
 

 صفحه كنندهدستگاه اجراء تاريخ تصويب وحدت رويه) اءعنوان مندرجات (قوانين و مقررات و مصوبات آر

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، موضوع نحوه برقراري و وصول عوارض از  ١٥٣٠رأي شماره 
 دهندگان خدمات توليدكنندگان كاالها و ارائه

 ١ شوراي اسالمي شهر تهران ٢٤/٩/١٣٩٣

 ٣ شعب ديوان عدالت و ساير مراجع اداري ٢٤/٩/١٣٩٣ االرض هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، موضوع اخذ عوارض حق ١٥٠١ـ ١٥٢٧هاي  رأي شماره

 ٤ شعب ديوان عدالت و ساير مراجع اداري ٢٤/٩/١٣٩٣ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، موضوع نحوه نقل و انتقال فرهنگيان ١٥٣٢رأي شماره 

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، موضوع برقراري حكم بازنشستگي  ١٥٠٠ي شماره رأ
 مستخدمان رسمي دولت براساس سنوات خدمت

 ٥ شعب ديوان عدالت و ساير مراجع اداري ٢٤/٩/١٣٩٣

كل كشور به شركت  ١٣٩٣تخصيص مبلغي از اعتبارات بودجه سال در خصوص نامه  تصويب
 سازمان صدا و سيما و ارتش جمهوري اسالمي ايران ارتباطات زيرساخت بابت بدهي

١٧/١٠/١٣٩٣ 
ـ وزارت ارتباطات و وزارت  امور اقتصادي و دارايي 

ـ وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي  فناوري اطالعات 
ـ سازمان مديريت و برنامه  ريزي كشور  مسلح 

 سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران

٦ 

 ) ضوابط اجرايي١١ين مصاديق مصرف اعتبارات موضوع ماده (نامه در خصوص تعي تصويب
 كل كشور  ١٣٩٣قانون بودجه سال  

وزارت نيرو ـ سازمان حفاظت محيط زيست  ١٧/١٠/١٣٩٣
 ٦ ريزي كشور سازمان مديريت و برنامه

ـ وزارت امور اقتصادي و راه و شهرساوزارت  ١٧/١٠/١٣٩٣ ١٣/٨/١٣٨٢هـ مورخ ٢٩١٢١/ت٣٦٤٣٣نامه شماره  ) تصويب٢اصالح بند ( زي 
ـ سازمان مديريت و برنامه  ريزي كشور دارايي 

٧ 

 مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع مشهد:
 ـ حوزه مركزي: بافت پيرامون حرم مطهر و بافت تاريخي٣ 

 شوراي شهرسازي و معماري ٨/١٠/١٣٩٣
 استان خراسان رضوي

٧ 

 ٨ شوراي شهرسازي و معماري استان يزد ١٧/٩/١٣٩٣ شهر تفت شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح توسعه و عمران (جامع) مصوبه شوراي عالي

هاي جامع و تفصيلي  مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص عدم انطباق طرح
 شهر تهران ـ اصالحيه

٨/١٠/١٣٩٣ 
 شوراي شهرسازي و معماري استان تهران

 شهرداري تهران
 شوراي اسالمي شهر تهران

٨ 

 ٨ ــ ــ مشورتي اداره كل حقوقي قوة قضائيه هاي هنظري

 

 

 

 

 ١٤/١٠/١٣٩٣                                                                       ٩١/١٣٠٥رهشما
 ٩١/١٣٠٥: روندهالسه پک    ١٥٣٠ :ماره دادنامهش    ٢٤/٩/١٣٩٣: خ دادنامهتاري

 يوان عدالت اداريد يأت عموميه :مرجع رسيدگي
 شرکت گاز استان تهران :يشاك

 ٢١/١١/١٣٨٦ـ ١٩٥٥٢/١٠١٨/١٦٠ابطال مصوبه شماره :موضوع شکايت و خواسته
 شهر تهران  ياسالم يشورا

ابطال مصوبه شماره  يشرکت گاز استان تهران به موجب دادخواست :گردش کار
در  شهر تهران را خواستار شده و ياسالم يشورا ٢١/١١/١٣٨٦ ـ١٩٥٥٢/١٠١٨/١٦٠
 ن خواسته اعالم کرده است که:ييجهت تب

 شوراي اسالمي شهر تهران ٢١/١١/١٣٨٦شهرداري تهران در اجراي مصوبه مورخ «
 تحت عنوان مشاغل (مجوز اخذ عوارض از فعاليت شرکتهاي ١٩٥٥٢/١٠١٨/١٦٠به شماره 

مستقر در شهر تهران) مبادرت به صدور  يادها و نهادهايبه بن وابسته يو شرکتها يدولت
 يتحت عنوان عوارض مشاغل کرده است. در حال يقبوض عوارض و مطالبه مبالغ هنگفت

ن يت قوانيه عدم رعايمصوبه موصوف از زاو ياعتبار يل الذکر بيکه با استناد به ادامه ذ
 استدعاست.ابطال مصوبه مورده يالنها و يدگيرس يناظر بر موضوع محرز بوده، لذا تقاضا

ـ همان گونه که آن مقام عالي استحضار دارند اساساً تبادر لغوي، عرفي و عقلي واژه ١
 شده هستند ازاء خدمات ارائه يابد و به عبارتي مابه موضوعيت مي» خدمات«در مقابل » عوارض«

مستقيم برخوردار شود، حال  بايد از نوعي خدمات و انتفاع کننده عوارض مي و اصوالً پرداخت
 طرف شهرداري همچون عوارض ساليانه، آن که در مانحن فيه و نظر به اخذ عوارض متعدد از

عوارض پسماند و ... مطالبه عوارضي تحت عنوان عوارض مشاغل بدون آن که ارائه خدمات 
 را ندارد. خاصي از اين جهت از سوي شهرداري قابل تصور باشد قابليت طرح، استماع و اجابت

 ١٣٩٣ماه  دي هفتمبيست و  شنبه

 ٢٠٣٥١ شماره سال هفتادم 

 ها مهها ـ آئيننا ـ  عهدنامه  هاي قضائي ـ رويه مذاكرات �لس شوراي اس�ميـ  قوان� شامل :      

    هيهاگها و آ ها ـ اساسنامه نامه ها ـ تصميم نامه تصويب                    تومان ١٠٠تك شماره

)٧٤٥( 
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ام شرکت کالً متعلق ـان تهران، سهـنامه شرکت گاز استـ) اساس٤حسب ماده ( ـ٢
گاز،  ي) اساسنامه شرکت مل٤گر وفق ماده (يران بوده و از طرف ديگاز ا يبه شرکت مل

است که مطابق ضوابط  يالً صد در صد دولتنفت و مآ يه سهام آن متعلق به شرکت مليکل
ن معتبر و يوفق قوان بايد مي يدولت يهر گونه پرداخت از طرف شرکتها يمقررات جار و

 رد.يصورت پذ ءاالجرا الزم
) ١ح مؤکد در سطر نخست آن به استناد تبصره (يعنه حسب تصر ـ مصوبه معترض٣ٌ

 يو فرهنگ ي، اجتماعياز قانون برنامه سوم توسعه اقتصاد يقانون اصالح مواد ٥ل ماده يذ
مصوب شده است حال آن که » ع عوارضيقانون تجم« ران موسوم به يا ياسالم يرجمهو

مترتب بر آن، مطابق مدلول  ييقانون مورد استناد اساساً نظر به مشکالت و تبعات اجرا
ن راستا يحاً نسخ شده است که در ايصر» ات بر ارزش افزودهيقانون مال«  ٥٢ح ماده يصر

ن ين خاص و عام ناظر بر موضوع چنيه قوانيکلر ماده موصوف ضمن نسخ يقسمت اخ
 برقراري و دريافت هر گونه ماليات غيرمستقيم و عوارض ديگر از توليدکنندگان«دارد:  اشعار مي

 ين خصوص مفاد رأيدر ا» باشد ميخدمات ممنوع  دهندگان کاالها و ارائه کنندگان و وارد
(دادنامه  ٥٥٥/٨٨شماره هـ/به  يوان عدالت اداريد يأت عموميه يصادر شده از سو

 ـ١٤٧٦صادر شده شماره  يح به رفع اثر از رأيو تصر ٢٨/٨/١٣٩١ ـ) ٥٥٠شماره
، ياز قانون برنامه سوم توسعه اقتصاد يبه واسطه نسخ قانون اصالح مواد ١٢/١٢/١٣٨٦

ات بر ارزش يت و شمول قانون ماليع عوارض) و حاکمي(قانون تجم يو فرهنگ ياجتماع
آن داللت  ياستدالل يصادر شده و مبان ير به اتخاذ وحدت مالک از مفاد رأافزوده و نظ

 مصوبه مورد نزاع و اختالف را دارد. ياعتبار يتمام و مطلق بر ب
نحوه وضع و  يياجرا نامه آيين« ٣ر مصوبه موصوف مستند به ماده گياز طرف د ـ٤

ب شده است، ياستوار و تصو ٧/٧/١٣٧٨مصوب » ياسالم يوصول عوارض توسط شورا
صادر شده از  يموصوف حسب رأ نامه آيينمورد نزاع و مبتالبه  يحال آن که اوالً: قسمتها

(دادنامه شماره  ٣/١٠/١٣٨٢ ـ٨١/٢٨٣به شماره هـ/ يوان عدالت اداريد يأت عموميه
صدرالذکر  نامه آيينشهر به  ياسالم ين استناد مصوبه شوراي) ابطال شده است. بنابرا٣٦١

ماده مارالذکر اساساً هت و محکوم به رد و بطالن است دوم آن که بر فرض اعتبار، فاقد وجا
الً شمول منطوق آر موسع و ميت تفسياست و قابل» يديتول ـ يصنف يواحدها«ناظر بر 

به ادارات » يديتولي ـ صنف«ت يرا ندارد تا با انتساب وصف و ماه يماده بر ادارات دولت
 افت شود.يعوارض مشاغل درت آنها ياز باب فعال يدولت

ات بر ارزش ي) قانون مال٥٠) ماده (١ح تبصره (يمطابق منطوق و مفهوم صر ـ ٥
د زمان يد به قيد مفيشهر در وضع عوارض جد ياسالم يار شورايافزوده، نه تنها حدود اخت

 است. حال آن که» محلي«متر از آن اختيار موصوف مقيد و متصف به وصف ـاست، بلکه مه
ن راستا مصوبات ينبوده و در ا يگاز محل يت شرکت مليه اساساً حوزه فعالينحن فدر ما

زد حسب آراء صادر شده يشهرستان قائم شهر و  ياسالم يمشابه صادر شده توسط شورا
ـ  ٨٧/٢٩١و هـ/ ٢٨/٦/١٣٨٩ ـ ٨٨/٦٣٣هـ/هاي  وان به شمارهيد يأت عمومياز ه
 ابطال شده است. ٣٠/٤/١٣٨٨

 يف و انتخابات شورايالت، وظاي) قانون تشک٧٧ح ماده (يروفق منطوق ص ـ ٦
 ١٤(ب) و (ت) ماده  ين بندهايآن و همچن يو اصالحات بعد ١٣٧٥مصوب  ياسالم
شهر ...  ياسالم ينسخ شده نحوه وضع و وصول عوارض توسط شورا يياجرا نامه آيين

ت يرض به رعان عواييشهر در وضع و تع ياسالم يار شورايموضوع اخت ٧/٧/١٣٧٨مصوب 
د و منوط شده يو سازمانها و شرکتها مق يدات و درآمد اهاليبا تول ينييتناسب عوارض تع

، مقرره آمره يصيتخصهاي  ت بودجهيو نظر به وضع يط فعلياست. حال آن که در شرا
 نبوده است. يشهر تهران ملحوظ و مرع ياسالم يچ عنوان از طرف شورايفوق به ه
ن و ضوابط ين امر که وفق قوانياالشعار و با امعان نظر به ا فوق هذا نظر به مراتب يعل

وفق  بايد ميلزوماً  يدولت ياز طرف شرکتها و سازمانها يپرداخت هر گونه وجه يجار
مصوبه  يرد، حال آن که اعتبار و الزام قانونيصورت پذ ءاالجرا ن و مقررات معتبر و الزميقوان

ار يد و بلکه خالف قانون و خارج از حدود اختيدموصوف نظر به مراتب معنونه محل تر
و صدور حکم بر ابطال مصوبه  يأت عمومياست لذا طرح موضوع در ه ياسالم يشورا

 »مذکور مورد استدعاست.
 ر است:يمتن مصوبه مورد اعتراض به قرار ز

از قانون برنامه سوم توسعه  ي) قانون اصالح مواد٥ل ماده (ي) ذ١به استناد تبصره («
و وصول  يبرقرار يران و چگونگيا ياسالم يجمهور يو فرهنگ ي، اجتماعيتصاداق

 يواردات يخدمات وکاالها دهندگان کاال، ارائه کنندگان دير وجوه از توليعوارض و سا
 ي) قانون محاسبات عموم٩٠ت قانون لغو ماده (يبا رعا ياسالم يمصوب مجلس شورا

نحوه وضع و وصول عوارض توسط  يياجرا امهن آيين) ١٤) و (٣و مواد ( ١٣٦٦مصوب سال 
ياست س يو در راستا ٧/٧/١٣٧٨شهر، بخش و شهرک مصوب  ياسالم يشوراها
 يشهر تهران ناش يوخدمات يعمرانهاي  نهياز سرشکن شدن هز يريو جلوگ ييزداتمرکز

مستقر در  يادها و نهادهايوابسته به بن يو شرکتها يدولت يت شرکتهاياز حضور و فعال
 يتهران موظف است از ابتدا ير شهروندان، شهردارير و سايب پذيتهران بر اقشار آس شهر
در شهر تهران به شرح  الذکر فوقات مؤسس ت ازينسبت به وصول عوارض فعال ١٣٨٧سال 

 د:يل اقدام نمايذ
 
 

  =Tتيعوارض ماهانه فعال
 = Sمساحت بنا 

 = Pقانون مالياتهاي مستقيم  ٦٤ماده قيمت يک مترمربع آخرين ارزش معامالتي امالک موضوع 
 =bال)ير١٠٠٠٠ه (يعوارض پا

 =kوستيل مطابق جدول پيب تعديضر
باشند  يشه ميکه مشمول عوارض کسب و پ يدولت يتبصره: آن دسته از شرکتها  

 »ن مصوبه نخواهند بود.يمشمول ا
حه يشهر تهران به موجب ال ياسالم يس شورايت مذکور، رئيدر پاسخ به شکا

 ح داده است که:يتوض ١٤/٢/١٣٩٢ ـ٢٢٤٧/١٦٠ماره ش
 ٩١٠٩٩٨٠٩٠٠٠٩٦٥٢٢با شماره  ٩١/١٣٠٥احتراماً، عطف به پرونده کالسه «

 مديريت دفتر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ثبت شده ١١/١٢/١٣٩١ موضوع مکاتبه مورخ
ص شهر تهران در خصو ياسالم يرخانه شورايدر دب ١٨/١/١٣٩٢ ـ٢٦٤/١٦٠به شماره 

ابطال مصوبه شماره «ارسال نسخه دوم دادخواست شرکت گاز استان تهران به خواسته 
بر اخذ عوارض از  يمبن» شهر تهران ياسالم يشورا ٢١/١١/١٣٨٩ ـ١٩٥٥٢/١٠١٨/١٦٠

 :رساند مياد شده به استحضار يل را در رد خواسته ي...، مراتب ذ يدولت يت شرکتهايفعال
 يمستندات قانون ـ١
 قانون تشکيالت، ٧١ماده  ١٦گونه که مستحضريد، حسب مندرجات بند  ـ همان١ـ١

 و اصالحات ١/٣/١٣٧٥وظايف و انتخابات شوراي اسالمي کشور و انتخاب شهرداران مصوب 
» زان آنير نوع و ميين تغيا لغو عوارض شهر و همچني يح برقراريب لوايتصو« آن،  يبعد

 شهر است. ياسالم يت شورايدر صالح
قانون ماليات  ٥٠ذيل ماده  ١مان گونه که مستحضريد بر مبناي تبصره ـ هـ١ـ٢

ن قانون مشخص يف آنها در ايکه تکل ي، وضع عوارض محل١٣٨٧ارزش افزوده مصوب  بر
 شهر و بخش است. ياسالم ينشده بر عهده شورا

 ٥مفهوم مخالف ماده  يب مصوبه مورد بحث، بر مبناين در زمان تصويهمچن ـ١ـ٣
 يجمهور يو فرهنگ ي، اجتماعياز قانون برنامه سوم توسعه اقتصاد يح موادقانون اصال

دکنندگان کاال، ير وجوه از توليو وصول عوارض و سا يبرقرار يران و چگونگيا ياسالم
ع يمعروف به قانون تجم ٢٢/١٠/١٣٨١مصوب  يواردات يخدمات و کاالها دهندگان ارائه

ن مفهوم مخالف است، وضع يل بر وجود ايلن ديآن که بهتر ١عوارض و منطوق تبصره 
 يف آن روشن نشده بود به عهده شوراين قانون تکليا ٤که در ماده  ينيعناو يعوارض برا

قانون  يياجرا نامه آيين ١٦و ماده  ١ماده » ب«شهر تهران قرار داده شده بود. بند  ياسالم
شماره  يرسم ران مندرج در روزنامهيأت وزيه ٢٨/١٢/١٣٨١ع عوارض مصوب يتجم

شهرها در  ياسالم يت شوراهايصالح بيني پيشد يز به وضوح مؤين ٢٣/١/١٣٨٢ـ١٦٩٢٧
 ن گونه عوارض بوده است.يوضع ا

 شرکت گاز استان تهران: يميمندرجات دادخواست تقد ـ٢
د ي، همان گونه که مستحضريدادخواست شاک ١در خصوص مندرجات بند  ـ٢ـ١
» عوارض«ز از يتفاوت دارد. قانونگذار ن» خدمات يبها«ن تاً با عنوايماه» عوارض«عنوان 

کشور و  ياسالم يف و انتخابات شورايالت، وظايقانون تشک ٧١ل ماده يذ ١٦در بند 
 ٢٦در بند » خدمات يبها«سخن گفته و عنوان  ١/٣/١٣٧٥انتخاب شهرداران مصوب 

 ن قانون ذکر شده است.يا ٧١ل ماده يذ
اساسنامه شرکت گاز استان تهران  ٤به ماده  يکدادخواست شا ٢در بند  ـ٢ـ٢

د که يحه مالحظه فرمودين اليا يل مستندات قانونيذهاي  استناد شده است. در شماره
 صورت گرفته است. يمستندات قانون يوضع عوارض در خصوص مورد بر مبنا

ع عوارض و يقانون تجم ٥ل ماده يذ ١به تبصره  يدادخواست شاک ٣در بند  ـ٢ـ٣
 ات بر ارزش افزوده استناد شده است:يقانون مال ٥٢ ماده

حه حاضر به استحضار رسانده شد، در ي) ال١ـ٣همان گونه که در شماره ( ـ٢ـ٣ـ١
جه ين نشده است و در نتييتع يدولت يشرکتها يبرا يف خاصيع عوارض تکليقانون تجم

مرجع صالح  شهر ياسالم يحه حاضر، شورايال ١ـ٣به استناد مراتب معروض در شماره 
 بر عوارض در خصوص مورد است.

ات بر ارزش افزوده يقانون مال ٥٢به ماده  يدادخواست شاک ٣در متن بند  ـ٢ـ٣ـ٢
 ١٣٨٦که مصوبه مورد اعتراض در سال  ياستناد شده است. در حال ١٧/٧/١٣٨٧مصوب 
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ود. نخواهد ب ين قانون ناظر به مقررات مصوب قبليجه ايده است و در نتيب رسيبه تصو
 ) حاضر به استحضار رسانده شد،١ـ٢صرف نظر از اين ايراد، همان گونه که در اليحه شماره (

 يجه شوراين نشده و در نتييات بر ارزش افزوده تعيدر قانون مال يفيدر خصوص مورد تکل
 شهر صالح وضع عوارض مورد اعتراض خواهد بود. ياسالم

أت يه ٣٦١هران به دادنامه دادخواست شرکت گاز استان ت ٤در شماره  ـ٢ـ٤
اد شده يل موارد ياستناد شده است. همان گونه که در ذ يوان عدالت اداريد يعموم

ع يمقررات قانون تجم اد شده ازيموضوع دادنامه  نامه آييند، خروج ييفرما يمالحظه م
از مقررات صورت  يچ گونه خروجيه، هيف اعالم شده است. در مانحن يقانونغير عوارض

 اد شده بالوجه است.ي يته و ادعانگرف
ن شرکت يت ايدادخواست شرکت گاز استان تهران ادعا شده فعال ٥در شماره  ـ٢ـ٥

ن شرکت است. محدوده ين ادعا مالحظه عنوان ايرد ا يل براين دلياست. بهتر يمل
ن حوزه ييدر تع يگاز دخالت يت شرکت ملين شرکت استان تهران است و فعاليت ايفعال
 شرکت گاز استان تهران ندارد.ت يفعال

 ل است.يبالدل يدادخواست شرکت گاز استان تهران ادعا ٦مندرجات بند  ـ٢ـ ٦
شهر در وضع عوارض  ياسالم يت شورايبر صالح يبا توجه به موارد معروضه مبن

 »مورد استدعاست. يمي، رد دادخواست تقديدولت يت شرکتهايفعال يبرا
، مستشاران و ء اد شده با حضور رؤسايخ يدر تار يوان عدالت اداريد يأت عموميه

ت آراء به شرح آينده ي، با اکثريس از بحث و بررسـل شد. پيوان تشکيب دـدادرسان شع
 .کند ميمبادرت  يبه صدور رأ

 هيأت عمومي رأي
، ياز قانون برنامه سوم توسعه اقتصاد يقانون اصالح موادک يبه موجب ماده 

ر يو وصول عوارض و سا يبرقرار يران و چگونگيا ياسالم يجمهور يو فرهنگ ياجتماع
، ١٣٨١مصوب سال  يواردات يخدمات و کاالها دهندگان دکنندگان کاال، ارائهيوجوه از تول

دکنندگان ياز تول يو محل يات و عوارض اعم از مليهر گونه وجوه از جمله مال يبرقرار
ن قانون مجاز       يصرفاً به موجب ا يرداتوا ين کاالهايخدمات و همچن دهندگان کاالها، ارائه

انواع  ير وجوه برايهر گونه عوارض و سا يقانون مذکور، برقرار ٥است و مطابق ماده 
ن يا ٤ن آن دسته از خدمات که در ماده يو همچن يديتول يو کاالها يواردات يکاالها

ارض بـر درآمدها عو ين برقرارين شده است همچنيات و عوارض آنها معيف ماليقانون تکل
و گذاري  ات، سـود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپردهيو مـأخذ محاسبه مال

 يمجاز توسط شوراها يبانکي غيراشخاص نزد بانکها و مؤسسات اعتبار يات مالير عمليسا
قانون مزبور، وضع  ٥ماده  ١ر مراجع ممنوع اعالم شده است و در تبصره يو سا ياسالم

ط مذکور در يت شرايبا رعا يک از عوارض محليش نرخ هر يا افزايد يجد يلعوارض مح
اد شده که تا ي ياست. نظر به مقررات قانون ياسالم يت شوراياد شده در صالحيتبصره 

، معتبر و مجرا ١٣٨٧ات بر ارزش افزوده مصوب سال يشدن قانون مالء االجرا زمان الزم
ت به صورت يت مشموالن مصوبه مورد شکايالن که حوزه فعيبوده است و توجهاً به ا

از قانون برنامه سوم توسعه  يقانون اصالح موادات و عوارض آنها در ياست و مال يکشور
و وصول  يبرقرار يران و چگونگيا ياسالم يجمهور يو فرهنگ ي، اجتماعياقتصاد

 يواردات يخدمات و کاالها دهندگان دکنندگان کاال، ارائهير وجوه از توليعوارض و سا
 يشرکتها يات بر ارزش افزوده مشخص شده است و تلقيو قانون مال ١٣٨١مصوب سال 

ست، لذا يح نيصح يادها و نهادها به عنوان واحد صنفيوابسته به بن يو شرکتها يدولت
شهر  ياسالم يارات شورايبه خارج از حدود اخت ي مطابق مصوبه معترضٌوضع عوارض محل

الت و يقانون تشک ٨٨و ماده  ١٢ماده  ١و به استناد بند  دشو ميص داده يتهران تشخ
 شود. ميابطال  يوان عدالت اداريد ين دادرسييآ

 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري                                         
 اشراقي مرتضي علي ـ معاون قضائي ديوان عدالت اداري 

 


