گروهها، بخشداران و معاونين آنها و شامل : اي پايه حرفه

  .اند بندي و احصاء شده سمتهاي مديريتي هم سطح، طبقه
س کل سازمان ي رئ١٥/٨/١٣٨٠ ـ ٤٧٤٥٦نجانب بر اساس حکم شماره ياز آنجا که ا

ستان  شهري و دارائيز کل اداره امور اقتصاديس و ممي کشور به سمت رئياتيامور مال
خ يفه بوده و از تارين سمت مشغول انجام وظي در ا٢٠/٦/١٣٨٤خ يگرمسار منصوب و تا تار

ت و يري معاون توسعه مد١٨/٤/١٣٨٤ ـ ٦٨٨٠/٢٤٠ بر اساس حکم شماره ٢١/٤/١٣٨٤
 ياتيرکل و سرپرست اداره امور مالي کشور به سمت معاون مدياتيمنابع سازمان امور مال

ن يت بوده و در اي عهده دار مسئول٢٨/١٢/١٣٩١خ ي تا تارشهرستان  شاهرود منصوب و
نجانب در ي ايو بر اساس احکام صادره، رشته شغلام  ن سمت بازنشسته شدهيخ، در هميتار

  .ف شده استيتعر» ير دارائيمد«ن سمتها يا
 مصرح در قانون بوده و ي اجرائينجانب در دستگاههاين چون محل خدمت اي  بنابرا

 خدمت، بنا به مراتب و مستندات ياني سال پا١١ز در ينجانب ني ايصد مورد تيسمتها
 يتيري سال سابقه مد١٠ش از يجه بيف شده و در نتي تعريتيريفوق، به عنوان سمت مد

ن يي تعنامه آيين ٣ماده » ز« بند  ٣ تبصره ي را داشته ام، در اجراي اجرائيدستگاهها
ت از ي بر معافيها، درخواست خود را مبن انتخاب آني و چگونگيت حسابداران رسميصالح

مـذکور ارسال، کـه برابر نامه شماره  هيأت  بـه١٣٩٣ سال يآزمون حسابداران رسم
مرکز، اعالم اي  حرفه تيص صالحي سرپرست معاونت تشخ١٨/١٢/١٣٩٣ـ ٢١٢٥٥٦/١٧

 يها دستگاه سال سابقه مديريتي قابل قبول در١٠که به دليل دارا نبودن حداقل «نمودند 
 دستورالعمل و دليل آن را،» .اجرائي، مشمول معافيت از آزمون حسابدار رسمي نخواهيد بود

 ضوابط تشخيص صالحيت حسابداران رسمي، مربوط به هيأت  مصوب٢١/١٢/١٣٩٠مورخ 
  . اعالم نمودندي و دارائير امور اقتصادي وز١٠/١٠/١٣٩٠ مورخ  ياجرائ

ص يتشخ هيأت العمل مشخص شد که و مطالعه دستوريافت و بررسيپس از در
ر ي وز١٠/١٠/١٣٩٠ مورخ يه دستورالعمل مربوط بـه ضوابط اجرائيت، در هنگام تهيصالح

 دستورالعمل، ٢ بند ٢ـ ٤ و ٢ـ ٣  و ٢ـ ٢ و ٢ـ ١  ي، در قسمتهاي و دارائيامور اقتصاد
 »اي اجرائيمديران دستگاهه«بدون داشتن صالحيت و اختيار قانوني در مقام تعريف و تفسير 

را به عبارت » ي اجرائيران دستگاههايمد«قه و نظر خود، عبارت يبرآمده و بنا به سل
 يدير، اقدام به وضع قاعده جديين تغير داده و با اييتغ» ا همتراز آنهايا باالتر يرکل يمد«

ر داده و شمول عام يي خاص تغي از حکم قانون را به نفع افرادير برخوردارينموده و مس
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ران، ين مديض بيجاد تبعي خاص نموده و ضمن ايد به اشخاصيون را، محدود و مققان
 ٧٣ از آنان را فراهم نموده و از آنجا که با توجه به اصل ياريع حقوق بسييموجبات تض
ن ي بوده و اي اسالميت مجلس شوراي در صالحين عادير قواني، شرح و تفسيقانون اساس

باشد،   ميصيتشخ هيأت اراتيار و خارج از حدود اختأت، بر خالف منظور قانونگذيعمل ه
 دستورالعمل ٢ بر ابطال بند ي و  صدور رأي بررسيل و مراتب فوق  استدعايلذا بنا به دال

  ». مذکور، مورد تقاضاستيمربوط به ضوابط اجرائ
  :ر استيمذکور به قرار ز هيأت ٢١/١٢/١٣٩٠ دستورالعمل مورخ ٢متن بند 

 به آن يير موارد ضوابط اجراي سا١ت از آزمون که در بخش بند يان معافيمتقاضـ ٢«
  :ستيبا  مياشاره شده است

ا همتراز يا باالتر يرکل يت مرتبط در سمت مديري سال سابقه مد١٠حداقل ـ ٢ـ١
  . بزرگ داشته باشندي دولتي و شرکتهايات دولتها، مؤسس آنها در وزارتخانه

 ها، در وزارتخانه) همتراز مديرکل(ذيحساب  سال سابقه کار با سمت ١٠ـ حداقل ٢ـ٢
  . بزرگ داشته باشندي دولتي و شرکتهايات دولتمؤسس

ا يا باالتر ي يرکل امور ماليت در سمت مديري سال سابقه  کار مد١٠حداقل ـ ٢ـ٣
 ها، مؤسسات دولتي، شرکتهاي دولتي بزرگ و مؤسسات و نهادهاي همتراز آنها در وزارتخانه

  .بزرگ داشته باشند يدولتي غيرعموم
ا باالتر ي يرکل امور حسابرسيت در سمت مديري سال سابقه کار مد١٠حداقل ـ ٢ـ٤

ات و  مؤسس بزرگي دولتي، شرکتهايات دولتها، مؤسس ا همتراز آنها در وزارتخانهي
  ». بزرگ داشته باشنديدولتي غير عمومينهادها

 يي و دارايرت امور اقتصاد وزاي دفتر حقوقييت مذکور، معاون قضايدر پاسخ به شکا
ـ ٢٤٥٠٣٠/١٧حه شماره ير الي تصو٢٦/١٢/١٣٩٤ـ ٢٥٠٢٨٠/٩١حه شماره يبه موجب ال

را اي  ت حرفهيص صالحي و تشخياتي مالي دادخواهيس مرکز عالي رئ٢٢/١٢/١٣٩٤
  :ر استيارسال کرده که متن آن به قرار ز

  ي ساوجي موحديجناب آقا«
  يرکل محترم دفتر حقوقيمد

  م و احترامبا سال
 ـ ١٤/٧٦٥٥ با کالسه پرونده ١٠/٨/١٣٩٤ـ ١٤٨٩٢٤/٩١در پاسخ به نامه شماره 

  :گردد  ميل اعالمي موارد ذيي جمال بابايت آقاي موضوع شکا٤٠١
ت از آزمون انتخاب ي جهت معافيي اجرايران دستگاههايت مدي صالحـ تأييد١  

 انتخاب ي و چگونگيان رسمت حسابدارين صالحيي تعنامه آيين مطابق يحسابدار رسم
 شماره نامه تصويب و ٢٢/٥/١٣٧٤ ـ هـ/١٣٨٧٥ت٩٠٤٥آنان موضوع مصوبه شماره 

ـ ٤٥٣٩٨ت/١٨٧٤٤٧ ـ   ـ ٢٣٥٠٦٨/٤٥٣٩٨وزيران و همچنين اصالحيه شماره  هيأت ١٩/٨/١٣٨٩ه
  .رديپذ  ميدولت انجام هيأت ري دب١٩/١٠/١٣٨٩

ران يوز هيأت ١٩/٨/١٣٨٩ـ  هـ٤٥٣٩٨ت/١٨٧٤٤٧ شماره نامه تصويببر اساس ـ ٢
ت حسابداران ين صالحيي تعنامه آيين) ٣(ماده ) ز(بند ) ٣(ن تبصره يگزير جايمتن ز

 ـ هـ/١٣٨٧٥ت/٩٠٤٥ شماره نامه تصويب انتخاب آنان موضوع ي و چگونگيرسم
  :دي گرد٢٢/٥/١٣٧٤

ران ي اي انقالب اسالميروزي که بعد از پيي اجرايران دستگاههاي مد:٣تبصره
 داشته ي تصدياتي و مالي، محاسباتي، مالي سال در ارتباط با امور حسابرس١٠ل حداق

 ين ماده از آزمونهايط مذکور در اير شرايو مشروط به داشتن سا هيأت صيباشند به تشخ
  .ن بند معاف خواهند بوديموضوع ا
دولت  هيأت ري دب١٩/١٠/١٣٨٩ ـ ٢٣٥٠٦٨/٤٥٣٩٨ه شماره يبا توجه به اصالحـ ٣
  .اصالح گرديد» تشخيص وزارت امور اقتصادي و دارايي«به عبارت » تشخيص هيأت«عبارت 
 ١٩/٨/١٣٨٩اي مصوبه مورخ الذکر و اصالحيه آن، ضوابط اجر ـ براساس مصوبات فوق٤
  . وزير امور اقتصادي و دارايي قرار گرفتب مورد تأييد و تصوي١٠/١٠/١٣٩٠يران در تاريخهيأت وز
ران و يوز هيأت ١٩/٨/١٣٨٩ ـ هـ٤٥٣٩٨ت/١٨٧٤٤٧اره  مصوبه شميدر اجرا ـ ٥

 هيأت  توسطيي دستورالعمل مربوط به ضوابط اجرا١٠/١٠/١٣٩٠ مورخ ييضوابط اجرا
  .ده استيب رسي به تصو٢١/١٢/١٣٩٠خ يت در تاريص صالحيتشخ

 وزارت ١٠/١٠/١٣٩٠ مورخ ي دستورالعمل مربوط به ضوابط اجرا٢ـ ١طبق بند  ـ ٦
د يبا ي ميت از آزمون انتخاب حسابداران رسميان معافي، متقاضيي دارا ويامور اقتصاد

ها،  ا باالتر از آنها در وزارتخانهيرکل يت مرتبط در سمت مديري سال سابقه مد١٠حداقل 
ر موارد ضوابط ي سا١ بزرگ داشته باشند و در بند ي دولتي و شرکتهايات دولتمؤسس

ابقه مديريت مرتبط ـيران به پذيرش سوز هيأت ١٩/٨/١٣٨٩ورخ ـرايي مصوبه مـاج
ل نداشتن شرط مذکور يلذا نامبرده به دل. ده استي گرد تأکيدصيتشخ هيأت صي تشخبه

  .ده استي مربوطه نگرديت از آزمونهايمشمول معاف
 بدون داشتن يت حسابداران رسميص صالحيتشخ هيأت هياز نقطه نظر مشارال

الزم به ذکر است که . م کرده استيبوطه را تنظمر ، دستورالعمليار قانونيت و اختيصالح

ان يرش سوابق و مدارک متقاضيدر خصوص نحوه پذ هيأت  و مصوباتييدستورالعمل اجرا
ت ين صالحيي تعنامه آيين که در ياراتي اختي در راستاياحراز عنوان حسابدار رسم

 يي و دارايدر امور اقتصايب وزيکه به تصوي هيأت  داخلنامه آيين و يحسابداران رسم
م ير مستندات مربوطه جهت تنظي به انضمام تصوالذکر  فوقمراتب. باشد  ميده است،يرس
  ».گردد  ميفاديوست ايه به پيحه دفاعيال

ن يس و معاوني با حضور رئ٣/٥/١٣٩٦خ 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
  

  عمومي هيأت رأي
حسابداران اي   و حرفهيستفاده از خدمات تخصص اقانون ماده واحده ١مطابق تبصره 

ط و ضوابط ي مقرر شده است که شرا١٣٧٢ مصوب سال  انتخاب آنهاي و چگونگيرسم
اي  نامه آيين انتخاب آنان مطابق ي و چگونگيت حسابداران رسميصالحن ييمربوط به تع

. رسد وزيران مي هيأت باشد که به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي به تصويب مي
 نامه آيينران، يوز هيأت ٢٣/٧/١٣٧٤ ـ هـ١٣٨٧٥ت/٩٠٤٥ موجب مصوبه شماره به

ت حسابداران يص صالحيتشخت  هيأ به ناميأتي آن ه١ب شده و در ماده يمذکور تصو
 به موجب ي مذکور اصالحنامه آيين ٣ بند ز ماده ٣شود و در تبصره  ميل ي تشکيرسم

 ١٩/١٠/١٣٨٩ ـ ٢٣٥٠٦٨/٤٥٣٩٨ و ١٩/٨/١٣٨٩هـ ـ ١٨٧٤٤٧/٤٥٣٩٨هاي شماره  مصوبه
ران ي اي انقالب اسالميروزي که بعد از پيي اجرايران دستگاههايمد«:  شده است کهمقرر

 داشته ي تصدياتي و مالي، محاسباتي، مالي سال در ارتباط با امور حسابرس١٠حداقل 
مذکور  طير شراي و مشروط به داشتن سايي و دارايص وزارت امور اقتصاديباشند به تشخ

 ٢نکه در بند ينظر به ا» .ن بند معاف خواهند بودي موضوع اياز آزمونها ن مادهيدر ا
 از آزمون يان احراز عنوان حسابدار رسميکه متقاضني ايدستورالعمل مورد اعتراض برا

 موصوف نامه آيين ٣ بند ز ماده ٣مصرح در تبصره » ييران دستگاه اجرايمد«معاف شوند 
ن شده تجاوز ييارات تعياطالق کرده و از حدود اخت» ا باالتر و همطراز آنيرکل يمد«را به 

 و ١٣ و مواد ١٢ ماده ١به بند ند  بخشنامه مورد اعتراض مست٢ن بند ينموده است، بنابرا
خ يتار از ١٣٩٢ مصوب سال يوان عدالت اداري دين دادرسييالت و آيقانون تشک ٨٨
  .شود  مي ابطالبيتصو

  ي ـ محمدكاظم بهراميوان عدالت اداري ديعموم هيأت سيرئ
  

  ٢١/٥/١٣٩٦                                                                        ٩٤/٦٠١/ره هـشما
  يبسمه تعال

  ي جاسبيجناب آقا
  راني اي اسالمي جمهوريرعامل محترم روزنامه رسميمد

  با سالم
 مورخ ٤٠٦ به شماره دادنامه يوان عدالت اداري ديعمومي هيأت ك نسخه از رأي

  : با موضوع٣/٥/١٣٩٦
ارت  معاون توسعه مديريت و پشتيباني وز٨/٩/١٣٩٣ ـ ١٧/٧١٠بخشنامه شماره «

آموزش و پرورش به لحاظ مغايرت با قانون و خروج از حدود اختيارات مقام وضع بخشنامه 
  .گردد يوست ارسال مي به پيجهت درج در روزنامه رسم» .شود ابطال مي
ـ مهديوان عدالت اداري دي تخصصيأتهاي و سرپرست هيعموم هيأت ركليمد   ني دربي 

  
  ٩٤/٦٠١: روندهالسه پک      ٤٠٦ :ادنامهماره دش       ٣/٥/١٣٩٦: خ دادنامهتاري

  يوان عدالت اداري ديعموم هيأت :مرجع رسيدگي
  يياوش عطاي سي آقا:يشاك

 وزارت ٨/٩/١٣٩٣ ـ ١٧/٧١٠ ابطال بخشنامه شماره :موضوع شکايت و خواسته
  آموزش و پرورش 
 ٨/٩/١٣٩٣ـ  ١٧/٧١٠ شاکي به موجب دادخواستي ابطال بخشنامه شماره :گردش کار

  :ن خواسته اعالم کرده است کهييزارت آموزش و پرورش را خواستار شده و در جهت تبو
  يوان عدالت ادارياست محترم دير«

 با استناد به اصل يياوش عطاينجانب سيرسانم، ا  ميبا سالم، احتراماً به استحضار
ن يدهاي  ت عدالت و انصاف بر اساس آموزهي و هدف قانونگذار که رعاي قانون اساس١٧٠

 ـ ١٧/٧١٠ن اسالم است، خواستار ابطال بخشنامه وزارت آموزش و پرورش به شماره يمب
 هيأت ١٩/٤/١٣٩٢ ـ هـ٤٦٥٢٧ت/٩٢٠٩١ شماره نامه تصويب که در طول ٨/٩/١٣٩٣
ش مدت يت و خانواده، موضوع افزايم جمعين تنظيران مربوط به قانون اصالح قوانيوز

خ ي آن را تنها از تاريت اجرايده است و قابلير گرد ماه صاد٩ ماه به ٦مان از ي زايمرخص
ارات وزارت آموزش و پرورش، در ير قانون  و خارج از حدود اختي دانسته که مغا١/٩/١٣٩٣
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باشم و بدواً صدور دستور موقت نسبت به اصل خواسته بنا   مي استيوضع مقررات دولت
  :ل را خواستارميل و استنادات ذيبه دال

مصوبه : ن فرض که اوالًي و با اي قانون اساس١٣٨نداً به اصل ران مستيأت وزيه
 يس مجلس شورايرئ: اًيده و ثانيب رسي به تصويمطروحه وفق نظر واضعان قانون اساس

 افته است، مصوبهيجه دست ين نتيز از رهگذر دقت در سوابق امر به همي نياسالم
ل اصل يلذا با استناد به ذ. ست ابالغ نموده ايي را جهت اجرا به دستگاه اجراالذکر فوق
ز در يران نيک از وزيهر : ران را مشخص نموده استيف وزي که تکلي قانون اساس١٣٨

 و صدور بخشنامه را نامه آيينران حق وضع يوز هيأت ش و مصوباتيف خويحدود وظا
  .ن مخالف باشديد با متن و روح قوانين مقررات نباي مفاد ايدارد ول

ش در يت خوي خارج از محدوده صالحيير و دستگاه اجرايمه وزن بخشناياکنون در ا
 ١/٩/١٣٩٣خ يد به تاري آن را محدود و مقي دخل و تصرف نموده اجراالذکر  فوقمصوبه

در . کن نموده استي ماقبل آن را عمالً کان لم ينموده است و پرداخت اجرت ماهها
ن ي عمالً قانون از ا١٣٩٢ل ب مصوبه در ساي که وفق قانون با توجه به زمان تصويصورت

د است ي پس از ابالغ، صرفاً محدود و مقييافته است و دستگاه اجراي ييت اجرايسال قابل
د نمودن آنها، يدولت نه دخل و تصرف و محدود و مقهاي  نامه آيينو ها  نامه تصويببه اجرا 

 يلعمل اصالح دستورا١٣ از ماده ٥را در قسمت يت اعتبارات، زيآن هم به استناد محدود
 از مصوبات دولت و به هنگام يو دفاع حقوقها  نامه تصويبح و يشنهاد لوايه و پيته

ران ارائه برآورد ي اي اسالمين و مقررات جمهورينگهداشتن آنها در سامانه اطالعات قوان
پس تبعاً بار . باشد ي ميحه الزاميا الي مصوبه و يالتي تشکيازهايآن و ن تأمين  و نحوهيمال
 کل ١٣٩٢ن بودجه ساالنه قانون بودجه سال ي از طرق مقرر در قوانيکي آن، به يالم

ن بود خود مصوبه توسط ياز ا غيراعتبار شده است که اگر تأمين کشور، قبالً محاسبه و
 ابطال بخشنامه وزارت آموزش و ييلذا از آن مقام قضا. ديگرد  مي ابطالالذکر  فوقمراجع

 ماه ٩ ماه به ٦مان از ي زايش مرخصي موضوع افزا٨/٩/١٣٩٣  ـ١٧/٧١٠پرورش به شماره 
 يان کشور ما نسبت به ماههايع اجور و حقوق فرهنگيي که باعث تض١/٩/١٣٩٣خ ياز تار

گردد، را از زمان ابالغ خواسته و بدواً صدور دستور  الذکر مي  فوقخ بخشنامهيقبل از تار
  ».موقت نسبت به اصل خواسته را خواستارم

  :ر استيخشنامه مورد اعتراض به قرار زمتن ب
  اداره کل آموزش و پرورش استان«

  دفتر/ اداره کل/ سازمان/معاونت
  انيدانشگاه فرهنگ/ييد رجايدانشگاه شه

  احترام با سالم و
 ـ ١٩٩٦١/٥٥ر مصوبه شماره ي، تصو٦/٦/١٣٨٦ ـ ٣٧/٧١٠رو بخشنامه شماره يپ

 ١٩/٤/١٣٩٢هـ ـ ٤٦٥٢٧ت/٩٢٠٩١شماره نامه   مجلس شوراي اسالمي و تصويب٤/٤/١٣٩٢
ش يت و خانواده، موضوع افزايم جمعين تنظيران مربوط به قانون اصالح قوانيوزهيأت 

 متعال با توجه به فراهم شدن ي ماه به لطف خدا٩ ماه به ٦مان از ي زايمدت مرخص
  ».گردد  ميوست ارسالي به پ١/٩/١٣٩٣خ ي اجرا از تاريط الزم برايشرا

رسال نسخه ثاني شکايت و ضمايم آن براي طرف شکايت، تا زمان علي رغم ا
رسيدگي به پرونده در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري هيچ پاسخي از طرف شکايت 

  .واصل نشده است
ن يس و معاوني با حضور رئ٣/٥/١٣٩٦خ ي در تاريوان عدالت اداري ديعموم هيأت   

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

  
  عمومي هيأت رأي

 روز پس از انتشار در روزنامه رسمي در سراسر ١٥ قانون مدني، قوانين ٢مطابق ماده 
اي موقع اجرا مقرر شده بردر خود قانون ترتيب خاصي االجرا خواهد بود مگر اينکه  کشور الزم

قانون اصالح قوانين تنظيم جمعيت و خانواده، متضمن افزايش مرخصي زايمان مادران از . باشد
ه . منتشر شده است ١٣/٤/١٣٩٢ـ ١٩٩٠٣ ماه در روزنامه رسمي شماره ٩ ماه به ٦ نظر ـب

راي موقع اجراء پيش  از تاريخ بيني نشده است بنابراين اينکه در اين قانون ترتيب خاصي ـب
نظر به اينکه هيأت وزيران نيز به  موجب . باشد االجرا مي  احکام اين قانون الزم٢٩/٤/١٣٩٢

 ضمن ابالغ مفاد قانون، تاريخ اجراي ١٩/٤/١٣٩٢هـ ـ ٤٦٥٢٧ت/٩٢٠٩١نامه شماره  تصويب
ن  تعييقانون اصالح قوانين تنظيم جمعيت و خانوادهاالجرا شدن  نامه را از زمان الزم تصويب

 معاون توسعه مديريت و پشتيباني وزارت ٨/٩/١٣٩٣ ـ ١٧/٧١٠کرده است، بخشنامه شماره 
 ماه از تاريخ ٩ ماه به ٦آموزش و پرورش مبني بر اينکه اجراي حکم افزايش مرخصي زايمان از 

 قابل اجرا است، مغاير قوانين مذکور بوده و از حدود اختيارات مقام وضع بخشنامه ١/٩/١٣٩٢
قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان  ١٣ و ٨٨ و مواد ١٢ ماده ١ت و مستند به بند خارج اس

  .شود  آن ابطال ميتاريخ تصويب از ١٣٩٢ مصوب سال عدالت اداري
  ي ـ محمدكاظم بهراميوان عدالت اداري ديعموم هيأت سيرئ

  ٢١/٥/١٣٩٦                                                                        ٩٤/٩٣٢/ره هـشما
  يبسمه تعال

  ي جاسبيجناب آقا
  راني اي اسالمي جمهوريرعامل محترم روزنامه رسميمد

  با سالم
 مورخ ٤٠٩ به شماره دادنامه يوان عدالت اداري ديعمومي هيأت ك نسخه از رأي

  : با موضوع٣/٥/١٣٩٦
خروج از  شوراي اسالمي شهر سيرجان به لحاظ ١٣٨٤ سال ٢٨٦ جلسه ٢بند «

جهت درج در روزنامه » .شود حدود اختيارات شوراي اسالمي شهر سيرجان ابطال مي
  .گردد يوست ارسال مي به پيرسم

ـ مهديوان عدالت اداري دي تخصصيأتهاي و سرپرست هيعموم هيأت ركليمد   ني دربي 
  

  ٩٤/٩٣٢: روندهالسه پک      ٤٠٩ :ماره دادنامهش       ٣/٥/١٣٩٦: خ دادنامهتاري
  يوان عدالت اداري ديعموم هيأت :مرجع رسيدگي

  يدوني فري جواد شاهمرادي آقا:يشاك
ن جلسه مورخ يست و هشتاد و ششمي دو٢ ابطال بند :موضوع شکايت و خواسته

  رجان ي شهر سي اسالمي شورا١٦/١١/١٣٨٤
ن يست و هشتاد و ششمي دو٢ابطال بند  ي به موجب دادخواستي شاک:گردش کار

 را خواستار ١٦/١١/١٣٨٤ن مورخ رجاي شهر سي اسالميشورا١٦/١١/١٣٨٤جلسه مورخ 
  :ن خواسته اعالم کرده استييشده و در جهت تب

رساند اينجانب جواد شاهمرادي فريدوني مالک ثبتي ششدانگ  احتراماً، به استحضار مي«
 اصلي واقع ٥٠٨٧ فرعي از پالک ٩٥١٦ فرعي مجزي شده از پالک ١٦٤٢٦قطعه زمين پالک 

 کرمان با کاربري نواحي صنعتي کوچک شهري واقع در سيرجان بلوار شهيد ٣٧در بخش 
 مترمربع که اينجانب قبالً ملک موصوف از آقاي ٧٥عباسپور شهرک تعميرکاران به مساحت 

ام که پس از  عادل صادقي مالک قبلي به منظور ايجاد کارگاه نقاشي و صافکاري خريداري نموده
 مترمربع در همکف و ساير ٧٥رخواست اخذ پروانه ساختمان به مقدار مراحل انتقال سند د

طبقات فوقاني باالي همکف به منظور دفتر اداري و محل استراحتگاه نمودم که شهرداري اعالم 
شهر سيرجان روي کليه اراضي داراي کاربري نواحي  نمود با توجه به اينکه شوراي اسالمي

اران اعم از واگذاريهاي مسکن و شهرسازي، بنياد صنعتي واقع در محدوده شهرک تعميرک
 قطعه زمين ٥٠٠مسکن، شهرداري که مجموع کل قطعات زمين واقع در شهرک مذکور بالغ بر 

 شوراي اسالمي شهر سيرجان مورخ ٢٨٦ مصوبه ٢باشد که به استناد مجوز موضوع بند  مي
قشه مذکور شهرداري مجاز  مصوب نموده که روي کليه اراضي واقع در محدوده ن١٦/١١/١٣٨٤

 مترمربع پروانه ساختمان به عنوان استراحتگاه باالي همکف صادر نمايد اعم از ٣٠است فقط 
اينکه متراژ قطعه زمين مورد نظر به هر ميزان و مساحت آن به هر اندازه باشد که مصوبه مذکور 

خاص خارج از حدود با توجه به اصل تسليط و رعايت و احترام به حقوق و مالکيت مشروع اش
 قانون مدني مصرح است به اينکه هر ٣٠باشد و به استناد ماده  اختيارات قانوني شوراي شهر مي

مالکي نسبت به مايملک خود همه گونه حق تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردي که قانون 
 ٢٤مستثني کرده باشد و صالحيت خاص شهرداري جهت صدور پروانه ساختماني حسب بند 

باشد و کسب مجوز و اعالم نظر در خصوص کاربري و نحوه صدور   قانون شهرداريها مي٥٥ماده 
پروانه و قائل شدن محدوديت از سوي شوراي اسالمي شهر وجاهت قانوني نداشته است و اظهار 
نظر شورا و تعيين و تکليف در خصوص طرح و صدور مجوز ساخت و ساز مطابق ضوابط طرح 

ختيارات قانوني شوراي شهر است لذا مصوبه فوق خارج از اختيار و غيرقانوني تفصيلي خارج از ا
از ) شهرک تعميرکاران(آن شورا موجب تضييع حق و حقوق مالکين اراضي واقع در محدوده مذکور 

جمله حق اينجانب را فراهم کرده است لذا استدعا دارم با عنايت به مراتب اعالم شده درخواست 
 شوراي اسالمي سيرجان و همچنين الزام ١٣٨٤ سال ٢٨٦ مصوبه ٢ع بند ابطال مصوبه موضو

شهرداري سيرجان به صدور پروانه ساختمان عالوه بر همکف روي ساير طبقات فوقاني شهرک 
مذکور از جمله ملک اينجانب مطابق ضوابط طرح تفصيلي سيرجان مصوب شوراي عالي 

االشاره دال بر مالکيت و همچنين تصوير  قباشم ضمناً تصوير کليه مستندات فو شهرسازي مي
مصوبه شوراي اسالمي شهر سيرجان و تصوير پروانه ساختمان و پايانکار ساختمان و همچنين 

  ».گردد مزيد استحضار به ضميمه تقديم مي کروکي محدوده شهرک مذکور جهت
،  ارسال شده بودي شاکي برايعموم هيأت  که از طرف دفتري اخطار رفع نقصيدر پ

 يعموم هيأت کاتوري ثبت دفتر اند١٤/٢/١٣٩٥ـ ١٨١که به شماره اي  حهي به موجب اليو
  :شده اعالم کرده است که

 به شماره پرونده ٩٤/٩٣٢ه رفع نقص کالسه پرونده ياحتراماً، عطف به اخطار«
 مالک يدوني فرينجانب جواد شاهمرادي ا١٥/١/١٣٩٥ـ ٩٤٠٩٩٨٠٩٠٠٠٠٠٠٠٠٤٧٤

 ي اصل٥٠٨٧ شده از پالک ي مجزي فرع٩٥١٦ از پالک يفرع ١٦٤٢٦ششدانگ پالک 
 کرمان در خصوص اعالم نظر و رفع نقص در خصوص بند دو مصوبه ٣٦واقع در بخش 

  :رسانم  ميرجان به استحضاري شهر سي اسالمي شورا١٣٨٤ سال ٢٨٦شماره 
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ا هر نوع ي يش سطح تراکم ساخت و ساز اراضياعالم نظر در خصوص کاهش و افزا
 ٥ون ماده يسيت کميارات و در صالحيص و اختي امالک موصوف از خصاير کاربرييتغ

 شهر ي اسالميباشد و اظهارنظر شورا ي مي و شهرسازي معماري عالي شورا تأسيسقانون
ت در خصوص کاهش ساخت و ساز ي بر اعمال محدودي بر صدور مجوز مبنيرجان مبنيس

 قانون ثبت اسناد و امالک ٢٢راد وفق ماده ت افيت به اعتبار مالکي موصوف با عناياراض
 ي اسالمي و شوراي شهرداري از سويرت مصوبه مذکور با احکام شرعيکشور عالوه بر مغا

ع حق يي موجب تضيرقانونيار و غي نداشته لذا مصوبه فوق خارج از اختيجهه قانونشهر و
لذا درخواست ابطال نجانب را فراهم کرده است ي از جمله ملک اين گونه اراضين ايمالک

رجان ي شهر سي اسالمي شورا١٣٨٤ سال ٢٨٦ مصوبه شماره ٢مصوبه مذکور موضوع بند 
 ي بر صدور پروانه ساختمان عالوه بر همکف رويرجان مبني سين الزام شهرداريو همچن

مطابق ) رکارانيشهرک تعم( واقع شده در محدوده مذکور ي اراضير طبقات فوقانيسا
  ».باشم ي مي و شهرسازي معماري عاليرجان مصوب شوراي شهر سيليضوابط طرح تفص

  :ر استي از صورت جلسه مورد اعتراض به قرار ز٢متن بند 
 ١٨رجان رأس ساعت ي شهر سي اسالمين جلسه شورايست و هشتاد و ششميدو«

 شهردار يت اعضاء و آقايرخانه شورا با حضور اکثري در محل دب١٦/١١/١٣٨٤ ـ ٢٠ت يلغا
ابتدا . ديل گردينده طرح شارمند تشکي و نماي و مهندس محمدين مهندس رسولايو آقا

  آقاي خواجويي رياست شوراي شهر توضيحاتي در خصوص بحث تراکم جهت رفع مشکالت
ان در رابطه با تراکم ارائه نمودند که مشروح آن در مذاکرات جلسه فوق آمده است يمتقاض

  .ديب رسيل به تصويمطرح که موارد ذ به جلسه شورا يارجاعهاي  و سپس نامه
 ملک معوض در ي در خصوص پرداخت بدهياوري عسکر ي ورثه عليتقاضاـ ١

شان با ي ايد بدهيط خاص نامبرده مقرر گرديمطرح با توجه به شرا) ع(شهرک امام رضا
  .ط گرددي ماهه با سود چهار درصد تقس٢٤ يک چهارم نقد و مابقيافت يدر

ن شهرک کسب مزاحم جهت اخذ پروانه ساختمان تحت ي مالکنکه اکثرينظر به اـ ٢
د از صدور پروانه يند مقرر گردينما  مي متر مراجعه٣٠ ي بااليعنوان استراحتگاه با متراژها

 متر پروانه ٣٠ و حداکثر ي همکف خودداري در طبقات بااليا مسکوني ي تجاريساختمان
ش از متراژ مذکور صادر ي که تاکنون بييضمناً پروانه ها. ساختمان استراحتگاه صادر گردد

  ».ز ابالغ گرددين ني اقدام و به مالکيده است در خصوص حذف متراژ اضافيگرد
علي رغم ارسال نسخه ثاني شکايت و ضمايم آن براي طرف شکايت، تا زمان رسيدگي 

  .                             تبه پرونده در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري هيچ پاسخي از طرف شکايت واصل نشده اس
ن يس و معاوني با حضور رئ٣/٥/١٣٩٦خ 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

  
  يعموم هيأت رأي

ت ي به رعاي، صدور پروانه توسط شهرداريقانون شهردار ٥٥ و ١٠٠مطابق مواد 
 ي موکول شده است و شوراهاربط  ذي مراجعي از سوي ابالغيضوابط و مقررات شهرساز

 ساختمان ي فنيژگي وضع قاعده ناظر بر ضوابط ساخت و وي شهر و روستا براياسالم
 شهر ي اسالمي شورا١٣٨٤ سال ٢٨٦ جلسه ٢ن بند يشوند، بنابرا ي نميمرجع صالح تلق

 ي در طبقات بااليا مسکوني ي تجارياز صدور پروانه ساختمان«نکه ي بر ايرجان مبنيس
خارج از » . متر پروانه ساختمان استراحتگاه صادر گردد٣٠ و حداکثر يهمکف خوددار

 و يساز شهري عاليارات شورايرجان و مخل اختي شهر سي اسالميارات شورايحدود اخت
 راني اي و معماري شهرسازي عالي شورا تأسيسقانون ٢ران مصرح در ماده ي ايمعمار

وان ي دين دادرسييالت و آيقانون تشک ١٣ و ٨٨ و مواد ١٢ ماده ١ به بند است و مستند
  .شود  مي ابطالبيخ تصويتار از ١٣٩٢ مصوب سال يعدالت ادار

  يظم بهرام ـ محمدكايوان عدالت اداري ديعموم هيأت سيرئ
  

  ٣١/٥/١٣٩٦                                                           ـ ه٥٣٧٦٣ت/٦٥٨٥٩رهشما
  صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت راه و شهرسازي ـ وزارت امور اقتصادي و داراييوزارت 

ـ سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گر ـ سازمان برنامه و بودجه كشور    دشگريوزارت كشور 
 ٢٣/٨/١٣٩٥ مورخ ١٨٦٤٣٨/٦٠ به پيشنهاد شماره ١٨/٥/١٣٩٦وزيران در جلسه هيأت 

وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري 
نامه ورود كاال توسط ملوانان شناورهاي دريايي سنتي با ظرفيت كمتر از  اسالمي ايران آيين

  :و ساماندهي و نوسازي آن شناورها را به شرح زير تصويب كرد) ريلنج تجا(تن ) ٥٠٠(
  

  نامه ورود كاال توسط ملوانان شناورهاي دريايي سنتي آيين
  و ساماندهي و نوسازي آن شناورها) لنج تجاري(تن ) ٥٠٠(با ظرفيت كمتر از 

 که سازمان يمناطق( شناورها صرفاً در مناطق مشمول يريه و بارگيتخل ـ١ماده
ده ينامه گمرک نامنيين آيران که در اي اي اسالمي و گمرک جمهوريانورديادر و دربن

مجاز بوده و ورود و خروج شناورها با مجوز سازمان بنادر و ) شود در آن استقرار دارنديم
 . شودي انجام ميانورديدر

-ماداره کل بنادر و دريانوردي استان مکلف است ظرف سه ماه از تاريخ الز ـ١تبصره
 خود در مناطق مشمول يهايندگينامه، نسبت به استقرار کامل نما ن آيينياالجرا شدن ا

  . ديه تعهدات اقدام نماي کليفاي ايبرا
 و ي انسانيروين نينامه ضمن تأمنيين آي ايگمرک مکلف است در اجرا ـ٢تبصره

 را يت ملوانيف مازاد بر معاي تجاري کااليفات گمرکياز، مجوز انجام تشريزات مورد نيتجه
  .ديصادر نما) ٧(ماده ) ١(ت تبصره يبا رعا

ر عوارض موضوع ي و سايت از سود بازرگاني شامل معافيت ملوانيمعاف ـ٣تبصره
  . باشد يمـ ١٣٨٤مصوب ـ  ي مبادالت مرزيقانون سامانده) ٨(و ) ٦(مواد ) ٢(تبصره 

 سفر به ي براتن،) ٥٠٠(ت کمتر از ي با ظرفي تجاريان شناورهايناخدا ـ٢ماده
 يا شناور، اطالعات گذرنامهيفارس، مشخصات فن جي خليه جنوبي حاشيمقصد کشورها

 مطابق يخود اظهار) فرم(خ خروج را در کاربرگ يناخدا و ملوانان، نام کشور مقصد و تار
  . ندينما يدولت است به گمرک اعالم مهيأت د شده به مهر دفتر ييوست که تأيکاربرگ پ
را در ) ٢(اشده در ماده ي) فرم(موظف است مشخصات کار برگ گمرک  ـ٣ماده

 .سامانه ملواني ثبت و اظهارنامه اجمالي ملواني را صادر و در اختيار ناخداي شناور قرار دهد
 ي مکلف است زمان خروج شناور از بندر را در اظهارنامه اجماليانورديسازمان بنادر و در

  . دي درج نمايملوان
 و يناور مکلف است مشخصات کل محموله وارده اعم از ملوان شيناخدا ـ٤ماده

ن وزن محموله را يزان و ارزش کاال و همچنيمازاد بر ملواني شامل تعداد نگله، نوع، م
که در زمان  (يک در اظهارنامه اجماليبه تفک) فستيمان(مطابق با مفاد فهرست کل بار 

 يروي نياباني مراجعه ابتدا به درثبت و در زمان) افت نمودهيخروج شناور از گمرک در
 انجام ين اظهارنامه مبنايا. ديه نمايران و سپس به گمرک اراي اي اسالمي جمهوريانتظام

  . باشدي ميفات گمرکيتشر
ادشده ي ينامه، فاقد اظهارنامه اجمال ن آيينيکه شناور مشمول ا يدرصورت ـ تبصره

و محموله ) فستيمان(ست کل بار ص گمرک با فهريا اظهارنامه مذکور به تشخيباشد 
ن ي مندرج در ايايها و مزاتيد شناور و پرسنل آن مشمول معافيشناور مطابقت ننما

  . نامه نخواهند بود آيين
رنده يگليل مراجع تحويه کامل در اسکله، تحوي پس از تخلي ملوانيکاال ـ ٥ماده

شده است   نظر گرفته گونه کاالها در ني اي که صرفاً برايده و در محل مناسبيگرد
شده  نييت کامل مقررات و بر اساس فهرست اقالم قابل ورود و مقدار تعي و با رعاينگهدار

  . ديص خواهد گرديترخ
زمان شناورها در اسکله، در صورت ضرورت با موافقت گمرک  ه هميتخل ـ تبصره
  . بالمانع است
ک ماه از ي موظفند ظرف  مبارزه با قاچاق کاال و ارز و گمرکيستاد مرکز ـ ٦ماده

رسامانه يت و استقرار کامل زينامه نسبت به اصالح، تقونيين آياالجرا شدن اخ الزميتار
 .ندي اقدام نماي در سامانه جامع امور گمرکيملوان

 ناخدا، ملوانان، ياگمرک موظف است مشخصات شناور، اطالعات گذرنامه ـ١تبصره
شده از   و تعداد دفعات استفادهيالي، سقف ري وارداتين ملوايزان کااليخ ورود، نوع و ميتار

ن ي موضوع ايرسامانه ملوانيک از خدمه آن را در زيهاي مربوط به هر لنج و هر تيمعاف
  .دينامه ثبت نما آيين

کسان يادشده، گمرک موظف است دفاتر ي شدن سامانه ياتيتا زمان عمل ـ٢تبصره
  .  مشمول قرار دهديه دفاتر گمرکيار کلياخته و در يشده را ته) پلمپ(و مهر و موم 
در صورت ) لنج تجاري(شناورهاي دريايي سنتي با ظرفيت کمتر از پانصد تن  ـ٧ماده

تحت پوشش بيمه تأمين اجتماعي قرار دادن ملوانان شاغل در آن شناور و برخوردار شدن آنان 
، عيدي آخر سال و ساير موارد از مزاياي بيمه تأمين اجتماعي از قبيل بازنشستگي، بيمه درمان

مربوط، مجازند در هر سال براي هر شناور و هر ملوان حداکثر شش نوبت و در هر نوبت به ازاي 
ريال از معافيت ملواني مندرج در تبصره ) ١٠٠ر۰۰۰ر۰۰۰(هر ملوان تا سقف يکصد ميليون 

  .نامه استفاده نمايند اين آيين) ١(ماده ) ٣(
افيت ملواني براي کليه کاالها مشروط بر اينکه در هنگام ورود استفاده از مع ـ١تبصره

به استثناي کاالهاي (قابليت ثبت سفارش در سازمان توسعه تجارت ايران را داشته باشد 
مشمول قانون چگونگي محاسبه و وصول حقوق گمرکي، سود بازرگاني و ماليات انواع خودرو و 

و ترخيص کاالهاي مازاد بر )  و قطعات آنهاآالت راهسازي وارداتي و ساخت داخلماشين
نوبت در سال با اخذ حقوق ورودي ) ٦(معافيت ملواني هر شناور با رعايت شرط مذکور تا سقف 

  .پذير استو وجوه متعلقه، بدون ثبت سفارش و پس از انجام تشريفات گمرکي امکان
 شش نفر، تن حداکثر) ٢٠٠(ر ي زي شناورهاي براي ملوانيهاتيمعاف ـ٢هتبصر

تن حداکثر هشت نفر ) ٥٠٠(تا ) ٣٥١ (يتن حداکثر هفت نفر و برا) ٣٥٠(تا ) ٢٠١ (يبرا
 که يدر مناطق. گردديکسال اعمال مي حداکثر شش سفر در طول يو در هر حال برا

http://www.DASTOUR.IR
http://www.RRK.IR
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 مازاد شناور مشمول يباشد سفرهايش از شش سفر ميتعداد سفر متداول شناورها ب
. باشد در هر حال مشمول مقررات صادرات و واردات کشور ميمعافيت نبوده و ترخيص کاال

ـ ٤٥٠٥٩ت/١٦٦٧٤ و شماره ٢/٢/١٣٩١هـ مورخ ٤٨٠١٨ت/١٥٢٦٣هاي شماره نامهتصويب ه
 .گرددي لغو م٨/٦/١٣٩٠ مورخ

باشد آن منوط به اين مي) ٢(و ) ١(هاي و تبصره) ٧(استفاده از مزاياي ماده  ـ٣تبصره
  . باشنديت ملوانيه معافي سهميکنان آن لنج داراکه حداقل شش نفر از کار

ص ي ترخگمرک موظف است پس از صدور سند ترخيص اطالعات مربوط به ـ ٨ماده
  .ديران اعالم نماي به سازمان توسعه تجارت ايکيکاالها را به صورت الکترون

ت کمتر از ي با ظرفينامه تنها شامل شناورها ن آيينيالت ايا و تسهيمزا ـ٩ماده
نه ين زمينامه در ا ن آيينياالجرا شدن اخ الزميش از تاري که حداقل دو سال پيتن) ٥٠٠(

 . شود ياند، م فعال بودهيانورديص سازمان بنادر و دريبه تشخ
د ي جديرش شناورهايربط مکلفند از ثبت و پذي ذيهاه دستگاهيکل ـ تبصره

 . ندي نمايخوددار
 کاال بر اساس مواد ياليوزن و ارزش رگمرک موظف است تعداد، نوع، ـ ١٠ماده

 آن را در سند يزان حقوق وروديو مـ ١٣٩٠مصوبـ  يقانون امور گمرک) ١٥(و ) ١٤(
  .ديدرج  نما) يکيپته الکترون (يگمرک

صرفاً در ) يکيپته الکترون (ين سند گمرکيا«گمرک موظف است عبارت  ـ تبصره
 ي ماده، درج و امکان دسترسني سند موضوع اي را بر رو»سطح استان معتبر است

  . ديران فراهم نماي اي اسالمي جمهوري انتظاميروي ني صادره را برايها  به پتهيکيالکترون
) ٦(ماده ) ٣( و تبصره ي مبادالت مرزيقانون سامانده) ٩(مطابق ماده  ـ١١ماده

هـ مورخ ٣٤٥٧٦ت/٦٤٣٤٢نامه شماره بيادشده موضوع تصوي قانون يينامه اجرانييآ
 از استان صرفاً با يعيصورت تجم  بهي ملواني آن، خروج کااليهاهي و اصالح٤/٦/١٣٨٥

التفاوت ها و پرداخت مابهتي استان و حذف معافي مبادالت مرزي ساماندهيموافقت شورا
  .  بالمانع استي با صدور پروانه گمرکيحقوق ورود
ف است در زمان ران موظي اي اسالمي جمهوري انتظاميروي نيابانيدر ـ١٢ماده

که گمرک آن را  (يخروج شناورها، نسبت به کنترل مشخصات مندرج در اظهارنامه اجمال
با مشخصات شناور، ناخدا و ملوانان اقدام و اظهارنامه را ممهور به مهر ثبت ) د نمودهييتأ

  . ديخ نمايد تاريخروج با ق
است به هنگام ران موظف ي اي اسالمي جمهوري انتظاميروي نيابانيدر ـ١٣ماده

شده در اظهارنامه  ورود شناورها، مشخصات شناور، ناخدا و ملوانان را با مشخصات ثبت
ق و در صورت يتطب) فستيمان(اند با فهرست کل بار  که در زمان خروج اخذ نمودهياجمال

د و در صورت عدم مطابقت اطالعات با ي نمايمطابقت، آن را ممهور به مهر ورود
  . ديب را به گمرک اعالم نمااظهارنامه، مرات
 ينامه خارج از اماکن گمرک نيين آي مشمول ايه بار شناورهايهرگونه تخل ـ١٤ماده

) الف( و تحت هر عنوان، وفق بند يفات گمرکيا خروج کاال از گمرکات بدون انجام تشريو 
قاچاق ـ  ١٣٩٢مصوب ـ   و قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارزيقانون امور گمرک) ١١٣(ماده 

  .  شوديمحسوب م
 ياباني، عوامل دري ملوانيق مقررات کاالي دقيبا توجه به مشکالت اجرا ـ١٥ماده

 الزم را يهاي و هماهنگي، همکاريقانون امور گمرک) ١٢( ماده ياستان موظفند در اجرا
  .با گمرک انجام دهند

 يقانون سامانده) ٨(ماده ) ١(، براساس تبصره ي ملواني ورود کاالهايبرا ـ١٦ماده
 ير مجوزهايه ساي و ارايانهي و قرنطين و مقررات بهداشتيت قواني، رعايمبادالت مرز

  . استيالزام) حسب مورد(يقانون
نامه  نامه هرگونه مصوبات مغاير با اين آيين االجرا شدن اين آييناز تاريخ الزم ـ١٧ماده

  .شود و کارويژه مرزي لغو ميربط ازجمله شوراي تأمين استان  توسط مراجع استاني ذي
  ) سازمان بنادر و دريانوردي(کارگروهي با مسئوليت وزارت راه و شهرسازي  ـ١٨ماده

 و بودجه  هاي برنامههاي صنعت، معدن و تجارت و کشور و سازمانو با عضويت وزارتخانه
اسالمي دستي و گردشگري و درياباني نيروي انتظامي جمهوري  کشور، ميراث فرهنگي، صنايع

 جايگزيني  نامه برنامه شدن اين آييناالجراخ الزمايران و استانداري مربوط ظرف يک ماه از تاري
نامه ظرف  موضوع اين آيين) لنج تجاري(شناورهاي دريايي سنتي با ظرفيت کمتر از پانصد تن 

  .يه نمايدوزيران اراهيأت  سال با شناورهاي فلزي و يا حذف و تغيير کاربري آنها را به  پنج
و بودجه کشور مکلف است در لوايح بودجه سنواتي حداکثر تا  سازمان برنامه  ـ١تبصره
نامه را در  درصد از سود بازرگاني وصولي از کاالهاي ملواني ناشي از اجراي اين آيين سقف پنجاه 

ير الذکر و سامنظور اجرايي نمودن برنامه فوق هاي اعتباري مشخص به  قالب رديف يا رديف
  .بيني نمايد ها پيش زايي براي ملوانان شاغل در آن شناور هاي اشتغال برنامه

  . ممنوع استياديادشده به صي ي شناورهاير کاربرييتغ ـ٢تبصره
  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 

    اظهارنامه اجمالي ورود كاال از راه دريا توسط شناور
  ........................................................:......پروانه حركتشماره 

No. of Departure Permit:……….……… 
  ..........................................................:...............تاريخ پروانه حركت

Date of Departure Permit:……………  

  ..................................................................:..نام و نام خانوادگي مأخذ
Captaln's name & Sumame:……………… 

  ..................................................................................:..........شماره كارت
Navigation Card No:………………………   دأ
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  .........................................................................: ...........تاريخ حركت
Date of Departure:…….…………………  

  ...................................................: .........گمركات مبدأ/نام گمرك
Custorms of Origin's name:…………….. 

  ...........................................: ..............گمركات مقصد/نام گمرك
Custorms of Destinatlon's name:…………..  

  ........................................................................:...........شماره موتور لنج
Motor Launch No:……………………….. 

  .............................................................:..............مشخصات موتور لنج
Speelfication of motor Launch:……..……. 

  .............................................................................:..............تعداد ملوانان
No.of motor launch crew:………..………. 

  

خذ
مأ

 :
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............................. داراي كـارت شـماره    ............... ناخداي موتور لنج شماره     ........................ .......اينجانب  
گـردم هـيچ گونـه خالفـي را         قوانين و مقررات جاري گمرك متعهـد مـي        كليه  با آگاهي كامل از     

 شـده  ت اعـالم گمركا/مرتكب نگرديده و تنها كاالهاي مندرج در ظهر اين فرم را به مقصد گمرك     
  .حمل نمايم و در صورت هرگونه تخلف گمرك ايران مجاز است مطابق مقررات با اينجانب رفتار نمايد

  
  امضاء

  
  

  مشخصات كاالهاي بارگيري شده

تعداد و نوع   رديف
عالمت و   نوع جنس كاال  بندي بسته

  شماره
وزن كاال 
  يا ظرف

مقصد تخليه 
  كاال

مهر و امضاء 
  گمرك مقصد

 خانوادگي نام و نام
  مالحظات  گيرنده كاال

                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

  
Mentiocd goods is Loaded and transported from port of………………….… That 
is situated in……………… country, to the ports of destination in IRAN 

 
                                                              Seal and singatiure of    

                                                         Customs lofficial 

Customs of 
Loded 

Locality 

  
  .........................................................................................................................................: ......................................نيرو انتظامي
  ..................................................................................................................................:................................................مهر و امضاء

  
قانون اصالح موادي از قانون ) ٤٩(اصالحيه روزنامه رسمي در خصوص ماده 

تشكيالت وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي كشور و انتخاب شهرداران 
  ١/٣/١٣٧٥مصوب 

  قانون اصالح موادي از قانون تشكيالت وظايف و انتخابات٤٩نظر به اينكه در ماده 
) ٣٣(و ) ٣٠( عبارت مواد ١/٣/١٣٧٥شوراهاي اسالمي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 

به اشتباه ) ٣٣( عبارت ماده نيز ماده مذكور) ١(و در تبصره ) ٢٩(و ) ٢٦(به اشتباه مواد 
  .رسد چاپ شده است بدينوسيله مراتب اصالح و به آگاهي مي) ٢٩(ماده 

  روزنامه رسمي كشور

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

