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

۲۰۰

  )٤(هاي 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
  ۲  هيأت وزيران  ۱/۷/۱۳۹۶

 قانون ١٦كميسيون ماده :  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع۴۳۸رأي شماره 
  ۲  اداريشعب ديوان عدالت و ساير مراجع   ۱۰/۵/۱۳۹۶   دارداز بنياد شهيد و امور ايثارگرانتسهيالت استخدامي جانبازان شخصيت حقوقي مستقل 

  نظر به اينكه رعايت شرايط:  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع۴۷۵رأي شماره 
  هاي موضوع تعارض شرايط آگهي استخدام  آگهي استخدام ضروري است و شاكيان پرونده

  شود اند آراء به رد تأييد مي  را نداشته
  ۳  شعب ديوان عدالت و ساير مراجع اداري  ۱۷/۵/۱۳۹۶

  ابطال صورتجلسه:  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع۴۷۸ه رأي شمار
ـ ٢٣٧٤١/٥٠٤ شماره    ۴   تهران٤شهرداري منطقه   ۱۷/۵/۱۳۹۶   تهران٤  شوراي عام شهرداري منطقه٥/٣/١٣٩٣ 

  ابطال دستورالعمل :  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع۴۸۲رأي شماره 
ـ ٤٩٥١٧شماره     وزارت تعاون، كاريركل روابط كار و جبران خدمت مد١٩/٣/١٣٩٣ 

   و رفاه اجتماعي به لحاظ خروج از حدود اختيارات مرجع تصويب و مغايرت با قانون
  ۴  وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي  ۲۴/۵/۱۳۹۶

 ٧  كشوروزارت   ٢/٧/١٣٩٦  درخصوص تعيين آقاي محمدحسين مقيمي به عنوان استاندار تهراننامه  تصويب

 ٧  كشوروزارت   ٢/٧/١٣٩٦  درخصوص تعيين آقاي هوشنگ بازوند به عنوان استاندار كرمانشاهنامه  تصويب

 ٧  كشوروزارت   ٢/٧/١٣٩٦  درخصوص تعيين آقاي قاسم سليماني به عنوان استاندار ايالمنامه  تصويب

 ٧  كشوروزارت   ٢/٧/١٣٩٦  درخصوص تعيين آقاي مصطفي ساالري به عنوان استاندار گيالننامه  تصويب

 ٧  كشوروزارت   ٢/٧/١٣٩٦  درخصوص تعيين آقاي مجيد خدابخش به عنوان استاندار آذربايجان شرقينامه  تصويب

جمهور به تركيب  اضافه شدن معاون علمي و فناوري رئيسنامه درخصوص  تصويب
نامه داخلي هيأت دولت و حذف از  اصالحي آيين) ٦(ماده ) ١(موضوع بند كميسيون اقتصاد 

  ميسيون خاص امور كالنشهر تهران و ساير كالنشهرهااعضاي كتركيب 
 جمهوري رئيس و فناوريمعاونت علم  ٢/٧/١٣٩٦

 ٧  يجمهور در امور حقوق شهروند رئيساريدست

  ٢٩/٦/١٣٩٦   کل کشور١٣٩٦قانون بودجه سال ) ٥(تبصره ) ک(نامه اجرايي بند آيين
  يي  و دارايوزارت امور اقتصاد

 ي اجتماعوزارت تعاون، کار و رفاه
  سازمان برنامه و بودجه کشور

٧ 

  ٢٩/٦/١٣٩٦   کل کشور١٣٩٦قانون بودجه سال ) ١٩(تبصره ) الف(نامه اجرايي بند  آيين
  وزارت امور اقتصادي و دارايي 
 سازمان برنامه و بودجه کشور

  بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران
٧ 

  ۸  ــ  ــ  اد مسكن انقالب اسالمينامه معامالت بني  آيين٧اصالح نصابهاي مندرج در ماده
  

 ۱۳۹۶ماه  هرـ مدوازدهم شنبهچهار 
 

  ۲۱۱۳۷ شمارهوم سسال هفتاد و 
  

)۹۸۷( 
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) ٤( رئيس مجلس شوراي اسالمي موضوع صدر ماده واحده و تبصره    هاي هنظري
  )٨٥( هشتاد و پنجم اصولقانون نحوه اجراء « الحاقي به 

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

  
  ١/٧/١٣٩٦                                                                     ب    /هـ٥٣٠٨٧رهشما

 والمسلمين جناب آقاي دكتر روحاني االسالم حجت
  ايرانرياست محترم جمهوري اسالمي 

 هـ٥٤٢٤٠ت/٤٦٨١٨هاي نامه هيأت محترم وزيران به شماره  تصويبرونوشتبازگشت به 
تعرفه خدمات تشخيصي و درماني در بخش دولتي در «: ، موضوع٢٤/٤/١٣٩٦مــورخ 

تعرفه خدمات تشخيصي و «: ، موضوع٢٤/٤/١٣٩٦هـ مورخ ٥٤٢٤٠ت/٤٦٨٣٦ ،»١٣٩٦سال
، ٢٤/٤/١٣٩٦هـ مــورخ ٥٤٢٤٠ت/٤٦٨٢٤و » ١٣٩٦درماني در بخش خصوصي در سال 

، »١٣٩٦تعرفه خدمات تشخيصي و درماني در بخش عمومي غير دولتي در سال «: موضوع
 و »هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين«ها و اعالم نظر مقدماتي  متعاقب بررسي

 هشتاد و پنجم قانون نحوه اجراء اصول«الحاقي به ) ٤(مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره 
»  جمهوري اسالمي ايران و اصالحات بعدي قانون اساسي) ١٣٨(و يكصد و سي و هشتم ) ٨٥(

مراتب متضمن اعالم نظر قطعي جهت اقدام الزم در مهلت   آن،  نامه اجرايي آيين) ١٠(و ماده 
يك هفته بديهي است پس از انقضاي . گردد  قانوني و اعالم نتيجه به اين جانب ابالغ مي مقرر

  .االثر خواهد بود قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي مهلت مقرر در 
ـ ١٣٧٥مصوب ـ قانون ممنوعيت به كارگيري اسامي، عناوين و اصطالحات بيگانهنظر به «

 ،»فرانشيز«، »ويزيت«عليهذا متن مصوبات از حيث بكارگيري الفاظ بيگانه و التين از جمله 
  ».قانون استمغاير و غيره، » PHD«درج معادل فارسي مربوط به واژگاني مانند  و عدم»پاراكلينيك«

  رئيس مجلس شوراي اسالمي ـ علي الريجاني
                         

       
  ١/٧/١٣٩٦                                                                     ب    /هـ٥٣٠٦٨رهشما

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

 هـ٥٤٥٢٢ت/٦٢٩٢٤نامه هيأت محترم وزيران به شماره   تصويبرونوشتبازگشت به 
 و ٧/٦/١٣٨٧ك مورخ ٤٠٥٨٧ت/٩٢٣٠٨اصالح مصوبه شماره «: ، موضوع٢٤/٥/١٣٩٦مورخ 

ها  ، متعاقب بررسي»ض و اسقاط خودروهاي فرسودهاصالحات بعدي ناظر به لزوم پرداخت عوار
 و مستنداً به صدر ماده »هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين«و اعالم نظر مقدماتي 

و يكصد و سي و ) ٨٥(قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم «الحاقي به ) ٤(واحده و تبصره 
نامه  آيين) ١٠(و ماده »  و اصالحات بعدي جمهوري اسالمي ايران قانون اساسي) ١٣٨(هشتم 
 قانوني و اعالم  مراتب متضمن اعالم نظر قطعي جهت اقدام الزم در مهلت مقرر  آن،  اجرايي

قانون،  بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در . گردد نتيجه به اين جانب ابالغ مي
  .االثر خواهد بود لغيآن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، م

قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت ) ٢(ماده» ٧«به موجب بند«
تعيين و اخذ عوارض، بر مبناي ميزان مصرف سوخت و آاليندگي و نوع «، ـ ١٣٨٦ مصوبـ

بيني  ، بدون پيش»سوخت از خودروهاي توليد داخلي و وارداتي از توليدكنندگان و واردكنندگان
مصوبه اصالحي كه مقرر » ١«جزء) ٣(ونه استثناء از وظائف دولت است، بنابراين، تبصرههرگ
 ناظر به لزوم پرداخت عوارض و اسقاط ـخودروهاي نظامي و انتظامي از شمول اين بند «: دارد مي

 مغاير، از حيث تضييق و محدودكردن دامنه شمول قانون، »باشند  مستثني ميـ خودروهاي فرسوده
 ك٤٠٥٨٥ت/٩٢٣٠٨از مصوبه اصلي دولت به شماره » د«ذيل بند» ٢«توضيح اينكه تبصره. استقانون 
، قبالً بررسي و به موجب رأي قطعي رئيس مجلس شوراي اسالمي، ابالغي به ٧/٦/١٣٨٧مورخ 
 مغايرت آن با قانون اعالم گرديد، و مصوبه اصالحي ٣١/٥/١٣٨٨ب مورخ /هـ٢٥٥٦٣/٢٨٨شماره 

رغم آگاه بودن هيأت محترم وزيران از رأي قطعي مزبور، بدون هرگونه اقدام  لياخيرالصدور كه ع
الذكر،  االثر شده، درصدد احياء آن برآمد، مبنياً بر ايراد اعالمي سابق جهت اصالح مصوبه ملغي

  ».گردد برداري ذيالً درج مي  جهت بهره متن رأي ابالغي،. باشد با قانون ميمغاير 
قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف ) ٢(وجب مادهنظر به اينكه به م«

  ذيل آن، مبناي تعيين و اخذ عوارض از انواع » ٧« و حكم بند١٣٨٦سوخت مصوب آذرماه
 يزان مصرف سوخت وآاليندگي و نوع سوختـلي و وارداتي توسط دولت، مـخودروهاي داخ

   الكـردن خودروهايي كه با پـا خارج كذـ ل ت مالكين آنها،ـوع پالك و يا هويـباشد و نه ن مي
ها و خودروهاي نظامي و انتظامي از  شوند، آمبوالنس گذاري مي عمومي يا تاكسي شماره

  شمول پرداخت عوارض بدون توجه به ميزان مصرف سوخت و آاليندگي و نوع سوخت آنها، 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .باشد هاي فوق مربوط به ترتيب درج در روزنامه رسمي كشور مي اينكه شمارهـ توضيح ١

 ك مورخ٤٠٥٨٧ت/٩٢٣٠٨نامه شماره  تصويب) ٣(بند» د«ذيل جزء) ٢(به شرح تبصره
  ». مغاير با نظر مقنن و در نتيجه مغاير با قانون است٧/٦/١٣٨٧

  رئيس مجلس شوراي اسالمي ـ علي الريجاني
                         

       
  ١/٧/١٣٩٦                                                                    ب    /هـ٥٣٠٣٣رهشما

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

 هـ٥٣٨٠٥ت/٥١٠٥١نامه هيأت محترم وزيران به شماره   تصويبرونوشتبازگشت به 
 شخص نامه اجرايي قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به آيين«: ، موضوع١/٥/١٣٩٦رخ مو

هيأت «ها و اعالم نظر مقدماتي  ، متعاقب بررسي»ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه
) ٤( و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره »بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين

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

 قانوني و اعالم نتيجه  مراتب متضمن اعالم نظر قطعي جهت اقدام الزم در مهلت مقرر آن، 
قانون،  ت پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در بديهي اس. گردد به اين جانب ابالغ مي

  .االثر خواهد بود آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي
قانون بيمه اجباري خسارات وارده شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي ) ٣(نظر به ماده«

ه مكلّف است براي پوشش دارنده وسيله نقلي«: دارد  كه مقرر ميـ١٣٩٥ مصوبـ از وسايل نقليه
هاي بدني وارد شده به راننده مسبب حادثه، حداقل به ميزان ديه مرد مسلمان در ماه  خسارت

به ميزان پوشش  نامه و تبصره ذيل آن راجع آيين) ٤(، عليهذا ماده»....غيرحرام، بيمه حوادث اخذ كند
شمارد  گر مي و پرداخت توسط بيمهرا مبناي محاسبه » نامه مبلغ مندرج در بيمه«خسارات وارده كه 

  ».قانون استمغاير باشد  كار مصرح در قانون مي بيني طريقي متفاوت با راه چون متضمن پيش
  رئيس مجلس شوراي اسالمي ـ علي الريجاني

  
  ١٣/٦/١٣٩٦                                                                              ٩٦/٥٩٤رهشما

  سمه تعاليب
  جناب آقاي جاسبي

  مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايران
  با سالم

 مورخ ٤٣٨ عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه هيأتيك نسخه از رأي 
  : با موضوع١٠/٥/١٣٩٦

 قانون تسهيالت استخدامي جانبازان شخصيت حقوقي مستقل ١٦كميسيون ماده «
  .گردد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي» . داردمور ايثارگراناز بنياد شهيد و ا

ـ مهدي دربينهيأت عمومي و سرپرست هيأتمديركل    هاي تخصصي ديوان عدالت اداري 
  

  ٩٦/٥٩٤: کالسه پرونده       ٤٣٨: شماره دادنامه        ١٠/٥/١٣٩٦: تاريخ دادنامه
  ياداروان عدالت ي دي عمومهيأت :مرجع رسيدگي

  يدرضا شهسواري حمي آقا:کننده تعارض اعالم
   يوان عدالت اداري شده از شعب د اعالم تعارض نسبت به آراء صادر:خواسته
الت ي قانون تسه١٦ون موضوع ماده يسيا کمينکه آي در موضوع ا:کار گردش

ب ر، شعيا خيثارگران دارد يد و امور اياد شهيت مستقل از بني جانبازان شخصياستخدام
  .اند کرده آراء معارض صادر يوان عدالت اداريص دي و سوم تشخ٢٦

  . قرار داردي عمومهيأت به رفع تعارض در دستور کار يدگيرس
  :ر استي و مشروح آراء به قرار زها پروندهکار  گردش
 به پرونده شماره يدگي در رسيوان عدالت اداريص ديشعبه سوم تشخ: الف

 ١٤/٦/١٣٩٠ ـ ١٢٩٠ ازدادنامه يبه اعاده دادرس يدگي در رس٩١٠٩٩٨٠٩٠٠٠٨٤٩٨٢
 ـ ٩٣٠٩٩٧٠٩٠٥٣٠٠١٦٠ به موجب دادنامه شماره يوان عدالت اداري د٢٦شعبه 

  : مبادرت کرده استير به صدور رأي به شرح ز٢٤/٢/١٣٩٣
 ٢٤/٢/١٣٩٢ـ٠٥٦٣ن نسبت به دادنامه شماره يدر خصوص اعالم وقوع اشتباه ب

ر بر ي و داي رأصادرکنندهک نفر از قضات يعالم اشتباه  و ايوان عدالت اداري د٢٦شعبه 
 نسبت به دادنامه ي در دادخواست اعاده دادرسيثاگران سمتيد و امور اياد شهينکه بنيا

 طرف ١٦ون ماده يسي کميرا در پرونده اصلي ندارد ز٢٦ شعبه ١٤/٦/١٣٩٠ـ١٢٩٠شماره 
 ي و استخداميالت اجتماعيه قانون تس١٦ون ماده يسير کميز دبي قرار گرفته و نيدعو

 با ين قانوني دفاع نموده است و لذا به جهت وقوع اشتباه بيت شاکيجانبازان در قبال شکا
 و نقض دادنامه شماره ي به پرونده اعاده دادرسيدگياذعان به وقوع اشتباه درخواست رس

ربرگ  که در س١٦ون ماده يسي کمياما با مالحظه رأ.  را نموده است٢٤/٢/١٣٩٢ـ٠٥٦٣
 ١٦ون ماده يسينکه کميز با توجه به ايده و نيثارگران درج گرديد و امور اياد شهي بنيرأ

باشد و نيز با استناد به وحدت  قانون مذکور زير مجموعه بنياد شهيد و امور ايثارگران مي
 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري عليهذا ٩/٥/١٣٨٤ ـ ١٩١مالک رأي وحدت رويه شماره 

۸۸۹ 

۸۹۰ 

۸۸۸ 
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ده دادرسي از طرف بنياد شهيد و امور ايثارگران با رعايت اصول و مقررات به عمل تقاضاي اعا
آمده است و دليلي بر وقوع اشتباه بين در دادنامه معترض عنه ملحوظ نيست بدين وسيله 

 قانون تشکيالت و ١٢٠ قانون ديوان عدالت اداري و با رعايت ماده ١٦ و ١٠مستنداً به مواد 
 قانون ديوان ١٦ ضمن رد اعمال ماده ١٣٩٢عدالت اداري مصوب سال آيين دادرسي ديوان 

 .رأي ديوان قطعي است. گردد عدالت اداري دادنامه موصوف عيناً تأييد مي
نياد شهيد و ـکايت عليه بـدالت اداري در رسيدگي به پرونده شـ ديوان ع٢٦به ـشع: ب

مي جانبازان، به موجب دادنامه  قانون تسهيالت استخدا١٦خواسته نقض رأي کميسيون ماده به
  : به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است٨/٣/١٣٩٢ـ ٩٢٠٩٩٧٠٩٠٢٦٠٠٧٤٣شماره 

در خصوص دادخواست آقاي جمال مهري المشيري به طرفيت اداره کل پذيرش و 
 کميسيون ٢٠/٧/١٣٩١امور اداري ايثارگران بنياد شهيد به خواسته اعتراض به رأي مورخ 

انون تسهيالت اجتماعي و استخدامي جانبازان نظر به اينکه شکايت مطروحه فوق  ق١٦ماده 
باشد، لذا با توجه به شخصيت مستقل حقوقي کميسيون  متوجه مشتکي عنه مذکور نمي

 آيين دادرسي ديوان عدالت اداري قرار رد شکايت ٢٠ماده » ب«صدرالذکر در اجراي بند 
 . قانون ديوان عدالت اداري قطعي است٧تنداً به ماده قرار صادره مس. شود صادر و اعالم مي

ن يس و معاوني با حضور رئ١٠/٥/١٣٩٦خ ي در تاريوان عدالت اداري دي عمومهيأت
ل شد و پس از يوان تشکي و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان عدالت اداريد

  .است مبادرت کرده ير به صدور رأيت آراء به شرح زي با اکثريبحث و بررس
   عموميهيأترأي 

 ـ ٩٢٠٩٩٧٠٩٠٢٦٠٠٧٤٣ ديوان عدالت اداري در رأي شماره ٢٦نظر به اينکه شعبه 
 قانون تسهيالت استخدامي و اجتماعي جانبازان مصوب سال ١٦، کميسيون ماده ٨/٣/١٣٩٢

 را واجد شخصيت مستقل از بنياد شهيد و امور ايثارگران تلقي کرده و شعبه سوم ١٣٧٤
 ٢٤/٢/١٣٩٣ ـ ٩٣٠٩٩٧٠٩٠٥٣٠٠١٦٠ عدالت اداري به موجب رأي شماره تشخيص ديوان

کميسيون مذکور را واجد شخصيت مستقل از بنياد شهيد و امور ايثارگران تلقي نکرده است 
:  قانون ياد شده مقرر شده است که١٦باشد و با توجه به اينکه در ماده  تعارض در آراء محرز مي

لي فقيه يا نماينده وي کميسيون را به نام کميسيون رسيدگي ت با موافقت وـبنياد مجاز اس«
به شکايات جانبازان با عضويت يک نفر از بنياد، يک نفر از سازمان امور اداري و استخدامي 
کشور، يک نفر از وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران، يک نفر از 

ربط تشکيل و  و يک نفر از دستگاه ذي] ر و رفاه اجتماعيتعاون، کا[وزارت کار و امور اجتماعي 
حسب مورد نسبت به رسيدگي به شکايات جانبازان از عدم اجراي صحيح اين قانون در 

االجراء بوده و عدم اجراي  تصميمات کميسيون مزبور قطعي و الزم. دستگاه مربوط اقدام نمايد
از اين حکم » .باشد راجع ذي صالح ميبه موقع آن خالف قانون محسوب و قابل تعقيب در م

شود کـه کميسيون موضوع اين قانون واجد شخصيت حقوقي مستقل از بنياد  مستفاد مي
 ديوان عدالت اداري به شماره ٢٦شهيد و امور ايثارگران است و به همين جهت رأي شعبه 

د شهيد و ،  که در رسيدگي به شکايت عليه بنيا٨/٣/١٣٩٢ ـ ٩٢٠٩٩٧٠٩٠٢٦٠٠٧٤٣دادنامه 
 شخصيت  قانون مذکور، به لحاظ اينکه١٦به خواسته اعتراض نسبت به تصميم کميسيون ماده 

 مستقل از يکديگر است و دعوا توجهي به بنياد شهيد ندارد و ١٦بنياد شهيد و کميسيون ماده 
اين رأي . خيص شدـايت منتهي شده است، صحيح و موافق مقررات تشـبه صدور قرار رد شک

 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري براي ٨٩ و ماده ١٢ ماده ٢ناد بند به است
 . االتباع است شعب ديوان عدالت اداري و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه الزم

  يمحمدکاظم بهرام ـ  يوان عدالت اداري دي عمومهيأتس ي   رئ                              
  

  ١٣/٦/١٣٩٦                                                                              ٩٦/٥٩٢رهشما
  بسمه تعالي

  جناب آقاي جاسبي
  مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايران

  با سالم
 مورخ ٤٧٥ عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه هيأتيك نسخه از رأي 

  : موضوع با١٧/٥/١٣٩٦
هاي  نظر به اينكه رعايت شرايط آگهي استخدام ضروري است و شاكيان پرونده«

جهت درج » .شود اند آراء به رد تأييد مي موضوع تعارض شرايط آگهي استخدام را نداشته
  .گردد در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي

   مهدي دربينهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـهيأت عمومي و سرپرست هيأتمديركل 
  

  ۹۶/۵۹۲: کالسه پرونده    ٤٧٥: شماره دادنامه     ١٧/٥/١٣٩٦: تاريخ دادنامه
  يوان عدالت اداري دي عمومهيأت :مرجع رسيدگي

  غربي جاندرماني استان آذرباي پزشکي و خدمات بهداشتي  دانشکده علوم:کننده تعارض اعالم
   ين عدالت ادارواي اعالم تعارض در آراء صادر شده از شعب د:موضوع
 مقام وزير در استان و رئيس دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي  قائم:کار گردش

  ـ٢٠٠/٢١٤٠٠/٢١١/٩٠٠٠اي که به شماره  درماني استان آذربايجان غربي به موجب اليحه
  : شده، اعالم کرده است کهيوان عدالت ادارياست ديرخانه حوزه ري ثبت دب٣٠/١٠/١٣٩١

  يوان عدالت اداريم داست محترير
  کميسالم عل

فاد مدارک و ي با ايوان عدالت اداري قانون د٤٣ و ماده ١٩ ماده ٢مستنداً به بند ب 
 از شعبه ششم يند مراتب تعارض آراء اصداري استدعا دارد دستور فرمايوستيمستندات پ

  :ندي و اعالم نظر فرمايوان در موضوع واحد و مشابه بررسيو شعبه اول د
ـ ٩٠٢٠١٢ف ـ شعبه اول ديوان در دادنامه اصداري شماره بايگاني شعبه   ال  

 در خصوص شکايت خانم فرزانه عليزاده به طرفيت اين دانشگاه در اعتراض به ٢٣/٧/١٣٩١
با « به شرح ذيل انشاء رأي نموده است، ١٣٩٠اعالم نتايج آزمون استخدام قراردادي سال 

 برگ آگهي استخدام داوطلبين استخدام ١٠/٧ بررسي بند عنايت به محتويات و اوراق پرونده و
نمايد ارائه مدارک ارسالي دانشجويان و مدارک تحصيلي   که تصريح مي١٣٩٠قراردادي سال 

تر از مقطع تحصيلي اعالم شده در شرايط احراز مشاغل مورد اشاره و همچنين  باالتر و پايين
به اينکه مدرکي که از سوي شاکي به اداره نظر . مدارک معادل ترتيب اثر داده نخواهد شد

باشد و مشتکي عنه از ارائه دليلي مبني بر  طرف شکايت ارائه شده است مدرک کارداني مي
اخذ مدرک باالتر توسط شاکي عاجز بوده است و صرف دانشجو بودن مبين ارتقاء مدرک 

 ».گردد ميبنابراين شکايت مطروحه وارد و حکم به ورود شکايت صادر . باشد نمي
 شعبه يگاني به موجب دادنامه شماره بايوان عدالت اداري شعبه ششم د ـب

ن دانشگاه يت ايزادگان به طرف  جمال سلطانيت آقاي موضوع شکا٥/٧/١٣٩١ـ ٩١٠٧٢٥
 ١٣٩٠شرکت در آزمون استخدام قراردادي سال (با همان خواسته و در همان شرايط مشابه 

نظر به اينکه شاکي “:  انشاء رأي با اين مضمون کرده استمبادرت به) عليرغم دانشجو بودن
 هر چند باشد  آگهي استخدام را  دارا نمي١١/٧ و ١٠/٧شرايط الزم از جمله شرايط رديف 

ه در زمان شرکت در ي بعداً کشف گردد چرا که مشاراليط اعالميکه احراز عدم کسب شرا
ن ي بنابراگرديد ميگران ي از دع حقيي و موجب تضاند بودهآزمون مورد بحث دانشجو 

ص و حکم ير موجه تشخي غيت شاکي و شکايابيت موثر و موجه ارزيات طرف شکايدفاع
  ».گردد ميت صادر و اعالم يبه رد شکا

الزم به توضيح است که در راستاي اجراي عدالت استخدامي و در تأسي از قوانين و  
 همانند سالهاي گذشته و در ١٣٩٠مقررات حاکم در آگهي استخدام قراردادي سال 

به مدارک ارسالي دانشجويان و دارندگان  = ١٠/٧« آگهي آمده است ١١/٧ و ١٠/٧رديفهاي 
تر از مقاطع تحصيلي اعالم شده در شرايط احراز مشاغل مورد  مدارک تحصيلي باالتر و پايين

اشي از عدم مسئوليت ن= ١١/٧. اشاره و همچنين مدارک معادل ترتيب اثر داده نخواهد شد
رعايت دقيق ضوابط و شرايط اعالم شده در متن آگهي بر عهده داوطلب خواهد بود و در هر 
مرحله از مراحل ثبت نام، امتحان و جذب و بعد از بکارگيري محرز شود داوطلب اطالعات 

داوطلب از انجام مراحل بعدي محروم . خالف داده يا فاقد شرايط مندرج در آگهي است
 ».گردد حتي در صورت صدور قرارداد، قرارداد مزبور لغو و بالاثر مي. خواهد شد

لذا با عنايت به ضوابط مقرر در آگهي استخدامي و همان طوري که اشاره گرديد در راستاي 
رعايت عدالت استخدامي و توجه به اين نکته که افراد داراي تحصيالت باالتر اعم از دانشجوي 

ک تحصيلي باالتر در پاسخگويي به سواالت عمومي و تخصصي رشته مقطع باالتر و يا دارنده مدر
شغلي مورد نظر همواره نسبت به فارغ التحصيالن مقطع مورد نياز مندرج در آگهي از توانايي 
علمي باالتري برخوردار بوده و اين امر موجبات پيدايش شرايط نابرابر در پاسخگويي به سواالت 

با نامبردگان . گردد  تضييع حقوق متقاضيان با مدرک مورد نياز ميآزمون بين داوطلبان و نهايتاً
اند برخورد قانوني  که هر دو دانشجو بودند و به دو شعبه مختلف ديوان شکايت کرده) شاکيان(

يکسان بعد از احراز دانشجو بودن ايشان از جانب اين دانشگاه به عمل آمده که متأسفانه شعبه اول 
 ديوان رأي به رد شکايت آقاي جمال ٦نم فرزانه عليزاده و شعبه رأي به ورود شکايت خا

   ».نمايد سلطانزادگان صادر نموده در خاتمه از دستور حضرتعالي اعالم تشکر و سپاس مي
  :ر استي و مشروح آراء به قرار زها پروندهکار  گردش

 ٩٠٠٨٩٨٠٩٠٠٠٠٢٨٦٧شعبه اول ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره : الف
با موضوع دادخواست خانم فرزانه عليزاده به طرفيت دانشگاه علوم پزشکي اروميه و 

 به موجب دادنامه شماره ١٣٩٠ سال يج آزمون قراردادي خواسته اعتراض به اعالم نتابه
  : مبادرت کرده استير به صدور رأي به شرح ز٢٢/٧/١٣٩١ـ٩١٠٩٩٧٠٩٠٠١٠١٥٨٧

نمايد ارائه   که تصريح مي١٠/٧ پرونده و بررسي بند   با عنايت به محتويات و اوراق
تر از مقطع تحصيلي اعالم شده در  مدارک ارسالي دانشجويان و مدارک تحصيلي باالتر و پايين

شرايط احراز مشاغل مورد اشاره و همچنين مدارک معادل ترتيب اثر داده نخواهد شد نظر به 
باشد  کايت ارائه شده است مدرک کارداني مياينکه مدرکي که از سوي شاکي به اداره طرف ش

و مشتکي عنه از ارائه  دليلي مبني بر اخذ مدرک باالتر توسط شاکي عاجز بوده است و صرف 
باشد، بنابراين شکايت مطروحه وارد و حکم به ورود  دانشجو بودن مبين ارتقاء مدرک نمي

 . قانون ديوان قطعي است٧ رأي صادره مستنداً به ماده. نمايد شکايت صادر و اعالم مي
 ٩١٠٩٩٨٠٩٠٠٠٢٩٢١٥ ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره ٦شعبه : ب

 استان يت دانشگاه علوم پزشکي جمال سلطانزادگان به طرفيبا موضوع دادخواست آقا
ط ي بر عدم شراي مبنيم دانشگاه علوم پزشکي و به خواسته ابطال تصميجان غربيآذربا

 به شرح زير ٥/٧/١٣٩١ـ ٩١٠٩٩٧٠٩٠٠٦٠١٤٧٤ موجب دادنامه شماره استخدام به
  : مبادرت کرده استي صدور رأبه
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 استخدام ي آگه١١/٧ و ١٠/٧ف يط رديط الزم از جمله شراي شراينکه شاکينظر به ا
 بعداً کشف گردد چرا که يط اعالميد هر چند که احراز عدم کسب شراباش ميرا دارا ن

ع حق از يي و موجب تضاند بودهت در آزمون مورد بحث دانشجو ه در زمان شرکيمشارال
 يت شاکي و شکايابيت موثر و موجه ارزيات طرف شکاين دفاعيبنابرا. گرديد ميگران يد
وان عدالت ي قانون د١٣ و ٧ان و مواد يص و به استناد مراتب فوق البير موجه تشخيغ

  . استيصادره قطع يرأ. گردد ميت صادر و اعالم ي حکم به رد شکايادار
ن يس و معاوني با حضور رئ١٧/٥/١٣٩٦خ ي در تاريوان عدالت اداري دي عمومهيأت

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

  عموميهيأترأي 
  .ر آراء محرز استتعارض د: اوالً
 هاي پروندهان ي است و شاکي استخدام ضروريط آگهيت شراينکه رعاينظر به ا: اًيثان

وان ي د٦ به رد شعبه ين رأي، بنابرااند نداشته استخدام را يط آگهيموضوع تعارض شرا
ح و موافق ي صح٥/٧/١٣٩١ـ ٩١٠٩٩٧٠٩٠٠٦٠١٤٧٤ به شماره دادنامه يعدالت ادار

الت و ي قانون تشک٨٩ و ماده ١٢ ماده ٢ به استناد بند ين رأي ا.ص شديمقررات تشخ
 و يوان عدالت اداري شعب دي برا١٣٩٢ مصوب سال يوان عدالت اداري دين دادرسييآ

   .است االتباع الزم مربوط در موارد مشابه ير مراجع اداريسا
  يمحمدکاظم بهرامي ـ  وان عدالت اداري دي عمومهيأتس يرئ

  
  ٣١/٥/١٣٩٦                                                                            ٩٤/٨٣٦ره شما

  يبسمه تعال
  ي جاسبيجناب آقا

  راني اي اسالمي جمهوريرعامل محترم روزنامه رسميمد
  با سالم

 مورخ ٤٧٨ به شماره دادنامه يوان عدالت اداري ديعمومي هيأت ك نسخه از رأي
  :ع با موضو١٧/٥/١٣٩٦

 ٤  شوراي عام شهرداري منطقه٥/٣/١٣٩٣ـ  ٢٣٧٤١/٥٠٤ابطال صورتجلسه شماره «
  .گردد يوست ارسال مي به پيجهت درج در روزنامه رسم» تهران

ـ مهديوان عدالت اداري دي تخصصيأتهاي و سرپرست هيعموم هيأت ركليمد   ني دربي 
  

  ٩٤/٨٣٦: رونده پالسهک    ٤٧٨ :ماره دادنامهش     ١٧/٥/١٣٩٦: خ دادنامهتاري
  يوان عدالت اداري ديعموم هيأت :مرجع رسيدگي

اوش و ي سي به وکالت از آقايمي نفر و محمود ابراهي کماليمهد: اني آقا:يانشاك
  ادرسيوش هر دو شعبان پور و خانم آذر فريخانم پر

 ٥/٣/١٣٩٣ ـ ٢٣٧٤١/٥٠٤ ابطال صورتجلسه شماره :موضوع شکايت و خواسته
   ٤ منطقه ير عام شهردايشورا

 ـ ٢٣٧٤١/٥٠٤ شاکيان به موجب دادخواستي ابطال صورتجلسه شماره :گردش کار
ن خواسته يي را خواستار شده و درجهت تب٤ منطقه ي عام شهرداري شورا٥/٣/١٣٩٣

  :کهاند  اعالم کرده
  يوان عدالت اداري ديمحترم عمومهيأت «
 شماره ي پالک ثبت١٠٦٣٧٦ت شماره يات دفترچه سند مالکيت محتويبه حکاـ ١
 متري احداثي متعلق به مورث ٨ متري استقالل، خيابان ٣٥ واقع در رسالت، ١٨١٧/٦٧٢٠

  .باشد  مي)مرحوم احمد شعبانپور(ن يموکل
 ٢٦٤ حوزه ٣٠/١١/١٣٨٩ ـ ٨٩/١١٠٥ انحصار وراثت شماره يبه موجب گواهـ ٢

  .باشد  مياد شدهين از جمله وراث مرحوم ي حل اختالف تهران موکليشورا
 ي عام شهرداري شورا٥/٣/١٣٩٣ـ ٢٣٧٤١/٥٠٤حسب مفاد صورتجلسه شماره ـ ٣
 شهر يمايط و سيت محيفيت ملک مذکور را در طرح ارتقاء کي تهران، طرف شکا٤منطقه 

 مبادرت پروانه ساخت صدور جواز و  مجاور باي که در پالکهايدر حال. تهران قرار داده است
  .ده استيبه احداث بنا گرد

ن اساس با نصب تابلو و تصرف ملک از صدور ي منطقه مذکور بر هميشهردار ـ٤
  .دينما  مين امتناعي موکليهرگونه مجوز در پالک ثبت

ن در يع حقوق موکليي از اعمال حقوق مالکانه موجب تضيري با جلوگيشهردار ـ ٥ 
 نونگذارت قايت، مشروع و مورد حمايط و مالکي مارالذکر که مطابق اصل تسليپالک ثبت

 منطقه مذکور به منظور اعمال ين به شهرداريده است و مراجعه مکرر موکليباشد، گرد مي
...) پرداخت عوارض و اخذ مفاصا و پروانه ساخت و مجوز نقل و انتقال و (حقوق مالکانه 

 ي برخالف مقررات از پرداخت ارزش و بهاي شهرداريمثمر ثمر واقع نشده است، از طرف
  .دينما  ميز امتناعين نيموکلملک متعلق به 

ع يي موجبات ورود ضرر و تضيم مزبور و اقدامات شهرداريهذا از آنجا که تصميعل
 امعان نظر يم دادخواست حاضر استدعاين را فراهم آورده است با تقديحقوق مالکانه موکل

  .ه صدور حکم وفق خواسته را دارديض و مستندات و النهايدر عرا

 از مستندات از جمله اصل صورتجلسه شماره ينکه برخيبه ات يدر خاتمه با عنا
باشد   مي تهران نزد طرف شکايت٤ شوراي عام شهرداري منطقه ٥/٣/١٣٩٣ ـ ٢٣٧٤١/٥٠٤

ق ي امکان تصديوان عدالت اداري قانون د٢٠ماده ٢رساند مطابق تبصره   ميبه استحضار
  ».باشد  نميسورينجانبان مي ايآن از سو

  .     غم ابالغ مفاد شکايت و ضمائم در مهلت مقرر قانوني دفاعي نکرده استر طرف شکايت علي
ن يس و معاوني با حضور رئ١٧/٥/١٣٩٦خ ي در تاريوان عدالت اداري ديعمومهيأت 

ل شد و پس از يوان تشکي و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان عدالت اداريد
  . مبادرت کرده استيدور رأر به صيت آراء به شرح زي با اکثريبحث و بررس

   هيأت عموميرأي
قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري  اصالحي ٥نظر به اينکه مطابق ماده 

، بررسي و تصويب طرحهاي تفصيلي شهري و تغييرات آنها در هر ١٣٨٨ مصوب سال ايران
ر در مناطق استان به کميسيون مقرر در ماده مذکور محول شده است و شوراي معماري مستق

اي ندارند، بنابراين صورتجلسه مورد شکايت در  شهرداري در اين خصوص صالحيت و وظيفه
 متري ٣٥تجويز خودداري از صدور هر گونه مجوز در محدوده بالفصل پارک جنگلي لويزان و 

قانون  ٨٨ و ماده ١٢ ماده ١و به استناد بند خيابان استقالل به لحاظ خروج از حدود اختيارات 
  .شود  ابطال مي١٣٩٢ مصوب سال تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري

  ي ـ محمدكاظم بهراميوان عدالت اداري ديعموم هيأت سيرئ
  

  ١٣/٦/١٣٩٦                                                                             ٩٤/٦٢٩رهشما
  بسمه تعالي

  جناب آقاي جاسبي
  ترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايرانمديرعامل مح
  با سالم

 مورخ ٤٨٢ عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه هيأتيك نسخه از رأي 
  : با موضوع٢٤/٥/١٣٩٦

  مديركل روابط كار و جبران خدمت١٩/٣/١٣٩٣ـ  ٤٩٥١٧ابطال دستورالعمل شماره «
دود اختيارات مرجع تصويب و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي به لحاظ خروج از ح

  .گردد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي» .مغايرت با قانون
ـ مهدي دربينهيأت عمومي و سرپرست هيأتمديركل    هاي تخصصي ديوان عدالت اداري 

  
  ٩٤/٦٢٩: کالسه پرونده       ٤٨٢: شماره دادنامه        ٢٤/٥/١٣٩٦: تاريخ دادنامه

  يوان عدالت اداري دي عمومهيأت :مرجع رسيدگي
  فر ين احسان امي آقا:شاكي

 ١٩/٣/١٣٩٣ ـ ٤٩٥١٧ ابطال دستورالعمل شماره :موضوع شکايت و خواسته
  يرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعيمد

 ١٩/٣/١٣٩٣ـ  ٤٩٥١٧ شاکي به موجب دادخواستي ابطال دستورالعمل شماره :کار گردش
 را خواستار شده و يرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعيمد

  : کهاند کردهن خواسته اعالم ييدر جهت تب
   يوان عدالت اداري دي عمومهيأتاست و اعضاء محترم ير«

  با سالم 
 رساند ميپس از حمد خدا و درود بر محمد و خاندان پاکش با احترام به اطالع 

رکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون کار و ي آزاد مديفيل ظري اسماعياجناب آق
ت ي در مورد وضع١٩/٣/١٣٩٣ ـ ٤٩٥١٧ به شماره ي دستورالعملي طيرفاه اجتماع

به شرح مندرج در )  فرزنديان دو سالگيتا پا (يردهيام شيدر ا. اشتغال مادران کارگر
موضوع ماده (راجع حل اختالف کار دستورالعمل موصوف صادر و جهت اجرا توسط م

ن يند از آنجا که انماي مي ابالغ يبه ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماع)  قانون کار١٥٧
د در جهت ابطال باش مي ين قانونيالذکر خالف مواز يت به موارد آتي با عنادستورالعمل

 .مدار ميدستورالعمل موصوف جهات ادله و استنادات خود را معروض 
   يراد شکلي اـلف ا

در قانون )  قانون کار١٦٠،١٥٧موضوع ماده (تکاليف و اختيارات مراجع حل اختالف کار 
کار تبيين شده است که بر اين اساس مراجع مذکور داراي شخصيت مستقل بوده که در 

 قانون اخيرالذکر مقررات مربوط به انتخاب اعضاء ١٦٤ادارات کار مستقر هستند و وفق ماده 
هاي تشخيص و حل اختالف و چگونگي تشکيل جلسات آنها توسط شوراي عالي کار تهيه هيأت

علي ايحال تهيه دستورالعمل به جهت اجرا و اعمال آن توسط . و به تصويب وزير خواهد رسيد
االشاره و تهديد  توسط مديرکل فوق) هيأت تشخيص و حل اختالف(مراجع حل اختالف 

 آن ذکر ٦به دستورالعمل معترض عنه به شرحي که در بند  مجازات در صورت عمل نکردن به
ي حز جمله تصويب از جانب مراجع تنقيگرديده بدون آن که اين دستورالعمل مراحل قانوني و ا

که با حضور نمايندگان، ) در موارد مصرح قانوني(ذيصالح و با اخد مصوبه از شوراي عالي کار 
نمايد فاقد  نمايد ـ طي مي  و اتخاذ تصميم ميکارگران، کارفرمايان و دولت تشکيل جلسه

  .باشد وجاهت قانوني و از حدود اختيارات مديرکل مذکور خارج مي
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   يتيات ماهي دفاع ـب
ک از ي اشاره شده که هر ي مورد استناد٤در صدر دستورالعمل معترض عنه به 

  .راد استيح و اير قابل توضيموارد بشرح ز
دارد  الغي از سوي مقام معظم رهبري اشعار مي سياستهاي جمعيتي اب٣ـ بند ١

اختصاص تسهيالت مناسب براي مادران بويژه در دوران بارداري و شيردهي و پوشش (
هاي زايمان، درمان ناباروري مردان و زنان و تقويت نهادها و موسسات حمايتي  اي هزينه بيمه
بند هيچگاه به معناي بديهي است اختصاص تسهيالت مناسب مورد نظر در اين ) ربط ذي

همچنين «: عدول از قوانين موضوعه نيست آنچنان که در انتهاي متن ابالغي آمده است
ربط در اين زمينه  ضروري است با هماهنگي و تقسيم کار بين ارکان نظام و دستگاههاي ذي

نجام اين نکته نشان از توجه ايشان به ا» گيرد اقدامات الزم با دقت، سرعت و قوت صورت مي
اقدامات مقتضي به صورت قانوني و در مجراي قانوني بوده است و در غير اين صورت 

حکم حکومتي دستورات الزم را صادر ] قالب[ صالحديد معظم له ايشان در غالب بنا به
نمودند و پرواضح است که مناسب نيست بخشي از قوه مجريه بنا به تفسير و تاويل خود  مي

 .نگذاري که در صالحيت قوه مقننه است اقدام نمايداز موضوع نسبت به قانو
 وزيرتعاون، کار و رفاه اجتماعي با موضوع ٣١/٢/١٣٩٣ـ ٣٨٦١٣ بخشنامه شماره ٣ـ بند ٢

هيأتهاي تشخيص و حل «: دارد اجراي سياستهاي جمعيتي مقام معظم رهبري اشعار مي
 اجازه اخراج پس از بازگشت اختالف در اين زمينه موظف هستند در چارچوب مقررات قانون کار

در اين بند از بخشنامه صادره صرفاً بر اجراي صحيح قانون کار » از مرخصي زايمان را ندهند
  .تأکيد شده و هيچگونه شرايط جديدي خارج از قانون کار و مقررات آن وضع نشده است

 دارد مي اشعار ١٣٧٤رمادر مصوب يه با شيج تغذي قانون ترو٣ ماده ٢ تبصره ـ٣
»  شودتأميند ي بايردهين شيمان و در حي زاي مادران پس از مرخصيت شغليامن«
 که يا مادراني مادران فاقد قرارداد کار يجاد اشتغال براي اين امر به معناي است ايهيبد

 و يست، بلکه با فرض وجود رابطه شغليافته است، نيقرارداد کارشان به هر نحو خاتمه 
 آنان است و يت شغلي امنتأمينن تبصره دائر بر يدر کارگاه، اشان ي ايانعقاد رابطه کار

  . استي اسالميت مجلس شوراين قانون در رد صالحير ايالبته تفس
: دارد  اشعار مي١٣٨٣نامه اجرايي قانون ترويج تغذيه با شير مادر اصالحي   آيين٥ـ ماده ٤

هي بايد در کار د دوران شيرنامه پس از پايان مرخصي زايمان و در مادران مشمول اين آيين«
در اين دوران نقل و انتقالها ممنوع است مگر اينکه خود متقاضي تغيير . قبلي خود اشتغال يابند

 قانون کار ٧٦اين موضوع نيز به صراحت در تبصره يک ذيل ماده » شغل يا نقل و انتقال باشند
ز پايان مرخصي زايمان پس ا«: مورد تأکيد قرار گرفته است در اين تبصره چنين آمده است

گردد و اين مدت با تأييد سازمان تأمين اجتماعي جزء سوابق  کارگر زن به کار سابق خود باز مي
و نيازي به وضع مقررات جديد در اين خصوص نيست در بخش » .شود خدمت وي محسوب مي

 ٢١ماده ) د(بر بند الذکر اعالم شده موارد چهارگانه مورد اشاره  پاياني توضيحات ابتدايي نامه فوق
اين در . تا از اين منظر احکام جديدي وضع گردد.  قانون کار حکومت دارد١٦٥ و ٢٧و مواد 

 گانه استنادي ايشان صرفاً يک مورد قانون مصوب بوده و آن هم فاقد ٦حالي است که از موارد 
ن سابق را نقض نمود و مغايرت با مفاد قانون کار است تا بتوان به استناد قانون الحق مقررات قانو

ها در غالب  نامه هاي صادره از سوي وزير کار و آيين ديگر موارد استنادي همچون بخشنامه
قانون عملياتي نگرديده تا بتوان با آن قانون را نسخ و يا تخصيص زد و چنين اقدامي از ] قالب[

 .باشد يجانب مديرکل مزبور فاقد وجاهت قانوني بر خالف حدود اختيارات ايشان م
 و ٢٧ض اختيارات و موارد مصرح در مواد ق دستورالعمل معترض عنه نا٢ و ١د بن

باشد مضافاً بر اينکه ايجاد مصونيت   قانون کار بدون هرگونه استدالل متقن قانوني مي١٥٧
ت اصول حقوقي ااد جامعه بر خالف موازين و بديهيغير قابل خدشه براي هر يک از آح

زم به ذکر است ايجاد شرايط مورد نظر مديرکل محترم روابط کار و در خاتمه ال. باشد مي
جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي که البته با انگيزه مثبت حمايت از مادران 

اي معکوس خواهد داشت و باعث حذف تدريجي کارگران زن  انجام شده است عمالً نتيجه
 فرض بقاي حضور ايشان در محيط کار موجب هاي کار و توليد خواهد شد و در از محيط

گذاري بويژه در بخشهايي که  هاي توليد و کاهش انگيزه در سرمايه افزايش هزينه
 به نيروي کار زنان است خواهد شد، زيرا کارفرمايان ترجيح خواهند داد به جاي وابسته

ر با قانون کار و حل هاي متنوع و البته مغاي درگير شدن با چنين مقررات و بخشنامه
مسأله، اصل مسأله که همان حضور نيروي زن در محيط کار است را پاک نمايند و از همه 
مهمتر اين دستورالعمل به عنوان مستندي در دست سازمان تأمين اجتماعي قرار گرفته 

برقراري حقوق بيمه بيکاري زنان کارگر شيرده که پس از پايان مرخصي زايمان قادر که از 
باشد  به ادامه کار نيستند با اين بهانه که بر اساس اين دستورالعمل اخراج آنها موجه نمي

با اين وصف چنين خودداري نمايد و موجبات نارضايتي مادران را فراهم نموده و 
دستورالعملي عالوه بر اينکه خالف موازين قانوني و ناقض استقالل مراجع حل اختالف کار 
بوده با عنايت به موارد اخير الذکر بر خالف سياستهاي جمعيتي ابالغي از جانب مقام 

 .باشد نيز مي) مدظله العالي(معظم رهبري 
اين دستورالعمل حقوق حقه کارفرمايان و حتي لذا با عنايت به مراتب مذکور و اينکه اجراي 

کارگران اين قشر زحمت کش و آسيب پذير جامعه و امنيت شغلي و نتيجتاً جامعه کار و توليد و 
 قانون ٨٨ و ماده ١٢ ماده ١دهد مستند به بند  پايداري توليدو حفظ اشتغال را هدف قرار مي

 ابطال کل دستورالعمل اداري ٢٥/٣/١٣٩٢تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 
معترض عنه و توجهاً به اينکه اجراي دستوالعمل ياد شده آسيب غير قابل جبران فراواني به قشر 

 قانون اخيرالذکر صدور دستور ٣٦ و ٣٤، ٣٥هدف وارد و متعسر خواهد کرد مستند به مواد 
  ».ستموقت بر توقف اجراي دستورالعمل مذکور از مقام تحت استدعا

  :ر استيمتن دستورالعمل مورد اعتراض به قرار ز
   استانهايران کل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعيمد«

  با سالم و احترام
) ٣(سياستهاي جمعيتي ابالغي مقام معظم رهبري و بند ) ٢(با عنايت به بند 

تي  مقام عالي وزارت با اجراي سياستهاي جمعي٣١/٢/١٣٩٣ ـ ٣٨٦١٣بخشنامه شماره 
 ١٣٧٤ قانون ترويج تغذيه با شير مادر مصوب ٣ ماده ٢مذکور و در راستاي اجراي تبصره 

مبني بر تأمين امنيت شغلي مادران پس از پايان مرخصي زايمان و در حين شيردهي و ماده 
 که تغيير شغل و ١٣٨٣نامه اجرايي قانون ترويج تغذيه با شير مادر اصالحي سال   آيين٥

ادران در ايام شيردهي را جز با رضايت خودشان ممنوع دانسته است و با توجه نقل و انتقال م
 :دارم قانون کار اعالم مي) ١٦٥(و ) ٢٧(و مواد ) ٢١(ماده ) د(به حکومت اين مواد بر بند 

 يان دوسالگيتا پا (يردهيمان و دوران شي زايام مرخصي اخراج زنان کارگر در اـ١
  .به هر عنوان ممنوع است) کودک

تاً مستمر ي ماهي قرارداد کار موقت شاغل در کارهاي در خصوص زنان کارگر داراـ٢
 ي ويردهيمان و دوران شي زايام مرخصيخ انعقاد قرارداد کار مدت موقت با ايچنانچه تار

افت به عبارت ي انتقال خواهد يردهيام شيخ خاتمه قرارداد کار به پس از ايابد تاري يتالق
  .ين قبيل کارگران تا ميزان باقيمانده از ايام شيردهي افزايش خواهد يافتمدت قرارداد اگر يد

ـ در خصوص زنان کارگر داراي قرارداد کار موقت شاغل در کارهاي ماهيتاً غيرمستمر ٣
چنانچه تاريخ اتمام قرارداد کار مدت موقت يا کار معين با ايام مرخصي زايمان يا دوران 

  .ردهي مادام که کار باقي است قرارداد خاتمه نخواهد يافتشيردهي تالقي يابد در ايام شي
ر يي در صورت تغيقانون کار، حت) ١٣(ه کار موضوع ماده ي در رابطه سه سوـ٤

 يا خاتمه قرارداد کار کارگر زن مجوزي، فسخ يردهيمان و شي زايام مرخصيمانکار در ايپ
د مکلف به ادامه کار کارگر زن ي جدمانکاري و پي اصلي کار و کارگاه کارفرمايندارد و با بقا

  . خواهند بوديردهيان دوران شيتا پا
ـ تغيير شغل و نقل و انتقال زنان کارگر به هر عنوان در ايام شيردهي جز با رضايت  ٥

  .خودشان ممنوع است
  .ت انتظامي استاتوجه به مراتب فوق تخلف از تکاليف قانوني و مستوجب مجاز ـ عدم ٦

 و بالفاصله پس از ابالغ ين نامه به نحو مقتضيد مفاد اييفرماخواهشمندم دستور 
 ».ربط و اعضاي مراجع حل اختالف کار رسانده شود همه کارشناسان و کارکنان ذي ي آگاهبه

 با ي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعيرکل حقوقيت مذکور، مديدر پاسخ به شکا
  :ه است کهح دادي توض١٨/٩/١٣٩٤ـ ١٨٢٣٨٨حه شماره يارسال ال
  با سالم و احترام «

 هيأته دفتر ي در خصوص ابالغ٢٢/٧/١٣٩٤ ـ ١٤٢٤١٠بازگشت به نامه شماره 
 مربوط به دادخواست ٢٥/٦/١٣٩٤ـ  ٩٤/٦٢٩ به شماره کالسه يوان عدالت اداري ديعموم

 در خصوص ابطال نامه يت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعيفر به طرف ين احسان اميآقا
 ١٤/٧/١٣٩٤ اداره کل روابط کار و جبران خدمت که در تاريخ ١٩/٣/١٣٩٣ ـ ٤٩٥١٧شماره 

. گردد ميل ارسال ين اداره کل به شرح ذين اداره کل ابالغ شده است پاسخ ايبه ا
  :ناً به مرجع مذکور منعکس گردديل عيد پاسخ ذييخواهشمندم دستور فرما

 قرار داد و از آن ي مورد بررستوان مي را از چهار بعد ١٩/٣/٩٣ ـ ٤٩٥١٧نامه شماره 
  :دفاع کرد

  :ياستگزاري از منظر سـاول 
نگرانيها از کاهش رشد جمعيت و پير شدن جمعيت کشور در سالهاي آتي افزايش يافته 

اند و  اي که اخيراً مقام معظم رهبري نيز در سخنان خود به اين نگرانيها اشاره کرده است، به گونه
اگر روند رشد جمعيت به همين ترتيب . اند اي جمعيتي در کشور شدهخواستار تغيير سياسته

 درصد آن را ٤٧  ميليوني را تجربه خواهد کرد که ٣١ سال آينده ايران جمعيت ٨٠ادامه يابد در 
گيرد، اين در حالي است که در خاورميانه کشورهاي   سال در بر مي٦٠افراد سالمند باالي 

  .رشد جمعيتي در ميان ساير کشورهاي منطقه هستندعربستان و قطر داراي بيشترين 
 ي را براي قابل توجهي و اقتصاديتي، امنياسي سيت خطرهاي جمعيروند کاهش

نده ير نامطلوب آن در آي به تأثتوان مين آنها يجاد خواهد کرد که از مهمتريکشور ا
 کار يرويز کاهش نيران و ني اي اسالمي بودن جمهوريعي مسلح کشور، وجهه شيروهاين

 . کار اشاره کرديروياز به ورود نيکشور و ن
موضوع افزايش هدفمند زاد و ولد که به عنوان نياز جدي جامعه و هدفگذاري توسعه 
آينده کشور از سوي رهبر معظم انقالب بيان شده نياز به بسترسازي موثر، برقراري حمايتهاي 

  .ه ويژه شاغالن اين قشر داردقانوني و تدابير تشويقي از سوي مسئوالن براي زنان ب
ز زنان ي به عمل آمده به عنوان علل گريهايقات و بررسي که تحقياز جمله موانع

) از دست دادن شغل(دهد عدم وجود امنيت شغلي  جوان شاغل از فرزندآوري نشان مي
  .دباش مي نوزاد يردهيام شي ايعني و پس از آن يدوران بارداردر 
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ابالغي مقام معظم رهبري نيز در راستاي اهميت مقوله  سياسستهاي جمعيتي ٣بند 
جمعيت در اقتدار ملي و پويندگي، بالندگي و جواني جمعيت کشور، ارکان نظام و دستگاههاي 

اند تا تسهيالت مناسب را براي مادران به ويژه در دوران بارداري و  ذيربط را مکلف ساخته
ي حمايت از زنان شاغل در ايام بارداري و بنابراين از منظر سياست. شيردهي فراهم آورند

مسلماً تنها مرجع صاحب صالحيت در اين خصوص که نه . رسد شيردهي ضروري به نظر مي
تنها مجاز به انجام اين کار است بلکه مکلف به اجرا نمودن مقررات مختلف در زمينه کار است 

ب اداري و تفويض امور به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي است که بر اساس سلسله مرات
  .معاونت روابط کار و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعي واگذار شده است

دانم که وزارت متبوع که وظايف خود را از طريق  در اينجا ذکر اين نکته را ضروري مي
رد رساند حق و تکليف صدور دستورالعمل هايي را دا معاونتها و در نهايت ادارات کل به اجرا مي

بيان (که در صدد تبيين قوانين و مقررات در راستاي ايجاد وحدت رويه در مراجع حل اختالف 
بررسي . و يا به منظور حسن اجرا و تنظيم امور داخلي است) شيوه اجراي قوانين و مقررات

دهد مفاد اين دستورالعمل  حقوقي اين دستورالعمل که ذيالً به تفصيل خواهد آمد نشان مي
يين مقررات قانوني مربوط است و به منظور ايجاد وحدت رويه در مراجع صادر گرديده صرفاً تب

 .بيني شده است است چنانچه اين امر به عنوان يکي از وظايف اصلي اين اداره کل نيز پيش
  :ي و اجتماعي از منظر اخالق ـدوم

المت  در سي نقش مهميردهي و شيام بارداري مادر در ايت روانيجاد و حفظ امنيا
ر يت و تأثيبا توجه به اهم.  خانواده و جامعه دارديت سالمت رواني کودک و در نهايروان
ام به صورت ين اينکه اي فرد و اي در کل زندگيرخوارگي و شينياد دوران جنيار زيبس

ن يت از مادر در اي لذا حماگيرد مي مادر قرار ي رواني ـالشعاع آرامش روح م تحتيمستق
  .يابد مي جامعه ضرورت يت سالمت روانيت از خانواده و در نهاي حمايام در راستايا

در .  استيهي کامالً بديز امري ني و فرهنگي مادر از منظر انسانيت شغليجاد امنيا
د ي عدم تمدبرند مي يا آمده و مادرش چشم روشني کودک تازه به دني که برايفرهنگ

 ي وي و رواني مادي خطر انداختن زندگرخواره دارد و دري شي که فرزنديقرارداد کار زن
  . استير انساني و غير اخالقي غيعمل

  :المللي بين از بعد  ـسوم
المللي کار از جمهوري اسالمي ايران حمايت از  از جمله مطالبات هميشگي سازمان بين

ايران تواند به عنوان يکي از اقدامات مثبت جمهوري اسالمي  مادران شاغل است و مسلما اين نامه مي
  .در اين راستا محسوب شود و به عنوان برگ سبزي در دفتر جمهوري اسالمي به يادگار خواهد ماند

  :ي از منظر حقوق ـچهارم
ت از مادران در ير مادر و حمايه با شيج تغذي قانون ترو٣ ماده ٢ به موجب تبصره ـ١

مان ي زايصان مرخي مادران پس از پايت شغليامن «٢٧/١٢/١٣٧٤ مصوب يردهيدوران ش
ام ين ماده با توجه به اختصاص حکم آن به مادران در ايا» . شودتأميند ي بايردهيو ش

  .شود مي خاص محسوب ي حکميردهيمان و شي زايمرخص
 با ديدگاه حمايتي خود در صدد برقراري امنيت شغلي براي ١٣٦٩ـ قانون کار مصوب ٢

اول ـ قراردادهاي : را دشوار ساخته استتمامي کارگران است ليکن دو امر برقراري اين امنيت 
 قانون کار که با گسترش روز افزون و غيرمنطقي ٢٥ و ماده ٧ ماده ٢موقت موضوع تبصره 

خود امنيت شغلي کارگران را به شدت به مخاطره انداخته است و دوم ـ اخراج کارگر موضوع 
قانون کار اين قانون ) ١٨٨(و ) ٥(قانون کار با توجه به اينکه به موجب مواد ) ١٦٥(و ) ٢٧(مواد 

 .شود دهد قانوني عام و مطلق محسوب مي تمامي کارگران را تحت پوشش خود قرار مي
نکه حکم خاص الحق مخصص عام سابق است لذا حکم عام قانون ي با توجه به اـ٣

ت از مادران در دوران ير مادر و حمايه با شيج تغذيکار به موجب حکم خاص قانون ترو
 به سر يردهيام شي که در ايجه امکان اخراج کارگر زني و در نتيابد ميص ي تخصيردهيش

 آنان را به خطر يت شغلين کارگران که امني و قرارداد موقت ارود مين ي از ببرد مي
 هر چه يتينکه جنبه حماي ضمن اشود ميد شده محسوب يام تمديان اي تا پااندازد مي

  .بر قانون کار حاکم گردد که شود مين قانون موجب يشتر ايب
  : استيل ضروري موقت توجه به موارد ذي در خصوص قراردادهاـ٤

الف ـ در قانون کار با توجه به روح حمايتي اين قانون و توجه به مواد مختلف آن از جمله 
  .اصل بر دائمي بودن قراردادهاي کار در کارهاي با ماهيت مستمر است) ٧( ماده ٢تبصره 

به عمل آمده حاکي از آن است که در اکثر موارد کارفرمايان قرارداد ب ـ بررسيهاي 
چنانچه مثالً کارگري به مدت . نمايند خود را با کارگران به طور مرتب و متوالي تمديد مي

دهد که قصد و اراده اصلي طرفين  گردد اين امر نشان مي ده سال قراردادش تمديد مي
ا به منظور رهايي خود از مسئوليتهاي مندرج در دائمي بودن قرارداد است ليکن کارفرم

در واقع در حال حاضر قراردادهاي . نمايد قانون کار قرارداد را به صورت موقت منعقد مي
اي براي دور زدن قانون کار شده است تا کارفرما بتواند با اعمال هر  موقت تبديل به وسيله

دم تمديد قرارداد کار کنترل اين تغييري در مزد و شرايط کار کارگر و تهديد وي به ع
  . رابطه را در دست بگيرد

االشاره، تمديد مدت قرارداد مدت موقت تا پايان ايام  ج ـ پس صرف نظر از تخصيص فوق
باشد، زيرا در قريب به اتفاق موارد علت عدم تمديد  شيردهي کارگر امري موافق اصل مي

 .ت، امري که در غير اين حالت روي نمي داددار بودن آنان اس قرارداد با چنين بانواني بچه

 کار با موقت بودن قرارداد مالزمه دارد موضوع نامه مورد ي که مقتضايمسلماً موارد
 کارگر موقت بودن ي که هم قصد واقعييدر جا. ت سالبه به انتفاء موضوع استيشکا

 در يواست مانعد به قرارداد خاتمه دهد و نامه موضوع دادختوان مي يقرارداد است خود و
  .شود مين خصوص محسوب نيا

 امر يکاريمه بي از باند شده صاحب فرزند ي که به تازگي محروم شدن زنان کارگرـ٥
  .شود مي است که از آن استفاده باطل يحق

اند و  بيمه بيکاري در صدد حمايت از افرادي است که به طور غير ارادي بيکار شده
د حاضر به انجام کار نيستند مسلماً از دايره اين حمايت کساني که خود به ميل و اراده خو

هيچ نظام حقوقي در هيچ جاي دنيا برقراري بيمه بيکاري براي کسي که خود . خارج هستند
بنابراين زني که با ميل و اراده خود . با ميل و اراده خود حاضر به کار نيست را مجاز نمي شمارد

  .دريافت حمايتهاي قانون بيمه بيکاري نخواهد بودکند مشمول  از انجام کار خودداري مي
مه ين زنان از بيت ايه نظرات خود به محرومي توجين نامه که برايدر واقع مخالفان ا

 دور زدن ي کردن راهکارهاي قانوني برايند در واقع به دنبال راهي جوي استناد ميکاريب
 يعنين حقوق ي ايحبان اصل آن که به صاي به جايکاريمه بيبه قانون هستند تا مبلغ ب

 خود حاضر به انجام کار يت شغليرغم داشتن کار و امنيرد که علي تعلق بگيکاران واقعيب
ن اداره کل و ي اتأييدرده مورد يت از زنان باردار و شي هرگونه حمايستند مسلماً برقرارين

ازمند يلماً ن مسييتهاين حماي و چني از محل قانوني قانونيتهايکن حمايوزارتخانه است ل
. دباش ميارات وزارت متبوع ي است و خارج از حدود اختي اسالميمصوبات مجلس شورا

 ير تبعاتيت به ناگزي منفعت اکثرتأمين در کنار يم کالن کشوري گردم هر تصميمتذکر م
 ين اصل کليز از اي ني اتخاذيتياست جمعي، سآورد مي از افراد فراهم يلي قلي برايمنف

 که به دنبال حفظ يت زنانين خصوص فدا نمودن منفعت اکثري لذا در است،ي نيمستثن
 که در يليا آوردن فرزند هستند به خاطر منفعت قلي خود پس از به دنيت شغليموقع

 .رسد مي به نظر نيند منطقباش مي يکاريمه بيصدد ترک کار و استفاده از ب
حات در محضر ي توضيا ادين اداره کل براينده اي  در خاتمه درخواست دارم نما

  ». حاضر شوديوان عدالت اداري دي عمومهيأتقضات 
س و ي با حضور رئ٢٤/٥/١٣٩٦خ ي در تاريوان عدالت اداري دي عمومهيأت    

ل شد و يوان تشکي و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان عدالت ادارين ديمعاون
  . مبادرت کرده استير رأر به صدويت آراء به شرح زي با اکثريپس از بحث و بررس

 
   عموميهيأترأي 

 قانون ١٦٥ و ماده ٢١ماده ) د( و بند ٢٧نظر به اينکه در دستورالعمل مورد اعتراض ماده 
 قانون ترويج تغذيه با شير مادر و حمايت از مادران در دوره شيردهي ٣ ماده ٢کار و تبصره 
ضابطه و قاعده ايجاد شده و  تفسير شده و براي مراجع حل اختالف کار ١٣٧٤مصوب سال 

 قانون ١٣٨باشد و ايجاد ضابطه و قاعده آمره در اجراي اصل  تفسير قانون از وظايف مقنن مي
بيني شده است و در شرح وظايف ارائه شده از ناحيه معاونت روابط  اساسي از وظايف وزراء پيش

بيني نشده در  ي پيشا ت تعاون، کار و رفاه اجتماعي چنين وظيفهراکار و جبران خدمت وز
نتيجه صدور دستورالعمل مورد اعتراض توسط مرجع مصوب خارج از حدود اختيارات است و با 

امنيت « قانون ترويج تغذيه با شير مادر مقرر شده است ٣ ماده ٢توجه به اينکه در تبصره 
 اشاره» .شغلي مادران پس از پايان مرخصي زايمان و در حين شيردهي بايد تأمين شود

 کارگران با  قرارداد دائم دارد، زيرا در قرارداد مدت موقت با پايان مدت قرارداد، رابطه به
يابد و توسعه حکم قانونگذار و تمديد مدت اعتبار قراردادهاي  کارگري و کارفرمايي خاتمه مي

 قانون کار و همچنين در صورت ٢١ماده ) د(با مدت موقت تا پايان شيردهي بر خالف بند 
ز تقصير و تخلف کارگر و موجه بودن اخراج، ممنوعيت اخراج زنان کارگر شيرده تا پايان دو احرا

باشد و از طرفي چون هيأتهاي حل اختالف و   قانون کار مي١٦٥ و ٢٧سالگي بر خالف مواد 
تشخيص مرجع رسيدگي به اختالف کارگر و کارفرما ناشي از اجراي قانون کار بوده که ايجاد 

ي و تهديد به مجازات انتظامي به شرح مفاد دستورالعمل مذکور بر خالف موارد صالحيت اضاف
 مديرکل ١٩/٣/١٣٩٣ ـ ٤٩٥١٧ قانون کار است، بنابراين دستورالعمل شماره ١٦٤ و ١٥٧

روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي به علت خارج بودن از حدود اختيارات مرجع وضع 
 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ٨٨ و ماده ١٢ ماده ١استناد به بند آن و مغايرت با قانون با 

 .شود  ابطال مي١٣٩٢ديوان عدالت اداري مصوب سال 
  يمحمدکاظم بهرامي ـ وان عدالت اداري دي عمومهيأتس ي                             رئ     

  
  ٣/٧/١٣٩٦                                                               ـ ه٥٤٧٠٨ت/٨١٥٧٠رهشما

  درخصوص تعيين آقاي محمدحسين مقيمي به عنوان استاندار تهراننامه  تصويب
  كشوروزارت 

ماده  )٣(شنهاد وزارت کشور و به استناد بند ي به پ٢/٧/١٣٩٦وزيران در جلسه هيأت 
به انتصاب ن و مقررات مربوط ي در قوانيونيواحده قانون راجع به حذف عبارت فرمان هما

  :ب کرديتصو ـ ١٣٦٠مصوب  ـ  از مقامات کشوريافراد به بعض
  .شود ين ميي به عنوان استاندار تهران تعيمين مقي محمدحسيآقا

  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 
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  ٣/٧/١٣٩٦                                                               ـ ه٥٤٧٠٩ت/٨١٥٦٩رهشما
  كرمانشاه به عنوان استاندار هوشنگ بازونددرخصوص تعيين آقاي نامه  بتصوي

  كشوروزارت 
ماده  )٣(شنهاد وزارت کشور و به استناد بند ي به پ٢/٧/١٣٩٦وزيران در جلسه هيأت 

ن و مقررات مربوط به انتصاب ي در قوانيونيواحده قانون راجع به حذف عبارت فرمان هما
  :ب کرديتصو ـ ١٣٦٠مصوب  ـ شور از مقامات کيافراد به بعض

  .شود ين ميي هوشنگ بازوند به عنوان استاندار کرمانشاه تعيآقا
  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 

  
  ٣/٧/١٣٩٦                                                               ـ ه٥٤٧١٠ت/٨١٥٦٨رهشما

  ايالم به عنوان استاندار يمانيقاسم سلدرخصوص تعيين آقاي نامه  تصويب
  كشوروزارت 

ماده  )٣(شنهاد وزارت کشور و به استناد بند ي به پ٢/٧/١٣٩٦وزيران در جلسه هيأت 
ن و مقررات مربوط به انتصاب ي در قوانيونيواحده قانون راجع به حذف عبارت فرمان هما

  :ب کرديتصو ـ ١٣٦٠مصوب  ـ  از مقامات کشوريافراد به بعض
 .شود ين مييالم تعي به عنوان استاندار ايمانياسم سل قيآقا

  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 
  

  ٣/٧/١٣٩٦                                                              ـ ه٥٤٧١١ت/٨١٥٦٧رهشما
  گيالن به عنوان استاندار مصطفي ساالريدرخصوص تعيين آقاي نامه  تصويب

  ركشووزارت 
 ماده )٣(شنهاد وزارت کشور و به استناد بند ي به پ٢/٧/١٣٩٦وزيران در جلسه هيأت 

ن و مقررات مربوط به انتصاب ي در قوانيونيواحده قانون راجع به حذف عبارت فرمان هما
  :ب کرديتصو ـ ١٣٦٠مصوب  ـ  از مقامات کشوريافراد به بعض

 .شود ين مييالن تعي به عنوان استاندار گي ساالري مصطفيآقا
  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 

  
  ٣/٧/١٣٩٦                                                              ـ ه٥٤٧١٢ت/٨١٥٦٦رهشما

  آذربايجان شرقي به عنوان استاندار مجيد خدابخشدرخصوص تعيين آقاي نامه  تصويب
  كشوروزارت 

ماده  )٣(شنهاد وزارت کشور و به استناد بند يبه پ ٢/٧/١٣٩٦وزيران در جلسه هيأت 
ن و مقررات مربوط به انتصاب ي در قوانيونيواحده قانون راجع به حذف عبارت فرمان هما

  :ب کرديتصو ـ ١٣٦٠مصوب  ـ  از مقامات کشوريافراد به بعض
 .شود ين ميي تعيجان شرقيد خدابخش به عنوان استاندار آذرباي مجيآقا

  جمهور ـ اسحاق جهانگيري يسرئمعاون اول 
  

  ٤/٧/١٣٩٦                                                              ـ ه٥٤٦٩٥ت/٨٢٢٤٦رهشما
جمهور به تركيب   معاون علمي و فناوري رئيسشدنضافه انامه درخصوص  تصويب

  نامه داخلي هيأت دولت اصالحي آيين) ٦(ماده ) ١(موضوع بند كميسيون اقتصاد 
  اي كميسيون خاص امور كالنشهر تهران و ساير كالنشهرهااعضو حذف از تركيب 

  يجمهور در امور حقوق شهروند رئيساريدستـ جمهور  رئيسي و فناوريمعاونت علم
 ٢٠/٦/١٣٩٦ مورخ ٤٥٩٦/١١ شماره يشنهادهاي به پ٢/٧/١٣٩٦وزيران در جلسه هيأت 
 اري دست٢١/٦/١٣٩٦ مورخ ٧٥٤٦٩جمهور و شماره  رئيسي و فناوريمعاونت علم

 و هشتم قانون يکصد و سي و به استناد اصل يجمهور در امور حقوق شهروندرئيس
  : ب کرديران تصوي اي اسالمي جمهورياساس

) ١(ون اقتصاد موضوع بند يسيب کميجمهور به ترک رئيسي و فناوري معاون علمـ١
ـ ٤٩٥٠٦ت/١١١٩٤٧نامه شماره بيدولت موضوع تصوهيأت  ينامه داخلنيي آياصالح) ٦(ماده ه

ون خاص امور يسي کميب اعضاي آن اضافه و از ترکي و اصالحات بعد٣٠/٥/١٣٩٢مورخ 
هـ مورخ ٥٠٢٦٩ت/١٨١٥٤٧نامه شماره بير کالنشهرها موضوع تصويکالنشهر تهران و سا

  . شودي حذف م٦/١٢/١٣٩٢
 يماع امور اجتيهاونيسيب کمي به ترکيجمهور در امور حقوق شهروند رئيساري دستـ٢

ماده ) ٦(و ) ٥(، )٣(، )٢ (ي موضوع بندهايدفاعيـ  اسيح و سي، لوايک، فرهنگيو دولت الکترون
  . شوديادشده اضافه مينامه بيدولت موضوع تصوهيأت  ينامه داخلنيي آياصالح) ٦(

  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 
  

  ٣/٧/١٣٩٦                                                              ـ ه٥٤٤٩١ت/٨١٢١٦رهشما
ـ يي و دارايوزارت امور اقتصاد    يوزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع 

 سازمان برنامه و بودجه کشور
 ١٧/٤/١٣٩٦ مورخ١٢٥٨٢٦٤شنهاد مشترک شمارهيبه پ ٢٩/٦/١٣٩٦وزيران در جلسه هيأت

 و سازمان برنامه و بودجه کشور و يفاه اجتماع، تعاون، کار و ريي و داراي امور اقتصاديهاوزارتخانه

 يينامه اجرا نييران آي اي اسالمي جمهوري و هشتم قانون اساسيکصد و سيبه استناد اصل 
 :ب کردير تصوي کل کشور را به شرح ز١٣٩٦قانون بودجه سال ) ٥(تبصره ) ك(بند 

  
  شور کل ک١٣٩٦قانون بودجه سال ) ٥(تبصره ) ک( بند يينامه اجرانييآ

  :روند ي مشروح مربوط به کار مير در معانينامه اصطالحات ز نيين آيدر اـ ١ماده
 مشابه ي و اموال دولتين، مستغالت، سرقفليزم: رمنقول و امالکياموال غ ـ الف

 ي کليها استيها مشمول س  آني که واگذاريي و دارايص وزارت امور اقتصادي تشخبه
  .ستي نيقانون اساس) ٤٤(اصل 

خالص وجوه حاصل از فروش : رمنقول و امالکينابع حاصل از فروش اموال غم ـ ب
ده و ي مزاينه برگزاريات، هزي اعم از ماليرمنقول و امالک پس از کسورات قانونياموال غ

  .نامه نيين آي مرتبط با موضوع ايها نهير هزيسا
ن و يموجب قوان  نام که به يا بي با نام ياوراق بهادار اسالم: ي اسالمياوراق مال ـ پ

ا سازمان بورس و اوراق يران و ي اي اسالمي جمهوريا مجوز بانک مرکزيمقررات مربوط 
  .شود ين منتشر مي مدت معي مشخص برايمت اسميبهادار به ق

 تيريمد قانون) ٤(و ) ٢(، )١( موضوع مواد يي اجرايهادستگاه: ييدستگاه اجراـ  ت
  . ـ ١٣٨٦مصوب   ـيخدمات کشور
ن يخ ابالغ اي موظف است ظرف دو ماه از تاريي دارا ويوزارت امور اقتصاد ـ٢ماده

ق سامانه جامع اطالعات اموال ي از طريين مقام دستگاه اجراينامه با موافقت باالتر نييآ
رمنقول و امالک قابل فروش را با ي، فهرست اموال غ)سادا (يي اجرايها رمنقول دستگاهيغ

  .ديص نما کامل مشخي و نشانيمشخصات ثبت
رمنقول و امالک در يا عدم ثبت اطالعات اموال غيدر صورت عدم اعالم و   ـتبصره

از دستگاه ي، اموال مذکور در حکم اموال مازاد بر نيي اجرايها سامانه سادا توسط دستگاه
  .نامه خواهد بود نيين آي شده و مشمول مقررات اي تلقيياجرا

نامه  نيين آي امالک قابل فروش موضوع ارمنقول وي ارزش اموال غيابيارز ـ٣ماده
 يي و داراي شده توسط وزارت امور اقتصادي معرفيا کارشناسان رسميتوسط کارشناس 

  .خواهد شد تأمين  از محل فروش آنهاينه کارشناسيرد و هزيگ يانجام م
رمنقول و امالک مازاد پس از کسر کسورات يمنابع حاصل از فروش اموال غ  ـ٥ماده

ز ي کل کشور واريدار نامه به خزانهنيين آي مرتبط با موضوع ايهانهير هزي سا ويقانون
 يها ي کل کشور موظف است منابع فوق را جهت بازپرداخت بدهيدار خزانه. گردد يم

  .دي اختصاص و اعمال حساب نماياجتماع تأمين  شده دولت به سازمانيحسابرس
) ٥(تبصره ) ک(شده در بند  خص اعتبار تا سقف مش تأمين در صورت عدم  ـ٦ماده

 ،)تا اول آذرماه(رمنقول و امالک ي کل کشور از محل فروش اموال غ١٣٩٦قانون بودجه سال 
) ١(، موضوع جزء ياليت و نظارت بر انتشار اوراق بهادار ريريته مديمات کميبر اساس تصم

 يي و داراي کل کشور، وزارت امور اقتصاد١٣٩٦قانون بودجه سال ) ٥(تبصره ) ل(بند 
افت درخواست از سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به انتشار يموظف است پس از در

نامه تا  نيين آيا) ٥(التفاوت منابع موضوع ماده  به زان ماي بلندمدت به مي اسالمياوراق مال
  کليدار خزانه. ديز نماي کل کشور واريدار اد شده اقدام و منابع حاصله را به خزانهيسقف 

  سازمان شده دولت بهي حسابرسيها يکشور موظف است منابع فوق را جهت بازپرداخت بده
 .دي اختصاص و اعمال حساب نماياجتماعتأمين 

ط ي شراينامه، تمام نيين آي موضوع اي اسالميدر صورت انتشار اوراق مال ـ١تبصره
 موضوع  کل کشور١٣٩٦ قانون بودجه سال) ٥(تبصره ) هـ( بند يينامه اجرا نييانتشار تابع آ

 ي بندهايينامه اجرا نيي و آ٢٠/٣/١٣٩٦هـ مورخ ٥٤٣٣٠ت/٣١٤٧٢نامه شماره بيتصو
 ١٣٩٦قانون بودجه سال ) ١٦(تبصره ) و(و بند ) ٥(تبصره ) ح(و ) د(، )ج(، )ب(، )الف(

  . خواهد بود١٦/٣/١٣٩٦هـ مورخ ٥٤٢٩٦ت/٣٠٠٠٥نامه شماره بيکل کشور موضوع تصو
نامه در مهلت مقرر،  نيين آي فروش نرفته موضوع اي اسالميق مالاورا ـ٢تبصره

 کل يدار خزانه (يي و دارايوزارت امور اقتصاد. گردد ي واگذار مياجتماع تأمين سازمانبه 
  شده دولت به سازماني حسابرسيها يعنوان بده موظف است اوراق مذکور را به) کشور

  .دي اعمال حساب نماياجتماعتأمين 
 و ي وزارت امور اقتصادي با همکاريوزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع ـ٣تبصره

 انتشار ياز براياموال و مدارک و مستندات مورد ن تأمين  موظف است نسبت بهييدارا
  .ها مجاز استر دستگاهي بر اموال سايانتشار اوراق مبتن. دياوراق اقدام نما

 يهاودجه کشور و با حضور وزارتخانهت سازمان برنامه و بي با مسئوليکارگروه ـ٧ماده
فه ي، وظياجتماع تأمين  و سازماني، تعاون، کار و رفاه اجتماعيي و دارايامور اقتصاد

  .نامه را برعهده دارد نيين آي اينظارت بر عملکرد و حسن اجرا
  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 

  
  ٣/٧/١٣٩٦                                                            ـ ه٥٤٣٩٧ت/٨١١٩٦رهشما

ـ يي و دارايوزارت امور اقتصاد ـ سازمان برنامه و بودجه کشور   راني اي اسالمي جمهوريبانک مرکز 
 و يشنهاد مشترک وزارت امور اقتصاديبه پ ٢٩/٦/١٣٩٦وزيران در جلسه هيأت 

  ران و به استناد ي اي اسالمي جمهوري، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزييدارا
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 و هشتم يکصد و سي کل کشور و اصل ١٣٩٦قانون بودجه سال ) ١٩(تبصره ) الف(بند 
 مواد يقانون الحاق برخ) ٢٧( ماده يران و در اجراي اي اسالمي جمهوريقانون اساس

) ٣٤(ماده ) ب(و بند ـ ١٣٩٣مصوب  ـ )٢( دولت ي از مقررات ماليم بخشي قانون تنظبه
ادشده را ي  بنديينامه اجرانيي، آـ ١٣٩٥مصوب ـ  توسعه کشوريها برنامهيمين احکام داقانو

 :ب کردير تصويبه شرح ز
 
  کل کشور١٣٩٦قانون بودجه سال ) ١٩(تبصره ) الف( بند يينامه اجرا نييآ

  :روند يکار م  مشروح مربوط بهير در معاني اصطالحات زنامه آيينن يدر ا ـ١ماده
ا چند پروژه يک يا ي ي از بخش دولتيا هي سرمايها يي تملک دارايها طرح: طرحـ ١

  .شوند يا مستقل اجرا مي طرح به صورت وابسته ي هدف اصليل آن که در راستايذ
 يها انه از محل اعتبارات طرحي که در قانون بودجه سالياعتبارات: آورده دولتـ ٢

درصد از ) ٢٥(زان يات فصل به ما سرجمع اعتباري طرح و يا هي سرمايها ييتملک دارا
ت يق قرارداد عاملي از طريقيالت تلفيل طرح در قالب تسهي تکمياز براي مورد نيمنابع مال

  . گردد يبه بانک عامل واگذار م
 .سازمان برنامه و بودجه کشور: سازمانـ ٣
ت خدمات يريقانون مد) ٥( موضوع ماده يها ه دستگاهيکل: يدستگاه مرکزـ ٤

 و ييشناسا.  تابعه را بر عهده دارندي واحدهايفه راهبريکه وظ ـ ١٣٨٦صوب م  ـيکشور
  . به عهده سازمان استيد دستگاه مرکزييتأ

 ي منعقد کننده قرارداد مشارکت با طرف خصوصييدستگاه اجرا: يطرف عموم ـ ٥
  . ل طرحي تکميبرا

ا ي و ي که به صورت انفرادي خصوصي و حقوقيقياشخاص حق: يطرف خصوص ـ ٦
 .باشد ي ميوم طرف قرارداد مشارکت با طرف عموميدر قالب کنسرس

ح شده در قانون تجارت که توسط طرف ي تصريها از انواع شرکت: شرکت پروژه ـ ٧
ه آن توسط يه اولينوع شرکت و حداقل سرما. شود يس مي انجام طرح تاسي برايخصوص

 . شود ي در اسناد فراخوان اعالم ميطرف عموم
 که يردولتي و غي دولتيربانکي غيها و موسسات اعتبار ه بانکيکل: عاملبانک  ـ ٨

 .س شده استيران تاسي اي اسالمي جمهوريا با مجوز بانک مرکزي حکم قانون و به
 از يا طرف عمومي ين دستگاه مرکزي که حسب مورد بيقرارداد: تيقرارداد عاملـ ٩

 تملک يها ع اعتبارات طرحيدشود و در آن نحوه تو يک سو و بانک عامل منعقد مي
 .شود ي مشخص مي خصوص  به طرفيالت ماليه تسهي و سازوکار ارايا هي سرمايها ييدارا

   که در چارچوب ي و طرف خصوصيقرارداد بين طرف عموم: قرارداد مشارکتـ ١٠
 يق سطح کمين و مقررات منعقد شده و در آن روش و موضوع مشاركت، مشخصات دقيقوان
بندي، تضامين ايفاي  ها و تعهدات طرفين، زمان ت، مسئوليتيل، نحوه مالک محصويفيو ک

 .شود يط الزم تعيين مير شراين و سايتعهدات طرفين و نحوه حل و فصل اختالفات طرف
 ين طرف خصوصيت بي که بر اساس قرارداد عامليقرارداد: يمال تأمين قراردادـ ١١

زان و ياز طرح منعقد شده و در آن ميع مورد ن از منابي بخشيمال تأمين يو بانک عامل برا
 .شود يق و تعهدات دو طرف مشخص ميالت، نوع وثاينرخ تسه

 و بر اساس يص دستگاه مرکزي عامل به تشخيها ا بانکيانتخاب بانک  ـ٢ماده
ق و يط توثي و شرايقي منابع تلفي برايحيزان سود ترجيشنهاد از جمله مين پيتر مناسب

 .شود ير موارد انجام مياها و س نيخذ تضما
 جهت مشارکت يشنهاديدار پ تيتمام اولو مهي نيها  فهرست طرحيدستگاه مرکز ـ٣ماده
 يها  پروژهيبرا. دينما ينامه به سازمان اعالم م نيين آياالجرا شدن اک ماه بعد از الزميرا حداکثر 

 .دينما يدام مها اق  طرحي و توسعه استان نسبت به معرفيزير  برنامهي شوراياستان
 کل ١٣٩٦قانون بودجه سال ) ١٩(تبصره ) الف(بند ) ٢( جزء يدر اجرا ـ٤ماده

ت يآورده دولت با رعا تأمين يها در داخل فصل مربوط برا  اعتبارات طرحييکشور، جابجا
 .شود ي و توسط سازمان انجام ميشنهاد دستگاه مرکزين و مقررات مربوط به پيقوان

 تأمين يقانون، منابع الزم برا) ١٩(تبصره ) الف(بند ) ٤ ( جزءيدر اجرا ـ ٥ماده
تواند از محل سود سهم  ي پول و اعتبار مي و سود مصوب شورايحيمابه التفاوت سود ترج

 . شود تأمين ن و مقررات مربوطيت قوانيت و با رعايآورده دولت در قالب قرارداد عامل
 و يزير  برنامهي، شورانامه ينآين ي مشمول اي استانيها درمورد پروژه  ـ٦ماده

  استانيا هي سرمايها ييتوسعه استان مجاز است سهم آورده دولت را از اعتبارات تملک دارا
 .کند تأمين مشخص و
 در ي طرف عمومي پرداخت تعهدات ماليدار و مطمئن براي پايمنابع مال ـ٧ماده
شنهاد طرف ي با پح شده استي طرح که در قرارداد مشارکت تصريبردار دوران بهره

 ي طرف عموميتعهدات مال. شود ين ميي تعيد سازمان در بودجه سنواتيي و تايعموم
ادشده بوده و از محل ي طرف ير تعهدات ماليمطابق مفاد قرارداد مشارکت، مقدم بر سا

 يو مطابق برنامه زمان تأمين ن بودجه ساالنهي مصوب مربوط در قوانيها فياعتبارات و رد
 . گردد يپرداخت م

ن و ي خود در چارچوب قواني اختصاصيتواند از درآمدها ي ميطرف عموم  ـتبصره
 .دي قرارداد مشارکت استفاده نماي تعهدات ماليفاي ايمقررات برا

 يبردار  خود در دوران بهرهين تعهدات قراردادي تضمي برايطرف عموم  ـ٨ماده
 :بسپارد ير را حسب مورد به طرف خصوصي زيها نيتواند تضم يم

 بر اساس يگذاران خارج هي سرماي برايي و داراي تعهد وزارت امور اقتصاديگواهـ ١
 يش اعتبار اسناديو گشا ـ ١٣٨٠مصوب  ـ ي خارجيگذار هيت سرمايق و حمايقانون تشو

 ـ١٣٦٦مصوب   ـ کشوريقانون محاسبات عموم) ٦٢(د محصول طرح، موضوع ماده ي خريارز
 کشور موضوع يقانون محاسبات عموم) ٦٢( موضوع ماده يار اسنادنامه افتتاح اعتب نييو آ

  . آني و اصالحات بعد٢٣/٢/١٣٦٨ مورخ ٩٦ت/٥٩٨٦نامه شماره بيتصو
  .يد محصول طرح توسط طرف عمومي بر تعهد خري سازمان مبنيگواهـ ٢
) ٣٤(ماده ) پ(د محصول طرح موضوع بند ي خريالي ريش اعتبار اسناديگشاـ ٣

  . توسعه کشوريها  برنامهيمي داقانون احکام
ن مقام يتر ي عالي با امضايد محصول طرح توسط دستگاه مرکزي تعهد خريگواهـ ٤

 .  دستگاهيياجرا
 ي عموميها سکيحداقل نرخ بازده ساالنه درصورت وقوع ر تأمين  تعهديگواه ـ ٥
ا يتمام مه يسات نيد تاسي، تعهد خريم قراردادي، تعهد پرداخت جراياسي و سياقتصاد

ا قصور يه و يل وقوع حوادث قهري که به دليدرمواقع (ي طرف خصوصيبردار درحال بهره
) يافته به علت قصور طرف عموميا خاتمه ين در انجام تعهدات، فسخ و ي از طرفيکي

 .  دستگاهيين مقام اجرايتر ي عالي با امضايتوسط دستگاه مرکز
ن يا) ٨( اشاره شده در ماده يها ي گواهي و طرف عموميدستگاه مرکز ـ٩ماده

الت فراهم يافت تسهيقه درين طرح و اموال آن را به عنوان وثينامه و امکان تره نييآ
ل ي اشاره شده از قبيها يبانک عامل مکلف است قرارداد مشارکت، طرح و گواه. ندينما يم

 ي اعطاين قابل قبول براي را به عنوان تضمي محصول با طرف عمومينيد تضميخر
 را ي الزم و کافيها ر ضمانتين بانک عامل مجاز است سايهمچن. ردي بپذيالت بانکيتسه

ق تفاهم با ي از طري طرف خصوصيت اعتباري بازپرداخت اصل و سود متناسب با اهليبرا
 وصول ي الزم برايت اقدامات قانونيمسئول. نديافت نماي دري و خصوصيطرف عموم

  .امل استاقساط آورده دولت بر عهده بانک ع
ت، يالت، نرخ کارمزد عاملي تسهيحيالت، نرخ ترجي تسهيط اعطايشرا ـ١٠ماده
ر موارد ي و سايالت، سهم آورده متقاضي طرح، دوره تنفس و بازپرداخت تسهيمدت اجرا

  .شود يت مشخص مين و مقررات مربوط و در چارچوب قرارداد عامليت قوانيبا رعا
 يها نامه شامل طرح نيين آي عملکرد ابانک عامل موظف است گزارش ـ١١ماده

، مبالغ تعهدشده، ي قطعيالت پرداختيت از آنها، تسهيزان حمايمصوب، نوع و م
زان مطالبات يحساب نزد بانک عامل، م  به خزانه، مانده ي اقساط، پرداختيوصول

 سه ماهه به سازمان، ين عملکرد برحسب استان در مقاطع زماني و همچنيرجاريغ
ران ي اي اسالمي جمهوري و بانک مرکزي، دستگاه مرکزيي و داراير اقتصادوزارت امو

 .ديه نمايارا
ها، حداکثر   از طرحيبردار  تا بهرهيگذار هي دوره سرمايمدت زمان الزم برا ـ١٢ماده

، يگذار هيک سال و دوره بازپرداخت با احتساب مجموع دوره سرمايدو سال، دوره تنفس 
  .گردد ين مييکثر ده سال تع و تنفس حدايبردار بهره

الت در نظر گرفته شده، يزان تسهيط و مي موظف است شرايطرف عموم ـ١٣ماده
 يها تير حمايه و ساين قابل ارايها و تضام ي پول و اعتبار و گواهيمطابق مصوبات شورا

  .دي اعالم نمايالزم را در اسناد فراخوان انتخاب طرف خصوص
 برنامه سازمان نامه برعهدهنيين آي اييرفع ابهامات اجرانظارت بر حسن اجرا و  ـ١٤ماده

  .باشد يو بودجه کشور م
  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 

  
  ١١/٦/١٣٩٦                                                   د                        / ٢٥٤٠٦رهشما

  مالت بنياد مسكن انقالب اسالمينامه معا  آيين٧اصالح نصابهاي مندرج در ماده
  جناب آقاي مهندس تابش

  رياست محترم بنياد مسكن انقالب اسالمي
 ٧ ماده٣با عنايت به ضرورت تسريع در انجام معامالت جاري بنياد و حسب تبصره

نامه معامالت بنياد، خواهشمند است موافقت فرمائيد كه نصابهاي مندرج در ماده  آيين
  .الح گرددمذكور به شرح ذيل اص

  . ريال تجاوز ننمايد٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠ از  آنمعامالتي كه مبلغ: معامالت جزئي) الف
 ريال و كمتر از ٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠معامالتي كه مبلغ آن بيش از : معامالت متوسط) ب

  . ريال باشد٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠
  . ريال و بيشتر باشد٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠معامالت عمده، معامالتي كه مبلغ آن ) ج

يه معامالت عمومي بنياد در نصاب عمده اعم از مستثنيات موضوع كل: تبصره
 ريال باشد به عنوان ٦,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ يا غير آن كه مبلغ آنها بيش از ٥ماده 

معامالت خاص تلقي گرديده و با تصويب كميسيون معامالت و تأييد رئيس بنياد 
  .باشد مركز نافذ مي

  هادي درفشيمعاون پشتيباني و امورهماهنگي استانها ـ 
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