
مناقصات از  هدیوان عدالت اداری مبنی بر غیر قانونی بودن وصول مبالغی از برند 21/۰3/1398مورخ ۵۰۴ هرای شمار

 (تدارکات الکترونیکی دولت ه)سامان "ستاد  هسامان"طریق 

ابالغی معاونت محترم وزیر صنعت ، معدن و تجارت و مدیرعامل سازمان حمایت از مصرف کنندگان و  هو ابطال مصوب

 تولیدکنندگان

 هشمار9۶۰۰٧۵۴ 9/۴/1398

 تعالی هبسم

 جناب آقای اکبرپور

 ایران اسالمی وریهجم رسمی هروزنام محترم مدیرعامل و همدیر یاته رئیس محترم

 با سالم

با موضوع: 2١/٠3/١3٩٨مورخ ٩٨٠٩٩٧٠٩٠۵٨١٠۵٠۴ هدادنام هشمار هب اداری عدالت دیوان عمومی یاتهرأی از  هیک نسخ

 در درج تهج« سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 2٠/٠٩/١3٩۵ ـ3٧٠/٩۵/3٧٩۵٠ هابطال دستورالعمل شمار»

 .گردد می ارسال پیوست هب رسمی هروزنام

 دربین یدهمتخصصی دیوان عدالت اداری ـ  یاه یاته و عمومی یاتهمدیرکل 

 ٧۵۴/٩۶: هپروند هشمار ۵٠۴: هدادنام هشمار2١/٠3/١3٩٨ :هتاریخ دادنام

 .اداری عدالت دیوان عمومی یاتهمرجع رسیدگی: 

 شاکی: شرکت تعاونی خدماتی، پشتیبانی بازنشستگان بانک مسکن

سازمان حمایت مصرف کنندگان و  2٠/٠٩/١3٩۵ ـ  3٧٠/٩۵/3٧٩۵٠ ه: ابطال دستورالعمل شمارهوضوع شکایت و خواست

 تولیدکنندگان

مورخ  ٩۶ـ  ١١٩3 هشمار هموجب شکایت نام هگردش کار: مدیرعامل شرکت تعاونی خدماتی پشتیبانی بازنشستگان بانک مسکن ب

 :هاست ک هاعالم کرد ١3٩۶/2٩/٠۶

 با سالم » 

بانک مسکن تاسیس و پس از  هتوسط برخی کارکنان بازنشست ١3٧٩ل استحضار می رساند: این شرکت تعاونی در سا هاحتراماً ب

 بانک برای انسانی نیروی تامین هب اقدام مشمول، امور سپاری برون راستای در و هشد یاد بانک وقت مدیران با بسیار یاهرایزنی 

محدود انجام می گرفت لکن از  هق مناقصاز طری ١3٩۴ سال از قبل تا اهواگذاری و دارد هادام تاکنون روند این هک نمود نظر مورد
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 نمود هصمناق هکنند برگزار یاههدستگا توسط دولتی مناقصات یاه یهآگ درج تهجمتمرکز  هایجاد سامان هبعد دولت اقدام ب هآن ب

از شرکت  هایجاد شد هسامان از هاستفاد کارمزد عنوان هب مبلغی هبرند تعیین و همناقص روند پایان و برگزاری از پس امر ابتدای در هک

 قابل و سنگین یاه هزینه تحمیل موجب و گزاف همطالب مورد مبالغ نیز مقطع مانهدر  همی گردید ک همطالب همناقص هبرند

 هریال مطالب ١۵٠.٠٠٠.٠٠٠ شدن این شرکت مبلغ هبابت برند ١3٩۴ سال در مثال طور هب هک شد می اهشرکت هب ای همالحظ

%مبلغ  ١٠شدن این شرکت و علی رغم اعالم نرخ تورم کمتر از  همجدد و برند هجاری با برگزاری مناقص در سال همتاسفان هگردید ک

 هدر بررسی و پیگیری موضوع مشخص گردید ک هاست ک هریال افزایش یافت ۴۵٩.2۵2.٨3٧رقم سرسام آور  هکارمزد درخواستی ب

 مدیریت و همدیر یاته رئیس مسئولیت راًهظا هدن و تجارت کدستورالعمل از جانب آقای محمود نوابی معاون وزارت صنعت، مع

 مدیریت هزاد صادق رمضانعلی آقای هب خطاب دارند هدهع هب نیز را تولیدکنندگان و کنندگان مصرف از حمایت سازمان عاملی

 ٠.١غ بسیار سنگین معادل مبال اخذ مجوز( ایران ستاد) مذکور هسامان مسئولین هب و صادر وزارت فناوری و شهپژو آموزش، معاونت

 منطق بی و قانونی غیر اجحاف این تحقق تهجنمایند و در  همطالب هعنوان کارمزد از برند هب هاز مبلغ کل مناقص% ٠.۵ %تا

 هاینک هب عنایت با لذا. باشد هنداشت وجود هشد واقع مظلوم یاهشرکت مسئولین برای گریزی هرا هک اند هنمود طراحی را فرآیندی

 در آن تصویب هب منوط حقوقی یا حقیقی از اعم افراد از دولتی یاههدستگا توسط هغیر و کارمزد عوارض، مالیات، هرگونهت دریاف

 هشد یاد موارد بابت ریالی اسالمی شورای مجلس همصوب بدون تواند نمی مقامی و مرجع یچه و باشد می اسالمی شورای مجلس

و رسید پرداخت مبلغ  2٠/٠٩/١3٩۵ـ  3٧٠/٩۵/3٧٩۵٠ هشمار هب همل صدراالشاردستورالع تصویر تقدیم ضمن نماید دریافت

موضوع و دستور ابطال دستورالعمل  هتقاضای رسیدگی ب هتوسط این شرکت مصران هریال کارمزد مورد مطالب ٨2٧.2۵2.۴۵٩

 :قرار زیر است همتن دستورالعمل مورد اعتراض ب« مذکور را دارد.

 

 هق زادجناب آقای رمضانعلی صاد 

 فناوری و شهسرپرست محترم معاونت آموزش، پژو

 تدارکات الکترونیکی دولت هکارمزد سامان هموضوع: تعرف

 هکارمزد سامان هتجارت الکترونیکی در خصوص تعیین تعرف همرکز توسع ۶/٨/١3٩۴ـ ١/۴3١٧۵ هشمار هنام هسالم علیکم، عطف ب

 دفمندسازی ه ستاد هجلس مینهجده، مع الوصف در راستای اجرای مفاد مصوبات پیگیری و تمامهتدارکات الکترونیکی دولت و عدم ا

 و هشد هارائ مستندات و مدارک اساس بر ،ورهجممعاون اجرایی رئیس  ١۶/٠۴/١3٩۴ـ  ۴٨٠2١ هشمار هابالغی موضوع اه هیاران

 مورخ هجلس در موضوع طرح هیاهو الن الکترونیکی تجارت هتوسع مرکز نمایندگان حضور با کارشناسی جلسات در همعمول توافقات

 :گردد می ابالغ اقدام، در لحاظ برای ذیل شرح هب مراتب ،اهقیمت تثبیت و تعیین یاته ٠٨/١3٩۵/2۵

 :الف( انواع معامالت

: متوسط معامالت نصاب برابر پنج تا بزرگ معامالت ـ2 همعامل رهدرصد از مبلغ ) ٠.۵ مالت کوچک و متوسط: حداکثر نیم )ـ معا١

 نصاب برابر پنج از بیش بزرگ معامالت ـ3 همعامل ره از درصد) ٠.2) مهمازاد نصاب معامالت متوسط حداکثر دو د هنسبت ب

 هب مذکور درصد( ب همعامل ره از درصد)  ٠.١) مهد یک حداکثر متوسط معامالت نصاب برابر پنج مازاد هب نسبت: متوسط معامالت
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 هسامان هکنند هغیر دولتی ادار هموسس هحسب مورد ب هگر برند هکاال و خدمات و یا مزاید هنندک تامین توسط ،هبرند هب اعالم نگامه

 .پرداخت می گردد

 هشد هارائ اطالعات حسب ،هپروژ مقدار و حجم مالی، عملکرد هب هتوج با الذکر فوق یاهمراتب فوق، تعدیل و تعیین نرخ هبا عنایت ب

 و اههاصالحی و اه هیاران دفمندسازی ه ستاد هجلس مینهجده ها فرآیند مصرح در مصوبب منطبق و الکترونیک تجارت مرکز توسط

 نرخ با خدمت هارائ کار و کسب فضای تسهیل و رونق تهج در است یهبدی. شد دهخوا واقع رسیدگی مورد بعدی نافذ مصوبات

 ".باشد می تقدیر مورد و هشایست امری تر پایین

ـ  ٩۶ـ  ١۶٨٠ هشمار هالیح موجب هب وی بود، هشد ارسال شاکی برای عمومی یاتهف دفتر از طر هدر پی اخطار رفع نقصی ک

 :هاست ک هپاسخ داد ١١/٠٩/١3٩۶

  با سالم 

این  هب ۴/٩/١3٩۶ـ  ٧۵۴/٩۶ هکالس ٩۶٠٩٩٨٠٩٠۵٨٠٠٨٩٧ هپروند هربوط بم 22/٠٨/١3٩۶ مورخ هبرگ اخطاری هاحتراماً عطف ب

 مستحضرید هک هگون مانهاین شرکت  هو در تبیین درخواست مطروح هاخطاری 2ا بند است در ارتباط ب هشرکت ابالغ گردید

 شورای مجلس جانب از قانونی همصوب وجود مستلزم...  و عوارض کارمزد، عنوان هب دولتی یاه هدستگا توسط هوج هرگونه دریافت

قانونی و خارج از  هاین شرکت فاقد مصوب هاولی هشد هارائ درخواست در هاشار مورد هصادر دستورالعمل هک باشد می دولت یا اسالمی

 برگشت و مذکور دستورالعمل ابطال خواستار تهجاین شرکت بدین  هاست ک هاختیارات معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت بود

نندگان و ک مصرف حمایت سازمان تعزیرات و حقوقی امور مدیرکل مذکور، شکایت هب پاسخ در «.است هگردید خود قانونی حقوق

 :هاست ک هتولیدکنندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت توضیح داد

 اداری عدالت دیوان عمومی یاتهمدیر محترم دفتر 

مورخ  هابالغی هموضوع: دادخواست شرکت تعاونی خدماتی، پشتیبانی بازنشستگان بانک مسکن سالم علیکم، احتراماً عطف ب

ر خصوص دادخواست شرکت تعاونی خـدماتی، پشتیبانـی بازنشستگان بانک د ٧۵۴/٩۶ هپروند هموضوع کالس ٠٩/١3٩۶/١۴

 هجدهمین ١۶/۴/١3٩۴ـ  ۴٨٠2١ هشمار همصوب اساس بر ـ١: گردد می ایفـاد حضـور هبـ برداری هرهب تهجمسکن، مـوارد ذیـل 

 ١٩/٠٧/١3٧2 رات حکومتی مصوبتعزی قانون اصالح قانون هواحد هماد 3 هتبصر اجرای در و اه هیاران هدفمندسازی ستاد همصوب

 مرجع لذا است هنمود واگذار دولت هب را گذاری قیمت مراجع تصمیمات اصالح و هماهنگیاختیار  همجمع تشخیص مصلحت نظام ک

 شورا کمیسیون، توسط اهآن نرخ تعیین قانون حسب هک خدماتی قیمت افزایش یاهدرخواست مورد در نظر اعالم و بررسی تعدیل

 .با تایید این سازمان می باشد% ۶ سقف تا پذیرد، می صورت دولتی یاه هستگاد از یکی یا

بـا عنایت  3/3/١3٧2 ـ ۴۵٧۵ هشمار هب نگهبان شورای تفسیری هنظری و جمهوریـ بر اساس استعالم از معاونت حقوقی ریاست 2

می باشد، بنابراین قانون مذکور بر سایر  نظام مصلحت تشخیص مجمع مصوبات از حکومتی تعزیرات قانون اصالح قانون هاینک  هبـ

 .قوانین حاکم و اولی می باشد

 مربوط یاه هزینه لحاظ عمالً و هبود ای هپروژ صورت هبـ هکـ الکترونیکی تجـارت هتوسعـ مـرکز خـدمات ماهیت هبـ هـ با توجـ3

 باشد، می نظر مد نیز آن بازدهیو  هت سرمایبرگش موضوع طرفی از و باشد نمی منطقی مالی هدور یک در اندازی هرا و ایجاد هب

 تدارک هسامان در اجرایی روند در اختالف ایجاد از جلوگیری منظور هب و جهات جمیع گرفتن نظر در با سازمان این بنابراین
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 همبالغی دریافتی ب واریز و وصول هنحو قبیل از اجرایی اقدامات مابقی و است هنمود هتعرف کاهش و تعدیل هب اقدام صرفاً الکترونیک

 .است هنداشت سازمان این یاهتجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت، ارتباطی با مسئولیت هحساب مرکز توسع

 ١۶/١١/١3٨٩ک ـ /۴۶٠3٨ت/2۵٨٨٩٩ هشمار هبر موارد فوق موضوع اخذ حق عضویت و دریافت کارمزد طبق مصوب هـ عالو۴

 .ندارد الذکر فوق مکاتبات طبق سازمان این نظر راهاظ با تناقضی وزیران یاته

مذکور  هسامان هنرخ تعرفاین سازمان در مجموع   2٠/٠٩/١3٩۵]ـ  3٧٠/٩۵/3٧٩۵٠[ 3٧٩۵٠ هشمار هنام اساس بر است یهبدی

 تعدیل و مجدد بازنگری مراتب هک هداشت کاهشی روند١٨/١2/١3٩2ـ  ۵٨٧٨۵ هشمار هنام طی ١3٩3 سال نظر اظهار هنسبت ب

 .استدعاست مورد هنامبرد شکایت رد ،همعنون توضیحات هب هتوج با. باشد می سازمان کار دستور در سقف اعمال

با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و  2١/٠3/١3٩٨ی در تاریخ ادار عدالت دیوان عمومی یاته

 .است هصدور رأی مبادرت کرد هشرح زیر ب هدادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء ب

 عمومی یاتهرأی 

تجارت  همرکز توسع هب همقرر شد ١3٩3ونیکی مصوب سال الکتر تجارت هتوسع مرکز خدمات یاه همطابق قانون تعیین تعرف 

 هب را حاصل هوجو و کند اقدام ،دهد می هارائ متقاضیان هب هک خدماتی یاهوصول ب همی شود نسبت ب هداد هالکترونیکی اجاز

 هب بنا اهآن از یک هر هتعرف و هشد یاد مرکز خدمات انواع» هک است هآمد قانون این هتبصر در و نماید واریز کشور کل داری هخزان

تصویب کمیسیون تنظیم مقررات  هقانون اساسی ب) ۴۴) چهل و چهار اصل رعایت با تجارت و معدن صنعت، وزارت پیشنهاد

 تصویب هب مذکور خدمات از یک ره هتجارت الکترونیکی و تعرف هتصویب انواع خدمات مرکز توسع هاینک هنظر ب« ارتباطات می رسد.

 یاتهرئیس  2٠/٠٩/١3٩۵ـ  3٧٠/٩۵/3٧٩۵٠ هشمار هاست، بنابراین مفاد مقرر هشد یم مقررات ارتباطات موکولتنظ کمیسیون در

 هب دولت الکترونیکی تدارکات هسامان کارمزد هتعرف موضوع با تولیدکنندگان و کنندگان مصرف حمایت سازمان مدیرعامل و همدیر

بند  هو مستند ب هت سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان وضع شداختیارا حدود از خارج مذکور، قانون با مغایرت علت

 .ابطال می شود ١3٩2قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال  ٨٨ هو ماد ١2 هماد ١

 رامیهب محمدکاظم ـ اداری عدالت دیوان عمومی یاتهرئیس 

 رسمی هروزنام : منبع
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