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

۲۰۰

   ٥ابطال بند :  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع۵۰۵ رأي شماره
  ها به شرح ابالغيه  ستاد هدفمند كردن يارانه١٧/٦/١٣٩٤مصوبه جلسه مورخ 

  جمهور  معاون اجرايي رئيس١٧/٦/١٣٩٤ ـ ٧٨٧٤٦ شماره 
  جمهور معاونت اجرايي رئيس  ۳۱/۵/۱۳۹۶

  ٢  ها ستاد هدفمند كردن يارانه

   ٤٠ابطال دستورالعمل شماره :  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع٥٠٦رأي شماره 
ـ ٤٩٢٠٧روابط كار وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعي به شماره   مبني بر اينكه ١٩/٣/١٣٩٤ 

  ور را حداقل بت انعقاد قرارداد مدت موقت قرارداد مزكارفرمايان را مكلف نموده در صور
  به مدت يك سال منعقد نمايند

  ٣  وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي  ۳۱/۵/۱۳۹۶

  ابطال بخشنامه:  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع٥٠٧رأي شماره 
ـ ٩/٢١٥١٠/٤٢٠٠ شماره    ه و بويراحمد اداره كل آموزش و پرورش استان كهكيلوي٨/٤/١٣٩٤ 

ـ ٩/٨٦٨٩/٤٢٧١ و بخشنامه شماره     اداره كل آموزش و پرورش شهرستان گچساران٢٤/٣/١٣٩٤ 
  اداره كل آموزش و پرورش   ۳۱/۵/۱۳۹۶

  ٥  كهكيلويه و بويراحمدستان ا

  ابطال بخشنامه : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع٥٠٨رأي شماره 
ـ ٨١٥٦/٣/٥٣٠١١شماره    ٦  بنياد شهيد و امور ايثارگران  ۳۱/۵/۱۳۹۶  امور ايثارگران شهيد و ال و كارآفريني بنياد مديركل اشتغ١١/١٢/١٣٩٣ 

  قانون تشکيالت، وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي کشور) ٨٠(نامه اجرايي ماده آيين
  ۸  يوزارت دادگستر ـ وزارت كشور  ٥/٧/١٣٩٦   ـ و اصالحات بعدي آن١٣٧٥مصوب   و انتخاب شهرداران ـ

  ٢/٧/١٣٩٦   کل کشور١٣٩٦قانون بودجه سال ) ٥(تبصره ) ز(نامه اجرايي بند ينآي
وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت تعاون، 

سازمان برنامه و بودجه  ـ کار و رفاه اجتماعي
  جمهور کشور ـ معاونت حقوقي رييس

۹  

  هـ ٥٣٣٣٥ت/١٣٨٨٦٩نامه شماره  جدول تصويب) ١(اصالح رديف 
  ٥/٧/١٣٩٦  ١٩/١١/١٣٩٥مورخ 

وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت 
  صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت نفت

کشاورزي ـ  وزارت بهداشت،  وزارت جهاد
  درمان و آموزش پزشکي ـ وزارت دادگستري

١٠  

  ٨/٦/١٣٩٦  اه نامه اجرايي قانون اصالح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ آيين) ١(ماده ) ز(اصالح بند 
ـ وزارت  ـ وزارت راه و شهرسازي  وزارت کشور 

ـ  جهاد سازمان برنامه و بودجه کشور   کشاورزي 
  سازمان حفاظت محيط زيست

١٠  

مطالعات مباحث  مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون گزارش اوليه
  هاي كالبدي كل دفتر طرحاداره   ۲/۵/۱۳۹۶  )گيالن(مديريتي حوزه نفوذ آزادراه تهران شمال 

  ۱۱  عالي معماري و شهرسازيشوراي 

  صوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون طرح بافت پيرامونيم
  شوراي شهرسازي و معماري  ١٩/٤/١٣٩٦  )ع( حرم مطهر حضرت امام رضا 

  ۱۱   استان خراسان رضوي

» ثبت جهاني شهر تاريخي يزد«: مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون
  ۲۵/۵/۱۳۹۶  ها، پيامدها و الزامات آموزه

شوراي شهرسازي و معماري و استانداري 
سازمان ميراث فرهنگي، ـ  استان يزد

   و گردشگريصنايع دستي
١٢  

  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي  ١٩/٤/١٣٩٦  مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون ادامه اتوبان همت تهران
  ۱۲  شهرداري تهران

  

 ۱۳۹۶ماه  هرـ ممـدهوزـن هـشنبارـچه 
 

  ۲۱۱۴۳ شمارهوم سسال هفتاد و 
  

)۹۸۹( 
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  ١٣/٦/١٣٩٦                                                                           ٩٤/١٠٩٧رهشما
  بسمه تعالي

  جناب آقاي جاسبي
  مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايران

  با سالم
 مورخ ٥٠٥ عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه هيأتيك نسخه از رأي 

  : با موضوع٣١/٤/١٣٩٦
ها به شرح   ستاد هدفمند كردن يارانه١٧/٦/١٣٩٤ مصوبه جلسه مورخ ٥ بندابطال «

 جهت درج در روزنامه ».جمهور  معاون اجرايي رئيس١٧/٦/١٣٩٤ ـ ٧٨٧٤٦ابالغيه شماره 
  .گردد رسمي به پيوست ارسال مي

  هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربينهيأت عمومي و هيأتمديركل 
  

  ٩٤/١٠٩٧: کالسه پرونده      ٥٠٥: شماره دادنامه       ٣١/٥/١٣٩٦ :تاريخ دادنامه
  يوان عدالت اداري دي عمومهيأت :مرجع رسيدگي

  ي جعفر مرادي با وکالت آقايمي صنعت پتروشيي کارفرماي انجمن صنف:شاكي
 ستاد ١٧/٦/١٣٩٤ مصوبه جلسه مورخ ٥ ابطال بند :موضوع شکايت و خواسته

ـ ٧٨٧٤٦ا به شرح ابالغيه شماره ه هدفمند کردن يارانه   جمهور  معاون اجرايي رئيس١٧/٦/١٣٩٤ 
 ١٧/٦/١٣٩٤ مصوبه جلسه مورخ ٥ شاکي به موجب دادخواستي ابطال بند :کار گردش

 معاون اجرايي ١٧/٦/١٣٩٤ ـ ٧٨٧٤٦ها به شرح ابالغيه شماره  ستاد هدفمند کردن يارانه
  :خواسته اعالم کرده است کهجمهور را خواستار شده و در جهت تبيين  رئيس

 با يمي صنعت پتروشي کارفرمائيبا سالم و احترام به وكالت ازسوي انجمن صنف«
 به يدياصغر حم ي علير انجمن و آقاي به عنوان دبي ابهري احمد مهدويامضاء مجاز آقا

ره و خزانه دار انجمن که بر اساس اساسنامه انجمن صاحبان امضاء ي مدهيأتعنوان عضو 
  :رساند مي يوست به استحضار عاليد، به شرح وکالتنامه پشون ميز شناخته مجا

 دولت ي از مقررات ماليم بخشي مواد به قانون تنظي به موجب قانون الحاق برخـ١
ماده ) ب( قانون مذکور، تبصره بند ١ بند الف ماده ٤، درقسمت ٤/١٢/١٣٩٣مصوب ) ٢(
ه در قالب تبصره ين اصالحيده و بر اساس اي اصالح گردها يارانه قانون هدفمند کردن ١

 به يليع تحويمت خوراک گاز و خوراک مايوزارت نفت مکلف است ق«د مقرر شده يجد
و سپس » ن کنديير تعي زيارهايت معيها را با رعا يمي و پتروشيشي، پاالي صنعتيواحدها
ا به يط  توسيميد محصوالت پتروشيدر خر«ن تبصره مقرر شده است ي هم٣ل بند يدر ذ

 کنندگان دستور دولت، قيمت بورس مبناي عمل است و يارانه مورد نظر دولت براي مصرف
ن قسمت مقرر يل هميز در ذيمتعاقباً ن. »گيرد ميربط قرار يار دستگاه ذي در اختيداخل

 نامه تبصره ظرف مدت شش ماه پس از ابالغ اين قانون تهيه و به تصويب شده است که آيين
 . رسد ميران ي وزهيأت

 قانون هدفمند ١ماده ) ب( بند ي تبصره اصالحي اجرائنامه آيينن راستا ي در همـ٢
م ي مواد به قانون تنظي قانون الحاق برخ١ماده ) الف( بند ٤ موضوع جزء ها يارانهکردن 

 هيأت ١٤/٥/١٣٩٤ در جلسه مورخ ١٣٩٣مصوب سال ) ٢( دولت ي از مقررات ماليبخش
 يميد محصوالت پتروشيدر خر« آن مقرر شده است ٨ه و در ماده ديب رسيران به تصويوز

ارانه مورد نظر دولت ي عمل خواهد بود و يمت بورس مبنايا به دستور دولت، قيتوسط 
 و در هر حال اعمال گيرد ميربط قرار يار دستگاه ذي در اختيکنندگان داخل  مصرفيبرا
 يجاد بار ماليد موجب اي نبايميتروشن گونه محصوالت پي اي مصوب برايا ارانهي يمتهايق

ز منطبق بر ي مذکور ننامه آيين ٨لذا ماده . »کننده شوديد توليمي پتروشي واحدهايبرا
د و باش ميمت بورس ي قيميد محصوالت پتروشي خريمفاد قانون مصوب بوده و مبنا

  .ار دهدربط قريار دستگاه ذي را در اختيکنندگان داخل ارانه مصرفيز موظف است يدولت ن
 ي طياست جمهوري ري، معاونت اجرائاالشاره فوق نامه آيينرغم وجود قانون و ي علـ٣

 ١٧/٦/١٣٩٤ با موضوع ابالغ مصوبات جلسه مورخ ١٧/٦/٩٤ـ ٧٨٧٤٦ابالغ مصوبه شماره 
به گزارش وزارت « ابالغ مصوبه مذکور مقرر داشته ٥ و در بند ها يارانه يستاد هدفمندساز

ران ي وزهيأت ٨/٦/١٣٩٤ ـ  هـ٧٣٣١٢/٥٢٢٥٣نامه شماره  بي ابالغ تصو بايجهاد کشاورز
، موضوع ها يارانه قانون هدفمند کردن ١ماده ) ب(، تبصره بند ي اجرائنامه آيينن يموضوع ا

 ي از مقررات ماليم بخشي مواد به قانون تنظي قانون الحاق برخ١ماده ) الف( بند ٤جزء 
هزينه کود اوره به قيمت مصوب ستاد هدفمندسازي ، شرکتهاي پتروشيمي از )٢(دولت 

اند که اين امر با توجه به نياز مبرم به کود مذکور در ايام کشت، که اينک  ها امتناع کرده يارانه
و بر همين مبنا در » در آستانه آن هستيم بخش کشاورزي را با مشکل روبرو خواهد ساخت 

ها بر اجراي مصوبه مورخ  تاد هدفمندي يارانهاعضاء س« مصوبه مذکور مقرر داشته ٥ذيل بند 
نامه مذکور،  داند که در راستاي اجراي آيين  داشته و ضروري ميتأکيد اين ستاد ٦/٤/١٣٩٤

کنندگان و  تر مستندات مورد نظر سازمان حمايت مصرف شرکتهاي پتروشيمي هر چه سريع
حاسبه قيمت تمام شده کود اوره، توليدکنندگان را در اختيار آن سازمان قرار داده تا پس از م

مابه التفاوت قيمت مذکور و قيمت بورسي آن محاسبه و توسط سازمان مديريت و 
تمامي شرکتهاي پتروشيمي تا قبل  ـ الف: ريزي کشور تأمين اعتبار گردد لذا مقرر شد برنامه

 کنندگان و توليدکنندگان نسبت به تحويل از تعيين نرخ توسط سازمان حمايت مصرف
 به ٦١٢٥ با نرخ ١٣٩٣سهميه ماهانه کود اوره بخش کشاورزي بر اساس قيمت مصوب سال 

ـ به منظور محاسبه قيمت تمام شده کود اوره توسط  ب. ازاي هر کيلوگرم اقدام نمايند
کنندگان و توليدکنندگان، شرکتهاي پتروشيمي مکلفند در اسرع  سازمان حمايت مصرف

د نياز جهت محاسبه قيمت کود اوره را به آن سازمان تحويل وقت تمامي اسناد و مدارک مور
الذکر قيمت  نمايند و سازمان مذکور مکلف است ظرف يک هفته پس از دريافت مدارک فوق

افزايش داشت ابالغ و در صورتي که % ٦جديد پيشنهادي کود اوره را در صورتي که کمتر از 
  .»بيشتر بود به کارگروه تنظيم بازار ابالغ نمايد

رت مصوبه در ي فوق االشعار، مغانامه آيين با مالحظه مفاد مصوبه مذکور و قانون و ـ٤
را قانون و ي مربوط، کامال مشخص و روشن است زنامه آيين با قانون و ي اعالميقسمتها

 که يمت بورس دانسته است در حاليمت را، قين قيي تعي مورد اشاره، مبنانامه آيين
 تا قبل يمي پتروشيف نموده تا شرکتهاي، تکليرغم صراحت قانونيلمصوبه مورد اعتراض، ع

مت يدکنندگان بر اساس قيکنندگان و تول ت مصرفي سازمان حماين نرخ از سويياز تع
ن به دالئل يبنابرا. نديلو گرم اقدام نماي هر کي به ازا٦١٢٥ و با نرخ ١٣٩٣مصوب سال 

 مربوط بوده و نامه آيينح قانون و ير خالف نص صي اعالميل مصوبه مذکور در قسمتهايذ
 : ابطال آن را دارديتقاضا

مصوب ) ٢(قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت : الف
 توسط رياست جمهور ١٣/١٢/١٣٩٣ ـ٨٧٠٣٥/٤٨٨ که طي ابالغيه شماره ٤/١٢/١٣٩٣

االجراء   روز پس از انتشار الزم١٥ قانون مدني ظرف ٢ابالغ گرديده است به استناد ماده 
بوده و تبعاً از همان تاريخ مطابق نص صريح قانون فوق قيمت بورس مبناي خريد 

مصوبه معترض عنه و قسمت الف بند ) ٥(فلذا بند . محصوالت پتروشيمي، خواهد بود
نامه اجرائي قانون مورد   آيين٨مذکور که بر خالف صراحت قانون فوق و ايضاً ماده 

ه، تکليف نموده تا شرکتهاي پتروشيمي تا قبل از تعيين نرخ توسط سازمان اشار
 ٦١٢٥ و با نرخ ١٣٩٣حمايت، کود اوره بخش کشاورزي را بر اساس قيمت مصوب سال 

نامه اجرائي آن بوده و  الذکر و آيين به ازاي هر کيلوگرم ارائه نمايند، مغاير با قانون فوق
از طرفي اختالف قيمت تعيين شده و قيمت . استبه همين جهت ابطال آن مورد تقاض

است که تکليف غيرقانوني % ٣٥بورس در خصوص کاالي مزبور در حال فعلي حدود 
ناپذيري را به واحدهاي  ها در اين خصوص، خسارات جبران ستاد هدفمندي يارانه

شاره پتروشيمي توليدکننده کود اوره، وارد خواهدآورد و از اين حيث نيز مصوبه ماراال
اي بر توليد و  نامه مصوب است لطمات عمده که در قسمتهاي مذکور خالف قانون و آيين

  .عرضه اين محصول وارد خواهد نمود
 يمي پتروشي مصوبه معترض عنه که به شرکتها٥بند ) ب(رامون قسمت ي پ ـب

 مت کود اوره را به سازمانياز جهت محاسبه قيف نموده تا اسناد و مدارک مورد نيتکل
د کود اوره در يمت تمام شده تولياوالً، ق: دارد ميز معروض يند نيل نمايت تحويحما

 چون نوع، يهائ لفهؤن نحو که ميگر متفاوت است بديکديدکننده با ي مختلف توليواحدها
مت تمام شده يزان قيره در مي و غگذاري سرمايهاس يت، مقيريد، عمر پروژه، مديزان توليم

ند و در واقع باش مي تمام شده متفاوت روبرو يمتهاي مختلف با قيحدها وا بوده و تبعاًمؤثر
مت موجود در يالتفاوت آن را با ق مت تمام شده مابهيک قي بر اساس توان ميچ وجه نيبه ه

 يارانه پرداختي با محاسبه يمت تمام شده ارتباطيق: اًيثان. بورس مورد محاسبه قرار داد
 پرداخت يارانه به بخش کشاورزي به عنوان يالتفاوت هد مابه چنانچه دولت بخواندارد و تبعاً

مت بورس يسه آن با قيد و با مقاده مي که خود مالک عمل قرار يمتيکند بر اساس ق
ح است که يد الزم به توضيالتفاوت به بخش مذکور پرداخت نما د، به عنوان مابهتوان مي

ن شده بود و ييلوگرم تعي هر کيال به ازاي ر٦١٢٥مت کود اوره همان يهاست که ق مدت
مت معامالت بورس را مورد يمت با قين قيالتفاوت ا د مابهتوان ميز دولت يهم اکنون ن

ف خارج از قانون و يلذا تکل. ديارانه نسبت به پرداخت آن اقدام نمايمحاسبه و به عنوان 
 فوق يارد قانون در مصوبه ماراالشاره بر خالف مويمي پتروشياد شده به شرکتهاي نامه آيين

 .  مصوبه معترض عنه را دارد٥بند ) ب( ابطال قسمت يبوده و تقاضا
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 نکهي بر اي مصوبه معترض عنه مبن٥ه ارائه شده در صدر بند ي در مورد توج ـج
 ها يارانه يمت مصوب ستاد هدفمند سازي از عرضه کود اوره به قيمي پتروشيشرکتها... «

 با مشکل روبروست به ينکه بخش کشاورزيمطلب به اه ي توجضاًيو ا» اند کردهامتناع 
 از مقررات يم بخشي مواد به قانون تنظيب قانون الحاق برخيبا تصو: ، اوالًرساند ميعرض 

مت يخ مطابق قانون مذکور، مبنا و مالک قي، از آن تار٤/١٢/١٣٩٣مصوب ) ٢( دولت يمال
، اساساً مالک ها يارانه يسازند ستاد هدفمينييمت تعيد و قباش ميمت بورس يکود اوره، ق

ه که ين توجي با ايياز سو. ت آن باشندي مجاب به رعايمي پتروشيست تا شرکتهايعمل ن
 ي الزام شرکتهاي برايل موجه و قانوني با مشکل روبرو خواهد شد دليبخش کشاورز

ب قانون ي که به واسطه تصو١٣٩٣مت مصوب سال ي به ارائه کود اوره به قيميپتروش
ه ارائه شده در صدر ين اساس توجيبنابرا. دباش ميده، نيخر از درجه اعتبار ساقط گردؤم

  .راد بوده و قابل ابطال خواهد بودي مصوبه معترض عنه واجد ا٥بند 
ح ي الف و ب بند مذکور با نص صري و قسمتها٥رت بند يت به مغايهذا با عنايعل

طه ير موسع از قانون و خارج از حيتفس مربوط و نظر به ي اجرائنامه آيين ضاًيقانون و ا
 ي و قسمت ها٥ ابطال بند ي در خصوص موضوع، تقاضاها يارانه يارات ستاد هدفمندياخت

ت به يدر ضمن ابتدائا تقاضا دارد با عنا. ش گفته دارديل آن بند را به دالئل پيالف و ب ذ
ئه کود اوره بالغ بر مت اراي که در قيفي به لحاظ، تکل مصوبه مذکور خصوصاًينکه اجرايا

 خسارات ل شده است و تبعاًي تحميمي پتروشيمت بورس به شرکتهايکمتر از ق% ٣٥
 از ورود يريضاً به منظور جلوگيدکننده وارد خواهد نمود و اي تولي را به واحدهايا دهيعد

 يوان عدالت اداري دين دادرسييالت و آي قانون تشک٣٦ و ٣٤خسارت، مستنداً به مواد 
 ي مصوبه معترض عنه و قسمتها٥ بند ي بر توقف اجراي صدور دستور موقت مبنيتقاضا

ن ي در ايوان عدالت اداري دي عمومهيأت يم نهائيل بند مذکور را تا تصميالف و ب ذ
 ».ينه داردزم

  :ر استيمتن مصوبه مورد اعتراض به قرار ز
  ها يارانه ياعضاء محترم ستاد هدفمندساز«

  کميسالم عل
 ها يارانه ي ستاد هدفمندساز١/٦/١٣٩٤له مصوبات جلسه مورخ ين وسيبداحتراماً، 

ده است جهت اجرا ابالغ يرامون موارد مطروحه اتخاذ گردي پيکه پس از بحث و بررس
 يج حاصله از اجرايسته معمول و نتايد اقدام شاييخواهشمند است دستور فرما. گردد مي

  .نديد ارسال فرمارخانه ستاي دبيمات را به طور مستمر برايتصم
  ..........ـ١
  ..........ـ٢
  ..........ـ٣
  ..........ـ٤
  ـهـ ٥٢٢٥٢ت/٧٣٣١٢نامه شماره بي با ابالغ تصويگزارش وزارت جهاد کشاورز  به ـ٥

قانون ) ١(ماده ) ب( بند ي تبصره اصالحيي اجرانامه آيينران موضوع ي وزهيأت ٨/٦/١٣٩٤
 مواد به يقانون الحاق برخ) ١(ماده ) الف(بند ) ٤(، موضوع جز ها يارانههدفمندکردن 

 از  عرضه کود اوره يمي پتروشي، شرکتها)٢( دولت ي از مقررات ماليم بخشيقانون تنظ
از ين امر با توجه به ني، که ااند کرده امتناع ها يارانه يمت مصوب ستاد هدفمندسازيبه ق

 را با يم بخش کشاورزي آن هستنک در آستانهيام کشت، که ايمبرم به کود مذکور در ا
 . روبرو خواهد ساختيمشکل جد

 و  داشتهن ستاد تأکيد اي٦/٤/١٣٩٤ها در اجراي مصوبه مورخ  نهااعضا ستاد هدفمندي يار
نامه مذکور شرکتهاي پتروشيمي هر چه سريعتر  دانند که در راستاي اجراي آيين ضروري مي

 و توليدکنندگان را در اختيار آن کنندگان مستندات مورد نظر سازمان حمايت مصرف
التفاوت قيمت مذکور و  سازمان قرار داده تا پس از محاسبه قيمت تمام شده کود اوره مابه

ريزي کشور تأمين اعتبار گردد،  قيمت بررسي آن محاسبه و توسط سازمان مديريت و برنامه
  :لذا مقرر شد

 وسط سازمان حمايتتمامي شرکتهاي پتروشيمي تا قبل از تعيين نرخ ت) الف
کنندگان و توليدکنندگان نسبت به تحويل سهيمه ماهيانه کود اوره بخش کشاورزي  مصرف

  . به ازاي هر کيلوگرم اقدام نمايد٦١٢٥ با  نرخ ١٣٩٣بر اساس قيمت مصوب سال 
 کنندگان به منظور محاسبه قيمت تمام شده کود اوره توسط سازمان حمايت مصرف) ب

 اسناد و مدارک مورد ي مکلفند در اسرع وقت تماميمي پتروشيرکتهادکنندگان، شيو تول
ند و سازمان مذکور مکلف يل نمايمت کود اوره را به آن سازمان تحوياز جهت محاسبه قين

 اوره را  کوديشنهاديد پيمت جدي قالذکر فوقافت مدارک يک هفته پس از درياست ظرف 
شتر بود به کارگروه ي که بي و در صورتش داشت ابالغيافزا% ٦ که کمتر از يدر صورت

  ».يدم بازار اعالم نمايتنظ

رغم ارسال نسخه ثاني شکايت و ضمايم آن براي طرف شکايت، تا زمان  علي
رسيدگي به پرونده در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري هيچ پاسخي از طرف 

  .شکايت واصل نشده است
ن يس و معاوني با حضور رئ٣١/٥/١٣٩٦خ 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

 
  رأي هيأت عمومي

 قانون  مواد بهي قانون الحاق برخ١ماده ) الف( از بند ٤نکه بر اساس جزء ينظر به ا
 قانون ١ماده ) ب(، تبصره بند ١٣/١٢/١٣٩٣ دولت مصوب ي از مقررات ماليم بخشيتنظ

د يدر خر«ده ي مقرر گردي از حکم اصالحي اصالح شده و در بخشها يارانههدفمند کردن 
ارانه ي عمل است و يمت بورس مبنايا به دستور دولت، قي توسط يميمحصوالت پتروش

» .گيرد مي قرار ربط ذيار دستگاه ي در اختيکنندگان داخل  مصرفيمورد نظر دولت برا
 معاون ١٧/٦/١٣٩٤ ـ ٧٨٧٤٦ل بخشنامه شماره ي الف و ب ذي و قسمتها٥ن بند يبنابرا

 جمهور که بدون توجه به حکم قانوني پيش گفته وضع شده است، مستند اجرايي رئيس
 مصوب يوان عدالت اداريد ين دادرسييالت و آي قانون تشک٨٨ و ماده ١٢ ماده ١به بند 

   .شود مي ابطال ١٣٩٢سال 
  يمحمدکاظم بهرامي ـ وان عدالت اداري دي عمومهيأتس ي       رئ                           

  
  ١٣/٦/١٣٩٦                                                                              ٩٤/٦١٩رهشما

  بسمه تعالي
  اسبيجناب آقاي ج

  مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايران
  با سالم

 مورخ ٥٠٦ عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه هيأتيك نسخه از رأي 
  : با موضوع٣١/٥/١٣٩٦

 روابط كار وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعي به شماره ٤٠دستورالعمل شماره ابطال «
نكه كارفرمايان را مكلف نموده در صورت انعقاد قرارداد  مبني بر اي١٩/٣/١٣٩٤ ـ ٤٩٢٠٧

 جهت درج در ».ور را حداقل به مدت يك سال منعقد نمايندبمدت موقت قرارداد مز
  .گردد روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي

  هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربينهيأت عمومي و هيأتمديركل 
  

  ٩٤/٦١٩: کالسه پرونده       ٥٠٦: شماره دادنامه        ٣١/٥/١٣٩٦: تاريخ دادنامه
  يوان عدالت اداري دي عمومهيأت :مرجع رسيدگي

  ي و الهام اهردهيريه نظي شرکت زرنشان زرند با وکالت خانمها کاف:شاكي
 روابط کار وزارت تعاون،) ٤٠( ابطال دستورالعمل شماره :موضوع شکايت و خواسته

  ١٩/٣/١٣٩٤ ـ ٤٩٢٠٧به شماره  يکار و رفاه اجتماع
 به وکالت از شرکت زرنشان زرند ي و الهام اهردهيريه نظي خانمها کاف:کار گردش

روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه ) ٤٠( ابطال دستورالعمل شماره يبه موجب دادخواست
ن خواسته يي را خواستار شده و در جهت تب١٩/٣/١٣٩٤ ـ ٤٩٢٠٧ به شماره ياجتماع

  : کهاند کردهم اعال
  يوان عدالت اداري دي عمومهيأتاست محترم ير«

 معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي: رساند با سالم و احترام به استحضار مي
 ١٩/٣/١٣٩٤ـ  ٤٩٢٠٧به شماره »  روابط کار٤٠دستورالعمل شماره «دستورالعملي تحت عنوان 

  :صادر نموده که مبتني بر اين است
 بودن قرارداد کار در ين دستورالعمل و به استناد اصل دائميخ ابالغ اي از تارـ١ماده 

ر ي قانون کار، انعقاد قرارداد کار مدت موقت ز٧ت مستمر، مستنبط از ماده ي با ماهيکارها
ان ي کارگاه و کار، ممنوع است و کارفرمايتاً مستمر مشروط به بقاي ماهيکسال در کارهاي

 ر صورت انعقاد قرارداد مدت موقت، قرارداد مزبور را حداقل به مدت يکسالمکلف هستند د
 .  نديمنعقد نما
ـ چنانچه قراردادي کمتر از يکسال منعقد شود، با لحاظ شرايط مذکور در ٢ماده

اينک نظر به اينکه به داليل . در حکم قرارداد يک ساله محسوب خواهد شد) ١(ماده 
رت آشکار با قانون کار و قانون رفع برخي از موانع توليد زير اين دستورالعمل در مغاي

 بوده و نتيجه ١٢/٨/١٣٧٥ـ ١٧٩و رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره 
باشد، لذا  اجراي آن تخلف در اجراي قوانين و مقررات و رأي هيأت عمومي مزبور مي
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 دستورالعمل  ابطال١٣٩٢ال  قانون ديوان عدالت اداري مصوب س١٢ ماده ١مستنداً به بند 
  .مزبور مورد استدعاست

 ي قانون کار، دائم٧ح از ماده ي مزبور، با استنباط ناصح٤٠ در دستورالعمل شماره ـ١
بودن قرارداد را در قراردادهاي کار با ماهيت مستمر به عنوان يک اصل قرار داده و بر مبناي 

نوع اعالم کرده است و حال آن که در ماده آن انعقاد قرارداد کار براي کمتر از يکسال را مم
مورد تأييد قرار گرفته است و » مدت موقت« قانون کار، در تعريف قرارداد کار صراحتاً ٧

در » مدت« آن در کارهاي با طبيعت مستمر، تنها در صورتي که ٢سپس وفق تبصره 
ين است که در که مفهوم مخالف آن ا. گردد قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمي تلقي مي

ذکر گردد، قرارداد » مدت«کارهايي که ماهيتاً جنبه مستمر دارند، اگر در قرارداد کار 
به اين ترتيب قانون کار اجازه داده است که قرارداد کار موقت . محسوب خواهد شد» موقت«

با کارگران منعقد گردد و هرگز محدوديت يا سقفي براي مدت قرارداد، قائل نشده که کمتر 
ا بيشتر از آن، موجب عدم اعتبار قرارداد و يا تعيين مدت مشخص براي قرارداد، برخالف ي

 مورد نظر که ٤٠ر دستورالعمل شماره گبه عبارت دي. مدت مذکور در قرارداد باشد
کارفرمايان را مکلف به انعقاد قرارداد به مدت حداقل يک سال نموده و در فراز بعدي، حتي 

قراردادهاي کمتر از يکسال را در حکم قرارداد يکساله محسوب نموده فراتر از اين تکليف، 
دار نموده و اراده طرفين را در تنظيم  کمتر از يکسال را خدشهاست، و در واقع اعتبار قرارداد 

   .باشد  آن مي٢ قانون کار و تبصره ٧در مغايرت آشکار با ماده اعتبار نموده است،  آن بي
نون کار و بويژه در موادي که به قراردادهاي کار موقت اشاره ـ در هيچ يک از مواد قا٢

صريح يا ضمني گرديده است، هرگز مدت مشخص و معيني تعيين نشده است و قراردادهاي 
 که در کار موقت با هر مدت که مورد نظر طرفين قرارداد باشد، معتبر تلقي گرديده است

 :شود ميچند مورد به آنها اشاره 
ا ين سقف ييبدون تع(ن مدت قرارداد را يي قانون کار که تع١٠اده م» و« بند ـ٢ـ١
  .م قرارداد کار دانسته استي در تنظياز موارد ضرور) تيمحدود
 کار با مدت ي قانون کار که انقضاء مدت را در قراردادها٢١ماده » د« بند ـ٢ـ٢
ت يبه محدودز ين ماده نيکه در ا.  از طرق خاتمه قرارداد کار شناخته استيکيموقت، 

  . نشده استياشاره ا) کساله بودني(سقف قرارداد کار 
 يرا تنها برا) سنوات خدمت(ان کار ي پاياي قانون کار که پرداخت مزا٢٤ ماده ـ٢ـ٣

 هر يشتر به کار اشتغال داشته و برايا بيکسال ي که کارگر با قرارداد کار موقت، يموارد
ح ين نموده است، داللت صرييحقوق تع»  ماهکي« و متناوب، يسال سابقه، اعم از متوال

را ماده مزبور با ي با قانون دارد ز٤٠ن و آشکار دستورالعمل شماره يرت بي بر مغايگريد
افت ي درين حالت برايشتر و استحقاق کارگر در ايا بيکسال ي ي قرارداد کار برابيني پيش

ذ نموده لکن ي و تنفتأييدز يل را نکساي کمتر از يان کار، در واقع قرارداد کار براي پايايمزا
  .ان کار ندانسته استي پايايافت مزاي را مستحق درين کارگريچن

 ي که قرارداد کار برايمال نشدن حقوق حقه کارگرانيگر به  منظور پاي دي از سوـ٣
 که مجدداً در ١٣٨٧د مصوب سال ي از موانع توليکسال دارند، قانون رفع برخيکمتر از 

 و ١٣٨٧ قانون مزبور مصوب سال ٨د، در ماده يد گردي تمد١٣٩٤ سال بهشت ماهيارد
، در رابطه با اصالحات مربوط به قانون کار، در ١٣٩٤ همان قانون مصوب سال ٤١ماده 

ان را موظف نموده است که به کارگران با قرارداد موقت به ي مواد مزبور، کارفرما٤تبصره 
ن مزد يآخر» ک ماهي«خذ هر سال أ کار را به ماني پاي قانونياينسبت مدت کارکرد، مزا

د ي از موانع تولي با قانون رفع برخ٤٠ب دستورالعمل شماره ين ترتيبه ا. نديپرداخت نما
کسال ين دستورالعمل، قرارداد کار کمتر از يرا اگر طبق ايد، زباش ميز در تعارض آشکار ين

ستورالعمل، قرارداد کار کمتر از ن دي اصادرکنندهدگاه مقام يمعتبر نبوده و عمالً از د
ان ي پايايد که پرداخت مزاي از موانع توليابد، قانون رفع برخيکسال ادامه يد تا يکسال باي

 و مبلغ بيني پيشز يکسال ني با کمتر از ي کارگران قرارداديرا برا) د خدمتيبازخر(کار 
 ي موضوع بوده و محملاءفن نموده است، سالبه به انتييآن را متناسب با مدت کارکرد تع

ب قانون مزبور عمل لغو نموده است که عمل يافت وگرنه در واقع قانونگذار با تصوي ينم
 .د استيلغو از قانونگذار بع

 ١٢/٨/١٣٧٥ـ  ١٧٩ـ همچنين در خصوص مغايرت دستورالعمل مزبور با دادنامه شماره ٤
وان ي دهيأتگونه که  که همان دارد ميز معروض ي نيوان عدالت اداري دي عمومهيأت

 با موضوع درخواست ابطال يتي اشراف دارند، دادنامه مزبور متعاقب شکايعدالت ادار
، يم روابط کار و امور اجتماعي اداره کل نظارت و تنظ١٥/٢/١٣٧٣ ـ ن/٣٥٧٢٢بخشنامه 
 کار يد مدت قراردادهايدر صورت تمد«ن بود ي بر ايد، که بخشنامه مزبور مبتنيصادر گرد
گر مستمر يا به عبارت ديگر، قرارداد کار نامحدود و ين دي مدت معين برايمدت مع

ن استدالل که مستفاد از مفهوم ي با اي عمومهيأت الذکر فوقن دادنامه يا» .نخواهد بود
ن است که در صورت ذکر مدت در ي ا١٣٦٩ قانون کار سال ٧ ماده ٢مخالف تبصره 

 خواهد بود، دستورالعمل مورد اعتراض را ي دائمري موقت و غيميقرارداد کار، قرارداد تنظ
ز که دستورالعمل ي ني عمومهيأتن دادنامه صادره از يبنابرا. ص ندادنديخالف قانون تشخ

ا مدت ي ي مدت هر قرارداد سقفينکه برايبدون ا( کار را يد قراردادهايمربوط به تمد
ک سال يحداقل  (يمشخصرفته است و اگر بنا بود که مدت يپذ) ن شده باشديي تعينيمع

ناً از يقيدر قرارداد کار ذکر شود تا آن قرارداد معتبر باشد، ) ٤٠بنا به دستورالعمل شماره 
  .ماند ي پنهان نميوان عدالت ادارين قضات ديزبيد تيد

 روابط کار ٤٠در خاتمه با عنايت به موارد پيش گفته که مغايرت دستورالعمل شماره 
 هيأت ١٢/٥/١٣٧٥ـ ١٧٩ رفع برخي از موانع توليد و رأي شماره را با قانون کار و قانون

نمايد، تقاضاي ابطال دستورالعمل مزبور را استدعا  عمومي ديوان عدالت اداري اثبات مي
نمايد که برخالف آنچه که در مقدمه دستورالعمل مزبور آمده که صدور آن  نموده و اضافه مي

مدت موقت و صيانت از نيروي کار و صيانت از را به منظور ساماندهي قراردادهاي کار 
رسد که نتيجه اجراي چنين دستورالعملي  بنگاههاي اقتصادي اعالم نموده اند، به نظر مي

دقيقاً معکوس بوده و نه تنها در قراردادهاي کار با مدت موقت تشتت و ناهماهنگي ايجاد 
تصادي که بالطبع در صيانت و خواهد نمود بلکه در تداوم و تعالي فعاليتهاي بنگاههاي اق

 ».باشد نيز اثرات سوء و زيانباري خواهد گذارد کننده مي امنيت شغلي نيروي کار، عامل تعيين
  :ر استيمتن دستورالعمل مورد اعتراض به قرار ز

   استانهايران کل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعيمد«
  کميسالم عل

موقت و براي صيانت از نيروي کار که به منظور ساماندهي قراردادهاي کار مدت 
در نهايت صيانت از بنگاههاي اقتصادي را نيز در بر دارد، اين دستورالعمل براي اجرا 

مقتضي است دستور فرماييد به طور دقيق مفاد اين دستورالعمل . گردد ابالغ مي
  .رعايت شود
ودن قرارداد کار در  بين دستورالعمل و به استناد اصل دائميخ ابالغ اي از تارـ١ماده 

قانون کار، انعقاد قرارداد کار مدت موقت ) ٧(ت مستمر، مستنبط از ماده ي با ماهيکارها
 کارگاه و کار، ممنوع است و يتاً مستمر مشروط به بقاي ماهيک سال در کارهاير يز

 ان مکلف هستند در صورت انعقاد قرارداد مدت موقت، قرارداد مزبور را حداقليکارفرما
  .نديک سال منعقد نمايدت م به

ط مذکور در يک سال منعقد شود، با لحاظ شراي کمتر از ي چنانچه قراردادـ٢ماده 
 .ک ساله محسوب خواهد شديدر حکم قرارداد ) ١(ماده 

 مفاد ي استانها مکلف هستند بر اجرايران کل تعاون، کار و رفاه اجتماعي مدـ٣ماده 
  »يرن وز معاوـ.ندين دستورالعمل نظارت نمايا

حه شماره ي به موجب الي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعيرکل دفتر حقوقيمد
 اداره کل روابط کار و جبران ١٧/٨/١٣٩٤ ـ ١٥٨٩١٤، نامه شماره ٢٤/٨/١٣٩٤ـ١٦٤٤٠٣

  :ر استيخدمت وزارت مذکور را ارسال کرده است که متن آن به قرار ز
   پوري وليجناب آقا«

  يرکل محترم حقوقيمد
  سالم و احترامبا 

ه ي در خصوص دادخواست خانم کاف٢١/٧/١٣٩٤ـ١٤١٩١٧بازگشت به نامه شماره 
  :رسانم مي يروابط کار به آگاه) ٤٠( به خواسته ابطال دستورالعمل شماره ينظر

 ـ ١٥٤٥٨ـ ٣١٠دستورالعمل مزبور با توجه به دستور معاون روابط کار هامش نامه شماره 
 ي صنفي انجمنهايره کانون عالي مدهيأتس ي رئي عراقيلي محسن خلي آقا٢٥/٣/١٣٩٤

د باش ميده است، لذا دادخواست خواهان سالبه به انتفاء موضوع يران لغو گردي اييکارفرما
د موضوع به ييخواهشمندم دستور فرما. ت خواهان را دارمي رد شکايجه تقاضايو در نت

  ».ي منعکس گرددوان عدالت اداريد
  رئيس هيأت مديره کانون عالي انجمنهاي٢٥/٣/١٣٩٤ـ ١٥٤٥٨ ـ٣١٠متن نامه شماره 

  :ر استيران به قرار زي ايي کارفرمايصنف
   مهندس هفده تنيجناب آقا«

   يمعاون محترم روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع
 با سالم و احترام

موارد ف از ي کارگران شريت شغليحفظ اشتغال موجود و امن: رساند ميبه استحضار 
د به هر نحو ممکن در جهت تحقق نماي مي يز سعي نين کانون عالي است که ايار مهميبس

  . را به عمل آورديآنها همه گونه همکار
 روابط کار نياز به بررسي) ٤٠(رسد اجراي مفاد دستورالعمل شماره  لذا چون به نظر مي

مسئولين وزارت تعاون، کار و بيشتر با حضور نمايندگان کارفرمايان و نمايندگان کارگران و 
نمايد تا انجام جلسات مربوطه در اين زمينه و حصول نتيجه  تقاضا مي. رفاه اجتماعي دارد
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ـ .قابل عمل، دستور فرماييد در صورت امکان فعالً مفاد دستورالعمل اشاره شده اجرا نگردد
  »  رياست هيأت مديره

  :ن نامه نوشته است کهير در هامش ايمعاون وز
  يران کل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعيدم«

  با سالم
 بر يران مبني ايي کارفرماي صنفي انجمنهاياحتراماً، نظر به درخواست کانون عال

برگزاري جلسات کارشناسي بيشتر سه جانبه تا اجماع کامل شرکاء اجتماعي دولت پيرامون 
 .کان لم يکن و متوقف گردد عجالتاً ٤٠ شماره دستور فرماييد اجراي دستورالعمل موضوع

  »ـ معاون وزير
ن يس و معاوني با حضور رئ٣١/٥/١٣٩٦خ 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

  
  يأت عموميرأي ه

 مبني بر اينکه درکارهايي که طبيعت ١٣٦٩ قانون کار مصوب سال ٧ ماده ٢از تبصره 
آنها جنبه مستمر دارد در صورتي که مدتي در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمي تلقي 

شود که در صورت ذکر مدت در قرارداد کار ولو آن که طبيعت آن جنبه  شود، مستفاد مي مي
شود، بنابراين احکام  مقرر در دستورالعمل  اشد، قرارداد کار موقت تلقي ميمستمر داشته ب

 روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي که انعقاد قرارداد کار موقت زير ٤٠شماره 
يکسال در کارهاي با طبيعت مستمر را ممنوع اعالم کرده و کارفرمايان را به انعقاد قرارداد 

 قانون کار است و مستند به ٧ ماده ٢کرده است مغاير حکم تبصره حداقل يکساله تکليف 
 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ٨٨ و ماده ١٢ ماده ١بند 

 . شود  ابطال مي١٣٩٢
  يمحمدکاظم بهرامي ـ وان عدالت اداري دي عمومهيأتس ي                                 رئ 

  
  ١٣/٦/١٣٩٦                                                                             ٩٤/٧٥٩رهشما

  بسمه تعالي
  جناب آقاي جاسبي

  مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايران
  با سالم

 مورخ ٥٠٧ عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه هيأتيك نسخه از رأي 
  :ضوع با مو٣١/٥/١٣٩٦

  اداره كل آموزش و پرورش٨/٤/١٣٩٤ ـ ٩/٢١٥١٠/٤٢٠٠ابطال بخشنامه شماره «
  اداره٢٤/٣/١٣٩٤ ـ ٩/٨٦٨٩/٤٢٧١استان كهكيلويه و بويراحمد و بخشنامه شماره 

جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست » .كل آموزش و پرورش شهرستان گچساران
  .گردد ارسال مي

  هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربينيأته عمومي و هيأتمديركل 
  

  ٩٤/٧٥٩: کالسه پرونده        ٥٠٧: شماره دادنامه        ٣١/٥/١٣٩٦: تاريخ دادنامه
  يوان عدالت اداري دي عمومهيأت :مرجع رسيدگي

   محمدپوري عليا آق:شاكي
 ٨/٤/١٣٩٤ ـ ٩/٢١٥١٠/٤٢٠٠ ابطال بخشنامه شماره :موضوع شکايت و خواسته

 ـ ٩/٨٦٨٩/٤٢٧١راحمد و بخشنامه شماره يه و بويلوي کل آموزش و پرورش استان کهکارهاد
   اداره آموزش و پرورش شهرستان گچساران٢٤/٣/١٣٩٤

 ـ ٩/٢١٥١٠/٤٢٠٠ ابطال بخشنامه شماره ي به موجب دادخواستي شاک:کار گردش
مه شماره راحمد و بخشنايه و بويلوي اداره کل آموزش و پرورش استان کهک٨/٤/١٣٩٤
  اداره آموزش و پرورش شهرستان گچساران را خواستار شده٢٤/٣/١٣٩٤ ـ ٩/٨٦٨٩/٤٢٧١

  :ن خواسته اعالم کرده است کهييو در جهت تب
  ات فراوانيبا عرض سالم و تح«

 اداره کل آموزش و پرورش ١٣٩٤ـ١٣٩٥رساند در سال تحصيلي  احتراماً، به استحضار مي
هايي  و اداره آموزش و پرورش شهرستان گچساران بخشنامهاستان کهکيلويه و بويراحمد 

ند نماي ميخود منع آموزان را از ادامه تحصيل در رشته مورد عالقه  اند که دانش صادر نموده
ل يمند به ادامه تحص آموزان که عالقه  از دانشياند برخ دهي موجب گردها بخشنامهـن يو ا

 از دانش ين تعدادين بيدر ا. گر بروندي ديها ته هستند اجباراً به رشيدر رشته علوم تجرب

 درخشان شهرستان گچساران که با آزمون در سال اول يرستان استعدادهايآموزان دب
رغم يد در سال دوم بدون در نظر گرفتن عالقه آنها و علشون مين مدارس يمتوسطه وارد ا

ن ي که اير صورتد. گر شوندي ديها يل در رشته شان مجبور به ادامه تحصيل باطنيم
ن يل در ايط ادامه تحصيند و شراباش مي يمند به رشته علوم تجرب آموزان عالقه دانش

 اداره کل ٨/٤/١٣٩٤ ـ ٩/٢١٥١٠/٤٢٠٠ شماره هاي بخشنامهلذا . ز دارنديرشته را ن
 اداره ٢٤/٣/١٣٩٤ ـ ٩/٨٦٨٩/٤٢٧١راحمد و يه و بويلويآموزش و پرورش استان کهک

 وزارت ي عالي مصوبات شورا٧٤تان گچساران به وضوح با ماده آموزش و پرورش شهرس
ده يرت دارد و باعث گرديکامالً مغا) آموزان  دانشيليت تحصيوه هدايش(آموزش و پرورش 

 يرستان استعدادهايآموز دب ر دانشين حقيآموزان از جمله فرزند ا  از دانشيا که حق عده
شان در رشته علوم يل ايز ادامه تحصع گردد و ايضا)  گچسارانيد بهشتيشه(درخشان 

 را يل در رشته تجربيط ادامه تحصيشان شراي که ايد در صورتي ممانعت به عمل آيتجرب
ها و مصوبات  نامه آيين به صراحت با مفاد ها بخشنامهن ينکه اين با توجه به ايبنابرا. دارد
ن ي ابطال ايه تقاضاعاجزان. رت دارديمغا) ٧٤ماده ( وزارت آموزش و پرورش ي عاليشورا

غ شما جهت احقاق حق ي دري بيقبالً از همکار.  خواهانمي را از آن مقام عالها بخشنامه
 ».يمانه سپاسگزارمفرزندم صم
  :ر استي مورد اعتراض به قرار زهاي بخشنامهمتن 
 اداره کل آموزش و پرورش ٨/٤/١٣٩٤ ـ ٩/٢١٥١٠/٤٢٠٠بخشنامه شماره ) الف

  :راحمديه و بويلوياستان کهک
  ادارات آموزش و پرورش شهرستانها ومناطق: به«
  راحمديه و بويلوياداره کل آموزش و پرورش استان کهک: از

  يا توسعه متوازن رشته: موضوع
  با سالم و احترام

 با توجه به رساند مي به اطالع ٧/٢/١٣٩٤ ـ ٩/١٨٥٩١/٤٢٠٠رو نامه شماره يپ
 استان ييآموزان مناطق محروم و روستا انش ديليط تحصي به عمل آمده از شرايهايبررس

، يلي وزارت متبوع در خصوص توسعه متوازن شاخه و رشته تحصياستهاي سيو در راستا
د و مفاد مندرج در نامه يل گردي تشک٨/٤/١٣٩٤خ ي استان در تاريليت تحصيته هدايکم

ني الزم رسا ذکر شده به شرح ذيل اصالح گرديد، لذا مقتضي است در اسرع وقت اطالع
 .ردي مدارس صورت پذبه

 يلي در سال تحصي حق ورود به رشته تجربيآموزان  دانشيه مدارس عادي در کلـ١
 ١معدل ثبت شده در نمون برگ شماره ( را دارند که معدل رشته آنها ١٣٩٤ـ١٣٩٥

ر رشته و ي از نمره مذکور به ساتر پايينتمام و باالتر باشد و ) ١٥(پانزده ) يليت تحصيهدا
  .ت شونديگر هداي ديها شاخه

 ي ورود به رشته تجربيشرط معدل برا) يسمپاد و نمونه دولت( در مدارس خاص ـ٢
  )يليت تحصي هدا١معدل ثبت شده در نمون برگ شماره (د ين گرديي تعـ به باال ١٦نمره 

ه دوم رشته يک کالس، در پايل ياداره شهرستان موظف است نسبت به تشک: تبصره
 ک کالسيک و يزي و فياضيه دوم رشته ريک کالس در پايک در مدارس سمپاد و يزيو ف ياضير

  ».يد اقدام نماي در مدارس نمونه دولتيات و علوم انسانيه دوم رشته ادبيدر پا
ر اداره آموزش و پرورش ي مد٢٤/٣/١٣٩٤ ـ ٩/٨٦٨٩/٤٢٧١بخشنامه شماره ) ب

  :شهرستان گچساران
  يه مدارس متوسطه دوم نظريکل: به«

  آموزان  دانشيليت تحصيران جهت هدايه مديتوج: موضوع
و با احترام، ) ص( پس از حمد خداوند مهربان و درود و صلوات بر محمد و آل محمد

ع متوازن ير، با توجه به بخشنامه اداره کل در رابطه با توزيه همکاران مديخدمت کل
ل ي که تحوي تجرب ورود به رشتهي که در جلسات متعدد جهت شرط معدل برايا رشته

ه ين مورد توجيران، نسبت به اي از مديا ده که عدهيد، بعضاً مشاهده گرديران گرديه مديکل
  :گردد ميران اعالم يل خدمت مديلذا موارد ذ. ندکن مي نيي راهنمايا را به خوبينبوده و اول

 ١٦ـ شرط ورود دانش آموز به رشته تجربي براي مدارس عادي و هيأت امنايي، معدل ١
هاي تحصيلي آمده است و  در فرم هدايت تحصيلي مربوط به رشته تجربي که در ستون رشته

 .شود معدل کل دانش آموز محاسبه نمي
 و ي، معدل نمرات دروس حرفه و فن، علوم تجربي منظور از معدل رشته تجربـ٢

  .ست سال اول متوسطهي و زيمي، به عالوه دروس شيي راهنماياضير
اص صندلي تعريف گرديد و مديران مدارس خاص خارج از تعداد ـ جهت مدارس خ٣

آموزان اضافي را ندارند و بقيه  نام دانش صندلي که برايشان تعريف گرديده، حق ثبت
  .هاي ديگر هدايت نمايند آموزان را به رشته دانش
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نامه شهرستان و استان،   ستاد ثبتيدهايران توجه داشته باشند در بازدي مدـ٤
 برخورد يران خاطيع متوازن با مديت توزي و در صورت عدم رعاگردد مي يال بررسموارد با

  .خواهد شد
 به جز يشرط) ي و انسانياضير (يلي تحصيها ه رشتهي در ضمن جهت ورود به بقـ٥

  ." گردد مي، شرط معدل لحاظ نيليت تحصيشرط آوردن رشته در فرم هدا
 يوان عدالت اداري دي عمومهيأت که از طرف دفتر يدر پاسخ به اخطار رفع نقص

 ٩/٩/١٣٩٤ ـ ١٢٦٨ که به شماره اي اليحه به موجب ي ارسال شده بود، وي شاکيبرا
  : شده اعالم کرده است کهي عمومهيأتکاتور يثبت دفتر اند

  يوان عدالت ادارياست محترم دير«
  ات فراوانيبا سالم و تح

ـ  ٩٤٠٩٩٨٠٩٠٠٠٠٠٠٠٣ماره پرونده  و ش٩٤/٧٥٩احتراماً عطف به نامه با کالسه پرونده 
 اداره کل آموزش و پرورش ينجانب شاکي که ايا  بررفع نقص پروندهي مبن٢٧/٧/١٣٩٤

ن اداره کل با آن ي را که بخشنامه ايم اکنون قانونباش ميراحمد يه و بويلوياستان کهک
  .منماي ميل مکتوب يرت دارد به شرح ذيمغا

 ياستگذارين شورا مرجع سيزش و پرورش، ا آموي عاليل شورايمطابق قانون تشک
ن و ي نظام و قواني کلياستهاي متوسطه در چارچوب سيف آموزش عموميدر حوزه وظا

ارات ين شورا در حدود اختين قانون مصوبات اي هم٥مقررات موضوعه است و برابر ماده 
ف و يوظان قانون  ي هم٦ن ماده يهمچن.  استاالجراء الزم ربط ذي موسسات  يقانون برا

 وزارت آموزش ين خط مشيين شورا را مشخص کرده است که جمله آنان تعيارات اياخت
 . مدارس استي و انضباطييب مقررات اجراي و تصويو پرورش، بررس

 يکه برا) ١٠٩ماده (ب کرده ي تصو٣/٨/١٣٨٠ـ ٦٦٦ مذکور در جلسه يشورا
ک از يور هر يا شهري خرداد رفته شدهي مجموعه سه نمره پذـ١: يانتخاب رشته علوم تجرب

ب کمتر ي بدون ضريلي تحصييه در دوره راهنماي در سه پاي و علوم تجربياضي ريدرسها
  . نباشد٣٠از 

 و يستيشگاه و علوم زيو آزما) ١ (يميو ش) ١ (ياضي ري در دوره متوسطه درسهاـ٢
انده باشد گذر) ١٠کسب حداقل نمره (ت يرا با موفق) ه اول متوسطهي پايدرسها(بهداشت 

  . اخذ کرده باشد١٢ از سه درس مذکور نمره يکيو حداقل در 
ـ مجموع نمرات درسهاي مرتبط با رشته در دوره راهنمايي و پايه اول متوسطه بايد ٣
  . کمتر نباشد١٢ باشد يا به عبارت ديگر معدل درسهاي مرتبط با رشته از ١٠٨حداقل 

 اداره کل آموزش و پرورش استان ٨/٤/١٣٩٤ ـ ٩/٢١٥١٠/٤٢٠٠اما بخشنامه شماره 
آموزاني حق ورود به  دارد که در کليه مدارس عادي دانش کهکيلويه و بويراحمد مقرر مي

سمپاد و نمونه ( و باالتر باشد و در مدارس خاص ١٥رشته تجربي را دارند که معدل آنها 
اداره شهرستان را  به باال باشد و عالوه بر اين ١٦شرط ورود به رشته تجربي معدل ) دولتي

موظف کرده است که به اجبار يک کالس در پايه دوم رشته رياضي و فيزيک در مدارس 
سمپاد تشکيل نمايند که اين بخشنامه موجب گرديده بدون در نظر گرفتن عالقه 

آموزان و به اجبار به رشته رياضي و فيزيک برده شوند در صورتي که عده اي از آنها  دانش
 .باشند و شرايط اين رشته را هم دارند تحصيل در رشته علوم تجربي ميمند به  عالقه

ت اداره کل آموزش و پرورش استان يخارج از صالح: ن بخشنامه مذکور اوالًيبنابرا
رت ي آموزش و پرورش مغاي عالي شورا٩٦و ) ٢ـ١بند (١٠٩ يبا ماده ها: اًيثان. دباش مي

ن يم تا حق دانش آموزان اباش مي  مذکور ر خواهان ابطال بخشنامهين حقيلذا ا. دارد
ق نظام ي عدالت گستران صدير براي خيبا سپاس فراوان و دعا. ع نگردديمنطقه محروم ضا

  ».يران اي اسالميجمهور
 يدگيت تا زمان رسي طرف شکايت و ضمائم آن براي شکايرغم ارسال نسخه ثان يعل

  .         واصل نشده استياسخچ پي هيوان عدالت اداري دي عمومهيأتبه پرونده در 
ن يس و معاوني با حضور رئ٣١/٥/١٣٩٦خ 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

  
  رأي هيأت عمومي

 و ٨/٤/١٣٩٤ ـ ٩/٢١٥١٠/٤٢٠٠هاي مورد شکايت به شماره  ا عنايت به اينکه بخشنامهب
ها را محدود به  ي رشتهآموزان در بعض ل دانشي، ادامه تحص٢٤/٣/١٣٩٤ ـ ٩/٨٦٨٩/٤٢٧١

 متضمن ها بخشنامهن ينکه ايط خاص از جمله شرط معدل نموده است و ايدارا بودن شرا
 هاي ياز به حکم قانونگذار يا اذن قانونگذار دارد، لذا بخشنامهمحدوديت در اعمال حق است که ن

 ١ص شد و به استناد بند يارات مرجع صدور آن تشخيت خارج از حدود اختيمورد شکا

 مصوب سال يوان عدالت اداري دين دادرسييالت و آي قانون تشک٨٨ و ماده ١٢ماده 
  .شود مي ابطال ١٣٩٢

  يمحمدکاظم بهرامي ـ وان عدالت اداري دي عمومهيأتس ي   رئ                              
  

  ١٣/٦/١٣٩٦                                                                             ٩٤/٦٨٣رهشما
  بسمه تعالي

  جناب آقاي جاسبي
  مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايران

  با سالم
 مورخ ٥٠٨ عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه تهيأيك نسخه از رأي 

  : با موضوع٣١/٥/١٣٩٦
  مديركل اشتغال و كارآفريني١١/١٢/١٣٩٣ ـ ٨١٥٦/٣/٥٣٠١١ابطال بخشنامه شماره «

  .گردد  جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي».بنياد شهيد و امور ايثارگران
  ي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربينهاهيأت عمومي و هيأتمديركل 

  
  ٩٤/٦٨٣: کالسه پرونده        ٥٠٨: شماره دادنامه        ۳۱/۵/۱۳۹۶: تاريخ دادنامه

  يوان عدالت اداري دي عمومهيأت :مرجع رسيدگي
  يميرضا مقي علي آقا:شاكي

 ١١/١٢/١٣٩٣ ـ ٨١٥٦/٣/٥٣٠١١ ابطال بخشنامه شماره :موضوع شکايت و خواسته
  ثارگرانيد و امور اياد شهي بنينيرکل اشتغال و کارآفريمد

 ابطال بخشنامه شماره يليحه تکمي به موجب دادخواست و الي شاک:کار گردش
 مديرکل اشتغال و کارآفريني بنياد شهيد و امور ايثارگران ١١/١٢/١٣٩٣ ـ ٨١٥٦/٣/٥٣٠١١

  :ن خواسته اعالم کرده است کهييرا خواستار شده و در جهت تب
  ا سالم و احترام ب«

 درصد از نوع اعصاب و روان و ۳۵اينجانب عليرضا مقيمي فرزند جانباز  سي و پنج 
باشم، جهت استخدام و از محل سهميه قانوني استخدام، از  شيميايي اسماعيل مقيمي مي

 ۱/۱۰/۱۳۹۳بنياد شهيد به سازمان مالياتي کشور معرفي شدم و در نهايت در تاريخ 
 ۱۳۹۳ الي ۱۳۹۱خيل عظيمي از مستخدمين ايثارگر سال . زمايشي شدماستخدام رسمي آ

 بر خالف قوانين مربوط به خود به صورت پيماني و يا رسمي آزمايشي به استخدام دستگاههاي
قانون برنامه پنجساله ) ۴۴(ماده ) و(اجرايي در آمدند، بر اساس ماده واحده قانون اصالح بند 

ران، استخدام فرزندان جانباز با احراز شرايط عمومي پنجم توسعه جمهوري اسالمي اي
گزينش، از ابتدا به صورت رسمي قطعي است و اين موضوع در متن قانون، کامالً واضح 

باشد و هيچ حالت ديگري از استخدام ذکر نشده است، متأسفانه بنياد شهيد و امور  مي
به جاي حمايت از ايثارگران و با باشد،  ايثارگران که در قانون فوق به عنوان ناظر اجرا مي

توجه به تفويض اختيار براي صيانت تقنيني، خودسرانه و بر خالف اين قانون، بخشنامه صادر 
نمايد، اين  نمايد و نهاد گزينش را واجد شرايط براي تعيين نوع استخدام معرفي مي مي

باشد، در  مي) يقانون اساس۱۳۸ و ۷۳اصل(بخشنامه مغاير با قانون فوق و قانون اساسي 
خصوص عدم صالحيت گزينش در تعيين نوع استخدام و عدم تغيير در نوع استخدام آراء 
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري وجود دارد، ضمن اينکه اين موضوع و شرح وظايف 
دستگاهها، در قوانين مربوطه هم به صورت متقن  ذکر شده است، شرح تکميلي در اليحه 

است، لذا از مسئولين ديوان و هيأت عمومي ديوان تقاضا دارم برابر پيوستي نگارش شده 
 .خواسته رأي شايسته و عادالنه صادر گردد

  : يليحه تکميال
 ٢ثارگر قانون وجود دارد، بر اساس تبصره يدر خصوص استخدام فرزندان جانباز و ا

 ي توسعه جمهورقانون برنامه پنجساله پنجم) ٤٤(ماده ) و(ماده واحده قانون اصالح بند 
فرزندان شاهد و جانباز و :  ي اسالمي مجلس شورا١٨/١١/١٣٩٠ران مصوب ي اياسالم

 مشمول ي معاف و دستگاههايه استخدامي استفاده از سهميت برايآزاده از شرط جنس
، معدل و آزمون و با احراز يلي، تحصيت شرط سنين قانون موظفند بدون الزام به رعايا

 را با هماهنگي بنياد شهيد و امور ايثارگران و از ابتداء، آنانشرايط عمومي گزينش 
  .ندي استخدام نماي قطعيبه صورت رسم

ر ياز به تفسيد که نباش مي آن کامالً واضح و متقن ين ماده واحده و تبصره هايمتن ا
د با ي قانون مزبور، افراد مشمول با٢ح تبصره ي ندارد، طبق متن صرنامه آيينو بخشنامه و 

ثارگران و از ابتداء به صورت يد و امور اياد شهي بنينش با هماهنگي گزيط عموميحراز شراا
اگر افراد : د کهباش مين صورت ين متن بدي استخدام گردند و مفهوم مخالف اي قطعيرسم
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د و استخدام به هر شون ميند استخدام نينش را احراز ننماي گزيط عمومي شده شرايمعرف
 طي احراز شرايبه معن) ي قطعيرسم ـ يشي آزمايرسمي ـ مانيپ (يجرائ در دستگاه ايعنوان
 .دباش مينش ي گزيعموم

 قانون مزبور شرح وظايف بنياد شهيد و امور ايثارگران احصاء شده است، ١در تبصره 
بر اساس . بايست با توجه به اولويتها معرفي نمايد نهاد مزبور فقط افراد واجد شرايط را مي

جمهور   قانون مزبور، معاونت توسعه مديريت منابع انساني رئيس٣م تبصره توضيحات شق دو
و بنياد شهيد و امور ايثارگران بر حسن اجراي قانون فوق در دستگاههاي اجرائي نظارت 

، وظيفه تدوين بخشنامه مغاير با اين قانون و يا )تفويض اختيار صيانت تقنيني(نمايند  مي
 و ٧٣مغاير با اصل. (بيني نشده است ن، پيشنّاهها  توسط مقتفسير به رأي، براي اين دستگ

ريزي،  بايد بر حسن  بر اين اساس بنياد و سازمان مديريت و برنامه). قانون اساسي ١٣٨
 قانون ٣در تبصره ! اجراي اين قانون نظارت نمايند، نه اينکه روند اجراي قانون را تغيير دهند

 اجراي اين قانون مطابق قوانين و مقررات مربوط رفتاربا متخلفين از :... مزبور آمده است
شود، بنياد شهيد و امور ايثارگران  ضمن عدم اجراي اين قانون، پا را فراتر گذاشته و در  مي

  .قانون فوق تحريف نمود و بخشنامه مغاير قانون صادر نمود
 ي استخدام در دستگاههايط عمومي شرايت خدمات کشوريري قانون مد٤ماده 

، يت خدمات کشوريري قانون مد٤٢ ماده ٣ را عنوان نموده است، بر اساس تبصره يجرائا
ن مصوب مربوط به خود خواهد بود و ي آنان بر اساس قوانيها ثارگران و خانوادهياستخدام ا

نش ين و مقررات گزي، قوانيت خدمات کشوريري قانون مد٤٢ ماده ٤بر اساس تبصره 
 به صورت. دباش مي استخدام يط عمومي از شرايکينش هم يقع گز است، در وايقوت خود باق به
 يت خدمات کشوريري قانون مد٤٥ طبق ماده ي دولتي استخدام در دستگاههايکل

. يتي حاکم ثابت در مشاغلي پستهاي تصدي براياستخدام رسم ـ الف:  روش استبه دو
 ٥٢بر اساس ماده . ني مدت معي و براي سازماني پستهاي تصدي برايماني استخدام پ ـب

ر از حاالت مندرج در ي به غي اجرائي افراد در دستگاههايريکارگ هر نوع به: قانون مزبور
  .دباش مين قانون ممنوع يا) ٣٢(و تبصره ماده ) ٤٥(ماده 

باشد، تغيير نوع استخدام و  استخدام فرزندان جانباز از ابتدا به صورت رسمي قطعي مي
 ٥٢ و ماده ٤٥رت رسمي آزمايشي از بدو استخدام بر خالف ماده تعيين نوع استخدام  به صو

تواند  باشد، بنياد شهيد و امور ايثارگران و يا گزينش نمي قانون مديريت خدمات کشوري مي
به جاي مجلس شوراي اسالمي و شوراي نگهبان  قرار گيرد و قانون را تغيير دهد و نظر 

حقوق عده زيادي از  نمايد، با اين وضعيت،اي و شخصي خود را بر قانون مسلّط  سليقه
 تضييع شده است، متأسفانه به علت کثرت استخدام در ١٣٩١ـ١٣٩٣مستخدمين سالهاي 

ثارگران مشمول قانون مزبور، ي اسازمان مالياتي کشور، در اين سازمان افراد زيادي از خانواده
ه يد بقيستم، شايالعموم ن ي، بنده مدعاند شده استخدام يشي آزماي و رسميمانيبه صورت پ

ن است که ي حرف بنده اي باشند، وليا راضيط مطلع نبوده و ين شرايثارگر از ايفرزندان ا
 يها، به خاطر اسالم و برقرارين رشادتها، شهادتها و جانبازيانقالب و دفاع مقدس و همه ا

ف ي شرم، بلکه همه ملتيستيح  قانون بوده است، ما سهم خواه ني صحيعدالت و اجرا
ح قانون مطالبه ما ي صحين نظام و انقالب هستند و فقط و فقط اجرايران سهامدار ايا

  امور مر قانون يش، بر اجرايشات گهربار خوي همواره در فرمايد، مقام معظم رهبرباش مي
 .دباش ميند که قانون فصل الخطاب ي فرماي دارند و متأکيد

 بخشنامه شماره يثارگران طيد و امور اياد شهي بنينير کل اشتغال و کارآفريمد
نش يط گزيشرط احراز شرا... « اعالم داشته است که ١١/١٢/١٣٩٣ ـ ٨١٥٦/٣/٥٣٠١١

 به ي برخيريکارگ نش با جذب و بهينکه گزي مد نظر بوده لذا اي قطعيقبل از عبارت رسم
اناً ياح را هم يد و بعضينما ي موافقت ميشيگر به صورت آزماي دي و برخيمانيصورت پ

ن يد ايي است دستور فرمايمستدع. باشد ينش ميط احراز گزي از شرايکند، همگ ي نمتأييد
ر يا ساي و ياتي خود در سازمان امور مالي که به نحوه رابطه استخداميزانيموضوع را به عز

  .»ندي نماييه و راهنمايثارگران مورد نظر را توجي و ايادآوريدستگاهها اعتراض داشته 
 يک از نظامهاي حقوقي دنيا، دستگاه اجرائي جرأت ندارد در قالب بخشنامه، در هيچ

 )مجلس شوراي اسالمي و تأئيد شوراي نگهبان(قانوني را که مورد تصويب پارلمان 
قرار گرفته است را تحريف و يا تفسير نمايد، متأسفانه بنياد شهيد و امور ايثارگران، به جاي 

 قانون را در قالب بخشنامه مزبور ارائه نمود و اين بخشنامه حمايت از ما، تفسيري شخصي از
در اختيار سازمان ) بخشنامه(باشد، اين مستند  مغاير با قانون استخدام خانواده ايثارگران مي

مالياتي و نهادهاي ديگر قرار دارد و خيل عظيمي از فرزندان ايثارگران به حالت پيماني و 
 ديوان عدالت اداري تحت ٤٥ بنده در شعبه چهل و پنجم .اند رسمي آزمايشي استخدام شده

سف به أ بابت همين موضوع استخدام طرح شکايت نمودم و صدبار ت٩٣٢٧٨٦شماره پرونده 
رغم اينکه  خاطر اعتراض به نظر هسته گزينش در مرجع هيأت مرکزي گزينش، علي

، رد صالحيت شدم، مستخدم دولت بودم و در سازمان مالياتي کشور مشغول به خدمت بودم

 ٩٣١٤٣٠ ديوان عدالت اداري تحت شماره ٩شکايتي در اين خصوص در شعبه نهم 
 .باشد  ميمطرح

نامه اجرائي در خصوص شرح وظايف و شرايط عمومي  نگاهي به  قانون گزينش و آيين
  :گزينش

 قانون ١٠ و ماده ٨هاي گزينش در ماده  وظايف هيأتهاي مرکزي گزينش و هسته
نامه اجرائي آن تصريح شده است، گزينش فقط در چارچوب   آيين١٥شور و ماده گزينش ک

نامه اجرائي آن را مورد  معرفي دستگاه اداري فرد را با شرايط مندرج در قانون گزينش و آيين
  .دهد سنجش قرار مي

ف دستگاهها و ينش در خصوص شرح وظاي قانون گزي اجرائنامه آيين ٣٧ و ٢٢ماده 
 قانون مزبور ي اجرائنامه آيين ٢٢ که  ماده يد به نحوباش  مينشي به گز مستخدميمعرف

قانون مراتب را ) ١٦(دستگاه پس از اخذ مجوز استخدامي، در اجراي ماده : دارد مياشعار 
د و همچنين دستگاه مكلف است نماي مي اعالم هيأتجهت طي مراحل گزينش كتباً به 

 قبل از نامه آيين را با رعايت ساير مواد اين قانون گزينش) ٢(داوطلبان موضوع ماده 
انتصاب يا بكارگيري و يا اتخاذ تصميم در رابطه با ساير موارد مقرر در ماده مزبور جهت 

شروع به طي : نشي قانون گزي اجرائنامه آيين ٣٧ماده .   مراحل گزينش معرفي نمايديط
كارگزيني يا عناوين مشابه مراحل گزينش در ورود به خدمت منوط به اعالم كتبي واحد 

 .دباش مياداري دستگاه 
 قانون مديريت خدمات کشوري و ٤٢ ماده ٣آنچه که مسلم است، بر طبق تبصره 

قانون مربوط به استخدام خانواده ايثارگران، نوع استخدام از بدو به صورت رسمي قطعي 
ح  قانون گزينش و طبق متن صري. باشد و با همين عنوان کارمند به گزينش معرفي شد مي

نامه اجرائي آن، نهاد گزينش هيچگونه اختياري براي   تغيير و تعيين نوع استخدام را  آيين
باشد که در برخي موارد با نظارت  ندارد، بلکه تعيين نوع استخدام از وظايف مقنّن مي

 پارلماني مجلس، به دولت تفويض اختيار شده است، و در قالب مجوزهاي استخدامي توسط
نهاد گزينش همانند بنياد شهيد و امور ايثارگران، . گردد هيأت وزيران به دستگاهها  ابالغ مي

بايست انجام  باشد و فقط در راستاي قانون مي مي) قوه مجريه ـ استقالل قوا(دستگاه اجرائي 
  .وظيفه نمايد
مي گزينش نيروهاي غيررس: دارد که  قانون گزينش کشور اشعار مي١٦ ماده ١تبصره 

و غير ثابت اعم از روزمزد، قراردادي، پيماني و عناوين مشابه در چارچوب اين قانون و برطبق 
دستورالعملي كه با همكاري سازمان امور اداري و استخدامي كشور و توسط هيأت عالي تهيه 

گيريم   قانون گزينش کشور، نتيجه مي١٦ ماده ١از تبصره .... گردد، خواهد بود و تنظيم مي
 مستخدمي که از نظر گزينش شرايط رسمي آزمايشي را احراز نمود، در واقع شرايط :که

  .عمومي استخدام رسمي قطعي را هم احراز نموده است
 و آراء و نظرات هيأت: نامه اجرائي قانون گزينش آمده است که  آيين٣٨و در نهايت در ماده 

قانون گزينش مناط اعتبار هسته تنها براي احراز صالحيت شغلي داوطلبان در محدوده 
  .با اين توصيف اگر گزينش از شرح وظايفش عدول نمايد، آراء و نظراتش اعتبار ندارد. است

ت ي، در خصـوص عـدم صالحيـوان عدالت اداري دي عمومهيأت يه رادو نمون
ر از احکام ين نوع استخدام به غيي بر تعين نوع استخدام و عدم جواز قانونيينش در تعيگز

 :ل  وجود داردي، به شرح ذيت خدمات کشوريرير در قانون مدمقر
  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري عنوان٢٢/١٠/١٣٩٣ ـ ١٧٨٨شماره بر اساس دادنامه 

با توجه به اين که چگونگي ورود به خدمت و استخدام در دستگاههاي ... «: شده است که
 آن قانون ۴۵ و ۴۴، ۴۳، ۴۲، ۳۲اد اجرايي موضوع قانون مديريت خدمات کشوري در مو

بنابراين به غير از احکام مقرر در قانون مديريت خدمات کشوري، ... تعيين تکليف شده است
... ستي نپذير ورود به خدمت و استخدام در دستگاههاي اجرايي موضوع قانون امکان

  .»يوان عدالت اداري دي عمومهيأتس يرئ
  ١٧/١٠/١٣٧٥ـ  ٧٥١١٨/عدالت اداري به شماره هـهمچنين طبق راي هيأت عمومي ديوان 

 ـ ٣٠/٢/١٣٧٦:  تاريخ انتشار روزنامه رسمي٧٥/١١٨ كالسه پرونده ١٩١شماره دادنامه 
هاي   صالحيت هسته١٥٢٠٨: شماره ثبت روزنامه رسمي١٧/١٠/١٣٧٥: تاريخ تصويب

ا توجه به حدود ب«: توانند اظهار نظر نمايند گزينش مشخص شده است و بر خالف قانون نمي
هاي گزينش در حد تأييد و يا عدم تأييد صالحيت داوطلبان  صالحيت و اختيارات هسته
مؤسسات و شركتهاي دولتي، اظهار نظر هسته  ها و سازمانها و ورود به خدمت در وزارتخانه

گزينش متضمن اعالم عدم اولويت افراد جهت استخدام به طور آزمايشي با وظايف و 
  »رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ .قانوني آن مرجع انطباقي نداردمسئوليتهاي 

تعيين، استخدام رسمي آزمايشي از ابتدا براي فرزندان جانباز، در هيچ قانوني نگارش و 
تصويب نشده است و برخالف قانون استخدام خانواده ايثارگران و قانون مديريت خدمات 

گزينش را احراز نمودم و شرح آن در حکم استخدامي بنده شرايط عمومي . باشد کشوري مي
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وجود دارد و همه شرايط استخدام را داشتم و دارم و حکم استخدامي صادره توسط سازمان 
  .باشد مالياتي کشور و مدارک ديگر به پيوست مي

به تصميم ) ١/١٠/١٣٩٣(باشم و پس از استخـدام   سه فرزنـد مي٣بنده داراي 
ن استخدام رسمي آزمايشي، اعتراض نمودم، متأسفانه در تاريخ گزينش مبني بر تعيي

بنياد به جاي . باشم  با من تسويه حساب نمودند و در حال حاضر بيکار مي١١/١٢/١٣٩٣
اينکه گره گشا باشد و يا حداقل سکوت نمايد، با بخشنامه مغاير قانون خود، مستندي را در 

نوع استخدام .  فرزندان ايثارگر، از آن استفاده گردداختيار سازمانها قرار داده است تا بر عليه
طبق قانون براي فرزندان ايثارگر معرفي شده از بنياد، از ابتدا رسمي قطعي است، اگر کسي 
صالحيت عمومي گزينش را کسب نمود وارد دستگاه اجرائي شود، در غير اين صورت، اين 

ايط ديگري بايد معرفي گردد، با تعيين فرد از جريان معرفي بنياد بايد حذف و فرد واجد شر
نوع ديگري از استخدام، آن هم به صورت غير قانوني، مستخدم در طول خدمت، در دستگاه 

اي از خانواده ايثارگران حکم استخدام  گردد، براي عده اجرائي و بين همکاران ستاره دار مي
اي ديگر حکم  عده اي رسمي آزمايشي و براي گردد و براي عده رسمي قطعي صادر مي

 .عدالتي و تبعيض استخدامي است گردد، اين عمل بي پيماني صادر مي
 ياتيوان، قطعاً سازمان مالي صدراالشاره در دهاي پروندهحه در يبا توجه به تبادل ال

ت ينش که طرف شکاي گزي مرکزهيأت کشور و ريزي برنامهت و يريکشور و سازمان مد
ه بنده استفاده يثارگران بر عليد و امور اياد شهين بخشنامه بنيند، از اباش ميوان يبنده در د

ط عسر و حرج و امرار يد و شرانماي مي تر ي را طوالنيند دادرسين امر فرايخواهند نمود و ا
، ان شا اهللا به ينين ماه خانه نشيت امر با چنديد و در نهانماي ميم سخت تر يمعاش را برا
  با متأسفانه، گردد مين مدت  پرداخت ي ايايقوق و مزا گردم و حي برمياتيسازمان مال

ت ي و در نهارود ميشتر ي من در اجتماع بيوان، آبروي در ديند دادرسي شدن فرايطوالن
 ي نمي است که کسين نکته اي، اگردد ميل ين تحميت المال مسلمي بر بيشتريمخارج ب

 ير قانوني که به صورت غيا افرادي وجود ندارد تا با فرد و يفهمد، چون در مملکت ما قانون
ت المال، ين مبالغ از بي اتأمين ي شدند، برخورد گردد و به جاي مستخدمـيکاريسبب ب
ن ما به قلم که در قرآن ين شود، مسئوليند، به خدا اگر چني آن را پرداخت نمايافراد خاط

ند و کن مي ن جهت بخشنامه صادريند و بنماي مي يشترياد شده است توجه بيبـدان قسم 
ند، فلذا در بدو امر خواهشمند است با صدور دستور کن مي ني مردم بازي جهت با آبرويب

رکل اشتغال و ي مد١١/١٢/١٣٩٣ ـ ٨١٥٦/٣/٥٣٠١١ بخشنامه شماره يموقت، اجرا
وان عدالت ي دين دادرسيي قانون آ٣٦ثارگران وفق  ماده يد و امور اياد شهي بنينيکارآفر

 ١١/١٢/١٣٩٣ـ ٨١٥٦/٣/٥٣٠١١ و سپس تقاضا دارم، بخشنامه شماره  متوقف گردديادار
د، باش  مير با قانونيثارگران، که مغايد و امور اياد شهي بنينيرکل اشتغال و کارآفريمد

 ».ي، باطل گرددوان عدالت اداري دي عمومهيأتتوسط 
  :ر استيمتن بخشنامه مورد اعتراض به قرار ز

  مديرکل اشتغال و کارآفريني١١/١٢/١٣٩٣ ـ ٨١٥٦/٣/٥٣٠١١متن بخشنامه شماره «
  ثارگرانيد و امور اياد شهيبن

قانون برنامه پنجم ) ٤٤(ماده » و«قانون اصالح بند » ٢«نوع استخدام مطابق تبصره 
رکل ي مد١١/١٢/١٣٩٣ ـ ٨١٥٦/٥٣٠١١بخشنامه شماره (نش است يمنوط به نظر گز

  )رگرانثايد و امور اياد شهي بنينياشتغال و کارآفر
  ران کل استانهايمد

حسب گزارشهاي واصله از استانها، برخي از فرزندان معزز شاهد و ايثارگر که از محل 
قانون برنامه پنجم توسعه در ) ٤٤(ماده » و«سهميه استخدامي موضوع قانون اصالح بند 

دامي سازمان امور مالياتي جذب و به کارگيري شده ضمن اعتراض به نحوه و نوع رابطه استخ
خود در دستگاه محل خدمت، خواهان پيگيري موضوع تبديل وضعيت استخدامي خود به 

الذکر  ذيل قانون فوق) ٢(باشند، که البته اين مطلب استنباط آنان از تبصره  رسمي قطعي مي
قانون تسهيالت استخدامي صراحتاً تبديل ) ٨(بوده و ربطي به ساير مقررات از جمله ماده 

باشد و مسلماً کليه دستگاههاي اجرايي مشمول  رسمي قطعي مد نظر ميوضعيت به صورت 
به اين مطلب واقف هستند، ولي مطلبي که فرزندان شاهد و ايثارگر % ٢٥سهميه حداقل 

کمتر بدان توجه دارند، شرط احراز شرايط گزينش قبل از عبارت رسمي قطعي مد نظر بوده 
ي به صورت پيماني و برخي ديگر به صورت لذا اينکه گزينش با جذب و به کارگيري برخ

کند، همگي از شرايط احراز  نمايد و بعضي را هم احياناً تأييد نمي آزمايشي موافقت مي
مستدعي است دستور فرماييد اين موضوع را به عزيزاني که به نحوه رابطه . باشد گزينش مي

راض داشته يادآوري و استخدامي خود در سازمان امور مالياتي و يا ساير دستگاهها اعت
 ».ندايثارگران مورد نظر را توجيه و راهنمايي نماي

ثارگران يد و امور اياد شهي بنيرکل دفتر امور حقوقيت مذکور، مديدر پاسخ به شکا
  :ح داده است کهي توض١٧/١١/١٣٩٤ ـ ١١٢٥٨/٨٥٠/٥٤٠٧حه شماره يبه موجب ال

  يوان عدالت اداري دي عمومهيأتت محترم دفتر يريمد«
  کميسالم عل

 و کالسه ٧/٧/١٣٩٤ـ٩٤٠٩٩٨٠٩٠٠٠٠٠٢٣٣احتراماً، بازگشت به پرونده شماره 
م ي و ضمن تقديميرضا مقي علي آقايمي در خصوص دادخواست تقد٩٤/٦٨٣پرونده 

 يني اداره کل اشتغال و کار آفر١١/١٢/١٣٩٣ ـ ٨١٥٦/٣/٥٣٠١١ر بخشنامه شماره يتصو
  :رساند مي ل را به استحضارين نهاد، موارد ذيا

 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه فرزندان ٤٤ماده » و« بند ٢ به استناد تبصره ـ١
 شاهد و جانباز و آزاده از شرط جنسيت براي استفاده از سهميه استخدامي معاف و دستگاههاي
مشمول اين قانون موظفند بدون الزام به رعايت شرط سني، تحصيلي، معدل و آزمون و با 

رايط عمومي گزينش با هماهنگي بنياد شهيد و امور ايثارگران و از ابتداء آنان را به احراز ش
 ١٨/١١/١٣٩٠با عنايت به اينکه تبصره مذکور در تاريخ . صورت رسمي قطعي استخدام نمايند

به ماده ياد شده الحاق گرديده، يکي از اهداف مقنن احراز شرايط عمومي گزينش قبل از 
  .باشد ياستخدام مشمولين م

ط يت شرايثارگران رعاي به ايرسان  قانون جامع خدمات٢١ ماده ٢ در تبصره ـ٢
ت يري قانون مد٤٢ ماده ٤ قرار گرفته و بر اساس تبصره تأکيد استخدام مورد يعموم

 قانون ٨ است و طبق ماده ينش به قوت خود باقين و مقررات گزي، قوانيخدمات کشور
ن مشابه يا عناوي، ثابت و ينبازان، استخدام رسم جاي و اجتماعيالت استخداميتسه

 .ده استينش گرديط گزيمشروط به احراز شرا
  به عنوان واحدهاي١١/١٢/١٣٩٣ ـ ٨١٥٦/٣/٥٣٠١١با عنايت به موارد فوق بخشنامه 

د توان مي داشته و نين صدراالشاره بوده و جنبه اعالمين نهاد منطبق بر قواني اياستان
يف نش از وظايط گزيگر احراز شراي ديد و از سويجاد نماي دستگاهها اري ساي را برايالزام

 هاي گزينش دستگاههاي اجرايي بوده و مسئوليتي متوجه بنياد شهيد و امور ايثارگران هسته
  ».ي مورد استدعاستت شاکيلذا رد شکا. دباش مين

ن ينس و معاوي با حضور رئ٣١/٥/١٣٩٦خ ي در تاريوان عدالت اداري دي عمومهيأت
 و ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث

  . مبادرت کرده استير به صدور رأيت آراء به شرح زي با اکثريبررس
  

  رأي هيأت عمومي
 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري ٤٤ماده ) و( بند ٢مطابق تبصره 

 استخدام رسمي قطعي ١٤/٨/١٣٩١ و اصالحي ١٨/١١/١٣٩٠اسالمي ايران الحاقي 
نظر به اينکه .  با احراز شرايط عمومي گزينش خواهد بود٢اشخاص مشمول تبصره 

مطابق اين ماده و مقررات قانون گزينش کشور، گزينش فقط راجع به احراز شرايط 
) و(بند  ٢تواند نظر دهد که اشخاص موضوع تبصره  تواند اظهار نظر کند و نمي عمومي مي

الذکر به حاالت ديگر استخدامي تعيين تکليف شوند، بنابراين فرازي   قانون فوق٤٤ ماده
لذا اينکه گزينش با جذب و ... «: از بخشنامه مورد اعتراض که در آن آمده است

نمايد و  بکارگيري برخي به صورت پيماني و برخي ديگر به صورت آزمايشي موافقت مي
به علت » ...باشد کند همگي از شرايط احراز گزينش مي ييد نميبعضي را هم احياناً تأ

 قانون تشکيالت و آيين ٨٨ و ماده ١٢ ماده ١مغايرت با قوانين ياد شده مستند به بند 
 . شود  ابطال مي١٣٩٢دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 

  يمحمدکاظم بهرامي ـ وان عدالت اداري دي عمومهيأتس ي                                 رئ 
  

  ١١/٧/١٣٩٦                                                            ـ ه٥٤٠٩٥ت/٨٣٩٠٥رهشما
   وزارت كشور

 يوزارت دادگستر
 ٩/١٢/١٣٩٥ مورخ ١٦٧٠٩٦شنهاد شماره ي به پ٥/٧/١٣٩٦وزيران در جلسه هيأت 

ران، ي اي اسالمي جمهوري اساس و هشتم قانونيکصد و سيوزارت کشور و به استناد اصل 
 کشور و ي اسالميف و انتخابات شوراهايالت، وظايقانون تشک) ٨٠( ماده يينامه اجرانييآ

 :ر تصويب کردي آن را به شرح زيو اصالحات بعد ـ ١٣٧٥مصوب   ـانتخاب شهرداران
 
 يشوراها ف و انتخاباتيالت، وظايقانون تشک) ٨٠( ماده يينامه اجرانييآ

   آنيو اصالحات بعد ـ ١٣٧٥مصوب   ـ کشور و انتخاب شهردارانياسالم
  :روندر در معاني مشروح مربوط به كار ميينامه اصطالحات زدر اين آيين ـ١ماده
  .تطبيق مصوبات شوراهاي اسالمي كشور با قوانينهيأت  :تطبيق ـ هيأت الف
  .تطبيق مصوبات بخش و روستاهيأت  :بخش و روستا ـ هيأت ب
  .تطبيق مصوبات شهرستانهيأت  :شهرستانأت  ـ هيپ
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  قانون تشكيالت، وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي كشور و انتخاب:قانون ـ ت
  .و اصالحات بعدي آن ـ ١٣٧٥مصوب ـ شهرداران 
 :ر استيقانون به شرح ز) ٨٠(هاي تطبيق موضوع ماده تي هيأتعيين اعضا ـ٢ماده
  . يهي قضايس قوهيانتخاب قاضي توسط ر ـ الف
ن اعضاي شوراهاي مذكور يانتخاب نمايندگان شوراهاي شهرستان و استان از ب ـ ب

  . يس شورايبا تصميم اكثريت مطلق اعضاي شورا و با مكاتبه ر
  . ان معاونان فرماندارييانتخاب نماينده فرماندار توسط فرماندار از م ـ پ

د ي تشكيل شوراهاي جد کشور تايدر ابتداي هر دوره شوراهاي اسالم ـ١تبصره
توانند در هاي تطبيق، نمايندگان قبلي مي هيأتشهرستان و استان و معرفي نمايندگان آنها به

  .هاي مذكور شركت و اظهارنظر نمايند هيأتجلسات
نماينده كننده  ربط معرفيتطبيق، مرجع ذيهيأت درطول دوره فعاليت  ـ٢تبصره

 .ود اقدام نمايدتواند نسبت به جايگزيني نماينده خمي
خارج شود، هيأت تطبيق به هر دليلي از هيأت چنانچه هر يك از اعضاي  ـ٣تبصره
 موظف است حداكثر ظرف يك هفته نماينده جايگزين خود را به نحويكننده  مرجع معرفي

  . تطبيق خللي ايجاد ننمايد، معرفي كندهيأت كه در ادامه فعاليت 
بات يكي از شوراهاي اسالمي كه نماينده در صورتي كه رسيدگي به مصو ـ٣ماده
 ين از طرف شورايگزيتطبيق است مطرح باشد، حسب مورد نماينده جاهيأت آن عضو 

 . شوديق معرفي ميتطبهيأت ربط جهت شركت در جلسه يا شهرستان ذياستان 
هاي تطبيق  هيأتتر مصوبات شورا، رؤسايبه منظور بررسي بيشتر و دقيق ـ٤ماده

ربط بدون داشتن حق رأي  به منظور اخذ نظرات مشورتي از كارشناسان ذيتوانندمي
دستورالعمل مربوط به شرايط . هاي تطبيق دعوت کنند هيأتبراي حضور در جلسات

  .كارشناسان مذكور توسط وزارت كشور تهيه و ابالغ خواهد شد
صميمات  تهاي تطبيق با حضور حداقل دو نفر رسميت يافته و هيأتجلسات  ـ٥ماده

 . موافق معتبر خواهد بوديبا حداقل دو رأ
شوراهاي اسالمي شهر، روستا، بخش و شهرستان موظفند حداكثر ظرف يك   ـ٦ماده

ربط، شهرداري، دهياري تطبيق ذيهيأت اي از مصوبات خود را به ب، نسخهيهفته پس از تصو
تطبيق موظف هيأت يس ير. يندهاي اجرايي كه مصوبه مربوط به آنها باشد، ارسال نمايا دستگاه

 . است پس از وصول مصوبه در مهلت قانوني نسبت به تشكيل جلسه اقدام كند
تطبيق موظف است حداكثر ظرف دو هفته از تاريخ ابالغ مصوبه با  هيأت ـ٧ماده

عدم .  درخواست تجديدنظركندذكر مورد و مستدل اعتراض خود را به شورا اعالم و
شورا .  مصوبه شورا است تأييدطبيق در زمان قانوني مقرر، به منزلهتهيأت نظر توسط  اعالم

ول اعتراض، حداكثر ظرف ده روز تشكيل جلسه داده و نسبت ـموظف است از تاريخ وص
ات ي به شکايدگي به اعتراض مانع از رسيدگيرس. نظر نمايدبه موضوع رسيدگي و اعالم

 .ستيدار نتير اشخاص در محاکم صالحيسا
 رشيعدم ارسال پاسخ الزم از سوي شورا در زمان قانوني مقرر به منزله پذ ـ١تبصره
 . تطبيق است هيأتکن شدن حکم مورد اعتراضيلم تطبيق و کان هيأتاعتراض

در صورتي كه شورا از مصوبه خود عدول ننموده و بر آن اصرار کند،  ـ٢تبصره
حل اختالف هيأت به تطبيق هيأت يس يساعت با درخواست كتبي ر) ٤٨(موضوع ظرف 

روز ) ٢٠(حل اختالف موظف است ظرف مهلت قانوني هيأت . شودربط ارجاع ميذي
 .نسبت به مصوبه شورا اعالم نظر كند

هاي چنانچه مصوبه شورا با قوانين و مقررات مربوط به هر يك از دستگاه  ـ٨ماده
توانند مراتب ط ميرباجرايي، شهرداري و يا دهياري مغاير باشد، مسئولين اجرايي ذي
ربط تطبيق ذيهيأت مغايرت را با ذكر داليل و مستندات ظرف مهلت مقرر قانوني به 

تطبيق موظف است طبق ترتيبات قانوني موضوع را مورد رسيدگي هيأت . اعالم نمايند
 .قرار داده و نتيجه را به دستگاه معترض اعالم كند

باشد و يتطبيق مهيأت يس ير عهده رانجام كليه مكاتبات و اداره جلسات ب ـ٩ماده
نحوه  فعاليت . ربط استهاي تطبيق در فرمانداري و بخشداري ذي هيأتمحل دبيرخانه

تطبيق، مطابق هيأت هاي مربوط به  و پرداخت هزينه تأمينهاي تطبيق و هيأتدبيرخانه
 .شوداي خواهد بود كه توسط وزارت كشور تهيه و ابالغ مينامهشيوه

نامه بوده و موظف است بر وزارت كشور مسئول حسن اجراي اين آيين ـ١٠ماده
هاي تطبيق نظارت داشته  هيأتاساس مسئوليت نظارتي و اجرايي خود، نسبت به عملكرد

صالح قانوني تطبيق را به مرجع ذيهيأت و موارد تخلف از قانون توسط هر يك از اعضاي 
 . ربط اعالم و آن را پيگيري نمايدذي

هاي تطبيق موظفند به صورت مستمرگزارش اقدامات و عملكرد  هيأت ـرهتبص
مربوط را به نحو مقتضي هيأت خود شامل گزارشي از مصوبات شوراها به همراه اظهارنظر 

  .ربط برسانندبه اطالع وزارت كشور و استانداري ذي
  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 

  
  ١١/٧/١٣٩٦                                                            ـ ه٥٤٦٩٧ت/٨٣٩٠١رهشما

  يي  و دارايوزارت امور اقتصاد
 يوزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع
   سازمان برنامه و بودجه کشور

 س جمهوريي ريمعاونت حقوق
   ٢٦/٦/١٣٩٦ مورخ ١٤٠١٢٦٧شنهاد شماره ي به پ٢/٧/١٣٩٦وزيران در جلسه هيأت 
   ي هشتم قانون اساسيکصد و سيامه و بودجه کشور و به استناد اصل سازمان برن

 کل ١٣٩٦قانون بودجه سال ) ٥(تبصره ) ز( بند يينامه اجرانييران، آي اي اسالميجمهور
  :ب کردير تصويکشور را به شرح ز

  
   کل کشور١٣٩٦قانون بودجه سال ) ٥(تبصره ) ز( بند يينامه اجرانييآ

  :روندي مشروح مربوط به کار مير در معانيامه اصطالحات زننيين آيدر ا ـ١ماده
  . سازمان برنامه و بودجه کشور:سازمان ـ الف
  . کل کشوريدار خزانه:خزانه ـ ب
 . کل کشور١٣٩٦ قانون بودجه سال :قانون ـ پ
 پنجساله قانون برنامه) ١( موضوع ماده ي و استاني مليها دستگاه:يي اجرايهادستگاهـ  ت
که ـ ١٣٩٥مصوب   ـراني اي اسالمي جمهوري و فرهنگي، اجتماعيوسعه اقتصادششم ت

دار قانون عهده) ١(وست شماره يقانون و پ) ١٠(و ) ٩(، )٨(، )٧(براساس جداول شماره 
  . هستندي و مالياهي سرمايهايي تملک دارايهاا طرحيت يانجام فعال
که ) نوع دوم(قانون ) ٥(صره تب) ز( اسناد موضوع بند :ياسناد خزانه اسالم ـ ث

 يهاصيد تا براساس تخصينماي خزانه منتشر ميهاان پرداختيدولت به منظور استمرار جر
 يي اجرايهاار دستگاهيرد در اختيپذ ي سازمان که مطابق قانون انجام ميدار ابالغتياولو

  کشوريمقانون محاسبات عمو) ٣٠(و ) ٢٨(، )٢٣(، )١٩(طابق مواد ـرد تا ميقرار گ
ا يپرداخت و شيا پي ينه قطعيا هزي صرف تعهدات يمت اسميبه قـ ١٣٦٦مصوب ـ

 .باشنديات مين اسناد معاف از ماليا.  شوديياسترداد سپرده در دستگاه اجرا
 که در متن اسناد نوشته شده و دولت پرداخت آن را در يمتي ق:يمت اسميق ـ ج

  .ن نموده استيد تضميسررس
ات يه که برحسب مقتضي در بازار ثانويمت اسناد خزانه اسالميق :مت روزيق ـ چ

  .گرددين مييعرضه و تقاضا تع
 و  سازمان بورس و اوراق بهادار از جمله فرابورس تأييد موردي بازارها:هيبازار ثانو ـ ح

 .بورس اوراق بهادار تهران
نقل و انتقال  قابل ي که متضمن حقوق ماليا مستندي هر نوع ورقه :يابزار مال ـ خ

  قانون بازار اوراق بهادار ) ١(ماده ) ٢٤(ا منفعت آن باشد موضوع بند ين و ي مالک عيبرا
 .ـ ١٣٨٤مصوب  ـ راني اي اسالميجمهور
ص ي تشخ که بهييهابانک/ ا بانک يه و ي رکن مربوط در بازار سرما:يعامل واگذار ـ د

  ويخزانه اسالم نسبت به عرضه اسناد رن و از طرف ناشيي تعيي و دارايوزارت امور اقتصاد
 .کندير امور اقدام ميد و انجام ساي اسناد پس از سررسيمت اسميپرداخت اصل ق

 از دولت اجازه انتشار اسناد يندگي که به نمايي و داراي وزارت امور اقتصاد:ناشر ـ ذ
  . را دارديخزانه اسالم
ان يک سال به منظور استمرار جرير از د کمتي با سررسيانتشار اسناد خزانه اسالم ـ٢ماده

 )١٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠(ارد يليکصد هزار مي تا سقف يمت اسمي خزانه به قيهاپرداخت
 و ي شده و توسط وزارت امور اقتصاد محسوبياسناد مزبور به عنوان ابزار مال. ال مجاز استير

  .شودي صادر مييدارا
، يز قطعات اسناد خزانه اسالم اي و تعداد هر سريمت اسمين قييتع ـ٣ماده

ک از ين سهم هر يي، تعيي و داراي توسط وزارت امور اقتصاديخ و روش واگذاريتار
 از يدار ابالغتي اولويهاصي مطابق تخصي از اسناد خزانه اسالميي اجرايهادستگاه

 اسناد خزانه ي واگذاري برايبندتي توسط سازمان و اولويمحل اعتبارات مصوب ابالغ
ا استرداد سپرده يش پرداخت و يا پي ينه قطعيا هزي جهت پرداخت تعهدات يالماس
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 کشور توسط دستگاه يقانون محاسبات عموم) ٣٠(و ) ٢٨(، )٢٣(، )١٩(موضوع مواد 
  .شوديربط انجام مي ذيياجرا

 يي اجرايهاه تعهدات دستگاهي تسوي براي اسناد خزانه اسالميواگذار ـ١تبصره
 ي اجتماعينـ تأمسور متعلق به سازمانـر کي نظيعـ قطيهارداختور پـ از کسيناش

  .مجاز است
نفع که ينامه از اشخاص ذ تواند با اخذ وکالتي مييدستگاه اجرا ـ٢تبصره

ا يباشد تمام يمطالبات آنها از دولت کمتر از دو برابر حدنصاب معامالت کوچک م
مت روز ينامه به قنيين آيا) ٩(ماده ت ي منتشره را با رعاي از اسناد خزانه اسالميبخش

ز و ينفع واري حاصل به حساب اشخاص ذينگي اتخاذ کند که نقديبيعرضه و ترت
نامه مذکور حداکثر  چارچوب وکالت. ه گرددي اسناد مذکور تسويمت اسميتعهدات به ق

جمهور  سيي رينامه توسط معاونت حقوقنيين آياالجرا شدن اتا دو ماه پس از الزم
 يي و داراي مشمول به وزارت امور اقتصاديي اجرايها ابالغ به دستگاهين و براييتع

  .گردد ياعالم م
ر امور ي وزي معادل مبلغ انتشار هر مرحله با امضايک برگ سند خزانه اسالم يـ٤ماده

  .بان چاپ شوديران به عنوان سند پشتي اي چاپخانه دولتيد از سوي بايي و داراياقتصاد
ن و مقررات مربوط نسبت به انتشار اسناد يت قوانيشر مجاز است با رعانا  ـتبصره
  .دي اقدام نمايکي به صورت الکترونيخزانه اسالم
 ي واگذار با نام در موقعيکنندگان اسناد خزانه اسالمافتينام و مشخصات در  ـ٥ماده

  .شوديد آن درج مي خري در گواهيتوسط عامل واگذار
 واگذار شده را با يمکلف است فهرست اسناد خزانه اسالم يعامل واگذار  ـ٦ماده 

ان هر ماه به وزارتخانه مذکور ي تا پايي و دارايذکر مشخصات مورد نظر وزارت امور اقتصاد
  .دياعالم نما

 در وجه دارنده يق عامل واگذاريد از طري پس از سررسياسناد خزانه اسالم ـ٧ماده
  .ا مالک اسناد قابل پرداخت استي

ار عامل يد در اختي واگذار شده در سررسي اسناد خزانه اسالميمت اسميق  ـ٨ماده
 مشمول مرور زمان ي اسناد خزانه اسالميمت اسميپرداخت ق. رديگي قرار ميواگذار

 يد به عامل واگذاريتواند هر زمان پس از سررسيا مالک آن مينخواهد بود و دارنده 
  .ديافت نماي اسناد را دريمت اسميمراجعه و صرفاً ق

ه به طلبکاران، از يص اولي پس از تخصيه اسناد خزانه اسالميداد و ستد ثانو ـ٩ماده
 اعالم شده توسط سازمان بورس و اوراق يه طبق زمانبنديبازار ثانو/ يق عامل واگذاريطر

دات الزم را برابر يسازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است تمه. ر استيپذبهادار امکان
 موضوع يرش و انجام معامله اسناد خزانه اسالمي و مقررات مربوط درخصوص پذنيقوان

  .ه به عمل آوردينامه در بازار ثانونيين آيا
  .رديز مورد استفاده قرار گيقه نيتواند به عنوان وثي مياسناد خزانه اسالم  ـتبصره
 محل  وجه از تأميند در صورتيخزانه مجاز است هر زمان قبل از سررس ـ١٠ماده
د يمت روز بازخريه به قي را در بازار ثانوي وصول شده، اسناد خزانه اسالميمنابع عموم

  .باشديع مجدد نميد شده قابل توزياسناد بازخر. دينما
 مربوط از جمله کسور متعلق ي موظف است کسور قانونييدستگاه اجرا ـ١١ماده

شود از يه مي تسويخزانه اسالم اسناد يق واگذاري را که از طري اجتماع تأمين سازمانبه
 .دي اقدام نمايص اعتبارات مربوطه از جمله اسناد خزانه اسالميمحل تخص
 ص اعتباراتيد در تخصيص اعتبار باي و تخص تأمينسازمان به عنوان متعهد ـ١٢ماده

 در ي اسناد خزانه اسالمي و پرداخت مبلغ ارزش اسم تأميند که امکاني عمل نمايبه نحو
 . خزانه فراهم شوديراد بيسررس

 اسناد يمت اسمي بازپرداخت قيخزانه موظف است اعتبارات الزم برا ـ١تبصره
 همان ي ابالغيها صيت را از محل تخصينه حق عامليد و هزي در سررسيخزانه اسالم
ه اسناد ين حکم تا زمان تسويا. دي و پرداخت نما تأمين در همان سالييدستگاه اجرا

  . استيباقادشده به قوت خود ي
د توسط ي که تا سررسيافته اسناد خزانه اسالميص يمانده اعتبار تخص ـ٢تبصره

 سازمان توسط  تأييد مصرف نشده است پس از ابطال اسناد خزانه ويي اجرايهادستگاه
  .شوديربط پرداخت مي ذيي به دستگاه اجرايخزانه به صورت نقد

تشر شده توسط خزانه، حداکثر تا ه اسناد خزانه منيد و تسويزمان سررس ـ٣تبصره
  .باشد يخ انتشار ميهفت ماه پس از تار

  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 

  ١١/٧/١٣٩٦                                                             ـ ه٥٤١١٩ت/٨٣٨٩٩رهشما
  هـ ٥٣٣٣٥ت/١٣٨٨٦٩نامه شماره  جدول تصويب) ١(اصالح رديف 

  ١٩/١١/١٣٩٥مورخ 
   وزارت نفت ـ وزارت صنعت، معدن و تجارتيي ـ  و دارايوزارت امور اقتصاد

 يوزارت دادگستري ـ  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک ـ يکشاورز وزارت جهاد
 مورخ ١٥٩٠٦١/٣٢٢٩٧شنهاد شماره ي به پ٥/٧/١٣٩٦وزيران در جلسه هيأت 

 و هشتم قانون يکصد و سيد اصل جمهور و به استنا سيي ري معاونت حقوق١٥/١٢/١٣٩٥
  :ب کرديران تصوي اي اسالمي جمهورياساس

 ١٩/١١/١٣٩٥هـ مورخ ٥٣٣٣٥ت/١٣٨٨٦٩نامه شماره بيجدول تصو) ١(ف يدر رد
 مشمول يالعالج و داروهاماران خاص، مزمن، صعبي بيشده برا ساختهيداروها«عبارت 

  .شودي اصالح م»ينسان ايهاواکسن« به عبارت »واکسن« حذف و واژه »ارانهي
  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 

  
  ١٥/٧/١٣٩٦                                                             ـ ه٥٤٠٧٦ت/٨٥٦٢٢رهشما

نامه اجرايي قانون اصالح قانون حفظ كاربري اراضي  آيين) ١(ماده ) ز( بند اصالح
  ها زراعي و باغ

 يوزارت جهادکشاورزي ـ رت راه و شهرسازوزا ـ وزارت کشور
 ستيط زيسازمان حفاظت مح ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

 ،يکشاورز  جهاديهاشنهاد مشترک وزارتخانهي به پ٨/٦/١٣٩٦وزيران در جلسه هيأت 
قانون ) ١٤(ست و به استناد ماده يط زي و سازمان حفاظت محيکشور و راه و شهرساز
 :ب کرديتصوـ ١٣٨٥مصوب  ـ ها و باغي زراعي اراضيراصالح قانون حفظ کارب

 ي اراضي قانون اصالح قانون حفظ کاربريينامه اجرانييآ) ١(ماده ) ز(بند  ـ الف
ر ي شرح ز به١٩/٤/١٣٨٦هـ مورخ ٣٧١١٠ت/٥٩٨٧٩نامه شماره بيها موضوع تصو و باغيزراع

 :شودياصالح م
) ٢( ماده ياصالح) ٢(وضوع تبصره از مردم مي مورد ني خدمات عموميها طرح  ـز

 دولت است، با  هيأت شده به مهر دفتر تأييدوست کهيقانون منحصراً به شرح جدول پ
 :شودين مييل تعيت ضوابط ذيرعا

 از ر مقررات مربوطيت ضوابط استقرار و سايس با رعايا جواز تأسي ياخذ موافقت اصولـ ١
 .ربطي ذيهادستگاه
  .قانون) ١(ماده ) ١(ون تبصره يسي از کميکاربرر ييص ضرورت تغيتشخـ ٢
 و توسعه استان و يزير برنامهي و شوراي توسط کارگروه تخصصين کاربرييتعـ ٣

  .ي توسط وزارت راه و شهرسازي برون شهريهام راهيدر محدوده حر
م شهرها از يم شهرها و در خارج از حريها در حرياخذ پروانه ساختمان از شهردارـ ٤
سات در ي، احداث بنا و تأسينامه استفاده از اراضنييآ) ١٠( صدور پروانه براساس ماده مراجع

هـ مورخ ٤٧٠٩٧ت/٣١٦٣٦نامه شماره بيم شهرها و محدوده روستاها موضوع تصويخارج از حر
  .يها و راه آهن از وزارت راه و شهرسازم راهي آن و در محدوده حري و اصالحات بعد٢٠/٢/١٣٩١

سات مربوط، ضوابط فوق يد در احداث تأسيادشده باي يهاان طرحيقاضمت ـ١تبصره
  .نديت نمايت رعايب اولويرا به ترت

س موظف است يا جواز تأسي ي صادرکننده موافقت اصولييدستگاه اجرا ـ٢تبصره
 و پس از آن به طور مستمر نظارت نموده و در يبرداراز زمان صدور مجوز و در طول بهره

 استان ي ماهه گزارش اقدامات صورت گرفته را به سازمان جهادکشاورز ششيمقاطع زمان
ر طرح، مراتب را به سازمان مذکور منعکس تا در يياعالم و در صورت هرگونه تخلف و تغ

قانون و اخذ ) ٢(ات، نسبت به اعمال ماده يقانون ضمن توقف عمل) ١٠( ماده ياجرا
  .ديعوارض مربوط اقدام نما

 توسعه و عمران يها طرحيب و بازنگري از تصويدوده ناشش محيافزا ـ٣تبصره
 مشمول اخذ يي روستاي هاديهاران و طرحي اي و معماري شهرسازي عاليمصوب شورا
  .باشديقانون نم) ٢(عوارض ماده 
 ازي مورد ني خدمات عموميهار طرحيي تغيد برايدر صورت درخواست جد ـ٤تبصره
، موضوع )١(ماده ) ١(ون تبصره يسيرونده در کمها، پس از طرح پر طرحيمردم به سا

  .قانون خواهد بود) ٢(مشمول عوارض موضوع ماده 
 و شماره ٢٧/٩/١٣٨٦هـ مورخ ٣٨٧٩٧ت/١٥٦٩٨٥ شماره يهانامهبيتصو ـ ب
  .شوندي لغو م١٣/٥/١٣٨٧ک مورخ ٣٩١١٦ت/٧٤٥٧٩

  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 
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  ٣١/٥/١٣٩٦                                                                       ٣٠٠/٢٦٤٨٤رهشما
  پيرامون گزارش اوليهمصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران 

  )گيالن(مطالعات مباحث مديريتي حوزه نفوذ آزادراه تهران شمال 
  مديركل محترم دفتر طرحهاي كالبدي

 خود، ضمن ٢/٥/١٣٩٦جلسه مورخ  درشوراي عالي شهرسازي و معماري ايران  
انجام مطالعات مباحث مديريتي حوزه نفوذ «استماع گزارش ارائه شده از طرح پژوهشي 

المللي امام  كه توسط معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه بين» )گيالن(آزادراه تهران شمال 
ر ارتباط با خميني تهيه شده، به دليل عدم كفايت مطالعه انجام شده و فقدان انسجام د

و آمار و نيز تكرار كليات ها  شمال و ترديد در اعتبار داده ـ  تهرانآزادراهموضوع حوزه نفوذ 
مشاور و دفتر تخصصي مربوطه گزارش را در اسرع : و موضوعات قابل تفسير، مقرر نمود

وقت با توجه به موارد زير تكميل و سپس جهت بررسي به كميته فني شماره يك شوراي 
  .ارائه نمايندعالي 

 قزوين ـ خواهي تفصيلي از دستگاههاي مسئول و ذيربط استاني در سه استان تهراننظر
 ها و گيالن و لحاظ آنها در تحليل

شمال بر حوزه نفوذ آن و  ـ معطوف نمودن مطالعات به موضوع تاثير بزرگراه تهران
 پرهيز از تكرار كليات و مباحث مندرج در مطالعات ساير طرحها 

و جامع شهري در حوزه نفوذ بزرگراه و اي  طالعه و بررسي طرحهاي جامع ناحيهم
 تحليل آنها

پيشين و استفاده از نتايج آنها و تحليل و مقايسه هاي  بررسي مطالعات و پژوهش
  . . . .. )، ساخت و ساز در استان مازندران و ICZMاز قبيل مطالعات (آنها در اين پروژه 

 يطي ناشي از اجراي طرحبررسي اثرات زيست مح
لذا مقتضي است مراتب در اسرع وقت بازبيني و تكميل شود تاپس از بررسي 

  .اعالم شودشوراي عالي  نتيجه به ،دركميته فني شماره يك شورا
  حناچي معاون معماري و شهرسازي و دبير شوراي عالي معماري و شهرسازي ـ پيروز

  
  ٣١/٥/١٣٩٦                                                                        ٣٠٠/٢٦٤٦٤رهشما

  مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران 
  )ع(پيرامون طرح بافت پيراموني حرم مطهر حضرت امام رضا 

  خراسان رضويريزي و توسعه استان  شوراي برنامه رئيساستاندار محترم و 
 عنايت با ، ١٩/٤/١٣٩٦ مورخ جلسه در رانيا يمعمار و يشهرساز يعال يشورا

 عنوان به ،)ع (رضا امام مطهر حرم پيرامون شهري بافت و مشهد شهر جايگاه و شأن به
 و آن، فراملي مقياس و تشيع و اسالم جهان فرهنگي و مذهبي مهم هاي كانون از يكي

 تبضاع از نمادي مثابه به مطهر، حرم پيرامون شهري بافت ساماندهي اقدامات اهميت
 با زائران و مجاوران مستمر و وستهيپ رابطه و تشيع حيثيت از صيانت در اسالمي مملكت

 پيرامون اقدامات خصوص در رهبري معظم مقام ات تأكيدبه عنايت با همچنين کانون، نيا
 پيرو و ـ ٥/١/١٣٨٦ مورخ ١/٨٨ شماره نامه موضوع ـ )ع (رضا امام مطهر حرم بافت

 و شهرسازيشوراي عالي  ٢٣/١/١٣٩٥ و ٢٠/١١/١٣٩٣ ،٨/١٠/١٣٩٣ مورخ مصوبات
 مطهر حرم پيرامون بافت در توسعه موزون هدايت و بهسازي راهبردي برنامه «معماري

 مصوبات مفاد و رويكردها كليه بر  تأكيدضمن و داد قرار بررسي مورد را» )ع (رضا امام
  :شد مقررشوراي عالي  پيشين
 و شهرسازيشوراي عالي  ٢٣/١/١٣٩٥ و ٨/١٠/١٣٩٣ مورخ مصوبه مفاد به عنايت با. ١
 ،مطهر حرم پيرامون محدوده به مربوط مسائل به پاسخگويي لزوم جهت به و معماري

 حوزه طرح است ضروري شهر، مركزي حوزه ويژه به مشهد، شهر كليت با پيوند در
  . برسد معماري و شهرسازيشوراي عالي  تصويب به و شده تهيه شهر مركزي
 و مكان حيثيت از حفاظت با مغاير اقدامات تداوم از جلوگيري منظور به. ٢
 ،ن تاريخيا از مطهر، حرم پيرامون فرهنگي ـ تاريخي بافت ناملموس و ملموس هاي ارزش
 لغو ـ ١٣٨٧ سال مصوب ـ )ع (رضا امام مطهر حرم پيرامون بافت بهسازي و نوسازي طرح

  .گردد مي متوقف آن اجراي و
 »رضوي مطهر حرم محدوده در توسعه موزون هدايت و بهسازي برنامه «راهبردهاي. ٣

 براساس برنامه، تكميل و اصالح شود مي مقرر و گرفته قرار  تأييدمورد پيوست شرح به
  . پذيرد صورت شده تكميل راهبردهاي و اهداف

 طرح در تغيير حداكثر به موسوم (مشاور توسط شده ارائه دوم گزينه شد مقرر. ٤
 هاي بخش در مداخله حداقل رويكرد با اصالحات انجام از پس) پيوست نقشه ـ عمل مالك

 موارد رعايت با و) اند نشده طرح اجراي مشمول كه هايي بخش (شهري بافت باقيمانده

 و  ساخت روند در موجود جاري مسائل به پاسخگويي مبناي مصوبه، ٦ بند در مندرج
  . گيرد قرار ويژه تفصيلي طرح هتهي و حرم پيرامون شهري بافت سازهاي
 تصويب، راهبري، تهيه، سازوكارهاي و نظري مباني در بنيادين تجديدنظر منظور به. ٥

 ،)ع (رضا امام مطهر حرم پيرامون بافت ساماندهي بر ناظر برنامه و طرح بر نظارت و اجرا
 حرم عهمجمو تاريخي و معنوي هويت استمرار بر مبتني مكان، حيثيت و شأن برمبناي

 وجوه متضمن سكونت، و زيارت مفهوم به توجه و آن بالفصل شهري بافت و مطهر
 محدوده ويژه تفصيلي طرح شهر، با محدوده پيوند و حقوقي اقتصادي، اجتماعي، ،يخيتار

 تحت و شهري بهسازي و عمران شركت توسط دوم، گزينه به توجه با مطهر، حرم پيرامون
  .گردد تهيه مصوبه ٩ بند موضوع شوراي نظارت و راهبري
  : است الزامي زير موارد رعايت آن، ضوابط و بندي پهنه ارائه و دوم گزينه تكميل در. ٦

 تغيير شارستان، محور نشده اجرا هاي بخش حذف: شارستان محور مورد در. الف
  .شده اجرا هاي بخش در سواره عرض كاهش و عرضي مقطع

 توقف ـ پياده شده تجهيز گذر به شده اجرا هاي باغ ره تبديل: ها باغ ره مورد در. ب
 گذر به مسير امتداد تبديل و اند شده اجرا نيمه صورت به كه هايي باغ ره امتداد اجراي
 بر ها باغ ره انطباق نوسازي، و بهسازي طرح نشده اجرا هاي باغ ره حذف ـ پياده شده تجهيز
  .ذكورم گذرهاي احياء و شده تخريب تاريخي گذرهاي امتداد

  : شود اصالح زير موارد اساس بر دو گزينه ضوابط و ها بندي پهنه است ضروري. ج
 توجه جمله از معماري، و شهرسازيشوراي عالي  مصوب رويكردهاي كليه. ١ ـ ج

 تاريخي، بافت هاي ويژگي با جديد وسازهاي ساخت در هماهنگي ايجاد و انساني مقياس به
 و ها راسته غيرثبتي، و ثبتي از اعم آثار كليه و (تباف يكپارچگي و اصالت از حفاظت
 بندي دانه رعايت ،...)و اجتماعي و فرهنگي هاي كانون و محالت مراكز تاريخي، گذرهاي

 در سكونت كاركرد ارتقاء و حمايت حفظ، ساختماني، تراكم كاهش تاريخي، بافت اصيل
   طرح؛ محدوده
 شهري بافت در كالبدي مداخله داقلح موضوع مصوبه، ٤ بند مفاد به توجه. ٢ ـ ج

  اند؛ نشده بهسازي و نوسازي طرح مشمول كه
 ميراث سازمان مصوب ـ )ع (رضا امام مطهر حرم حرايم ضوابط رعايت. ٣ ـ ج

 عمومي ضوابط و ثبتي آثار كليه حرايم ضوابط ـ گردشگري و دستي صنايع فرهنگي،
  .تاريخي هاي بافت از حفاظت
 توجه با و ٦ بند در مذكور موارد اساس بر مشاور، توسط دهش ارائه دوم گزينه. ٧

 ابالغ از ماه سه مدت ظرف مشهد، شهر پنج ماده كميسيون ١٧/٣/١٣٩٦ مورخ مصوبه به
 و شهري طراحي معماري، تخصصي كميته  تأييداز پس و شده تكميل و اصالح مصوبه

  . گردد ابالغ معماري و شهرسازيشوراي عالي  دبير توسط ارزش، واجد بافتهاي
 حفاظت، جهت عمومي و مردمي هاي مشاركت تشكيالتي نظام است ضروري. ٨
  .گردد تهيه مطهر حرم پيرامون محدوده كالبدي و اجتماعي وضعيت ارتقاء و بهسازي
 حرم پيرامون بافت ويژه تفصيلي طرح تهيه جهت سياستگذاري منظور به. ٩

 حرم پيرامون طرح راهبري شوراي صوب،م گزينه اجراي راهبري و) ع (رضا امام مطهر
 و شهري طراحي معماري، تخصصي كميته اعضاء از متشكل ،)ع (رضا امام مطهر
 و راه كل اداره رضوي، خراسان استانداري نمايندگان و ارزش واجد هاي بافت

 در (رضوي قدس آستان و مشهد شهرداري و شهر شوراي رضوي، خراسان شهرسازي
 و شده مستقر شهرسازي و راه وزارت در شورا دبيرخانه. گردد تشكيل) مرتبط موارد
 شهرسازيشوراي عالي  دبير  تأييدبه و تنظيم جلسه اولين در شورا، داخلي نامه آيين

  .برسد معماري و
 ،)ع (رضا امام مطهر حرم پيرامون بافت ويژه تفصيلي طرح تصويب زمان تا. ١٠

 بر و دوم گزينه مبناي بر راهبردي، برنامهكننده  تهيه مشاور از استعالم با ها پروانه صدور
  .  شود انجام راهبري شوراي توسط شده تعيين هاي چارچوب اساس

 محدوده در شده ايجاد مكتسبه حقوق بررسي و احصاء اهميت به توجه با. ١١
 خراسان استانداري نمايندگان از متشكل حقوقي كميته طرح، بر آن تاثيرگذاري و مذكور

 و راه كل اداره شهري، بهسازي و عمران شركت شهرسازي، و معماري عاونتم رضوي،
 شهرسازي و راه وزارت حقوقي دفتر مديركل مشهد، شهرداري رضوي، خراسان شهرسازي

 نتايج. نمايد پيگيري را مذكور موضوعات و شده تشكيل حقوقدان حقيقي عضو نفر دو و
  .گردد لحاظ طرح در ها بررسي از حاصل

انبار در ين، همراه با تبعات زيتلخ و معضل آفرهاي  ن با توجه به تجربهيراعالوه ب
رامون يل طرح بافت پياز قب(ن دست ي از اييها ، به واسطه اجراي پروژهي و محليسطح مل

، )رازيرامون حرم شاهچراغ شي، طرح حرم تا حرم شهر قم و پروژه پيحرم مطهر رضو
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 يرامونيمورد اقدامات پ گزارشي را در عالي شورايرخانه ي دب٣ شماره يته تخصصيکم
 رتبه ي و  ارائه به مقامات عالير الزم در سطح ملي مقدس، جهت اتخاذ تدابياماکن و فضاها

  .ديه نماينظام ته
  .شود  ميانعكاس و اقدام اعالم دستور صدور مراتب جهت استحضار و

  حناچي  پيروزمعاون معماري و شهرسازي و دبير شوراي عالي معماري و شهرسازي ـ
  

  ٢٥/٥/١٣٩٦                                                                       ٣٠٠/٢٥٥٧٤رهشما
  ثبت جهاني«: پيرامونمصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران 

  ها، پيامدها و الزامات آموزه» شهر تاريخي يزد
  يزدوسعه استان ريزي و ت شوراي برنامه رئيساستاندار محترم و 

  معاون محترم ميراث فرهنگي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري
  بر ميراث تأكيدمل وأرست ميراث جهاني فرصتي را براي تثبت شهر تاريخي يزد در فه

يكتا و ارزشمند شهرسازي و معماري ايرانشهر اسالمي مان در اختيار اهل فكر و فن و 
 .فرهنگي ايران قرار داده استـ  وب در پهنه سرزميني تمدن تاريخيصاحبان دغدغه زيست مطل

  :بسيار مهمي چون هاي  ناظرين و نهادهاي بين المللي با لحاظ شاخص
 سازگاري با اقليم و طبيعت و خالقيت در نحوه استفاده از زمينـ 
 ) شهرسازي و معماري(ويژگيهاي كالبدي ـ 
  اجتماعي و تداوم حيات فرهنگي در وجه كالبديتبلور آرامش، همزيستي و صلح، امنيتـ 

 .اند شهر يزد را مفتخر به اين عنوان دانسته
 عنوان شوراي عالي شهرسازي ومعماري ايران ضمن فرا رفتن از تقليل اين موضوع به

 اي از زمان كه شهرسازي و معماري ايران به سرعت در هياهوي ثبت يك سكونتگاه، در برهه
ريزي فضائي، محيط زيست و  ئات مدرن رو به زوال نهاده و نظام برنامهو اقتضاها  سبك

باشد، خويش و همگان را به يادآوري، بازخواني و   ميحيات مدني با بحرانهاي جدي مواجه
و د پرواضح است كه ر. نمايد  ميكارآمد و فراموش شده، دعوتهاي  به كارگيري شاخص

ثبت . لذكر در شهرسازي و معماري معاصر وجود نداردا فوقهاي  از هيچ يك از شاخصاي  نشانه
جهاني شهر تاريخي يزد فرصتي را براي ايجاد تداوم زيست و پويايي اقتصاد شهري مبتني 

توان از اين طريق به احياي سبك   ميدهد كه  ميبر فرهنگ ايرانشهري در اختيار قرار
  .زندگي مطلوب اميدوار بود

صورت گرفته توسط سازمان هاي  ايران تالششوراي عالي شهرسازي و معماري 
ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، مقامات و دستگاههاي استاني و مردم فهيم 

سازد كه حفظ اين افتخار بسيار   ميشهريزد در ثبت جهاني را ارج نهاده و خاطر نشان
، همفكري و مهم تر و در عين حال دشوار تر از كسب آن است، و اين مهم تنها با همدلي

هم رايي در سطح ملي و محلي و با مشاركت حداكثري شهروندان يزدي و كليه 
  :گردد  ميلذا مقرر. عالقمندان به حفظ اين افتخار بين المللي ميسر خواهد بود

  ) الف 
به منظور ايجاد هماهنگي و پرهيز از بروز تعارض و آشفتگي در پيگيري امور و ـ ١

با در نظر » برنامه جامع اقدام مشترك«اثر ت موازي و بال جلوگيري از اقداماهمچنين
 بر طرح مديريتي پيوست ميراث جهاني در سطح استان يزد و با محوريت  تأكيدگرفتن و

سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، استاندار محترم با همكاري كليه 
هاي   تشكلها، نسم(دستگاههاي ملي، استاني و حضور حداكثري نهادهاي مردمي 

تهيه ) ... متنفذين و معتمدين محالت، ائمه جماعات مساجد وها، دانشگاهي، اصناف، رسانه
ساختار نهادي و . و تدوين و جهت تصويب نهائي به دبيرخانه شوراي عالي ارسال گردد

 مديريتي الزم و نحوه اجرا و نظارت بر برنامه و طرحهاي پيوست برنامه از اجزاء اين برنامه
تسريع در تدوين و تصويب اين برنامه نشانگر عزم جدي براي حفظ اين . خواهد بود

 .باشد  ميدستاورد
كليه طرحها و اقدامات پيشنهادي توسط شوراها، ستادها، مراجع حقوقي ـ ٢

 بايست در راستاي اهداف برنامه جامع اقدام مشترك  ميمختلف در سطح ملي و محلي
 .باشند

ر ضرورت تهيه طرحي در خصوص شهر يزد يا بخشي از شهر  چنانچه بنا ب:تبصره
 »برنامه جامع اقدام مشترك«به تصويب مراجع مختلف برسد، الزم است پس از تصويب، با 

  .تطبيق يافته و در صورت نياز، بازنگري الزم در آن صورت پذيرد
يت در كليه طرحها و اقدامات، بافت تاريخي شهر يزد در ارتباط متقابل با كلـ ٣

 مدنظر قرار گرفته و هرگونه اقدام در بافت در توجه به كل شهر و نيز كليه اقدامات شهر
شهر در انطباق با سياستهاي مد نظر در بافت تاريخي هاي  در ساير قسمتاي  توسعه

 .تعريف و اجرا شود

  ) ب
با توجه به اتمام افق طرح جامع شهر يزد، طرح بازنگري بارويكرد حفاظت محور ـ ١

و تحت عنوان طرح ويژه حفاظت جامع شهر يزد توسط معاونت شهرسازي و معماري 
شرح خدمات اين طرح با لحاظ موارد مذكور در اين . وزارت راه و شهرسازي تهيه شود

مصوبه حداكثر ظرف مدت دو ماه تهيه و به تصويب شوراي عالي شهرسازي و معماري 
 ياس بين المللي و نيز حداقل زمان تهيه طرحبر انتخاب مشاور ذيصالح در مق. ايران برسد
 .گردد تأكيد مي

 هاي  تهيه طرح تفصيلي ويژه بافت تاريخي شهر يزد به عنوان يكي از پيوست:تبصره
طرح جامع مذكور با عنايت به موارد تعهد شده در پرونده ثبت جهاني و در راستاي اهداف 

شهرسازي و سازمان ميراث فرهنگي، برنامه جامع اقدام مشترك با همكاري وزارت راه و 
  .صنايع دستي و گردشگري در اولويت قرار گيرد

آوري ا رويكرد افزايش مقاومت و به روزخشتي، بهاي  دستورالعمل ويژه براي سازهـ ٢
مصالح در جهت حفظ هويت و ترين  و مهمترين  به عنوان اصلي(اين فناوري تاريخي 

ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري با توسط سازمان ) اصالت كالبدي شهر يزد
 . ماه تهيه شود٦همكاري مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي حداكثر ظرف مدت 

 بر انتخاب بناهاي  تأكيدبا(چند نمونه ساختمان خشتي، به عنوان الگو : ١تبصره
توسط وزارت راه و شهرسازي و سازمان ميراث فرهنگي و شهرداري يزد با ) عمومي
  .اري ساير دستگاههاي اجرائي ذيربط احداث شودهمك

موضوع آموزش و به كارگيري فناوري خشت و به روز آوري آن به عنوان : ٢تبصره
 از واحدهاي درسي دانشكده معماري دانشگاه يزد و در صورت قابليت و امكان به صورتيكي 
  .خاص تعريف شوداي  رشته

مبحث هشتم به بناهاي خشتي سرفصلي از مقررات ملي ساختمان در : ٣تبصره
  .اختصاص يابد

  )ج
 بنا بر اهميت موضوع دبيرخانه شوراي عالي شهرسازي و معماري حداكثر ظرف مدت

  :يك هفته
را از سوي رئيس شورا خطاب به رئيس جمهور محترم جهت تخصيص اي  مكاتبهـ ١

 ژه به منظور حفاظت از ثبت جهاني شهر تاريخي يزد اعتباري وي
 هاي بيني شوراي پول و اعتبار به منظور پيشرا از سوي رئيس شورا خطاب به اي  مكاتبهـ ٢

 الزم جهت تخصيص اعتبارات الزم بانكي
 عامل بانك مسكن مبني برا از سوي رئيس شورا خطاب به مديرراي  مكاتبهـ ٣
  . منابع الزم جهت مرمت بافت با ضوابط مصوب انجام دهدتأمين

شود كليه طرحها، موضوعات و   ميو معماري ايران موظف شوراي عالي شهرسازي ضمناً
همچنين الزمست كليه . گيري نمايد مباحث مربوط به شهر يزد را خارج از نوبت مطرح و تصميم

ريزي و توسعه استان يزد در ارتباط با شهر يزد و نيز كميسيون ماده پنج  جلسات شوراي برنامه
  .حضور وي يا نماينده ايشان تشكيل گردديزد، با دعوت از دبير شوراي عالي و  شهر

  .شود  ميانعكاس و اقدام اعالم دستور جنابعالي و صدور مراتب جهت استحضار
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  ٢٨/٥/١٣٩٦                                                                       ٣٠٠/٢٥٨٤٨رهشما

  مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران 
  پيرامون ادامه اتوبان همت تهران

  وزير محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 
  شهردار محترم تهران

 خود، ضمن ١٩/٤/١٣٩٦شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ 
قزوين و  ـ هران به سوي اتوبان كرجاستماع گزارش پيرامون ادامه بزرگراه همت ت

كاربريهاي عمده واقع در اين مسير، با حضور استاندار و معاون عمراني استاندار البرز و 
معاون عمراني استانداري تهران و رييس مركز آموزشي، درماني، پژوهشي دكتر شريعتي و 

  تأكيدضمن... ن ومدير پروژه فاز دوم بيمارستان دكتر شريعتي و نماينده شهرداري تهرا
بر لزوم مطالعه عميق تر موضوع، مقرر نمود مراتب به كميته فني شماره يك شورا  ارجاع 
شده و كميته فني ضمن دعوت از نمايندگان دستگاههاي ذيربط و درصورت نياز انجام 
بازديد محلي، تمهيدات مناسب را براي ادامه اتوبان همت و همچنين درخواست 

اتخاذ تصميم . ان دكترشريعتي را بررسي و نتايج را به شورا ارايه نمايند بيمارستمربوط به
  .نهايي پس از گزارش كميته فني شماره يك با شوراي عالي خواهد بود
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