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 ـ ۳۶۱ ـ 

   روزنامه رسمي۲۹/۳/۱۳۹۳ ـ ۲۰۱۸۰نقل از شماره 
  ١٧/٣/١٣٩٣                                                                       ٣٠٠/١٢٧١٨رهشما

  مصوبه شوراي عالی شهرسازي و معماري ایران در خصوص طرح جامع قزوین
   قزوينريزي و توسعه استان استاندار محترم و رئيس شوراي برنامه

قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و ) ٤(ماده ) ٥(در اجراي بند 
اي،  نامه نحوه بررسي و تصويب طرحهاي توسعه و عمران محلي، ناحيه آيين) ٤٢(ماده 
 هيأت ١٢/١٠/١٣٧٨اي و ملي و مقررات شهرسازي و معماري كشور، مصوب  منطقه

 شوراي عالي شهرسازي ٥/٣/١٣٩٣ند؛ در جلسه مورخ رسا محترم وزيران، به استحضار مي
  .و معماري، موضوع طرح جامع قزوين مطرح و به شرح ذيل اتخاذ تصميم گرديد

پس از ارائه گزارش مشاور طرح جامع شهر و قرائت گزارش كميته فني شوراي عالي 
ن مقرر شد با توجه به عدم انطباق طرح جامع با طرح مجموعه شهري قزوين و همچني

توجه به راهبردهاي طرح يادشده، به منظور توجه به نظرات كميته فني و انطباق با طرح 
ريزي استان احاله و در اسرع وقت مجدداً براي طي  باالدست موضوع به شوراي برنامه

  .مراحل تصويب به شوراي عالي ارجاع گردد
ـ پ   يروز حناچيمعاون معماري و شهرسازي و دبير شوراي عالي معماري و شهرسازي 

 ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ
   روزنامه رسمي۲۹/۳/۱۳۹۳ ـ ۲۰۱۸۰نقل از شماره 

  ١٧/٣/١٣٩٣                                                                       ٣٠٠/١٢٦٩٤رهشما
  مصوبه شوراي عالی شهرسازي و معماري ایران 

  در خصوص مغایرت حریم اسالمشهر
  ريزي و توسعه استان تهران  رئيس شوراي برنامهاستاندار محترم و

 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران) ٤(ماده ) ٥(در اجراي بند 
اي،  نامه نحوه بررسي و تصويب طرحهاي توسعه و عمران محلي، ناحيه آيين) ٤٢(و ماده 
 هيأت محترم ١٢/١٠/١٣٧٨اي و ملي و مقررات شهرسازي و معماري كشور، مصوب  منطقه

 ٥/٣/١٣٩٣رساند؛ شوراي عالي شهرسازي و معماري در جلسه مورخ  وزيران، به استحضار مي
موضوع كاهش حريم اسالمشهر با عنايت به انتزاع بخش احمدآباد مستوفي از اسالمشهر را 

گزارش كارشناسان در خصوص حريم : مورد بررسي قرار داد و به شرح زير اتخاذ تصميم نمود
هر و انتزاع بخش احمدآباد مستوفي از اسالمشهر ارائه شد و مقرر شد با توجه به تالقي اسالمش

 رئيس محترم مجلس ١٢/٥/١٣٩١ب مورخ /ه٢٥١١٧موضوع تقسيمات سياسي و نامه شماره 
 شوراي اسالمي و حكم ديوان عدالت اداري، موضوع توسط نماينده محترم وزارت كشور

  .دت دو هفته به شوراي عالي كتباً گزارش شودمورد بررسي قرار گرفته و ظرف م
ـ پيروز حناچي   معاون معماري و شهرسازي و دبير شوراي عالي معماري و شهرسازي 



 

 ـ ۳۶۲ ـ 

   روزنامه رسمي۲۹/۳/۱۳۹۳ ـ ۲۰۱۸۰نقل از شماره 
  ١٧/٣/١٣٩٣                                                                       ٣٠٠/١٢٦٣٤رهشما

  به شوراي عالی شهرسازي و معماري ایران در خصوص تغییر کاربريمصو
  )پروژه نور(کاشانی تهران ... ا اراضی در خیابان آیت

  ريزي و توسعه استان تهران استاندار محترم و رئيس شوراي برنامه
قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و ) ٤(ماده ) ٥(در اجراي بند 

اي،  نامه نحوه بررسي و تصويب طرحهاي توسعه و عمران محلي، ناحيه آيين) ٤٢(ماده 
 هيأت ١٢/١٠/١٣٧٨اي و ملي و مقررات شهرسازي و معماري كشور، مصوب  منطقه

رساند؛ شوراي عالي شهرسازي و معماري در جلسه مورخ  محترم وزيران، به استحضار مي
را ) پروژه نور(كاشاني تهران .. .ا  موضوع تغيير كاربري اراضي در خيابان آيت٥/٣/١٣٩٣

  :مورد بررسي قرار داد و به شرح زير اتخاذ تصميم نمود
با توجه به توضيحات معاون شهرداري تهران هيچگونه تغيير كاربري در اراضي 

 است كه در اينصورت نظر G112موصوف داده نشده است و پهنه اراضي همچنان 
 گرديد كه دبيرخانه شوراي عالي كاربري اين با اين وجود مقرر. شوراي عالي تأمين است

  .اراضي را بر روي سامانه طرح تفصيلي تهران بررسي كند و نتيجه را به شورا ارائه نمايد
افزون بر اين قرار شد كه هيأتي متشكل است آقايان دكتر حناچي، دكتر متصدي، 

ري نماينده و آقا ساال) معاون استانداري تهران(دل، مهندس كريمي  مهندس خندان
 جلسه اتفاق از اراضي مزبور بازديد ميداني به عمل آورند و نتيجه را به شوراي شهر تهران به

  .گزارش نمايند
ـ پيروز حناچي   معاون معماري و شهرسازي و دبير شوراي عالي معماري و شهرسازي 

  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ
   روزنامه رسمي۲۹/۳/۱۳۹۳ ـ ۲۰۱۸۰نقل از شماره 

  ١٧/٣/١٣٩٣                                                                       ٣٠٠/١٢٦٣٢رهشما
  مصوبه شوراي عالی شهرسازي و معماري ایران 

  )اطلس مال(در خصوص ساخت و ساز در پارکینگ نیاوران 
  ريزي و توسعه استان تهران استاندار محترم و رئيس شوراي برنامه

  شهردار محترم تهران
  ئيس محترم شوراي اسالمي شهر تهرانر

قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و ) ٤(ماده ) ٥(در اجراي بند 
اي،  نامه نحوه بررسي و تصويب طرحهاي توسعه و عمران محلي، ناحيه آيين) ٤٢(ماده 
  هيأت محترم١٢/١٠/١٣٧٨اي و ملي و مقررات شهرسازي و معماري كشور، مصوب  منطقه

 ٥/٣/١٣٩٣رساند؛ شوراي عالي شهرسازي و معماري در جلسه مورخ  وزيران، به استحضار مي



 

 ـ ۳۶۳ ـ 

 خود موضوع ساخت و ساز در پاركينگ نياوران ٨/٢/١٣٩٣پيرو مصوبات جلسه مورخ 
  :را مجدداً مورد بررسي قرار داد و به شرح زير اتخاذ تصميم نمود) اطلس مال(شهر تهران 

رشناسي با توجه به اينكه كاربري پاركينگ براي ملك ـ پس از ارائه گزارش كا١
 موردنظر تثبيت شده بوده است و تغيير كاربري در هيچ مرجع قانوني مصوب نگرديده است
و نيز با عنايت به اينكه مالكيت پاركينگ ياد شده متعلق به شهرداري تهران بوده و حقوق 

ن تخلف شهرداري تهران در تغيير اي براي هيچ طرف ثالثي وجود ندارد، بنابراي مكتسبه
  .كاربري زمين مذكور محرز است

ـ شوراي عالي با رعايت منافع بلند مدت شهروندان مقرر نمود به شرطي پروانه ٢
 قابل اقدام است كه اوالً تدقيق گرديده و ثانياً M111ملك مورد نظر مطابق با پهنه 

  ناحيه شهري از منابع دروني خودشهرداري تهران به همان ميزان پاركينگ جديد در همان
  .تملك و تأمين نمايد

ـ اين تغيير كاربري در صورتي قابل اقدام است كه شهرداري تهران زمين و برنامه ۳
 .عملياتي و بودجه ايجاد پاركينگ مورد نظر را به شوراي عالي شهرسازي و معماري ارائه نمايد

  .كينگ بازگردانده شوددر غير اينصورت كاربري نقطه موجود بايد به پار
ـ پيروز حناچي   معاون معماري و شهرسازي و دبير شوراي عالي معماري و شهرسازي 

 ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ
   روزنامه رسمي۲۹/۳/۱۳۹۳ ـ ۲۰۱۸۰نقل از شماره 

  ١٧/٣/١٣٩٣                                                                       ٣٠٠/١٢٦٤٧رهشما
  ه شوراي عالی شهرسازي و معماري ایران در خصوصمصوب

  طرح جامع شهر قادرآباد
  ريزي و توسعه استان فارس استاندار محترم و رئيس شوراي برنامه

قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و ) ٤(ماده ) ٥(در اجراي بند 
اي،  ان محلي، ناحيهنامه نحوه بررسي و تصويب طرحهاي توسعه و عمر آيين) ٤٢(ماده 
 هيأت ١٢/١٠/١٣٧٨اي و ملي و مقررات شهرسازي و معماري كشور، مصوب  منطقه

رساند، شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه  محترم وزيران، به استحضار مي
قانون ) ٣(از ماده ) ٢(، طرح جامع شهر قادرآباد را كه در اجراي بند ٢٢/٢/١٣٩٣مورخ 

رت آباداني و مسكن به مسكن و شهرسازي و تعيين وظايف آن، توسط اين تغيير نام وزا
 تصويب ان فارس بهزي و توسعه استري  در شوراي برنامه١٢/٥/١٣٩٢وزارتخانه تهيه و در تاريخ 

  :رسيده بود را مورد بررسي نهايي قرار داد و ضمن تصويب طرح مقرر نمود
  .يابد  افزايش مي١٤٠٤ها به  رانهـ افق طرح جامع شهر با حفظ جمعيت، سطوح و س١
هاي پيشنهادي مطابق طرح تدقيق تعاريف و مفاهيم كاربريهاي شهري  ـ عناوين كاربري٢

  . شوراي عالي شهرسازي و معماري اصالح و ارائه گردد١٠/٣/١٣٨٩و تعيين سرانه آنها مصوب 



 

 ـ ۳۶۴ ـ 

 و در ـ اراضي كشاورزي و باغي در جنوب قادرآباد، به عنوان اساس طرح منظور٣
  .محدوده شهر باقي بماند

ـ لكه صنعتي كارگاهي در جنوب حريم در حد كارگاه موجود در حريم باقي بماند ٤
  )در نقشه حريم. (و مابقي آن از حريم خارج شود

 ـ اساس طرح جامع مطابق دستورالعمل تشخيص اساس طرح جامع شهر مصوب ٥
هاي اساسي براساس   مغايرت شوراي عالي شهرسازي و معماري و آستانه٢٣/١٢/١٣٦٣

نامه نحوه بررسي و تصويب طرحهاي توسعه و عمران   آيين٤٤تبصره يك ذيل ماده 
 ١٢/١٠/١٣٧٨ اي و ملي و مقررات شهرسازي و معماري كشور مصوب اي، منطقه محلي، ناحيه

  .هيأت محترم وزيران تهيه و ارائه گردد
قرار گيرد و مواردي از جمله عرض  ـ ضوابط و مقررات ساختماني طرح مورد بازنگري ٦

معبر، تناسب قطعه، سطح اشغال، پاركينگ، تراكم و حداقل مساحت واحد مسكوني موردنظر 
  .قرار گيرد
هاي صنعتي استان فارس  ها و نواحي صنعتي مصوب دولت، از شركت شهرك ـ شهرك٧

  .يم شهر خارج شونداستعالم و در اسناد طرح لحاظ شوند و در صورت قرارگيري در حريم، از حر
 مطابق اين مصوبه آن دسته از اراضي كه در خارج از محدوده و درون حريم شهر

 هاي ناشي از تغيير كاربري و پروانه(قرار دارند در صورت ايجاد حقوق مكتسبه 
تا زمان تصويب ) ساختماني صادره داراي مجوزهاي قانوني از مرجع ذيصالح استاني

در حريم ) كاربري(زي و معماري ايران، با همان عملكرد طرح در شوراي عالي شهرسا
  .گردد شهر تثبيت و ابقاء مي

) ١٤٠٢(بيني شده براي شهر تا پايان دوره طرح  اين طرح براساس جمعيت پيش
 هكتار شامل كاربريهاي موردنياز ٥٢٢اي به وسعت   نفر در محدوده١٩٩١١معادل 

و حريمي به مساحت )  نفر در هكتار٦٤/٣٦با تراكم ناخالص پيشنهادي (ساكنان شهر 
  .ريزي و توسعه استان رسيده بود  هكتار تهيه و به تصويب شوراي برنامه٢/٢٣٩٤

داند از مشاركت مؤثر و ثمربخش كارگروه تخصصي امور زيربنائي و  ضروري مي
ريزي و توسعه آن استان به رياست جنابعالي در فرايند  شهرسازي و شوراي برنامه

تصويب طرح مذكور قدرداني نموده و اميد است كه با اجراي دقيق طرح بررسي و 
ربط در توسعه و عمران  هاي ذي االجراي ياد شده توسط شهرداري و ساير دستگاه الزم

شهر، زمينه توسعه كالبدي موزون شهر و همچنين توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي 
هروندان محترم شهر قادرآباد آن و مآالً آسايش و رفاه و سالمت محيط زيست ش

  . پيش فراهم گردد ازبيش
خواهشمند است دستور فرماييد مراتب به طرق مقتضي به اطالع شوراي محترم 

  .ربط رسانيده شود اسالمي شهر و شهردار محترم مربوطه و ساير مراجع ذي



 

 ـ ۳۶۵ ـ 

نامه نحوه   آيين٤٢همچنين دستور فرمائيد اسناد و مدارك طرح در اجراي ماده 
 هيأت محترم وزيران، پس از اعمال موارد ١٢/١٠/١٣٧٨رسي و تصويب طرحها مصوب بر

  .تهيه و ارسال نمايند تا جهت اجراء ابالغ گردد)  روز٤٥حداكثر (الذكر، در موعد مقرر  فوق
ـ پيروز حناچي   معاون معماري و شهرسازي و دبير شوراي عالي معماري و شهرسازي 

 ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ
   روزنامه رسمي۲۹/۳/۱۳۹۳ ـ ۲۰۱۸۰ماره نقل از ش

  ١٧/٣/١٣٩٣                                                                       ٣٠٠/١٢٦١٦شماره
  مصوبه شوراي عالی شهرسازي و معماري ایران با موضوع گزارش
   در خصوص کانال انتقال آب رودخانه سیروان در غرب کشور

  ريزي و توسعه استان ايالم ئيس شوراي برنامهاستاندار محترم و ر
  ريزي و توسعه استان كرمانشاه استاندار محترم و رئيس شوراي برنامه

رساند شوراي عالي شهرسازي و معماري در جلسه مورخ  احتراماً به استحضار مي
  : با توجه به گزارش  شركت توسعه منابع آب  و نيروي ايران مقرر نمود٢٢/٢/١٣٩٣

اي زاگرس و نواحي مربوطه با توجه به اجراي طرح ياد شده   كالبدي منطقهمطالعات
 و با عنايت ويژه  به تأثيرات زيست محيطي، ميراث فرهنگي و ٢١٥از محل اعتبارات كد 

همچنين . حمل و نقل و با حمايت شركت توسعه منابع آب و نيروي ايران بازبيني شود
  است نسبت به تهيه و انجام ارزيابي راهبردينظر به اهميت مسائل زيست محيطي ضروري 

  .زيست  محيطي  در مقياس كالن پروژه اقدام شود
  معاون معماري و شهرسازي و دبير شوراي عالي معماري و شهرسازي ـ پيروز حناچي

 ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ
   روزنامه رسمي۲۹/۳/۱۳۹۳ ـ ۲۰۱۸۰نقل از شماره 

  ١٧/٣/١٣٩٣                                                                       ٣٠٠/١٢٦٣٠رهشما
  مصوبه شوراي عالی شهرسازي و معماري ایران 

  در خصوص طرح جامع شهر آباده طشک
  ريزي و توسعه استان فارس استاندار محترم و رئيس شوراي برنامه

ي ايران و قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معمار) ٤(ماده ) ٥(در اجراي بند 
اي،  نامه نحوه بررسي و تصويب طرحهاي توسعه و عمران محلي، ناحيه آيين) ٤٢(ماده 
 هيأت ١٢/١٠/١٣٧٨اي و ملي و مقررات شهرسازي و معماري كشور، مصوب  منطقه

رساند، شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه  محترم وزيران، به استحضار مي
) ٣(از ماده ) ٢(شهر آباده طشك را كه در اجراي بند ، طرح جامع ٢٢/٢/١٣٩٣مورخ 

قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به مسكن و شهرسازي و تعيين وظايف آن، توسط 
ريـزي و توسعه استـان فارس   در شوراي برنامه١٥/٤/١٣٩٢اين وزارتخـانه تهيه و در تاريخ 

  :د و ضمن تصويب طرح مقرر نمودبه تصويب رسيده بود را مورد بررسي نهايي قرار دا



 

 ـ ۳۶۶ ـ 

  .يابد  افزايش مي١٤٠٥ها به  ـ افق طرح جامع شهر با حفظ جمعيت، سطوح و سرانه١
ـ باغات واقع در جنوب شرقي ميدان ورودي غربي شهر، در جدول كاربريهاي ٢

  .پيشنهادي اصالح و تثبيت گردد
 مصوب ـ اساس طرح جامع مطابق دستورالعمل تشخيص اساس طرح جامع شهر٣

هاي اساسي براساس   شوراي عالي شهرسازي و معماري و آستانه مغايرت٢٣/١٢/١٣٦٣
نامه نحوه بررسي و تصويب طرحهاي توسعه و عمران   آيين٤٤تبصره يك ذيل ماده 

اي و ملي و مقررات شهرسازي و معماري كشور مصوب  اي، منطقه محلي، ناحيه
  .ه گردد هيأت محترم وزيران تهيه و ارائ١٢/١٠/١٣٧٨

  .ـ جدول ضوابط و مقررات اجرائي طرح شامل تراكم و سطح اشغال تهيه و ارائه گردد٤
مطابق اين مصوبه آن دسته از اراضي كه در خارج از محدوده و درون حريم 

هاي  ناشي از تغيير كاربري و پروانه(شهر قرار دارند در صورت ايجاد حقوق مكتسبه 
تا زمان تصويب ) انوني از مراجع ذيصالح استانيساختماني صادره داراي مجوزهاي ق

در حريم ) كاربري(طرح در شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران، با همان عملكرد 
  .گردد شهر تثبيت و ابقاءء مي

) ١٤٠٢(بيني شده براي شهر تا پايان دوره طرح  اين طرح براساس جمعيت پيش
تار شامل كاربريهاي موردنياز ساكنان  هك٣٩٠اي به وسعت   نفر در محدوده٩٥٩٠معادل 
 ٢٢٦٢و حريمي به مساحت )  نفر در هكتار٦٥/٢٣با تراكم ناخالص پيشنهادي (شهر 

  .ريزي و توسعه استان رسيده بود هكتار تهيه و به تصويب شوراي برنامه
داند از مشاركت مؤثر و ثمربخش كارگروه تخصصي امور زيربنائي و  ضروري مي

ريزي و توسعه آن استان به رياست جنابعالي در فرايند بررسي  برنامهشهرسازي و شوراي 
 االجراي تصويب طرح مذكور قدرداني نموده و اميد است كه با اجراي دقيق طرح الزمو 

ربط در توسعه و عمران شهر، زمينه  هاي ذي يادشده توسط شهرداري و ساير دستگاه
دي، اجتماعي و فرهنگي آن و مآالً توسعه كالبدي موزون شهر و همچنين توسعه اقتصا

رفاه و سالمت محيط زيست شهروندان محترم شهر آباده طشك بيش از پيش آسايش و 
  .فراهم گردد

خواهشمند است دستور فرماييد مراتب به طرق مقتضي به اطالع شوراي محترم 
  .ربط رسانيده شود اسالمي شهر و شهردار محترم مربوطه و ساير مراجع ذي

نامه نحوه   آيين٤٢ستور فرمائيد اسناد و مدارك طرح در اجراي ماده همچنين د
 هيأت محترم وزيران، پس از اعمال ١٢/١٠/١٣٧٨بررسي و تصويب طرحها مصوب 

تهيه و ارسال نمايند تا جهت اجراء )  روز٤٥حداكثر (الذكر، در موعد مقرر  موارد فوق
  .ابالغ گردد

ـ پيروز حناچيمعاون معماري و شهرسازي و دبير شوراي    عالي معماري و شهرسازي 



 

 ـ ۳۶۷ ـ 

   روزنامه رسمي۲۹/۳/۱۳۹۳ ـ ۲۰۱۸۰نقل از شماره 
  ١٧/٣/١٣٩٣                                                                       ٣٠٠/١٢٦٢٦شماره

  مصوبه شوراي عالی شهرسازي و معماري ایران در خصوص 
  رطرح جامعـ  تفصیلی  شهر ریحان شه

  ريزي و توسعه استان كرمان استاندار محترم و رئيس شوراي برنامه
قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و ) ٤(ماده ) ٥(در اجراي بند 

اي،   نامه نحوه بررسي و تصويب طرحهاي توسعه و عمران محلي، ناحيه آيين) ٤٢(ماده 
هيأت محترم ١٢/١٠/١٣٧٨ور، مصوباي و ملي و مقررات شهرسازي و معماري كش منطقه

رساند، شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه  مورخ  وزيران،  به استحضار مي
)  ٣(از ماده ) ٢( طرح جامع ـ تفصيلي شهر ريحان شهر را كه در اجراي بند ٢٢/٢/١٣٩٣

ن، توسط قانون تغيير نام وزارت آباداني  و مسكن به مسكن و شهرسازي و تعيين وظايف آ
در شوراي  برنامه ريزي و توسعه استان كرمان  ٢٠/١٢/١٣٩١اين وزارتخانه تهيه و در تاريخ

  :به تصويب رسيده بود  را مورد بررسي نهايي قرار داد و ضمن  تصويب طرح  مقرر نمود
  .ها و ساير حرايم از مراجع ذيربط استعالم و در طرح اعمال گردد ـ حرايم گسل١
 افزايش يافته و ١٤٠٨ با حفظ جمعيت پيشنهادي، به سال ـ افق طرح جامع٢

  . اصالح و اعمال گردد١٣٩٠  جمعيتي  برمبناي  سرشماري رسمي كشور در سال پايه
ـ جهت ساماندهي و ايجاد امنيت عبور و مرور شهري مقرر شد در محل تقاطع  ٣

  .راه ترانزيتي كرمان ـ زرند و معبر شهري طرح هندسي مناسب تهيه گردد
ـ با توجه به كاهش محدوده در شرق شهر مقرر شد در خصوص حقوق مكتسبه ٤

  .بررسي به عمل آيد و در صورت ايجاد حقوق مكتسبه در محدوده باقي بمانند
هاي    ـ نقشه سلسله مراتب  شبكه  معابر  پيشنهادي  مطابق آيين نامه  طراحي راه٥

  .رسازي و معماري تهيه و ارائه گردد شوراي عالي شه٧/٩/١٣٧٣شهري ايران، مصوبه مورخ
هاي پيشنهادي مطابق طرح تدقيق تعاريف و مفاهيم كاربريهاي شهري  ـ  عناوين كاربري٦

  . شوراي عالي شهرسازي و معماري اصالح و ارائه گردد١٠/٣/١٣٨٩و تعيين سرانه آنها مصوب 
ايش  محدوده  مصوبه ضوابط جلوگيري از افز٨بندي حريم مطابق بند  ـ نقشه منطقه٧

 مصوبه تفويض  اختيار  شوراي عالي  شهرسازي ٧ و بند ١٠/٨/١٣٧٨شهرها مصوب مورخ
و معماري ايران در خصوص بررسي و تصويب  طرحهاي جامع شهرهاي زير صد هزار 

 شوراي عالي شهرسازي و ١٥/٥/١٣٨٦ شوراي برنامه ريزي و توسعه استان مصوب  نفر به
 شوراي عالي شهرسازي و معماري در خصوص ١٠/٣/١٣٨٩مورخ معماري و با رعايت  مصوبه 

هاي شهر و تعيين سرانه آن منطبق بر جداول و ضوابط  طرح تدقيق تعاريف و مفاهيم كاربري
بندي حريم پهنه با  و مقررات پيشنهادي طرح جامع تهيه و ارائه  گردد و  در نقشه منطقه

  .ر نقشه  مذكور اعمال گرددها د قابليت توسعه حذف و حرايم تأسيسات و راه



 

 ـ ۳۶۸ ـ 

 ـ با توجه به تثبيت  عملكرد  زراعتي و باغي در حاشيه شهر، حريم  سبز حفاظتي ٨
  . عنوان  كمربند سبز كه در حريم شهر پيشنهاد شده  حذف گرددبا

مطابق اين مصوبه آن دسته از اراضي كه در خارج از محدوده  و درون حريم  شهر قرار 
هاي  ساختماني  صادره  ناشي از تغيير كاربري و  پروانه( حقوق مكتسبه دارند در صورت ايجاد

تا زمان تصويب طرح در شورايعالي ) داراي مجوزهاي قانوني از مراجع ذيصالح استاني
  .گردد در حريم شهر تثبيت و ابقاء  مي) كاربري(شهرسازي و معماري ايران،  با همان عملكرد 
) ١٤٠٠(ني شده براي شهر تا پايان  دوره طرح بي اين طرح براساس  جمعيت  پيش

 هكتار شامل كاربريهاي مورد نياز  ٤٦٩اي به وسعت   نفر در محدوده٩٤٣٢معادل 
 ١٩٤٢و حريمي به مساحت )  نفر در هكتار٢٠با تراكم ناخالص پيشنهادي(ساكنان  شهر 

  .هكتار تهيه و به تصويب شوراي برنامه ريزي  و توسعه استان رسيده بود
 داند از مشاركت مؤثر و ثمربخش كارگروه تخصصي امور زيربنائي و ضروري مي

ريزي و توسعه آن استان به رياست جنابعالي در فرايند  بررسي و  شهرسازي و شوراي برنامه
 شده  االجراي ياد تصويب طرح مذكور  قدرداني  نموده و  اميد است كه با اجراي دقيق  طرح الزم

ربط  در توسعه و عمران شهر، زمينه  توسعه كالبدي  هاي ذي ير دستگاهتوسط شهرداري  و سا
موزون شهر و همچنين توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي آن و مآالً آسايش و رفاه و 

  .سالمت  محيط زيست شهروندان  محترم شهر ريحان شهر بيش از پيش فراهم گردد
 به اطالع شوراي محترم اسالمي خواهشمند است دستور فرماييد مراتب به طرق مقتضي

همچنين دستور فرمائيد . ربط رسانيده شود شهر و شهردار محترم مربوطه و ساير مراجع ذي
نامه نحوه بررسي و تصويب طرحها مصوب   آيين٤٢اسناد و مدارك طرح در اجراي ماده 

 الذكر، در موعد مقرر  هيأت محترم وزيران، پس از اعمال موارد فوق١٢/١٠/١٣٧٨
  .تهيه و ارسال نمايند تا جهت اجراء ابالغ گردد)  روز٤٥حداكثر (

  معاون معماري و شهرسازي و دبير شوراي عالي معماري و شهرسازي ـ پيروز حناچي
 ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ

   روزنامه رسمي۲۹/۳/۱۳۹۳ ـ ۲۰۱۸۰نقل از شماره 
  ٧/٣/١٣٩٣                                                                         ٣٠٠/١١٠٣٤شماره

  مصوبه شوراي عالی شهرسازي و معماري ایران در خصوص 
  طرح توسعه و عمران جامع شهر اللی

  ريزي و توسعه استان خوزستان استاندار محترم و رئيس شوراي برنامه
قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و ) ٤(ماده ) ٥(در اجراي بند 

اي،  نامه نحوه بررسي و تصويب طرحهاي توسعه و عمران محلي، ناحيه آيين) ٤٢(ده ما
 هيأت ١٢/١٠/١٣٧٨اي و ملي و مقررات شهرسازي و معماري كشور، مصوب  منطقه

رساند، شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ  ، به استحضار ميمحترم وزيران 



 

 ـ ۳۶۹ ـ 

) ٣(از ماده ) ٢(امع شهـر اللي را كه در اجراي بند ، طرح توسعه و عمران ج١٩/١٢/١٣٩٢
قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به مسكن و شهرسازي و تعيين  وظايف آن، توسط اين 

 ريزي و توسـعه استان خوزستـان در شـوراي برنامه١٥/٥/١٣٩٠وزارتخانه تهيـه و در تاريخ 
  :ر داد و ضمن تصويب طرح مقرر نمودبه تصويب رسيده بود را مورد بررسي نهايي قرا

 ١٤٠٥ها و جمعيت پيشنهادي، به سال  ـ افق طرح جامع با حفظ سطوح، سرانه١
  .افزايش يابد

هاي پيشنهادي مطابق طرح تدقيق تعاريف و مفاهيم كاربريهاي  ـ عناوين كاربري٢
الح  شوراي عالي شهرسازي و معماري اص١٠/٣/١٣٨٩شهري و تعيين  سرانه آنها مصوب 

  .و ارائه گردد
ريزي و   ـ با توجه به اختالف عدد مساحت محدوده بين مصوبه شوراي برنامه٣

هكتار، مقرر شد با ) ٣٩٥(و جداول ارائه شده توسط مشاور )  هكتار٣٨٦(توسعه استان 
ريزي  حفظ خط محدوده، عدد مساحت محدوده در كارگروه امور زيربنائي و شوراي برنامه

عالي   وزستان مورد بررسي مجدد قرار گرفته و كتباً به دبيرخانه شورايو توسعه استان خ
  .شهرسازي و معماري  اعالم تا مدارك طرح جامع ابالغ گردد

 )زاده ابوالقاسم ادامه بلوار جلوي امام(شرق شهر  ـ عرض و درجه معبر واقع در شمال٤
  .در نقشه سلسه مراتب شبكه معابر تعيين تكليف گردد

  مصوبه ضوابط جلوگيري از افزايش محدوده٨بند  بندي حريم مطابق منطقه ـ نقشه ٥
 مصوبه تفويض اختيار شوراي عالي شهرسازي و ٧ و بند ١٠/٨/١٣٧٨شهرها مصوب مورخ 

معماري ايران در خصوص بررسي و تصويب طرحهاي جامع شهرهاي زير صدهزار نفر 
 شوراي عالي شهرسازي و ١٥/٥/١٣٨٦ريزي و توسعه استان مصوب   شوراي برنامهبه

 شوراي عالي شهرسازي و معماري ١٠/٣/١٣٨٩معماري و با رعايت مصوبه مورخ 
هاي  شهر و تعيين سرانه آن منطبق   خصوص  طرح تدقيق تعاريف و مفاهيم كاربريدر

 اساس ٤بر جداول و ضوابط و مقررات پيشنهادي طرح جامع تهيه و ارائه گردد در بند 
مگر در قالب تدقيق «. شود اين عبارت اضافه مي)  و حريم شهرمحدوده(جامع طرح 

  » طرح در زمان تهيه طرح تفصيليمحدوده
 شوراي عالي شهرسازي و معماري، نقشه ١٠/٣/١٣٨٩ مصوبه ٣ ـ براساس تبصره ٦
 توانند در زمان بحران مورد استفاده قرار گيرند از جمله پارك، زمينهاي هائي كه مي كاربري

  .تهيه و ارائه گردد. ...ورزشي و
مطابق اين مصوبه آن دسته از اراضي كه در خارج از محدوده  و درون حريم شهر 

هاي ساختماني  ناشي از تغيير كاربري و پروانه( در صورت ايجاد حقوق مكتسبه قرار دارند
عالي  تا زمان تصويب طرح در شوراي) صادره داراي مجوزهاي قانوني از مراجع ذيصالح استاني

  .گردد در حريم شهر تثبيت و ابقاء مي) كاربري(شهرسازي و معماري ايران، با همان عملكرد 



 

 ـ ۳۷۰ ـ 

) ١٤٠٠(بيني شده براي شهر تا پايان دوره طرح  اين طرح براساس جمعيت پيش
 هكتار شامل كاربريهاي مورد نياز ٣٨٦اي به وسعت   نفر در محدوده٢٢٥٤٠معادل

 ١١٩١و حريمي به مساحت )  نفر در هكتار٥٧دي با تراكم ناخالص پيشنها(ساكنان شهر 
  .ريزي  و توسعه  استان رسيده بود هكتار تهيه و به  تصويب شوراي برنامه

و  داند از مشاركت مؤثر و ثمربخش كارگروه تخصصي امور زيربنائي ضروري مي
 و ريزي و توسعه آن استان به رياست جنابعالي در فرايند بررسي شهرسازي و شوراي برنامه

االجراي  تصويب طرح مذكور قدرداني نموده و اميد است كه با اجراي دقيق طرح الزم
ربط در توسعه و عمران شهر، زمينه توسعه  هاي ذي يادشده توسط شهرداري و ساير دستگاه

 و  كالبدي موزون شهر و همچنين توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي آن و مآالً آسايش
  .گرددت شهروندان محترم شهر اللي بيش از پيش فراهم يسرفاه و سالمت محيط ز

خواهشمند است دستور فرماييد مراتب به طرق مقتضي به اطالع شوراي محترم 
  .ربط رسانيده شود اسالمي شهر و شهردار محترم مربوطه و ساير مراجع ذي

نامه نحوه   آيين٤٢ همچنين دستور فرمائيد اسناد و مدارك طرح در اجراي ماده 
 هيأت محترم وزيران، پس از اعمال موارد ١٢/١٠/١٣٧٨رسي و تصويب طرحها مصوب بر

  .تهيه و ارسال نمايند تا جهت اجراء ابالغ گردد)  روز٤٥حداكثر (الذكر،  در موعد مقرر  فوق
  معاون معماري و شهرسازي و دبير شوراي عالي معماري و شهرسازي ـ پيروز حناچي

 ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ
   روزنامه رسمي۴/۴/۱۳۹۳ ـ ۲۰۱۸۵شماره نقل از 

  ٢٠/٣/١٣٩٣                                                                        ٩٠/١٥٤/شماره هـ
  ٩٠/١٥٤: روندهالسه پ      ک155 :ماره دادنامهش        ٢٩/٢/١٣٩٣: خ دادنامهتاري

   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:مرجع رسیدگی
   آقاي يحيي رايگان:یشاک

   اعالم تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري :موضوع شکایت و خواسته
ـ ٤١د١٢٠/٧١١اي که به شماره  اليحه آقاي يحيي رايگان به موجب :کار گردش

  : ثبت دفتر انديکاتور هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شده اعالم کرده است که٤/٣/١٣٩٠
 ظر به صدور آراء متعارض از شعب مختلف ديوان عدالت اداري در خصوصاحتراماً، ن«

صالحيت مراجع حل اختالف موضوع قانون کار در رسيدگي به شکايات استخدامي کارکنان 
  :نمايد دانشگاه آزاد اسالمي به شرح ذيل، توجه حضرتعالي را به نکات ذيل جلب مي

 با توجه ٢٢/٣/١٣٧١ ـ ٥٣٦٥٥ه وزير کار و امور اجتماعي وقت طي بخشنامه شمار
به بخشهايي از اساسنامه دانشگاه آزاد اسالمي و مصوبات هيأت امناي آن دانشگاه و 
مصوبه شوراي عالي انقالب فرهنگي، هيأت علمي و کارکنان دانشگاه آزاد اسالمي را داراي 

بخشنامه اين . قانون استخدامي خاص تلقي و از شمول قانون کار خارج اعالم کرده بودند



 

 ـ ۳۷۱ ـ 

 توسط هيأت عمومي ديوان عدالت ٧٣/١٧٥ در پرونده ٣/١١/١٣٧٢ـ ١٨٧طي دادنامه 
هيأتهاي تشخيص و حل اختالف ادارات کار و امور اجتماعي به دليل . گرديداداري ابطال 

تعاقب آن آراء متعارضي در خصوص صالحيت رسيدگي ـنامه مذکور و ابطال مـبخش
اند، که مورد شکايت  نشگاه آزاد اسالمي صادر کردهاستخدامي کارکنان دا شکايات به

 در ديوان عدالت اداري قرار گرفته و آراء متعارض از شعب مختلف ديوان در اين خصوص
  .صادر شده است

 در پرونده کالسه ٣٠/١١/١٣٨٤ ـ ٢٥٩٥ ديوان عدالت اداري طي دادنامه ١٤شعبه 
» أت عمومي ديوان عدالت اداري هي٢/١١/١٣٧٢ـ ١٨٧دادنامه « به استناد ١٤/٨٣/١٠٩٤

بر صالحيت مراجع حل اختالف کارگري در رسيدگي به شکايات استخدامي کارکنان 
 تجديدنظر طي دادنامه ١١دانشگاه آزاد اسالمي رأي صادر کرده و اين رأي با تأييد شعبه 

 در مورد مشابهي،.  قطعيت يافته است١١/٨٥/٨٢٩ در پرونده ت٢٩/٣/١٣٨٥ ـ ٨٨١
 تشخيص و حل اختالف اداره کار در رسيدگي به شکايت عضو هيأت علمي هيأتهاي

از رابطه استخدامي دانشگاه » مقررات و ضوابط خاص استخدامي«دانشگاه آزاد با تلقي 
بر عدم صالحيت ذاتي مراجع حل اختالف رأي »  قانون کار١٨٨ماده « به استناد آزاد و 
ـ ١٩٨٠ منجر به صدور دادنامه ٢٠/٨٨/٢٦٢٣ونده ها در پر از اين دادنامه شکايت .اند داده
دادنامه صادره .  ديوان عدالت اداري مبني بر تأييد آنها شده است٢٠ از شعبه ٢٤/٥/١٣٨٩

  . فوق متعارض است٤١ و ١١هاي صادره از شعب   نتيجتاً با دادنامه٢٠از شعبه 
ررسي و ارجاع  قانون ديوان عدالت اداري، تقاضاي ب٤٣نظر به تکليف قانوني ماده 

رسيدگي به هيأت عمومي ديوان عدالت اداري جهت صدور رأي وحدت رويه در خصوص 
صالحيت مراجع حل اختالف ادارات کار در رسيدگي به شکايات استخدامي کارکنان و 

  ».اعضاي هيأت علمي دانشگاه آزاد اسالمي را دارد
  :ها و مشروح آراء به قرار زير است کار پرونده گردش
 شعبـه چهـاردهم ديوان عدالت اداري در رسيـدگي به پرونـده شمـاره: الف

 با موضوع دادخواست دانشگاه آزاد اسالمي واحد شهرستان ميانه به طرفيت ١٤/٨٣/١٠٩٤
 ـ ٤٧٢هيأت حل اختالف اداره کار و امور اجتماعي ميانه و به خواسته ابطال رأي شماره 

 ـ ٢٥٩٥مور اجتماعي به موجب دادنامه شماره  هيأت حل اختالف اداره کار و ا٤/٣/١٣٨٣
  : ، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است٣٠/١١/١٣٨٤

با توجه به محتويات دو جلد پرونده حل اختالف ارسال شده و توجه به رأي شماره 
 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر ابطال بخشنامه شماره ٢/١١/١٣٧٢ـ ١٨٧

  وزارت کار و امور اجتماعي راجع به عدم شمول قانون کار به کارکنان٢٤/٣/١٣٧١ـ  ٥٣٦٥٥
دانشگاه آزاد اسالمي و صالحيت مراجع حل اختالف کارگري در رسيدگي به شکايات 

االتباع بودن آن براي شعب  مطروح از سوي کارکنان دانشگاه به موجب رأي مذکور و الزم



 

 ـ ۳۷۲ ـ 

ن که رسيدگي و انشاي رأي معترضٌ عنه متضمن نقض ديوان در موارد مشابه و نظر به اي
باشد و ايرادي نيز در جريان رسيدگي مالحظه نگرديد،  قوانين و تخلف از مقررات نمي

. شود بنابراين دادخواست اعتراض مطروح غيرموجه تشخيص و قرار رد آن صادر و اعالم مي
شعبه تجديدنظر ديوان رأي صادر شده ظرف بيست روز پس از ابالغ، تجديدنظرپذير در 

  .عدالت اداري است
  تجديدنظر ديوان عدالت١١متعاقباً با اعتراض دانشگاه آزاد اسالمي واحد ميانه، شعبه 

 با رد تجديدنظرخواهي، دادنامه بدوي ٢٩/٣/١٣٨٥ ـ ٨٨١اداري به موجب دادنامه شماره 
  .کند را عيناً تأييد و استوار مي

 ٢٠/٨٨/٢٦٢٣ري در رسيدگي به پرونده شماره شعبه بيستم ديوان عدالت ادا: ب
 موضوع دادخواست آقاي مهرداد عبدي با وکالت آقاي رضا نجفلو به طرفيت اداره کار و با

 هيأت حل ٣/٨/١٣٨٨ ـ ١٥٠٩امور اجتماعي ميانه و به خواسته اعتراض به رأي شماره 
، مفاداً ٢٤/٥/١٣٨٩ـ ١٩٨٠اختالف اداره کار و امور اجتماعي به موجب دادنامه شماره 

  : شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده استبه
 راجع به اعتراض آقاي مهرداد عبدي به طرفيت هيأت حل اختالف کار و امور اجتماعي

 صادره از آن هيأت، نظر به شرح دادخواست شاکي ٣/٨/١٣٨٨ميانه در اعتراض به رأي 
 و مالحظه اسناد و مدارک ٣٠/٤/١٣٨٩ ـ ٢٧١٤٤ مستندات پيوست و مفاد اليحه شماره و

عنه را  اعتباري رأي معترضٌ موجود در پرونده، اداره کار دليلي که زمينه نقض يا ابطال و بي
از حيث رسيدگي شکلي و ماهوي نيز ايرادي به رسيدگي . فراهم آورد مشهود نيست

تشخيص هذا اين شعبه ديوان عدالت اداري شکايت شاکي را غير وارد  علي. مترتب نيست
  .رأي ديوان قطعي است. دارد و به رد شکايت وي حکم صادر و اعالم مي

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و 
پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده . دادرسان شعب ديوان تشکيل شد

  .کند  صدور رأي مبادرت ميبه
  

   هیأت عمومیرأي
  .تعارض در آراء محرز است: اوالً
با توجه به اين که مطابق مصوبه سيصد و پنجاه و هفتمين جلسه مورخ : ثانياً

 ١٢ شوراي عالي انقالب فرهنگي، موضوع الحاق يک بند به بند ح ماده ٣١/٥/١٣٧٤
اساسنامه دانشگاه آزاد اسالمي، اعضاي هيأت علمي و کارکنان اداري دانشگاه مذکور 

 اساسنامه ١٢اند و از طرفي به موجب بند ح ماده  قانون کار شناخته نشدهمشمول 
 شوراي عالي انقالب ٢٨/٧/١٣٨٩دش ـ /٦٢٦/٨٩دانشگاه آزاد اسالمي ابالغي شماره 

فرهنگي، تصويب مقررات مربوط به اعضاي هيأت علمي و کارکنان اداري دانشگاه و 



 

 ـ ۳۷۳ ـ 

اي دانشگاه آزاد اسالمي محول شده است حقوق و دستمزد و مزايا به عهده هيأت امنتعرفه 
 سومين صورت جلسه کميسيون دايمي هيأت امناي دانشگاه ٦و به موجب بند 

، اعضاي هيأت علمي و کارکنان دانشگاه آزاد اسالمي صرفاً تابع ١٣٩٢مصوب آذر ماه 
هاي خـاص اداري استخدامي مـصوب هيأت امناء اعالم شـده است و در  نامه آيين

 قانون کار، اشخاص مشمول مقررات خاص استخدامي مشمول قانون کار ١٨٨مـاده 
 ديوان عدالت ٢٠ شعبه ٢٤/٥/١٣٨٩ـ ١٩٨٠اند، بنابراين رأي شماره  شناخته نشده

اداري که بر رد شکايت شاکي صادر شده است و قانون کار را بر روابط کارکنان 
 ١٥٧ء هيأتهاي موضوع ماده دانشگاه آزاد با دانشگاه حاکم ندانسته است و مآالً آرا

قانون کار مبني بر عدم صالحيت آنها در رسيدگي به اختالفات کارکنان دانشگاه آزاد 
اين رأي . شود با دانشگاه را تأييد کرده است صحيح و موافق مقررات تشخيص مي

 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت ٨٩ و ماده ١٢ ماده ٢ استناد بند به
 براي شعب ديوان عدالت اداري و ساير مراجع اداري مربوط ١٣٩٢ب سال اداري مصو

  .در موارد مشابه الزم االتباع است
    رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري

 ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ
   روزنامه رسمي۴/۴/۱۳۹۳ ـ ۲۰۱۸۵نقل از شماره 

  ٢٠/٣/١٣٩٣                                                                        ٨٩/٥٠٥/شماره هـ
  ٨٩/٥٠٥: روندهالسه پ       ک156 :ماره دادنامهش       ۲۹/۲/۱۳۹۳: خ دادنامهتاري

   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:مرجع رسیدگی
   آقاي سيروس محمدبيگي:یشاک

  شوراي١٨/٦/١٣٨٦ ـ ٣٠ ابطال بند يک مصوبه شماره :موضوع شکایت و خواسته
  اسالمي شهر هيدج

 آقاي سيروس محمدبيگي به موجب دادخواستي ابطال بند يک مصوبه :کار گردش
 شوراي اسالمي شهر هيدج را خواستار شده و در جهت تبيين ١٨/٦/١٣٨٦ ـ ٣٠شماره 

  :خواسته اعالم کرده است که
اي در  يدهبنده از شوراي اسالمي شهر هيدج شکايت دارم به دليل اين که طي مزا«

 را با کاربري مسکوني به صورت نقد و اقساط ١١٧ قطعه زمين شماره ١٣٨٠اسفند سال 
اي اختالفات خانوادگي و مطالبه  از شهرداري هيدج خريداري که مدتي بعد به دليل پاره

مهريه از سوي همسرم که منجر به توقيف و سپس قطع حقوق و محبوس شدنم شد 
از باقي مانده اقساط را به موقع نتوانستم )  و ده هزار تومانسيصد( ريال ٠٠٠/١٠٠/٣مبلغ 

شهرداري به اين .  يکجا واريز نمودم٨/١١/١٣٨٦پرداخت کنم و اين مبلغ را در مورخ 
 که ١٨/٦/١٣٨٦ ـ  ٣٠بهانه که بر اساس بند يک مصوبات شورا به تاريخ و شماره 



 

 ـ ۳۷۴ ـ 

 پرداخت کند بايد به نرخ روز  هر کس پس از تصويب اين مصوبه بدهي خود را: کردهمقرر
و بر حسب نظريه کارشناس منتخب شورا دقيقاً ده برابر مبلغ تعيين شده را واريز کند از 

در واقع طبق اين مصوبه اگر ... تسويه حساب براي من خودداري کردهصدور برگ 
 نتوانست پرداخت کند ١٣٨٦ هزار توماني خود را به هر دليل تا شهريور کسي بدهي صد

يعني طبق نظر کارشناس ...! (هر ماه همان سال بايد يک ميليون تومان پرداخت نمايدم
لذا به دليل غير قانوني و غير منطقي و ) آنان در يک ماه ارزش زمين ده برابر شده است

غير عرفي بودن اين مصوبه و اجحاف بزرگي که اين مصوبه به خريداران اراضي مذکور که 
هم بدهي خود را مخصوصاً پس از تصويب اين مصوبه پرداخت  نفرشان هنوز ٢٢حدوداً 
مستند به اين که . اند، تحميل کرده است درخواست ابطال اين مصوبه را دارم نکرده

طبق (شهرداري هيدج هنوز هم نتوانسته حتي به خريداران خوش حساب اين اراضي 
 پروانه ساخت ظاهراً صدور... سند تحويل دهد)  آگهي مزايده٥تعهدي که در انتهاي بند 

و طبق روال و عرف بانکها ... سازي فعالً ناقص است از سال قبل شروع شده و مراحل آماده
و ساير ادارات و شرکتها قبل از اتخاذ چنين تصميمي هيچ گونه آگهي، اطالعيه، اخطاريه 

االجلي براي بدهکاران نه به صورت عمومي و نه شخصي صادر يا ابالغ نکرده  يا ضرب
اي هم بين فروشنده و خريداران منعقد نشده که هرگاه  نامه هيچ قرارداد يا توافق. است

بدون (فروشنده دلش خواست عليه خريدار مصوبه صادر و خريدار مکلف به اجراي آن 
صدور حکم از مرجع قضايي و بدون رعايت ضرر و زيان وارده به خريداران و بدون رعايت 

صدور مصوبه تا پرداخت دين از سوي بدهکاران، با  عرف و قانون و شرع از زمان
 اي که حتي نزولخواران محاسبه شاخص تورم در آن مقطع زماني يا سود بانکي يا بهره

نمايد و کارشناس با چه منطقي طبق سليقه و احساس برخي از ) کنند مطالبه مي
 ١٠چند ماه  در طول يک يا ١٣٨٦التفاوت نرخ زمين را از شهريور  اعضاي شورا مابه

اند؟ به استناد داليل فوق و مستندات پيوستي و عدم انعطاف  برابر تعيين فرموده
شورا درخواست ابطال مصوبه فوق را دارم و تنها توجيه آنان اين است که شوراي 

  » .اند قبل در اين مورد کوتاهي کرده و اينها جبران مافات کرده
 قانون ديوان عدالت اداري مصوب ٣٨در پي اخطار رفع نقصي که در اجراي ماده 

  ـ٤١د/١٣٧٣/٧١١اي که به شماره   براي شاکي ارسال شده بود، وي به موجب اليحه١٣٨٥سال 
  : ثبت دفتر انديکاتور هيأت عمومي شده توضيح داده است که٣٠/٦/١٣٨٩

ـ ١١٥١/احتراماً، در پاسخ به سؤاالت مطروحه در اخطاريه رفع نقص به شماره هـ«
رساند قانونگذاري طبق قانون اساسي به عهده مجلس و با رعايت   به عرض مي٣١/٥/١٣٨٩

مرجع رفع اختالف و رسيدگي . منافع مردم و منطبق بر موازين شرعي و منطق است
همچنين طبق . اي که باشد قوه قضاييه است  تظلمات از جانب هر فرد يا سازمان و ادارهبه

علما اخذ هر مبلغي به عنوان ديرکرد قانوني نظريه فقهاي شوراي نگهبان و مراجع و 



 

 ـ ۳۷۵ ـ 

بر اساس شاخص نرخ تورم بانک مرکزي است و ) گذارد التفاوت مي  شورا نامش را مابهکه(
نگهبان استعالم توانيد مورد سوم را از شوراي  هر سه مورد فوق جزو بديهيات است و مي

 هيچ کجا بين يد دراکنون همان گونه که در برگ دادخواست به استحضار رس. فرماييد
توافق نشده که در صورت بروز اختالف يک طرف ) شورا و خريداران(خريدار و فروشنده 

را دارد و شورا ) خريداران(يکسويه حق وضع قانون عليه طرف ديگر ) شوراي شهر(دعوا 
آن هم بدون دادن هيچ گونه تذکر و يا اخطار قبلي . هم شاکي و هم قاضي باشد

لف که اين قانون در بانکها، شهرداريها و ساير ادارات و نهادها صادق و  خريداران متخبه
اي نداشت ولي اينان يک شبه و  حال اگر مصوبه عادالنه و منطقي بود مسئله. جاري است

 برابر ١٠اند يک باره از بدهکاران  بدون اخطار قبلي به بدهکاران ناگهان تصميم گرفته
همه ! کنند ترين نزولخواران اين کار را نمي وجدان بدهي آنان مطالبه کنند که حتي بي

ادارات و بانکها و مراجع قضايي بر اساس شاخص تورم بانک مرکزي مکلفند در خصوص 
اند و دو نفر بدهکار  استرداد طلب اقدام کنند و فقهاي شوراي نگهبان نيز بر اين عقيده

مان بدهد و ديگري فردا  تو١٠٠به شورا يکي امروز بدهي خود را پرداخته و به فرض 
 تومان آيا اين شرعي و قانوني و ١٠٠٠ از تصويب شورا بابت همان مقدار بدهي پس

شوند؟  بدهي محسوب نمي... عادالنه است؟ مگر ديوني مثل مهريه، ديه، اقساط بانکها و 
تن اي حق دارد خودسرانه و بدون در نظر گرف آيا در قانون هر شعبه بانک يا دادگاه يا اداره

التفاوت از  وجدان، شرع و عرف و قانون هر مبلغي دلش خواست بابت ديرکرد يا حتي مابه
بدهکار مطالبه و او را ملزم به پرداخت نمايد؟ تازه آنچه را هم که بر اساس قانون جاري 

االجل تعيين  کنند چندين بار اخطار داده و ضرب مطالبه مي) نه قانون خود ساخته(
ام به موقع بدهيم را پرداخت و به تعهدم  دهکار به هر دليلي نتوانستهاگر من ب. کنند مي
 موقع عمل کنم فروشنده نيز هنوز نتوانسته به تعهدي که در آگهي مزايده به شماره به

عمل کند و تازه از يکي دو سال پروانه )  آگهي٥ضميمه بند  (١٦/١٢/١٣٨٠ ـ ٦٠٧٨
ه اين خود موجب ضرر و زيان ساخت صادر و به هيچ کس سند واگذار نکرده ک

هنگفت خريداران اين اراضي شده که فروشنده هيچ حقي براي صدور مصوبه و 
داند   ميمطالبه ضرر و زيان براي خريداران قائل نيست ولي در اين خصوص خود را محق

در کجاي اين موارد رعايت شده است؟ و » يا ايها الذين آمنو بالعقود«و قاعده فقهي 
 ١٣٨٦ اين قانون مصوب شده و من در بهمن ١٣٨٦ز است که در شهريور اين جا جاي

ام و کساني هنوز هم بدهکارند و همه با  خبر از همه جا کل بدهيم را صاف کرده بي
اي از شهرداري هيدج واصل شده به شماره  يک ميزان جريمه شويم؟ ضمناً اخيراً نامه

شود و با عنايت به اين که   که اصل آن به پيوست ارسال مي٢١/٦/١٣٨٩ ـ ٤٦٩٤
االجل تعيين کرده   ضرب٣٠/٧/١٣٨٩هنوز اصل مشکل حل نشده شهرداري تا مورخ 

پرداخت نشود مجدداً نسبت به تغيير و ) ديرکرد(که چنانچه تا تاريخ مذکور بدهي 



 

 ـ ۳۷۶ ـ 

لذا مستدعي است ضمن رسيدگي به موارد قبلي ... قطعاً افزايش آن اقدام خواهند کرد
اي  ليف پرونده فعلي در آن مرجع حکم توقف و صدور هر گونه مصوبهتا تعيين تک

التفـاوت قبل از تاريخ مـذکور صـادر  افزايش ديرکرد يا به قـول شورا مابهمبني بر 
  ». فرماييدو امر به ابالغ

  :بند يک مصوبه مورد اعتراض به قرار زير است
 مبني بر چگونگي  شهرداري هيدج٥/٦/١٣٨٦ ـ ٣٨٥٦ـ در خصوص نامه شماره ١«

محاسبه قيمت زمينهايي که به صورت قسطي در ساليان گذشته به تعدادي از شهروندان 
گردد  اند مقرر مي واگذار شده است و برخي از آنان اقساط خود را به موقع واريز نکرده

التفاوت قيمت زمينها و دريافت آن به نرخ روز برابر مقررات   نسبت به محاسبه مابهشهرداري
  ».قدام نمايدا

مقام دبير  وص ادعاي مغايرت مصوبه مورد اعتراض با شـرع مقـدس اسـالم، قائمدر خص
  : اعالم کرده است٧/١١/١٣٩٢ ـ ٥٢٩٠٦/٣٠/٩٢شوراي نگهبان به موجب اليحه شماره 

 شوراي اسالمي شهر هيدج، ١٨/٦/١٣٨٦ ـ ٣٠موضوع بند يک مصوبه شماره «
عظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت  فقهاي م٢/١١/١٣٩٢ جلسه مورخ در

  ».و خالف موازين شرع شناخته شد
رغم ارسال نسخه ثاني دادخواست و ضمايم آن براي طرف شکايت، تا زمان  علي

رسيدگي به پرونده در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري هيچ پاسخي از طرف شکايت 
  .واصل نشده است

ي در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و هيأت عمومي ديوان عدالت ادار
پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده . دادرسان شعب ديوان تشکيل شد

  .کند  صدور رأي مبادرت ميبه
  

   هیأت عمومیرأي
 ـ ٥٢٩٠٦/٣٠/٩٢مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره  نظر به اين که قائم

 ١٨/٦/١٣٨٦ ـ ٣٠موضوع بند يک مصوبه شماره «: ه است که اعالم کرد٧/١١/١٣٩٢
 فقهاي معظم شوراي ٢/١١/١٣٩٢شوراي اسالمي شهر هيدج، در جلسه مورخ 

بنابراين » .نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و خالف موازين شرع شناخته شد
 قانون تشکيالت و آيين ٨٧ و ماده ٨٤ ماده ٢در اجراي حکم مقرر در تبصره 

 و مواد ١٢ و مستند به بند يک ماده ١٣٩٢ادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال د
 قانون مذکور، حکم به ابطال بند يک مصوبه مورد اعتراض از تاريخ تصويب ١٣ و ٨٨

  .شود آن صادر و اعالم مي
  رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري



 

 ـ ۳۷۷ ـ 

  امه رسمي روزن۴/۴/۱۳۹۳ ـ ۲۰۱۸۵نقل از شماره 
  ٢٠/٣/١٣٩٣                                                                      ٩١/١٣٩٣/شماره هـ
  ٩١/١٣٩٣: روندهالسه پ      ک239 :ماره دادنامهش       ۵/۳/۱۳۹۳: خ دادنامهتاري

   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:مرجع رسیدگی
   سازمان بازرسي کل کشور:یشاک

 ـ ٢٦١٩٢٢/٤٤٣٠١ مصـوبه شمـاره ٦ ابطـال بنـد : شکایت و خواستهموضوع
   هيأت وزيران ٢٦/١٢/١٣٨٨

مقام رئيس سازمان بازرسي کل کشور و رئيس کميسيون تطبيق   قائم:کار گردش
مصوبات دستگاههاي اداري با قانون، در سازمان مذکور، به موجب شکايت نامه شماره 

  : است اعالم کرده٦/١٢/١٣٩١ ـ ٢٣٣٣٤٥
  :سالم عليکم«

 هيأت وزيران درباره ٢٦/١٢/١٣٨٨ ـ ٢٦١٩٢٢/٤٤٣٠١احتراماً، مصوبه شماره 
واگذاري تعدادي از شرکتهاي دولتي بابت رد ديون دولت به سازمان تأمين اجتماعي 

با قانون اين سازمان مورد بررسي » کميسيون تطبيق مصوبات دستگاههاي اداري«در 
  .قرار گرفت

سازي مجاز شده است تا رأساً و به وکالت از  صوبه، سازمان خصوصيم) ٦(در بند 
 ريال ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٦١٧/٢٢ شرکت دولتي به مبلغ ١٩سهام (سازمان تأمين اجتماعي، 

را عرضه و مبالغ حاصل ) که بابت رد ديون دولت به سازمان تأمين اجتماعي واگذار شده
اريز نمايد و از سر جمع مطالبات آن از فروش آن را به حساب سازمان تأمين اجتماعي و

  :زيرا. بند مذکور خالف قوانين جاري است. سازمان از دولت کسر نمايد
سازمان تأمين اجتماعي يک مؤسسه عمومي غيردولتي و داراي شخصيت : اوالً

حقوقي مستقل است و هيأت وزيران نه وکيل سازمان مذکور بوده که از ناحيه آن دستگاه 
سازي داشته تا آن سازمان را مأمور نمايد  نه حق توکيل به سازمان خصوصياقدام نمايد و 

  .نسبت به فروش سهام واگذاري شده به سازمان تأمين اجتماعي اقدام کند
حق هر گونه ) و نماينده قانوني او(مطابق قاعده حقوقي تسليط، تنها مالک : ثانياً

 صرفاً سازمان تأمين اجتماعي و به عبارت ديگر. دخل و تصرف در مايملک خويش را دارد
 هاي يا نماينده آن سازمان حق دارند وفق ضوابط و مقررات مربوط در خصوص اموال و دارايي

 ١٢/٥/١٣٨٩ ـ ٣١٣٥/٧٠٠٩٩٠/٦٠٤٠نامه شماره . (آن سازمان اتخاذ تصميم نمايد
صادي و ريزي سازمان تأمين اجتماعي عنوان معاون وزير امور اقت معاون اقتصادي و برنامه

  ).سازي نيز مؤيد همين موضوع است دارايي و رئيس هيأت عامل سازمان خصوصي
سازي در فروش سهام  در قوانين جاري اختياري براي سازمان خصوصي: ثالثاً

شرکتهايي که به عنوان رد ديون دولت به مؤسسات عمومي غيردولتي واگذار شده، 
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فوق خارج از حدود اختيارات هيأت وزيران بنابراين تکليف مصرح در بند . شود نميمالحظه 
  .شود تشخيص مي

شود تا دستور فرمايند موضوع در دستور کار هيأت عمومي ديوان  مراتب اعالم مي
  ».مصوبه مذکور اقدام شود) ٦(عدالت اداري قرار گرفته است و نسبت به ابطال بند 

  : مصوبه مورد اعتراض به قرار زير است٦بند 
سازي مجاز است رأساً به وکالت از سازمان تأمين  ي ـ سازمان خصوص٦«

نامه را عرضـه و مبالغ ناشي از فروش سهام را  اجتماعي سهام موضوع اين تـصميم
به حساب سازمان تأمين اجتماعي واريز و از جمع مطالبات سازمان تأمين اجتماعي 

  ».از دولت کسر نمايد
 )جمهور حوزه معاونت حقوقي رئيس(ت در پاسخ به شکايت شاکي، معاون امور حقوقي دول

  : اعالم کرده است٩/٦/١٣٩٢ـ ١١٣٦٥٢/١٨٩٠٦به موجب اليحه شماره 
  سالم عليکم،«

 در خصوص تقاضاي ابطال ٣١/١/١٣٩٢ ـ ٩١/١٣٩٣با احترام، عطف به نامه شماره 
موضوع وکالت سازمان  (٢٦/١٢/١٣٨٨ ـ ٢٦١٩٢٢/٤٤٣٠١نامه شماره  تصويب» ٦«بند 

به پيوست )  از سازمان تأمين اجتماعي براي عرضه سهام موضوع مصوبهسازي خصوصي
ريزي   رئيس امور حقوقي و قوانين معاونت برنامه٢٢/٤/١٣٩٢ ـ ٣٣٨٩٥تصوير نامه شماره 

 معاون حقوقي و امور مجلس ٥/٦/١٣٩٢ ـ ٩٠٢٢٨/٩١و نظارت راهبردي و نامه شماره 
  آن، متضمن دفاع از مصوبه و بيان مستنداتوزارت امور اقتصادي و دارايي به همراه ضمايم

  .شود و مباني توجيهي آن ايفاد مي
  ».با توجه به مفاد سوابق ياد شده رسيدگي و رد شکايت مورد تقاضاست

 جمهور ريزي و نظارت راهبردي رئيس نامه رئيس امور حقوقي و قوانين معاونت برنامه
  :به قرار زير است

  :احترام با سالم و«
، موضوع درخواست سازمان ٩/٤/١٣٩٢ـ ٧٩٧٢٤/١٨٩٠٦ نامه شماره بازگشت به

 ـ ٢٦١٩٢٢/٤٤٣٠١نامه شمـاره   تصويب٦بازرسي کل کشور در خصوص ابطال بند 
 هيأت وزيران در رابطه با نحوه واگذاري سهام شرکتهاي دولتي بابت رد ٢٦/١٢/١٣٨٨

 قانون ١ا عنايت به ماده رساند، ب ديون دولت به سازمان تأمين اجتماعي، به استحضار مي
قانون مديريت خدمات کشوري، سازمان تأمين اجتماعي ) ١١٣(تأمين اجتماعي و ماده 

وزارت تعاون، کار و رفاه ( رغم دارا بودن شخصيت حقوقي مستقل، وابسته به دولت به
به پيشنهاد وزير ) اکثريت اعضاء(بوده و شش نفر از اعضاي هيأت امناي آن ) اجتماعي
با توجه به موارد . شوند ه و تصويب شوراي عالي رفاه و تأمين اجتماعي انتخاب ميمربوط

در چنين مواردي مغاير با قانون ) سازي سازمان خصوصي(ياد شده، اعمال وکالت دولت 
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) ٦(الزم به توضيح است، ايرادات سازمان بازرسي کل کشور به ماده . رسد  نظر نميبه
وصي بودن سازمان تأمين اجتماعي و مفهوم شخصيت الذکر با ديدگاه خص مصوبه فوق

حقوقي در حقوق خصوصي تهيه شده است که منطبق با قوانين و مقررات مربوط 
  ».رسد  مزبور به نظر نميبه سازمان

 معاون امور حقوقي و مجلس وزارت امور ٥/٦/١٣٩٢ ـ ٩٠٢٢٨/٩١در نامه شماره 
 سازي  رئيس کل سازمان خصوصي١٣/٥/١٣٩٢ـ  ١٢٣٣٦/١٠اقتصادي و دارايي به پاسخ شماره 

  :باشد اشاره شده است که به شرح زير مي
 ٢٦/١٢/١٣٨٨  ـ٢٦١٩٢٢/٤٤٣٠١نامه شماره  تصويب) ٦(درخصوص دعواي ابطال بند «
 اجتماعي صوص نحوه واگذاري سهام شرکتهاي دولتي بابت رد ديون به سازمان تأمينـدر خ

  :رساند به استحضار مي
 مصوبه مذکور، في مابين اين سازمان و سازمان تأمين اجتماعي ـ پس از ابالغ١

قراردادهايي به شرح پيوست منعقد شد که بر اساس مفاد آنها، اين سازمان مجاز شد که 
اقدامات فروش را به وکالت از سازمان تأمين اجتماعي انجام دهد و در صورت فروش وجوه 

  .تقيم به سازمان تأمين اجتماعي انتقال دهدحاصله و در غير اين صورت سهام را به صورت مس
ـ به استناد قراردادهاي مذکور، تا کنون سهام برخي شرکتها به فروش رفته و ٢

وجوه حاصله به حساب سازمان تأمين اجتماعي واريز و سهام برخي شرکتها نيز 
  وجود تقاضا براي آن به صورت مستقيم به سازمان تأمين اجتماعي منتقل دليل عدمبه

  .باشند شده است و مابقي شرکتهاي موضوع مصوبه در حال طي مراحل قانوني مي
سازي به عمل به وکالت از  جواز سازمان خصوصي«مصوبه مبني بر ) ٦(ـ بند ٣

سازي بدون توکيل  مالزمه با وکالت از جانب سازمان خصوصي» سازمان تأمين اجتماعي
قبول فروش سهام به نفع سازمان تأمين سازمان تأمين اجتماعي ندارد بلکه صرفاً جواز 

از سوي ديگر عمالً نيز واگذاري سهام توسط سازمان با موافقت سازمان . اجتماعي است
» ٦«مثالً ماده (تأمين اجتماعي بوده است زيرا در قراردادهاي تنظيمي بين طرفين 

ي متضمن موافقت سازمان تأمين اجتماع) ٢٨/٣/١٣٩٢ ـ ٢٤٣٢/٢/٩٠قرارداد شماره 
 انتقال سهام به نام انتقال گيرنده بوده است، بنابراين مصوبه و نحوه اجراي آن برخالف به

  .قاعده تسليط نبوده است
نامه مذکور از جمله امضاي قرارداد  ـ با عنايت به انجام کليه اقدامات موضوع تصويب٤

والً واريز وجوه به حساب سازمان تأمين اجتماعي احتمال ابطال تصويب نامه اصو 
  .  اسناد تنظيمي نداردتأثيري در
سازي جهت فروش سهام شرکتهاي   ـ در مورد عدم اختيار سازمان خصوصي٥
اساسنامه » ٤«ماده ) ٥(شده بابت رد ديون نيز اين ادعا صحيح نيست زيرا بر اساس بند واگذار 

 که ٢٦/١٢/١٣٨٨ ـ ٢٦٠٦٣٦/٤٢٧٣٣نامه شماره  موضوع تصويب(سازي  سازمان خصوصي
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انجام ساير وظايفي که براي واگذاري سهام و «)  تأييد شوراي نگهبان رسيده استبه
جزء » سازي طبق قوانين و مقررات محول شده جزو اختيارات سازمان است خصوصي

  »    .موضوعات و اختيارات سازمان قيد شده است
 هيأت عمومي مطرح شد و مقرر شد از سازمان ٢٩/٢/١٣٩٣موضوع در جلسه 

 اجتماعي سوال شود که آيا سازمان تأمين اجتماعي، موضوع وکالت را تنفيذ و تأييد تأمين
  کند يا خير؟ مي

 در پاسخ به اين موضوع، مديرکل دفتر امور حقوقي و دعاوي سازمان تأمين اجتماعي
  : توضيح داده است که٣١/٢/١٣٩٣ ـ ٧٧٧/٩٣/٧١٠٠به موجب اليحه شماره 

  سالم عليکم«
  )ص( و آل محمد با صلوات بر محمد

 در خصـوص شکايت ٢٩/٢/١٣٩٣ ـ ٩١/١٣٩٣احتراماً، بازگشت به نامه شمـاره 
 ٢٦/١٢/١٣٨٨ـ  ٢٦١٩٢٢/٤٤٣٠١ مصوبه شماره ٦سازمان بازرسي کل کشور به منظور ابطال بند 
  :رساند هيأت وزيران مراتب زير به استحضار مي

رکتهاي زير به سازمان ـ از مجموع شرکتهاي مندرج در مصوبه صدرالذکر سهام ش١
  .تأمين اجتماعي واگذار شده است

ـ پايساز ٤گذاري پتروشيمي  ـ سرمايه٣سازي اروندان  ـ کشتي٢شم شيشه ايران ــ پ١
المللي بازرسي  ـ  بين٨ـ توليد نيروي برق بينالود ٧آوران  ـ  پتروشيمي فن٦ـ  حفاري شمال ٥

  ـ بافت آزادي ١١ازي پارس س ـ ماشين١٠ـ حمل و نقل دريايي آبادان ٩کاالي 
 سازي وصيـط سازمان خصـاً توسـالود رأسـد نيروي برق بينــ شرکت تولي٢

  .فروخته شده است
 ال به سازمان تأمين اجتماعي، توسطــ شرکت پااليش نفت الوان پس از انتق٣

  .سازي فروخته شده است سازمان خصوصي
واگذاري شرکتهاي مندرج  ميليارد ريال ارزش ٦١٧/٢٢ـ بنابراين از مجموع ٤

 ريال قسمتي از سهام ٢٦٦/٨٦٤/٨٩٦/٢١٤/٣در مصوبه هيأت وزيران تنها مبلغ 
شرکتها و وجوه حاصل از فروش سهام به سازمان تأمين اجتماعي واگذار و مبلغ 

.  ريال تا سقف مصوبه واگذاري مورد اشاره مانده بدهي است٧٣٤/١٣٥/١٠٣/٤٠٢/١٩
از مبلغ مصوب دولت هنوز % ٨٥ت پرداخت شده و مبلغ مصوب دول% ١٥حدواً (

  .)پرداخت نشده است
 ـ وکالت سازمان خصوصي از سوي سازمان تأمين اجتماعي در امر واگذاري و ٥

 مصوبه ٦فروش شرکتهاي مذکور و انعقاد قراردادهاي جمعي و انفرادي به استناد بند 
از سوي سازمان تأمين اجتماعي گيرد که بنا به داليل ذيل اين امر  صدراالشاره صورت مي

  .محل ايراد و غيرقابل پذيرش است
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 اساسنامه سازمان ٤و ماده ) ١٣٧٣مصوب (مطابق قانون فهرست نهادهاي عمومي 
 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي، سازمان تأمين ٦ماده » ل«همچنين بند 

تواند  لي و اداري است و دولت نمياجتماعي يک نهاد عمومي غيردولتي، داراي استقالل ما
تواند  براي اشخاص غيردولتي وکيل تعيين نمايد و اين صاحب مال است که مي

بنابراين وکالت سازمان خصوصي . به اشخاص ديگر بنا به صالحديد خود اعطاي وکالت نمايد
ي نمايندگ  سوي سازمان بدون اين که سازمان تأمين اجتماعي نسبت به اعطاي وکالت واز

ـ  ٢٩١٢اين سازمان بارها از جمله طي نامه شماره . باشد اقدام کرده باشد صحيح و قانوني نمي
سازي رسانده است   اعتراض خويش در خصوص موضوع را به اطالع سازمان خصوصي١٥/٢/١٣٨٩

الذکر اين سازمان نيز ضمن تأييد نکات مذکور در شکايت سازمان  لذا با عنايت به مطالب فوق
  ».دارد  مصوبه دولت اعالم مي٦کل کشور اعتراض خويش را به بند بازرسي 

 دادرسانهيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و 
 صدور رأي پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به. شعب ديوان تشکيل شد

  .کند مبادرت مي
  

   هیأت عمومیرأي
 قانون مدني، وکالت، عقدي است که به موجب آن يکي از طرفين، ٦٥٦ه مطابق ماد

نظر به اين که سازمان تأمين اجتماعي، . کند طرف ديگر را براي انجام امري نايب خود مي
سازي را به عنوان وکيل خود تعيين نکرده است ولي هيأت وزيران در  سازمان خصوصي

 خارج از حدود اختيارات خود، ٢٦/١٢/١٣٨٨ ـ ٢٦١٩٢٢/٤٤٣٠١ مصوبه شماره ٦ بند
سازي را مجاز اعالم کرده است که رأساً و به وکالت از سازمان تأمين  سازمان خصوصي

اجتماعي اقداماتي در راستاي مصوبه معمول کند، وکالت مذکور به لحاظ عدم استنابه از سوي 
ت به لحاظ مغايرت  مصوبه مورد شکاي٦شود، بنابراين بند  سازمان تأمين اجتماعي محقق نمي

 ٨٨ و ماده ١٢ ماده ١قانون و خارج بودن از حدود اختيارات هيأت وزيران به استناد بند با 
  .شود  ابطال مي١٣٩٢ تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال قانون

    رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري
 ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ

   روزنامه رسمي۴/۴/۱۳۹۳ ـ ۲۰۱۸۵شماره نقل از 
  ٢٠/٣/١٣٩٣                                                                            ٩٢/٥٨٤شماره 

  ٩٢/٥٨٤: روندهالسه پ        ک240 :ماره دادنامهش        ٥/٣/١٣٩٣: خ دادنامهتاري
   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:مرجع رسیدگی

  سازان استان مازندران  هيأت مديره انجمن صنفي انبوه:یکشا
 ٣/١١/١٣٨٩ ـ١٩٧٥٣٩/٨٩نامه شماره  تفاهم٨ ابطال ماده: خواسته وموضوع شکایت

  منعقده بين سازمان ثبت اسناد و امالک کشور و سازمان نظام مهندسي ساختمان کشور
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 ن به موجب دادخواستيسازان استان مازندرا  هيأت مديره انجمن صنفي انبوه:کار گردش
 سازمان ثبت اسناد  منعقده بين٣/١١/١٣٨٩ ـ١٩٧٥٣٩/٨٩نامه شماره   تفاهم٨ ابطال ماده

و امالک کشور و سازمان نظام مهندسي ساختمان کشور را خواستار شده و در جهت 
  :تبيين خواسته اعالم کرده است که

نون ثبت اسناد و امالک  قا١٥٠رساند که طبق ماده  احتراماً، به استحضار عالي مي«
تفکيک ملک و آپارتمان به عهده اداره ثبت اسناد و امالک و طبق ماده مذکور مبناي 
وصول هزينه تفکيک ارزش معامالتي روز خواهد بود که بر اين اساس با توجه به قانون 

بيني و  اي پيش قيمت منطقه%  ٢، ١٣٨٩برنامه بودجه کشور اين مبلغ تا پايان سال 
 برابر آن هم ٥/٢افزايش داده شده است يعني % ٥ به ١٣٩٠و از ابتداي سال تعيين 
 حساب خزانه با توجه به ماده مورد استناد اخيراً سازمان ثبت اسناد و امالک کل واريز به

اي را  هـنام اهمـور تفـازمان نظام مهندسي کل کشـدام خالف قانون با سـکشور در اق
نامه اجرايي نحوه برداشت و ترسيم  ثبت اسناد و امالک شيوه و بر اساس آن اداره  امضاءبه
اي  هـ را به گون١٥٠اده ـي خود در مـظيم و اختيارات قانونـشه و تفکيک آپارتمان تنـنق

نامه  نامه و تفاهم  آن شيوه٨به سازمان نظام مهندسي واگذار کرده است که بر اساس ماده 
براي آن تعرفه جديد و مازاد بر مفاد قانون ضميمه هزينه تفکيک آپارتمان را تعيين و 

 قانون ثبت اسناد ١٥٠معين و مشخص کرده است از آن جا که تفکيک آپارتمان در ماده 
و امالک به عهده سازمان ثبت اسناد و امالک است و معلوم نيست که اداره مذکور اين 

ن نظام مهندسي تفکيک قانوني خود را بر اساس کدام يک از اختيارات حاصله به سازما
واگذار کرده و براي آن تعرفه جديد تعيين کرده که اقدام سازمان ثبت اسناد و امالک 

باشيد دريافت هر گونه وجه از افراد  برخالف قانون است و همان طوري که مستحضر مي
و تصويب قانون در مجلس شوراي اسالمي و تأييد آن در شوراي جامعه بايد از مجراي قانوني 

 ٥٣ و ٥٢بيني در بودجه ساالنه کشور است که اصل  قانون و پيش و اجرايي شدن نگهبان
 قانون ثبت اسناد و امالک نيز در اين راستا ١٥٠قانون اساسي نيز صراحت دارد و ماده 
نامه ديگر خالف صريح قانون  شود و تعيين شيوه توسط قانونگذار تدوين و عمالً اجرا مي

نامه تنظيم و بر اساس آن   خارج از مواد قانوني براي خود شيوهاست اگر قرار باشد هر اداره
شود و   مياز افراد جامعه وجوهي دريافت دارد پس تکليف قانون و قانونگذار و مواد قانوني چه

توانند براي يک عمل و موضوع يعني تفکيک ملک به نهاد و سازمان  افراد جامعه نمي
د بر مبلغ مقرر در قانون با توجه به مراتب مختلف دو وجه پرداخت نمايد آن هم مازا

الذکر از آن جا که بيشترين متقاضيان تفکيک آپارتمان در جامعه اعضاي انجمن  فوق
نامه اجرايي نحوه   تفاهم٨سازان هستند تقاضاي رسيدگي به موضوع و ابطال ماده  انبوه

زمان ثبت  سا٣/١١/١٣٨٩ ـ ١٩٧٥٣٩/٨٩برداشت و ترسيم نقشه و تفکيک آپارتمان 
با توجه به اين که اين انجمن دادخواستي به طرفيت . اسناد و امالک کل کشور را دارد
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سازمان ثبت اسناد و امالک تقديمي آن ديوان کرده است و آن ديوان نيز طي دادنامه 
 مصوبات قوه قضاييه و سازمانهاي مربوط به آن را منصرف از ١٨/٧/١٣٩١ ـ ٥٠٥شماره 

 قانون ديوان عدالت اداري دانسته و بر اين ١٩ ماده ١ولتي در بند نظامات و مقررات د
اساس رسيدگي به شکايت عليه سازمان ثبت اسناد را خارج از حدود و صالحيت ديوان 

 رسيدگي نکرده ١٨/٧/١٣٩١ ـ ٥٠٥تشخيص و به موضوع طبق قرار صادر شده به شماره 
ديوان عدالت اداري به استناد تبصره حال با توجه به تغيير و تصويب قانون آيين دادرسي 

 قانون اخيرالتصويب رسيدگي به موضوع شکايت در صالحيت هيأت عمومي ١٢ماده 
  ».ديوان عدالت اداري مي باشد تقاضاي رسيدگي دارد

  :نامه در قسمت مورد اعتراض به قرار زير است متن تفاهم
 آپارتماني به شرح زير برداري مجتمع الزحمه انجام خدمات نقشه تعرفه حق: ٨ماده «

  :تعيين مي شود
   ريال٤٠٠٠ طبقه به ازاي هر مترمربع ٥تا 
   ريال٣٠٠٠ طبقه به ازاي هر مترمربع ١٢ طبقه تا ٦از 
  » ريال٢٥٠٠ طبقه به باال به ازاي هر مترمربع ١٣از 

در پاسخ به شکايت مذکور، مديرکل دفتر حقوقي سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
  : توضيح داده است که٧/١٠/١٣٩٢ ـ ١٧١٥٢٨/٩٢يحه شماره به موجب ال
  سالم عليکم«

 موضوع دادخواست هيأت مديره ٩٢/٥٨٤با احترام، بازگشت به کالسه پرونده 
سازان استان مازندران به طرفيت سازمان ثبت ضمن ارسال تصوير نامه  انجمن صنفي انبوه

، توجه رياست را به مراتب ذيل  اداره کل امور امالک٢٦/٨/١٣٩٢ ـ ١٤٦٨٣٥/٩٢شماره 
  :دارد معطوف مي

 ٢ قانون اساسي، با استناد به جزء ٤٤ قانون مدني و اجراي اصل ١٠ـ نظر به ماده ١
 قانون برنامه پنجم توسعه خدمات قابل واگذاري و برون سپاري در ٤٦بند ج ماده 

که در اجراي  سازمان ثبت احصاء شده است ١٣٩٠هاي عملياتي و راهبردي سال  برنامه
 مبني بر انجام ٣/١١/١٣٨٩ ـ ١٩٧٥٣٩/٨٩نامه شماره  اين تکليف قانوني به موجب تفاهم

عمليات ترسيم نقشه تفکيکي آپارتمانها توسط کارشناسان سازمان مهندسي در چارچوب 
نامه اجرايي في مابين سازمان ثبت و سازمان نظام مهندسي به منظور تسهيل و  شيوه

دمات ثبتي به مراجعين و ارتقاي ضريب امنيت امالک منعقد شده و تسريع در ارائه خ
برداري تفکيک آپارتمانها با نظارت دقيق سازمان ثبت به سازمان نظام  عمليات نقشه

  .مهندسي واگذار شده است
برداري  الزحمه انجام خدمات نقشه هاي حق بيني تعرفه نامه پيش ـ در اين تفاهم٢

به حداقل قيمتهاي مصوب سازمان نظام مهندسي ساختمان مجتمع آپارتماني با توجه 
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 ها و افزايش آن در اختيار الزحمه و نحوه وصول هزينه منظور شده، تعيين ميزان حق
  . مراجع اداري هر دو سازمان قرار داده شده استباالترين
 و اصالحي بند ح ماده يک قانون ١٨/١٠/١٣٥١الحاقي ( قانون ثبت ١٥٠ـ ماده ٣
ناظر ) ٢٨/١٢/١٣٨٣ي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب وصول برخ

نامه ثبت هيچ مستندي جهت ترسيم نقشه  بر تفکيک عرصه است و در قانون و آيين
 اصالحي قانون ثبت ١٥٤تفکيکي اعياني آپارتمانها وجود ندارد با اين توضيح که ماده 

فرازي اراضي است نه آپارتمان که آن هاي تفکيکي و ا  ناظر به نقشه٣١/٤/١٣٦٥مصوب 
هاي مربوطه را تهيه و به اداره ثبت  هاي ثبتي، مالک موظف است نقشه نيز نظر به رويه

 قانون ثبت نيز در باب حدود وظايف و تشکيالت ١٥٦ ماده ٣محل تحويل نمايد و تبصره 
ين ارتباطي با اداره امور امالک به منظور تهيه نقشه امالک به صورت کاداستر است که ا

  .نامه ندارد تفاهم
 ه انجام خدماتـالزحم ه با تعرفه حقـنامه که در رابط  تفاهم٨د ــ موضوع بن٤
برداري بوده، مشمول قانون کار و کارفرما است که به جهت رعايت حال مراجعان اين  نقشه

 قانون ١٥٠ه سازمان رأساً با توافق طرفين اقدام و اين هزينه ارتباطي با هزينه موضوع ماد
 منعقده ٣/١١/١٣٨٩ ـ ١٩٧٥٣٩/٨٩نامه شماره  لذا بنا به مراتب معنونه تفاهم. ثبت ندارد

منطبق بر مقررات و موازين ) ٨ماده (مابين سازمان ثبت و سازمان نظام مهندسي  في
رد شکايت . قانوني بوده و ايرادي بر آن وارد نيست و ادعاي شاکي فاقد توجيه قانوني است

  ».ستدعاستمورد ا
  مديرکل دفتر حقوقي سازمان ثبت٧/١٠/١٣٩٢ ـ ١٧١٥٢٨/٩٢در نامه شماره 

 اداره کل امور ٢٦/٨/١٣٩٢ ـ ١٤٦٨٣٥/٩٢اسناد و امالک کشور به تصوير نامه شماره 
  :امالک اشاره شده که متن آن به قرار زير است

  :سالم عليکم«
 در رابطه با دادخواست ١٤/٨/١٣٩٢ ـ ١٤٠٢٨٧/٩٢احتراماً، بازگشت به نامه شماره 

رساند قبالً نيز  هيأت مديره انجمن صنفي انبوه سازان استان مازندران به استحضار مي
نامه منعقده في مابين سازمان ثبت و سازمان  دادخواستهاي مشابه مبني بر ابطال تفاهم

نظام مهندسي در شعبات مختلف ديوان عدالت اداري مطرح که بعضاً مردود اعالم 
 قانون ١٠علي هذا با توجه به ماده .  است که سوابق در آن اداره موجود استشده

 ٤٦ قانون اساسي و همچنين با استناد به ماده ٤٤مدني و اجراي سياستهاي اصل 
قانون برنامه توسعه پنج ساله پنجم جمهوري اسالمي ايران در راستاي برون سپاري 

 اين سازمان نيز در همين راستا امور غير حاکميتي مراجع دولتي به بخش خصوصي
 مبني بر انجام عمليات ترسيم نقشه ٣/١١/١٣٨٩ ـ ١٩٧٥٣٩/٨٩نامه شماره  تفاهم

نامه اجرايي  تفکيکي آپارتمانها توسط کارشناسان سازمان مهندسي در چارچوب شيوه
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برداري  الزحمه انجام خدمات نقشه هاي حق بيني تعرفه با آن سازمان منعقد و پيش
 ساختمان پارتماني با توجه به حداقل قيمتهاي مصوب سازمان نظام مهندسيمجتمع آ

ها و افزايش آن در  الزحمه و نحوه وصول هزينه منظور شده است تعيين ميزان حق
 ١٥٠ضمناً ماده . اختيار باالترين مراجع اداري هر دو سازمان قرار داده شده است

ماده يک قانون وصول برخي از » ح« و اصالحي بند ١٨/١٠/١٣٥١الحاقي (قانون ثبت 
ناظر بر تفکيک ) ٢٨/١٢/١٣٨٣درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 

نامه ثبت هيچ مستندي جهت ترسيم نقشه تفکيکي  عرصه است و در قانون و آيين
  »            .اعياني آپارتمانها وجود ندارد

 با حضور رؤسا، مستشاران و هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده
پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده . دادرسان شعب ديوان تشکيل شد

  .کند  صدور رأي مبادرت ميبه
  

   هیأت عمومیرأي
 قانون مدني، قراردادهاي خصوصي نسبت به کساني که آن را منعقد ١٠مطابق ماده 

نظر به اين که قراردادهاي . باشد نافذ استاند در صورتي که مخالف صريح قانون ن نموده
 قانون مذکور به اشخاصي به غير از منعقدکنندگان ١٠خصوصي منعقد شده ناشي از ماده 

نامه منعقده بين   تفاهم٨باشد، بنابراين بند  قرارداد قابل تسري نيست و واجد اثر نمي
 کشور به شماره سازمان ثبت اسناد و امالک کشور و سازمان نظام مهندسي ساختمان

اي که توسط اشخاص ثالث بايد   مبني بر تصويب تعرفه٣/١١/١٣٨٩ ـ ١٩٧٥٣٩/٨٩
پرداخت شود، خالف قانون و خارج از حدود اختيارات سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ٨٨ و ماده ١٢ ماده ١شود به استناد بند  تشخيص مي
  .شود  ابطال مي١٣٩٢وب سال ديوان عدالت اداري مص

    رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري
 ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ

   روزنامه رسمي۴/۴/۱۳۹۳ ـ ۲۰۱۸۵نقل از شماره 
  ٢٧/٣/١٣٩٣                                                 هـ          ٥٠٦٨٦ت /٣٢٨٣٧ره شما

هاي اجرایی به منظور اجراي نظام ملی  ات دستگاهنامه درخصوص اقدام تصویب
  هاي ارزیابی توسعه شاخص

  جمهور ریزي و نظارت راهبردي رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ـ معاونت برنامه
 راهبردي ريزي و نظارت  به پيشنهاد معاونت برنامه١٨/٣/١٣٩٣هيأت وزيران در جلسه 

 اسالمي ايران تم قانون اساسي جمهوريجمهور و به استناد اصل يكصد و سي و هش رئيس
  :تصويب كرد
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هاي  هاي اجرايي ملي و استاني به منظور اجراي نظام ملي شاخص الف ـ دستگاه
 موظف به انجام) ساترا(ارزيابي توسعه و استقرار سامانه ارزيابي توسعه و رصد آمايش 

  :باشند  زير مياقدامات
هاي ارزيابي  فزاري نظام ملي شاخصا افزاري و سخت هاي نرم ـ ايجاد زيرساخت١

ريزي و  توسعه و سامانه ارزيابي توسعه و رصد آمايش سرزمين با هماهنگي معاونت برنامه
  .جمهور نظارت راهبردي رئيس

اي  اي، جغرافيايي و تصاوير ماهواره ـ ورود اطالعات محتوايي، توصيفي، چند رسانه٢
  .جمهور  نظارت راهبردي رئيسريزي و به سامانه با هماهنگي معاونت برنامه

هايي كه از سوي معاونت  ـ درج و به روزرساني اطالعات سامانه براساس دستورالعمل٣
  .جمهور ابالغ خواهد شد ريزي و نظارت راهبردي رئيس برنامه

 ري، هماهنگـي و پيشبـرد اهـداف اين نظام به عهده شـوراي آمـايشب ـ راهب
  .باشد سرزمين مي

  جمهور ـ اسحاق جهانگيري سمعاون اول رئي
 ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ

   روزنامه رسمي۴/۴/۱۳۹۳ ـ ۲۰۱۸۵نقل از شماره 
  ٢٧/٣/١٣٩٣                                                 هـ          ٥٠٦٨٥ت /٣٢٨٣٥ره شما

  سهیالت بانکی ارزان قیمتتنامه درخصوص پرداخت  تصویب
  ی ایران از طریق بانک عاملتوسط بانک مرکزي جمهوري اسالم

 دیدگان ناشی از سیل استان مازندران  به آسیب
  وزارت کشور ـ وزارت راه و شهرسازي ـ وزارت امور اقتصادي و دارایی

  جمهور ـ بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران ریزي و نظارت راهبردي رئیس معاونت برنامه
 ٢٠/٣/١٣٩٣ مورخ ٢٨٣١٧ه  به پيشنهاد شمار٢١/٣/١٣٩٣هيأت وزيران در جلسه 

 ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم معاونت برنامه
  :قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران تصويب كرد

 ريال) ١١٦,١٠٠,٠٠٠,٠٠٠(د ميليون ـد و شانزده ميليارد و يكصــ مبلغ يكص١
مهوري اسالمي ايران از طريق بانك تسهيالت بانكي ارزان قيمت توسط بانك مركزي ج

 ديدگان ناشي از سيل استان مازندران ياد شده با عامل به شرح جدول زير به آسيب
اي پرداخت  در مناطق شهري با ضمانت زنجيره%) ٥(در مناطق روستايي و %) ٤(كارمزد 

 سه سال دوران( سال طول دوران مشاركت مدني و فروش اقساطي جمعاً پانزده. شود مي
و براي واحدهاي تعميري هفت ) مشاركت مدني و دوازده سال دوران مشاركت اقساطي

ها مانع از دريافت اين  ديدگان به بانك سال است و بدهي احتمالي سنوات قبل آسيب
  .تسهيالت نخواهد بود
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  ) ارقام به میلیون ریال(
تعداد واحد   موضوع  ردیف

  خسارت دیده
سقف 
  تسهیالت

جمع 
  توضیحات  کل

با معرفي بنياد مسكن   ٧٦,١٠٠  ١٠٠  ٧٦١  عمير اماكن مسكوني شهري و روستاييت  ١
  انقالب اسالمي

با معرفي بنياد مسكن   ٢٥٠٠  ٢٥٠  ١٠  بازسازي اماكن مسكوني شهري  ٢
  انقالب اسالمي

  با معرفي استانداري  ٣٧,٥٠٠  ٥٠  ٧٥٠  تأمين لوازم خانگي و معيشتي  ٣
  ١١٦,١٠٠  جمع کل

  
ريال ) ١٣٣,٩٠٠,٠٠٠,٠٠٠(و سه ميليارد و نهصد ميليون  ـ مبلغ يكصد و سي ٢

تسهيالت بانكي ارزان قيمت براي جبران خسارات بخش كشاورزي، دام تلف شده و 
جايگاه نگهداري دام با معرفي سازمان جهاد كشاورزي استان با هماهنگي استانداري 

يال و براي هر دام ر) ٤٠,٠٠٠,٠٠٠(مازندران، براي هر هكتار متوسط مبلغ چهل ميليون 
و مدت بازپرداخت %) ٥(ريال با كارمزد ) ٣,٠٠٠,٠٠٠(خسارت ديده مبلغ سه ميليون 

ديدگان  بدهي احتمالي سنوات قبل آسيب. ديدگان پرداخت شود پنج سال به آسيب
  .ها مانع از دريافت اين تسهيالت نخواهد بود  بانكبه

مهور پرداخت يارانه سود ج ريزي و نظارت راهبردي رئيس ـ معاونت برنامه٣
 و )هاي مصوب شـوراي پول و اعتبار التفاوت سود تعيين شـده سهم متقاضي تا نرخ مابه(

ديدگان  مانده مطالبات معوق شامل اصل، سود و هزينه متعلقه تسهيالت اعطايي به خسارت
عالم هاي ياد شده پس از ا نمايد كه هزينه را تضمـين و تعهد مي) ٢(و ) ١(موضوع بنـد 

بيني و به شبكه بانكي   مركزي جمهوري اسالمي ايران در اليحه بودجه سال بعد پيشبانك
  .هاي عامل در وصول مطالبات نيست اين تضمين نافي مسئوليت بانك. پرداخت نمايد

ريال اعتبار به صورت ) ٣٢٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠(ـ مبلغ سيصد و بيست ميليارد ٤
قانون تشكيل سازمان ) ١٢(از محل منابع ماده اي  اي و تملك دارايي سرمايه هزينه

قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ) ٢٢٤(ماده ) ش(مديريت بحران كشور موضوع بند 
هاي خسارت ديده ناشي از  جمهوري اسالمي ايران، براي جبران خسارات و بازسازي بخش

گيرد تا با رعايت   ميسيل استان مازندران به شرح زير در اختيار استانداري مازندران قرار
  :قوانين و مقررات مربوط هزينه شود

  ) ارقام به میلیون ریال(
  توضیحات  میزان اعتبار  نوع اعتبار  موضوع  ردیف

هــاي  بازسـازي تأسيــسات زيربنـايي و ســاير بخـش     ١
  ديده خسارت

تملك دارايي 
  ــ  ٢٠٠,٠٠٠  اي سرمايه

ملك دارايي ت  اجراي عمليات آبخيزداري با اولويت حوزه بهشهر  ٢
به هر واحد مبلغ پنجاه   ٢٠,٠٠٠  اي سرمايه

  ميليون ريال



 

 ـ ۳۸۸ ـ 

  توضیحات  میزان اعتبار  نوع اعتبار  موضوع  ردیف

كمك بالعوض جهت تأمين لوازم خانگي و معيشتي       ٣
 ده به هر خانـوار مبلغ  ٧,٥٠٠  اي هزينه  خانوار) ٧٥٠(

  ميليون ريال

تملك دارايي   بازسازي مدارس خسارت ديده استان  ٤
  ــ  ٥٠,٠٠٠  اي سرمايه

٥  
واحـد مـسكوني    ) ١٠(داث  كمك بالعوض براي احـ    

واحد تعميري شـهري و روسـتايي       ) ٧٦١(شهري و   
  )در اختيار بنياد مسكن انقالب اسالمي استان(

  ١٥,٧٢٠  اي هزينه
براي هر واحد احداثي مبلغ 

پنجاه ميليون ريال و تعميري 
  مبلغ بيست ميليون ريال

كمك بالعـوض بـراي جبـران خـسارات مردمـي و              ٦
  ــ  ٢٦,٧٢٠ اي هزينه  اد و نجاتهاي مرتبط با امد هزينه

به هر نفر مبلغ بيست   ٦٠ اي هزينه  نفر فوت شده) ٣(كمك بالعوض براي   ٧
  ميليون ريال

  320,000  جمع کل

جمهور موظف است با همكاري  ريزي و نظارت راهبردي رئيس  ـ معاونت برنامه۵
امع راهكار هاي اجرايي مربوط، ظرف يك ماه طرح ج استانداري مازندران و دستگاه

هاي استان، توسعه درختكاري  مناسب براي آزادسازي حريم، اليروبي و ساماندهي رودخانه
ها را از محل  جايي واحدهاي مسكوني حريم رودخانه و پوشش گياهي در ارتفاعات و جابه

  .بودجه عمومي و تسهيالت بانكي به هيأت وزيران ارايه كند
 موظف است نسبت به استمهال تسهيالت  ـ بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران۶

هاي كشاورزي و توليدي تا سقف مبلغ دويست ميليون  سررسيد شده مسكوني و بخش
ريال از تسهيالت اخذ شده به مدت حداكثر سه سال و بخشودگي ) ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰(

قانون ) ۱۱(تبصره ) د(و ) ج(به استناد بندهاي (جرايم ديركرد تا سقف تعيين شده 
بار مالي ناشي از اجراي اين بند پس از . اقدام كند)  كل كشور۱۳۹۳ل سابودجه 

  .بيني خواهد شد  در اليحه بودجه سال بعد پيشاعالم بانك ياد شده
  جمهور ـ اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس

  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ
   روزنامه رسمي۴/۴/۱۳۹۳ ـ ۲۰۱۸۵نقل از شماره 

  ٢٤/٣/١٣٩٣                                                  هـ         ٥٠٥٣٩ت /٣١١٣٦ره شما
  جمهور ریزي و نظارت راهبردي رئیس وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ معاونت برنامه

  ها ـ سازمان فناوري اطالعات ایران سازمان هدفمندسازي یارانه
 ٧/٢/١٣٩٣ مورخ ١٥٩٨٣ به پيشنهاد شماره ١١/٣/١٣٩٣هيأت وزيران در جلسه 

وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي 
 قانون) ٢١(نامه اجرايي تبصره  آيين) ٣(ماده ) ٩(جمهوري اسالمي ايران و در اجراي بند 

  : كل كشور، دستورالعمل اجرايي حمايت غذايي را به شرح زير تصويب كرد١٣٩٣بودجه سال 



 

 ـ ۳۸۹ ـ 

  ل اجرایی حمایت غذاییدستورالعم
  :روند اصطالحات مندرج در اين دستورالعمل در معاني زير به كار ميـ 1ماده

  وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي: الف ـ وزارت
  ها ستاد هدفمندسازي يارانه: ب ـ ستاد

  و سازمان بهزيستي كشور) ره(كميته امداد امام خميني: هاي حمايتي ج ـ سازمان
هاي پخش و فروش مواد  هاي تعاوني و شركت ها و اتحاديه شركت: زيعد ـ عاملين تو

  .غذايي كه داراي گستره توزيع سراسري هستند
هاي  بگيران و پشت نوبتي ، به مستمري١٣٩٣بسته حمايت غذايي در سال ـ 2ماده
مانند نوع (گيرد كه با ضوابط تعيين شده از طرف وزارت  هاي حمايتي تعلق مي سازمان

 بندي استحقاق افراد و خانوارها براساس هاي حمايتي، رتبه ريافتي از سازمانخدمات د
 حائز شرايط براي دريافت بسته حمايت غذايي تشخيص) ها هاي موجود در سازمان شاخص
  .شوند داده مي

افـراد تحت پوشش در مرحله اول طرح حمايت غذايي به شرح جدول تبصره ـ 
  :زير است
  
  تعداد افراد  تعداد خانوار  نوع پوشش  نهاد/ نام سازمان  ردیف
  ٨٣٦/٨٩٨/٣  ٣١٢/٧٣٠/١  مستمري  )ره(كميته امداد امام خميني   ١

  ١٨٥/٥٧٨/٢  ٥٤٦/٧٨٨  مالي مستمري  سازمان بهزيستي  ٢

  ٩٤٥/٠٦٢/١  ١٦٦/٣٢١  خدمات مستمري  سازمان بهزيستي  ٣

  966/539/7  024/840/2  جمع کل
  

نامه شناسايي افراد مشمول در مراحل وزارت موظف است ظرف يك ماه، برـ 3ماده
  . حمايت غذايي را به ستاد ارايه نمايد بعدي توزيع بسته

ها، مركز آمار ايران و سازمان فناوري اطالعات  فمندسازي يارانهسازمان هدتبصره ـ 
ايران موظفند با هماهنگي وزارت ظرف يك ماه براي شناسايي اقتصادي خانوارها با 

هاي كمتر از  از جمله اطالعات درآمدي خانوارها در بازه(العاتي موجود استفاده از بانك اط
  .اقدام نمايند) شش ميليون ريال و بين شش تا ده ميليون ريال

اقالم بسته حمايت غذايي براي مرحله اول اجراي طرح شامل گوشت قرمز، ـ 4ماده
  .رب و خرما استگوشت مرغ، تخم مرغ، برنج، ماكاروني، حبوبات، لبنيات، روغن مايع، 

 حمايت غذايي به پيشنهاد وزارت و تصويب  هرگونه تغيير در اقالم بستهـ 1تبصره
  .شود ستاد انجام مي



 

 ـ ۳۹۰ ـ 

توانند به جاي دريافت كاال،  كنندگان بسته حمايت غذايي مي دريافتـ 2تبصره
  . حمايت غذايي، پول نقد دريافت نمايند  كسر بيست درصد از ارزش ريالي بستهبا

 ساز و كار تأمين و چگونگي توزيع بسته حمايت غذايي با مسئوليت و نظارت ـ 5ماده
هاي  هاي مربوط از طريق عاملين توزيع منتخب، فروشگاه و همكاري وزارتخانهوزارت 
  .گيرد هاي تعاوني با گستره توزيع سراسري مناسب صورت مي  و اتحاديهاي زنجيره

هاي  هاي متصل به حساب ايي از كارتبراي دريافت اقالم بسته حمايت غذ ـ 6ماده
  .شود ها موجود است، استفاده مي بانكي كه نزد سازمان هدفمندسازي يارانه

اي تعريف شود كه محدوديتي براي  هاي بانكي بايد به گونه اعتبار كارتـ 7ماده
  .كننده مجاز وجود نداشته باشد مشموالن در انتخاب فروشگاه توزيع

 وري اسالمي ايران با همكاري شبكه بانكي و نظارت سازمانبانك مركزي جمهـ  8ماده
فناوري اطالعات ايران موظف است نسبت به كدگذاري كاال طبق فهرست اعالم شده 

  .هاي بانكي اقدام كند  سوي وزارت بر روي كارتاز
 اعتبار ريالي براي خانوار تك نفره در هر مرحله از توزيع بسته حمايت غذايي،ـ 9ماده
ار ريال و خانوار دو نفره ششصد هزار ريال و خانوارهاي بيش از دو نفر، به ازاي سيصد هز

هر نفر اضافي يكصد هزار ريال و در هر خانوار حداكثر يك ميليون و دويست هزار ريال 
  .گردد تعيين مي

هاي اجرايي موظفند اطالعات موردنياز براي شناسايي و اقدام  دستگاهتبصره ـ 
  . غذايي را در اختيار وزارت قرار دهندهدفمند بسته حمايت

رساني در خصوص بسته حمايت غذايي صرفاً توسط وزارت  هرگونه اطالعـ 10ماده
  .شود انجام مي

 محدوده زماني دريافت بسته حمايت غذايي، حداكثر چهار ماه پس از اعالمـ 11ماده
  .باشد هر مرحله مي
جمهور مطابق اعالم وزارت و  ئيسريزي و نظارت راهبردي ر معاونت برنامهـ 12ماده

  .براساس مصوبات ستاد، اعتبار مورد نياز بسته حمايت غذايي را اختصاص خواهد داد
 در راستاي اجراي سياست دولت در توزيع شير رايگان در مدارس، در طولـ 13ماده

 براي دانش آموزان مقطع ابتدايي و دوره اول متوسطه، حداقل ۱۳۹۳ـ ۱۳۹۴سال تحصيلي 
ريال از ) ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰(تاد نوبت شير با تخصيص حداقل مبلغ سه هزار ميليارد هف

دستورالعمل اجرايي اين ماده به پيشنهاد مشترك . شود محل منابع حمايت غذايي تأمين مي
جمهور و وزارت آموزش و پـرورش به تصويب  ريزي و نظارت راهـبردي رئيس معاونـت برنامه

  .ستاد خواهد رسيد
  جمهور ـ اسحاق جهانگيري اون اول رئيسمع



 

 ـ ۳۹۱ ـ 

   روزنامه رسمي۴/۴/۱۳۹۳ ـ ۲۰۱۸۵نقل از شماره 
  ٢٧/٣/١٣٩٣                                                 هـ          ٥٠٦٨٥ت /٣٢٨٣٦ره شما

  نامه درخصوص پرداخت تسهیالت بانکی ارزان قیمت تصویب
  ز طریق بانک عامل توسط بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران ا

 دیدگان ناشی از سیل استان گلستان به آسیب
  وزارت کشور ـ وزارت راه و شهرسازي ـ وزارت امور اقتصادي و دارایی 

  وزارت نیرو ـ بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران 
  سازمان حفاظت محیط زیست

  جمهور ریزي و نظارت راهبردي رئیس  معاونت برنامه
 ٢٠/٣/١٣٩٣ مورخ ٢٨٣١٧ به پيشنهاد شماره ٢١/٣/١٣٩٣ هيأت وزيران در جلسه

 جمهور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم ريزي و نظارت راهبردي رئيس معاونت برنامه
  :قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران تصويب كرد

ريال ) ٦١,٧٠٠,٠٠٠,٠٠٠(ـ مبلغ شصت و يك ميليارد و هفتصد ميليون ١
ت توسط بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران از طريق تسهيالت بانكي ارزان قيم

ديدگان ناشي از سيل استان گلستان با كارمزد  عامل به شرح جدول زير به آسيببانك 
اي پرداخت  در مناطق شهري با ضمانت زنجيره%) ٥(در مناطق روستايي و %) ٤(

سال سه (طول دوران مشاركت مدني و فروش اقساطي جمعاً پانزده سال . شود مي
و براي واحدهاي ) دوران مشاركت مدني و دوازده سال دوران مشاركت اقساطي

ها مانع از  ديدگان به بانك بدهي احتمالي سنوات قبل آسيب. تعميري هفت سال است
   .دريافت اين تسهيالت نخواهد بود

  ) ارقام به میلیون ریال(

تعداد واحد   موضوع  ردیف
  خسارت دیده

سقف 
  تسهیالت

جمع 
  یحاتتوض  کل

  ٣٠,٧٠٠  ١٠٠  ٣٠٧  تعمير اماكن مسكوني شهري و روستايي  ١
با معرفي بنياد مسكن 

  انقالب اسالمي

  ٢١,٠٠٠  ٢٥٠  ٨٤  بازسازي اماكن مسكوني روستايي  ٢
با معرفي بنياد مسكن 

  انقالب اسالمي

  با معرفي استانداري  ١٠,٠٠٠  ٥٠  ٢٠٠  تأمين لوازم خانگي و معيشتي  ٣

       61,700  جمع کل
ريال تسهيالت ) ٢٥٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠(ـ مبلغ دويست و پنجاه و پنج ميليارد ٢

بانكي ارزان قيمت براي جبران خسارات بخش كشاورزي، دام تلف شده و جايگاه 
نگهداري دام و طيور با معرفي سازمان جهاد كشاورزي استان با هماهنگي استانداري 



 

 ـ ۳۹۲ ـ 

 ١٣٩٣قانون بودجه سال ) ١١(تبصره ) د(در قالب كـارگروه موضوع بند (گلسـتان 
ديدگان سيل  و مدت بازپرداخت پنج سال به آسيب%) ٥(و با كارمزد ) كل كشور

ها مانع از دريافت  ديدگان به بانك بدهي احتمالي سنوات قبل آسيب. پرداخت شود
  .اين تسهيالت نخواهد بود

 ودجمهور پرداخت يارانه س ريزي و نظارت راهبردي رئيس ـ معاونت برنامه٣
و ) هاي مصوب شوراي پول و اعتبار التفاوت سود تعيين شده سهم متقاضي تا نرخ مابه(

ديدگان  مانده مطالبات معوق شامل اصل، سود و هزينه متعلقه تسهيالت اعطايي به خسارت
هاي ياد شده پس از اعالم بانك  نمايد كه هزينه را تضمين و تعهد مي) ٢(و ) ١(موضوع بند 

بيني و منظور نموده و به شبكه  سالمي ايران در اليحه بودجه سال بعد پيشمركزي جمهوري ا
  .هاي عامل در وصول مطالبات نيست اين تضمين نافي مسؤوليت بانك. بانكي پرداخت نمايد

ريال ) ١٠٠,٢٤٠,٠٠٠,٠٠٠(ـ مبلغ يكصد ميليارد و دويست و چهل ميليون ٤
قانون ) ١٢(اي از محل منابع ماده  اي و تملك دارايي سرمايه اعتبار به صورت هزينه

قانون برنامه ) ٢٢٤(ماده ) ش(تشكيل سازمان مديريت بحران كشور، موضوع بند 
هاي  پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران براي جبران خسارات و بازسازي بخش

خسارت ديده ناشي از سيل استان گلستان به شرح جدول زير در اختيار استانداري 
  :گيرد تا با رعايت قوانين و مقررات مربوط هزينه شود  قرار ميگلستان

  ) ارقام به میلیون ریال(

تعداد واحد   موضوع  ردیف
  دیده خسارت

سقف 
  توضیحات  دستگاه اجرایی  تسهیالت

تملك دارايي   ديده داخل روستاها بازسازي معابر خسارت  ١
  ٢٥,٠٠٠  اي سرمايه

بنياد مسكن 
انقالب اسالمي 

 استان
  ــ

٢  
ـراي    يابي و طرح آماده   مطالعه مكان  ـازي ب س

ـتان        جابه جايي روستاي نرگس چال شهرس
  آزادشهر در معرض سيل و رانش

تملك دارايي 
  ٢٣,٠٠٠  اي سرمايه

بنياد مسكن 
انقالب اسالمي 

  استان
  ــ

كمــك بالعــوض تــأمين لــوازم خــانگي و    ٣
ـون   به هر خانوار      استانداري  ٢,٠٠٠  اي هزينه  خانوار) ٢٠٠(معيشتي  مبلغ ده ميلي

  ريال

ترميم و بازسازي تأسيسات آب و فاضـالب          ٤
  شهري و روستايي

تملك دارايي 
هاي آبفا  شركت  ٢٥,٠٠٠  اي سرمايه

  ــ  شهري و روستايي

٥  

ـراي احـداث واحـدهاي          ـوض ب كمك بالع
ــدهاي    ـر واح ـتايي و تعميـ ــسكوني روسـ م

در اختيار بنياد مـسكن     (شهري و روستايي    
  )انقالب اسالمي استان

  ١٠,٣٤٠  اي هزينه
بنياد مسكن 

انقالب اسالمي 
  استان

براي هر واحد احـداثي مبلـغ      
ـال و   ـون ريــ ـاه ميليــ پنجــ
ـون     تعميري مبلغ بيست ميلي

  ريال
  ــ  استانداري  ١٥,٠٠٠ اي هزينه  هاي امداد و نجات كمك به جبران هزينه  ٦

  100,240  جمع کل
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ر موظف است با همكاري جمهو ريزي و نظارت راهبردي رئيس  ـ معاونت برنامه۵
هاي اجرايي مربوط، ظرف يك ماه راهكار اجرايي و عملياتي  استانداري گلستان و دستگاه

هاي استان، توسعه درختكاري  مناسب براي آزادسازي حريم، اليروبي و ساماندهي رودخانه
 ها و جايي واحدهاي مسكوني حريم رودخانه و پوشش گياهي در ارتفاعات و جابه

 هاي استان و اجراي عمليات آبخيزداري، تجهيز و نوسازي هاي حمل و نقل و راه زيرساخت
ديده را از محل بودجه عمومي و تسهيالت  اراضي سنتي كشاورزي و تأسيسات خسارت

  .بانكي به هيأت وزيران ارايه كند
الحساب  ريال اعتبار به صورت علي) ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰( ـ مبلغ يكصد ميليارد ۶

قانون تشكيل سازمان مديريت ) ۱۲(اي از محل منابع ماده  ملك دارايي سرمايهدر قالب ت
 گيرد در اختيار استانداري گلستان قرار مي) ۵(بحران كشور براي اقدامات اضطراري موضوع بند 
  .تا با رعايت قوانين و مقررات مربوط هزينه شود

هال تسهيالت ـ بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران موظف است نسبت به استم۷
هاي كشاورزي و توليدي تا سقف مبلغ دويست ميليون  سررسيد شده مسكوني و بخش

ريال از تسهيالت اخذ شده به مدت حداكثر سه سال و بخشودگي ) ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰(
قانون ) ۱۱(تبصره ) د(و ) ج(به استناد بندهاي (جرايم ديركرد تا سقف تعيين شده 

بار مالي ناشي از اجراي اين بند پس از اعالم بانك . كنداقدام )  كل كشور۱۳۹۳سال بودجه 
  .بيني خواهد شد  در اليحه بودجه سال بعد پيشيادشده

  جمهور ـ اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس
 ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ

   روزنامه رسمي۸/۴/۱۳۹۳ ـ ۲۰۱۸۸نقل از شماره 
  ٢٦/٣/١٣٩٣                                                                        ٩٢/٥٣٥/شماره هـ
  ٩٢/٥٣٥: روندهالسه پ      ک129 :ماره دادنامهش        ١٥/٢/١٣٩٣: خ دادنامهتاري

   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:مرجع رسیدگی
   شرکت کارخانجات آب معدني کاني گل با وکالت آقاي يداله علي محمدي زارع:یشاک

 دستورالعمل نحوه صدور مجوز ٤ ـ٥ـ ٢ابطال بند ـ ۱ :موضوع شکایت و خواسته
 و ٧ـ٢ـ ابطال بند ٢ وزارت نيرو ١٣٨٣بندي آب جهت مصارف شرب مصوب سال  بسته

 شرکت سهامي ٢٦/٢/١٣٩٢ ـ ١٤٧شقوق الف و ب ذيل آن از صورت جلسه شماره 
  اي خراسان شمالي   منطقهآب

  وکالت آقاي يداله علي محمدي شرکت کارخانجات آب معدني کاني گل با:کار گردش
ـ دستورالعمل نحوه صدور مجوز ٤ ـ٥ـ ٢ـ ابطال بند ١زارع به موجب دادخواستي 
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 و ٧ـ٢ـ ابطال بند ٢ وزارت نيرو ١٣٨٣بندي آب جهت مصارف شرب مصوب سال  بسته
 شرکتهاي سهامي آب ٢٦/٢/١٣٩٢ـ ١٤٧شقوق الف و ب ذيل آن از صورتجلسه شماره 

  :شمالي را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعالم کرده است کهاي خراسان  منطقه
رساند در اجراي سياستهاي  با سالم و احترام، وکالتاً از طرف موکل به استحضار مي«
  جمهوري اسالمي ايران و به منظور استفاده بهينه از منابع آب و توليد و توزيع آب شربدولت

ابي به هدف فوق و ايجاد اشتغال در منطقه سالم و گوارا، شرکت موکل جهت دستي
محروم تازه اوغاز از توابع شهرستان شيروان در استان خراسان شمالي، پس از اخذ 

  ـ٨٠/٨١٤٥اي خراسان شمالي به شماره  شرکت آب منطقه اصولي و اوليه ازموافقت 
ليارد و صرف مبالغ متنابهي از جمله اخذ تسهيالت بانکي به مبلغ يک مي  با١٣/٦/١٣٨٥

گذاري سهامداران به ميزان هفتصد ميليون تومان اقدام   تومان و سرمايهچهارصد ميليون
  .نمايد بندي مي به ايجاد کارخانه آب بسته
ساير گذاري و  هاي مربوط به تهيه نقشه و طراحي و حفاري و لوله شايان ذکر است هزينه

 کيلومتر بالغ بر سيصد ميليون ١٦ انتقال آب از محل چشمه تا کارخانه به طول هاي هزينه
هاي فوق  تومان است که با توجه به اختالف ارتفاع چشمه تا محل کارخانه انجام هزينه

  .ناپذير بوده است اجتناب
 ٤ ـ٥ـ ٢اي خراسان شمالي به استناد بند  پس از احداث کارخانه، با شرکت آب منطقه

ف شرب با تحميل قرارداد بندي آب جهت مصار دستورالعمل نحوه صدور مجوز بسته
 هنگفتي ساليانه ورت غير قانوني مبالغـ به ص٢٤/٣/١٣٩٠ـ  ٨٠/٤٩٠٢/١٧٠٨/٢٧/١٧

 ٢ـ٧ بند ٤نمايد ارقام مندرج در ذيل تبصره  به عنوان آب بها از شرکت موکل دريافت مي
 مؤيد اين ادعا است و براي سالهاي ١٣٨٨ و ١٣٨٩قرارداد مربوط به آب بهاي سالهاي 

 قرارداد بر اساس مصوبه هيأت مديره شرکت رأساً و ١ـ٧ز آن برابر توضيح ذيل بند بعد ا
بدون جري تشريفات قانوني از جمله اخذ مصوبه شوراي اقتصاد تعرفه وضع و نسبت 

  .نمايد  دريافت آب بها اقدام ميبه
، عمل ١٦/١٢/١٣٦١ قانون توزيع عادالنه آب مصوب ٣٣بي شک به استناد ماده 

 قانون مارالذکر وزارت نيرو ٣٣اي مغاير با قانون است زيرا بر اساس ماده  منطقهشرکت آب 
موظف است نرخ آب را براي مصارف شهري، کشاورزي و صنعتي و ساير مصارف با توجه 
به نحوه استحصال و مصرف براي هر يک از مصارف در تمام کشور به شرح مذکور در آن 

تصاد وصول نمايد که در مانحن فيه هيچ گونه ماده تعيين و پس از تصويب شوراي اق
 ٢٩/٤/١٣٧١اي از شوراي اقتصاد وجود نداشته و تنها مصوبه شوراي اقتصاد مورخ  مصوبه

النظاره چاههاي کشاورزي و صنعتي و شرب و  هاي مربوط به حق منحصر و مختص تعرفه
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اي براي آب شرب  رفهباشد و هيچ گونه تع مي) مرغداريها و گاوداريها(داريها  بهداشت دام
بندي از چشمه که دولت هيچ گونه نقشي در نحوه استحصال آن نداشته و ندارد و  بسته

  .دهد وجود ندارد هيچ گونه خدماتي نيز انجام نمي
اي خراسان شمالي برخالف کليه ضوابط و مقررات و قوانين موضوع با  شرکت آب منطقه

بندي آب صادر شده توسط وزير   مجوز بسته دستورالعمل نحوه صدور٤ ـ٥ـ ٢تشبث به بند 
وقت نيرو و بر اساس مصوبات هيأت مديره خود رأساً نقش شوراي اقتصاد و هيأت دولت را 

نمايد و همه ساله و يک جانبه تعرفه را افزايش  ايفاد و اقدام به وضع تعرفه آب و وصول آن مي
ه استناد دستورالعمل مورد بحث از بندي و ب و مبالغ سنگين و نامشروعي را از قبل آب بسته

  .نمايد گروه مردم حل مي نمايد و مشکالت مالي خود را با فشار بر مردم دريافت مي
بالطبع قيمت تمام شده محصول به نحو چشمگيري افزايش و اثرات تورمي آن نيز 

 قانون تنظيم برخي از مقررات ٤شود از سوي ديگر بر اساس ماده  متوجه آحاد مردم مي
 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي ٢٢٤تنفيذي به موجب ماده (الي دولت م

دريافت هرگونه وجهي تحت هر عنوان از اشخاص حقيقي و حقوقي توسط ) و فرهنگي
سازمانها و شرکتهاي دولتي غير از مواردي که در مقررات قانوني مربوط معين شده يا 

 قانون ١٩ ماده ١ و بند ١٣ ماده ١تنداً به بند هذا مس بناًء علي. شود ممنوع است مي
 ٤ ـ٥ـ ٢ديوان عدالت اداري تقاضاي رسيدگي و صدور حکم مبني بر ابطال بند 

بندي آب جهت مصارف شرب و به تبع آن کليه  دستورالعمل نحوه صدور مجوز بسته
اي خراسان شمالي در خصوص تعيين تعرفه  مصوبات هيأت مديره شرکت آب منطقه

بندي از چشمه و استرداد وجوه دريافتي بابت سالهاي  ها جهت آب شرب بستهآب ب
   ». را دارد١٣٩٢ تا ١٣٨٢

  :قسمت مورد اعتراض دستورالعمل به قرار زير است
ـ تعيين نرح آب و حقوق دولتي براي اين گونه مصارف با تصويب هيأت مديره ٤ ـ٥ـ ٢«

  ».پذيرد رعايت مقررات مربوطه انجام ميشرکت و عقد قرارداد في مابين متقاضي و شرکت و 
 شرکت سهامي ٢٦/٢/١٣٩٢ـ ١٤٧ و شقوق الف و ب صورتجلسه شماره ٧ـ٢بند 
  :اي خراسان شمالي به قرار زير است آب منطقه
  :بندي ـ تعرفه آب بسته۷ـ۲«

بندي آب   تخصيص آب دستورالعمل نحوه صدور مجوز بسته۴ ـ۵ـ ۲طبق بند 
بندي با تصويب   آب و حقوق دولتي براي آب بستهجهت مصارف شرب تعيين نرخ

هيأت مديره شرکت و عقد قرارداد فيمابين متقاضي و شرکت و رعايت و مقررات 
  .پذيرد انجام مي



 

 ـ ۳۹۶ ـ 

الف ـ در صورتي که منبع تأمين آب، چشمه باشد تعرفه آب بهاي واحدهاي 
الوه رقم ثابت  ريال به ع۲۰ به ازاي هر ليتر آب مصرفي ۱۳۹۲بندي آب در سال  بسته

  .باشد  به ازاي هر ليتر بر ثانيه آب تخصيصي مي۰۰۰/۲۰۰/۳ساليانه 
بندي با تعرفه هر ليتر  باشد آب بسته ب ـ در مورد چاههايي که متعلق به شرکت مي

برداري جداگانه  هاي پمپاژ و نگهداري و بهره هزينه( ريال تعيين گرديد ۳۲آب مصرفي 
) دوران ساخت به مدت دو سال(احداث کارخانه که تا زمان ) گردد محاسبه مي

درصد ) پنجاه (۵۰برداري بعد از دو سال  درصد تعرفه و در صورت عدم بهره) سي (۳۰
  ».آب تخصيصي دريافت گرددتعرفه بر اساس 

در پاسخ به شکايت شاکي، مديرکل دفتر حقوقي وزارت نيرو به موجب اليحه شماره 
  :ح داده است که توضي١٦/١٠/١٣٩٢ـ  ٤١٠/٤٣٠١٧/٩٢
دوم دادخواست  منضم به نسخه ٩٢ـ٠٢٩١٩١پرونده کالسه  نامه موضوع، عطف بهاحتراماً«

  :نمايد شرکت کارخانجات آب معدني کاني گل موارد ذيل را جهت استحضار اعالم مي
ـ تعرفه موضوع قرارداد بين شرکت کارخانجات آب معدني کاني گل و شرکت آب ١
بنابراين با توجه . بر اساس توافق طرفين تعيين شده استاي خراسان شمالي  منطقه

شود و مفاد قرارداد   قانون مدني اين اقدام خارج از ضوابط قانوني محسوب نمي١٠ ماده به
  .نيز براي طرفين الزم االجراست

مصوبه شماره » و«ها، مشمول بند  بندي از محل آب چشمه ـ تخصيص آب بسته٢
النظاره از صاحبان  صراحتاً عبارت ميزان حق» و«زيرا در بند  وزارت اقتصاد نيست ٥/٥/٧١

بنابر بند مذکور فقط شامل صنايع آب . ها آمده است نه چشمه... چاههاي صنعتي و
از اين نظر . کنند شود که از طريق چاه آب مورد نياز خود را تأمين مي بندي مي بسته

شايان ذکر است . شود صاد نميمصوبه شوراي اقت» و«تعرفه شرکت کاني گل مشمول بند 
 قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران، انفال و ثروتهاي عمومي از قبيل ٤٥مطابق اصل 

... ها و ساير آبهاي عمومي و ها، رودخانه زمينهاي موات يا رها شده، معادن، درياها، درياچه
ايد اين مهم در اختيار حکومت اسالمي است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نم

قانون توزيع عادالنه آب صراحتاً به عهده وزارت نيرو گذارده شده است تا  ١در ماده 
 همان قانون نسبت به تعيين نرخ آبهاي مصرفي اقدام نمايد که شاکي ٣٣ در اجراي ماده

هاي متعلق به انفال  با طرح موضوع، در صدد برداشت ساليانه مقدار متنابهي آب از چشمه
اخت هرگونه وجهي است که برخالف مصالح عامه و عدالت اجتماعي و موجب بدون پرد

  .تضرر و تضييع حقوق بيت المال خواهد بود



 

 ـ ۳۹۷ ـ 

هاي حفاظت و خدمات وزارت نيرو  ـ برخالف نظر وکيل شرکت کاني گل، هزينه٣
زيرا بدون اقدامات حفاظت و کنترل . يابد ها نيز تعميم مي در دشتهاي کشور به چشمه

ها نيز دچار   که مطابق قانون توزيع عادالنه آب تکليف وزارت نيرو است، چشمهمنابع آب
  .محدوديتهاي کمي و کيفي خواهند شد

نامه   آيين٤ ـ٥ـ ٢ـ از همه مهمتر اين که چگونه وکيل شاکي درخواست ابطال بند ٤
انعقاد  را کرده است در حالي که عدم وجود اين بند به مثابه عدم وجود ضابطه قانوني براي

بت ـ نسه استـدير شرکت مذکور پذيرفتـاکي خواهد بود که به هر تقـقرارداد با شرکت ش
الحساب اقدام نمايد و قرارداد  به انعقاد قرارداد و پرداخت وجوه آب بها به صورت علي

  . قانون مدني براي طرفين الزم االجراست١٠مذکور مستند به ماده 
اختيار در انعقاد قرارداد، خود را در معرض  ـ در صورتي که شاکي ضمن داشتن ٥

تواند با مراجعه به محاکم عمومي دادگستري ابطال قرارداد مذکور  بيند مي ضرر و زيان مي
را مطالبه نمايد زيرا ابطال قرارداد مورد نظر، فارغ از صالحيت هيأت عمومي ديوان عدالت 

  .اداري است
همچنين نمايندگان . ه مورد استدعاستلذا رد شکايت شاکي به استناد موارد معنون

اين وزارت آمادگي دارند عنداللزوم در جلسه کميسيون تخصصي مربوطه شرکت کرده و 
  ».توضيحات تکميلي را ارائه نمايند

اي خراسان شمـالي نيز به موجب اليحه شمـاره  سرپرست شرکت آب منطقه
  : توضيح داده است که٢٢/١٠/١٣٩٢ ـ ٨٩/٨٠/١٥١٤٠

  :مبا سال «
  موضوع پرونده کالسه٩٢٠٠٢٩١٩١احتراماً، بازگشت به ابالغيه شماره پرونده 

 شرکت کارخانجات آب معدني کاني گل مواردي به شرح ذيل جهت استحضار ٩٢/٥٣٥
  :دارد آن مقام اعالم مي

 قانون توزيع ١ قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران و ماده ٤٥ـ مطابق اصل ١ 
ها و ساير آبهاي عمومي  ها، رودخانه اعم از آبهاي درياها، درياچهعادالنه آب کليه آبها 

جزء انفال و ثروتهاي عمومي بوده که در اختيار حکومت اسالمي است تا بر طبق ... و
دولت به عنوان دستگاه نماينده حاکميت بر . برداري شود مصالح عامه از آنها بهره

الذکر اين وظيفه  ايد که برابر مواد فوقنم ريزي مي منابع آبي نظارت، مديريت و برنامه
سازي از منابع آب بوده و به عهده وزارت  مطلق، انحصاري و مقيد به عمومات ظرفيت

  .باشد نيرو مي



 

 ـ ۳۹۸ ـ 

ـ تعرفه تعيين شده موضوع قرارداد في مابين اين شرکت و شرکت کارخانجات آب ٢
ون مدني اين اقدام خارج  قان١٠معدني کاني گل بر اساس توافق بوده که با توجه به ماده 

 شود و مفاد قرارداد منعقده نيز براي طرفين الزم االجراست، از ضوابط قانوني محسوب نمي
اصل اصاله الصحه و الزام به روابط قراردادي و نيز قاعده آزادي اراده در انعقاد قرارداد، 

  .نمايد  قانون مدني تعريف مي١٠همگي موضوع را در چارچوب ماده 
 قانون توزيع ٣٣شرکت در راستاي موارد اشاره شده و در اجراي ماده ـ اين ٣
الحساب اقدام کرده است  آب نسبت به تعيين آب بهاي مصرفي به صورت عليعادالنه 

هاي متعلق به انفال   طرح موضوع فوق در صدد برداشت ساليانه آب از چشمهکه شاکي با
 عامه و عدالت اجتماعي بود و بدون پرداخت وجهي است که اين امر برخالف مصالح

  .موجب ضرر و تضييع حقوق دولت خواهد بود
مصوبه شماره ) و(ها، مشمول بند  بندي از محل آب چشمه ـ تخصيص آب بسته٤

النظاره  صراحتاً عبارت ميزان حق) و( وزارت اقتصاد نيست زيرا که در بند ٥/٥/١٣٧١
ا بنابراين بند مذکور فقط شامل ه آمده است نه چشمه...  صاحبان چاههاي صنعتي واز

کنند، از  شود که از طريق چاه، آب مورد نياز خود را تأمين مي بندي مي صنايع آب بسته
مصوبه شوراي اقتصاد ) و(اين نظر تعرفه تعيين شده براي شرکت کاني گل مشمول بند 

  .شود نمي
ي جهت هاي ها نيز هزينه  ـ برخالف نظر وکيل شرکت کاني گل در خصوص چشمه٥

يابد زيرا بدون اقدامات حفاظت و کنترل منابع آب که  حفاظت و ساير خدمات تعميم مي
ها نيز دچار محدوديت  مطابق قانون توزيع عادالنه آب تکليف وزارت نيرو است، چشمه

  .کمي و کيفي خواهند شد
 دستورالعمل نحوه صدور مجوز ٤ ـ٥ـ ٢ ـ وکيل شاکي چگونه درخواست ابطال بند ٦

بندي آب جهت مصارف شرب را کرده است در حالي که عدم وجود اين بند، مشابه  هبست
عدم وجود ضابطه قانوني براي انعقاد قرارداد با شرکت شاکي خواهد بود که به هر تقدير 
شرکت مذکور پذيرفته است نسبت به انعقاد قرارداد و پرداخت وجوه آب بها به صورت 

 قانون مدني براي طرفين ١٠داد مذکور برابر ماده الحساب اقدام نمايد که قرار علي
  .االجراست و طرفين ملزم به رعايت شرايط قرارداد است الزم

ـ برخالف ادعاي وکيل شرکت کاني گل مبني بر دريافت آبهاي مصرفي توسط ٧
 صورت رساند شرکت مذکور از پرداخت آب بهاي تعيين شده به اين شرکت به استحضار مي

 طي چندين فقره چک بوده امتناع کرده و کل آب بهاي مصرفي خود را الحساب که علي
  .پرداخت نکرده است



 

 ـ ۳۹۹ ـ 

بندي آب جزء اختيارات قانوني وزارت نيرو   ـ دستورالعمل نحوه صدور مجوز بسته٨
  . قانون توزيع عادالنه آب تصويب و اجراء شده است٢١بوده که در راستاي اجراي ماده 

نعقاد قرارداد شاکي مختار بوده و بعد از انعقاد قرارداد ملزم ـ با توجه به اين که در ا٩
بيند  به رعايت شرايط و مفاد آن است در صورتي که خود را در معرض ضرر و زيان مي

  . تواند با مراجعه به محاکم عمومي ابطال قرارداد مذکور را درخواست نمايد مي
  ». شاکي مورد استدعاستـ لذا با عنايت به مراتب ياد شده تقاضاي رد شکايت١٠

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و 
پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده . دادرسان شعب ديوان تشکيل شد

  . کند  صدور رأي مبادرت ميبه
  

   هیأت عمومیرأي
، وزارت نيرو موظف ١٣٦١ قانون توزيع عادالنه آب مصوب سال ٣٣به موجب ماده 

شده است نرخ آب را براي مصارف شهري و کشاورزي و صنعتي و ساير مصارف با توجه 
 نحوه استحصال و مصرف براي هر يک از مصارف در تمام کشور به شرح مقرر در به

. ويب شوراي اقتصاد وصول نمايدبندهاي الف و ب ماده مذکور تعيين و پس از تص
 به دولت اجازه ١٣٨٨ها مصوب سال   قانون هدفمند کردن يارانه٣همچنين مطابق ماده 

آوري و دفع فاضالب را  داده شده است با رعايت اين قانون، قيمت آب و کارمزد جمع
 تمامي الذکر، در تعيين نرخ آب براي نظر به اين که مطابق مقررات قانوني فوق. تعيين کند

مصارف در هر حال حسب مورد مصوبه شوراي اقتصاد به موجب قانون توزيع عادالنه آب 
 ١٣٨٨ها مصوب   و تصويب دولت مطابق قانون هدفمند کردن يارانه١٣٦١مصوب سال 

تواند قابل ترتيب اثر باشد،   اعالم شده است و صرف اعالم وزارت نيرو به تنهايي نميضروري
بندي آب جهت مصارف شرب   دستورالعمل نحوه صدور مجوز بسته٤ ـ٥ـ ٢بنابراين بند 

الذکر، در آن نرخ آب تعيين شده است،  وزارت نيرو که بدون تصويب مراجع قانوني فوقمصوب 
 و ٧ـ٢شود و به تبع آن بند  مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص داده مي

اي   شرکت سهامي آب منطقه٢٦/٢/١٣٩٢ـ ١٤٧شقوق الف و ب آن از صورتجلسه شماره 
نيز  دستورالعمل وزارت نيرو اصدار يافته است ٤ ـ٥ـ ٢خراسان شمالي که مبتني بر بند 

شود و  با توجه به استدالل مذکور مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص داده مي
ديوان عدالت  قانون تشکيالت و آيين دادرسي ٨٨ و ١٣ و مواد ١٢ ماده ١به استناد بند 

  .شود ، مصوبات مورد شکايت از تاريخ صدور ابطال مي١٣٩٢اداري مصوب سال 
  رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري



 

 ـ ۴۰۰ ـ 

   روزنامه رسمي۸/۴/۱۳۹۳ ـ ۲۰۱۸۸نقل از شماره 
  ٣١/٣/١٣٩٣                                                                        ٩٠/٢٤٠/شماره هـ
  573 و 574 ـ415 الی 409 :ماره دادنامهش         ١٢/٣/١٣٩٣: خ دادنامهتاري
  ۲۲۵، ۲۲۴، ۹۳/۲۱۲ـ ۱۳۶۲، ۱۳۳۹، ۸۸۴، ۷۳۱، ۴۶۱، ۹۰/۲۴۰: روندهالسه پک

   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:مرجع رسیدگی
اهري، اکبر ميرحيدري، نادر ط  اختيار فرهومند، محمدصادق اسدي، علي:اتشک

 زاده به وکالت از آقاي حسن کوالنجي ـ سيداسماعيل سيدصبوري و غالم عباس فالحعادل 
  بيگي اسکندري، عباسعلي اسکندري و حميد موسي

 اعالم تعارض نسبت به آراء صادر شده از شعب ديوان :موضوع شکایت و خواسته
  عدالت اداري 
خصوص الزام بنياد شهيد اند در  کنندگان تعارض اعالم کرده  اعالم:کار گردش

 اجراي قانون تسري قانون نحوه بازنشستگي جانبازان انقالب اسالمي ايران و جنگ به
آور به کارکنان بنياد شهيد که  تحميلي و معلولين عادي و شاغلين مشاغل سخت و زيان

آور هستند، بين آراء شعب ديوان عدالت اداري تعارض وجود  مشاغل سخت و زيانشاغل 
  .اند نامبردگان رفع تعارض و صدور رأي وحدت رويه را خواستار شده. دارد

  :ها و مشروح آراء به قرار زير است کار پرونده گردش
 شعبه بيست و چهارم ديوان عدالت اداري در رسيـدگي به پرونده شمـاره: الف

ـ بنياد شهيد و امور ١ با موضوع دادخواست آقاي علي عاليي به طرفيت ٢٤/٨٨/٢٩٤٣
ـ سازمان تأمين اجتماعي استان اردبيل و به خواسته الزام بنياد ٢ارگران استان اردبيل ايث

شهيد به اجراي قانون تسري قانون نحوه بازنشستگي جانبازان انقالب اسالمي و جنگ 
آور به موجب دادنامه شماره  تحميلي و معلولين عادي و شاغلين مشاغل سخت و زيان

  :شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است، مفاداً به ٢٦/٤/١٣٨٩ـ ٩٣٢
 مجلس ١٥/٢/١٣٨٧خواسته شاکي پرونده مبني بر الزام خواندگان به اجراي مصوبه 

شوراي اسالمي در تسري آن به کارکنان بنياد شهيد و امور ايثارگران و متعاقباً صدور 
ت و لوايح حکم بازنشستگي وي، با مالحظه و مداقه محتويات پرونده و مشروح دادخواس

ارائه شده ياد شده و مفاد نامه و پاسخ تکميلي اداره کل تأمين اجتماعي استان اردبيل 
 ـ ٢٩٥٤/٨٥٠/٥٤٠٧ همچنين پاسخ شماره ٢٧/٣/١٣٨٩ ـ ٢٧٠/حا/٥٥٧٨ شماره به
 ـ ٣٥٠٣/٥٤٠٧/٥٠٠٩ دفتر حقوقي سازمان بنياد شهيد و مشروح نامه شماره ٣١/٣/١٣٨٩
نابع انساني آن بنياد و احراز سابقه کار و نوع خواهان و  مديرکل توسعه م٣١/٣/١٣٨٩

 ٢٦/٣/١٣٨٧ ـ ٥نامه اجرايي آن و همچنين دادنامه شماره  متن قانون مورد استناد و آيين



 

 ـ ۴۰۱ ـ 

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري موجه بوده از اين رو شعبه با پذيرش شکايت به وارد 
. نمايد  حسب خواسته حکم صادر ميدانستن آن و در نتيجه الزام خواندگان به اقدام

  . ديوان قطعي استرأي
 شعبـه پانزدهـم ديوان عدالت اداري در رسيـدگي به پرونـده شمـاره: ب

 با موضوع دادخواست آقاي غالمعباس اسکندري به طرفيت ٨٩٠٩٩٨٠٩٠٠٠٧٧٥٠٧
نياد شهيد ـ سازمان تأمين اجتماعي و به خواسته الزام ب٢ بنياد شهيد و امور ايثارگران ـ١

به اجراي قانون تسري قانون نحوه بازنشستگي جانبازان انقالب اسالمي و جنگ تحميلي و 
 آور به کارکنان بنياد شهيد به موجب دادنامه معلولين عادي و شاغلين مشاغل سخت و زيان

 ، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي١٣/٢/١٣٩٠ ـ ٩٠٠٩٩٧٠٩٠١٥٠٠٥١٩شماره 
  :مبادرت کرده است

  مجلس شوراي اسالمي قانون نحوه١٥/١٢/١٣٨٧صوبه مورخ ـر چند مه
بازنشستگي جانبازان انقالب اسالمي و جنگ تحميلي و معلولين عادي را به کارکنان 
بنياد شهيد و امور ايثارگران تسري داده است لکن برخورداري از امتيازات قانون فوق 

اند، لذا  ر استحقاق خود ارائه ندادهمستلزم احراز شرايط قانوني است که شاکي دليلي ب
. شود شکايت مطروح را وارد تشخيص نداده به رد شکايت حکم صادر و اعالم مي

  . ديوان قطعي استرأي
شعبه بيست و پنجم ديوان عدالت اداري در رسيـدگي به پرونـده شمـاره : ج

ت رفيـند به طـار فرهمـوضوع دادخواست آقاي اختيـ با م٨٩٠٩٩٨٠٩٠٠٠٦٨٠٢٦
ـ سازمان تأمين اجتماعي و به خواسته الزام بنياد ٢ـ بنياد شهيد و امور ايثارگران ١

شهيد به اجراي قانون تسري قانون نحوه بازنشستگي جانبازان انقالب اسالمي و جنگ 
آور به موجب دادنامه شماره  تحميلي و معلولين عادي و شاغلين مشاغل سخت و زيان

، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت ٢٨/٩/١٣٨٩ ـ ٨٩٠٩٩٧٠٩٠٢٥٠١١٦١
  :کرده است

جزء مشاغل سخت و ) کارشناس امور اجتماعي(نظر به اين که رشته شغلي شاکي 
 آور باشد لذا خواسته وي جهت استفاده از مقررات مربوط به مشاغل سخت و زيان آور نمي زيان

  .رأي ديوان قطعي است. شود موجه نبوده و مردود اعالم مي
 شعبـه بيست و پنجم ديوان عدالت اداري در رسيـدگي به پرونده شمـاره: د

ـ بنياد ١ با موضوع دادخواست آقاي کاس آقا صديق به طرفيت ٨٩٠٩٩٨٠٩٠٠٠٦٥٤٣٢
ـ سازمان تأمين اجتماعي و به خواسته الزام بنياد شهيد به اجراي ٢شهيد و امور ايثارگران 

جانبازان انقالب اسالمي و جنگ تحميلي و معلولين قانون تسري قانون نحوه بازنشستگي 



 

 ـ ۴۰۲ ـ 

  ـ٨٩٠٩٩٧٠٩٠٢٥٠١٩٠٣آور به موجب دادنامه شماره  عادي و شاغلين مشاغل سخت و زيان
  :، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است١٥/١٢/١٣٨٩

نظر به اين که شاکي حائز هيچ يک از شرايط قانوني بازنشستگي پيش از موعد 
باشد لذا خواسته وي در اين خصوص  آور نمي عتبار اشتغال در مشاغل سخت و زيان ابه

 .رأي ديوان قطعي است. غير موجه و محکوم به رد است
 شعبه بيست و پنجم ديوان عدالت اداري در رسيـدگي به پرونده شمـاره: هـ

 با موضوع دادخواست آقاي محمدصادق اسدي به طرفيت ٨٩٠٩٩٨٠٩٠٠٠٦٢٦٢٠
ـ سازمان تأمين اجتماعي و به خواسته الزام بنياد شهيد ٢اد شهيد و امور ايثاگران  بنيـ١

به اجراي قانون تسري قانون نحوه بازنشستگي جانبازان انقالب اسالمي و جنگ 
 آور به موجب دادنامه شماره تحميلي و معلولين عادي و شاغلين مشاغل سخت و زيان

اً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت ، مفاد١١/١٢/١٣٨٩ ـ ٨٩٠٩٩٧٠٩٠٢٥٠١٨٢٨
  : استکرده

نظر به اين که شاکي حائز شرايط قانوني بازنشستگي پيش از موعد به اعتبار اشتغال 
 باشد، لذا خواسته وي جهت برقراري مستمري بازنشستگي آور نمي مشاغل سخت و زياندر 

  .وان قطعي استرأي دي. شود پيش از موعد وجهه قانوني ندارد و مردود اعالم مي
 شعبه بيست و ششم ديوان عدالت اداري در رسيـدگي به پرونده شمـاره: و

 با موضوع دادخواست آقاي محمد داودآبادي فراهاني به طرفيت ٨٩٠٩٩٨٠٩٠٠٠٦٩٦٧٧
ـ سازمان تأمين اجتماعي و به خواسته الزام ٢ـ سازمان بنياد شهيد و امور ايثارگران ١

 تسري قانون نحوه بازنشستگي جانبازان انقالب اسالمي و بنياد شهيد به اجراي قانون
آور به موجب دادنامه  جنگ تحميلي و معلولين عادي و شاغلين مشاغل سخت و زيان

 ، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت١١/٢/١٣٩٠ ـ ٩٠٠٩٩٧٠٩٠٢٦٠٠١٩٩شماره 
  :کرده است

ضاي الزام به اجراي مصوبه شاکي با تقديم دادخواستي به طرفيت مشتکي عنه، تقا
 موضوع تسري قانون نحوه بازنشستگي جانبازان انقالب اسالمي و ٥/١٢/١٣٨٧مورخ 

صدور حکم بازنشستگي را کرده است با عنايت به قانون تسري قانون نحوه بازنشستگي 
جانبازان انقالب اسالمي ايران و جنگ تحميلي و معلولين عادي و شاغلين مشاغل سخت 

 مجلس شوراي اسالمي ١٢/٥/١٣٨٧ور به بنياد شهيد و امور ايثارگران مصوب آ و زيان
 ـ ٥ توجه به دفاعيات بالوجه مشتکي عنهما مستنداً به قانون مارالذکر و رأي شماره  باو

 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شکايت شاکي وارد تشخيص و به الزام ٢٦/٣/١٣٨٧
. شود  ميمفاد قانون مارالذکر حکم صادر و اعالمخواندگان به صدور حکم بازنشستگي وفق 

  .رأي ديوان قطعي است



 

 ـ ۴۰۳ ـ 

 شعبـه بيست و ششم ديوان عدالت اداري در رسيـدگي به پرونده شمـاره: ز
 ـ سازمان١ با موضوع دادخواست آقاي محسن مصطفوي به طرفيت ٩٠٠٩٩٨٠٩٠٠٠٣٧٧٨١

به خواسته الزام بنياد شهيد ـ سازمان تأمين اجتماعي و ٢بنياد شهيد و امور ايثارگران 
 اجراي قانون تسري قانون نحوه بازنشستگي جانبازان انقالب اسالمي ايران و جنگ به

آور به موجب دادنامه شماره  تحميلي و معلولين عادي و شاغلين مشاغل سخت و زيان
، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت ١٣/٩/١٣٩٠ ـ ٩٠٠٩٩٧٠٩٠٢٦٠٢٠٣٩

  : استکرده
شاکي با تقديم دادخواستي به طرفيت مشتکي عنهما، تقاضاي الزام به اجراي مفاد 

آور  قانون تسري قانون نحوه بازنشستگي جانبازان و شاغلين مشاغل سخت و زيان
 کارکنان بنياد شهيد و امور ايثارگران و نتيجتاً صدور حکم بازنشستگي را کرده است، به

ه مشتکي عنهما ثبت شده ـظه لوايح جوابيبا توجه به مفاد دادخواست و مالح
 و نظر به اين که قانونگذار در ٢٧/٧/١٣٩٠ـ ۱۸۷۴ و ١٦/٧/١٣٩٠ـ ١٧٦٣هاي   شمارهبه

 قانون بازنشستگي جانبازان انقالب اسالمي و جنگ تحميلي و معلولين ٢٥/٢/١٣٨٧تاريخ 
ر ايثارگران آور را به کارکنان بنياد شهيد و امو عادي و شاغلين مشاغل سخت و زيان

العاده سختي مشاغل تدوين شده و  تعيين ميزان ضرايب فوقنامه  تسري داده است و آيين
ليکن تاکنون .  اجتماعي هيأت دولت نيز رسيده استکميسيوننامه فوق به تأييد  آيين
جمهور نرسيده و منابع مالي آن تأمين  نامه فوق به تأييد معاون توسعه مديريت رئيس آيين

شود و عدم تأمين  دفاعيات مشتکي عنهما غيرموجه تشخيص مي بر اين اساس نشده است
لذا با توجه به اين که شاکي داراي . شود منابع مالي موجب تضييع حقوق اشخاص نمي

باشد و بدون در نظر گرفتن شرط   سال تمام خدمت متوالي در بنياد شهيد مي٢٠
براين شکايت شاکي وارد تشخيص  سال ارفاق بازنشسته شود، بنا٥تواند با  سني مي

. شود دور حکم بازنشستگي حکم صادر و اعالم ميـو به الزام مشتکي عنه به ص
  . ديوان قطعي استرأي

 شعبه بيست و ششم ديوان عدالت اداري در رسيـدگي به پرونده شمـاره: ح
 با موضوع دادخواست آقاي عليرضا حسيني به طرفيت ٨٩٠٩٩٨٠٩٠٠٠٦٤٩٢٧

ـ سازمان تأمين اجتماعي استان گيالن و ٢ياد شهيد و امور ايثارگران ـ سازمان بن١
 خواسته الزام بنياد شهيد به اجراي قانون تسري قانون نحوه بازنشستگي جانبازان به

انقالب اسالمي ايران و جنگ تحميلي و معلولين عادي و شاغلين مشاغل سخت و 
، مفاداً ١٧/٣/١٣٩٠ ـ ٩٠٠٩٩٧٠٩٠٢٦٠٠٥١٣ب دادنامه شماره ـآور به موج زيان
  : صدور رأي مبادرت کرده است شرح آينده بهبه



 

 ـ ۴۰۴ ـ 

شاکي با تقديم دادخواستي به طرفيت مشتکي عنهما مبني بر الزام به اجراي مصوبه 
 مجلس شوراي اسالمي و تسري آن به کارکنان بنياد شهيد و متعاقباً صدور ١٥/٢/١٣٨٧

که بنياد شهيد با ارسال اليحه جوابيه حکم بازنشستگي را کرده است با توجه به اين 
نامه   علت عدم اجراي قانون مارالذکر و آيين١٣/١٠/١٣٨٩ ـ ١٠٧٠شده به شماره  ثبت

آور توسط مرکز نوسازي و تحول اداري اعالم  را عدم تعيين مشاغل سخت و زيان آن اجرايي
يب مجلس  به تصو١٥/١/١٣٨٧ نظر به اين که قانون صدرالذکر در تاريخ .کرده است

 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است، ٢٥/٢/١٣٨٧شوراي اسالمي و سپس در تاريخ 
 سال از تاريخ تصويب و تأييد قانون فوق الذکر عدم تعيين ٣رغم گذشت  بنابراين علي

آور توسط مرکز نوسازي و تحول اداري دليل موجهي براي معطل  مشاغل سخت و زيان
بر اين اساس خواسته شاکي موجه تشخيص و . باشد نميگذاشتن قانون و عدم اجراي آن 

 مجلس شوراي اسالمي و در نهايت صدور ١٥/٢/١٣٨٧به الزام خواندگان به اجراي مصوبه 
  .رأي ديوان قطعي است. نمايد حکم بازنشستگي براي شاکي حکم صادر و اعالم مي

 شماره هاي شعبه بيست و پنجم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده: ط
اکبر   با موضوع دادخواست آقايان علي٩٠٠٩٩٨٠٩٠٠٠٤٧٤٧٩ و ٩٠٠٩٩٨٠٩٠٠٠٨٩٤٢٤

سازمان ـ ٢ـ بنياد شهيد و امور ايثارگران ١ميرحيدري و حسن کوالنجي به طرفيت 
تأمين اجتماعي و به خواسته الزام بنياد شهيد به اجراي قانون تسري قانون نحوه 

 شاغلين مشاغل  و جنگ تحميلي و معلولين عادي وبازنشستگي جانبازان انقالب اسالمي
 و ١٨/١١/١٣٩٠ ـ ٩٠٠٩٩٧٠٩٠٢٥٠٢٩١٧هاي شماره  آور به موجب دادنامه سخت و زيان

دور رأي ـه صـده بـرح آينـفاداً به شـ، م١٢/٩/١٣٩٠ ـ ٩٠٠٩٩٧٠٩٠٢٥٠٢١٥٨
  :اند  کردهمبادرت

مشمول قانون نحوه  ١٥/٢/١٣٨٧کارکنان بنياد شهيد و امور ايثارگران در تاريخ 
اند که  آور قرار گرفته بازنشستگي جانبازان و معلولين و شاغلين مشاغل سخت و زيان

حسب اعالم رئيس مرکز نوسازي و تحول اداري بنياد در راستاي اجراي قانون مذکور و 
نامه اجرايي آن نسبت به تدوين دستورالعمل اجرايي آن اقدام شده است، همچنين با  آيين

بندي  کميته اجرايي مرکز نوسازي و تحول اداري در حال احصاء و سطحتشکيل 
 سنوات باشد که پس از تصويب آور بنياد شهيد و امور ايثارگران مي مشاغل سخت و زيان

جمهور کارکنان واجد  ارفاقي از سوي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس
 مذکور استفاده نمايند که طبعاً پيش از شرايط بنياد بتوانند از امتياز مقررات قانون

رأي . شود سير قانوني مراحل مذکور اجابت خواسته شاکي جواز قانوني ندارد و رد مي
  .ديوان قطعي است



 

 ـ ۴۰۵ ـ 

 ارم ديوان عدالت اداري در رسيـدگي به پروندهـشعبه بيست و چه: ي
وري داسماعيل سيدصبـوضوع دادخواست آقاي سيـ با م٨٩٠٩٩٨٠٩٠٠٠٥١٦٣٥ شمـاره

ـ سازمان تأمين اجتماعي ٢ـ سازمان بنياد شهيد و امور ايثارگران ١ به طرفيت
 استان گيالن و به خواسته الزام بنياد شهيد به اجراي قانون تسري قانون نحوه

اسالمي و جنگ تحميلي و معلولين عادي و شاغلين مشاغل بازنشستگي جانبازان انقالب 
، مفاداً ٢١/١٢/١٣٨٩ ـ ٨٩٠٩٩٧٠٩٠٢٤٠٢١٩٩اره  دادنامه شمآور به موجب سخت و زيان

  :به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است
 ١٥/٢/١٣٨٧ـ ١٢٣٨/١٥٥خواسته شاکي داير بر الزام مشتکي عنهم به اجراي مصوبه 

مجلس شوراي اسالمي که موضوع آن قانون تسري قانون نحوه بازنشستگي جانبازان 
آور  معلولين عادي و شاغلين مشاغل سخت و زيانانقالب اسالمي و جنگ تحميلي و 

 .شود کارکنان بنياد شهيد و امور ايثارگران است موجه و رأي به وارد دانستن آن صادر مي به
همچنين خواسته ديگر شاکي مبني بر صدور حکم بازنشستگي در اجراي مصوبه موصوف 

اي جهت  يت از تشکيل کميتهبا توجه به مفاد اليحه بنياد شهيد و امور ايثارگران که حکا
آور است،  بندي مشاغل سخت و زيان اجرايي کردن مصوبه و بررسي و احصاء و درجه

رأي . شود تا اتخاذ تصميم نهايي اين کميته بالوجه و در حال حاضر مردود اعالم مي
  . قانون ديوان عدالت اداري قطعي است٧ شده به استناد ماده صادر

 ان عدالت اداري در رسيـدگي به پرونده شمـارهشعبه بيست و پنجم ديو: ک
 طرفيت بيگي به  با موضوع دادخواست آقاي حميد موسي٩١٠٩٩٨٠٩٠٠٠١٧٥٢٦

ـ سازمان تأمين اجتماعي استان ايالم و به خواسته الزام ٢ بنياد شهيد و امور ايثارگران ـ١
الب اسالمي و بنياد شهيد به اجراي قانون تسري قانون نحوه بازنشستگي جانبازان انق

 آور به کارکنان بنياد شهيد تحميلي و معلولين عادي و شاغلين مشاغل سخت و زيانجنگ 
، مفاداً به شرح آينده ٢٤/٥/١٣٩١ـ ٩١٠٩٩٧٠٩٠٢٥٠١٨٧٦به موجب دادنامه شماره 

  : صدور رأي مبادرت کرده استبه
ن نحوه  مشمول قانو١٥/٢/١٣٨٧کارکنان بنياد شهيد و امور ايثارگران در تاريخ 

اند که حسب  آور قرار گرفته بازنشستگي جانبازان، معلولين و شاغلين مشاغل سخت و زيان
اعالم رئيس مرکز نوسازي و تحول اداري بنياد شهيد در راستاي اجراي قانون مذکور و 

همچنين . نامه اجرايي آن نسبت به تدوين دستورالعمل اجرايي آن اقدام شده است آيين
 و بندي مشاغل سخت اجرايي مرکز نوسازي و تحول اداري در حال احصاء و سطحتشکيل کميته  با

باشد که پس از تصويب سنوات ارفاقي از سوي معاونت توسعه  آور بنياد شهيد مي زيان
 جمهوري کارکنان واجد شرايط بنياد شهيد بتوانند از امتياز مديريت و سرمايه انساني رئيس



 

 ـ ۴۰۶ ـ 

ايند، که طبعاً پيش از سير قانوني مراحل مذکور اجابت خواسته قانون مذکور استفاده نممقررات 
 هيأت عمومي. استرأي ديوان قطعي . شود جواز قانوني ندارد و قرار رد آن صادر و اعالم ميشاکي 

 و دادرسان شعب ديوان ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران
  .کند اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت ميپس از بحث و بررسي، با . شدتشکيل 

 
   هیأت عمومیرأي

 آور بنياد شهيد در زمان از حيث اين که به علت عدم تعيين مشاغل سخت و زيان: اوالً
ها، بعضي از شعب ديوان عدالت اداري با اين استدالل که عدم تعيين  رسيدگي به پرونده

ستخدم نيست، رأي به وارد دانستن شکايت آور نافي حقوق م مشاغل سخت و زيان
آور  اند و بعضي از شعب ديوان عدالت اداري عدم تعيين مشاغل سخت و زيان  کردهصادر
 اند و پرونده را معد اتخاذ ها را مانع رسيدگي تلقي کرده شهيد در زمان رسيدگي به پروندهبنياد 

  .ري وجود دارداند، تعارض در آراء شعب ديوان عدالت ادا تصميم ندانسته
مطابق قانون تسري قانون نحوه بازنشستگي جانبازان انقالب اسالمي ايران و : ثانياً

آور به بنياد شهيد و  جنگ تحميلي و معلولين عادي و شاغلين مشاغل سخت و زيان
، حکم قانون نحوه بازنشستگي جانبازان انقالب اسالمي ١٣٨٧ ايثارگران مصوب سال امور

آور مصوب  يلي و معلولين عادي و شاغلين مشاغل سخت و زيانايران و جنگ تحم
 ٣ به بنياد شهيد و امور ايثارگران انقالب اسالمي تسري يافت و در تبصره ١٣٦٧ سال

آور که وظايف مربوط  قانون اخيرالذکر مقرر شده است که شاغلين مشاغل سخت و زيان
توانند با داشتن حداقل  ردد ميگ هاي جسمي و روحي مي  شغل آنان باعث بروز ناراحتيبه

بيست سال سابقه خدمت بر اساس درخواست کتبي خود با حداکثر پنج سال ارفاق 
نامه اجرايي قانون به هيأت   قانون مذکور نيز تصويب آيين٤در تبصره . بازنشسته شوند

نامه  نامه اجرايي قانون موصوف، موضوع تصويب  آيين٥در بند . وزيران محول شده است
آور و درجات   هيأت وزيران، مشاغل سخت و زيان٣٠/٥/١٣٦٨ ـ ٦٥٢ت/٤٥٦٦٤اره شم

هاي مشمول قانون به پيشنهاد هر يک از  مربوط به پست سازماني هر يک از دستگاه
ها و تأييد شوراي امور اداري و استخدامي کشور و تصويب هيأت وزيران موکول  دستگاه

آور و درجات مربوط به پست  ل سخت و زيانبا توجه به مراتب، تشخيص مشاغ. شده است
الذکر است و هر چند که در حال حاضر وزراي  سازماني در بنياد شهيد تابع احکام فوق

 قانون اساسي در امور اداري و استخدامي به موجب مصوبه ١٣٨کميسيون موضوع اصل عضو 
 نون ياد شده،نامه اجرايي قا  آيين٥ در راستاي بند ٧/٥/١٣٩٢ـ  ٨٦٦٨/٩٢/٢٠٠شماره 

 ايثارگران آور و درجات مربوط به پست سازماني در بنياد شهيد و امور مشاغل سخت و زيان



 

 ـ ۴۰۷ ـ 

هاي  باشد، اما چون در زمان رسيدگي به پرونده را تعيين کرده است و مالک عمل مي
آور و درجات مربوط به پست سازماني در بنياد شهيد  تعارض، مشاغل سخت و زيانموضوع 

ط پيش گفته هنوز تصويب نشده بوده است و بنياد شهيد نيز در لوايح دفاعيه مطابق ضواب
هاي موضوع تعارض منعکس است به اين مطلب تصريح کرده است و اصل  که در پرونده

نامه   آيين٥حق مورد ادعا را نفي نکرده است، بنابراين با عدم عمل به حکم مقرر در بند 
زان انقالب اسالمي ايران و جنگ تحميلي و معلولين اجرايي قانون نحوه بازنشستگي جانبا

 در تعيين مشاغل سخت و ١٣٦٧آور مصوب سال  عادي و شاغلين مشاغل سخت و زيان
آور و درجات مربوط به پست سازماني در بنياد شهيد، امکان رسيدگي به خواسته  زيان

ان عدالت اداري ها موجود نبوده است و آراء شعب ديو شکات در زمان رسيدگي به پرونده
 ـ ٩٠٠٩٩٧٠٩٠٢٥٠٢١٥٨، ١٨/١١/١٣٩٠ـ  ٩٠٠٩٩٧٠٩٠٢٥٠٢٩١٧هاي   شماره دادنامهبه
 که با اين استدالل و پيش از ٢١/١٢/١٣٨٩ ـ ٨٩٠٩٩٧٠٩٠٢٤٠٢١٩٩، ١٢/٩/١٣٩٠

اند صحيح و موافق  سير مراحل مذکور، اجابت خواسته شاکيان را موجه تلقي نکرده
 قانون تشکيالت و ٨٩ و ماده ١٢ ماده ٢به استناد بند اين رأي . شود مقررات تشخيص مي

 براي شعب ديوان عدالت اداري و ١٣٩٢آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 
  .االتباع است ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه الزم

   اداري                                 هيأت عمومي ديوان عدالت                      
                                            معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ  علي مبشري

 ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ
   روزنامه رسمي۸/۴/۱۳۹۳ ـ ۲۰۱۸۸نقل از شماره 

  ١٨/٣/١٣٩٣                                                                            ٩١/٥/شماره هـ
  ٩١/٥: روندهالسه پ    ک   109 :ماره دادنامهش         ١/٢/١٣٩٣: خ دادنامهريتا

   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:مرجع رسیدگی
   آقاي ناصر بياباني:یشاک

   اعالم تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري :موضوع شکایت و خواسته
 ـ ١٧٢٥/٥٨٠واستي که به شماره  آقاي ناصر بياباني به موجب درخ:کار گردش

  : ثبت دفتر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شده اعالم کرده است که١٦/١٢/١٣٩٠
ـ ابوالفضل جاويداني ٢ـ محمدآق اتاباي ١آقايان : رساند احتراماً، به عرض عالي مي

آباد گنبدکاووس،  ـ کاووس خواجه مظفري از همکاران اينجانب در شرکت پنبه نظام٣
بندي مشاغل در اداره کار و امور اجتماعي شهرستان  واستي بابت مطالبات طرح طبقهدادخ

نمايند که پس از جري تشريفات قانوني منتهي به رد شکايت آنان  گنبدکاووس مطرح مي



 

 ـ ۴۰۸ ـ 

شود  گردد، النهايه پس از اعتراض به ديوان عدالت اداري احکام به نفع آنان صادر مي مي
حال آنچه در خور توجه و تأمل است اينجانب عيناً . ست استمؤيد اين ادعا تصاوير پيو

 آنچه مذکور افتاد بابت خواسته معنونه با منشأ واحد دادخواست به اداره کار به
با اعتراض به رأي، . شود نمايم لکن رأي بر رد شکايت اعالم مي گنبدکاووس تقديم مي

ت را غير وارد و حکم به رد متأسفانه شعب بدوي و تجديدنظر ديوان عدالت اداري شکاي
اينک با امعان نظر به آنچه معروض شد از محضر آن جناب اعمال . دارد صادر و اعالم مي

  . قانون آيين دادرسي ديوان عدالت اداري را جهت استيفاي حقوق حقه تمنا دارم٤٣ماده 
  :ها و مشروح آراء به قرار زير است کار پرونده گردش
 با ٢/٨٢/٢٣٩٣لت اداري در رسيدگي به پرونده شماره شعبه دوم ديوان عدا: الف

موضوع دادخواست آقاي ناصر بياباني به طرفيت اداره کار و امور اجتماعي شهرستان 
 هيأت حل اختالف، ٧/٨/١٣٨٢گنبدکاووس و به خواسته اعتراض به رأي قطعي مورخ 

 صدور رأي مبادرت ، مفاداً به شرح آينده به٣٠/٩/١٣٨٣ ـ ١٩٨٨ موجب دادنامه شماره به
  :کرده است

در خصوص شکايت آقاي ناصر بياباني به طرفيت اداره کار و امور اجتماعي 
 هيأت حل اختالف، ٧/٨/١٣٨٢گنبدکاووس به خواسته اعتراض به رأي مورخ شهرستان 
 در نظر گرفتن مجموع محتويات پرونده اعم از مشروح دادخواست و مضمون علي هذا با

 و با مالحظه ٢٣/١١/١٣٨٢ـ ١١٩٨٤ز طرف خوانده به شماره اليحه واصل شده ا
 پرونده استنادي ١٤مندرجات پرونده استنادي از جمله اقرارنامه شاکي به شرح صفحه 

که در متن دادخواست نيز به صحت آن اذعان فرموده و باالخره نظر به اين که شاکي 
ابراز و ارائه نکرده، از طرفي پسندي که مؤثر واقع شود  دليل و مدرک قابل قبول و محکمه

در نتيجه شکايت را غير وارد . عليه مشهود نشد ايراد و اشکال قانوني بر رأي معترضٌ
 روز پس از ابالغ قابل ٢٠اين رأي ظرف . نمايد حکم صادر و اعالم ميتشخيص، به رد آن 
  .تجديدنظرخواهي است

 ٨٢/١٧/٢٤٣٦ شماره شعبه هفدهم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده: ب
 موضوع دادخواست آقاي کاووس خواجه مظفري به طرفيت اداره کار و امور اجتماعي با

 هيأت حل ٧/٨/١٣٨٢شهرستان گنبدکاووس و به خواسته اعتراض به رأي قطعي مورخ 
، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي ١٨/٦/١٣٨٣ـ ١١٨٠اختالف، به موجب دادنامه شماره 

  :ستمبادرت کرده ا
ماحصل شکايت شاکي به طرفيت اداره کار مشتکي عنه، اعتراض به رأي هيأت 

بندي مشاغل است که با عنايت  التفاوت طرح طبقه حل اختالف در مورد پرداخت مابه



 

 ـ ۴۰۹ ـ 

هارات رئيس اداره کار گنبد ـابقه پيوست و اظـحتويات پرونده و مندرجات سـبه م
به اين که عمده مستند هيأت در  نظر ٢٨/٢/١٣٨٣ ـ ٧٠٥به شرح اليحه شماره 

رسيده است و ) شاکي(تسويه حساب ابرازي که به امضاي کارگر اتخاذ تصميم برگ 
بندي  التفاوت طرح طبقه پرداخت مابهبا توجه به مفاد تسويه حساب در خصوص 

 هذا يز داللتي بر اين امر ندارد، عليمشاغل مطلبي ذکر نشده و اوراق ديگر استنادي ن
ف است با ارجاع امر به بازرس کار در اين خصوص تحقيق کافي معمول هيأت مکل

عنه که  داشته و سپس مبادرت به صدور رأي نمايد و در نتيجه رأي معترضٌ
شود   اقدام فوق صادر شده است مخدوش و شکايت مطروح وارد تشخيص ميبدون

ت و به وارد دانستن شکايت و فسخ رأي مارالذکر و طرح و رسيدگي در هيأ
 روز پس از ابالغ ٢٠اين دادنامه ظرف مدت . شود جانشين حکم صادر و اعالم مي

  .قابل تجديدنظرخواهي است
 ٨٢/٢١/١٧١٣شعبه بيست و يکم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره : ج

با موضوع دادخواست آقاي محمد آق آتاباي به طرفيت اداره کار و امور اجتماعي 
 هيأت حل ٧/٨/١٣٨٢کاووس و به خواسته اعتراض به رأي قطعي مورخ شهرستان گنبد

، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي ١٠/٢/١٣٨٤ـ ١١٣اختالف به موجب دادنامه شماره 
  :مبادرت کرده است

پس از مالحظه و بررسي سوابق ارسالي از اداره طرف شکايت، اعتراض شاکي نسبت 
الف اداره کار و امور اجتماعي و اشتغال شهرستان  هيأت حل اخت٧/٨/١٣٨٢به رأي مورخ 

تصميم هيأت موصوف برخالف اظهارنظر مديرکل اداره : رسد زيرا اوالً گنبد وارد به نظر مي
 قانون کار ٤٩علي القاعده به صراحت ماده : ثانياً. کار گلستان در موضوع مورد بحث است

جتماعي در مورد مطالبه مزاياي هيأت حل اختالف با کسب نظر از وزارت کار و امور ا
نمايد که در مانحن فيه اين  بندي مشاغل تصميم شايسته را اتخاذ مي ناشي از طرح طبقه

االشعار و عدم دفاع مؤثر از ناحيه اداره طرف  امر مغفول واقع شده، لذا بنا به مراتب فوق
 روز ٢٠ اين رأي ظرف. شود شکايت به نقض رأي معترضٌ عنه حکم صادر و اعالم مي

  . از ابالغ قابل تجديدنظرخواهي استپس
 با ٢٠/٨٢/١٤٢٣شعبه بيستم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره : د

 موضوع دادخواست آقاي ابوالفضل جاويداني به طرفيت اداره کار و امور اجتماعي
 حل  هيأت٧/٨/١٣٨٢شهرستان گنبد کاووس و به خواسته اعتراض به رأي قطعي مورخ 

، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي ٢٩/٧/١٣٨٣ـ ١٤٣٤اختالف به موجب دادنامه شماره 
  :مبادرت کرده است



 

 ـ ۴۱۰ ـ 

با توجه به مندرجات دادخواست و برگ پيوست آن و مندرجات اليحه واصل شده و 
 ٣١/٣/١٣٨٢به محتويات پرونده حل اختالف ارسال شده هر چند در سند اقرار مورخ توجه 

رار به دريافت کليه حقوق و مزايا و مطالبات خود بر اساس قانون کار کرده منتها خواهان اق
 به نام بانک ملت شعبه ١/٤/١٣٨٢ ـ ٢١٧٧٩٧در سند پرداخت مطالبات که چک شماره 

گنبدکاووس است قيد پرداخت وجه چک بابت بازخريد سنوات، مرخصي و عيدي و 
التفاوت ناشي از اجراي طرح  مابه شده و ذکري از ١٣٨٢پاداش سه ماهه اول سال 

بندي مشاغل نشده و حسب ظاهر دليلي بر پرداخت وجه بابت اين خواسته اقامه  طبقه
عنه واجد ايراد و اشکال  نشده است، بنابراين و به لحاظ مستند و مدلل نبودن رأي معترضٌ

شود تا با بررسي  تشخيص و ضمن نقض آن رسيدگي بعدي به هيأت همعرض محول مي
دقيق اسناد احتمالي پرداخت مطالبات کارگر نسبت به خواسته خواهان رسيدگي و حکم 

  . روز پس از ابالغ قابل تجديدنظرخواهي است٢٠اين رأي ظرف . قانوني مقتضي را صادر نمايد
به موجب تجديدنظرخواهي اداره کار و امور اجتماعي شهرستان گنبدکاووس شعبه 

، ٤/١٢/١٣٨٣ ـ ١١٢٤اداري به موجب دادنامه شماره يازدهم تجديدنظر ديوان عدالت 
  .شود  رد تجديدنظرخواهي دادنامه بدوي تأييد و استوار ميبا

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و 
پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده . دادرسان شعب ديوان تشکيل شد

  .کند رأي مبادرت مي صدور به
  

   هیأت عمومیرأي
  .تعارض در آراء محرز است: اوالً
هاي موضوع تعارض،  نظر به اينکه مطابق رسيدهاي مأخوذه از شکات پرونده: ثانياً

 اند و آنها منجراً به دريافت حق سنوات، مانده مرخصي، عيدي و پاداش اقرار کرده
بندي مشاغل به آنها ندارد،  ح طبقهرسيدهاي مأخوذه داللتي بر پرداخت مزاياي طر

  ـ١٤٣٤ شعبه هفدهم ديوان عدالت اداري، شماره ١٨/٦/١٣٨٣ ـ ١١٨٠آراء شماره بنابراين 
 شعبه بيست و يکم ديوان عدالت ١٠/٢/١٣٨٤ ـ ١١٣ام و شماره   شعبه سي٢٩/٧/١٣٨٣

ق اداري که بر همين استدالل بر وارد دانستن شکايت صادر شده است صحيح و مواف
 قانون تشکيالت و آيين ٨٩ و ماده ١٢ ماده ٢اين رأي به استناد بند . مقررات است

 براي شعب ديوان عدالت اداري و ساير ١٣٩٢دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 
  .االتباع است مراجع اداري مربوط در موارد مشابه الزم

  رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري



 

 ـ ۴۱۱ ـ 

   روزنامه رسمي۸/۴/۱۳۹۳ ـ ۲۰۱۸۸ از شماره نقل
  ١٨/٣/١٣٩٣                                                                          ٩٢/٥٢/شماره هـ
  1065ـ 1066 :ماره دادنامهش               ٢٦/١٢/١٣٩٢: خ دادنامهتاري
   ۱۲۸۹ ـ ـ ٩٢/٥٢: روندهالسه پک

   ديوان عدالت اداري هيأت عمومي:مرجع رسیدگی
س ـ آقاي عبا٢مديرکل دفتر حقوقي سازمان امور مالياتي کشور ـ ۱ :یشاک

زاده    ـ خانم شهال کريم٥ـ آقاي اسماعيل نوري ٤خو  ـ آقاي امير مقدم٣توحيدي مقدم 
   ـ خانم معصومه برقي ننه کران٦

  اعالم تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان:موضوع شکایت و خواسته
  عدالت اداري 
  مديرکل دفتر حقوقي سازمان امور مالياتي کشور و آقايان عباس توحيدي:کار گردش

زاده و معصومه برقي ننه کران  ا شهال کريمهمقدم، امير مقدم خو، اسماعيل نوري و خانم
نامه  اند که در خصوص شمول تصويب اي اعالم کرده  موجب دادخواستهاي جداگانهبه

 هيأت وزيران در سازمان امور مالياتي کشور ٢١/٦/١٣٩٠هـ ـ ٤٧٠٢٢ت/١٢٤٣٢٠شماره 
نامبردگان رفع تعارض و . آراء معارضي از سوي شعب ديوان عدالت اداري صادر شده است

  .اند صدور رأي وحدت رويه را خواستار شده
  :ها و مشروح آراء به قرار زير است کار پرونده گردش
هاي شماره  ت اداري در رسيدگي به پروندهشعبه بيست و هفتم ديوان عدال: الف

  با٩١٠٩٩٨٠٩٠٠٠٧٧١٤٧، ٩١٠٩٩٨٠٩٠٠٠٧٤٣٣٣، ٩١٠٩٩٨٠٩٠٠٠٤٦٣٨٥
دي مقدم ـ حسين ايرواني ـ احمد مهدوي ـوع دادخواست آقايان عباس توحيـموض
العاده ويژه موضوع   طرفيت سازمان امور مالياتي کشور و به خواسته برقراري فوقبه

هاي شماره   به موجب دادنامه٢١/٦/١٣٩٠ـ  ١٢٤٣٢٠/٤٧١٢٢نامه شماره  تصويب
 و ٢٧/١٢/١٣٩١ ـ ٩١٠٩٩٧٠٩٠٢٧٠٣٥٨٥ـ ٨/١٢/١٣٩١ ـ ٩١٠٩٩٧٠٩٠٢٧٠٣٢٢٨
، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت ٢٣/١٢/١٣٩١ ـ ٩١٠٩٩٧٠٩٠٢٧٠٣٥١٦

  :کرده است
رونده با مالحظه اوراق پرونده و اليحه سازمان طرف شکايت و سوابق دو جلد پ

 هيأت وزيران مقرر ٢١/٦/١٣٩٠هـ ـ ٤٧٠٢٢ت/١٢٤٣٢٠پرسنلي شاکي مصوبه شماره 
حسابي، حسابرسي و حسابداري در وزارت امور  العاده ويژه مشاغل ذي دارد ميزان فوق مي

هاي مستمر  العاده حقوق ثابت و فوق%) ٣٥(اقتصادي و دارايي حداکثر تا سي و پنج درصد 
نامه مذکور فقط به متصديان  العاده ويژه موضوع تصويب ن که فوقشود نظر به اي تعيين مي



 

 ـ ۴۱۲ ـ 

حسابي، حسابرسي و حسابداري که کارمند وزارت امور اقتصادي و دارايي  مشاغل ذي
گردند قابل پرداخت است و پرداخت آن به ساير کارمندان آن وزارتخانه و يا  محسوب مي

کايت شاکي غيروارد تشخيص واحدهاي تابعه مجوزي ندارد لذا با شرايط موصوف ش
 به رد آن ١٣٨٥ قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال ٣مستنداً به مفهوم مخالف ماده 

  .رأي ديوان قطعي است. شود حکم صادر و اعالم مي
شعبه بيست و چهارم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره : ب

اسکندر به طرفيت سازمان  با موضوع دادخواست خانم اعظم ٩١٠٩٩٨٠٩٠٠٠٥٥١٣٤
حقوق و مزاياي % ٣٥العاده ويژه  امور مالياتي کشور و به خواسته الزام به برقراري فوق

 هيأت وزيران از تاريخ تصويب به موجب دادنامه شماره ٢١/٦/١٣٩٠موضوع مصوبه 
  :، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است٢١/١/١٣٩٢ـ٩٢٠٩٩٧٠٩٠٢٤٠٠٠٢٤

صوص شکايت خانم اعظم اسکندر به طرفيت سازمان امور مالياتي کشور در خ
 به خواسته فوق البيان صرف نظر از صحت و سقم قضيه نظر به اين که شاکي به موجب

 . ثبت شده، شکايت خود را مسترد کرده است٢١/١/١٣٩٢ـ١١٧که به شماره اي  اليحه
 قانون آيين دادرسي ١٠٧ماده  قانون ديوان عدالت اداري و ٤٨لذا به استناد ماده 

. شود دادگاههاي عمومي و انقالب در امور مدني قرار رد شکايت صادر و اعالم مي
  .رأي ديوان قطعي است

شعبه بيست و هفتم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره : ج
زاده به طرفيت سازمان   با موضوع دادخواست خانم شهال کريم٩١٠٩٩٨٠٩٠٠٠٨٣٤٨٨

العاده ويژه سي و پنج درصد حقوق و  مور مالياتي کشور و به خواسته الزام به برقراري فوقا
 به موجب ٢١/٦/١٣٩٠هـ ـ ٤٧٠٢٢ت/١٢٤٣٢٠نامه شماره  مزاياي موضوع تصويب

، مفاداً به شرح آينده به صدور ٢٧/١٢/١٣٩١ ـ ٩١٠٩٩٧٠٩٠٢٧٠٣٥٨٩دادنامه شماره 
  :رأي مبادرت کرده است

اق پرونده و اليحه سازمان طرف شکايت و سابقه ارسالي مصوبه شماره با مالحظه اور
العاده ويژه  دارد ميزان فوق  هيأت وزيران مقرر مي٢١/٦/١٣٩٠هـ ـ ٤٧٠٢٢ت/١٢٤٣٢٠

حسابي، حسابرسي و حسابداري در وزارت امور اقتصادي و دارايي حداکثر تا  مشاغل ذي
العاده ويژه  شود نظر به اين که فوق ميهاي مستمر تعيين  العاده حقوق ثابت و فوق% ٣٥

حسابي، حسابرسي و حسابداري  نامه مذکور فقط به متصديان مشاغل ذي موضوع تصويب
گردند قابل پرداخت است و  که کارمند وزارت امور اقتصادي و دارايي محسوب مي

 با لذا. پرداخت آن به ساير کارمندان آن وزارتخانه و يا واحدهاي تابعه مجوزي ندارد
 قانون ١٣شرايط موصوف شکايت غير وارد تشخيص با استناد به مفهوم مخالف ماده 



 

 ـ ۴۱۳ ـ 

رأي ديوان . شود  به رد آن حکم صادر و اعالم مي١٣٨٥ديوان عدالت اداري مصوب سال 
  .قطعي است

شعبه بيست و چهارم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره : د
خو به طرفيت سازمان  خواست آقاي امير مقدم با موضوع داد٩١٠٩٩٨٠٩٠٠٠٢٩٢٦٧

نامه شماره  العاده ويژه موضوع تصويب امور مالياتي کشور و به خواسته برقراري فوق
 ـ  ٩١٠٩٩٧٠٩٠٢٤٠٢٢٣٦ به موجب دادنامه شماره ٢١/٦/١٣٩٠هـ ـ ٤٧٠٢٢ت/١٢٤٣٢٠

  :، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است١٢/٩/١٣٩١
 خو به طرفيت سازمان امور مالياتي کشور به خواسته کايت آقاي امير مقدمدر خصوص ش
نامه شماره  حسابي، حسابرسي موضوع تصويب العاده ويژه مشاغل ذي الزام به برقراري فوق

شاکي و  هيأت وزيران با توجه به مفاد شکايت ٢١/٦/١٣٩٠هـ ـ ٤٧٠٢٢ت/١٢٤٣٢٠
 و ١٢/٦/١٣٩١ ـ ١٠٨٥کايت به شماره مستندات ابرازي و مفاد اليحه دفاعيه طرف ش

 امور نظامهاي ٢٧/١٠/١٣٩٠ـ  ٣٧٣٦٢/٩٠/٢٢٢مستندات پيوست آن از جمله نامه شماره 
لذا شکايت شاکي غيروارد . جبران خدمت که حکايت از عدم استحقاق شاکي دارد

 قانون ديوان عدالت اداري به رد شکايت حکم ٢٢ و ١٣ و ٧تشخيص و به استناد مواد 
  .رأي ديوان قطعي است. شود  و اعالم ميصادر

 شعبه بيست و هفتم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره: هـ
کران به طرفيت  ننه موضوع دادخواست خانم معصومه برقي  با٩١٠٩٩٨٠٩٠٠٠٨٤٦٥٨

شماره نامه  العاده ويژه موضوع تصويب امور مالياتي کشور و به خواسته برقراري فوقسازمان 
ـ  ٤٧٠٢٢ت/١٢٤٣٢٠  ـ  ٩٢٠٩٩٧٠٩٠٢٧٠١٠١٣، به موجب دادنامه شماره ٢١/٦/١٣٩٠هـ

  :، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است٢٩/٤/١٣٩٢
با مالحظه اوراق پرونده و اليحه دفاعيه سازمان طرف شکايت و سوابق دو جلد 

 هيأت وزيران ٢١/٦/١٣٩٠هـ ـ ٤٧٠٢٢ت/١٢٤٣٢٠پرونده پرسنلي شاکي مصوبه شماره 
حسابي، حسابرسي و حسابداري در وزارت  العاده ويژه مشاغل ذي دارد ميزان فوق مقرر مي

هاي  العاده حقوق ثابت و فوق%) ٣٥(امور اقتصادي و دارايي حداکثر تا سي و پنج درصد 
 نامه مذکور فقط العاده ويژه موضوع تصويب شود نظر به اينکه فوق مستمر تعيين مي

حسابي، حسابرسي و حسابداري که کارمند وزارت امور اقتصادي  ان مشاغل ذي متصديبه
شوند قابل پرداخت است و پرداخت آن به ساير کارمندان آن  و دارايي محسوب مي

لذا با شرايط موصوف شکايت شاکي غير وارد . وزارتخانه و يا واحدهاي تابعه مجوزي ندارد
 ١٣٨٥ قانون ديوان عدالت اداري مصوب ١١٣تشخيص با استناد به مفهوم مخالف ماده 

  .رأي ديوان قطعي است. شود  رد آن حکم صادر و اعالم ميبه



 

 ـ ۴۱۴ ـ 

 ٩١٠٩٩٨٠٩٠٠٠٥٥٣٥٨شعبه دوم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره :   و
 خواسته با موضوع دادخواست آقاي اسماعيل نوري به طرفيت سازمان امور مالياتي کشور و به

، ٢١/٦/١٣٩٠هـ ـ ٤٧٠٢٢ت/١٢٤٣٢٠نامه شماره  العاده ويژه موضوع تصويب فوقبرقراري 
، مفاداً به شرح آينده ١٦/٥/١٣٩٢ ـ ٩٢٠٩٩٧٠٩٠٠٢٠٠٦١٦ب دادنامه شماره ـبه موج

  :به صدور رأي مبادرت کرده است
در خصوص دادخواست آقاي اسماعيل نوري به طرفيت سازمان امور مالياتي کشور 

 ،٢١/٦/١٣٩٠هـ ـ ١٢٤٣٢٠/٤٧٠٢٢العاده ويژه موضوع مصوبه شماره   فوقخواسته برقراريبه 
نامه  برابر تصويب«هيأت وزيران با توجه به محتويات پرونده و پاسخ واصله مبني بر اين که 

حسابي، حسابرسي و حسابداري در  العاده موضوع خواسته منحصر در مشاغل ذي فوق
تسري به ساير کارکنان ندارد و معاونت توسعه وزارت امور اقتصادي و دارايي شده است و 

العاده  فوق پرداخت ٢٧/١٠/١٣٩٠ـ ٢٧٣٦٢/٩٠/٢٢٢مديريت هم طي نامه شماره 
 مراتب که با التفـات به» مـذکور را به کارمندان واحـدهاي تابعه مجاز ندانسته است

 قانون ٦٨ده  ما١٠العاده مذکور به استناد بند  مذکور و مدارک موجود نظر به اينکه فوق
حساب، حسابرسي و حسابداري   براي مشاغل ذي١٣٨٦مديريت خدمات کشوري مصوب 

در وزارت امور اقتصادي و دارايي تصويب شده است و تعميم آن به ساير مشاغل و 
کارمندان دليلي ندارد و فاقد وجاهت قانوني است، بنابراين نامبرده با پست سازماني معاون 

لذا با غيرموجه بودن خواسته به رد شکايت شاکي . باشد ده ويژه نميالعا اداره مشمول فوق
  .رأي ديوان قطعي است. شود حکم صادر و اعالم مي

 تشخيص ديوان عدالت اداري ٣ و ٣٣، ٢٢، ٢١، ١٤، ١٣، ١٠، ٦، ٤، ٣شعبات : ي
، ٦/٩١/١٨٤١، ٤/٩١/١٠٠٦، ٤/٩١/٢٣٥٦، ٣/٩١/٢٠٦٧هاي  در رسيدگي به پرونده کالسه

٢١/٩٠/٣٠٠٥، ٢١/٩٠/٣٥٤٥، ١٣/٩١/١٢٩٥، ١٣/٩١/١٥٦٢، ١٣/٩٠/١١٨٨، ١٠/٩٢/١١٨٦، 
 شعبه سوم تشخيص با موضوع دادخواست ٣/٩٢/٢١٤ و ٣٣/٩١/١١٩١، ٣٣/٩١/١١٩٩

اکبر رحماني ـ اکبر شهرياري ـ  آبادي ـ علي آقايان محمودرضا ايرواني ـ رمضان خرم
فر ـ حسين کهزادي ـ  سين شريفيحسينعلي پور بهرام ـ کاظم عليلو ـ صابر جوان ـ ح

نامه  العاده ويژه موضوع تصويب علي مالياتي و به خواسته الزام خوانده به برقراري فوق
هاي شماره   هيأت وزيران، به موجب دادنامه١٢/٦/١٣٩٠هـ ـ ٤٧٠٢٢ت/١٢٤٣٢٠شماره 
 ـ ٢٠٦٦، ٢٦/١٢/١٣٩١ ـ ٣١٧٩، ٢٦/١٢/١٣٩١ ـ ٣١٩٩ و ٢٦/١٢/١٣٩١ـ٤٠٣٣
 ـ ٢٤٦٤، ٢٣/١٢/١٣٩١ ـ ٢٦٦٨، ١٠/٢/١٣٩٢ ـ ١٨٠، ٣١/١/١٣٩٢ ـ ١٥٥ ،٢٢/٩/١٣٩١
 ذيل به انشاء رأي  به شرح٣٠/٧/١٣٩٢ـ  ١٧٥ و ٩/٨/١٣٩١ ـ ٢١٢٤، ٢٣/١١/١٣٩١

  :مبادرت کرده است



 

 ـ ۴۱۵ ـ 

  :اي از رأي صادر شده خالصه
 ،٤/٩١/٢٣٥٦ موضوع پرونده کالسه ٢٦/١٢/١٣٩١ـ  ٣١٩٩ـ استدالل دادنامه شماره ١
ن که رئيس سازمان امور مالياتي کشور، معاون وزير امور اقتصادي و دارايي بوده نظر به اي

باشد و با مالحظه مندرجات احکام  و در واقع سازمان مذکور وابسته به وزارت ياد شده مي
رد تصدي نامبرده با التفات به رسته و رشته آن از مشاغل کارگزيني پيوستي پست مو
د و با عنايت به اطالق عبارات مستعمله در آن که افاده باش مذکور در مصوبه دولت مي

کند استثناي کارکنان ساير واحدهاي تابعه وزارت متبوع فاقد مبناي قانوني  حصر نمي
 قانون ديوان عدالت اداري ١٤ و ٧و شکايت وارد تشخيص و به استناد مواد بوده 

الذکر براي  اده فوقالع  حکم به الزام طرف شکايت به برقراري فوق١٣٨٥ مصوب سال
  .رأي ديوان قطعي است. شود شاکي صادر و اعالم مي

 ،١٣/٩١/١٢٩٥ موضوع پرونده کالسه ٢٣/١١/١٣٩١ـ٢٤٦٤ـ استدالل دادنامه شماره ٢
با توجه به محتواي پرونده و مالحظه مصوبه و دفاعيات اداره مشتکي عنه با توجه به اين 

موضوع مصوبه به جهت نوع مشاغل مندرج در العاده ويژه  که فلسفه اساسي پرداخت فوق
مصوبه بوده است و از آن جايي که افراد شاغل در مشاغل اعالمي مندرج در مصوبه 
اختصاصي به بخش خاص از وزارت امور اقتصادي و دارايي نداشته که بتوان مصوبه مذکور 

ق وزارت را منصرف به بخش خاص از وزارت فوق کرد و اصوالً آنچه که از ظهور و اطال
شود اين که کارمندان شاغل در آن وزارتخانه اعم  امور اقتصادي و دارايي تبادر به ذهن مي

باشد يا بخش ديگري از وزارتخانه را  از اين که در سازمان امور مالياتي مشغول خدمت مي
شامل خواهد شد خروج افراد شاغل در مصوبه در سازمان امور مالياتي نياز به صراحت در 

ه دارد لذا با توجه به مراتب مذکور شکايت شاکي براي برخورداري از مزاياي مصوبه مصوب
وارد تشخيص و حکم به الزام سازمان مشتکي عنه به اجراي مصوبه در حق وي صادر و 

  .رأي ديوان قطعي است. شود اعالم مي
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و 

پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده . ادرسان شعب ديوان تشکيل شدد
  .کند  صدور رأي مبادرت ميبه

  
   هیأت عمومیرأي

  .تعارض در آراء محرز است: اوالً
 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، ٥٩با توجه به اين که مطابق بند الف ماده : ثانياً

، سازمان امور مالياتي ١٣٧٩مي ايران مصوب سال اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسال



 

 ـ ۴۱۶ ـ 

کشور به عنوان مؤسسه دولتي، زير نظر وزير امور اقتصادي و دارايي اعالم شده است 
 هيأت وزيران، پرداخت ٢١/٦/١٣٩٠ ـهـ٤٧٠٢٢ت/١٢٤٣٢٠و در مصوبه شماره 

 و حسابي، حسابرسي و حسابداري در وزارت امور اقتصادي العاده ويژه مشاغل ذي فوق
دارايي به نحو اطالق تجويز شده است و اطالق عنوان وزارت امور اقتصادي و دارايي 

شود و مآالً  مجموعه آن وزارت است نيز ميسازمان امور مالياتي کشور که زيرشامل 
دارندگان مشاغل مذکور در مصوبه هيأت وزيران که در سازمان امور مالياتي کشور 

العاده ويژه مزبور را خواهند داشت و آراي شعب   فوقاشتغال دارند، استحقاق دريافت
کار که مبتني بر اين استدالل بر وارد  ديوان عدالت اداري به شرح مندرج در گردش

اين رأي . شود دانستن شکايات صادر شده است صحيح و موافق مقررات تشخيص مي
يوان عدالت  قانون تشکيالت و آيين دادرسي د٨٩ و ماده ١٢ ماده ٢به استناد بند 

، براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد ١٣٩٢اداري مصوب سال 
  .مشابه الزم االتباع است

    رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري
 ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ

   روزنامه رسمي۸/۴/۱۳۹۳ ـ ۲۰۱۸۸نقل از شماره 
  ٣/٤/١٣٩٣                                                   ك           ٥٠٠٨٩ت/٣٥٤١٧رهشما

  نامه در خصوص الحاق جزیره هنگام به محدوده منطقه ویژه تصویب
   اقتصادي قشم

  دبیرخانه شوراي عالی مناطق آزاد تجاري ـ صنعتی و ویژه اقتصادي
وزيران عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي در جلسه 

اقتصادي  به پيشنهاد دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه ٩/١٠/١٣٩٢
 اسالمي قانون تشكيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي جمهوري) ١(ماده ) ١(و به استناد تبصره 
 هـ مورخ٤٩٥١٦ت/١١٣٢٠٠نامه شماره  ـ و با رعايت تصويب١٣٨٤ ايران ـ مصوب

  : تصويب كردند٥/٦/١٣٩٢
هاي پيوست كه تأييدشده به مهر دفتر هيأت دولت  يره هنگام به شرح نقشهجز

ك ١٦٨٧٦ت/٤٥٣٩٩نامه شماره  است، به محدوده منطقه ويژه اقتصادي قشم موضوع تصويب
  .شود  الحاق مي١٦/٥/١٣٧٥مورخ 

 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري ١/٤/١٣٩٣نامه در تاريخ  اين تصويب
  .رسيده است

  جمهور ـ اسحاق جهانگيري  رئيسمعاون اول



 

 ـ ۴۱۷ ـ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  



 

 ـ ۴۱۸ ـ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ
   روزنامه رسمي۸/۴/۱۳۹۳ ـ ۲۰۱۸۸نقل از شماره 

  ٣/٤/١٣٩٣                                                   ك           ٥٠٤١٠ت/٣٥٤١١رهشما
  نامه اجرایی آیین) 2(به ماده ) ذ(حاق بند نامه در خصوص ال تصویب

   اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتی جمهوري اسالمی ایران
  دبیرخانه شوراي عالی مناطق آزاد تجاري ـ صنعتی و ویژه اقتصادي

وزيران عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي در جلسه 
قانون چگونگي ) ١٠(خانه شوراي يادشده و به استناد ماده  به پيشنهاد دبير٢٠/١٢/١٣٩٢



 

 ـ ۴۱۹ ـ 

ـ و با رعايت ١٣٧٢اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسالمي ايران ـ مصوب 
  : تصويب كردند٥/٦/١٣٩٢هـ مورخ ٤٩٥١٦ت/١١٣٢٠٠نامه شماره  تصويب

ناطق آزاد نامه اجرايي اخذ عوارض در م آيين) ٢(به ماده ) ذ(متن زير به عنوان بند 
ك ٢٥٤ت/١٦٤٤٩نامه شماره  تجاري ـ صنعتي جمهوري اسالمي ايران موضوع تصويب

  :شود  و اصالحات بعدي آن اضافه مي١٠/٢/١٣٧٣مورخ 
وجوهي كه سازمان بابت ارايه خدمات شهري از مالكان : ذ ـ عوارض خدمات شهري

  .كند برداران اراضي و مستحدثات واقع در منطقه اخذ مي يا بهره
 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري ١/٤/١٣٩٣نامه در تاريخ  ين تصويبا
  . استرسيده

  جمهور ـ اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس
 ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ

   روزنامه رسمي۸/۴/۱۳۹۳ ـ ۲۰۱۸۸نقل از شماره 
  ٢٥/٣/١٣٩٣                                                                       ٣٠٠/١٤٣٠٧رهشما

  در خصوص گزارش مصوبه شوراي عالی شهرسازي و معماري ایران
  )پروژه نور(اله کاشانی تهران  ساخت و ساز در خیابان آیت

  ريزي و توسعه استان تهران استاندار محترم و رئيس شوراي برنامه
  شهردار محترم تهران

  رئيس محترم شوراي اسالمي شهر تهران
 ٤٢ قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران، ماده ٤  ماده٥در اجراي بند 

اي و  اي، منطقه نامه نحوه بررسي و تصويب طرحهاي توسعه و عمران محلي، ناحيه آيين
 هيأت محترم وزيران ١٢/١٠/١٣٧٨ملي و مقررات شهرسازي و معماري كشور مصوب 

 ١٩/٣/١٣٩٣ان در جلسه مورخ رساند، شوراي عالي شهرسازي و معماري اير  استحضار ميبه
را پيرو تكليف ) پروژه نور(اله كاشاني تهران  خود گزارش ساخت و ساز در خيابان آيت

  : مورد بررسي قرار داد و مقرر نمود٥/٣/١٣٩٣مصوبه 
با توجه به گزارش ياد شده و مكاتبات دبيرخانه شوراي عالي با شهردار محترم تهران 

 و با توجه R و M به پهنه Gاختيار تغيير كاربري از پهنه مبني بر ارائه اسناد دال بر 
 شده به بازديد اعضاء محترم شوراي شهر از پروژه مقرر شد، در جلسه آتي موضوع پروژه ياد

هاي شوراي عالي شهرسازي با رئيس  و لزوم تغيير رويكرد در اداره امور شهر و طرح نگراني
اي شوراي شهر و شهردار محترم تهران شوراي شهر تهران و رؤساي محترم كميسيونه

  .گيري شود مطرح گردد و پس از طرح در جلسه ياد شده تصميم
ـ پيروز حناچي   معاون معماري و شهرسازي و دبير شوراي عالي معماري و شهرسازي 



 

 ـ ۴۲۰ ـ 

   روزنامه رسمي۸/۴/۱۳۹۳ ـ ۲۰۱۸۸نقل از شماره 
  ٢٥/٣/١٣٩٣                                                                       ٣٠٠/١٤٢٤٣رهشما

  مصوبه شوراي عالی شهرسازي و معماري ایران 
  در خصوص گزارش طرح تفصیلی تهران

  ريزي و توسعه استان تهران استاندار محترم و رئيس شوراي برنامه
  شهردار محترم تهران

  رئيس محترم شوراي اسالمي شهر تهران
أسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران،  قانون ت٤ ماده ٥در اجراي بند 

اي،  نامه نحوه بررسي و تصويب طرحهاي توسعه و عمران محلي، ناحيه  آيين٤٢ماده 
 هيأت ١٢/١٠/١٣٧٨اي و ملي و مقررات شهرسازي و معماري كشور مصوب  منطقه

رساند، شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران گزارش  محترم وزيران به استحضار مي
 ١٩/٣/١٣٩٣ را در جلسه مورخ ٣٠/١٠/١٣٩٢رح تفصيلي تهران پيرو تكليف مصوبه ط

  :داد و مقرر نمود خود مورد بررسي قرار
با توجه به گزارش ارائه شده در محورهاي محدوده طرح جامع، ضوابط و مقررات، 

ها مقرر شد موضوع براي  هاي صادره و تغييرات پهنه پذيري شهر تهران، بخشنامه جمعيت
 ارجاع شود و همچنين مقرر شد موضوع پس از ١ررسي بيشتر به كميته فني شماره ب

گيري نهايي مجدداً   جهت تصميم٩/٤/١٣٩٣بررسي در كميته فني در جلسه مورخ 
  . دستور كار قرار گيرددر

ـ پيروز حناچي   معاون معماري و شهرسازي و دبير شوراي عالي معماري و شهرسازي 
 ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ

   روزنامه رسمي۸/۴/۱۳۹۳ ـ ۲۰۱۸۸نقل از شماره 
  ٢٥/٣/١٣٩٣                                                                       ٣٠٠/١٤٣٢٦رهشما

  مصوبه شوراي عالی شهرسازي و معماري ایران 
   طبقه در بلوار زند شیراز25هاي دوقلو  در خصوص گزارش احداث برج

  ريزي و توسعه استان فارس  رئيس شوراي برنامهاستاندار محترم و
 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران، ٤ ماده ٥در اجراي بند 

اي،  نامه نحوه بررسي و تصويب طرحهاي توسعه و عمران محلي، ناحيه  آيين٤٢ماده 
 هيأت ١٢/١٠/١٣٧٨اي و ملي و مقررات شهرسازي و معماري كشور مصوب  منطقه
رساند، شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران گزارش  رم وزيران به استحضار ميمحت

 ١٩/٣/١٣٩٣ طبقه در بلوار زند شيراز را در جلسه مورخ ٢٥هاي دوقلو  احداث برج
  :داد و مقرر نمود خود مورد بررسي قرار



 

 ـ ۴۲۱ ـ 

 تنهاي انجام شده و با در نظر گرف  با توجه به گزارش نمايندگان استاني و مجموع بحث
و ) منظر شهري(تثبيت حداكثري وضعيت فعلي باغ فرزانه و لحاظ اصول شهرسازي 
 استان اقدام و ٥منافع عمومي، نسبت به تغيير اساسي طرح فعلي در كميسيون ماده 

) تثبيت باغ براي مردم شهر% ٧٠ (٧٠ـ٣٠طرح بازبيني شده با نگاه حداكثر نسبت 
يه و به شوراي عالي شهرسازي و معماري  رعايت تراكم مسكوني محله مجاور را تهو

  .ارائه دهند
ـ پيروز حناچي   معاون معماري و شهرسازي و دبير شوراي عالي معماري و شهرسازي 

 ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ
   روزنامه رسمي۸/۴/۱۳۹۳ ـ ۲۰۱۸۸نقل از شماره 

  ١٤/١٠/١٣٩٢                                                                     ٣٠٠/٥٨٧٦٩رهشما
  مصوبه شوراي عالی شهرسازي و معماري ایران در خصوص مغایرت اساسی

  )پروژه بانک ملت( طرح تفصیلی با طرح جامع شهر تهران 
  شهردار محترم شهر تهران

قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و ) ٤(ماده ) ٥(در اجراي بند 
اي،  ررسي و تصويب طرحهاي توسعه و عمران محلي، ناحيهنامه نحوه ب آيين) ٤٢(ماده 
 هيأت ١٢/١٠/١٣٧٨اي و ملي و مقررات شهرسازي و معماري كشور، مصوب  منطقه

رساند؛ شوراي عالي شهرسازي و معماري در جلسه مورخ  محترم وزيران، به استحضار مي
پروژه ( موضوع مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر تهران ٩/١٠/١٣٩٢
  :را مورد بررسي قرار داد و به شرح زير اتخاذ تصميم نمود)  ملتبانك

 شهر تهران درخصوص پروژه موسوم ٥ كميسيون ماده ٥٠٧موضوع مصوبه شماره 
مطرح و با توجه به عدم انطباق مصوبه مذكور با طرح ) باغ معنوي(به باشگاه بانك ملت 

ناسي، لغو و مقرر شد شهرداري تهران جامع و تفصيلي شهر تهران و عدم توجيه كارش
  .نسبت به جلوگيري از اقدامات اجرايي پروژه فوق اقدام نمايد

ـ پيروز حناچي   معاون معماري و شهرسازي و دبير شوراي عالي معماري و شهرسازي 
 ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ

  روزنامه رسمي۱۰/۴/۱۳۹۳ ـ ۲۰۱۹۰نقل از شماره 
 

  ٣/٤/١٣٩٣                                                                         ٢١٦٦٩/١٢٠رهشما
  حجت االسالم والمسلمين جناب آقاي دكتر حسن روحاني

  رياست محترم جمهوري اسالمي ايران
 در اجراي اصل يكصد و ٧/٥/١٣٩١ مورخ ٨٨٧٦٥/٤٨١٢٢عطف به نامه شماره 

يران قانون موافقتنامه بين دولت قانون اساسي جمهوري اسالمي ا) ١٢٣(بيست و سوم 



 

 ـ ۴۲۲ ـ 

جمهوري اسالمي ايران و دولت جمهوري عراق به منظور اجتناب از اخذ ماليات و تبادل 
در مورد مالياتهاي بردرآمد و سرمايه كه با عنوان اليحه به مجلس شوراي اسالمي اطالعات 

 تأييد  و٥/٣/١٣٩٣تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز دوشنبه مورخ 
  .گردد شوراي محترم نگهبان، به پيوست ابالغ مي

  رئيس مجلس شوراي اسالمي ـ علي الريجاني
  

  ٤/٤/١٣٩٣                                                                                ٣٥٤٩٧رهشما
  وزارت امور اقتصادي و دارایی

قانون «اسي جمهوري اسالمي ايران در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم قانون اس
موافقتنامه بين دولت جمهوري اسالمي ايران و دولت جمهوري عراق به منظور اجتناب از 

كه در جلسه » اخذ ماليات مضاعف و تبادل اطالعات در مورد مالياتهاي بردرآمد و سرمايه
 وراي اسالميروز دوشنبه مورخ پنجم خرداد ماه يكهزار و سيصد و نود و سه مجلس شعلني 

 به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره ٢٨/٣/١٣٩٣تصويب و در تاريخ 
 مجلس شوراي اسالمي واصل گرديده است، به پيوست ٣/٤/١٣٩٣ مورخ ٢١٦٦٩/١٢٠

  .گردد جهت اجراء ابالغ مي
با توجه به اصل يكصد و بيست و پنجم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران اجراي 

) ٢٨(فقتنامه منوط به انجام تشريفات امضاء و ترتيبات مندرج در ماده مفاد موا
  .باشد  ميموافقتنامه

  جمهور ـ حسن روحاني رئيس
  

  قانون موافقتنامه بین دولت جمهوري اسالمی ایران و دولت جمهوري عراق
  به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطالعات 

  سرمایهرآمد و د در مورد مالیاتهاي بر
  موافقتنامه بين دولت جمهوري اسالمي ايران و دولت جمهوري عراقماده واحده ـ

درآمد و  هاي بر به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و تبادل اطالعات در مورد ماليات
  .شود سرمايه به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد داده مي

موافقتنامه مجوز كسب درآمد ) ١١( ماده )٣(هاي مالي موضوع بند   هزينهـ1تبصره
  .شود غيرقانوني از جمله ربا محسوب نمي

قانون ) ١٣٩(و يكصد و سي و نهم ) ٧٧(رعايت اصول هفتاد و هفتم ـ 2تبصره
موافقتنامه ) ٢٥(ماده ) ٤(تا ) ٢(اساسي جمهوري اسالمي ايران در اجراي بندهاي 

  . استالزامي



 

 ـ ۴۲۳ ـ 

  المی ایران و دولت جمهوري عراقموافقتنامه بین دولت جمهوري اس
  به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطالعات 

  درآمد و سرمایه در مورد مالیاتهاي بر
 دولت جمهوري اسالمي ايران و دولت جمهوري عراق، كه از اين پس دولتهاي متعاهد

از اخذ ماليات مضاعف اي به منظور اجتناب  شوند، با تمايل به انعقاد موافقتنامه ناميده مي
  :درآمد و سرمايه، به شرح زير توافق نمودند هاي بر و تبادل اطالعات در مورد ماليات

  ـ اشخاص مشمول موافقتنامه1ماده
 اين موافقتنامه ناظر بر اشخاصي است كه مقيم يكي از دولتهاي متعاهد يا هر دو

  . باشندآنها
  هاي موضوع موافقتنامه ـ مالیات2ماده
نظر از نحوه  درآمد و سرمايه است كه صرف هاي بر وافقتنامه شامل مالياتـ اين م١

  .گردد اخذ آنها، از سوي هر دولت متعاهد يا مقامات محلي آنها وضع مي
كل درآمد و كل  هاي بر درآمد و سرمايه عبارت است از ماليات هاي بر ـ ماليات٢

 حاصل از نقل و انتقال اموال درآمد سرمايه يا اجزاي درآمد يا سرمايه از جمله ماليات بر
منقول يا غيرمنقول، ماليات بر كل مبالغ دستمزد يا حقوق پرداختي توسط مؤسسات و 

  .همچنين ماليات بر افزايش ارزش سرمايه
  :ـ مالياتهاي موجود مشمول اين موافقتنامه عبارتند از٣

  :الف ـ در مورد جمهوري اسالمي ايران
  درآمد ـ ماليات بر
  داراييـ ماليات بر 

  :ب ـ در مورد جمهوري عراق
  ـ ماليات بر درآمد

  ـ ماليات بر مستغالت
  ـ ماليات بر اراضي
  ـ ماليات بر فروش

هايي كه نظير يا در اساس مشابه مالياتهاي  ـ اين موافقتنامه شامل ماليات٤
ود  بوده و بعد از تاريخ امضاي اين موافقتنامه به آنها اضافه يا به جاي آنها وضع شموجود

مقامات صالحيتدار دولتهاي متعاهد، ظرف مدت معقولي يكديگر را از . نيز خواهد بود
  . تغييري كه در قوانين مالياتي مربوط به آنها حاصل شود، مطلع خواهند نمودهر

  ـ تعاریف کلی3ماده
ـ از لحاظ اين موافقتنامه، جز در مواردي كه سياق عبارت مفهوم ديگري را اقتضاء نمايد، ١

  :ني اصطالحات به قرار زير استمعا



 

 ـ ۴۲۴ ـ 

 به قلمروي جمهوري اسالمي ايران» جمهوري اسالمي ايران«در مورد : »قلمرو«الف ـ 
  .گردد به قلمروي آن اطالق مي» جمهوري عراق«و در مورد 
  :شود به اطالق مي» شخص«ب ـ 

  ـ شخص حقيقي
  ـ شركت يا هر مجموعه ديگري از اشخاص 

 ه هر شخص حقوقي يا هر واحدي كه از لحاظ مالياتيشود ب اطالق مي» شركت«پـ  
  .شود به عنوان شخص حقوقي محسوب مي

 دولت به مفهوم دفتر مركزي ثبت شده طبق قوانين مربوط هر» دفتر ثبت شده«ت ـ 
  .باشد متعاهد مي
به ترتيب » مؤسسه دولت متعـاهد ديگر«و » مـؤسسه يك دولت متعاهد«ث ـ 

اي كه به وسيله مقيم دولت  مقيم يك دولت متعاهد و مؤسسهاي كه به وسيله   مؤسسهبه
  .شود گردد اطالق مي متعاهد ديگر اداره مي

به هر گونه حمل و نقل توسط كشتي، قايق، وسايط » المللي حمل و نقل بين«ج ـ 
شود كه توسط مؤسسه يك دولت متعاهد انجام  آهن اطالق مي اي و راه نقليه هوايي، جاده

آهن  اي و راه تثناي مواردي كه كشتي، قايق، وسايط نقليه هوايي، جادهشود، به اس مي
  .صرفاً براي حمل و نقل بين نقاط واقع در يكي از دو دولت متعاهد استفاده شود

  :»مقام صالحيتدار«چ ـ 
ـ در مورد جمهوري اسالمي ايران به وزير امور اقتصادي و دارايي يا نماينده مجاز او 

  .شود اطالق مي
  .شود ر مورد جمهوري عراق به وزير دارايي يا نماينده مجاز وي اطالق ميـ د
 ـ در اجراي اين موافقتنامه توسط يك دولت متعاهد، هر اصطالحي كه تعريف نشده٢

هاي موضوع  باشد، داراي معناي به كار رفته در قوانين آن دولت متعاهد راجع به ماليات
  .اي ديگر باشد اقتضاي سياق عبارت به گونهاين موافقتنامه است، به جز مواردي كه 

  ـ مقیم4ماده
به هر شخصي » مقيم يك دولت متعاهد«ـ از لحاظ اين موافقتنامه اصطالح ١

شود كه به موجب قوانين آن دولت، از حيث اقامتگاه، محل سكونت، محل ثبت،  اطالق مي
شد و همچنين محل مديريت مؤثر يا به جهات مشابه ديگر مشمول ماليات آن دولت با

با وجود اين اصطالح مزبور . اين اصطالح شامل آن دولت يا مقام محلي آن خواهد بود
شامل شخصي نخواهدبود كه صرفاً به لحاظ سرمايه و يا كسب درآمد از منابع واقع در آن 

  .شود دولت مشمول ماليات آن دولت مي
 قيم هر دو دولتاين ماده شخص حقيقي، م) ١(ـ در صورتي كه حسب مقررات بند ٢

  :متعاهد باشد، وضعيت او به شرح زير تعيين خواهد شد



 

 ـ ۴۲۵ ـ 

الف ـ او مـقيم دولتي تلـقي خواهد شد كه در آن، مـحل سكونـت دايمي در 
اگر او در هر دو دولت محل سكونت دائمي در اختـيار داشته باشد، . اختيار دارد

صادي بيشتري دارد مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه در آن عاليق شخصي و اقتـ
  ).مركز منافع حياتي(

ب ـ هرگاه نتوان دولتي را كه وي در آن مركز منافع حياتي دارد تعيين كرد، يا 
چنانچه او در هيچ يك از دو دولت، محل سكونت دائمي در اختيار نداشته باشد، مقيم 

  .برد دولت متعاهدي تلقي خواهد شد كه معموالً در آنجا به سر مي
او معموالً در هر دو دولت متعاهد به سر برد يا در هيچ يك به سر نبرد، پ ـ هرگاه 

  .شود كه تابعيت آن را دارد مقيم دولتي تلقي مي
ت ـ هرگاه او تابعيت هيچ يك از دو دولت را نداشته باشد و يا در صورتي كه نتوان 

ا توافق براساس بندهاي فوق او را مقيم يكي از دولتهاي متعاهد تلقي كرد، موضوع ب
  .مقامات صالحيتدار دو دولت متعاهد حل و فصل خواهد شد

 آن ـ در صورتي كه شخصي غير از شخص حقيقي، مقيم هر دو دولت متعاهد باشد،٣
  .شخص، مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه محل مديريت مؤثر وي در آن واقع است

   ـ مقر دائم5ماده
شود كه  به محل ثابتي اطالق مي» مقر دائم«ـ از لحاظ اين موافقتنامه اصطالح ١

 طريق آن، مؤسسه يك دولت متعاهد كالً يا جزئاً در دولت متعاهد ديگر به كسب و كار از
  .اشتغال دارد

  :به ويژه شامل موارد زير است» مقر دائم«ـ اصطالح ٢
  الف ـ محل اداره

  ب ـ شعبه 
  پ ـ دفتر 

  ت ـ كارخانه 
  ث ـ كارگاه

  زارج ـ مزرعه يا هر نوع كشت
  چ ـ محلهاي مورد استفاده براي فروش، و

ح ـ معدن، چاه نفت يا گاز، معدن سنگ يا هر محل ديگر اكتشاف، استخراج و يا 
  برداري از منابع طبيعي بهره

  ـ ٣
هاي  الف ـ كارگاه ساختماني، پروژه ساخت، سوار كردن يا نصب ساختمان يا فعاليت

شوند، ولي فقط  محسوب مي» مقر دائم«مربوط به سرپرستي و نظارت مرتبط با آن، 
  .ها بيش از شش ماه استقرار يا ادامه داشته باشد صورتي كه اين كارگاه، پروژه يا فعاليت در



 

 ـ ۴۲۶ ـ 

اي توسط يك مؤسسه، از طريق  ب ـ انجام پروژه خدمات، از جمله خدمات مشاوره
اند،   شدهكاركنان آن يا ساير افرادي كه به همين منظور توسط مؤسسه به كار گمارده

وليكن صرفاً در صورتي كه آن فعاليتها براي همان پروژه يا پروژه مرتبط در آن دولت 
  .متعاهد براي مدت يا جمع مدتهايي بيش از شش ماه در هر دوره دوازده ماهه ادامه يابد

هاي مشروح زير توسط مؤسسه  ـ عليرغم مقررات قبلي اين ماده، انجام فعاليت٤
تلقي » مقر دائم«دولت متعاهد ديگر به عنوان فعاليت از طريق يك دولت متعاهد در 

  :نخواهد شد
الف ـ استفاده از تسهيالت، صرفاً به منظور انبار كردن يا نمايش اجناس يا كاالهاي 

  متعلق به مؤسسه
  كردن يا نمايش ب ـ نگهداري كاال يا اجناس متعلق به مؤسسه، صرفاً به منظور انبار

 اجناس متعلق به مؤسسه، صرفاً به منظور فرآوري آنها توسط پ ـ نگهداري كاال يا
  مؤسسه ديگر

 تـ  نگهداري محل ثابت كسب و كار صرفاً به منظور خريد كاالها يا اجناس، يا گردآوري
  اطالعات براي آن مؤسسه

ث ـ نگهداري محل ثابت كسب و كار صرفاً به منظور انجام تبليغات و يا تحقيقات 
هايي كه براي آن مؤسسه داراي جنبه تمهيدي  سه و يا ساير فعاليتعلمي براي آن مؤس

  .يا كمكي باشد
هاي مذكور  ج ـ نگهداري محل ثابت كسب و كار صرفاً به منظور تركيبي از فعاليت

، به شرط آنكه فعاليت كلي محل ثابت شغلي حاصل از اين )ث(تا ) الف(در جزءهاي 
  .دتركيب، داراي جنبه تمهيدي يا كمكي باش

غير از عاملي كه (، در صورتي كه شخصي )٢(و ) ١( ـ عليرغم مقررات بندهاي ٥
در يك دولت متعاهد از طرف ) است) ٦(داراي وضعيت مستقل بوده و مشمول بند 

اي فعاليت كند و داراي اختيار انعقاد قرارداد به نام آن مؤسسه باشد و اختيار  مؤسسه
هايي كه اين شخص براي  ن مؤسسه در مورد فعاليتمزبور را به طور معمول اعمال كند، آ

هاي  دهد، در آن دولت داراي مقر دائم تلقي خواهد شد مگر آنكه فعاليت آن انجام مي
ها  باشد، كه در اين صورت آن فعاليت) ٤(شخص مزبور محدود به موارد مذكور در بند 

قررات بند مذكور، چنانچه از طريق محل ثابت كسب و كار نيز انجام گيرند به موجب م
  .اين محل ثابت كسب و كار را به مقر دائم تبديل نخواهد كرد

  ـ مؤسـسه يك دولت متعاهد صرفاً به سبب آنكه در دولت ديگر از طريق٦
پردازد، در آن دولت متعاهد  كار، دلّال يا هر عامل مستقل ديگري به انجام امور مي العمل حق

شد مشروط بر آنكه عمليات اشخاص مزبور در جريان ديگر داراي مقر دائم تلقي نخواهد 
 طور كامل هاي چنين عاملي به ذلك، هرگاه فعاليت مع. عادي كسب و كار آنان صورت گيرد



 

 ـ ۴۲۷ ـ 

يا تقريباً كامل به آن مؤسسه تخصيص يافته باشد، چنانچه معامالت بين اين عامل و آن 
داراي وضعيت مستقل قلمداد مؤسسه در شرايط استقالل انجام نگيرد، او به عنوان عامل 

  .نخواهد شد
ـ صرف اينكه شركت مقيم يك دولت متعاهد، شركت مقيم يا فعال در دولت ٧

كند يا تحت كنترل آن قرار دارد يا در آن دولت ديگر فعاليت  متعاهد ديگر را كنترل مي
راي به خودي خود ب) خواه از طريق مقر دائم و خواه به نحو ديگر(دهد  تجاري انجام مي

  .اينكه يكي از آنها مقر دائم ديگري محسوب شود، كافي نخواهد بود
   ـ درآمد حاصل از اموال غیرمنقول6ماده
ـ درآمد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد از اموال غيرمنقول واقع در دولت ١

متعاهد ديگر از جمله درآمد حاصل از كشاورزي يا جنگلداري مشمول ماليات آن دولت 
  .د بودديگر خواه
داراي همان تعريفي است كه در قوانين دولت » اموال غيرمنقول«ـ اصطالح ٢

اين اصطالح به هر حال شامل ملحقات . كه اموال مزبور در آن قرار دارد، آمده استمتعاهدي 
 به اموال غيرمنقول، احشام و اسباب و ادوات مورد استفاده در كشاورزي و جنگلداري،مربوط 

گردد،  قوانين عام راجع به مالكيت اراضي، در مورد آنها اعمال ميحقوقي كه مقررات 
 انتفاع از اموال غيرمنقول و حقوق مربوط به پرداختهاي ثابت يا متغير در ازاي كار يا حق

گاز و معدن ها و ساير منابع طبيعي از جمله نفت،  حق انجام كار، ذخاير معدني، سرچشمه
 به عنوان آهن اي و راه وسايط نقليه هوايي يا جادهها، قايقها،  كشتي. سنگ خواهد بود

  .اموال غيرمنقول محسوب نخواهند شد
اين ماده نسبت به درآمد حاصل از استفاده مستقيم، اجاره يا هر ) ١(ـ مقررات بند ٣

  .شكل ديگر استفاده از اموال غيرمنقول جاري خواهد بود
مد ناشي از اموال غيرمنقول اين ماده در مورد درآ) ٣(و ) ١(ـ مقررات بندهاي ٤

مؤسسه و درآمد ناشي از اموال غيرمنقول مورد استفاده براي انجام خدمات شخصي 
  .مستقل نيز جاري خواهد شد

  ـ درآمدهاي تجاري7ماده
ـ درآمد مؤسسه يك دولت متعاهد ناشي از فروش كاال و خدمات و همچنين ١
لت خواهدبود مگر اينكه اين هاي مشابه ديگر فقط مشمول ماليات همان دو فعاليت

. مؤسسه از طريق مقر دائم واقع در دولت متعاهد ديگر امور تجاري خود را انجام دهد
چنانچه مؤسسه از طريق مزبور به كسب و كار بپردازد درآمد آن مؤسسه فقط تا حدودي 

  .شود كه مرتبط با مقر دائم مذكور باشد، مشمول ماليات دولت متعاهد ديگر مي
اين ماده، در صورتي كه مؤسسه يك دولت متعاهد ) ٣(رعايت مقررات بند ـ با ٢

يك از دو   طريق مقر دائم واقع در دولت متعاهد ديگر فعاليت نمايد، آن مقر دائم در هراز
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اي متمايز و مجزا و  شود كه اگر به صورت مؤسسه دولت متعاهد داراي درآمدي تلقي مي
هاي نظير يا مشابه در شرايط  ائم آن است به فعاليتاي كه مقر د كامالً مستقل از مؤسسه

  .توانست تحصيل كند نظير يا مشابه اشتغال داشت، مي
هاي اجرائي و  هاي قابل قبول از جمله هزينه ـ در تعيين درآمد مقر دائم، هزينه٣
ها براي مقاصد آن مقر دائم تخصيص  هاي عمومي اداري تا حدودي كه اين هزينه هزينه

ند، كسر خواهد شد، اعم از آنكه در دولتي كه مقر دائم در آن واقع شده است، يافته باش
هاي  به غير از بازپرداخت هزينه(ذلك، چنانچه مبالغي  مع. انجام پذيرد، يا در جاي ديگر

االمتياز،  توسط مقر دائم به دفتر مركزي مؤسسه يا ساير دفاتر آن به عنوان حق) واقعي
تهاي مشابه در ازاي استفاده از حق انحصاري اختراع يا ساير الزحمه يا ساير پرداخ حق

العمل، براي خدمات خاص انجام شده يا براي مديريت، يا به عنوان  حقوق، يا به عنوان حق
پرداخت شده باشد، ) به استثناي مؤسسات بانكي(هزينه مالي وام اعطاء شده به مقر دائم 

همچنين در تعيين منافع يك مقر دائم . دبه عنوان هزينه قابل قبول محسوب نخواهد ش
مبالغ هزينه شده توسط مقر دائم براي دفتر ) هاي واقعي به غير از بازپرداخت هزينه(

الزحمه يا ساير پرداختهاي  االمتياز، حق مركزي مؤسسه يا ساير دفاتر آن به عنوان حق
العمل، براي   عنوان حقمشابه در ازاي استفاده از حق انحصاري اختراع يا ساير حقوق، يا به

خدمات خاص انجام شده يا براي مديريت يا به عنوان هزينه مالي وام اعطاء شده به دفتر 
  .محاسبه نخواهد شد) به استثناي مؤسسات بانكي(مركزي مؤسسه يا ساير دفاتر آن 

ـ چنانچه در يك دولت متعاهد روش متعارف براي تعيين درآمد قابل تخصيص ٤
اساس تسهيم كل درآمد مؤسسه به بخشهاي مختلف آن باشد، مقررات  مقر دائم بربه
مانع به كاربردن روش تسهيمي متعارف آن دولت متعاهد، براي تعيين درآمد ) ٢ (بند

در هرحال نتيجه روش تسهيمي متخذه بايد با اصول اين . مشمول ماليات نخواهد شد
  .ماده تطابق داشته باشد

 كند، موجب ي مؤسسه جنس يا كاال خريـداري مي ـ صرف آنكه مقـر دائـم برا٥
  .منظور داشتن درآمد براي آن مقر دائم نخواهد بود

 ـ  درآمد منظور شده براي مقر دائم سال به سال به روش يكسان تعيين خواهدشد،٦
  .مگر آنكه دليل مناسب و كافي براي اعمال روش ديگر وجود داشته باشد

مي از درآمد باشد كه طبق ساير مواد اين موافقتنامه ـ در صورتي كه درآمد شامل اقال٧
  .اي به مقررات آن مواد وارد نخواهد آورد اي دارد، مفاد اين ماده خدشه حكم جداگانه
  المللی  ـ حمل و نقل بین8ماده

ها، قايقها،  ـ درآمد حاصل توسط مؤسسه يك دولت متعاهد بابت استفاده از كشتي١
المللي فقط مشمول ماليات  آهن در حمل و نقل بين اي و راه وسايط نقليه هوايي يا جاده
  .آن دولت متعاهد خواهد بود
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ـ درآمدهاي حاصل بابت استفاده از قايقهاي فعال در حمل و نقل آبراههاي داخلي ٢
تنها در دولت متعاهدي مشمول ماليات خواهد بود كه محل مديريت مؤثر مؤسسه در آن 

  .واقع است
ريت مؤثر مؤسسه كشتيراني روي عرشه كشتي يا قايق باشد، ـ چنانچه محل مدي٣

آنگاه محل وقوع مؤسسه در دولت متعاهدي قلمداد خواهد شد كه بندر اصلي آن كشتي 
يا قايق در آن واقع است، يا در نبود بندر اصلي مذكور، محل وقوع مؤسسه در دولت 

  .ستمتعاهدي قلمداد خواهد شد كه متصدي كشتي يا قايق مقيم آن ا
درخصوص منافع حاصله مؤسسه يك دولت متعاهد از مشاركت ) ١(ـ مقررات بند ٤

المللي نيز نافذ خواهد بود  هاي بين هاي فعاليت در اتحاديه، تجارت مشترك يا نمايندگي
ليكن فقط به آن قسمت از منافع حاصل كه قابل تخصيص به قدرالسهم بابت مشاركت در 

  .فعاليتهاي مشاركتي باشد
  ـ مؤسسات شریک9ماده
  :ـ در صورتي كه١

الف ـ مؤسسه يك دولت متعاهد به طور مستقيم يا غيرمستقيم در مديريت، كنترل 
  يا سرمايه مؤسسه دولت متعاهد ديگر مشاركت داشته باشد، يا

ب ـ اشخاصي واحد به طور مستقيم يا غير مستقيم در مديريت، كنترل يا سرمايه 
   دولت متعاهد ديگر مشاركت داشته باشند،مؤسسه يك دولت متعاهد و مؤسسه

 و در هر مورد شرايط مورد توافق يا مقرر در روابط تجاري يا مالي بين اين دو مؤسسه،
متفاوت از شرايطي باشد كه بين مؤسسات مستقل برقرار است، در آن صورت هرگونه 

ايد نشده است شد، ولي به علت آن شرايط، ع  كه بايد عايد يكي از اين مؤسسات ميدرآمدي
  .تواند جزء درآمد آن مؤسسه منظور شده و مشمول ماليات متعلقه شود مي

ـ در صورتي كه يك دولت متعاهد درآمدهايي كه در دولت متعاهد ديگر بابت آنها ٢
از مؤسسه آن دولت متعاهد ديگر ماليات اخذ شده، جزء درآمدهاي مؤسسه خود منظور و 

آمد مزبور درآمدي باشد كه چنانچه شرايط استقالل بين آنها را مشمول ماليات كند و در
شد، در اين صورت آن دولت متعاهد  دو مؤسسه حاكم بود عايد مؤسسه دولت نخست مي

در تعيين . ديگر در ميزان ماليات متعلقه بر آن درآمد، تعديل مناسبي به عمل خواهد آورد
شود و مقامات صالحيتدار دو چنين تعديالتي ساير مقررات اين موافقتنامه بايد لحاظ 
  .دولت متعاهد در صورت لزوم با يكديگر مشورت خواهند كرد

 بيني شده در قوانين داخلي هر دولت ـ پس از سپري شدن مهلت مجاز پيش٣
يك از دولتهاي متعاهد مجاز نخواهد بود در درآمد حاصل  هيچ) قاعده مرور زمان(متعاهد 

  .را اعمال نمايد) ١ (توسط مؤسسه، تغييرات مذكور در بند
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  ـ سود سهام10ماده
 ـ سود سهام پرداختي توسط شركت مقيم يك دولت متعاهد به مقيم دولت متعاهد١

  .شود ديگر مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر مي
 كننده ذلك اين سود سهام ممكن است در دولت متعاهدي كه شركت پرداخت ـ مع٢

ن دولت نيز مشمول ماليات شود، ولي در صورتي كه سهام مقيم آن است طبق قوانين آسود 
 مقيم دولت متعاهد ديگر بوده و مالك منافع سود سهام باشد، ماليات متعلقه كننده، دريافت

  .مبلغ ناخالص سود سهام تجاوز نخواهد كرد%) ٧(از هفت درصد 
 شود مياين بند تأثيري بر ماليات شركتي كه از محل درآمد آن سود سهام مزبور پرداخت 

  .نخواهد داشت
شود به درآمد حاصل از سهام،  در اين ماده اطالق مي» سود سهام«ـ اصطالح ٣

به استثناي مطالبات (سهام منافع يا حقوق سهام منافع، سهام مؤسسين يا ساير حقوق 
و نيز درآمد حاصل از ساير حقوق شراكتي كه طبق قوانين ) ديون، مشاركت در منافع
كننده درآمد مشمول همان رفتار مالياتي است كه  كت تقسيمدولت محل اقامت شر

  .گردد  مورد درآمد حاصل از سهام اعمال ميدر
ـ هرگاه مالك منافع سود سهام، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت ٤

دائم  كننده سود سهام مقيم آن است، از طريق مقر متعاهد ديگر كه شركت پرداخت
ي بپردازد يا از پايگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد واقع در آن، به فعاليت شغل

ديگر خدمات شخصي مستقل انجام دهد و سهامي كه از بابت آن سود سهام 
دائم يا پايگاه ثابت باشد، مقررات  شود به طور مؤثر مرتبط با اين مقر پرداخت مي

، )١٤(يا ) ٧(در اين صورت، مقررات مواد . جاري نخواهد بود) ٢(و ) ١(بندهاي 
  .حسب مورد مجري خواهد بود

 ـ در صورتي كه شركت مقيم يك دولت متعاهد، منافع يا درآمدي از دولت ٥
متعاهد ديگر تحصيل كند، آن دولت متعاهد ديگر هيچ نوع مالياتي بر سود سهام 

به غير از مواقعي كه اين سود سهام (پرداختي توسط اين شركت وضع نخواهد كرد 
عاهد ديگر پرداخت شود يا مواقعي كه سهامي كه بابت آن سود  مقيم آن دولت متبه

شود به طور مؤثر مرتبط با مقردائم يا پايگاه ثابت واقع در آن دولت  سهام پرداخت مي
، و منافع تقسيم نشده شركت را نيز مشمول ماليات نخواهد كرد، حتي )متعاهد ديگر باشد

الً يا جزئاً از منافع يا درآمد حاصل در آن اگر سود سهام پرداختي يا منافع تقسيم نشده، ك
  .دولت متعاهد ديگر تشكيل شود

  هاي مالی ـ هزینه11ماده
هاي مالي حاصل در يك دولت متعاهد كه به مقيم دولت متعاهد ديگر  ـ هزينه١

  .شود پرداخت شده مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر مي
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دولت متعاهدي كه حاصل شده و هاي مالي ممكن است در  ذلك، اين هزينه ـ مع٢
كننده، مقيم دولت  طبق قوانين آن دولت نيز مشمول ماليات شود، ولي چنانچه دريافت

%) ١٠(هاي مالي باشد، ماليات متعلقه از ده درصد  متعاهد ديگر بوده و مالك منافع هزينه
  .هاي مالي تجاوز نخواهد كرد مبلغ ناخالص هزينه

 به نحوي كه در اين ماده به كار رفته است به درآمد »هاي مالي هزينه«ـ اصطالح ٣
ناشي از هر نوع مطالبات ديني اعم از آن كه داراي وثيقه و يا متضمن حق مشاركت در 
منافع بدهكار باشد يا نباشد، و به خصوص درآمد ناشي از اوراق بهادار دولتي و درآمد 

ز متعلق به اوراق بهادار، ناشي از اوراق قرضه يا سهام قرضه شامل حق بيمه و جواي
هاي تأخير تأديه از لحاظ اين ماده  جريمه. گردد قرضه يا سهام قرضه مزبور اطالق مي اوراق
  .هاي مالي محسوب نخواهد شد هزينه

هاي مالي حاصل در يك دولت متعاهد كه  ، هزينه)٢(رغم مقررات بند  ـ علي٤
ها، بانك مركزي  ات دولتي، شهرداريها، ساير مؤسس توسط دولت متعاهد ديگر، وزارتخانه

شوند، از ماليات  باشند، كسب مي و ساير بانكهايي كه كالً متعلق به دولت متعاهد ديگر مي
  .دولت نخست معاف خواهد بود

هاي مالي، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت   ـ هرگاه مالك منافع هزينه٥
دائم فعاليت شغلي  ل شده از طريق مقرهاي مالي در آنجا حاص متعاهد ديگري كه هزينه

داشته باشد يا در دولت متعاهد ديگر از پايگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصي مستقل 
شود به طور مؤثر  هاي مالي از بابت آن پرداخت مي انجام دهد و مطالبات ديني كه هزينه

اين ماده اعمال ) ٢(و ) ١(مربوط به اين مقر دائم يا پايگاه ثابت باشد، مقررات بندهاي 
  .مجري خواهد بود) ١٤(يا ) ٧(در اين صورت حسب مورد، مقررات مواد . نخواهد شد

هاي مالي در صـورتي حاصل شـده در يك دولت متعاهد تلقي   ـ هـزينه٦
. كننده خود آن دولت، مقام محلي يا مقيم آن دولت باشد خواهد گرديد كه پرداخت

هاي مالي، خواه مقيم يك دولت  كننده هزينه ذلك، در صورتي كه شخص پرداخت مع
هاي مالي  متعاهد باشد يا نباشد، در يك دولت متعاهد و در ارتباط با ديني كه هزينه

هاي  دائم يا پايگاه ثابت بوده و پرداخت اين هزينه گيرد داراي مقر به آن تعلق مي
 تلقي خواهد شد دائم يا پايگاه ثابت باشد، در اين صورت چنين مالي بر عهده آن مقر

 دائم يا پايگاه ثابت هاي مالي مذكور، در دولت متعاهد محل وقوع مقر كه هزينه
  .حاصل شده است

كننده و مالك  ـ در صورتي كه به دليل وجود رابطه خاص بين پرداخت٧
هاي مالي كه در مورد  منافع يا بين هر دوي آنها و شخصي ديگري، مبلغ هزينه

شود از مبلغي كه در صورت عدم وجود چنين ارتباطي  مطالبات ديني پرداخت مي
شد بيشتر باشد، مقررات اين ماده فقط  كننده و مالك منافع توافق مي بين پرداخت
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در اين مورد، قسمت مازاد پرداختي، . نسبت به مبلغ اخيرالذكر اعمال خواهد شد
افقتنامه طبق قوانين هر يك از دولتهاي متعاهد و با رعايت ساير مقررات اين مو

  .مشمول ماليات خواهد بود
  االمتیازها ـ حق12ماده
االمتيازهايي كه در يك دولت متعاهد حاصل و به مقيم دولت متعاهد ديگر  ـ حق١

  .شود پرداخت شده، مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر مي
االمتيازها ممكن است در دولت متعاهدي كه حاصل شده طبق  ذلك، اين حق ـ مع٢
 كننده، مالك منافع  آن دولت نيز مشمول ماليات شود، ولي چنانچه دريافتقوانين
االمتياز  مبلغ ناخالص حق%) ٧(االمتياز باشد، ماليات متعلقه بيش از هفت درصد  حق

  .نخواهد بود
در اين ماده به هر نوع وجوه دريافت شده در ازاي » االمتياز حق« ـ اصطالح ٣

وع حق چاپ و انتشار آثار ادبي، هنري يا علمي از جمله استفاده يا حق استفاده از هر ن
فيلمهاي سينمايي و نوارهاي راديويي و تلويزيوني، هرگونه حق انحصاري اختراع، عالمت 
تجاري، طرح يا نمونه، نقشه، فرمول يا فرآيند سري، يا اطالعات مربوط به تجارب 

 تجهيزات صنعتي، بازرگاني يا  بازرگاني يا علمي، يا استفاده يا حق استفاده ازصنعتي،
  .شود علمي اطالق مي

االمتياز مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد  ـ هرگاه مالك منافع حق٤
دائم فعاليت شغلي داشته باشد، يا در  شود از طريق مقر االمتياز حاصل مي ديگر كه حق

انجام دهد و حق يا آن دولت متعاهد ديگر از طريق پايگاه ثابت خدمات شخصي مستقل 
شود به طور مؤثري با اين مقر دائم يا  االمتياز نسبت به آنها پرداخت مي اموالي كه حق

در اين صورت . اعمال نخواهد شد) ٢(و ) ١(ثابت ارتباط داشته باشد، مقررات بندهاي پايگاه 
  .مجري خواهد بود) ١٤(يا ) ٧(حسب مورد، مقررات مواد 

ولت متعاهد در صورتي حاصل شده تلقي خواهد شد كه االمتياز در يك د  ـ حق٥
ذلك در صورتي كه  مع. خود آن دولت، مقامي محلي يا مقيم آن دولت باشدكننده،  پرداخت

در يك ) خواه مقيم يك دولت متعاهد باشد يا نباشد(االمتياز  كننده حق شخص پرداخت
االمتياز   اموال موجد حقدائم يا پايگاه ثابتي باشد كه حق يا دولت متعاهد داراي مقر

االمتياز بر عهده  دائم يا پايگاه ثابت ارتباط داشته و پرداخت حق  نحوي مؤثر با آن مقربه
 حاصل شده تلقي خواهد شداالمتياز در دولت متعاهدي  دائم يا پايگاه ثابت مذكور باشد حق مقر

  .دائم يا پايگاه ثابت مزبور در آن واقع است كه مقر
كننده و مالك منافع يا بين  اي خاص ميان پرداخت بب وجود رابطه ـ چنانچه به س٦

االمتيازي كه با در نظر گرفتن استفاده، حق  هر دوي آنها با شخص ديگري، مبلغ حق
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شود، از مبلغي كه در صورت  االمتياز پرداخت مي استفاده يا اطالعاتي كه بابت آنها حق
شد بيشتر باشد،  الك منافع توافق ميكننده و م عدم وجود چنين ارتباطي بين پرداخت

در اينگونه موارد، . مقررات اين ماده فقط نسبت به مبلغ اخيرالذكر مجري خواهد بود
قسمت مازاد پرداختي طبق قوانين هر يك از دولتهاي متعاهد و با رعايت ساير مقررات 

  .اين موافقتنامه مشمول ماليات باقي خواهد ماند
  اي ـ عواید سرمایه13ماده
ـ عوايد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غيرمنقول ۱

كه در دولت متعاهد ديگر قرار دارد، مشمول ماليات آن دولت متعاهد ) ۶(مذكور در ماده 
  .شود ديگر مي
ـ عوايد ناشي از نقل و انتقال اموال منقولي كه بخشي از وسايل كسب و كار ۲

باشد يا اموال منقول متعلق  متعاهد در دولت متعاهد ديگر ميدائم مؤسسه يك دولت  مقر
به پايگاه ثابتي كه در اختيار مقيم يك دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصي 

دائم  باشد، شامل عوايد ناشي از نقل و انتقال مقر مستقل در دولت متعاهد ديگر مي
بور، مشمول ماليات آن دولت متعاهد يا پايگاه ثابت مز) تنهايي يا همراه با كل مؤسسه به(

  .شود ديگر مي
ها،  ها، قايق ـ عوايد حاصل توسط مؤسسه يك دولت متعاهد از نقل و انتقال كشتي۳

المللي يا اموال  آهن مورد استفاده در حمل و نقل بين اي و راه وسايط نقليه هوايي يا جاده
آهن،  اي و راه يط نقليه هوايي يا جادهها، وسا ها، قايق منقول مرتبط با استفاده از اين كشتي

  .فقط مشمول ماليات آن دولت متعاهد خواهد بود
ـ عوايد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد از نقل و انتقال سهام يا ساير حقوق    ۴ 

 شراكتي در شركتي كه دارايي آن به طور مستقيم يا غيرمستقيم عمدتاً از اموال
د ديگر تشكيل شده است، مشمول ماليات آن دولت متعاهد واقع در دولت متعاهغيرمنقول 
  .شود ديگر مي
، )۱( ـ عوايد ناشي از نقل و انتقال هر مالي به غير از موارد مذكور در بندهاي ۵

فقط مشمول ماليات دولت متعاهدي كه انتقال دهنده مقيم آن است ) ۴(و ) ۳(، )۲(
  .خواهد بود
  ـ خدمات شخصی مستقل14ماده
اي يا ساير   حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد به سبب خدمات حرفهـ درآمد۱

فعاليتهاي مستقل، فقط در آن دولت متعاهد مشمول ماليات خواهد بود مگر آنكه اين 
شخص به منظور ارائه فعاليتهاي خود به طور منظم پايگاه ثابتي در دولت متعاهد ديگر 

مد فقط تا حدودي كه مربوط به آن  اختيار داشته باشد كه در اين صورت اين درآدر
  .پايگاه ثابت باشد، مشمول ماليات دولت متعاهد ديگر خواهد بود
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، به ويژه شامل فعاليتهاي مستقل علمي، ادبي، هنري» اي خدمات حرفه«ـ اصطالح ۲
پرورشي يا آموزشي و همچنين فعاليتهاي مستقل پزشكان، مهندسان، كارشناسان، 

  .باشد ، دندانپزشكان و حسابداران ميوكالي دادگستري، معماران
  ـ خدمات شخصی غیرمستقل15ماده
اين موافقتنامه، حقوق، مزد و ) ۲۰(و ) ۱۹(، )۱۸(، )۱۶( ـ با رعايت مقررات مواد۱

 دارد هاي مشابهي كه مقيم يك دولت متعاهد به سبب استخدام دريافت مي الزحمه حقساير 
آنكه استخدام در دولت متعاهد ديگر باشد مگر  فقط مشمول ماليات همان دولت مي

الزحمه حاصل از آن مشمول ماليات آن دولت متعاهد   شود كه در اين صورت حقانجام
  .شود ديگر مي
 الزحمه مقيم يك دولت متعاهد به سبب استخدامي ، حق)۱(رغم مقررات بند  ـ علي۲

 هد بودكه در دولت متعاهد ديگر انجام شده فقط مشمول ماليات دولت نخست خوا
  :مشروط بر آنكه

كننده در يك يا چند نوبت در آن دولت متعاهد ديگر  الف ـ جمع مدتي كه دريافت
اي كه در سال مالي  به سر برده است از يكصد و هشتاد و سه روز در دوره دوازده ماهه

  يابد تجاوز نكند، و  مربوط شروع يا خاتمه مي
 مقيم آن دولت متعاهد ديگر نيست الزحمه توسط يا از طرف كارفرمايي كه ب ـ حق

  پرداخت شود، و 
الزحمه بر عهده مقردائم يا پايگاه ثابتي نباشد كه كارفرما در دولت  پ ـ پرداخت حق

  .متعاهد ديگر دارد
الزحمه پرداختي توسط مؤسسه  رغم مقررات يادشده در اين ماده، حق ـ علي۳

اي  وسايط نقليه هوايي يا جادهيك دولت متعاهد در زمينه استخدام در كشتي، قايق، 
 المللي فقط مشمول ماليات آن دولت متعاهد آهن مورد استفاده در حمل و نقل بين و راه

  .خواهد بود
  الزحمه مدیران  حقـ 16ماده
الزحمه مديران و پرداختهاي مشابه ديگري كه مقيم يك دولت متعاهد به لحاظ  حق

نمايد،  يم دولت متعاهد ديگر تحصيل ميمديره شركت مق سمت خود به عنوان عضو هيأت
  .شود مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر مي

  ـ هنرمندان و ورزشکاران17ماده
ـ درآمدي كه مقيم يك دولت متعاهد به عنوان هنرمند، از قبيل هنرمند تئاتر، ۱

صي دان، يا به عنوان ورزشكار بابت فعاليتهاي شخ سينما، راديو يا تلويزيون، يا موسيقي
مشمول ) ۱۵(و ) ۱۴(رغم مقررات مواد  نمايد، علي خود در دولت متعاهد ديگر حاصل مي

  .شود ماليات آن دولت متعاهد ديگر مي
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ـ در صورتي كه درآمد مربوط به فعاليتهاي شخصي هنرمند يا ورزشكار در ۲
سمت خود به آن هنرمند يا ورزشكار تعلق نگرفته و عايد شخص ديگري شود، آن 

شود كه فعاليتهاي هنرمند يا ورزشكار در آن  مشمول ماليات دولت متعاهدي ميدرآمد 
  .گردد انجام مي
ـ درآمدي كه هنرمند يا ورزشكار بابت فعاليتهاي خود در چهارچوب موافقتنامه ۳

 )۲(و ) ۱( مول بندهايـنمايد از ش ت متعاهد تحصيل ميـفرهنگي ميان دو دول
  .باشد مستثني مي
  ازنشستگیـ حقوق ب18ماده
، حقوق بازنشستگي و ساير وجوه مشابه )۱۹(ماده ) ۲(ـ با رعايت مفاد بند ۱

 پرداختي به مقيم يك دولت متعاهد به ازاي خدمات گذشته فقط مشمول ماليات آن
  .دولت متعاهد خواهد بود

هذا، حقوق بازنشستگي و ساير وجوه مشابه مشروط بر آنكه پرداخت توسط  ـ مع۲
يگر يا مقردائم واقع در آن دولت صورت گيرد مشمول ماليات دولت مقيم آن دولت د

  .شود متعاهد ديگر نيز مي
، حقوق بازنشستگي و ساير موارد پرداختي )۲(و ) ۱(رغم مقررات بندهاي  ـ علي۳

موجب طرحهاي عمومي كه قسمتي از نظام تأمين اجتماعي يك دولت متعاهد يا مقام  به
  .يات آن دولت متعاهد خواهد بودمحلي آن است، فقط مشمول مال

  ـ خدمات دولتی19ماده
هاي مشابه پرداختي توسط يك دولت  الزحمه ـ حقوق، دستمزد و ساير حق۱

متعاهد يا مقام محلي آن به شخص حقيقي بابت خدمات انجام شده براي آن دولت يا 
 كه ذلك، در صورتي مع. مقام محلي فقط مشمول ماليات آن دولت متعاهد خواهد بود

خدمات در آن دولت ديگر و توسط شخص حقيقي مقيم آن دولت انجام شود، اين 
ها فقط مشمول ماليات دولت متعاهد ديگر خواهد بود، مشروط بر آنكه آن  الزحمه حق

  :شخص مقيم
  ـ تابع آن دولت متعاهد ديگر بوده، يا  

  .ـ صرفاً براي ارائه خدمات مزبور، مقيم آن دولت نشده باشد
ق بازنشستگي پرداختي توسط يك دولت متعاهد يا از محل صندوق ايجاد شده ـ حقو۲

از طرف آن دولت يا مقام محلي آن به فردي درخصوص خدماتي كه براي آن دولت يا 
  .مقام محلي مزبور انجام داده است، فقط مشمول ماليات آن دولت متعاهد خواهد بود

خدمات ارائه شده درخصوص هاي بازنشستگي بابت  ـ در مورد حقوق و مقرري۳
دهد مقررات مواد  فعاليتهاي تجاري كه يك دولت متعاهد يا مقام محلي آن انجام مي

  .مجري خواهد بود) ۱۸(و ) ۱۶(، )۱۵(
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  ـ مدرسین، محصالن و محققان20ماده
منظور  ـ وجوهي كه محصل يا كارآموزي كه تبعه يك دولت متعاهد بوده و صرفاً به۱

برد، براي مخارج زندگي، تحصيل  در دولت متعاهد ديگر به سر ميتحصيل يا كارآموزي 
دارد، مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر نخواهد بود،  يا كارآموزي خود دريافت مي

  .مشروط بر آنكه پرداختهاي مزبور از منابع خارج از آن دولت ديگر حاصل شود
تبعه يك دولت الزحمه دريافتي توسط مدرس يا معلمي كه  ـ همچنين، حق۲

هايي  متعاهد بوده و به منظور تدريس يا انجام تحقيق علمي براي يك دوره يا دوره
برد، از ماليات آن  كه از يك سال تجاوز نكند در آن دولت متعاهد ديگر به سر مي

دولت متعاهد ديگر معاف خواهد بود، مشروط بر آنكه پرداختهاي مزبور از منابع خارج 
الزحمه و درآمد حاصل از  مفاد اين بند در مورد حق. اصل شوداز آن دولت ديگر ح

باشند، مجري  انجام تحقيقات براي اشخاص و مؤسساتي كه داراي اهداف تجاري مي
  .نخواهد بود

ـ دانشجو يا متعلم شخصي است كه مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت ۳
هاي علمي،  وزش در زمينهمتعاهد ديگر به منظور فعاليتهاي يادگيري، تحقيق يا آم

 صنعتي يا حقوقي، با اهداف غيرانتفاعي در دانشگاهها، مراكز آموزش عالي، انجمنهاي
  .هاي علميه حضور داشته باشد خيريه، و حوزه

  ـ سایر درآمدها21ماده
ـ اقالم درآمد مقيم يك دولت متعاهد كه در مواد قبلي اين موافقتنامه مورد حكم ۱

 هر كجا كه حاصل شود، صرفاً مشمول ماليات آن دولت متعاهد قرار نگرفته است، در
  .خواهد بود
) ۶(ماده ) ۲(ـ به استثناي درآمد حاصل از اموال غيرمنقول به نحوي كه در بند   ۲

كننده درآمد، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت  تعريف شده است، هرگاه دريافت
 به كسب و كار بپردازد يا از پايگاه ثابت واقع در دائم واقع در آن متعاهد ديگر از طريق مقر

آن خدمات شخصي مستقل انجام دهد و حق يا اموالي كه درآمد درخصوص آن حاصل 
مجري ) ۱(دائم يا پايگاه ثابت به نحو مؤثري مرتبط باشد، مقررات بند  شده است با اين مقر

  . اعمال خواهد شد)۱۴(يا ) ۷(در اين صورت حسب مورد مقررات مواد . نخواهد بود
  ـ سرمایه22ماده
كه متعلق به مقيم يك ) ۶(ـ سرمايه متشكل از اموال غيرمنقول مذكور در ماده ۱

شده، مشمول ماليات آن دولت متعاهد  دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر واقع
  .شود ديگر مي
دائمي  ـ سرمايه متشكل از اموال منقولي كه بخشي از وسايل كسب و كار مقر۲

باشد يا اموال منقولي  كه مؤسسه يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر دارد مي
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پايگاه ثابتي است كه در اختيار مقيم يك دولت متعاهد به منظور انجام  كه متعلق به
باشد، مشمول ماليات آن دولت  خدمات شخصي مستقل در دولت متعاهد ديگر مي

  .شود متعاهد ديگر مي
آهن، مورد  اي و راه كل از كشتيها، قايقها، وسايط نقليه هوايي يا جادهـ سرمايه متش٣

المللي و همچنين اموال منقول مرتبط با استفاده از اين  استفاده در حمل و نقل بين
آهن فقط مشمول ماليات آن دولت  اي و راه كشتيها، قايقها، وسايط نقليه هوايي يا جاده

  .متعاهد خواهد بود
ديگر سرمايه مقيم يك دولت متعاهد فقط مشمول ماليات آن دولت ـ كليه موارد ٤

  .خواهد بود
  ـ آیین حذف مالیات مضاعف23ماده
اي  ـ در صورتي كه مقيم يك دولت متعاهد درآمدي حاصل كند يا سرمايه١
كه طبق مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات دولت متعاهد ديگر شود،  باشد داشته

  :هد داددولت نخست اجازه خوا
الف ـ مبلغي برابر با ماليات بر درآمد پرداختي در آن دولت متعاهد ديگر از ماليات 

  .بر درآمد آن مقيم كسر شود
ب ـ مبلغي برابر با ماليات بر سرمايه پرداختي در آن دولت متعاهد ديگر از ماليات 

  .بر سرمايه آن مقيم كسر شود
 ات نبايد از ميزان مالياتي كه پيش از كسر،ذلك در هر يك از دو مورد، اينگونه كسور مع

  .گرفته، بيشتر باشد حسب مورد به درآمد يا سرمايه تعلق مي
ـ در صورتي كه طبق هر يك از مقررات اين موافقتنامه درآمد حاصل يا سرمايه ٢

تواند  متعلق به مقيم يك دولت متعاهد از ماليات آن دولت معاف باشد، دولت مزبور مي
مانده درآمد يا سرمايه اين مقيم، درآمد يا  فيت، در محاسبه ماليات بر باقيرغم معا علي

  .سرمايه معاف شده را منظور كند
  ـ عدم تبعیض24ماده
گونه ماليات يا  ـ اتباع يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر، مشمول هيچ١

 اتباع دولت متعاهد تر يا غير از ماليات يا الزاماتي است كه الزامات مربوط به آن كه سنگين
 .ديگر تحت همان شرايط مشمول آن هستند يا ممكن است مشمول آن شوند، نخواهند بود

 ، اين مقررات شامل اشخاصي كه مقيم يك يا هر دو دولت متعاهد)١(رغم مقررات ماده  علي
  .نيستند نيز خواهد بود

 شود هد ديگر اخذ ميمالياتي كه از مقر دائم مؤسسه يك دولت متعاهد در دولت متعا ـ ٢
 دهند ها را انجام مي نبايد از ماليات مؤسسات آن دولت متعاهد ديگر كه همان فعاليت

  .نامساعدتر باشد



 

 ـ ۴۳۸ ـ 

ـ مؤسسات يك دولت متعاهد كه سرمايه آنها كالً يا جزئاً به طور مستقيم يا ٣
 در باشد، غيرمستقيم در مالكيت يا در كنترل يك يا چند مقيم دولت متعاهد ديگر مي
تر يا غير از  دولت نخست مشمول هيچ گونه ماليات يا الزامات مربوط به آن كه سنگين

ماليات و الزاماتي است كه ساير مؤسسات مشابه در دولت نخست مشمول آن هستند يا 
  .ممكن است مشمول آن شوند، نخواهند شد

) ٦(يا بند ) ١١(ماده ) ٧(، بند )٩(ماده ) ١(ـ به جز در مواردي كه مقررات بند ٤
هاي پرداختي توسط  االمتياز و ساير هزينه هاي مالي، حق شود، هزينه اعمال مي) ١٢(ماده 

 مؤسسه يك دولت متعاهد به مقيم دولت متعاهد ديگر از لحاظ تعيين ميزان درآمد مشمول
ماليات آن مؤسسه، تحت همان شرايطي قابل كسر خواهد بود كه چنانچه به مقيم دولت 

همچنين هرگونه دين مؤسسه يك دولت متعاهد به مقيم . ت شده بودنخست پرداخ
دولت متعاهد ديگر از لحاظ تعيين ميزان سرمايه مشمول ماليات آن مؤسسه، تحت همان 

  .شد شرايطي قابل كسر خواهد بود كه اگر دين مزبور به مقيم دولت نخست پرداخت مي
ك دولت متعاهد را ملزم نمايد كه اي تعبير نخواهد شد كه ي  ـ اين مقررات به گونه٥

هر نوع مزاياي شخصي، بخشودگي و تخفيف مالياتي را كه به علت احوال شخصيه يا 
نمايد به اشخاص مقيم دولت  هاي خانوادگي به اشخاص مقيم خود اعطاء مي مسؤوليت

  .متعاهد ديگر نيز اعطاء كند
  ـ آیین توافق دوجانبه25ماده
ت متعاهد بر اين نظر باشد كه اقدامات يك يا هر دو ـ در صورتي كه مقيم يك دول١

دولت متعاهد در مورد وي از لحاظ مالياتي منتج به نتايجي شده يا خواهد شد كه 
بيني شده در  نظر از طرق احقاق حق پيش باشد، صرف با اين موافقتنامه نمي منطبق

يتدار دولت متعاهدي تواند اعتراض خود را به مقام صالح قوانين ملي دولتهاي مزبور، مي
باشد به مقام ) ٢٤(ماده ) ١(كه مقيم آن است يا چنانچه مورد او مشمول بند 

اعتراض بايد ظرف سه سال . صالحيتدار دولت متعاهدي كه تبعه آن است، تسليم نمايد
از تاريخ نخستين اطالع از اقدامي كه به اعمال ماليات مغاير با مقررات اين موافقتنامه 

  .تسليم شودمنتهي شده 
ـ اگر مقام صالحيتدار اعتراض را موجه بيابد ولي خود نتواند به راه حل مناسبي ٢

باشد، خواهد كوشيد كه  برسد، براي اجتناب از اخذ مالياتي كه مطابق اين موافقتنامه نمي
  .از طريق توافق متقابل با مقام صالحيتدار دولت متعاهد ديگر موضوع را فيصله دهد

حيتدار دو دولت متعاهد تالش خواهند كرد كه كليه مشكالت يا ـ مقامات صال٣
شبهات ناشي از تفسير يا اجراي اين موافقتنامه را با توافق دوجانبه فيصله دهند و 

توانند به منظور حذف ماليات مضاعف در مواردي كه در اين موافقتنامه  همچنين مي
  .بيني نشده است با يكديگر مشورت كنند پيش



 

 ـ ۴۳۹ ـ 

توانند به منظور حصول توافق در موارد  ت صالحيتدار دو دولت متعاهد ميـ مقاما٤
مقامات صالحيتدار با مشورت . بندهاي پيشين مستقيماً با يكديگر ارتباط حاصل كنند

ها، شرايط، روشها و فنون مقتضي را براي اجراي آيين توافق دوجانبه مندرج  يكديگر، آيين
  .آورند در اين ماده فراهم مي

  ـ تبادل اطالعات26ماده
ـ مقامات صالحيتدار دو دولت متعاهد اطالعات ضروري براي اجراي مقررات ١

اين موافقتنامه يا براي اجراي قوانين داخلي غير مغاير با اين موافقتنامه را كه مربوط 
) ١(مفاد ماده . هاي مشمول اين موافقتنامه باشد، مبادله خواهند كرد به ماليات

هر نوع اطالعاتي كه به وسيله يك . شود ل اطالعات مزبور نميموجب تحديد تباد
اي كه اطالعات به دست آمده تحت  شود، به همان شيوه دولت متعاهد دريافت مي

شود به صورت محرمانه تلقي خواهد شد و فقط  قوانين داخلي آن دولت نگهداري مي
امر تشخيص، وصول، براي اشخاص يا مقامات از جمله دادگاهها و مراجع اداري كه به 

هاي  هاي مربوط به ماليات خواهي اجراء يا پيگيري اشتغال دارند يا در مورد پژوهش
اشخاص يا مقامات . كنند، فاش خواهد شد گيري مي مشمول اين موافقتنامه تصميم

آنان . ياد شده، اطالعات را فقط براي چنين مقاصدي مورد استفاده قرار خواهند داد
هاي علني دادگاهها يا طي تصميمات  العات را در جريان دادرسيتوانند اين اط مي

  .قضائي فاش سازند
 در هيچ مورد به نحوي تعبير نخواهد شد كه يك دولت متعاهد را) ١(ـ مقررات بند ٢

  :وادار سازد
  .الفـ  اقدامات اداري خالف قوانين و رويه اداري خود يا دولت متعاهد ديگر اتخاذ نمايد

را فراهم نمايد كه طبق قوانين يا روش اداري متعارف خود يا دولت ب ـ اطالعاتي 
  .متعاهد ديگر قابل تحصيل نيست

پ ـ اطالعاتي را فراهم نمايد كه منجر به افشاي هر نوع اسرار تجاري، شغلي، 
 اي يا فرآيند تجاري شود يا افشاي آن خالف خط مشي عمومي صنعتي، بازرگاني يا حرفه

  .باشد) نظم عمومي(
  ـ اعضاي هیأتهاي نمایندگی و مأموریتهاي سیاسی و مناصب کنسولی27ماده

 هاي مقررات اين موافقتنامه بر امتيازات مالياتي اعضاي هيأتهاي نمايندگي و مأموريت
 الملل يا مقررات سياسي يا مناصب كنسولي كه به موجب قواعد عمومي حقوق بين

  .، تأثيري نخواهد داشتباشند هاي خاص از آن برخوردار مي موافقتنامه



 

 ـ ۴۴۰ ـ 

  االجراء شدن ـ الزم28ماده
 ـ دولتهاي متعاهد طبق قوانين و مقررات، توسط هيأت وزيران و مجالس قانونگذاري١

 خود اين موافقتنامه را تصويب و اسناد تصويب را در اسرع وقت مبادله خواهند كرد تا
  .االجراء شود الزم

ب قوت قانوني خواهد يافت و مقررات آن ـ اين موافقتنامه با مبادله اسناد تصوي٢
اي كه در اول سال تقويمي متعاقب سالي كه اين   مورد آن قسمت از درآمد و سرمايهدر

 شود يا موجود است به مورد موافقتنامه در آن قوت قانوني يافته است يا بعد از آن حاصل مي
  .اجراء گذارده خواهد شد

  ـ فسخ29ماده
االجراء  كه توسط يك دولت متعاهد فسخ نشده الزماين موافقتنامه تا زماني 

تواند اين موافقتنامه را از طريق مجاري  هر يك از دولتهاي متعاهد مي. خواهد بود
سياسي، با ارائه يادداشت فسخ، حداقل شش ماه قبل از پايان هر سال تقويمي بعد از 

در اين صورت . فسخ نمايدگردد،  االجراء مي دوره پنجساله از تاريخي كه موافقتنامه الزم
اي كه در اول سال تقويمي  اين موافقتنامه در مورد آن قسمت از درآمد و سرمايه

متعاقب سالي كه اين يادداشت فسخ تسليم شده است يا بعد از آن موجود باشد يا 
  .حاصل شود، اعمال نخواهد شد

سي برابر با  هجري شم١٥/٤/١٣٩٠اين موافقتنامه در بغداد در دو نسخه در تاريخ 
 ميالدي برابر با به زبانهاي عربي، فارسي و انگليسي تنظيم گرديد كه هر سه ٦/٧/٢٠١١

در صورت اختالف در تفسير، متن انگليسي حاكم . متن از اعتبار يكسان برخوردار است
  .خواهد بود

براي گواهي مراتب باال، امضاءكنندگان زير كه از طرف دولت متبوع خود به طور 
  .باشند، اين موافقتنامه را امضاء نمودند مجاز ميمقتضي 

  از طرف دولت جمهوري عراق  از طرف دولت جمهوري اسالمی ایران
  الدین حسینی                     دکتر رافع حیاد العیساوي     دکتر سید شمس

             وزیر دارایی           وزیر امور اقتصادي و دارایی
: ه واحده و دو تبصره منضم به متن موافقتنامه، شاملقانون فوق مشتمل بر ماد

مقدمه و بيست و نه ماده در جلسه علني روز دوشنبه مورخ پنجم خرداد ماه يكهزار و 
 تأييد  به٢٨/٣/١٣٩٣سيصد و نود و سه مجلس شوراي اسالمي تصويب شد و در تاريخ 

  .شوراي نگهبان رسيد
  رئيس مجلس شوراي اسالمي ـ علي الريجاني


	Jelde Nashrie  1063 CMYK.pdf
	Untitled




