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

۲۰۰

 هاي موضوع تعارض چون شاكيان پرونده:  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع۴۷۴رأي شماره 
  رگيري نيرو  تذكرات آگهي به كا٢اند، حكم بند  منطبق با مفاد آگهي استخدام رفتار نكرده

  شود در سازمان تأمين اجتماعي بر وضعيت آنها حاكم مي
  ۲  شعب ديوان عدالت و ساير مراجع اداري  ۱۷/۵/۱۳۹۶

  ٥ و ٤ابطال بندهاي :  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع۵۳۳ـ  ۵۳۴هاي  رأي شماره
ـ /١٧٤١٣٤/٠٢٠/٥٣ بخشنامه شماره    ي كشور به لحاظ مغايرت رئيس سازمان امور اراض١٤/٦/١٣٩٤م 

   با قانون و خروج از حدود اختيارات مرجع تصويب
  ٣  سازمان امور اراضي كشور  ۷/۶/۱۳۹۶

ـ ٣٠٢٧٨ابطال بخشنامه شماره :  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع۵۳۷رأي شماره  ١١/٧/١٣٩٤ 
   مرجع تصويبهاي كشور به لحاظ خروج از حدود اختيارات سازمان شهرداريها و دهياري

  ٥  شهرداريها و دهياريهاي كشورسازمان   ۷/۶/۱۳۹۶

در خصوص تعيين وزارت امور اقتصادي و دارايي به عنوان دستگاه مسئول كميسيون نامه  تصويب
  مشترك اقتصادي جمهوري اسالمي ايران با كشور روسيه

ـ وزارت امور خارجه  ۱۶/۷/۱۳۹۶   ۷  وزارت امور اقتصادي و دارايي 

وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات ـ وزارت   ١٢/٧/١٣٩٦  اي هاي ماهواره)اپراتور(االمتياز صدور پروانه كارور  در خصوص حقامه ن تصويب
  ۷  اطالعات ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي

ـ دفاعي موضوع بند   )٦(اضافه شدن رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور به تركيب كميسيون سياسي 
  ٧  سازمان برنامه و بودجه کشور  ١٢/٧/١٣٩٦  نامه داخلي هيأت دولت حي آييناصال) ٦(ماده 

  در خصوص انتصاب خانم فرزانه شرفبافي به عنوان مديرعامل شركت هواپيمايينامه  تصويب
  ٧  وزارت راه و شهرسازي  ١٢/٧/١٣٩٦   جمهوري اسالمي ايران

  وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات   ١٢/٧/١٣٩٦  وانه ارايه خدمات مركز تماسدر خصوص متقاضيان دريافت پرنامه  تصويب
ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي   ٧  وزارت اطالعات 

  در خصوص برقراري مقررات لغو رواديد براي دارندگان گذرنامه عادي نامه  تصويب
  ٧  امور خارجه وزارت  ١٩/٧/١٣٩٦  بين دولت جمهوري اسالمي ايران و دولت جمهوري صربستان

  ٧  وزارت كشور  ۱۶/۷/۱۳۹۶  در خصوص تعيين آقاي عبدالكريم گراوند به عنوان استاندار بوشهرنامه  تصويب

  ٧  كشوروزارت   ١٩/٧/١٣٩٦  در خصوص تعيين آقاي بهمن مرادنيا به عنوان استاندار كردستاننامه  تصويب

  ٨  كشوروزارت   ١٩/٧/١٣٩٦  ان استاندار آذربايجان غربيدر خصوص تعيين آقاي محمدمهدي شهرياري به عنونامه  تصويب

  ٨  كشوروزارت   ١٩/٧/١٣٩٦  در خصوص تعيين آقاي سيدمناف هاشمي به عنوان استاندار گلستاننامه  تصويب

  ٨  كشوروزارت   ١٩/٧/١٣٩٦  در خصوص تعيين آقاي سيدعلي آقازاده به عنوان استاندار مركزينامه  تصويب

ـ مورخ ٥٢٦٦٦ت/١٢٤٨٢٥اره نامه شم اصالح تصويب   ٨  راه و شهرسازيوزارت   ١٩/٧/١٣٩٦  ٢٤/٩/١٣٩٤ه
  

 ۱۳۹۶ماه   مهرهفتمبيست و  شنبهپنج 
 

  ۲۱۱۵۰ شمارهوم سسال هفتاد و 
  

)۹۹۰( 
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  صفحه  دستگاه اجراء كننده  تاريخ تصويب  ) وحدت رويهاءقوانين و مقررات و مصوبات آر(عنوان مندرجات 

  ، ٢٤/٤/١٣٩٦هـ مورخ ٥٤٢٤٠ت/٤٦٨١٨هاي شماره  نامه اصالح تصويب
  هـ ٥٤٢٤٠ت/٤٦٨٢٤ و شماره ٢٤/٤/١٣٩٦هـ مورخ ٥٤٢٤٠ت/٤٦٨٣٦شماره 

  ٢٤/٤/١٣٩٦مورخ 
١٩/٧/١٣٩٦  

ـ وزارت بهداشت،  وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي 
ـ وزارت دفاع و پشتيباني  درمان و آموزش پزشکي  

ـ وزارت  ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي   نيروهاي مسلح 
ـ سازمان برنامه و بودجه کشور   صنعت، معدن و تجارت 

۸  

قانون بيمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث ) ٣(نامه اجرايي ماده  آيين) ٤ (اصالح ماده
  وزارت امور اقتصادي و دارايي   ١٩/٧/١٣٩٦  ) مسبب حادثهبيمه حوادث راننده(در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه 

  ۸  وزارت دادگستري ـ وزارت كشور

  ۱۶/۷/۱۳۹۶  ٢٤/٥/١٣٩٦هـ مورخ ٥٤٥٢٢ت/٦٢٩٢٤نامه شماره  تصويب) ١(اصالح جدول بند 
ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت    وزارت راه و شهرسازي 
ـ وزارت امور اقتصادي ـ وزارت نفت    وزارت كشور 

ـ سازمان برنامه و بودجه کشور     و دارايي 
  سازمان حفاظت محيط زيست

۸  

ـ وزارت تعاون، کار   ۲۳/۷/۱۳۹۶  ر كل كشو١٣٩٦قانون بودجه سال ) ٥(تبصره ) ك(نامه اجرايي بند  اصالح آيين   وزارت امور اقتصادي و دارايي 
ـ و رفاه اجتماعي   ۸  سازمان برنامه و بودجه کشور 

  
  

  
  
  

  ١٣/٦/١٣٩٦                                                                              ٩٦/٦٢٥رهشما
  بسمه تعالي

  جناب آقاي جاسبي
  روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايرانمديرعامل محترم 

  با سالم
 مورخ ٤٧٤يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 

  : با موضوع١٧/٥/١٣٩٦
اند،  هاي موضوع تعارض منطبق با مفاد آگهي استخدام رفتار نكرده چون شاكيان پرونده«

ن تأمين اجتماعي بر وضعيت آنها حاكم  تذكرات آگهي به كارگيري نيرو در سازما٢حكم بند 
  .گردد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي» شود مي

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

  ٩٦/٦٢٥: کالسه پرونده       ٤٧٤: شماره دادنامه        ١٧/٥/١٣٩٦: تاريخ دادنامه
  يوان عدالت اداري ديمأت عموي ه:مرجع رسيدگي

  ي اجتماعتأمينسازمان : کننده تعارض اعالم
    يوان عدالت اداري اعالم تعارض در آراء صادر شده از شعب د:موضوع
 به موجب ي اجتماعتأمين سازمان ي و دعاويرکل دفتر امور حقوقي مد:کار گردش

  : اعالم کرده است که١١/٨/١٣٩٢ ـ ٣٦٨٢/٩٢/٧١٠حه شماره يال
  يوان عدالت اداريحترم داست مير

  کميسالم عل
 صادره از ٣/٢/١٣٩٢ ـ ٩٢٠٩٩٧٠٩٠٢٢٠٠١٢٢احتراماً به پيوست تصوير دادنامه شماره 

با عنايت . گردد  ديوان عدالت اداري، در خصوص شکايت خانم مريم تيربند ارسال مي٢٢شعبه 
 در خصوص ٢٧ صادره از شعبه ٣/٨/١٣٩١ـ٩١٠٩٩٧٠٩٠٢٧٠١٩٨٧به اينکه دادنامه شماره 

 ١٢/٤/١٣٩٢ ـ ٩٢٠٩٩٧٠٩٠٠٤٠٠٩٠٧شکايت آقاي محمدمهدي سليماني و دادنامه شماره 
 ديوان در خصوص شکايت خانم مرضيه سليماني هر دو به طرفيت اين ٤صادره از شعبه 

سازمان در خصوص موضوعي مشابه متعارض با دادنامه معترض عنه اصدار يافته است، لذا به 
 تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري به ويژه قسمت اخير آن  قانون٨٩استناد ماده 

 .رسيدگي به موضوع و صدور حکم بر نقض دادنامه مذکور مورد استدعاست
  شرح موضوع و گردشکار

  در ذيل٢/٧/١٣٩٠شاکي به رغم اينکه در آگهي به کارگيري نيروي اين سازمان در مورخ 
عالم شده است که متقاضي نبايد به تحصيل شرايط اختصاصي داوطلبان به صراحت ا

.  داشته باشد، بدون اشاره به دانشجو بودن خود در آزمون شرکت و پذيرفته شده استاشتغال
ليکن با توجه به اينکه اين سازمان متوجه اشتغال به تحصيل نامبرده گرديده است از به 

وان عدالت اداري شکايت به دنبال آن مشاراليها به دي. کارگيري وي اجتناب نموده است
نموده و در دادخواست خود ضمن اذعان به اينکه دانشجو است درخواست حذف شرط عدم 

  ٢٢شعبه . يدنما مينام و انعقاد قرارداد استخدامي را ارائه  اشتغال به تحصيل در زمان ثبت
ف ي بر تکي اقدام به صدور رأين قانونيموازديوان نيز بدون توجه به واقعيات امر و برخالف 

  .دنماي مي ين سازمان به استخدام ويا

  ل خالف قانون بودن و تعارض دادنامهيدال
  يرادات شکلي ا ـالف
 در يح شده است، شاکيوان تصري د٢٢ چنانکه در مقدمه دادنامه صادره از شعبه ـ١

ل در زمان يوان خواسته خود را حذف شرط عدم اشتغال به تحصي به ديميدادخواست تقد
ن ي که به رغم اين و اعالم داشته است در صورتيي تعيم و انعقاد قرارداد استخدامثبت نا

 بر يصراحت شعبه در خارج از موضوع خواسته و بدون اشاره به آن اقدام به صدور رأ
  . نموده استين سازمان به استخدام ويف ايتکل

ن يت، بنابراده اسيده و به اتمام رسي گردي طينکه آزمون استخدامي با توجه به اـ٢
ل سالبه به انتفاء موضوع و ي بر حذف شرط عدم اشتغال به تحصيشان مبنيخواسته ا

ت نامبرده ين رو شکاياز ا.  از اعراب نداشته استيحداقل در مورد آزمون مبحوث عنه محل
  .ت استماع بوده استيت فاقد قابليفين کيبا ا

ن جهت که يز از ايرداد ن بر انعقاد قرايگر نامبرده مبني در خصوص خواسته دـ٣
ت ين رو شکاي بوده از ايوان عدالت اداري ديت احصاء شده برايموضوع خارج از صالح

  .دباش ميمطروحه مردود 
 يرادات ماهوي ا ـب
گردد  اي غير دولتي با شخصيت حقوقي مستقلي محسوب مي همؤسسـ اين سازمان ١

 قرار دارد و به مومي غير دولتيات عمؤسسکه در فهرست موضوع ماده واحده قانون فهرست 
 مذکور نامه آيين است که به موجب ي مستقلي استخدامنامه آيين يز داراين سبب نيهم

د که در مورد آزمون نماي ميش ياز خوي مورد نيروهاي و استخدام نيرياقدام به بکارگ
شتغال ان استخدام در سازمان از جمله عدم ايط متقاضين مبنا شرايز بر هميمبحوث عنه ن

 استخدام درج و منتشر نموده است و لذا مطابق با ين و در ضمن آگهييل را تعيبه تحص
ن خصوص ي خود در ايف قانونيارات حاصله تکلي و با استفاده از اختين ومقررات قانونيقوان

 ٢٢ده است که شعبه ين و مقررات نگرديا عدول از قواني يرا انجام داده و مرتکب تخلف
  .مات متخذه مربوط نموده استي بر ابطال تصميه صدور رأوان اقدام بيد

 قانون ٤٣، ماده ١ف ي مذکور در رديارات قانونيف و اختي تکالي افزون بر اجراـ٢
ند عالوه بر توان مي يي اجرايز مقرر داشته است که دستگاههاي نيت خدمات کشوريريمد
 استخدام و به ي برايطين شراييده اقدام به تعين گرديين قانون تعي که در ايطيشرا
أت يه(صالح ين شده توسط مرجع ذييط تعي که شرايند و تا هنگاميرو نماي نيريکارگ
 خواهد بود، يز مجريط نين شراينقض و ابطال نشده است ا) يوان عدالت اداري ديعموم

 ي از جمله شاکيان آزمون استخداميکه در خصوص آزمون مورد بحث و در مورد متقاض
  .ده استي با توجه به اعتبار و عدم ابطال آنها، اجرا گردزينامبرده ن
ن ي استخدام در اين شده براييط تعي نسبت به شراي اعتراضي چنانکه شاکـ٣

) يوان عدالت اداري ديأت عموميه(صالح يق مرجع ذي از طربايست ميسازمان داشت 
ان توسط شعبه ن سازمين نقض و ابطال مقررات اي بنابرانمود ميجهت ابطال آن اقدام 

ن يت آنها بوده است و لذا دادنامه صادره از ايار و صالحيوان خارج از حدود اختي ديبدو
  .افته و قابل نقض استيز برخالف قانون اصدار يث نيح

ل کارکنان با اصل استمرار ساعات اداره و ارائه ينکه اشتغال به تحصي باتوجه به اـ٤
ل کارگزاران يت تحصيقانون ممنوع« دارد و  به صورت تمام وقت منافاتيخدمات عموم
ن شرط عدم يين تعيده است،بنابرايب رسين مبنا به تصويز بر همين» يدر ساعات ادار

ن و مقررات و در جهت حفظ مصالح و ياشتغال داوطلبان خدمت در سازمان منطبق با قوان
ده يذکور را نادقت قانون ميوان در حقي د٢٢ بوده است و لذا دادنامه شعبه يمنافع عموم

 .انگاشته و برخالف آن اقدام به صدور حکم نموده است

http://www.RRK.IR
http://www.DASTOUR.IR
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 در ي آگه٢ و به موجب بند ي استخدامي آگه٢ن سازمان با توجه به بند ي اـ٥
در هر مرحله از مراحل مربوط به آزمون چنانچه خالف « مذکور يقسمت تذکرات آگه

در »  محروم خواهد شديبعداطالعات اعالم شده محرز گردد، داوطلب از انجام مراحل 
  . متعسر بوده استي نامبرده و انعقاد قرارداد با ويريبکارگ

ز در خصوص موضوع مشابه که اتفاقاً مربوط ي نيوان عدالت اداري د٢٧ و ٤ شعب ـ٦
ن سازمان و از همان شهرستان کرمانشاه، محل اقامت يم در اابه دو تن از داوطلبان استخد

ن و مقررات بر اقدامات ي و مطابق قواني، به درستاند بودهوان ي د٢٢ دادنامه شعبه يشاک
ان به يرو از جمله عدم اشتغال متقاضي نيريط بکارگين شرايين سازمان در خصوص تعيا

ن يبنابرا. اند نمودهان يت شاکيل، صحه گذارده اند و اقدام به صدور حکم بر رد شکايتحص
 صادره از هاي دادنامهبا موضوع مبحوث عنه، با وان در رابطه ي د٢٢دادنامه صادره از شعبه 

  .گردد مين رو نقض آن استدعا يرت داشته و از اي مغاالذکر فوقشعب 
  :ر استي و مشروح آراء به قرار زها پرونده کار گردش
 شماره هاي پرونده به يدگي در رسيوان عدالت اداري د٢٧ و ٤شعبه :   الف

  خانم ي با موضوع دادخواستها٩١٠٩٩٨٠٩٠٠٠٠٣٠٥٢ و ٩١٠٩٩٨٠٩٠٠٠٠٤٤٠٣
 تأمينت اداره کل ي به طرفيدي جديماني سلي محمدمهدي و آقايمانيه سليمرض

ت به استخدام در آزمون ي استان کرمانشاه و به خواسته الزام طرف شکاياجتماع
 و ١٢/٤/١٣٩٢ـ٩٢٠٩٩٧٠٩٠٠٤٠٠٩٠٧ شماره هاي دادنامه به موجب ياستخدام

  :  مبادرت کرده اندير به صدور رأي به شرح ز٣/٨/١٣٩١ـ٩١٠٩٩٧٠٩٠٢٧٠١٩٨٧
 شرايط اختصاصي مندرج در آگهي استخدامي عدم ٦ از قسمت ٢نظر به اينکه طبق بند 

اشتغال به تحصيل يکي از شرايط استخدام ذکر شده است شاکي در هنگام ثبت نام با مدرک 
پيام نور کرمانشاه بوده تحصيلي ديپلم در آزمون شرکت نموده در حالي که دانشجوي دانشگاه 

 از قسمت تذکرات آگهي استخدامي که مقرر داشته در هر مرحله از ٢است به استناد بند 
مراحل مربوط به آزمون چنانچه خالف اطالعات اعالم شده محرز گردد داوطلب از انجام 
مراحل بعدي محروم خواهد شد و با عنايت به اينکه به شرح دادخواست تقديمي شاکي نيز 
اقرار به اين امر دارد لذا با شرايط موصوف به لحاظ اينکه تخلفي از قوانين و مقررات بر اقدام 

گردد در نتيجه شکايت شاکي غير وارد  اداره مشتکي عنه در مانحن فيه مشهود و ملحوظ نمي
 .رأي صادره قطعي است. گردد تشخيص حکم به رد آن صادر و اعالم مي

 ٩١٠٩٩٨٠٩٠٠٠٠٤٤٠٣اري در رسيدگي به پرونده شماره  ديوان عدالت اد٢٢شعبه : ب
با موضوع دادخواست خانم مريم تيربند به طرفيت سازمان تأمين اجتماعي استان کرمانشاه و به 

مي به موجب دادنامه شماره اخواسته الزام طرف شکايت به استخدام در آزمون استخد
ـ ٩٢٠٩٩٧٠٩٠٢٢٠٠١٢٢   : مبادرت کرده است به شرح زير به صدور رأي٣/٢/١٣٩٢ 

 موجبات جذب ي دارايرش در آزمون علمي و پذيط قانوني با گذران شرايچون شاک
ن خصوص وجه يد و ممانعت از حق مذکور در اباش مي ي استخداميو استخدام مطابق آگه

 ضمن ١٣٨٥ مصوب يوان عدالت اداري قانون د١٤ و ١٣ مواد ي ندارد لذا در اجرايقانون
 به صورت ي عنه را مکلف به جذب و استخدام شاکيت مشتکي شکاصدور حکم به ورود
 بوده و يرالذکر قطعي قانون اخ٧ وفق ماده ين رأيا. دنماي مين يقرارداد انجام کار مع

  .دباش مي االجراء الزم همان قانون بالفاصله پس از ابالغ ٣٤مطابق ماده 
س و ي حضور رئ با١٧/٥/١٣٩٦خ ي در تاريوان عدالت اداري ديأت عمومي   ه

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

 
  رأي هيأت عمومي

  .تعارض در آراء محرز است: اوالً
 تأمين، سازمان ي خدمات کشورتيري قانون مد١١٧نکه مطابق ماده ينظر به ا: اًيثان
 شده است ين قانون مستثني از شمول مقررات اير دولتي غي به عنوان نهاد عمومياجتماع

  آگهي به کارگيري٦ـ٢نامه استخدامي سازمان مذکور حاکميت دارد و از طرفي در بند  آيينو 
لي باالتر از نيرو در سازمان تأمين اجتماعي، عدم اشتغال به تحصيل و نداشتن مدرک تحصي
 تذکرات ٢مقطع تحصيلي مورد تقاضا به هنگام ثبت نام الزامي اعالم شده است و در بند 

آگهي مذکور مقرر شده است که در هر مرحله از مراحل مربوط به آزمون خالف اطالعات 
 شده محرز گردد، داوطلب از انجام مراحل بعدي محروم خواهد شد، بنابراين چون شاکياناعالم 
 ٢اند و حکم بند  هاي موضوع تعارض منطبق با مفاد آگهي استخدام رفتار نکرده دهپرون

 شود، تذکرات آگهي به کارگيري نيرو در سازمان تأمين اجتماعي بر وضعيت آنها حاکم مي
 ـ ٩٢٠٩٩٧٠٩٠٠٤٠٠٩٠٧هاي شماره   ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه٤ و ٢٧آراي شعب 

 که بر رد شکايت صادر شده صحيح ٣/٨/١٣٩١ ـ ٩١٠٩٩٧٠٩٠٢٧٠١٩٨٧ و ١٢/٤/١٣٩٢

 قانون ٨٩ و ماده ١٢ ماده ٢اين رأي به استناد بند . و موافق مقررات تشخيص شد
وان ي شعب دي برا١٣٩٢ مصوب سال يوان عدالت اداري دين دادرسييالت و آيتشک

  .االتباع است  موارد مشابه الزم مربوط درير مراجع اداري و سايعدالت ادار
  رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدکاظم بهرامي                                

  
  ١/٧/١٣٩٦                                                                ١٠٥٧ ، ٩٥/٦٢٩/ره هـشما

  بسمه تعالي
  جناب آقاي جاسبي

  نمديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايرا
  با سالم

 ٥٣٣ ـ ٥٣٤يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 
  : با موضوع٧/٦/١٣٩٦ مورخ

 رئيس ١٤/٦/١٣٩٤م ـ /١٧٤١٣٤/٠٢٠/٥٣ بخشنامه شماره ٥ و ٤ابطال بندهاي «
» .سازمان امور اراضي كشور به لحاظ مغايرت با قانون و خروج از حدود اختيارات مرجع تصويب

  .گردد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي
ـ مهدي دربين   مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري 

  
    ٥٣٣ـ ٥٣٤: شماره دادنامه           ٧/٦/١٣٩٦: تاريخ دادنامه
  ٩٥/٦٢٩، ٩٥/١٠٥٧: کالسه پرونده

  يوان عدالت اداري ديأت عمومي ه:مرجع رسيدگي
   کل کشوريمان بازرس ساز:شاكي

 مـ /١٧٤١٣٤/٠٢٠/٥٣ بخشنامه شماره ٥ و ٤ ابطال بندهاي :موضوع شکايت و خواسته
   کشوريس سازمان امور اراضي رئ١٤/٦/١٣٩٤

ون يسي و سرپرست کمي و اجتماعي امور فرهنگي معاون نظارت و بازرس:کار گردش
 يرست معاونت حقوق کل کشور و سرپي سازمان بازرسي اداريق مصوبات دستگاههايتطب
 نظارت همگاني و رئيس کميسيون تطبيق مصوبات دستگاههاي اداري در سازمان مذکورو 

 اعالم ١٢/٨/١٣٩٥ ـ ١٦٨٤٢٤ و ٥/٥/١٣٩٥ ـ ٩١٣٦٩ شماره هاي نامه تيبه موجب شکا
  :کرده است که

  ي بهرامين جناب آقايحضرت حجت االسالم و المسلم«
  يوان عدالت اداريس محترم ديرئ

  :کميم علسال
 و ي امور جهاد کشاورزي از گزارش اداره کل بازرسيريوست تصوياحتراماً به پ

بخشنامه ) ٥(و ) ٤ (يرت بندهايست و مستندات مرتبط با آن راجع به مغايط زيمح
وابسته به ( کشور يس سازمان امور اراضي رئ١٤/٦/١٣٩٤ ـ م/١٧٤١٣٤/٠٢٠/٥٣شماره 

ق مصوبات يون تطبيسيمقررات موضوعه که در کمن و يبا قوان) يوزارت جهاد کشاورز
 قرار گرفته است، ارسال تأييد و يسرن سازمان مورد بري با قانون اي اداريدستگاهها

 :ت گزارش مزبوريبه حکا. گردد مي
در خصوص آن دسته از ساخت و «: دارد ميان يبخشنامه مورد نظر ب) ٤( بند  ـالف

ن يت هستند مشروط به اي در حال فعاليمعدن و ي صنعتي که به صورت واحدهاييسازها
 نداشته ي مناسبيت کشاورزي در منطقه قابليل فني و بنا به دالير آبي مذکور غيکه اراض

د     يقانون رفع موانع تول) ٥٢( ماده يي اجرانامه آيين) ٥(و ) ٤( مواد يباشند، در اجرا
 يئه مجوز توسعه معتبر از سو کشور، مراتب در صورت اراي نظام مالير و ارتقايپذ رقابت

 ينصابهاحد ت ضوابط و مقررات وي ربط و اخذ استعالمات الزم با رعاي ذييدستگاه اجرا
  .»م شودي مطرح و با اخذ عوارض اتخاذ تصم١ ماده ١ون تبصره يسي در کمياعالم

  :گردد مير احصاء ي به شرح زين بند بخشنامه با مقررات قانوني ايرتهايمغا
 ي نظام مالي و ارتقاپذير رقابتد يقانون رفع موانع تول) ٥٢(ل ماده يار ذ قانونگذـ١

) ١(ون موضوع تبصره يسيکم (ي کشاورزي اراضير کاربرييکشور، مرجع صدور مجوز تغ
را موظف کرده است ) ي و باغها با اصالح بعدي زراعي اراضيقانون حفظ کاربر) ١(ماده 
صالح، حداکثر  ي مجوز از مرجع ذي دارايمعدن و ي صنعتيا توسعه واحدهاي احداث يبرا

بخشنامه ) ٤( که بند يدر حال. ديل مدارک اعالم نظر نمايخ تکميک ماه از تاريظرف مدت 
نظر قرار داده که تي و معدني که در حال فعاليت هستند را مدـمورد نظر صرفاً واحدهاي صنع

  .باشد ون مورد اشاره نميقان) ٥٢(به علت محدود کردن شمول قانون، منطبق با ماده 
پذير و ارتقاي نظام مالي کشور،  قانون رفع موانع توليد رقابت) ٥٢(ـ در قسمت اخير ماده ٢

در صورت عدم پاسخ در مهلت مقرر، احداث يا توسعه واحدهاي مذکور در اراضي «: آمده است
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بط زيست محيطي و  و باالتر که امکان تبديل آن به کشت آبي نباشد، با رعايت ضوا٤ديم درجه 
 ٤با اين وجود در بند . پس از تأييد وزارت جهاد کشاورزي و پرداخت عوارض قانوني بالمانع است

بخشنامه، موضوع عدم پاسخ به درخواست متقاضي تغيير کاربري اراضي زراعي براي احداث يا 
 .توسعه واحدهاي صنعتي و معدني در مدت تعيين شده در قانون مسکوت مانده است

آن دسته از «اد شده مشخص نشده است، منظور از عبارت يبخشنامه ) ٤( در بند ـ٣
ت هستند ي در حال فعالي و معدني صنعتي که به صورت واحدهاييساخت و سازها

 يت کشاورزي در منطقه قابليل فني و بنا به دالير آبي مذکور غين که اراضيمشروط به ا
 است که قبالً بدون ي و معدني صنعتياحدهاا منظور ويست؟ آيچ»  نداشته باشنديمناسب

 اند شده احداث ي کشاورزي قانون در اراض١ ماده ١ون تبصره يسياخذ مجوز و موافقت کم
) ١(ماده ) ١(ون تبصره يسي است که قبالً با مجوز کمي و معدني صنعتيا منظور واحدهاي

 مورد بحث ي واحدها احداث شده و متعاقباً قصد توسعهي کشاورزيقانون مذکور، در اراض
 بدون اخذ مجوز از الذکر فوق ي است چنانچه واحدهايهي مطرح است؟ بدي زراعيدر اراض

ن ي با اي احداث شده باشند، نحوه برخورد قانوني کشاورزي در اراضالذکر فوقون يسيکم
 و باغها با اصالح ي زراعي اراضيقانون حفظ کاربر) ٣(دسته از واحدها، به شرح ماده 

  .ف شده استين تکلييمشخص و تع يبعد
ر يي که موضوع تغيدر صورت«: دارد ميان يبخشنامه مورد نظر که ب) ٥( بند  ـب

افته ي ير کاربريي تغير موارد باشد و اراضيا ساي و ي مسکوني، ساخت و سازهايکاربر
 در مرجع ي نباشد و تاکنون طرح دعويد کشاورزي توليا مناسب براي و ٢ و ١درجه 
 ١ون تبصره يسي استان، در کمييربنايشده است، پس از اخذ نظر کارگروه امور ز نييقضا
ون گزارش پرونده به سازمان ارسال تا پس از يسي مطرح و در صورت نظر موافق کم١ماده
 ارسال شده ييم و به مرجع قضاي که پرونده تنظي موارديبرا. ، اعالم نظر گردديبررس

 و يدر هر حال پرداخت حقوق.  شوديريگيربوط، پ ميياست، پس از اخذ نظر مرجع قضا
  .» استي صدور مجوز الزامي برايعوارض دولت
  :گردد مير احصاء ي به شرح زين بند بخشنامه با مقررات قانوني ايرتهايمغا
 کشور، صرفاً ي نظام مالي و ارتقاپذير رقابتد يقانون رفع موانع تول) ٥٢( ماده ـ١

 و معدني داراي مجوز از مرجع ذي صالح را  مورد حکم احداث و توسعه واحدهاي صنعتي
 بخشنامه مورد بحث اشاره به موضوع ساخت و سازهاي مسکوني ٥قرار داده است، ولي بند 

همچنين مطابق ماده . باشد که اين موضوع برخالف ماده مذکور مي» و يا ساير موارد دارد
اربري اراضي زراعي در خارج از قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغها، تغيير ک) ١(

محدوده قانوني شهرها و شهرکها جز در موارد ضروري به طور مطلق ممنوع گرديده و حسب 
  همين قانون، تشخيص موارد ضروري تغيير کاربري اراضي و باغها در هر١ ماده ١تبصره 
 ي اراضر اموري و مديس سازمان جهاد کشاورزي مرکب از رئيونيسيز بر عهده کمياستان ن
ک يست آن استان و يط زيرکل حفاظت محي و مديس سازمان مسکن و شهرسازيو رئ

نهاد شده ) دشو ميل ي تشکياست سازمان جهاد کشاورزيکه به ر(نده استاندار ينفر نما
 .دباش مي مورد اشاره يرمقررات قانوني بخشنامه مغا٥ن در هر دو فرض بند يبنابرا. است

ا ي و ي مسکونيساخت و سازها«کنندگان در خصوص  دامين که اقت به اي با عناـ٢
 قانون ١ ماده ١ون تبصره يسي بخشنامه، قبل از کسب مجوز کم٥موضوع بند » ر موارديسا

 ير کاربريي، مجاز به تغير کاربريي بر موافقت با تغي و باغها مبني زراعي اراضيحفظ کاربر
 که قانونگذار اند شدهن مورد اشاره  قانو٣ نبوده و مرتکب جرم موضوع ماده ي زراعياراض
ر يين صرف نظر کردن از اعالم جرم تغين کرده است، بنابراييز تعي آن مجازات نيبرا

 ي سازمان جهاد کشاورزيساؤر(ن بخشنامه يت مخاطبي در صالحي زراعي اراضيکاربر
  .دباش مين) استانها
 و باغها، سازمان ي زراعي اراضيقانون حفظ کاربر) ١(ماده ) ١( مطابق تبصره ـ٣
 ي اراضير کاربرييا تغيا مخالفت ي موافقت ي برايت قانوني مرجع واجد صالحيامور اراض

  .ستي ني و باغيزراع
تاکنون ... در صورتي که «  بخشنامه تصريح شده، ٥ـ با توجه به اينکه در متن بند ٤

» ...نايي استان طرح دعوي در مرجع قضايي نشده است پس از اخذ نظر کارگروه امور زيرب
مجاز اراضي وط از وقوع جرم تغيير کاربري غيراين موضوع حاکي از اطالع مسئولين مرب

اند و  زراعي است که مسئوالن موجبات برخورد قانوني با وقوع جرم مذکور را فراهم نکرده
 .باشند قانون مورد بحث مي) ٣(ماده ) ٢(خود مشمول برخورد قانوني مطابق تبصره 

) ٧(ماده ) ٤(و بند ) ١٠(ر ماده يبخشنامه مورد اشاره مغا) ٥(ن مفاد بند ي همچن ـ٥
 قانون يي اجرانامه آيين) ١٣(و ) ١٢(ن ي و باغها و مادتي زراعي اراضيقانون حفظ کاربر

  .گردد مي يح آن خودداري شدن گزارش از توضي که به جهت طوالنرسد ميمذکور به نظر 
د يقانون رفع موانع تول) ٥٢( ماده يي اجرامهنا آيين) ٤( به موجب ماده  ـ٦ 
ر يي مجوز تغي فعال داراي و معدني صنعتي کشور، واحدهاي نظام مالي و ارتقاپذير رقابت
 مدارک مربوط را به وزارت بايد مي، در صورت درخواست توسعه واحد مورد نظر يکاربر

ل يان موظف به تشکيم نموده و متقاضيتسل) يادارات کل جهاد کشاورز (يجهاد کشاورز
 نامه آيين) ٤(ل ماده يند و مطابق تبصره ذباش مي ملک ير کاربريي تغيل پرونده برايو تکم
ر يي، مبادرت به تغي که بدون اخذ مجوز قانونييف واحدهاين تکليي موصوف، تعيياجرا
 يدگي در دست رسيي و پرونده آنان در مراجع قضااند نموده ي کشاورزي اراضيکاربر
  . خواهد بودپذير امکاند، پس از اخذ نظر مرجع مذکور باش مي

ن ي و باغها، متخلفي زراعي اراضي قانون حفظ کاربرياصالح) ٣( مطابق ماده ـ٧
 ي نقدي عالوه بر قلع و قمع بنا به پرداخت جزاي کشاورزير مجاز اراضي غير کاربرييتغ

) ١ (يذکور و تبصره ها قانون ميالحاق) ١٠(ن به موجب ماده يهمچن. محکوم خواهند شد
ات و انعکاس موضوع به اداره ي مکلف به توقف عملين جهاد کشاورزي مأمورآن ماده،) ٢(و 

نده يند با حضور نماتوان ميند و باش مي يي متخلف به مراجع قضايمتبوع به منظور معرف
  .نديا دادگاه، راساً نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات اقدام نمايدادسرا 
ر مجاز موضوع ي غير کاربرييق تغين مصادييدستورالعمل تع) ١(ر اساس بند  بـ ٨

 ١١موضوع ماده ( و باغها ي زراعي اراضيقانون اصالح قانون حفظ کاربر) ١٠(ماده 
جاد بنا و يا) رانيأت وزي ه١٩/٤/١٣٨٦ ـ هـ٣٧١١٠ت/٥٩٨٧٩ شماره نامه تصويب
ر ييق تغي قانون موصوف از مصاد١ ماده ١ون تبصره يسيات بدون اخذ مجوز از کمتأسيس
 .گردد مي ير مجاز تلقي غيکاربر

 سازمان امور ٣٠/٣/١٣٨٩ ـ ١٥١٥٢٥/٠٢٠/٥٣بخشنامه شماره ) ٧( مطابق بند ـ٩
 مراحل ير مجاز پس از طي غير کاربريي تغهاي پروندهم در مورد ي کشور، اتخاذ تصمياراض
  .دباش مي پذير امکان آن ييقضا

ان جهاد  مأمور و باغها،ي زراعي اراضيقانون حفظ کاربر) ١٠ ( هر چند در مادهـ١٠
ات اقدام و مراتب را به اداره متبوع جهت ي محل مکلفند نسبت به توقف عمليکشاورز

بخشنامه مورد اشاره مقرر شده ) ٤(کن در بند يند ولي اعالم نماييانعکاس به مراجع قضا
قانون ) ١(ماده ) ١(ون تبصره يسيم به کيي انعکاس به مراجع قضاياست، موضوع به جا
) ١٠( بر خالف ماده يه ايز رويبخشنامه ن) ٥(به عالوه در بند . مذکور اعالم شود

) ٤(گر در بند ياز طرف د. ر با قانون استيز در تغاين مسئله ني شده است که ابيني پيش
ون يسي کميبرا» م شوديبا اخذ عوارض اتخاذ تصم«ن که ي بر اي مبنيفيبخشنامه تکل

س يارات رئيف شده است که خارج از حدود و اختيجاد تکلي ماده فوق ا١مندرج در تبصره 
 مورد اشاره در يت شود که چنانچه اراضيد عنايالبته با.  کشور استيسازمان امور اراض

ز طرح موضوع آنها در ي نبوده باشد، اصوالً تجوي و کشاورزي زراعيبخشنامه جزء اراض
 و باغها باز هم از محدوده ي زراعي اراضيقانون حفظ کاربر) ١( ماده )١(ون تبصره يسيکم

  .دباش مياد شده خارج يس سازمان يارات رئيقانون و حدود و اخت
 ١٤/٦/١٣٩٤مـ  /١٧٤١٣٤/٠٢٠/٥٣شماره ) محرمانه( بخشنامه ٥ و ٤بنا به مراتب، بندهاي 

) ٢( تبصره ي که در اجرادگرد ميص ير با قانون تشخي کشور مغايس سازمان امور اراضيرئ
 و العاده فوقبه طور (ي أت عمومين سازمان، طرح موضوع در هيل ايقانون تشک) ٢(ماده 

م متخذه يموجب امتنان است از تصم. و ابطال آن مورد درخواست است) خارج از نوبت
   ».يندن سازمان را مطلع فرمايا

  :ر استي مورد اعتراض به قرار زيمتن بخشنامه در قسمتها
ـ در خصوص آن دسته از ساخت و سازهايي که به صورت واحدهاي صنعتي و معدني ٤«

در حال فعاليت هستند مشروط به اينکه اراضي مذکور غير آبي و بنا به داليل فني در منطقه، 
 قانون ٥٢نامه اجرايي ماده   آيين٥ و ٤قابليت کشاورزي مناسبي نداشته باشند، در اجراي مواد 

پذير و ارتقاي نظام مالي کشور مراتب در صورت ارائه مجوز توسعه معتبر از  ليد رقابترفع موانع تو
سوي دستگاه اجرايي ذيربط و اخذ استعالمات الزم با رعايت ضوابط و مقررات و حد نصابهاي 

 . مطرح و با اخذ عوارض اتخاذ تصميم شود١ ماده ١اعالمي در کميسيون تبصره 
ر موارد يا ساي و ي مسکوني، ساخت و سازهاير کاربريي که موضوع تغي در صورت ـ٥

 نباشد و يد کشاورزي توليا مناسب براي و ٢ و ١افته درجه ي ير کاربريي تغيباشد و اراض
 ييربنايپس از اخذ نظر کارگروه امور ز.  نشده استيي در مرجع قضايتاکنون طرح دعو

ون گزارش يسيوافق کم مطرح و در صورت نظر م١ ماده١ون تبصره يسياستان در کم
م ي که پرونده تنظي موارديبرا. ، اعالم نظر گردديپرونده به سازمان ارسال تا پس از بررس

.  شوديريگي مربوط پيي ارسال شده است پس از اخذ نظر مرجع قضاييو به مرجع قضا
  ».ي است صدور مجوز الزامي برايدر هر حال پرداخت حقوق و عوارض دولت

حه شماره ي کشور به موجب اليس سازمان امور اراضيمذکور، رئت يدر پاسخ به شکا
  :ح داده است کهي توض١٢/٨/١٣٩٥ ـ ٢٨٠٠٧٥/٠٢٠/٥٣
 ي نظام مالي و ارتقاپذير رقابتد ي قانون رفع موانع تول٥٢ بر طبق ماده ـ١ ـالف«

کميسيون (، مرجع صدور مجوز تغيير کاربري اراضي کشاورزي ١/٢/١٣٩٤کشور مصوب 
) ١٣٨٥ و اصالحيه ١٣٧٤ قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغها مصوب ١اده  م١تبصره 

موظف است براي احداث يا توسعه واحدهاي صنعتي و معدني داراي مجوز از مرجع ذيصالح 
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در صورت عدم پاسخ . حداکثر ظرف مهلت يک ماه از تاريخ تکميل مدارک اعالم نظر نمايد
 و باالتر که امکان ٤دهاي مذکور در اراضي ديم درجه در مهلت مقرر، احداث يا توسعه واح

با رعايت ضوابط زيست محيطي و پس از تأييد وزارت جهاد . تبديل آن به کشت آبي نباشد
 ٥٢نامه اجرايي ماده   آيين٤بر اساس ماده . کشاورزي و پرداخت عوارض قانوني بالمانع است

 شماره نامه تصويب مالي کشور موضوع پذير و ارتقاي نظام قانون رفع موانع توليد رقابت
 هيأت وزيران، واحدهاي صنعتي و معدني فعال احداث شده ٥/٥/١٣٩٤ـ٥٦٠٣٠/ت/٥٢٠٨١

در اراضي کشاورزي که داراي مجوز تغيير کاربري و نيز مجوز از وزارت صنعت، معدن و 
 توسعهپس از ارائه درخواست مجوز . باشند تجارت و يا واحدهاي وابسته و تابعه آن مي

به مرجع ذيربط و تسليم رونوشت آن به وزارت جهاد کشاورزي موظفند نسبت به تشکيل و 
 بخشنامه معترض عنه اين سازمان در ٤بند . تکميل پرونده جهت تغيير کاربري اقدام نمايند

نامه اجرايي قانون مارالبيان تنظيم شده است و   آيين٤اجراي نص صريح قانون و ماده 
الزم به ذکر است اجراي بند . نون نداشته و شمول قانون را محدود نکرده استمغايرتي با قا

 بخشنامه مذکور صرفاً در اراضي غير آبي و اراضي که قابليت کشاورزي ندارد شموليت دارد ٤
و مفهوم مخالف اين است که چنانچه ساخت و سازهاي موصوف در اراضي آبي و داراي 

 و ١٣٧٤ون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغها مصوب رعايت قان. قابليت کشاورزي باشد
 . مد نظر است١٣٨٥اصالحيه 
 قانون يي اجرانامه آيين ٤ح قانون و ماده ي بخشنامه مذکور بر طبق نص صر٤ بند ـ٢

الزم به ذکر است ضمانت اجراي عدم پاسخ به درخواست تغيير . موصوف تنظيم شده است
داث يا توسعه واحدهاي صنعتي و معدني در مدت کاربري اراضي زراعي و باغها براي اح

  و باالتر که امکان تبديل آن به کشت آبي نباشد با رعايت٤تعيين شده، در اراضي ديم درجه 
ضوابط زيست محيطي و پس از تأييد وزارت جهاد کشاورزي و پرداخت عوارض قانوني 

  . در قانون مسکوت نيستبنابراين موضوع عدم پاسخ به درخواست متقاضي. باشد بالمانع مي
 بخشنامه ايـن سازمان به صراحت مشخص شده است آن دسته از ساخت ٤ـ در بند ٣

و سازهايي که به صورت واحدهاي صنعتي و معدني در حال فعاليت هستند مشروط به 
در . اينکه در اراضي غير آبي و بنا به داليل فني قابليت کشاورزي مناسبي نداشته باشد

جوز توسعه معتبر از سوي دستگاه اجرايي ذيربط و اخذ استعالمات الزم با صورت ارائه م
 اتخاذ تصميم ١ ماده ١رعايت ضوابط و مقررات و حد نصابهاي اعالمي در کميسيون تبصره 

 ندارد و  درخواست سازمان بازرسي کل کشور موضوعيت٣بنابراين قسمت اول بند . شود
واحدهاي صنعتي و معدني ايجاد شده بدون اخذ مجوز  و موافقت مراجع ذيربط و بدون 

 خارج است و توسعه واحدهاي صنعتي و معدني ٤  از شمول بند ١مجوز کميسيون تبصره 
هاي ساخت و ساز غير مجاز واحدهاي  داراي مجوز از مراجع ذيربط مد نظر است و پرونده

 اصالحي قانون ٣نامه خارج است و مشمول مجازات ماده  بخش٤مارالبيان از شمول ماده 
 .باشد حفظ کاربري اراضي زراعي و باغها مي

 ير مجازي غي ساخت و سازهاي بخشنامه مذکور به منظور سامانده٥ بند ـ١ ـب
 در مناطق مختلف کشور انجام شده است و ي کشاورزي اراضير کاربرييکه در خصوص تغ

 قانون رفع ٥٢بدون استناد به ماده .  نشده استي دعو طرحييتاکنون در مراجع قضا
ت ي رعاي آن و برايي اجرانامه آيين کشور و ي نظام مالي و ارتقاپذير رقابتد يموانع تول

 قانون ٢ و اخذ عوارض موضوع ماده ير کاربرييحقوق دولت در جهت صدور مجوز تغ
 يفي دولت و بالتکلع حقوقيي از تضيري و باغها و جلوگي زراعي اراضيحفظ کاربر
 قانون موصوف و قانون حفظ ٥٢ با ماده يرتين موضوع مغايم شده است و اياشخاص تنظ

  . و باغها نداردي زراعي اراضيکاربر
ر مجاز داللت ي غير کاربريين سازمان بر عدم اعالم جرم تغي بخشنامه ا٥ بند ـ٢
ر با ساخت و ياخ چنانچه در حال حاضر کشف شود در سنوات ٥بر طبق بند . ندارد
ون تبصره يسيم توسط کميامکان اتخاذ تصم.  نشده استير مجاز برخورد قانوني غيسازها

 ين خصوص موانع قانونيت ضوابط و مقررات وجود دارد و در اي قانون با رعا١ ماده ١
  .ستين بند متصور ني اي برايرتين مغايبنابرا. وجود ندارد

اضي سياستگذاري در جهت حفظ اراضي کشاورزي ـ بر اساس اساسنامه سازمان امور ار٣
 قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغها مصوب ١ الحاقي ماده ٦و همچنين بر طبق تبصره 

 تعيين روش کلي و ايجاد وحدت رويه اجرايي بر عهده سازمان امور اراضي محول شده ١٣٨٥
 با تشخيص ضرورت تغيير ١ ماده١ بخشنامه چنانچه کميسيون تبصره ٥لذا بر طبق بند . است

کاربري موافقت نمايد مجوز تغيير کاربري تبصره مارالبيان پس از بررسي و اعالم نظر نهايي اين 
 بخشنامه اين سازمان مرجع موافقت يا مخالفت با تغيير ٥لذا در بند . شود سازمان صادر مي

بديهي است بدون . کاربري اراضي معرفي نشده است و در اين خصوص سوء برداشت شده است
ضمن اينکه .  متصور نخواهد بود٥درخواست متقاضي اقدامي در خصوص طرحهاي بند 

ها پس از طي مراحل مذکور  بخشنامه مذکور تعرضي به اين موضوع نکرده است و ارسال پرونده
 .باشد  از باب نظارت عاليه و اجراي صحيح بخشنامه از سوي استانها مي٥در بند 

ن سازمان، ي بخشنامه ا٥ و ٤ يا که در درخواست ابطال بندهادر خاتمه از آنج
ث ي از حيل و جهات اعتراض سازمان بازرسي اعالم نشده است و داليرت مواد قانونيمغا
ارات مرجع يا خروج از اختين ير قوانيا ساي يا قانون اساسيرت با مصوبه با شرع يمغا
 بر يا راد و خدشهيست و ايرفته ني پذن سازمانيه ايحه دفاعيکننده با توجه به ال بيتصو

 ين دادرسييالت و آي بر طبق قانون تشکين صدور قرار رد دعويبنابرا. دباش ميآن وارد ن
  ».ي مورد استدعاستوان عدالت اداريد

ن يس و معاوني با حضور رئ٧/٦/١٣٩٦خ ي در تاريوان عدالت اداري ديأت عموميه
ل شد و پس از يوان تشکي دادرسان شعب د و رؤسا و مستشاران ويوان عدالت اداريد

  . مبادرت کرده استير به صدور رأيت آراء به شرح زي با اکثريبحث و بررس
  

  رأي هيأت عمومي
 ي قانون حفظ کاربر٣ و باغها به موجب ماده ي زراعي اراضير مجاز کاربرير غييتغ

نونگذار براي مالکان ، واجد وصف مجرمانه بوده و قا١/٨/١٣٨٥اراضي زراعي و باغها اصالحي 
 قانون اساسي ١٥٩ و ٣٦از طرفي اصول . و متصرفان متخلف مجازات تعيين کرده است

. داند جمهوري اسالمي ايران صرفاً دادگاه صالح را مرجع رسيدگي به جرم و صدور کيفر مي
 سازمان ١٤/٦/١٣٩٤م ـ /١٧٤١٣٤/٠٢٠/٥٣ بخشنامه ٥ و ٤عليهذا نظر به اين که بندهاي 

 قانون صدرالذکر را در اين مورد به عنوان ١ ماده ١اراضي کشور، کميسيون تبصره امور 
مرجع شايسته معين و معرفي کرده است مضافاً آن که در اين گونه موارد اخذ عوارض 

پذير و   قانون رفع موانع توليد رقابت٥٢توسط کميسيون ياد شده به شرح مقرر در ماده 
 مانع رسيدگي به بزه تغييرکاربري از سوي مراجع ١٣٩٤ارتقاي نظام مالي کشور مصوب 

 و خارج الذکر فوقباشد، لذا بندهاي مورد شکايت از بخشنامه مزبور مغاير قوانين  قضايي نمي
 قانون ٨٨ و ماده ١٢ ماده ١از حدود اختيارات مقام واضع آن تشخيص و به استناد بند 

 .شود  ابطال مي١٣٩٢سال تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 
  يمحمدکاظم بهرامي ـ وان عدالت اداري ديأت عموميس هي رئ                          

  
  ١/٧/١٣٩٦                                                                         ٩٤/١٢١٢/ره هـشما

  بسمه تعالي
  جناب آقاي جاسبي

   جمهوري اسالمي ايرانمديرعامل محترم روزنامه رسمي
  با سالم

 مورخ ٥٣٧يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 
  : با موضوع٧/٦/١٣٩٦

هاي   سازمان شهرداريها و دهياري١١/٧/١٣٩٤ ـ ٣٠٢٧٨ابطال بخشنامه شماره «
مي جهت درج در روزنامه رس» .كشور به لحاظ خروج از حدود اختيارات مرجع تصويب

  .گردد به پيوست ارسال مي
ـ مهدي دربين     مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري 

  
  ٩٤/١٢١٢: کالسه پرونده       ٥٣٧: شماره دادنامه        ٧/٦/١٣٩٦: تاريخ دادنامه

  يوان عدالت اداري ديأت عمومي ه:مرجع رسيدگي
   سمنان شهري اسالميس شوراي رئي همتي علي آقا:شاكي

 ١١/٧/١٣٩٤ـ  ٣٠٢٧٨ ابطال دستورالعمل اجرايي شماره :موضوع شکايت و خواسته
   کشوريهاياريها و دهيسازمان شهردار
 ـ ٣٠٢٧٨ شاکي به موجب دادخواستي ابطال دستورالعمل اجرايي شماره :کار گردش

ن يي کشور را خواستار شده و در جهت تبيهاياريها و دهي سازمان شهردار١١/٧/١٣٩٤
  :خواسته اعالم کرده است که

  يوان عدالت اداري ديأت عمومياست هير«
نامه نحوه پرداخت حق جلسه و   آيين٦رساند به موجب ماده  احتراماً، به استحضار مي
 هيأت وزيران و برابر رديف سوم ٢/٩/١٣٨٤المي کشور مصوب مزايا به اعضاي شوراهاي اس

ت اعضاي شوراي اسالمي شهر در غير کالن جدول منضم به ماده مذکور حق جلسه هر ساع
 تعيين حقوق و مزاياي شهردار همان شهر تعيين گرديده است در راستاي      شهرها معادل

 ٧ شهر در تبصره حقوق و مزاياي شهردار و در جهت محاسبه حق جلسه اعضاي شوراي
 ر گرديده افرادي مقر١٥/٩/١٣٨٣نامه حقوق و مزاياي شهرداران مصوب   آيين١به ماده الحاقي 

ه دولت يا  که از وزارتخانه ات عمومي مؤسسها، مؤسسات و سازمانهاي دولتي يا وابسته ـب
  به صورت١٣٧٠ که تابع قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب سال غيردولتي

العاده شغل آنها از  کنند در صورتي که مبلغ حقوق و فوق  سمت شهردار را تصدي ميمأمور
  اند  تگاه محل خدمت اوليه مستحق دريافت آن بودهـهايي که در دس العاده حقوق و فوقوع مجم

۱  
۶۰ 
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کمتر شود تفاوت اين مبلغ را به عنوان تفاوت تطبيق حقوق دريافت خواهند کرد که به موجب 
 ١ الحاقي به ماده ٧ هيأت وزيران در تبصره ١٠/٥/١٣٨٤هــ  /٢٨٥٤٠/٣٣٥٢نامه شماره  تصويب
 به عبارت» تفاوت تطبيق«و » تفاوت تطبيق حقوق«قوق و مزاياي شهرداران عبارات نامه ح آيين
نامه و مقررات مذکور مديرکل دفتر  عليرغم آيين. اصالح گرديده است» العاده جذب فوق«

 ١١/٧/١٣٩٤ـ  ٣٠٢٧٨نوسازي و تحول اداري و فناوري اطالعات وزارت کشور طي ابالغيه شماره 
ت شکواييه تقديم گرديده خارج از حيطه وظايف قانوني خود صريحاً که تصوير مصدق آن پيوس

شهرداران مصوب سال نامه حقوق و مزاياي  اعالم نموده که حقوق و مزاياي شهرداران تابع آيين
 ١ ماده ٧ موضوع تبصره العاده جذب  هيأت وزيران و اصالحات بعدي آن بوده بنابراين فوق١٣٧٠
اياي شهرداران در احکام شهرداران درج خواهد گرديد اما نامه اصالحي حقوق و مز آيين
 حقوق و ١٩رديف « محاسبه حق جلسه اعضاي شوراي اسالمي شهر صرفاً رديفهاي مذکور در
 .احکام حقوق شهرداران مالک عمل خواهد بود» ها العاده فوق

ت و يه موضوع شکايت مرجع مزبور به اظهارنظر مندرج در ابالغينظر به عدم صالح
مغايرت آن با قوانين و مقررات مربوطه نوعي تخلف در اجراي قوانين و مقررات به شمار 

. آيد که در نتيجه موجب تضييع حقوق اعضاي شوراي اسالمي شهر را فراهم نموده است مي
 ١٣٩٢ قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب ١٢لذا به استناد ماده 

  ». دستورالعمل موضوع شکايت مورد استدعاستتقاضاي رسيدگي و ابطال
  :ر استيمتن بخشنامه مورد اعتراض به قرار ز

  يني حسيبرادر ارجمند جناب آقا«
   سمناني استانداري و شوراهاي شهريرکل محترم دفترهايمد

 با سالم
 ي ضوابط مال٨ در خصوص بند ٧/٦/١٣٩٤ ـ ٢٢٩١٩/٤٢/٥٠بازگشت به نامه شماره 

 همان گونه که در رساند مي ي کشور، به آگاهيهاي شهردار١٣٩٤ل بخشنامه بودجه سا
د، منظور از حقوق شهردار در ين سازمان اعالم گردي ا٣٠/٢/١٣٩٤ـ٨٣١٢نامه شماره 

ش يحقوق مبنا، افزا « يفهاي بخشنامه بودجه، صرفاً مجموع ردي ضوابط مال٨ بند ياجرا
 ي بدالعاده فوق تالش، العاده فوق جذب، هالعاد فوق شغل، العاده فوقق، ي، تفاوت تطبيسنوات

العاده  لذا فوق. باشد مي» العاده ويژه العاده محروميت از تسهيالت زندگي و فوق آب و هوا، فوق
نامه اصالحي حقوق و مزاياي شهرداران، در محاسبه   آيين١ ماده ٧جذب موضوع تبصره 

 .الجلسه اعضاي شوراي اسالمي شهر منظور نخواهد شد حق
 نامه حقوق و مزاياي شهرداران يان ذکر است که حقوق و مزاياي شهرداران، تابع آيينشا
العاده جذب موضوع   هيأت وزيران و اصالحات بعدي آن بوده، بنابراين فوق١٣٧٠مصوب 
.  مذکور در احکام شهرداران درج خواهد گرديد١٣٨٣نامه اصالحي سال   آيين١ ماده ٧تبصره 

سه اعضاي شوراي اسالمي شهر، صرفاً رديفهاي مذکور مالک عمل الجل اما در محاسبه حق
  ».خواهد بود

 وزارت کشور به موجب يبانيت مذکور، معاون توسعه منابع و پشتي در پاسخ به شکا
  : ح داده است کهي توض١٢/٤/١٣٩٥ ـ ١٤٩٨٨حه يال

  يوان عدالت اداري ديأت عمومياست محترم هير«
  با سالم

 ٩٤٠٩٩٨٠٩٠٠٠٠٠٦٧٦ پرونده ١٧/١٢/١٣٩٤ه مورخ يخطاراحتراماً، بازگشت به ا
ت وزارت کشور، يبه طرف» ي همتيعل «يدر خصوص دادخواست آقا) ٩٤/١٢١٢کالسه (

 ي و فناوري، تحول اداري دفتر نوساز١١/٧/١٣٩٤ ـ ٣٠٢٧٨ابطال نامه شماره «با موضوع 
 ي شورايعضاالجلسه ا  کشور در خصوص حقيهاياريها و دهياطالعات سازمان شهردار

 :رساند ميه به استحضار يحه دفاعيل را به عنوان الي، مراتب ذ» شهرياسالم
ها و ي، ابطال نامه سازمان شهرداريراد مطروحه آن است که شاکي ايث شکلي از حـ١

کن وزارت کشور را طرف دعوا قرار داده و به لحاظ ي کشور را تقاضا نموده ليهاياريده
  .دباش مي در خور رد يميان مزبور، دادخواست تقد سازميت حقوقياستقالل شخص

الجلسه و  نامه نحوه پرداخت حق آيين«ـ همان گونه که مستحضريد، وفق ٢
، » هيأت وزيران٢/٩/١٣٨٤پرداخت مزايا به اعضاي شوراهاي اسالمي مصوب 

 حقوق و مزاياي ٦٠/١الجلسه متعلقه به اعضاي شوراهاي اسالمي شهر، معادل  حق
نامه   آيين٨باشد و نيز بر اساس ماده  ن شهر بدون احتساب حق عمران ميشهردار هما

بيني اعتبار الزم و تصويب  نامه موکول به پيش مذکور، پرداخت مبالغ موضوع اين آيين
  .باشد در بودجه ساالنه شورا مي

نامه حقوق و مزاياي شهرداران  آيين«ـ حقوق و مزاياي شهرداران نيز، بر اساس ٣
نامه   آيين١ ماده ٧تبصره . گردد تعيين مي»  هيأت وزيران با اصالحات بعدي١٣٧٠مصوب 

ها، مؤسسات و سازمانهاي  افرادي که از وزارتخانه«دارد   اشعار مي١٣٨٣موصوف، اصالحي 

دولتي يا وابسته به دولت يا مؤسسات عمومي غيردولتي تابع قانون نظام هماهنگ پرداخت 
کنند، در صورتي   سمت شهردار را تصدي مي مأمورورت به ص١٣٧٠کارکنان دولت مصوب 
هايي که در دستگاه محل  العاده العاده شغل آنها از مجموع حقوق و فوق که مبلغ حقوق و فوق

اند کمتر شود، تفاوت اين دو مبلغ را به عنوان تفاوت  خدمت اوليه مستحق دريافت آن بوده
هاي اين  العاده  بعدي حقوق و فوقهرگونه افزايش. تطبيق حقوق دريافت خواهند کرد

  ».مستخدمان تا استهالک کامل از تفاوت تطبيق ياد شده کسر خواهد شد
 نامه شماره طي تصويب» تفاوت تطبيق حقوق«الزم به ذکر است اصطالح 

ــ /٣٢٥٢ت/٢٨٥٤٠  .اصالح گرديده است» العاده جذب فوق« هيأت وزيران به عبارت ١٠/٥/١٣٨٤ه
العاده مستمر و ثابت در  العاده مذکور نيز جزء فوق ييد، فوقفرما ميه همان طور که مالحظ

 اعضاي الجلسه حقلذا در محاسبه ميزان . گردد احکام حقوقي شهردار نبوده و مستهلک مي
العاده  توضيح اينکه، وضع فوق. شود شوراي اسالمي شهر بر مبناي حقوق شهردار منظور نمي

زاياي افرادي است که با دارا بودن شرايط مندرج در تبصره مزبور در راستاي ترميم حقوق و م
با کاهش حقوق و ) شهردار(نامه ياد شده، در پي تصدي سمت جديدشان   آيين١ ماده ٧

 و مقنن اين امتياز را براي ايشان و صرفاً در اولين قرارداد به کارگيري گردند ميمزايا مواجه 
همين مبنا هرگونه افزايش بعدي حقوق و بر . گردد ايشان در سمت مربوطه، قائل مي

. هاي اين مستخدمان تا استهالک کامل از تفاوت تطبيق ياد شده کسر خواهد شد العاده فوق
 الجلسه حقتواند پايه تعيين و پرداخت  بدين لحاظ ماهيت نامستمر اين مزيت نيز، نمي

 .اعضاي شوراي شهر قرار گيرد
ياريها در راستاي وظايف حمايتي و نظارتي خود بر اين اساس، سازمان شهرداريها و ده

 عنوان ٣٠/٢/١٣٩٤ ـ ٨٣١٢در خصوص شهرداريهاي کشور اقدام به صدور بخشنامه شماره 
 دفتر نوسازي، تحول اداري و فناوري اطالعات سازمان متبوع. استانداريهاي سراسر کشور نمود

امه فوق، مکاتبه معترض عنه به عنوان دفتر تخصصي و ذيربط و ذيصالح، نيز بر اساس بخشن
الواقع، نامه مورد  في. را خطاب به دفتر امور شهري و شوراهاي استانداري سمنان صادر نمود

اعتراض صرفاً در جهت تبيين و توضيح بخشنامه رياست سازمان بوده است و نامه رياست 
  .سازمان نيز بر مبناي قانون و در چارچوب تکاليف قانوني تنظيم گرديده است

 شهرداريهاي ١٣٩٤ ضوابط مالي بخشنامه بودجه سال ٨ـ مضافاً اينکه بر اساس بند ٤
هاي مذکور مجموع  کشورـ ابالغي به شهرداريهاي کشور منظور از حقوق شهردار در بخشنامه

العاده جذب،  العاده شغل، فوق حقوق مبنا، افزايش سنواتي، تفاوت تطبيق، فوق«رديفهاي 
العاده محروميت از تسهيالت زندگي و  العاده بدي آب و هوا، فوق العاده تالش، فوق فوق
 ٣٠/٢/١٣٩٤ ـ ٨٣١٢نامه شماره . باشد مندرج در حکم کارگزيني شهردار مي» العاده ويژه فوق

رياست سازمان متبوع نيز بر اساس همين ضوابط مالي ابالغي به شهرداريها، تنظيم شده و 
. شکايت و ابطال ضوابط فوق االشعار نيز خواهد بودابطال نامه معترض عنه، مستلزم طرح 

گردد نامه معترض عنه در راستاي رعايت دقيق و اجراي کامل  النهايه مجدداً تأکيد مي
ن و قوانين و مقررات مربوطه و در چارچوب وظايف قانوني، اصدار يافته و مغايرتي با قواني

 ».مقررات ندارد
ن يس و معاوني با حضور رئ٧/٦/١٣٩٦خ يار در تيوان عدالت اداري ديأت عموميه

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

ارج است تصويب مصوبه مورد اعتراض از صالحيت و حدود اختيارات مرجع تصويب خ
 قانون تشکيالت، وظايف و انتخابات شوراهاي ٢ مکرر ٧٨ الحاقي به ماده ٩زيرا طبق بند 

نامه سازماني، تشکيالتي و  ، آيين٢٧/٨/١٣٨٦اسالمي کشور و انتخاب شهرداران مصوب 
تعداد و نحوه تشکيل جلسات شوراها و امور مالي، دبيرخانه کليه شوراها و تعداد کارکنان آنها 

هاي مربوط و هرگونه پرداختي به اعضاي شوراها به تصويب هيأت وزيران محول  نهو هزي
حقوق      الزحمه اعضاء شوراها، نامه مربوطه تصويب شده و حق شده است و چون آيين

شهردار همان شهر منهاي حق عمران تعيين شده است، تفسير اينکه آيا تفاوت تطبيق 
 به ١٥/٩/١٣٨٣هـ ـ ٣٠١١٩ت/٥٢٢٦٣ شماره العاده جذب موضوع مصوبه يا همان فوق

بايد لحاظ شود يا  عنوان جزئي از حقوق شهردار، در حق جلسه اعضاي شوراي اسالمي
خير، در صالحيت هيأت وزيران است و نه مرجع مقرره مورد اعتراض، بنابراين بخشنامه 

 ١بند مورد شکايت به لحاظ خارج بودن از حدود اختيارات مرجع وضع آن مستند به  
 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب ٨٨ و ماده ١٢ماده 
 .شود  ابطال مي١٣٩٢سال

  يمحمدکاظم بهرامي ـ وان عدالت اداري ديأت عموميس هي رئ                          
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  ١٨/٧/١٣٩٦                                                            ـ ه٥٤٧٤٧ت/٨٧٦٠٩رهشما
  در خصوص تعيين وزارت امور اقتصادي و دارايينامه  تصويب

 كميسيون مشترك اقتصادي جمهوري اسالمي ايران  به عنوان دستگاه مسئول
  با كشور روسيه

   يي و دارايوزارت امور اقتصاد
  وزارت امور خارجه 

  اد شنهاد وزارت امور خارجه و به استني به پ١٦/٧/١٣٩٦وزيران در جلسه هيأت 
 :ب کرديران تصوي اي اسالمي جمهوري و هشتم قانون اساسيکصد و سياصل 

   ي مشترک اقتصادونيسي به عنوان دستگاه مسئول کميي و دارايوزارت امور اقتصاد
 .شودين مييه تعيران با کشور روسي اي اسالميجمهور

  اسحاق جهانگيريجمهور ـ  رئيسمعاون اول 
  

  ١٨/٧/١٣٩٦                                                            ـ ه٥٤٧٢٣ت/٨٧٥٧٩رهشما
  اي هاي ماهواره)اپراتور(االمتياز صدور پروانه كارور  در خصوص حقنامه  تصويب

    اطالعاتيوزارت ارتباطات و فناور
 وزارت اطالعات

 يي و دارايوزارت امور اقتصاد
 مورخ ٦٨٢٤٨/١رک شماره شنهاد مشتي به پ١٢/٧/١٣٩٦وزيران در جلسه هيأت 

 يي و داراي اطالعات، اطالعات و امور اقتصادي ارتباطات و فناوريها وزارتخانه٣/٧/١٣٩٦
 در يردولتيت بخش غياز فعالين و وصول حق امتييو به استناد ماده واحده قانون اجازه تع

  :ب کرديتصوـ ١٣٩٢مصوب  ـ نه پست و مخابراتيزم
 )٩٠ر٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠(ارد يلي، نود ميا ماهوارهيها)اپراتور(کارور از صدور پروانه ياالمتحقـ ١

  .شوديال است که در زمان صدور پروانه اخذ مير
 . سه درصد استيم درآمد خدمات موضوع پروانه به صورت عمده فروشيمبلغ تسهـ ٢
و ران، موفق به ثبت ي اييد سازمان فضايي طبق تأياماهواره) اپراتور( که کارور يدر صورت

م يک درصد کاهش در تسهي به نام کشور شود، از يت مداري ماهواره در موقعيريقرارگ
 درخصوص ماهواره و حمل آن ي داخليهايدات و توانمندي که از توليدرآمد و در صورت
 .مند خواهد شدم درآمد بهرهيگر در مبالغ تسهيک درصد کاهش دياستفاده کند، از 

 در داخل کشور مشابه يه خدمات خرده فروشيارا از يم درآمد ناشيمبالغ تسهـ ٣
اي  ها از طرق ماهوارهه خدمات انتقال دادهين شده در پروانه اراييم درآمد تعيمبالغ تسه

)SAP (ن پروانه استين ايگزي جايهاا پروانهي.  
  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 

  
  ١٨/٧/١٣٩٦                                                             ـ ه٥٤٧١٩ت/٨٧٥٧٤رهشما

  يب كميسيون ازمان برنامه و بودجه كشور به تركاضافه شدن رئيس س
ـ دفاعي موضوع بند    نامه داخلي هيأت دولت اصالحي آيين) ٦(ماده ) ٦(سياسي 

 سازمان برنامه و بودجه کشور
 ٢/٧/١٣٩٦مورخ  ١٤١٢٧٥٩شنهاد شماره ي به پ١٢/٧/١٣٩٦وزيران در جلسه هيأت 

   ي و هشتم قانون اساسيکصد و سي برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل سازمان
 :ب کرديران تصوي اي اسالميجمهور
 موضوع يدفاع ـ ياسيون سيسيب کميس سازمان برنامه و بودجه کشور به ترکيير

اره نامه شمبيدولت موضوع تصوهيأت  ينامه داخلنيي آياصالح) ٦(ماده ) ٦(بند 
  .شودي آن اضافه مي و اصالحات بعد٣٠/٥/١٣٩٢هـ مورخ ٤٩٥٠٦ت/١١١٩٤٧

  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 
  

  ١٨/٧/١٣٩٦                                                            ـ ه٥٤٤٧٨ت/٨٧٥٧١رهشما
عامل در خصوص انتصاب خانم فرزانه شرفبافي به عنوان مديرنامه  تصويب

  شركت هواپيمايي جمهوري اسالمي ايران
 يوزارت راه و شهرساز

 و به استناد يشنهاد وزارت راه و شهرسازي به پ١٢/٧/١٣٩٦وزيران در جلسه هيأت 
 ـ ١٣٥٨مصوب  ـ راني اي اسالمي جمهورييماي اساسنامه شرکت هواپياصالح) ١٧(ماده 
 :ب کرديتصو

  ران ي اي اسالمي جمهورييماي شرکت هواپرعاملي به عنوان مديخانم فرزانه شرفباف
  .شوديمنصوب م

  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 

  ١٨/٧/١٣٩٦                                                            ـ ه٥٤٧١٨ت/٨٧٦٢٤رهشما
  در خصوص متقاضيان دريافت پروانه ارايه خدمات مركز تماسنامه  تصويب
    اطالعاتيت و فناوروزارت ارتباطا

 وزارت اطالعات
 يي و دارايوزارت امور اقتصاد

 مورخ ٦٢٧٤٩/١شنهاد مشترک شماره ي به پ١٢/٧/١٣٩٦وزيران در جلسه هيأت 
 يي و داراي اطالعات، اطالعات و امور اقتصادي ارتباطات و فناوريها وزارتخانه٢٩/٦/١٣٩٦

 در يردولتيت بخش غياز فعاليول حق امتن و وصييو به استناد ماده واحده قانون اجازه تع
 :ب کرديتصوـ ١٣٩٢مصوب ـ نه پست و مخابرات يزم

ط الزم جهت يه خدمات مرکز تماس در صورت احراز شرايافت پروانه ارايان دريمتقاضـ ١
 و استخدام هر ي معرفي، به ازاييويم مقررات و ارتباطات راديد سازمان تنظييافت پروانه با تأيدر

ا فهرست افراد ي کشور يستي شده توسط سازمان بهزي با فهرست افراد معلول معرففرد مطابق
ف در پرداخت يثارگران، مشمول پنج درصد تخفيد و امور اياد شهي شده توسط بنيجانباز معرف
 .شودي که در محدوده آن قرار گرفته است، مياز پروانه مربوط به شهريمبلغ حق امت

ص انجام انتقال ي در صورت تشخييويرتباطات رادم مقررات و ايسازمان تنظـ ٢
 را يه دهنده خدمات دسترسيالملل، اراني به سمت بيرمجاز خروجيغ) کيتراف(شدآمد 

ت يمه و پروانه فعاليال جرير) ١٥ر٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠(ارد يلي مرتبه اول به مبلغ پانزده ميبرا
ارد يلياعمال مبلغ پانزده مدر مرتبه دوم عالوه بر . کنديق مي را به مدت دو ماه تعليو
متخلف و . کنديمه، پروانه مربوط را لغو ميال به عنوان جرير) ١٥ر٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠(

 و يه خدمات ارتباطيچگونه پروانه ارايافت هيران مربوط به مدت پنج سال امکان دريمد
ف شرکت ي وظاين اقدام نافيادشده نخواهند داشت و اي اطالعات را از سازمان يفناور
ت يق، لغو و محروميتعل. ستيصالح ن يرساخت جهت اقامه دعوا نزد مراجع ذيتباطات زار

) ٦(ماده ) ٦(بند   اطالعات براساسي و فناوريه خدمات ارتباطيافت ارايپنجساله از در
  . خواهد بودييويم مقررات و ارتباطات رادياساسنامه سازمان تنظ

  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 
  

  ٢٣/٧/١٣٩٦                                                             ـ ه٥٤٧٣٥ت/٨٩٤٧٦رهشما
در خصوص برقراري مقررات لغو رواديد براي دارندگان گذرنامه نامه  تصويب

  عادي بين دولت جمهوري اسالمي ايران و دولت جمهوري صربستان
  امور خارجهوزارت 

 مورخ ٤٧٠١٨٩١/٥٠٠/٧٢٠شنهاد شماره ي به پ١٩/٧/١٣٩٦وزيران در جلسه هيأت 
 سال يقانون بودجه اصالح) ٤٣( وزارت امور خارجه و به استناد تبصره ١٠/٧/١٣٩٦

  :ب کردي کل کشور تصو١٣٤٣
 ين دولت جمهوري بي دارندگان گذرنامه عاديد براي مقررات لغو رواديبرقرار

  .بل مجاز است صربستان به شرط عمل متقايران و دولت جمهوري اياسالم
  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 

  
  ١٨/٧/١٣٩٦                                                             ـ ه٥٤٧٤٦ت/٨٧٥٧٧رهشما

  در خصوص تعيين آقاي عبدالكريم گراوند نامه  تصويب
  به عنوان استاندار بوشهر

 وزارت كشور
 ماده )٣( به پيشنهاد وزارت کشور و به استناد بند ١٦/٧/١٣٩٦هيأت وزيران در جلسه 

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 مييم گراوند به عنوان استاندار بوشهر تعي عبدالکريآقا
  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 

  
  ٢٣/٧/١٣٩٦                                                             ـ ه٥٤٧٥٨ت/٨٩٤٧٧رهشما

  در خصوص تعيين آقاي بهمن مرادنيا به عنوان استاندار كردستاننامه  تصويب
  كشوروزارت 

  ) ٣(ناد بند شنهاد وزارت کشور و به استي به پ١٩/٧/١٣٩٦وزيران در جلسه هيأت 
ن و مقررات مربوط به ي در قوانيونيماده واحده قانون راجع به حذف عبارت فرمان هما

 :ب کرديتصو ـ ١٣٦٠مصوب  ـ  از مقامات کشوريانتصاب افراد به بعض
 .شود ين مييا به عنوان استاندار کردستان تعي بهمن مرادنيآقا

  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 

http://www.DASTOUR.IR
http://www.RRK.IR


 ٢١١٥٠شماره                       WWW.DASTOUR.IR                         ۲۷/۷/١٣٩٦روزنامه رسمي                         WWW.RRK.IR                         ٨صفحه 

  ٢٣/٧/١٣٩٦                                                             ـ ه٥٤٧٥٦ت/٨٩٤٨٠رهشما
  در خصوص تعيين آقاي محمدمهدي شهريارينامه  تصويب

   به عنوان استاندار آذربايجان غربي
  كشوروزارت 

  ) ٣(شنهاد وزارت کشور و به استناد بند ي به پ١٩/٧/١٣٩٦وزيران در جلسه هيأت 
ن و مقررات مربوط ي در قوانيونيه قانون راجع به حذف عبارت فرمان هماماده واحد

 :ب کرديتصو ـ ١٣٦٠مصوب  ـ  از مقامات کشوري انتصاب افراد به بعضبه
 .شود ين ميي تعيجان غربي به عنوان استاندار آذرباياري شهري محمدمهديآقا

  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 
  

  ٢٣/٧/١٣٩٦                                                             ـ ه٥٤٧٥٩ت/٨٩٤٨٤رهشما
  در خصوص تعيين آقاي سيدمناف هاشمي به عنوان استاندار گلستاننامه  تصويب

  كشوروزارت 
  ) ٣(شنهاد وزارت کشور و به استناد بند ي به پ١٩/٧/١٣٩٦وزيران در جلسه هيأت 

ن و مقررات مربوط ي در قوانيونيبارت فرمان هماماده واحده قانون راجع به حذف ع
 :ب کرديتصو ـ ١٣٦٠مصوب  ـ  از مقامات کشوري انتصاب افراد به بعضبه

 .شود ين ميي به عنوان استاندار گلستان تعيدمناف هاشمي سيآقا
  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 

  
  ٢٣/٧/١٣٩٦                                                             ـ ه٥٤٧٥٧ت/٨٩٤٨٥رهشما

  در خصوص تعيين آقاي سيدعلي آقازاده به عنوان استاندار مركزينامه  تصويب
  كشوروزارت 

  ) ٣(شنهاد وزارت کشور و به استناد بند ي به پ١٩/٧/١٣٩٦وزيران در جلسه هيأت 
قررات مربوط به ن و مي در قوانيونيماده واحده قانون راجع به حذف عبارت فرمان هما

 :ب کرديتصو ـ ١٣٦٠مصوب  ـ  از مقامات کشوريانتصاب افراد به بعض
 .شود ين ميي تعي آقازاده به عنوان استاندار مرکزيدعلي سيآقا

  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 
  

  ٢٣/٧/١٣٩٦                                                             ـ ه٥٤٥٧٤ت/٨٩٤٨٨رهشما
  ٢٤/٩/١٣٩٤هـ مورخ ٥٢٦٦٦ت/١٢٤٨٢٥نامه شماره  اصالح تصويب

  راه و شهرسازيوزارت 
 مورخ ٠٢/١٠٠/٢٣٦٤٧شنهاد شماره ي به پ١٩/٧/١٣٩٦وزيران در جلسه هيأت 

 ي و هشتم قانون اساسيکصد و سي و به استناد اصل ي وزارت راه و شهرساز١٧/٥/١٣٩٦
 :ب کرديران تصوي اي اسالميجمهور
ـ مورخ ٥٢٦٦٦ت/١٢٤٨٢٥نامه شماره بيوتص   :شودير اصالح مي به شرح ز٢٤/٩/١٣٩٤ه
  : شوديالحاق م) ١(ر به عنوان تبصره به بند يمتن زـ ١

 حاکم و نظر يات اقتصاديط و مقتضيانعقاد قرارداد مشارکت، حسب شرا  ـتبصره
نامه نييآ) ٢(ه ماد) ب(ا ي) الف (ي مقرر در بندهايهاک از روشيسازمان، براساس هر 

ها و ق مشارکت بانکي از طري بخش راه و ترابري عمرانيها قانون احداث پروژهيياجرا
هـ مورخ ٥١٣٢١ت/٧٥٠٥نامه شماره بي کشور، موضوع تصوي و پولير منابع ماليسا
  . صورت خواهد گرفت٢٦/١/١٣٩٤

  :شوديالحاق م) ٣(ر به عنوان تبصره به بند يمتن زـ ٢
ادشده تابع مقررات يزات موضوع قرارداد مشارکت در بندر يتجهورود   ـتبصره

  . استيژه اقتصادي و ويصنعتي ـ حاکم بر مناطق آزاد تجار
  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 

  
  ٢٣/٧/١٣٩٦                                                            ـ ه٥٤٧٤٤ت/٨٩٤٩٠رهشما

  ، ٢٤/٤/١٣٩٦هـ مورخ ٥٤٢٤٠ت/٤٦٨١٨هاي شماره  نامه اصالح تصويب
هـ ٥٤٢٤٠ت/٤٦٨٢٤ و شماره ٢٤/٤/١٣٩٦هـ مورخ ٥٤٢٤٠ت/٤٦٨٣٦شماره 

  ٢٤/٤/١٣٩٦مورخ 
   يوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع

  يي و دارايوزارت امور اقتصاد ـ  مسلحيروهاي نيبانيوزارت دفاع و پشت
 سازمان برنامه و بودجه کشور  ـ  صنعت، معدن و تجارتوزارت

 مورخ ٨٤٤٤٤/٣٤٠٤٨شنهاد شماره ي به پ١٩/٧/١٣٩٦وزيران در جلسه هيأت 
 و هشتم قانون يکصد و سيجمهور و به استناد اصل  سيي ري معاونت حقوق١٢/٧/١٣٩٦
  :ران تصويب کردي اي اسالمي جمهورياساس

، شماره ٢٤/٤/١٣٩٦هـ مورخ ٥٤٢٤٠ت/٤٦٨١٨ شماره يها نامه بيدر تصو
، ٢٤/٤/١٣٩٦ هـ مورخ٥٤٢٤٠ت/٤٦٨٢٤ و شماره ٢٤/٤/١٣٩٦هـ مورخ ٥٤٢٤٠ت/٤٦٨٣٦

، »PHD«، »کينيپاراکل«، »زيفرانش«، »تيزيو  «يها ا عبارتيها حسب مورد واژه
»CCU« ،»RICU«  ،»BICU« ،»MD ـ PHD« ،»پيفلوش« ،»POSTCCU« ،
»ICUجنرال « ،»PEDICU « و»N.I.C.U«و يابيارز «يها ب به عبارتي، به ترت 

بخش «، »هي در علوم پاي تخصصيدکترا«، »يراپزشکيپ«، »خود پرداخت«، »نهيمعا
ژه ي ويها بخش مراقبت«، »هيژه ري ويها بخش مراقبت«، »يژه قلبي ويها مراقبت
دوره «، »هي در علوم پاي تخصصي مدرک دکتراي دارايپزشک عموم«، »يسوختگ

ژه ي ويها بخش مراقبت«، »ژهي ويها بان مراقبتيبخش پشت« ،»يص تخصيليتکم
ا يمار يژه نوزادان بي ويها بخش مراقبت«و » ژه کودکاني ويها بخش مراقبت«، »يعموم
  .گردد ياصالح م» نارس

  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 
  

  ٢٣/٧/١٣٩٦                                                           ـ ه٥٤٧٣٨ت/٨٩٤٧٢رهشما
قانون بيمه اجباري خسارات واردشده ) ٣(نامه اجرايي ماده  آيين) ٤(اصالح ماده 

  بيمه حوادث راننده(به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه 
  ) مسبب حادثه

  يي  و دارايوزارت امور اقتصاد
  وزارت كشوري ـ وزارت دادگستر

 مورخ ٨٤٤٣٧/٣٤٣١١شنهاد شماره ي به پ١٩/٧/١٣٩٦وزيران در جلسه هيأت 
 و هشتم قانون يکصد و سيس جمهور و به استناد اصل يي ري معاونت حقوق١٢/٧/١٣٩٦
 :ب کرديران تصوي اي اسالمي جمهورياساس

 خسارات وارد شده به شخص يمه اجباريقانون ب) ٣( ماده يينامه اجرانييـآ) ٤(در ماده 
، موضوع )مه حوادث راننده مسبب حادثهيب(ه يل نقلي از وسايثالث در اثر حوادث ناش

که حداقل به ميزان ديه «، عبارت ١/٥/١٣٩٦هـ مورخ ٥٣٨٠٥ت/٥١٠٥١نامه شماره بيتصو
  .شودي اضافه م»نامه استمهيب« بعد از عبارت »مرد مسلمان در ماه غيرحرام خواهد بود

  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 
  

  ١٩/٧/١٣٩٦                                                             ـ ه٥٤٦١٣ت/٨٨٣٢٤رهشما
ـ ٥٤٥٢٢ت/٦٢٩٢٤نامه شماره  تصويب) ١(اصالح جدول بند    ه

  ٢٤/٥/١٣٩٦مورخ 
 وزارت كشور  ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت راه و شهرسازي

   يي و دارايوزارت امور اقتصاد ـ وزارت نفت
 سازمان حفاظت محيط زيست ـ زمان برنامه و بودجه کشورسا

 ٣٠/٥/١٣٩٦  مورخ١٢٥٧٨٣/٦٠ به پيشنهاد شماره ١٦/٧/١٣٩٦هيأت وزيران در جلسه 
وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي 

 : ب کرديجمهوري اسالمي ايران تصو
  ، ٢٤/٥/١٣٩٦هـ مورخ ٥٤٥٢٢ت/٦٢٩٢٤اره نامه شمبيتصو) ١(در جدول بند ـ ١

 .شونديد داخل حذف مي تولي فرسوده سواري مربوط به تعداد اسقاط خودرويهافيرد
 .االجرا استادشده الزمينامه بياالجرا شدن تصوخ الزمينامه از تاربين تصوياـ ٢

  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 
  

  ٢٣/٧/١٣٩٦                                                                   ٨٩١٩٠/٥٤٤٩١رهشما
   ١٣٩٦قانون بودجه سال ) ٥(تبصره ) ك(نامه اجرايي بند  اصالح آيين

  كل كشور
  يي  و دارايوزارت امور اقتصاد

 يوزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع
 سازمان برنامه و بودجه کشور

 کل ١٣٩٦قانون بودجه سال ) ٥(تبصره ) ک( بند يينامه اجرانيينکه در آينظر به ا
و ) ٤(، ماده ٣/٧/١٣٩٦هـ مورخ ٥٤٤٩١ت/٨١٢١٦نامه شماره بيکشور موضوع تصو
 :شودي اصالح اعالم مير نشده است، مراتب براير تحريتبصره آن به شرح ز

  ن و مقررات برعهده يده در چارچوب قواني مزايند برگزارينحوه فروش و فرآ ـ٤ماده
 .خواهد بود) يکي و فروش اموال تمليآور سازمان جمع (يي و دارايارت امور اقتصادوز

عنوان  توانند به يرمجموعه آن مي زيها  و شرکتين اجتماعيسازمان تأم تبصره ـ
  .نديده شرکت نمايدار در مزايخر

  دبير هيأت دولت ـ محسن حاجي ميرزايي
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