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

  ٢  وزارت دادگستري  ١٩/٢/١٣٩٦  قانون معاهده استرداد مجرمين بين جمهوري اسالمي ايران و جمهوري كره

  )٤( رئيس مجلس شوراي اسالمي موضوع صدر ماده واحده و تبصره    نظريه
  )١٣٨(و يكصد  و سي و هشتم ) ٨٥(هشتاد و پنجم  اصول نحوه اجراء قانون« الحاقي به 

  » قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران
  ٥  هيأت وزيران  ١٨/٤/١٣٩٦

 پيشنهاد ٢ابطال بند:  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع١٧٣ الي ١٦٨رأي شماره 
  ن آموزشي و دبير شوراي آموزش پزشكي معاو١٠/٦/١٣٩٤د ـ /١٦٨٧/٥٠٠٠موضوع نامه 

   و تخصصي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي درخصوص تجويز انتقالي
  ان در قالب پرداخت شهريهد يا مهماني دانشجو به پرديسهاي خودگر

  ٥  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي  ٢/٣/١٣٩٦

  ابطال صورتجلسه : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع١٧٧رأي شماره 
آور  كميته بدوي مشاغل سخت و زيان  ٢/٣/١٣٩٦  آور استان گيالن  كميته بدوي تشخيص مشاغل سخت و زيان١٨/٤/١٣٩٣ مورخ 

  استان گيالن
٧  

دفترچه آزمون ) و(ابطال بند :  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع١٨١رأي شماره 
  زش عالي كشور در اجراي مقررات دانشگاهها و مؤسسات آمو١٣٩٦سراسري سال 

  ١٣٩٢دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال   قانون تشكيالت و آيين٩٢ ماده 
  ٩  سازمان سنجش و آموزش كشور  ٢/٣/١٣٩٦

   ١٥ و ١٤ و بندهاي ٣٠ابطال ماده :  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع١٨٥رأي شماره 
   شوراي اسالمي شهر سنندج١٣٩٥هاي خدمات سال  تعرفه عوارض و ب٣٤ از ماده ١٨ و ١٦و 

 ٩٢ راجع به اخذ كارمزد از تقسيط و يا استرداد عوارض از تاريخ تصويب در اجراي مقررات ماده 
  ١٣٩٢دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب  قانون تشكيالت و آيين

  ٩  شوراي اسالمي شهر سنندج  ٢/٣/١٣٩٦

هاي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي كيش،   سازمان١٣٩٦نامه در خصوص بودجه سال  تصويب
  دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد  ٢١/٣/١٣٩٦  هاي تابعه آنها قشم، چابهار، ارس، اروند، انزلي و ماكو و شركت

  ١٠  و ويژه اقتصادي  تجاري ـ صنعتي

   كشور و برنجدر خصوص عرضه محصوالت ذرت و جو در كلنامه  تصويب
  ١٤/٤/١٣٩٦  در بورس كاالي ايران) هاي مازندران و گيالن صرفاً در استان (

وزارت جهادکشاورزي ـ وزارت امور اقتصادي 
  و دارايي ـ سازمان برنامه و بودجه کشور 
  بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران

١٠  

  هاي مناطق آزاد  در محدوده سازماندر خصوص حفظ كاربري اراضي كشاورزينامه  تصويب
  ١٤/٤/١٣٩٦   تجاري ـ صنعتي

  دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد 
 تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي
  سازمان حفاظت محيط زيست

١١  

ـ قمنامه  تصويب   ١١  وزارت راه و شهرسازي  ٢٨/٣/١٣٩٦  در خصوص اجراي عمليات بهسازي و ارتقاي سطح فني و كيفي آزادراه تهران 

  ١٤/٤/١٣٩٦  ٢٠/٣/١٣٩٦هـ مورخ ٥٤١٠١ت/٣١٤٤٩نامه شماره  تصويب) ٣( بند الحاق متن به
ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي   وزارت جهادکشاورزي 

سازمان برنامه و بودجه ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت 
ـ بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران   کشور 

١١  

  ١٢  آموزش و پرورشوزارت   ١٨/٤/١٣٩٦  ٢٥/٦/١٣٩٥هـ مورخ ٥٢٩١٣ت/٧٦٤٠٣نامه شماره  لغو تصويب
  

 ١٣٩٦ماه  رـ تيپنجمبيست و  شنبهيك
 

  ٢١٠٧٢ شمارهوم سسال هفتاد و 
  

)٩٦٨( 
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  صفحه  دستگاه اجراء كننده  تاريخ تصويب  ) وحدت رويهاءقوانين و مقررات و مصوبات آر(عنوان مندرجات 

  ١٢  سازمان برنامه و بودجه کشور  ٧/٤/١٣٩٦  بندي و تشخيص صالحيت پيمانكاران نامه طبقه آيين) ٢٦(الحاق يك تبصره به ماده 

  ٧/٤/١٣٩٦  ٢/٤/١٣٩٥هـ مورخ ٥٣١٧٢ت/٣٨٤٥٤نامه شماره  تصويب) ٥(اصالح بند 

ـ وزارت صنعت،  ـ وزارت راه و شهرسازي  وزارت كشور 
ـ وزارت امور اقتصادي و داراييـ  وزارت  معدن و تجارت 
ـ وزارت آموزش و پرورش ـ وزارت اطالعات    دادگستري 
ـ وزارت علوم، تحقيقات   وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي 

ـ معاونت اجرايي رئيس جمهور ـ سازمان برنامه   و فناوري 
ـ سازمان حفاظت محيط زيست    و بودجه کشور 

  ي اسالمي ايرانبانک مرکزي جمهور

١٢  

  تأييد انتخاب نمايندگان شوراي عالي انقالب فرهنگي و فضالي صاحب نظر حوزوي
  دبيرخانه شوراي عالي انقالب فرهنگي   ١٤/٢/١٣٩٥   براي عضويت در شوراي تخصصي حوزوي

  ١٢  شوراي تخصصي حوزوي

  
  

  
  

  ١٤/٤/١٣٩٦                                                                        ٢٧٤٨٦/٢١٤رهشما
  حجت االسالم والمسلمين جناب آقاي دكتر حسن روحاني

  رياست محترم جمهوري اسالمي ايران
در اجراي اصل يكصد و  ٢٣/٨/١٣٩٥ مورخ ١٠٤١٨٣/٥٣٣٨١عطف به نامه شماره 

ن قانون معاهده استرداد مجرميايران اسالمي اساسي جمهوري قانون) ١٢٣(بيست وسوم
 شوراي اسالمي مجلسبا عنوان اليحه به كه بين جمهوري اسالمي ايران و جمهوري كره 

 و تأييد ١٩/٢/١٣٩٦ مورخ شنبه سهتصويب در جلسه علني روز تقديم گرديده بود، با 
  .گردد شوراي محترم نگهبان، به پيوست ابالغ مي

  رئيس مجلس شوراي اسالمي ـ علي الريجاني
  

  ٢١/٤/١٣٩٦                                                                              ٤٥٩٧٢رهشما
   دادگستريوزارت

ست و سوم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران ـدر اجراي اصل يكصد و بي
» قانون معاهده استرداد مجرمين بين جمهوري اسالمي ايران و جمهوري كره« پيوست به

شنبه مورخ نوزدهم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و نود و  كه در جلسه علني روز سه
 به تأييد شوراي نگهبان ٣١/٣/١٣٩٦شش مجلس شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ 

 مجلس شوراي اسالمي واصل ١٤/٤/١٣٩٦ مورخ ٢٧٤٨٦/٢١٤رسيده و طي نامه شماره 
  .گردد گرديده، جهت اجراء ابالغ مي

جم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران اجراي با توجه به اصل يكصد و بيست و پن
  .باشد معاهده مي) ٢٣(مفاد معاهده منوط به انجام تشريفات و ترتيبات مندرج در ماده 

  رئيس جمهور ـ حسن روحاني
  

  معاهده استرداد مجرمين بين جمهوري اسالمي ايران و جمهوري كرهقانون 
 کره يران و جمهوري اياسالم ين جمهورين بيمعاهده استرداد مجرم ـ واحده ماده

ب و اجازه مبادله يوست تصويشرح پ ک مقدمه و بيست و سه ماده بهيمشتمل بر ) جنوبي(
 .شود ياسناد آن داده م
قانون ) ١٣٩(و يكصد و سي و نهم ) ٧٧(رعايت اصول هفتاد و هفتم  تبصره ـ

  .اساسي در اجراي اين معاهده الزامي است
  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  

 بين جمهوري اسالمي ايران و جمهوري کره عاهده استرداد مجرمينم
با  ،)شوند  ناميده ميطرفهاكه از اين پس (کره جمهوري ران و ي اي اسالميجمهور

ل ي تسه جرائم و و مبارزه بايريشگيپ در دو کشوراشتياق به ارائه همكاري مؤثرتر بين 
 استرداد ي برايا ق انعقاد معاهدهيراز طزمينه استرداد مجرمين ن دو کشور در يروابط ب
 :شرح زير توافق نمودند  بهن؛يمجرم

  استردادبه تعهد ـ ١ماده
هر  ن معاهده،يت مفاد ايدرخواست و با رعاكه حسب د ينمايموافقت مطرف  هر

در اجراي مجازات ا يگرد، محاکمه ي پيقابل استرداد برا ارتكاب جرم ليدل شخصي را كه به

شونده  طرف درخواستو در قلمرو ب قرار دارد يتحت تعق کننده تدرخواسطرف قلمرو 
 .دينماشود به طرف ديگر مسترد  ييافت م

   استردادجرائم قابلـ ٢ماده
 هستند که در زمان درخواست، يجرائم قابل استرداد ن معاهده، جرائمياز نظر اـ ١

سال يا   يكاقلحد محروميت از آزادي براي مدت لهيوس بهموجب قوانين هر دو طرف  هب
 .دنمجازاتي شديدتر قابل مجازات باش

ل هر جرم قابل يدل  باشد که بهي استرداد مربوط به شخصيهرگاه درخواست براـ ٢
 محکوم شده است، يت از آزاديکننده به محروم استرداد توسط دادگاه طرف درخواست

 يت برايکومرفته خواهد شد که مدت حداقل شش ماه از محي پذياسترداد فقط در صورت
 .  مانده باشدي کردن باقيسپر

ن هر دو طرف يه قواني عليک جرم، جرميا ينکه آين ايين ماده، در تعياز نظر اـ ٣
 :ستيا نياست 

جرم را در همان دهنده  ليا ترک افعال تشکيافعال  ،طرفهر دو اينكه قوانين ) الف
د، يا ننماي گان تعريف نمايديا آن جرم را با همان واژا ندهد يطبقه از جرائم قرار دهد 

   نخواهد داشت؛ ويتياهم
 درخواست ي که استرداد ويه شخصيا ترک افعال مورد ادعا عليمجموع افعال ) ب

دهنده  ليا نبودن عناصر تشکيشده است مورد توجه قرار خواهد گرفت و متفاوت بودن 
 .  نخواهد داشتيتين هر دو طرف اهميموجب قوان جرم به
ات، حقوق يه قانون مربوط به مالي علي جرميک شخص برايرداد هرگاه استـ ٤
ل ين دليتوان به ا ير مسائل مربوط به درآمد درخواست گردد، نميا ساي، کنترل ارز يگمرک

ا يکند يا عوارض را وضع نميات ي از ماليشونده نوع مشابه که قانون طرف درخواست
 کننده ان نوع، نظير قانون طرف درخواستحاوي مقررات مالياتي، عوارض گمرکي يا ارز از هم

 .  ست از استرداد امتناع نمودين
كننده ارتكاب يافته باشد،  درخواستطرف جرم در خارج از قلمرو چنانچه  ـ ٥

شونده مجازات جرم   درخواستطرفن وقانرفته خواهد شد که ي پذيدر صورتاسترداد 
 قانون طرفچنانچه . قرر نموده باشددر شرايط مشابه را مآن ارتكابي در خارج از قلمرو 

بنا به صالحديد تواند يشونده م ن مقرر نکرده باشد طرف درخواستيچنشونده  درخواست
 .رديرا بپذخود استرداد 

درخواست استرداد به جرائم متعدد مجزايي داللت داشته باشد که هريک اگر  ـ ٦
 برخي از آنها ساير شرايط موجب قوانين هر دو طرف قابل مجازات است اما از آنها به

در مورد جرائم تواند  مياسترداداين ماده را نداشته باشند، ) ٢(و ) ١(مذکور در بندهاي 
بتوان شخص را براي حداقل يک جرم قابل استرداد، شرط آنكه اخير پذيرفته شود به 

  .مسترد نمود
  يمرجع مرکزـ ٣ماده
 اهداف يها در راستا درخواستافتيا دري انجام ي برايک مرجع مرکزيهر طرف ـ ١

ران، وزارت ي اي اسالمي جمهوريبرامرجع مركزي . ن خواهد نموديين معاهده تعيا
 يا مقامي دادگستري ري، وزکرهجمهوري  ي برايمرجع مرکز.  خواهد بوديدادگستر

 .ن شده استيير تعي آن وزي خواهد بود که از سويرسم
ا يک يپلماتي ديق مجارياز طرمركزي مراجع ن معاهده، ي اهداف ايدر راستاـ ٢

  .خواهند نمودمکاتبه طور مستقيم با يكديگر  هب
  امتناع از استرداد يموارد اجبارـ ٤ماده
  :در موارد زير استرداد پذيرفته نخواهد شدن معاهده، يموجب ا به

http://www.RRK.IR
http://www.DASTOUR.IR
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در مورد آن جرمي كه استرداد ص دهد که يشونده تشخ هرگاه طرف درخواست) الف
اشاره . جرمي مرتبط با يک جرم سياسي است سياسي يا ي، جرماستدرخواست شده 

 :بودجرائم زير نخواهد ، شامل ياسي جرم سبه
 از يکيا يس کشور يا رئيرهبر معظم شخص ا حمله به ياقدام به قتل قتل يا ـ ١
يا يكي از س حکومت يا رئي رئيس کشور و) يرانيدر مورد طرف ا (ي خانواده وياعضا

  اي ؛)يادر مورد طرف کره (يو اعضاي خانواده
که هر دو المللي چندجانبه جرمي كه در مورد آن طرفها براساس موافقتنامه بينـ ٢

ا استرداد هستند، از جمله و نه محدود يت يبه احراز صالحمتعهد طرف عضو آن هستند 
  .يريا گروگانگيسم ي، تروريکش  مربوط به نسليهابه موافقتنامه

 شونده براي جرمي که استرداد د نظر در قلمرو طرف درخواستهر گاه شخص مور) ب
ا يت قرار گرفته يا محکومي، محاکمه يدگيدر مورد آن درخواست شده است تحت رس

 تبرئه شده باشد؛ 
هر گاه پيگرد يا مجازات براي جرمي که استرداد در مورد آن درخواست شده است ) پ

  قانون مربوط به مرور زمان، منع شده باشد؛بنا به داليل مقرر در قانون هر طرف ازجمله
ن باور داشته باشد که ي اي برايل اساسيدال شونده طرف درخواست هر گاه) ت

ل نژاد، مذهب، يا مجازات شخص مورد نظر به دليگرد يدرخواست استرداد با هدف پ
ت آن ينکه موقعيا اي آن شخص صورت گرفته ياسي سيدگاههايا ديت يت، جنسيتابع

 ند؛يل مزبور لطمه ببيمکن است بنا به هر کدام از دالشخص م
ا يص دهد که استرداد به حاكميت، امنيت يشونده تشخ هرگاه طرف درخواست) ث

 . رت داردي آن مغايا با قانون اساسينظم عمومي آن لطمه خواهد زد 
   امتناع از استردادياريموارد اخت ـ ٥ماده
  :دامتناع نمواسترداد توان از انجام يمد زير موارک از يهر در ن معاهده، يموجب ا به
شونده تشخيص داده شود که تمام يا  موجب قانون طرف درخواست هرگاه به) الف

 بخشي از جرمي که استرداد براي آن درخواست شده است در قلمرو آن ارتکاب يافته است؛
 آن ي که استرداد براي همان جرمي ثالث برايهرگاه شخص مورد نظر در دولت) ب

ت، يده باشد و در صورت محکوميا محکوم گردي تبرئه يطور قطع درخواست شده است به
 گر قابل اجراء نباشد؛يا ديطور کامل اجراء شده باشد  حکم صادره به

ت جرم يشونده، با در نظر گرفتن اهم ، طرف درخواستيهرگاه، در موارد اضطرار) پ
 فرد مورد نظر، يط شخصيل شرايدل هص دهد که بيکننده، تشخ و منافع طرف درخواست
 ايست؛ ي سازگار نياسترداد با مالحظات انسان

 نظامين ي آن درخواست شده است بر اساس قواني که استرداد برايهرگاه جرم) ت
  . نگردديجرم تلق ،كيفري يعاد نيوانموجب ق بهجرم بوده و 
  استرداد اتباع ـ ٦ماده
 .ن معاهده نخواهد بوديموجب ا تباع خود بهک از طرفها ملزم به استرداد اي چيهـ ١
 شونده دليل تابعيت شخص موردنظر رد شود، طرف درخواست ـ چنانچه استرداد فقط به٢

تدار يگرد به مراجع صالحيمنظور پ کننده پرونده را به بنا به درخواست طرف درخواست
 .م خواهد نموديخود تسل
 آن درخواست شده است يسترداد برا که ايت با توجه به زمان ارتکاب جرميتابعـ ٣

 .  ن خواهد شدييتع
   و اسناد الزمدرخواست استردادـ ٧ماده
 . خواهد شدانجاممجاري ديپلماتيك ق يطراز  يصورت کتب بهدرخواست استرداد ـ ١
 :ر را همراه خواهد داشتي موارد، درخواست استرداد اسناد زيدر تمامـ ٢

 ، از جمله در صورت امکان، اطالعاتي كه هويتاسناد، اظهارات يا ساير انواع) الف
و محل احتمالي شخص مورد نظر را ت يا اثر انگشتان، تابعي، عکس و يف ظاهريتوص

  دهد؛ينشان م
   پرونده؛رسيدگي جريانو پرونده، ازجمله زمان و مکان ارتکاب جرم  وقايعشرحي از ) ب
  جرم؛ن آن ييو تع ي اصلعناصرن توصيف كننده يانوبه ق  شرحي راجع) پ
  جرم؛آن ن توصيف كننده مجازات براي يانوبه ق  شرحي راجع) ت
ه محدوديت زماني در مورد پيگرد يا اجراي مربوط بن يانوبه ق  شرحي راجع) ث

  مجازات براي آن جرم؛ 
ين شده ي اين ماده تع)٤( يا )٣(اسناد، اظهارات يا ساير انواع اطالعاتي كه در بند ) ج
  .مال باشد قابل اعچنانچهاست، 
 است که هنوز مجرم شناخته نشده يهرگاه درخواست استرداد مربوط به شخصـ ٣

 :ز به همراه خواهد داشتير را نياست، درخواست مزبور اسناد ز

تدار ي  صالحاي از دستور جلب يا بازداشت که توسط قاضي يا مرجع قضائينسخه) الف
  کننده صادر شده باشد؛ گر طرف درخواستيد

ا يدستور جلب اتي دال بر اينكه شخص مورد نظر همان شخصي است كه اطالع) ب
  به وي داللت دارد؛بازداشت 
دهنده جرم هستند و  لي که ادعا شده است تشکيا ترک افعالي از افعال يشرح) پ

ن گمان را ارائه دهد که ي اي معقول براييکه مبنا ينحو د کننده مربوطه بهييل تأيدال
  .ده است مرتکب شده استي آن درخواست گرديکه استرداد برا را يشخص موردنظر جرم

 است که مجرم شناخته شده است، يهرگاه درخواست استرداد مربوط به شخصـ ٤
 :ز همراه خواهد داشتير را نيدرخواست مزبور اسناد ز

 کننده، دال بر محکوميت اي از حکم صادره توسط دادگاه طرف درخواستنسخه) الف
ت ي که از محکوميزانيت، قابل اجراء است و ميقت که محکومين حقي او مجازات صادره،

   مانده است؛يباق
 اي از دستور جلب يا شرحي نشانگر اينکه شخص بر مبناي حکم محکوميت،نسخه) ب

  موضوع بازداشت است؛
 است که مجرم شناخته ينکه شخص مورد نظر همان شخصي دال بر اياطالعات) پ

  شده است؛ و
ل ي دلدهنده جرمي هستند که شخص به افعال يا ترک افعالي که تشکيلشرحي از ) ت

  .آن مجرم شناخته شده است
د درخواست ييکننده در تأ طرف درخواستتوسط قرار است تمامي اسنادي كه  ـ ٥

ا يشونده   به زبان طرف درخواستي رسمق خواهند شد و ترجمهياسترداد ارائه گردد تصد
  .اهند داشترا همراه خوزبان انگليسي 

 :گردد کهيد  ميي تأين معاهده در صورتي اهداف ايک سند در راستا ـ ي٦
  کننده امضاء  شده باشد؛ گر طرف درخواستيتدار ديا مقام صالحي يتوسط قاض) الف
  .کننده باشد تدار طرف درخواستي مراجع صالحيممهور به مهر رسم) ب

  يلياطالعات تکم ـ ٨ماده
د  ييشده در تأ اطالعات ارائهشونده تشخيص دهد كه  چنانچه طرف درخواستـ ١

رش استرداد را فراهم آورد، يست تا امکان پذي نين معاهده کافيدرخواست استرداد، طبق ا
کند ين ميي که تعيشتر ظرف مدت متعارفيتواند تقاضا کند که اطالعات بيطرف مزبور م

 .ارائه گردد
ه است تحت بازداشت باشد و  درخواست شدي که استرداد ويچنانچه شخصـ ٢

شده  نييا ظرف مدت تعي نباشد ين معاهده کافي ارائه شده، طبق ايلياطالعات تکم
 مانع طرف ين آزاديا. توان آن شخص را از بازداشت آزاد نموديافت نگردد، ميدر

 . استرداد آن شخص نخواهد بوديد برايکننده از ارائه درخواست جد درخواست
شونده  اين ماده از بازداشت آزاد گردد طرف درخواست) ٢( بند ـ چنانچه شخص طبق٣

 .کننده را از موضوع آگاه خواهد نمود در اسرع وقت ممکن طرف درخواست
 بازداشت موقتـ ٩ماده
تواند بازداشت موقت شخص مورد نظر را تا در مواقع اضطراري، يك طرف ميـ ١

تواند از است بازداشت موقت ميدرخو. نمايددرخواست زمان ارائه درخواست استرداد 
ران ي اي اسالميجمهوردادگستري وزارت طور مستقيم بين  مجاري ديپلماتيك يا بهق يطر

  . ارسال گردد کرهي جمهوريو وزارت دادگستر
 :حاوي موارد زير خواهد بود و يصورت کتب بهدرخواست براي بازداشت موقت ـ ٢

  ؛ت آن شخصي درباره تابعيعات، از جمله اطالتوصيفي از شخص مورد نظر) الف
   شخص مورد نظر، اگر معلوم باشد؛به مکان  راجعيشرح) ب
   جرم؛ارتکابدر صورت امكان زمان و مكان ازجمله،  پرونده، عقايو از ي مختصرشرح) پ
  توصيفي از قوانين نقض شده؛) ت
يا محكوميت عليه شخص يا بازداشت  دستور جلبوجود به  شرحي راجع) ث
   ومورد نظر؛
  .خواهد شد اينكه درخواست استرداد شخص مورد نظر متعاقباً ارسالبه  شرحي راجع) ج
درنگ از رسيدگي به درخواست خود و داليل هرگونه كننده بي  درخواستطرفـ ٣

  .رد شدن آن آگاه خواهد شد
 ي شدن سيتوان پس از سپريطور موقت بازداشت شده است را م  که بهيشخصـ ٤

ن معاهده از بازداشت آزاد نمود، مشروط بر آنکه يزداشت موقت بر اساس اخ بايروز از تار
 )٧(در ماده مقرر  تأييد  کنندهشونده درخواست رسمي براي استرداد و اسناد   درخواستطرف

 .ديافت ننمايرا درن معاهده يا
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ده است ين ماده از بازداشت آزاد گردي ا)٤(موجب بند  نکه شخص مورد نظر بهيا ـ ٥
شرط آنکه درخواست   و استرداد آن شخص وارد نخواهد کرد بهي به بازداشت بعديالطمه

 .ل گردندي تحومؤخر يخي آن در تاردکنندهييتأاسترداد و اسناد 
  استرداد ساده شدهـ ١٠ماده

شونده  تدار طرف درخواستير مراجع صالحيا سايهر گاه شخص مورد نظر به دادگاه 
 شونده دادي که در حال انجام است رضايت دارد طرف درخواستاعالم نمايد که به دستور استر

دهد  يع استرداد را تا آنجا که قانون آن اجازه مي تسري اقدامات الزم برايتواند تماميم
 .انجام دهد
  زمان هميهادرخواستـ ١١ماده
  استرداد شخصي براگريا چند دولت از جمله طرف ديدو  از ييهادرخواستاگر ـ ١
شونده   درخواستطرف گرددافت ي جرائم متفاوت دريا براي واحد جرم يواه برا، خيواحد
م ي گردد و آن دولتها را از تصمدمستر دولتها ک از آنين خواهد نمود شخص به کدامييتع

 .خود آگاه خواهد نمود
  خواهد شددمستر  دولتشخص به کدامنکه ين اييتعشونده در   درخواستطرفـ ٢

 :ر را در نظر خواهد گرفتياز جمله و نه محدود به موارد ز عوامل مربوط، يتمام
   اقامت شخص مورد نظر؛يت و محل عاديتابع) الف
  موجب معاهده؛ ها بهم درخواستيا عدم تنظيم يتنظ) ب
  زمان و مکان ارتکاب هر جرم؛) پ
  كننده؛ منافع مربوط دولتهاي درخواست) ت
  شدت جرائم؛) ث
  ده؛يانديتابعيت ز) ج
  كننده؛ و   استرداد بعدي بين دولتهاي درخواستامكان) چ
  .هاب زماني درخواستيترت) ح

   در مورد درخواستيريگميتصمـ ١٢ماده
ن خود در مورد درخواست ي مقرر در قوانيها هيطبق روشونده   درخواستطرفـ ١

 دهکنن درخواستطرف   به مجاري ديپلماتيک طريقدرنگ ازبياقدام خواهد کرد و تصميم خود را 
 .اعالم خواهد داشت

 .دشارائه خواهد  آن ليرد شود، دالاسترداد  از درخواست يا بخشياگر تمام ـ ٢
  ل شخصيتحوـ ١٣ماده

 شونده شونده شخص مورد نظر را در محلي در قلمرو طرف درخواست ـ طرف درخواست١
ل يکننده تحو تدار طرف درخواستيرش هر دو طرف باشد به مراجع صالحيکه مورد پذ

 .واهد دادخ
 که طرف يکننده شخص مورد نظر را ظرف مدت متعارف طرف درخواستـ ٢

شونده خارج خواهد نمود و  کند از قلمرو طرف درخواست ين مييشونده تع درخواست
تواند آن شخص يشونده م چنانچه آن شخص ظرف آن مدت برده نشود، طرف درخواست

 .همان جرم امتناع ورزدل يتواند از استرداد به دليد و ميرا آزاد نما
ـ چنانچه شرايط خارج از کنترل مانع يک طرف از تحويل يا خارج نمودن ٣

شخص مورد استرداد گردد، طرف مزبور طرف ديگر را از موضوع آگاه خواهد نمود و 
طور دوجانبه  دو طرف به. اين ماده اعمال نخواهد شد) ٢(در اين صورت، مفاد بند 

موجب شروط اين ماده  ي تسليم يا خارج نمودن بهدر مورد تاريخي جديد برا
 .گيري خواهند کردتصميم

  استرداد مجددـ ١٤ماده
 مجازات به قلمرو يا اجرايب، محاکمه يان تعقياگر شخص مستردشده قبل از پا

کننده مجدداً مسترد  توان براساس درخواست طرف درخواستيگر بازگردد او را ميطرف د
  .ستيگر الزم نيد) ٧(ه مدارک مذکور در مادهن صورت ارائيدر ا. نمود

   معوقايل موقت يتحوـ ١٥ماده
ر از آنچه که استرداد در مورد آن ي غيل جرميدل به  مورد نظرشخصچنانچه ـ ١

ا در حال گذراندن ي يدگيرسشونده تحت   درخواستطرفدر درخواست شده است 
 درخواست تصميم خود در موردپس از اتخاذ تواند شونده مي  درخواستطرف باشدمحکوميت 

 نمودن يا سپري يفري کيهايدگيافتن رسيان يتا زمان پاشخص را ل آن ياسترداد، تحو
 طرف يق مزبور به آگاهيتعو. ق اندازديت صادره به تعويا هر بخش از محکوميتمام 

 .ديکننده خواهد رس درخواست
شونده تا آنجا  ستهرگاه معلوم گردد که شخص قابل استرداد است، طرف درخواـ ٢

ق استرداد، شخص مورد نظر را طبق ي تعويجا تواند بهيدهد ميکه قانون آن اجازه م
 طرف بهگرد يمنظور پ بهطور موقت   بهن خواهد شديين طرفها تعي که بيطيشرا

شونده  طرف درخواست ل موقت بهيرو تحويپ که يشخص. ل دهديکننده تحو درخواست
کننده جهت  طرف درخواست تاً بهين معاهده نهايتوان طبق مفاد ايشود را ميبازگردانده م

  .ل نموديت صادره تحويگذراندن هر گونه محکوم
  ل امواليتحوـ ١٦ماده
ت حقوق يدهد و با رعاشونده اجازه مي ن طرف درخواستيکه قوانييتا جاـ ١
ده در ش افتيطور مناسب محترم شمرده خواهد شد، تمامي اموال   ثالث که بهيطرفها

عنوان  ا ممکن است بهياند ل شدهيجه جرم تحصيشونده را که در نت قلمرو طرف درخواست
ل داد يتوان تحويکننده م از باشند، در صورت درخواست طرف درخواستيل مورد نيدل
 . رفته شده باشديشرط آنکه استرداد پذ به

توان به درخواست طرف ين ماده، اموال گفته شده در باال را ميا) ١(ت بند يبا رعاـ ٢
دليل فوت، ناپديد شدن يا  ل نمود حتي اگر انجام استرداد بهيکننده به آن تحو درخواست

  .پذير نباشدفرار شخص مورد نظر امكان
ن ماده را چنانچه يا) ١(تواند تحويل اموال موضوع بند شونده مي طرف درخواستـ ٣

از باشند تا زمان يگر مورد ني ديفري کيها آغاز شده در ارتباط با پروندهيهايدگي رسيبرا
 .ق اندازديطور موقت به تعو ها بهيدگين رسيافتن ايان يپا

 ثالث اقتضاء کند، يا حفظ حقوق طرفهايشونده  هر گاه قانون طرف درخواستـ ٤
شونده،  اند در صورت درخواست طرف درخواستهر گونه اموالي که به اين گونه تحويل شده

  . خواهد شدها بدون هزينه به آن طرف بازگرداندهافتن رسيدگيپس از پايان ي
  قاعده اختصاصي بودنـ ١٧ماده
كننده،  گردد در طرف درخواستموجب اين معاهده مسترد مي شخصي كه بهـ ١

 : موارد زيريبازداشت، محاكمه يا مجازات نخواهد شد، مگر برا
ا جرمي با عنوان متفاوت جرمي كه استرداد در مورد آن پذيرفته شده است ي) الف

 كه استرداد بر مبناي آنها پذيرفته شده است، مشروط بر آنكه يبراساس همان حقايق
  تر باشد؛چنين جرمي قابل استرداد باشد يا جرمي سبك

  ل شخص ارتكاب يافته باشد؛ يجرمي كه پس از تحو) ب
جازات شونده به بازداشت، محاكمه يا م جرمي كه درباره آن طرف درخواست) پ

  :ن بنديا) پ(از نظر جزء . شخص رضايت دهد
  را الزام نمايد؛ ) ٧(شده در ماده  تواند ارائه اسناد درخواستشونده مي طرف درخواست) ١(
 اظهارات صورت گرفته توسط شخص مستردشده در رابطه با جرم، يسابقه قانون) ٢(

  شونده ارائه خواهد شد؛ و در صورت وجود، به طرف درخواست
تواند  كننده مي كه درخواست تحت رسيدگي است طرف درخواست در حالي)٣(

شونده اجازه دهد  شخص مستردشده را براي مدتي که ممکن است طرف درخواست
  .بازداشت كند

دليل جرمي كه پيش از  موجب اين معاهده مسترد شده است به ـ شخصي كه به٢
 به دولت ثالثي مسترد کننده تحويل وي ارتكاب يافته است توسط طرف درخواست

 .شونده رضايت دهد نخواهد شد مگر آنكه طرف درخواست
 :اين ماده اعمال نخواهد شد چنانچه شخص مستردشده) ٢(و ) ١(بندهاي ـ ٣

  ا يطور داوطلبانه به آن بازگردد؛  کننده به پس از ترک قلمرو طرف درخواست) الف
 تاريخي كه براي ترك  روز پس ازيكننده را ظرف س قلمرو طرف درخواست) ب

  .، ترك نکنديط خارج از کنترل وي شراياستثنا كردن آن آزاد بوده است، به
  جياعالم نتاـ ١٨ماده

کننده اطالعات  د، طرف درخواستيشونده درخواست نما چنانچه طرف درخواست
ا استرداد ي يه وي مجازات عليا اجرايه شخص مستردشده يها عليدگيمربوط به رس

  .شونده ارائه خواهد داد  ثالث را به طرف درخواستي دولت بهيمجدد و
  عبورـ ١٩ماده
دهد، اجازه حمل و نقل شونده اجازه مي ـ تا آنجا که قانون طرف درخواست١

رف ديگر  ـرف از طريق قلمرو طـث به هر طـتردشده از سوي دولتي ثالـشخص مس
طور مستقيم بين   يا بهشده از طريق مجاري ديپلماتيك بنا به درخواست کتبي ارائه

تواند وزارت دادگستري جمهوري اسالمي ايران و وزارت دادگستري جمهوري کره مي
درخواست مزبور حاوي توصيفي از شخص مورد انتقال، از جمله تابعيت . صادر گردد

 توانشخص در حال عبور را مي.  ده خواهد بودـوي و بيان مختصري درباره حقايق پرون
  .ه داشتدر بازداشت نگ

 ـ هر گاه حمل ونقل هوايي مورد استفاده قرار گيرد و هيچگونه فرودي در قلمرو٢
چنانچه . ريزي نشده باشد نيازي به اخذ اجازه عبور نخواهد بودطرف عبور را برنامه

تواند از طرف اي در قلمرو آن طرف اتفاق بيافتد آن طرف مينشده ريزيفرود برنامه
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طرف . اين ماده را ارائه دهد) ١(ت عبور به شرح مقرر در بند ديگر بخواهد كه درخواس
عبور شخص مورد انتقال را تا زمان ادامه يافتن انتقال در بازداشت نگه خواهد داشت 

ريزي نشده  به شرط آنکه درخواست ظرف نود و شش ساعت پس از فرود برنامه
 .دريافت شود

افت مساعدت از مراجع طرف ير دي اجازه مقامات همراه براياجازه عبور حاوـ ٣
 .عبور در حفظ بازداشت خواهد بود

ن ماده در بازداشت نگه داشته شود، چنانچه يا) ٣(موجب بند   بهيهرگاه شخصـ ٤
شود  ي که شخص در قلمرو آن نگه داشته ميابد طرفي ادامه نيانتقال ظرف مدت متعارف

  .تواند دستور دهد که آن شخص آزاد شوديم
  هاهنيهزـ ٢٠ماده
ت خود را که در ي در صالحيدگيهاي هر گونه رسشونده هزينه طرف درخواستـ ١

 .شوند بر عهده خواهد داشت يجه درخواست استرداد حاصل مينت
 يريجادشده در قلمرو خود در رابطه با دستگي ايهانهيشونده هز طرف درخواستـ ٢

ل اموال را بر يتحوا ضبط و ي درخواست شده است ي که استرداد ويو بازداشت شخص
 . عهده خواهد داشت

 که يجاد شده در رابطه با انتقال شخصي ايهانهيکننده هز طرف درخواستـ ٣
 عبور را يها نهيشونده از جمله هز رفته شده است از قلمرو طرف درخواستي پذياسترداد و

 .بر عهده خواهد داشت
  هامشورتـ ٢١ماده
ن معاهده ي اير و اجرايها، در مورد تفسک از آنيطرفها، بنابه درخواست هر ـ ١

 .مشورت خواهند نمود
هاي خاص و توانند در مورد روش اقدام در پروندهـ مراجع صالحيتدار طرفها مي٢

طور مستقيم با يکديگر  ها براي اجراي اين معاهده بهدر پيشبرد حفظ و بهبود رويه
 .مشورت نمايند

  هاحل و فصل اختالفـ ٢٢ماده
ق يطور دوستانه از طر ن معاهده بهي ايا اجراير ي از تفسيتالف ناشهر گونه اخ

 طرفها حل و فصل ين مراجع مرکزيماً بيا مستقيک يپلماتي ديق مجاريمذاکره از طر
  .خواهد شد
  االجراء شدن و خاتمهالزمـ ٢٣ماده
مبني بر اعالم کتبي طرفها به يکديگر از تاريخ سي روز پس اين موافقتنامه ـ ١
االجراء  الزمه است انجام يافته عاهداالجراء شدن اين م الزملزامات مربوط براي ااينكه

 .خواهد شد
اند االجراء شدن آن ارائه شده که پس از الزمييها ن معاهده در مورد درخواستياـ ٢

شود ياالجراء م که معاهده الزميخيش از تاري اگر جرائم مربوط پياعمال خواهد شد، حت
 .شندواقع شده با

ک يپلماتي ديق مجاري از طريتواند در هر زمان با اعالم کتبيک از طرفها ميهر ـ ٣
 که اعالم مزبور انجام يخيخاتمه معاهده شش ماه پس از تار. ن معاهده خاتمه دهديبه ا

 .افتيشده است اعتبار خواهد 
ور ط با تأييد مراتب فوق، امضاءكنندگان زير كه از سوي دولتهاي متبوع خود به

  . مجاز هستند اين معاهده را امضاء  نمودنديمقتض
رابر با ـ، بيـ شمسيهجر١٣٩٥هشت ماه ـبي ارد١٣هران در تاريخ ـاين معاهده در ت

 و انگليسي تنظيم گرديد كه يا ، کرهيهاي فارس ، در دو نسخه به زبانيالدي م٢٠١٦ مه ٢
هرگونه اختالف، متن در صورت بروز . همه متون از اعتبار يكسان برخوردار هستند

  .انگليسي مرجح خواهد بود
  

  از طرف  از طرف
  جمهوري کره  جمهوري اسالمي ايران
  يانگ بيانگ ـ سي  مصطفي پورمحمدي
  وزير امور خارجه  وزير دادگستري

  
واحده و يك تبصره منضم به متن معاهده، شامل مقدمه و  قانون فوق مشتمل بر ماده

ماه يكهزار و  شنبه مورخ نوزدهم ارديبهشت  روز سهبيست و سه ماده در جلسه علني
 به تأييد ٣١/٣/١٣٩٦سيصد و نود و شش مجلس شوراي اسالمي تصويب شد و در تاريخ 

  .دشوراي نگهبان رسي
  رئيس مجلس شوراي اسالمي ـ علي الريجاني

) ٤( رئيس مجلس شوراي اسالمي موضوع صدر ماده واحده و تبصره     هنظري
  )٨٥( هشتاد و پنجم اصولانون نحوه اجراء ق« الحاقي به 

  »قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران) ١٣٨(و يكصد و سي و هشتم 
                                                                                                                             ١     

  
  ١٨/٤/١٣٩٦                                                                   ب    /هـ٢٩٠٥٨رهشما

 والمسلمين جناب آقاي دكتر روحاني االسالم حجت
  رياست محترم جمهوري اسالمي ايران

هـ ٥٣٢١٢ت/٢٤٣٣٨نامه هيأت محترم وزيران به شماره  بازگشت به رونوشت تصويب
نامه شماره  تصويب» ١«دول ذيل بندج» ٤«اصالح رديف«: ، موضوع٣/٣/١٣٩٦مــورخ 
 ناظر به تأديه ديون وزارت راه و شهرسازي ١٩/١٢/١٣٩١هـ مــورخ ٤٨٠٦٧ت/٢٥٢٤٤٨

هيأت «ها و اعالم نظر مقدماتي   متعاقب بررسي،»...هاي دولتي و  پيمانكاران مجري طرحبه
الحاقي ) ٤(و تبصره و مستنداً به صدر ماده واحده » بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين

  قانون اساسي) ١٣٨(و يكصد و سي و هشتم ) ٨٥(قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم  «به
مراتب متضمن   آن،  نامه اجرايي آيين) ١٠(و ماده » جمهوري اسالمي ايران و اصالحات بعدي

 جانب ابالغ  قانوني و اعالم نتيجه به اين اعالم نظر قطعي جهت اقدام الزم در مهلت مقرر
قانون، آن بخش از مصوبه كه  بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در . گردد مي

  .االثر خواهد بود مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي
هـ مورخ ٤٨٠٦٧ت/٢٥٢٤٤٨نظر به اينكه مصوبه اصلي هيأت محترم وزيران به شماره «

 رسيد  به تصويب١٣٩١قانون بودجه سال) ٢٤ـ٧(و ) ٢٤ـ٣ـ١( مستنداً به بندهاي١٩/١٢/١٣٩١
از جدول منضم به مصوبه بابت تأديه مطالبات و تعهدات وزارت ) ٤(تا وجوه تعيين شده در بند

) ره(آهن اهواز ـ بندر امام  هاي دولتي ناظر به راه راه و شهرسازي به پيمانكاران مجري طرح
عمومي كشور مبني بر ساليانه دانستن قانون محاسبات ) ١(به مصرف برسد و با توجه به ماده
احكام اين «:  كل كشور١٣٩١قانون بودجه سال » ١١٤«احكام بودجه و از آنجاكه طبق بند

و عمالً بدون وجود نصّ قانوني، امكاني براي تعميم و »  قابل اجرا است١٣٩١قانون در سال
بنابراين، اقدام دولت در باشد،  هاي بعد متصور نمي تسري دادن احكام بودجه ساالنه به سال

آهن اهواز ـ  راه«نامه اصالحي اخيرالتصويب كه مشعر بر تغيير عنوان پروژه از  تصويب
شود تا وجوه  بوده و تغيير عنوان باعث مي» آهن خرمشهر ـ سربندر راه«به » خرمشهر

 اختصاص يافته در محلّي به مصرف برسد كه متفاوت با نظر قانونگذار به شرح مندرج در
باشد، عليهذا اقدام هيأت محترم وزيران  ، مي١٣٩١شده از قانون بودجه سال بندهاي شمارش

گردد، مغاير  به تغيير عنوان پروژه كه منجر به تغيير محل مصرف وجوه اختصاص يافته مي
  ».قانون است

  رئيس مجلس شوراي اسالمي ـ علي الريجاني
  

  ٢٣/٣/١٣٩٦                                                                         ٩٥/٧٤٦/ره هـشما
  بسمه تعالي

  جناب آقاي جاسبي
  مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايران

  با سالم
 ١٧٣ الي ١٦٨عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه  يك نسخه از رأي هيأت

  : با موضوع٢/٣/١٣٩٦مورخ 
 معاون آموزشي و ١٠/٦/١٣٩٤د ـ /١٦٨٧/٥٠٠ موضوع نامه  پيشنهاد٢ابطال بند«

دبير شوراي آموزش پزشكي و تخصصي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 
ان در قالب پرداخت ددرخصوص تجويز انتقالي يا مهماني دانشجو به پرديسهاي خودگر

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

  
             ١٧٣ الي ١٦٨: شماره دادنامه           ٢/٣/١٣٩٦: دادنامه تاريخ

  ٩٥/٧٤٦ ،٩٥/٩٥٢ ،٩٥/١١١٦ ،٩٦/١٣ ،٩٦/٩٧ ،٩٦/١٣٤: كالسه پرونده
  . ديوان عدالت اداريعمومي هيأت :مرجع رسيدگي

 رزاپوريم رضايعل يآقا وکالت با رانيح ينيدحسمحم رضايعلـ ١ انيآقا :شاكي
 و يصادق ينيحس رهاشميمـ ٤ عالف يمراد ارسالنـ ٣ پناه جهان محمدـ ٢ مغانلو
  احيس زهرا ـ ٦ يرحمان ايميک ـ ٥ خانمها

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .باشد درج در روزنامه رسمي كشور ميهاي فوق مربوط به ترتيب  ـ توضيح اينكه شماره١

٨٨٢ 
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 ١٠/٦/١٣٩٤ ـ د/١٦٨٧/٥٠٠ شماره بخشنامه ابطال :موضوع شكايت و خواسته
 و درمان بهداشت، وزارت يتخصص و يپزشک آموزش يشورا ريدب و يآموزش معاون
  است گرفته قرار يپزشک آموزش و درمان بهداشت، ريوز موافقت مورد که يپزشک آموزش

 ييمحتوا و مضمون با يول جداگانه ييدادخواستها موجب به انيشاک :کار گردش
 يشورا ريدب و يآموزش معاون ١٠/٦/١٣٩٤ ـ د/١٦٨٧/٥٠٠ شماره بخشنامه ابطال واحد
 موافقت مورد که يپزشک آموزش و درمان بهداشت، وزارت يتخصص و يپزشک آموزش

 اعالم خواسته نييبت جهت در و شده خواستار را يپزشک آموزش و درمان بهداشت، ريوز
  :کهاند  کرده

 قانون ٢٠ ماده »ح «بند استناد به دانشجو رشيپذ در هيشهر اخذ زيتجو اوالًـ ١«
 جمله منها  وزارتخانه تيصالح از مازاد تيظرف مورد در يحت کشور توسعه پنجم برنامه
 بـا طارتبا در مـرقوم قانون »ح «بند متن در رايز است،؛ خارج درمان و بهداشت وزارت
 روشً نوعا که است شده انيب خاص يطيشرا يليتحص مختلف مقاطع در دانشجو رشيپذ
 و سنجش قانون ٣ و ٢ ماده در دانشگاهها رشيپذ طيشرا يياجرا نامه وهيش در آن رشيپذ
 قالب در دانشجو رشيپذ مخصوصاً دانشگاهها، در يليتکم يها هدور در دانشجو رشيپذ
 مقرر و فيتعر دانشجو رشيپذ و سنجش نحوه بر ياهنگهم يشورا فيوظا از نامه وهيش

 عدالت وانيد عمومي هيأت ٥/١١/١٣٨٨ ـ ٧٩٠ شماره يرأ در که نيا کما. است شده
 عتيوض در) يفناور و اتقيتحق و علوم( گريد وزارتخانه همراه به بهداشت وزارت  يادار

 جاديا در دولت تايه يجا به و شده خارج خود يقانون اراتياخت و فيوظا از مشابه
 ابطال و کرده صادر يرقانونيغ بخشنامه يعلم اتيه ياعضا فرزندان يبرا التيتسه
  . است شده

 يدورها در دانشجو رشيپذ و سنجش قانون  يياجرا نامه آيين ٦ ماده يراستا درـ ٢
 و خوانده دانشگاه موصوف نامه آيين ٨ ماده مطابق آن، تبصره و دانشگاهها در يليتکم

 مقرر شورا با يهماهنگ گونه چيه عنه يمشتک بخشنامه صدور در بخشنامه نندگانصادرک
  .است شده صادر يقانون ريغ صورت به مذکور بخشنامه لذا. نکردند مرقوم قانون در

 وزارت يقانون تيصالح و اراتياخت حدود در مذکور بخشنامه که نيا فرض باـ ٣
 صدور در »ح «بند مفاد از) ديآ  نميرنظ به نيچن البته که (باشد شده صادر بهداشت
 دانشجو مختلف مقاطع در «عبارت از مستفاد رايز. است نشده يحيصح استنباط بخشنامه

 وضع به ليتبد جهت آزمون در آموز دانش شرکت با دانشجو رشيپذ به ناظر »رنديبپذ
 اصطالحات فيتعر در دانشجو رشيپذ و سنجش قانون که يطور همان. است ييدانشجو
 اعالم با و آغاز آزمون در داوطلب شرکت با که است دانسته ينديفرآ را »رشيپذ «عبارت

 لذا است کرده يط را نديفرا نيا موکل يدانشجو که آن حال و ابدي  ميانيپا يقبول جينتا
  يتلق ديجد رشيپذ مقصد دانشگاه در ييدانشجو انتقال لحاظ به صرفاً را دانشجو توان نمي
 يو يقبول گانيرا هيسهم يرقانونيغ صورت به و دانست موجود تيظرف بر مازاد هم آن و
 بند مقررات از استنباط و ريتفس وصف نيا با. دانست هيشهر پرداخت مشمول و ابطال را
  . رسد  نمينظر به حيصح بخشنامه در آن به استناد و» ح«

 ،ييدانشجو قالانت و نقل طيشرا يياجر نامه آيين ٣٩ ماده در مقرر فيتعر به بناـ ٤
 شود،  نميمحسوب دانشجو ديجد رشيپذ گريد دانشگاه به دانشگاه کي از دانشجو انتقال

 که چرا. کرد اخذ هيشهر دانشجو از و نموده يتلق تيظرف بر مازاد را رشيپذ نوع نيا تا
 بند در مندرج مقررات به ناظر کشور يدانشگاهها در دانشجو رشيپذ و سنجش قانون

 بر داللت دانشجو از هيشهر اخذ هيتوج در کشور توسعه پنجم برنامه قانون ٢٠ ماده »ح«
 نيا در و. شوند  ميرفتهيپذ دانشگاه از خارج يورود آزمون انيجر در که دارد ياشخاص
 تيظرف جاديا با خود گانيرا آموزش هيسهم بر مازاد تيظرف از که دارد هيتوج صورت
 انتقال يتلق يمعن به نيا و. کنند اقدام ورکنک يورود يدانشجو رشيپذ به نسبت ديجد

 انتقال جمله من. (ستين شده، رفتهيپذ کنکور در گانيرا هيسهم در سابقاً که ييدانشجو
  ).نجانبيا موکل

 باطل اي الغاء سبب ييدانشجو انتقال و نقل مذکور، مقررات از مستفاد نيهمچن ـ ٥
 که نجانبيا موکل مکتسبه وقحق نوعاً که يپول ريغ اي گانيرا هيسهم رشيپذ شدن
 انتقال و نقل که يطور همان. ستين باشد،  ميسنجش قانون صراحت با منطبق
 تيظرف مازاد هيسهم به يدولت گانيرا هيسهم شدن ليتبد جواز موجب ييدانشجو

 منطوق و مفهوم صراحت برخالف ليتبد نيا لذا. ديآ  نمينظر به هيشهر اخذ مستوجب
  .است هيجار نيقوان

 جهت موقت دستور صدور يتقاضا بدواًـ ١ معظم و محترم دادگاه از هذايعل بناءـ  ٦
 طرف دو هر الزام بر حکم صدورـ ٢ يينها حکم صدور تا موقت صورت به هيشهر اخذ منع
 ابطالـ ٣ گانيرا هيسهم در شده رفتهيپذ رشته در موکل نام ثبت ادامه بر يمبن تيشکا

  ».استدعاست مورد الذکر درص در موصوف يقانون ريغ بخشنامه

  :است ريز قرار به اعتراض مورد مصوبه متن
  يهاشم دکتر يآقا جناب«
  يپزشک آموزش و درمان بهداشت، محترم ريوز
  احترام و سالم با
 اراده از خارج بعضاً که يليدال به دانشجو انتقال اي و يهمانيم نکهيا به تيعنا با
 چيه همانيم يدانشجو يبرا طرف کي از و بوده ريناپذ اجتناب يامر باشد،  ميزين دانشجو
 هيشهر پرداخت عدم نيهمچن و رديگ  نميقرار مقصد دانشگاه ارياخت دراي  بودجه گونه
 خواهد يپ در را مقصد دانشگاه به ياضاف نهيهز ليتحم انيدانشجو از دسته نيا توسط
 شيافزا جبمو يهمانيم مدت طول يبرا هيشهر پرداخت عدم گريد طرف از و داشت
 دانشجو رشيپذ يبرا مقصد يدانشگاهها به مضاعف فشار جاديا و يهمانيم يتقاضا ديشد
 دانشجو خروج با موافقت يبرا افتاده دور مناطق يدانشگاهها بر فشار شيافزا نيهمچن و

 درخواست به توجه با لذا شد، خواهد يپ در را گريد يدانشگاهها در شدن همانيم جهت
 خصوص نيا در يجنابعال موافقت صورت در و يپزشک علومهاي  شکدهدان و دانشگاهها

  :گردد اقدام ليذ نحو به
 جزو شود  ميدانشگاه وارد يانتقال اي و همانيم عنوان به که ييدانشجو که آنجا از«

 استفاده دانشگاه مازاد تيظرف از واقع در و شود  نميقلمداد دانشگاه ياصل تيظرف
 ٢٠ ماده ح بند (ياسالم يشورا مجلس مصوب نيقوان اساسبر دانشگاهها و دينما مي

 رشيپذ يبرا خود مازاد تيظرف از استفاده به مجاز) کشور توسعه پنجم برنامه قانون
  :لذا باشند  ميهيشهر اخذ با و مازاد صورت به دانشجو
 سابق روال همان به انتقاالت و نقل نامه آيين در مندرج طيشرا واجد انيدانشجوـ ١

  .ابندي انتقال مقصد انشگاهد به
 گريد ليدال به يول باشند نداشته را ١ بند يقطع يارهايمع که يانيدانشجوـ ٢
 و انتقاالت و نقل يشورا دييتا صورت در باشند مقصد دانشگاه در ليتحص به عالقمند
 بتوانند مازاد تيظرف اي خودگردان يسهايپرد قالب در آنها رشيپذ يبرا امکانات وجود

 اي مازاد انيدانشجو هيشهر همان افراد نيا هيشهر زانيم (ابندي انتقال اي شده نهمايم
 ـ .)بود خواهد است دهيرس دانشگاه يامنا أتيه بيتصو به که خودگردان يسهايپرد

  »يتخصص و يپزشک آموزش يشورا ريدب و يآموزش معاون
 ،يزير برنامه معاونت يحقوق امور دفتر سرپرست ان،يشاک تيشکا به پاسخ در
 موجب به يپزشک آموزش و درمان بهداشت، وزارت مجلس امور و يحقوق ،يهماهنگ

  :که است داده حيتوض ٢٠/١/١٣٩٦ ـ ٥٤/١٠٧ شماره حهيال
  يادار عدالت وانيد عمومي هيأت محترم استير«
  سالم ياهدا با

 رضايعل يآقا تيشکا وعـموض ٩٥/٧٤٦ کالسه پرونده وصـخص در احتراماً،
 ١/٦/١٣٩٤ ـ د/١٦٨٧/٥٠٠ شماره بخشنامه ابطال خواسته به رانيح ينيمحمدحس
  :رسد  مياستحضار به ليذ مراتب يآموزش معاونت
 يشکزپ رشته يدانشجو ده،يگرد يمدع يميتقد دادخواست مفاد برابر نامبردهـ ١
 دانشگاه به انتقال يمتقاض ليتحص ياثنا در که باشد مي شاهرود يپزشک علوم دانشگاه
 نموده ادعا نيهمچن يو. است شده موافقت امر نيا با و دهيگرد لياردب يزشکپ علوم

 پرداخت به مکلف را شانيا اعتراض مورد بخشنامه استناد به لياردب يپزشک علوم دانشگاه
 ـ د/١٦٨٧/٥٠٠ شماره بخشنامه ابطال يمتقاض حاضر حال در نامبرده. است کرده هيشهر
  .باشد  ميگانيرا صورت به ليتحص ادامه و يآموزش معاونت ١/٦/١٣٩٤

 مقاطع يآموزشهاي  نامه آيين در است، ذکر به الزم مطروحه تيشکا خصوص درـ ٢
 ضوابط برابر. است شده اعالم انيدانشجو مهمان و انتقال و نقل طيشرا يليتحص مختلف

 حشر به انتقال طيشرا از يبرخ ان،يدانشجو يمهمان و انتقال و نقل نامه آيين مقررات و
  :است ليذ

 همه داشتن به منوط مقصد و مبداء يدانشگاهها توافق با دانشجو انتقال :٤٩ ماده
  :است ريز طيشرا

  .باشد بالمانع يانضباط و يآموزش مقررات نظر از مبدأ دانشگاه در يمتقاض ليتحص ادامه
  .باشد گذرانده مبدأ دانشگاه در را خود يآموزش دوره از مسالين دو حداقل يمتقاض

  .باشد دوره يواحدها کل نصف حداقل مقصد، دانشگاه يبرا دانشجو ماندهيباق ياحدهاو
 يورود آزمون نمره باشد، ١٢ حداقل يمتقاض شده گذرانده دروس نمرات نيانگيم
 در سال همان شده رفتهيپذ فرد نيآخر آموزش نمره از ليتحص به ورود سال در يمتقاض
  .نباشد کمتر مقصد دانشگاه در مربوط هيسهم و رشته

 دائم سکونت محل نيکترينزد اي محل به دانشجو انتقال ريز موارد در :٥٠ ماده
  :شود  ميانجام) ١ (شرط ياستثنا به الذکر فوق طيشرا از خارج خانواده،
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 صيتشخ به يو که يطور به دانشجو، خانواده سرپرست شدن معلول اي فوت شهادت،
  .شود ناختهش خانواده ليکف عنوان به ،يقانون مراجع
 يشورا صيتشخ به که ينحو به دانشجو، مؤثر تيمعلول اي العالج صعب يماريب
  .نباشد مستقل طور به يزندگ ادامه به قادر دانشگاه يپزشک

 تهران در شوهر اشتغال اي ليتحص محل که دختر يدانشجو يدائم و يرسم ازدواج
  .ربطيذ مراجع دييتا به باشد

 دانشگاه در دانشجو يقبول از بعد ديبا ماده نيا در ورمذک موارد از کي هر :١تبصره
  .باشد گرفته صورت

 يمانيپ اي يرسم صورت به ديبا تهران در دانشجو همسر کار به اشتغال :٢تبصره
 نظر با تيظرف وجود صورت در يبعد تياولو در يخصوص اي آزاد مشاغل و باشد دولت
  .گرفت خواهند قرار انتقال يشورا

 و است يضرور اشتغال حکم ارائه دولت، يمانيپ اي يرسم کارمندان يبرا: ٣تبصره
 يروين اي يقانون مراجع دييتا به ديبا او سکونت و اشتغال يگواه است آزاد همسر شغل اگر

  .باشد دهيرس يانتظام
 باشد تهران در دختر يدانشجو ليتحص محل چنانچه ،يياستثنا موارد در: ٤تبصره

 محل تانسشهر در دختر يليتحص رشته اگر باشد، دانشجو شهرستان در زين او همسر و
  .شود منتقل تهران به تواند  مياو همسر نباشد موجود پسر، ليتحص

  .برسد زين مقصد دانشگاه دييتا به مذکور موارد از کي هر صحت: ٥تبصره
 موارد در جز است ممنوع تهران يدانشگاهها از کي هر به دانشجو انتقال :٥١ماده

  )٥٠ (ماده در مذکور
 يول است ممنوع يدولت يدانشگاهها به يدولت ريغ يدانشگاهها از انتقال :٥٢ماده

  .است بالمانع مربوط، ضوابط تيرعا با مقصد، و مبدأ موافقت با آن عکس به انتقال
 مربوط نامه آيين و طـضواب تابعي علم أتيه اءـاعض فرزندان انتقال :٥٣ماده

  .باشد  ميخود به
 دانشگاهها به کشور از خارج در ليتحص به شاغل يرانيا انيدانشجو قالانت :٥٤ماده

  .باشد  ميخود به مربوط نامه آيين و ضوابط تابع کشور، داخل يعال آموزش ات مؤسسو
 از يمتعدد يدرخواستها ساله هر انتقال، جهت مذکور طيشرا وجود رغميعلـ ٢

 ارائه يپزشک علوم يدانشگاهها هب باشند  نميانتقال طيشرا يدارا که يانيدانشجو يسو
 يآموزش امکانات و سرانه براساس هردانشگاه ديدار استحضار که گونه همان. ديگرد مي
        اعالم دانشگاهها يورود آزمون کنکور دفترچه در رشته کيتفک به رااي  هيسهم خود
 دانشجو کي يحت افزودن بالطبع و بوده سنجش سازمان عمل يمبنا که دينما مي
 که شده محسوب مازاد يدانشجو جزو ج،ينتا اعالم از پس مذکور  تعداد و هيسهم به
 امکانات و سرانه از کاستن با اي و يمتقاض يدانشجو يسو از ديبا باالجبار آن نهيهز

 از يناش يمال يتنگناها و مشکالت رغميعل دانشگاهها. شود تأمين موجود انيدانشجو
 نهيهز خود، ياختصاص درآمد از استفاده اي بخشها ريسا در ييجو صرفه با منابع، کمبود
 يبرقرار جهت لکن. ندينما مي تأمين را يهمانيم و انتقال طيشرا واجد انيدانشجو ليتحص

 کانون از انيدانشجو يدور از يناش ياجتماعهاي  نهيهز ليتقل اي حذف ،يآموزش عدالت
 طيشرا فاقد انيدانشجو يبرا راًمنحص ،يرهبر معظم مقام اتيمنو تأمين زين و خانواده
 ،يآموزش يمال منابع تأمين جهت صرفاً و درآمد کسب هدف از فارغ يهمانيم و انتقال
 مقرر اعتراض مورد بخشنامه وفق. شود  ميشده ادي انيدانشجو از هيشهر اخذ به اقدام
 گريد ليدال به يول باشند نداشته را انتقال يقطع يارهايمع که يانيدانشجو گردد، مي

 و انتقال و نقل يشورا دييتا صورت در باشند يگريد دانشگاه در ليتحص به مند عالقه
 اي شده مهمان توانند  ميمازاد تيظرف اي خودگردان يسهايپرد قالب در امکانات وجود
  .ابندي انتقال

اي  بودجه گونه چيه يانتقال و مهمان يدانشجو يبرا که جا آن از دينما  مياشارهـ ٣
 انيدانشجو نيا توسط هيشهر پرداخت عدم رد،يگ  نميقرار مقصد دانشگاه ارياخت در

 ديشد شيافزا موجب امر نيا و داشته يپ در را مقصد دانشگاه به ياضافاي  نهيهز ليتحم
 يبرا فشار شيافزا نيهمچن و مقصد يدانشگاهها به مضاعف فشار جاديا و تقاضا

 گريد يدانشگاهها به دانشجو خروج با موافقت يبرا افتاده دور مناطق يدانشگاهها
  .بود دهيگرد

 ات مؤسسو دانشگاهها توسعه، پنجم برنامه قانون ٢٠ ماده) ح (بند مطابقـ ٤
 اي و خود گانيرا آموزش هيسهم مازاد تيظرف از مجازند يقاتيتحق و يعال آموزش

 بخش با يتوافق ـاي شده تمام متيق براساس کنند،  ميجاديا هک يديجد يتهايظرف
 را يافتيدر يمال منابع و رنديبپذ دانشجو مختلف مقاطع در امناء أتيه دييتا با و يردولتيغ

  .کنند منظور ياختصاص يدرآمدها حساب به کل خزانه به زيوار از پس مورد حسب

 دانشگاه امناء أتيه مصوبه يدارا اعتراض مورد بخشنامه دينما  مياشاره ضمناً ـ ٥
 دانشگاه يسو از آن ياجرا و بوده مربوطه يدرمان يداشتبه خدمات و يپزشک علوم

  .است گرفته صورت امناء أتيه مصوبه براساس
 مندرج طيشرا فاقد که يانيدانشجو صرفاً دييفرما  ميمالحظه که همانگونه لذا ـ ٦

 ليما يشخص اراده و ارياخت و درخواست با و بوده دانشجو انتقال و نقل نامه آيين در
 واند  دهيگرد هيشهر پرداخت به موظف باشند گريد دانشگاه در يهمانيم اي و انتقال به

 عنوان به اي ابدي انتقال مذکور نامه آيين مندرجات و ضوابط براساس ييدانشجو چنانچه
 دانشگاه دينما  مياشاره. ديگرد نخواهد هيشهر پرداخت مشمول گردد رشيپذ همانيم

 درخواست به منوط زين يينها موافقت و ندارد افراد نيا يمهمان و انتقال با موافقت در يالزام
 انتقال با مبدأ دانشگاه ياصول موافقت صورت در هيشهر پرداخت با موافقت و يمتقاض هياول
          ».باشد  مييمهمان اي

 نيمعاون و سيرئ حضور با ٢/٣/١٣٩٦ خيتار در يادار عدالت وانيد عمومي هيأت
 از پس و شد ليتشک وانيد شعب دادرسان و مستشاران و رؤسا و يادار عدالت وانيد

  .است کرده مبادرت يرأ صدور به ريز شرح به آراء تياکثر با يبررس و بحث
  

  عمومي هيأت يرأ
 آموزش ات مؤسسو دانشگاهها در شده رفتهيپذ انيدانشجو انتقال و نقل چند هر

 نيا از خارج و است انيدانشجو انتقال و نقل به مربوطهاي  نامه آيين و مقررات تابع يعال
 کنيل ندارند، انتقال و نقل با موافقت به يفيتکل يعال آموزش ات مؤسسو دانشگاهها ضوابط
 توسعه پنجم پنجساله برنامه قانون ٢٠ ماده ح بند در مقرر حکم: اوالً نکهيا به نظر

 هيمسه بر مازاد دانشجو جذب زيتجو متضمن ١٣٨٩ سال مصوب رانيا ياسالم يجمهور
 است يعال آموزش ات مؤسسو دانشگاهها به ديجد يتهايظرف جاديا اي خود گانيرا آموزش

 مذکور بند به مستند که ندارد يپزشک آموزش و درمان بهداشت، وزارت با يارتباط و
 و نقل به راجع شده ادي قانون ٢٠ ماده ح بند حکم: اًيثان. کند مبادرت قاعده وضع به

 قانون به مواد يبرخ الحاق قانون ٦٠ ماده در: ثالثاً. ستين شده هرفتيپذ يدانشجو انتقال
 فيوظا انجام قبال در وجه اخذ ١٣٩٣ سال مصوب دولت يمال مقررات از يبخش ميتنظ
 انتقال و نقل نهيهز مورد در و است مقنن حکم ازمندين يياجرا يدستگاهها يقانون

 نامه موضوع شنهاديپ ٢ بند نيبرابنا ندارد، وجود موضوعه نيقوان در يحکم انيدانشجو
 و يپزشک آموزش يشورا ريدب و يآموزش معاون ١٠/٦/١٣٩٤ ـ د/١٦٨٧/٥٠٠ شماره
 درمان بهداشت، ريوز موافقت مورد که يپزشک آموزش و درمان بهداشت، وزارت يتخصص

 دانشجو يمهمان اي يانتقال زيتجو بر ناظر که يقسمت در گرفته قرار يپزشک آموزش و
 شيپ مقررات با رتيمغا لحاظ به است هيشهر پرداخت قالب در خودگردان يسهايپرد به

 عدالت وانيد دادرسي آيين و التيتشک قانون ٨٨ ماده و ١٢ ماده ١ بند به مستند گفته،
  .شود  ميابطال ١٣٩٢ سال مصوب يادار

  يبهرام محمدکاظم ـ يادار عدالت وانيد عمومي هيأت سيرئ
  

  ٢٣/٣/١٣٩٦                                                                        ٩٣/٦٤٣/ره هـشما
  بسمه تعالي

  جناب آقاي جاسبي
  مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايران

  با سالم
مورخ  ١٧٧عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه  يك نسخه از رأي هيأت

  : با موضوع٢/٣/١٣٩٦
 كميته بدوي تشخيص مشاغل سخت و ١٨/٤/١٣٩٣ صورتجلسه مورخ ابطال«
  .گردد  ارسال ميجهت درج در روزنامه رسمي به پيوست» .آور استان گيالن زيان

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

  ٩٣/٦٤٣: سه پروندهكال       ١٧٧: شماره دادنامه      ٢/٣/١٣٩٦: دادنامه تاريخ
  . ديوان عدالت اداريعمومي هيأت :مرجع رسيدگي

  يروحان محب يآقا :شاكي
 يبدو تهيکم ١٨/٤/١٣٩٣ مورخ صورتجلسه ابطال :موضوع شكايت و خواسته

  النيگ استانآور   زيانو سخت مشاغل
 ١٨/٤/١٣٩٣ مورخ صورتجلسه ابطال يدادخواست موجب به يشاک: کار گردش

 نييتب جهت در و شده خواستار را النيگ استانآور   زيانو سخت غلمشا يبدو تهيکم
  :که است کرده اعالم خواسته
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   يادار عدالت وانيد محترم استير«
  وسالم احترام با
 صورتجلسه يط النيگ استان آور انيز و سخت مشاغل يبدو تهيکم رساند  مياستحضار به
 جمله از يگريد مقررات با که يانيمتقاض درخواست رشيپذ از خود ١٨/٤/١٣٩٣ مورخ

 بعداً واند  شده نائل يبازنشستگ افتخار به عيصنا) ١٠ (ماده اي و يعاد مشاغل در يبازنشستگ
 استناد به اي و ياجتماع تأمين قانون ٧٦ ماده) ٢ (تبصره استناد به توانستند  ميکهاند  شده متوجه
 ١٣٧٩ مصوب ياصالح ياجتماع تأمين قانون ٧٦ ماده) ٢ (تبصره ب بند) ١ (جزء ريتفس قانون
هآور   زيانو سخت يکارها در مهيب حق پرداخت سابقه کـه  در اشتغال از بعد ـاي قبل زان،يم هر ـب

ـاغل  ٢٩/٦/١٣٩٠ مصوب شد خواهد محاسبه سال ٥/١ کار سابقه سال هر ازاء به يعاد مش
  .شوند نشستهباز) آور انيز و سخت و يعاد کار سابقه قيتلف (ياسالم يشورا مجلس

 ياجتماع تأمين قانون ٧٦ ماده) ب (جزء) ٥ (بند استناد به که دارند استحضار
 وآور   زيانو سخت مشاغل صيتشخ يياجرا نامه آيين که ديگرد مقرر ٣/٤/١٣٥٤ مصوب
 موارد ريسا و يروح و يجسم شيفرسا صيتشخ نحوه اشتغال، تناوب و يتوال احراز نحوه

 توسط ماه) ٤ (مدت حداکثر که بود خواهداي  نامه آيين موجب به تبصره نيا در مطروحه
 آموزش و درمان بهداشت، و ياجتماع امور و کارهاي  وزارتخانه و ياجتماع تأمين سازمان
  .ديرس خواهد وزيران هيأت بيتصو به و هيته يپزشک

 در وزيران هيأت ٥/٢/١٣٨٦ ـ هـ٣٦٠٠٥ت/١٥٣٦٥ شماره نامه بيتصو راستا نيا در
 قانون واحده ماده) ب (جزء) ٥ (بند يياجرا نامه آيين عنوان تحت ٢٦/١٢/١٣٨٥ جلسه
) ٧٦ (ماده تبصره و) ٧٧ (و) ٧٢ (مواد اصالح قانون) ٧٦ (ماده يالحاق) ٢ (تبصره اصالح
 مصوب ١٣٧١ مصوب ٧٦ ماده به تبصره) ٢ (يالحاق و ١٣٥٤ مصوب ياجتماع تأمين قانون
 حاضر حال در و ديرس بيتصو به و نيتدو ماده ١٦ در االشاره فوق کارگروه توسط ١٣٨٠

  .ديگرد جاديا ريز شرح به ياصالحات بعداً فوق نامه بيتصو در. دارد يياجرا تيقابل
 شدن اضافه موضوع با ١/١١/١٣٨٧ ـ هـ٣٨٧٣٧ت/٢٠٧٢٥٨ شماره نامه بيتصوـ ١
 نييتع يبرا ياسالم ارشاد و فرهنگ وزارت يهايخبرگزار و مطبوعات کل اداره معاون
 بيتصو به) ٨ (ماده) ٦ (بند عنوان تحت حرفه نيا با مرتبط مباحث و يخبرنگار قيمصاد
  .ياصل نامه

) ١ (تبصره عنوان به ٦/٦/١٣٨٩ ـ ک٤٤٥٤٧ت/١٢٤٦١٠ شماره نامه بيتصوـ ٢
 ماده ب جزء) ٥ (بند يياجرا نامه آيين اصالح: متن نيا با ياصل نامه بيتصو به) ٣ (ماده

 تبصره و ٧٧ و ٧٢ مواد اصالح قانون) ٧٦ (ماده يالحاق) ٢ (تبصره اصالح ونقان واحده
  .ياجتماع تأمين قانون ٧٦ماده

 و اصالح با وزيران هيأت ١٨/٤/١٣٩٢ ـ هـ٤٩٣١٦ت/٩٠٨٦٣ شماره نامه بيتصوـ ٣
 با مرتب مشاغل موضوع با و ياصل نامه بيتصو به) ١١ (ماده به) ٤ (بند نمودن اضافه
 نيتدو و رتبه در النيگ استانآور   زيانو سخت مشاغل يبدو تهيکم قداما ياتم يانرژ

  .است يقانون ريغ ريز ليدال به ١٨/٤/١٣٩٣ مورخ صورتجلسه
 سخت مشاغل صيتشخ يياجرا نامه آيين نيتدو د،يگرد اعالم فوقاً که يطور همان: اوالً

 ريسا و يروح و يجسم شيافرس صيتشخ نحوه اشتغال، تناوب و يتوال احراز نحوه وآور   زيانو
 و کارهاي  وزارتخانه و ياجتماع تأمين سازمان به مشترک طور به تبصره نيا در مطروحه موارد
 و درمان بهداشت، وزارت و) يفعل ياجتماع رفاه و کار تعاون، وزارت (وقت ياجتماع امور

 مشاغل يبدو تهيکم نيبنابرا است دهيگرد محول وزيران هيأت بيتصو و يپزشک آموزش
  .است نداشته صورتجلسه نيا نيتدو در يارياخت النيگ استانآور   زيانو سخت

 از ٢٢/٦/١٣٨٩ ـ ٢٢٥ و ١٦/١/١٣٨٨ ـ ٤ شماره صادرههاي  دادنامه برابر: اًيثان
 ماده اي و يعاد مشاغل در شدگان مهيب يبازنشستگ ،يادار عدالت وانيد عمومي هيأت

 در بود نخواهدآور   زيانو سخت مشاغل در شدگان مهيب يبازنشستگ از مانع عيصنا) ١٠(
 و سخت مشاغل يبدو تهيکم در شده مهيب شغل بدواً است الزم موضوع نيا تحقق
  .رديگ قرار يبررس موردآور  زيان

 و سخت مشاغل يبدو تهيکم نظر منحصراً ١٨/٤/١٣٩٣ مورخ صورتجلسه: ثالثاً
 ياستان دنظريتجد تهيکم نظر است مکنم که يحال در است گرفته نظر مد استانآور  زيان

 قبالً که يانيمتقاض پرونده يبررس به موافق و مساعد يفن حفاظت يعال يشورا نظر اي و
  .باشداند  آمده لينا يبازنشستگ افتخار به عيصنا) ١٠ (ماده اي و يعاد مشاغل در

 بيصوت و قانون ياجرا يجا بهآور   زيانو سخت مشاغل يبدو تهيکم ياعضا: رابعاً
 و التيتشک قانون ٨٨ ماده و ١٢ ماده) ١ (بند زدن دور منظور به وزيران هيأتهاي  نامه
 و تيصالح حـدود از يآگاه با و ١٣٩٢ سال مصوب يادار عدالت وانيد دادرسي آيين
 يترفند با دستورالعملها وها  نامه آيين ابطال در يادار عدالت وانيد عمومي هيأت اراتياخت
 يضرور مواقع در تااند  نموده ١٨/٤/١٣٩٣ مورخ صورتجلسه نيتدو هب مبادرت ديجد

 تيصالح در آن ابطال و بوده يداخل و يعاد صورتجلسه کي نيا که ندينما عنوان بتوانند

. ندينما سد را قانون ياجرا يجلو لهيوس نيبد تا ستين يادار عدالت وانيد عمومي هيأت
  وستيپ اسناد و مدارک و مطروحه موارد به تيعنا با لذا

 آور انيز و سخت مشاغل يبدو تهيکم ١٨/٤/١٣٩٣ مورخ صورتجلسه يکپـ ١
  النيگ استان
  وزيران هيأت ١٨/٤/١٣٩٣ ـ هـ٤٩٣١٦ت/٩٠٨٦٣ شماره نامه بيتصو يکپ ـ٢
 ياجتماع تأمين قانون) ٧٦ (ماده) ٢ (تبصره) ب (بند) ١ (جزء ريتفس قانون يکپـ ٣
  ٢٩/٦/١٣٩٠ مصوب ـ ١٣٧٩ مصوب ياصالح
  وزيران هيأت کارگروه ٦/٦/١٣٨٩ ـ ک٤٤٥٤٧ت/١٢٤٦١٠ شماره نامه بيتصو يکپـ ٤
  وزيران هيأت ١/١١/١٣٨٧ ـ هـ٣٨٧٣٧ت ـ ٢٠٧٢٥٨ شماره نامه بيتصو يکپ ـ ٥
  وزيران هيأت ٥/١٢/١٣٨٦ ـ هـ٣٦٠٠٥ت/١٥٣٦٥ شماره نامه بيتصو يکپ ـ ٦
 ابطال خواهان همطروح موارد و وستيپ مستندات و مدارک به تيعنا با لذا

  : ريز ليدال بهآور   زيانو سخت مشاغل يبدو تهيکم ١٨/٤/١٣٩٣ مورخ صورتجلسه
 فيوظا حدود از خارج و ياجتماع تأمين قانون ٧٦ ماده ب بند ٥ فيرد با رتيمغا

  ».دارم را يدولت مقررات وضع در النيگ استانآور   زيانو سخت مشاغل يبدو تهيکم
  :است ريز شرح به گرفته قرار اعتراض مورد که ١٨/٤/١٣٩٣ مورخ صورتجلسه متن
 قانون ٧٦ ماده يالحاق ٢ تبصره ب بند ٥ جزء موضوع (يياجرا نامه آيين موجب به«
 سخت مشاغل دييتا نکهيا به توجه با وزيران هيأت ٢٦/١٢/١٣٨٥ مصوب) ياجتماعتأمين 

 يبرا مشاغل نيا به مربوط مهيب حق و کار طيمح اصالح لزوم جهت ازآور   زيانو
 ادي مشاغل يبررس تهيکم يدگيرس تيصالح لذا دينما  ميجاديا يفيتکال زين انيکارفرما
 نيا در لذا باشند  مييبازنشستگ يمتقاض که باشد  مييافراد اي نيشاغل به محدود شده

 از خارج تقاضا يبررس مربوطه مقررات به توجه با بازنشسته ريبگ يمستمر افراد خصوص
  ».باشد  ميهتيکم تيصالح

 استان ياجتماع رفاه و کار تعاون، کل اداره رکليمد مذکور، تيشکا به پاسخ در
  :است داده حيتوض ١٧/٩/١٣٩٣ ـ ٢٢٣٢٣ شماره حهيال موجب به النيگ

  يادار عدالت وانيد عمومي هيأت دفتر محترم تيريمد«
  کميعل سالم
 ـ ٠٩٣٠٩٩٨٠٩٠٠٠٥٥٥٠٩ پرونده شماره هياخطار به بازگشت احتراماً

 و سخت مشاغل تهيکم هيبرعل يروحان محب يآقا تيشکا خصوص در ٣٠/٧/١٣٩٣
 بند ١ جزء براساس رساند  مياستحضار به ٩٣/٦٤٣ پرونده کالسه موضوع النيگ آور انيز
 ٢٥ اي يمتوال سال ٢٠ يدارا که يشدگان مهيب ياجتماع تأمين قانون ٧٦ ماده ٢ تبصره ب

 درخواست حق باشند،آور   زيانو سخت مشاغل در يپرداز مهيب و کار سابقه متناوب سال
 آمده عمل به يهايبررس براساس يروحان محب يآقا خصوص در و دارند يبازنشستگ
 فيتعر و مفهوم به توجه با لذا. است دهيگرد بازنشسته ٢٦/١٢/١٣٨٣ خيتار در نامبرده

 قبالً که يفرد يبرا رقانونگذا و باشد  ميواضح آنها زيتما وجه بازنشسته و شده مهيب
 تيعنا با. است ننموده بيني پيش يبازنشستگ درخواست ارائه حق است شده بازنشسته

  ».دارد را ستهيشا يرأ صدور يتقاضا فوق موارد به
 نيمعاون و سيرئ حضور با ٢/٣/١٣٩٦ خيتار در يادار عدالت وانيد عمومي هيأت

 از پس و شد ليتشک وانيد شعب دادرسان و مستشاران و رؤسا و يادار عدالت وانيد
  .است کرده مبادرت يرأ صدور به ريز شرح به آراء تياکثر با يبررس و بحث

  
  عمومي هيأت يرأ

 و ١٦/١/١٣٨٨ ـ ٤هاي  دادنامه شماره به يادار عدالت وانيد عمومي هيأت آراء مطابق
 ارکآور   زيانو سخت مشاغل در کـه اشخاص يعـاد يبازنشستگ ،٢٢/٦/١٣٨٩ ـ ٢٢٥
 مشاغل در اشتغال از يناش يبازنشستگ و مکتسب حقوق از آنان يمند بهره مانعاند  کرده مي

 صيتشخ يبدو تهيکم ١٨/٤/١٣٩٣ صورتجلسه در نکهيا به نظر. بود نخواهد آور انيز و سخت
آور   زيانو سخت مشاغل در اشتغال يايمزا از استفاده الن،يگ استانآور   زيانو سخت مشاغل
 اصالح قانون واحده ماده ب جزء ٥ بند يياجرا نامه آيين در و شده اشتغال دوران به محدود
 ياجتماع تأمين قانون ٧٦ ماده تبصره و ٧٢ و ٧٧ مواد اصالح قانون ٧٦ ماده يالحاق ٢ تبصره
 فيوظا ١٣٨٥ سال مصوبـ  ١٣٧١ مصوب ٧٦ ماده به تبصره دو الحاق و ١٣٥٤ مصوب

 وضع و شده ذکرآور   زيانو سخت مشاغل صيتشخ يتاناس دنظريتجد و يبدوهاي  تهيکم
 نيبنابرا ست،ين مذکور نامه آيين در مذکور موارد جمله از اعتراض مورد مصوبه شرح به قاعده

 آن مصوب مرجع اراتياخت حدود از خارج و عمومي  هيأت آراء ريمغا اعتراض مورد صورتجلسه
 عدالت وانيد دادرسي آيين  و التيتشک انونق ٨٨ ماده و ١٢ ماده ١ بند به مستند و باشد مي
  .شود  ميابطال ١٣٩٢ سال مصوب يادار

  يبهرام محمدکاظم ـ يادار عدالت وانيد عمومي هيأت سيرئ
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  ٢٣/٣/١٣٩٦                                                                       ٩٥/١٤٦٧/ره هـشما
  بسمه تعالي

  جناب آقاي جاسبي
  مل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايرانمديرعا

  با سالم
مورخ  ١٨١عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه  يك نسخه از رأي هيأت

  : با موضوع٢/٣/١٣٩٦
 دانشگاهها و مؤسسات آموزش ١٣٩٦دفترچه آزمون سراسري سال ) و(ابطال بند «

دادرسي ديوان عدالت اداري  و آيين قانون تشكيالت ٩٢عالي كشور در اجراي مقررات ماده 
  .گردد  ارسال ميجهت درج در روزنامه رسمي به پيوست» .١٣٩٢مصوب سال 
   و سرپرست هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربينعمومي هيأتمديركل 

  
  ٩٥/١٤٦٧:    كالسه پرونده    ١٨١: شماره دادنامه       ٢/٣/١٣٩٦: دادنامه تاريخ

  . ديوان عدالت اداريعمومي هيأت :يمرجع رسيدگ
  يوسفي يمهد يآقا :شاكي

 ١٣٩٦ سال يسراسر آزمون دفترچه »و «بند ابطال :موضوع شكايت و خواسته
 و التيتشک قانون ٩٢ ماده مقررات ياجرا در کشور يعال ات مؤسسو دانشگاهها

  ١٣٩٢ سال مصوب يادار عدالت وانيد دادرسي آيين
ها  دانشگاه ١٣٩٦ سال يسراسر آزمون دفترچه »و «دبن موجب بهـ ١ :کار گردش

  : که است شده مقرر کشور يعال مؤسسات و
 مورخ کنکور يزير برنامه و مطالعه تهيکم جلسه نيچهارم و چهل مصوبه براساس) و«

 لزوم و يدولت يعال آموزش مؤسسات وها  دانشگاه امکانات تيمحدود به توجه با ،٣/٢/١٣٨٣
 که يداوطلبان از دسته آن رشيپذ ان،يمتقاض يتمام نيب موجودهاي  فرصت عادالنه عيتوز
 اتمام بهاي  رشته در را خود التيتحص) گانيرا آموزش (يدولت امکانات از استفاده با قبالًٌ
 نيا. باشد  نميريپذ امکان) روزانه (دوره همان در و يقبل يقبول مقطع همان در اند، دهيرسان
 مقطع همان در) شبانه (دوم نوبت دوره يبرا توانند  ميليتما صورت در داوطلبان از ليقب

 همانند هيشهر پرداخت با توانند  ميروزانه، دوره در يقبول صورت در اي و شوند يمتقاض
  ».دهند ليتحص  ادامه مربوط رشته در) شبانه (دوم نوبت دوره انيدانشجو
 صادر ٣٠/١٠/١٣٩٢ ـ ٧٣٤ شماره يرأ لحاظ با ٥٠٨ يال ٤٩٤ و ١٢٠٥ يرأ دوـ ٢
  :شود  ميديق ريز شرح به ٣٠/١٠/١٣٩٢ ـ ٧٣٤ يرأ متن .اند شده

 تأمين قانون ٨ و ٧ مواد اصالح يقانون حهيال  ٧ ماده مطابق که نيا به توجه با«
 در ليتحص ،١٣٥٨ سال مصوب يرانيا جوانان و اطفال ليتحص امکانات و ليوسا

 خدمت تعهد قبال در و گانيرا صورت به کشور داخل يعال آموزش ات مؤسسو دانشگاهها
 پرداخت و گرفته قرار مقنن حکم مورداند  کرده استفاده گانيرا ليتحص از که يمدت برابر
 نيقوان ريسا در و نباشد گانيرا ليتحص به ليما يکس که شود  مياعمال يفرض در هيشهر
 ندارد وجود عمقط کي در فقط يعال آموزش مراکز در گانيرا ليتحص تيبرمحدود يليدل
 ،١٣٨٠ سال مصوب دولت يمال مقررات از يبخش ميتنظ قانون ٤ ماده مطابق يطرف از و
 توسط يحقوق و يقيحق اشخاص از عنوان هر تحت خدمات و کاال وجه، هرگونه افتيدر

 مربوط يقانون مقررات در که يموارد از ريغ يدولت يشرکتها و ات مؤسسها، وزارتخانه
 و چهل مصوبه ٣ بند اول قسمت نيبنابرا است، شده اعالم ممنوع ،شود  مياي شده نيمع

 آموزش و درمان بهداشت، وزارت يپزشک علوم يزير برنامه يعال يشورا جلسه نيپنجم
 مقطع در که يداوطلب توسط دکترا مقطع در ليتحص هيشهر پرداخت بر يمبن يپزشک

 الذکر فوق شرح به مقنن کاماح ريمغا است، بوده برخوردار گانيرا آموزش از يکارشناس
 عدالت وانيد دادرسي آيين و التيتشک قانون ٨٨ ماده و ١٢ ماده ١ بند استناد به و است
  ».شود  ميابطال ١٣٩٢ سال مصوب يادار

 و التيتشک ٩٢ ماده ياجرا در پرونده به يدگيرس با يادار عدالت وانيد سيير ـ٣ 
  .کند  ميموافقت موضوع خصوص در ١٣٩٢ سال مصوب يادار عدالت وانيد دادرسي آيين

 سال مصوب يادار عدالت وانيد دادرسي آيين و التيتشک قانون ٩٢ ماده ياجرا در
 کشور آموزش و سنجش سازمان و يفناور و قاتيتحق علوم، وزارت ندهينما از ١٣٩٢
  .کنند يمعرف  جلسه به را خود ندهينما شد خواسته

 نيمعاون و سيرئ حضور با ٢/٣/١٣٩٦ خيرتا در يادار عدالت وانيد عمومي هيأت
 ندهينما حضور با زين و وانيد شعب دادرسان و مستشاران و رؤسا و يادار عدالت وانيد

 شرح به آراء تياکثر با يبررس و بحث از پس و شد ليتشک تيشکا طرف از شده يمعرف
  .است کرده مبادرت يرأ صدور به ريز

  عمومي هيأت يرأ
 سال مصوب يادار عدالت وانيد دادرسي آيين و التيتشک قانون ٩٢ ماده مطابق

 مفاد تيرعا شود، ابطال عمومي هيأت دراي  مصوبه چنانچه«: که است شده مقرر ،١٣٩٢
 يديجد مصوبه مربوط، مراجع هرگاه. است يالزام يبعد مصوبات در عمومي هيأت يرأ
 تيرعا بدون نوبت، از خارج را موضوع وانيد سيرئ کنند، بيتصو عمومي هيأت يرأ ريمغا
 عمومي هيأت در کننده بيتصو مرجع ندهينما دعوت با فقط و مذکور قانون ٨٣ ماده مفاد
 ـ ١٢٠٥ ،٣٠/١٠/١٣٩٢ ـ ٧٣٤ شماره آراء در نکهيا به نظر» .دينما مي مطرح
 بيترت به يادار عدالت وانيد عمومي هيأت ٤/٨/١٣٩٥ ـ ٥٠٨ يال ٤٩٤ و ٢٢/١٠/١٣٩٤

 يپزشک علوم يزير برنامه يعال يشورا جلسه نيپنجم و چهل صوبهم ٣ بند اول قسمت
 مقطع در ليتحص هيشهر پرداخت بر يمبن يپزشک آموزش و درمان بهداشت، وزارت
 است، بوده برخوردار گانيرا آموزش از يکارشناس مقطع در که يداوطلب توسط يدکتر
 هيشهر پرداخت بر يمبن ١٣٩٤ سال يسراسر آزمون دفترچه سوم فصل) ز (بخش ٣ بند

 ليتحص در است بوده برخوردار گانيرا آموزش از يکارشناس مقطع در که يداوطلب توسط
 مقطع اي و يداروساز و يدندانپزشک ،يپزشکهاي  رشته يعموم يدکترا مقطع در

 يراهنما کي شماره دفترچه »و «بند دوم بخش و يپزشک گروههاي  رشته يکارشناس
 دفترچه ٨ ـ ١ بند از يقسمت و ١٣٩٥ سال يسراسر آزمون در شرکت و نام ثبت

 آن رشيپذ عدم خصوص در ١٣٩٥ سال يسراسر آزمون يليتحص رشته انتخاب يراهنما
 را خود التيتحص) گانيرا آموزش (يدولت امکانات از استفاده با قبالً که يداوطلبان از دسته
 و) روزانه (دوره همان در و يقبل يقبول مقطع همان دراند  دهيرسان اتمام بهاي  رشته در

 پرداخت و مقطع همان در) شبانه (دوم نوبت دوره در داوطلبان از ليقب نيا نام ثبت امکان
 و است شده ابطال روزانه، دوره در يقبول صورت در شبانه دوره انيدانشجو همانند هيشهر
 شآموز ات مؤسسو دانشگاهها ١٣٩٦ سال يسراسر آزمون دفترچه »و «بند بيتصو در
 آموزش (يدولت امکانات از استفاده با قبالً که يداوطلبان از دسته آن رشيپذ کشور يعال
 و يقبل يقبول مقطع همان در اند، دهيرسان اتمام بهاي  رشته در را خود التيتحص) گانيرا
 آزمون دفترچه »و «بند نيبنابرا است، ندانسته ريپذ امکان) روزانه (دوره همان در

 ١٢ ماده ١بند به استناد با عمومي هيأت آراء مفاد با رتيمغا لحاظ به ١٣٩٦ سال يسراسر
 ١٣٩٢ سال مصوب يادار عدالت وانيد دادرسي آيين و التيتشک قانون ٩٢ و ٨٨ مواد و

  .شود  ميابطال
  يبهرام محمدکاظم ـ يادار عدالت وانيد عمومي هيأت سيرئ

  
  ٢٣/٣/١٣٩٦                                                                       ٩٥/١٢٨٧/ره هـشما

  بسمه تعالي
  جناب آقاي جاسبي

  مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايران
  با سالم

مورخ  ١٨٥عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه  يك نسخه از رأي هيأت
  : با موضوع٢/٣/١٣٩٦

 تعرفه عوارض و بهاي ٣٤ از ماده ١٨ و ١٦و  ١٥ و ١٤ و بندهاي ٣٠ابطال ماده «
 شوراي اسالمي شهر سنندج راجع به اخذ كارمزد از تقسيط و يا ١٣٩٥خدمات سال 

 قانون تشكيالت و ٩٢استرداد عوارض از تاريخ تصويب در اجراي مقررات ماده 
 جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست» .١٣٩٢دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب  آيين

  .گردد رسال ميا
  عمومي و سرپرست هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين مديركل هيأت

  
  ٩٥/١٢٨٧:     كالسه پرونده  ١٨٥: شماره دادنامه      ٢/٣/١٣٩٦: دادنامه تاريخ

  . ديوان عدالت اداريعمومي هيأت :مرجع رسيدگي
  ينيز انيشکر حمزه يآقا :شاكي

 از ١٨ و ١٦ ،١٥ ،١٤ يبندها و ٣٠ ماده ابطال :موضوع شكايت و خواسته
 به راجع سنندج شهر ياسالم يشورا ١٣٩٥ سال خدمات يبها و عوارض تعرفه ٣٤ماده
 ٩٢ ماده مقررات ياجرا در بيتصو خيتار از عوارض استرداد اي و طيتقس از کارمزد اخذ
  ١٣٩٢ سال مصوب يادار عدالت وانيد دادرسي آيين و التيتشک قانون

 ٣٤ ماده از ١٤ و ١٥ و ١٦ و ١٨ يبندها و ٣٠ ماده موجب بهـ ١: کار شگرد
 اخذ به راجع سنندج شهر ياسالم يارشو ١٣٩٥ سال خدمات يبها و عوارض تعرفه
  .است شده قاعده وضع عوارض استرداد اي و طيتقس از کارمزد
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  :شود  ميدرج الًيذ ٢٢/١٠/١٣٩٣ ـ ١٧٨٩ شماره يرأ متن نمونه عنوان بهـ ٢
  

  عمومي هيأت يرأ
 چيه در يشهردار توسط افراد يهايبده طيتقس در کارمزد اخذ که نيا به توجه با«

 ٦٢ ماده به يالحاق ٣ تبصره مطابق و است نشده زيتجو مربوط مقررات و نيقوان از کي
 در آنچه برخالف وجوه، هرگونه اخذ رانيا ياسالم يجمهور توسعه پنجم برنامه قانون
 يبرا کارمزد وضع لذا است، ممنوع هايشهردار توسط است شده زيوتج مربوط نيقوان
 که نيا به توجه با افراد از هيتأد ريتأخ اخذ نيهمچن و يشهردار به افراد يبده طيتقس

 صدور يمدن امور در انقالب و يعموم يدادگاهها دادرسي آيين قانون ٥٢٢ ماده مطابق
 مصوبه در که است شده يطيشرا تحقق به منوط هيتأد ريتأخ خسارت وصول به حکم
 عوارض تعرفه ٤٧ ماده د شق و الف شق ٣ و ٢ يبندها لذا است نشده لحاظ تيشکا مورد

 از خارج و قانون خالف زيتبر شهر ياسالم يشورا مصوب ١٣٩١ سال در زيتبر يشهردار
 ١٣ مواد و ١٢ ماده ١ بند استناد به و شود  ميداده صيتشخ وضع مرجع اراتياخت حدود

 خيتار از ،١٣٩٢ سال مصوب يادار عدالت وانيد دادرسي آيين و التيتشک قانون ٨٨ و
  ».شود  ميابطال تيشکا مورد مصوبه بيتصو

 خود نيمشاور ٧/١٢/١٣٩٥ هينظر مالحظه از پس يادار عدالت وانيد سيرئـ ٣
 تعدال وانيد دادرسي آيين و التيتشک قانون ٩٢ ماده قيمصاد از موضوع نکهيا بر يمبن
  .کند  ميارجاع عمومي هيأت به را يدگيرس است ١٣٩٢ سال مصوب يادار

  :است ريز قرار به اعتراض موردهاي  تعرفه متن
  :عوارض استرداد نحوه: ٣٠ ماده«
 ٥ کارمزد کسر از بعد يوصول عوارض و باطل ليذ طيشرا در يساختمان پروانهـ ١
  :شد خواهد مسترد مؤدي هب عوارض و خدمات نهيهز بابت از ياسترداد مبلغ درصد

  .باشد شده ابطال ييقضا مراجع يسو از يساختمان پروانهـ ا 
 و شود منصرف  پروانه صدور از قبل يساختمان پروانه افتيدر از مؤدي چنانچه ـ ب
  .باشد گذشته عوارض پرداخت خيتار از سال کي حداکثر
 يسوز آتش طوفان، زلزله، از يناش (رمترقبهيغ حوادث اثر بر بنا احداث توقف ـ ت

 از مختلف ليدال به پروانه ابطال اي و شود ساختمان ادامه از مالک انصراف موجب که...) و
  .بود نخواهد کارمزد درصد ٥ يکسر شامل باشد بوده يشهردار هيناح

 يساختمان پروانه صدور از بعد يساختمان پروانه عوارض بابت يپرداخت مبلغـ ٢
  .بود نخواهد استرداد قابل عنوان چيه به

 و کننده درخواست نظر خالف بر ربنا،يز کاهش جهت نقشه، اصالح زمان درـ ٣
  .بود خواهد بالمانع کارمزد کسر بدون استرداد ٥ ماده ونيسيکم نظر طبق

  يشهردار مطالبات طيتقس نامه آيين: ٣٤ ماده
  .گردد اعمال کارمزد درصد ٤ يمال دوره تيرعا بدون ماه شش تا طيتقسـ ١٤
  .است يالزام کارمزد درصد ٦ اعمال سال کي تا طيتقسـ ١٥
  .است يالزام کارمزد درصد ٨ اعمال سال ٢ تا حداکثر و سال کي از شيب طيتقسـ ١٦
  ......ـ ١٧
  :گردد اخذ نقد صورت به و ريز فرمول طبق کارمزدـ ١٨
  
  
  
 سال مصوب يادار عدالت وانيد دادرسي آيين و التيتشک قانون ٩٢ ماده ياجرا در
  جلسه به را خود ندهينما شد خواسته سنندج شهر ياسالم يشورا ندهينما از ١٣٩٢
  .کنند يمعرف

 نيمعاون و سيرئ حضور با ٢/٣/١٣٩٦ خيتار در يادار عدالت وانيد عمومي هيأت
 ندهينما حضور با زين و وانيد شعب دادرسان و مستشاران و رؤسا و يادار عدالت وانيد

 شرح به آراء تياکثر با يبررس و بحث از پس و شد ليتشک تيکاش طرف از شده يمعرف
  .است کرده مبادرت يرأ صدور به ريز

  
  عمومي هيأت يرأ

 سال مصوب يادار عدالت وانيد دادرسي آيين و التيتشک قانون ٩٢ ماده مطابق
 مفاد تيرعا شود، ابطال عمومي هيأت دراي  مصوبه چنانچه «که است شده مقرر ،١٣٩٢
 يديجد مصوبه مربوط، مراجع هرگاه. است يالزام يبعد مصوبات در عمومي تهيأ يرأ
 تيرعا بدون نوبت، از خارج را موضوع وانيد سيرئ کنند، بيتصو عمومي هيأت يرأ ريمغا
 عمومي هيأت در کننده بيتصو مرجع ندهينما دعوت با فقط و مذکور قانون ٨٣ ماده مفاد

 ١٤/٥/١٣٩٢ ـ ٣٣٦ ،١٦/١١/١٣٨٦ ـ ١٣٥٨ شماره اءآر در نکهيا به نظر» .دينما  ميمطرح

 يشوراها از يتعداد مصوبات يادار عدالت وانيد عمومي هيأت ٢٢/١٠/١٣٩٣ ـ ١٧٨٩ و
 ريتاخ خسارت و اشخاص يهايبده طيتقس در کارمزد اخذ بر يمبن کشور يشهرها ياسالم
 ياسالم يشورا و است شده ابطال اراتياخت حدود از خروج و قانون با رتيمغا لحاظ به هيتاد
 يبها و عوارض تعرفه ٣٤ ماده ١٤ و ١٥ ،١٦ ،١٨ يبندها و ٣٠ ماده بيتصو در سنندج شهر

 پروانه ابطال صورت در مؤدي به ياسترداد مبالغ يبرا يدرصد ٥ کارمزد ١٣٩٥ سال خدمات
 لذکرراياخ يقسمتها نيبنابرا است، کرده نييتع يشهردار مطالبات طيتقس کارمزد و يساختمان

 استناد با عمومي هيأت آراء با رتيمغا لحاظ به ١٣٩٥ سال خدمات يبها و عوارض تعرفه از
 يادار عدالت وانيد دادرسي آيين و التيتشک قانون ٩٢ و ٨٨ ،١٣ مواد و ١٢ ماده ١ بند به

  .شود  مي ابطال بيتصو خيتار از ١٣٩٢ سال مصوب
  يبهرام ممحمدکاظ ـ يادار عدالت وانيد عمومي هيأت سيرئ

  
  ٢٣/٣/١٣٩٦                                                            ـ ه٥٤٣١٦ت/٣٣٢٤٥رهشما

ـ صنعتي  سازمان١٣٩٦در خصوص بودجه سال نامه  تصويب  هاي مناطق آزاد تجاري 
  هاي تابعه آنها كيش، قشم، چابهار، ارس، اروند، انزلي و ماكو و شركت

 يژه اقتصادي و ويصنعتي ـ مناطق آزاد تجار يعاليرخانه شورايدب
 مورخ ٥٥١/١٠/٩٦٢شنهاد شماره ي به پ٢١/٣/١٣٩٦وزيران در جلسه هيأت 

 عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي و رخانه شورايـ دبي٢٤/٢/١٣٩٦
 ي جمهوريصنعتي ـ  اداره مناطق آزاد تجاريقانون چگونگ) ٤(ماده ) ج( استناد بند به
 :ب کرديتصوـ ١٣٧٢مصوب  ـ راني ايسالما

ش، قشم، چابهار، ي کيصنعتي ـ  مناطق آزاد تجاريها سازمان١٣٩٦بودجه سال 
 ١٣٩٥ه بودجه سال ي تابعه آنها و اصالحيها  و ماکو و شرکتيارس، اروند، انزل

دولت هيأت د شده به مهر دفتر يي که تأ١وستيادشده به شرح پي مناطق يها سازمان
 .شود ين مييعاست، ت

  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 
  

  ١٨/٤/١٣٩٦                                                           ـ ه٥٤١٦٥ت/٤٣٩٣٢رهشما
  در خصوص عرضه محصوالت ذرت و جو در كل كشور و برنجنامه  تصويب
  راندر بورس كاالي اي) هاي مازندران و گيالن صرفاً در استان (

 يي و دارايوزارت امور اقتصادي ـ وزارت جهادکشاورز
 راني اي اسالمي جمهوريبانک مرکز ـ  سازمان برنامه و بودجه کشور

 مورخ ٣٦٤٢٢/٠٢٠شنهاد شماره ي به پ١٤/٤/١٣٩٦وزيران در جلسه هيأت 
 ي و هشتم قانون اساسيکصد و سي و به استناد اصل يوزارت جهادکشاورز ٢٢/١٢/١٣٩٥

 و منابع ي بخش کشاورزيور ش بهرهيقانون افزا) ٣٣(ران، ماده ي اياسالم يجمهور
 از يم بخشي مواد به قانون تنظيقانون الحاق برخ) ٣٦(ماده و ـ ١٣٨٩مصوب ي ـ عيطب

  :ب کرديتصو ،ـ ١٣٩٣مصوب ـ )٢( دولت يمقررات مال
و  مازندران يها صرفاً در استان(محصوالت ذرت و جو در کل کشور و برنج ـ ١

  .شوند ين مييران تعي ايبه منظور عرضه در بورس کاال) النيگ
 برنج، ينيد تضمي خريمت و ضرورت مداخله دولت برايدر صورت افت ق  ـتبصره
 .رديگ يق بورس کاال انجام ميد محصول مذکور از طريسازوکار خر

شنهاد مشترک شرکت بورس ي به پينيمت تضمياست قي سي اجراي تبعيها نهيهزـ ٢
ن و از محل ييد سازمان برنامه و بودجه کشور تعيي و تأيران و وزارت جهاد کشاورزي ايکاال

  .شود يو پرداخت م تأمين  کل کشور١٣٩٦اعتبارات مصوب مربوط قانون بودجه سال 
 بورس با يمت تابلويالتفاوت ق سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است مابهـ ٣

ک از ي به عالوه کارمزد معامله در بورس، به تفکالذکر را  محصوالت فوقينيمت تضميق
 .ديو پرداخت نما تأمين  کل کشور١٣٩٦محل اعتبارات مصوب قانون بودجه سال 

مکلف است نسبت ) سازمان بورس و اوراق بهادار (يي و دارايوزارت امور اقتصادـ ٤
رس کاال  به بوياز ورود محصوالت کشاورزي مورد نيها رساختيت زي و تقويبه بسترساز
 .دي اقدام نماي وزارت جهاد کشاورزيبا هماهنگ
 عامل يها ق بانکيران مکلف است از طري اي اسالمي جمهوريبانک مرکز ـ ٥

ار ي در اختيالت بانکيال تسهير) ٧ر٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠(ارد يليمعادل هفت هزار م
د ييتأشرکت مذکور مجاز است با .  امور دام کشور قرار دهديباني پشتيشرکت سهام

مت ي با قينيمت تضميالتفاوت ق سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به پرداخت مابه
  .ديمعامله شده در بورس کاال اقدام نما
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  ١٧/٤/١٣٩٦                                                             ـ ه٥٣٦٤٣ت/٤٣٦٦٤رهشما
  در خصوص حفظ كاربري اراضي كشاورزينامه  تصويب

  هاي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي در محدوده سازمان
 يژه اقتصادي و ويصنعت ي ـ مناطق آزاد تجاري عاليرخانه شورايدب

 ستيط زيسازمان حفاظت مح
آزاد  مناطق ي عاليرخانه شورايشنهاد دبي به پ١٤/٤/١٣٩٦وزيران در جلسه هيأت 

 ي و هشتم قانون اساسيکصد و سي و به استناد اصل يژه اقتصادي و ويصنعتي ـ تجار
  :ب کرديران تصوي اي اسالميجمهور

 ي کشاورزي اراضي موظف به حفظ کاربريتصنعي ـ  مناطق آزاد تجاريهاسازمان
  .باشنديدر محدوده مناطق مذکور م

  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 
  

  ١٣/٤/١٣٩٦                                                             ـ ه٥٤١٨٣ت/٤١٨٥٨رهشما
يفي در خصوص اجراي عمليات بهسازي و ارتقاي سطح فني و كنامه  تصويب

  آزادراه تهران ـ قم
 يوزارت راه و شهرساز

 مورخ ٠٢/١٠٠/٤١شنهاد شماره ي به پ٢٨/٣/١٣٩٦وزيران در جلسه هيأت 
 يها  و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژهي وزارت راه و شهرساز٥/١/١٣٩٦

  کشوري و پولير منابع ماليها و سا ق مشارکت بانکي از طري بخش راه و ترابريعمران
 :تصويب کرد ـ ١٣٦٦ مصوبـ 

شود، مجاز   ميدهي نام»وزارت«نامه بين تصوي که در ايوزارت راه و شهرسازـ ١
 ي و ارتقايات بهسازي عملي اجرايمال تأمين ت دولت و به منظورياست با حفظ مالک

 دو يبيلومتر و برآورد تقريک) ١٣٠ (يبيقم با طول تقر ـ  آزادراه تهرانيفي و کيسطح فن
شود،    ميدهي نام»پروژه«نامه بين تصويال که در اير) ٢ر٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠(ارد يلي مهزار

 با بخش ي، انتخاب و انعقاد قرارداد واگذارييق انتشار فراخوان نسبت به شناساياز طر
ده ي نام»شرکت طرف قرارداد«نامه بين تصوي که در ايردولتي غيا عمومي و يخصوص

هاي عمراني  امه اجرايي قانون احداث پروژهن آيين) ٢(ماده  )الف(بند شود، در قالب  يم
ها و ساير منابع مالي و پولي كشور موضوع  بخش راه و ترابري از طريق مشاركت بانك

ت ضوابط و مقررات ي، با رعا٢٦/١/١٣٩٤هـ مورخ ٥١٣٢١ت/٧٥٠٥نامه شماره  بيتصو
 . دي اقدام نمايطيست محيز

از ي موردنيمنابع مال%) ١٠٠(صددرصد  تأمين شرکت طرف قرارداد عهده دارـ ٢
  . پروژه خواهد بوديات بهسازي انجام عمليبرا

ل ي پروژه را به همراه تحليمت اجرايشنهاد قيشرکت طرف قرارداد مکلف است پـ ٣
 ابالغ ي بهايها ن فهرستيمت مربوط براساس مطالعات مصوب وزارت و آخريق) زيآنال(

 يب به روزرسانيب آن با اعمال ضريشده توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و ضرا
 ينيب شيو پ) مت خودي قيشنهاد کتبيه پيتا زمان ارا(ل فهرست بها ي تعديشاخص مبنا

 يها نهير هزي سهم کارفرما و سايها مهيات بر ارزش افزوده، حق بيل دوره ساخت، ماليتعد
. ديمال ني به وزارت تحوييد نهايي و تأي طرح را جهت بررسي مرتبط با اجرايجانب
 يگذار هي قابل قبول سرمايها نهيب وزارت جزو هزيد و تصوييادشده پس از تأي يهانهيهز

  .رديگ ي محاسبه قرار ميپروژه منظور و مبنا
از پروژه مذکور بر عهده شرکت طرف قرارداد و ي و مطالعات مورد نيطراح ـ١تبصره

 قابل قبول يها نهي جزو هزد توسط وزارتييب و تأيز پس از تصوي مرتبط با آن نيها نهيهز
  . پروژه منظور خواهد شديگذار هيسرما

   يمانکاري پيد در قراردادهايي مورد تأيشنهاديب اضافه پيحداکثر ضرـ ٢تبصره
)  %٩(نامه، معادل نه درصد  بين تصويا) ٤(مانکاران موضوع بند يشرکت طرف قرارداد با پ

 .شود ين ميين بند تعيمبلغ برآورد موضوع ا
 پروژه و يمانکاري، پيتواند پس از عقد قرارداد واگذار يشرکت طرف قرارداد مـ ٤

ت يد وزارت با رعاييت و مورد تأيمانکاران واجد صالحي مربوط را به پيسات جانبيتأُس
  .دين و مقررات مربوط واگذار نمايقوان

 ي معادل ده سال مشتمل بر دو سال دوره بهسازيه دوره واگذاري اولينيب شيپ ـ ٥
 محدود ي واقعيکن دوره واگذاري خواهد بود، ليبردار  و بهرهيو هشت سال دوره نگهدار
، هر کدام که يان دوره واگذاريا پاي) مصوب(ه و سود مورد انتظار يبه بازگشت کامل سرما

  .مقدم باشد و زودتر محقق شود، خواهد بود

  ويبردار نسبت به بهره يتواند همزمان در دوره بهساز يشرکت طرف قرارداد م  ـتبصره
  .دي اقدام نمايه عبوريط نقليعوارض از وسااخذ 

 معادل نرخ سود ي شرکت طرف قرارداد در دوران واگذاريگذار هينرخ سود سرما ـ ٦
به عالوه ) راني اي اسالمي جمهوريمصوب بانک مرکز (ي دولتيها سپرده بلندمدت بانک

  .شود ين مييدر زمان انعقاد قرارداد تع %) ٣(سه درصد 
 نرخ سود ي قابل استهالک بر مبنايگذار هي ساالنه مانده سرمايبه روزرسانـ ١تبصره

به عالوه ) راني اي اسالمي جمهوريمصوب بانک مرکز (ي دولتيها سپرده بلندمدت بانک
 در يگذار هيبه هر حال نرخ سود سرما. رديگ  مي هر سال صورتيدر ابتدا%) ٣(سه درصد 

 در زمان انعقاد قرارداد يه گذاريتواند از سقف نرخ سود سرما ي نميطول دوره واگذار
  .شتر باشديب

 مانکارانيا پي، بر اثر تعلل شرکت طرف قرارداد و يچنانچه دوره بهساز ـ٢تبصره
 شده در ينيب شين و پيش از مدت معي شرکت طرف قرارداد بي شده از سويمعرف

 آورده شرکت ي برايچ گونه سودينها هر نه تيقرارداد به طول انجامد، در دوره تأخ
) ١(نامه مذکور در بند  نيي آ)٤٨(ماده طرف قرارداد منظور نخواهد شد، بلکه براساس 

ف پروژه اقدامات الزم يتکل نيي حقوق دولت و تعيفاياستنامه، نسبت به  بين تصويا
  .رفتيصورت خواهد پذ

 مربوطه در يسات جانبير تأسي از پروژه و سايبردار  و بهرهيت نگهداريمسئولـ ٧
  .باشد ي بر عهده شرکت طرف قرارداد ميدوره واگذار

 از پروژه و يبردار ، منافع بهرهيان دوره واگذاريپس از پا ـ١تبصره
 قرارداد و يها وستي خاص آن با حفظ سطح خدمات بر اساس پيسات جانبيتأس

  وزارت به وزارتيها و مقررات صادره از سو  و مفاد دستورالعملين فنيت موازيبا رعا
 .شود يمنتقل م

 يها  در چارچوب دستورالعملي و نگهداريبردار  بهرهيها نهيد هزييمرجع تأ ـ٢تبصره
، حسابرس مورد )مصوب(ه و سود مورد انتظار يت سرمان بازگشيمصوب وزارت و همچن

 يذارـان دوره واگياـد و به هر حال در پـباش ي ميي و دارايصادـور اقتـد وزارت امييتأ
شرکت طرف قرارداد، ) مصوب(ه و سود مورد انتظار يدر صورت عدم استهالک کامل سرما

 .دن بند اقدام خواهد شيا) ١(بر اساس مفاد مندرج در تبصره 
ن و ي آزادراه تابع قواني از اجراير حقوق و عوارض ناشيات و سايمه، ماليب ـ ٨

 .باشد  مي کشوري عمرانيمقررات طرح ها
 حقوق يفاي منعقده، نحوه استيوزارت موظف است در قرارداد واگذارـ ٩

 مفاد قرارداد ي شرکت طرف قرارداد در اجرايا ناتواني يدولت را در صورت خوددار
  .دي نماينيب شيپ

  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 
  

  ١٧/٤/١٣٩٦                                                           ـ ه٥٤٤٤٥ت/٤٣٢٨٤رهشما
  هـ ٥٤١٠١ت/٣١٤٤٩نامه شماره  تصويب) ٣(الحاق متن به بند 

  ٢٠/٣/١٣٩٦مورخ 
  ي وزارت جهادکشاورز
  يي  و دارايوزارت امور اقتصاد

 زارت صنعت، معدن و تجارتو
   سازمان برنامه و بودجه کشور

 ران ي اي اسالمي جمهوريبانک مرکز
 شماره يشنهادهاي به پ١٤/٤/١٣٩٦ و ٤/٤/١٣٩٦وزيران در جلسات هيأت 
 سازمان برنامه و ٤/٤/١٣٩٦ مورخ ١٢٤٠٦٩٠ و شماره ٣/٤/١٣٩٦ مورخ ١٢٣٦٢٣٦

 ي اسالمي جمهوريم قانون اساس و هشتيکصد و سيبودجه کشور و به استناد اصل 
 :ب کرديران تصويا

 ٢٠/٣/١٣٩٦هـ مورخ ٥٤١٠١ت/٣١٤٤٩نامه شماره بيتصو) ٣( بند ير به انتهايمتن ز
ن جدول يگزيدولت است جا هيأت د شده به مهر دفترييوست که تأيالحاق و جدول پ

 :شوديوست بند مذکور  ميپ
 به شرکت ييالت اعطاي سود تسهسازمان برنامه و بودجه کشور بازپرداخت اصل و

. دينماين مي گندم را تضمينيد تضميران جهت خري اي دولتي بازرگانيمادرتخصص
  .ستي عامل در وصول مطالباتشان نيهات بانکي مسئولين مذکور نافيتضم

  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 
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    ١٣٩٦بيني منابع موردنياز براي خريد تضميني گندم در سال  پيش
  جمع  اسفند  بهمن  دي  آذر  آبان  مهر  شهريور  مرداد  تير  خرداد  ارديبهشت  فروردين  عنوان

  ١١٠٠٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٨٤  ٣٣٧  ٢٤٥٣  ٣٦٣٣  ٢٥٩٥  ١٧٢٧  ١٧١  )هزارتن(ميزان خريد تضميني 
  ١٤٣٠٠٦  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ١٠٩٢  ٤٣٨٤  ٣١٨٨٨  ٤٧٢٢٦  ٣٣٧٤٠  ٢٢٤٥٢  ٢٢٢٣   كيلو ريال١٣٠٠٠ـ ) ميليارد ريال(بهاي خريد تضميني 

  ٧٣١٥٣          ٠  ٥٥٩  ٢٢٤٣  ١٦٣١٢  ٢٤١٥٨  ١٧٢٥٩  ١١٤٨٥  ١١٣٧  )ميليارد ريال(پرداخت مرحله اول 
  ٦٩٨٥٣  ٠  ٠  ٥٣٣  ٢١٤٢  ١٥٥٧٦  ٢٣٠٦٨  ١٦٤٨١  ١٠٩٦٧  ١٠٨٦        )ميليارد ريال(پرداخت مرحله دوم 

  ٨٤٧٠  ٤٨٧  ٣٤٧  ٣٤٧  ٣٤٧  ٣٤٧  ٣٤٧  ١٠١٦  ١٠٩٧  ٩٧٨  ١٤٣١  ١٢٨١  ٤٤٣   كيلو ريال٧٧٠ـ ) ميليارد ريال(پرداخت هزينه تبعي 
  ١٥١٤٧٦  ٤٨٧  ٣٤٧  ٨٨١  ٢٤٨٩  ١٥٩٢٣  ٢٣٩٧٤  ١٩٧٤٠  ٢٨٣٧٦  ٢٦٢٢٢  ١٨٦٩١  ١٢٧٦٦  ١٥٨٠  )ميليارد ريال(جمع مصارف 
  ٧٥٦٠  ٦٣٠  ٦٣٠  ٦٣٠  ٦٣٠  ٦٣٠  ٦٣٠  ٦٣٠  ٦٣٠  ٦٣٠  ٦٣٠  ٦٣٠  ٦٣٠   كيلو ريال٦٦٥٠ـ ) هزار تن(مقدار فروش گندم خبازي 

  ٥٠٢٧٤  ٤١٩٠  ٤١٩٠  ٤١٩٠  ٤١٩٠  ٤١٩٠  ٤١٩٠  ٤١٩٠  ٤١٩٠  ٤١٩٠  ٤١٩٠  ٤١٩٠  ٤١٩٠  ) ريالميليارد(ارزش فروش گندم خبازي 
  ٢٠٤٠  ١٧٠  ١٧٠  ١٧٠  ١٧٠  ١٧٠  ١٧٠  ١٧٠  ١٧٠  ١٧٠  ١٧٠  ١٧٠  ١٧٠   كيلو ريال٩٠٠٠ـ ) هزار تن(مقدار فروش گندم صنف و صنعت 

  ١٨٣٦٠  ١٥٣٠  ١٥٣٠  ١٥٣٠  ١٥٣٠  ١٥٣٠  ١٥٣٠  ١٥٣٠  ١٥٣٠  ١٥٣٠  ١٥٣٠  ١٥٣٠  ١٥٣٠  )ميليارد ريال(ارزش فروش گندم صنف و صنعت 
  ١٠٨٠  ٩٠  ٩٠  ٩٠  ٩٠  ٩٠  ٩٠  ٩٠  ٩٠  ٩٠  ٩٠  ٩٠  ٩٠  )هزار تن(مقدار صادرات گندم مازاد 

  ٨٦٤٠  ٧٢٠  ٧٢٠  ٧٢٠  ٧٢٠  ٧٢٠  ٧٢٠  ٧٢٠  ٧٢٠  ٧٢٠  ٧٢٠  ٧٢٠  ٧٢٠  )ميليارد ريال(ارزش صادرات گندم مازاد 
  ٧٧٢٧٤  ٦٤٤٠  ٦٤٤٠  ٦٤٤٠  ٦٤٤٠  ٦٤٤٠  ٦٤٤٠  ٦٤٤٠  ٦٤٤٠  ٦٤٤٠  ٦٤٤٠  ٦٤٤٠  ٦٤٤٠  ):ميليارد ريال(جمع منابع 

  ــ  ٨٨٢٠  ٩٧١٠  ١٠٦٠٠  ١١٤٩٠  ١٢٣٨٠  ١٣٢٧٠  ١٤٠٧٦  ١٤٦٢٩  ١٣٠٦٦  ١٠٣٢٤  ٨٦١٨  ٧٧٨١  )هزار تن(موجودي گندم 
  ٧٤٢٠٢ـ   ٥٩٥٢  ٦٠٩٢  ٥٥٥٩  ٣٩٥١  ٩٤٨٤ـ   ١٧٥٣٥ـ   ١٣٣٠٠ـ   ٢١٩٣٦ـ   ١٩٧٨٣ـ   ١٢٢٥١ـ   ٦٣٢٦ـ   ٤٨٥٩  ):ميليارد ريال(تراز ماهيانه 

  ٨٢٠٠٠        ١٠٠٠٠  ١٠٠٠٠  ١٠٠٠٠  ١٠٠٠٠  ١٠٠٠٠  ١٠٠٠٠  ١٠٠٠٠  ١٠٠٠٠  ٢٠٠٠  )ميليارد ريال (١٣٩٦از محل بودجه سال تأمين 
  ٣٠٠٠٠          ٤٩٥٠  ٧٨٥٠  ٣٦٠٠  ١٣٦٠٠          )ميليارد ريال(دريافت تسهيالت بانكي 

  ٣٦٧٩٠  ٥٩٥٢  ٦٠٩٢  ٥٥٥٩  ١٩١٨٧                  )ميليارد ريال(بازپرداخت تسهيالت بانكي 
  

.  ريال در نظر گرفته شده است٧٧٠الحساب به ازاي هر كيلو  هزينه تبعي به صورت علي.  درج شده است١٣٩٦بيني توليد سال   و پيش١٣٩٥ ميزان خريد تضميني گندم براساس روند خريد تضميني سال :توضيحات
 ريال به ازاي هر كيلوگرم و قيمت فروش گندم براي ٦٦٥٠اي برابر  ندم خبازي يارانهقيمت فروش گ. ه محاسبه شده است درصد و بازپرداخت آن براي دوره چهارماه١٨كارمزد تسهيالت بانكي براساس نرخ سود ساالنه 

و در مرحله دوم معادل باقيمانده )  ريال٦٦٥٠(اي  پرداخت بهاي گندم خريداري شده در مرحله اول معادل قيمت مصوب فروش گندم خبازي يارانه.  ريال به ازاي هر كيلوگرم منظور شده است٩٠٠٠مصارف صنف و صنعت 
  .ارزش خريد تضميني خواهدبود

  
  ٢٠/٤/١٣٩٦                                                             ـ ه٥٢٩١٣ت/٤٥٦٨٥رهشما

  ٢٥/٦/١٣٩٥هـ مورخ ٥٢٩١٣ت/٧٦٤٠٣نامه شماره  لغو تصويب
  آموزش و پرورشوزارت 

 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون ١٨/٤/١٣٩٦وزيران در جلسه هيأت 
  :اساسي جمهوري اسالمي ايران تصويب كرد

 از تاريخ تصويب ٢٥/٦/١٣٩٥هـ مورخ ٥٢٩١٣ت/٧٦٤٠٣اره ـنامه شم تصويب
  .شود لغو مي

  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 
  

  ١٤/٤/١٣٩٦                                                           ـ ه٥٤٢٧٥ت/٤٢٦١١رهشما
  بندي و تشخيص نامه طبقه آيين) ٢٦(الحاق يك تبصره به ماده 

   صالحيت پيمانكاران
 سازمان برنامه و بودجه کشور

   ٦/٢/١٣٩٦ مورخ ١١٣٩٣٩١شنهاد شماره ي به پ٧/٤/١٣٩٦وزيران در جلسه هيأت 
و ـ ١٣٥١مه و بودجه کشورـ  مصوبقانون برنا) ٢٢(سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد ماده

 :ب کرديتصوـ ١٣٨٣مصوب  ـ  مناقصاتيقانون برگزار) ٢٦(ماده 
مانکاران يت پيص صالحي و تشخيبندنامه طبقهنييآ) ٢٦( به ماده يتبصره الحاقـ ١

) ١( به عنوان تبصره ٧/١٠/١٣٨٧هـ مورخ ٤٣١٨٩ت/١٨٠٦١٧نامه شماره بيموضوع تصو
 :شوديبه ماده مذکور الحاق م) ٢(ن تبصره ر به عنواي و متن زيتلق

 يمانکاريت پيصالح نامهيگواهسازمان برنامه و بودجه کشور مجاز است  ـ٢تبصره
، در صورت حادث شدن تنزل يند بروزرسانيخ اعتبار آن و انجام فرآي تاريرا پس از انقضا

ه کسب شده ي پانيار، بر اساس آخري به سبب عوامل خارج از اختي از توان ماليه ناشيپا
 .ديد نمايدر هر تخصص و رشته به مدت چهارسال تمد

ت مشاوران يص صالحينامه تشخنييآ) ٥(به ماده ) ٣(ر به عنوان تبصره يمتن زـ ٢
 :شودي الحاق م٢٣/٤/١٣٨٣هـ مورخ ٢٨٤٣٧ت/٢٠٦٣٧نامه شماره بيموضوع تصو
ت مشاور را يحنامه صاليگواهسازمان برنامه و بودجه کشور مجاز است  ـ٣تبصره
، در صورت حادث شدن تنزل يند بروزرسانيخ اعتبار آن و انجام فرآي تاريپس از انقضا

ه کسب شده ين پايار، بر اساس آخري به سبب عوامل خارج از اختي از توان ماليه ناشيپا
  .ديد نمايدر هر تخصص و رشته به مدت چهارسال تمد

  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 

  ١٣/٤/١٣٩٦                                                            ـ ه٥٤٤٤١ت/٤١٩٦٥رهاشم
  ٢/٤/١٣٩٥هـ مورخ ٥٣١٧٢ت/٣٨٤٥٤نامه شماره  تصويب) ٥(اصالح بند 

ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت راه و شهرسازي  ـ وزارت كشور    وزارت امور اقتصادي و دارايي  
ـ  ـ وزارت آموزش و پرورشوزارت دادگستري  ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي     وزارت اطالعات 

ـ وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ـ سازمان برنامه و بودجه کشور   معاونت اجرايي رئيس جمهور 
ـ بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران  سازمان حفاظت محيط زيست 

 مورخ ٣٤٢٦٩/٣٣٣٨٠شنهاد شماره ي به پ٧/٤/١٣٩٦وزيران در جلسه هيأت 
 و هشتم قانون يکصد و سيجمهور و به استناد اصل ي رئيس  معاونت حقوق٣١/٣/١٣٩٦
 :ب کرديران تصوي اي اسالمي جمهورياساس

با رعايت «، عبارت ٢/٤/١٣٩٥هـ مورخ ٥٣١٧٢ت/٣٨٤٥٤نامه شماره تصويب) ٥(در بند 
  .شودافه مي اض»موظف است« پس از عبارت »تشريفات و قوانين و مقررات مربوط

  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 
  

  ٢٣/٣/١٣٩٦                                                             دش        /٤٩٠٩/٩٦رهشما
تأييد انتخاب نمايندگان شوراي عالي انقالب فرهنگي و فضالي صاحب نظر 

  حوزوي براي عضويت در شوراي تخصصي حوزوي
  ) شوراي عالي انقالب فرهنگي١٤/٢/١٣٩٥ مورخ ٧٧٨لسه مصوب ج(

  شوراي تخصصي حوزويـ دبيرخانه شوراي عالي انقالب فرهنگي 
 صاحب نظر ي و فضالي انقالب فرهنگي عاليندگان شورايد انتخاب نماييتأ«مصوبه 

 ١٤/٢/١٣٩٥ مورخ ٧٧٨که در جلسه » ي حوزوي تخصصيت در شوراي عضوي برايحوزو
 ١٣/٦/١٣٩٤مورخ ) دوره ششم (١٦٩شنهاد جلسه ي و بنا به پينقالب فرهنگ اي عاليشورا

  :شود هاي علميه به تصويب رسيده است، به شرح ذيل براي اجرا ابالغ مي شوراي عالي حوزه
 آيين نامه شوراي تخصصي حوزوي، آقايان آيت اهللا ٤ ماده ٢الفـ  در اجراي بند «

المسلمين سيدمحمد غروي و سيدعبدالفتاح نواب االسالم و هاشم حسيني بوشهري و حججدسي
  .شوند به عنوان نمايندگان شوراي عالي انقالب فرهنگي در شوراي تخصصي حوزوي انتخاب مي

االسالم  نامه شوراي تخصصي حوزوي، آقايان حجج  آيين٤ ماده ٤بـ  در اجراي بند 
ي، حميد پارسانيا، احمد والمسلمين سيديوسف طباطبايي نژاد، اکبر فرجام، محمودرضا جمشيد

واعظي، سيدحسن رباني، مسعود آذربايجاني، عبدالحسين خسروپناه، علي عباسي و حسن نظري 
  ».شوند  نظر در شوراي تخصصي حوزوي  انتخاب مي شاهرودي به عنوان فضالي صاحب

  شوراي عالي انقالب فرهنگي ـ حسن روحانيرئيس جمهور و رئيس 
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