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

۵۰۰تومان تک شماره

  ۱  سازمان اداري و استخدامي كشور  ٦/٦/١٣٩٧  كارگيري بازنشستگان   اصالح قانون ممنوعيت بهقانون

  ۲  وزارت كشور  ١٤/٦/١٣٩٧  اسالمي ايرانقانون دائمي شدن قانون استخدام نيروي انتظامي جمهوري 

  بخشنامه :  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع١٣١٤رأي شماره 
  ۲  دادگستري استان گلستان  ۱۶/۵/۱۳۹۷   رئيس كل دادگستري استان گلستان١٣/٩/١٣٩٥ ـ ١/٥٨٥١/٩٠٢١شماره 

   ١ـ٣ ابطال بند : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع١٣١٦رأي شماره 
   معاون توسعه منابع و پشتيباني٦/١١/١٣٩٥ ـ ٥٥٦١٣از بخشنامه شماره 

  سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور
  ۳  شهرداريها و دهياريهاي كشورازمان س  ۱۶/۵/۱۳۹۷

نامه در خصوص تعيين وزارت نيرو به عنوان دستگاه مسئول كميسيون مشترك  تصويب
  رهاي روسيه و آلماناقتصادي جمهوري اسالمي ايران با كشو

ـ وزارت امور خارجهوزارت  ١٨/٦/١٣٩٧   ۴   نيرو 

  )با اعتبار حداكثر يك ماه براي ترخيص(نامه در خصوص ثبت سفارش  تصويب
ـ وزارت صنعت، وزارت  ١٨/٦/١٣٩٧  )به استثناي خودرو( براي واردات كاال   اقتصادي و دارايي 

ـ گمرك جمهوري اسالمي ايران   ۴  معدن و تجارت 

  هاي  سازمان١٣٩٧هاي هزينه خدمات سال   تعرفهنامه در خصوص تعيين  ويبتص
آباد غرب، ارگ جديد، الوان، بيرجند،  مناطق ويژه اقتصادي بجنورد، بوشهر، پيام، اسالم

  دوغارون و پتروشيمي
٣١/٤/١٣٩٧  

    امور اقتصادي و داراييوزارت
  دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد 

   اقتصاديو ويژه تجاريـ  صنعتي
۴  

  
  
  
  
  

  ٢٤/٦/١٣٩٧                                                                    ٥١٢٢٩/٢٨٦ره شما
  حجت االسالم والمسلمين جناب آقاي دكتر حسن روحاني

  رياست محترم جمهوري اسالمي ايران
مي قانون اساسي جمهوري اسال) ١٢٣(در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم 

كارگيري بازنشستگان كه با عنوان طرح  ايران قانون اصالح قانون ممنوعيت به
فوريتي به مجلس شوراي اسالمي تقديم شده بود، با تصويب در جلسه علني روز  يك
  . شود  و تأييد شوراي محترم نگهبان، به پيوست ابالغ مي٦/٦/١٣٩٧شنبه مورخ  سه

  يرئيس مجلس شوراي اسالمي ـ علي الريجان

  ٢٧/٦/١٣٩٧                                                                           ٨٤١١٧ره شما
  سازمان اداري و استخدامي كشور

 در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران به پيوست
 شنبه  جلسه علني روز سهكه در» كارگيري بازنشستگان قانون اصالح قانون ممنوعيت به«

مورخ ششم شهريورماه يكهزار و سيصد و نود و هفت مجلس شوراي اسالمي تصويب و 
 ٥١٢٢٩/٢٨٦ به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره ٢١/٦/١٣٩٧در تاريخ 

  .گردد  مجلس شوراي اسالمي واصل گرديده، جهت اجرا ابالغ مي٢٤/٦/١٣٩٧مورخ 
  حانيجمهور ـ حسن رو رئيس

  
   كارگيري بازنشستگان  اصالح قانون ممنوعيت بهقانون

كارگيري بازنشستگان  واحده قانون ممنوعيت به  ماده) ١(  تبصره ـواحده ماده
  :شود شرح ذيل اصالح مي  به٢٠/٢/١٣٩٥مصوب 

 ۱۳۹۷ماه  شهريورسي و يكم  نبهش  
 

 ۲۱۴۱۵ شماره چهارمسال هفتاد و 

)۱۰۸۳( 
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 )ج(و ) ب(، )الف(كارگيري بازنشستگان، در سمتهاي مذكور در بندهاي   بهـ١تبصره
 كارگيري همچنين به.  مجاز است٨/٧/١٣٨٦يريت خدمات كشوري مصوب قانون مد) ٧١(ماده

  . بازنشستگان در نيروهاي مسلح با مجوز فرمانده معظم كل قوا مجاز است
از مجموع نيروهاي %) ١(درصد كارگيري بازنشستگان وزارت اطالعات تا سقف يك به

 . باشد ه مذكور مجاز ميشاغل رسمي اين وزارتخانه در هر رده مديريتي صرفاً در وزارتخان
، آزادگان باالي سه سال اسارت و فرزندان شهدا از %)٥٠( درصد جانبازان باالي پنجاه

 .باشند شمول اين قانون مستثني مي
 شنبه مورخ ششم شهريورماه واحده در جلسه علني روز سهقانون فوق مشتمل بر ماده 

 ٢١/٦/١٣٩٧ شد و در تاريخ يكهزار و سيصد و نود و هفت مجلس شوراي اسالمي تصويب
  .به تأييد شوراي نگهبان رسيد

  رئيس مجلس شوراي اسالمي ـ علي الريجاني
  

  ٢٥/٦/١٣٩٧                                                                      ٥١٥٤٩/٣٩٥ره شما
  حجت االسالم والمسلمين جناب آقاي دكتر حسن روحاني

  سالمي ايرانرياست محترم جمهوري ا
ايران قانون  قانون اساسي جمهوري اسالمي) ١٢٣(در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم 

كه با عنوان طرح دائمي قانون استخدام نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران دائمي شدن 
شدن قانون استخدام ناجا به مجلس شوراي اسالمي تقديم شده بود، با تصويب در جلسه علني 

  .شود  و تأييد شوراي محترم نگهبان، به پيوست ابالغ مي١٤/٦/١٣٩٧شنبه مورخ روز چهار
  رئيس مجلس شوراي اسالمي ـ علي الريجاني

  
  ٢٧/٦/١٣٩٧                                                                             ٨٤١١٩ره شما

  كشوروزارت 
 اساسي جمهوري اسالمي ايران به پيوستدر اجراي اصل يكصد و بيست و سوم قانون 

كه در جلسه » قانون دائمي شدن قانون استخدام نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران«
شنبه مورخ چهاردهم شهريورماه يكهزار و سيصد و نود و هفت مجلس  علني روز چهار

ي نامه  به تأييد شوراي نگهبان رسيده و ط٢١/٦/١٣٩٧شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ 
 مجلس شوراي اسالمي واصل گرديده، جهت اجرا ٢٥/٦/١٣٩٧ مورخ ٥١٥٤٩/٣٩٥شماره 

  .گردد ابالغ مي
  جمهور ـ حسن روحاني رئيس

  
  قانون دائمي شدن قانون استخدام نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران

 ٢٠/١٢/١٣٨٢ مصوب جمهوري اسالمي ايران قانون استخدام نيروي انتظامي ماده واحدهـ 
  .شود با اصالحات و الحاقات بعدي از تاريخ انقضاي مدت اجراي آزمايشي آن، دائمي مي

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ چهاردهم شهريورماه 
 ۲۱/۶/۱۳۹۷يكهزار و سيصد و نود و هفت مجلس شوراي اسالمي تصويب شد و در تاريخ 

  .رسيدبه تأييد شوراي نگهبان 
  رئيس مجلس شوراي اسالمي ـ علي الريجاني

  
  ٤/٦/١٣٩٧                                                                           ٩٦/١٠٣٤هـ شماره

  بسمه تعالي
  جناب آقاي اكبرپور

  مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايران رئيس هيأت
  با سالم

 ١٣١٤عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه   از رأي هيأتيك نسخه 
 ١٣/٩/١٣٩٥ـ ١/٥٨٥١/٩٠٢١بخشنامه شماره « :با موضوع ١٦/٥/١٣٩۷مورخ 

جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست  ».رئيس كل دادگستري استان گلستان
  .گردد ارسال مي

  مهدي دربينعمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ  مديركل هيأت
  

  ٩٦/١٠٣٤:     کالسه پرونده١٣١٤: شماره دادنامه  ١٦/٥/١٣٩٧: تاريخ دادنامه
   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:مرجع رسيدگي

   آقاي محمد محسني:شاكي
 ١٣/٩/١٣٩٥ ـ ١/٥٨٥١/٩٠٢١ ابطال بخشنامه شماره :موضوع شکايت و خواسته

  رئيس کل دادگستري استان گلستان

 ١/٥٨٥١/٩٠٢١ي به موجب دادخواستي ابطال بخشنامه شماره  شاک:کار گردش
 رئيس کل دادگستري استان گلستان را خواستار شده و در جهت ١٣/٩/١٣٩٥ـ 

  :تبيين خواسته اعالم کرده است که
 ـ ١/٥٨٥١/٩٠٢١گونه که مستحضريد در بخشنامه شماره  احتراماً همان«

شکايت کيفري بايد مبلغ يکصد  ... :دارد  بند اول و شق آخر آن بيان مي١٣/٩/١٣٩٥
هزار ريال اخذ گردد و اخذ اين مبلغ بايد بر اساس هر موضوع شکايت صورت گيرد نه 
هر شکواييه لذا شکواييه موضوعيت نداشته چنانچه در يک شکواييه سه يا چهار 

و نيز ... عنوان اتهامي طرح شود بايد هزينه هر کدام از آنها به صورت مجزا اخذ شود
الذکر که مقرر  ايان ذکر است بيان دارم بند دوم و شق دوم بخشنامه به شماره فوقش

در حالي ... باشد شکايت هر يک از اصحاب دعوا يک موضوع مستقلي مي: ... دارد مي
رسد در استان تهران و  شود و به نظر مي که اين رويه فقط در استان گلستان اجرا مي

با توجه به اينکه طبق . شود جاري نيست و اجرا نميمازندران و ساير استانهاي ديگر 
 قانون اساسي همه افراد در برابر قانـون يکسان هستند در حـالي کـه ٢٠ و ١٩اصل 

رسد تمايز اجراي قانون   بـه نظر مي١٣/٩/١٣٩٥ ـ ١/٥٨٥١/٩٠٢١بخشنامه شمـاره 
 ٤٠، ٣٤، ٢٢صول رسد تناقض با ا در استان گلستان با ساير استانها است و به نظر مي

 از قانون اساسي دارد و برخالف تساوي مردم در برابر قانون است و طبق اصل ١٧٠و 
دولت جمهوري اسالمي ايران براي رسيدن به اهداف :  قانون اساسي بيان شده است٣

اصل دوم مکلف به رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امکانات عادالنه براي همه در تمام 
الذکر و تجويز اصل  بناء عليهذا با بيان موارد فوق. باشد عنوي ميهاي مادي و م زمينه
 ١٣/٩/١٣٩٥ـ١/٥٨٥١/٩٠٢١ قانون اساسي بدين وسيله تقاضاي ابطال بخشنامه ١٧٠

  ».مورد استدعاست
 ثبت دفتر اداره کل ١٢/١٢/١٣٩٦ ـ ٢٤٤٥اي که به شماره  شاکي طي اليحه

 و  قانون تشکيالت١٣ا در اجراي ماده هيأت عمومي شده، ابطال بخشنامه مورد اعتراض ر
  و از تاريخ تصويب آن درخواست١٣٩٢آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 

  .کرده است
  : متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زير است

  هاي قضايي بخش حوزه/ رؤساي محترم دادگستريها«
  دادستانهاي محترم عمومي و انقالب

  با سالم
هاي مختلفي در  در وصول هزينه دادرسي شکايت کيفري رويهنظر به اينکه 

هاي  سطح استان وجود دارد لذا موارد ذيل جهت ايجاد وحدت رويه در سطح حوزه
  :گردد قضايي استان ابالغ مي

شاکي بايد هزينه « قانون آيين دادرسي کيفري ٥٥٩ـ با توجه به ماده ١
لذا در » طرح شکايت تاديه نمايددادرسي شکايت کيفري را برابر قانون در هنگام 

هاي جدول شمـاره   موضوع تعرفه١٣٩٥ بودجه کل کشور در سال ١٦جدول شماره 
 تعيين شده است که از آن جمله ١٤٠١٠١ خـدمات قضايي در رديف درآمدي ٥

 ٠٠٠/٥٠درخواست تعقيب کيفري بـه مراجع قضايي عالوه بـر حقوق مقرر بـه مبلغ 
گونه که  باشد، لذا همان  ريال مي٠٠٠/٥٠ت کيفري بـه مبلغ ريال و تعرفه هـر شکاي

سابقاً اعالم گرديد، براي هر شکايت کيفري بايستي مبلغ يکصد هزار ريال اخذ گردد 
و اخذ اين مبلغ بايستي بر اساس هر موضوع شکايت صورت گيرد نه هر شکواييه لذا 

ار عنوان اتهامي طرح شکواييه موضوعيت نداشته چنانچه در يک شکواييه سه يا چه
  .شود بايستي هزينه هر کدام از آنها به صورت مجزا اخذ شود

اند و هر يک درخواست تعقيب  ـ در مواردي که چند نفر از وقوع جرمي متضرر شده٢
شود چرا که شکايت هر يک از  اند نيز اين قاعده رعايت مي کيفري متهم واحد را نموده

باشد که چون قابليت رسيدگي توأمان را دارد با هم  اصحاب دعوا يک موضوع مستقلي مي
  .گردد لذا بايستي در هر مورد هزينه مستقلي اخذ شود رسيدگي مي

ـ در موضوع اعتراض به قرارهاي قابل تجديدنظر دادسرا در دادگاه و قرارهاي ٣
دادگاه در مرحله تجديدنظر بايستي از اين قاعده تبعيت کرد و چنانچه در خصوص 

 مختلف قرار صادر شده باشد و فرد نسبت به هر کدام که اعتراض داشت اتهامات
 قانون ٤٣٥بايستي هزينه تجديدنظر خواهي به آن قرار را تاديه نمايد چرا که ماده 

دادگاه تجديدنظر استان و ديوان عالي کشور «آيين دادرسي کيفري نيز مقرر داشته 
و اين يک » کند ده رسيدگي ميفقط نسبت به آنچه مورد تجديدنظر خواهي واقع ش

نمايند جاري است  اي است که در تمام محاکمي که رسيدگي تجديدنظري مي قاعده
هاي هر تجديدنظر خواهي نيز بايستي به صورت مجزا  لذا با توجه به اين قاعده هزينه

  .و مستقل محاسبه شد

http://www.RRK.IR
http://www.DASTOUR.IR
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ين هاي قضايي مسئوليت مستقيم جهت نظارت بر اجراي ا رؤساي محترم حوزه«
  »ـ رئيس کل دادگستري استان گلستان.»دستورالعمل را دارند

در پاسخ به شکايت مذکور، رئيس کل دادگستري استان گلستان طي اليحه 
  : توضيح داده است که١٦/١٠/١٣٩٦ ـ ١/٧٠٦٢/٩٠٢١شماره 
  والمسلمين جناب آقاي بهرامي دام عزهاالسالم  حضرت حجت«

  رياست محترم ديوان عدالت اداري 
   اهداي سالم و تحيتبا

رساند، در خصوص پرونده کالسه  با احترام، به استحضار حضرت عالي مي
 موضوع شکايت آقاي محمد محسني به طرفيت رئيس کل ٩٦٠٩٩٨٠٩٠٥٨٠١١٠٤

 ١٣/٩/١٣٩٥ ـ ١/٥٨٥١/٩٠٢١دادگستري استان گلستان مبني بر ابطال بخشنامه شماره 
  :شود به شرح ذيل دفاعيات اعالم مي

 مابين دادسراهاي  به لحاظ حدوث اختالف في١٣٩٥بخشنامه موصوف در سال : اوالً
سراسر استان در کارگروه مشورتي استان مطرح و به صورت بخشنامه به تمام محاکم 
و دادسراهاي استان جهت ايجاد رويه واحد ابالغ شده است و يک بخشنامه مشورتي 

ليت طرح در ديوان عدالت اداري را داشته آور نداشته تا قاب بوده و هيچ گونه جنبه الزام
باشد و بخشنامه  باشد چرا که تفسير قضايي از صالحيت ديوان عدالت اداري خارج مي

  .جنبه مشورتي داشته است
 صادر شده و در ١٣٩٥صرف نظر از اين موضوع بخشنامه صادره در سال : ثانياً

 ٧/١٠/١٣٩٦ ـ ١/٦٩١٠/٩٠٢١ کارايي نداشته است با اين حال در تاريخ ١٣٩٦سال 
بخشنامه مذکور لغو گرديده است چرا که بعد از صدور بخشنامه صادره کارگروه علمي 
دادستاني کل کشور جهت ايجاد هماهنگي در دادسراهاي کل کشور در پاسخ 

اند که اخذ هزينه دادرسي دعواي کيفري بايد بر اساس  دادستان بانه اعالم نموده
تعداد شکايت يا موضوع شکايت و از آنجا که طبق ماده شکواييه صورت گيرد و نه 

 قانون آيين دادرسي کيفري وظيفه دادستان کل کشور ايجاد هماهنگي بين ٢٨٨
دادسراهاي کل کشور بوده لذا عمالً بخشنامه کارايي نداشته است لذا تقاضاي 

  ».رسيدگي و رد شکايت مطروحه را دارم
 با حضور رئيس و ١٦/٥/١٣٩٧ريخ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تا

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

  
  رأي هيأت عمومي

سال  قانون آيين دادرسي کيفري مصوب ٥٥٩با توجه به اينکه به موجب ماده 
 شاکي بايد هزينه شکايت کيفري را برابر قانون در هنگام طرح شکايت تاديه ١٣٩٢

هاي   در تعيين تعرفه١٣٩٥کند و در قوانين بودجه ساالنه از جمله قانون بودجه سال 
خدمات قضايي، هزينه تقديم دادخواست و درخواست تعقيب کيفري به مراجع 

ر گرفته است نه عناوين اتهامي و يا تعداد قضايي، معيار و مالک نظر قانونگذار قرا
 رئيس کل ١٣/٩/١٣٩٥ ـ ١/٥٨٥١/٩٠٢١شاکيان، بنابراين بخشنامه شماره 

در مواردي که عناوين (دادگستري استان گلستان که براي هر موضوع شکايت 
در مواردي که شاکيان (و براي هر شاکي ) مجرمانه در يک شکواييه متعدد است

هزينه جداگانه در نظر گرفته است، خالف ) ه تنظيم کرده اندمتعدد يک شکايت نام
 قانون ٨٨ و ماده ١٢ ماده ١قانون و خارج از حدود اختيارات بوده و مستند به بند 

  .شود  ابطال مي١٣٩٢تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 
                                 رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدکاظم بهرامي 

                                            
  ٤/٦/١٣٩٧                                                                             ٤٣١/ ٩٦هـ شماره

  بسمه تعالي
  رجناب آقاي اكبرپو

  مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايران رئيس هيأت
  :با سالم

 مـورخ   ١٣١٦عمومي ديوان عدالت اداري به شـماره دادنامـه            يك نسخه از رأي هيأت    
  : با موضوع ١٦/٥/١٣٩۷

 معـاون توسـعه منـابع و        ٦/١١/١٣٩٥ــ         ٥٥٦١٣ از بخشنامه شماره     ١ـ٣ابطال بند   «
جهـت درج در روزنامـه رسـمي بـه           ».ن شـهرداريها و دهياريهـاي كـشور       پشتيباني سـازما  

  .گردد پيوست ارسال مي

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

  ٩٦/٤٣١:    کالسه پرونده١٣١٦: شماره دادنامه     ١٦/٥/١٣٩٧: تاريخ دادنامه
  ري هيأت عمومي ديوان عدالت ادا:مرجع رسيدگي

   آقاي حسن خانجاني موقر:شاكي
 دستورالعمل نحوه هزينه کرد مواد ١ـ٣ ابطال بند :موضوع شکايت و خواسته

 توسط معاون ٦/١١/١٣٩٥ ـ ٥٥٦١٣ بودجه شهرداري ابالغي به شماره ١٧ و ١٦
توسعه منابع و پشتيباني سازمان شهرداريها و دهياريهاي کشور به معاونين امور 

  ي سراسر کشور عمراني استانداريها
 دستورالعمل نحوه ١ـ٣ شاکي به موجب دادخواستي ابطال بند :کار گردش

 ٦/١١/١٣٩٥ ـ ٥٥٦١٣ بودجه شهرداري که طي شماره ١٧ و ١٦هزينه کرد مواد 
توسط معاون توسعه منابع و پشتيباني سازمان شهرداريها و دهياريهاي کشور به 

ور ابالغ شده است را خواستار شده و در معاونين امور عمراني استانداريهاي سراسر کش
  :جهت تبيين خواسته اعالم کرده است

  رياست محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري«
  سالم عليکم

رساند معاون توسعه منابع و پشتيباني سازمان شهرداريها  وسيله به استحضار مي بدين
حوه هزينه کرد مواد  ن٦/١١/١٣٩٥ ـ ٥٥٦١٣و دهياريهاي کشور طي دستورالعمل شماره 

 ١ـ٣تعيين و ابالغ کرده و در بند  بودجه ساليانه شهرداريها را در رديفهاي جداگانه ١٧ و ١٦
تواند براي سهولت و تسريع در هزينه کرد اعتبارات  شوراي اسالمي شهر مي«: مقرر داشته

ا به شهردار  ر١٧ و ١٦، اختيار هزينه کرد کل يا بخشي از اعتبارات  ماده ١٧ و ١٦ماده 
رسد به داليل زير بند ياد شده مغاير با قوانين و  در حالي که به نظر مي» .تفويض نمايد

  :باشد کننده مي خارج از حدود اختيارات مقام تصويب
 قانون اساسي، حدود وظايف و اختيارات ١٠٠ـ به موجب قسمت  اخير اصل ١

ون تشکيالت، وظايف و کند و در قان شوراهاي اسالمي کشور را قانون معين مي
 و اصالحات ١٣٧٥انتخابات شوراهاي اسالمي کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 

بعدي که در مقام تعيين وظايف و اختيارات شوراهاي اسالمي کشور بوده، در هر جا 
که تفويض اختيار از سوي شورا ضرورت داشته، آن را تصريح کرده، همانند تبصره بند 

ن مرقوم که اجازه انجام معامالت را تا نصاب خاصي به شهردار داده  قانو٧١ ماده ١٤
اصوالً وظايف و اختيارات تعييني براي هر مقامي، به اين معناست که همان . است

مقام رأساً و مستقالً آن را انجام دهد و تفويض اختيار امري خالف اصل است که نياز 
  .باشد  به همين گونه ميبه تصريح داد و در مورد شوراي اسالمي شهر نيز

» اهداء و قبول اعانات و هدايا به نام شهر« قانون شهرداري ٥٥ ماده ١٠ـ بند ٢
از وظايف شهرداري قرار داده است، بنابراين براي » با تصويب شوراي اسالمي شهر«را 

تواند اين تصميم خود را  اما زماني مي. اهداي هرگونه هديه تصميم شهردار الزم است
ند که آن تصميم به تصويب شوراي اسالمي شهر هم برسد و آنها با در نظر عملي ک

خود در اين باره تصميم » نظارت استصوابي«گرفتن صرفه و صالح شهر و بر مبناي 
 دستورالعمل ابالغي در حقيقت، در صدد حذف دخالت شورا، با يک ١ ـ ٣بند . بگيرند

. اري رأساً در اين باره تصميم بگيردباشد تا شهرد تفويض اختيار کلي، به شهردار مي
انجمن سابقه (در حالي که قانونگذار، با گنجاندن قيد تصويب شوراي اسالمي شهر 

  .قصد داشته با مداخل دادن شورا صرفه و صالح اهالي شهر رعايت شود) شهر
ـ در هيچ يک از قوانين و مقررات موجود، به سازمان شهرداريها اجازه داده ٣

 وظايف شوراي اسالمي شهر را تعيين يا آن را تغيير يا درباره تفويض نشده تا شرح
 قانون شهرداري، سازمان مذکور به ٦٢اختيار تصميم  بگيرد و اصوالً به موجب ماده 

منظور راهنمايي و ايجاد هماهنگي در امور شهرداريها و آمورش کارکنان شهرداريها و 
ق همان قانون بر عهده وزارت کشور  که طبايفيمچنين نظارت بر حسن اجراي وظه

گذاشته شده، تشکيل شده و مرجعي نيست که بتواند با وضع مقررات، درباره کيفيت 
  .اعمال وظايف و اختيارات شوراي اسالمي شهر تصميم بگيرد

 دستورالعمل نحوه ١ ـ ٣بند : بنابراين نظر به مراتب مرقوم و به جهت اينکه اوالً
 ٦/١١/١٣٩٥ ـ ٥٥٦١٣ بودجه شهرداري ابالغي به شماره ١٧ و ١٦هزينه کرد مواد 

رسد و   قانون شهرداري به نظر مي٥٥ ماده ١٠ قانون اساسي و بند ١٠٠مغاير با اصل 
معاون سازمان شهرداريها و دهياريهاي کشور، صاحب صالحيت براي وضع چنين : ثانياً

  ».اي نبوده است، استدعاي ابطال آن را دارد مقرره
  : مورد اعتراض به قرار زير استمتن مقرره
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  الزامات اجرايي: فصل سوم«
تواند براي سهولت و تسريع در هزينه کرد  ـ شوراي اسالمي شهر مي١ـ٣  

 را ١٧ و ١٦، اختيار هزينه کرد کل يا بخشي از اعتبارات ماده ١٧ و ١٦اعتبارات ماده 
  ».به شهردار تفويض نمايد

عه منابع و پشتيباني سازمان شهرداريها و در پاسخ به شکايت مذکور، معاون توس
  :دهياريهاي کشور توضيح داده است که

  رياست محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري«
  با سالم

 ٩٦٠٩٩٨٠٩٠٥٨٠٠٣٦٧ پيرامون پرونده ١/٤/١٣٩٦احتراماً، بازگشت به اخطاريه مورخ 
واسته به خ» حسن خانجني موقر«در خصوص دادخواست آقاي ) ٩٦/٤٣١کالسه (
»  بودجه شهرداري١٧ و ١٦ از دستورالعمل نحوه هزينه کرد مواد ١ ـ ٣ابطال بند «

 ه عنوان اليحه دفاعيهر را ببـه طرفيت سازمان شهرداريها و دهياريهاي کشور، مراتب زي
  :رساند بـه استحضار مي

به «: دارد  با اصالحات بعدي، اشعار مي١٣٣٤ قانون شهرداري مصوب ٦٢ـ ماده ١
نظور راهنمايي و ايجاد هماهنگي در امور شهرداريها و آموزش کارکنان شهرداريها و م

همچنين نظارت در حسن اجراي وظايفي که طبق اين قانون به عهده وزارت کشور گذاشته 
اين سازمان . شود بيني و تاسيس مي شده است سازمان متناسبي در وزارت کشور پيش

ظر تکميل و همواره مهندسين و کارشناسان تحصيل موظف است تشکيالت خود را از هر ن
هاي مختلف مورد نياز شهرداريها را که داراي مدارک علمي و تخصصي باشند  کرده در رشته

هاي مهم اصالحات  در اختيار داشته باشد تا به منظور بازرسي شهرداريها و تهيه برنامه
» ...يها مورد استفاده قرار گيردشهري و ساختماني شهرها و بهبود و مديريت سازمان شهردار

به موجب اين ماده، تمشيت امور شهرداريها به عهده سازمان شهرداريها و دهياريها قرار 
 هيأت وزيران موجوديت يافته و عهده ٨/٥/١٣٦٥گيرد و سازمان متبوع طي مصوبه مورخ  مي

رابطه با شهرداريها در ... دار وظايف گوناگون وزارت کشور اعم از نظارت، راهبري، حمايت و 
  .شده است
طرز تنظيم برنامه و بودجه و «نامه مالي شهرداريها   آيين٢٥ـ به موجب ماده ٢

تفريغ بودجه و نحوه تفکيک وظايف و فعاليتها و انطباق بودجه با برنامه و همچنين 
طرز برآورد درآمد و هزينه به موجب دستورالعملي خواهد بود که به وسيله وزارت 

بر همين اساس سازمان شهرداريها و دهياريهاي » .ويب و ابالغ خواهد شدکشور تص
کشور از باب اعمال وظيفه قانوني خود، همه ساله نسبت به ابالغ بخشنامه بودجه 

  .نمايد شهرداريها اقدام مي
 بودجه شهرداريها، در راستاي ١٧ و ١٦ـ دستورالعمل نحوه هزينه کرد مواد ٣

با توجه . ويه نحوه مصرف اعتبارات تهيه و ابالغ شده استساماندهي و ايجاد وحدت ر
شورا « قانون تشکيالت شوراهاي اسالمي کشور ٧١ ماده ١٤به تبصره ذيل بند 

تواند اختيار تصويب و هزينه کرد تا ميزان معيني از اعتبارات شهرداري را به  مي
يده است که شورا  دستورالعمل ابالغي ذکر گرد١ ـ ٣در بند » .شهردار واگذار نمايد

تواند بخشي از اختيارات خود را در اين مورد به شهرداري واگذار نمايد که عيناً  مي
باشد، بنابراين با عنايت به اختيارات  منطبق بر تبصره ماده قانوني اشاره شده مي

قانوني وزارت کشـور و سـازمان شهرداريـها و دهياريها، ايـراد قانوني در اين خصوص 
عنه، فاقد محمل  عنه از دستورالعمل مبحوث رد و ابطال بندهاي معترضوجود ندا

 قانون تشکيالت و ١٠اکنون با عنايت به موارد معنونه و به استناد ماده . قانوني است
  ».آيين دادرسي ديوان عدالت اداري، رد شکايت شاکي مورد استدعاست

ور رئيس و  با حض١٦/٥/١٣٩٧هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 
معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد 
  .و پس از بحث و بررسي با اکثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است

  
  رأي هيأت عمومي

 قانون تشکيالت، وظايف و انتخابات ٧١ ماده ١٢ نظر به اينکه طبق مقررات بند 
 و اصالحات بعدي ١٣٧٥المي کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال شوراهاي اس

تصويب بودجه، اصالح و متمم بودجه و تفريغ بودجه ساالنه شهرداري و موسسات و 
نامه مالي شهرداريها از جمله اختيارات و مسئوليتهاي  شرکتهاي وابسته با رعايت آيين

ها حق ورود به حيطه شوراي اسالمي شهر است و سازمان شهرداريها و دهياري
 ـ ٥٥٦١٣ از بخشنامه شماره ١ ـ ٣اختيارات شوراهاي اسالمي را ندارند، بنابراين بند 

 معاون توسعه منابع و پشتيباني سازمان شهرداريها و دهياريهاي کشور ٦/١١/١٣٩٥
 ماده ١مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات سازمان مذکور است و مستند به بند 

 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ٨٨ و ماده ١٢
  .شود  ابطال مي١٣٩٢

                                 رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدکاظم بهرامي 
                                            

  ٢٥/٦/١٣٩٧                                                            هـ ٥٥٧٥٩ت/٨١١٧٤ رهشما
نامه در خصوص تعيين وزارت نيرو به عنوان دستگاه مسئول كميسيون  تصويب

  مشترك اقتصادي جمهوري اسالمي ايران با كشورهاي روسيه و آلمان
  نيرو ـ وزارت امور خارجه وزارت

  ه استناد شنهاد وزارت امور خارجه و بي به پ١٨/٦/١٣٩٧ت وزيران در جلسه أهي
 :ب کرديران تصوي اي اسالمي جمهوري و هشتم قانون اساسيکصد و سياصل 

 ي اسالمي جمهوري مشترک اقتصادونيسيرو به عنوان دستگاه مسئول کميوزارت ن
         .شودين مييه و آلمان تعي روسيران با کشورهايا

  اسحاق جهانگيري جمهور ـ رئيسمعاون اول 
  

  ٢١/٦/١٣٩٧                                                             هـ٥٥٧٥٨ت/٨١٨٤٠ رهشما
) با اعتبار حداكثر يك ماه براي ترخيص(نامه در خصوص ثبت سفارش  تصويب

  )به استثناي خودرو(براي واردات كاال 
   اقتصادي و دارايي ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ گمرك جمهوري اسالمي ايرانوزارت

  به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد١٨/٦/١٣٩٧زيران در جلسه هيأت و
 :ران تصويب کردي اي اسالمي جمهوري و هشتم قانون اساسيکصد و سياصل 

  براي واردات کاال) با اعتبار حداکثر يک ماه براي ترخيص( ثبت سفارش ـ١
نامه داراي قبض انبار اماکن  ويبکه تا قبل از تاريخ تصويب اين تص) به استثناي خودرو(

 صنعتي و ويژه اقتصادي باشند بدون انتقال ارز و از محل ارز -گمرکي، مناطق آزاد تجاري 
  .متقاضي بالمانع است

باشد،  مي١/٥/١٣٩٧ ترخيص کاالهايي که تاريخ صدور ثبت سفارش آنها قبل از ـ٢
نامه آيين) ١٠(ماده ) ٢(بند اصالحي ) ٣(بدون رعايت سقف ارزشي واردات موضوع تبصره 

هـ ٥٥٥٤٩ت/٤٩٧٥١نامه شماره واردات و صادرات موضوع تصويب اجرايي قانون مقررات
 . بالمانع است٢١/٤/١٣٩٧مورخ 

  جمهور ـ اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس       
  

  ٢/٥/١٣٩٧                                                            هـ   ٥٥٤٩٥ت/٥٦٣٧٥ رهشما
  ١٣٩٧هاي هزينه خدمات سال   تعرفهنامه در خصوص تعيين  تصويب
  آباد غرب، هاي مناطق ويژه اقتصادي بجنورد، بوشهر، پيام، اسالم سازمان

  ارگ جديد، الوان، بيرجند، دوغارون و پتروشيمي
   امور اقتصادي و داراييوزارت

  ويژه اقتصاديدبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و 
 مورخ ١١٣٥/١٠/٩٧٢شماره شنهاد ي به پ٣١/٤/١٣٩٧ت وزيران در جلسه أهي

 دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي ١٣/٣/١٣٩٧
 ايران قانون تشكيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي جمهوري اسالمي) ٤(و به استناد ماده 

  :ـ تصويب كرد١٣٨٤ـ مصوب 
، ٦/٦/١٣٩٥هـ مورخ ٥٣٢١٩ت/٦٧٣٣٧نامه شماره  تصويب) ٥( اجراي بند ـ در١
هاي مناطق ويژه اقتصادي بجنورد، بوشهر،   سازمان١٣٩٧هاي هزينه خدمات سال  تعرفه

آباد غرب، ارگ جديد، الوان، بيرجند، دوغارون و پتروشيمي به شرح جداول  پيام، اسالم
  .شوند لت است، تعيين مي كه تأييد شده به مهر دفتر هيأت دو٭پيوست
ـ سازمان مسئول هر يك از مناطق ويژه اقتصادي ضمن رعايت صرفه و صالح و ٢

تواند  بنيان، مي گذاري و بهبود وضعيت واحدهاي توليدي دانش ايجاد جذابيت سرمايه
هاي مصوب براي واحدهاي توليدي  حداكثر تا بيست و پنج درصد تخفيف نسبت به تعرفه

  .ال نمايدبنيان اعم دانش
  جمهور ـ اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . رجوع شود(www.rrk.ir)جهت مشاهده ضمائم و جداول پيوست به پرتال روزنامه رسمي كشور ٭ ـ 
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