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

۲۰۰

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

  » جمهوري اسالمي ايران قانون اساسي
  ٢  هيأت وزيران  ٤/١١/١٣٩٦

  دستورالعملابطال :  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع١٠٠١رأي شماره 
  ٢  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي  ٥/١٠/١٣٩٦   وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي١/١/١٣٨٩ ـ ٣٠٦٠٢١/١٠٠ شماره 

  مصوبهابطال : وان عدالت اداري با موضوع هيأت عمومي دي١٠٠٣رأي شماره 
  ٣  هيأت وزيران  ٥/١٠/١٣٩٦   هيأت وزيران٣/٢/١٣٩٢ ـ هـ٣٩٧٢١ت /م/٢٤٢١/٩١ شماره 

   دفترچه عوارض ٣٠ بخشي از ماده ابطال:  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع١٠٠٤رأي شماره 
  ٥  شوراي اسالمي شهر رشت  ٥/١٠/١٣٩٦   شهر رشت براي تابلوهاي معرف محل مصوب شوراي اسالمي١٣٩٦و بهاي خدمات شهرداري رشت در سال

 از تعرفه عوارض و بهاي ٧مادهابطال :   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع١٠٠٥رأي شماره 
  ٥  شهرداري شهر رشت  ٥/١٠/١٣٩٦   درخصوص عوارض كسري حدنصاب تفكيك امالك ١٣٩٥خدمات شهرداري رشت در سال 

  خصوص خروج شركت خدمات عمومي و بهداشتي صنعتي و خدمات درماني صنعت نفتنامه در بتصوي
وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت  نفت    ٤/١١/١٣٩٦  هاي اقتصادي ها و بنگاه بندي فعاليت نامه اجرايي تشخيص، انطباق و طبقه آيين) ٢( از پيوست شماره 

  ٧  سازمان برنامه و بودجه کشور

 المللي در خصوص تسويه بدهي ناشي از تعهدات دولت جمهوري اسالمي ايران به بانك بيننامه  تصويب
وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ بانک مرکزي   ٤/١١/١٣٩٦   به منظور تعديل ارزش ريالترميم و توسعه

  ٧  جمهوري اسالمي ايران

   شوراي سازمان اسناددر خصوص عضويت آقايان سيدضياء هاشمي و مهدي حجت درنامه  تصويب
ـ وزارت علوم، تحقيقات و فناوري  ٤/١١/١٣٩٦   كتابخانه ملي جمهوري اسالمي ايران و سازمان اسناد  

  ٧  و کتابخانه ملي جمهوري اسالمي ايران

  گذاري سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران  در خصوص سرمايهنامه  تصويب
  ٧  وزارت صنعت، معدن و تجارت  ٤/١١/١٣٩٦  در شهرستان خرامه استان فارسدر طرح توليد كاغذ از كربنات كلسيم 

  و اراضيها  نامه نحوه تعيين قيمت فروش و اجاره و شرايط واگذاري ساختمان آيين
 وزارت امور اقتصادي و دارايي  وزارت آموزش و پرورشـ   ٤/١١/١٣٩٦   مازاد بر نياز وزارت آموزش و پرورش

ـ وزارت دادگستري  ٧  رت راه و شهرسازيوزا 

  ٤/١١/١٣٩٦  ٣/٧/١٣٩٥هـ مورخ ٥٣٥٠٦ت/٧٨٧٣٣نامه شماره  اصالح تصويب
  وزارت نيرو  وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ

 سازمان برنامه و بودجه کشور
  بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران

٨  

ـ وزارت صنعت، معدن وز  ٤/١١/١٣٩٦  ٤/٤/١٣٩٢ك مورخ ٤٩١١١ت/٧٧٩٨٠نامه شماره  تصويب) ١(اصالح بند    ارت جهادکشاورزي 
ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي   ٨  و تجارت 

  ٨  وزارت صنعت، معدن و تجارت  ٤/١١/١٣٩٦  نامه تشويق صادركنندگان نمونه آيين) ٢(ماده ) ب(اصالح بند 

  وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح   ٤/١١/١٣٩٦  تقانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دول) ٢٢(نامه اجرايي ماده  اصالحي آيين) ١(اصالح ماده 
  ٨  سازمان برنامه و بودجه کشور

  ٩/١١/١٣٩٦  ٤/١١/١٣٩٦هـ مورخ ٥٥٠٣٧ت/١٣٩٨٩٦نامه شماره  اصالح تصويب
ـ وزارت  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي 

ـ وزارت دفاع و  تعاون، کار و رفاه اجتماعي 
  مور اقتصاديوزارت ا پشتيباني نيروهاي مسلح ـ

   و دارايي ـ  وزارت صنعت، معدن و تجارت 
  سازمان برنامه و بودجه کشور

٨  

  ٨  ــ  ــ   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ١٥٢ الي ١٤٨اصالحيه رأي شماره 
  

 ١٣٩٦ماه   بهمنشانزدهم شنبهدو
 

 ٢١٢٣٩ شمارهم وسسال هفتاد و 

)١٠٢٢( 
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) ٤( رئيس مجلس شوراي اسالمي موضوع صدر ماده واحده و تبصره    هاي هنظري

  )٨٥( هشتاد و پنجم اصولقانون نحوه اجراء « الحاقي به 
  »قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران) ١٣٨(و يكصد و سي و هشتم 

                                                                                                                             ١     
  

  ٤/١١/١٣٩٦                                                                   ب     هـ/٩٦٩١٢رهشما
 والمسلمين جناب آقاي دكتر روحاني االسالم حجت
   محترم جمهوري اسالمي ايرانرياست

ـ ٥٤٨٠٣ت/١٢٥٥٧٣شمارهمحترم وزيران به  نامه هيأت تصويببازگشت به رونوشت  ه
، متعاقب »نامه ضوابط فني واردات خودرو اصالح آيين«: ، موضوع٩/١٠/١٣٩٦مورخ 
و » هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين«ها و اعالم نظر مقدماتي  بررسي

قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و «الحاقي به ) ٤(در ماده واحده و تبصره مستنداً به ص
 جمهوري اسالمي ايران و  قانون اساسي) ١٣٨(و يكصد و سي و هشتم ) ٨٥(پنجم 

مراتب متضمن اعالم نظر قطعي   آن،  نامه اجرايي آيين) ١٠(و ماده » اصالحات بعدي
. گردد م نتيجه به اين جانب ابالغ مي قانوني و اعال جهت اقدام الزم در مهلت مقرر

قانون، آن بخش از مصوبه كه  بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در 
  .االثر خواهد بود مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي

: دارد ـ مقرر مي١٣٨٨كنندگان ـ مصوب قانون حمايت از حقوق مصرف) ٤(ـ ماده ١«
مكلف به ... اي ليدكنندگان و واردكنندگان كاالهاي سرمايهكنندگان اعم از تو كليه عرضه«

 قطعات يدكي و ارائه سرويس و خدمات بعد  تأمينداشتن نمايندگي رسمي و تعميرگاه مجاز،
الحاقي به متن مصوبه از اين حيث كه مصرح به وجود ) ١٣(عليهذا ماده » .باشند از فروش مي

ـ نظر به ٢. باشد، مغاير قانون است نمي» ئه سرويس قطعات يدكي و ارا تأمينتعميرگاه مجاز،«
كنندگان را منوط به دارا  الذكر كه هر گونه واردات خودرو توسط عرضه قانون فوق) ٤(ماده 
بيني  مصوبه كه با پيش) ١٣(ماده » ١«نموده است، بنابراين، تبصره » نمايندگي رسمي«بودن 

از  غير اشخاص حقيقي و حقوقيواردات خودرو توسط«شروطي متضمن جواز و امكان 
  ».باشد از حيث توسعه شمول قانون، مغاير قانون است مي» نمايندگي رسمي

  رئيس مجلس شوراي اسالمي ـ علي الريجاني
                         

       
  ١٠/١١/١٣٩٦                                                                  ب    /هـ٩٨٥١٦رهشما

 والمسلمين جناب آقاي دكتر روحاني االسالم حجت
  رياست محترم جمهوري اسالمي ايران

ـ ٥٤٦١٢ت/١١٨٨١٨شمارهمحترم وزيران به  نامه هيأت تصويببازگشت به رونوشت  ه
، »اساسنامه صندوق حمايت از توسعه مدارس غيردولتي«: ، موضوع٢٦/٩/١٣٩٦مورخ 

هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با «ها و اعالم نظر مقدماتي  متعاقب بررسي
قانون نحوه اجراء «الحاقي به ) ٤(و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره » قوانين

 جمهوري  قانون اساسي) ١٣٨(و يكصد و سي و هشتم ) ٨٥(اصول هشتاد و پنجم 
 مراتب متضمن  آن،  نامه اجرايي آيين) ١٠(و ماده » اسالمي ايران و اصالحات بعدي

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

  .االثر خواهد بود از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي
ـ كه مقرر ١٣٨٣ پولي ـ مصوبقانون تنظيم بازار غيرمتشكل) ١(نظر به ماده «

اشتغال به عمليات بانكي توسط اشخاص حقيقي و يا حقوقي تحت هر «: دارد مي
عنوان و تأسيس و ثبت هرگونه تشكل براي انجام عمليات بانكي، بدون دريافت مجوز 

» ٢«و با توجه به اينكه تبصره » از بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران ممنوع است
 بر لزوم اخذ مجوز اشخاص حقيقي يا حقوقي از بانك مركزي و همين ماده مبني

قانون برنامه پنجساله ششم، مبني بر ممنوعيت انجام ) ١٤(ماده » ب«همچنين بند 
) ١٨(ماده » ج«هرگونه عمليات بانكي بدون اخذ مجوز از بانك مركزي، بنابراين، بند 

الحسنه در  به صورت قرضگذاري بخش غيردولتي  سپرده«اساسنامه يادشده كه امكان 
كند از حيث عدم تصريح به لزوم اخذ مجوز فعاليت موردنظر  را فراهم مي» صندوق

  ».صندوق از بانك مركزي، مغاير قانون است
  رئيس مجلس شوراي اسالمي ـ علي الريجاني

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .باشد  مربوط به ترتيب درج در روزنامه رسمي كشور ميهاي فوق ـ توضيح اينكه شماره١

  ٢٣/١٠/١٣٩٦                                                                     ٩٥/١٤٥٢/شماره هـ
  بسمه تعالي

  جناب آقاي جاسبي
  راناي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي

  با سالم
 مورخ ١٠٠١يوان عدالت اداري به شماره دادنامه عمومي د يك نسخه از رأي هيأت

  : با موضوع٥/١٠/١٣٩٦
  وزارت بهداشت، درمان و١/١/١٣٨٩ ـ ٣٠٦٠٢١/١٠٠دستورالعمل شماره ابطال «

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

  
  ٩٥/١٤٥٢: کالسه پرونده       ١٠٠١: شماره دادنامه     ٥/١٠/١٣٩٦: دنامه داتاريخ

  .عمومي ديوان عدالت اداري  هيأت:مرجع رسيدگي
  يفيس عقوبي يآقا :يشاك

 ١/١٠/١٣٨٩  ـ٣٠٦٠٢١/١٠٠ شماره دستورالعمل ابطال :خواسته و تيشکا موضوع
   يپزشک آموزش و درمان بهداشت، وزارت

  :است کرده اعالم خواسته نييتب جهت در يدادخواست وجبم به يشاک :کار گردش
  :رساند  مييعال استحضار به احترام، و سالم با«
 پست در ٦٠٣٤٣٨٢٤ شماره ينيکارگز حکم مطابق يفيس عقوبي دکتر نجانبياـ ١
 و يبهداشت خدمات و يپزشک علوم دانشگاه ياستخدام در يعموم پزشک يسازمان
 که هستم انهيم ينيخم امام مارستانيب اورژانس در شاغل يعموم پزشک عنوان به يدرمان
  .باشم مي خدمت مشغول انهيم شهرستان درمان و بهداشت شبکه در است ياند و سال ٢١

 ٣١/١/١٣٨٨ مصوب سالمت نظام ينيبال کارکنان وري بهره ارتقاء قانون مطابقـ ٢
 در که قانون نيا نيلمشمو يبرا ايمزا احتساب و کار ساعات کسر ياسالم يشورا مجلس

 پرستاران، شامل( وزيران هيأت توسط ٢٠/١٠/١٣٨٨ مصوب قانون يياجرا نامه آيين ١ ماده
 و نييتع ...) عمل اتاق کارشناسان و کاردان پزشکان، ماماها، اران،يبه کمک اران،يبه

 ـ ٣٠٦٠٢١/١٠٠ شماره بخشنامه دستورالعمل در متاسفانه. است دهيگرد مشخص
 کار ساعات کسر خصوص در يپزشک آموزش و درمان بهداشت، زارتو ١/١٠/١٣٨٩

 قانون حيصر نص خالف بر و يقانون نيمواز خالف بر وري بهره ارتقاء قانون ينيبال کارکنان
 وري بهره ارتقاء قانون يياجرا نييآ و قانون شمول از) پزشکان (يشغل رسته موصوف،
 و قانون در مقرر مکتسبه حق عمالً و است دهيگرد خارج سالمت نظام ينيبال کارکنان

 و دستورالعمل نيا که. است دهيگرد سلب پزشکان يشغل رسته از موصوف نامه آيين
  .است يقانون وجاهت فاقد آن نامه آيين و معتبره مصوب قانون ريمغا اقدامات
 ٧ و ٦ مواد مطابق فوق، قانون دنيگرد االجرا الزم خيتار از ياستحقاق يايمزاـ ٣

 نجانبيا مورد در سالمت نظام ينيبال کارکنان وري بهره ارتقاء قانون يياجرا نامه آيين
 خواسته به خواندگان تيمحکوم در حکم صدور که است دهينگرد هيتاد و محاسبه

  ».استدعاست مورد يدعو اثبات ادله هيکل به استناد با يميتقد دادخواست
 يادار عدالت وانيد عمومي هيأت دفتر طرف از که ينقص رفع اخطار به پاسخ در

 دفتر ثبت که ٢٧/١/١٣٩٦ ـ ٧٠ شماره حهيال موجب به يو بود، شده ارسال يشاک يبرا
  :که است داده پاسخ شده، عمومي هيأت کاتورياند

  يادار عدالت وانيد عمومي هيأت محترم دفتر ريمد حضور«
 دستور که ٩٥/١٤٥٢ کالسه پرونده عطف يفيس عقوبي نجانبيا احترام، و سالم با

 خروج با مرتبط بخشنامه متن از قسمت کدام نکهيا نمودن مشخص و نقص رفع به
 مهلت در باشد  ميسالمت نظام ينيبال کارکنان وري بهره ارتقاء قانون شمول از پزشکان

  :رساند  مييعال استحضار به يقانون
 مجلس متسال نظام ينيبال کارکنان وري بهره ارتقاء قانون واحده ماده صدر مطابق

 ياثربخش و ييکارآ منظور به( است دهيگرد مقرر ٩/٢/١٣٨٨ مصوب ياسالم يشورا
 در يدرمان ،يبهداشت رسته ينيبال نيشاغل شامل سالمت نظام يانسانهاي  هيسرما

 ينيبال نيشاغل يبرا را ييايمزا و...) يدولت غيرو يلشکر و يکشور ـ يدولت يبخشها
 کارکنان وري بهره ارتقاء قانون يياجرا نامه آيين ١ ماده در که است نموده فيتعر و نييتع
 است دهيگرد نييتع و مشخص ينيبال نيشاغل وزيران هيأت مصوب سالمت نظام ينيبال
 در که شود  مياطالق يدرمان ،يبهداشت رسته کارکنان به ينيبال نيشاغل( عبارت نيا به
 يدولت غيرو ـ يلشکر و يورکش ـ يدولت يروز شبانه يدرمان مراکز و تانهاـمارسيب

 اران،يبه پرستاران، شامل و دهند  ميخدمت ارائه ميمستق صورت به يبستر مارانيب به
 کارشناسان و کاردانها عمل، اتاق کارشناسان و کاردانها پزشکان، ماماها، اران،يبه کمک

 يشغل رسته شمول نيبنابرا) باشند  مييپزشک يتهايفور يشغل رشته نيشاغل و يهوشبر
 دستورالعمل صدر در اما است دهيگرد بيتصو و  تأييدينيبال نيشاغل عنوان به پزشکان
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 آموزش و درمان بهداشت، وزارت وري بهره ارتقاء قانون ينيبال کارکنان کار ساعات کسر
 يشغل رسته است دهيگرد ابالغ االشعار فوق نامه آيين و قانون ياجرا در که يپزشک

 عبارت نيا به است دهيگرد حذف ينيبال نيشاغل شمول از ينونقا نيمواز برخالف پزشکان
 سالمت، نظام ينيبال کارکنان وري بهره ارتقاء قانون يياجرا نامه آيين ٢ ماده ياجرا در(

 شاغل ينيبال کارکنان کار ساعت کسر دستورالعمل ،وزيران هيأت ... شماره مصوبه موضوع
 و کاردانها اران،يبه کمک اران،يبه پرستاران، شامل که ـ مارستانهايب ـ يدرمان مراکز در

 يشغل رشته نيشاغل و ماماها ،يهوشبر کارشناسان و کاردانها عمل، اتاق کارشناسان
 مصوب نامه آيين و قانون مفاد برخالف و يقانون مجوز بدون که) باشد  مييپزشک يتهايفور

 لذا. است يقانون هتوجا فاقد موصوف دستورالعمل از پزشکان شمول حذف وزيران هيأت
 دستورالعمل از پزشکان يشغل رسته حذف به نسبت يميتقد دادخواست خواسته مطابق

 يتقاضا و است دهيگرد اعتراض وري بهره ارتقاء قانون ينيبال کارکنان کار ساعات کسر
 دهيگرد وزيران هيأت مصوب نامه آيين و قانون نص در مندرج استحقاقات و ايمزا احتساب

  .استدعاست مورد دادخواست خواسته به حکم صدور و توجه بذل يتقاضا لذا است
 باشد  نمياالشعار فوق دستورالعمل ابطال دادخواست خواسته نکهيا به توجه با ضمناً

 مفاد مطابق موصوف دستورالعمل از »پزشکان «يشغل گروه شمول حذف به اعتراض بلکه
 خواسته که باشد  ميآن نامه آيين و المتس نظامت ينيبال کارکنان وري بهره ارتقاء قانون

  ».است دهيگرد انيب يميتقد دادخواست تيشکا موضوع ستون در مشخص و منجز طور به
 شرح به بهداشت وزارت ١/١٠/١٣٨٩ ـ ٣٠٦٠٢١/١٠٠ شماره دستورالعمل متن

  :است ريز
  وري بهره ارتقاء قانون ينيبال کارکنان کار ساعات کسر دستورالعمل«

 نظام ينيبال کارکنان وري بهره ارتقاء قانون يياجرا نامه آيين ٢ ماده ياجرا در
 ران،يوز  أتيه ١١/١١/١٣٨٨ ـ هـ٤٣٦١٦ت/٢٢٢١٦٨ شماره مصوبه موضوع سالمت،

 که) مارستانهايب( يدرمان مراکز در شاغل ينيبال کارکنان کار ساعات کسر دستورالعمل
 و کاردانها عمل، اتاق کارشناسان و اکاردانه اران،يبه کمک اران،يبه پرستاران، شامل

 شرح به باشد،  مييپزشک يهايتفور يشغل رشته نيشاغل و ماماها ،يهوشبر کارشناسان
 قسمت نيا در پزشکان يشغل رسته. گردد  ميابالغ اجرا جهت تبصره ٣ و ماده ٤ در ليذ

  .است دهيگرد حذف
 هفته در ساعت ٥ حداکثر خدمت سنوات يمبنا بر کار ساعت کسر مدت: ١ماده

  .باشد  مي١شماره جدول برابر
  

    خدمت سنوات از يناش کار ساعت کسرـ ١شماره جدول
 سنوات
  سال  ماه  سال  ماه  سال  ماه  سال  ماه  سال  ماه  خدمت

  باال به ١٦  ١  ١٦تا١٢  ١  ١٢تا٨  ١  ٨تا٤  ١  ٤تا صفر  ـ  
 کسر زانيم

 در ساعت
  هفته

٥  ٤  ٣  ٢  ١  

 يمانيپ و يرسم کارکنان يبرا يدولت خشب در خدمت سنوات محاسبه مالک :تبصره
 يخصوص بخش در خدمت سنوات محاسبه يمبنا و باشد  ميينيکارگز احکام در مندرج  سنوات

  .بود خواهد يبازنشستگ اکسوري مهيب حق پرداخت زانيم يدولت بخش در يقرارداد کارکنان و
 و فتهه در ساعت ٢ حداکثر کار صعوبت اساس بر کار ساعات کسر مدت :٢ماده

  .شد خواهد محاسبه ٢شماره جدول مطابق
  

    کار يسخت از يناش کار ساعت کسرـ ٢شماره جدول
 قانون استناد به کار يسخت
  %١٠٠ تا% ٧٦  %٧٥ تا% ٥١  %٥٠ تا% ٢٦  %٢٥ تا% ٨  هماهنگ نظام

 قانون استناد به کار يسخت
  يکشور خدمات تيريمد

 ٣٧٥ تا صفر
  ازيامت

 ٧٥٠تا ٣٧٦
  ازيامت

 ١٠٠٠تا ٧٥١
  ازيامت

 ازيامت ١٠٠٠
  باال به

  تعسا دو  ميون ساعت کي  ساعت کي  ساعت مين  هفته در کار ساعت کسر

 يدرصدها يمبنا بر ينيبال کارکنان کار يسخت العاده فوق حاضر حال در :تبصره
 دستورالعمل وصول تا نيبنابرا. گردد  ميبرقرار پرداخت هماهنگ نظام در شده نييتع

 قانون ٦٨ ماده ٣ بند چارچوب در مشاغل کار يسخت العاده فوق ازيامت نييتع و ديجد
 ازاتيامت اعمال از پس و باشد  مياحتساب قابل مبنا همان به يکشور خدمات تيريمد

 در است يهيبد. شد خواهد محاسبه مندرج ازاتيامت حسب بر کار يسخت العاده فوق
  .شد خواهد ابالغ راتييتغ راتبم متعاقباً ازاتيامت زانيم رييتغ به صيتشخ و ازين صورت

 در ساعت کي متعارف غيريهايکار نوبت در کار بابت کار ساعت کسر مدت :٣ ماده
 دارند اشتغال گردش در يکار نوبت صورت به که يکارکنان صرفاً و گردد  مينييتع هفته

  .شد خواهند مند بهره مذکور ساعت يکسر از

 با دارند اشتغال ليتعط اميا و شب ينوبتها در که يکارکنان کار ساعت :تبصره
  .شد خواهد محاسبه ٥/١ بيضر

 جمله از که سرپرستاران و زرهايسوپروا ،يپرستار يروسا و رانيمد مشاغل :٤ ماده
 در کار ساعت کاهش ساعت ٢ از حداکثر شوند  ميمحسوب يپرستار يشغلهاي  رشته

  ».نمود خواهند استفاده) ٢ شماره جدول( کار صعوبت جدول
 زمان تا آن ضمائم و دادخواست دوم نسخه ابالغ و ارسال رغميعل تيشکا فطر

  .                     است نکرده ارسال يپاسخ گونه چيه پرونده به يدگيرس
 نيمعاون و سيرئ حضور با ٥/١٠/١٣٩٦ خيتار در يادار عدالت وانيد عمومي هيأت

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

  
  عمومي هيأت يرأ

 ١٣٨٨ سال مصوب سالمت نظام ينيبال کارکنان وري بهره ارتقاء قانون در مقنن
 و يکشور (يدولت يبخشها در يدرمان ،يبهداشت رسته ينيبال نيشاغل يبرا يازاتيامت

 نامه آيين بيتصو قانون نيا ٥ ماده در و است کرده بيني پيش يدولت غيرو) يلشکر
 شماره يط مذکور، قانون يياجرا نامه آيين و گرفته قرار وزيران هيأت عهده بر قانون يياجرا

 نامه آيين نيا ١ ماده در و شده ابالغ و بيتصو ١١/١١/١٣٨٨ ـ هـ٤٣٦١٦ت/٢٢٢١٦٨
 نيا ٢ ماده در و شده نييتع يدرمان ،يبهداشت رسته ينيبال نيشاغل جمله از پزشکان

 وزارت بيتصو به مورد حسب تيفعال نوع و مشاغل کيتفک دستورالعمل نامه آيين
 شده موکول مسلح يروهاين يبانيپشت و دفاع وزارت و يپزشک آموزش و درمان بهداشت،

 کسر رالعملدستو موجب به يپزشک آموزش و درمان بهداشت، ريوز نکهيا به نظر. است
 ـ ٣٠٦٠٢١/١٠٠ شماره يط که وري بهره ارتقاء قانون ينيبال کارکنان کار ساعت

 نامه آيين و قانون حکم نامه آيين ٢ ماده در مقرر فهيوظ از فراتر شده، ابالغ ١/١٠/١٣٨٩
 و داده رييتغ را يدرمان ،يبهداشت رسته ينيبال کارکنان قيمصاد نييتع بر ناظر يياجرا

 حقوق عييتض موجبات و کرده خارج کار ساعت کسر از يبرخوردار شمول زا را پزشکان
 ريوز اراتياخت حدود از خارج و قانون ريمغا حکم نيا است، کرده فراهم را آنان

 آخر فراز ژهيو به ١٢ ماده ١ بند به استناد با و است يپزشک آموزش و درمان بهداشت،
 ١٣٩٢ سال مصوب يادار عدالت وانيد دادرسي آيين و التيتشک قانون از ٨٨ماده و آن

   .شود  ميابطال
  عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدکاظم بهرامي رئيس هيأت

  
  ٤/١١/١٣٩٦                                                                      ٩٥/١٢٥٨شماره 

  بسمه تعالي
  راناي وري اسالميمديرعامل محترم روزنامه رسمي جمه

  با سالم
 مورخ ١٠٠٣عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه  يك نسخه از رأي هيأت

  : با موضوع١٢/١٠/١٣٩٦
جهت » . هيأت وزيران٣/٢/١٣٩٢هـ ـ ٣٩٧٢١ت /م/٢٤٢١/٩١مصوبه شماره ابطال «

  .گردد درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي
   تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربينعمومي و هيأتهاي مديركل هيأت

  
  ٩٥/١٢٥٨: کالسه پرونده         ١٠٠٣: شماره دادنامه    ٥/١٠/١٣٩٦:  دادنامهتاريخ
  يادار عدالت وانيد عمومي هيأت :يدگيرس مرجع
  کشور کل يبازرس سازمان :يشاك

 ـ هـ٣٩٧٢١ت/م/٢٤٢١/٩١ شماره مصوبه ابطال :خواسته و تيشکا موضوع
  رانيوز  أتيه ٣/٢/١٣٩٢

 کل يبازرس سازمان ييقضا و ياسيس امور يبازرس و نظارت معاون :کار گردش
  :که است کرده اعالم ٤/١٠/١٣٩٥ ـ ٢٠٦٢٥٠ شماره تنامهيشکا موجب به کشور

  يادار عدالت وانيد محترم سيرئ«
  تيتح و سالم با

 بهداشت و ونتعا رفاه، کل اداره عملکرد يبررس در رساند  مياستحضار به احتراماً
 خدمات تيريمد قانون ٢٣ ماده حيتصر رغميعل د،يگرد مشخص يجمهور استير نهاد

 مهمانسرا اداره و ينگهدارهاي  نهيهز يجمهور استير نهاد آن، ليذهاي  تبصره و يکشور
 يبازرس سازمان راديا مورد موضوع نيا. دينما  ميپرداخت نهاد آن اعتبارات محل از را... و
 يخوددار موارد گونه نيا بابت وجه هرگونه پرداخت از ديگرد اعالم و شد عواق کشور کل

 کشور، کل يبازرس سازمان راديا رفع جهت يجمهور استير نهاد وقت مسئوالن. شود
 و اقدام وزيران هيأت ٩/٥/١٣٩١ ـ هـ٣٩٧٢١ت/م/١٤١٩٠/٩١ شماره مصوبه اخذ به نسبت
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 يکشور خدمات تيريمد قانون ٢٣ ماده) ١ (تبصره قيمصاد از را يجمهور استير نهاد
 و وهيش نيچن يکشور خدمات تيريمد قانون در که است يحال در نيا. نمودند محسوب

  :ديگرد مقرر مذکور مصوبه اساس بر. است نشده بيني پيش يقيطر
 ،يدرمان خدمات از يبرخ  تأميندر يجمهور استير نهاد يقانون فيوظا به توجه باـ ١

 آنها به مربوط يبانيپشت امور و کشور يادار و ياسيس نيمسئول و مقامات يابر يرفاه و ياقامت
 يجمهور استير نهاد شده، ادي خدمات  تأميندر يحفاظت و يتيامن نيمواز تيرعا ضرورت و
  .شود  ميمحسوب يکشور خدمات تيريمد قانون) ٢٣ (ماده) ١ (تبصره قيمصاد از

 راديا مورد مذکور مصوبه. است االجرا زمال ١٣٨٧ سال يابتدا از نامه بيتصو نياـ ٢
 أتيه و شد واقع ياسالم يشورا مجلس نيقوان با دولت مصوبات قيتطب و يبررس أتيه

  :نمود اعالم ١٣/١٠/١٣٩١ ـ ب/هـ/م/٢٣٠١ شماره نامه يط مذکور
 ييدستگاهها يکشور خدمات تيريمد قانون) ٢٣ (ماده) ١ (تبصره موجب بهـ ١«

 از يبرخ انجام دار عهده مردم به خدمات ارائه يبرا خود ينونقا فيوظا اساس بر که
 يمستثن ماده نيا حکم از فصل نيا احکام تيرعا با باشند  ـ ميقانون موضوع  ـامور
 و ياقامت ،يدرمان خدمات از يبرخ  تأمينبه ناظر مصوبه) ١ (بند نکهيا به نظر باشند، مي
 مفاد بودن خارج ثيح از باشند،  ميکشور يادار و ياسيس نيمسئول و مقامات يبرا يرفاه

  .است قانون ريمغا قانون، شمول از مصوبه
 يابتدا از مصوبه ياجرا خيتار نمودن بماسبق عطف به ناظر زين مصوبه) ٢ (بندـ ٢

  ».است قانون رتيمغا فوق، راديا بر ناًيمب ،١٣٨٧ سال
 ـ هـ٣٩٧٢١ت/م/٢٤٢١/٩١ شماره يط مذکور مصوبه وارده،  راداتيا به تيعنا با

  .ديگرد اصالح ريز شرح به ٣/٢/١٣٩٢
 ريز شرح به ٩/٥/١٣٩١ ـ هـ٣٩٧٢١ت/م/١٤١٩٠/٩١ شماره نامه بيتصوـ ١«
 يبرا يرفاه و ياقامت ،يدرمان خدمات از يبرخ ارائه لزوم به توجه با: شود  مياصالح

 يجمهور استير نهاد آنها، يبانيپشت امور و کشور يادار و ياسيس نيمسئول و مقامات
 محل از مربوط مقررات و نيقوان چارچوب در شده ادي خدمات  تأمينيبرا است مجاز

 ارائه در يحفاظت و يتيامن نيمواز ضرورت تيرعا با) يرفاه (مربوط مصوب اعتبارات
  .دينما اقدام شده ادي خدمات
 يازين است، گرفته صورت شده ادي نامه بيتصو اعتبار زمان در قبالً که ياقداماتـ ٢

  ».ندارد دنظريتجد به
 قيتطب و يبررس أتيه راديا مورد مذکور مصوبه شده، انجام يهايبررس به تيعنا با

 يجمهور استير نهاد و نگرفته قرار ياسالم يشورا مجلس نيقوان با دولت مصوبات
 محل از ... و يرفاههاي  مجتمع اداره و ينگهدارهاي  نهيهز پرداخت به نسبت تاکنون

 يقانون راديا يدارا مذکور مصوبه که است يحال در نيا. دينما  مياقدام خود اعتبارات
  :باشد  ميريز شرح به

 ييدستگاهها ،يکشور خدمات تيريمد قانون) ٢٣ (ماده) ١ (تبصره در قانونگذار
 امور يبرخ انجام دار عهده مردم به خدمات ارائه يبرا خود يقانون فيوظا اساس بر که

 در يجمهور استير نهاد و نموده يمستثن را باشند  ميمذکور ماده متن در اشاره مورد
 به خدمت ارائه دار عهده يقانون فيوظا اساس بر و نبوده مذکور يدستگاهها شمول
 نيبنابرا. باشند نمي ... و يدرمان يواحدها رسرا،يزا مهمانسرا، رينظ يموارد در مردم

. دارد رتيمغا يکشور خدمات تيريمد قانون) ٢٣ (ماده) ١ (تبصره با مذکور مصوبه
 يمبن وزيران هيأت يبرا يمجوز مذکور، قانون ٢٣ ماده ١ تبصره در قانونگذار، نيهمچن

 قانون از يجمهور استير نهاد جمله از يياجرا يدستگاهها يبرخ نمودن يمستثن بر
   ».است نگرفته درنظر

 قرار به نوزيرا هيأت ٣/٢/١٣٩٢ ـ هـ٣٩٧٢١ت/م/٢٤٢١/٩١ شماره مصوبه متن
  :است ريز

 هشتم و يس و کصدي اصل استناد به ١٨/١/١٣٩٢ مورخ جلسه در وزيران هيأت«
  :نمود بيتصو رانيا ياسالم يجمهور ياساس  قانون

 اصالح ريز شرح به ٩/٥/١٣٩١ ـ هـ٣٩٧٢١ت/م/١٤١٩٠/٩١ شماره نامه بيتصوـ ١
 و مقامات يبرا يرفاه و ياقامت ،يدرمان خدمات از يبرخ ارائه لزوم به توجه با: شود مي

 است مجاز يجمهور استير نهاد آنها، يبانيپشت امور و کشور يادار و ياسيس نيمسئول
 اعتبارات محل از مربوط مقررات و نيقوان چارچوب در شده ادي خدمات  تأمينيبرا

 خدمات ارائه در يحفاظت و يتيامن نيمواز ضرورت تيرعا با) يرفاه( مربوط مصوب
  .دينما ماقدا ادشدهي

 يازين است، گرفته صورت شده ادي نامه بيتصو اعتبار زمان در قبالً که ياقداماتـ ٢
  ».ندارد دنظريتجد به

 يحقوق معاونت (دولت يحقوق امور معاونت سرپرست مذکور، تيشکا به پاسخ در
  :که است داده حيتوض ٦/٣/١٣٩٦ ـ م٣٧٩٧/٩٦ شماره حهيال موجب به) جمهور سيرئ

  نيدرب يآقا جناب«
  يادار عدالت وانيد يتخصص يأتهايه و عمومي هيأت محترم رکليمد
  احترام و سالم با
 تيريمد قانون ٢٣ ماده با ريمغا را موصوف مصوبه کشور کل يبازرس سازمانـ ١
 نيبد شده ادي مصوبه متن. است نموده را آن ابطال  درخواست و عنوان يکشور خدمات

 و مقامات يبرا يرفاه و ياقامت ،يدرمان خدمات يبرخ هارائ لزوم به توجه با«: است شرح
 است مجاز يجمهور استير نهاد آنها، يبانيپشت امور و کشور يادار و ياسيس نيمسئول

 اعتبارات محل از مربوط مقررات و نيقوان چارچوب در شده ادي خدمات  تأمينيبرا
 خدمات ارائه در يحفاظت و يتيامن نيمواز ضرورت تيرعا با) يرفاه (مربوط مصوب

 مزبور قانون ٢٣ ماده که است يحال در يبازرس سازمان راديا» .دينما اقدام شدهادي
 ،يرفاه ،يمسکون مجتمع زائرسرا، مهمانسرا، هرگونه »اداره «و »جاديا« تيممنوع به ناظر

 يدستگاهها توسط آن رينظا و يحيتفر ،يورزش يفضاها ،يآموزش و يدرمان يواحدها
 و »ارائه «در يجمهور استير نهاد اقدام به ناظر مصوبه نيا متن کنيل است يياجرا

 آنها اداره و جاديا منزله به شده ادي الفاظ و است يرفاه و ياقامت ،يدرمان خدمات »تأمين«
 رغم به( قانون همان ٨٦ و ١٧ مواد در نمونه، عنوان به و زيتما نيا انيب در. باشد نمي

 و يدولت غيربخش از خدمات »تأمين« به مکلف ييرااج يدستگاهها ،)٢٣ ماده وجود
 نظر ديمو موضوع نيا کهاند  شده خود کارمندان يبرا يمنيا و يبهداشت طيشرا »تأمين«

 قيطر از مصوبه نيا ياجرا نحوه است يهيبد. است مزبور الفاظ نيب تفاوت در قانونگذار
 قانون ١٧ ماده (يولتد غيريبخشها از خدمات  تأمين:رينظ ،يقانون مختلفهاي  روش

 ٤٤ماده (نهيهز ـ درآمد خودگردان قيطر از موجود مراکز اداره ،)يکشور خدمات تيريمد
 يذيتنف ،١٣٨٤ مصوب ـ دولت يمال مقررات از يبخش ميتنظ قانون به يمواد الحاق قانون

  .باشد  مي، ...و) توسعه پنجم برنامه قانون ٢٢٤ ماده در
 تيرعا «به منوط موصوف خدمات  تأمينجهت نظر مورد مصوبه متن در مقرر اجازهـ ٢

» )يرفاه (مربوط مصوب اعتبارات محل از پرداخت زين و مربوط مقررات و نيقوان چارچوب
 در يرفاه اعتبارات کرد نهيهز به قانونگذار براجازه عالوه است ذکر به الزم. است شده
 امکان يياجرا يدستگاهها زين يرجا مقررات و نيقوان ريسا مفاد در ،يسنوات بودجه نيقوان

 ٤٠ ماده نمونه، عنوان به. دارند را کارکنان به يرفاه و ياقامت ،يدرمان خدمات ارائه به) الزام گاه و(
 يدستگاهها به اجازه بر ريدا دولت يمال مقررات از يبخش ميتنظ قانون به يمواد الحاق قانون
 ،...آنان قيتشو و يرفاه التيتسه ارائه تجه کارکنان يرفاه اعتبارات کرد نهيهز در يدولت
 موارد در يرفاه يکمکها پرداخت امکان در يکشور خدمات تيريمد قانون ٧٨ ماده

 تحت به يياجرا يدستگاهها الزام بر يمبن قانون همان ٨٦ و ٨٥ مواد کارکنان، به مختلف
 طيشرا مين تأو کار مناسب طيمح جاديا و کارکنان درمان و هيپا يليتکم مهيب پوشش
  .است ذکر قابل ... و يمنيا و يبهداشت
 راديا دنبال به اشاره مورد مصوبه متن است ذکر به الزم شده، ادي موارد بر عالوهـ ٣

 نيگزيجا ،٩/٥/١٣٩١ـ ٣٩٧٢١ت/م/١٤١٩٠/٩١ مصوبـه به ياسالم يشورا مجلس سيرئ
 قانون ١٣٨ و ٨٥ اصول ياجرا نحوه قانون ياجرا در و سابقاً و شده رالذکرياخ مصوبه
 نگرفته قرار مرجع آن راديا مورد کنيل دهيگرد ارسال ياسالم يشورا مجلس به ،ياساس
  .ندارد وجود قانون و مصوبه مفاد نيب يرتيمغا لذا است

 نيمواز چارچوب در اشاره مورد مصوبه نکهيا و شده ادي موارد به تيعنا با خاتمه در
 ريسا و يکشور خدمات تيريمد قانون ٢٣ ماده با يرتيمغا و دهيگرد صادر مربوطه يقانون
  ».استدعاست مورد مطروحه تيشکا رد بر يمبن ستهيشا ميتصم صدور ندارد، يقانون نيمواز

 نيمعاون و سيرئ حضور با ٥/١٠/١٣٩٦ خيتار در يادار عدالت وانيد عمومي هيأت
 از پس و شد ليتشک وانيد شعب دادرسان و مستشاران و رؤسا و يادار عدالت وانيد

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

  عمومي هيأت يرأ
 يکشور خدمات تيريمد قانون ٢٣ ماده ١ تبصره در مذکور استثناء نکهيا به تيعنا با

 امور انجام دار عهده خود يقانون فيوظا و صيخصا براساس که است ييدستگاهها بر ناظر
 امور نمودن محول و ياختصاص يمند بهره لذا باشند  مييورزش و يآموزش ،يرماند ،يرفاه
 و اراتياخت و فيوظا حدود نييتع قانون ١٧ ماده وفق که يجمهور استير نهاد به الذکر فوق

 قانون در مندرج جمهور سيرئ نظارت امور اداره منظور به يجمهور استير يتهايمسئول
 اصل رياخ قسمت و يکشور خدمات تيريمد قانون ٢٣ ادهم ريمغا است شده ليتشک ياساس
 ٢ بند در موصوف نحو به آن بيتصو از قبل به مصوبه اعتبار يتسر و است ياساس قانون ١٣٨

 ٨٨ ماده و ١٢ ماده ١ بند به مستند لذا. باشد  مييمدن قانون ٤ ماده مفاد  با ريمغا مصوبه،
  .شود  ميابطال ١٣٩٢ سال مصوب يدارا عدالت وانيد دادرسي آيين و التيتشک قانون

  عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدکاظم بهرامي رئيس هيأت
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  بسمه تعالي

  جناب آقاي جاسبي
  راناي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي

  با سالم
 مورخ ١٠٠٤عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه  يك نسخه از رأي هيأت

  : با موضوع٥/١٠/١٣٩٦
 دفترچه عوارض و بهاي خدمات شهرداري رشت در سال ٣٠ بخشي از ماده ابطال«
جهت درج در » . مصوب شوراي اسالمي شهر رشت براي تابلوهاي معرف محل١٣٩٦

  .گردد  ارسال ميروزنامه رسمي به پيوست
  عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين مديركل هيأت

  
  ٩٦/٩٧٧: کالسه پرونده         ١٠٠٤: شماره دادنامه     ٥/١٠/١٣٩٦:  دادنامهتاريخ

  .عمومي ديوان عدالت اداري  هيأت:مرجع رسيدگي
  يقيحق قبلم منصور يآقا وکالت با رانيا مهر الحسنه قرض بانک: يشاك

 ١٣٩٦ سال عوارض دفترچه ٣٠ ماده از يبخش ابطال :خواسته و تيشکا موضوع
 يادار عدالت وانيد دادرسي آيين و التيتشک قانون ٩٢ ماده ياجرا در رشت شهر يشورا

  ١٣٩٢ سال مصوب
 يشهردار خدمات يبها و عوارض تعرفه دفترچه ٣٠ ماده موضوعـ ١ :کار گردش

 از يطيمح غاتيتبل و تابلو عوارض افتيدر« از است عبارت ١٣٩٦ سال در اجرا يبرا رشت
  . »يصنف مشاغل
 موجب به يقيحق مقبل منصور يآقا وکالت با رانيا مهر الحسنه قرض بانکـ ٢  

 در را رشت شهر يشورا ١٣٩٦ سال عوارض دفترچه ٣٠ ماده از يبخش ابطال يدادخواست
 با رتيمغا ليدل به يادار عدالت وانيد دادرسي آيين و التيتشک قانون ٩٢ ماده ياجرا
  .است کرده درخواست عمومي هيأت يآرا

 يرأ ريمغا را اعتراض مورد تعرفه ٣٠ ماده ،يادار عدالت وانيد سيرئ نيمشاورـ ٣  
  .کردند اعالم عمومي هيأت گريد يآرا و ٣/٧/١٣٩٤ ـ ٨٥٠ شماره
 اعمال يبرا يادار التدع وانيد سيرئ نيمشاور استناد مورد يرأ مفاد خالصهـ ٤  
  :است ريز شرح به يادار عدالت وانيد دادرسي آيين و التيتشک قانون ٩٢ مـاده

 محل يمعرف نيمب القاعده يعل يادار و يتجار اماکن درب سر بر منصوبه يتابلوها«
 خدمات ارائه نهيزم در يغاتيتبل متضمن الزاماً و است مذکور اماکن تيفعال و استقرار
 محق تا ستين يخدمتکننده  ارائه مورد خصوص در يشهردار اصوالً و ستين مربوط

 درب سر بر منصوبه يتابلوها بابت عوارض اخذ نيبنابرا باشد آن يبها افتيدر به
 حدود از خارج و مقنن حکم ريمغا ياعتبار موسسات و بانکها شعب ،يدولت يشرکتها

  ».است ياسالم يشوراها اراتياخت
 ٩٢ ماده اعمال با ن،يمشاور نظر مالحظه از پس يادار تعدال وانيد استير ـ ٥

  .کردند موافقت محل معرف يتابلوها خصوص در صرفاً
 سال مصوب يادار عدالت وانيد دادرسي آيين و التيتشک قانون ٩٢ ماده ياجرا در

 جلسه در شرکت يبرا را خود ندهينما تا شد خواسته رشت شهر ياسالم يشورا از ١٣٩٢
  .کنند يعرفم عمومي هيأت

 نيمعاون و سيرئ حضور با ٥/١٠/١٣٩٦ خيتار در يادار عدالت وانيد عمومي هيأت
 ندهينما حضور با زين و وانيد شعب دادرسان و مستشاران و رؤسا و يادار عدالت وانيد

 آراء تياکثر با يبررس و بحث از پس و شد ليتشک تيشکا طرف يسو از شده يمعرف
  .است کرده ادرتمب يرأ صدور به ريز شرح به

  
  عمومي هيأت يرأ

 يرأ جمله از يادار عدالت وانيد عمومي هيأت متعدد آراء در نکهيا به نظر
 معرف تابلو يبرا ياسالم يشوراها توسط عوارض وضع ٣/٧/١٣٩٤ ـ ٨٥٠ شماره
 و عوارض دفترچه ٣٠ ماده در و است شده ابطال و صيتشخ قانون ريمغا محل،

 معرف يتابلوها يبرا رشت ياسالم يشورا مصوبه رشت يشهردار خدمات يبها
 نيا. است شده عوارض وضع تابلو کل زانيم به شورا مدنظر ابعاد بر مازاد محل،
 و ١٢ ماده ١ بند به مستند و عمومي هيأت آراء مفاد با رتيمغا علت به مصوبه

 ١٣٩٢ سال مصوب يادار عدالت وانيد دادرسي آيين و التيتشک قانون ٨٨ ماده
  .شود  ميالابط

  مرتضي علي اشراقي ديوان عدالت اداري ـ معاون قضايي

  ٢٣/١٠/١٣٩٦                                                                     ٩٥/١٢٧٦/شماره هـ
  بسمه تعالي

  جناب آقاي جاسبي
  راناي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي

  با سالم
 مورخ ١٠٠٥عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه  أتيك نسخه از رأي هي

  : با موضوع٥/١٠/١٣٩٦
 ١٣٩٥ از تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري رشت در سال ٧مادهابطال «

 جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست» .درخصوص عوارض كسري حدنصاب تفكيك امالك
  .گردد ارسال مي

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

  ٩٥/١٢٧٦: کالسه پرونده        ١٠٠٥: شماره دادنامه     ٥/١٠/١٣٩٦:  دادنامهتاريخ
  .عمومي ديوان عدالت اداري  هيأت:مرجع رسيدگي

  ينيز انيشکر حمزه يآقا :يشاك
 خدمات يبها و عوارض تعرفه از» ٧ «ماده ابطال :خواسته و تيشکا موضوع

  امالک کيتفک  حدنصابيکسر عوارض خصوص در ١٣٩٥ سال در رشت يشهردار
 از» ٧ «ماده ابطال يدادخواست موجب به ينيز انيشکر حمزه يآقا :کار گردش

 يکسر عوارض خصوص در ١٣٩٥ سال در رشت يشهردار خدمات يبها و عوارض تعرفه
  :که است کرده اعالم خواسته نييتب جهت در و شده ارخواست را امالک کيتفک حدنصاب

   کميعل سالم«
اي  مصوبه انتشار و بيتصو به اقدام رشت شهر يشورا رساند  مياستحضار به احتراماً

 نيا ٧ ماده در. دينما  ميرشت شهر ١٣٩٥ سال خدمات يبها و عوارض تعرفه عنوان تحت
 که دهيگرد قاعده وضع امالک کيتفک  حدنصابيکسر عوارض اخذ مورد در مصوبه،
 عوارض اخذ به اقدام مذکور، عنوان تحت شده داده اجازه رشت يشهردار به آن براساس

 عنوان تحت شهروندان از را يهنگفت مبالغ ه،بمصو نيا استناد هب زين يشهردار. دينما
 ل،يذ ليدال استناد به لذا. دينما  مياخذ کيتفک  حدنصابيکسر و عرصه کيتفک عوارض

  :خواستارم آن بيتصو خيتار از را مصوبه نيا ابطال
 سرانه بابت يشهردار سهم ها،يشهردار قانون ياصالح ١٠١ ماده ٣تبصره مطابق: الف

. است شده مشخص ٧٥/٣ زانيم به امالک افراز و کيتفک هنگام در معابر و يعموم يفضا
 بر مازاد يوارضع ،١٣٩٥ سال خدمات يبها و عوارض ٧ ماده در رشت شهر يشورا کنيل

 سهام شيافزا در رشت شهر يشورا عمل نيبنابرا. است کرده مشخص را مذکور سهم
 قانون ٤ ماده مطابق که ييآنجا از و بوده يقانون غيرقانون، در مصرح زانيم از يشهردار

 پنجم پنجساله برنامه قانون ٦٢ ماده ٣ تبصره و دولت يمال مقررات از يبخش ميتنظ
 اخذ و باشد يقانون زيتجو با ديبا  ميشهروندان از خدمات و کاال مال، نههرگو اخذ توسعه،
 لذا است، نشده ذکر ،يقانون مقررات از کي چيه در کيتفک  حدنصابيکسر عوارض
  .است ابطال خور در مذکور مصوبه

 و هيته ران،يا يمعمار و يشهرساز يعال يشورا سيتاس قانون ٥ و ١ماده مطابق: ب
 همان در مقرر ٥ ماده ونيسيکم عهده به يليتفصهاي  طرح بيتصو نيهمچن و نيتدو

 بيتصو به ديبا  مييليتفص طرح در رييتغ هرگونه مذکور، ماده مطابق. است قانون
 اساس بر يشهردار ،يليتفص طرح رييتغ شنهاديپ  تأييداز پس و ارجاع ٥ ماده ونيسيکم

 يليتفص طرح در که يموارد جمله از. دينما ييپاسخگو شهروندان به ونيسيکم مصوبه
 يشهر محدوده در واقع امالک کيتفک  حدنصابگردد، يم فيتکل نييتع آن به نسبت
 طرح مفاد تيرعا به موظف يشهردار مارالذکر، قانون ٧ ماده مطابق نيهمچن. است
 و بيتصو گردد  ميمالحظه. ندارد را آن مندرجات اي و مفاد در رييتغ حق و بوده يليتفص

 يشورا اي و يشهردار و بوده ٥ ماده ونيسيکم عهده به امالک کيتفک نصاب حدرييتغ
 شهر يشورا که يهنگام است واضح پر. ندارد باب نيا در يارياخت گونه چيه شهر
 آن مورد در قاعده وضع در يارياخت باشد، نداشته کيتفک  حدنصابرييتغ باب در يارياخت

 انتخابات و فيوظا الت،يتشک قانون ٧١ ماده ١٦ بند شمول از موضوع نيا و ندارد زين را
  .باشد  ميخارج کشور ياسالم يشوراها
  )٩٢ ماده تيرعا عدم (يادار عدالت وانيد عمومي هيأت آراء با رتيمغا: ج

 در شهرها ريسا ياسالم يشورا مصوبات يبررس در يادار عدالت وانيد عمومي هيأت
 ابطال بر يمبن يرأ صدور به نسبت کرات به کيتفک  حدنصابيکسر عوارض باب

  :نمود اشاره ليذ آراء به توان  ميمثال عنوان به که نموده اقدام عنه معترض مصوبات
  رازيش شهر يشورا مصوبه ابطال در ٩/٤/١٣٨٧ ـ ٢١٨ شماره يرأ ـ الف
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  قم شهر ياسالم يشورا مصوبه ابطال در ٢٠/١٠/١٣٨٩ ـ ٤٥٩ شماره يرأ ـ ب
  رازيش شهر يشورا مصوبه ابطال در ٧/٩/١٣٩٠ـ ٣٨١ شماره يرأ ـ ج
  قم شهر ياسالم يشورا مصوبه ابطال در ١٦/٥/١٣٩١ ـ ٢٧٥ شماره يرأ ـ د

  اراک شهر ياسالم يشورا مصوبه ابطال در ١٧/٦/١٣٩٣ ـ ١٠١٨ شماره يرأ ـ هـ
 ١٠١ماده ٣ تبصره با عنه معترض مصوبه آشکار رتيمغا و شده ادي آراء به توجه با لذا

 رانيا يمعمار و يشهرساز يعال يشورا سيتاس قانون ٥ و ١ ماده  و هايشهردار نقانو ياصالح
 پنجساله برنامه قانون ٦٢ ماده ٣ تبصره و دولت يمال مقررات از يبخش ميتنظ قانون ٤ ماده و

 در يمصوبات نيچن ابطال سابقه به توجه با نيهمچن و رانيا ياسالم يجمهور توسعه پنجم
 دادرسي آيين و التيتشک قانون ٩٢ ماده اعمال يتقاضا ،يادار لتعدا وانيد عمومي هيأت

 قانون ١٣ ماده و ١٢ ماده ١ بند اساس بر تاًينها و نوبت از خارج يدگيرس و يادار عدالت وانيد
  ».دارم بيتصو خيتار از را عنه معترض مصوبه ابطال يتقاضا يادار عدالت وانيد

  :است ريز قرار به اعتراض مورد قسمت در تعرفه متن
  يکيتفک  حدنصابيکسر عوارض ـ٧ماده«
 يشهردار از و بوده تيمالک سند يدارا که کيتفک قابل مساحت با يينهايزم يبرا: الف

 ضوابط  حدنصاباز کمتر يقطعات کيتفک ياجرا اثر در چنانچه ندينما  ميرا کيتفک يتقاضا
  حدنصابيکسر مترمربع هر يازا به ٥ ماده ونيسيکم موافقت از پس باشد، داشته را کيتفک
  . گردد اخذ يکيتفک  حدنصابيکسر عوارض عنوان بهاي  منطقه متيق برابر ٤ شده نييتع

 تيرعا بااند  نموده افتيدر تيمالک سند ٢١/٥/١٣٨١ خيتار از قبل که يينهايزم: ب
  : گردند  مييکيتفک  حدنصابيکسر عوارض مشمول عدم اي مشمول ريز طيشرا

 يشهردار مجوز بدون و بوده) ينسق (تيمالک سند فاقد که يينهايزم نيمالک: ١ ـب
 ثبت اداره توسط ٢١/٥/١٣٨١ خيتار از قبل و نموده احداث خود نيزم يرو بر يانياع

 ونيسيکم يرأ داشتن صورت در. اند شده تيمالک سند افتيدر به موفق امالک و اسناد
 ثبت ادارات از کي هر نامه اب آن پرداخت و يساختمان مهيجر اخذ بر يمبن صد ماده

 پاسخ. ندينما مراجعه يشهردار به جواب افتيدر جهت ... و مخابرات گاز، برق، آب، اسناد،
 صورت در( يکيتفک  حدنصابيکسر اعالم و يکاربر نييتع با مربوط ادارات به استعالم

 وانهپر صدور هنگام به يول. گردد  ميصادر يوجه افتيدر بدون )يکيتفک  حدنصابيکسر
 يکسر عوارضاي  منطقه متيق برابر کي زانيم به )يکسر درصورت( يساختمان

  . گردد اخذ يکسر متراژ در يکيتفک حدنصاب
 تيمالک سند خود نيزم يبرا ٢١/٥/١٣٨١ خيتار از قبل يمتقاض چنانچه: ٢ ـب

 با و )انياع فاقد ينهايزم( باشد ننموده احداث يانياع چگونهيه آن يرو بر و کرده افتيدر
 نحوه. ندينما همراجع يشهردار به جواب افتيدر جهت الذکر فوق ادارات از کي هر نامه
  . باشد  مي١ ـ ب بند طيشرا مانند به آن به پاسخ عمل

 هيجواب اخذ جهت يشهردار به مراجعه هنگام به ينسق ملک يمتقاض چنانچه: ٣ ـب
 از قبل يساختمان پروانه خود، ينسق ملک يبرا ... و مخابرات گاز، برق، آب، ادارات يبرا الزم
 مهيجر پرداخت بر يمبن صد ماده ونيسيکم يرأ يدارا اي و دينما ارائه ٢١/٥/١٣٨١ خيتار

  . گردد ينمي کيتفک  حدنصابيکسر عوارض پرداخت مشمول باشد يساختمان
 افتيدر منظور به الزم هيجواب اخذ جهت ٢١/٥/١٣٨١ خيتار از بعد که يانيمتقاض: ج

 دراند  نموده افتيدر تيمالک سند يحت اي و ندينما  ميمراجعه يشهردار به تيمالک سند
  :گردد عمل ريز شرح به مربوطههاي  هياستعالم پاسخ
 هيجواب اخذ جهت ٢١/٥/١٣٨١ خيتار از بعد که تيمالک سند افتيدر انيمتقاض: ١ـ ج

 اعالم و يکاربر نييتع با امالک و اسناد ثبت اداره به پاسخ ند،ينما  ميمراجعه يشهردار به الزم
 گردد  نميافتيدر يوجه مقطع نيا در و صادر) يکسر صورت در (يکيتفک  حدنصابيکسر

 افتيدر و يکيتفک  حدنصابتيرعا با آن، يبرا يساختمان پروانه صدور زمان در است يهيبد
  . است يالزام يکيتفک  حدنصابيکسر عوارض بابت ازاي  منطقه متيق برابر چهار

 هيجواب اخذ جهت ٢١/٥/١٣٨١ خيتار از بعد که تيمالک سند فاقد انيمتقاض: ٢ ـج
 آنان ملک و ندينما  ميمراجعه يشهردار به ... و مخابرات گاز، برق، آب، ادارات يبرا الزم
 بنا احداث چنانچه و باشد يساختمان مهيجر اخذ بر يمبن صد ماده ونيسيکم يرأ يدارا

 يکيتفک  حدنصابيکسر صورت در باشد داشته مطابقت يليتفض طرح مصوب يکاربر با
 گردد صادر فوق ادارات پاسخ يوجه افتيدر بدون مقطع نيا در آن، يکسر مقدار اعالم با
 بابت ازاي  منطقه متيق برابر چهار افتيدر مجدد يساختمان پروانه صدور زمان در يول

  . است يالزام يکيتفک  حدنصابيکسر عوارض
 با باشد داشته را نظر مورد ملک معامله انجام درخواست يتقاضم چنانچه: ٣ ـج

 رييتغ بابت از يوجه گونه چيه يکيتفک  حدنصابيکسر مقدار اعالم و يکاربر نوع نييتع
 که است يضرور نکته نيا ذکر کنيول شد نخواهد اخذ کيتفک  حدنصابيکسر و يکاربر

 عوارض اخذ بر عالوه ياختمانس پروانه صدور زمان در گردد ديق مفاصاحساب صدور در
 برابر چهار زانيم به يکيتفک  حدنصابيکسر عوارض مربوطه، جدول برابر يکاربر رييتغ
  . بود خواهد وصول قابل و يدارائ روزاي  منطقه متيق

 زمان در باشد ٢١/٥/١٣٨١ خيتار از بعد تيمالک سند يدارا يمتقاض اگر: ٤ ـج
 باشد يکيتفک  حدنصابيکسر يدارا چنانچه دنظرمور ملک يبرا يساختمان پروانه صدور

  . بود خواهد وصول قابل يدارائاي  منطقه متيق برابر چهار زانيم به
  : ٧ مادههاي  تبصره

 )١٠١ ماده اعمال( يشهردار قيطر از آنها يکيتفک اقدامات که يينهايزم: ١تبصره  
  . دگردن  نمييکيتفک  حدنصابيکسر عوارض پرداخت مشمول شده، انجام

 يشهر يطرحها اي و ابانيخ ضيتعر اي و احداث ياجرا در که يينهايزم: ٢تبصره
   .گردند  نمييکيتفک  حدنصابيکسر عوارض پرداخت مشمولاند  شده ليتبد کوچکتر قطعات به

 باشد  مي١٣٧٠ سال از قبل آنها تيمالک سند صدور خيتار که يينهايزم: ٣تبصره
  . گردند  نمييکيتفک  حدنصابيکسر عوارض پرداخت مشمول

 اخذ رديگ تعلق آنها به يکيتفک  حدنصابيکسر عوارض که يامالک هيکل :٤تبصره
   ».است يالزام بوده تيمالک سند يدارا که ملک قدرالسهم به نسبت کيتفک يقانون عوارض

 حهيال موجب به رشت شهر ياسالم يشورا سيرئ مذکور، تيشکا به پاسخ در
  :که است داده حيتوض ١١/٣/١٣٩٦ ـ ش/٢٧٣/٩٦ شماره

  يادار عدالت وانيد عمومي هيأت محترم استير«
  احترام و سالم با

 بر يمبن ٩٥/١٢٧٦ پرونده کالسه بـه ينيز انيشکر حمزه يآقا تيشکا خصوص در
 عوارض عنوان تحت رشت شهر ١٣٩٥ الس خدمات يبها و عوارض تعرفه از ٧ ماده ابطال
  :رساند يم ستحضارا به ليذ شرح هب کيتفک  حدنصابکسر

 کيتفک از هايشهردار قدرالسهم با يارتباط ماده نيا موضوع عوارض ـ الف بند پاسخ
 نام کيتفک عوارض عنوان به آن از يشاک که ها،يشهردار قانون ١٠١ ماده برابر امالک

 در. است شده ذکر ماده نيهم ليذ ١ تبصره در صراحت به موضوع نيا و ندارداند  برده
 و تراکم زانيم متفاوت، يهايکاربر اساس بر مختلفهاي  پهنه در رشت شهر يليتفص طرح
 که يملک مساحت چنانچه. است شده مشخص پروانه، صدور جهت ملک مساحت حداقل

 يليتفص طرح در نهيمع  حدنصاباز شيب اي و برابر شده پروانه صدور درخواست آن يبرا
 شده مشخص حداقل از کمتر ملک متراژ چنانچه اما. رديگ  نميتعلق آن به يعوارض باشد
 يشهرساز و يمعمار يعال يشورا ٥ ماده ونيسيکم موافقت اعالم صورت در باشد

 جهت به فوق موارد در. رديگ  ميقرار ماده نيا موضوع عوارض مشمول يکسر زانيم به
 جمله از مختلف ليدال به را ييها نهيهز متعاقباً که يشهرساز و يفن ضوابط تيرعا عدم
 کند،  ميليتحم هايشهردار به شده حادثهاي  سرانه کاهش جبران و تراکم بردن باال

  .دينما  مياعمال را ماده نيا موضوع عوارض پروانه صدور هنگام در رشت يشهردار
 مجوز با چه شوند  ميکيتفک ١٠١ ماده ضوابط از خارج که يامالک خصوص در لذا
 صورت به و اطالع بدون چه و متر ٥٠٠ ريز اژمتر با ينهايزم مانند باشد بوده يشهردار

 پس و باشد گرفته صورت مجوز بدون زين ساز و ساخت و کيتفک عمل در ملک يقانونغير
 اي ندينما مراجعه يشهردار به ساختمان پروانه صدور و يشهر انشعابات اخذ جهت آن از

 ميتقس رشيپذ به مجبور هايشهردار ،يادار اي و ييقضا مراجع حکم به که يموارد در
 شده مجزا قطعات که يصورت در فقط باشند، ليتفص طرح در مطروحه ضوابط از خارج
 و يفن ضوابط تيرعا عدم ليدل به قطعات نيا يبرا مشخصاً باشند، نهيمع  حدنصابفاقد

 پروانه صدور يشهرساز و يفن ضوابط تيرعا عدم ليدل به ،يکسر زانيم به ،يشهرساز
 يناش  حدنصابفقدان نيا چنانچه. رديگ  ميصورت مـاده نيا موضوع ضعوار اخذ اب يساختمان

 به باشد يليتفص طرح ياجرا يراستا در اي و يعمرانهاي  طرح ياجرا در يشهردار عمل از
  .رديگ  نميقرار ماده نيا موضوع عوارض مشمول ماده نيا ليذ ٣ و ٢هاي  تبصره صراحت

 جبران به ک،يتفک  حدنصاباز نيمز يکسر به توجه با شورا نيا ـ ب بند پاسخ
 محل در تراکم شيافزا و خدمات  تأمينمعابر، جاديا مانند خدمات ارائه از يناشهاي  نهيهز
 ١ تبصره شوراها، قانون ٧١ ماده ١٦ بند ،يشهردار قانون ٥٥ ماده ٢٦ بند به استناد با و

 افزوده ارزش بر اتيمال ونقان در نکهيا به توجه با و افزوده ارزش بر اتيمال قانون ٥٠ ماده
 نشده بيني پيش ندارند، را کيتفک ضابطه حداقل که يامالک به خدمات ارائه يبرا يعوارض
  .است کرده مذکور مصوبه بيتصو به اقدام است،

. باشد  ميکيتفک عوارض به مربوط يهمگ خواهان استناد مورد آراء ـ ج بند پاسخ
 عنوان ١٠١ ماده در آنچه بر مازاداي  نهيهز کيتفک هنگام در رشت يشهردار که يحال در

 ملک کيتفک صرف به نه عنه، رضعتم عوارض. دينما  نميليتحم شهروندان بر است، شده
 هم آن منطقه، هر در ساز و ساخت جهت مجاز متراژ حداقل يکسر وجود صورت در بلکه

 افتيدر انشهروند از باشد،  مييليتفص طرح ياصل يمتول که ٥ ماده ونيکمس مجوز با
 و است شده گرفته يليتفص طرح از قاًيدق زين کيتفک  حدنصابيکسر عنوان. شود مي
 مورد گونه نيا گردد  مياخذ ١٠١ ماده برابر که کيتفک عوارض با ،يلفظ تشابه جهت به

 عمل در و است يلفظ صرفاً قرابت نيا که يحال در. است شده واقع هجمه و اعتراض
 زـين ادعا نيا صدق اثبات جهت. ودـش  نميولـوص کيفکت بابت عنه معترض عوارض
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 که يينهايزم است شده اعالم صراحت به ماده نيهم ليذ ١ تبصره در رسد  ميعرض به
 پرداخت مشمول شده، انجام) ١٠١ ماده اعمال (يشهردار قيطر از آنها کيتفک اقدامات

  .گردند  نمييکيتفک  حدنصابيکسر
 بند و هايشهردار قانون ٥٥ ماده ٢٦ بند (يقانون صراحت و فوق اتيدفاع به نظر هيالنها

 در و) افزوده ارزش بر اتيمال قانون ٥٠ ماده ١ تبصره و شوراها التيتشک قانون ٧١ ماده ١٦
 بر ديتاک با و ندينما  ميتيرعا را يشهر مقررات و ضوابط که يشهروندان حقوق حفظ يراستا
 در مندرج صراحت به هايشهردار قانون ١٠١ ادهم با يشاک اعتراض مورد عوارض عيتجم عدم

 يکسر عوارض بر يمبن رشت شهر ياسالم يشورا مصوبه ابقاء ،عنه معترض ماده ليذ ١ تبصره
 آن از آن، فراوان تبعات و موضوع تيحساس به توجه با ضمناً. تمناست مورد کيتفک حدنصاب
 مساعدت موضوع، شتريب نييتب و دفاع جهت يدگيرس جلسه در تا خواستارم موکداً مرجع
  ».نديفرما دعوت را شورا نيا ندهينما و فرموده

 نيمعاون و سيرئ حضور با ٥/١٠/١٣٩٦ خيتار در يادار عدالت وانيد عمومي هيأت
 از پس و شد ليتشک وانيد شعب دادرسان و مستشاران و رؤسا و يادار عدالت وانيد

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

  عمومي هيأت يرأ
 يمعمار و يشهرساز يعال يشورا سيتاس قانون ٥ ماده موجب به نکهيا به توجه با

 شهر يشورا و يشهردار و بوده مذکور ماده ونيسيکم با يکيتفک  حدنصاببيتصو ران،يا
 کيتفک ب حدنصايکسر يبرا عوارض بيتصو نيبنابرا ندارند، يقانون فهيوظ راستا نيا در
 و دارد رتيمغا زين قانون با و است خارج شهر ياسالم يشورا يقانون اراتياخت از

 عدالت وانيد دادرسي آيين و التيتشک قانون ١٣ و ٨٨ مواد و ١٢ ماده ١ بند به مستند
  .شود  ميابطال بيتصو خيتار از ١٣٩٢ سال مصوب يادار

  يمرتضي علي اشراق ديوان عدالت اداري ـ معاون قضايي
  

  ٩/١١/١٣٩٦                                                         ـ ه٥٤٧٣٧ت/١٤١٧٩٩رهشما
  در خصوص خروج شركت خدمات عمومي و بهداشتي صنعتينامه  تصويب

نامه اجرايي تشخيص،  آيين) ٢( و خدمات درماني صنعت نفت از پيوست شماره 
  ي اقتصاديها ها و بنگاه بندي فعاليت انطباق و طبقه

 سازمان برنامه و بودجه کشور ـ وزارت  نفتيي ـ  و دارايوزارت امور اقتصاد
 و يي و دارايشنهاد وزارت امور اقتصادي به پ٤/١١/١٣٩٦ران در جلسه يوزهيأت 

) ٤٤( اصل چهل و چهارم ي کليهااستي سيقانون اجرا) ٣(و ) ٢(به استناد مواد 
 :دب کريتصو ـ ١٣٨٧مصوبي ـ قانون اساس

 صنعت نفت از ي و خدمات درماني صنعتي و بهداشتيشرکت خدمات عموم
ها و  تي فعاليبند ص، انطباق و طبقهي تشخيينامه اجرا نييآ) ٢(وست شماره يپ

قانون اصالح ) ٢( مصرح در ماده يک از سه گروه اقتصادي با هر ي اقتصاديها بنگاه
 ي اسالمي جمهوري و فرهنگياع، اجتمي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصاديمواد

نامه بي موضوع تصوي اصل چهل و چهارم قانون اساسي کليهااستي سيران و اجرايا
 .شود ي خارج م٧/٦/١٣٨٨ک مورخ ٤٣١٨١ت /١١٥٣٢٠شماره 

  اسحاق جهانگيريجمهور ـ  رئيسمعاون اول 
  

  ٩/١١/١٣٩٦                                                         ـ ه٥٤٩٩٥ت/١٤١٧٤٢رهشما
تسويه بدهي ناشي از تعهدات دولت جمهوري اسالمي در خصوص نامه  تصويب

   به منظور تعديل ارزش ريالالمللي ترميم و توسعه  به بانك بينايران
  يي  و دارايوزارت امور اقتصاد

 ران ي اي اسالمي جمهوريبانک مرکز
 ١٨٦١٤ـ ٢٢٨٦١٣/٢١شنهاد شماره ي به پ٤/١١/١٣٩٦وزيران در جلسه هيأت 

 و به استناد ماده واحده قانون اجازه يي و داراي وزارت امور اقتصاد١٦/١٠/١٣٩٦مورخ
س يران در مقررات کنفرانس منعقده در برتن وودز مربوط به تأسيمشارکت دولت ا
 :ب کردي آن تصويو اصالحات بعدـ ١٣٢٤مصوب ي ـ المللنيصندوق و بانک ب

 خود يران مجاز است از محل منابع داخلي اي اسالمي جمهوريبانک مرکزـ ١
ارد و هشتصد و نود و چهار يلي و پرداخت مبلغ هفتصد و نود و چهار م تأميننسبت به

ست و شش و هشتاد و هفت صدم يک هزار و هشتصد و بي و يون و هشتصد و سيليم
 ي از تعهدات دولت جمهوري ناشيه بدهيال بابت تسوير) ٧٩٤ر٨٩٤ر٨٣١ر٨٧/٨٢٦(

 .ديال اقدام نمايل ارزش ريم و توسعه به منظور تعدي ترميالملل نيران به بانک بي اياسالم
 الزم را در ين کتبي، تضمين بدهيه اي بابت تسويي و دارايوزارت امور اقتصادـ ٢

 .ران قرار دهدي اي اسالمي جمهوريار بانک مرکزياخت
  ق جهانگيريجمهور ـ اسحا رئيسمعاون اول 

  ٩/١١/١٣٩٦                                                         ـ ه٥٤١٣٣ت/١٤١٦٨١رهشما
  در خصوص عضويت آقايان سيدضياء هاشمي و مهدي حجتنامه  تصويب

   در شوراي سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسالمي ايران
  يقات و فناوريوزارت علوم، تحق

  راني اي اسالمي جمهوريو کتابخانه ملسازمان اسناد 
و مورخ /٢٢٣٨٣٠شنهاد شماره ي به پ٤/١١/١٣٩٦وزيران در جلسه هيأت 

قانون ) ٤(ماده ) ٦( و به استناد بند يقات و فناوري وزارت علوم، تحق٢٩/٩/١٣٩٦
 :ب کرديتصو ـ ١٣٤٩ مصوب ـران ي ايس سازمان اسناد مليتأس

 سازمان اسناد يت در شوراي عضوي برا حجتي و مهدياء هاشميد ضيان سيآقا
  .شوند ين مييران تعي اي اسالمي جمهوريو کتابخانه مل

  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 
  

  ٩/١١/١٣٩٦                                                         ـ ه٥٤٣٠٥ت/١٤١٦١٢رهشما
 و نوسازي صنايع ايران گذاري سازمان گسترش در خصوص سرمايهنامه  تصويب

  در طرح توليد كاغذ از كربنات كلسيم در شهرستان خرامه استان فارس
 وزارت صنعت، معدن و تجارت

 ١٩/٢/١٣٩٦ مورخ ٤٨٦٦١/٦٠شنهاد شماره ي به پ٤/١١/١٣٩٦وزيران در جلسههيأت 
 ين اجراقانو) ٣(ماده ) الف( بند ياصالح) ٣(وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد تبصره 

 :ب کرديتصو ـ ١٣٩٥مصوب  ي ـقانون اساس) ٤٤( اصل چهل و چهارم ي کليها استيس
سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران مجاز است در طرح توليد كاغذ از کربنات 

 ست هزار تن در شهرستان خرامه استان فارس مشروطيم با ظرفيت توليد ساالنه بيـکلس
قانون ) ٣(ماده ) الف(اصالحي بند ) ٣(ند مندرج در تبصره به انجام فراخوان عمومي و فرآي

 . کنديگذار هيسرماـ ١٣٩٥مصوب ـ قانون اساسي) ٤٤(هاي كلي اصل چهل و چهارم اجراي سياست
  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 

  
  ٩/١١/١٣٩٦                                                         ـ ه٥٤٥٥٥ت/١٤١٧١٢رهشما

 يوزارت دادگستر يي ـ و دارايوزارت امور اقتصاد  ـوزارت آموزش و پرورش
  يوزارت راه و شهرساز

   ٨/٥/١٣٩٦ مورخ ٧٩٨٢٢شنهاد شماره ي به پ٤/١١/١٣٩٦وزيران در جلسه هيأت 
  ) ١٢( و به استناد ماده يي و داراي وزارت امور اقتصاديوزارت آموزش و پرورش و با همکار

  ـ١٣٩٥مصوب  ي ـردولتي غي و پرورشي و اداره مدارس و مراکز آموزشسيقانون تأس
 مازاد بر يها و اراض  ساختمانيط واگذاريمت فروش و اجاره و شراين قيينامه نحوه تع نييآ
 :ر تصويب کردياز وزارت آموزش و پرورش را به شرح زين

 
  ها  تمان ساخيط واگذاريمت فروش و اجاره و شراين قيينامه نحوه تع نييآ

 از وزارت آموزش و پرورشي مازاد بر نيو اراض
 مازاد يها و ساختمانيشود اراضيبه وزارت آموزش و پرورش اجازه داده م ـ١ماده

 مدارس يانداز نامه جهت راه نيين آين و مقررات و مفاد اياز خود را مطابق قوانيبر ن
  .  واگذار کندا فروش به مؤسسان مدارس مذکوري به صورت اجاره يردولتيغ

از برابر ضوابط و مقررات مربوط و ي مازاد بر ني ساختمان و اراضيي نها تأييدـ٢ماده
ر ي، در هر سال به عهده وزي مردم به مدارس دولتيمشروط به مختل نشدن دسترس

  .  استي از معاونان ويکيا يآموزش و پرورش 
ان يحداکثر تا پاه يا ناحيادارات آموزش و پرورش شهرستان، منطقه  ـ١تبصره

از خود را به اداره کل آموزش و ي مازاد بر نيهانيها و زماسفند ماه هر سال، ساختمان
 به مؤسسان ي قابل واگذاريها و اراضپرورش مربوط اعالم و ادارات کل موظفند ساختمان

 به ادارات آموزش و پرورش ين ماه هر سال جهت اقدام بعديان فرورديرا حداکثر تا پا
  .نديه ابالغ نمايا ناحيستان، منطقه شهر

 ک دورهيزان حداقل ي را به مييهاوزارت آموزش و پرورش ساختمان ـ٢تبصره
نامه جهت  نيين آيت مدارس موضوع ايا ادامه فعالي يانداز  راهي سه ساله، برايليتحص

کشور ز مدارس ي و توسعه و تجهيه سازمان نوسازيديکند که بر اساس تائياجاره واگذار م
  .  به عنوان مدرسه را داشته باشنديبردارت بهرهيقابل

 يالت بانکيا تسهي و ي آموزشي و ساختمان با کاربري که از اراضيمؤسسان ـ٣ماده
 ساختمان يس مدرسه استفاده نکرده باشند در واگذاريا تأسي ي آموزشيد فضاي خريبرا

 از يط مساويباشند و در شراي متينامه در اولونيين آياز موضوع اي مازاد بر نيو اراض
  . باشنديت ميان در اولوي، فرهنگيردولتيان مؤسسان مدارس غيم

نامه توسط  نيين آي فروش و اجاره امالک موضوع ايه برايمت پايق ـ٤ماده
  .رديگيده صورت ميق مزاي از طريشود و واگذارين ميي تعي دادگستريکارشناس رسم
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 به صورت نقد يم قرارداد واگذاريله را به هنگام تنظد ثمن معاميدار بايخر  ـ۵ماده
با )  پنج سالي طيمانده حداکثر در اقساط مساوي و باقي درصد نقديحداقل س(ا اقساط ي

  . ز کندي کل کشور واريدارشود، به حساب خزانهيده اعالم مي مزاي که در آگهيطيشرا
پرداخت کامل ثمن دار پس از يت به نام خري سند مالکيانتقال قطع  ـتبصره

  .معامله انجام خواهد شد
ن يا ساختمان فرسوده موضوع ايمه تمام يا ساختمان نين ي که زميمؤسس  ـ٦ماده

ماه از ) ١٨(و ) ٣٠(، )٣٦(کند موظف است حداکثر ظرف مدت ي ميدارين نامه را خرييآ
 در  مدرسهيل و بازسازيب نسبت به احداث، تکميل مورد معامله به ترتيخ تحويتار

. ز مدارس کشور اقدام کندي و توسعه و تجهيچارچوب ضوابط و مقررات سازمان نوساز
تا ) ٣( نظارت استان حسب مورد از ي فوق با درخواست مؤسس و موافقت شورايهامهلت

  . د استيماه قابل تمد) ٩(
 چنانچه يلين سال تحصي به شروع اولي مهلت مقرر منتهيبا انقضا  ـتبصره

ص ي و با تشخي مدرسه اقدام نکند، با اخطار قبلياندازنسبت به راه) مؤسس(دار يخر
  . نظارت استان قرارداد قابل فسخ خواهد بوديشورا

 قرارداد اجاره و فروش با يط و ضمانت اجرايوزارت آموزش و پرورش شرا  ـ٧ماده
 ١٣٨٠مصوب  ـ  دولتي از مقررات ماليم بخشيقانون تنظ) ٦(ت ماده يمؤسسان را با رعا

  . کندين مييها و ضوابط مربوط تع نامه نيير آيو ساـ 
قانون ) ٥(ت ماده يع و اجاره را با رعايوزارت آموزش و پرورش نمونه قرارداد ب ـ تبصره

و قانون ـ  ١٣٩٣مصوب  ـ )٢( دولت ي از مقررات ماليم بخشي از مواد به قانون تنظيالحاق برخ
نامه، نيين آيو اـ  ١٣٩٥مصوب يـ  ردولتي غي پرورش ويس و اداره مدارس و مراکز آموزشيتأس

 يهانهيت پرداخت هزيد مسئوليساله بودن مدت قرارداد اجاره، ق ط فسخ قرارداد، سه يبا درج شرا
 امکان انتفاع از ي که برايانهيفات و هر نوع هزي و تنظيرات جزئي آب، برق، گاز، تلفن، تعميمصرف

  .کنديم ميه و تنظي باشد، توسط مستأجر تهيرورمورد اجاره در طول مدت اجاره ض
   قالب  را درييها و ساختمانيوزارت آموزش و پرورش مجاز است صرفاً اراض  ـ٨ماده

 آنها به نام وزارت يت قطعي قرار دهد که سند مالکيفروش و اجاره در طرح واگذار
 وزارت آموزش و يندگيران با نماي اي اسالميا به نام دولت جمهوريآموزش و پرورش و 

  . ثبت شده باشد) سادا (يي اجرايهاپرورش بوده و در سامانه اموال دستگاه
 از ملک واگذار شده يآموزش غير و استفادهير نوع کاربرييمؤسس حق تغ ـ٩ماده

ي ردولتي غي و پرورشيس و اداره مدارس و مراکز آموزشيخارج از چارچوب قانون تأس
  . را نداردـ ١٣٩٥مصوب  ـ

ط مندرج در قرارداد ينامه و شرانيين آي که مؤسس طبق مفاد ايدر صورت ـ١٠هماد
تواند در چارچوب  ي نظارت استان، مياقدام نکند آموزش و پرورش پس از اخذ نظر شورا

  .  کند قرارداد نسبت به فسخ قرارداد اقدام 
اد اعم از  قرارديا ضمانت اجراهاير، اجرا يدر صورت بروز اختالف در تفس ـ١١ماده

ران يوزهيأت ب ير آموزش و پرورش و تصويشنهاد وزيا اجاره، موضوع اختالف به پيانتقال 
ک نفر داور سوم و در صورت ي قرارداد و يهاندگان طرفي مرکب از نمايداورهيأت به 

 محل و در صورت عدم ي دادگستريک حقوقدان به انتخاب کانون وکالي، يعدم تراض
، وکالء و کارشناسان قوه يدان به انتخاب مرکز امور مشاوران حقوقک حقوقيوجود کانون، 

  .االجراء است ن الزمي طرفياد شده براهيأت ي يرأ. ه محل، ارجاع خواهد شديقضائ
  .نامه استنيين آي موضوع اينفک قراردادهاينامه جزء النيين آيمفاد ا ـ١٢ماده

  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 
  

  ٩/١١/١٣٩٦                                                         ـ ه٥٤٧٢٧ت/١٤١٨٠١رهشما
  هـ ٥٣٥٠٦ت/٧٨٧٣٣نامه شماره  اصالح تصويب

  ٣/٧/١٣٩٥مورخ 
 سازمان برنامه و بودجه کشور  ـ رويوزارت ن يي ـ و دارايوزارت امور اقتصاد

 راني اي اسالمي جمهوريبانک مرکز
  ٢/٧/١٣٩٦ مورخ١٢٦٠٣٣/٥٧ شنهاد شمارهي به پ٤/١١/١٣٩٦ران در جلسه يوز تأيه

 ي و هشتم قانون اساسيکصد و سي و به استناد اصل يي و دارايوزارت امور اقتصاد
 :ب نموديران تصوي اي اسالميجمهور

  :شود ير اصالح مي به شرح ز٣/٧/١٣٩٥هـ مورخ ٥٣٥٠٦ت/٧٨٧٣٣نامه شماره  بيتصو
ران ي برق ايرويع و انتقال نيد، توزي تولير تخصصشرکت ماد«، عبارت )٢(در بند ـ ١

  .شود ي م»ادشدهيشرکت «ن عبارت يگزي جا»)ريتوان(
  :شود يالحاق م) ٢(ر به عنوان تبصره به بند يمتن زـ ٢

 و شرکت ي برق حرارتيرويد ني تولي و طلب شرکت مادر تخصصيبده ـ تبصره
) حسب مورد(گر يکدياز / به ) ريتوان (راني برق ايرويع و انتقال نيد، توزي توليمادر تخصص

  .گرددينامه اعمال حساب م بين تصويبابت اقالم موضوع ا
  :شود يم) ٣(ن بند يگزير جايمتن زـ ٣
) ١( به دولت مطابق مقررات مربوط محاسبه و بر اساس ماده ي انتقاليها يبدهـ ٣

نامه  نييو آ ـ ١٣٩٤صوب م ـ  کشوري نظام مالير و ارتقايپذ د رقابتيقانون رفع موانع تول

 به وزارت ١٧/٥/١٣٩٤هـ مورخ ٥٢٢٣٠ت/٦١٢٤٠نامه شماره  بي آن موضوع تصويياجرا
  .شود ي اعالم ميي و دارايامور اقتصاد

  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 
  

  ٩/١١/١٣٩٦                                                          ـ ه٤٩١١١ت/١٤١٦٩٩رهشما
  ٤/٤/١٣٩٢ك مورخ ٤٩١١١ت/٧٧٩٨٠نامه شماره  تصويب) ١(اصالح بند 
 يي و دارايوزارت امور اقتصاد ـ وزارت صنعت، معدن و تجارتي ـ وزارت جهادکشاورز

جمهور و  سيي ريشنهاد معاونت حقوقي به پ٤/١١/١٣٩٦وزيران در جلسه هيأت 
  :ران تصويب کردي ايسالم اي جمهوري و هشتم قانون اساسيکصد و سي استناد اصل به

پس «، عبارت ٤/٤/١٣٩٢ک مورخ ٤٩١١١ت/٧٧٩٨٠نامه شماره بيتصو) ١(در بند 
  .شودي اضافه م»پس چوبيچ« بعد از عبارت »ربطي ذيافت مجوز از مراجع قانونياز در

  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 
  

  ٩/١١/١٣٩٦                                                         ـ ه٥٤٧٨٠ت/١٤١٥٨٩رهشما
  نامه تشويق صادركنندگان نمونه آيين) ٢(ماده ) ب(اصالح بند 

 وزارت صنعت، معدن و تجارت
 ٢٤/٧/١٣٩٦ مورخ ١٦٦٥٩٢/٦٠شنهاد شماره ي به پ٤/١١/١٣٩٦وزيران در جلسه هيأت 

 ي اساس و هشتم قانونيکصد و سيوزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل 
 :ب کرديران تصوي اي اسالميجمهور

نامه شماره بيق صادرکنندگان نمونه موضوع تصوينامه تشونييآ) ٢(ماده ) ب(بند 
و ) ج (ي آن لغو و عنوان بندهاي و اصالحات بعد٩/٢/١٣٨٠هـ مورخ ٢٤١٥٢ت/٤٥٢٢

 .شود ياصالح م) ج(و ) ب (يبه بندها) د(
  ريجمهور ـ اسحاق جهانگي رئيسمعاون اول 

  
  ٩/١١/١٣٩٦                                                         ـ ه٥٤٧٣٩ت/١٤١٧٢٤رهشما

  ) ٢٢(نامه اجرايي ماده  اصالحي آيين) ١(اصالح ماده 
  دولتمالي قانون تنظيم بخشي از مقررات 

 سازمان برنامه و بودجه کشور  ـ مسلحيروهاي نيبانيوزارت دفاع و پشت
 ٢٩/٤٨/١١٣/٢٤٢٠٦ به پيشنهاد شماره ٤/١١/١٣٩٦سه هيأت وزيران در جل

 وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و به استناد اصل يکصد و ١١/٧/١٣٩٦مورخ 
 :سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران تصويب کرد

قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ) ٢٢(نامه اجرايي ماده اصالحي آيين) ١(در ماده 
قرارگاه مرکزي «، عبارت ٢٩/٦/١٣٨٥هـ مورخ ٢٧٠٥٥ت/٧٦٧٣٨نامه شماره وضوع تصويبم

 »))ص(االنبياءقرارگاه مهندسي رزمي و پدافند غيرعامل حضرت خاتم) (ص(االنبياءحضرت خاتم
 .شود مي»))ص(االنبياءقرارگاه مهندسي خاتم(ستاد کل نيروهاي مسلح «جايگزين عبارت 

  ر ـ اسحاق جهانگيريجمهو رئيسمعاون اول 
  

  ٩/١١/١٣٩٦                                                                 ١٤١٤٨٩/٥٥٠٣٧رهشما
  ٤/١١/١٣٩٦هـ مورخ ٥٥٠٣٧ت/١٣٩٨٩٦نامه شماره  اصالح تصويب

  يوزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک
  يي و دارايوزارت امور اقتصاد  ـ مسلحيروهاي نيبانيوزارت دفاع و پشت

 سازمان برنامه و بودجه کشور ـ  وزارت صنعت، معدن و تجارت
ـ ٥٥٠٣٧ت/١٣٩٨٩٦نامه شماره بيتصو) ١(بند ) ب(جزء ) ٤(نکه در قسمت ينظر به ا ه

، »)کينيپاراکل (يراپزشکيپ« يهانامه مذکور عبارتبيتصو) ٢( و در جدول بند٤/١١/١٣٩٦مورخ
ژه ي ويهاتخت بخش مراقبت«، »)POSTCCU(ژه ي ويهابان مراقبتيتخت بخش پشت«

ا يمار يه و نوزادان بي، کودکان، ريژه عمومي ويها مراقبتيهاتخت بخش«، »)C.C.U (يقلب
ژه ي ويهاتخت بخش مراقبت« و ») RICU و  PEDICU ،N.I.C.U جنرال،I.C.U( نارس
، »Post CCU تخت بخش«، »کينيپاراکل« يهارت عبارتب به صوي به ترت»)BICU (يسوختگ

و  »N.I.C.U.RICU و Ped ICU جنرال، I.C.Uتخت بخش «، »C.C.Uتخت بخش «
 .شودي اصالح اعالم مير شده است، مراتب براي تحر»BICUتخت پوشش «

  هيأت دولت ـ محسن حاجي ميرزاييبير د
  

  ٢٤/١٠/١٣٩٦                                                                       ٩٤/٩٩٠/ هـرهشما
   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري١٥٢ الي ١٤٨رأي شماره  اصالحيه

  مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايران
 الي ١٤٨ رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره هاردهمچنظر به اينكه در سطر 

پس از  ١٧/٤/١٣٩٦ مورخ ٢١٠٦٥منتشر شده در روزنامه رسمي شماره  ٢٦/٢/١٣٩٦ مورخ ١٥٢
 از قلم افتاده كه» و مصوبه شوراي اسالمي شهر كرج«عبارت » ١٣٩٥بهاي خدمات سال «عبارت 

  . رساند بدين وسيله اصالح و به آگاهي مي
  معاون مديركل هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ عشق آبادي

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

