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

تومانتک شماره ۵۱ ۰۰

  ١  راجعم و ساير كشور، دادگاهها شعب ديوان عالي  ١/٧/١٣٩٩    هيأت عمومي ديوان عالي كشور٧٩٦رأي وحدت رويه شماره 

  ٣  راجعم و ساير كشور، دادگاهها شعب ديوان عالي  ٨/٧/١٣٩٩  شور هيأت عمومي ديوان عالي ك٧٩٧رأي وحدت رويه شماره 

 ٥ نسبت به بند ١٣اعمال ماده :  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع٨١٥رأي شماره 
  ٤  شوراي اسالمي شهر ميانه  ٢٥/٦/١٣٩٩   مصوب شوراي اسالمي شهر ميانه صادر شد١٣٩١ تعرفه عوارض محلي سال ٢٢ماده 

 تعرفه ٣٢ و ٢٦ابطال بندهاي : مي ديوان عدالت اداري با موضوع هيأت عمو٨١٦رأي شماره 
 و تعرفه نحوه تعيين وصول بها ١٣٩٦ تعرفه سال ٢ و تبصره١٣٩٦ تعرفه سال ٣٢، بند ١٣٩٨سال

  خدمات مديريت پسماند عادي شهر شوراي اسالمي شهر بهشهر از تاريخ تصويب
  ٥  شوراي اسالمي شهر بهشهر  ٢٥/٦/١٣٩٩

اعالم تعارض، :  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع٨٢٠ و ٨١٩ي ها رأي شماره
كارگيري نيروهاي طرحي خارج از مقررات قانون مديريت خدمات كشوري بوده و پرداخت  به

  باشد  حقوق و مزاياي آنها از محل تأمين اعتبار اختصاص يافته جهت اجراي طرح مي
هاي صادره مبني بر  نتيجتاً دادنامه. ماني هستندو متفاوت با كاركنان قراردادي و رسمي و پي

  رد شكايت صحيح و منطبق با موازين قانوني است

  ٦  شعب ديوان عدالت و ساير مراجع اداري  ٢٥/٦/١٣٩٩

  ٢٧/٧/١٣٩٩  روي درگاه ملي مجوزهاي کشور   شناسه يکتاي مجوز بر دريافت ونامه درخصوص ثبت تصويب
ـ وزارت امور    اقتصاديوزارت صنعت، معدن و تجارت 

ـ وزارت نيرو  ـ وزارت جهادکشاورزي     و دارايي 
ـ سازمان حفاظت  ـ وزارت راه و شهرسازي  وزارت نفت 

ـ سازمان ثبت اسناد و امالک کشور محيط   زيست 
  معاونت حقوقي رييس جمهور

٧  

گي جديد و بافندگي هاي ريسند گذاري در طرح  سرمايه فراخوان عمومي،نامه در خصوص تصويب
  ٨  وزارت صنعت، معدن و تجارت  ٢٧/٧/١٣٩٩   توسط سازمان گسترش و نوسازي منابع ايرانجنوبيفته استان خراسانياتوسعهدر مناطق کمتر

  ٨  صندوق توسعه ملي  ٢/٧/١٣٩٩   ي صندوق توسعه ملي امناأتي ه٢/٧/١٣٩٩جلسه  مصوبات

  
  
  
  
  

  ٢٨/٧/١٣٩٩                                                              ١١٧٢٤/١٥٢/١١٠رهشما
  رمديرعامل محترم روزنامه رسمي كشو
  عالي   هيأت عمومي ديوان٩٩/٣٤روية قضايي رديف       گزارش پروندة وحدت

 به شرح ذيل تنظيم و جهت انتشار ١/٧/١٣٩٩ ـ ٧٩٦كشور با مقدمه و رأي شمارة 
  .                   دگرد ارسال مي

  معاون قضايي ديوان عالي كشور ـ غالمعلي صدقي

  مقدمه
 ٩٩/٣٤رديف روية وحدت پروندة ر در مورد عمومي ديوان عالي كشو هيأت جلسة 
ن ي و المسلم االسالم حجترياست   به ١/٧/١٣٩٩شنبه، مورخ   روز سه٨:٣٠رأس ساعت 
شور و با حضور ک  عالي   س محترم ديوان ي مقدم، رئيداحمد مرتضوي سيجناب آقا
رؤسا، ان ي كشور و با شركت آقا كل محترم دادستان نمايندة ، ي محمد علميجناب آقا

 عمومي تشكيل  كشور، در سالن هيأت عالي شعب ديوانكلية معاون   يمستشاران و اعضا
پرونده و طرح و بررسي  شد و پس از تالوت آياتي از كالم اهللا مجيد و قرائت گزارش 

نده محترم يدر خصوص مورد و استماع نظر نماكننده   نظريات مختلف اعضاي شركت
روية   صدور رأي وحدت گردد، به  مي  ذيل منعكس  رتيبت  كشور كه به  كل دادستان 

  . منتهي گرديد١/٧/١٣٩٩ ـ ٧٩٦شمارة ي يقضا 

 ١٣٩٩  ماه آبـانازدهمي نبهـشكي
 

 ٢٢٠٢٨ شماره ششمسال هفتاد و 

)١٣٣٥( 
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  گزارش پرونده: الف
ن ي کشور به ايوان عاليرساند، بر اساس آراء واصله از شعب مختلف د يبه استحضار م

در  کشور يوان عالي و هشتم ديستم و سي شعب بينکه از سويمعاونت، با توجه به ا
 به لحاظ ييربا  به عمل آمده مربوط به بزه آدميخواه  به فرجاميدگيخصوص امکان رس

، آراء مختلف ٢٣/٢/١٣٩٩ مصوب يرياالجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعز الزم
ي کشور، گزارش امر وان عالي ديأت عموميصادر شده است، جهت طرح موضوع در ه

 :شود يم ميل تقديشرح ذ به
 شعبة ٢٥/٤/١٣٩٩ ـ ٩٩٠٩٩٧٠٩٠٨٠٠٠٢٧٢ دادنامة شمارة ت يه حکاب) الف     

.. .قيتوف.٢.. .محمد.١ن ي کشور در خصوص اتهام مشارکت متهميوان عاليستم ديب
ک ي يفري، شعبه اول دادگاه کيه موتوريله نقليبا وس.. .يمجتب) طفل(ش يدر ربا... احمد.٣

 : داده استين رأي چن٩/١٠/١٣٩٦ ـ ٠٠٣٠٧استان خوزستان به موجب دادنامه شماره 
 ١٧٢ و ١٧١، ١٦٨، ١٦٧، ١٦٦، ١٦٤، ١٦٠، ١٤٠، ١٢٧، ١٢٦، ١٩مستنداً به  مواد «

رات ي بخش تعزي قانون مجازات اسالم٦٢١ و ماده ١٣٩٢ مصوب يقانون مجازات اسالم
حبس به تحمل پانزده سال .. .ف اول احمديت متهم رديحکم بر محکوم١٣٧٥مصوب 

 سپس »نمايد صادر و اعالم مي.. .ربايي با وصف مشدد  از باب ارتکاب بزه آدم٣تعزيري درجه 
 ي در شعبه دوم اجرا١١/٢/١٣٩٨ خي در تاريريپس از دستگ.. . احمديه آقايمحکوم عل
 يو دادگاه ط.. . نمودهيک اعتراض و واخواهي يفري کي اهواز نسبت به رأيفرياحکام ک

 را يابي دادنامه غي ضمن رد واخواه٢٨/١٠/١٣٩٨ مورخ ٩٨ ـ ٥٠٠٥٣٢دادنامه شماره 
 کشور يوان عاليستم دي، شعبه بين رأي از ايخواه د نموده است، متعاقباً پس از فرجامييتأ

  : داده استين رأيصدرالذکر چندادنامة به موجب 
 يه آقايعل  از محکوميريبه وکالت تسخ.. . احساني آقايخواه در خصوص فرجام...«
شعبه اول ٢٨/١٠/١٣٩٨ مورخ ٩٨ ـ ٥٠٠٥٣٢ شماره يبه دادنامه حضورنسبت ...  احمد

 ٩٦ ـ ٥٠٠٣٠٧دادگاه کيفري يک استان خوزستان که در مقام تأييد دادنامه غيابي شماره 
 ييربا ه به اتهام ارتکاب بزه آدميعل  همان دادگاه که به موجب آن محکوم٩/١٠/١٣٩٦مورخ 

 درجه سه يريه به تحمل پانزده سال حبس تعزيقلنوسيلة با .. .ي مجتبيطفل به نام آقا
اظهارات  محکوم گرديده، صادر شده است، نظر به اينکه با توجه به شکايت شاکي خصوصي،

ن ي مأموريها قات و گزارشي، تحق...قي توفيگر آقايو اعترافات مقرون به واقع متهم د
کس در پرونده، اصل ارتکاب ن و امارات منعير قراي بودن فرجامخواه و ساي، متواريانتظام

ک يماده ) ب( چون طبق بند يبزه و تحقق آن از جانب فرجامخواه محرز بوده است، ول
 ٦٢١ مجازات حبس موضوع ماده ١٣٩٩ مصوب يريقانون کاهش مجازات حبس تعز

ا ي که ارتکاب جرم به عنف ي در صورت١٣٧٥رات مصوب يتعزي ـ قانون مجازات اسالم
افته ين صورت به حبس درجه پنج کاهش يا غيردرجه چهار و درد باشد به حبس يتهد

د به لحاظ ي قانون جد١٣٩٢ مصوب ي قانون مجازات اسالم١٠است و به استناد ماده 
، مؤثر يم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعيف بودن مجازات نسبت به جرايخف

 ١٣٩٢ يفري کي دادرسنيي قانون آ٤٦٩ماده ) ب(بند ) ٤(است لذا به استناد قسمت 
 ».شود يعرض ارجاع م  به دادگاه هميدگيخواسته، رس ضمن نقض دادنامه فرجام

 و ي شعبه س١٧/٤/١٣٩٩ ـ ٩٩٠٩٧٠٩٢٥٥٣٠١٦٩٣دادنامة شمارة ت يبه حکا) ب
، شعبه اول دادگاه ...دي سعي آقاييربا  کشور، در خصوص اتهام آدميوان عاليهشتم د

 ـ ٩٨٠٩٩٧٨١١٧٠٠٠٥٩٥ب دادنامه شماره ک استان همدان به موجي يفريک
، يخواه  را به تحمل چهارسال حبس محکوم کرده است که پس از فرجامي و٦/١١/١٣٩٨

  : داده استين رأي کشور به موجب دادنامه صدرالذکر چنيوان عالي و هشتم ديشعبه س
ر ، عالوه بيرياالجراشدن قانون کاهش مجازات حبس تعز نکه با الزمينظر به ا... «

 يز بندهايح ماده ده و نيافته که به تصرير ييز تغي نييت مراجع قضايل حبس، صالحيتقل
، وضع قانون الحق اخف نسبت به جرائم سابق يازده قانون مجازات اسالميک و سه ماده ي

 يوه دادرسيت و شيالت و صالحين تشکي مؤثر بوده و قوانيبر وضع آن تا صدور حکم قطع
ه يعل  به محکومينکه بزه انتسابيت به ايشود و با عنا يوراً اجرا منسبت به همان جرائم ف

افته است، از يکاهش ) ماده نوزده( به درجات چهار و پنج ربايي آدمبا موضوع .. .دي سعيآقا
قابل  غير،خواهي فرجامنسبت به دادنامه مارالذکر تحت عنوان .. .ن رو اعتراض نامبردهيا

 شود جهت رسيدگي به موضوع، پرونده به دادگاه ص داده ميطرح در ديوان عالي کشور تشخي
 ».دنظر محل فرستاده شوديتجد

 شود، شعب بيستم و سي و هشتم ديوان عالي کشور، در خصوص چنانکه مالحظه مي
 االجرا شدن ربايي به لحاظ الزم خواهي به عمل آمده مربوط به بزه آدم امکان رسيدگي به فرجام

 که ينظر دارند به طور  اختالف٢٣/٢/١٣٩٩ مصوب يري تعزقانون کاهش مجازات حبس
 صادر کرده ي و رأيدگي رسيخواه االجرا شدن قانون به فرجام ستم با وصف الزميشعبه ب

االجرا شدن قانون موصوف، موضوع را قابل طرح   و هشتم به لحاظ الزمياست، اما شعبه س
 . کشور ندانسته استيوان عاليدر د

 موضوع مشابه، اختالف استنباط از قانون محقق شده است، لذا در بنا به مراتب، در
، طرح ييه قضايرو جاد وحدت ي به منظور ايفري کين دادرسيي قانون آ٤٧١مادة  ياجرا

 .گردد ي کشور درخواست ميوان عالي ديأت عموميموضوع در جلسه ه
  ي صدقيغالمعلي ـ أت عموميدر امور هي کشور وان عالي دييمعاون قضا

  
  نظرية نمايندة دادستان كل كشور: ب

وان ي ديأت عمومي ه٩٩/٣٤ف ي ردييه قضاياحتراماً، در خصوص پرونده وحدت رو
  :گردد يده مي اظهار عقي از دادستان محترم کل کشور به شرح آتيندگي کشور به نمايعال

 متهم نسبت به نقض يخواه يرش فرجام کشور با پذيوان عاليستم ديشعبه ب.١
 و يشعبه س. فرجام خواسته و ارجاع پرونده به شعبه هم عرض اقدام نموده استدادنامه 
 کشور دانسته و جهت يوان عاليقابل طرح در د غير کشور موضوع رايوان عاليهشتم د

  . استان اعاده نموده استتجديدنظرارسال به دادگاه 
 ١٣٩٩ب قانون کاهش مجازات حبس مصوب ين است که با تصويفرض مسلم ا. ٢

، مرجع يربائ زان مجازات حبس بزه آدميل مي آن قانون عالوه بر تقل١موضوع بند ب ماده 
زان مجازات ين مييافته است، لذا هم در تعير يي به بزه مذکور تغيدگي رسيصالح برا

ن مرجع يي و هم در تع١٣٩٢ مصوب ي قانون مجازات اسالم١٠حبس به موجب ماده 
د قانون ي با١٣٩٢ مصوب ي قانون مجازات اسالم١١تدار به موجب بند ب ماده يصالح
  .د اعمال گردديجد

که  ١٣٩٢ مصوب ي قانون مجازات اسالم١١ مقنن در ماده  تأکيديتياقتضاء فور. ٣
 قانون االجرا شدن اي ندارد اين است که به محض الزم در قوانين سابق با اين تأکيد مؤکد سابقه

د تداوم ي جديها تيت صالحي با رعاي دادرسنديد اعمال و فرآيد ساختار جديد، بايجد
 استان نسبت به اتهامات تجديدنظر در محاکم يند دادرسين اساس ادامه فرآيبر ا. ابدي

ن انطباق را دارد و موضوع منصرف يشتريادشده بي قانون ١١ با نظر مقنن در ماده يربائ آدم
  .باشد ي مي امور مدن و انقالب دري عموميها  دادگاهين دادرسيي قانون آ٩از ماده 
کرد يح بند پ آن، روي به تصري قانون مجازات اسالم١٠کرد مقنن در ماده يرو. ٤
 احکام موظف است ي اجرايد شده است که قاضين بند صراحتاً قي است، در اياصالح

حکم کننده  د و دادگاه صادريحکم درخواست نماکننده  اصالح حکم را از دادگاه صادر
 توان بر اين مبنا، نمي. دهد رض به حکم قبلي، مجازات قبلي را تخفيف ميقطعي نيز بدون تع

  . را نقض نموديبه صرف وضع قانون اخف، دادنامه صادره قبل
اساساً احکام فرجام خواسته، بر اساس قانون حاکم بر زمان رسيدگي و از مرجع . ٥

ق قانون حاکم بر صالح صادر شده است و از موضوع صالحيت و ميزان مجازات معينه مطاب
  .خواسته را نقض نماييم توانيم از اين حيث، دادنامه فرجام زمان صدور اصدار يافته است و نمي

 از خواهي فرجام کشور نسبت به يوان عالي ديدگيت رسيفيدر مقررات راجع به ک.٦
 فرجام خواسته وجود ندارد، چرا که مطابق يها  نقض دادنامهي برايزي، تجوين احکاميچن
ا بدون توجه به ي مخالف قانون يهرگاه رأ «يفري کين دادرسيي قانون آ٤٦٩د ب ماده بن

فات به ي نشده و آن تشريفات قانونيت تشريا رعاين صادر شده باشد يادله و مدافعات طرف
 را ي کشور، رأيوان عالي شود، شعبه دي رأياعتبار يت باشد که موجب بي از اهميا درجه

  ».کند يم مر اقداينقض و به شرح ز
 فرجام خواسته، از منظر موضوع بحث مطروحه، مطابق قانون يمحرز است که رأ

باشد و اساساً شأن  يچ کدام از موارد مذکور نميافته و شامل هيحاکم بر زمان صدور اصدار 
  . نشده استبيني پيش کشور يوان عالي ديه براين داعينقض با چن

شور اين ايراد را دارد که چون در پذيرش رأي شعبه بيستم ديوان عالي ک. ٧
خواهي از چنين  مقررات راجع به کيفيت رسيدگي ديوان عالي کشور نسبت به فرجام

 ٤٦٩ماده ) ب( قسمت ٤احکامي، تجويز قانوني وجود ندارد، به ناچار در قالب بند 
. قانون آيين دادرسي کيفري پس از نقض، پرونده بايد به دادگاه هم عرض ارجاع گردد

دانيم دادگاه هم عرض در حال حاضر صالحيتي براي رسيدگي به اين  ل آنکه ميحا
اتهام را ندارد و اين امر خالف اصول کلي و قواعد آمره حاکم بر صالحيت در مراجع 

  .قضايي است
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پذيرش رأي شعبه بيستم ديوان عالي کشور اين ايراد را دارد که نقض و ارجاع پرونده . ٨
دادگاه هم . سازد بيني مي ت پرونده را نا مشخص و غيرقابل پيشبه شعبه هم عرض، وضعي

تواند صادر نمايد و رهنمون ساختن پرونده مذکور، در  عرض تصميمات و آراء مختلفي را مي
  .بيني با منطق حقوقي سازگاري ندارد مرحله رسيدگي به اعتراض، به مسيري غيرقابل پيش

ک پرونده ي يراد را دارد که براين اير ا کشويوان عاليستم دي شعبه بيرش رأيپذ. ٩
 و يه عقالني توجيند دادرسيد فرآين تجديا. ردي صورت گي بدويند دادرسيدوبار فرآ

  . نخواهد داشتي جز اطاله دادرسيآورد ي نداشته و رهحقوق
 هر فصل مشترک و جنبه گريزناپذير قضيه اين است که با تصويب قانون جديد، به.١٠

ستم ي اگر نظر شعبه بي استان مطرح شوند حتتجديدنظرها در دادگاه  ندهن پرويد ايحال با
 صادر خواهد نمود و تجديدنظرم دادگاه هم عرض حکم قابل يري کشور را بپذيوان عاليد

ن ي اياقتضاء منطق حقوق.  استان ارسال خواهد شدتجديدنظرتاً پرونده به محاکم ينها
 استان ارسال تجديدنظرماً به دادگاه يرا مستقضرور، پرونده  غيرندياست که با حذف فرآ

ف ي با تکلتجديدنظرد که محاکم يشي انديريه تدابي وحدت رويتوان در رأ يم و ميينما
  .صله دهنديه، موضوع را في به قضيدگيرس

 در موضوع ٣٠/٨/١٣٩٦ مورخ ٧٦٥ه شماره ي وحدت روينکه استدالل شود رأيا .١١
 بر خالف موضوع يست چون در موضوع فعليح نيصحف نموده است، ين تکلييمشابه تع

ر در يين تغيت محقق شده است و اساساً فلسفه طرح موضوع هميع در صالحيي، تضيقبل
رات ييگر مطرح شده در جلسه عموماً ناظر بر تغيه ديمضافاً آراء وحدت رو. ت استيصالح

ک، ي يوق است همانطور که مطرح شد به لحاظ حذف دادگاه حقييالت قضايدر تشک
  .ش آمده بودياختالف نظر پ

ن ي کشور مطابق موازيوان عالي و هشتم دي صادره از شعبه سين اساس، رأيبر ا
  .د استييشود و قابل تأ يص داده مي تشخيقانون

  
  كشور عالي   عمومي ديوان   هيأت١/٧/١٣٩٩ ـ ٧٩٦ روية شمارة  رأي وحدت: ج

هاي عمومي و   آيين دادرسي دادگاه قانون٩نظر به اينکه مطابق قسمت دوم ماده 
 آراء صادره از حيث قابليت اعتراض، تجديدنظر و ١٣٧٩انقالب در امور مدني مصوب 

فرجام تابع قوانين مجري در زمان صدور آن است و اين حکم که يکي از قواعد 
کننده حقوق مکتسب اصحاب دعوا است، در امور کيفري نيز جاري است و به  تضمين

 ١٣٩٢ قانون مجازات اسالمي مصوب ١١مادة » الف«کم مندرج در بند همين سبب ح
. مبني بر اجراي فوري قوانين مربوط به صالحيت، منصرف از قاعده مذکور است

بنابراين، چنانچه رأي دادگاه کيفري با توجه به درجه مجازات قانوني جرم در زمان 
 در  ، قابل فرجام١٣٩٢ قانون آيين دادرسي کيفري مصوب ٤٢٨صدور، مطابق ماده 

موجب قانون جديد تأثيري در قابليت فرجام  باشد، کاهش مجازات به ديوان عالي کشور 
بر اين اساس رأي شعبه بيستم ديوان عالي کشور تا حدي که با اين نظر . رأي ندارد

اين . شود انطباق دارد به اکثريت آراء هيأت عمومي صحيح و قانوني تشخيص داده مي
 با اصالحات بعدي، در ١٣٩٢ قانون آيين دادرسي کيفري مصوب ٤٧١اده رأي طبق م

ها و ساير مراجع اعم از قضايي و  موارد مشابه براي شعب ديوان عالي کشور و دادگاه
  .االتباع است غيرآن الزم

   كشور ي عال واني دي عموم أتيه
  

  ٢٨/٧/١٣٩٩                                                                ١١٧٢٤/١٥٢/١١٠رهشما
  مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور

  عالي   هيأت عمومي ديوان٩٩/٢٧روية قضايي رديف       گزارش پروندة وحدت
 به شرح ذيل تنظيم و جهت انتشار ٨/٧/١٣٩٩ ـ ٧٩٧كشور با مقدمه و رأي شمارة 

  .                   دگرد ارسال مي
  عالي كشور ـ غالمعلي صدقيمعاون قضايي ديوان 

  
  مقدمه

 ٩٩/٢٧رديف روية وحدت پروندة عمومي ديوان عالي كشور در مورد  هيأت جلسة 
ن ي والمسلم االسالم رياست حجت  به ٨/٧/١٣٩٩شنبه، مورخ   روز سه٨:٣٠رأس ساعت 

شور و با حضور ک  عالي   س محترم ديوان ي مقدم، رئيداحمد مرتضوي سيجناب آقا
  كل محترم دادستان نمايندة ، يد محسن موسوي سين جناب آقاي والمسلم الماالس حجت

كشور، در  عالي شعب ديوانكلية معاون   يان رؤسا، مستشاران و اعضايكشور و با شركت آقا
 عمومي تشكيل شد و پس از تالوت آياتي از كالم اهللا مجيد و قرائت گزارش  سالن هيأت

در خصوص مورد و استماع كننده   مختلف اعضاي شركتپرونده و طرح و بررسي نظريات  
صدور رأي  گردد، به  مي  ذيل منعكس  ترتيب  كشور كه به  كل نده محترم دادستان ينظر نما
  . منتهي گرديد٨/٧/١٣٩٩ ـ ٧٩٧شمارة ي يقضا روية   وحدت
  

  گزارش پرونده: الف
محترم شعبه س ي، رئين ذبحي حسيبر اساس گزارش آقا رساند، يبه استحضار م

دنظر ي شعب هشتم دادگاه تجدينکه از سوي کشور، با توجه به ايوان عاليو پنجم د  چهل
 به يدگيدنظر استان اصفهان در خصوص نحوه رسياستان لرستان و چهاردهم دادگاه تجد

 به ي تبصره الحاقي در اجراي نظام پزشکي انتظاميأت عالي از آراء هيدنظرخواهيتجد
ران ، آراء مختلف صادر شده است، ي اي اسالمي جمهوريمان نظام پزشک قانون ساز٤٠مادة

 کشور نموده است که گزارش امر يوان عالي ديأت عموميدرخواست طرح موضوع را در ه
  :شود يم ميل تقديبه شرح ذ
شعبة  ٢٨/١٠/١٣٩٨ ـ ٩٨٠٩٩٧٦٦١٥٢٠١١٠٦ دادنامة شمارة ت يبه حکا) الف

ر در روند يدائر بر تقص.. .ري امين در خصوص اتهام آقادنظراستان لرستايهشتم دادگاه تجد
دادنامة  به موجب ي نظام پزشکي انتظاميأت عالي، شعبه دوم ه...ريدرمان خانم روبخ

 را از اتهام فوق تبرئه کرده است که پس از تجديدنظرخواهي...  آقاي امير٢٩٨/٧٨/٧٨٩٠شمارة 
صدرالذکر، دادنامة لرستان به موجب دنظر استان ي، شعبه هشتم دادگاه تجدين رأياز ا
  : داده استين رأيچن

 علت ي قانوني پزشک١١١١٦/١٣٩٦شمارة ه يشود که به موجب نظر يمالحظه م... «
 منجر به جوش نخوردن يديکننده از لخته ور يريشگي پيها  صدمه، عدم شروع درمان

تجديدنظر  هيأت ٢٢٥استخوان ذکر شده و از طرفي نامبرده به موجب رأي شماره 
مقصر شناخته شده، لذا رأي هيأت عالي به شرح فوق % ٥٠انتظامي استان به ميزان 

 قانون نظام پزشکي ٤٠مخدوش است به اين لحاظ و مستنداً به تبصره الحاقي به ماده 
دارد که پرونده در شعبه ديگري از هيأت عالي  رأي هيأت عالي نقض و مقرر مي

  ».رسيدگي شود
  شعبه چهاردهم١٢/٨/١٣٩٨ ـ ٩٨٠٩٩٧٠٣٦٩٦٠١٤٣٧نامة شمارة به حکايت داد) ب

دائر .. .و... و آرزو... ، بتول...ميها مر دنظر استان اصفهان در خصوص اتهام خانميدادگاه تجد
 ي اسالمي جمهوري نظام پزشکي انتظاميأت عالي منجر به فوت نوزاد، هيبر قصور پزشک

 حکم به برائت نامبردگان داده است که ٢٩٤/٨٤/٧١٩٩دادنامة شمارة ران به موجب يا
يدنظر استان اصفهان ، شعبه چهاردهم دادگاه تجدين رأي از ايدنظرخواهيپس از تجد

 : داده استين رأيصدرالذکر، چندادنامة موجب  به
 ٤٥٥رش اعتراض و مستنداً به بند پ ماده يضمن پذ.. .ات پرونده،ينظر به محتو... «

 پزشکي و بند الف  قانون سازمان نظام٤٠ تبصره الحاقي به ماده قانون آيين دادرسي کيفري و
ت هر يدنظرخواسته حکم به محکوميتجددادنامة  با نقض ي سازمان نظام پزشک٢٨ماده 

ره نظام يأت مدي در حضور هيخ شفاهيبه توب) دنظرخواندگانيتجد(ک از نامبردگان ي
  ».گردد ي محل صادر ميپزشک

دنظر استان لرستان و چهاردهم يب هشتم دادگاه تجدشود، شع يچنانکه مالحظه م
 از آراء يدنظرخواهي به تجديدگيدنظر استان اصفهان در خصوص نحوه رسيدادگاه تجد

هشتم، پس از شعبة  که يا ، اختالف نظر دارند؛ به گونهي نظام پزشکي انتظاميأت عاليه
أت ي از هيگريبه د به شعي ماهويدگي رسيدنظرخواسته، پرونده را براي تجدينقض رأ

 که شعبه چهاردهم پس از نقض، رأساً ي ارجاع داده در حالي نظام پزشکي انتظاميعال
 . صادر کرده است) تي بر محکوميمبن (ي ماهويرأ

بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختالف استنباط از قانون محقق شده است، لذا در 
، طرح ييه قضايجاد وحدت رويظور ا به منيفري کين دادرسيي قانون آ٤٧١مادة  ياجرا

 .گردد ي کشور درخواست ميوان عالي ديأت عموميموضوع در جلسه ه
  ي صدقيغالمعلي ـ أت عموميدر امور هي کشور وان عالي دييمعاون قضا

  
  نظرية نمايندة دادستان كل كشور: ب

وان ي ديأت عمومي ه٩٩/٢٧ف ي ردييه قضاياحتراماً، در خصوص پرونده وحدت رو
  :گردد يده مي اظهار عقي از دادستان محترم کل کشور به شرح آتيندگي کشور به نمايلعا
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 از ي خواهتجديدنظر به يدگي استان لرستان در رستجديدنظرشعبه هشتم دادگاه .١
 آن را نقض و به شعبه هم عرض ارجاع نموده است اما شعبه ي نظام پزشکيأت عالي هيرأ

 راساً مبادرت به صدور يأت عالي هياصفهان با نقض رأ استان تجديدنظرچهاردهم دادگاه 
  . نموده استيتي ماهاظهارنظرحکم و 
آراء قطعي :  قانون سازمان نظام پزشکي٤٠به موجب تبصره الحاقي به ماده . ٢

هيأت عالي انتظامي نظام پزشکي، ظرف يک ماه از تاريخ ابالغ، قابل تجديدنظر در 
 در اين تبصره الحاقي قاعده خاصي در رابطه با نحوه .باشد دادگاه تجديدنظر استان مي

بايستي به قواعد عمومي مربوطه  رسيدگي دادگاه تجديدنظر مقرر نگرديده است و مي
  . رجوع نماييم

 قانون آئين دادرسي کيفري و بند پ آن دادگاه تجديدنظر استان ٤٥٥مطابق ماده . ٣
چنانچه رأي تجديدنظر خواسته را پس از تشکيل جلسه رسيدگي و اعالم ختم دادرسي، 

 نقض و در مخالف قانون تشخيص دهد با استدالل و ذکر مباني و مستند قانوني آن را
  .کند ي ميت انشاء رأيماه

 بر صدور ي مبني نظام پزشکيأت عاليه هي خواسته صادره از ناحتجديدنظر يرأ: اوالً
  .ت امر استي در ماهاظهارنظربرائت، 
. ص داده استي خواسته را مخالف قانون تشختجديدنظر يدنظر رأيددادگاه تج: اًيثان

دنظرمکلف است رأساً نسبت ياد شده دادگاه تجدي قانون ٤٥٥جه طبق بند پ ماده يدر نت
  .ديت اقدام نماي در ماهاظهارنظربه 

ه ي است و در قضيازمند نص قانونيعرض ن نقض دادنامه و ارجاع به شعبه هم. ٤
  . وجود نداردينونن نص قايمطروحه چن

راد را ين اي، اي نظام پزشکيأت عاليعرض ه در عمل نقض و ارجاع به شعبه هم. ٥
 ي قبليرد و مجدداً بر رأي را نپذتجديدنظرص دادگاه ي، تشخيأت عاليدارد که چنانچه ه

  .ز باطل استيشود و دور ن يجاد ميد، دور اياصرار نما
 استان اصفهان تجديدنظراردهم دادگاه  صادره از شعبه چهين اساس، رأي     بر ا
  .د استييص و قابل تأي تشخين قانونيمطابق مواز

  
  كشور عالي   عمومي ديوان   هيأت٨/٧/١٣٩٩ـ ٧٩٧ روية شمارة  رأي وحدت: ج

 قانون سازمان ٤٠به ماده ) ١٣/٧/١٣٨٤(با عنايت به اينکه مطابق تبصره الحاقي 
هاي بدوي،  آراء قطعي هيأت «١٣٨٣ نظام پزشکي جمهوري اسالمي ايران مصوب

تجديدنظر و هيأت عالي انتظامي نظام پزشکي، ظرف يک ماه از تاريخ ابالغ، قابل 
» قابل تجديدنظر«و اصطالح » .باشد تجديدنظر در دادگاه تجديدنظر استان مي

القاعده در معناي رايج و شناخته شده آن به کار رفته است و با توجه به مالک  علي
 قانون ٣٥٨ و ماده ١٣٩٢ قانون آيين دادرسي کيفري مصوب ٤٥٥ ب و پ ماده بندهاي

، چنانچه دادگاه ١٣٧٩هاي عمومي و انقالب در امور مدني مصوب  آيين دادرسي دادگاه
تجديدنظر استان رأي ماهوي موضوع تبصره صدرالذکر را مخالف قانون تشخيص دهد، 

ن حالت ارجاع به هيأت انتظامي کند و در اي آن را نقض و رأي مقتضي صادر مي
بر اين اساس، رأي شعبة چهاردهم دادگاه تجديدنظر استان . عرض منتفي است هم

اصفهان  که با اين نظر مطابقت دارد به اکثريت قريب به اتفاق آراء صحيح و قانوني 
 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب ٤٧١اين رأي طبق ماده . شود تشخيص داده مي

ها و  حات بعدي، در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي کشور و دادگاه با اصال١٣٩٢
  .االتباع است ساير مراجع، اعم از قضايي و غيرآن الزم

   كشور ي عال واني دي عموم أتيه
  

  ١٥/٧/١٣٩٩                                                                          ٩٩٠١١٢٠رهشما
  بسمه تعالي

  ناب آقاي اكبرپورج
  مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايران رئيس هيأت

يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 
 ٥ نسبت به بند ١٣اعمال ماده «:  با موضوع٢٥/٦/١٣٩٩ مورخ ٩٩٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٠٨١٥

» راي اسالمي شهر ميانه صادر شد مصوب شو١٣٩١ تعرفه عوارض محلي سال ٢٢ماده 
  .گردد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي

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

  ٩٩٠١١٢٠: رونده پشماره    ٨١٥ :ماره دادنامهش    ٢٥/٦/١٣٩٩: خ دادنامهتاري
  يوان عدالت اداري ديأت عمومي ه:مرجع رسيدگي

  يه مختاري خانم راض:يشاك
 ين دادرسييالت و آي قانون تشک١٣ اعمال ماده :موضوع شکايت و خواسته

 ٧/١٠/١٣٩٥ـ ٧٧١ و ٧٧٠ نسبت به دادنامه ١٣٩٢ مصوب سال يوان عدالت اداريد
  ب آني ابطال مصوبه ابطال شده به زمان تصوي و تسريأت عموميه

 و به موجب دادنامه يس مختاريه و بلقيراضها  ت خانميبا شکاـ ١ :گردش کار
 مصوب ١٣٩١ سال ي تعرفه عوارض محل٢٢ ماده ٧/١٠/١٣٩٥ ـ ٧٧٠ و ٧٧١شماره 

  .انه ابطال شده استي شهر مي اسالميشورا
 از ٢٢ ماده ٥اي ابطال بند  ـ متعاقباً خانم راضيه مختاري به موجب اليحه٢

 ١٣٩٠ارض محلي سال  از تعرفه عو٢٤ ماده ٥ و بند ١٣٩١تعرفه عوارض محلي سال 
 قانون ١٣مصوب شوراي اسالمي شهر ميانه را از تاريخ تصويب و در اجراي ماده 

کند که متن آن به قرار  تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري درخواست مي
  :زير است
 ٧/١٠/١٣٩٥ ـ ٩٥١٠٩٠٩٠٥٨٠٠٧٧٠با سالم احترام عطف به دادنامه شماره " 

ت ي در شکـا٩٢/٥٠٨ و کالسـه پرونـده ٩١٠٩٩٨٠٩٠٠٠٧٨١٠٢اره مربوط به پرونده شم
 ي اسالمي به موضوع مصوبه شورايدگيرس هي در دادخـواست اوليـه مختارينجـانب راضيا

 و يعمومهاي  ي و از بابت کاربريک اراضي از تفکيانه با مضمون سهم شهرداريشهر م
 به شماره ١٣٩٠سال  ي از تعرفه عوارض محل٢٤ ماده ٥بند ي ـ ر کاربرييتغ

 از تعرفه ٢٢ ماده ٥ن موضوع در بند ي و تکرار هم١٤/١١/١٣٨٩ـ ٢٨٣٢٨/١/١١٥١
ن ي و تکرار هم١٤/١١/١٣٨٩ـ ٢٨٣٢٨/١/١١٥١ به شماره ١٣٩١ سال يعوارض محل

ـ ١٢٩١٦/١/١١٥١ به شماره ١٣٩١ سال ي از تعرفه عوارض محل٢٢ ماده ٥موضوع در بند 
 ١٣٩٠ ابطال شده و براي سال ١٣٩١مي موضوع جهت سال  در رأي هيأت عمو١٥/١١/١٣٩٠

مغفول مانده خواهشمند است به لحاظ اهميت موضوع و عدم اجراي دادنامه 
الذکر ارجاعي به شعبه يکم اجراي احکام معاونت قضايي امور اقتصادي اراضي و  فوق

به شماره پرونده ) پنجم اجراي احکام سابق(شهرسازي ديوان عدالت اداري 
 از سوي شوراي اسالمي شهر و شهرداري ميانه و تضييع ٩٦٠٩٩٨٠٩٠٥٨٠٠٣٩٣

  :حقوق اينجانبان استدعا داريم
 يوان عدالت اداري دين دادرسييالت و آي قانون تشک١٣درخواست اعمال ماده ـ ١

 ي و تسريأت عمومي ه٩٥١٠٩٠٩٠٥٨٠٠٧٧ شماره ي نسبت به رأ١٣٩٢مصوب سال 
  .ب آنين تصوابطال مصوبه ابطال شده به زما

شوراي اسالمي شهر ميانه سهم ) مغفول مانده(ـ بررسي مجدد مصوبه ٢
 ماده ٥هاي عمومي و تغيير کاربري بند  شهرداري از تفکيک اراضي و از بابت کاربري

 و ١٤/١١/١٣٨٩ـ ٢٨٣٢٨/١/١١٥١ به شماره ١٣٩٠ از تعرفه عوارض محلي سال ٢٤
سي ديوان عدالت اداري مصوب سال  قانون تشکيالت و آيين دادر١٣اعمال ماده 

  . نسبت به آن١٣٩٢
 به شماره ١٣٩١ سال ي از تعرفه عوارض محل٢٢ ماده ٥نکه بند يت به ايبا عناـ ٣
 از ماده ١٢ ابطال شده و طبق بند يأت عمومي هي در رأ١٥/١١/١٣٩٠ـ ١٢٩١٦/١/١١٥١

ر از ي مغاي قبلن تعرفه، مصوباتيب اي با تصو١٣٩١ مصوب سال ي از تعرفه عوارض محل١
 کرد گردند لذا شهرداري فقط مفاد اين تعرفه را اجرا خواهد ملغي مي) ١٣٩١(ابتداي سال بعد 

ه يکل ١٣٩١ سال يب تعرفه عوارض محليانه با تصوي شهر مي اسالمي عمالً شورايعني
وان ي حکم دي برخالف مصوبات خود از اجراي کرده ولي را ملغ١٣٩٠مصوبات سال 

  " .ورزد يامتناع م يعدالت ادار
نامه اداره جلسات هيأت عمومي   آيين٣٥ـ پرونده در اجراي فراز دوم ماده ٣

هاي تخصصي بدواً به هيأت تخصصي شوراهاي اسالمي ديوان عدالت  و هيأت
شود و با نظر اتفاق آراء اعضاي هيأت تخصصي مزبور مبني بر  اداري ارجاع مي

تصويب در دستور کار جلسه هيأت عمومي عدم موافقت با ابطال مصوبه از تاريخ 
  .گيرد قرار مي

 با حضور رئيس و ٢٥/٦/١٣٩٩هيأت 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 

  .ستکرده ا
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   هيأت عموميرأي
وان عدالت ي ديأت عمومي ه٧/١٠/١٣٩٥ـ ٧٧١ و ٧٧٠ شماره ينکه در رأينظر به ا

انه ابطال ي شهر مي اسالمي شورا١٣٩١ مربوط به تعرفه سال ٢٢ ماده ٥ بند يادار
قانون  ١٣ ماده ي و اجرايه مختاري خانم راضي با لحاظ درخواست شاکيأت عموميه.شد
 ٣٥ و فراز اول ماده ١٣٩٢ مصوب سال يوان عدالت اداري ديسن دادرييالت و آيتشک
 از يري و به منظور جلوگيتخصصهاي  أتي و هيأت عمومي اداره جلسات هنامه آيين
 مصوبه بيخ تصويتار ابطال مصوبه باطل شده از ي به تسريع حقوق اشخاص رأييتض

  .مذکور صادر کرد
  ظم بهراميرئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكا

  
  ١٥/٧/١٣٩٩                                                                          ٩٨٠٤٣٨٥رهشما

  بسمه تعالي
  جناب آقاي اكبرپور

  مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايران رئيس هيأت
دادنامه يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره 

 تعرفه ٣٢ و ٢٦ابطال بندهاي «:  با موضوع٢٥/٦/١٣٩٩ مورخ ٩٩٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٠٨١٦
 و تعرفه نحوه تعيين ١٣٩٦ تعرفه سال ٢ و تبصره١٣٩٦ تعرفه سال ٣٢، بند ١٣٩٨سال 

وصول بها خدمات مديريت پسماند عادي شهر شوراي اسالمي شهر بهشهر از تاريخ 
  .گردد  پيوست ارسال ميجهت درج در روزنامه رسمي به» تصويب

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

  ٩٨٠٤٣٨٥: رونده پشماره     ٨١٦ :ماره دادنامهش      ٢٥/٦/١٣٩٩ :خ دادنامهتاري
   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:مرجع رسيدگي

   سازمان بازرسي کل کشور:يشاك
بطال اعطاء معافيت به کارکنان شاغل و بازنشسته  ا:موضوع شکايت و خواسته

شهرداري و اعضاء شوراي اسالمي شهر از پرداخت عوارض صدور پروانه ساختماني و بهاي 
دريافت عوارض ارزش افزوده از متقاضيان ماده واحده و «پسماند و اعطاء مجوز خدمات 

 ١٣٩٥هاي  از دفترچه عوارض و بهاي خدمات محلي هر يک از سال» نيز خدمت نوسازي
   شوراي اسالمي شهر بهشهر١٣٩٨الي 

سرپرست معاونت حقوقي و نظارت همگاني سازمان بازرسي کل : گردش کار
  : اعالم کرده است که٥/١٢/١٣٩٨ ـ ٣٠٦٧٠٧/٣٠٠ نامه شماره کشور به موجب شکايت

احتراماً مصوبات شوراي اسالمي شهر بهشهر از جهت  انطباق با قانون در اين سازمان " 
مورد بررسي قرار گرفته که نتيجه آن به شرح ذيل جهت استحضار و اقدام شايسته قانوني 

  :شود مياعالم 
در : از پرداخت عوارض صدور پروانه ساختماني...ـ اعطاي معافيت به کارکنان و ١

 مواردي در ١٣٩٨ الي ١٣٩٥هاي  دفترچه عوارض و بهاي خدمات محلي هر يک از سال
تا مساحت معيني براي » معافيت از پرداخت عوارض صدور پروانه ساختماني«خصوص 

ه کارکنان شاغل و بازنشسته شهرداري و اعضاي شوراي اسالمي شهر مصوب گرديده ک
  .باشد  قانون ماليات بر ارزش افزوده مي٥٠ ماده ٣برخالف تبصره 

 صفحه ٢٦در بند : از بهاي خدمات پسماند...عافيت به کارکنان و ــ اعطاي م٢
، کارکنان شاغل و ١٣٩٨ي سال ـ دفترچه عوارض و بهاي خدمات محل١٤

 برخالف) در همان دوره(ه شهرداري و اعضاي شوراي اسالمي شهر ـبازنشست
 »بهاي خدمات پسماند«از پرداخت »  قانون ماليات بر ارزش افزوده٥٠ ماده٣تبصره«

  .اند معاف گرديده
در : »دريافت عوارض ارزش افزوده از متقاضيان ماده واحده«ـ اعطاي مجوز ٣

گردد  دفترچه تعرفه عوارض و بهاي خدمات محلي ساليانه شهرداري، آيتمي مالحظه مي
از شهرونداني که بر اساس ماده » عوارض ارزش افزوده«يافت که شهرداري نسبت به در

ها درخواست  هاي دولتي و شهرداري واحده قانون تعيين وضعيت امالک واقع در طرح
اين در حالي است که اخذ وجوهي مازاد بر عوارض متعلقه به .نمايد پروانه دارند، اقدام مي

ها  هاي مشمول طرح ع در محدودهها با کاربري مشابه در خصوص اراضي واق ساير عرصه
صرفاً نوعي تحميل هزينه مازاد به مالکان اين قبيل ) موضوع ماده واحده قانون مزبور(

گردد و در مشابهت کامل با تعيين عوارض معنون به تغيير کاربري  اراضي محسوب مي
  .باشد گردد که فاقد اعتبار مي تلقي مي

ز عوارض ارزش افزوده خدمات  ـ نحوه دريافت عوارض ارزش افزوده و ني٤
 اقدام به اخذ مجموعاً مبلغ ١٣٩٨ تا ١٣٩٥ شهرداري بهشهر طي سنوات :نوسازي

 ريال بابت ٥٨٢/٠٩٠/٨٨٨و مبلغ »  درصد ارزش افزوده٩« ريال بابت ١٠٠/١٠٨/٥٠٠/١
از شهروندان نموده است که اخذ عوارض فوق »  درصد ارزش افزوده خدمات نوسازي٩«

  .ها اجازه داده نشده است  سوي شهرداريدر قوانين از
بنا به مراتب مصوبات ياد شده مغاير با قوانين اشاره شده و خارج از حدود اختيارات 

باشد که ابطال آنها در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري  شوراي اسالمي شهر بهشهر مي
ت و آيين دادرسي  قانون تشکيال١٣با لحاظ ماده ) العاده و خارج از نوبت به صورت فوق(

  ." باشد ديوان عدالت اداري مورد درخواست مي
  :هاي مورد اعتراض به شرح زير است متن مقرره

   شهرداري بهشهر١٣٩٦تعرفه عوارض و بهاي خدمات محلي سال " 
  متر به دو پالک تفکيک گردد يک بار٥٠٠هايي که مساحت آن زير  ـ زمين٣٢

 بازنشسته شهرداري و اعضاي شوراي اسالمي با معافيت براي کليه کارکنان شاغل و
  .شهر بالمانع است

  ١٣٩٨سال 
 ٣٠٠ـ کليه کارکنان شاغل و بازنشسته شهرداري و اعضاي شوراي شهر از ٣٢

تراکم فقط براي يکبار % ٥٠ مترمربع عوارض تجاري و ٢٠مترمربع عوارض مسکوني و 
  .باشند مشمول صد در صد تشويق از سوي شهرداري مي

رکنان شاغل و بازنشسته و اعضاي شوراي اسالمي شهر در همان دوره، از ـ کا٢٦
  .باشند بهاي خدمات پسماند معاف مي

  ١٤ بند ٢ـ تبصره ١٣٩٦سال 
 هزينه خدمات ٥ـ ٤ـ ٣ـ ٢ـ ١کليه کارکنان بازنشسته و شاغل شهرداري از بندهاي 

  .باشند معاف مي
   مترمربع٥٠٠ير عوارض ارزش افزوده ناشي از تغيير کاربري اراضي ز

  
  توضيحات  ضريب  عنوان تعرفه بهاي خدمات  رديف

  ١٨  فضاي سبز به مسکوني  ١

  ١٧   به مسکوني٣باغ درجه   ٢

  ١٨   به مسکوني٢باغ درجه   ٣

  ١٨  کشاورزي به مسکوني  ٤

  ٦  آموزشي به مسکوني  ٥

  ٦  درماني به مسکوني  ٦

  ٦  ورزشي به مسکوني  ٧

  ٦  تأمين خدمات به مسکوني  ٨

٩  
تجهيزات شهري و ساير کاربريها 

  به مسکوني
٦  

١٠  
انبار ـ ترمينالها و (حمل و نقل 

  به مسکوني) وابسته به آن
٦  

  ٥٠  مسکوني به تجاري در همکف  ١١

١٢  
مسکوني به تجاري در زير زمين 

  و طبقه اول
٢٥  

١٣  
مسکوني به تجاري در طبقه دوم 

  و باال
١٥  

هاي مصوب  امالکي که بر اساس طرح: ١بند 
شهري يا با درخواست مالک در کميسيون ماده 

، مطابق عناوين قيد شده در تعرفه تغيير ٥
کاربري بايد اين عوارض اخذ خواهد شد و 

زوده سرانه فضاهاي مشمول پرداخت ارزش اف
عمومي و خدماتي بر اساس مصوبه شوراي 

  .اسالمي شهر قرار خواهند گرفت

هرگونه ابقاء کاربري اوليه که بعضاً از : ٢بند 
 مصوبه ابقاء يا تثبيت صادر ٥کميسيون ماده 

گردد، در صورتي که مالکيت بر اساس آخرين  مي
پروانه تغيير نکرده باشد مشمول پرداخت عوارض 

  .گردد ير کاربري نميتغي

در صورتي که مالک قصد استفاده از : ٣بند 
ماده واحده جهت صدور پروانه ساختمان را 

% ٧٠، )کاربري غيرمرتبط(داشته باشد 
  .باشد جدول مالک محاسبه مي

 ٢٨/٦/١٣٩٥ ـ ٣٠٩٩٧به استناد بخشنامه * 
هاي کشور و  ها و دهياري سازمان شهرداري

 ـ ٦٠٨٠٥/٤٢/٨٦دستورالعمل شماره 
   استانداري مازندران٢٧/٧/١٣٩٥

  
   شهريت پسماند عاديرين وصول بها خدمات مدييتعرفه نحوه تع ـ ٩٦سال 

آوري پسماند  آوري پسماند از بهاي خدمات از جمع ابع درآمدي مديريت جمع من
 ارگانهاي عادي منازل مسکوني، تجاري، خدماتي توليدي، کسبي، اداري، نظامي و انتظامي و
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دولتي و وابسته به دولت و شرکتها و مشاغل غيرصنفي و غيره واقع در محدوده قانوني و 
 خدمات پرداختي توسط توليدکنندگان پسماند عادي گردد و بهاي حريم شهر تأمين مي

 سال قبل ارسال گرديد ٦براي اماکن مسکوني بر اساس حداقل که توسط وزارت کشور در 
باشد که با توجه به بعد مسافت براي هر واحد منزل مسکوني در   ريال مي٠٠٠/١٤٠مبلغ 
نان شاغل و بازنشسته ضمناً کليه کارک .گردد  مي ريال تعيين٠٠٠/٢٥٠ مبلغ ١٣٩٦سال 

   ".باشند شهرداري و اعضاي شوراي اسالمي شهر از پرداخت بهاي خدمات پسماند معاف مي
ت تا ي طرف شکاي رغم ارسال و ابالغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برايعل
  . واصل نشده استيچ پاسخي به پرونده هيدگيزمان رس

 با حضور رئيس و معاونين ٢٥/٦/١٣٩٩هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 
ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از 

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

   هيأت عموميرأي
ن  قواني١٣٨٧ قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال ٥٠ ماده ٣تبصره  به موجب

ها و  و مقررات مربوط به اعطاء تخفيف يا معافيت از پرداخت عوارض يا وجوه به شهرداري
همچنين در آراء متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از .ها ملغي گرديده است دهياري

 اعطاء تخفيف و يا معافيت از ١٥/١/١٣٩٦ ـ ٢٦ و ٤/٧/١٣٩٧ ـ ٦٢٧جمله آراء شماره 
دي از اين قبيل را مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات دانسته پرداخت عوارض يا موار

 قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران مقرر نموده است ٣ اصل ٩است و همچنين در بند 
هاي مادي و  که رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امکانات عادالنه براي همه در تمام زمينه

 ٢ و تبصره١٣٩٦ تعرفه سال ٣٢، بند ١٣٩٨ تعرفه سال ٣٢ و ٢٦معنوي، بنابراين بندهاي 
 و تعرفه نحوه تعيين وصول بها خدمات مديريت پسماند عادي شهر، ١٣٩٦تعرفه سال 

مبني بر معافيت و تخفيف براي کليه کارکنان، شاغل و بازنشسته شهرداري و اعضاي 
 ١٢  ماده١د مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات بوده و مستند به بن شوراي اسالمي شهر 

 ١٣٩٢مصوب سال قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري  ٨٨ و ١٣و مواد 
  .از تاريخ تصويب قابل ابطال است

  رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي
  

  ١٥/٧/١٣٩٩                                                                          ٩٩٠٠٢٤٥رهشما
  بسمه تعالي

  جناب آقاي اكبرپور
  مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايران رئيس هيأت

 ايه يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه
:  با موضوع٢٥/٦/١٣٩٩ مورخ ٩٩٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٠٨٢٠و  ٩٩٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٠٨١٩

روهاي طرحي خارج از مقررات قانون مديريت خدمات كارگيري ني اعالم تعارض، به«
كشوري بوده و پرداخت حقوق و مزاياي آنها از محل تأمين اعتبار اختصاص يافته جهت 

نتيجتاً . باشد و متفاوت با كاركنان قراردادي و رسمي و پيماني هستند اجراي طرح مي
جهت »  قانوني استهاي صادره مبني بر رد شكايت صحيح و منطبق با موازين دادنامه

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

  
  ٨١٩ ـ ٨٢٠ :ماره دادنامهش    ٢٥/٦/١٣٩٩: خ دادنامهتاري

  ٩٩٠٠٢٤٥ و ٩٩٠٠٢٨٨: رونده پشماره
  يوان عدالت اداري ديأت عمومي ه:مرجع رسيدگي

  ي فارسانيري و خانم شکوفه جزاي صادق سجادي آقا:کننده تعارض الماع
    يوان عدالت اداري اعالم تعارض در آراء صادر شده از شعب د:موضوع

 در خصوص پرداخت حقوق و مزاياي کارکنان طرحي از محل :گردش کار
 تجديدنظر با اين استدالل که قبل از تبديل ٢٥ها، شعبه  بودجه جاري دستگاه

يت استخدامي کارمند، امکان پرداخت حقوق و مزاياي وي از بودجه جاري وجود وضع

 بدوي با اين استدالل که ٢٥ندارد، حکم به رد شکايت صادر کرده است، اما شعبه 
اي اشتغال به کار نداشته و به کارگيري آنان در  هاي عمراني و پروژه شاکيان در طرح

وري بوده  و حقوق و مزاياي آنان نيز  قانون مديريت خدمات کش٣٢راستاي ماده 
بايست بر اساس فصل دهم قانون مديريت پرداخت گردد، حکم به ورود شکايت  مي

با توجه به مراتب رفع تعارض و صدور رأي وحدت رويه درخواست . صادر کرده است
  .شده است

  :ر استيو مشروح آراء به قرار زها  گردش کار پرونده
هاي شماره   عدالت اداري در رسيدگي به پرونده بدوي ديوان٢٥ شعبه :الف

 با موضوع دادخواست آقاي ٩٨٠٩٩٨٠٩٠٢٧٠٠٠٨٣ و ٩٨٠٩٩٨٠٩٠٢٧٠٠٠٨٢
صادق سجادي دهکردي و خانم شکوفه جزايري فارساني به طرفيت اداره کل 

اي استان چهارمحال و بختياري و به خواسته الزام به  راهداري و حمل و نقل جاده
هاي شماره  اياي معوقه از بودجه جاري به موجب دادنامهپرداخت حقوق و مز

 ٢٥/٣/١٣٩٨ ـ ٩٨٠٩٩٧٠٩٠٢٧٠٠٦١٨ و ٢٩/٣/١٣٩٨ـ ٩٨٠٩٩٧٠٩٠٢٧٠٠٦٨٤
  :به شرح زير رأي صادر کرده است

 شرح به خواهان خواسته به با توجه و پرونده اتيو محتو اوراق يبررس و مالحظه با
و  کارگزيني از احکام روندهپ محتويات حسب و ازآنجا که تقديمي دادخواست
 در عنوان خواهان دارد آن بر داللت مراتب که دادخواست ضمائم پيوست قراردادهاي

 استاناي  جاده نقل و و حمل راهداري کل اداره آالت ماشين کارشناسي شغلي
 همان گونه و دارد کار به اشتغال کار معين انجام قرارداد طي بختياري و چهارمحال

اي  پروژه و عمراني در طرح نامبرده است داشته عنوان دفاعيه در اليحه زني خوانده که
 قانون ٣٢ ماده راستاي در نامبرده به کارگيري اينکه به با توجه .ندارد کار به اشتغال
 براساس نيز و مزايا حقوق پرداخت بايست  ميو لذا باشد  ميکشوري خدمات مديريت

 مغاير راهداريهاي  طرح محل از آن داختپر و شود پرداخت مذکور قانون دهم فصل
 جهت بودجه تأمين عدم و بوده خواهان خدمتي وضعيت به با توجه مقررات و قانون

 دفاعيات با رد و لذا باشد  نميموجه جاري بودجه محل از و مزايا حقوق پرداخت
 عدالت ديوان دادرسي آيين و تشکيالت قانون ٦٥ و ١١ و ١٠ مواد استناد به خوانده
 صادر و اعالم خواهان خواسته اجابت به خوانده الزام و شکايت ورود به حکم اداري

 در شعب تجديدنظرخواهي قابل ابالغ از تاريخ روز بيست ظرف صادره  رأي.گردد مي
 .باشد  مياداري عدالت تجديدنظر ديوان

 ٢٩/٣/١٣٩٨ـ ٩٨٠٩٩٧٠٩٠٢٧٠٠٦٨٤ از دادنامه شماره تجديدنظرخواهيدر اثر 
 ٩٨٠٩٩٧٠٩٥٥٨٠٥٣٥٨ شماره ي به موجب رأيوان عدالت اداريدنظر دي تجد٢٥شعبه 

  :کند  مي مذکور را نقضير رأي با استدالل ز٢/١١/١٣٩٨ـ 
 راه کل اداره از طرح انتقال تبع به و بوده طرحي نيروهاي از شاکي آنجا که از

 و چهارمحال استاناي  جاده نقل و حمل و راهداري کل اداره بهسازي  شهر و
 قرارداد از شاکي وضعيت تبديل از قبل لذا گرديده منتقل اداره آن به بختياري
 جاري بودجه از نامبرده مزاياي و حقوق پرداخت امکان جاري قرارداد به طرحي
 نقض ضمن تشخيص وارد تجديدنظرخواه اعتراض مراتب بنابه باشد  نميممکن
 صادره رأي. گردد مي عالما و صادر شکايت رد به حکم خواسته تجديدنظر دادنامه
 .است قطعي

 ـ ٩٨٠٩٩٧٠٩٠٢٧٠٠٦١٨ از دادنامه شماره تجديدنظرخواهين در اثر يهمچن
 شماره ي به موجب رأيوان عدالت اداريدنظر دي تجد٢٥ شعبه ٢٥/٣/١٣٩٨

  :کند  مي مذکور را نقضير رأي با استدالل ز٢٣/٩/١٣٩٨ـ ٩٨٠٩٩٧٠٩٥٥٨٠٤٧٨٣
 يافته اشتغال معين کار انجام قراردادي به صورت ١٣٩١ سال از تجديدنظرخوانده

 هاي طرح محل از  ١/١/١٣٩٦تاريخ  از وي مزاياي و حقوق مدعيست دارد ادامه خدمتش و
 بدوي شعبه داشته را جاري بودجه از آن پرداخت درخواستاند  نموده پرداخت عمراني
 و حقوق پرداخت اينکه بر عنايت با عليهذا است، نموده صادر شکايت ورود به حکم

 وجود ندارد خواسته اجابت بر قانوني الزام است بوده منعقده قرارداد تابع متعلقه مزاياي
. گردد  مياعالم و صادر شکايت رد به حکم خواسته تجديدنظر دادنامه نقض ضمن لذا

 .است قطعي صادره رأي
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هاي شماره   بدوي ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده٢٥ شعبه :ب
 با ٩٨٠٩٩٨٠٩٠٢٧٠٠٠٦٥ و ٩٨٠٩٩٨٠٩٠٢٧٠٠٠٧٩، ٩٨٠٩٩٨٠٩٠٢٧٠٠٠٧٧

ها زهرا رفيعي وردنجاني و  موضوع دادخواست آقاي علي خسروي چلوي و خانم
اي استان  معصومه يزداني سودجاني به طرفيت اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده

ي معوقه از بودجه چهارمحال و بختياري و به خواسته الزام به پرداخت حقوق و مزايا
  ٩٨٠٩٩٧٠٩٠٢٧٠٠٦٨٣، ٩٨٠٩٩٧٠٩٠٢٧٠٠٦٨٢هاي شماره  جاري به موجب دادنامه

  :  به شرح زير رأي صادر کرده است٢٩/٣/١٣٩٨ ـ ٩٨٠٩٩٧٠٩٠٢٧٠٠٦٨٠و 
 خواهان خواسته به با توجه و پرونده و محتويات اوراق بررسي و با مالحظه

و  کارگزيني از احکام پرونده توياتمح حسب و از آنجا که تقديمي دادخواست شرح به
 در عنوان خواهان دارد آن بر داللت مراتب که دادخواست ضمائم پيوست قراردادهاي

 استاناي  جاده نقل و و حمل راهداري کل اداره آالت ماشين کارشناسي شغلي
 همان گونه و دارد کار به اشتغال کار معين انجام قرارداد طي بختياري و چهارمحال

اي  پروژه و عمراني درطرح نامبرده است داشته عنوان دفاعيه در اليحه نيز اندهخو که
 قانون ٣٢ ماده راستاي در نامبرده به کارگيري اينکه به با توجه ندارد کار به اشتغال
 براساس نيز و مزايا حقوق پرداخت بايست  ميو لذا باشد  ميکشوري خدمات مديريت

 مغاير راهداريهاي  طرح محل از آن پرداخت و شود پرداخت مذکور قانون دهم فصل
 جهت بودجه تأمين عدم و بوده خواهان خدمتي وضعيت به با توجه مقررات و قانون

 دفاعيات با رد و لذا باشد  نميموجه جاري بودجه محل از و مزايا حقوق پرداخت
 التعد ديوان دادرسي آيين و تشکيالت قانون ٦٥ و ١١ و ١٠مواد استناد به خوانده
 صادر و اعالم خواهان خواسته اجابت به خوانده الزام و شکايت ورود به حکم اداري

 در شعب تجديدنظرخواهي قابل ابالغ از تاريخ روز بيست ظرف صادره  رأي.گردد مي
  .باشد  مياداري عدالت تجديدنظرديوان

نقل  و حمل و ي از آراء مذکور، به اعتراض سازمان راهدارتجديدنظرخواهيدر اثر 
   .، قرار رد دادخواست صادر شده استيبه لحاظ خارج بودن از مهلت قانوناي  جاده

ن يس و معاوني با حضور رئ٢٥/٦/١٣٩٩خ 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 رأيزت آراء به شرح ي با اکثريبحث و بررس
  

   هيأت عموميرأي
  .تعارض در آراء محرز است ـ الف
 ي عمومتيأ ه٢٣/٢/١٣٩٩ ـ ٣٠٨ تا ٣٠١ ـ مطابق رأي وحدت رويه شماره ب

 باشد و  کارمعين ممنوع مي به قراردادي طرحهايروي نتي وضعلي تبدي، عدالت اداروانيد
 ي و پستهاي در مشاغل اداري طرحيروهاي نيري به کارگاي يي دستگاه اجراازيصرف ن«

 تي وضعلي تبدي براي مجوزايگونه حق مکتسب   هيچييهاي اجرا  در دستگاهيسازمان
 ـ٥٢٤شماره رأي وحدت رويه  ؛ همچنين برابر»آورد  آنها به وجود نميياستخدام

در ي  قراردادان کارمنديريکارگي به  عدالت ادارواني دي عمومتيأه ١٠/٤/١٣٩٩
 و ي از سازمان ادارهي از جمله اخذ تأييديطي شراتي مستلزم رعاييهاي اجرا دستگاه
 و در ي بدون تعهد استخدام،يهاي سازمان  درصد پست١٠ کشور و حداکثر تا ياستخدام

 يي دستگاه اجراي از سوافراد يري به کارگاي ازي صرف اعالم ناست وسقف اعتبارات مصوب 
 و ي و اخذ مجوز از سازمان ادار مزبورطي شراتي بدون رعاانآن انعقاد قرارداد با ايو 

 به ي به تبع آن صدور شناسه کارمندو کارمند ي براي مجوزاي حق مکتسب ،ياستخدام
، بنابراين با توجه به اينکه به کارگيري نيروهاي طرحي خارج از مقررات آورد يوجود نم

ي آنها از محل تأمين اعتبار ايزام پرداخت حقوق و بوده و قانون مديريت خدمات کشوري
باشد و متفاوت با کارکنان قراردادي و رسمي و  اختصاص يافته جهت اجراي طرح مي

، بنا به مراتب فوقنمايند،  پيماني هستند که از محل اعتبارات جاري حقوق دريافت مي
 باشد  مياستدالل هاي صادره مبني بر رد شکايت در حدي که متضمن اين نتيجتاً دادنامه

  ٨٩ و ماده ١٢ ماده ٢ي به استناد بند رأ اين. است قانوني موازين با منطبق و صحيح
 براي شعب ديوان ١٣٩٢مصوب سال  قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري

  .االتباع است عدالت اداري و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه الزم
  اداري ـ محمدكاظم بهراميرئيس هيأت عمومي ديوان عدالت 

  ٣/٨/١٣٩٩                                                              ـ ه٥٨١١٥ت/٨٧٢٧٧رهشما
    مجوزيکتاي شناسه  دريافتثبت وخصوص درنامه  تصويب

   کشوري مجوزهاي درگاه مليرو  بر
 يي و دارايوزارت امور اقتصاد ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

 يوزارت راه و شهرساز ـ وزارت نفتـ  رويوزارت ني ـ رزوزارت جهادکشاو
ـ سازمان ثبت اسناد و امالک کشورـ  ستيزطيسازمان حفاظت مح  س جمهوريي ريمعاونت حقوق 

د و يشنهاد کارگروه رفع موانع جهش تولي به پ٢٧/٧/١٣٩٩وزيران در جلسه هيأت 
 :ران تصويب کردي ايم اسالي جمهوري و هشتم قانون اساسيکصد و سيبه استناد اصل 

 و انسجام نظام صدور مجوز در کشور، مراجع صدور مجوز يکپارچگيبه منظور ـ ١
ن ي که پس از ابالغ اييه مجوزهايند که کلي فراهم نمايبيمکلفند ظرف شش ماه ترت

 کشور، ثبت و ي مجوزهاي درگاه مليرو شوند، بريا اصالح ميد ينامه صادر، تمدبيتصو
ن درگاه صادر ي ايانداز  که بعد از زمان راهيهر مجوز. نديافت نمايجوز در ميکتايشناسه 

مراجع صدور مجوز مکلفند با اتصال . ستي مجوز باشد، معتبر نيکتايشده و فاقد شناسه 
ن ي خواسته شده، ايهاه دادهي صدور مجوز خود به درگاه فوق و ارايها سامانهيکيالکترون

 .ندي صادره ثبت نمايوزها مجيافت و بر رويشناسه را در
ـ ١٣٩٣مصوب  ـ کشور) کاداستر(قانون جامع حدنگار ) ٩( ماده يدر اجراـ ٢

باشند، مکلفند يها مرساختيها و زمي استعالم حري که مرجع قانونييها ه دستگاهيکل
 ي اطالعات مکانيها هيه الينامه، پس از تهبين تصويخ ابالغ ايظرف چهار ماه از تار

قانون مذکور موضوع ) ٩( تبصره ماده يينامه اجرا نيي خود، براساس آيها عارضه
، نسبت به پاسخ ١٣/٦/١٣٩٨هـ مورخ ٥٤٣٧٧ت/٧٣٤٦٣نامه شماره بيتصو

از به دخالت کاربر اقدام ي هوشمند و بدون نيکياستعالمات مذکور به صورت الکترون
 به عهده دستگاه يان اطالعات مکيها هي الي و نگهداريروزرسانت بهيمسئول. ندينما

  .  مربوط استيياجرا
ها از جمله خطوط  رساختيها و ز ميمراجع صادرکننده استعالم مرتبط با حرـ ٣

، شهر، يراث فرهنگي، ميانتقال گاز و نفت، منابع آب و خطوط انتقال، دکل فشار قو
، يتي، امنيع دامپزشکي و مراتع، صنايعي، منابع طبيطيمح ستي زيها ميحر

شده از افتي دريها مکلفند به درخواستيسات اتميآهن، جاده و تأس ها، راهفرودگاه
 رمشروطي به صورت واضح، غي کشور، ظرف پانزده روز کاري مجوزهايق درگاه مليطر

ادشده، به منزله موافقت با يعدم پاسخ در مهلت . خ دهندـر پاسيرقابل تفسيو غ
  .باشد يدرخواست م
باشد ي مرجع صادرکننده استعالم مينزله پاسخ قطعشده به مپاسخ ثبت ـ١تبصره

  .ر استييرقابل تغيو غ
 يها مي، حر١٣٩٩ان آبان ماه ين بند موظفند تا پايمراجع موضوع ا ـ٢تبصره

  .ندي خود اعالم نماينترنتي ايرسان گاه اطالعيمرتبط را اعالم و در پا
ار که از جاد کسب و کي ايهامراجع صدور مجوز مکلفند درخصوص طرحـ ٤

ا ير در اجرا ياند، در صورت عدم اجرا، تأخ استفاده کردهيا ملي يعي منابع طبياراض
ک يش از ي بيليا تعطي مصوب و يهيشرفت قابل توجه مطابق با طرح توجيعدم پ

 يص و آن را برايت را تخصي محدودي دارايا ملي يعي منابع طبيسال، اراض
خ ابالغ ين بند ظرف دو ماه از تاري اييمل اجرادستورالع. نديگر آزاد نمايان ديمتقاض

 يها وزارتخانهي و با همکاريي و داراينامه توسط وزارت امور اقتصادبين تصويا
  و سازمان حفاظتيرو، نفت، راه و شهرسازي، صنعت، معدن و تجارت، نيجهادکشاورز

ب يتصون و به يها، مراتع و آبخيزداري كشور تدوگلـست و سازمان جنيزطيـمح
  .رسديران ميوزهيأت 
 و يگذارهيل در سرمايع در شروع و توسعه کسب و کارها، تسهيبه منظور تسر ـ ٥
ل صدور ي و تسهييمقررات زداهيأت شنهاد آن به ي و انعکاس مقررات مخل و پييشناسا

 و مقررات يگذار هيل سرمايتسه "ي کسب و کار جهت رفع آنها، کارگروه استانيمجوزها
 استان و با حضور يي و دارايرکل امور اقتصادي مديرياست استاندار و دبيبه ر" ييزدا

دستورالعمل . شود يل ميک جلسه در ماه تشکي حداقل يربط با برگزاري ذيهادستگاه
 و ينامه توسط وزارت امور اقتصادبين تصويخ ابالغ اين ماده ظرف دو ماه از تاري ايياجرا
  . رسد يران ميوزت هيأب ين و به تصوي تدوييدارا
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 ي وزارت ارتباطات و فناوري فنيجمهور مکلف است با همکار سيي ريمعاونت حقوق ـ ٦
 ظرف سه ماه ادشدهيص معاونت يربط به تشخ ي ذيها  دستگاهي تخصصياطالعات و همکار

ن و مقررات ي قوانيدرگاه اختصاص"جاد ينامه نسبت به ا بين تصويخ ابالغ اياز تار
ران اقدام ي اي اسالمين و مقررات جمهوري قوانيدر سامانه مل" و کارمربوط به کسب 

 و ينامه را با هماهنگ بين تصوي مکلفند مقررات موضوع ايي اجرايها دستگاه. دينما
 يشنهادهايادشده درج کنند و پيجمهور در درگاه  سيي رينظارت معاونت حقوق

 شده توسط يقالب طراحح و مقررات مرتبط با کسب و کار را در يمربوط به لوا
ن و مقررات مرتبط و آثار مصوبه يبان، قوانياز جمله شامل اسناد پشت(معاونت مذکور 

 از آن را جهت اطالع يا ه کنند و نسخهيبه مراجع وضع مربوط ارا) د بر آنهايجد
  . نديادشده درج نماي، در درگاه يعموم

از ي نسب و کار در صورت کيل صدور مجوزهاي و تسهييزدامقرراتهيأت مصوبات ـ ٧
ماً در يمذکور، مستقهيأت ب در يک ماه پس از تصويران، ظرف يوزهيأت  يريگميبه تصم
  . م خواهد شدي و اتخاذ تصميران بررسيوز هيأت 

  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 
  

  ٣/٨/١٣٩٩                                                              ـ ه٥٧٧٩٥ت/٨٧٢٤٧رهشما
 يسندگي ريها  در طرحيگذار هيسرما  فراخوان عمومي،در خصوصنامه  تصويب

  يجنوبافته استان خراسانيدر مناطق کمتر توسعه يد و بافندگيجد
   توسط سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران

 وزارت صنعت، معدن و تجارت

 ٣١/٣/١٣٩٩ مورخ ٨٠٠١٢/٦٠شنهاد شماره ي به پ٢٧/٧/١٣٩٩ران در جلسه يوزهيأت 
 يقانون اجرا) ٣( ماده )الف( بند ياصالح) ٣( استناد تبصره معدن و تجارت و به وزارت صنعت، 

 :ب کرديتصوـ  ١٣٩٥مصوب ي ـ قانون اساس) ٤٤( اصل چهل و چهارم ي کليها استيس
 يسازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران مجاز است پس از انجام فراخوان عمومـ ١

 يقانون اجرا) ٣(ده ما) الف( بند ياصالح) ٣(ند مندرج در تبصره ي نمودن فرآيو ط
 در يگذار هي، نسبت به سرمايقانون اساس) ٤٤( اصل چهل و چهارم ي کليها استيس

تن انواع نخ و ) ٣٩٦٠(د ساالنه يت تولي با ظرفيد و بافندگي جديسندگي ريها طرح
 از محل يجنوبافته استان خراسانيون مترمربع پارچه در مناطق کمتر توسعهيليم) ٥/١٦(

 . دي خود، اقدام نمايمنابع داخل
نامه ظرف سه سال  بين تصوي موضوع ايگذار هيادشده در سرمايسهم سازمان ـ ٢

 يردولتيد به بخش غيت مقررات قانون مذکور، باي با رعايبردار پس از اخذ پروانه بهره
  .واگذار شود

  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 
  

  ٢٨/٧/١٣٩٩                                                                            ٤٠٣٠٦٢رهشما
  جناب آقاي دكتر اكبرپور

  مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايران
 موضوع مصوبات جلسه مورخ ٢٧/٧/١٣٩٩ مورخ ٣٩٨٩٤١به پيوست ابالغيه شماره 

ند است در اجراي خواهشم. شود  هيأت امناء صندوق توسعه ملي ايفاد مي٢/٧/١٣٩٩
هاي توسعه كشور، ابالغيه  قانون احكام دائمي برنامه) ١٦(ماده ) پ(بند ) ٤(تبصره 

  .صدراالشاره در آن روزنامه درج گردد
  رئيس امور اقتصاد مقاومتي و شوراي اقتصاد ـ افشين برمكي

  
  ٢٧/٧/١٣٩٩                                                                            ٣٩٨٩٤١رهشما

  دزاده ي دکتر شه جناب آقاي
   يأت عامل صندوق توسعه مليس محترم هيرئ

 استي با حضور ر١٣٩٩/ ٠٧/ ٠٢خ يتار در ي صندوق توسعه ملي امناأتيجلسه ه
 مصوبات جلسه لهينوسيبد. دي گردلي اعضا تشکري و ساراني اي اسالميمحترم جمهور

  :گردد يابالغ م جهت اجرا، ليذ به شرح مزبور
) ١(تبصره » الف« شده موضوع بند نيي درصد تعستيالتفاوت سهم ب مابه. ١

 مطابق قانون برنامه ششم، ي تا سهم صندوق توسعه مل١٣٩٨  قانون بودجه سال

 ١٢ازپرداخت  صندوق به دولت با نرخ سود صفر درصد و دوره بي ارزالتيبعنوان تسه
. شود ي دولت منظور ماز ي صندوق توسعه ملحساب مطالبات  به١٤٠٢ساله از سال 

 ينامه بازپرداخت ارز  فوق، ضمانتطيسازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است با شرا
 تا ١٤٠٢ ي سالهاي فوق را صادر و اقساط آن را در بودجه کل کشور طالتيتسه

 .دي نماينيب شي پ١٤١٣
) ١(تبصره » الف« شده موضوع بند نيي درصد تعستيالتفاوت سهم ب مابه. ٢

 مطابق قانون برنامه ششم، ي تا سهم صندوق توسعه مل١٣٩٩  قانون بودجه سال
 ١٢ازپرداخت  صندوق به دولت با نرخ سود صفر درصد و دوره بي ارزالتيبعنوان تسه

. شود ي دولت منظور ماز يحساب مطالبات صندوق توسعه مل  به١٤٠٢ساله از سال 
 فوق، ضمانت نامه بازپرداخت طيمکلف است با شراسازمان برنامه و بودجه کشور 

 ١٤٠٢ ي سالهاي فوق را صادر و اقساط آن را در بودجه کل کشور طالتي تسهيارز
 .دي نماينيب شي پ١٤١٣تا 

  ي صندوق توسعه ملي امناتأي ه١٣٩٥/ ٠٣/ ١٨مصوبه جلسه مورخ ) ١١(در بند . ٣
حداکثر « عبارت  ـ )يبردار فس و بهرهاجرا، تن( طرح ي مالنيمأ دوران تشي موضوع افزاـ

 . شود يم» سال) ٢(حداکثر دو « عبارت نيگزي، جا»سال) ٤(چهار 
 نکهي و ا١٣٩٨/ ٠٦/ ٣٠ مورخ ه٥٦٩٨٨ت/ ٧٩٧٨٧ به مصوبه شماره تيبا عنا. ٤

 يها تي از جمله فعاليلي حمل و نقل ريها رساختي و توسعه زجادي ايگذار هي سرمايها طرح
 به پروژه راه يالي رالتي با پرداخت تسهباشد، ي صندوق مالتي تسهافتي درتيواجد اولو

 صندوق يالي رالتي تسهي اعطاطي ضوابط و شراهنام  براساس نظاميونسي  ـ رجنديآهن ب
 . موافقت شديتوسعه مل
قانون برنامه پنجساله ششم توسعه کشور، ) ٥٢(ماده ) الف(به استناد بند  . ٥

 يلي از حمل و نقل ريبردار  در احداث و بهرهيردولتيخش غ بيگذار هي سرمايها طرح
 يگذار هي قانون برنامه مزبور به عنوان سرماي اجراي در سالها،يشهر  و برونيشهر درون

 هي و کلشود ي ميتلق) افتهي  کمترتوسعهناطقم (يحيدر مناطق مشمول اعمال نرخ ترج
 طينامه ضوابط و شرا  در نظام مناطقني واقع در ايها  و ضوابط مربوط به طرحطيشرا
 مذکور يها  به طرحي صندوق توسعه ملي امناتأي مصوبات هري و ساالتي تسهياعطا
 .ابدي ي مميتعم

نامه ضوابط و  بخش هشتم نظام» ب«بند ل يذ تبصره نيگزي جاليتبصره ذ . ٦
 :شود ي مي ارزالتي تسهي اعطاطيشرا

 ي جمهوريق مقررات بانک مرکز مطابي اعتبار اسنادشيهر گونه گشا: تبصره «
 ي در راستاي داخلدکنندگاني از تولتي خواهد بود و به منظور حماراني اياسالم
 ي از کاالتي کشور و حماي و خدماتيدي قانون حداکثر استفاده از توان تولياجرا

 از منابع صندوق ي ارزي داخلي اعتبار اسنادشي، گشا١٣٩٨/ ٠٢/ ١٥ مصوب يرانيا
 ». در داخل کشور، بالمانع استالي ارز به رليشروط به عدم تبد م،يتوسعه مل

 بر ي امناء مبنأتي ه١٣٩٣/ ١٢/ ٢٣مصوبات مورخ  ) ١٥(با توجه به بند فوق، بند 
 راني اي اسالمي جمهوري مطابق مقررات بانک مرکزي اعتبار اسنادشيهرگونه گشا«

  .شود ي بودن موضوع حذف مي تکرارلي، به دل»خواهد بود
 طرح توسعه ٢ فاز ي اجراي براي مهلت سند پوشش ارزديبا درخواست تمد .٧
 . موافقت شد١٣٩٩ سال اني تا پاکسالي مدت ي کرمانشاه برايميپتروش

 کارکنان دولت به کارکنان صندوق توسعه ياي حقوق و مزاي اعالميها شيافزا . ٨
 .ابدي ي مي تسريمل

 يأت امناي ه١٣٩٨/ ١١/ ٢٩ورخ مصوبات جلسه م) ٦(ن بند يگزير جايمتن ز. ٩
 :دي گرديصندوق توسعه مل

 يها  تمام تراکنشيالي معادل ر١٣٩٨ سال اني تا پاماياز زمان فعال شدن سامانه ن«
 ي اسالمي جمهوري بانک مرکزياعالم (ماي با نرخ سامانه نالي به رلي تبديصندوق برا

) راني اي اسالمي جمهوريمرکز بانک ياعالم (ETS به بعد با نرخ ١٣٩٩و از سال ) رانيا
 ».محاسبه و ثبت گردد

النپور و يد گي امي آقاي ضمن قبول استعفاي صندوق توسعه مليأت امنايه. ١٠
أت يد هي به عنوان عضو جديليل جلي اسماعيشان، با انتخاب آقاي ايها  از تالشيقدردان

  . موافقت نموديعامل صندوق توسعه مل
  مان برنامه و بودجه كشور ـ محمد نوبختجمهور و رئيس ساز رئيسمعاون 
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