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

تومانتک شماره ۵۱ ۰۰

  ابطال بخشنامه :  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع٦٣٢ الي ٦٢٦رأي شماره 
د ـ /٣٨/١٠١ه شماره ريزي كشور و ابالغي  سازمان مديريت و برنامه٢٤/١٢/١٣٩٣ـ ١٧٠٠٦١شماره 
 وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي در حد شرايط و قيود مصرح در نظريه ١٧/١/١٣٩٤

  فقهاي شوراي نگهبان از تاريخ تصويب بخشنامه و ابالغيه مورد اعتراض
  ريزي كشور  سازمان مديريت و برنامه  ١٤/٥/١٣٩٩

  ٢  وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي

   ١٣٩٦ابطال بند د تعرفه عوارض سال : ت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع هيأ٥٧٦رأي شماره 
  شوراي اسالمي شاهرود در خصوص عوارض ارزش افزوده ناشي از درخواست تغييركاربري امالك

   از تاريخ تصويب
  ٣  شوراي اسالمي شاهرود  ٢٤/٤/١٣٩٩

  ل مصوبه صد و سيزدهمين جلسهابطا:  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع٥٧٧رأي شماره 
  ٤  شوراي اسالمي شهر كرج  ٢٤/٤/١٣٩٩   شوراي اسالمي شهر كرج در خصوص اخذ سفته به عنوان تضمين فرآيند مناقصه٩/١٠/١٣٩٧مورخ 

  ـ فصل دوم قسمت مربوط ١ابطال :  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع٥٧٩رأي شماره 
  )برداري در كاربري غيرمرتبط ـ عوارض بهره٣ـ٢ـ١: ( تغيير كاربريبه عوارض بر ارزش افزوده حاصل از

   ١٣٩٦ الي ١٣٩٤هاي  قسمت مربوط به حذف فضاي سبز مربوط به سال: ـ فصل نهم٢
  از دفترچه عوارض شهرداري نصيرشهر مصوب شوراي اسالمي شهر نصيرشهر از تاريخ تصويب

  ٤  شوراي اسالمي شهر نصيرشهر  ٢٤/٤/١٣٩٩

   فصل سوم١١ـ٢ابطال بند :  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع٥٨٠ رأي شماره
  ٦  شهرداري يزد  ١٧/٤/١٣٩٩   شهرداري يزد١٣٩٥ تعرفه عوارض بهاي خدمات سال 

سهم کارفرما مربوط به تسهيالت مالي %) ١٥(نامه در خصوص تأمين پانزده درصد  تصويب
  ٥/٦/١٣٩٩  هري کرج ريلي احداث قطار ش براي طرح) فاينانس(خارجي 

وزارت امور اقتصادي و  وزارت راه و شهرسازيـ 
ـ وزارت کشورـ  سازمان برنامه و بودجه  دارايي 

  صندوق توسعه ملي کشورـ 
٧  

  ٧  وزارت نفت  ٥/٦/١٣٩٩  نامه در خصوص افزايش سرمايه شركت ملي نفت ايران تصويب

  ٥/٦/١٣٩٩  هاي فعال بندر در فهرست بازارچهنامه در خصوص قرار گرفتن بازارچه مشترك مرزي پسا تصويب
ـ وزارت وزارت  ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت  كشور 

سازمان برنامه و بودجه كشور  ـ امور اقتصادي و دارايي 
  ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كاال و ارز

٧  

  ر كشورهاي سراس العاده جذب مورد عمل كاركنان شهرداري نامه در خصوص تعيين سقف فوق تصويب
  وزارت كشور   ٥/٦/١٣٩٩  و شهرداران) به استثناي شهرداري تهران (

  ٧  سازمان اداري و استخدامي کشور

  ٥/٦/١٣٩٩  ٦/٥/١٣٩٨هـ مورخ ٥٦٧٢٤ت/٥٤٥٦٨نامه شماره  تصويب) ٢(اصالح بند 
وزارت امور اقتصادي و  وزارت جهادکشاورزيـ 

ـ سازمان برنامه و بودجه  داراييـ  وزارت كشور
  بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران ـ کشور

٨  

  ١٣٩٩ماده واحده قانون بودجه سال ) ٢٠(تبصره ) ج(نامه اجرايي بند آيين) ١١(اصالح ماده 
سازمان برنامه و  وزارت امور اقتصادي و داراييـ   ٥/٦/١٣٩٩   کل کشور

ـ سازمان اداري و استخدامي کشور   ٨  بودجه کشور

  ١٣٩٩ماده واحده قانون بودجه سال) ١٤(تبصره ) الف(نامه اجرايي بند اصالح آيين
  ٥/٦/١٣٩٩   کل کشور

ـ وزارت نفت    وزارت امور اقتصادي و دارايي 
ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي    وزارت نيرو 

ـ وزارت آموزش و پرورش وزارت بهداشت، درمان  
ـ وزارت جهادکشاورزي  ـ پزشکي    و آموزش 

ـ وزارت راه و وزارت صنعت، معدن و تجارت  
ـ وزارت علوم، تحقيقات و فناوري    شهرسازي 

ـ وزارت  وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح 
  ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي 

ـ  سازمان انرژي اتمي سازمان برنامه و بودجه کشور 
ـ بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران   ايران 

٨  

  

 ١٣٩٩  ماه شهريورجدهمه شنبه سه 
 

 ٢١٩٨٥ شماره ششمسال هفتاد و 

)١٣١٣( 



 ٢١٩٨٥شماره                        WWW.DASTOUR.IR                        ١٨/٦/١٣٩٩روزنامه رسمي                         WWW.RRK.IR                         ٢صفحه 

  
  
  
  

  ٣/٦/١٣٩٩                                                                           ٩٨٠٠١٨٣رهشما
  بسمه تعالي

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

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه  رأي يك نسخه از
:  با موضوع١٤/٥/١٣٩٩مورخ   ٩٩٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٠٦٣٢الي  ٩٩٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٠٦٢٦

ريزي كشور و   سازمان مديريت و برنامه٢٤/١٢/١٣٩٣ـ ١٧٠٠٦١ابطال بخشنامه شماره «
 وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي در حد ١٧/١/١٣٩٤د ـ /٣٨/١٠١ابالغيه شماره 

غيه شرايط و قيود مصرح در نظريه فقهاي شوراي نگهبان از تاريخ تصويب بخشنامه و ابال
  .گردد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي» مورد اعتراض

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

   ٦٣٢ الي ٦٢٦ :ماره دادنامهش      ١٤/٥/١٣٩٩: خ دادنامهتاري
، ٩٨٠٢٠١٥، ٩٩٠٠٢٧٣، ٩٩٠٠٦١٩، ٩٩٠١٠٨٦، ٩٩٠١١١٩: رونده پشماره
٩٧٠١٨٦٢، ٩٨٠٠١٨٣  

  يوان عدالت اداري ديأت عمومي ه:مرجع رسيدگي
 بوکت، رسول يبيد غري، وحيروز، اکبر خدابخشي پييکورش صفا: اني آقا:يشاك

  ي فراهانيقاسم شهباز ،يمي پور، شاپور ابراهينعليحس
 ٢٤/١٢/١٣٩٣ـ ١٧٠٠٦١بخشنامه شماره ـ ١ ابطال :موضوع شکايت و خواسته

 وزارت ١٧/١/١٣٩٤ ـ د/٣٨/١٠١ه شماره يابالغـ ٢ کشور ريزي برنامهت و يريسازمان مد
   يبهداشت، درمان و آموزش پزشک

بخشنامه ـ ١ابطال  جداگانه يان به موجب دادخواستهايشاک ـ  الف:گردش کار
ه شماره يابالغـ ٢ کشور ريزي برنامهت و يري سازمان مد٢٤/١٢/١٣٩٣ـ ١٧٠٠٦١شماره 

 ي را از بعد شرعياشت، درمان و آموزش پزشک وزارت بهد١٧/١/١٣٩٤ ـ د/٣٨/١٠١
   .اند خواستار شده

  :ر استيت به قرار زيمورد شکاهاي  متن مقرره ـ ب
 رکشو ريزي برنامه و تيريمد سازمان ٢٤/١٢/١٣٩٣ مورخ ١٧٠٠٦١بخشنامه ـ ١ "

 شنهاديپ به  بنا٨/١٠/١٣٩٣  در جلسه مورخيه انسانيت و سرمايري توسعه مديشورا
هاي  دستگاه استعالم به پاسخ در و جمهور سيرئ يانسان هيسرما و تيريمد سعهتو معاونت

 ٦١اده ـت مياـا رعـه کارمندان بـ کيليرش مدارک تحصي امکان پذخصوص در يياجرا
 ياستخدام  استفاده از آثاريذ و براـدمت اخـن خي در حيدمات کشورـت خيريدـقانون م

 قانون مذکور ١١٦ماده ) ٥(ف يرد) ٥(به استناد بند ند، ينما  ميآن به دستگاه متبوع ارائه
  :ودم نمير اتخاذ تصميبه شرح ز

 مشاغل از لحاظ يط تصديب شراين شورا در تصويارات ايبا توجه به اختـ ١
 هر شغل و الزام ياز براي مورد نيآموزشهاي  الت، تجربه، مهارت و دورهيمعلومات، تحص

موضوع ماده (به مشاغل  ط در انتصاب کارمندانين شرايت اي به رعايياجراهاي  دستگاه
 يلي مدارک تحصي، آثار استخدام) آن١ و تبصره يت خدمات کشوريري قانون مد٧٠

، يماني و پي ارائه شده در بدو استخدام کارمندان رسميليماخوذه نسبت به مدارک تحص
پلم يپلم، فوق ديدپلم به فوق يپلم، ديپلم به دير ديز( باالتر يليک مقطع تحصي يتنها برا

ت يبا رعا)  ارشد به دکتراي ارشد و کارشناسي به کارشناسي، کارشناسيبه کارشناس
  :باشد  ميل قابل احتسابيط ذيشرا

 کارمند يط احراز شغل مورد تصدي باالتر در شرايليرشته و مقطع تحص ـ الف
  . شده باشدبيني پيش

 شده بيني ه و مقطع تحصيلي پيشب ـ کارمند قبل از شروع به تحصيل با توجه به رشت 
 دستگاه را با ي موافقت کتبيليستگاه به سطح باالتر تحصداز يط احراز شغل و نيدر شرا

  .ل خود جلب نموده باشديادامه تحص

 و ي قانونيتهايف و ماموري که حسب وظايياجراهاي  آن دسته از دستگاه ـ١ـ ١
ک يش از ي در بيلي مدارک تحصلين قبيرش اياز به پذي از مشاغل خود نيت برخيماه

 ي به شوراي طرح و بررسي برايهيل توجي را همراه با داليشنهاديمقطع را دارند، شغل پ
  .م شودين شورا اتخاذ تصميند تا در اي ارسال نمايه انسانيت و سرمايريتوسعه مد

اجرايي مجاز هستند در مورد کارمنداني که قبل از تاريخ ابالغ هاي  دستگاه ـ١ـ ٢
بيني رشته تحصيلي آنها در  اند، در صورت پيش ين مصوبه به تحصيل مشغول شدها

فارغ از محدوديت يک  شرايط احراز شغل مورد تصدي و نياز به سطح تحصيلي باالتر،
) کميته سرمايه انساني(مقطع تحصيلي با نظر شوراي راهبري توسعه مديريت دستگاه 

  .اقدام نمايند
 که به موجب يدمات کشورـت خيريقانون مد) ٤٥(اده م) ٢(با توجه به تبصرهـ ٢

.  استييارات دستگاه اجراي، از اختيماني و پيکارمندان رسم ن شغلييص و تعيآن، تشخ
لذا در صورتي که رشته يا مقطع مدرک تحصيلي ماخوذه در حين خدمت، در شرايط احراز 

 تغيير شغل وي به نحوي بيني نشده باشد، دستگاه اجرايي در شغل مورد تصدي کارمند پيش
  .که کارمند بتواند از آثار استخدامي مدرک ارائه شده برخوردار شود، تکليفي بر عهده ندارد

س در توسعه ين رئيجانش ـ .باشند  مين و مقررات خاص خوديثارگران تابع قوانياـ ٣
  ."يه انسانيت و سرمايريمد

  ، درمان و آموزش پزشکيتبهداش وزارت ١٧/١/١٣٩٤د ـ /٣٨/١٠١ـ ابالغيه شماره ٢
 سيير نيجانش ٢٤/١٢/١٣٩٣ ـ١٧٠٠٦١ر نامه شماره يتصو ـ با سالم و احترام

صوص خ در ،يانسان هيسرما و تيريمد توسعه در کشور ريزي برنامه و تيريمد سازمان
 ـ .شود  مي کارمندان، جهت اطـالع و اقدام الزم ارسـاليليرش مـدارک تحصيامکان پذ

   " يرترکل حوزه وزايمد
مورد اعتراض با شرع هاي  رت بخشنامهي بر مغايان مبني شاکيدر خصوص ادعا ـ ج

 ـ ١٦٨١٤/١٠٢/٩٩ نگهبان به موجب نامه شماره ير شورايمقدس اسالم، قائم مقام دب
  : اعالم کرده است که٢١/٢/١٣٩٩

ـ ١٧٠٠٦١موضوع بخشنامه شماره : ٢٠/٣/١٣٩٨ـ ٩٨٠٠١٨٣عطف به نامه شماره " 
 کشور در خصوص ضوابط احتساب آثار ريزي برنامهت و يري سازمان مد٢٤/١٢/١٣٩٣

ن خدمت و نامه شماره ي اخذ شده توسط کارمندان در حيلي مدارک تحصياستخدام
، در جلسه مورخ ي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک١٧/١/١٣٩٤ ـ د/١٣٨/١٠١
ر گرفت که به شرح  قراي نگهبان مورد بحث و بررسي معظم شوراي فقها١٣/٢/١٣٩٩
  : گردد  ميل اعالم نظريذ

مصوبه برخالف هاي  تي که محدوديت در خصوص مواردياطالق مصوبه مورد شکا
 با کارمندان است و ي معتبر استخداميهاا قراردادي و يياجراهاي  تعهدات معتبر دستگاه

 ندارد،  باالتر کارمندان وجوديليقات در اعمال مدرک تحصيين تضيجاد اي بر ايضرورت
   "  . استيوان عدالت اداري مصوبه بر عهده دي جهات قانونيبررس. خالف شرع شناخته شد

ن يس و معاوني با حضور رئ١٤/٥/١٣٩٩خ 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 رأيء به شرح زت آراي با اکثريبحث و بررس
  

   هيأت عموميرأي
 ـ ١٦٨١٤/١٠٢/٩٩نظر به اينکه قائم مقام دبير شوراي نگهبان طي نامه شماره 

 ٢٤/١٢/١٣٩٣ـ ١٧٠٠٦١موضوع بخشنامه شماره «:  اعالم کرده است٢١/٢/١٣٩٩
خدامي ريزي کشور در خصوص ضوابط احتساب آثار است سازمان مديريت و برنامه

د /١٣٨/١٠١مدارک تحصيلي اخذ شده توسط کارمندان در حين خدمت و نامه شماره 
 ١٣/٢/١٣٩٩ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، در جلسه مورخ ١٧/١/١٣٩٤ـ 

فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت که به شرح ذيل اعالم نظر 
هاي مصوبه   خصوص مواردي که محدوديتاطالق مصوبه مورد شکايت در«: گردد مي

هاي اجرايي و يا قراردادهاي معتبر استخدامي با  برخالف تعهدات معتبر دستگاه
کارمندان است و ضرورتي بر ايجاد اين تضييقات در اعمال مدرک تحصيلي باالتر 

 ماده ٢بنابراين در اجراي حکم تبصره  ».کارمندان وجود ندارد، خالف شرع شناخته شد
 ١٣٩٢مصوب سال  قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري ٨٧ و ماده ٨٤

http://www.RRK.IR
http://www.DASTOUR.IR
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 ١٣ و ٨٨ و مواد ١٢ ماده ١و تبعيت از نظر فقهاي شوراي نگهبان و نيز مستند به بند 
قانون ياد شده اطالق مصوبه مورد شکايت در حد شروط و قيود مصرح در نظريه فقهاي 

  .شود امه و ابالغيه مورد اعتراض ابطال ميبخشن تاريخ تصويبشوراي نگهبان از 
  رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي

  
  ١٣/٥/١٣٩٩                                                                          ٩٧٠٣٢٢٨رهشما

  بسمه تعالي
  جناب آقاي اكبرپور

  امه رسمي جمهوري اسالمي ايرانمديره و مديرعامل محترم روزن رئيس هيأت
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه  رأي يك نسخه از

ابطال بند د تعرفه عوارض سال «:  با موضوع٢٤/٤/١٣٩٩ مورخ ٩٩٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٠٥٧٦
 شوراي اسالمي شاهرود در خصوص عوارض ارزش افزوده ناشي از درخواست ١٣٩٦

  .گردد  ميجهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال» صويبتغييركاربري امالك از تاريخ ت
ـ مهدي دربين   مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري 

  
  ٩٧٠٣٢٢٨: رونده پشماره    ٥٧٦ :ماره دادنامهش    ٢٤/٤/١٣٩٩: خ دادنامهتاري

  يوان عدالت اداري ديأت عمومي ه:مرجع رسيدگي
  يريرضا امي علي آقا:يشاك

 شوراي اسالمي ١٣٩٦تعرفه عوارض سال ) د( ابطال بند :موضوع شکايت و خواسته
  شهر شاهرود در خصوص عوارض ارزش افزوده ناشي از درخواست تغيير کاربري امالک

 ١٣٩٦تعرفه عوارض سال ) د( ابطال بند ي به موجب دادخواستي شاک:گردش کار
ر يي از درخواست تغيفزوده ناش شهر شاهرود در خصوص عوارض ارزش اي اسالميشورا
  :ن خواسته اعالم کرده است کهيي امالک را خواستار شده و در جهت تبيکاربر

ن ييالت و آي قانون تشک٩٢ت را به استناد ماده ي ابطال مصوبه مورد شکايشاک "
، ٢٤/١٢/١٣٩٥ ـ ١٤٤٥هاي   درخواست نموده و به دادنامهيوان عدالت اداري ديدادرس
 و ٢٤/١٢/١٣٩٥ ـ ١٤٤٧، ٢٥/٣/١٣٩٤ ـ ٣٥٠، ٢/٢/١٣٩١ـ ٤، ٢٤/١٢/١٣٩٥ ـ ١٤٤٦

 استناد نموده است و مصوبه مزبور را يوان عدالت اداري ديأت عمومي ه١٨/٧/١٣٩٦ـ ٤٦٦
ز مطرح يوان را ني قانون د١٣ار شورا دانسته، درخواست اعمال ماده يخارج از حدود اخت

وان قرار ياست ديوان مورد موافقت ري قانون د٩٢نموده است، که موضوع اعمال ماده 
  "  .رديگ  ميرالذکر صورتي قانون اخ٨٤ وفق ماده ي به نحو عاديدگينگرفته و رس

 ي برايوان عدالت اداري ديأت عمومي که از طرف دفتر هي اخطار رفع نقصيدر پ
 مورخ ٢ ـ ٣٢٢٨ ـ ٩٧که به شماره اي  حهي به موجب الي ارسال شده بود، ويشاک
 شده يوان عدالت اداري ديتخصصهاي  أتي و هيأت عمومي ثبت دفتر ه٢٨/١/١٣٩٨
  :ح داده است کهيتوض

ت ي بر رفع نقص شکاي مبنيوان عدالت ادارياحتراماً نظر به درخواست دـ ١" 
در ) يوان عدالت اداري ديأت عمومي مطرح در ه٩٧٠٣٢٢٨ يريگيبا شماره پ(نجانب يا

ر يي شهر شاهرود در خصوص عوارض تغيالم اسي شورا١٣٩٦خصوص ابطال مصوبه سال 
ل جهت استحضار به حضور اعالم خواهشمند است ي موارد مورد نظر به شرح ذيکاربر

 شاهرود در ي اسالمي شورا١٣٩٦مصوبه سال . نديد اقدام الزم معمول فرماييدستور فرما
 يجار و تيبه تجارها  ير کاربري و ساي از مسکونير کاربرييافت عوارض تغيخصوص در

  .باشد  ميدار ستاره
ر يي مربوط به تغ١٣٩٦ مصوبه سال ٤٥صفحه ) د(ت بند يقسمت مورد شکاـ ٢

  .دار هر ستايو تجارها  ير کاربري و ساي از مسکونيکاربر
  .باشد باشد خالف شرع نيز مي ـ ضمن اينکه مصوبه مذکور خالف قوانين و مقررات مي٣
 يوان عدالت اداري ديأت عمومي هيد آراب تعرفه مفاينکه در تصويبا توجه به اـ ٤

 ٩٢ و ٨٨، ماده ١٢ ماده ١، بند ١٣ت نشده مستنداً به مواد يت رعاياشاره شده در شکا
 از اخذ يري ابطال مصوبه مذکور و جلوگي استدعا١٣٩٢ سال يوان عدالت اداريقانون د
  " .مب و خارج از نوبت را داري شاهرود از زمان تصوي شهرداريقانون غيرعوارض

  . از ادعاي خالف شرع انصراف داده است٢٨/٢/١٣٩٨ضمناً شاکي به موجب اليحه مورخ 
  :ر استيت به قرار زيمتن مقرره مورد شکا

نگ، عوارض ي عوارض مازاد بر تراکم عوارض جبران کمبود پارکيحه برقراريال" 
  ١٣٩٦سال  ي امالک، واحد اضافه ساختمانير کاربريي از درخواست تغيارزش افزوده ناش

دار  ها و تجاري ستاره هاي مسکوني و ساير کاربري متقاضيان احداث تجاري در کاربري: د
موظفند پس از احراز شرايط به ازاي هر مترمربع به ترتيب هفت و هشت برابر قيمت عوارض 

بديهي است . مازاد تراکم مسکوني پرداخت و از مزاياي طرح تجاري شهري برخوردار خواهد بود
  .متقاضيان اعمال خواهد شد الذکر براي فوق) ب(ورت نياز به مازاد تراکم، بند در ص

ان عوارض ارزش ي مکلف است قبل از ارسال درخواست متقاضيشهردار: تبصره
نامه يون ماده پنج، فرم تعهدسي امالک به کمير کاربريي از درخواست تغيافزوده ناش

ر يي از درخواست تغيش افزوده ناشا چک ضمانت به مبلغ عوارض ارزيم و سفته يتنظ
   " .دي اخذ نماي امالک، از متقاضيکاربر

حه ي شهر شاهرود به موجب الي اسالميس شورايت مذکور، رئيدر پاسخ به شکا
  :ح داده است کهي توض٢٦/٣/١٣٩٨ ـ ١١/١١٨١٦/٩٨شماره 
ه  اشاره نموده کيوان عدالت اداري در دادخواست خود به آراء متعدد از ديشاک" 

باشد و  ي ميوان عدالت اداري ديأت عمومي ه٣٨١ ي ال٣٦٧تماماً قبل از دادنامه شماره 
 در حکم يوان عدالت اداري ديأت عمومي صادره از هيد آرايهمان گونه که مستحضر

نکه در يلذا نظر به ا. باشد  مي مقدم الصدوري آن از جمله نسخ آرايقانون بوده و اثر قانون
 امالک پس از صدور ير کاربريي از تغيلذکر وصول ارزش افزوده ناشدادنامه صادره مارا

ز پس از انجام مراحل ي ني دانسته و ملک شاکي را کامالً قانون٥ون ماده يسيتوسط کم
 سمنان از ي و معماري شهرسازي عالي شورا٥ون ماده يسي و صدور مجوز از کميقانون

 ارزش يشان که دارايعوارض فوق به ملک اافته و قانوناً ي ير کاربريي تغي به تجاريمسکون
ن روال اقدام يز کامالً به هميرد و در خصوص ملک فوق نيگ  ميشده تعلقاي  العاده فوق
 و ي به تجاري از مسکونير کاربريي بر تغيده است و پس از درخواست مالک مبنيگرد

ده ي گرد صادريپروانه تجار) ٥ماده  (ي شهرسازي عاليون شورايسيصدور مجوز از کم
و چهار ) يتجار(ن ملک پروانه ساخت همکف ي اينکه مالک ابتدا برايبا توجه به ا. است

 اصالح پروانه را به ي تقاضا٢٤/١٢/١٣٩٥افت نموده و سپس در مورخ ي دريطبقه مسکون
 را ي در همکف به طور کامل و حذف طبقات مسکوني ارائه و درخواست تجاريشهردار

وصول ) ٣٨١ ي ال٣٦٧ (يوان عدالت اداريدالصدور از ديدادنامـه جدنموده است، لـذا برابر 
  منطبق با دادنامه صادره١٣٩٦ در سالير کاربريي از تغيعوارض ارزش افزوده ناش

ان با توجه به مراتب يدر پا. باشد   ميي الزامي شهرداري دادنامه صادره برايباشد و اجرا مي
       " .ت مطروحه مورد استدعاستيکا بر رد شيسته مبنيمعنونه صدور دستور شا

ن يس و معاوني با حضور رئ٢٤/٤/١٣٩٩خ 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 رأيت آراء به شرح زي با اکثريبحث و بررس
  

  مومي هيأت عرأي
هر چند طبق آراء متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري عوارض ارزش افزوده ناشي از 

هاي توسعه شهري و تغيير کاربري در مصوبات شوراهاي اسالمي شهرها مغاير قانون و  طرح
قانون تأسيس شوراي  ٥خارج از حدود اختيارات قانوني تشخيص نشده است لکن طبق ماده 

هاي تفصيلي شهري و تغييرات آنها در  ، بررسي و تصويب طرحاري ايرانعالي شهرسازي و معم
و ) و در غياب وي معاون عمراني استانداري(هر استان به وسيله کميسيوني به رياست استاندار 

با عضويت شهردار و نمايندگان وزارت مسکن و شهرسازي، وزارت جهاد کشاورزي و سازمان 
ربط و   دستي و همچنين رئيس شوراي اسالمي شهر ذيميراث فرهنگي و گردشگري و صنايع

بدون حق راي انجام ) با تخصص معماري يا شهرسازي(نماينده سازمان نظام مهندسي استان 
 ٥شود و تعيين عوارض ارزش افزوده براي امالک يا اراضي قبل از طرح در کميسيون ماده  مي

ن و خارج از حدود اختيارات بوده و قابل يا بدون اخذ مجوز از مراجع ذيربط قانوني مغاير قانو
از اليحه عوارض ارزش افزوده ناشي از درخواست تغيير کاربري ) د(بنابراين بند . ابطال است

 و مواد ١٢ ماده ١مستند به بند  ١٣٩٦امالک از مصوبات شوراي اسالمي شهر شاهرود در سال 
تاريخ  از ١٣٩٢مصوب سال  يقانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت ادار ١٣ و ٨٨

  .شود  ابطال ميتصويب
  رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي
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  ١٣/٥/١٣٩٩                                                                          ٩٨٠٢٥٢٥رهشما
  بسمه تعالي

  جناب آقاي اكبرپور
  وزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايرانمديره و مديرعامل محترم ر رئيس هيأت

يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 
ابطال مصوبه صد و «:  با موضوع٢٤/٤/١٣٩٩ مورخ ٩٩٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٠٥٧٧
 شوراي اسالمي شهر كرج در خصوص اخذ ٩/١٠/١٣٩٧سيزدهمين جلسه مورخ 

ج در روزنامه رسمي به پيوست جهت در» سفته به عنوان تضمين فرآيند مناقصه
  .گردد ارسال مي

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

  ٩٨٠٢٥٢٥: رونده پشماره    ٥٧٧ :ماره دادنامهش    ٢٤/٤/١٣٩٩: خ دادنامهتاري
  يوان عدالت اداري ديأت عمومي ه:مرجع رسيدگي

   کل کشوري سازمان بازرس:يشاك
 ٩/١٠/١٣٩٧ ابطال مصوبه صدو سيزدهمين جلسه مورخ :شکايت و خواستهموضوع 

  شوراي اسالمي شهر کرج در خصوص اخذ سفته به عنوان تضمين فرايند مناقصه
 کل کشور ي سازمان بازرسي و نظارت همگاني سرپرست معاونت حقوق:گردش کار

  : اعالم کرده است که١١/٥/١٣٩٨ـ ١١٢٣٣٤ت نامه شماره يبه موجب شکا
ت مقرر نموده سفته ي شهر کرج به موجب مصوبه مورد شکاي اسالميشورا "

 و ين انجام تعهدات مطالعاتيند مناقصه تضمين در مراحل شرکت در فرايعنوان تضم به
 يمهندس مشاور به جاهاي   انعقاد قرارداد با شرکتيسپرده حسن انجام کار در روند ادار

 ي تهران که تسري معامالت شهردارنامه آيينکه در  يدر حال.  اخذ گرددي بانکنامه ضمانت
، اسناد ي بانکنامه ضمانت از جمله يگرينات ديافت تضمير کالن شهرها دريافته به ساي

 گانه ٣٤ ينکه به موجب بندهايضمن ا.  اجازه داده شده استيا اوراق قرضه دولتيخزانه 
ب ي و انتخاب شهرداران تصوي اسالميف و انتخابات شوراهايالت، وظاي قانون تشک٨٠ماده 

ز نشده ي تجوي اسالميارات شوراهاي جزء اختي معامالت شهردارين براينوع اخذ تضم
 بوده و ابطال آن ي اسالميارات شورايت خارج از حدود و اختيلذا مصوبه مورد شکا. است

   " .مورد استدعاست
  :ر استيت به قرار زيمتن مقرره مورد شکا

 ١٩/٩/١٣٩٧ شهر کرج مورخ ي اسالمي و امالک شورايقبرنامه و بودجه، حقو "
 مثبوت ي شهرداريميحه تقديدر خصوص ال« يه مشـاور حقوقي و با توجه به نظريبررس

ن مشاور از ارائه ي مهندسيت شرکتهاي با موضوع معاف٧/٦/١٣٩٧ـ ٢١١٤به شماره 
 :دارد  مي مستحضري بانکنامه ضمانت

  :يرادات شکليا ـ    الف
 ـ هـ٢٨٤٩٣/ت/٤٢٩٥٦نامه شماره  ان مستندات اليحه مزبور اشاره به تصويبـ در بي١

 معامالت نامه مذکور صرفاً ناظر به  هيأت وزيران گرديده است در حالي که تصويب١١/٨/١٣٨٢
  .باشد ي نمي به شهرداري است و قابل تسريدولت

 ـ  هـ٥٠٦٥٩ت/١٢٣٤٠٢ران به شماره يأت وزي هنامه تصويب ٤ماده ) ت(بند ـ ٢ 
ت الزم يتواند قابل يي نمين است و به تنهايف انواع تضامي صرفاً در مقام تعر٢٢/٩/١٣٩٤
  . استناد را داشته باشديبرا

  :تيدر ماه ـ ب
ـ ١٢٣٤٠٢ک مصوبه شماره يل ماده يذ) ب(نکه مطابق بند يبا توجه به اـ ١

 قانون ٥اده موضوع مهاي  ه دستگاهيران دامنه کاربرد آن کليأت وزي ه٢٢/٩/١٣٩٧
به عنوان ها  ينکه شهرداريت به ايف شده است و با عناي تعريت خدمات کشوريريمد

ده است لذا مصوبه يز در ماده مرقوم مورد اشاره واقع گردي نيدولتي غيرمؤسسات عموم
  .باشد  ميزيکشور نهاي  ي ناظر به شهردارعنه مبحوث
ند ارجاع کار را مورد اشاره ي فران شرکت دري مصوبه، تضام٥ل ماده يذ) الف(بند ـ ٢ 

 از سقف معامالت متوسط ين را درصديک مبلغ تضميقرار داده، مطابق جدول شماره 
 ذکر نموده ٤ل ماده ي ذين موضوع بندهاي از تضاميبيک تا ترکين را ين و نوع تضمييتع

  .رفته شده استين پذين لحاظ سفته به عنوان تضميکه بد

د خدمات مشاوره ين قرارداد خري به ذکر مبلغ تضم٧ه ل مادي ذ٧جدول شماره ـ ٣ 
ش پرداخت و سپرده حسن ين پين انجام تعهدات، تضميتضم  آنياختصاص دارد که ط

  .ن شده استييک تعيزان در صد هر ي کار با ذکر مياجرا
 مطالب فوق قابل ذکر است مطابق يبند ت به مراتب معروض و در جمعي با عنا

ن در يران اخذ سفته به عنوان تضميأت وزي ه٢٢/٩/١٣٩٤ـ ١٢٣٤٠٢مصوبه شماره 
، پژوهش، ي طراحين انجام تعهدات مطالعاتيند مناقصه، تضميمراحل شرکت در فرا

رفته و ي پذي شهرداري و سپرده حسن انجام کار براي و کارگاهي، نظارت عالافزاري نرم
 ي ارزش واقعنامه تصويب ٤ل ماده يذ) ت(قابل ذکر است مطابق بند . ز شده استيتجو

د موضوع در ي و موافقت گرد». آن اعالم شده استيسفته معادل هشتاد درصد ارزش رسم
 مطرح و ٩/١٠/١٣٩٧ شهر کرج مورخ ي اسالمي شوراين جلسه رسميزدهميصد و س

مراتب جهت اطالع و اقدام الزم به . ديب رسيت آراء به تصويون با اکثريسيمصوبه کم
    "  شهر کرجي اسالميس شورايرئ ـ. گردد  ميحضور ارسال

حه شماره ي شهر کرج به موجب الي اسالميت مذکور، شورايدر پاسخ به شکا
  :ح داده است کهي توض٢٤/٩/١٣٩٨ ـ ٢٣٧٩/٩٨/٧/٥/٥
 :ستي بوده و قابل ابطال نيل قانونيل ذيت به دليمصوبه مورد شکا "

بات شوراهاي  قانون تشکيالت، وظايف و انتخا٨٠ ماده ١٤ و ٢ـ بندهاي ١
  اسالمي کشور

   تهرانين معامالت شهرداريي قانون آ١٥ ماده ٣تبصره ـ ٢
   ٢٥/١/١٣٨٣ مناقصات مصوب ي قانون برگزار٥٠ و ٣٠ و ١بند ـ ٣

وسته با ارائه يمشاور که پهاي  نکه شرکتيبا توجه به مراتب مذکور و در نظر گرفتن ا
 نامه ضمانتباشند و الزام آن به ارائه  ي ميتگر شهرداري هداي و مطالعاتينقطه نظرات علم

  از خدمات آنان محروميجه شهرداري در عمل مورد استقبال آنان قرار نگرفته و در نتيبانک
 يد و قرار رد درخواست شاکيي شهر تاي اسالميماند لذا تقاضامند است مصوبه شورا مي

     " .صادر و اعالم شود
ن يس و معاوني با حضور رئ٢٤/٤/١٣٩٩خ 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 رأيت آراء به شرح زي با اکثريبحث و بررس

  
   هيأت عموميرأي

م و يم تنظ مکلف است هنگاي شهردارها، ي شهرداري مالنامه آيينقانون  ٩طبق ماده 
ن حسن انجام کار از يمان را به منظور تضمي درصد کل مبلغ مورد پ١٠مان معادل يعقد پ

نکه در ينظر به ا. افت کنديا اسناد خزانه به عنوان سپرده دري ي بانکنامه تضمينمانکار يپ
ا اوراق و ي ي بانکنامه ضمانت قانون مذکور، ٩مصوبه مورد اعتراض برخالف حکم ماده 

 ٢٤/١٠/١٣٩٧ ـ ٢٩١٠ن مصوبه شماره يل شده است، بنابرايزانه به سفته تبداسناد خ
 ١بند  شهر وضع شده و مستند به ي اسالميارات شوراير قانون و  خارج از حدود اختيمغا

مصوب سال  يوان عدالت اداري دين دادرسييالت و آيقانون تشک ٨٨ و ماده ١٢ماده 
  .شود ي ابطال م١٣٩٢

  وان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهراميرئيس هيأت عمومي دي
  

  ١٣/٥/١٣٩٩                                                                          ٩٦٠٠٧٣٥رهشما
  بسمه تعالي

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

ان عدالت اداري به شماره دادنامه هيأت عمومي ديو رأي يك نسخه از
ـ فصل دوم قسمت ١ابطال «:  با موضوع٢٤/٤/١٣٩٩ مورخ ٩٩٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٠٥٧٩

برداري در  ـ عوارض بهره٣ـ٢ـ١: (مربوط به عوارض بر ارزش افزوده حاصل از تغيير كاربري
هاي  قسمت مربوط به حذف فضاي سبز مربوط به سال: ـ فصل نهم٢) كاربري غيرمرتبط

 از دفترچه عوارض شهرداري نصيرشهر مصوب شوراي اسالمي شهر ١٣٩٦الي  ١٣٩٤
  .گردد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي» نصيرشهر از تاريخ تصويب

ـ مهدي دربين   مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري 
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  ٩٦٠٠٧٣٥: رونده پشماره    ٥٧٩ :ماره دادنامهش   ٢٤/٤/١٣٩٩: خ دادنامهتاري
  يوان عدالت اداري ديأت عمومي ه:مرجع رسيدگي

   ي نادر قنبري آقا:يشاك
 ـ فصل دوم قسمت مربوط به عوارض بر ارزش١ ابطال :موضوع شکايت و خواسته

  )مرتبطي غير در کاربربرداري بهرهعوارض ـ ٣ـ ٢ـ ١: (ير کاربرييافزوده حاصل از تغ
 ي ال١٣٩٤هاي   سبز مربوط به سالياقسمت مربوط به حذف فض: فصل نهمـ ٢
  رشهر ي شهر نصي اسالميرشهر مصوب شوراي نصي از دفترچه تعرفه عوارض شهردار١٣٩٦

 آمدگي ـ فصل اول عوارض بالکن و پيش١ابطال  شاکي به موجب دادخواستي :گردش کار
ر يي تغيمسکون غيرفصل دوم عوارض ارزش افزودهـ ٢ون ماده صد يسيمه کميمازاد بر جر

 ـ ٥ل واحد يعوارض تبدـ ٤ امالک ير کاربرييماده واحده ارزش افزوده تغـ ٣ يکاربر
فصل نهم قسمت مربوط  ـ ٦ساخته شده هاي  فصل سوم نحوه محاسبه عوارض ساختمان

 از دفترچه تعرفه عوارض ١٣٩٦ ي ال١٣٩٤هاي   سبز مربوط به ساليبه حذف فضا
  :ن خواسته اعالم کرده است کهييدر جهت تب را خواستار شده و ر شهري شهر نصيشهردار
مشخص ها  ي قانون شهردار١٠٠ را در ماده يف تخلفات ساختمانيقانونگذار تکلـ ١ "

 شده بيني کرده است و تعيين جريمه توسط کميسيون مربوط به اين ماده، يکي از موارد پيش
هاي  مهيه بر جرافت عوارض، عالويوضع قاعده آمره در خصوص در. باشد  مي تخلفاتيبرا
ر قانون مزبور بوده و خروج از يرشهر مغاي شهر نصي اسالميون مذکور، توسط شورايسيکم
  .شود  مي محسوبيارات قانونياخت

، مصوبات متضمن وضع ي در آراء متعدديوان عدالت اداري ديأت عموميهـ ٢
از آن . است را ابطال نموده ي قانون شهردار١٠٠ون ماده يسيمه کميعوارض، عالوه بر جر

 ،٢٠/٣/١٣٩٢ـ١٩٥، ٣/٢/١٣٨٥ـ٤٨، ١٤/١١/١٣٨٠ـ٣٥٨ الي ٣٥٤هاي  توان به دادنامه جمله مي
 و ١٧/١٢/١٣٩٥ـ١٣٥٥ ،١/٤/١٣٩٥ـ٢٤٢، ٦/١١/١٣٩٣ـ١٨١٨، ٢٤/٩/١٣٩٣ـ١٥٢٩
  . اشاره نمود١٧/١٢/١٣٩٥ـ١٣٥٩ ي ال١٣٥٦

 ارائه اخذ عوارض بدون. ـ اخذ عوارض در قبال ارائه خدمات قابل دريافت است٣
يابد  موضوعيت مي» خدمات«در برابر» عوارض«. خدمات خاص و مشخص جايز نيست

کننده عوارض  و به عبارتي ديگر مابه ازاي خدمات ارائه شده هستند و اصوالً پرداخت
در رابطه با موضوع حاضر . بايد از نوعي خدمات و انتفاع مستقيم برخوردار شوند مي

دهنده خدماتي نيست تا امکان  کيک و افراز ارائهنيز شهرداري در خصوص موضوع تف
لذا به منظور پيشگيري از اين امر تقاضاي . برقراري عوارض براي خدمت داشته باشد

چنانچه «: دارد  که مقرر مي١٣٩٢ قانون ديوان عدالت اداري سال ٩٢اعمال ماده 
صوبات اي در هيأت عمومي ابطال شود، رعايت مفاد رأي هيأت عمومي در م مصوبه

هرگاه مراجع مربوط مصوبه جديدي مغاير رأي هيأت عمومي . بعدي الزامي است
 اين ٨٣تصويب کنند، رئيس ديوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعايت مفاد ماده 

کننده، در هيأت عمومي مطرح  قانون و فقط با دعوت نماينده مرجع تصويب
ه شوراي اسالمي شهر نصيرشهر در بنا به مراتب و نظر به اينکه مصوب» .نمايد مي

 قانون ١٠٠الذکر با ماده  خصوص عوارض تخلفات ساختماني در قالب عوارض فوق
ها مغايرت دارد وضع عوارض توسط شوراي اسالمي مذکور در تجويز اخذ  شهرداري

عوارض عالوه بر جريمه کميسيون ماده صد خالف قانون و خارج از حدود اختيارات 
 قانون ديوان ٩٢ و ٨٨، ١٢ ماده ١، بند ١٣مواد  ، لذا مستنداً بهباشد آن شورا مي

هاي شوراي اسالمي شهر نصيرشهر   استدعاي ابطال مصوبه١٣٩٢عدالت اداري سال 
 و جلوگيري از اخذ عوارض غيرقانوني شهرداري ١٣٩٦، ١٣٩٥، ١٣٩٤هاي  در سال

    ".نصيرشهر را از زمان تصويب و خارج از نوبت دارم
  :ر استيت به قرار زيمورد شکاهاي  رهمتن مقر

  :ير کاربرييقسمت مربوط به عوارض بر ارزش افزوده حاصل از تغ: فصل دومـ ٢ـ ١" 
  

A=/١٠ S (M+N+٢P)  
  
  :رمرتبطي غي در کاربربرداري بهرهعوارض ـ ٣ـ ٢ـ ١

 هاي شوند پس از طرح در کميسيون واحدهاي تجاري که به صورت غيرمجاز ساخته مي
 درصد نرخ جدول مزبور ٥٠ بر ابقاء بنا معادل يو صدور رأها  يانون شهردارماده صد ق

 قابل محاسبه و وصول برداري بهرهتحت عنوان عوارض ) کيجدول شماره  (الذکر فوق
  .خواهد بود

   سبزيقسمت مربوط به حذف فضا: فصل نهمـ ٤ـ ١
  ي و تجاري سبز مسکوني درصد فضا١٠عوارض حذف 

 ي فضا درصد عرصه به١٠سکوني و تجاري مکلف به اختصاص مالکين احداث بناي م
 سبز اجرا و ي که مالک بعد از احداث بنا عرصه مورد نظر به فضايدر صورت. باشند  ميسبز

  .باشد  ميمهيک بار به شرح فرمول مشمول پرداخت جري يبرا. دينما  ميتبدل
 يصنعتهاي   سبز کارخانجات و کارگاهي درصد فضا٢٥ محاسبه عوارض حذف يبرا

  .گردد  ميالي ر٠٠٠/٥٠مت ثابت يخارج از محدوده طبق فرمول و با ق
  

A=/٢٥ S (M+N+٢P) 
  
 داخل يصنعتهاي   سبز کارخانجات و کارگاهي محاسبه عوارض حذف فضايبرا

  .گردد  ميالي ر٠٠٠/٨٠مت ثابت ير با قيمحدوده از فرمول ز
  

A=/١٨ S (M+N+٢P) 
  

بالغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن تا زمان رغم ارسال و ا يت عليطرف شکا
  . ارسال نکرده استيچ گونه پاسخي به پرونده هيدگيرس

 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان ٩٢موضوع از جمله مصاديق حکم ماده 
 قانون تشکيالت و آيين ٨٤عدالت اداري تشخيص نشد و پرونده در اجراي ماده 

يأت تخصصي شوراهاي اسالمي ديوان عدالت اداري دادرسي ديوان عدالت اداري به ه
  .ارجاع شد

 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب ٨٤در اجراي ماده 
  ارجاعيوان عدالت اداري دي اسالمي شوراهايأت تخصصي پرونده به ه١٣٩٢ سال
ض بالکن  وضع عوار٢٠/٣/١٣٩٩ ـ ١٠٦أت مذکور به موجب دادنامه شماره يشود و ه مي
ر يي تغيمسکون غير در معابر فصل اول، ماده واحده عوارض ارزش افزودهيش آمدگيو پ

ل ي امالک، عوارض تبدير کاربريي، ماده واحده ارزش افزوده تغ٤ و ٢، ١ و تبصره يکاربر
هاي   نحوه محاسبه عوارض ساختمان٩ و ٨، ٧ و تبصره آن، بند ٢واحد از فصل دوم، بند 

رشهر مصوب ي نصي شهردار١٣٩٦ ي ال١٣٩٤هاي  ل سوم تعرفه سالساخته شده از فص
. ت صادر کردي به رد شکايص نداد و رأيرشهر را قابل ابطال تشخي شهر نصي اسالميشورا

ا ده نفر از قضات ي و يوان عدالت اداريس دي رئي مذکور به علت عدم اعتراض از سويرأ
  .افتيت ي قطعيوان عدالت اداريد

ل دوم قسمت مربوط به عوارض بر ارزش افزوده حاصل از ـ فص١رسيدگي به 
ـ فصل نهم ٢). براري در کاربري غيرمرتبط ـ عوارض بهره٣ـ ٢ـ ١(تغيير کاربري 

 از دفترچه ١٣٩٦ الي ١٣٩٤هاي  قسمت مربوط به حذف فضاي سبز مربوط به سال
 تعرفه عوارض شهرداري نصير شهر مصوب شوراي اسالمي شهر نصيرشهر در دستور

   .کار هيأت عمومي قرار گرفت
ن يس و معاوني با حضور رئ٢٤/٤/١٣٩٩خ 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 رأيت آراء به شرح زي با اکثريبحث و بررس

  
   هيأت عموميرأي

 که يي در شهرهايشهردار« مقرر شده يقانون شهردار ٥ ماده ٢٤طبق بند ـ ١
 نوع يساختمانهاي  ه شده مکلف است طبق ضوابط مذکور در پروانهينقشه جامع شهر ته

 در ي که بر خالف مندرجات پروانه ساختمانيد کرده و در صورتياستفاده از ساختمان را ق
 مورد را در ير شود، شهرداريتجارت داا يشه يا پي، محل کسب يتجار غيرمنطقه

نکه اعطاء مجوز بر ي نظر به ا».دينما  مي مطرح١٠٠ ماده ١ون مقرر در تبصره يسيکم
 قانون ٥٥ ماده ٢٤ و بند يقانون شهردار ١٠٠ر ماده ي و اخذ وجه مغايخالف کاربر

اء  از جمله آريوان عدالت اداري ديأت عموميآراء متعدد ه ن دريمذکور است، همچن
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 موقت از برداري بهرهانه ي اخذ عوارض سال١٢/٢/١٣٩٦ ـ٨٥ و ٢٤/٥/١٣٩٦ـ٤٨٩شماره 
ص و ابطال ي شهر تشخي اسالميارات شوراير قانون و خارج از حدود اختيساختمانها مغا

 مندرج در فصل دوم تعرفه ي تجاروري بهرهن تعرفه تحت عنوان عوارض ي بنابرا،شده است
ر قانون و خارج از يرشهر مغاي شهر نصي اسالميوب شورا مص١٣٩٦ ي ال١٣٩٤هاي  سال

 ١٣ و ٨٨ و ماده ١٢ ماده ١ شهر بوده و مستند به بند ي اسالميارات شورايحدود اخت
 بيخ تصويتار از ١٣٩٢ مصوب سال يوان عدالت اداري دين دادرسييالت و آيقانون تشک

 . شود  ميابطال
 يف و انتخابات شوراهايت، وظااليقانون تشک ٨٠ ماده ١٦هر چند در بند ـ ٢

زان عوارض از ين نوع و ميي، تع١٣٧٥ مصوب سال  کشور و انتخاب شهردارانياسالم
 قانون برنامه ١٧٤ماده ) الف( ذکر شده است، لکن طبق بند ي اسالميارات شوراهاياخت

، ياست کليک سي به عنوان ١٣٩٠مصوب  راني اي اسالميپنجساله پنجم توسعه جمهور
 قرار داده  تأکيد مختلف مورديهاي را در کاربريخ عوارض صدور پروانه ساختمانکاهش نر

 سبز شهرها ي سبز از جمله قانون گسترش فضاين مرتبط با فضايگر در قواني ديو از سو
ن تعرفه ي نشده است، بنابرابيني پيش ي سبز شهري آن، عوارض فضايبعدهاي  هيو اصالح

 از فصل نهم تعرفه ي و تجاريبز مسکون سيفضا% ١٠تحت عنوان عوارض حذف 
ر قانون و خارج از يرشهر مغاي شهر نصي اسالمي مصوب شورا١٣٩٦ ي ال١٣٩٤هاي  سال

 و ٨٨ و مواد ١٢ ماده ١بند  شهر است و مستند به ي اسالمي شورايارات قانونيحدود اخت
خ يرتا از ١٣٩٢مصوب سال  يوان عدالت اداري دين دادرسييالت و آيقانون تشک ١٣
  .شود يابطال مب يتصو

  رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي
  

  ١٣/٥/١٣٩٩                                                                          ٩٧٠٠٣٣٩رهشما
  بسمه تعالي

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

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه  رأي يك نسخه از
 فصل سوم ١١ـ٢ابطال بند «:  با موضوع١٧/٤/١٣٩٩ مورخ ٩٩٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٠٥٨٠

جهت درج در روزنامه رسمي به »  شهرداري يزد١٣٩٥تعرفه عوارض بهاي خدمات سال 
  .گردد پيوست ارسال مي

ـ مهدي دربينمديركل هيأت عمومي و هيأ   تهاي تخصصي ديوان عدالت اداري 
  

  ٩٧٠٠٣٣٩: رونده پشماره    ٥٨٠ :ماره دادنامهش   ١٧/٤/١٣٩٩: خ دادنامهتاري
  يوان عدالت اداري ديأت عمومي ه:مرجع رسيدگي

  يزدي ي جبروتي علي آقا:يشاك
 ي از فصل سوم تعرفه عوارض بها١١ـ ٢ ابطال بند :موضوع شکايت و خواسته

  زدي ي شهردار١٣٩٥ال خدمات س
 از فصل سوم تعرفه ١١ـ ٢ابطال بند  ي به موجب دادخواستي شاک:گردش کار

ن ييرا خواستار شده و در جهت تبزد ي ي شهردار١٣٩٥ خدمات سال يعوارض بها
  :خواسته اعالم کرده است که

 تحت پالک ٢٥/٥/١٣٩٣ در مورخ يد ساختمان مسکونينجانب با توجه به خريا" 
 اقدام به يف اراضين تکلييق قانون تعيزد از طري ٤ بخش ي اصل٧٢٩٢ از يفرع ١٧ يثبت

ک يال بابت عوارض تفکي ر٢٨٩/٧٤٥/٨٦ مبلغ يکه شهردار نمودم اخذ سند شش دانگ
 ي به امالکي قانون شهرداري اصالح١٠١ است که ماده ين در حاليمطالبه نموده است و ا

د اشاره دارد و ينما  ميک مراجعهي تفک جهتيق مراجعه اشخاص به شهرداريکه از طر
. گردد  نميباشند  مي سندي دارايف اراضين تکلييق قانون تعي که از طريشامل امالک

 يباشد و شوراها ي مي اسـالمياد شده مصوب مجلس شوراي قانون ١٠١نکه ماده يضمن ا
ي م اسالي بر مصوبات مجلس شورايي اجرانامه آيينب ي شهرها مجاز به تصوياسالم
مت ملک را به عنوان سهم ي از قيافت بخشيز دري نگهبان ني شوراياز طرف. باشد نمي

ت به مراتب مذکور ابطال يلذا بـا عنا.  اعـالم نموده استين شرعير با مـوازيخـدمات مغا
  " .استدعاست ت، مورديمصوبه مورد شکا

 ي براياداروان عدالت ي ديـأت عمومي که از طرف دفتر هي اخطار رفـع نقصيدر پ
 ٢٧/٣/١٣٩٧ـ ٩٧/٣٣٩/١که به شماره اي  حهي به موجب الي ارسال شده بود، ويشاک

  : شده پاسخ داده است کهيأت عموميثبت دفتر ه
 قانون شهرداريها در صورتي که اداره ثبت تقاضاي تفکيک يا ١٠١مطابق ماده " 

تصويب به شهرداري افراز اراضي واقع در محدوده و حريم شهرها را دريافت نمايد جهت 
نمايد و شهرداري پس از کسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداري مربوط به  تسليم مي

نمايد، اين در حالي است که قانون تکليفي  به مالک ابالغ مي) ٣تبصره (خدمات عمومي 
 و قانون تعيين تکليف اراضي و ساختمانهاي ١٤٧در خصوص اراضي که از طريق ماده 

اند مشخص نکرده است و اخذ وجوه از   سند مالکيت دريافت نمودهفاقد سند رسمي،
 تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري يزد در سال ٢ـ ١١مالکين به استناد بند 

الناس مسلطون علي اموالهم ) ١: باشد ، مطابق با احکام ذيل، خالف شرع مي١٣٩٥
، احزب البالد و اهلک من طلب الخراج بغير عماره) ٣حرمه مال المومن کحرمه دمه )٢

شايان ذکر است شهرداري يزد، عالوه بر  )٢٥٢، صفحه ٧٤بحاراالنوار، جلد(العباد 
 تعرفه عوارض بهاي خدمات شهرداري در ١ ـ ١٠عوارض تفکيک اراضي بر اساس بند 

اقدام به دريافت سطوح خدمات ) مـوضوع شکايت (٢ـ ١١، بـه استناد بند ١٣٩٥سـال 
باشد، چرا که از يک  مي» اکل مال به باطل«يد که مصداق بارز نما تفکيک نيز مي

گردد که مستندات آن در رسيد  هاي مختلف اخذ مي موضوع دو مرتبه عوارض با نام
  " .مربوط به محاسبه عوارض تقديم گرديده است

  :ر استيمتن مقرره مورد اعتراض به شرح ز
  هايقانون شهردار ١٠١ ماده ي اصالح٣ تبصره يي اجرانامه آيين) ١١" 
  

  سرانه فضاي خدمات عمومي  سرانه معابر مساحت کل زمين

  معاف  معاف   متر مربع٥٠٠تا 

  ١٠  ١٠   متر مربع٢٠٠٠ تا ٥٠٠مازاد بر 

  ١٥  ١٥   متر مربع٥٠٠٠ تا ٢٠٠٠مازاد بر 

  ٢٠  ٢٠   متر مربع٧٠٠٠ تا ٥٠٠٠مازاد بر 

  ٢٣  ٢٣   متر مربع١٠٠٠٠ تا ٧٠٠٠مازاد بر 

  
متر مربع براساس سقف اصالح ) ده هزار (١٠٠٠٠ش از ي با مساحت بيضضمناً ارا

 .گردد  مي محاسبه١٠١ماده 
ضوابط هاي  نگ بر معبر طبق حداقلي که معابر و عنداللزوم پارکيدر صورت: ١تبصره

ت گـردد از يزان جدول فوق رعايون ماده پنج به ميسيب کميا با تصوي و يليطرح تفص
 معابر معادل جدول التفاوت مابهن صورت يا غيرباشد و در  ميعافپرداخت سـرانه معابر م

 يضمناً سرانه فضا.  محاسبه و اخذ خواهد شدينگ بر معبر احداثيفوق با معابر و پارک
. گردد  مينگ بر معبر محاسبهين پس از کسر معابر و پارکيمانده زمي بر اساس باقيعموم

  )تيکنگ بر معبر از سند ماليمشروط به کسر پارک(
باشد   ميت آن با اداره اوقافيکه تولاي  موقوفه] يها نيزم[هاي  نهيزم: ٢تبصره

ن يماب ي في بر قبول قراردادن در حسابهاي از آن اداره مبنيمشروط به ارائه نامه کتب
  . نقل و انتقال بالمانع استي و اداره اوقاف، صدور مجوز برايشهردار

 ١٤٧ سند ماده ي که داراي خدمات امالکيضامجموع سرانه معابر و سرانه فـ ٢بند 
و سند آن پس از اند  ت نمودهي اقدام به اخذ سند مالک١٠١ ماده يا بدون اجرايبوده و 

ه و طبق جدول فوق و به ي صادر شده باشد براساس سند اول١٠١ قانون اصالح ماده ياجرا
ت ارائه يسند مالک که مالک نتواند يگردد و در صورت  مينسبت قدرالسهم آنها محاسبه

مساحت سند ارائه شده محاسبه % ٢٥د، مجموعاً سرانه خدمات و معابر بر اساس ينما
  " . خواهد شد

حه شماره يزد به موجب الي شهر ي اسالميس شورايت مذکور، رئيدر پاسخ به شکا
  :ح داده است کهي توض٢٠/٥/١٣٩٧ـ ٩٧١٠٠١٧٥٢

 به کالسه يوان عدالت اداري ديأت عموميه واصله از دفتر هياحتراماً عطف به ابالغ" 
 ي جبروتي علي آقايمي در خصوص دادخواست تقد٣١/٢/١٣٩٧ ـ ٩٧٠٠٣٣٩پرونده 
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زد ي شهر ي اسالمي تعرفه عـوارض مصوب شـورا١١ف ي رد٢ به خواسته ابطال بند يزدي
ابطال : رساند  مي در مقام دفاع و پاسخ به اظهارات مطروحه به استحضار١٣٩٥در سـال 

 يأت عمومي در هي قبالً توسط شاک١٣٩٥ تعرفه سال ١٠ف يتعرفه موصوف به همراه رد
 به يدگين شـورا و رسينده ايات نمايده که پس از دعـوت و استماع دفاعيمطرح گرد

 يأت عمومي صادره از ه٢/٨/١٣٩٦ ـ ٧٣٦شماره  ت بـه موجب دادنامهيموضوع در نها
ت به مراتب يه با عنايالنها. ده استيد اعالم گردت مطروحه مردوي شکايوان عدالت اداريد

 از آن مقام عنه معترضد مصوبه ييت مطروحه و تأيمذکور و اعتبار امر مختومه رد شکا
   " .مورد استدعاست

در خصوص ادعاي شاکي مبني بر مغايرت مصوبه مورد اعتراض با شرع مقدس اسالم، 
 اعالم ١٦/٤/١٣٩٨ ـ ١٠٦٥٠/١٠٢/٩٨ره قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شما

  :کرده است
 که مستند به قانون ي خدمات طبق مصوبه مذکور در صورتياخذ عوارض و بها" 

  " . استيوان عدالت ادارين امر بر عهده دي اي ندارد و بررسيباشد اشکال
ن يس و معاوني با حضور رئ١٧/٤/١٣٩٩خ ي در تاريوان عدالت اداري ديأت عموميه

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

  
   هيأت عموميرأي

 با يدر اراض«:  مقرر شده است کهيقانون شهردار ١٠١ ماده ٣به موجب تبصره 
 ي تأمين براي سند شش دانگ است، شهرداريشتر از پانصد مترمربع که دارايمساحت ب
 ي اراضي تأمينو برا%) ٢٥(ست و پنج درصد ي تا سقف بي و خدماتي عموميسرانه فضا

 مطابق با ين اراضيک و افراز اي شهر در اثر تفکياز احداث شوارع و معابر عموميمورد ن
 مالک، تا يراک بيجاد شده از عمل تفکي با توجه به ارزش افزوده ايليطرح جامع و تفص

 مجاز است با يشهردار. دينما  ميافتي را دريمانده اراضياز باق%) ٢٥(ست و پنج درصد يب
 ين طبق نظر کارشناس رسميمت روز زميتوافق مالک قدرالسهم مذکور را بر اساس ق

  ».ديافت نماي دريدادگستر
زد ي ي شهردار١٣٩٥ تعرفه عوارض سال ١١ف ي از رد٢نکه اطالق بند ينظر به ا

 ماده ٣ت تبصره ي و با رعاقانون ثبت ١٤٧ ماده يگردد که در اجرا  ميزي نيشامل امالک
ر با ين اطالق مصوبه مذکور مغاياند، بنابرا ت اخذ کردهي سند مالکيقانون شهردار ١٠١

آن است و به کننده  بيار مرجع تصوي و خارج از اختيقانون شهردار ١٠١ ماده ٣تبصره 
 يوان عدالت اداري دين دادرسييالت و آيقانون تشک ٨٨ و ماده ١٢ ماده ١بند استناد 

  .شود  مي ابطال١٣٩٢مصوب سال 
  رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي

  
  ١٠/٦/١٣٩٩                                                             ـ ه٥٧٣١٢ت/٦٣٩٢١رهشما

  سهم کارفرما%) ١٥( پانزده درصد نيتأمدر خصوص نامه  تصويب
  يلي ر  طرحيبرا) نانسيفا (ي خارجيالت ماليمربوط به تسه

   کرجي احداث قطار شهر
  ي وزارت راه و شهرساز
   يي و دارايوزارت امور اقتصاد

   سازمان برنامه و بودجه کشور  ـوزارت کشور
 يصندوق توسعه مل

   ٢٦/٥/١٣٩٩ مورخ ٢٦٧٩٥٧ه شنهاد شماري به پ٥/٦/١٣٩٩وزيران در جلسه هيأت 
   ي و هشتم قانون اساسيکصد و سيسازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل 

  : ب کرديران تصوي اي اسالميجمهور
) ٤(تبصره ) ج( بند يشود در اجرا يبه سازمان برنامه و بودجه کشور اجازه داده مـ ١

سهم %) ١٥(ن پانزده درصد يتأم کل کشور نسبت به ١٣٩٩ماده واحده قانون بودجه سال 
 ي احداث قطار شهريلي ر  طرحيبرا) نانسيفا (ي خارجيالت ماليکارفرما مربوط به تسه

از ) ١٥٠٢٠٠٤٠١١ (يبند کرج و حومه با شماره طبقهيقطار شهر) ٢(کرج با عنوان خط 
 . اقدام کنديمحل صندوق توسعه مل

نامه و بودجه کشور نسبت به  براساس درخواست سازمان بريصندوق توسعه مل  ـ٢
ادشده در ي  ش پرداخت طرحيپ%) ١٥(ن پانزده درصد ي تأمياز براياختصاص اعتبار مورد ن

  . کند ين اقدام ميچهارچوب قوان
  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 

  
  ١٠/٦/١٣٩٩                                                             ـ ه٥٧٩٥٨ت/٦٣٨٩٩رهشما

  ه شركت ملي نفت ايرانيسرمادر خصوص افزايش نامه  تصويب
 وزارت نفت

 يالعاده شرکت مل فوقيشنهاد مجمع عمومي به پ٥/٦/١٣٩٩وزيران در جلسه هيأت 
ـ ١٣٩٥مصوب   ـراني نفت ايقانون اساسنامه شرکت مل) ٤(ران و به استناد ماده ينفت ا

  :تصويب کرد
) ٧(ماده ) ب(بند ) ٣(ن از محل منابع موضوع تبصره ه شركت ملي نفت ايرايسرما

 ۱۳۹۷قانون بودجه سال ) ۵(تبصره ) و(بند ) ۴(و ) ۳(و جزءهاي ) و(نامه اجرايي بند آيين
 تا سقف ٣٠/٤/١٣٩٧هـ مورخ ۵۵۴۱۳ت/۵۴۰۳۶نامه شماره بيكل كشور، موضوع تصو

ت هزار و چهارصد و ست و هفيون و چهارصد و بيليصد و پنج ميارد و سيليک ميمبلغ 
ون و يلي ميکصد و سيال منقسم به ير) ١ر٣٠٥ر٤٢٧ر٤٨٠ر٠٠٠ر٠٠٠(ون يليهشتاد م

ون يليسهم ده م) ٧٤٨/٥٤٢/١٣٠(پانصد و چهل و دو هزار و هفتصد و چهل  و هشت 
 .ابدييش مي افزايالير) ١٠ر٠٠٠ر٠٠٠(

  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 
  

  ١٠/٦/١٣٩٩                                                             ـ ه٥٧٤٩٤ت/٦٣٨٨٩رهشما
  بازارچه مشترك مرزي پسابندردر خصوص قرار گرفتن نامه  تصويب

  هاي فعال در فهرست بازارچه 
  كشور ـ وزارت صنعت، معدن و تجارتوزارت 

  وزارت امور اقتصادي و دارايي 
  سازمان برنامه و بودجه كشور

  ي مبارزه با قاچاق كاال و ارزستاد مركز
 ١/١٢/١٣٩٨ مورخ ٢٣٥٤٧٢ به پيشنهاد شماره ٥/٦/١٣٩٩وزيران در جلسه ت أهي

وزارت كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران 
  :تصويب كرد

نامه  تصويب) ٣(بازارچه مشترك مرزي پسابندر از فهرست پيوست موضوع بند 
هاي فعال   خارج و در فهرست بازارچه٨/٦/١٣٩٠هـ مورخ ٤٥٠٥٩ت/١١٦٦٨٩ شماره

  .گيرد قرار مي
  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 

  
  ١١/٦/١٣٩٩                                                           ـ ه٥٧٩٥٤ت/٦٤٥٤٠رهشما

  العاده جذب  سقف فوقدر خصوص تعيين نامه  تصويب
  )به استثناي شهرداري تهران( سراسر كشور يها  عمل كاركنان شهرداريمورد

   و شهرداران
   وزارت كشور
  کشوري و استخداميسازمان ادار

 و ي ادارشنهاد مشترک وزارت کشور و سازماني به پ٥/٦/١٣٩٩وزيران در جلسه هيأت 
ون نظام قان) ٦( حقوق و دستمزد و به استناد ماده يد شورايي کشور و تأياستخدام

قانون برنامه ) ٢٩(ماده ) ٣(و تبصره ـ ١٣٧٠مصوب   ـهماهنگ پرداخت کارکنان دولت
مصوب   ـراني اي اسالمي جمهوري و فرهنگي، اجتماعيپنجساله ششم توسعه اقتصاد

 :تصويب کردـ ١٣٩٥
استثناي  به( سراسر كشور يها العاده جذب مورد عمل كاركنان شهرداري سقف فوقـ ١

 هـ ٥٧٤٤٢ت/١٥١٣٣٩ نامه شماره تصويب) ٢(و شهرداران، موضوع بند ) انشهرداري تهر
بندي شهرداري و سطوح سازماني به شرح جدول زير  ، براساس درجه٢٧/١١/١٣٩٨مورخ 

  :شود تعيين مي

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


 ٢١٩٨٥شماره                        WWW.DASTOUR.IR                        ١٨/٦/١٣٩٩روزنامه رسمي                         WWW.RRK.IR                         ٨صفحه 

 
 ها براساس درجه شهرداري العاده جذب شهرداران و كاركنان شهرداري سقف فوق

درجه  فيرد
 ها شهرداري

ن معاو شهردار
 شهردار

  مديركل
مدير 
 منطقه

معاون 
  مديركل
 مديريت

يس ير
ساير  كارشناس اداره
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 دو ٢
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 ١٨٥% ١٩٠% هشت ٨

 ١٩٥%  نه ٩

 ٢٠٠%  ده ١٠

  

%١٩٠ 

 ٢٠٥% ازدهي  ١١

 ٢١٠% دوازده ١٢

  

%١٩٥ 

  

%١٧٨ 

  

 

%١٦٨ 

%١٢٨% ١٤٨% ١٥٨ 

  
 يالعاده جذب مورد عمل كاركنان شهرداري تهران، به ميزان حداكثر س فوق ـ٢
هـ ٥٧٤٤٢ت/١٥١٣٣٩نامه شماره  پس از اعمال افزايش موضوع تصويب%) ٣٠(درصد 
 .يابد ش مي افزاي٢٧/١١/١٣٩٨مورخ 

  نامه  آيين) ٢(ماده ) الف(العاده جذب شهرداران، موضوع بند  مبناي محاسبه فوق ـ٣
 با ١/٤/١٣٧٠هـ مورخ ١١١ت/٢٥١نامه شماره  حقوق و مزاياي شهرداران، موضوع تصويب
العاده شغل و تفاوت  العاده شغل به حقوق، فوق اصالحات بعدي آن، از حقوق مبنا و فوق

 .شود وق اصالح ميتطبيق حداقل حق
 ها و شهرداران  شهردارييمانيالعاده خاص به كاركنان رسمي و پ برقراري فوق ـ٤

مجموع حقوق و %) ٢٠(ست درصد يتا سقف ب) به استثناي كاركنان شهرداري تهران(
  .العاده جذب با تأييد وزيركشور مجاز است العاده شغل و فوق فوق

كنند، مجازند صرفاً  عاده مخصوص استفاده ميال كاركنان پيماني كه از فوق ـ تبصره
 مخصوص العاده نامه يا فوق العاده خاص موضوع اين تصويب العاده جذب و فوق از افزايش فوق

نامه هاي موضوع اين تصويب براساس ضوابط قبلي استفاده کنند و استفاده توأمان از افزايش
  .ستيالعاده مخصوص مجاز ن و فوق

قانون ) ٣٩(ماده ) ت(و ) پ(، )ب(گانه موضوع بندهاي  سههاي  العاده فوق ـ ٥
 براي ١١/٦/١٣٧٤هـ مورخ ١٥٠٣٢ت/٧١١٣نامه شماره  استخدام كشوري موضوع تصويب

  .يابد افزايش مي%) ١٠٠(ها و شهرداران به ميزان صددرصد  كاركنان شهرداري
شده بيني  پيشاراتنامه از محل اعتب هاي موضوع اين تصويب اعتبار مورد نياز افزايشـ  ٦

 .شود هاي مربوط تأمين مي از محل منابع داخلي شهرداري
  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 

  
  ١٠/٦/١٣٩٩                                                            ـ ه٥٧٩٦٠ت/٦٣٩٠٣رهشما

  هـ٥٦٧٢٤ت/٥٤٥٦٨نامه شماره  بيتصو) ٢(بند اصالح 
  ٦/٥/١٣٩٨ مورخ 

  ي وزارت جهادکشاورز
  يي  و دارايوزارت امور اقتصاد

   سازمان برنامه و بودجه کشورـ  وزارت كشور
 راني اي اسالمي جمهوريبانک مرکز

 مورخ ١٤٩٩٢٨/٩٩شنهاد شماره ي به پ٥/٦/١٣٩٩وزيران در جلسه هيأت 
تم  و هشيکصد و سيران و به استناد اصل ي اي اسالمي جمهوري بانک مرکز١٥/٥/١٣٩٩

  :ران تصويب کردي اي اسالمي جمهوريقانون اساس

پنجاه "، عبارت ٦/٥/١٣٩٨هـ مورخ ٥٦٧٢٤ت/٥٤٥٦٨نامه شماره  بيتصو) ٢(در بند 
ارد يليشصت هزار م"به عبارت " الير) ٥٠ر٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠(ارد يليهزار م

 .شود ياصالح م" الير) ٦٠ر٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠(
  انگيريجمهور ـ اسحاق جه رئيسمعاون اول 

  
  ١٠/٦/١٣٩٩                                                             ـ ه٥٧٩٧٢ت/٦٣٨٩٥رهشما

  ماده واحده) ٢٠(تبصره ) ج( بند يينامه اجرانييآ) ١١(ماده اصالح 
   کل کشور١٣٩٩ قانون بودجه سال 

  يي  و دارايوزارت امور اقتصاد
  کشور ي و استخدامين ادارسازماـ سازمان برنامه و بودجه کشور 

 مورخ ٥٩٢١٥/٤٣٤٠٢شنهاد شماره ي به پ٥/٦/١٣٩٩وزيران در جلسه هيأت 
 و هشتم قانون يکصد و سيس جمهور و به استناد اصل يي ري معاونت حقوق٢٨/٥/١٣٩٩

  :ران تصويب کردي اي اسالمي جمهورياساس
ه قانون بودجه ماده واحد) ٢٠(تبصره ) ج( بند يينامه اجرانييآ) ١١(در ماده 

هـ مورخ ٥٧٧٠٥ت/٢٧٢٥٦نامه شماره بي کل کشور، موضوع تصو١٣٩٩سال 
به " شود ويربط برگشت داده مي ذييبه حساب دستگاه اجرا"عبارت  ، ١٩/٣/١٣٩٩

شود و در چهارچوب اعتبارات مصوب يبه حساب خزانه برگشت داده م"عبارت 
  .شودياصالح م" مربوط

   اسحاق جهانگيريجمهور ـ رئيسمعاون اول 
  

  ١١/٦/١٣٩٩                                                             ـ ه٥٧٩٧٣ت/٦٤٥٣١رهشما
ماده واحده قانون بودجه ) ١٤(تبصره ) الف( بند يينامه اجرانييآاصالح 

   کل کشور١٣٩٩سال
 رويوزارت ن ـ وزارت نفتيي ـ  و دارايوزارت امور اقتصاد

 وزارت آموزش و پرورش ي ـ ، کار و رفاه اجتماعوزارت تعاون

  يوزارت جهادکشاورزي ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک

  يوزارت راه و شهرساز ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت
  مسلحيروهاي نيبانيوزارت دفاع و پشتي ـ قات و فناوريوزارت علوم، تحق

  ازمان برنامه و بودجه کشور سي ـ ع دستي و صناي، گردشگريراث فرهنگيوزارت م
 راني اي اسالمي جمهوريبانک مرکز ـ راني اي اتميسازمان انرژ

 مورخ ٥٩٢١٦/٤٣٠٢٤شنهاد شماره ي به پ٥/٦/١٣٩٩وزيران در جلسه هيأت 
 و هشتم قانون يکصد و سيس جمهور و به استناد اصل يي ري معاونت حقوق٢٨/٥/١٣٩٩

 :ران تصويب کردي اي اسالمي جمهورياساس
 کل کشور ١٣٩٩ماده واحده قانون بودجه سال) ١٤(تبصره ) الف( بند يينامه اجرانييآ

ـ مورخ ٥٧٧٠٠ت/٢٧٢٦١نامه شماره  بيموضوع تصو   :شود ير اصالح مي به شرح ز١٩/٣/١٣٩٩ه
معادل حداقل مبلغ يكصد و سه هزار و هفتاد و پنج "، عبارت )٣(ماده ) ٥(در بند ـ ١

 ي کاهش فقر مطلق خانوارهايريال، بابت اجرا) ١٠٣ر٠٧٥ر٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠(ميليارد  
مانده، ي کشور و باقيستيو سازمان بهز) ره (ينيته امداد امام خميت کميتحت حما

) ٥ر٤٢٥ر٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠(ارد يليست و پنج ميحداکثر مبلغ پنج هزار و چهارصد و ب
 يزبور بابت اجراتبصره م) ٢٤(ف ياز رد%) ٩٥(معادل نود و پنج درصد "به عبارت " الير

و سازمان ) ره (ينيته امداد امام خميت کمي تحت حمايکاهش فقر مطلق خانوارها
  .شود ياصالح م" ماندهي کشور و باقيستيبهز

  :شود ير اصالح ميبه شرح ز) ٦(ماده  ـ٢
د، در چهارچوب اعتبارات موضوع تبصره يد جديارانه مواليص يتخص  ـ٦ماده

شان، مازاد بر سقف اعتبارات يارانه به ايص يچه تخصر است و چنانيپذ امکان) ١٤(
 مصارف قانون هدفمند يها في ردييجا از محل جابهيمذکور باشد و جبران کسر

از جهت پرداخت يسر نباشد، اعتبار مورد نيم%) ١٠(ها تا سقف ده درصد  ارانهيکردن 
حه بودجه سال ي، در الين و مقررات جارير قوانيت سايد، با رعايد جديارانه به موالي

  . منظور خواهد شديآت
  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 
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