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 28/8/1375 مورخ 30380/52 شماره دستورالعمل 1/3 بند ابطال درخصوص 412شماره رأی .6
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 ٦٦..................................................................................................تهران شهر
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 ٧٢...........................................................نمایند می وظیفه  انجام کشور از خارج در خود
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 ٩٤.....................................استانها سایر نیازمند و محروم نقاط به اند گردیده خود تحصیل محل
 مصوب نور پیام دانشگاه آموزشی نامه آیین 55 ماده 5 بند ابطال خصوص در 466 شماره رأی.15
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 توسعه چهارم برنامه قانون از موادی اصالح قانون )13( ماده )الف( بند تبصره اجرایی نامه آیین .1
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 ١١٧.....................................................................................................اساسی
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م عو   ا
  قد 

ضات– ١ ی  الع یا ی ا یاز   :ط 
ت ا ر ن و  او تا ن ا د و ی و  ت و . اار کار  وم ا ی  ت ا ر ن و  و تاب  ار  و رپ ا

ت ن چاره ساز  ل  قا ت   د  . آقاو ن اساس باید ساز و کاری   ضات« ا ی  الع یا ن و » طا و ر  ااز 
العات  ر ا ی  کان بازیا ت الزم و با ا ر و و  ت با  طر ودا   .اھم 

  
ی– ٢ الع یا ی و ا الع رسا ھای ا د ول   ط    : ط

یاز  ن  ضات«تأ ی  الع یا ن » طا ن از  ی    یک  ھا ت با رو ر ن و  و رات  آاز    اا
ی «ذرد ی ۀ. ت» هص ر شا ا   حال حا م چ ری با  د تا وزه  دیدی   ی  ا  ی«عل الع رسا طم ا جاد ا» ١عل

ت  ت  و  ده ا ی آ ۀ    ن ر مات ا عل از  ای و ار سل العات«ا بان  باید » ٢طدمات اشا ا خا یاز  ب با   نا
د  و  ت با ی  ی ژپو   .ند از 

                                                 
ت ،چاپ دوم، ص .  ١ ری،  د تا خا و  تا ی،   ی،   سنا ا   .١٣١ع

ری، ص .  ٢ د تا دی     .١١اآ
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ده– ٣ جام  ھای ا   : ژپو
ه  ضا وه  ی  خا  وتا ن  از ز  و وه ا   وزش  عاو آ ی  ه   جام   ضا ه  ا ن ز ق  ا دو  

ت ده ا ق اول . رسا ت«  ر ن و  و ر  ضات از  ی  الع یا تار ا ار ا ت» ط ده  ا ه  ذ ش   و  ١ا ژپو
ور«ق دوم  ح  ی   وز روز ر ی  ت  ت» سو ده ا ی  ن ٢.ر ی از  ھا حا ن ژپو ل از ا ج حا تا آ 

ت   :  ا
ت: ًاوال ه ا ی د ھای سازما ور جام مأ ی ا ول زیادی  ن  و ھای  ناور ز   ی با  وز ر ار ا   . س

ذ: ًیا ه کا و نارسال  ی  دید ی با  ت از  ا ر ن و  و رات  ی  الع رسا ی ا ی  ا روز ر اا طا س
ت   .ا

ند از بار دید  ن    :ی از ا
ه  ودن  رف  ییک بار  ن روز ر ذ   سی کا
العات  ر ا ی  ی آسان و بازیا گا کان با   طدم ا
نده   رف  ی   ول روز ر نان از و زم ا کا سف    ط
م روز  ی و  و یاکا ھا ر پدید  ری آ ھد ند سال    ول یک یا  ا   ا   .آوردن
و  ی از  ن  مارهه  وز  ورید و  ح  ور   ف از روز    تی 

                                                 
ناد سا  . ٢ و  ١ و ا ور   ھای  تژپو وط ا ه  ضا وه  وزش  عاو آ ی  رک  د ی و  علزما   .ا
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ر : ًثا ی و ا ده  جام  ی ا ر ش و  نای ژپو ت«ا  ر ن و  و ر  ه  اتا ورت » ا ند«  ورد » پی آ
ت ه ا ر    .اتأ 

  
و شیپ رو – ٤   :  

ن  و ر با  و حا ن اساس  نا «ا ا تۀ  وما ر ن و  و ا  ن » ا و د و ۀا  ه  وزش  ر ایپم آ  
ی ور   ح  ی   ورت آزما ک   ھاد . ودا رد با ار  و  قاضا د ه  ضات  ان و  ب  ه صا پاز  ا ا ک

ند ما م ما ر یاری  ور  ن مأ جام ا اود  ا ز ھ  .ھ ی  م   ه  حاتن ز ت  ده ا ه  ه  تا ن  ی ا .   پایا
م  ه   ار  ی شا د م  و ان  ب  ب  صا م با  ر یدو اا ا ی. ا عا   ون اهّلل 

  

  

  

 

  





 

  
  

  
  

  
  
  

 
 

  

وب  ن  جو یا ال ی ا ور سس   ا

: اولش 
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 شورای 1359قانون اصالح الیحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب .1
  انقالب 

ونی مذکور با الحاق دو تبصره به شرح ذیل اصالح و جـایگزین       الیحه قان ) 1(ـ ماده   1ماده
  :شود می

رویه درختـان، قطـع       ـ به منظور حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی            1ماده
هر نوع درخت و یا نابودکردن آن به هر طریق در معابر، میادین، بزرگراهها، پارکهـا، بوسـتانها،                  

 شورای اسالمی شهر، باغ شـناخته شـوند در محـدوده و             باغات و نیز محلهایی که به تشخیص      
ضـوابط و چگـونگی     . حریم شهرها بدون اجازه شهرداری و رعایت ضوابط مربوطه ممنوع است          

نامه مربوط با رعایت شـرایط متنـوع منـاطق مختلـف کـشور                اجراء این ماده در چهارچوب آئین     
مان حفاظـت محـیط زیـست،      توسط وزارت کشور با هماهنگی وزارت مسکن و شهرسازی، ساز         

  .رسد وزارت جهاد کشاورزی و شهرداری تهران تهیه و به تصویب شورای عالی استانها می
ـ اصالح و واکاری باغات در حریم شهرها به شکل جزئی و یا کلی مـشمول ایـن          1تبصره

  .شود ماده نیست و طبق ضوابط مصوب وزارت جهاد کشاورزی انجام می
لی استانها جهت تطبیق با قوانین و رعایـت اصـل یکـصد و              ـ مصوبات شورای عا   2تبصره

قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران به اطـالع رئـیس مجلـس شـورای              ) 138(سی و هشتم    
اسالمی خواهدرسید تا در صورتی که برخالف قوانین بـود، بـا ذکـر دلیـل بـرای تجدیـدنظر و                     

  .اصالح به شورای عالی استانها ارسال گردد
  :شود به شرح ذیل اصالح و جایگزین می) 4(ماده ) 1(ـ تبصره2ماده

ایـن قـانون و بـا       ) 1(ـ تفکیک اراضی مشجر و باغات فقط براساس ضوابط ماده           1تبصره
رعایت سایر مقررات شهرسازی و درج عنوان باغ در اسناد صادره مجاز است ولی قطـع درخـت                  

  .ون ممنوع استدر هر محل و با هر مساحت بدون کسب اجازه وفق مقررات این قان
  :شود به شرح ذیل اصالح و جایگزین می) 4(ماده ) 3(ـ تبصره 3ماده
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شـوند مکلفنـد بـه ازاء         ـ مالکین باغات و محلهایی که به صورت باغ شناخته مـی           3تبصره
شود به تعداد معادل دو برابـر محـیط           درختهایی که اجازه قطع آنها از سوی شهرداری صادر می         

مان محل و یا هر محلی که شهرداری تعیین خواهـدکرد درخـت بـا               شده در ه    بن درختان قطع  
هـای موجـود در فـصل مناسـب           متر بر طبق ضوابط و دستورالعمل        سانتی 10محیط بن حداقل    

  .غرس نمایند
قانون مجازات اسالمی به شرح ذیـل       ) 686(ـ الیحه قانونی مذکور با توجه به ماده         4ماده
  :گردد اصالح می
قانون گسترش فضای سـبز را عالمـاً و عامـداً و            ) 1(موضوع ماده   ـ هرکس درختان    4ماده

برخالف قانون مذکور قطع یا موجبات از بین رفتن آنها را فراهم آورد، عالوه بر جبران خسارت                 
ــون    ــدی از یــک میلی ــزای نق ــه ج ــورد ب ــون  ) 1،000،000(وارده حــسب م ــا ده میلی ــال ت ری

رتی که قطع درخت بیش از سی اصله باشد         ریال برای قطع هر درخت و در صو       ) 10،000،000(
  .به حبس تعزیری از شش ماه تا سه سال محکوم خواهدشد

  .شود حذف می) 6(ماده ) 2( ـ تبصره 5ماده
  .گردد  ـ کلیه مقررات و مفاد قانونی مغایر با این قانون لغو می6ماده

اسفند ماه  قانون فوق مشتمل بر شش ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ چهاردهم              
آن که مورد   ) 4(و  ) 1(یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسالمی تصویب و مواد              

 بـا اصـالحاتی از سـوی مجمـع          20/4/1388ایراد شورای نگهبان قـرار گرفتـه بـود در تـاریخ             
  .تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد

  )5/6/1388مورخ 18784نقل از روزنامۀ رسمی شمارۀ(
  
   1373قانون الحاق یک تبصره به قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب .2

ماده واحده ـ متن زیر به عنوان یک تبصره به ماده واحده قانون ممنوعیت تـصدی بـیش    
  :شود  به شرح زیر الحاق می11/10/1373از یک شغل مصوب 
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گانه و مؤسـسات و    سهتبصره ـ عضویت همزمان کلیه اشخاص شاغل در هریک از قوای 
سازمانهای تابعه آنها و شرکتها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت که شمول قانون بـر آنهـا                   

نماینـد، در     بوده و به هر مقدار از بودجه کل کـشور اسـتفاده مـی               مستلزم ذکر نام یا تصریح نام       
قـانون  ) 8(صره  و افـراد موضـوع تبـ      ) 1(شورای نگهبان به جز مشاغل آموزشی موضوع تبصره         

 بـه عنـوان حقوقـدان ممنـوع اسـت و ایـن              1373ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب        
شود   اند نیز می    ممنوعیت شامل اعضاء کنونی شورای نگهبان که قبل از این قانون انتخاب شده            

و چنانچه ظرف دو ماه پس از تصویب این قانون استعفاء ندهند از عضویت در شورای نگهبـان                  
  .شوند شناخته میمستعفی 

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مـورخ شـشم                  
مرداد ماه یکهزار و سیـصد و هـشتاد و هفـت مجلـس شـورای اسـالمی تـصویب و در تـاریخ                      

 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مـصلحت نظـام تـشخیص داده                20/4/1388
  .شد

  )5/6/1388مورخ 18784ی شمارۀنقل از روزنامۀ رسم(
  
  قانون ایمنی زیستی جمهوری اسالمی ایران  .3

  :ـ تعاریف1 ماده
  :منظور از اصطالحات مندرج در این قانون، تعاریفی به شرح زیر خواهدبود

 بـه تـصویب     29/5/1382پروتکل ایمنی زیـستی کارتاهنـا کـه در تـاریخ            : ـ پروتکل 1ـ1
  .مجلس شورای اسالمی رسیده است

به استناد تعریف مندرج در پروتکل ایمنـی زیـستی کارتاهنـا،            : فناوری زیستی جدید  ـ  2ـ1
  :فناوری زیستی جدید عبارت است از اعمال

ریبونوکلئیـک   اکسی نوکلئیک ازجمله اسید دی آزمایشگاهی کار با اسیدهای الف ـ روشهای 
  .نوترکیب و انتقال مستقیم اسیدهای نوکلئیک به داخل سلولها یا اندامکها
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شوند از طریـق غلبـه بـر موانـع      بندی نمی ب ـ تلفیق سلولهایی که در یک خانواده طبقه 
تکثیر فیزیولوژیک طبیعی یا سطوح نـوترکیبی کـه در روشـهای سـنتی انتخـاب و تولیـدمثل،                   

  .گیرند مورداستفاده قرار نمی
ین ای از تدابیر، سیاستها، مقـررات و روشـهایی بـرای تـضم              مجموعه: ـ ایمنی زیست  3ـ1
برداری از فواید فناوری زیستی جدید و پیشگیری از آثار سوءاحتمالی کاربرد این فناوری بر                 بهره

  .باشد تنوع زیستی، سالمت انسان، دام، گیاه و محیط زیست می
ای اسـت کـه دارای        به معنـای هرگونـه موجـود زنـده        : یافته  ـ موجود زنده تغییرشکل   4ـ1

  .آید طریق استفاده از فناوری زیستی جدید به دست میترکیب جدید مواد ژنتیکی است که از 
هر ماهیت زیستی که قابلیت تکثیـر یـا انتقـال مـاده     :  ـ موجود زنده عبارت است از 5ـ 1

  .های سترون، ویروسها و شبه ویروسها ژنتیکی خود را داشته باشد از قبیل سازواره
ـ    :  ـ رهاسازی 6ـ1 ده تغییرشـکل یافتـه در   عبارت از اولین انتـشار غیرمحـصور موجـود زن

  .باشد محیط زیست طبیعی و کشاورزی به منظور تکثیر و یا تولید تجاری می
یافتـه در     بررسی صرفاً علمی صفات مختلف موجود زنده تغییرشکل       : ـ آزمایش میدانی  7ـ1

  .باشد شرایط محصور و بدون امکان رهاسازی می
یافتـه ازجملـه    ود زنـده تغییرشـکل  هرگونه انتشار غیرعمدی موج:  ـ انتشار ناخواسته 8ـ 1

  .براثر حوادث غیرمترقبه است
ـ کلیه امور مربوط به تولید، رهاسازی، نقل و انتقال داخلـی و فرامـرزی، صـادرات،                 2ماده

یافتـه ژنتیکـی بـا        واردات، عرضه، خرید، فروش، مصرف و استفاده از موجودات زنده تغییرشکل          
مکلف است تمهیدات الزم را برای انجام این امور از          رعایت مفاد این قانون مجاز است و دولت         

  .طریق بخشهای غیردولتی فراهم آورد
  :ـ به منظور3ماده

الف ـ سیاستگذاری، تعیین و تصویب راهبردها در عرصه ایمنی زیستی و نظارت بر اجـراء   
  .آن مطابق با مفاد این قانون
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ح با مقررات موضوع ایـن  صال ب ـ هماهنگی بین وظایف قانونی دستگاههای اجرائی ذی 
  .قانون

  .ها، دستورالعملها و ضوابط موضوع این قانون نامه ج ـ تصویب آئین
جمهور، وزیر جهاد کـشاورزی،       متشکل از معاون اول رئیس    » شورای ملی ایمنی زیستی   « 

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور، وزیر بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـکی، وزیـر                  
هـای علمـی ـ تخصـصی فنـاوری زیـستی        ناوری، یک نفر از اعضاء انجمنعلوم، تحقیقات و ف

با درجه دکتـری بـه پیـشنهاد ایـن تـشکلها و تأییـد وزیـر علـوم،          ) تشکلهای مردم نهاد  (جدید  
تحقیقات و فناوری و با حکم رئیس جمهور، یک نفر از اعضاء هیأت علمـی مـرتبط بـا ایمنـی                     

نهاد وزیربهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـکی و بـا             به پیش ) حداقل دانشیار (زیستی دانشگاهها   
حکم رئیس جمهور و یک نفر از اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی و یک نفـر از                   
اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی به انتخاب کمیسیونهای مـذکور و              

  .گردد با رأی مجلس به عنوان ناظر تشکیل می
  .باشد شورا با معاون اول رئیس جمهور میـ ریاست این 1تبصره
باشـد    ـ مدت مسؤولیت نمایندگان تشکلها و هیأت علمی دانشگاهها چهارسال می          2تبصره

  .های بعد نیز قابل تمدید است که برای دوره
ـ دبیرخانه این شورا بدون توسعه سازمانی و با شرایط موجود در سازمان حفاظـت               3تبصره

  .باشد محیط زیست مستقر می
  .گردد ـ مصوبات این شورا پس از تأیید رئیس جمهور جهت اجراء ابالغ می4تبصره
ـ صدور، تمدید و لغو مجوز فعالیت در امور مرتبط با فناوری زیستی جدید با رعایـت             4ماده

ایـن قـانون بـر عهـده        ) 3(قوانین مربوط به هر دستگاه و ضوابط ایمنی زیستی موضـوع مـاده              
  :باشد ح به شرح ذیل میصال دستگاههای اجرائی ذی

  .الف ـ وزارت جهاد کشاورزی در امور مرتبط با تولیدات بخش کشاورزی و منابع طبیعی
ب ـ وزارت بهداشت، درمـان و آمـوزش پزشـکی در امـور مـرتبط بـا ایمنـی و سـالمت          

  .موادغذایی، آرایشی، بهداشتی و موادپزشکی
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 وحـش و بررسـی ارزیـابی    ج ـ سازمان حفاظت محیط زیست در امور مـرتبط بـا حیـات    
  .مخاطرات زیست محیطی بر مبنای مستندات علمی ارائه شده توسط متقاضی

تبصره ـ صدور مجوز در قبال مستندات علمی ارزیابی مخاطرات احتمالی ارائه شده توسط  
اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی، در رهاسازی، واردات و صـادرات و نقـل و        

 و فرامرزی کلیه موجودات زنده تغییرشکل یافته ژنتیکی موضـوع ایـن قـانون بـا                 انتقال داخلی 
  .باشد این ماده می) الف و ب(این ماده بر عهده دستگاههای اجرائی بندهای ) ج(رعایت بند 
  :که  ـ نظر به این5ماده

الف ـ مسؤولیت حفاظت از ذخائر ژنتیکی و بانک ژن در محدوده کلیـه امـور مربـوط بـه      
زی، باغبانی، جنگل، مرتع، بیابان، شیالت، دام، طیور و زنبورداری و خوراک دام و طیـور                کشاور

  و بیماریهای مرتبط با این موارد بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است؛
وحـش،   ب ـ مسؤولیت حفاظت از تنوع زیـستی و ذخـائر ژنتیکـی آن در محـدوده حیـات      

ها، تاالبها و دریاها بـر عهـده          منوع، رودخانه شده، مناطق شکار م     پارکهای ملی، مناطق حفاظت   
  سازمان حفاظت محیط زیست کشور است؛

ج ـ مسؤولیت حفاظت از سالمت انسان و بررسی ارزیابی مخـاطرات احتمـالی موجـودات     
رسد و همچنـین مـسؤولیت شناسـایی و     ای که به مصرف غذای انسان می    یافته  زنده تغییرشکل 

ای که به طـور مـستقیم و غیرمـستقیم بـرای انـسان                جودات زنده اتخاذ تدابیر الزم در مورد مو     
  باشد بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است؛ زا می بیماری

کلیه اشخاص حقیقی و حقـوقی کـه بعـد از انجـام آزمایـشات میـدانی، قـصد رهاسـازی           
 را دارنـد، ضـمن      الـذکر   های مسؤولیتی فـوق     یافته ژنتیکی در محدوده     موجودات زنده تغییرشکل  

این قـانون، موظـف بـه أخـذ         ) 4(ماده  ) ج(تهیه شناسنامه موجود زنده مزبور و رعایت مفاد بند          
دستگاههای اجرائی مذکور موظفنـد پـس از        . باشند  صالح یاد شده می     مجوز از دستگاههای ذی   

ثر أخذ مستندات علمی مربوط به ارزیابی مخاطرات احتمالی انجام شده توسط متقاضـی، حـداک              
  .ظرف مدت سه ماه نظر مستدل و کتبی خود را مبنی بر موافقت و یا مخالفت اعالم نمایند
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تبصره ـ به منظور رسیدگی به اعتراض متقاضـی نـسبت بـه نظـر دسـتگاههای اجرائـی        
صالح و حل اختالفات و یا رسیدگی به شـکایات احتمـالی بـین اشـخاص و دسـتگاههای                     ذی

مرکب از متخصصان مرتبط    » کمیسیون سه نفره داوری   « ن  صالح موضوع این قانو     اجرائی ذی 
جهاد « ،  »بهداشت، درمان و آموزش پزشکی    « های    وزارتخانه) حداقل دانشیار (با ایمنی زیستی    

رئـیس  « و با معرفی این دسـتگاهها و حکـم          » سازمان حفاظت محیط زیست   « و  » کشاورزی
  .گردد تشکیل می» شورای ملی ایمنی زیستی

صـالح درخـصوص اقـدامات     صورتی که هریک از دسـتگاههای اجرائـی ذی   ـ در  6ماده
اشخاص حقیقی و یا حقوقی فعال در زمینه فناوری زیستی جدید تخطـی از مفـاد ایـن قـانون                    
مشاهده نمایند، مکلفند ضمن تعلیق موقت مجوز شـخص خـاطی، مراتـب را بـرای رسـیدگی                  

هـا را در      ضائی موظف است این پرونده    مرجع ق . صالح قضائی ارجاع نمایند     قضائی به مرجع ذی   
در صورت تأیید تخلفات توسط مرجع قـضائی، اگـر          . العاده رسیدگی نماید    فرصت ویژه و یا فوق    

تخلف، موجبات تضییع حقوق سایر اشخاص را فراهم نموده و یا خساراتی را به سایر اشـخاص                 
ده محکـوم شـده و در       و یا زیست بوم وارد نموده باشد، شخص متخلف به جبران خـسارات وار             

پرداخـت دو برابـر خـسارات وارده بـه            صورت تکرار برای بار دوم، عالوه بر جبران خـسارت بـه           
صورت جزای نقدی محکوم و کلیه مجوزهای صادره قبلی باطـل و از فعالیتهـای اجرائـی وی                  

  .ممانعت به عمل خواهد آمد
 یا حمل و نقل داخلی      ـ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که قصد واردات، صادرات و          7ماده

  :یافته ژنتیکی موضوع این قانون را دارند، موظفند و فرامرزی موجودات زنده تغییرشکل
الف ـ اطالعات موردنیاز و مستندات علمی ارزیـابی مخـاطرات احتمـالی براسـاس مفـاد       

ن ایـن قـانو   ) 4(پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا را به دستگاههای اجرائی مرتبط مندرج در ماده             
  .ارائه و مجوز الزم را دریافت نمایند

. گـذاری را رعایـت نماینـد    بندی و حمل و نقـل و برچـسب   ب ـ شرایط الزم از نظر بسته 
گذاری و حمل و نقل داخلی و فرامرزی، توسط شورای ملی ایمنـی        بندی و برچسب    شرایط بسته 

  .گردد زیستی ظرف شش ماه تهیه و پس از تأیید رئیس جمهور ابالغ می
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یافته برای مقاصد پژوهش در محدوده محـصور    ـ در صورتی که موجود زنده تغییرشکل ج
باشد، ماهیت موضوع به روشنی تعریف و نشانی و هویت گیرنده و فرستنده آن دقیقاً مـشخص                 

  .شده باشد
 ـ اطالعات و فعالیتهای اشخاص حقیقی و حقـوقی متقاضـی دریافـت مجـوز و یـا       8ماده

  :این قانون به جز موارد) 4(صالح موضوع ماده   اجرائی ذیدارای مجوز از دستگاه
  یافته ژنتیکی نام و آدرس متقاضی، توصیف کلی موجود یا موجودات زنده تغییرشکل: الف
  ای از ارزیابی مخاطرات احتمالی خالصه: ب
یافتـه ژنتیکـی و       تمامی روشها و طرحهای پایش و ارزیـابی موجـود زنـده تغییرشـکل             : ج
  وط به پاسخگویی در موارد اضطراری،های مرب روش

محرمانـه تلقـی    ) محـل و میـزان رهاسـازی      (هدف و محل ورود و چگونگی رهاسازی        : د
گردد و مشمول قانون مالکیت معنوی بوده و هیچ شخص حقیقی و حقوقی اعم از دولتـی و                    می

دات زنـده   برداری غیرمجاز از نتایج حاصـل از پژوهـشها و موجـو              حق افشاء و یا بهره     1غیرولتی
مرتکب براساس رأی مرجع صالحیتدار قضائی به جبران ضرر و زیـان            . یافته را ندارد    تغییرشکل

) 17(شود در صورت بروز شرایط اضطراری، شرایط این ماده تابع مفـاد مـاده                 وارده محکوم می  
  .باشد مندرج در پروتکل می

گاه اجرائـی   ـ اشخاص حقیقی یـا حقـوقی بـه هنگـام تقـدیم درخواسـت بـه دسـت                  9ماده
صالح برای دریافت مجوزها، باید برای حفاظت از محیط زیـست، تنـوع زیـستی، سـالمت                   ذی

انسان، دام و گیاه یک طرح اضطراری مکتوب شامل اقدامات فـوریتی و سـایر خـدمات بـرای                   
صالح مربوطه ارائـه    مقابله با شرایط ایجاد شده از انتشار ناخواسته تهیه و به دستگاه اجرائی ذی             

  .ایندنم

                                                 
  .مورد نظر بوده است» غیر دولتی«عبارت .  1
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همچنین متقاضی موظف است اطالعات جدید به دست آمده در خصوص موضوع مجـوز              
صالح جهت ثبت در بانک اطالعاتی مربوط تحویل        خود را در اسرع وقت به دستگاه اجرائی ذی        

  .دهد
تبصره ـ در صورت بروز شرایط اضطراری ناشی از بروز حـوادث غیرمترقبـه و یـا انتـشار      

صالح مجاز اسـت ضـمن        یافته ژنتیکی، دستگاه اجرائی ذی       تغییرشکل ناخواسته موجودات زنده  
بنـدی    اعالم رسمی به دارنده مجوز، بخشی از اطالعات محرمانه موردنیاز را از وضـعیت طبقـه               

در . خارج و حسب مورد در اختیار دستگاههای اجرائی دیگر به منظور اقـدامات الزم قـرار دهـد                 
  .نه ادعایی را نخواهد داشتاین صورت شخص دارای مجوز حق هیچگو

یافتـه ژنتیکـی و       ای موجودات زنده تغییرشکل     ـ پژوهشهای آزمایشگاهی و گلخانه    10ماده
های مرتبط که مصارف انسانی دارد، از شمول مفاد ایـن             همچنین امور مربوط به دارو و فرآورده      

  .باشد قانون مستثنی می
ل، وزارت جهـاد کـشاورزی تعیـین        پروتک) 19(موضوع ماده   ) کانون ملی (ـ مرجع   11ماده

  .شود می
قانون فوق مشتمل بر یازده ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ هفتم                
مردادماه یکهزار و سیـصد و هـشتاد و هـشت مجلـس شـورای اسـالمی تـصویب و در تـاریخ                      

  . به تأیید شورای نگهبان رسید21/5/1388
  )5/6/1388ورخ م18784نقل از روزنامۀ رسمی شمارۀ(

  
  قانون نظام جامع دامپروری کشور  .4

گذاری در فعالیتهـای دامپـروری، قانونمنـدکردن و           ـ حفظ، توسعه و تشویق سرمایه     1ماده  
ساماندهی امور مرتبط با دام در جهت حفظ منابع ژنتیکی، افزایش تولید، ایجـاد امنیـت شـغلی،       

نژاد، نگهـداری و همچنـین    ، تغذیه، اصالحآوریهای روز در امر پرورش اشتغال زایی و کاربرد فن    
  .گیرد ساختمانها و تأسیسات مربوط به این فعالیتها به موجب این قانون صورت می

  :باشد ـ اصطالحات به کار رفته در این قانون، دارای تعاریف زیر می2ماده
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 مجموعه مقررات، ضوابط، چهارچوبهـا، : الف ـ نظام جامع دامپروری کشور عبارت است از 
استانداردها و الگوهایی که براساس آن کلیۀ فعالیتهای مطالعـاتی، طراحـی، اجرائـی، مـدیریتی                

منـابع  ) بیوتکنولوژی(آوری جدید     نژاد، تغذیه، تولیدمثل و زیست فن       درخصوص پرورش، اصالح  
  .یابد دام در جهت ارتقاء کمی و کیفی تولیدات مربوط سامان می

گـردد کـه    اطالق می) ایان، پرندگان، آبزیان و حشراتشامل چهارپ(ب ـ دام به حیواناتی  
برای امور تغذیۀ انسان و یا تغذیۀ دام و فعالیتهای اقتصادی، تولیدی، آزمایـشگاهی، ورزشـی و                 

  .شوند تفریحی، تولید، نگهداری و پرورش داده می
نـژاد دام بـه منظـور     ج ـ دامپروری به علم و فن مـدیریت در پـرورش، تغذیـه و اصـالح     

  .گردد المللی اطالق می یابی به استانداردهای ملی و بیندست
  .گردد د ـ دامداری به محل تولید، پرورش و نگهداری انواع دام اطالق می

ساختمانها، تأسیـسات، تجهیـزات،   : های مربوط به منابع دامی عبارت است از هـ ـ سرمایه 
های مربـوط کـه       ی با عرصه  صنایع، مراکز تولیدی، خدماتی، علمی، پژوهشی، ترویجی و پرورش        

  .شود طبق قانون، مقررات و ضوابط فنی ایجاد شده و یا می
هـای دام کـشور کـه حامـل      و جمعیـت ) تیپ(و ـ منابع ژنتیکی به انواع گونه، نژاد، سویه  

عوامل ارثی شناخته شده و یا ناشناخته هستند، اعم از اصالح شده و یا اصـالح نـشده، اطـالق                    
  .گردد می

نتیکی عبارت از موادی است که منشأ دامی داشته و حامل هر شکل از عوامـل  ز ـ مواد ژ 
  .وراثتی آن باشد

این ماده » هـ« های منابع دامی و مستحدثات موضوع بند  ح ـ حریم، به محدودۀ سرمایه 
که براساس ضوابط و مقررات قانون سازمان دامپزشکی کشور و ایـن قـانون بـه منظـور حفـظ                  

هـای دامـی و مـشترک انـسان و دام تعیـین                و جلوگیری از اشاعۀ بیماری     فعالیتهای دامپروری 
  .شود گردد، اطالق می می

ط ـ خوراک دام به کلیۀ مواد، اعم از خـام یـا فـرآوری شـده کـه جهـت تغذیـه، تولیـد،          
  .گردد گیرد، اطالق می نگهداری و رشد دام مورد مصرف قرار می
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ظور بررسی مقدار و نـوع ترکیبـات مغـذی و    ی ـ کنترل کیفی به کلیۀ اقداماتی که به من 
غیرمغذی موجود در انواع مواد خوراکی، اعم از مواد خام، فرآوری شده، معدنی، آلی، بیولوژیکی،               

  .گردد شیمیایی، افزودنیها، مکملها، تولیدات و فرآوریهای دامی انجام پذیرد، اطالق می
ایـن مـاده و کنتـرل    » الف« بند تبصره ـ امور مربوط به بهداشت موارد مندرج در تعریف  

این ماده تابع قوانین و مقررات سازمان دامپزشـکی کـشور           » ی« بهداشتی موارد مندرج در بند      
  .باشد می

هـای علـوم، تحقیقـات و         ـ کلیۀ مراکز علمی و پژوهشی تحـت پوشـش وزارتخانـه           3ماده
دولتـی، از شـمول     فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاههای غیرانتفاعی و غیر          

این قانون مستثنی بوده لکن مراکز تولیدی آنها مـشمول          ) 2(ماده  » هـ« تعریف مندرج در بند     
  .باشد مفاد این قانون می

 کـه بـرای     16/3/1346ـ انواع حیات وحش مصرح در قانون شکار و صید مـصوب             4ماده
یـا آزاد، پـرورش داده      این قانون به صورت محـصور و        ) 2(ماده  » ب« فعالیتهای مذکور در بند     

هـای هـدف      وزارت جهادکشاورزی بـرای تعیـین گونـه       . گردند  شوند، مشمول این قانون می      می
سـازمان  . باشـد   جهت پرورش، موظف به اخذ استعالم از سازمان حفاظـت محـیط زیـست مـی               

مذکور موظف است حداکثر ظرف یک ماه نظر خود را به صـورت کتبـی و مـستدل، مبنـی بـر                      
در غیر ایـن صـورت، وزارت جهـاد کـشاورزی رأسـاً اقـدام               . مخالفت، اعالم نماید  موافقت و یا    
  .خواهد نمود
 ـ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی، تعاونی و خصوصی که مبادرت بـه   5ماده

نمایند، موظـف بـه اخـذ موافقـت اصـولی، پروانـه               فعالیت دامپروری صنعتی و نیمه صنعتی می      
داری و پروانه بهداشتی بر اساس سیاستهای وزارت جهاد کشاورزی و بـا             بر  تأسیس، پروانه بهره  

  .باشند نظارت وزارت مذکور می
ـ به لحاظ اهمیت بهداشت دام در سـالمت جامعـه، سـازمان دامپزشـکی کـشور                 1تبصره

زا را در پایان      ای و یا کانونهای بیماری      موظف است مناطق آلوده به بیماریهای واگیردار، قرنطینه       
  .اه مشخص و به وزارت جهاد کشاورزی اعالم نمایدهر م
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بـرداری و بهداشـتی بـه         های تأسیس، بهره    ـ فرآیند صدور موافقت اصولی، پروانه     2تبصره
  :باشد ترتیب زیر می

هـا، توسـط وزارت جهـاد     نامه صدور مجوزها و پروانه الف ـ سیاستها، دستورالعملها و شیوه 
  .شود ابتدای هر سال اعالم میکشاورزی بر اساس مفاد این قانون در 

ب ـ سیاستهای بهداشت دام و مجموعه دستورالعملهای ضروری در خصوص بیماریهـای   
های مبارزه و جلـوگیری از انتـشار آن بـر اسـاس             دام و بیماریهای مشترک دام و انسان و شیوه        

امپزشـکی  مفاد قانون سازمان دامپزشکی کشور و این قانون در ابتدای هر سال توسط سازمان د      
  .شود کشور اعالم می

ج ـ تقاضای موافقت اصولی توسط متقاضی در سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منـابع   
طبیعی کشور و یا واحدهای استانی و یا شهرستانی ثبت و نسبت بـه تـشکیل پرونـده و انجـام                     

بـت  حداکثر ظرف یـک هفتـه پـس از ث         . شود  های اولیه توسط این سازمان اقدام می        کارشناسی
تقاضای متقاضی و تکمیل پرونده، متقاضی برای دریافت پروانـه بهداشـتی بـه سـازمان نظـام                  

  .گردد دامپزشکی جمهوری اسالمی ایران و یا واحدهای استانی و یا شهرستانی آن معرفی می
د ـ حداکثر یک ماه پس از معرفی و مراجعه متقاضی، پروانـه بهداشـتی توسـط سـازمان      

ی اسالمی ایـران و یـا واحـدهای اسـتانی و یـا شهرسـتانی آن صـادر                   نظام دامپزشکی جمهور  
در صورت مخالفت مرجع مذکور با صدور پروانه بهداشتی، باید مراتب به صورت کتبی              . شود  می

  .و مستدل به متقاضی اعالم شود
ـ ـ حداکثر یک ماه پس از دریافت پروانه بهداشتی توسط متقاضی و ارائـه آن، موافقـت     ه

برداری توسـط سـازمان نظـام مهندسـی کـشاورزی و              های تأسیس و یا بهره      ا پروانه اصولی و ی  
در صورتی که پس    . شود  منابع طبیعی کشور و یا واحدهای استانی و یا شهرستانی آن صادر می            

از گذشت یک ماه، مرجع صدور پروانه بهداشتی اقدام به اعالم نظر و یا صدور پروانه بهداشـتی               
بـرداری بالمـانع بـوده و مـسؤولیت           های تأسیس و بهـره       اصولی و پروانه   ننماید، صدور موافقت  

عواقب بهداشتی ناشی از آن بـر عهـده سـازمان نظـام دامپزشـکی جمهـوری اسـالمی ایـران                     
  .باشد می
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در صورت مخالفت سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور و یا واحـدهای               
های مذکور، بایـد مراتـب بـه          ک از مجوزها و یا پروانه     استانی و یا شهرستانی آن با صدور هر ی        

  .صورت کتبی و مستدل به متقاضی اعالم شود
و ـ تخلف از مفاد این قانون و یا عدم رعایت سیاستهای حاکمیتی اعـالم شـده از سـوی     
وزارت جهاد کشاورزی توسط سازمان نظام مهندسـی کـشاورزی و منـابع طبیعـی کـشور و یـا                

یا شهرستانی آن و سازمان نظـام دامپزشـکی جمهـوری اسـالمی ایـران و                واحدهای استانی و    
در ایـن صـورت وزارت جهـاد        . شـود   واحدهای استانی و یا شهرستانی آن، جرم محـسوب مـی          

  .کشاورزی موظف است مراتب را از طریق محاکم صالحه قضائی پیگیری نماید
خـصوصی کـه قبـل از       ـ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی، تعـاونی و             3تبصره

تصویب این قانون اقدام به ایجاد واحدهای دامـداری صـنعتی و نیمـه صـنعتی نمـوده و فاقـد                     
باشند، موظفند حداکثر ظرف دو سال پس از تصویب این قانون، نـسبت بـه                 مجوزهای الزم می  

 در غیـر ایـن صـورت وزارت جهـاد         . های مندرج در این ماده اقدام نماینـد         اخذ مجوزها و پروانه   
کشاورزی با هماهنگی دستگاههای قضائی و انتظـامی، موظـف اسـت از ادامـه فعالیـت آنـان                    

  .جلوگیری به عمل آورد
ـ ساماندهی واحـدهای دامـداری روسـتایی، عـشایری و غیرصـنعتی بـر اسـاس                 4تبصره

دستورالعملی خواهد بود که حداکثر ظرف شش ماه پس از تـصویب ایـن قـانون توسـط وزارت                   
  .شود بالغ میجهاد کشاورزی ا

های موضوع این ماده ظرف شـش   نامه تمدید و یا ابطال مجوزها و پروانه  ـ شیوه 5تبصره
  .گردد ماه پس از تصویب این قانون توسط وزیر جهاد کشاورزی ابالغ می

های مربوط به منابع دامی و تقویت آن و بـا توجـه     ـ به منظور حفظ امنیت سرمایه 6ماده
با رعایت قوانین و مقررات زیست محیطی، بهداشتی و پژوهشی، تعیین           گذاری و     به نوع سرمایه  
از تصویب    ای خواهد بود که حداکثر شش ماه پس         نامه  های مربوط، به موجب آیین      حریم سرمایه 

  .رسد وزیران می این قانون، بنا به پیشنهاد وزارت جهادکشاورزی به تصویب هیأت
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 دولتی، تعاونی و خصوصی موظفند حریم       ـ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از       1تبصره
در غیـر ایـن     . گذاریهای مجاز انجام شده در امور دام موضوع این قانون را رعایت نمایند              سرمایه

صورت، ضمن ایجاد مسؤولیت مدنی برای شخص متخلف و الزام برای تأمین خسارات وارده از               
ه بر اساس نرخ کارشناسی     سوی وی بر اساس جبران مثل حسب مورد یا پرداخت خسارات وارد           

روز، دستگاه قضائی موظف است مستحدثات غیرمجاز را با استفاده از ضابطین خود قلع و قمـع                 
  .گذاریهای موصوف اقدام نماید نموده و برای رفع تجاوز از حریم سرمایه

ـ نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران موظف است بنـا بـه درخواسـت وزارت               2تبصره
نفـع پـس از تأییـد سـازمانها و            و سازمانها و ادارات تابعه و یا تقاضای هـر ذی          جهاد کشاورزی   

ادارات مربوط، نسـبت به توقف عملیات اجرائی مغایر با این ماده اقدام و حداکثر ظرف هفتـاد و                
  .صالح گزارش نماید دو ساعت، مراتب را برای رسیدگی به مراجع قضائی ذی

 و مقررات موضوعه، اجراء طرحهای توسـعه شـهری و           ـ در مواردی که برابر قوانین     7ماده
گذاریهای انجام شده در امور       ناپذیر باشد و این امر، سرمایه       روستایی و طرحهای عمرانی اجتناب    

دام را تعطیل و یا به انتقال از مکان موجود وادار نماید، دستگاه مجری طـرح موظـف اسـت بـا             
رداخت خسارتهای وارده به نـرخ کارشناسـی        هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی، ضمن تأمین و پ       

روز، نسبت به فراهم ساختن شرایط انتقال واحدهای مذکور به مناطق مناسب، اقدام الزم را بـه           
  .عمل آورد

تبصره ـ در احداث مجدد واحدهای دامپروری و یا خدماتی موضوع این ماده، رعایت مفاد  
  .استقانون سازمان دامپزشکی کشور و این قانون الزامی 

 ـ سازمان جهاد کشاورزی استانها و مدیریتهای تابعه شهرستانی، ادارات دامپزشکی،  8ماده
منابع طبیعی، امور آب، کار و امور اجتماعی، محیط زیست، بخشداریها، شـهرداریها و دهیاریهـا،           

 های تأسیس،   برای انجام مراحل کارشناسی به منظور اعالم نظر و اعطاء موافقت اصولی، پروانه            
برداری و بهداشتی به جز مواردی که قانون مشخص کرده باشد، حق دریافت هـیچ گونـه                   بهره

نماینـد را     گذاری مـی    وجهی از اشخاص حقیقی و حقوقی که در زمینه امور دام اقدام به سرمایه             
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نداشته و در صورت نیاز به واگـذاری زمـین منـابع ملـی و دولتـی بـر اسـاس قـوانین مربـوط،                    
  . کشاورزی موظفند زمین مورد نظر را در اختیار این اشخاص قرار دهندسازمانهای جهاد

ـ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی، تعاونی و خـصوصی کـه اقـدام بـه                   9ماده
نمایند، موظفند بر اسـاس قـوانین و ضـوابط موجـود، نـسبت بـه                  گذاری در امور دام می      سرمایه

) اعـم از دائـم و موقـت       (یـزات، تولیـدات و شـاغلین        هـا، ابنیـه، تجه      برقراری بیمـه دام، نهـاده     
  .دامداریهای خود اقدام کنند

تواند در جهت کاهش خطرپذیری و حمایت از تولید انواع دام موضـوع   تبصره ـ دولت می 
  .های حمایتی اقدام کند این قانون، نسبت به برقراری بیمه

اد ژنتیکـی مربـوط، وزارت   ـ به منظور حفظ و حمایت از منابع دامی و منـابع و مـو       10ماده
  .باشد المللی موارد مذکور می جهاد کشاورزی موظف به ثبت داخلی و بین

ـ کلیۀ اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی، تعاونی و خصوصی، بـرای واردات               1تبصره
  .باشند و یا صادرات این موارد، موظف به اخذ مجوز از وزارت جهاد کشاورزی می

نابع و مواد ژنتیکی فاقد مجوز ممنوع بوده و مرتکب بـر اسـاس         ـ خروج هرگونه م   2تبصره
حکم محاکم صالحه، مستند به نظریۀ کارشناسی وزارت جهاد کشاورزی، به یک تـا سـه برابـر                  

  .شود خسارت وارده محکوم می
نامۀ اجرائی این ماده ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارت                ـ آئین 3تبصره

  .وزیران خواهد رسید  و به تصویب هیأتجهاد کشاورزی تهیه
گـذاران بـرای      ـ به منظـور حمایـت مـؤثر از منـابع دام کـشور و تـشویق سـرمایه                  11ماده
گذاری در این زیر بخش، از تاریخ تصویب این قانون دولت موظف است برای ورود هـر                   سرمایه

 شیرخـشک صـنعتی و      اعم از (و شیر   ) اعم از قرمز و سفید    (نوع دام زنده، گوشت تازه و منجمد        
ای که نرخ مبادله به نفع تولیدکننـدگان          تعرفه مؤثر تعیین نماید به گونه     ) سایر محصوالت لبنی  

  .داخل کشور باشد
ـ به منظور حفاظت، تکثیر و حمایت از نژادهای دام در حال انقراض کشور، دولـت                12ماده

ای دام و طیـور، در      موظف اسـت اعتبـارات الزم را از محـل عـوارض دریـافتی از کـشتارگاهه                
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وزارت جهاد کشاورزی موظـف اسـت هـر سـال      . بینی نماید   ردیفهای بودجۀ ساالنۀ کشور پیش    
گونـه دامهـا پـس از         کـشتار ایـن   . نسبت به تعیین و اعالم دامهای در حال انقراض اقدام نماید          

بـه عنـوان رئـیس      ( تصویب در کمیسیونی مرکب از معـاون امـور دام وزیـر جهـاد کـشاورزی                 
، رئیس سازمان دامپزشکی کشور، رئیس سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسالمی            )سیونکمی

ایران یک نفر متخصص اصالح نژاد دام و یک نفر دامپزشک در رشتۀ تخصـصی مربـوط، بـه                   
  .انتخاب وزیر جهاد کشاورزی، صورت خواهد پذیرفت

ارزه بـا قاچـاق     ـ نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران مکلف است به منظور مب          13ماده
. انــواع دام و منــابع و مــواد ژنتیکــی دام، اقــدامات الزم را در مرزهــای کــشور بــه عمــل آورد 

مـصادیق  . رسـد   دسـتورالعمل اجرائی این ماده به تصـویب وزراء جهاد کشاورزی و کـشور مـی             
  .ایدنم قاچاق انواع دام، منابع و مواد ژنتیکی دام را وزارت جهاد کشاورزی تعیین و اعالم می

ـ وزارت جهاد کشاورزی موظف است حداقل از یک ماه قبـل از کـوچ نـسبت بـه                   14ماده
ربـط ابـالغ      تدوین برنامۀ کوچ سالیانۀ زنبورعسل اقدام نموده و جهت اجراء به دستگاههای ذی            

  .نماید
ای، ترویجی، فرهنگـی، آموزشـی، مطالعـاتی،          ـ به منـظور ساماندهی امور مشاوره     15ماده

مور خدماتی و نظارت بر نحوۀ عملکرد اشخاص حقیقی و حقوقی شـاغل موضـوع               تحقیقاتی و ا  
این قانون، وزارت جهاد کشاورزی  مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید تا از طریـق سـازمان نظـام                   
مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور، پروانۀ تأسیس تشکلها و مراکـز خـدمات دامپـروری                

. از ثبت درخواست متقاضی و تکمیل پرونده، صادر گـردد     غیردولتی، حداکثر ظرف یک ماه پس       
در صورت مخالفت سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور با صدور هر یـک از                 

  .مجوزهای مذکور، باید مراتب به صورت کتبی و مستدل به متقاضی اعالم شود
 بـه پیـشنهاد وزارت      نامه اجرائی این ماده حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون             آئین

جهاد کشاورزی و با مشارکت سازمان نظـام مهندسـی کـشاورزی و منـابع طبیعـی کـشور بـه                     
  .رسد وزیران می تصویب هیأت
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ـ از تاریخ تصویب این قانون، صدور هرگونه مجوز اعم از موافقت اصـولی، پروانـۀ                16ماده
مایشگاههای تجزیۀ شیرخام،   برداری آزمایشگاههای تجزیۀ خوراک دام، آز       تأسیس و پروانۀ بهره   

و ) اسـپرم، جنـین، تخمـک     (آوری شـیر، مراکـز تولیـد مـواد ژنتیکـی              میادین دام، مراکز جمـع    
های موضوع این قانون، بـر عهـدۀ سـازمان نظـام مهندسـی                آزمایشگاههای مرتبط با تخصص   

کشاورزی و منابع طبیعی کشور و براساس سیاستها و نظـارت وزارت جهـاد کـشاورزی خواهـد                  
دستورالعمل اجرائی این ماده ظرف سه ماه پس از تصویب این قـانون توسـط وزیـر جهـاد                 . ودب

  .شود کشاورزی ابالغ می
گـذاری براسـاس سیاسـتهای     تبصره ـ صدور پروانـۀ بهداشـتی قبـل از هرگونـه سـرمایه      

بهداشتی اعالم شده و با نظارت سازمان دامپزشکی کشور، بر عهدۀ سـازمان نظـام دامپزشـکی         
ری اسالمی ایران بوده و سازمان مذکور موظف است ظرف یک ماه نسبت به صـدور آن                 جمهو

در صورتی که پس از گذشت یک ماه، امکان صدور پروانۀ بهداشـتی نباشـد، بایـد                 . اقدام نماید 
در غیـر ایـن صـورت سـازمان نظـام           . مراتب به صورت کتبی و مستدل به متقاضی اعالم شود         

عی کشور موظف به صدور مجوزهـا بـوده و مـسؤولیت عواقـب      مهندسی کشاورزی و منابع طبی    
  .باشد بهداشتی ناشی از آن بر عهدۀ سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسالمی ایران می

  در صورت مخالفت سازمان نظام مهندسی کـشاورزی و منـابع طبیعـی کـشور بـا صـدور                   
  .تقاضی اعالم شودهر یک از مجوزهای مذکور، باید مراتب به صورت کتبی و مستدل به م

ـ وزارت جهاد کشاورزی موظف است با استفاده از اعتبارات، امکانات و تـشکیالت              17ماده
شناسـایی، ثبـت،      مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور و مرکز اصالح نژاد دام کشور، نـسبت بـه              

 سطح  کنترل، گواهی و حفاظت از منابع و مواد ژنتیکی دام و اصالح نژاد آن و در راستای ارتقاء                 
تحقیقات و پژوهشهای علمی ژنتیکی و تولید مواد ژنتیکی متناسب بـا شـرایط کـشور و انجـام                   

آوریهـای نـوین کـشاورزی اقـدام          و توسعۀ فـن   ) بیوتکنولوژی(آوری جدید     تحقیقات زیست فن  
  .نماید

برداری پایدار،    ـ وزارت جهاد کشاورزی موظف است به منظور مدیریت جامع، بهره          18ماده
آوری اطالعات، ارائه خدمات اصـولی و زیربنـایی،           ع و تعداد دام با منابع خوراکی، جمع       تعادل نو 
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گذاری دام کـشور      جایی دام، نسبت به شناسایی، ثبت و شماره         جلوگیری از قاچاق و کنترل جابه     
  .اقدام نماید

دولت موظف است اعتبار الزم برای اجـراء ایـن مـاده را از محـل درآمـد حاصـل از اخـذ                      
  .بینی نماید های سنواتی پیش و تعرفۀ صادرات و واردات دام زنده و گوشت، در بودجهعوارض 
ـ در صورت وجود مازاد تولید محصوالت دامی اعم از خام و فرآوری شـده، دولـت          19ماده

همچنـین  . موظف است شرایط حـضور تولیدکننـدگان در بازارهـای جهـانی را تـسهیل نمایـد                
. کــشاورزی بــه محــصوالت دامــی را فــراهم نمایــدهــای گــسترش بــورس کاالهــای  زمینــه

  .صادرکنندگان این محصوالت مشمول جایزۀ صادراتی نیز خواهند گردید
ـ به منظور حمایت از تولید محصوالت اساسی دامی و ایجاد تعادل در نظام تولیـد                20ماده

اله و جلوگیری از ضایعات محصوالت دامی و ضرر و زیان دامداران، دولت موظف است همه سـ   
و شیر را براساس قـانون خریـد        ) دار  خوراکی و نطفه  (مرغ    خرید گوشت مرغ، گوشت قرمز، تخم     

  . و اصالحات بعدی آن، تضمین نماید21/6/1368تضمینی محصوالت کشاورزی مصوب 
ـ کلیۀ محصوالت نهایی خوراکی موضوع این قانون، مـشمول مقـررات اسـتاندارد              21ماده

حیت آزمایـشگاههای کنتـرل کیفـی مـرتبط بـا محـصوالت          تشخیص صال . اجباری خواهد بود  
  .باشد مذکور بر عهدۀ مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران می

و یک ماده و چهارده تبصره در جلسه علنـی روز چهارشـنبه               قانون فوق مشتمل بر بیست      
در هشت مجلس شورای اسالمی تـصویب و         و هشتاد و سیصد و مورخ هفتم مرداد ماه یکهزار    

  .شورای نگهبان رسید  به تأیید21/5/1388تاریخ 
  )5/6/1388مورخ 18784نقل از روزنامۀ رسمی شمارۀ(
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راجع به [ های استان کشور بخشنامه به کلیه مراجع قضایی و رؤسای کل دادگستری .1
  ]عفو، درخواست قصاص، اسیتذان و اجرای آن

 نظر به اینکه مقام معظم رهبری اختیـار  25/7/1378 ـ  7168/78/1پیرو بخشنامه شماره 
 قانون مجازات اسـالمی را بـه   269 و 266 ـ  205 ـ  182 ـ  126 ـ  72والیت امر موضوع مواد 
  :گردد اند مقرر می اینجانب تفویض فرموده

 درخواسـت عفـو مجـرم از طـرف قاضـی            182 و   126 و   72در مواردی که طبق مواد      ) 1
 تجویز شده است قضات محترم عامل درخواست عفو را با ذکـر جزئیـات             کننده به جرم    رسیدگی

  .امر گزارش نمایند
 قانون مـذکور بـه دادسـتانهای مربـوط محـول            266انجام امور تفویضی موضوع ماده      ) 2

گردد تا با احساس مسئولیت کامل نسبت به تعقیب مجرم و تقاضای قصاص یا دیه حـسب                   می
  .مورد اقدام نمایند

ه درخواست اولیای دم برای اجرای قصاص نفـس یـا عـضو، قـضات محتـرم                 نسبت ب ) 3
ــ رأی   2االجراء ،     ـ تصویر دادنامه قطعی الزم    1الصدور    های سابق   مجری حکم طبق بخشنـامه   

هـای اولیـای دم و گـواهی حـصر            دیوان عالی کشور، درخواست اولیای دم، تـصویر شناسـنامه         
الدیه صغار یا فاضل دیه قاتل یا قاتلین، تصویر           هموراثت، تصویر مستندات مربوط به پرداخت س      
ای از    اند، تصویر شناسـنامه قاتـل بـا ذکـر خالصـه             گواهی رشد اولیای دم صغیری که بالغ شده       

گردش کار پرونده را به ضمیمه فرم تکمیل شده استیذان بـه همـراه پرونـده بـه قـوه قـضاییه                     
  .ارسال دارند

   رئیس قوه قضائیه ـ صادق الریجانی  
 )10/6/1388 مورخ 18788 نقل از روزنامۀ رسمی شمارۀ(
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 39       آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: سوم  بخش
 

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال قسمت اخیر تبصره  350رأی شماره  .1
 هیأت عالی نظارت قانون 4/8/1378 دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 19یک ماده 

  رسیدگی به تخلفات اداری
        28/4/1388: یخ دادنامهتار

       350: شماره دادنامه
  87/792: کالسه پرونده
  .هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: مرجع رسیدگی

  .آقای فرهاد محمدی: شاکی
 دستورالعمل رسـیدگی    19ابطال قسمت اخیر تبصره یک ماده       : موضوع شکایت و خواسته   

  .رت قانون رسیدگی به تخلفات اداری هیأت عالی نظا4/8/1378به تخلفات اداری مصوب 
 17شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعالم داشته اسـت، بـه اسـتناد مفـاد مـاده           : مقدمه

 مجلس شورای اسـالمی،     7/9/1372نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب          آیین
د اتهـام را بـه      هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری موظفند پس از انجام بررسی های الزم موار            

ایـن  .  روز مهلت برای دفـاع کارمنـد منظـور کننـد           10طور کتبی به کارمند ابالغ و پس از آن          
هیـأت عـالی    . دهنـد  هیأتها در صورت تقاضای کارمند مدارک الزم را در اختیـار وی قـرار مـی               

 19الـذکر بـه موجـب قـسمت اخیـر تبـصره یـک مـاده                   قـانون فـوق    37نظارت موضوع ماده    
ــتورالعمل ــصوب  دس ــات اداری م ــه تخلف ــیدگی ب ــماره  4/8/1378 رس ــشنامه ش  موضــوع بخ

 سازمان امور اداری و استخدامی کـشور مـتن ذیـل را بـه مـاده                 29/8/1378 مورخ   47784/11
بنـدی شـده تـشخیص هیـأت منـاط عمـل           در خصوص اسناد طبقه   (مذکور الحاق نموده است،     

العمل یـاد شـده بـه دالیـل ذیـل بـر              دستور 19مفاد قسمت اخیر تبصره یک ماده       .) خواهد بود 
االصول تصویب آنها خارج از حدود وظایف و اختیارات هیأت            خالف موازین قانونی صادر و علی     

 قـانون رسـیدگی بـه تخلفـات اداری          9 مـاده    3ــ بـه اسـتناد تبـصره         1. باشد عالی نظارت می  
گاههای  مجلس شورای اسالمی هیأتها نماینـده دولـت در هـر یـک از دسـت        7/9/1372مصوب
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دارد، هـرکس مـدعی حقـی         قانون مدنی مقرر مـی     1257باشند و ماده   مشمول قانون مذکور می   
باشد باید آن را ثابت کند، بنابراین اعمال هرگونه محدودیت غیرمنطقی درخـصوص دسترسـی               

ـ اعمـال هرگونـه     2. باشد به مدارک بر خالف منطق قضایی و اصول و آیین دادرسی مدنی می            
نماید به قدر متـیقن و       نص صریح قانون بوده و اصول حقوقی نیز ایجاب می         محدودیت محتاج   

الذکر، فراتـر از   آنچه محرز و مسلم است اینکه تصویب و الحاق متن فوق. نص قانون اکتفا شود 
الواقع تاسیس و وضع قانون جدید است که از نظر ماهیت مغایر با نیت مقـنن                 دستورالعمل و فی  

نامه اجرایی آن و بــر خـالف قاعـده حقوقــی،              تخلفات اداری و آیین    و روح قانون رسیدگی به    
نامـه اجرایـی قـانون        آیـین  18ـ برابر ماده    3. باشد اصل تفسیر مـوسع قوانین بـه نفع متهم می       

تواند پس از اطالع از موارد اتهام و در مهلت تعیـین شـده        رسیدگی به تخلفات اداری، متهم می     
الحـاق  . مدارکی را که در دفاع از خود دارد به هیأت تـسلیم کنـد  از سوی هیأت، جواب کتبی و       

متن مذکور و تصویب آن و الزام هیأتها به اجرای دستورالعمل یاد شـده در مقـام رسـیدگی بـه                     
تخلفات کارکنان موجب محرومیت مستخدم دولت از اطالع کافی از موارد اتهام و تدارک دفاع               

ـ با توجه بـه  4. باشد  قانون اساسی می40 و 22 و 20 و 19شود که بر خالف اصول      مناسب می 
نامـه شـماره     نامـه اجرایـی قـانون رسـیدگی بـه تخلفـات اداری، موضـوع تـصویب                 وجود آیین 

 هیأت وزیران، صدور دستورالعمل اجرایی جدید آن هم توسط          2/8/1373 مورخ   304ت/26222
ن و خارج از حدود اختیـارات و        مرجع غیرصالح با وضع قواعد خاص و جدید و مغایر با روح قانو            

 قـانون اساسـی مغـایرت       57 و   22وظایف هیأت عالی نظارت بوده با اصل تفکیک قوا و اصـل             
 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطـال قـسمت          42بنا به مراتب مذکور به استناد ماده        . دارد

 هیـأت   4/8/1378 دستورالعمل رسیدگی بـه تخلفـات اداری مـصوب           19اخیر تبصره یک ماده     
سرپرسـت امـور حقـوقی معاونـت        . نمایـد  عالی نظارت قانون رسیدگی به تخلفات اداری را مـی         

توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در پاسخ به شـکایت مـذکور طـی نامـه شـماره           
 قـانون رسـیدگی بـه       22ــ طبـق مـاده       1اند،    اعالم داشته  4/3/1388 مورخ   123072/11/200

أت عالی نظارت، وظیفه نظارت بر حُسن اجرای این قانون را در دستگاههای             تخلفات اداری، هی  
نامه هیأت عالی نظـارت کـه در اجـرای            آیین 10همچنین براساس ماده    . مشمول به عهده دارد   
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نامه اجرایی قانون مزبور به تصویب هیأت مذکور رسیده است، هیـأت              آیین 37تبصره ذیل ماده    
نامـه اجرایـی مزبـور حـق تهیـه و            یه نحوه اجرای قانون و آیین     موصوف به منظور تبیین و توج     

تنظیم بخشنامه برای هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری را دارد و دستورالعمل مـورد شـکایت                
ترشدن نظام رسیدگی بـه       نیز در این راستا جهت بهبود امر رسیدگی به تخلفات اداری و عادالنه            

های اتهامی حـاوی اسـناد و مـدارک          ـ بعضاً پرونده  2 .تخلفات اداری تهیه و تصویب شده است      
باشـند کـه افـشای آنهـا عـالوه بـر اینکـه موجـب اخـتالل در امـور داخلـی                        می... محرمانه و 

از طرفـی   . باشد دستگاههای مشمول قانون گردیده، با مصالح اداری آن دستگاهها نیز مغایر می           
هامی به متهمین، نه تنها بر خـالف مفـاد          های ات  بندی شده موجود در پرونده     تحویل اسناد طبقه  

نامه طـرز    و آیین1353قانون مجازات انتشار و افشای اسنادمحرمانه وسری دولتی مصوب سال     
باشد، بلکه انتـشار و افـشای     می1354مصوب سال   ... نگهداری اسناد سری و محرمانه دولتی و      

. ه، طبق قوانین مذکور خواهد بود     آنها مستلزم مجازات قضایی افراد افشاء کننده مدارک محرمان        
افـشای اسـرار واسـناد      «  قانون رسـیدگی بـه تخلفـات اداری          8 ماده   11همچنین براساس بند    

بـدیهی اسـت هیأتهـای رسـیدگی بـه          . باشـد  یکی از موارد تخلفات اداری می     » محرمانه اداری 
دگی بـه   نامـه اجرایـی قـانون رسـی         آیـین  17تخلفات اداری مدارک موضوع قسمت اخیر مـاده         

شـود، بـه نحـو       تخلفات اداری را که برای دفاع مناسب است و از سوی مـتهم درخواسـت مـی                
. رسانند و در این رابطه تاکنون هیچ گونه مشکلی وجود نداشته اسـت             مقتضی به رویت وی می    

ـ اصوالً در قوانین و مقررات اداری تحویل مدارک محرمانه به افراد و سازمانها تـابع ضـوابط                   3
نامـه اجرایـی قـانون مقـررات انتظـامی            آیین 29باشد که به عنوان نمونه شرح ماده         یخاصی م 

گـردد کـه در آن        هیأت وزیـران ذکـر مـی       1365مصوب  ... هیأت علمی دانشگاهها و موسسات    
تواننـد مـدارک مـورد درخواسـت         می» با رعایت مقررات مربوط به اسناد محرمانه      « دانشگاهها  

با عنایت به مراتب فـوق تقاضـای رد شـکایت           . ختیار آنها قرار دهند   هیأتها و فرد محقق را در ا      
هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حـضور رؤسـا و مستـشاران و دادرسـان                 . مطروحه را دارد  

البدل در تاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مـشاوره بـا اکثریـت آراء بـه                       علی
  .دنمای شرح آتی مبادرت به صدور رأی می
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  رأی هیأت عمومی
 تهیـه   1372 قـانون رسـیدگی بـه تخلفـات اداری مـصوب             27قانونگذار به موجب مـاده      

نامه اجرایی قانون مزبور از جمله قواعد مربوط به آیین دادرسی در هیأتهـای رسـیدگی بـه                   آیین
تخلفات اداری را به عهده سازمان امور اداری و استخدامی کـشور و تـصویب آن را بـه عهـده                     

نامه اجرایی قانون مذکور تکلیف      وزیران با تصویب آیین     ت وزیران محول کرده است و هیأت      هیأ
بنابـه مراتـب    . هیأتهای رسیدگی به تخلفـات اداری را در ایـن زمینـه مـشخص سـاخته اسـت                 

الذکر و اینکه وظایف هیأت عـالی نظـارت در خـصوص نظـارت و ایجـاد همـاهنگی بـین                  فوق
داری و بررسی آراء آنها و ابطال تمام یا جزئی از آراء مذکور و یـا        هیأتهای رسیدگی به تخلفات ا    

ای با وضع مقررات مربوط به آیـین دادرسـی در            انحالل برخی از هیأتها با رعایت قانون مالزمه       
هیأتها ندارد، اساساً اصول مسلم حقـوقی و هـدف قانونگـذار مبـین ضـرورت اطـالع مـتهم از                     

بنـا بـه   . ل و مدارک مثبت آن به منظور امکـان دفــاع اسـت            جـزئیات اتهامات منتـسبه و دالی    
 دستورالعمل رسیدگی به تخلفـات اداری کـه         19الذکر قسمت اخیر تبصره یک ماده        جهات فوق 

بندی شده به عهـده هیأتهـا گذاشـته و           تشخیص هیأت را در مورد ارائه یا عدم ارائه اسناد طبقه          
شـود و مـستنداً بـه         قانون تشخیص داده می    این قسمت مورد اعتراض قرار گرفته است، خالف       

 قـانون دیـوان     42 و مـاده     19 قانون اساسی و ماده یک و بند یک ماده           170قسمت دوم اصل    
  .گردد عدالت اداری ابطال می

  )2/6/1388 مورخ 18781نقل از روزنامۀ رسمی شمارۀ(
  
اره  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخـصوص ابطـال بخـشنامه شـم          351رأی شماره  .2

   وزیر تعاون 30/4/1387 مورخ 25889/1
           28/4/1388: تاریخ

          351: شماره دادنامه
  87/961: کالسه پرونده
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  .هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: مرجع رسیدگی
  .آقای غالمرضا اسماعیلی: شاکی

 وزیـر   30/4/1387 مـورخ    25889/1ابطال بخـشنامه شـماره      : موضوع شکایت و خواسته   
  .عاونت

شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعالم داشته است، به موجـب تبـصره یـک               : گردشکار
عضویت اعضاء  «  اساسنامه شرکتهای تعاونی مسکن      3 ماده   3نامه اجرائی تبصره      آیین 23ماده  

ولیکن با بخـشنامه     » ...گردد با تحویل قطعی و رسمی زمین یا واحد مسکونی از شرکت لغو می            
عـضویت اعـضاء بـا    « . الذکر تغییر یافته اسـت  اد تبصره یک مذکور به شرح ذیل  وزیر تعاون مف  

اینـک بـا   » .گـردد  از شرکت لغو مـی ) شده  تمام و یا تکمیل     نیمه(تحویل زمین یا واحد مسکونی      
امعان نظر به تغییرات اعمال شده مذکور و تناقض آن با اصول حقوقی و بدیهیات اولیه قـانونی                  

 قانون بخش تعاونی در صورتی که       12 ماده   2ـ مستند به تبصره     1. گردد موارد زیر معروض می   
خروج عضوی از اعضاء سبب ورود خسارت و زیان به شرکت تعاونی گردد وی ملزم به جبـران                  

باشـد،   االسـالم مـی    این تبصره که ناشی از قاعده مترقی فقهـی الضـرر و الضـرار فـی               . است
در حـالی کـه بـا       . گردد  به منافع اعضاء شرکت می     متضمن حقوق اعضاء بوده و مانع ورود ضرر       

گردد و بخش مهمـی از       های مشمول لغو می    اجرای بخشنامه وزیر، عضویت کلیه اعضاء تعاونی      
های مـسکن بـا انحـالل        جمعی اعضای تعاونی    حقوق مالی و مادی اعضاء با لغو عضویت دسته        

ـ از آنجـائی کـه      2. گیرد ار می تعاونی دچار مخاطره گردیده و در معرض ضرر و زیان فاحش قر           
رسد، در بخشنامه اصـدار یافتـه        های اجرائی قوانین عادی به تصویب هیأت وزیران می         نامه آیین

ای به مرجع تصویب نشده است که این امر بـه منزلـه مـصوب نبـودن آن در                    وزیر تعاون اشاره  
ــ یکـی از اصـول       3. هیأت دولت است در این صورت بخشنامه مذکور فاقد اعتبار خواهـد بـود             

ماسبق نشدن قوانین است که مطابق آن بایـد اثـر قـانون را نـسبت بـه آتیـه                     حقوقی عطف به  
از مهمترین نتایجی که از این قاعـده بـه دسـت         . دانست و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد        

آید آن است که چنانچه حقوق ثابتی در زمان حکومت قانون قبلـی بـه وجـود آمـده باشـد،                      می
از این حقوق ثابت تحت عنـوان حقـوق مکتـسبه یـاد             . تواند آن را از بین ببرد      قانون جدید نمی  
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گردد، یعنی حقوقی که تحت شرایط قانونی معینی بـه دست آمده و آن شرایط عوض شـده                  می
شود، لذا اگـر در   باشد، با این حال آن حقوق به اعتبار شرایط زمان حدوث آنها معتبر شناخته می       

ه تحت شرایط و ضوابط خاص اساسنامه قانونی یک شرکت تعاونی نیز حقـوق ثـابتی               موردی ک 
تواند  برای اشخاص به وجود آمده و این شرایط بعداً تغییر نماید، اصالحات و تغییرات بعدی نمی               

موجب زوال حقوق مکتسبه قبلی گردد، زیرا این حقوق تحت شرایط قانونی وقت بوجود آمده و                
ـ با توجه به اینکه با اجرای بخـشنامه وزیـر تعـاون    4. شروع برخوردار استاز منشاء صحیح و م    

گردند، در نتیجـه موجبـات انحـالل شـرکت تعـاونی حـادث               کلیه اعضاء دفعتاً لغو عضویت می     
های مـسکن    گردد و از آنجائی که این نوع انحالل در قواره مقررات حاکم بر انحالل تعاونی               می

باشد، نوعی بدعت و قانون شکنی در نحوه مـدیریت           عاونی نمی  قانون بخش ت   54خصوصاً ماده   
باشـد، زیـرا قانونگـذار در مقولـه انحـالل و چارچوبهـای آن                های مسکن کـشور مـی      بر تعاونی 

تمهیدات منطقی الزم را در جهت رعایت غبطه اعضاء و حفـظ منـافع و پیـشگیری از ضـرر و                     
های مسکن فقط با اعمـال مفـاد         الل تعاونی بینی کرده است، در نتیجه انح      زیان مالی آنها پیش   

هـای غیرقـانونی و فاقـد      قانون بخش تعاونی میسور و مقدور خواهد بـود نـه بـا رویـه             54ماده  
مدیرکل دفتر حقوقی وزارت تعاون     . لذا درخواست ابطال بخشنامه مورد شکایت را دارد       . وجاهت

ــ در  1اند،   اعالم داشته27/12/1387 مورخ   80414در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره         
نامـه اجرایـی نمونـه        آیین 23موضوع اصالح تبصره یک ماده      (خصوص بخشنامه مورد شکایت     

نامـه اجرایـی    نظـر بـه اینکـه اصـل آیـین     )  اساسنامه شرکتهای تعاونی مسکن3 ماده  3تبصره  
 مجمـع   شود و پـس از تـصویب در        مربوطه از مقررات الحاقی به اساسنامه تعاونی محسوب می        

یابد، لذا هرگونه تغییر و اصالح بعدی مقررات آن نیز محتاج            عمومی شرکت، قابلیت اجرایی می    
بنابراین بخشنامه صادره قطع نظر از ماهیـت تغییـرات اعمـال          . باشد تصویب مجمع عمومی می   

ـ            نامه مذکور، حکم الزام آور یا قاعده آمره        شده بر مقررات آیین    ه ای را وضـع نمـوده تـا بـه مثاب
 نـسبت بـه ابطـال آن در دیـوان عـدالت             1های صادره از دستگاههای اجرایی به توان       بخشنامه

                                                 
  .صحیح است» بتوان«.  1
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ـ  در خصوص ایراد بند یک دادخواست مطروحه مبنـی بـر ورود ضـرر بـه                  2. اداری اقدام نمود  
عنه در صورتی قابلیت اجرا دارد که در         اعضاء شرکتها اوالً، اصالحات موضوع بخشنامه معترض      

بنابراین هـر شـرکتی بـه       . رکت به تصویب رسیده و اعضاء با آن توافق نمایند         مجمع عمومی ش  
ثانیاً، هـدف تعـاونی مـسکن بـا احـداث و واگـذاری واحـد                . فراخور حال خود عمل خواهد کرد     

مندی عضو از خدمات تعاونی استمرار عضویت        شود و پس از بهره     مسکونی به اعضاء محقق می    
 قانون شرکتهای تعاونی مـصوب  2یهی است طبق تعریف ماده بد. توجیه منطقی و قانونی ندارد 

 مالک عضویت در تعاونی احتیاج به خدمات شـرکت اسـت و پـس از رفـع احتیـاج            1350سال  
از سوی دیگر چنانچه عضویت فرد پـس از تحویـل واحـد             . دلیلی بر ادامه عضویت وجود ندارد     

ت در مجـامع عمـومی تعـاونی و        مسکونی استمرار یابد، حقوق مترتب بر عضویت از جمله شرک         
در تبصره یـک    . گردد امکان تصدی سمت هیأت مدیره نیز ادامه یافته و امور شرکت مختل می            

نامه یاد شده مالک قطع رابطه عضویت انتقال رسـمی ملـک اسـت کـه در                   آیین 23قبلی ماده   
د و بـا    شود و تعاونی مکلف است طبـق تعهـ         حالت جدید، انتقال رسمی تبدیل به یک تعهد می        

فــراهم آمــدن شــرایط ومقــدمات انتقــال رســمی، ماننداخــذ پایــان کــار ســاختمانی و تنظــیم  
 2ــ بـر خـالف اظهـار شـاکی در بنـد              3. صورتمجلس تفکیکـی، اقـدامات الزم را بعمـل آورد         

هـای مـسکن      اساسـنامه تعـاونی    3 مـاده    3نامه اجرائی نمونه تبـصره       دادخواست مطروحه آیین  
شود تا محتاج تصویب هیأت وزیران باشد، بلکه از مقررات           ن محسوب نمی  نامه اجرایی قانو   آیین

الحاقی به اساسنامه تعاونی است که صرفاً پس از تصویب در مجمع عمومی هر تعاونی قابلیـت                 
 قانون بخـش تعـاونی یکـی از وظـایف وزارت     66 ماده 2بدیهی است وفق بند  . باید اجرایی می 

نامه مـذکور نیـز بـر حـسب همـین            های تعاونی است و آیین     نامه ها و آیین   تعاون تهیه اساسنامه  
های تعاونی مسکن ابالغ شده است       وظیفه تدوین و جهت تصویب در مجمع عمومی به شرکت         

ــ در مـورد ایـراد مبنـی بـر تعـارض             4. و اصالحات بعدی آن نیز تابع همین تـشریفات اسـت          
 اساسـنامه مـورد عمـل       16 مـاده    2ره  بخشنامه با حقوق مکتسبه افراد، قطع نظر از اینکه تبـص          

ای نیست و تفاوت آن با مفاد تبصره یک اصـالحی مـاده             تعاونی موصوف متضمن حق مکتسبه    
نامه اجرایی، صرفاً اخذ سند است و تعاونی در هر حال متعهد به انتقال رسمی ملک بـه    آیین 22
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اعمـال اصـالحات در     عنـه و     ها در اعمـال بخـشنامه معتـرض        اعضاء ذینفع است، معهذا تعاونی    
 ـ در خصوص ایراد دائر بر اینکه اجرای بخشنامه موجب  5. نامه مصوب خود مختار هستند آیین

 23گردد، باید گفت در صورت صحت این ایراد تبصره یـک مـاده               لغو عضویت اعضاء دفعتاً می    
 16ده   مـا  2نامه اجرایی فعلی نیز متضمن آن است، زیرا وفق این تبصره همچنین تبـصره                آیین

امـا آنچـه شـاکی مـورد        . گـردد  اساسنامه مورد عمل تعاونی، عضویت اعضاء با اخذ سند لغو می          
توجه قرار نداده است، اینکه تحویل واحد مسکونی یا انتقال رسمی ملـک هـر دو بــه صـورت                    

بنابراین تعاونی طبق روال عادی و پایان ماموریت خـود          . گیرد بطئی و به مرور زمان صورت می      
 قانون  54العاده متشکل از اعضای موجود منحل گردیده و ماده           صمیم مجمع عمومی فوق   و با ت  

نامـه   الذکر و تاکید بر این نکته که اصل آیـین          علیهذا با عنایت به مراتب فوق     . شود نیز اجراء می  
عنـه صـرفاً پـس از طـرح در مجمـع عمـومی تعـاونی و                  اجرایی و به تبع آن بخشنامه معترض      

وذ و اعتبار حقوق یافته و قابل اجراء خواهد بود و هیچ حکم الزام آوری در آن                 تصویب اعضاء نف  
. وضع نگردیده است، لذا صدور حکم شایسته مبنی بر رد دعوی مطروحـه مـورد اسـتدعا اسـت           

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تـاریخ فـوق بـا حـضور رؤسـا و مستـشاران و دادرسـان                       
س از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح        البدل شعب دیوان تشکیل و پ      علی

  .نماید آتی مبادرت بـه صدور رأی می
  

  رأی هیأت عمومی
 مـوارد   1370 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهـوری اسـالمی ایـران مـصوب              54در ماده   

نظر به اینکه انحـالل شـرکتهای تعـاونی         . انحالل شرکتهای تعاونی تبیین و احصاء شده است       
باشـد، بنـابراین بخـشنامه شـماره         مستلزم انجام تشریفات و تحقق و اجتماع شرایط خاص مـی          

 که با وضع قاعده آمره موارد لغو عضویت اعضاء شرکت تعاونی را             30/4/1387 مورخ   25889/1
 قـانون اساسـی و مـاده        170اعالم داشته مغایر حکم مقنن است و مستنداً به قسمت دوم اصل             

  .گردد  قانون دیوان عدالت اداری ابطال می42 و ماده 19 یک و بند یک ماده
  )2/6/1388 مورخ 18781نقل از روزنامۀ رسمی شمارۀ(  
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 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخـشنامه شـماره            374رأی شماره    .3
   سازمان تأمین اجتماعی 10/9/1365 مورخ 546

               4/5/1388: تاریخ
              374 :شماره دادنامه
  87/825: کالسه پرونده
  .هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: مرجع رسیدگی

  .آقای امیر رحمتی: شاکی
 سازمان تـأمین    10/9/1365 مورخ   546ابطال بخشنامه شماره    : موضوع شکایت و خواسته   

  .اجتماعی
 کـشور   شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعالم داشته است، نظام امور اصناف          : گردشکار

گرفت که در زمان پیروزی انقالب اسالمی ایـن          قبل از انقالب توسط اتاقهای اصناف انجام می       
هـای   اتاقها مدت کوتاهی تعطیل و سپس وظایف آنها عیناً و با ارجـاع کلیـه سـوابق و پرونـده                   

هـای امـور صـنفی منتقـل و تغییـر نـام داد، کـه ایـن               صنفی و دارائی و لوازم و غیره به کمیته        
 شورای انقالب بـه شـورای       13/4/1359ها نیز بعداً به موجب قانون نظام صنفی مصوب           تهکمی

ها و حتی پرسنل در این شوراها، مجتمع و ادامـه            مرکزی اصناف تبدیل و کلیه سوابق و پرونده       
کما اینکه شوراهای مرکزی اصناف یاد شده نیز بعداً با توجه بـه قـانون نظـام صـنفی                   . کار داد 

کلیه کارکنان اتاقهای اصـناف     .  به مجمع امور صنفی تغییر نام یافت       1368سفند  جدید مصوب ا  
 مـدیریت فنـی وقـت سـازمان تـأمین           7/6/1356 مـورخ    16068سابق، بر اساس مجوز شماره      

 مشمول مقررات تأمین اجتماعی قـرار گرفتـه بودنـد کـه             1356اجتماعی از تاریخ اول شهریور      
های امور صـنفی      است که با تغییر نام این اتاقها به کمیته         بسیار طبیعی و معمول و مرسوم بوده      

اکنون به مجمـع امـور صـنفی، کـه هیچگونـه تغییـر                و سپس به شورای مرکزی اصناف و هم       
ماهیت اساسی در وظایف آن رخ نداده است مجوز صادره یاد شـده کماکـان در مـورد اتاقهـای                

 7بـر اسـاس مـاده       . ه مرحله اجراء درآید   اصناف از روز شروع به کار هر یک از کارکنان جدید ب           



     ماهنامۀ ویژۀ قوانین و مقررات         48
 

 

افراد شاغل در فعالیتهائی کـه تـا        (دارد،    که مقرر می   16/4/1354قانون تأمین اجتماعی مصوب     
انـد بـه تـدریج و بـر اسـاس            های تأمین اجتماعی نـشده     تاریخ تصویب این قانون مشمول بیمه     

 رفـاه اجتمـاعی، مـشمول       امکانات سازمان، به پیشنهاد هیأت مدیره سـازمان و تـصویب وزیـر            
روش ساری و جاری سازمان تأمین اجتماعی ایـن بـوده           ) مقررات این قانون قرار خواهد گرفت     
الذکر هر بار مجوز شمول بیمه کارکنان شاغل در گروهی           است که به تدریج طی تشریفات فوق      

ه سـازمان  ای بـرای هـر شـعب     از فعالیتها را به طور سراسری برای تمام کشور و یا بطور منطقـه             
 مـدیریت فنـی سـازمان تـأمین         7/6/1356 مــورخ    16068نمود کــه نــامه شـماره         صادر می 

 7اجتماعی بـه عنوان مجوز شمول بیمـه کارکنـان اتاقهـای اصـناف سـابق بـر اسـاس مـاده                      
بنابراین من بعد از آن صدور مجوز شـمول جدیـدی           . الذکر صادر و ابالغ و اجراء شده است        فوق

انگـاری بـدون      سازمان مذکور به علـت سـهل      . ت وجاهت قانونی نداشته است    برای همان فعالی  
بایست مـالک ادامـه بیمـه باشـد،          توجه به مجوز بیمه صادره قبلی که قانوناً و عرفاً و رسماً می            

 نمـوده و    10/9/1365 فنی در تـاریخ      546اقدام به صدور مجوز جدیدی تحت عنوان بخشنامه         
 اعالم داشته اسـت، لـذا متقاضـی صـدور رأی بـر              1/2/1365یخ  شروع بیمه  اینجانب را از تار      

سرپرسـت دفتر امور حقوقی و دعاوی سـازمان تـأمین          . باشـد ابطال بخشنامه مورد شکایت می    
 اعـالم   30/4/1387 مـورخ    11956اجتماعی در پاسخ بـه شـکایت مـذکور طـی نامـه شـماره                

افراد شاغل در فعالیتهایی که تا تاریخ        «  قانون تأمین اجتماعی مقرر داشته،     7ـ ماده   1اند،   داشته
اند به ترتیب زیر به پیشنهاد هیأت مدیره و          های اجتماعی نشده   تصویب این قانون مشمول بیمه    

الف ـ موارد مـذکور   . تصویب وزیر رفاه اجتماعی مشمول مقررات این قانون قرار خواهند گرفت
دریج و با توجه بـه امکانـات سـازمان اجـراء      این قانون به ت3ماده )  ـ و  ج ـ د ـ ه  (در بندهای 
 قـانون تـأمین اجتمـاعی بـه     3ماده ) ب(و ) الف(ب ـ موارد مذکور در بندهای  ..... خواهد شد و

تدریج و در صورتی اجراء خواهـد شـد کـه سـازمان وسـایل و امکانـات درمـانی الزم را بـرای                
 کـه بـه موجـب ایـن مـاده مـشمول        الزام کارفرمایان یا افرادی   . شدگان فراهم نموده باشد     بیمه

دیه حق بیمه از تاریخی است که بیمـه آنهـا از طریـق انتـشار               أشوند به ت   مقررات این قانون می   
 قانون تأمین اجتمـاعی نیـز تـصریح    48و طبق ماده » شود آگهی در روزنامه و یا کتباً اعالم می     
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 گروه جدیدی را مشمول بیمه       این قانون،  7از تاریخی که سازمان با توجه به ماده         « گردیده که   
شـدگان خواهـد بـود و         اعالم نماید، ملزم به انجام تعهدات قانونی طبق مقررات نسبت به بیمـه            

کارفرمایان موظفند حق بیمه را از همان تاریخی که گروه مزبور مشمول بیمه اعالم شده است                
رر از طرف کارفرمـا،     در صورت عدم ارسال صورت مزد در موعد مق        : تبصره. به سازمان بپردازند  

 ایـن قـانون     40خذی که طبـق مـاده       أشدگان را بر اساس م      تواند مزد یا حقوق بیمه     سازمان می 
در .  دهـد 1خذ پرداخت مزایای نقدی قراردأمبنای تعیین حق بیمه قرار گرفته است، احتساب و م 

تواند مزایای   شده به طریق مذکور میسر نباشد، سازمان می         مواردی که تعیین مزد یا حقوق بیمه      
بنـابراین مـستفاد از   . الحساب پرداخت نمایـد    حداقل مزد یا حقوق به طور علی       خذأنقدی را به م   

های امـور    قانون تأمین اجتماعی اوالً اتاقهای اصناف پس از انحالل تحت نظارت کمیته 7ماده  
وده و  صنفی و شوراهای مرکزی اصناف قرار گرفته است و مشمول قانون تـأمین اجتمـاعی نبـ                

ثانیـاً  . باشـد  مشمول قرار گرفتن آن مستلزم طی فرایند استـصوابی مقـرر در مـاده مـذکور مـی                 
همانگونه که از منطوق ماده یاد شده معلوم است، روند استصوابی مذکور تدریجی بوده و اساساً                
تابعی از عوامل مهمی همچون امکانات مالی و بازرسـی و نظـارت و نیـروی انـسانی و فـراهم                    

هـای موضـوع     باشد و به همین علت نیز شمول بیمـه          وسایل و تجهیزات درمانی الزم می      بودن
از .  قانون تأمین اجتماعی صراحتاً منوط به فـراهم شـدن امکانـات الزم گردیـده اسـت                 7ماده  

شـدگان    قانون تأمین اجتماعی اوالً تعهدات قانونی سازمان نسبت به بیمه48طرفی حسب ماده   
ن از تاریخ تصویب مشاغل جدید بوده و بر این اساس قبل از تاریخ شـمول                 قانو 7موضوع ماده   

ثانیـاً،  . باشـد  مزبور، سازمان ملزم به پذیرش سوابق و به تبـع آن انجـام تعهـدات قـانونی نمـی                  
گیرند، نـسبت بـه    کارفرمایان مکلفند از تاریخی که گروه جدیدی مشمول مقررات بیمه قرار می      

بنـابراین در اجـرای   . یمه کارکنان خود طبق مقررات اقدام نماینـد  ارسال لیست و پرداخت حق ب     
های امور صنفی و شوراهای مرکزی اصناف در سراسر کشور بـه             الذکر کارکنان کمیته   ماده فوق 
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 از همان تاریخ ملزم به پـذیرش سـوابق و بـه تبـع آن                این سازمان نیز  . اند اجتماعی قرار گرفته  
باشد و احتساب سوابق مورد نظر شاکی که مربوط بـه قبـل از تـاریخ                 انجام تعهدات قانونی می   

شمول مقررات تأمین اجتماعی نسبت به این قبیل افراد بوده به لحاظ عدم انطبـاق بـا مـوازین                   
 ادعای شاکی مبنـی بـر اینکـه کلیـه کارکنـان      ـ در پاسخ به2. باشد قانونی یاد شده میسور نمی    

 مـدیریت فنـی وقـت       7/6/1356 مـورخ    16068اتاقهای اصناف سابق براساس مجـوز شـماره         
 مشمول مقررات تأمین اجتماعی قرار گرفته بودند، که با تغییر نام این             1356سازمان از شهریور    

 هم اکنون نیز بـه مجمـع        های امور صنفی و سپس به شورای مرکزی اصناف و          اتاقها به کمیته  
گونه تغییر ماهیتی در وظایف آنها رخ نداده، مجـوز یـاد شـده در مـورد      امور صنفی و اینکه هیچ  

دارد، در اجـرای برنامـه تعمـیم مقـررات تـأمین          باشد، معروض مـی    بیمه کارکنان آنها معتبر می    
 قـانون نظـام     اجتماعی و بنابه درخواست وزارت بازرگانی و شوراهای مرکـزی اصـناف و طبـق              

 قانون تأمین اجتماعی در هیأت مدیره مطرح        7صنفی از تاریخ تشکیل آن، موضوع اجرای ماده         
و پس از طی تشریفات قانونی مورد تصویب قرار گرفته است و این بدین معناست که اتاقهـای                  
صنفی موردنظر شاکی در زمان انقالب اسالمی منحـل و پـس از آن بـه موجـب قـانون نظـام          

 با تاسیس جدیدی ایجاد و به تصویب رسیده است که طبـق مـاده               13/4/1359صوب  صنفی م 
دولت مکلف است با همکاری شورای مرکزی اصـناف تهـران           «   قانون مزبور مقرر گردیده       62

مقررات مربوط به بیمه درمانی از کارافتادگی، بازنشستگی و وظیفه افراد صنفی را ظرف سه ماه                
بنـابراین چنانچـه    . »هیه و پس از تصویب به مرحلـه اجـراء بگـذارد           بعد از تصویب این قانون ت     

منظور قانونگذار بر ادامه بیمه فعالیت شوراهای مرکزی اصناف بر اساس بیمه اتاقهـای اصـناف    
در حـالی کـه بـه       . گردیـد  بایست این موضوع در قانون یاد شده تـصریح مـی           بود، می  سابق می 

سیس ماهیت جدید امور اصناف، تکلیـف بیمـه         أ لحاظ ت   قانون مزبور این امر به     62موجب ماده   
کارکنان آن فعالیت را از زمان تصویب به عهده دولت قرار داده است، لذا از ایـن حیـث ادعـای                   

با عنایت بـه اینکـه بخـشنامه        . باشد و خواسته شاکی قابل پذیرش نیست       مطروحه صحیح نمی  
کـامالً منطبـق بـا قـانون مـذکور و در             قانون تأمین اجتماعی و      48 و   7عنه طبق مواد     معترض

راستای اجرای آن بوده و از سوی دیگر خواسته شاکی دائر بر ابطال بخشنامه یاد شـده مـستند                   
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های امور صـنفی     باشد و استنباط وی از تسری بیمه کارکنان کمیته         به هیچ دلیل و منطقی نمی     
 بـه هـیچ دلیـل قـانونی          مـستند  1/2/1365و شوراهای مرکزی اصناف به قبل از تاریخ شمول          

. باشد، لذا رد شـکایت مطروحـه مـورد اسـتدعا اسـت         باشد و خواسته وی فراتر از قانون می        نمی
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تـاریخ فـوق بـا حـضور رؤسـا و مستـشاران و دادرسـان                      

 شـرح  البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به             علی
  .نماید آتی مبادرت به صدور رأی می

  
  رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه سازمان تأمین اجتماعی در اجـرای وظـایف و مـسئولیتهای خـود در زمینـه                   
 1354 قانون تأمین اجتماعی مصوب      7توسعه و گسترش بیمه اجتماعی به شرح مادتین یک و           

 تحت پوشـش بیمـه      7/6/1356مورخ   16068کارگران اتاق اصناف را به شرح بخشنامه شماره         
قرار داده است و انحالل اتاقهای اصناف و تشکیل مجدد آنهـا بـا عنـاوین دیگـر مـسقط حـق          

 10/9/1365 فنـی مـورخ      546شده نیست، بنابراین بخشنامه شـماره         قانونی مکتسب افراد بیمه   
ز تـاریخ   سازمان تأمین اجتماعی که مفهم تسری مقـررات بیمـه در مـورد اشـخاص مزبـور از ا                  

 قانون  170شود و مستنداً به قسمت دوم اصل          است خالف قانون تشخیص داده می      1/2/1365
  .شود  قانون دیوان عدالت اداری ابطال می42 و ماده 19اساسی و ماده یک و بند یک ماده 

 )10/6/1388 مورخ 18788 نقل از روزنامۀ رسمی شمارۀ(

  
  

 10عدالت اداری درخصوص ابطال بنـد       هیأت عمومی دیوان    388 الی   377رأی شماره    .4
   هیأت وزیران 7/3/1387 مورخ   هـ39916ت/35095مصوبه شماره 

               4/5/1388: تاریخ دادنامه
      388 الی 377: شماره دادنامه
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ــده ــه پرونـ ، 557، 162، 946، 731، 729، 727، 818، 730، 828، 826، 87/161: کالسـ
87/193  

  .می دیوان عدالت اداریهیأت عمو: مرجع رسیدگی
نـژاد ـ منـصوره اسـماعیلی ـ پـروین        آقای حسین درخشنده ـ فرح اعظـم کیـائی   : شکات

رضـائی   اکبر مخلدی راد ـ محمدحسین فخیمی ـ علی   حجتی ـ عبداله اعتمادی ـ مهوش مهینی  
  .العابدین همدانلو نورمحمد شاهمرادی ـ سیدرضا رضویان ـ زین

 مـورخ      هــ  39916ت/35095 مـصوبه شـماره      10ل بنـد    ابطا: موضوع شکایت و خواسته   
  .  هیأت وزیران7/3/1387

اند، میزان اضافه حقوق سـال       های تقدیمی اعالم داشته     شکات به شرح دادخواست   : مقدمه
 7/3/1387 مـورخ   هــ 39916ت/35095 مـصوبه   10 بازنشستگان کشوری براساس بنـد       1387

ردیده است در حـالی کـه طبـق گـزارش بانـک              درصد تعیین و اعالم گ     10هیأت وزیران برابر    
باشد، لذا با توجه به آنکه مفاد        درصد می 19مرکزی جمهوری اسالمی ایران میزان تورم بیش از         

 کـه   8/7/1386 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب       125مصوبه مذکور با نص صریح ماده       
 که از طرف بانک مرکـزی       مقرر داشته، حداقل افزایش حقوق سالیانه به اندازه نرخ تورمی است          

 قـانون برنامـه چهـارم توسـعه اقتـصادی،           150گردد و مـاده      جمهوری اسالمی ایران اعالم می    
اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران که مقرر داشته، دولت موظف اسـت حقـوق کلیـه                 

هـای   کارکنان و بازنشستگان دولت را طی برنامه چهارم و در ابتدای هر سال برای تمامی رشته               
شغلی، متناسب با نرخ تورم افزایش دهد، مغایر بوده و فاقـد وجاهـت قـانونی اسـت، از ایـن رو        

الذکر و اعمال نرخ تورم مورد تایید بانک مرکـزی جمهـوری            مصوبه فوق  10تقاضای ابطال بند    
مشاور و مدیرکل دفتـر امـور حقـوقی         .  دارد 1387اسالمی ایران را در تعیین اضافه حقوق سال         

 ضـمن   9/6/1387 مـورخ    160866/4871 در پاسخ به شکایت مذکور طـی نامـه شـماره             دولت
 حوزه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه       9/6/1387 مورخ   47029/1802های شماره    تصویر نامه 

 مـــورخ 87/ص/8854 و 6/7/1387 مــورخ 87/ص/11507انــسانی ریاســت جمهــوری و   
اعالم داشته است، همانگونه که عنایت      . است وزارت رفاه و تأمین اجتماعی نموده        28/5/1387
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دارند، تکلیف دولت به افزایش حقوق بازنشستگان تابع میزان اعتباری اسـت کـه قانونگـذار در                 
 ماده واحـده قـانون      24بند  ) ب(نماید و براین اساس در جزء        بینی می  قانون بودجه سالیانه پیش   

ر گرفته شده اسـت و دولـت موظـف           اعتبار مشخص برای این منظور در نظ       1387بودجه سال   
. است مبلغ مندرج در قانون بودجه را برای افزایش حقوق بازنشستگان میان آنهـا توزیـع نمایـد                 

ساز و کار و مبالغ اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری به           ... « مقرر شده است،     24مطابق بند   
 000/000/000/400/7ب ـ افـزایش اعتبـار مـستمری بازنشـستگان      : شـرح زیـر تعیـین شـد    

بینـی شـده و افـزایش     طبیعی است پرداخت مبالغ بیشتر از آنچه در قانون بودجه پیش      » ....ریال
بیشتر حقوق بازنشستگان قانوناً امکان پذیر نبوده و انجام ایـن اقـدام منـوط بـه تـامین اعتبـار                     

ه مـدیریت   در نامه مدیرکل دفتر نظامهای استخدامی و دبیرخانه شورای معاونت توسع          . باشد می
 قـانون   126و سرمایه انسانی ریاست جمهوری آمده است، بـا عنایـت بـه قـسمت اخیـر مـاده                    

مدیریت خدمات کشوری که بر افزایش حقوق سـاالنه در حـد بودجـه مـصوب سـاالنه تاکیـد                    
 کـل کـشور، اعتبـار       1387 قانون بودجه سـال      24بند  ) ب(نماید و با توجه به اینکه در جزء          می

بینـی   ایش مستمری بازنشستگان در نظر گرفته شده، لذا میزان افزایش پیش        مشخصی برای افز  
بینی شده در قانون بودجه مـصوب        الذکر با توجه به اعتبار پیش      نامه فوق   تصویب 10شده در بند    

شده در قانون بودجـه       بینی مجلس شورای اسالمی مشخص گردیده و هیأت وزیران اعتبار پیش         
طبعاً تصویب افزایش حقـوق بازنشـستگان و وظیفـه بگیـران            . ستسال جاری را توزیع نموده ا     

 مورد اشاره، موجب مغایرت با احکام منـدرج در قـانون            10درصد موضوع بند    10بیش از میزان    
هـای   ریـزی بیمـه    در نامه مشاور معاونت و مـدیرکل دفتـر برنامـه          . گردید بودجه کل کشور می   

ست، با توجه به بررسیهای بعمل آمده در سـازمان         اجتماعی وزارت رفاه و تأمین اجتماعی آمده ا       
بازنشستگی از آنجا که به موجب بند یک مصوبه مورد شکایت تطبیـق حقـوق بازنشـستگان و                  

 قـانون مـدیریت خـدمات     110 و   109بگیران بایستی وفق جداول موضوع مـواد قـانونی            وظیفه
 ایـن مـصوبه بـه       10ر بنـد    درصد مندرج د  10کشوری انجام گیرد، لذا با اعمال ضرایب افزایش         

 قانون مزبور عمالً میزان افزایش حقوق بازنشـستگان و          110 و   109ارقام حاصله از اجرای مواد      
معهذا . باشد  می 1386بگیران مشمول صندوق بازنشستگی کشوری بیش ازنرخ تورم سال          وظیفه



     ماهنامۀ ویژۀ قوانین و مقررات         54
 

 

ـ     بلحاظ پوشش ضریب افزایش حقوق سالیانه بازنشستگان و وظیفه         ورم اعالمـی   بگیران با نرخ ت
باید اجرای مواد قانونی یادشده بـا اهتمـام و           از سوی بانک مرکزی، مغایرتی وجود نداشته و می        

در . جدیت بیشتری پیگیری شود که در این صورت این قبیل شکایات نیز منتفـی خواهـد شـد                 
 ــ 1نامه سرپرست اداره کل حقوقی قوانین و مقررات وزارت رفاه و تأمین اجتماعی آمده است،                 

 قانون مدیریـت خدمات کشوری برخالف آنـچه شاکی عنـوان نموده مقـرر داشـته              125مـاده  
که ضرایب حقوق مذکور در فصول دهم و سیزدهم این قانون در سـالهای بعـد از اولـین سـال               

گردد، افزایش   اجرای آن حداقل به اندازه نرخ تورم که هر ساله از سوی بانک مرکزی اعالم می               
ه حقوق بازنشستگان بـر اساس آنچه در قانون مدیریت خـدمات کشوری مقـرر             محاسب. یابد می

باشد که هیأت وزیران نیـز در بنـد یـک            گردیده، مقدمـه اعمال افزایش آن در سالهای بعد می        
ــ بـرای   2. مصوبه مورد اعتراض، صندوقهای بازنشستگی را موظف به اجرای آن نمـوده اسـت     

بینی شده به    های متفاوتی پیش    ت خدمات کشوری مهلت   اجرای قسمتهای مختلف قانون مدیری    
) لحاظ نمودن نرخ تـورم در ضـریب حقـوقی         (عنوان مثال در خصوص موضوع این دادخواست        

دولت مکلف گردیده که بعد از اتمام سال اول اجرای قانون با توجه به نرخ تـورم اعـالم بانـک                     
ه سـال اول اجـرای ایـن قـانون در           مرکزی حقوق بازنشستگان را افزایش دهد، لیکن از آنجا ک         

یابد دولت تا این زمان فرصت دارد که به این تکلیف خـود عمـل                 خاتمه می  14/9/1387تاریخ  
نماید، اعطای این مهلت منطقی است، زیرا تطبیق وضـعیت پرداختـی بازنشـستگان بـا قـانون                  

ات کـشوری    قانون مدیریت خـدم    64در تبصره ماده    . باشد جدید مستلزم صرف وقت زیادی می     
در مورد میزان افزایش حقوق شاغلین و بازنشستگان ایـن چنـین عنـوان گردیـده کـه میـزان                    

بایـست در الیحـه      افزایش ضریب ریالی حقوق این افراد با توجه به شاخص هزینه زندگی مـی             
به این ترتیب و از آنجا که       . بینی و به تصویب مجلس شورای اسالمی برسد        بودجه ساالنه پیش  

ایان سال امکان اعالم نرخ تورم ساالنه توسط بانـک مرکـزی وجـود نـدارد، افـزایش         پیش از پ  
در خاتمـه شـایان     . شـود  حقوق کارکنان دولت اعم از بازنشستگان در عمل با مشکل مواجه می           

 مصوبه مورد اعتراض، جهت کـاهش       10 در بند    1387ذکر است، هیأت وزیران در ابتدای سال        
درصدی حقـوق ایـشان     10 افزایش قدرت خرید ایشان به افزایش        منشاء تورم به بازنشستگان و    



 55       آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: سوم  بخش
 

 

نفسه هیچ مغایرتی با اجرای دقیق قانون مدیریت خدمات کشوری در مـورد              اقدام نموده که فی   
هیـأت عمـومی دیـوان در تـاریخ فـوق بــا حـضور رؤسـا و                  . تعیین حقوق بازنشستگان نـدارد    

یل و پـس از بحـث و بررسـی و انجـام             البدل در تـاریخ فـوق تـشک       مستشاران و دادرسان علی   
  .نماید مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می

  
  رأی هیأت عمومی

قانونگذار به منظور برقراری تعادل و توازن بین قدرت خرید مایحتـاج ضـروری کارکنـان                
ه اقتـصادی،    قـانون برنامـه توسـع      150شاغل و بازنشسته دولت و نـرخ تـورم، بـه شرح مـاده           

اجتماعی و فرهنگی جمهوری  اسالمی ایران، دولت را موظف کرده است، حقوق کلیه کارکنان               
 قـانون مـدیریت خـدمات       125و بازنشستگان دولت را متناسب با نرخ تورم و بـه موجـب مـاده              

 حداقل به اندازه نرخ تورم که هر ساله از سوی بانک مرکـزی جمهـوری                1386کشوری مصوب 
 کل کشور نیز    1387 قانون بودجه سال     24گردد، افزایش دهد و در بند         اعالم می  اسالمی ایران 

دولت موظف است افزایش سنواتی کلیه شاغلین و بازنشستگان کشوری          « تاکید شده است که     
و لشگری مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری را بر اسـاس مقـررات قـانون مـذکور اجـراء                   

ص یافته بابـت افـزایش اعتبـار مـستمری بازنشـستگان بـه       نظر به اینکه بودجه تخصی    » .نماید
القاعده نافی هدف اصولی و احکـام صـریح           قانون مذکور علی   24بند  ) ب(میزان مندرج در شق     

قانونگذار در باب تکلیف دولت به افزایش حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران بـه میـزان نـرخ                  
متضمن تفـویض اختیـار تعیـین افـزایش         تورم اعالم شده از طرف بانک مرکزی در هر سال و            

نامـه    تـصویب 10حقوق مذکور بدون رعایت ضوابط مقرر در حکم مقنن نیـست، بنـابراین بنـد             
 هیأت وزیران که به موجـب آن افـزایش حقـوق            7/3/1387 مورخ     هـ39916ت/35095شماره  

شـستگی  بگیـران و مـشترکان صـندوقهای بازن         بازنشستگی و وظیفه تمام بازنشستگان و وظیفه      
 درصد و کمتر از میـزان نـرخ تـورم           10 معادل   1387کشوری و نیروهای مسلح از ابتدای سال        

 قـانون  170شود و مستنداً به قسمت دوم اصل  تعیین شده است، مغایر قانون تشخیص داده می     
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 قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ       42 و ماده    20 و ماده    19اساسی و ماده یک و بند یک ماده         
  .گردد ب مصوبه مزبور ابطال میتصوی

  )10/6/1388 مورخ 18788 نقل از روزنامۀ رسمی شمارۀ(
 

 هیــأت عمــومی دیــوان عــدالت اداری درخــصوص ابطــال  391، 390، 389رأی شــماره  .5
 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و        187نامه اجرائی ماده      آیین 2تبصره الحاقی به ماده     

   ایرانفرهنگی جمهوری اسالمی
                         4/5/1388: تاریخ

                  391، 390، 389: شماره دادنامه
  904، 873، 87/817: کالسه پرونده
  .هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: مرجع رسیدگی

  .ـ مهراندخت تابانی2ـ آقای محمدرضا رامز 1: شکات
 187نامـه اجرائـی مـاده         آیـین  2ماده  ابطال تبصره الحاقی به     : موضوع شکایت و خواسته   

  .قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران
عنـه در پـی تعـدد        اند، مـشتکی   شکات به شرح دادخواست تقدیمی اعالم داشته      : گردشکار

ن نقض و ابطال تصمیماتش در دیوان عدالت اداری، با تمسک به نظریه تفسیری شورای نگهبا              
 قانون اساسی با تعریف نظریه شورای نگهبان و بدون توجه به ذکـر صـریح مـاده                  170از اصل   

 و تبـصره آن مـشعر بـر صـالحیت دیـوان در              19 قانون دیوان عدالت اداری، ناظر به مـاده          42
نامـه اجرایـی     رسیدگی به تصمیمات غیرقضایی قوه قضائیه عبارت ذیل را جهت الحاق به آیین            

تبـصره ـ   «  برنامه سوم توسعه به توشیح ریاست قوه قـضائیه رسـانیده اسـت،     قانون187ماده 
کلیه تصمیمات هیات اجرایی از جمله در مورد تشخیص صالحیت علمی و عمـومی داوطلبـان                

عنه با ایـن اقـدام ضـمن         لذا، مشتکی » .باشد قطعی بوده و قابل اعتراض در مراجع قضایی نمی        
 قانون اساسی شـده کـه اشـعار         34ان مرتکب تقابل با اصل      سوء استفاده از تفسیر شورای نگهب     
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توان از مراجعه به دادگاهی کـه     دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هیچ کس را نمی          «دارد   می
عبـارت قطعـی و غیرقابـل اعتـراض،         » .به موجب قانون حق مراجعه بـه آن را دارد منـع کـرد             

 از مراحل متعدد رسـیدگی بـوده و         مختص احکام قضایی و با تصریح نص قانون و آن هم پس           
باشد و بخـشنامه و دسـتورالعمل،    در موارد عادی دیگر محتاج قانون و از خصائص قانونگذار می        

نامـه   عنـه بـه آیـین    قادر به ایجاد چنین تاسیسی نیست، منصرف از آنکه تبصره الحاقی مشتکی    
سـیاق عبـارت مـذکور      . معنونه تصمیم اداری است و نه قضایی که در صالحیت دیـوان نباشـد             

هـر  « : دارد باشد که مقـرر مـی    قانون مجازات اسالمی می570مغایر نظر مقنن در اصالح ماده   
یک از مقامات و مامورین وابسته به نهادها و دستگاههای حکـومتی، بـر خـالف قـانون آزادی                   

د، عـالوه  شخصی افراد ملت را سلب کند، یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نمای   
 3 مـاه تـا   2بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی بـه حبس از               

شـود لـذا     مقامات مندرج در این ماده شامل قـوه قـضائیه  هـم مـی              » .سال محکوم خواهد شد   
عنه که نافی حق دادخواهی افراد از هیچ یک از مراجع قضایی             عبارت تهیه شده توسط مشتکی    

به موجب  . باشد  قانون مجازات می   570 قانون اساسی و ماده      34ارض کامل با اصل     است در تع  
لهذا استفاده از   . است) اداری( مصوبات هیأت اجرایی،     187نامه ماده     آیین 2ـ نص صریح ماده     1

 رسـیدگی بـه     9/3/1385 قـانون دیـوان عـدالت اداری مـصوب           19مفهوم مخالف تبصره ماده     
شایان ذکر اسـت آراء     . های دیوان عدالت اداری است      داد صالحیت عنه، در ع   شکایت از مشتکی  

 185متعدد صادره از هیأت عمومی در ابطال تصمیمات اداری غیرقضایی همچون رأی شـماره               
. باشـد   در ابطال بخشنامه معاون طرح و برنامه قوه قضائیه ـ از آن جمله می 20/3/1386مورخ 

باشد مصوبات اداری را خارج از صالحیت دیـوان          عنه که خود حقوقدان می     پس چگونه مشتکی  
عدالت اداری دانسته و پیشنهاد ایجاد مصونیت مرکز متبوعش را آن هـم، نـه فقـط در مقابـل                    

  نـامبرده در پیـشنهاد خـود عبـارت         . نمایـد  دیوان عدالت اداری، بلکه در کلیه مراجع قضایی می        
وان عدالت اداری و نقض و ابطال       پذیرش مکرر اعتراضات معترضان به تصمیمات مرکز در دی        «

را ذکر کرده بود که این امر خود مؤید صالحیت دیوان و ایضاً عدم اسـتحکام   » تصمیمات مرکز 
ــ صـالحیت    2. گردیده است  عنه بوده که منجر به ابطال در دیوان می         تصمیمات مرکز مشتکی  
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بـل اعتـراض بـودن    عنـه در غیرقا  دیوان عدالت اداری به موجب قانون است و پیشنهاد مشتکی      
مصوبات هیأت اجرایی که اداری است ـ در مراجع قضایی بسیار فراتـر از حـدود اختیـارات وی     

: بنـد دوم شـکایت    . تواند در تقابل و تعارض و تنـافی بـا قـانون قـرار گیـرد                بوده و تصمیم نمی   
اسـی   طی دستورالعملی بر خالف قانون، فعالیت موازی کارشن        1386عنه از ابتدای سال      مشتکی

 قـانون، کـانون     33اوالً وفـق مـاده      . رسمی دادگستری را با وکالت ممنوع اعـالم کـرده اسـت           
توانند در حـین اشـتغال        حتی قضات نیز می    18/1/1381کارشناسان رسمی دادگستری مصوب     

توانند این امر مـورد      پروانه کارشناسی رسمی دادگستری داشته باشند و قدر متیقن وکال نیز می           
تنهـا ممنوعیـت    : ثانیـاً . باشد  قانون برنامه سوم توسعه نیز نمی      187نامه ماده    آیینممنوعیت در   

 الیحـه قـانونی اسـتقالل وکـال         10الوکاله مندرج درماده    برای وکال اشتغال دولتی وافراد ممنوع     
: ثالثـاً .  بوده و ذکری از ممنوعیت فعالیت کارشناسی با وکالت نشده اسـت            5/12/1332مصوب  

عنه موید عدم استحکام     وانه توأم و اعطای مجوز فعالیت موازی از مرکز مشتکی         سابقه صدور پر  
رابعاً به عنـوان دلیـل دیگـر درعـدم اسـتحکام            . باشد نظرات و دستورالعمل های صادره آن می      

عنـه و کـار گـروه        دستورالعمل مورد بحث آنکه در موارد حادث ابتدائاً جهت اخذ نظـر مـشتکی             
شود در صورتی که اگـر دسـتورالعمل از قـدرت قـانون و             مل می أ ت عنه کارشناسی مرکز مشتکی  

خامـساً، تـصمیم    . شـد  های قانونی برخوردار بود در اولین مرحله باعث پاسخ منفی مـی            نامه آیین
مشابهی از سوی شورای عالی کارشناسی رسمی دادگستری در عدم اعطای پروانـه کارشناسـی               

سادساً، مبادرت بـه ایـن      . عنه است  ساس بدعت مشتکی  به وکیل وجود ندارد و این امر صرفاً برا        
مـل  أامر از سوی بخش منتسب به دستگاه قطعاً که خود عالم و عامل به قوانین بـوده محـل ت                   

 مـوارد   187نامـه مـاده       بند شرایط متقاضـیان از آیـین       5از ماده   ) ز(وفق ذکر صریح شق     . است
این امر منطبق با اصل     . ری، ذکر شده است   مغایر با وکالت، اشتغال دولتی و سردفتری یا دفتریا        

 مـستفاد از   و ایـضاً 24/4/1354 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 15 قانون اساسی ـ ماده  141
 و فراز آخر و عبـارت  5/12/1333 قانون استقالل کانون وکال مصوب 10مفهوم و منطوق ماده  



 59       آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: سوم  بخش
 

 

ــاده 1آخــرای ــانون کارشناســی رســمی دادگــستری مــصوب  33 م   . باشــد  مــی18/1/1381 ق
و افـراد   » چون غیرقانونی اسـت   «نامه الحاق نشده     ـ دستورالعمل مورد شکایت، رسما به آیین      2

هـای    و مندرجات آگهی   187نامه ماده    متقاضی وکالت و مشاوره حقوقی با مطالعه قانون و آیین         
فتری  قـانون اساسـی و اشـتغال سـرد         141فراخوان جذب، تنها مورد مغایر را همان موارد اصل          

هـای   دانند و متقاضیان کارشناسی پس از طی مراحل متعدد و صرف زمان طوالنی و هزینه               می
شوند، دسـتورالعملی کـه از ابتـدا         معتنابه، هنگام تحلیف، با دستورالعمل مورد شکایت مواجه می        

 از  ایـن امـر خـود     . مورد اطالع آنان قرار نگرفته تا اصوالً با آگاهی از آن وارد این چرخه نشوند              
ـ به موجب   3.  از سوی دستگاه قضا است     2مصادیق اضرار به غیر و قبح عقاب بالبیان آن همف         

 وظایف و مسئولیت ها و تکالیف و موارد تخلف و مجازاتهای مشاورین حقوقی              27 و   24مادتین  
 همان موارد قوانین وکالی دادگستری و کارشناسـان رسـمی           187نامه ماده    و کارشناسان آیین  

 صـورت گرفتـه ولـی در        3چگونه در ایجاد انطباق با قانون، طابق نعل به نعل         .  است دادگستری
. شـوند  عدم ممنوعیت جمع بین کارشناسی و وکالت، مفـاد همـان قـوانین نادیـده گرفتـه مـی                  

عنه و مرکز متبوعش با تـصمیم و دسـتورالعمل، فراتـر از قانونگـذار فهـیم و قـانون                     آیامشتکی
نامه   آیین 2از ماده   ) و(عنه در تجویز بند       صورت ادعای مشتکی   ـ در 4!! مصوب مجلس هستند؟  

دارد  گذاری در موارد مسکوت، در پاسخ اعـالم مـی            و اختیار هیات اجرایی در سیاست      187ماده  
عنه نسبت به مورد مسکوت نیست زیرا جواز جمع بین کارشناسـی و              تصمیم غیرقانونی مشتکی  

نامـه نیـز بالـصراحه در        به آنها هدایت شده و در خود آیین       نامه   وکالت در قوانین مذکور که آیین     
نامه است  شرایط متقاضیان ذکر شده، وجود دارد و این تصمیم عمالً در تعارض با قوانین و آیین               

با توجـه بـه روح ایـن        « دارد    بند مذکور که اشعار می     4بخصوص عبارت آخرای  . نه حل سکوت  
نامـه   توجهی به آیین    تورالعمل مورد شکایت در عین بی     دس» نامه و قوانین و مقررات موجود      آیین

                                                 
  .مورد نظر بوده است» آخر«کلمه  رسدبه نظر می.  1
  .مورد نظر بوده است» هم«رسد کلمه به نظر می.  2
  .صحیح است» طابق النعل بالنعل«رت به صو.  3
  .مورد نظر بوده است» آخرا«کلمه  رسدبه نظر می.  4
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رئـیس مرکـز امـور مـشاوران حقـوقی، وکـالء و          . باشـد  اعتباری به قوانین اشاره شده مـی        و بی 
ک مـورخ   /م/3440/874کارشناسان قوه قضائیه در پاسخ به شکایت مذکور طـی نامـه شـماره               

مـتن دادخواسـت تـسلیمی، موضـوع        اند، حسب اظهارنظر مـشارالیه در         اعالم داشته  6/6/1387
نامه  آیین. باشد  می 187نامه ماده    شکایت وی پیرامون تصمیمات هیأت اجرایی و همچنین آیین        

نامـه    همـین آیـین    2 و اصالحات آن مصوب ریاست قوه قضائیه است و طبـق مـاده               187ماده  
 تصمیم هیأت   باشد و بنا به    سیاستگذاری و خط مشی اجرایی این مرکز توسط هیأت اجرایی می          

تواند همزمان کارشناس و وکیل باشد، علیهذا این مرکز مجری تصمیمات            اجرایی، یک فرد نمی   
باشـد در نتیجـه، طـرف        هیأت اجرایی که در رأس آن معاون اول قوه قضائیه قـرار دارنـد، مـی               

ی همچنین ابطال تصمیمات هیأت اجرای    . شکایت مشارالیه با موارد معنون این مرکز نخواهد بود        
 خارج از صالحیت دیوان عـدالت اداری اسـت کـه سـابقاً در آراء                187نامه  اجرایی ماده      و آیین 

هیـأت عمـومی دیـوان    . باشد متعدد شعبات دیوان به آن تصریح نموده که نمونه آن پیوست می   
البـدل شـعب دیـوان       عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسـان علـی              

از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت بـه صـدور   تشکیل و پس   
  .نماید رأی می
  

  رأی هیأت عمومی
 قـانون اساسـی   170الف ـ قانونگذار با عنایت بـه هـدف اصـولی حکـم مقـرر در اصـل        

 قـانون دیـوان عـدالت اداری    19جمهوری اسالمی ایران به شرح ماده یـک و بنـد یـک مـاده            
هـا و سـایر نظامـات و مقـررات           نامـه   رسیدگی به اعتراض نسبت به مطلق آیـین        1385مصوب  

کننـده آن را بـا رعایـت     دولتی خالف قانون یا شرع یا خارج از حدود صـالحیت مقـام تـصویب     
نظـر بـه    . مقررات قانونی مربوط در صالحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار داده است            

قوه مجریه و عدم تسری آن به مصوبات قـوه قـضائیه کـه              اینکه حصر حکم مقنن به مصوبات       
 قـانون  19واجـد ماهیت و اوصاف تصمیمات قضائی قوه قضائیه موضـوع تبـصره ذیـل مــاده             

شود، بـا   باشد و از مصادیق مصوبات دولتی در معنی و مفهوم عام کلمه محسوب می     مذکور نمی 
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، بنابراین ایراد بـه صـالحیت هیـأت    هدف اساسی و عموم و اطالق حکم قانونگذار منافات دارد        
ها و سایر مصوبات     نامه عمومی دیوان در خصوص رسیدگی به اعتراض اشخاص نسبت به آیین          

 قانون دیوان عدالت اداری رسـیدگی بـه   13 ماده 2ب ـ به موجب بند  . قوه قضائیه وارد نیست
از هیأتهـا،  اعتراض نـسبت بـه تـصمیمات و آراء قطعـی کلیـه مراجـع اختـصاصی اداری اعـم                

کمیسیونها و شوراها و نظائر آنها منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات و یا مخالف با آنها در                   
بنـابراین  . شـده باشـد     صالحیت شعب دیوان قرار دارد، مگر در مواردی کـه در قـانون مـستثنی              

 سـوم    قـانون برنامـه    187نامـه اجرائـی مـاده       آیین 2اطالق قسمت اخیر تبصره الحاقی به ماده        
توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران که متضمن عدم قابلیت اعتراض             
نسبت به تصمیمات هیأت اجرایی مقرر در تبصره مزبور و نفی صالحیت دیوان در رسیدگی بـه                 

شود و مستنداً بـه قـسمت دوم اصـل           این قبیل تصمیمات است، مغایر قانون تشخیص داده می        
 قانون دیوان عدالت اداری ابطـال       42 و ماده    19ی و ماده یک و بند یک ماده          قانون اساس  170
ج ـ نظر به اینکه از طرف شاکی در خصوص اعتراض به ممنوعیت اشتغال بـه شـغل    . گردد می

مشاور حقوقی و کارشناسی در زمان واحد، مصوبه خاصی ارائه نشده است، بنابراین اعتـراض در    
  . رسیدگی در هیأت عمومی دیوان نیستاین قسمت به جهت مذکور قابل

 )10/6/1388 مورخ 18788 نقل از روزنامۀ رسمی شمارۀ(

  
 1/3 هیـــأت عمـــومی دیـــوان عـــدالت اداری درخـــصوص ابطـــال بنـــد 412رأی شـــماره .6

   سازمان تأمین اجتماعی 28/8/1375 مورخ 30380/52دستورالعمل شماره 
            18/5/1388: تاریخ

          412: شماره دادنامه
  87/653: کالسه پرونده
  .هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: مرجع رسیدگی

  .آقای محمدرضا رضوانی: شاکی
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 مــورخ 30380/52 دســتورالعمل شــماره 1/3ابطــال بنــد : موضــوع شــکایت و خواســته
  . سازمان تأمین اجتماعی28/8/1375

 قـانون   6وجب مـاده    شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعالم نموده است، به م         : گردشکار
 مجلس شـورای    31/3/1374تسهیالت استخدامی و اجتماعی جانبازان انقالب اسالمی مصوب         

اسالمی و تبصره آن، کلیه دسـتگاههای مـشمول ایـن قـانون مکلـف بـه پرداخـت کـسورات                     
بازنشستگی سهم مستخدم و کارفرما برای مدت خدمت در جبهه و مدت معالجـه جانبـازان بـر              

سازمان تأمین اجتمـاعی در اجـرای ایـن قـانون           . اند ذیربط گردیده » مراجع« از  اساس استعالم   
نمایند، که با دقت نظر در        می 28/8/1375 مورخ   30380/52اقدام به صدور دستورالعمل شماره      

گردد، بخشی از مفاد مندرج در آن ارائه گواهی خدمت در جبهه توسـط       آن مالحظه می   1/3بند  
گردیـده  » مرجع« ان انقالب اسالمی که منحصر و محدود فقط به یک واحد بسیج سپاه پاسدار  

در مغایرت و تناقض کامالً بارز و آشکار با نظر قانونگذار، اصل، روح و خواسـته قـانون بـوده و                     
موجب محرومیت و تضییع حق و حقوق بخش اعظم و قـشر کثیـری از بیمـه شـدگان جانبـاز                     

تأمین اجتماعی که از سوی سایر نهادها و ارگانهـای     های   انقالب اسالمی مشمول قانون و بیمه     
لذا . اند، شده است   های جنگ تحمیلی اعزام گردیده     نظامی و انتظامی و جهاد سازندگی به جبهه       

مین شرایط الزم جهت کلیـه جانبـازان قانونگـذار بـه اسـتناد مجموعـه                أدر راستای حمایت و ت    
 قـانون   6 جمهـوری اسـالمی در مـتن مـاده           االجراء نظام مقدس   قوانین و ضوابط جاری و الزم     

 تمـامی دسـتگاهها و واحـدهای        31/3/1374تسهیالت استخدامی و اجتماعی جانبازان مصوب       
مشمول این قانون رامکلف به افزودن مدت خدمت در جبهه و معالجـه جانبـاز از هـر نظـر بـه                      

ت، کـه ایـن     سنوات خدمت قابل قبول بازنشستگی بدون پرداخت کسور بازنشستگی نموده اسـ           
امر الزاماً از طریق استعالم از مراجع ذیربط صورت خواهد پذیرفت و مجلـس شـورای اسـالمی               

 قانون کـار و الحــاق یـک تبـصره بــه آن              14طی طرح استفساریه قانون اصالح تبصره ماده        
 بـه نوعی دیگر اشاره دارد که کلیه مشمولین قانون تامین اجتماعی که به              30/1/1383مصوب  

. باشند پردازند مشمول قانون مذکور می     و به سازمان تأمین اجتماعی حق بیمه خود را می         هر نح 
گردد، سازمان تأمین اجتماعی در مغایرت وخالف نظـر قانونگـذار بـا صـدور                لیکن مالحظه می  
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شده از یک مرجـع منفـرد و    های ارائه  فقط گواهی1/3الذکر در طی بند      دستورالعمل شماره فوق  
نمایـد و گـواهی و مـدارک          و مالک عمل قرار داده و در اجراء قانون اقدام مـی            خاص را مدنظر  

این در حـالی اسـت کـه مراجـع     . ارائه شده سایر مراجع را مورد پذیرش و قبول قرار نداده است  
های مربوطه جهـت رزمنـدگان اسـالم و          مسئول و متولی امور جنگ، اعزام نیرو، صدور گواهی        

باشند و در این ارتباط فقط و         جمهوری اسالمی مختلف و متعدد می      کلیه ایثارگران نظام مقدس   
لـذا متقاضی ابطال   . باشد فقط یک واحد و یا یک مرجع مسئول و متولی کلیه امور نبوده و نمی              

سرپرست دفتر امور حقوقی و دعـاوی سـازمان تـأمین           . باشد الذکر می   دستورالعمل فوق  1/3بند  
انـد،    اعالم داشته10/3/1388 مورخ   7844ر طی نامه شماره     اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکو     

 30/1/1383 قانون کار و الحـاق یـک تبـصره بـه آن مـصوب        14ـ قانون اصالح تبصره ماده      1
 به عنوان تبصره یک 2/7/1368کار مصوب  قانون14مقررنموده است، ماده واحده ـ تبصره ماده 

مـدت خـدمت نظـام     : تبصره یـک  : گردد به شرح ذیل اصالح و تبصره دیگری به آن الحاق می          
وظیفه شاغلین مشمول قانون کار یا شرکت داوطلبانه آنان در جبهه قبل از اشـتغال و یـا حـین                    

اعتبار مورد نیاز   . گردد اشتغال جزء سوابق خدمتی آنان نزد سازمان تأمین اجتماعی محسوب می          
 آخر فرد بیمـه شـده تـامین         برای اجرای این قانون از محل دریافت میانگین حق بیمه دو سال           

 قـانون  76 مـاده  2آن دسته از بیمه شدگانی که مشمول اصـالحیه تبـصره         : 2تبصره  . گردد می
 مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند بـه شـرط آن کـه             14/7/1380تأمین اجتماعی مصوب    

 های نبرد حق علیه باطل طی نموده یا حضور داوطلبانـه در            خدمت نظام وظیفه خود را در جبهه      
مـاده  . شود جبهه داشته باشند، سوابق خدمتی آنان جزء کارهای سخت و زیان آور محسوب می             

 نیز مـدت خـدمت      31/3/1374 قانون تسهیالت استخدامی جانبازان انقالب اسالمی مصوب         6
جبهه را براساس استعالم از مراجع ذیربط جزء سنوات خدمت قابل قبول دانسته اسـت، منتهـی            

ـ در اجـرای قـانون یادشـده و در جهـت تنظـیم رابطـه                2. اء ننموده است  مراجع ذیربط را احص   
نیروهای مسلح با سازمان تـأمین اجتمـاعی سـتاد کـل نیروهـای مـسلح مبـادرت بـه صـدور                      

 نموده و در متـن آن هدف از تنظـیم          15/1/1385ن مورخ   /4/م/1/01/716دستورالعمل شماره   
یروهای مسلح با سازمان تأمین اجتماعی، تعیـین       دستورالعمل مذکور را عالوه بـر تنظیم رابطه ن       



     ماهنامۀ ویژۀ قوانین و مقررات         64
 

 

های مورد نیاز خدمت دوره ضرورت و یا حضور داوطلبانـه افـراد در       مراجع و نحوه صدور گواهی    
جبهه ذکر نموده است و در ادامـه در بخـش تعـاریف، نیروهـای مـسلح جـایگزین سـتاد کـل                       

الب اسالمی، نیروی انتظامی،    نیروهای مسلح ارتش جمهوری اسالمی ایران، سپاه پاسداران انق        
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمانهای وابسته گردیده است و در بخش دستورات               

الف ـ گواهی مبنی بر حضور داوطلبانه افراد در جبهه صرفاً بایستی  : هماهنگی نیز مقرر گردیده
ای مسلح صرفاً مجـاز بـه   ب ـ نیروه . از طریق نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران صادر گردد

های صـادره از   ج ـ سازمان بایستی گواهی . باشند صدور گواهی انجام خدمت وظیفه عمومی می
هـای صـادره از نیروهـای        نیروهای مسلح را صرفاً درموردانجام خدمت وظیفه عمومی و گواهی         

تـساب حـق    های نبرد مـالک اح     مقاومت بسیج سپاه را صرفاً در مورد حضور داوطلبانه در جبهه          
لذا سازمان تأمین اجتماعی وفق دستورالعمل یاد شده موظـف بـه            . بیمه و بازنشستگی قرار دهد    

باشد کـه از ناحیـه       شدگانی می   های نبرد حق علیه باطل بیمه      پذیرش گواهی داوطلبانه در جبهه    
 بنـابراین سـازمان در    . نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقالب اسالمی صادر گردیده اسـت          

 مشترک فنـی و     6اجرای قانون مزبور و دستورالعمل یاد شده مبادرت به صدور بخشنامه شماره             
 21/12/1384 مـورخ    111608/5000درآمد نموده و عـالوه بـر آن طـی دسـتورالعمل شـماره               

ـ شاکی مدعی اسـت کـه در   3. مراتب را جهت اجرا به کلیه واحدهای اجرایی ابالغ نموده است        
 31/3/1374ت استخدامی و اجتماعی جانبازان انقـالب اسـالمی مـصوب     قانون تسهیال  6ماده  

مجلس شورای اسالمی مدت خدمت در جبهه و مدت معالجه جانبازان را منوط بـه اسـتعالم از                  
عنـه منحـصر و محـدود بـه یـک مرجـع              مراجع ذیربط نموده که این امر در بخشنامه معترض        

دستورالعمل صادره از ناحیه ستاد کـل نیروهـای         در این ارتباط الزم به ذکر است        . گردیده است 
ستاد کـل، آجـا، سـپاه و نیروهـای          : مسلح، کلیه نیروهای ذیربط را شامل گردیده که عبارتند از         

انتظامی و سازمانهای تابعه وزارت دفاع و پـشتیبانی نیروهـای مـسلح و سـازمانهای تابعـه کـه              
بنابراین مالحظـه  . ه خود را صادر نمایند  مجازند گواهی مربوط به کارکنان وظیفه سازمان متبوع       

گردد مرجع صالح جهت صدور گواهی حضور در جبهه بر حسب اینکه افراد در چه قالبی بـه                   می
اند، مطابق دستورالعمل ستاد کـل نیروهـای مـسلح کـه مرجـع صـالح جهـت                   جبهه اعزام شده  
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ر گواهی حـضور    درهر حال، مرجع صالح جهت صدو     . باشد تشخیص این امور است، متفاوت می     
داوطلبانه در جبهه، نیروهای مقاومت بسیج سپاه پاسداران بوده و صرفاً صدور گواهی مبنـی بـر     
حضور داوطلبانه افراد در جبهه از سوی مرجع مذکور برای سازمان طبق دستورالعمل ستاد کـل                

ت هیـأ . بنابراین ادعـای شـاکی وجاهـت قـانونی نـدارد          . باشد نیروهای مسلح قابل پذیرش می    
البـدل   عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسـان  علـی                 

شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره بـا اکثریـت آراء بــه شـرح آتـی                       
  .نماید مبادرت بـه صدور رأی می

  
  رأی هیأت عمومی

 و اجتمـاعی جانبـازان مـصوب         قانون تـسهیالت اسـتخدامی     6قانونگذار به صراحت ماده     
 دستگاههای مشمول قانون را مکلف کرده اسـت کـه مـدت خـدمت در جبهـه و مـدت                     1374

معالجه جانبازان را از طریق استعالم از مراجع ذیربط احراز و به مدت خدمت مشمولین قانون از                 
  مــورخ30380/52 دســتورالعمل شــماره 1/3بنــابراین بنــد . لحــاظ بازنشــستگی اضــافه کننــد

 سازمان تأمین اجتماعی که احتساب ایام خـدمت در جبهـه را منحـصراً از طریـق                  28/8/1375
استعالم از واحد بسیج سپاه پاسداران انقالب اسالمی اعالم داشته و با این کیفیت دایره شمول                

شـود و   قانون را مضییق و محدود ساخته است، مغایر حکـم صـریح مقـنن تـشخیص داده مـی        
 قانون  42 و ماده    19 قانون اساسی و ماده یک و بند یک ماده           170دوم اصل   مستنداً به قسمت    

  .گردد دیوان عدالت اداری ابطال می
  

  )2/6/1388 مورخ 18781نقل از روزنامۀ رسمی شمارۀ(  
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ــماره .7 ــصوبه    414رأی شـ ــال مـ ــصوص ابطـ ــدالت اداری درخـ ــوان عـ ــومی دیـ ــأت عمـ  هیـ
   شهر تهران  شورای اسالمی22/5/1387 مورخ16011218700شماره

       18/5/1388: تاریخ دادنامه
         414: شماره دادنامه
  87/829: کالسه پرونده
  .هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: مرجع رسیدگی

  .آقای رمضان کریمیان: شاکی
 22/5/1387 مــورخ16011218700ابطــال مــصوبه شــماره: موضـوع شــکایت و خواســته 

  .شورای اسالمی شهر تهران
کی به شرح دادخواست تقدیمی اعالم داشته اسـت، شـورا بـه انگیـزه تخریـب                 شا: مقدمه

 22/5/1387 مـورخ 16011218700آبـاد، مبـادرت بـه صـدور مـصوبه شـماره          ساختمان سعادت 
اگرچه هدف، تعیین ضابطه برای صدور پروانه اضافه طبقه بوده، لیکن منطـوق مـاده               . نماید می

ز لحن آمره از مـصادیق وضـع قاعـده آمـره تلقـی      واحده مصوبه صدرالذکر، ضمن برخورداری ا     
 قـانون   55 مـاده    24های ساختمانی موضوع بنـد       زیرا پروانه اضافه طبقه، اعم از پروانه      . شود می

تاسیس شهرداری است و شورا مجاز به سلب اختیاری از شهرداری نیست که قـائم بـه قـانون                   
یل طبقـات براسـاس پروانـه صـادره         تبصره مصوبه اخیرالذکر، داللت بر صدور اجازه تکم       . است
کاره و یا ناتمام که مهلت قانونی اتمام عملیات           به عبارتی مدلول آن، ساختمانی است نیمه      . دارد

گانـه اجـازه     به عنوان شروط سه   که نیز ) ج) (ب) (الف(بندهای  . یافته است   ساختمانی آن، خاتمه  
به جهات عدیـده کـه اخـص آن         . اند تکمیل طبقات و اتمام ساختمان موضوع پروانه، تقیید شده        

ای  ـ پروانه اضـافه اشـکوب بـه پروانـه         1. گردد نقض غرض و مخدوش است      ذیالً معروض می  
هایی کـه    تمامی پروانه . شود که بعد از پروانه اصلی صادر و زائد بر آن است            مستقل، اطالق می  

   شـده از همـین      تاکنون در مناطق شهرداری تهران تحت عنوان پروانه اضـافه اشـکوب صـادر            
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بنـابراین  . کند، پیروی شده است    معنای لفظی که قاعده اصول لفظیه و عرفیه آن را حمایت می           
در عمل از مضمون تبصره، صدور پروانـه مـستقلی، بـا معنـای جـاری و مـسبوق آن مـستفاد                      

شود بلکه محمول است بر تمدید پروانه و این امر نقـض غـرض از صـدور پروانـه اضـافه                      نمی
ـ اگر موقتاً و در فـرض قیـاص مـع الفـارق، عنـوان تمدیـد پروانـه سـاختمان                     2. ستاشکوب ا 

کاره و ناتمام و تکمیل طبقات، پروانه اضافه اشکوب، تلقی گردد، آن گـاه ایـن مـصوبه بـا                      نیمه
مـصوبه  .  شورا، تعارض آشکار خواهد داشت     8/11/1382 مـورخ   16043816592مصوبه شماره   

نمـوده  ) هزینه تعلیـق  (ا صرفاً مشروط به پرداخت مبلغی تحت عنوان         اخیرالذکر، تمدید پروانه ر   
ای اسـتوار   گانـه 3از شـروط  ) ب(در حالی که مصوبه متنازع فیه، تمدید را بر تحقق شرط   . است

نامه زلزله و آخرین تغییـرات       کرده که در نفس خود ممتنع و از باب تسری آخرین تغییرات آیین            
شدن شرایط جدید و نفی       بماسبق  ماقبل خود، از مصادیق عطف    مقررات ملی ساختمان، به زمان      

به بیانی دیگر حقـوق شـهروندی       .  قانون مدنی است   4حقوق مکتسب اشخاص و مغایر با ماده        
بنابراین، حتی اگر موقتاً پروانه اضافه اشـکوب را از تعریـف            . مشمول مرور زمان واقع شده است     

ای فرض نمائیم که فقط مهلت       آن را تمدید پروانه   عرفی و حقوق و اصول لفظیه خارج بدانیم و          
الـذکر، تمدیــدش   شـده بـه دلیــل تـسری فـوق     اجـرای آن و نـه حقـوق مکتــسبه آن منقـضی    

. باشـد  الذکر شورای اسالمی شهر تهـران مـی        لذا، متقاضی ابطال مصوبه فوق    . مقدورنخواهدبود
 697/160 شـماره    رئیس شورای اسالمی شهر تهران، در پاسخ به شـکایت شـاکی، طـی نامـه               

اند، صدور پروانه ساختمانی در چارچوب قوانین و مقـررات جـاری       اعالم داشته  5/2/1388مورخ  
شورای اسالمی شهر تهران نیز با تصویب مـصوبه مـورد بحـث، بـه     . از وظایف شهرداری است   

ممنوعیت صدور پروانه اضافه اشکوب و اضافه نمودن طبقات در مورد ساختمانهای ساخته شده              
بـه عبـارت    . بدون رعایت ضوابط شهرسازی و معماری و طرحهای تفصیلی تاکید نموده اسـت            

دیگر، اضافه نمودن طبقات در ساختمانهایی که محاسبات فنی آن قـبالً صـورت گرفتـه و بـر                   
بـدیهی اسـت در     . اساس این محاسبات، حداکثر مجوز احداث طبقات صادرشده، ممنـوع اسـت           

، اسکلت و محاسبات فنی اجـرا شـده بـرای طبقـات بیـشتر از               صورتی که فونداسیون ساختمان   
بینی شده باشد، با رعایت قـوانین مقـررات مربوطـه، ممنـوعیتی      وضع موجود در ساختمان پیش    
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در همین راستا بـه منظـور رعایـت         . برای اضافه نمودن طبقات در ساختمان مذکور وجود ندارد        
اجـرای اضـافه اشـکوب و احـداث طبقـاتی          حقوق مکتسبه افراد، در متن مصوبه مورد شکایت،         

تبـصره موضـوع    ) ج(و  ) ب) (الـف (اضافی، منوط به رعایت شرایط سه گانه مندرج در بنـدهای            
تبـصره یـاد شـده، ضـرورت رعایـت ضـوابط         ) الـف (در بنـد    . ماده واحده مورد بحث شده است     

 ضـرورت   ایـن تبـصره،   ) ب(در بند   . شهرسازی و معماری و طرحهای تفصیلی تاکید شده است        
تبـصره  ) ج(در بند   . نامه زلزله مورد تاکید قرار گرفته است       رعایت مقررات ملی ساختمان و آیین     

توسـط مهندسـین    ) ب(های اجرایی با مقررات مندرج در بند         مذکور، ضرورت تایید تطابق نقشه    
 بنابراین، مصوبه  مورد بحث که به منظـور حفـظ جـان و   . ذیصالح مورد تاکید قرار گرفته است     

مال شهروندان تهرانی تدوین گردیده، صرفاً نسبت به ضرورت رعایت نکات ایمنی و محاسبات              
فنی برای اضافه نمودن اشکوب و طبقات در ساختمانهایی که فونداسیون و اسـکلت آنهـا اجـرا       

عالوه بر آن، در تدوین این مصوبه هیچ گونه تخلفـی صـورت نگرفتـه               . شده تاکید نموده است   
لذا، رد شکایت موضوع دادخواست تقدیمی مـورد اسـتدعا          .  تضییع نشده است   است و هیچ حقی   

البـدل در   هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علـی              . است
تاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت                   

  .نماید به صدور رأی می
  

  ی هیأت عمومیرأ
 قـانون   71حدود صالحیت و اختیارات شورای اسالمی شهر به شرح مقرر در شقوق مـاده               

تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران و مقررات اصالحی             
نظر به  اینکه صدور پروانه احـداث اضـافه اشـکوب و همچنـین               . آن تبیین و احصاء شده است     

ط خاص در مورد صدور اجازه تکمیل طبقات ساختمان با رعایت مقـررات مربـوط و                تعیین شرای 
نظارت و کنترل بر عملیات ساختمانی در زمـره وظـایف و مـسئولیتهای شـهرداری قـرار دارد،                   

الذکر از حدود صالحیت و اختیارات شورای اسـالمی          بنابراین وضع قاعده آمره در باب امور فوق       
 شـورای   22/5/1387 مـورخ    1601128700 مـصوبه شـماره      شهر خارج اسـت و بـدین جهـت        
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 قانون اساسی و ماده یک و بند یک ماده          170اسالمی شهر تهران مستنداً به قسمت دوم اصل         
  .شود  قانون دیوان عدالت اداری ابطال می42 و ماده 19

  )2/6/1388 مورخ 18781 نقل از روزنامۀ رسمی شمارۀ(  
  
ن عدالت اداری درخصوص محاسـبه خـدمت پزشـکان     هیأت عمومی دیوا452رأی شماره  .8

  در منطقه محروم فریدن 
        25/5/1388: تاریخ دادنامه
       452: شماره دادنامه
  88/341: کالسه پرونده
  .هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: مرجع رسیدگی

  .آقای محمود میرزائی: شاکی
 دیـوان عـدالت     23 و   21عب  اعالم تعـارض آراء صـادره از شـ        : موضوع شکایت و خواسته   

  .اداری
 موضـوع  82/2438الف ـ شعبه بیست و سوم دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه  : مقدمه

شکایت آقای امیرحسین ازهری بـه طرفیـت وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـکی بـه                    
خواسته الزام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بـه محاسـبه انجـام خـدمت شـاکی در                   

هـای تخصـصی سـهمیه مربوطـه بـه شـرح             دن به عنوان منطقه محروم و انتخاب از رشته        فری
 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه منطقه فریـدن  29/1/1383 مورخ 58دادنامه شماره   

اصفهان در زمان شروع به خدمت شاکی جزء مناطق محروم بـوده و از مزایـای مترتـب بـر آن       
 خارج کردن فریدن از مناطق محروم فقط بـه مـدت کوتـاهی بـوده و           اند و نیز   کرده استفاده می 

 مـاده یـک قـانون       2مجدداً جزء مناطق محروم منظور گردیده و همچنین مـستنداً بـه تبـصره               
 مناطق محروم، ضرایب آنها توسط هیأت وزیـران         1375خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب      

نامـه در ایـن مـورد بـه شـماره          بشـود بـه طـوری کـه در آخـرین تـصوی             تعیین و اعـالم مـی     
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های گذشته مناطق محـروم مـشخص و    نامه  و تصویب 8/11/1381ـ مورخ     ه24243ت/34097
 جـزء محـروم   5/5/3ضرایب آنها اعالم شده است، در آن منطقه فریدن و توابع آن بـا ضـریب            

صادی،  برنامه سـوم توسـعه اقتـ       197 و   192بندی شده است مضافاً اینکه مواد        ترین نقاط طبقه  
ـ مـورخ     ه24836ت/25335نامه شـماره     اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران و تصویب       

علیهـذا دادخواسـت مطروحـه      . باشـد   در آن منطقه فریدن جزء مناطق محروم می        29/5/1380
شــود و حکــم بــه ورود شــکوائیه  موافــق اصــول و مــوازین قــانونی وارد تــشخیص داده مــی 

ب ـ شعبه بیست و یکم دیـوان در رسـیدگی بـه پرونـده      . دارد یصدرالتوصیف صادر و اعالم م
 موضوع شکایت آقای محمود میرزائـی بـه طرفیـت وزارت بهداشـت، درمـان و                 82/46کالسه  

آموزش پزشکی به خواسته، فسخ تصمیم وزارت بهداشت و درمان مبنی بر قرار نداشتن منطقـه            
 بـه   1383 ــ 1382 پذیرش دستیار سال   حوزه بیابانک فریدن در لیست منطقه محروم در امتحان        

 چنـین رأی صـادر نمـوده اسـت، سرپرسـت دفتـر              31/2/1383 مورخ   306شرح دادنامه شماره    
حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در الیحه دفاعیه که به شماره                

 قانون  14اده  ـ بر اساس م   1 ثبت دفتر اندیکاتور گردیده اعالم نموده،        19/4/1382 مورخ   1267
ای تحـت عنـوان سـهمیه منـاطق محـروم در             خدمت پزشکان و پیراپزشکان همه ساله سهمیه      

ـ تعیین مناطق محروم بدین منوال است که منـاطق  2شود  امتحان دستیاری تخصیص داده می  
های علوم پزشکی کشور اخذ و بـه کمیـسیون مربوطـه در معاونـت                مورد نیاز کشور از دانشگاه    

التحـصیالن و میـزان جـذب     شود و کمیسیون موصوف با توجه به تعداد فارغ      می سالمت ارسال 
دهـد بـدیهی     بندی الزم را انجام مـی       نیروهای تخصصی با عنایت به ظرفیتهای موجود اولویت       

الذکر نیز در سـالهای مختلـف متفـاوت خواهـد            است که طبق این رویه سهمیه اختصاصی فوق       
ریزی و هماهنگی در امور درمان بعمـل آمـده اسـت              ز برنامه ـ طبق استعالمی که از مرک     3. بود

دانشگاه اصفهان و مناطق تابعه جزء مناطق محروم در امتحان پذیرش دستیاری سال تحصیلی              
 قرار نگرفته و در دفترچه ثبت نام و شرکت در آزمون نیز این امـر بـه داوطلبـین                    1381ـ  1382

شـعار و مالحظـه سـوابق امـر تخلـف از مقـررات              اال  علیهذا بنا به مراتب فوق    . اعالم شده است  
. عنه مشهود نگردید و رأی به رد شکایت شاکی صادر و اعـالم میـدارد        مشتکی  قانونی از ناحیه    
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البـدل در تـاریخ      هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی             
اکثریت آراء به شرح آتـی مبـادرت بـه          فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با             

  .نماید صدور رأی می
  

  رأی هیأت عمومی
 قانون مربوط بـه خـدمت پزشـکان و پیراپزشـکان بـه منظـور تربیـت                14به موجب ماده    

پزشک متخصص مورد نیاز مناطق محروم و نیازمند کشور، وزارت بهداشت، درمـان و آمـوزش                
ای را بـرای     هـای جداگانـه    صی، سـهمیه  پزشکی موظف است که هنگام پذیرش دستیار تخصـ        

کننـده از سـهمیه       مناطق محروم و نیازمند کشور اختصاص دهد و دستیاران تخصصی اسـتفاده           
اند که پس از اتمام دوره تخصص، برابر طول دوره تخـصص بـه عنـوان                 مذکور موظف گردیده  

ظر به اینکه منطقه    ن. الذکر در نقاط مربوط انجام وظیفه کنند       خدمات قانونی موضوع قانون فوق    
 به بعد در زمره مناطق محروم موضوع قانون اعـالم           1383 و مجدداً از سال    1381فریدن تا سال  

 و نفی آثـار و  1382شده است، حذف منطقه فریدن از فهرست مناطق محروم منحصراً در سال    
موافـق  امتیازات قانونی خدمت مورد نظر مقنن در مناطق مزبور بدون ارائه علل و جهات موجه                

 شـعبه بیـست و سـوم در         29/1/1383 مورخ   58بنابراین دادنامه شماره    . هدف قانونگذار نیست  
این رأی مستنداً بـه     . باشد حدی که متضمن این معنی است، موافق اصول و موازین قانونی می           

 قانون دیوان عدالت اداری برای شـعب دیـوان و سـایر مراجـع اداری                43 و ماده    19 ماده   2بند  
  .باشد االتباع می در موارد مشابه الزمذیربط 

  
 )10/6/1388 مورخ 18788 نقل از روزنامۀ رسمی شمارۀ(
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العـاده    هیـأت عمـومی دیـوان عـدالت اداری درخـصوص عـدم تعلـق فـوق        454رأی شـماره  .9
مأموریت خارج از کشور به کسانی کـه بـه تبـع همـسر خـود در خـارج از کـشور انجـام  وظیفـه                           

  نمایند می
       25/5/1388: مهتاریخ دادنا

        454: شماره دادنامه
  87/595: کالسه پرونده
  .هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: مرجع رسیدگی

  .مدیرکل حقوقی امالک و حمایت قضائی وزارت آموزش و پرورش: شاکی
  .اعالم تشابه آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری: موضوع شکایت و خواسته

 موضـوع شـکایت   86/1601 اول دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه الف ـ شعبه : مقدمه
آقای حمید صابونی به طرفیت وزارت آموزش و پـرورش ـ دفتـر مـدارس خـارج از کـشور بـه        

 644به شـرح دادنامـه شـماره    ) العاده شغل و تغییر گروه کشورها فوق(الزحمه    خواسته اعاده حق  
 نظر به اینکه شاکی در اجرای مقررات قـانونی           چنین رأی صادر نموده است،     21/3/1387مورخ  

از حیث شرکت در آزمون و پذیرفته شدن در آن به خارج از کشور اعزام نگردیده بلکه خـدمات                   
وی در کشور خارجی به تبع حـضور همـسرش انجـام پذیرفتـه و بـه صـورت تـوافقی بـوده و                        

ی در آزمون و با صـدور حکـم         مورینی است که از طریق قبول     أالتفاوت مورد نظر مربوط به م      مابه
اند، لذا حکم به رد دعوی در ایـن قـسمت صـادر و               موریت و در زمان مشخصی اعزام گردیده      أم

التفاوت ناشی از تغییر گروه کشور محل خدمت نظـر بـه             در خصوص مطالبه مابه   . دارد اعالم می 
بـور در جهـت     التفـاوت مز   نامه اشـتغال خـارج از کـشور پرداخـت مابـه             آیین 9اینکه حسب بند    

بنائاً علیهـذا در    . تغییرگروه کشور محل خدمت منوط به تامین اعتبار در بودجه وزارتـخانه است           
ب ـ شعبه اول دیـوان در رسـیدگی بـه     . دارد این قـسمت از قرار رد شـکایت صادر و اعالم می

آهنگر به طرفیـت اداره کـل آمـوزش و             موضوع شکایت هاجر صادقی    86/1094پرونده کالسه   
العـاده شـغل معلمـان     التفاوت فـوق  پرورش مدارس ایرانی خارج از کشور به خواسته مطالبه مابه  
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 چنـین   27/1/1387 مورخ   114خارج از کشور به شرح دادخواست حاضر به شرح دادنامه شماره            
رأی صادر نموده است، با توجه به دفاعیات موجه و مستدل آموزش و پرورش و بـا التفـات بـه                     

باشـد کـه در مـورد        به ماموریت، متعاقب انجام آزمون و مصاحبه پذیرفته شدن می         اینکه اعزام   
موریت برای وی صادر نگردیده و به تبـع         أشاکیه این موضوع صورت نگرفته و حکم اعزام به م         

همسرشان به خارج از کشور مسافرت نموده و با آموزش و پرورش توافق نموده که بـر همـین                   
در خارج از کـشور نمـوده، لـذا آمـوزش و پـرورش تکلیـف در                 اساس شاکی مبادرت به خدمت      

پرداخت بیش از مبلغ تعیین شده و پرداختی ندارد، لذا حکم بـه رد شـکایت مطروحـه صـادر و                     
 موضـوع شـکایت   85/1838ج ـ شعبه دوم دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه  . دارد اعالم می

از کـشور وابـسته بـه وزارت آمـوزش و           خانم فاطمه واقفی به طرفیت اداره کل مدارس خـارج           
 درصد ماموریت خارج از کشور و درخواست پرداخت آن بـه  80پرورش به خواسته عدم پرداخت    

 چنـین رأی    31/2/1387 مـورخ    518صورت ارزی یا معادل ریالی آن به شرح دادنامـه شـماره             
 اعتـراض مـوجهی     صادر نموده است، نظر به اینکه از ناحیه شاکی در رابطه با خواسته اعالمـی              

نسبت به تصمیمات متخذه ارائه نشده و دلیل و مدرکی که موثر در مقام باشد، اقامه ننموده بـا                   
عنه و اینکه شاکی به تبعیت از همـسر اعزامـی            عنایت به مندرجات الیحه جوابیه اداره مشتکی      

ان نیروی  خود به امارات متحده اعزام شده نه به صورت مستقل و به تبعیت از همسرش به عنو                
 درصد را امضاء نموده است و نیز بررسـی          20محلی با مدرسه همکاری داشته و قرارداد دریافت         

کلیه سوابق امر چون بر کیفیت رسیدگی و اعمال مقررات مربوط ایراد و اشکالی مشهود نیست                
و موجبی جهت اجابت و پذیرش خواسته شاکی وجود ندارد، لذا شکـایت وارد نبوده رأی بـه رد                  

دـ شعبه چهارم دیـوان در رسـیدگی بـه پرونـده کالسـه              . گردد شکایت شاکی صادر واعالم می    
واحد به طرفیت اداره کل مدارس خـارج از کـشور              موضوع شکایت خانم طیبه گنجی     85/2360

 226العاده اشتغال خارج از کشور به شـرح دادنامـه شـماره              التفاوت فوق  به خواسته پرداخت مابه   
 پرونـده و پاسـخ واصـله        1چنین رأی صادر نموده است، با توجه به محتویت         23/3/1386مورخ  

                                                 
  .مورد نظر بوده است» محتویات«کلمه .  1
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نظر به اینکه شاکی بدون شرکت در آزمون و مصاحبه بـه عنـوان نیـروی تبعـی بـا مـساعدت                      
العاده اشتغال از کشور، همراه همسرش اعـزام گردیـده           درصد از فوق  20دستگاه و تعهد دریافت     

باشد، لذا حکم به رد شـکایت         نیست و خواسته موجه نمی     است، بنابراین تخلف از مقررات ثابت     
 موضوع 86/1073ـ ـ شعبه بیستم دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه   ه. گردد شاکی صادر می

العـاده اشـتغال    شکایت خانم کافیه آجیلی به طرفیت آموزش و پرورش به خواسته تفـاوت فـوق   
ه خارج به تبعیت از همـسر بـه شـرح دادنامـه             خارج از کشور و سایر مطالبات به ادعای اعزام ب         

 درصـد   20 چنین رأی صادر نموده است، صرفنظر از پرداخـت           18/7/1386 مورخ   2019شماره  
موریت خارج از کشور که خوانده جهت مـساعدت بـه خـانواده مـستخدم پرداخـت                 أالعاده م  فوق

که نیاز به اعزام     ت اعزامی موریت خارج از کشور به مستخدم ثاب      أالعاده م  نموده است، اصوالً فوق   
وزیران    هیأت 9/10/1371 مورخ   29920گیرد و مصوبه شماره      وی به خارج بوده است، تعلق می      

نیز ناظر به وضع مستخدمان ثابت اعزامی است نه همسران آنها کـه بـه تعبیـت از ایـشان بـه                      
وــ شـعبه    . دگـرد  علیهذا حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعـالم مـی           . روند خارج از کشور می   

 موضـوع شـکایت خـانم هـاجر         83/1490بیست و سوم دیوان در رسیدگی به پرونـده کالسـه            
ماچیانی به طرفیت وزارت آموزش و پرورش ـ اداره کل کارگزینی به خواسته الزام خوانـده    امانی

، به  1371العاده اشتغال خارج از کشور مصوب هیأت وزیران در سال          التفاوت فوق  به پرداخت مابه  
 چنین رأی صادر نموده است، اداره طرف شکایت در          7/5/1385 مورخ   711شرح دادنامه شماره    

الیحه جوابیه اعالم نموده مشارالیها به اتفاق همسر در آزمون ذیربط پذیرفتـه شـده و نـامبرده                  
اند و ایـن دفتـر در        اند و صرفاً در معیت همسرش به خارج از کشور عزیمت نموده            پذیرفته نشده 

فظ ارتباط ایشان با محیط آموزشی از همکاری نامبرده به تبعیت از همـسر در مـدارس                 جهت ح 
جمهوری اسالمی ایران در خارج از کشور استفاده نموده است و براساس تـصمیمات مـسئولین                

العاده اشتغال خـارج از کـشور پرداخـت     درصد فوق120وقت به خانوار فرهنگی اعزامی مجموعاً    
علیهذا عنایتـاً  . شده است درصد به زن پرداخت می20 صددرصد به مرد و  گردیده که از این رقم    

رسد استدالل خوانـده قـانونی اسـت و          به مجموع مراتب و مستندات ابرازی طرفین به نظر می         
 قـانون دیـوان عـدالت اداری دادخواسـت صدرالتوصـیف غیرموجـه              14 و   11مستنداً بـه مـواد      



 75       آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: سوم  بخش
 

 

توانـد در مـورد تفـاوت        دارد لیکن شاکی صرفاً می     تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعالم می         
 هیأت وزیران در حد درصد ارزی دریافتی اقامه دعـوی نمایـد و          1371 و   1356مصوبه سالهای   

هیأت عمومی دیوان در تاریخ فـوق بـا حـضور رؤسـا و           . باشد مشمول دریافت کلی مصوب نمی    
ز بحث و بررسی و انجام مشاوره       البدل در تاریخ فوق تشکیل و پس ا        مستشاران و دادرسان علی   

  .نماید با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می
  

  رأی هیأت عمومی
العـاده   نامه فـوق    الیحه قانونی استخدام کشوری و مقررات آیین       39ماده) ج(به موجب بند    

اخـت  موریت خارج از کـشور فقـط بـه مـستخدمینی پرد           أالعاده م  اشتغال در خارج از کشور، فوق     
شود که با رعایت مقررات و ضوابط مربوط به منظور خدمت در خارج از کشور برگزیده شـده      می

موریت مذکور اعزام و مشغول خـدمت  أو بـه حکم رسمی وزارتخانه یا سازمان متبوع خود بـه م         
العاده به افرادی که بـدون تحقـق و اجتمـاع شـرایط قـانونی              بنابراین پرداخت این فوق   . اند شده
نماینـد، محمـل قـانونی     ور منحصراً به تبع همسر خود در خارج از کشور انجام وظیفـه مـی    مذک

الذکر صادره از شعب اول، دوم، چهارم، بیستم و بیست و سوم مبنی بـر         های فوق  ندارد و دادنامه  
موریـت  أالعـاده م   رد شکایت شاکیان به خواسته الزام وزارت آموزش و پرورش به پرداخت فـوق             

 44ایـن رأی بـه اسـتناد مـاده          . الذکر صحیح و موافق قانون است      ور به جهات فوق   خارج از کش  
 برای شعب دیوان، ادارات و اشخاص حقیقی و حقوقی          1385قانون دیوان عدالت اداری مصوب      

  .االتباع است ذیربط الزم
  )19/6/1388 مورخ 18796 نقل از روزنامۀ رسمی شمارۀ (
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بـه    راجـع  3 بند   ابطال  عدالت اداری درخصوص هیأت عمومی دیوان 455رأی شماره    .10
 مـورخ   13530 قـانون مالیاتهـای مـستقیم از بخـشنامه  شـماره              77 راجـع بـه مـاده        8 و بند    55ماده  
   سازمان امور مالیاتی کشور27/7/1384

         25/5/1388: تاریخ دادنامه
       455: شماره دادنامه
  85/960: کالسه پرونده
  . عمومی دیوان عدالت اداریهیأت: مرجع رسیدگی

  .آقای محمدمهدی ناظمیان: شاکی
 قـانون   77 راجع به ماده     8 و بند    55 راجع به ماده     3ابطال بند   : موضوع شکایت و خواسته   

  . سازمان امور مالیاتی کشور27/7/1384 مورخ 13530مالیاتهای مستقیم از بخشنامه شماره 
 قـانون   55ــ در مـاده      1 داشـته اسـت،      شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعـالم      : مقدمه

مالیاتهای مستقیم آمده است، هرگاه مالک خانه آپارتمان مسکونی، آن را به اجاره واگذار نمایـد                
و خود محل دیگری برای سکونت خویش اجاره نماید و یـا از خانـه سـازمانی کـه کارفرمـا در                      

اجاره دریافتی کسر و مازاد آن مشمول       االجاره پرداختی از مال       میزان مال ... گذارد و  اختیار او می  
. مالیات بر درآمد است در قسمت بعد از ویرگول قید اینکه به اجاره مسکونی بدهد وجـود نـدارد               

 سازمان امور مالیاتی طی بخشنامه مورد شکایت تفسیری نمـوده کـه بایـد               1384لکن در سال    
ر قانون به نفع ضـعیف در مقابـل         چون در موارد ابهام، تفسی    . حتماً به مسکونی واگذار شده باشد     

قوی اولی و موجه شناخته شده اسـت و سـازمان امـور مالیـاتی توجـه نداشـته کـه ایـن مـاده                         
 آن نیست که برای تشویق سـازندگان سـاختمان          11 و تبصره    53تجدیدنظر نشده و مانند ماده      

ی خـالف عمـل     توانسته مدت مدید   ای اصالح گردیده لذا با توجه به سوابق که نمی          های اجاره 
 8ـ در بنـد     2.   مورد استدعا است    55شده باشد، تقاضای ابطال بند سوم بخشنامه راجع به ماده           

 بـرای   77 نیز سازمان امور مالیاتی بر خالف اصل ماده          77بخشنامه مورد شکایت راجع به ماده       
ت بعدی  زیرا در انتقاال  . معامالت دست دوم اظهار نظری نموده است که با قانون در تضاد است            
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شرایط نقل و انتقال ساختمان دست اول ساقط شده و شرایط برای نقل و انتقال قطعی و نوساز                  
درصـد ارزش   10خـذ   أ سال از صدور گواهی پایان کار نگذشته باشد، حق انتقال به م            2است که   

اً در انتقال بعدی اوالً دست اول نیست ثانیـاً، نوسـاز نیـست ثالثـ              . شود معامالتی اعیانی اخذ می   
البتـه ایـن    .  سال از پایان کار گذشته چگونه باید مطابق نقل و انتقال اول عمل کنـد               2بیش از   

مـضافاً بــه استحـضار      . درصد همان مالیات بساز بفروش است کـه اصـالح گردیـده اسـت            10
رساند، کـه خریـداران آپارتمـان سـاختمان بــه  منظـور اسـتحکام معاملـه و جلـوگیری از                      می

در همان مراحل اولیه که هنوز تکمیل       ) چند بار فروخته نشود   (ی از فروشندگان    سوءاستفاده بعض 
گیرنـد و کلیـه حـق و         کنند، لکن مطابق شرایط تکمیل شده تحویل می        نیست، سند تنظیم می   

کنند و در طول چند سال هیچ گونـه دخـل و تـصرفی در سـاختمان                  حقوق خود را پرداخت می    
چگونـه اسـت کـه بایـد مثـل اول کـار            . ت منتقل نمایند  ننموده و به صورت تحویلی ممکن اس      

له أپرداخت نمایند، در حالی که مـس      ) بساز و بفروشی  (درصد و یا کمتر و یا بیشتر حق انتقال          10
 بخـشنامه راجـع     8بنابراین متقاضی ابطال بند     . اجحافی است برای معامالت دست دوم و غیره       

ر، در پاسخ به شکایت شـاکی طـی نامـه شـماره     سازمان امور مالیاتی کشو. باشد  می77به ماده  
قـانون   (55اند، الف ـ خواسته شـاکی دربـاره مـاده       اعالم داشته2/7/1387 مورخ 63240/212

 بخشنامه یـاد شـده، بـا        3های بعدی و بند       با اصالحیه  1366مصوب اسفند   ) مالیاتهای مستقیم 
 هیأت عمومی دیوان عـدالت      11/4/1385 مورخ   209دادنامه شماره   ) الف(توجه به صراحت بند     

  باشد چراکه در دادنامه یاد شده به صـراحت حکـم گردیـده اسـت کـه،                  اداری محکوم به رد می    
مفید اختـصاص معافیـت از پرداخـت مالیـات بـر            .... قانون مالیاتهای مستقیم  .... سیاق عبارات «

ی معافیت مزبور   اجاره بهای واحدهای مذکور به شرط اجاره آنها به منظور سکونت است و کسر             
در مواردی که واحد مسکونی منحصراً جهت سکونت به اجاره داده  نـشده اسـت، فاقـد مجـوز                    

 قـانون  77 بخشنامه یاد شـده راجـع بـه مـاده     8ب ـ خواسته شاکی درباره بند  » ...قانونی است
ن نقـل   اولی«  قانون پیش گفته قید و شرط        77مالیاتهای مستقیم، با توجه به اینکه، درآغاز ماده       

قـرار  » تاریخ صدور گـواهی پایـان کـار       « از سوی قانونگذار آورده شده است و معیار         » و انتقال 
 قـانون  77 بخـشنامه یـاد شـده، راجـع بـه مـاده       8ردیف ) ب(و ) الف(گرفته است، در بندهای   
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نـد  از این رو، در ب    . توجه داشته است  » اراده حقیقی قانونگذار  « مالیاتهای مستقیم، نیز به نظر و       
آن به این موضوع توجه داشته که، چنانچه حسب قراین و شواهد و مدارک متقن معلـوم                 ) الف(

شود که گواهی پس از گذشت مدت زمانی از تاریخ خاتمه کار صادر گردیده، تاریخ واقعی پایان                 
) ب(در بنـد    .  قانون یاد شده قرار داده شود      77 سال مقرر در ماده      2کار ساختمانی مبدأ محاسبه     

یز بر خالف نظر شاکی در قسمت دوم دادخواست تقدیمی، سازمان امور مالیاتی کـشور دربـاره    ن
 بخـشنامه  8ردیـف  ) ب(معامالت دست دوم اظهارنظری نکرده است بلکه بـه صراحت در بنـد         

یاد شده انتقال واحدهای در حال ساخت و ناتمام را به نسبت پیشرفت کار سـاختمانی مـشمول                  
 قانون مالیاتهای مستقیم قرار داده است و در صورت تکمیل و واگذاری             77 مالیات موضوع ماده  

توسط اشخاص بعدی، مالیات مذکور تنها نسبت  به میزان تکمیلـی تعلـق خواهـد گرفـت، نـه                    
 219 و   77 و   55نظر به اینکه، بخشنامه موضوع خواسته شـاکی بـا رعایـت مـواد               . بیشتر از آن  

 مـورخ   209دادنامـه شـماره     ) الـف ( و بنـد     1366ند مـاه    قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسـف     
جهـت حـسن    » در حـدود صـالحیت خـود      « هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و        11/4/1385

» سوء اسـتفاده یـا تجـاوزی      «قانونی آن   » از اختیارات « اجرای مقررات مالیاتی صادر گردیده و       
 بند یک قانون دیوان     19 شده و ماده     صورت نگرفته است، با استناد به مواد قانونی و دادنامه یاد          

 مجمع تشخیص مصلحت نظـام، رد شـکایت شـاکی را درخواسـت              1385عدالت اداری مصوب  
البـدل   هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی             . نماید می

بـه شـرح آتـی    در تاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره بـا اکثریـت آراء               
  .نماید مبادرت به صدور رأی می

  
  رأی هیأت عمومی

 هیأت عمومی دیوان نیـز تـصریح        11/4/1385 مورخ   209همانطور که در دادنامه شماره      
 قانون مالیاتهای مستقیم به ویـژه اسـتفاده از وصـف    55شده، سیاق عبارات حکم مقرر در ماده     

جاره محل دیگـر بـه منظـور سـکونت، مفیـد            و شرط ا  » خانه یا آپارتمان  « مسکونی در عبارت    
بنابراین مفـاد بنـد     . شمول حکم مقنن در صورت اجاره خانه یا آپارتمان به منظور سکونت است            
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 سازمان امور مالیاتی کشور که مبین ایـن معنـی           27/7/1384 مورخ   13530 بخشنامه شماره    3
الیاتهـای مـستقیم مـصوب     اصالحی قـانون م 77ب ـ طبق ماده  . است، مغایرتی با قانون ندارد

اولین نقل و انتقال قطعی ساختمانهای نوساز اعم از مسکونی و غیره کـه بـیش از دو                   « 1380
سال از تاریخ صدور گواهی پایان کار آنها نگذشته باشد، عالوه بر مالیات نقل و انتقـال قطعـی                   

رزش معـامالتی    این قانون مشمول مالیات مقطوع به نرخ ده درصد به مأخـذ ا             59موضوع ماده   
اشخاص حقیقی یا حقوقی، مـشمول مالیـات دیگـری از بابـت             . اعیانی مورد انتقال خواهند بود    

نظر به اینکه به صراحت ماده      » .درآمد حاصل از ساخت و فروش موضوع این ماده نخواهند بود          
تاریخ الذکر، مالک اعمال ماده مزبور اولین نقل و انتقال قطعی مالک در فاصله دو سال از                  فوق

 بخشنامه مورد اعتراض که تـاریخ واقعـی   8صدور گواهی پایان کار قید شده است، بنابراین بند        
پایان کار را مبدأ محاسبه دو سال مقرر در قانون اعالم داشته، خالف حکم صریح مقنن در این                  

 19 قانون اساسی و ماده یک و بند یک ماده           170خصوص است و مستنداً به قسمت دوم اصل         
  . شود  قانون دیوان عدالت اداری ابطال می42اده و م

 )10/6/1388 مورخ 18788 نقل از روزنامۀ رسمی شمارۀ(

  
 و قسمتی 2 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال مفاد بند 456رأی شماره  .11

   قانون مالیاتهای مستقیم 219نامه اجرائی ماده   آیین33 ماده 3از بند 
             25/5/1388: تاریخ

        456: شماره دادنامه
  86/531: کالسه پرونده
  .هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: مرجع رسیدگی

  ).سهامی خاص(شرکت بایر ایران شیمی : شاکی
نامه اجرائـی     آیین 33 ماده   3 و قسمتی از بند      2ابطال مفاد بند    : موضوع شکایت و خواسته   

  . قانون مالیاتهای مستقیم219ماده 
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 و  2شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعالم داشته است، به موجب مفـاد بنـد               : شکارگرد
 مــصوب 24/10/1382 مــورخ 9888نامــه اجرایــی شــماره   آیــین33 مــاده 3قــسمتی از بنــد 

 وزیر امور اقتصادی و دارایی، برخالف مفاد قـانون مالیاتهـای مـستقیم، بـه اداره                 20/10/1382
 است که پس از قطعیت مالیات و پرداخت مالیاتهای قطعی شده به       امور مالیاتی اختیار داده شده    

به دالیل قـانونی مـشروحه   . عنوان اصالح در محاسبه مالیات، اقدام به صدور برگ قطعی نماید 
در ذیل، مورد مذکور بر خالف اختیارات مصرح در قـانون مالیاتهـا و بـه عنـوان وضـع قـانون                      

 227 و   156الیاتهای مستقیم صرفاً به موجـب مفـاد مـواد           ـ با توجه به مفاد قانون م      1. باشد می
قانون مالیاتهای مستقیم مجوز صدور برگ تشخیص اصالحی داده شده است که آنهم در مورد               

باشـد   کتمان درآمد از طرف مؤدی و اصالح و تشخیص درآمد مشمول مالیات کتمان شده مـی               
 3اد بنـد یـک و قـسمتی از بنـد            پذیر است و در مف      که با صدور برگ تشخیص اصالحی امکان      

ـ در مـورد اختیـار اصـالح محاسـبه مالیـات و      2. نامه مذکور تصریح گردیده است   آیین 33ماده  
صدور برگ قطعی اصالحی در هیچ یک از مفاد قانون مالیاتهای مستقیم، هیچ گونـه اختیـاری                 

 مالیاتهای مـستقیم،     قانون 249ـ به موجب مفاد ماده      3. به اداره امور مالیاتی محول نشده است      
فقط هیأت حل اختالف مالیاتی مکلف و اختیار دارد، چنانچه در محاسـبه مالیـات رأی صـادره                  
اشتباه کرده باشد به موضوع رسیدگی و اقدام به اصالح رأی نماید و این اختیار به مراجع دیگـر              

حی ایجـاد   ـ از طرف دیگر صـدور بـرگ قطعـی اصـال           4. از جمله اداره مالیاتی داده نشده است      
نماید و با توجه به اینکه اختالف مالیاتی به وجود آمده بـدون صـدور بـرگ                  اختالف مالیاتی می  

باشد و این بر خالف حکم قـانونی         باشد، موضوع قابل طرح در مراجع مالیاتی نمی        تشخیص می 
شـتباه در   ـ با توجه به اینکه هیچ گونه تعریـف قـانونی از ا   5. باشد  قانون مالیاتها می244ماده 

محاسبه مالیات وجود ندارد، به اداره امور مالیـاتی اختیـار داده شـده اسـت، هرگونـه اشـتباه در                     
شده و مختومه، مستقیم به اداره امـور مالیـاتی، اختیـار اصـالح مالیـات                  تشخیص مالیات قطعی  

 ـ از طرف دیگر صدور برگ قطعی  6. شده و صدور برگ قطعی اصالحی داده نشده است قطعی
نماید و با توجه به اینکه صدور برگ قطعی جدید به عنـوان              الحی ایجاد اختالف مالیاتی می    اص

باشد، اخـتالف مالیـاتی بوجـود آمـده، در           برگ قطعی اصالحی بدون صدور برگ تشخیص می       
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 قانون مالیاتهای مـستقیم     244لذا مورد بر خالف مفاد ماده       . باشد مراجع مالیاتی قابل طرح نمی    
) اشتباه در محاسبات مالیـات    (ـ با توجه به اینکه هیچ گونه تعریف قانونی از لفظ            7 .باشد نیز می 

وجود ندارد به اداره امور مالیاتی اختیار داده شده اسـت، هرگونـه اشـتباه در تـشخیص مالیـات                    
 به عنوان اشتباه در محاسبه مالیـات از قطعیـت           239شده و مختومه را برخالف مفاد ماده        قطعی

 ـ با توجه به مراتب مذکور و عنایـت بـه    8.  به صدور برگ قطعی اصالحی بنمایدخارج و اقدام
الـف ـ در   /8فرمایند،   قانون مالیاتهای مستقیم مالحظه می249 و 239 و 227 و 156مفاد مواد 

یک از مفاد قانون مالیاتهای مستقیم اختیار قانونی بـه اداره امـور مالیـاتی در مـورد صـدور              هیچ
) اشتباه در محاسبه مالیـات (ب ـ تعریف قانونی از لفظ  /8. حی داده نشده استبرگ قطعی اصال

 قـانون مالیاتهـای مـستقیم، تـصویب     219ج ـ به موجب مفاد قسمت آخر ماده  /8. وجود ندارد
ــ  9. بایست در ترتیبات اجرای احکام مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم باشد        نامه مذکور می   آیین

نامه مذکور در مورد صدور بـرگ         آیین 33 ماده   3 و قسمتی از بند      2د بند   لذا چون به موجب مفا    
قطعی اصالحی برخالف مقررات قانونی اقدام به وضع قانون گردیده است، لذا متقاضـی ابطـال    

معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مـذکور طـی                . باشد آن می 
اند، با توجه بـه اینکـه درآمـد مـشمول             اعالم داشته  9/6/1387 مورخ   55057/210نامه شماره   

 و سایر مقـررات قـانونی       249 و   244،  240 و تبصره آن و مواد       239مالیات با رعایت مفاد ماده      
نامه یاد شده که متضمن ارسـال گـزارش اشـتباه در              آیین 33 ماده   2یابد و مفاد بند      قطعیت می 

باشـد   درآمد مشمول مالیات به اداره امور مالیاتی می       محاسبه موضوع برگ قطعی بعد از قطعیت        
و اقدام برای اصالح اشتباه در محاسبه درآمد مشمول مالیات بعد از قطعیت به موجب ایـن بنـد                   

نامه مذکور تجویز نشده است، لذا مستلزم تغییر میـزان قطعـی درآمـد مـشمول مالیـات                   از آیین 
 3 و   2 نخواهد شد و با اجرای مفاد بنـدهای          نیست و موجب تضییع حق مؤدی مالیاتی یا دولت        

نامه مزبور صرفاً موجبات اصالح اشتبـاه در محاسبه مالیـات قـانونی بـا تاییـد                  از آیین  33مـاده  
. رسـد  رئیس امور مالیاتی فراهم خواهد شد و این معنا مخالف با متن و روح قوانین به نظر نمـی    

و دارائی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامـه          معاون قضائی دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی        
ـ اشتباه در محاسبه ممکن است بـه        1اند،    اعالم داشته  14/11/1387 مورخ   185362/91شماره  
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فلذا علیرغم عدم تصریح مقنن بـه چگـونگی رفـع آن، بـا              . ضرر مؤدی مالیاتی و یا دولت باشد      
نامه موضوع شکایت بـه ایـن        ، آیین  قانون مالیاتهای مستقیم   219توجه به اختیار حاصل از ماده       

نامه مربوطه با توجه به دالیلی که ذکر خواهد شـد، مغـایرتی    موضوع پرداخته و از آنجا که آیین    
 دادخواست، عدم تصریح مقنن بر موضـوع        2 بر خالف ادعای شاکی در بند        ،با مفاد قانون ندارد   

نع پـرداختن بـه موضـوع       توانـد مـا    اصالح محاسبه مالیات و صدور برگ قطعی اصـالحی نمـی          
نامـه بـه منظـور اجـراء قـانون و تنظـیم و        به عبارت دیگر وضع آیین. نامه باشد  یادشده در آیین  

تنسیق امور و راهکار رفع معضالت و مشکالت مبتالبـه مـامورین در راسـتای انجـام وظـایف                   
ــ  2. از استبینی نشده باشد، با شرط عدم مغایرت با قانون مج     محوله اگرچه در قانون هم پیش     

خذ أهیأتهای حل اختالف مالیاتی، مکلفند م     « دارد،    قانون مالیاتهای مستقیم مقرر می     249ماده  
مورد محاسبه مالیات را در متن رأی قید و در صورتی که در محاسبه اشتباهی کرده باشـند، بـا                    

. »نـد درخواست مؤدی یا اداره امور مالیاتی مربـوط بـه موضـوع رسـیدگی و رأی را اصـالح کن                   
و در خصوص هیأتهای حل » مرجع حل اختالف مالیاتی   « برداشت شاکی از این ماده به عنوان        

فقـط هیـأت حـل      «  دادخواست قیـد گردیـده،       3باشد به نحوی که در بند        اختالف مالیاتی می  
اختالف مالیاتی مکلف و اختیار دارد چنانچه در محاسبه مالیات رأی صادر شـده، اشـتباه کـرده                  

وضوع رسیدگی و اقدام به اصالح رأی نماید و این اختیار بـه مراجـع دیگـر از جملـه                    باشد به م  
زیرا اوالً، هیأتهای حـل اخـتالف مالیـاتی در          . باشد ، نادرست می  »اداره مالیاتی داده نشده است    

نمایند کـه مـاده مـورد        آراء صادره ماخذ مالیات را پس از رسیدگی به اعتراض واصله تعیین می            
توضیح اینکه پس از وصول رأی هیأتها توسـط اداره امـور            (ن موضوع تصریح نموده     اشاره به ای  

 3در حـالی کـه شـاکی در بنـد           ). گردد مالیاتی، مالیات مربوطه از ماخذ رأی تعیین و مطالبه می         
دادخواست، محاسبه مالیات رأی و اصالح آن را در صورت بروز اشتباه به هیأتهای حل اختالف                

ثانیـاً، از آنجـا کـه       . ه این امر داللت بر عدم اطالع شـاکی از قـانون دارد            منتسب نموده است ک   
کند، تصریح مقنن به اختیار هیأتهای حل اختالف در اصالح اشـتباه             اثبات شیی نفی ماعدا نمی    

خذ مورد محاسبه مالیات مانع از اقدام مشابه حسب مورد و رعایت مقـررات توسـط مـاموران                  Ĥم
ـ بر خـالف    3.  قانون نخواهد بود   157الخصوص ماده     واد قانونی علی  مالیات در چارچوب سایر م    
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بـدین  . نمایـد   دادخواست، صدور برگ قطعی اصالحی ایجاد اخـتالف نمـی          4نظر شاکی در بند     
توضیح که در مواردی که اصالح اشتباه محاسبه قبل از قطعیت درآمد مشمول مالیات منجر به                

 صدور برگ تشخیص اصالحی و ابالغ آن بـه مـؤدی            افزایش درآمد مشمول مالیات میگردد، با     
مالیاتی، حق اعتراض به برگ تشخیص اصالحی و مراجعه به مراجع حـل اخـتالف مالیـاتی در     

.  ندارد 244بنابراین فرض یادشده مغایرتی با ماده     . خواهد بود   چارچوب مقررات برای مؤدی باقی    
ای مهلـت اعتـراض از زمـان        زیرا برگ قطعی با قطعیت برگ تشخیص اصالحی پس از انقـض           

ابالغ، توافق مؤدی با مدیر امور مالیاتی و یـا اعتـراض بـه بـرگ مطالبـه و طـرح موضـوع در                        
واضح است در صـورتی کـه اصـالح         . گردد هیأتهای حل اختالف و صدور رأی قطعی صادر می        

محاسبه منجر به کاهش درآمد مشمول مالیات گردد، اعتراضی از سوی مؤدی صورت نخواهـد               
چنانچه اصالح اشتباه محاسبه پس از قطعیت درآمد مـشمول مالیـات و در هـر یـک از                   . رفتگ

 باشد به دلیل اینکه درآمد مشمول مالیات مؤدی در برگ تـشخیص و              239 و   238فروض مواد   
 لذا درآمد مـشمول مالیـات       ،برگ قطعی نخستین ابالغی با برگ قطعی اصالحی مغایرت ندارد         

صـرف نظـر از اینکـه قطعیـت در کـدام          . دیده و به قطعیت رسیده است     قبالً به مؤدی ابالغ گر    
خذ قطعی شده   أمرحله از مراحل قید شده در مورد اخیرالذکر بوده اشتباه در محاسبه مالیات از م              

تواند مورد اعتراض مؤدی واقع شود زیرا صـدور بـرگ قطعـی اصـالحی بـه منزلـه                    درآمد نمی 
فی ممکن است صدور برگ قطعی اصالحی به نفع مـؤدی           از طر . باشد مطالبه مالیات جدید نمی   

 باشد که به طور حتم مؤدیان مالیاتی اعتراضی نسـبت به آن نخواهنـد              242و از مصادیق ماده     
نامه مورد شکایت با قانون      نظـر به مراتـب یاد شده به دلیل عدم مغایرت بندهای آیین          . داشـت

هیأت عمومی دیوان عـدالت اداری      . باشد ا می مالیاتهای مستقیم، رد شکایت شاکی مورد استدع      
البدل شعب دیوان تشکیل و پـس از         در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان  علی           

  .نماید بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می
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  رأی هیأت عمومی
حقوقی به پرداخت مالیات بردرآمد منـوط بـه انجـام           نظر به اینکه الزام اشخاص حقیقی یا      

تشریفات قانونی مربوط به تنظیم برگ تشخیص مالیاتی و ابالغ آن به شـخص مـؤدی و طـی             
مراحل قانونی از جمله صدور رأی قطعی توسط هیأت حل اختالف مالیاتی اسـت و بـه داللـت                   

لیات و رفع اشـتباه در محاسـبه         قانون مالیاتهای مستقیم تعیین مأخذ مورد محاسبه ما        294ماده  
در این مورد از جمله وظایف هیأت حل اختالف مالیاتی است و صدور بـرگ قطعـی اصـالحی                   
متضمن افزایش مالیات تعیین شده بدون ابالغ مراتب به مؤدی و تعیین تکلیـف اعتـراض وی                 

 ماده  3 و   2بنابراین مفاد بندهای    . در این خصوص توسط مراجع ذیصالح، موقعیت قانونی ندارد        
 قانون مالیاتهای مستقیم مبنی بر صـدور بـرگ قطعـی مالیـاتی              219نامه اجرایی ماده      آیین 33

اصالحی متضمن افزایش مالیات و اجرای آن بدون اطالغ مؤدی و رسیدگی بـه اعتـراض وی                 
در این باب توسط مراجع ذیصالح قانونی که از مقوله وضع قاعده آمره در خصوص مورد است،                 

ز حدود اختیارات وزارت امور اقتصادی و دارایی در وضع مقـررات دولتـی تـشخیص داده           خارج ا 
 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران      170شود و بندهای مزبور مستنداً به قسمت دوم اصل         می

  .گردد  قانون دیوان عدالت اداری ابطال می42 و ماده 19و ماده یک و بند یک ماده 
 )10/6/1388 مورخ 18788 رۀنقل از روزنامۀ رسمی شما(

  
 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص صـالحیت دیـوان عـدالت             457رأی شماره  .12

  اداری به رسیدگی به شکایت از تصمیمات و اقدامات و خودداری موسسات عمومی  غیردولتی
          25/5/1388: تاریخ

        457: شماره دادنامه
  88/371: کالسه پرونده
  . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:مرجع رسیدگی

  .خانم نیلوفر محقق: شاکی
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  .اعالم تعارض آراء صادره از شعبه سوم دیوان عدالت اداری: موضوع شکایت و خواسته
 موضـوع شـکایت   87/569الف ـ شعبه سوم دیوان در رسیدگی به پرونده کالسـه   : مقدمه

سالمی و سازمان تـأمین اجتمـاعی   خانم نیلوفر محقق به طرفیت حوزه هنری سازمان تبلیغات ا  
 مـورخ   1537به خواسته پرداخت حق بیمه و احتساب سابقه به شرح دادنامه شماره             ) شعبه یک (

 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه رسیدگی به شکایت علیه حوزه هنـری                30/7/1387
عـدالت اداری    قـانون دیـوان      13خارج از صالحیت و اختیارات دیوان عـدالت منـدرج در مـاده              

باشد، لذا با توجه به مراتب فوق دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت اسـتماع نداشـته قـرار رد                    می
ب ـ شعبه سوم دیوان در رسیدگی به پرونـده کالسـه    . گردد شکایت مطروحه صادر و اعالم می

 موضوع شکایت خانم فرزانه زاهدی به طرفیت حوزه هنری سازمان تبلیغات اسـالمی              87/571
سازمان تأمین اجتماعی شعبه یک تهران به خواسته پرداخت حق بیمه و احتساب سـابقه بـه                 و  

 چنین رأی صادر نموده است، با بررسـی مجمـوع         29/7/1387 مورخ   1454شرح دادنامه شماره    
اوراق پرونده و مضمون الیحه جوابیه واصله از سازمان تبلیغـات و تـأمین اجتمـاعی بـه شـرح                    

هاً بـه گـواهی اشـتغال شـاکیه توسـط سـازمان حـوزه هنـری از تـاریخ                    مضبوط در پرونده توج   
 ارتبـاطی بـه      و نظر به اینکه رأی هیأت عمومی مورد اسـتناد،          29/12/1366 لغایت   7/7/1365

موضوع و تسری به کارکنان سایر نهادها ندارد و با عنایت به وظایف و تکالیف سـازمان تـأمین                 
عنه در الیحه جوابیه     اجتماعی در جهت الزام به حمایت از شاغلین در کارگاهها و اینکه مشتکی            

 و الـزام    دفاع موجهی ارائه ننموده لذا با وارد تشخیص دادن شکایت مطروحه حکم بـه ورود آن               
حوزه هنری سازمان تبلیغات به پرداخت حق بیمـه و سـازمان تـأمین اجتمـاعی بـه پـذیرش و                  

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تـاریخ فـوق بـا حـضور              . گردد احتساب صادر و اعالم می    
البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسـی و انجـام               رؤسا و مستشاران و دادرسان علی     

  .نماید کثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی میمشاوره با ا
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  رأی هیأت عمومی
 9ب ـ به موجب بنـد  . رسد الذکر محرز بنظر می های فوق الف ـ  تعارض در مدلول دادنامه 

 سازمان تبلیغـات    1373ماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب         
 زمره مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی اعالم شده و          اسالمی و مؤسسات وابسته به آن در      

در رابطـه بـا قـانون    ) 1360مـصوب  ( قـانون دیـوان عـدالت اداری         11طبق قانون تفسیر ماده     
 رسیدگی به شکایت از تـصمیمات       1374فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب        

حیت دیـوان عـدالت اداری      و اقدامات و خودداری مؤسسات عمومی غیردولتی مذکور، در صـال          
 شـعبه سـوم دیـوان کـه بـه           29/7/1387 مورخ   1454بنابراین دادنامه شماره    . قرار گرفته است  

شکایت شاکی رسیدگی به عمل آورده و در نتیجه دیوان را مرجـع صـالح بـرای رسـیدگی بـه                     
 .شـود  داده مـی    داشته است، در این حد صحیح و موافق قانون تـشخیص            شکایت مطروحه اعالم  
 بـرای   1385 قانون دیـوان عـدالت اداری مـصوب          43 و ماده    19 ماده   2این رأی به استناد بند      

  .االتباع است شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه الزم
 )10/6/1388 مورخ 18788 نقل از روزنامۀ رسمی شمارۀ (

  
صوص احتــساب  هیــأت عمــومی دیــوان عــدالت اداری درخــ459، 458هــای  رأی شــماره .13

  سنوات خدمت 
      25/5/1388: تاریخ

       459، 458: شماره دادنامه
  399، 88/372: کالسه پرونده
  .هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: مرجع رسیدگی

  .ـ سازمان آموزش و پرورش مازندران2ـ خانم فریده سوادکوهی 1: شاکی
  . دیوان عدالت اداریاعالم تعارض آراء صادره از شعب: موضوع شکایت و خواسته
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 موضـوع  86/1736الف ـ شـعبه اول دیـوان در رسـیدگی بـه پرونـده کالسـه        : گردشکار
شکایت خانم طاهره علیپور بـه طرفیـت وزارت آمـوزش و پـرورش ـ اداره آمـوزش و پـرورش        

 لغایـت   2/7/1369شهر به خواسـته الـزام خوانـده بـه احتـساب سـنوات خـدمت از تـاریخ                      قائم
 چنین رأی صادر نموده اسـت، بـه         13/3/1387 مورخ   595رح دادنامه شماره     به ش  31/6/1384

موجب گواهی انجام کار مربوط به شاکی حقوق وی در طول مدت مندرج در خواسـته کـه بـه                    
دبستانی حتی در ایام تابستان مـشغول خـدمت بـوده، بـا             وقت به عنوان مربی پیش      صورت تمام 

اعتبارات مصوب آموزش و پرورش پرداخت شـده و      توجه به دولتی بودن محل خدمت شاکی از         
عنه مدرکی مبنی بر عدم اصالت سند مدرکیـه شـاکی بـه شـرح مـذکور ارائـه              از سوی مشتکی  

 قـانون اسـتخدام     151نگردیده است، لذا خواسته شاکی موجـه تـشخیص و مـستنداً بـه مـاده                 
م دیـوان در  ب ـ شـعبه سـو   . دارد کشوری حکم به ورود شکایت مطروحـه صـادر واعـالم مـی    

 موضوع شکایت خانم مرضیه آبراهـه بـه طرفیـت وزارت            85/2551رسیدگی به پرونده کالسه     
آموزش و پـرورش بـه خواسـته محکومیـت طـرف شـکایت بـه احتـساب سـوابق خـدمتی از                       

 چنین رأی صادر    18/6/1386 مورخ   749 به شرح دادنامه شماره      31/6/1384 لغایت   1/7/1369
 پرونـده، آمـوزش و پـرورش شهرسـتان          5 بـر اسـاس بـرگ شـماره          نموده است، نظر به اینکه    

التـدریس در مقطـع ابتـدائی از تـاریخ      شهر اشتغال به کار شاکیه را به عنـوان نیـروی حـق          قائم
 مورد تایید و گواهی نمـوده اسـت کـه حقـوق شـاکیه از محـل                  31/6/1384 لغایت   1/7/1369

 عنایـت بـه اینکـه براسـاس همـین           اعتبارات مصوب آموزش و پرورش پرداخت شده است و با         
سوابق کار نسبت به اسـتخدام رسـمی وی از سـوی آمـوزش و پـرورش اقـدام شـده بنـابراین             

 قـانون اسـتخدام     151برخالف مفاد جوابیه طرف شکایت خدمت شاکیه مـشمول حکـم مـاده              
رسد، لذا حکم به ورود شکایت شـاکیه و الـزام خوانـده بـه احتـساب مـدت                    کشوری به نظر می   

ج ـ شعبه سوم دیوان در رسـیدگی   . گردد ور به عنوان سنوات خدمت وی صادر و اعالم میمذک
آبادی به طرفیت آمـوزش و        فرخ   موضوع شکایت خانم فرخ محسنی     86/1452به پرونده کالسه    

پرورش استان تهران، شهرستان ساری، اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران به خواسـته            
 مـورخ   2544 به شرح دادنامـه شـماره        1/3/1384 لغایت   1/7/1366ز  احتساب سنوات خدمتی ا   



     ماهنامۀ ویژۀ قوانین و مقررات         88
 

 

 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه محل خدمت شـاکی پـیش دبـستانی            29/11/1386
بوده است و طرف شکایت عنوان داشته است که حقوق وی از محل کمکهای هیأت امناء واحد               

مبین پرداخـت حقـوق وی از محـل         شده است و شاکی هم دلیلی که         محل خدمت پرداخت می   
اعتبارات دولتی باشد، ارائه نکرده است در نتیجـه براسـاس قـانون اسـتخدام کـشوری امکـان                   
محاسبه سنوات موصوف به عنوان سابقه خدمت وجود ندارد، لذا شکایت وی با کیفیت موجـود                

ان در  دــ شـعبه سـوم دیـو       . گـردد  نگردیده و رأی به رد آن صـادر و اعـالم مـی              وارد تشخیص 
 موضوع شکایت خانم فریده سوادکوهی بـه طرفیـت وزارت   87/337رسیدگی به پرونده کالسه   

آموزش و پرورش ـ اداره آموزش و پرورش قائم شهر بـه خواسـته الـزام خوانـده بـه احتـساب        
 مـورخ   876 بـه شـرح دادنامـه شـماره          31/6/1384 لغایـت    1/7/1368سنوات خدمت از تاریخ     

ادر نموده است، با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی و الیحه جوابیه             چنین رأی ص   31/4/1387
در حالی که معلمین حق التدریس از بودجه و ردیف دولتی حقـوق             « عنه مبنی بر اینکه      مشتکی

ها از جمله    دبستانی  گردد، لکن مربیان شاغل در پیش      دریافت داشته از ایشان مالیات هم اخذ می       
گونه وجهـی بابـت       اند و هیچ   دریافت کرده » الزحمه  حق«ه از اولیاء    شاکیه از محل شهریه ماخوذ    

 قـانون اسـتخدام     151نظـر بـه اینکـه مـاده         » اند کسورات و مالیات به صندوق دولت نپرداخته      
داند که به صورت تمام وقـت و         کشوری سنوات خدمت کارکنان را به شرطی قابل احتساب می         

ولتی حقوق دریافت شده باشد و در مانحن فیه نامبرده          موظف بوده و در قبال آن نیز از بودجه د         
حقوق خود را از بودجه دولتی دریافت ننموده است، لذا به لحاظ فقد شرایط رأی به رد شـکایت                   

 صـادر و اعـالم      31/6/1383 لغایـت    1/7/1367مطروحه مبنی بـر احتـساب سـنوات از تـاریخ            
 موضوع شکایت خـانم  86/1136ه کالسه ـ ـ شعبه اول دیوان در رسیدگی به پروند  ه. گردد می

رعنا ساروی به طرفیت وزارت آموزش و پرورش ـ اداره آمـوزش و پـرورش آمـل بـه خواسـته       
 چنین رأی صادر نمـوده      20/3/1387 مورخ   628احتساب سنوات خدمت به شرح دادنامه شماره        

م وقـت    قانون استخدام کـشوری سـنوات خـدمت تمـا          151است، نظر به اینکه به موجب ماده        
باشـد و در   کارکنان دولتی در دستگاههای دولتی به عنوان سـابقه خـدمت قابـل احتـساب مـی       

وقت مشارالیها در نهادهای دولتی نماید، ارائه         فیه شاکیه دلیلی که حکایت از خدمت تمام         مانحن
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ننموده و اداره طرف شکایت نیز منکرخدمت تمام وقت مشارالیها در نهادها و ارگانهـای دولتـی                 
گردیده بنابراین شکایت نامبرده در وضعیت کنـونی غیرقابـل اسـتماع تـشخیص و قـرار رد آن                   

 موضوع  86/1613وـ شعبه چهارم دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه          . گردد صادر و اعالم می   
شکایت خانم ملیحه خداشناس به طرفیت سازمان آموزش و پرورش استان مازندران به خواسته              

 244 بـه شـرح دادنامـه شـماره          1/3/1384 لغایت   1/7/1369متی از تاریخ    احتساب سنوات خد  
 قانون استخدام   151 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه مطابق ماده            28/2/1387مورخ  

کشوری سوابق غیررسمی مستخدمین رسمی در صورتی قابل محاسبه به عنوان سابقه خـدمت              
افت نموده باشند و براسـاس مـدارک موجـود و پاسـخ           باشد که از اعتبارات دولتی حقوق دری       می

واصله حقوق شـاکی در دوران خـدمت در مقطـع پـیش دبـستانی قبـل از اسـتخدام از محـل                       
 بنابراین خواسته موجه نیست، لذا حکم بـه رد          ،شده است  کمکهای ماخوذه از اولیاء پرداخت می     

 87/989پرونـده کالسـه   زـ شـعبه دوم دیـوان در رسـیدگی بـه      . گردد شکایت شاکی صادر می   
موضوع شکایت خانم فاطمه مرادی گردشی به طرفیـت وزارت آمـوزش و پـرورش ـ سـازمان      

 مورخ  2133آموزش و پرورش استان مازندران به خواسته اعاده دادرسی به شرح دادنامه شماره              
 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه نامبرده مـدرک معتبـری ارائـه نکـرده                  28/8/1387

 مـورخ   205/2185کـرده اسـت و گـواهی شـماره           است که از بودجه دولتی حقوق دریافت مـی        
شده هم برخالف پاسخ واصله در پرونده مذکور اسـت کـه مربیـان شـاغل در                ارائه 29/7/1387

اند بنـابراین مـوجبی      کرده الزحمه دریافت می    پیش دبستانی از محل شهریه ماخوذه از اولیاء حق        
  . گـردد  لذا قـرار رد شـکایت صـادر مـی         . و مخدوش بودن رأی وجود ندارد     جهت اعاده دادرسی    

موضـوع شـکایت خـانم همـا     86/1012ح ـ شعبه دوم دیوان در رسـیدگی بـه پرونـده کالسـه     
طرفیت سازمان آموزش و پرورش استان مازندران بـه خواسـته احتـساب سـنوات               رضانیامعلم به 

 چنـین رأی  12/3/1387 مورخ 601مه شماره  به شرح دادنا1383 لغایت 1366خدمتی از تاریخ  
 قانون اسـتخدم کـشوری سـوابق غیررسـمی          151صادر نموده است، نظر به اینکه مطابق ماده         

باشـد کـه از اعتبـارات        عنوان سابقه خـدمت مـی       محاسبه به   مستخدمین رسمی در صورتی قابل    
حقـوق شـاکی در     دولتی حقوق دریافت نموده باشند و براساس مدارک موجود و پاسـخ واصـله               
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دبستانی قبل از استخدام از محل کمکهای ماخوذه از اولیاء پرداخت             خدمت در مقطع پیش     دوران
  . گـردد  شده است، بنابراین خواسته موجه نیست لذا حکم بـه رد شـکایت شـاکی صـادر مـی          می

 موضوع شکایت خـانم مـاه بـانو    86/1370ت ـ شعبه اول دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه  
مدی فوتمی به طرفیت وزارت آموزش و پـرورش بـه خواسـته تقاضـای احتـساب سـنوات                   مح

 8/4/1387 مـورخ    820 به شـرح دادنامـه شـماره       1/3/1384 لغایت   1/7/1365خدمت از تاریخ    
چنین رأی صادر نموده است، با توجه به بررسی اوراق و محتویـات پرونـده و مالحظـه الیحـه                    

گـردد کـه بـه موجـب گـواهی           اهی انجام کار مالحظه می    دفاعیه و مدارک پیوست از جمله گو      
 بـه خـدمت در      31/6/1384 لغایـت    1/7/1365شده از جانب شـاکیه نـامبرده از           انجام کار ارائه  

های محل خدمت نامبرده دولتی بـوده و از          مدارس آموزش و پرورش اشتغال داشته و آموزشگاه       
 حقوق دریافت داشته و انکـار       محل اعتبارات مصوب آموزش و پرورش شهرستان محل خدمت        

اداره طرف شکایت در ضمن الیحه دفاعیه با توجه به تقدیم صدور گواهی مزبور به منزله انکار                 
عنـه بـه داللـت       باشد، علیهذا ضمن رد دفاعیات اداره مـشتکی        بعد از اقرار بوده که مسموع نمی      

ب مدت مزبور به عنـوان       قانون استخدام کشوری حکم به ورود شکایت دایر بر احتسا          151ماده  
ی ـ شـعبه   . گـردد  سابقه خدمت با پرداخت کسورات مربوطه از ناحیه شاکیه صادر و اعالم مـی 

 موضوع شـکایت خـانم فاطمـه مظلـوم بـه          86/1735اول دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه        
شـهر بـه خواسـته محکومیـت          طرفیت وزارت آموزش و پرورش، اداره آموزش و پـرورش قـائم           

 بـه شـرح     31/6/1384 لغایـت    1/7/1367ت متبوع به احتساب سـنوات خـدمت از تـاریخ            وزار
 چنین رأی صادر نموده اسـت، نظـر بـه اینکـه علیـرغم               13/3/1387 مورخ   590دادنامه شماره   

جوابیه طرف شکایت، به موجب گواهی انجام کار مربوط به شاکی حقـوق وی در طـول مـدت                   
که بـه صـورت     ) باشد  می 31/6/1384 لغایت   1/7/1368ه  مربوط ب (مندرج در گواهی انجام کار      

دبستانی حتی در ایام تابستان مشغول خدمت بوده، با توجـه بـه               تمام وقت به عنوان مربی پیش     
دولتی بودن محل خدمت شاکی از اعتبارات مصوب آموزش و پرورش پرداخت شده و از سـوی                 

بـه شـرح مـذکور ارائـه نگردیـده          عنه مدرکی مبنی بر عدم اصالت سند مدرکیه شاکی           مشتکی
 قانون استخدام کـشوری حکـم       151است، لذا خواسته شاکی موجه تشخیص و مستنداً به ماده           
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 صـادر واعـالم     31/6/1384 لغایـت    1/7/1368به ورود شکایت مطروحه به احتساب سنوات از         
ک ـ شـعبه اول دیـوان در رسـیدگی بـه پرونـده کالسـه        . رأی صـادره قطعـی اسـت   . دارد می
 موضوع شکایت بدری محمدی به طرفیت وزارت آموزش و پرورش، اداره آمـوزش و              86/1738

 لغایـت   1/7/1366پرورش قائم شهر به خواسته الزام خوانـده بـه احتـساب سـوابق خـدمت از                  
 چنین رأی صادر نموده است، نظـر        13/3/1387 مورخ   592 به شرح دادنامه شماره      31/6/1384

ف شکایت، به موجب گواهی انجام کار مربوط به شاکی حقـوق وی             به اینکه به رغم جوابیه طر     
دبستانی حتـی در      صورت تمام وقت به عنوان مربی پیش        در طول مدت مندرج در خواسته که به       

ایام تابستان مشغول خدمت بوده، با توجه به دولتـی بـودن محـل خـدمت شـاکی از اعتبـارات                     
عنه مدرکی مبنی بر عدم اصالت سند        یشده و از سوی مشتک      مصوب آموزش و پرورش پرداخت    

مدرکیه شاکی به شرح مذکور ارائه نگردیده است، لذا خواسته شاکی موجه تشخیص و مـستنداً                
دارد،   قانون استخدام کشوری حکم به ورود شکایت مطروحه صـادر و اعـالم مـی               151به ماده   

 موضوع 86/1734سه ل ـ شعبه اول دیوان در رسیدگی به پرونده کال . رأی صادره قطعی است
آبادی به طرفیـت وزارت آمـوزش و پـرورش، اداره آمـوزش و             عباس  شکایت خانم پریوش راعی   

 لغایـت  1/7/1367پرورش قائم شهر به خواسته الزام خوانده به احتساب سنوات خدمت از تاریخ  
 چنین رأی صادر نموده است، نظـر        13/3/1387 مورخ   593 به شرح دادنامه شماره      31/6/1384

به اینکه برغم جوابیه طرف شکایت، به موجب گواهی انجام کار مربوط به شاکی حقوق وی در                 
دبـستانی حتـی در       طول مدت مندرج در خواسته که به صورت تمام وقت به عنوان مربی پـیش              

ایام تابستان مشغول خدمت بوده، با توجه به دولتـی بـودن محـل خـدمت شـاکی از اعتبـارات                     
عنه مدرکی مبنـی بـر عـدم اصـالت           رداخت شده و از سوی مشتکی     مصوب آموزش و پرورش پ    

سند مدرکیه شاکی به شرح مذکور ارائه نگردیده است، لذا خواسـته شـاکی موجـه تـشخیص و                   
 قانون استخدام کشوری حکم به ورود شـکایت مطروحـه صـادر و اعـالم                151مستنداً به ماده    

 86/592در رسیدگی به پرونـده کالسـه   م ـ شعبه دوم دیوان  . رأی صادره قطعی است. دارد می
موضوع شکایت خانم سلطان خلج به طرفیت سازمان آموزش و پـرورش اسـتان مازنـدران بـه                  

 مـورخ   660 به شرح دادنامه شماره      1384 لغایت   1356خواسته احتساب سنوات خدمتی از سال       
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اسـتخدام   قـانون    151 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکـه مطـابق مـاده               22/3/1387
کشوری سوابق غیر رسمی مستخدمین رسمی در صورتی قابل محاسبه بعنوان سـابقه خـدمت               

باشد که از اعتبارات دولتی حقوق دریافت نموده باشند و براسـاس مـدارک موجـود و پاسـخ                  می
دبستانی قبل از استخدام از محل کمکهای         واصله حقوق شاکی در دوران خدمت در مقطع پیش        

شده است، بنابراین خواسته موجه نیست، لذا حکـم بـه رد شـکایت               اء پرداخت می  ماخوذه از اولی  
 موضـوع  86/1479ن ـ شعبه سوم دیوان در رسیدگی به پرونده کالسـه   . گردد شاکی صادر می

شکایت خانم طاهره وقایعی به طرفیت وزارت آموزش و پرورش به خواسـته احتـساب سـنوات                 
ــاریخ   ــدمت از ت ــت 1/7/1368خ ــماره   1/3/1384 لغای ــه ش ــرح دادنام ــه ش ــورخ 2552 ب  م

 چنین رأی صادر نموده است، با توجه به اینکه معلمین حق التدریسی از بودجه و                29/11/1386
گردد، لکـن مربیـان از جملـه         ردیف دولتی حقوق دریافت داشته و از ایشان مالیات هم اخذ می           

گونه وجهی بابت کسورات      یشان هیچ اند و ا   شاکیه از محل شهریه ماخوذه از اولیاء دریافت کرده        
 قـانون  151اند، بنابه مراتـب فـوق و نظـر بـه اینکـه مـاده        و مالیات به صندوق دولت نپرداخته   

داند کـه بـه صـورت تمـام          استخدام کشوری نیز سنوات خدمتی را به شرطی قابل محاسبه می          
اشد، لذا با توجـه بـه       وقت و موظف بوده و در قبال آن نیز از بودجه دولتی حقوق دریافت شده ب               

س . گـردد  فقدان شرایط الزم خواسته وارد تشخیص نگردیده و رأی به رد آن صادر واعالم می              
 موضوع شکایت خانم سـیده مـریم        86/1744ـ شعبه اول دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه          

ئم ـ اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران ـ آمـوزش و پـرورش قـا    1امیدیان به طرفیت، 
 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه         11/4/1387 مورخ   859شهر به شرح دادنامه شماره      

عنه منکر دریافت حقوق توسط شاکی در ایام صـدرالذکر از صـندوق دولـت گردیـده و                   مشتکی
الزحمـه   اعالم داشته که شاکی به عنوان مربی پیش دبستانی از شـهریه مـاخوذه از اولیـاء حـق              

است و کسورات بازنشستگی نیز به سازمان بازنشـستگی پرداخـت نگردیـده و در               دریافت کرده   
کارگیری شاکی و تعطیلی آن ایـام دسـتمزدی           ایام تابستان نیز به جهت فصلی بودن قرارداد به        

پرداخت نگردیده و به لحاظ آنکه از سوی شاکی مـدرکی دال بـر دریافـت حقـوق در سـالهای                     
 قـانون اسـتخدام     151 و   150شده است، لذا مـستنداً بـه مـواد          موردنظر از صندوق دولت ارائه ن     
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ع ـ شعبه چهـارم دیـوان در رسـیدگی     . دارد کشوری قرار رد شکایت مطروحه صادر و اعالم می
 موضوع شکایت خانم رقیه شیرمحمدی به طرفیت سازمان آموزش          86/1622به پرونده کالسه    

 بـه   31/2/1384 لغایت   1/7/1369تاریخ  و پرورش استان به خواسته احتساب سنوات خدمتی از          
 اینکه مطابق    است، نظر به    چنین رأی صادر نموده      28/2/1387 مورخ   245شرح دادنامه شماره    

 قانون استخدام کـشوری سـوابق غیررسـمی مـستخدمین رسـمی در صـورتی قابـل                  151ماده  
نمـوده باشـند و     باشد که از اعتبارات دولتی حقوق دریافـت          محاسبه به عنوان سابقه خدمت می     

براساس مدارک موجود و پاسخ واصله حقوق شاکی در دوران خدمت در مقطع پـیش دبـستانی                 
بنـابراین خواسـته    . شـده اسـت    قبل از استخدام از محل کمکهای ماخوذه از اولیاء پرداخت مـی           

ف ـ شعبه سوم دیوان در رسـیدگی   . گردد موجه نیست، لذا حکم به رد شکایت شاکی صادر می
 موضوع شـکایت خـانم سـیده فاطمـه هاشـمی بـه طرفیـت وزارت                 87/338نده کالسه   به پرو 

آموزش و پرورش ـ آموزش و پـرورش قـائم شـهر بـه خواسـته الـزام بـه احتـساب خـدمت از            
 چنین رأی صـادر     29/4/1387 مورخ   796 به شرح دادنامه شماره      31/6/1384 لغایت   7/1365/

 قانون  استخدام کـشوری شـرط احتـساب          151 و   150نموده است، نظر به اینکه بر طبق ماده         
سوابق غیر رسمی به عنوان سابقه خدمت مستخدمین رسـمی ایـن اسـت کـه حقـوق سـنوات                    
خدمت غیر رسمی مستخدم از محل اعتبارات دولتی پرداخت شده باشد و نظر بـه اینکـه برابـر                   

رداخـت نـشده    محتویات پرونده حقوق سنوات خدمت غیر رسمی شـاکیه از اعتبـارات دولتـی پ              
هیأت عمومی  . باشد  قانون استخدام کشوری نمی    151 و   150است، بنابراین مشمول حکم مواد      

البـدل شـعب     دیوان عدالت اداری در تاریـخ فوق با حضـور رؤسا و مسـتشاران و دادرسان علی             
 دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت بــه      

  .نماید صدور رأی می
  

  رأی هیأت عمومی
ب ـ بـا توجـه بـه     . رسـد  الذکر محرز بنظر مـی  های فوق الف ـ  تعارض در مدلول دادنامه 

مـاده یـک الیحـه قـانونی اسـتخدام کـشوری و وجـوه               ) ب(تعریف خدمت دولتی به شرح بند       
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مقام ذیـصالح   مشخصه آن از حیث اشتغال به کار مستمر در یکی از واحدهای دولتی به دستور                
و دریافت حقوق یا دستمزد در قبال انجام وظایف محوله و ضرورت احتـساب آن جـزو سـوابق                   

 الیحـه قـانونی مـذکور و سـایر مقـررات مربـوط،              34خدمت دولتی بـه شـرح مقـرر در مـاده            
ــه ــورخ 749هــای شــماره  دادنام ــورخ 2544 و 18/6/1386 م  شــعبه ســوم و 29/11/1386 م
 شـعبه   8/4/1387 مورخ   820 و شماره    13/3/1387 مورخ   595 و   592،  590های شماره    دادنامه

اول دیوان مبنی بر تایید شکایت شاکیان و الزام طـرف شـکایت بــه احتـساب سـابقه خـدمت          
مستمر و تمام وقت آنان در مدت اشتغال بـه خدمت در واحد دولتـی صـحیح و موافـق قـانون                     

 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان        43  و ماده  19 ماده   2این رأی به استناد بند      . است
  .االتباع است و سایر مراجع  اداری ذیربط در موارد مشابه الزم
 )19/6/1388 مورخ 18796 نقل از روزنامۀ رسمی شمارۀ(

  
ــال    465رأی شــماره  .14 ــوان عــدالت اداری در خــصوص عــدم امکــان انتق  هیــأت عمــومی دی

انـد بـه نقـاط     ت در حـوزه محـل تحـصیل خـود گردیـده     دستیاران تخصصی پزشکی که متعهد به خدم    
  محروم و نیازمند سایر استانها

           1/6/1388: تاریخ دادنامه
         465: شماره دادنامه
  88/400: کالسه پرونده
  .هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: مرجع رسیدگی

  .مدیرکل حقوقی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی: شاکی
  .اعالم تعارض آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری: کایت و خواستهموضوع ش
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  :مقدمه
، 87/1364، 87/1358هـای   الف ـ شـعبه سـوم دیـوان در رسـیدگی بـه کالسـه پرونـده        

 87/1542و  87/1495،  87/1475،  87/1357،  87/1430،  87/1460،  87/1447،  87/1412
ــ صـدیقه    4پـور    ـ پریا توکلی  3 خداپرست   ـ فرناز 2ـ هدی کدخدازاده    1موضوع شکایت خانمها    

 ـ دکتر مرضیه  8ـ بهناز موحدی 7 ـ هما حکیمیان  6دستگاه چین   ـ مریم حمیدزاده 5رودنشین 
ـ طیبه میاندوآبی به طرفیت وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـکی بـه           9ماچیانی   ذبیحی

ز تعهـد خـدمت در منـاطق        خواسته الزام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به استفاده ا          
 2393 و شـماره     8/11/1387 مـورخ    2235هـای شـماره      مذکور در سند رسمی به شرح دادنامه      

ــورخ  ــماره 30/11/1387م ــورخ 2390 و ش ــماره 30/11/1387 م ــ2424 و ش ــورخ 2423ـ  م
ــماره 30/11/1387 ــورخ 2441 و ش ــماره 19/12/1387 م ــورخ 2426 و ش  و 30/11/1387 م

 مـورخ   2596 و شـماره     20/12/1387 مـورخ    2476 و شماره    30/11/1387 مورخ   2425شماره  
اند، نظر به اینکه همه موازین و مقرراتی که مستند طرف             چنین رأی صادر نموده    28/12/1387

های تخصصی   التحصیالن رشته   شکایت در الیحه دفاعیه قرار گرفته مشعر به لزوم خدمت فارغ          
باشـد و تعهدنامـه محـضری و رسـمی           داشت می پزشکی در مناطق محروم مورد نظر وزارت به       

ماخوذه از شاکیه در همین راستا مبادرت به تعیین محل خدمت وی پس از فراغـت از تحـصیل         
معرفی نماید، نموده است و     ) شهید بهشتی (در مناطق محروم که دانشگاه علوم پزشکی ایران و          

 قانون خـدمت    15از جمله ماده    ای تکمیلی در حدود قوانین موضوعه        در واقع توافق و تعهدنامه    
االتباع است بنابراین اقدام طرف شـکایت        باشد که برای طرفین الزم     پزشکان و پیراپزشکان می   

) غیر از محل مـذکور در تعهدنامـه       (در تعیین دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی          
رسـد و     مـی  به عنوان محل خدمت شاکیه تخطی از مضمون سند تعهد مبحوث عنـه بـه نظـر                

باشد و از طرفی شاکیه بـا وجود تعهد موصوف کــه محـل              موافق اصول و موازین حقوقی نمی     
خدمت وی را پس از فراغت از تحصیل حـوزه دانشگاه علـوم پزشکی ایران تعیین کرده اسـت                 
حاضر به پذیرش آن گردیده و در نتیجه تحمیل انجام متعهد در محلی غیرآنچه در سـند تعهـد                   

رسـد، لـذا در مجمـوع شـکایت          گردیده خالف عدالت و انصاف به نظـر مـی           شخصمحضری م 
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مطروحه وارد تشخیص گردیده و حکم به الزام خوانده به استفاده از تعهدات خدمتی شـاکیه در                 
ب ـ شعبه اول دیوان در رسیدگی بـه   . گردد مناطق مذکور تعهدنامه محضری صادر و اعالم می

کایت خانم مریم حقدارساحلی به طرفیت وزارت بهداشـت،          موضوع ش  87/1132پرونده کالسه   
درمان و آموزش پزشکی به خواسته الزام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به اسـتفاده                

 در 12/6/1384 مـورخ    134158از تعهد خدمت شاکیه در مناطق مذکور در سند رسمی شـماره             
 مـورخ   2/2425دادنامـه شـماره      حـوزه ثبتـی تهـران بـه شـرح            442دفتر اسناد رسمی شماره     

 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه به داللت اوراق و محتویات پرونده از                28/10/1387
 قانون  14الذکر شاکیه با استفاده از سهمیه مناطق محروم و در اجرای ماده              جمله تعهدنامه فوق  

ف از اعطـاء سـهمیه      خدمت پزشک و پیراپزشکان در دوره دستیاری پذیرفته شده اسـت و هـد             
برای این قبیل دانشجویان تربیت نیروی انسانی متخصص جهـت خـدمت در منـاطق محـروم                 

کننـده از سـهمیه منـاطق محـروم در دوره              مذکور در فوق نیز دستیاران استفاده      14بوده و ماده    
دستیاری را مکلف نموده پس از انجام دوره تخصصی برابر طول دوره مذکور به عنوان خدمات                 

انونی موضوع این قانون در نقاط مربوط انجام وظیفه کرده و پـس از انجـام خـدمات مـذکور                    ق
بنابراین تخلفی از مقررات از جانب طرف شکایت ثابت نبوده و حکم            . پروانه دائم دریافت نمایند   

ج ـ شعبه چهارم دیوان در رسیدگی بـه پرونـده کالسـه     . گردد به رد شکایت صادر و اعالم می
خواه به طرفیت وزارت بهداشت، درمان و آمـوزش       وضوع شکایت خانم بنفشه امینی     م 87/1269

 و  23/7/1387ب مـورخ    /71929/8پزشکی به خواسته صدور حکم دائر بر ابطال نامـه شـماره             
 26/5/1383 مـورخ    5223الزام طرف شکایت به اجرای مفاد تعهد خاص محضری بـه شـماره              

 چنـین رأی صـادر نمـوده        12/11/1387 مورخ   2208ره  حوزه ثبتی تهران، به شرح دادنامه شما      
 قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان و قانون تخـصیص          14است، با عنایت به مفاد مواد یک و         

هـای تخصـصی پزشـکی و اینکـه در تعهدنامـه             سهمیه برای زنان در پذیرش دستیاری رشـته       
ی کـه دانـشگاه تعیـین    کریم یـا سـایر منـاطق     استنادی محل خدمت شاکیه منطقه محروم رباط      

عنـه خـالف مــوازین قـانونی تـشخیص داده            نماید، ذکـر گردیده است، تـصمیم معتـرض        می
 حکم به رد شـکایت      1385 قانون دیوان عدالت اداری مصوب       7شود، لذا بـه استنـاد مـاده       نمی
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هیأت عمومی دیوان در تـاریخ فـوق بـا حـضور رؤسـا و مستـشاران و                  . گردد صادر و اعالم می   
البدل در تاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره بـا اکثریـت                   درسان علی دا

  .نماید آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می
  

  رأی هیأت عمومی
ب ـ به موجب مـاده   . رسد الذکر محرز بنظر می های فوق الف ـ  تعارض در مدلول دادنامه 

به منظور تربیت پزشک متخصص موردنیاز منـاطق        «  قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان       14
محروم و نیازمند کشور، وزارت بهداشت، درمان و آمـوزش پزشـکی موظـف اسـت بـه هنگـام                    

ای را بـرای منـاطق محـروم و نیازمنـد کـشور              های جداگانـه   پذیرش دستیار تخصصی، سهمیه   
 از انجـام دوره     کننده از سهمیه مذکور موظفند پـس        دستیاران تخصصی استفاده  . اختصاص دهد 

تخصص، برابر طول دوره تخصص به عنوان خدمات قانونی موضوع این قانون در نقاط مربـوط   
 2و در تبـصره  » .انجام دهند و پس از انجام خدمات مذکور پروانه دائم دریافـت خواهنـد نمـود              

دستیاران تخصصی موضوع ماده فوق موظفنـد قبـل از         « الذکر تصریح شده است که       ماده فوق 
روع دوره دستیاری تعهد ثبتی الزم جهت خدمـت در نقـاط مربـوط بـه دانـشگاههای علـوم                   ش

التحـصیل بـه شـرح     نظر به اینکه دستیاران فـارغ    » .پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بسپارند     
اند که معـادل مـدت مقـرر در          شده در دفاتر اسناد رسمی تعهد کرده        های رسمی تنظیم   تعهدنامه

 نقاط محروم و نیازمند واقع در حوزه دانـشگاه محـل تحـصیل خـود انجـام                  تعهدنامه مذکور در  
وظیفه کنند و اعزام و انتقال آنها به نقاط محروم و نیازمند سـایر اسـتانها انطبـاقی بـا مقـررات                      

 8/11/1387 مـورخ    2235های شماره    الذکر و مفاد تعهدنامه تنظیمی ندارد، بنابراین دادنامه        فوق
 مـورخ  2441 و شـماره   30/11/1387 مورخ 2426،  2425،  2424،  2423،  2393،  2390و شماره   

 شـعبه   18/12/1387 مـورخ    2596 و شماره    20/12/1387 مورخ   2476 و شماره    19/12/1387
سوم دیوان مبنی بر ورود شکایت و الزام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشـکی بـه تعیـین                   

های رسمی، صـحیح     د مندرج در تعهدنامه   محل خدمت شاکیان در یکی از نقاط محروم و نیازمن         
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 قانون دیـوان عـدالت اداری       43 و ماده    19 ماده   2این رأی مستنداً به بند      . و موافق قانون است   
  .االتباع است برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه الزم

                                )22/6/1388 مورخ 18798 نقل از روزنامۀ رسمی شمارۀ(      
  

 55 مـاده    5 هیأت عمومی دیـوان عـدالت اداری در خـصوص ابطـال بنـد                466رأی شماره     .15
 شورای 11/2/1381 و اصالحات مورخ 18/7/1380نامه آموزشی دانشگاه پیام نور مصوب  آیین

  دانشگاه پیام نور
               1/6/1388: تاریخ

               466: شماره دادنامه
  88/162: کالسه پرونده
  .هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: مرجع رسیدگی

  .آقای احمد محمدی قلعه: شاکی
نامـه آموزشـی دانـشگاه پیـام نـور            آیـین  55 ماده   5ابطال بند   : موضوع شکایت و خواسته   

  . شورای دانشگاه پیام نور11/2/1381 و اصالحات مورخ 18/7/1380مصوب 
  : مقدمه

پذیرش واحدهای  (شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعالم داشته است، در فصل یازدهم            
شـده    هـای گذرانـده     سـازی و پـذیرش درس       معادل« مقرر گردیده است،     55ضمن ماده   ) درسی

شده، تغییر رشته تحصیلی داده، یا مجدداً دانشجو شده،           شده، منتقل   توسط دانشجویی که مهمان   
مجموع واحدهای  «  ماده موصوف مقرر گردیده است،       5در بند   » ...ت  مشروط به شرایط زیر اس    

با عنایـت   » . درصد مجموع واحدهای رشته تحصیلی فعلی باشد       50شده کمتر از      درسی پذیرفته 
 ذیل همان ماده که تعیین کرده است، تمام واحدهای درسی دانشجویی که در ایـن                8به تبصره   

غییر رشته دهـد یـا مجـدداً دانـشجو شـود، پذیرفتـه              دانشگاه موفق به گذراندن شود و سپس ت       
ها موفق به گذراندن واحـد   شود، تبعیضی ناروا در حق دانشجویانی است که در سایر دانشگاه   می
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 قـانون   3 اصـل    9 قانون اساسی و مدلول بنـد        20این تبعیض ضمن مغایرت با اصل       . شوند می
کز آموزش عالی را زیر سـوال بـرده و          اساسی، کیفیت و محتوای آموزشی سایر دانشگاهها و مرا        

ای  سبب تحمیل هزینه و وقت برای بدنه آموزشی دانشگاهها شده و برای خود دانـشجو هزینـه                
نامه آموزشـی موصـوف        آیین  55 ماده   5با عنایت به مراتب فوق، بند       . کند مجدد را تحمیل می   

لذا متقاضی ابطـال    . است) ورازجمله شورای دانشگاه پیام ن    (خارج از حدود اختیارات قوه مجریه       
سرپرست اداره حقوقی دانشگاه پیام     . باشد نامه آموزشی دانشگاه پیام نور می       آیین 55 ماده   5بند  

 ضـمن ارسـال     1/5/1388 مـورخ    475/1103نور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامـه شـماره            
گاه اعـالم   سرپرست اداره کل خدمات آموزشی دانـش 20/4/1388 مورخ 1123/21پاسخ شماره   

باشد که این امـر      سازی می    درصد قابل معادل   50اند، طبق استاندارد دانشگاهی حداکثر تا        نموده
همچنـین در نامـه سرپرسـت اداره        . باشد نامه آموزشی شورای دانشگاه می     کامالً منطبق با آیین   

رو   پـیش ر دانشگاهی مطابق رسالتی کـه در          نور آمده است، ه     کل خدمات آموزشی دانشگاه پیام    
ــوده و       ــدام نم ــشجو اق ــذیرش دان ــت پ ــی جه ــی و آموزش ــای علم ــاس معیاره دارد و براس

شـوند و بـر همـین اسـاس در           التحصیل می   التحصیالن آن با مدرک و نشان دانشگاه فارغ         فارغ
سازمانها، ادارات دولتی و خصوصی، مدرک دانشگاهی مورد نظر و آموزشهای درسی و مهـارتی               

لذا مسئولین در شورای این دانشگاه برای دانشجویانی که قـبالً           . شوند بندی می  و پژوهشی رتبه  
اند این امتیاز را     رسمی سایر دانشگاهها مورد تایید وزارت علوم گذرانده         های واحدهایی را در دوره   

سـازی نمایـد       درصـد دروس را معـادل      50شده تا بر حسب استاندارد دانشگاهی حداکثر تا           قائل
بیشتر از این مقدار واحد پذیرش شود، در اصل دانشجو بیـشتر واحـدهای              ولیکن در صورتی که     

آمـوختگی    خود را خارج از سیستم این دانشگاه گذرانده و دادن مدرک دانشگاهی و اعالم دانش              
هیأت عمـومی   . دانشجو با روش آموزشی دانشگاه پیام نور موضعیت نداشته و خالف واقع است            

البـدل شـعب      با حضور رؤسا و مستـشاران و دادرسـان علـی           دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق     
دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبـادرت بـه        

  .نماید صدور رأی می
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  رأی هیأت عمومی
های معتبـر کـشور و       نظر به اعتبار نتایج گذراندن واحدهای درسی در هر یک از دانشکده           

 کلیه واحدهای درسی که با موفقیت در امتحانات مربوط طی شده است، وضع              ضرورت پذیرش 
سـازی    نامه آموزشی دانشگاه پیام نور مبنـی بـر معـادل            آیین 55 ماده   5قاعده آمره به شرح بند      

 درصد مجمـوع    50نامه به میزان کمتر از        آن آیین  55واحدهای درسی دانشجویان موضوع ماده      
 آنان مغایر اعتبار واحدهای درسی طی شده با موفقیت و خارج از         واحدهای رشته تحصیلی فعلی   

شـود و مـستنداً بـه        حدود اختیارات دانشگاه پیام نور در وضع مقررات دولتی تشخیص داده مـی            
 و  19 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و ماده یک و بند یک مـاده               170قسمت دوم اصل    

  .گردد  می قانون دیوان عدالت اداری ابطال42ماده 
                                )22/6/1388 مورخ 18798 نقل از روزنامۀ رسمی شمارۀ(

  
 هیـأت عمـومی دیـوان عـدالت اداری در خـصوص ابطـال صورتجلـسه                 467رأی شماره    .16

   استانداری قزوین 28/12/1386 مورخ 77255/86شماره 
          1/6/1388: تاریخ دادنامه

          467: ماره دادنامهش
  88/255: کالسه پرونده
  .هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: مرجع رسیدگی

  .انجمن صنفی تولیدکنندگان شن و ماسه استان قزوین: شاکی
 28/12/1386 مـورخ  77255/86ابطـال صورتجلـسه شـماره     : موضوع شـکایت و خواسـته     

  .استانداری قزوین
است تقـدیمی اعـالم داشـته اسـت، انجمـن صـنفی             وکیل شاکی به شرح دادخو    :  مقدمه

 بـه منظـور   10/9/1384ای است که در مـورخ        تولیدکنندگان شن و ماسه استان قزوین موسسه      
ایجاد نظم و هماهنگی در خصوص موضوعات مبتال به کارگاههای شن و ماسه به ویژه تثبیت                
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ی علمـی و فنـی ازجملـه      رویه آن با لحـاظ نمـودن فاکتورهـا         قیمتها و جلوگیری از افزایش بی     
شــرایط عرفــی اقتــصادی حــاکم بــر جامعــه در راســتای حمایــت از حقــوق تولیدکننــدگان و  

سود و غیرقانونی دفتر فنی استانداری       لیکن دخالتهای بی  . کنندگان تشکیل گردیده است     مصرف
قزوین در خصوص تعیین قیمت شن و ماسه در سطح استان که در قالب بند یـک صورتجلـسه         

 متبلور گردیده مشکالتی را بـرای انجمـن مـوکلین بوجـود             28/12/1386 مورخ   77255شماره  
 که غیرقانونی بودن مصوبه مذکور به واسطه فقدان صالحیت، مستدالً به شرح ذیل بیان               1آمده
نامـه اجرایـی آن تعیـین      و آیـین 1363 قانون بودجه کل کشور در سال   66ـ تبصره   1: گردد می

 قانون  70هر استان به کارگروهی محول نموده بود که با تصویب ماده            قیمت شن و ماسه را در       
نامـه اجرایـی     برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران و آیین           

کل کـشور بـه     1366 قانون بودجه سال     66حیات حقوقی تبصره    » 21بند ب تبصره ماده     « آن  
 2205ت/6954نامـه شـماره      االشعار تصویب   یون فوق متعاقب انحالل کمیس  . پایان رسیده است  

مین و تعیین قیمت کاالها و خدمات با قرار دادن          أ هیأت وزیران در راستای ت     22/2/1380مورخ  
شن و ماسه در بخش سوم فهرست کاالها و خدمات صراحتاً قیمت محصول مذکور را رأساً بـه                  

کنندگان و تولیدکننـدگان نیـز بـا          مصرفسازمان حمایت از    . خود تولیدکننده واگذار نموده است    
 تعیـین   20/3/1381 مـورخ    375ــ   33استیذان حاصله از مصوبه اخیرالذکر به شرح نامه شماره          

قیمت شن و ماسه را در اختیـار خـود تولیدکننـده دانـسته اسـت، نتیجتـاً مـستنبط از مقـدمات                    
ستانداری واقـع در دفتـر       ا 1363 بودجه سال  66الذکر اوالً نفس تشکیل کمیته تبصره ماده         فوق

ثانیاً، تعیین قیمت و تعبیه     . فنی آن ارگان به واسطه انحالل، فاقد وجاهت شرعی و قانونی است           
برداری از معادن شن و ماسه استان، توسط مرجعـی           ضمانت اجرای محرومیت یک ساله از بهره      

 و تـشتت    که موجودیت قانونی ندارد، ضمن تعرض به حقوق و آزادیهـای ملـت شـریف ایـران                
اش ایـراد ضـرر بـه        قیمتها برای یک محصول به ویژه مشابه با استانهای همجـوار کـه نتیجـه              

 قـانون برنامـه سـوم       70کننده است، فاقد محمل قانونی است و مغایر با ماده             موکلین و مصرف  

                                                 
  .قید شود» آورده«باید » آمده«رسد به جای کلمه به نظر می.  1
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 2/2/1380 مـورخ    6954نامه شماره    االشعار و تصویب    نامه اجرائی ماده قانون فوق     توسعه و آیین  
باشد و با هر تعبیر و برداشتی از قانون و تـصویبنامه             رخصوص تعیین قیمت کاال و خدمات می      د

باشـد،   ها و محصوالت انجمن در اختیار و انحصار انجمـن مـی   گذاری فرآورده اشاره شده، قیمت 
هـای   نامـه  الـذکر اسـتانداری قـزوین کـه نقـض صـریح قـوانین و آیـین                 لذا ابطال مصوبه فوق   

مدیرکل فنی اسـتانداری قـزوین در   . گردد را استدعا دارد عدول از آنها تلقی می    صدرالتوصیف و   
  انـد،    اعـالم داشـته    13/5/1388 مـورخ    33230/41/59پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره      

ـ   هیـأت  26/12/1379 مـورخ    ه23700ت/53952نامه شماره   تصویب9ـ به استناد ماده 1الف 
هـای    قانون برنامه سوم مقرر شـده بـود کـه کـارگروه            70ماده  وزیران و در اجرای تبصره یک       

ها سایر شوراها،   گانه مندرج در ماده مذکور تشکیل گردد و با تشکیل این کارگروه            19تخصصی  
. هـا محـول گـردد      ها و ستادهای مرتبط موجود استان منحل و وظایف آنها به کارگروه            کارگروه

باشـد و در واقـع مفهـوم         نوط به تشکیل کـارگروه مـی      شده م   بنابراین انحالل تشکلهای نامبرده   
مخالف آن یعنی عدم تشکیل کارگروه داللت بر قانونی بودن تشکلهای مرتبط موجود دارد کـه                

ها و از جملـه کـارگروه صـنعت و معـدن، پـس از                با عنایت به عدم تشکیل بسیاری از کارگروه       
 قـانون   66یون موضـوع تبـصره      الخصوص کمیـس    مصوبه علی  21مراجع اعالم در تبصره ماده      

 موجودیت قانونی داشته و اقدامات و تصمیمات اتخاذ شده توسط این مرجـع              1363بودجه سال   
 مـصوبه اخیـر بـا تـشکیل         33ـ به استناد مـاده      2. باشد دارای مشروعیت و مقبولیت قانونی می     

شود کـه   یهای مرتبط با آن منحل م کارگروه صنعت و معدن شورای صنعت و معدن و کارگروه     
 کـل   1363 قانون بودجـه سـال       66در مصوبه اخیر ذکری از انحالل کمیسیون موضوع تبصره          

کشور نگردیده است و با عنایت به عدم تـشکیل کـارگروه صـنعت و معـدن در مـصوبه قبلـی                      
باشد و با این مصوبه و عدم حذف         فعالیت و موجودیت کمیسیون مذکور واجد محمل قانونی می        

 34918ت/11034 مصوبه شماره12ج ـ به استناد ماده  . ن ابقاء گردیده استآن حیـات کمیسیو
 گروه تقلیل یافته    7 گروه به    16های تخصصی از      هیأت وزیران تعداد کارگروه    9/2/1385مورخ  

ها و از جمله کارگروه صنعت و معدن به دلیل عدم تشکیل و کارآیی               است و بسیاری از کارگروه    
ـ  . انـد  الزم حـذف شـده    آخـرین مـصوبه هیـأت دولـت تحـت شـماره       12ه اسـتناد مـاده   د ـ ب
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 گـروه   10 گروه بـه     7های تخصصی مجدداً از       کار گروه  3/6/1387ک مورخ   35365ت/89224
اصالح گردیده است ولی ذکری از کارگروه تخصصی صنعت و معدن نگردیده است و کماکـان                

به مراتب مذکور و مـستندات      النهایه با عنایت    . باشد های تخصصی حذف شده می     جزء کارگروه 
ابرازی ادعای شاکی مبنی بر پایان حیات حقوقی و فقدان وجاهت قانونی و شـرعی تـصمیمات                 

 و ابطـال صورتجلـسه      1363 قـانون بودجـه سـال        66متخذه توسط کمیسیون موضوع تبـصره       
باشد و تصمیمات اتخاذ شـده از         فاقد محمل قانونی می    28/12/1386 مورخ   77255/86شماره  

وی کمیسیون مذکور منطبق با موازین شرعی و قانونی است و استدعای رد شـکوائیه شـاکی            س
البدل در   هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی             . را دارد 

تاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت                   
  .نماید أی میبه صدور ر

  
  رأی هیأت عمومی

 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی       70نامه اجرائی ماده      آیین 21به موجب ماده    
و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران که به تجویز تبصره یک آن ماده به منظور پیشبرد اهداف و                 

 رسـیده وظـایف     ریزی و توسعه استان بـه تـصویب هیـأت وزیـران            انجام وظایف شورای برنامه   
الـذکر   کارگروه صنعت و معدن تبیین شده و با تاسـیس قـانونی کـارگروه موضـوع مـاده فـوق                   

 قـانون   66های مرتبط و کمیسیون موضوع تبـصره         هائی نظیر صنعت و معدن و کارگروه        تشکل
 کل کشور منحل و وظایف و مسئولیت مربوط به تعیین قیمت شـن و ماسـه            1363بودجه سال   

 مـورخ   77255/86بنابراین مصوبه شـماره     . روه صنعت و معدن محول شده است      به عهده کارگ  
 استانداری قزوین در باب تعیین قیمت فروش شن و ماسه خالف قانون و خـارج                28/12/1386

 قـانون اساسـی     170از حدود اختیارات استانداری مذکور است و مستنداً به قـسمت دوم اصـل               
 قـانون دیـوان عـدالت اداری    42 و ماده 19د یک ماده جمهوری اسالمی ایران و ماده یک و بن    

  .گردد ابطال می
)22/6/1388 مورخ 18798 نقل از روزنامۀ رسمی شمارۀ( 
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  ی در صالحیت دادگاه خانوادهمجاز نبودن شورای حل اختالف به رسیدگی به دعاو .1
با توجه به اینکه طبق ماده واحده قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود به 

رسیدگی به دعاوی مذکور در ) دادگاه خانواده( قانون اساسی 21دادگاههای موضوع اصل 
الف  قانون مذکور در صالحیت دادگاههای خانواده قراردارد ، شوراهای حل اخت13تا1بندهای 

صالحیت رسیدگی به موارد مذکور را ندارند، مگر درصورت توافق برای صلح و سازش به 
     قانون شوراهای حل اختالف آمده است8ترتیبی که در ماده 

   )19/3/1388 مورخ 1733/7  شمارۀنظریۀ مشورتی(  
  

  ترکه بر حاکمیت قانون زمان فوت  .2
وت ، مالکیت ورثه نسبت به ماترک  قانون مدنی، به محض ف868و867توجهاً به مواد 

بطور قهری حاصل می شود واستقرار آن منوط به پرداخت حقوق و دیونی است که بر ترکه 
و میزان سهم االرث آنان ) صدور گواهی انحصار وراثت(تعلق می گیرد، لذا مالک اعالم ورثه 

 تأثیری در آن ندارد، و نیز تقسیم ترکه، قانون ومقررات زمان فوت است و تغییرات بعدی قانون
اثر قانون به آتیه است « قانون مدنی نیز 4هرچند ترکه بین ورثه تقسیم نشده باشد ، طبق ماده 

و قانون نسبت به ما قبل خود اثرندارد مگر اینکه مقررات خاصی در خود قانون نسبت به این 
ون مدنی ترتیب  قان948و946 و چون در قانون اصالح مقررات مواد»موضوع اتخاذ شده باشد

خاصی در باب تسری حکومت آن نسبت به گذشته وضع نشده است لذا مقررات آن به ما قبل 
  . خود اثر ندارد

   )19/3/1388مورخ 1747/7  شمارۀنظریۀ مشورتی( 
  

  فروض و احکام قتل بر اثر تیراندازی مأمور .3
ارد ضروری  با تصویب قانون نحوه بکارگیری سالح توسط نیروهای مسلح در مو-اوالً
 1382 و قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران مصوب 1373مصوب 
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الذکر در  قانون مجازات اسالمی در حدی که با دو قانون فوق332به نظر می رسد که ماده 
االشعار و  قانون بکارگیری سالح فوق16 باتوجه به ماده -تعارض باشد نسخ شده باشد ، ثانیاً

 ذیل همین ماده 1 و تبصره 1382 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 41ماده 
  .قانونی فروض زیر قابل تصور است

 مأمور مطابق مقررات بکارگیری سالح تیراندازی کرده ومقتول یا مصدوم بی گناه -1
  .بوده است که در این صورت دیه از بیت المال پرداخت می شود

رگیری سالح تیراندازی کرده و مقتول یا مصدوم مقصر بوده  مأمور مطابق مقررات بکا-2
 .است که در این صورت دیه ای به مصدوم یا اولیاء دم تعلق نمی گیرد

 مأمور بدون رعایت مقررات مبادرت به تیراندازی کرده ومقتول یا مصدوم بی گناه -3
روهای مسلح  قانون مجازات نی41بوده  است، در این صورت مأمور متخلف مطابق ماده 

 . به مجازات حبس و پرداخت خسارت ودیه محکوم می شود1382مصوب 
 مأمور بدون رعایت مقررات مبادرت به تیراندازی کرده و مقتول یا مصدوم مقصر بوده -4

است دراین صورت نیز مأمور عالوه بر محکومیت به مجازات حبس و خسارت مقرر در قسمت 
نیروهای مسلح باید دیه را هم بپردازد و مجوزی هم برای  قانون مجازات جرائم 41اول ماده 

سقوط دیه یا تعلق آن به بیت المال نیست و تعیین مجازات برای مأموری که برخالف مقررات 
  .تیراندازی کرده با تعیین دیه هم منافاتی ندارد، زیرا دیه مجازات محض نیست

   )19/3/1388مورخ 1748/7  شمارۀنظریۀ مشورتی( 
  

  ده سرقفلی مزای .4
 1356درصورتی که مورد اجاره مشمول مقررات قانون روابط موجر ومستأجر سال . 1

   رضایت مالک –الف . در دو مورد ممکن است) سرقفلی( باشد مزایده حق کسب و پیشه  
 وجود حق انتقال به غیر در اجاره نامه، در غیراین دو صورت مزایده سرقفلی مقدور نیست -ب

 له اعمال مقررات مکان مزایده سرقفلی وعدم بازداشت از ناحیه محکومٌو در صورت عدم ا
  .قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی فاقد اشکال خواهد بود
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قانون ثبت ) 18/10/1351اصالحی  ( 25ماده ) 18/10/1351الحاقی  ( 4طبق تبصره . 2
 شود فقط در          اسناد وامالک آرای شورای عالی ثبت که در مقام وحدت رویه صادر می

 الزم االتباع است و مراجع قضائی مکلف به رعایت آن             –هیأت های نظارت ثبتی 
  .نمی باشند

   )19/3/1388مورخ 1775/7  شمارۀنظریۀ مشورتی( 
  

  مقررات راجع به چک پول .5
 دستورالعمل سابق نحوه انتشار، خرید و فروش انواع چک پول 15 و14براساس مفاد 

ها به مشتری از وی متصدیان بانکها باید قبل از فروش چک پول) انک چک و ایران چکب(
امضاء گرفته سپس مهر شعبه بانک و مهر تاریخ فروش چک پول را روی چکهای مزبور ضرب 
نمایند و هم چنین مشتریان باید هنگام انتقال چک پول به دیگری آنرا امضاء کنند و اگر چک 

  ی شد بانک هنگام خرید باید چک پول را سوراخ و ابطال و از گردش خارج پول به بانک ارائه م
  :اما دستورالعمل جدید بانک مرکزی جمهوری اسالمی حاکیست که. می نمود
 چاپ انتشار ایران چک منحصراً در اختیار بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران -اوّالً

) اعم از ایران چک و بانک چک(ول  از چاپ چک پ1387است و سایر بانکها از ابتدای سال 
  .ممنوع شده اند

 ایران چکهای بانک مرکزی جمهوری اسالمی همانند اسکناس در اختیار بانکها -ثانیاً
  )15ماده.(قرار می گیرد

 متصدی شعب بانکها، هنگام فروش ایران چک بانک مرکزی جمهوری اسالمی -ثالثاً
اریخ فروش مهرکند و در برگه فروش از مشتری می بایست آن را با مهر شعبه بانک و ت ایران

  . امضاء بگیرد و این روش نیز عمالً منسوخ شده است
هـ مورخ /3180 بخشنامه مؤخر بانک مرکزی به شماره 2و1 طبق بندهای -رابعاً

 شعب بانکهای توزیع کننده ایران چکهای جدید بانک مرکزی فقط در همان مرحله 2/7/1387
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ه مشتری اعالمیه فروش تنظیم و تکمیل می کنند و بعد از آن ایران اول فروش ایران چک ب
  .چک های مزبور مشابه گردش اسکناس بین مردم قابل ردو بدل شدن است

 بانک مرکزی 13/6/1387هـ مورخ /2876 دستورالعمل شماره 1 طبق بند -خامساً
، شعبه دریافت کننده چنانچه ایران چک فاقد مهر شعبه بانکی ارائه شود... "جمهوری اسالمی 

 همین 4 و طبق بند "...نسبت به مهرکردن آن اقدام کند و آن را در جریان قرار دهد
 و همانطور که در "...ظهرنویسی ایران چک توسط مشتریان ضروری نیست... "دستورالعمل

با توجه به اینکه کارکرد ... " تصریح شده است2/7/1387هـ مورخ /3180 دستورالعمل 2بند 
مشابه گردش اسکناس است و مبادالت آن در سیستم رایانه ای ... ران چک بانک مرکزیای

ثبت نمی شود، لذا ثبت و بازخوانی اطالعات از سیستم برای پیگیری چکهای مفقودی و 
 مع ذلک بنظر می رسد چنانچه بسته های ایران چک که "...مسروقه امکان پذیر نخواهد بود

است به سرقت رود و یا مفقود شود مقام ) صطالحاً پشت نمرها( دارای شماره سریال ردیف
قضائی می تواند دستور دهد چکهای دارای سریال های خاص مورد نظر به محض ارائه به 
سیستم بانکی کشور یا فروشگاههای دارای شبکه شتاب فوراً به پلیس اعالم و شخص ارائه 

) 11/8/1382اصالحی  (14ماده  ذیل 14/10/1376 الحاقی 3تبصره ( دهنده معرفی شود
بنابه مراتب مزبور، ایران چکها )  با اصالحات و الحاقات بعدی1355قانون صدور چک مصوب 

از زمان چاپ مانند اسکناس است و دعاوی مطالبه یا اعالم سرقت و فقدان آن در هر مرحله 
  .جنبه مالی دارد و مانند اسکناس است

   )20/3/1388مورخ 1787/7  شمارۀنظریۀ مشورتی(
  

  ک. د. آ.  ق146 و 145تبیین مادتین  .6
 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مصوب 145ماده 

   ناظر به موردی است که تخلف صورت گرفته و دستور ضبط وثیقه یا وجه الکفاله یا 1378
شته است که ضرروزیان مدعی گذار مقرر داوجه االلتزام داده شده باشد که در این مورد قانون

خصوصی از همان مال یا وجهی که دستور ضبط آن داده شده است پرداخت گردد و اگر چیزی 
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 قانون مرقوم ناظر به موردی است که تخلفی 146ماند به نفع دولت ضبط گردد، ولی ماده 
جزای  به اعم از صورت نگرفته است که در این صورت پس از محکومیت متهم، ابتدا محکومٌ

استیفاء می شود سپس اگر چیزی باقی ماند به ) مانند وثیقه(نقدی و ضرروزیان از تأمین موجود 
  .صاحبش بازگردانده می شود

   )25/3/1388مورخ 1831/7  شمارۀنظریۀ مشورتی( 
  

  لزوم تعیین تکلیف تمام موارد اعالمی در شکوائیه .7
اکی نزد بازپرس یا دادیار شکایت      چنانچه موارد متعددی در شکوائیه عنوان شده باشد و ش         

خود را منحصر به یکی از عناوین مجرمانه مذکور در شـکوائیه نمایـد، قاضـی مربوطـه مکلـف                 
است راجع به کلیه جرائم اعالم شده از شاکی تحقیق و تکلیف کلیه موارد را به روشـنی معلـوم           

  .نماید
   )25/3/1388مورخ 1861/7  شمارۀنظریۀ مشورتی(

  

  ت صدور قرار منع تعقیب لزوم قید جه .8
با توجه به آثار و تبعات متفاوتی که صدور قرار منع تعقیب به لحاظ جرم نبودن موضوع و                  

 اصـالحی قـانون     3مـاده   » ل« شق   3صدور همین قرار به علت عدم کفایت دلیل به شرح بند            
 باشـد  تشکیل دادگاههای عمومی و انقالب دارد چنانچه علت صدور قرار منع تعقیب قید نـشده  

به نظر میرسد، دادگاه باید پرونده را به منظور رفع این نقیصه نزد مرجع صادرکننده قـرار اعـاده                 
  .کند

   )25/3/1388مورخ 1861/7  شمارۀنظریۀ مشورتی(
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  پیروی از کیفرخواست به  دادگاه عدم الزام  .9
به آن تقاضای کیفردادستان برای متهم به آن معنی نیست که دادگاه را موظف و مقید 

به عبارت دیگر دادگاه ملزم به متابعت از کیفرخواست دادسرا نیست و با تشخیص و نظر . نماید
   .خودش اقدام قانونی مبذول می دارد

   )25/3/1388مورخ 1861/7  شمارۀنظریۀ مشورتی(
  

  مالی بودن دعوای فسخ اجاره و غیر مالی بودن دعوای تعدیل اجاره بها .10
یرمالی بودن هردعوی نتیجه و ثمره آن است، از این رو با مالک در تشخیص مالی یا غ

 قانون مدنی که به شرح آن ، ثمره عقد اجاره تثبیت مالکیت مستأجر در 466عنایت به ماده 
مستأجره است، از این رو دعوی فسخ اجاره دعوای مالی است ولی دعوی تعدیل منافع عین

   .مال االجاره دعوای غیر مالی  می باشد

   )27/3/1388مورخ 1892/7  شمارۀنظریۀ مشورتی(
  

  عدم لزوم ابطال تمبر در گزارشات و شکایات ضابطین .11
  گزارشات و شکایاتی که ضابطین دادگستری در مقام انجام وظایف خود به دادسرا اعالم 

کنند نیازی به ابطال تمبر هزینه دادرسی شکایت کیفری ندارد و مطالبه هزینه دادرسی از می
ضائی و مأمورین اداره منابع طبیعی یا اداره بهداشت جهت پذیرش شکایت و ضابطین ق

رسیدگی به گزارشات آنها که متضمن اعالم جرم نسبت به منابع طبیعی یا تخلفات بهداشتی 
  .است فاقد وجاهت و موقعیت قانونی است

   )2/4/1388مورخ 2048/7  شمارۀنظریۀ مشورتی( 
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  ر دولتی از پرداخت هزینه دادرسیعدم معافیت مراجع دولتی و غی .12
از تاریخ الزم االجراء شدن قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور 

 قانون مزبور 503 یکی از شرائط رسیدگی به دعاوی وفق ماده 29/1/1379مدنی مصوب 
لت و  قانون وصول برخی از درآمدهای دو3پرداخت هزینه دادرسی به میزان مقرر در ماده 

 است و چون در این خصوص معافیت و 28/12/1373مصرف آن در موارد معین مصوب 
استثنائی پیش بینی نشده است در حال حاضر هیچ مرجعی اعم از دولتی و غیردولتی از 
پرداخت هزینه دادرسی معاف نیست مگر اینکه پس از الزم االجراء شدن قانون آیین دادرسی 

رأی وحدت رویه شماره . معافیت یا استثنائی تصویب شده باشدموصوف به موجب قانون مؤخر 
 هیأت عمومی دیوانعالی کشور نیز مؤید همین معنی است لذا اداره کل 28/1/1380 مورخ 652

اموال و امالک بنیاد مستضعفان از پرداخت هزینه دادرسی معاف نیست و باید هزینه دادرسی را 
  .پرداخت نماید

   )6/4/1388مورخ 2070/7  شمارۀنظریۀ مشورتی(  

  
  عدم محدودیت دادگاه به عنوان مندرج در کیفرخواست در تعیین نوع جرم  .13

 قانون 269 ماده 2در فرضی که جنبه عمومی بزه ایراد ضرب و جرح موضوع تبصره 
مجازات اسالمی در کیفرخواست قید نشده باشد، نیازی به اعاده پرونده به دادسرا جهت 

 3رخواست در این قسمت نیست و مستفاد از قسمت اخیر بند ح ماده تصحیح یا تکمیل کیف
قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقالب، دادگاه در تعیین نوع جرم، محدود به عنوان مندرج 
در کیفرخواست نیست و می تواند طبق تشخیص و نظر قضائی خود اتهام مقید در کیفرخواست 

  .ه و حکم قضیه را صادر کندرا با ماده قانونی مربوطه تطبیق داد
   )8/4/1388مورخ 2137/7  شمارۀنظریۀ مشورتی(       
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ن استفاده از مرخصی ومجاز بودن دادگاه به صدور حکم مبنی بر تحمل حبس تعزیری بد .14
  و زندان باز

در اینکه آیا دادگاه می تواند در حکم خود مجرم را به حبس تعزیری بدون استفاده از 
اید پاسخ مثبت است یعنی قاضی دادگاه می تواند به عنوان یک اقدام مرخصی محکوم نم

 قانون مجازات اسالمی 728تأمینی یا تتمیم مجازات تعزیری با استفاده از اختیاراتی که ماده 
به وی تفویض کرده است محکوم علیه را از استفاده از مرخصی به طور موقت یا در ایام تحمل 

النهایه جهات موجهه این . میت حبس به صورت باز محروم نمایدکیفر و گذراندن دوران محکو
چنین . اقدام و ضرورتی که این محرومیت را مستدالً توجیه نماید باید در حکم قید شود

تصمیمی با آیین نامه اجرائی سازمان زندانها یا اختیاراتی که سایر مقامات و شوراها دارند 
 ناظر زندان حق دخل و تصرف و تغییر کیفیت اجرای منافاتی ندارد و دادیار اجرای احکام و

رأی دادگاه را ندارد، لکن چنانچه رأی را بر خالف قانون می داند می تواند طبق مقررات 
    .قانونی ضمن اجرای آن، مراتب را به مراجع ذیربط اعالم نماید

   )8/4/1388مورخ 2137/7  شمارۀنظریۀ مشورتی(      
  

  



 

  

  

  
  
                        

  

یأت   انوبات    وز

م  :پش  
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قانون اصالح موادی از قانون برنامه چهارم       ) 13(ماده  ) الف(نامه اجرایی تبصره بند       آیین .1
توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران و اجـرای سیاسـتهای کلـی               

  اصل چهل و چهارم قانون اساسی
الح مـوادی از قـانون      های مربوط بـه قـانون اصـ         نامه  وزیران عضو کارگروه تصویب آیین    

برنامــه چهــارم توســعه اقتــصادی، اجتمــاعی و فرهنگــی جمهــوری اســالمی ایــران و اجــرای 
قـانون  ) 13(ماده ) الف(سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، به استناد تبصره بند        

نامـه    ، آیـین  14/10/1387هـ مـورخ    41633ت/186084نامه شماره     یادشده و با رعایت تصویب    
  :رایی تبصره یادشده را به شرح زیر تصویب نمودنداج

قانون اصالح موادی از قانون  برنامه چهـارم         ) 13(ماده  ) الف(نامه اجرایی تبصره بند       آیین
توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران و اجرای سیاستهای کلـی اصـل               

  چهل و چهارم قانون اساسی
های   ها و مؤسسه    یف حاکمیتی شرکتهای دولتی به وزارتخانه     ـ در صورت انتقال وظا    1ماده

ربط، تبدیل وضعیت کارکنان ثابت یا دارای عناوین مشابه این شرکتها بـه               دولتی تخصصی ذی  
  :ترتیب زیر خواهدبود

الف ـ کارکنانی که به خدمات آنها نیاز است، با حفظ سابقه به وزارتخانه و مؤسسه دولتی  
انتقـال ایـن    . ف حاکمیتی بـه آن محـول شـده منتقـل خواهندشـد            ربط که وظای    تخصصی ذی 

ها یا مؤسسات دولتی در صورت اعالم نیاز دستگاه انتقـال گیرنـده و                کارکنان به سایر وزارتخانه   
  .رضایت مستخدم مجاز است

ب ـ در مورد کارکنانی کـه واجـد شـرایط بازنشـستگی پـیش از موعـد هـستند، حـسب          
قانون تنظیم بخـشی از مقـررات تـسهیل و نوسـازی            ) 10(و  ) 9(درخواست آنان، براساس مواد     

قانون برنامه سوم توسـعه اقتـصادی، اجتمـاعی و فرهنگـی            ) 113(صنایع کشور و اصالح ماده      
ـ و اصالحات بعدی آن و یا قانون بازنشستگی پـیش از  1385جمهوری اسالمی ایران ـ مصوب 

  .ـ اقدام خواهدشد1386موعد کارکنان دولت ـ مصوب



     ماهنامۀ ویژۀ قوانین و مقررات         118
 

 

 ـ کارکنانی که دارای شرایط بازنشستگی پیش از موعد نبـوده و مـازاد شـناخته شـوند،      ج
قانون الحاق مـوادی بـه قـانون تنظـیم بخـشی از مقـررات مـالی دولـت ـ          ) 45(مشمول ماده 

  .نامه اجرایی آن خواهندبود ـ و مشوقهای مربوط به آیین1384مصوب
ا سایر عناوین مشابه بـوده و رابطـه         ـ کارکنانی که در وضعیت مرخصی، مأموریت ی       2ماده

  .نامه هستند استخدامی آنان با شرکت مربوط قطع نشده باشد نیز مشمول این آیین
نامه براسـاس مقـررات       این آیین ) 1(ـ با کارکنان دارای سایر عناوین مندرج در ماده          3ماده

ایـن، در ازای هـر      عـالوه بـر     . شود  قانون کار رفتار خواهدشد و سنوات خدمتی آنها بازخرید می         
سال سابقه خدمت حداکثر سه ماه آخرین حقوق و مزایای دریافتی بـه عنـوان وجـوه تـشویقی                   

  .ربط به افراد موضوع این ماده قابل پرداخت است بازخریدی سنوات خدمت از منابع شرکت ذی
  )2/6/1388 مورخ 18781نقل از روزنامۀ رسمی شمارۀ(

  
 اصــالح مــوادی از قــانون برنامــه چهــارم توســعه قــانون) 33(نامــه اجرایــی مــاده  آیــین .2

اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهـوری اسـالمی ایـران و اجـرای سیاسـتهای کلـی  اصـل چهـل و            
  چهارم قانون اساسی

های مربوط بـه قـانون اصـالح مـوادی از قـانون               نامه  وزیران عضو کارگروه تصویب آیین    
 جمهــوری اســالمی ایــران و اجــرای برنامــه چهــارم توســعه اقتــصادی، اجتمــاعی و فرهنگــی

قـانون  ) 33(ـ به استناد ماده 1387سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی ـ مصوب 
نامـه    ، آیـین  14/10/1387هــ مـورخ     41633ت/186084نامه شماره     مذکور و با رعایت تصویب    

  :قانون یادشده را به شرح زیر تصویب نمودند) 33(اجرایی ماده 
  :روند نامه اصطالحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می  آیینـ در این1ماده

  .مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران: الف ـ سازمان
انطباق محصول، خدمت، فرایند، سیستم و بنگاه بـا الزامـات تعیـین    : ب ـ ارزیابی کیفیت 

  .شود شده که شامل آزمون، بازرسی، صدور گواهی و تأیید صالحیت بنگاهها می
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های اجرایی و مدیریتی که برای ارزیابی کیفیـت   مقررات، روش: پ ـ نظام ارزیابی کیفیت 
  .رود به کار می

مرجع تأیید صـالحیت، مؤسـسه ارزیـابی کیفیـت و مجموعـه      : ت ـ نظام تأیید صالحیت 
مسئولیت این نظام بـر عهـده       . مقررات و ضوابطی که در نظام ارزیابی کیفیت تعیین شده است          

  .ن استسازما
المللـی توسـط    مرجعی که براساس استانداردها و ضوابط بـین : ث ـ مرجع تأیید صالحیت 

طرفی آن  سازمان به رسمیت شناخته شده و با داشتن ساختاری که متضمن استقالل عمل و بی         
  .است، تأیید صالحیت مؤسسات ارزیابی کیفیت و نظارت بر فعالیتهای آنها را بر عهده دارد

ای کـه براسـاس شاخـصهای تعیـین شـده توسـط        مؤسـسه : زیابی کیفیتج ـ مؤسسه ار 
  .سازمان، صالحیت آن توسط مرجع تأیید صالحیت گواهی شده باشد

نامـه، حـداقل هـشتاد        ـ سازمان مکلف است ظرف دو سال پس از ابالغ ایـن آیـین             2ماده
المللـی    اردهای بین درصد از استانداردهای ملی مرتبط با نظام ارزیابی کیفیت را مطابق با استاند            

  .بازنگری، تدوین و ابالغ نماید
تبصره ـ بقیه استانداردهای ملی ظرف دو سال پس از اجرای تکلیف یادشده بایـد توسـط    

  .سازمان بازنگری، تدوین و ابالغ شود
ـ سازمان مکلف است پس از ابالغ استانداردهای ملی، ظـرف دو سـال نـسبت بـه                  3ماده

  .ستانداردهای یادشده در بنگاههای اقتصادی اقدام نمایداعمال تدریجی و قانونمند ا
بنـدی مقـرر      ـ بنگاههای اقتصادی مکلفند نظام ارزیابی کیفیت را در چارچوب زمان          4ماده

  .نامه رعایت نمایند در این آیین
، نـسبت بـه    نامـه  تبصره ـ سازمان مکلف است ظرف سـه مـاه پـس از ابـالغ ایـن آیـین       

  .رسانی اقدام نماید های اطالع  سامانهرسانی الزم از طریق اطالع
نامـه، در مـورد کاالهـای وارداتـی و       ـ رعایت مقررات و ضوابط موضوع این آیـین  5ماده

  .نمایند، الزامی است بنگاههای خارجی که در ایران فعالیت می
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قانون مـدیریت خـدمات کـشوری و    ) 5( ـ تمامی دستگاههای اجرایی موضوع ماده  6ماده
نامـه، همکـاری الزم را بـا       ادی مکلفند به منظور اجرای دقیق مفـاد ایـن آیـین           بنگاههای اقتص 

  .سازمان انجام دهند
ریـزی و نظـارت راهبـردی         ـ به منظور تقویت نظام تأیید صالحیت، معاونت برنامـه         7ماده

بینـی    جمهور مکلفند ضمن پیش     جمهور و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس          رییس
دنیاز در قوانین بودجه سنواتی، بنا به پیشنهاد سازمان نسبت به بازنگری و اصـالح               اعتبارات مور 

  .المللی اقدام نمایند ساختار آن متناسب با استانداردها و ضوابط بین
نامه بوده و مکلف است گـزارش    ـ سازمان مسئول نظارت بر حُسن اجرای این آیین 8ماده

  .ار به هیئت وزیران ارائه نمایدنامه را هر شش ماه یک ب عملکرد این آیین
  )2/6/1388 مورخ 18781نقل از روزنامۀ رسمی شمارۀ(

  

نامه درخصوص واگذاری اراضی و امالک مازاد بر نیاز و بدون اسـتفاده وزارت                تصویب .3
  آموزش و پرورش پس از تغییر کاربری 

جلسه وزیران عضو کارگروه بررسی مسایل و مشکالت آموزش و پرورش و فرهنگیان در              
 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قـانون اساسـی جمهـوری اسـالمی             14/11/1387مورخ    

 تـصویب   16/10/1387هــ مـورخ     41656ت/188911نامـه شـماره     ایران و با رعایـت تـصویب      
  :نمودند
تواند اراضی و امالک مازاد بر نیاز و بدون استفاده خود را              ـ وزارت آموزش و پرورش می     1

ری از طریق مراجع ذیربط بـا رعایـت قـوانین و مقـررات مربـوط بـه عنـوان                    پس از تغییر کارب   
ــاختمانهای آموزشــی و پرورشــی ـ       ــع س ــت قل ــانون ممنوعی ــشمـول ق ــدارس م ـــوض م ع

باشند و امکان تخلیـه و تحویـل          ـ و مدارس استیجاری که دارای سند مالکیت می        1385مصوب
دگستری و با توافق مالکـان بـه آنـان    آنها به مالک وجود ندارد، مطابق نظر کارشناس رسمی دا      

نقل و انتقال سند مالکیت ملک عوض و معوض همزمان در یکی از دفـاتر اسـناد                 . واگذار نماید 
  .گیرد رسمی صورت می
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ـ وزارت آموزش و پرورش از پرداخت هرگونه مالیات نقل و انتقال و عوارض بابت خرید                2
  .شدبا نامه معاف می و فروش امالک موضوع این تصویب

ـ در صورتی که ارزیابی عوض و معوض با هم برابری نداشته باشند، آموزش و پـرورش                 3
تواند با رعایت صرفه و صالح دولت با مالک مدرسه استیجاری یا مـدارس مـشمول قـانون                    می

  .توافق نماید) 1(مذکور در بند 
  )2/6/1388 مورخ 18781نقل از روزنامۀ رسمی شمارۀ(

  

  دامی بنیاد شهید و امور ایثارگران مقررات اداری و استخ  .4
 بنا  21/4/1388وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در جلسه مورخ            

 بنیاد شهید و امور ایثارگران و بـه اسـتناد           21/4/1388 مورخ   990/820/400به پیشنهاد شماره    
ــ و بـا رعایـت    1387باصالحی قانون اساسنامه بنیاد شهید انقالب اسالمی ـ مصو ) 14(ماده 

، مقررات اداری و اسـتخدامی بنیـاد        10/10/1386هـ مورخ   373ت/164082نامه شماره     تصویب
  :شهید و امور ایثارگران را به شرح ذیل تصویب نمودند

ـ کارکنان رسمی و پیمانی ستاد بنیاد شهید و امور ایثارگران و واحدهای تابع آن در                1ماده
ها و  نامه ـ ، آیین1386ات قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ها، تابع ضوابط و مقرر استان

  .های اجرایی و اصالحات بعدی آن هستند دستورالعمل
بینـی    های وابسته به بنیاد یادشده که هزینه جاری آنها از محل منابع پیش              ـ سازمان 2ماده

کـه در   شـود، تـابع ضـوابط اسـتخدامی خـاص خـود               شده در قوانین بودجه ساالنه تأمین نمـی       
  .باشند بینی شده است، می ها پیش اساسنامه آن سازمان

انـد و    به استخدام درآمده1383ـ انتقال کارکنان رسمی بنیاد مذکور که تا پایان سال        3ماده
مأموریت آنها به سایر دستگاهها و نهادهای دولتی و یا عمومی با رعایـت مقـررات مربـوط بـه                    

  .کارکنان دولت مجاز است
  )2/6/1388 مورخ 18781امۀ رسمی شمارۀنقل از روزن(
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نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضـه             آیین) 41(الحاق تبصره به ماده      .5
  مسکن 

 بنا به پیـشنهاد وزارت مـسکن و شهرسـازی و        25/5/1388هیئت وزیران در جلسه مورخ      
  :ن تصویب نمودبه استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایرا

نامه اجرایـی قـانون سـاماندهی و حمایـت از             آیین) 41(متن زیر به عنوان تبصره به ماده        
 7/2/1388ک مـورخ    41527ت/24198نامـه شـماره       تولید و عرضه مسکن، موضـوع تـصویب       

  :شود اضافه می
تبصره ـ به منظور تسریع در اعطای تسهیالت بـانکی، در طـول دوره سـاخت، زمـین بـا       

گیـرد و بـا       در رهن بانک قرار می    ) با نمایندگی دستگاه واگذارکننده   (لکیت دائمی دولت    حفظ ما 
در . شـود   صدور سند اعیان، رهن زمین منفسخ و منفک و نسبت به ترهین سند اعیان اقدام می               

بردار در قرارداد با دستگاه واگذارکننده        بردار، بانک جانشین بهره     صورت عدم ایفای تعهدات بهره    
  . خواهدبود)موجر(

  )5/6/1388مورخ 18784نقل از روزنامۀ رسمی شمارۀ(
  

  نامه اجرایی آزادسازی حریم ساحلی دریای خزر  آیین .6
 مـورخ   33/3/1/28957 بنا به پیشنهاد شـماره       23/2/1388هیئت وزیران در جلسه مورخ      

 اجتماعی  قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،    ) 63( وزارت کشور و به استناد ماده        11/3/1387
نامه اجرایی آزادسازی حریم سـاحلی    ـ آیین 1383و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران ـ مصوب  

  :دریای خزر را به شرح زیر تصویب نمود
متـری    ـ آن دسته از دستگاههای دولتی و نهادهای عمـومی کـه در حـریم شـصت                1ماده

متـری   م حریم شـصت ساحل دریای خزر دارای مستحدثات هستند موظفند پس از تعیین و اعال     
های مربوط، با هماهنگی وزارت کشور در اجرای تبصره ماده           نامه ساحل دریای خزر و وفق آیین     

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایـران اقـدام              ) 63(
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وظـف  وزارت کشور نیز م   . نشینی کامل از حریم شصت متری ساحل دریای خزر نمایند          به عقب 
نامه زمینه آزادسازی ساحل مزبور از تصرفات دولتـی و نهادهـای             است در چارچوب این تصویب    

  .عمومی را با رعایت قوانین و مقررات مربوط فراهم نماید
  اختـصار   نامـه بـه      ـ ستاد اجرایی آزادسازی حریم ساحلی استان که در این تـصویب           2ماده

  :گردد تشکیل میشود، با حضور اعضای زیر  نامیده می» ستاد«
  ).رییس ستاد(ـ استاندار 1
  ).دبیر ستاد(ـ معاون عمرانی استاندار 2
  .ـ رییس سازمان مسکن و شهرسازی استان3
  .ـ رییس کل دادگستری استان4
  . ـ رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان5
  . ـ مدیرکل بنادر و دریانوردی استان6
  .نتظامی استان ـ فرماندهی نیروی ا7

ـ استانداریهای استانهای ساحلی دریای خزر موظفند ظرف یک ماه از تاریخ ابالغ             1تبصره
  .نامه، نسبت به ایجاد ستاد اقدام نمایند این تصویب
ـ حسب تشخیص رییس ستاد از رؤسای سایر دستگاهها و نهادها دعوت به عمل              2تبصره

  .آید می
  .گردد انی استانداری تشکیل میـ ستاد یاد شده در معاونت عمر3تبصره
ـ کارگروه اجرایی ستاد در هر شهرستان ساحلی به ریاسـت فرمانـدار و عـضویت                4تبصره

  .گردد ادارات عضو برای اجرای مصوبات ستاد فوق تشکیل می
  :باشد ـ وظایف ستاد به شرح زیر می3ماده

  :رالف ـ  شناسایی حالتهای مختلف تصرف حریم شصت متر ساحلی به شرح زی
  . ـ اراضی تصرف شده توسط دولت1

  .های تفریحی و توریستی دولتی الف ـ پالژها، مجتمع
  .های نفتی ب ـ بنادر، شیالت، مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی، ویژه اقتصادی و حوزه
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  .ج ـ اراضی موات در اختیار و تحت تصرف دولت
  .ـ اراضی تصرف شده توسط نهادهای نظامی2

  .برای استفاده نظامیالف ـ اراضی تحت تصرف 
  .ب ـ اراضی تحت تصرف برای استفاده غیرنظامی

  .ج ـ اراضی بدون استفاده تحت تصرف
  .ـ اراضی تصرف شده توسط سایر اشخاص حقیقی و حقوقی3

  .الف ـ اراضی تحت تصرف برای استفاده رفاهی و تفریحی و مانند آن
  .ب ـ اراضی بدون استفاده تحت تصرف

  . شدهـ اراضی احداث بنا4
  .ـ اراضی احداث بنا شده در محدوده و حریم شهر1ـ 4

  .الف ـ اراضی که قبل از تأسیس شهرداری در آنها بنا احداث شده است
  . در آنها بنا احداث شده است1345ب ـ اراضی که قبل از سال 
  . با پروانه در آنها بنا احداث شده است1345ج ـ اراضی که بعد از سال 

  . بدون پروانه در آنها بنا احداث شده است1345از سال د ـ اراضی که بعد 
متر تحت مالکیت اشـخاص حقیقـی   ) 60(تبصره ـ  شناسایی اراضی موات خارج از حریم  

  .باشد به منظور تهاتر با مالکین زمینهای واقع در حریم ساحل نیز از وظایف ستاد یاد شده می
  .حریم شهرهاـ اراضی احداث بنا شده در خارج از محدوده و 2ـ 4

  .الف ـ با پروانه ساختمانی
  .ب ـ بدون پروانه ساختمانی

  ).99(ج ـ دارای رأی کمیسیون ماده 
  ).99(د ـ بدون رأی کمیسیون ماده 

  . حل ـ ـ زمین و بنا در داخل حریم شصت متری سا ه
  .و ـ بنا داخل حریم و بخشی از زمین در خارج از حریم شصت متری ساحل

  .حریم و قسمتی از زمین در داخل حریمز ـ بنا خارج از 
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  .های مصوب ح ـ اراضی و بناهای احداث شده در محدوده روستاها، شهرکها و مجتمع
ـ اراضی و بناهای سـاخته شـده توسـط دسـتگاههای دولتـی و نهادهـای عمـومی                   3ـ  4

ایـن مـاده   ) الـف (بنـد  )  2(و ) 1(غیردولتی و همچنین نیروهای مسلح که در شمول جزءهـای       
  .یستندن

  .ها در جهت تأمین اعتبار اجرای آزادسازی حریم ساحلی خزر ب ـ  برآورد کلی هزینه
ج ـ  تدوین چارچوب نحوه توافق با مالکین اراضی که با آزادسازی حریم قسمتی از زمین  

از نظر تغییر کاربری به کاربریهایی نظیر مسکونی، اقامتی، تفرجگـاهی و دادن             (آنها باقی مانده    
  ).وفق طرحهای باالدستتراکم 

گذاری برای اراضی که قابلیت آزادسـازی دارنـد و شناسـایی آن در بخـشهای      د ـ اولویت 
  .مالکیتی دولتی، خصوصی، نظامی و سایر نهادها

  .رسانی عمومی برای ایجاد بسترهای الزم سازی و اطالع  ـ فرهنگ ه
زهای غیرقـانونی و  گیری در خصوص رفع تصرف از متصرفین یا ساخت و سـا  و ـ تصمیم 

متـری سـاحلی در چـارچوب        حق اراضی در حریم شصت     چگونگی توافق و تعامل با مالکین ذی      
  .قوانین و مقررات مربوط

تبصره ـ دادگسـتری اسـتان موظف است بـه منظور تسریع در رفع تصرف اراضـی واقـع    
  .نمایدای را به همین منـظور در هر شـهرستان ایجاد  در حـریم ساحلی شعبه ویژه

ریزی و نظارتهای الزم     ـ مسئولیت اجرای مصوبات ستاد در امور آزادسازی و برنامه         4ماده  
  .باشد در استان به عهده استاندار و در شهرستانها به عهده فرماندار شهرستان ساحلی مربوط می

ربـط اسـتان و شهرسـتان موظـف بـه هرگونـه              ـ کلیه دستگاهها و نهادهای ذی     1تبصره  
  .باشند م میهمکاری الز
بنـدی، تعیـین راهکارهـای الزم و سـایر شـرایط             ـ ستاد موظف است برنامه زمان     2تبصره

وزارت کـشور    اجرای این طرح را تهیه و به تصویب رسانده و گزارش عملکرد ماهیانه خود را به               
  .ارسال نماید
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ادسـازی  جمهور اعتبار الزم بـرای آز  ریزی و نظارت راهبردی رییس برنامه  ـ معاونت 5ماده
  .بینی نماید ساحلی را ساالنه در ردیفی مستقل در الیحه بودجه کل کشور پیش

  )8/6/1388 مورخ 18786 نقل از روزنامۀ رسمی شمارۀ(       
  

   کل کشور 1388ماده واحده قانون بودجه سال ) 24(نامه اجرایی بند  آیین .7
 بنا  18/5/1388ه مورخ    وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در جلس         

هـای بهــداشت، درمـان و آمـوزش پزشـکی و رفــاه و تـأمین         به پیشنهاد مشـترک وزارتخانه  
مـاده  ) 24(جمهـور و بـه اسـتناد بنـد            ریزی و نظارت راهبردی رییس      اجتماعی و معاونت برنامه   
 هــ 373ت/164082نامه شـماره       کل کشور و با رعایت تصویب      1388واحده قانون بودجه سال     

  :نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب نمودند  آیین10/10/1386مورخ 
  :روند نامه اصطالحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می ـ در این آیین1ماده

  . وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی: الف ـ وزارت
  . کل کشور1388قانون بودجه سال : ب ـ قانون

پزشـکان هیئـت علمـی کـه در بیمارسـتانهای      : وقـت جغرافیـایی  پ ـ هیئت علمی تمام  
در خـدمت   ) آمـاده بـه خـدمت     (روزی به صورت مقیم یا آنکـال          دانشگاهی شاغل بوده و شبانه    

بیمارستان مربـوط باشـند و حـق فعالیـت در بیمارسـتانها و مراکـز جراحـی محـدود و مراکـز                       
وظفند ضمن عقد قرارداد با سـازمانهای       پاراکلینیک غیردانشگاهی به غیر از مطب را نداشته و م         

  .های مصوب بخش دولتی را رعایت نمایند گر تعرفه بیمه
الزحمـه ویزیـت و مـشاوره      جراحی، بیهوشـی، داخلـی و حـق   k: العالج پزشکی ت ـ حق 

  .پزشکان
هزینه اقامت بیمار در تختهای عادی و ویژه که میـزان آن توسـط هیئـت    : ث ـ هتلینگ 
  .دشو وزیران اعالم می

قـانون کـه حـداقل هفتـاد     ) 24(بیمارستانهای هیئت امنایی موضوع بند : ج ـ بیمارستانها 
شـود را   بندی بیمارستانهای آموزشی که توسط وزارت انجام می درصد از امتیازات مربوط به رتبه    
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این بیمارستانها موظفند تـا     . اخذ و حداقل سی درصد اعضای هیئت علمی آنها تمام وقت باشند           
آذرماه سال جاری چهل و پنج درصد و تا پایان سال جاری شصت درصد اعـضای هیئـت             پایان  

در صورت عدم احراز شرایط این بند در مقـاطع زمـانی مـذکور،    . علمی خود را تمام وقت نمایند    
  .شوند نامه خارج می بیمارستانها از شمول این آیین

  :دشو ـ هیئت امنای بیمارستانها از ترکیب زیر تشکیل می2ماده
ریـیس هیئـت    (ـ رییـس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتـی و درمـانی ذیـربط              1

  ).امنا
  ).دبیر هیئت امنا(ـ رییس بیمارستان 2
  .ـ مدیر بیمارستان3
  .ریزی یا عمرانی استاندار به انتخاب استاندار ـ معاون برنامه4
  .شهای مذکور ـ نماینده رؤسای بخشهای بالینی بیمارستان به انتخاب رؤسای بخ5
  . ـ شهردار شهر و در تهران شهردار منطقه مربوط6
  .ـ نماینده مجمع خیرین سالمت7
  . ـ مدیر درمان سازمان تأمین اجتماعی استان8
  .ـ مدیرکل سازمان بیمه خدمات درمانی استان9

در صـورت   (ـ یک نفر از نمایندگان مجلس شـورای اسـالمی در اسـتان مربـوط                1تبصره
  .ن ناظر در جلسات هیئت امنا شرکت خواهدکردبه عنوا) تمایل

ـ هیئت امنا موظف است یک نفر خبره در مسائل مـدیریت را بـا انتخـاب ریـیس      2تبصره
دانشگاه و تأیید معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت برای شرکت در جلـسات دعـوت                 

  .نماید
  .ـ عضویت در هیئت امنا افتخاری است3تبصره
باشد و مسئولیت آن با دبیـر هیئـت           نه هیئت امنا در بیمارستان مستقر می      ـ دبیرخا 4تبصره

  .امنا است
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 ـ جلسات هیئت امنا حداقل هر دو ماه یک بار به دعوت دبیر هیئت امنا تـشکیل   5تبصره
شود که با حضور حداقل دو سوم اعضا رسمیت یافته و مصوبات آن با اکثریـت مطلـق آرای               می

  .اهدبوداعضای حاضر قابل اجرا خو
.  ـ مدت عضویت اعضای هیئت امنا دو سال و انتخاب مجدد آنها بالمـانع اسـت   6تبصره

  .اعضا در قبال مسئولیت و وظایف محول شده پاسخگو خواهندبود
  .گردد ـ حکم اعضای هیئت امنا توسط رییس دانشگاه صادر می7تبصره
ن اعضای هیئـت علمـی    ـ رییس و معاونان بیمارستان و رؤسای بخشها باید از بی 8تبصره

  .تمام وقت جغرافیایی آن مرکز باشند
  .ـ مصوبات هیئت امنا با ابالغ رییس دانشگاه قابل اجرا خواهدبود9تبصره
مـصوبه شـماره    ) 7(ـ حدود وظایف هیئـت امنـای بیمارسـتانها مطـابق مفـاد مـاده              3ماده

هـای    شورای عالی انقالب فرهنگی درخـصوص تـشکیل هیئـت          29/1/1368دش مورخ   /386
  .ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی خواهدبود امنای دانشگاه

  :ـ نحوه گردش مالی بیمارستانها به ترتیب زیر خواهدبود4ماده
العـالج   های مصوب دولتی در ازای حـق  گر موظفند دو برابر تعرفه های بیمه الف ـ سازمان 

 خـدمات جهـت تمـامی       های مصوب دولتی را در مورد سـایر         پزشکی و هتلینگ و معادل تعرفه     
حـق  . اسناد هر کدام از بیمارستانها به حساب درآمد اختصاصی دانـشگاه مربـوط واریـز نماینـد                

هــ مـورخ    543ت/79529نامـه شـماره       تـصویب ) 1(بنـد   » ب« ویزیت سرپایی براساس جـزء      
  .شود  تعیین می20/4/1388

های دانشگاه علوم پزشـکی و خـدمات درمـانی مربـوط مکلـف اسـت صددرصـد درآمـد                  
  .اختصاصی مکتسبه بیمارستانها را پرداخت نماید

ای عمل نمایند که حـداکثر دو هفتـه پـس از     گونه گر موظفند به تبصره ـ سازمانهای بیمه 
. الحساب پرداخت شود    اعالم وصول صورت حساب بیمارستان، شصت درصد آن به صورت علی          

گر ظـرف سـه مـاه پـس از      یمهوزارت مکلف است براساس استانداردهای موردنظر سازمانهای ب    
  .افزاری موجود اعمال نماید نامه اصالحات الزم را در برنامه نرم ابالغ این آیین
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اعالم کتبی عملکرد ماهیانه بیمارستانها نسبت به پرداخـت   ب ـ وزارت مکلف است حسب 
می العالج پزشکی و هتلینگ از منابع عمو         برابر تعرفه مصوب دولتی برای حق      6/1الحساب    علی

  .قانون اقدام نماید) 550000ـ 15(بیمارستان و همچنین از محل اعتبار ردیف 
ای عمـل نماینـد تـا       ـ وزارت و دانشگاههای علوم پزشکی ذیربط موظفند به گونه         1تبصره

الحـساب بـه      پس از اعالم عملکرد بیمارستانها ظرف دو هفته، وجوه مـذکور بـه صـورت علـی                
گر عملکـرد موضـوع ایـن      از اعالم رسمی سازمانهای بیمه     پس. بیمارستان مذکور پرداخت شود   

  .ماده تسویه خواهدشد
بیماران برای خـدمات ارایـه شـده بـر          ) فرانشیز(شده    ـ درصد پرداختی توسط بیمه    2تبصره

  .مبنای یک برابر تعرفه دولتی اعمال خواهدشد
شـود شـامل پرداخـت        ـ اعمال جراحی کـه توسـط دسـتیار آموزشـی انجـام مـی              3تبصره

  .الزحمه هیئت امنایی نخواهدبود حق
ـ در اعـمال جراحی که از دستیار آموزشـی بـه عنـوان کمــک جــراح اسـتفاده                   4تبصره

  .العالج کمک جراح بر مبنای یک برابر تعرفه دولتی محاسبه خواهدشد گردد، حق می
این ماده منوط به تحقق تبـصره  » ب« و » الف«  ـ پرداختهای موضوع بندهای  5تبصره

  .خواهدبود) 2( ماده )8(
 ـ هزینه استهالک اتاق عمل جراحی و شش درصـد هزینـه اقامـت تحـت عنـوان       5ماده

محاسـبه و پرداخـت     ) k(هزینه خدمات پرستاری مطابق ضوابط موجود و براساس تعرفه یـک            
  .خواهدشد
 ـ بیمارستانها موظفند لوازم مصرفی، تجهیزات پزشکی و پروتز موردنیاز بیمـاران را   6ماده

  .نامه خارج خواهندشد تأمین نمایند، درغیر این صورت از شمول این آیین
گـر مکلفنـد درخـصوص خـدمات گلوبـال نیـز معـادل دو برابـر                   های بیمه   ـ سازمان 7ماده

) هتلینـگ (العـالج پزشـکی و هزینـه تخـت بـستری              های مصوب دولتی را در ازای حـق         تعرفه
  .پرداخت نمایند
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وبال و اجرای اجـزای مـورد احتـساب بـرای بیمارسـتانها      تبصره ـ موارد مشمول تعرفه گل 
نامه تعیـین و      توسط دبیرخانه شورای عالی خدمات درمانی ظرف یک ماه پس از ابالغ این آیین             

  .شود ابالغ می
های خدمات تشخیصی و درمانی از بیمـاران فاقـد پوشـش بیمـه درمـانی        ـ هزینه 8ماده

  .مطابق تعرفه بیمارستانها دریافت خواهدشد
گر تکمیلی نسبت بـه انعقـاد قـرارداد اقـدام             ـ بیمارستانها مجازند با سازمانهای بیمه     9ماده

توانند حداکثر ده درصد تختهای بستری خـود را از ایـن طریـق،                اینگونه بیمارستانها می  . نمایند
  .اداره نمایند

ی های تکمیلی در بیمارستانها معـادل تعرفـه بخـش خـصوص     تبصره ـ سقف قرارداد بیمه 
  .باشد مصوب دولت می

اندازی کلینیک ویـژه پـذیرش بیمـاران حـسب            ـ بیمارستانها موظفند نسبت به راه     10ماده
ایـن بیمارسـتانها مجازنـد از       . ضرورت با مشارکت پزشکان تمام وقت جغرافیایی اقـدام نماینـد          

ط خدمات پزشکان غیر هیئت علمی منوط به تمام وقت جغرافیایی بودن آنان بـا رعایـت ضـواب                 
  .بندی خدمات درمانی اقدام نمایند سطح

ـ بیمارستانها موظفند جهت ارتقای امور درمانی، آموزشی و پژوهشی، امور مـذکور             11ماده
، ارائـه خـدمات     1388را مطابق استانداردهای وزارت انجام دهند به نحوی که در پایـان سـال               

نها بیست درصد افـزایش یابـد،     براساس مدل تعالی سازمانی باشد و نمره ارزشیابی این بیمارستا         
  .شوند نامه خارج می در غیراین صورت در سال بعد از شمول این آیین

تبصره ـ برای بیمارستانهایی که نمره ارزشیابی آنها از چهارصد باالتر باشد میزان افزایش  
  .شود نمره ارزشیابی مندرج در این ماده پانزده درصد تعیین می

ت در قبال نتایج ارزشیابی انجام شده توسط مراجـع تعیـین            ـ هیئت امنا موظف اس    12ماده
شده از سوی وزارت و مبادی ذیربط، اقدام الزم را انجام داده و نتیجـه ارتقـای خـدمات را هـر                      

  .گر در استان گزارش نماید شش ماه یک بار به معاونت سالمت وزارت و سازمانهای بیمه
  )8/6/1388 مورخ 18786نقل از روزنامۀ رسمی شمارۀ(
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  نامه مدیریت ایمنی حمل و نقل و سوانح رانندگی   آیین .8
اسـتناد    وزیران عضو کارگروه توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مـصرف سـوخت بـه               

نامـه    اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایـران و بـا رعایـت تـصویب                  
یمنی حمل و نقل و سـوانح       نامه مدیریت ا     آیین 30/7/1387 مورخ     ه41048ت/131401شماره  

  :رانندگی را به شرح زیر تصویب نمودند
  

  فصل اول کلیات
  :روند های زیر در معانی مشروح مربوط به کار می ـ اصطالحات و واژه1ماده 

  .ـ 1386قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت سوخت ـ مصوب : ـ قانون1
  .ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت: ـ ستاد2
  .کمیسیون ایمنی راههای وزارت راه و ترابری: یونـ کمیس3
دستگاههای عضو کمیسیون ایمنی راهها و سایر دستگاههای مؤثر         : ـ دستگاههای مؤثر  4

در کاهش حوادث و تلفات حمل و نقـل شـامل نیـروی انتظـامی، وزارت راه و ترابـری، وزارت                     
مـوزش و پـرورش، وزارت      بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت صنایع و معـادن، وزارت آ           

بیمـه مرکـزی    (کشور، وزارت ارتباطات و فناوری اطالعـات، وزارت امـور اقتـصادی و دارایـی                
، سازمان صدا و سیما، سازمان پزشکی قانونی کشور و سـازمان امـداد و نجـات جمعیـت                   )ایران

  .هالل احمر جمهوری اسالمی ایران
  .ی کشورمرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشک:  ـ اورژانس5
تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحـوه  « براساس قانون :  ـ حومه شهر 6

حریم شهر عبارت است از قـسمتی از اراضـی بـدون فاصـله      » ـ  1384ـ مـصوب   « تعیین آنها   
پیرامون محدوده شهر که نظارت و کنترل شهرداری در آن ضـرورت دارد و از مـرز تقـسیمات                   

همچنین منظور از کلمـه حومـه شـهر همـان     . »ش مربوط تجاوز نکند کشوری شهرستان و بخ   
  .حریم شهرها و مبادی ورودی آن است
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خیـزی    حادثـه ) وزن(بندی از باالترین نسبت       مناطقی که در رتبه   : های جغرافیایی   ـ حوزه 7
  .گردد نامه توسط کمیسیون تعیین می برخوردارند و به عنوان اولویت اول عملیاتی آیین

انواع وقایع منجر به جرح، فوت، خسارت و یا ترکیبی از آنهـا کـه   : فات رانندگی ـ تصاد 8
  .آید وجود می در نتیجه برخورد یک یا چند وسیله نقلیه با یکدیگر و یا انسان، حیوان و شیء به

وقایعی عالوه بر تصادفات رانندگی که وسیله نقلیه یـا سرنـشینان آن             : ـ سوانح رانندگی  9
 تعریف ذکر شده برای تصادف، متحمل خسارتهای جانی و مالی شوند از قبیل              به دالیلی غیر از   

  .سقوط، واژگونی، ریزش بهمن، ریزش کوه، رانش زمین و وقوع سیل
تمامی وسایل نقلیه موتوری که فعالیت آنها حمل و نقل          : ـ ناوگان حمل و نقل عمومی     10

بوس، سواری کرایه و      اتوبوس، مینی شامل انواع کامیون،    . شود  عمومی بار و مسافر را شامل می      
  .مانند آنها
  

  فصل دوم ـ ارتقای ایمنی و بهسازی راهها
شـهری    ـ وزارت راه و ترابری موظف اسـت بـرای افـزایش ایمنـی راههـای بـرون                 2ماده

  :اقدامات ذیل را انجام دهد
برنامه های جغرافیائی، تعیین اولویتها و ارائه         ـ شناسائی نقاط پر تصادف به تفکیک حوزه       1

سازی آنها به کمیـسیون ظـرف دو مـاه پـس از               شده ساالنه برای انجام اقدامات ایمن       زمانبندی
  .نامه ابالغ این آیین

کمیتـه تخصـصی   (بندی رفع آنهـا در کمیـسیون    تبصره ـ تعیین نقاط پرتصادف و اولویت 
  .شود انجام می) مهندسی راه

راههـای موجـود و انجـام اقـدامات         بندی ایمنی راههای کشور و بازدیـد ایمنـی            ـ درجه 2
شـده    سازی با اولویت اقدامات کم هزینه مهندسی و همچنین ارائه گزارش اقدامات انجـام               ایمن

  .بار به کمیسیون هر شش ماه یک
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ـ بازرسی ایمنی راهها در مرحله مطالعاتی و پیش از گشایش و ارائـه گـزارش اقـدامات                  3
  .بار به کمیسیون انجام شده هر شش ماه یک

هـای    سازی تردد خودروها در فواصل معین قبل از ورود به نقاط پر تصادف حـوزه                ـ آرام 4
جغرافیایی و همچنین در فواصل ده الی پانزده کیلومتری ورودی شهرهای بزرگ، با اسـتفاده از                

  .های اکستروژن و غیره کشی گیر، خط تجهیزات استاندارد سرعت
ترل سرعت با قابلیت انتقال خودکار اطالعات های کن  ـ تأمین، نصب و مدیریت دوربین 5

ثبتی آن به اولین پاسگاه پلیس در مسیر به منظور توقف و اعمال قانون راننده متخلف در اولین                  
  .پاسگاه بعدی

موردنیــاز بــرای تجهیزگــشتها و کارشناســان ) GPS( ـ تــأمین و نــصب دســتگاههای   6
ل تصادف در سیستم جامع اطالعـات       رسیدگی به تصادفات، به منظور ثبت مختصات دقیق مح        

  .تصادفات
  ). GPS(ـ الزام رانندگان ناوگان حمل و نقل عمومی برای نصب و عملیاتی نمودن 7
 راهـی بـا    های خدمات رفاهی بـین  ها و مجتمع یابی و توسعه هدفمند تیر پارک  ـ مکان 8

تـأمین    و الزام به  های خدمات رفاهی      لحاظ نمودن اولویتهای تعریف شده در طرح جامع مجتمع        
  .های عملیاتی دستگاههای مؤثر محل استقرار تیم

نامه حمـل   ـ الزام رانندگان ناوگان حمل و نقل عمومی به داشتن تجهیزات موضوع آیین       9
ویژه کپـسول     به(ای    بار و مسافر و مدت لغو پروانه فعالیت و تعطیلی مؤسسات حمل و نقل جاده              

های موردنیاز برای استفاده صـحیح و          و نیز ارائه آموزش    )های اولیه   اطفای حریق و جعبه کمک    
  .مؤثر از آنها

) 8(بـه میـزان حـداکثر       (ـ کنترل ساعات کاری رانندگان ناوگان حمل و نقل عمـومی            10
توسط شرکتهای حمل و نقل و نظارت بر حسن         ) روزی برای هر راننده     ساعت رانندگی در شبانه   

  .اجرای آن مطابق مقررات مربوط
  .سازی ناوگان حمل و نقل عمومی با هماهنگی ستادـ نو11
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ـ اعـمال مـقررات بازدارنده تعریف شـده در دستورالعـمل صدور، تمــدید، تعـویض و              12
اصــالحی  ) 6(تبـصره مـاده   (شـهری   لغو برگ فعالیت رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بـرون    

  )ارنامه و صورت وضعیتها و مؤسسات حمل و نقل به استفاده از ب قانون الزام شرکت
ـ ارزیابی مستمر عملکرد شرکتهای حمل و نقل عمومی در زمینه رعایت اصول ایمنی              13

  .های مربوط های تشویقی و تنبیهی مطابق دستورالعمل ترافیکی و اتخاذ سیاست
گیری از رانندگان واجد شرایط ناوگان حمل و نقل عمومی در امداد افتخاری بـه        ـ بهره 14

احمـر بـا      رسانی سریع تصادفات به مراکز پلیس، اورژانس، راهداری و هـالل            اطالعمجروحان و   
  .همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات

ای سالمت، مهـارت و صـالحیت راننـدگان سیـستم      ـ تهیه و اجرای طرح کنترل دوره 15
 وزارت حمل و نقل عمومی بعد از اخذ گواهینامـه بـا همکـاری پلـیس راهنمـایی و راننـدگی و                  

  .بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
ها و کارگاههای اجرای عملیات عمرانی در سـطح           ـ تأمین ایمنی عبور و مرور در محل       16

  ).267ـ7نشریه (نامه ایمنی راه  راهها مطابق ضوابط مشخص شده در آیین
هـای متخـصص مقابلـه بـا مـواد            ـ تدوین برنامه عملیاتی جامع به منظور تجهیز تـیم         17

  .اک در سطح راههاخطرن
  .ها کش ـ ساماندهی و نظارت بر عملکرد مراکز امداد خودرو و یدک18
ـ افزایش تابلوهـا و عالئـم هـشداری در فواصـل مـشخص قبـل از ورود بـه مقـاطع                      19

  ).رسانی نقاط پرتصادف اطالع(خیز  حادثه
  .یابی و تجهیز راهها به تابلوهای پیام متغیر خبری  ـ مکان20
 کشور موظف است برای افزایش ایمنـی شـبکه معـابر شـهرها و حومـه از                  ـ وزارت 3ماده

  : ها اقدامات ذیل را انجام دهد طریق شهرداری
پـذیر ماننـد موتورسـواران و عـابران           ـ شناسایی موقعیت وقوع تصادفات کاربران آسیب      1 

هزینـه    مات کم سازی این نقاط با اولویت اقدا       خیز شهرها و حومه آنها و ایمن        پیاده و نقاط حادثه   
  .مهندسی
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های اجرای عملیات عمرانی      ـ اقدامات الزم برای تأمین ایمنی عبور و مرور در محدوده          2 
   )267 ـ 7نشریه (نامه ایمنی راه  مطابق ضوابط مشخص شده در آیین

  .یابی و تجهیز شبکه به تابلوهای پیام متغیر خبری ـ مکان3
  .ها کش اد خودرو و یدکـ ساماندهی و نظارت بر عملکرد مراکز امد4
  .های متخصص مقابله با مواد خطرناک  ـ تقویت و تجهیز تیم5

قانون توسعه حمـل و نقـل عمـومی و          ) 1(ـ در راستای تحقق اهداف جدول شماره        4ماده
نامه اجرایـی قـانون یـاد شـده، مـدیریت فوریتهـای               آیین) 11(مدیریت مصرف سوخت و ماده      

بـه عهـده وزارت بهداشـت، درمـان و     ) شهری شهری و برون   درون(پزشکی در حوادث رانندگی     
  .باشد آموزش پزشکی می

ـ با توجه به اینکه فرماندهی صحنه تصادف بر عهده پلیس راهنمایی و راننـدگی               1تبصره
باشد، وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـکی             نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران می     
  . ضمن هماهنگی با پلیس انجام دهدموظف است مدیریت فوریتهای پزشکی را

های کـشور، راه و    ـ برای ارائه خدمات فوریتهای پزشکی به مصدومان، وزارتخانه 2تبصره
ترابری، ارتباطات و فناوری اطالعات، نیرو، رفاه و تأمین اجتماعی، دفاع و پـشتیبانی نیروهـای                

ا و سـیمای جمهـوری      مسلح و همچنین نیروهای نظامی، انتظامی و غیرنظـامی، سـازمان صـد            
اسالمی ایران و سایر سازمانهای دولتی و غیردولتی و مؤسسات تابعه، موظف به همکاری الزم               

  .باشند با وزرات بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می
 ـ وزارت بهداشت، درمـان و آمـوزش پزشـکی موظـف اسـت بـرای اجـرای ایـن          5ماده 

رسانی شـده، زمـان رسـیدن بـر بـالین             اطالعنامه ضمن حضور در تمامی حوادث رانندگی          آیین
ها در هشتاد     دقیقه و در جاده   ) 8(موارد به کمتر از     %) 80(مصدوم را در شهرها در هشتاد درصد        

  .دقیقه برساند) 15(موارد به کمتر از %) 80(درصد 
وری و تسریع در ارائه خدمات فوریتهـای پزشـکی، وزارت    تبصره ـ به منظور افزایش بهره 

نامـه     درمان و آموزش پزشکی موظف است ظرف سه مـاه پـس از ابـالغ ایـن آیـین                   بهداشت،
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یابی پایگاهها را به نحوی طراحی نماید تا ارائه خـدمات اسـتاندارد               ساختار ارائه خدمات و مکان    
  .پذیر گردد به مصدومین ناشی از حوادث ترافیکی در مدت زمانهای تعیین شده امکان

رت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی در مــدیریت  ـ مهمتــرین وظــایف وزا 6 مـاده 
  .شود نامه به شرح زیر تعیین می های پزشکی در چارچوب این آیین فوریت
  .ـ اصالح و افزایش ظرفیت شبکه ارتباطی اورژانس کشور1
  .کارگیری نیروهای دارای صالحیت علمی در مراکز و پایگاههای اورژانس ـ به2
النس کشور با توجـه بـه اقلـیم هـر اسـتان و گـسترش                ـ تجهیز و نوسازی ناوگان آمبو     3

  .خدمات امداد هوایی
دهنـده خـدمات فوریتهـای پـیش بیمارسـتانی موظفنـد از               ـ پایگاههـا و مراکـز ارائـه       4  

کـارگیری   آمبوالنس صرفاً برای انتقال بیماران و مصدومین به مراکز درمانی استفاده نمایند و به 
ور جابجایی مصدومان یا بیماران میان مراکز درمانی ممنـوع     آمبوالنس توسط این مراکز به منظ     

  .است
های آموزش عمومی، با هدف ارتقای سطح آگاهی مـردم در خـصوص     ـ برگزاری دوره 5
  .های اولیه برای رسیدگی به مصدومان تصادفات رسانی و آشنایی با کمک امداد

هـای درون و   هماهنگی ـ پایش مستمر حوادث ترافیکی و ارائه خدمات به مصدومان و  6
  .فرابخشی برای رفع مشکالت احتمالی

ریزی در راستای هماهنگی و ارتباط مستمر با مراکـز مـسؤول پـایش حـوادث       ـ برنامه 7
  .ای و همچنین سهولت ارتباط مددجویان با مراکز ارتباطات و پیام جاده

ح پایگاههـای  های خدمات فوریتهای پزشکی در سـط   ـ تجهیز پایگاهها و تبیین فرآیند 8
دیدگان بر    ای و شهری برای افزایش توانمندی پایگاهها در خصوص ارائه خدمات به حادثه              جاده

  .اساس استانداردهای جهانی به صورت زمینی و هوایی
  .ریزی برای ایجاد سامانه تروما در راستای دستیابی به ساعت طالیی  ـ برنامه9

از لحظه وقوع حادثـه تـا اولـین مرکـز     تبصره ـ ساعت طالیی به معنای رسیدن مصدوم  
  .باشد های کشور می تروما ظرف یک ساعت در جاده
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  .های پزشکی در حوادث رانندگی اندازی بانک اطالعاتی خدمات فوریت ـ راه10
ـ ارزیابی صحنه قبل از ورود به صحنه از طریق کارشناسان مرکـز ارتباطـات و بعـد از          11

  .انسورود به صحنه از طریق تکنسین اورژ
ـ کنترل صحنه و شناسایی سایر نیروهای امدادی حاضر در صحنه با هدف همکاری و               12

  .تعامل با آنان برای مدیریت مؤثر خدمات فوریتهای پزشکی
هـای داغ، گـرم، سـرد و تـشکیل نقطـه              ـ بررسی صحنه از نظر نیاز به تشکیل ناحیـه         13

 و کمکهـای اولیـه و در نهایـت          )start(آوری مصدومین در حوادث پرتلفات و انجام تریـاژ            جمع
  .انتقال مجروحین

ـ فراخوان نیروهای تخصصی وزارت بهداشت، درمان و آمـوزش پزشـکی در حـوادث               14
  .به صحنه حادثه) رادیو اکتیو، بیولوژیک و شیمیایی(ویژه مربوط به مواد غیرمتعارف 

 حریم شـهرها بـا   ـ حمل مناسب اجساد متوفیان ناشی از تصادفات رانندگی در خارج از   15
  .استفاده از پوشش مناسب حمل جسد

تبصره ـ در صورت بروز حادثـه شـدید بـا تعـداد مجـروحین بـاال بـر اسـاس درخواسـت           
های عملیاتی و اجرایی رسیدگی به حوادث در حوزه امدادرسـانی و خـدمات                اورژانس، سایر تیم  

  .باشند پزشکی موظف به همکاری با اورژانس می
  :احمر موظف است اقدامات ذیل را انجام دهد داد و نجات جمعیت هاللـ سازمان ام7ماده

احمـر و     یابی پایگاههای ثابت و سیار هالل       ـ مدیریت بهینه امکانات و تجهیزات و مکان       1
بـا در نظـر گـرفتن تجهیـزات         (هـای جغرافیـایی       نحوه استقرار آنها در تقاطع پرتـصادف حـوزه        

  ).دا و دیتا با فرماندهی صحنه تصادفتخصصی و مخابراتی الزم برای ارتباط ص
  .های پلیس راهور ناجا احمر در پاسگاهها و اتاقک ـ استقرار نیروهای هالل2
ـ انجام عملیات جستجو و نجات مصدومین و مجروحین گرفتار شده در حوادث رانندگی              3

  .دیدگان و ارائه طرح عملیاتی و همچنین اسکان اضطراری سانحه
  :اطات و فناوری اطالعات موظف است اقدامات ذیل را انجام دهد ـ وزارت ارتب8ماده 
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ـ نصب تجهیزات مخابراتی الزم به منظور پوشش کامل شبکه، از طریق شناسائی نقاط              1
هـای    شهری بویژه حوزه    شهری و درون    در تمامی راههای برون   ) G.S.M(کور شبکه مخابراتی    
  .طح استانهاکیلومتری شهرها در س ) 30(جغرافیایی و در حوزه 

اندازی فرماندهی صحنه تـصادف       ـ تأمین بسترهای مخابراتی مورد نیاز برای ایجاد و راه         2
و همکاری و اقدام الزم در رابطه با ایجاد فرکانس مشترک ارتبـاطی بـین پلـیس راه، سـازمان                    

  .احمر  ای، اورژانس و سازمان امداد و نجات جمعیت هالل راهداری و حمل و نقل جاده
انـدازی سیـستم جـامع تـصادفات بـرای              مین بستر مخابراتی مورد نیاز به منظور راه       ـ تأ 3

پاسگاههای پلیس راه و تأمین دسترسی برای دستگاههای مؤثر بـا همکـاری نیـروی انتظـامی       
  ). فاواناجا(

رسانی از وقوع حـوادث ترافیکـی         ـ تأمین بسترهای مخابراتی مورد نیاز به منظور اطالع        4
 واجد شرایط ناوگان حمل و نقل عمومی به مراکز پلیس، اورژانس، راهـداری و               توسط رانندگان 

  .احمر هالل
موظف است ظرف شـش مـاه       ) بیمه مرکزی ایران  (ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی       9ماده

ای موجود برای افزایش اثر بازدارنـدگی آنهـا از وقـوع      نسبت به اصالح و بازنگری مقررات بیمه      
 رعایت قوانین ترافیکی، مبتنی بر اطالعات ثبت شده و سوابق تخلفـات و              تخلفات و تشویق به   
  .اقدام نماید) به ویژه ناوگان حمل ونقل عمومی و موتورسیکلت(تصادفات رانندگان 

موظف اسـت ضـمن اجـرای    ) بیمه مرکزی ایران(تبصره ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی  
عت بیمه در کاهش آسیبهای سوانح راننـدگی        دقیق مفاد دستورالعمل اجرایی نحوه مشارکت صن      

نامـه، مقـررات مربـوط بـه          ، ظرف مدت دو ماه پس از ابالغ ایـن آیـین           ) قانون 5موضوع ماده   (
گـر ملـزم بـه        پرداخت خسارات حوادث رانندگی را به نحوی اصالح نماید که شـرکتهای بیمـه             

و رهاسـازی کـه بـه تأییـد        پرداخت خسارات وارده به وسایل نقلیه در اثر انجام عملیات نجـات             
  . پلیس راهنمایی و رانندگی رسیده است، شوند
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  نقلیه  فصل سوم ـ ارتقای ایمنی وسایط 
  :ـ وزارت صنایع و معادن موظف است اقدامات ذیل را انجام دهد10ماده

ـ بررسی و تجزیه و تحلیل ساالنه تصادفات و تلفات مربوط با هر یک از انـواع وسـایل                   1
با همکاری پلـیس راهنمـایی و راننـدگی ناجـا در            ) ویت ناوگان حمل و نقل عمومی     با اول (نقلیه  

سازی آنها در     و شناسائی و رفع نواقص فنی موجود و بهینه        ) کمیته تخصصی ناوگان  (کمیسیون  
  .فرآیند تولید و یا ورود وسیله نقلیه

هـا و بـه ویـژه       در رابطه با چگونگی تجهیـز خودرو      ) شده  زمانبندی(ـ ارائه برنامه اجرائی     2
به سیستم ترمز ضدقفل،    ) با اولویت ناوگان حمل و نقل عمومی      (وسایل نقلیه حمل بار و مسافر       

  .کیسه هوا و سایر تجهیزات ایمنی اجباری
ـ مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران موظف است ظرف سه مـاه پـس از ابـالغ                  3

، استانداردها و الگوهـای     )خصصی ناوگان کمیته ت (نامه، براساس پیشنهادات کمیسیون       این آیین 
فصلی کارشناسی شده برای کاله ایمنی و محافظ پـا و سـایر مـوارد مـرتبط بـا ایمنـی بـرای                       

  .عالی استاندارد ارائه نماید موتورسیکلت سواران را تهیه یا بازنگری و به شورای
 ابـالغ   ـ مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران موظف است ظرف سه مـاه پـس از               4

، استانداردهای ایمنـی و     )کمیته تخصصی ناوگان  (نامه، براساس پیشنهادات کمیسیون       این آیین 
ازجمله کمربند ایمنی، کیسه هوا، سیستم تنظـیم دور         (رفاهی خودروهای تولید داخل و وارداتی       

را ) های اولیه ویژه ناوگان حمـل و نقـل عمـومی            نشانی و جعبه کمک     جعبه دنده، کپسول آتش   
  .عالی استاندارد ارائه نماید یه یا بازنگری و به شورایته

موظف بـه بررسـی سـاالنه سـوابق تـصادفات و      ) کمیته تخصصی ناوگان( ـ کمیسیون  5
تلفات هر یـک از انواع وسیـله نقلیه موجود در کشور و اعـالم سـطح ایمنـی نـسـبی آنهـا بـر                      

  .باشد بندی می حسب سیستم درجه
بری موظف اسـت بـه منظـور ارتقـای ایمنـی وسـایل نقلیـه بـا                  ـ وزارت راه و ترا    11ماده

بـه  (اندازی مراکز معاینه فنی ناوگان حمل ونقل عمومی       مشارکت بخش خصوصی نسبت به راه     
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نامـه اقـدام      ای، ظرف شش مـاه از ابـالغ آیـین           و الزام به بازدید منظم  دوره      ) جز سواری کرایه  
  .نماید

  
زش همگانی و اصـالح رفتـار پرخطـر    سازی، ارتقای آمو فصل چهارم ـ فرهنگ 

  رانندگان
  :ـ پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا موظف است اقدامات ذیل را انجام دهد12ماده

نامـه و     اندازی کامل سیستم جامع تصادفات ظرف شش ماه پس از ابالغ این آیـین               ـ راه 1
های پلـیس راه      اعمال نظارت مستمر بر ثبت دقیق اطالعات حوادث رانندگی، در تمامی پاسگاه           

  .کشور
سـازی بـستر الزم، اطالعـات و آمـار      تبصره ـ دستگاههای مؤثر موظفند، ضـمن فـراهم   

  .عملکردی مربوط را به صورت بهنگام در سیستم جامع تصادفات ثبت نمایند
ـ فراهم ساختن امکان تجزیه و تحلیل آماری تـصادفات بـه صـورت دینـامیکی، بـرای                  2

  .های تعریف شده  تصادفات، براساس سطح دسترسیسازمانهای دخیل در امر کاهش
تبصره ـ سـطح دسترسـی بـه بانـک اطالعـات تـصادفات بـرای دسـتگاههای مـؤثر در           

  .گردد کمیسیون تعیین می
به منظور تعیین علل    ) سازی  کمیته تخصصی آموزش و فرهنگ    (ـ همکاری با کمیسیون     3

تحلیل آمار تصادفات و نسبت سـهم       و عوامل انسانی مؤثر در وقوع تصادفات براساس تجزیه و           
  .هر یک از علل

هـای آمـاری      های پلیـس راه براساس تجزیـه و تحلیــل         ـ هدفمـندکردن فعالیت گشت   4
  .های جغرافیایی های زمانی پرتصادف و با در نظر گرفتن حوزه اطالعات تصادفات، در بازه

ومی بـه صـورت    ـ کنترل و ثبت وضعیت هوشیاری رانندگان ناوگان حمل و نقـل عمـ   5
از طریـق تـست     ) اعم از مقصر یـا غیرمقـصر      (گیری اتفاقی و رانندگان درگیر در تصادف          نمونه

  .آلودگی و مانند آنها مصرف موادمخدر، روانگردان، مشروبات الکلی و خواب
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  .ـ کنترل ساعات کاری رانندگان حمل و نقل عمومی توسط عوامل پلیس راه6
هـای موجـود، بـرای تقویـت کنتـرل            مـی و نیـز فنـاوری      ـ استفاده از تـوان بـالقوه مرد       7

  ).به ویژه ناوگان حمل ونقل عمومی(نامحسوس و کاهش تخلف توسط رانندگان 
 ـ ارایه طـرح یکپارچـه فرمانـدهی صـحنه تـصادف بـا همکـاری دسـتگاههای مـؤثر           8

  .کمیسیون ظرف دو ماه به
ـ    ـ هماهنگی با سازمان راهداری و حمل ونقـل جـاده          9 داران و    هـای کـامیون     های، اتحادی
های حمل نقل بین شهری، به منظور طراحی و اجـرای سـاز وکـار الزم بـرای تـشدید                      شرکت

برخورد با تکرار تخلفات رانندگی توسط رانندگان ناوگان حمل ونقل عمومی براساس قـوانین و               
عت و  بـه ویـژه در دو مـورد سـر         (ای    مقررات بازدارنده موجود و الزام راننـدگان پرتخلـف جـاده          

 1شـده از جلمـه      هـای کنترلـی تعریـف       های نصب تجهیزات و سیستم      به پرداخت هزینه  ) سبقت
)GPS (روی وسایل نقلیه مربوط.  

هـای الزم بـرای ایجـاد         هـا و دسـتورالعمل      نامـه   ـ اصـالح قوانــین و مقـررات، آیـین           10
ی از وقوع   ساز و پیشگیر    های بازدارنده درخصوص متخلفین و مرتکبین تخلفات حادثه         محدویت

  .تصادفات با همکاری وزارت کشور و وزارت راه و ترابری ظرف شش ماه
هـای جـرائم    ـ تشدید کنتـرل و مهـار راننـدگان پرتخلـف بـا اسـتفاده از ابـزار بـدهی                11
بـه ویـژه راننـدگان حمـل و نقـل           (نشده برای احضار، تذکر، تعهد، آموزش و مانند آنها            پرداخت
  ).عمومی

شامل عالئم راهنمـائی و راننـدگی،       (ای    واقص تابلوها و عالئم جاده    ـ اعالم معایب و ن    12
  .به وزارت راه و ترابری) های ایمنی هشدارها و توصیه

ـ اجرای دوره آموزش تخصصی بررسی وضعیت ایمنی راه برای کارشناسان تـصادفات             13
، بـه  )ه و ترابریبا هماهنگی وزرات را(راهنمایی و رانندگی از طریق دانشگاه علوم انتظامی ناجا  

                                                 
  .صحیح است» جمله«کلمه .  1
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منظور امکان ثبت نظریه کارشناسی مرتبط با نوع و عوامل مؤثر راه در وقوع تصادف، در زمـان                  
  .تنظیم کروکی تصادفات

  :ـ تشدید اقدامات کنترلی درخصوص موتورسازان شامل14
و ) نـشین  اعم از راکب و ترک(ای موتورسواران فاقد کاله ایمنی  ه الف ـ تشدید کنترل جاد 

  .کیلومتری شهرها ها و حاشیه سی نشین در جاده ل محدودیت تردد با بیش از یک نفر ترکاعما
بـرای  » ای ویژه تردد جاده«های ویژه برای صدور گواهینامه  ب ـ طراحی و اجرای آزمون 

  .ها و کنترل آنان تجربه در جاده راکبین موتورسیکلت با هدف کاهش حضور موتورسواران کم
ای به ارائـه مـدارک مثبتـه اعـم از      ه تردد موتورسواران متخلف جادهکردن ادام ج ـ منوط 

  ).ای، پالک موتورسیکلت، عدم خالفی و مانند آنها گواهینامه ویژه موتورسواران جاده(
ها و نهادهای کـشوری   های دولتی و وابسته به دولت و نیز شرکت دـ هماهنگی با سازمان  

اداری مربـوط بـه اسـتفاده از کـاله ایمنـی و نظـارت               و لشگری در رابطه با الزام موتورسواران        
  .مستمر بر حُسن اجرای آن

ـ دستگاههای مؤثر موظفند به منظور آموزش و ارتقای فرهنـگ ایمنـی ترافیـک،               13ماده
پیوست کـه بـه مهـر       ) 1(اقدامات مؤثر در زمینه آموزش ایمنی ترافیک را مطابق جدول شماره            

اسـت اجـرا و نتـایج اقـدامات انجـام شـده را برابـر         ید شدهوزیران تأی نامه هیئت   پیوست تصویب 
  .شاخصهای ارزیابی عملکردی، هر سه ماه یک بار به ستاد ارایه نمایند

ها در قالب طرح جامع آموزش و ارتقای فرهنـگ ترافیـک              ـ جزئیات اجرای برنامه   1تبصره
  .شود نامه توسط ستاد ابالغ می ظرف یک ماه پس از ابالغ این آیین

نامـه   ـ مجموعه شاخصهای ارزیابی عملکرد ظرف یک ماه پس از ابالغ این آیـین          2هتبصر
  . شود توسط ستاد ابالغ می

  
  ها و اقدامات مدیریتی فصل پنجم ـ هماهنگی

  .ـ دبیرخانه کمیسیون موظف است اقدامات زیر را انجام دهد14ماده
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ات و مجروحـان    های علمی ارزیابی و سنجش میزان رشد یا کاهش تلف           ـ تعیین شاخص  1
هـای    با هدف تغییر رویکرد در جایگزینی نسبتهای آماری به جای قـدر مطلـق             (سوانح رانندگی   

گرفتـه جهـانی در کمیـسیون         با استفاده از نتایج آخرین مطالعات و پژوهـشهای صـورت          ) وقوع
  .و ارایه گزارش آن به ستاد در مقاطع شش ماهه) کارگروه آمار و اطالعات(

و ارائه گـزارش  ) کارگروه آمار و اطالعات  (ل آمار تصادفات در کمیسیون      ـ تجزیه و تحلی   2
  .آن به ستاد در مقاطع شش ماهه

، از طریق سازمانهای مربوط     )نامه  در رابطه با آیین   (ـ پیگیری اجرای مصوبات کمیسیون      3
  .و تهیه گزارش برای جلسات کمیسیون

در رابطه با بهبـود  (مجری طرح بندی و بررسی کارشناسی پیشنهادات سازمانهای         ـ جمع 4
  .سازی آنها برای ارائه در جلسات کمیسیون و آماده) و یا رفع نواقص اجرائی

 ـ ارائه گزارش شش ماهه اقدامات دستگاههای موثر در زمینه ارتقای ایمنی ترافیک به  5
  .های ارزیابی کمیسیون براساس شاخص

بـا  (معاینـه فنـی خودروهـای سـنگین     انـدازی مراکـز     ـ ارائه ضوابط و دستورالعمل راه 6
  .نامه برای تصویب به کمیسیون ظرف سه ماه پس از ابالغ این آیین) مشارکت بخش خصوصی

ـ تدوین ساختار یکپارچه و مدیریت واحد در حوزه ایمنی و ارایه آن ظرف سه مـاه پـس                   7
  .نامه به ستاد از ابالغ این آیین

امه در استانها با هـدف ایجـاد ضـمانت اجرایـی     ن اندازی کمیسیونهای اجرایی آیین  ـ راه 8
  .نامه در استانها الزم برای تحقق اهداف آیین

مـدیرکل راه و    ) رییس کمیـسیون  (ـ کمیسیون متشکل از معاون عمرانی استاندار        1تبصره
های اسـتان، رئـیس       ، رئیس پلیس راه استان، مدیرکل حمل و نقل و پایانه          )دبیر(ترابری استان   
احمـر اسـتان، مـدیرکل مخـابرات اسـتان و دبیـر               ، مسئول امداد و نجات هالل     اورژانس استان 

  .باشد شورای هماهنگی ترافیک استان می
  :باشد های استانی به شرح زیر می ـ مأموریتهای اصلی کمیسیون2تبصره
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های اجرایی بین پلیس راه، راهداری، اورژانـس و هـالل احمـر بـه منظـور                   ـ هماهنگی 1
های طرح و نیز پیگیری مصوبات مرتبط بـا          ات، در راستای اهداف و اولویت     هدفمند کردن اقدام  

  .حوزه مأموریتی هر سازمان تا حصول به نتیجه
ای از طریـق      های مرتبط بـا امـور امـداد و نجـات جـاده              ـ پیگیری تقویت تجهیزات رده    2

  .مقامات مسئول ذیربط استانی
  .ها ـ اجرای مصوبات کمیسیون در سطح استان3
  .صای مشکالت مناطق به کمیسیونـ اح4

. باشـد   ـ فرماندهی صحنه تصادف بر عهده پلیس راهنمایی و رانندگی ناجـا مـی              15 ماده
های عملیاتی دستگاههای مؤثر موظفند اقدامات خود را ضمن همـاهنگی بـا پلـیس                 تمامی تیم 
  .انجام دهند
جـام اقـدامات ذیـل      های عملیاتی و اجرایی رسیدگی به حوادث موظف به ان           ـ تیم 16 ماده

  :باشند می
رسانی حوادث، مدیریت و کنترل ترافیک و فرماندهی و ایجاد امنیت در صـحنه                ـ اطالع 1

  .توسط نیروی انتظامی و پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا
هـای    ـ خدمات فوریتهای پزشکی و حمل اجساد متوفیان حوادث راننـدگی توسـط تـیم              2
  .اورژانس
طفای حریق، امداد، نجات و رهاسازی در شهرها و حومـه آن            ـ جستجو و نجات شامل ا     3

  .نشانی و خدمات ایمنی توسط سازمان آتش
ـــ جــستجو و نجــات شــامل اطفــای حریــق، امــداد، نجــات و رهاســازی در راههــای  4
های عملیاتی و اجـرایی سـازمان امـداد و نــجات جمــعیت هـالل                 شـهری توسـط تیـم    برون
  .احمر

ای بـرون    صحنه حادثه و ساماندهی امداد خودروها در حوادث جاده ـ پاکسازی، تخـلیه 5
هـای عمــلیاتی ادارات راه و         شهری و تعمـیر و مرمـت زیرسـاختها و عالیــم راه توسـط تـیم               

  .ترابری
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 ـ پاکــسازی، تخلیــه صــحنه حادثــه و ســاماندهی امــداد خودروهــا و تعمیــر و مرمــت  6
  .های عملیاتی شهرداری  توسط تیمزیرساختها و عالیم راه در شهرها و حومه آن

های عملیاتی و اجرایـی رسـیدگی بـه           ـ جزئیات وظایف و اقدامات هر یک از تیم        1تبصره
  نامـه کـه بـه مهـر          ایـن آیـین   ) 2(حوادث در زمینه فعالیتهای یادشده مطـابق پیوسـت شـماره            

  .باشد است می تأیید شده» وزیران نامه هیئت پیوست تصویب« 
مل مدیریت صحنه تصادف به منظـور همـاهنگی میـان دسـتگاههای             ـ دستورالع 2تبصره

  .شود نامه، توسط ستاد ابالغ می مؤثر، ظرف یک ماه پس از ابالغ این آیین
های   اعم از تیم  (ـ وزارت راه و ترابری موظف است محل استقرار متصدیان سوانح            3تبصره

مر و سایر ارگانهـای ذیـربط       پلیس، اورژانس، راهداری، سازمان امداد و نجات جمعیت هالل اح         
. های مورد نیاز فراهم آورد      را به صورت مجتمع و یکپارچه در محل       ) رسیدگی به سوانح رانندگی   

هـای    در این راستا نیروی انتظامی موظف است همکاری الزم را برای استقرار متصدیان و تـیم               
  .دهای پلیس انجام ده عملیاتی رسیدگی به حوادث را در پاسگاهها و اتاقک

ـ دستگاههای مؤثر موظفند برنامه اجرایی خود و اهداف کمی حاصل از اجرای آن              17ماده
نامه با به کارگیری همه منابع و امکانات موجـود   این آیین  در چارچوب تکالیف مشخص شده در     

  .ظرف سه ماه به ستاد ارایه نمایند
 و عملکـرد خـود را   بار گزارش اقدامات تبصره ـ دستگاههای مؤثر موظفند هر سه ماه یک 

  .به دبیرخانه کمیسیون و ستاد ارائه نمایند
هـای راه و ترابـری و         ـ در راستای تحقق مدیریت واحد حمـل و نقـل، وزارتخانـه            18ماده

ریزی و نظارت عالی مدیریت ایمنـی راههـا و سـوانح     گذاری کالن، برنامه  کشور وظیفه سیاست  
  .ن شهری و شهرها و حومه آن بر عهده دارندترافیـکی را به ترتیب در شبکه حمل و نقل برو

  
  
  



     ماهنامۀ ویژۀ قوانین و مقررات         146
 

 

  1ماتریس آموزشهای مرتبط با هر سازمان

ف
ردی

  

ف  سازمان مجری  آموزش
ردی

  

  سازمان مجری  آموزش

آموزش ایمنی ترافیکی به پلیس   1
  راهنمایی و رانندگی در تمامی سطوح

پلیس راهنمایی و 
آموزش مدرسان و متخصصان مورد   12  رانندگی

  مؤثردستگاههای   مان یا نهاد مربوطنیاز در ساز

های اولیه به پلیس آموزش کمک  2
  راهنمایی در تمامی سطوح

وزارت بهداشت و 
درمان و آموزش 

  پزشکی
13  

آموزش فوریتهای پزشکی و امدادی 
برای کارکنان امداد و نجات و 

  اورژانس 

 درمان و ،وزارت بهداشت
  آموزش پزشکی

آموزش ممتحنان و متخصصان   3
  زش رانندگیآمو

پلیس راهنمایی و 
ای آموزش تخصصی رانندگان حرفه  14  رانندگی

  حمل و نقل عمومی
سازمان راهداری و حمل 

  و نقل جاده ای

آموزش مربیان آموزشگاههای   4
  رانندگی

پلیس راهنمایی و 
  15  رانندگی

آموزش مربوط به ایمنی برای 
  شرکتها و مؤسسات حمل و نقل 

  برون مرزی

ری و حمل سازمان راهدا
  و نقل جاده ای

آموزش تعدادی از افراد پلیس برای   5
  آموزش ایمنی ترافیک در مدارس

پلیس راهنمایی و 
  16  رانندگی

آموزش رانندگان حمل و نقل 
عمومی، رانندگی شخصی 
  موتورسیکلت سواران

  پلیس راهنمایی و رانندگی

آموزش مباحث راهنمایی و رانندگی   6
  افت گواهینامهبه رانندگان قبل از دری

پلیس راهنمایی و 
  صدا و سیما  آموزش همگانی راه  17  رانندگی

  آموزش کمکهای اولیه  7
وزارت بهداشت و 
درمان و آموزش 

  پزشکی
18  

 معلمان،  آموزش والدین،
مدیران و سایر عوامل اجرایی  مربیان،

آموزش و پرورش در زمینه ایمنی 
  راهها

  وزارت آموزش و پرورش

 به کنترل فنی وسایل آموزش مربوط  8
  نقلیه

پلیس راهنمایی و 
  19  رانندگی

آموزش کمکهای اولیه در زمینه 
ای در مدارس و حوادث جاده

  دانشگاهها

 درمان و  وزارت بهداشت،
  آموزش پزشکی

سازمان راهداری و   آموزش مهندسی ایمنی راه  9
آموزش مقررات ایمنی ترافیک در   20  حمل و نقل جاده ای

  اهنمایی و رانندگیپلیس ر  مدارس

آموزش آشنایی با انواع بیمه و مزایای   10
  آن

بیمه مرکزی جمهوری 
آموزش عمومی برای کارکنان   21  اسالمی ایران

  دستگاههای مؤثر  سازمان توسط نهاد مربوط

بیمه مرکزی جمهوری   ترویج استفاده از بیمه توسط رانندگان  11
        اسالمی ایران

 
 )8/6/1388 مورخ 18786مارۀ نقل از روزنامۀ رسمی ش(

                                                 
  .13ه مربوط به ماد.  1
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نامه در خصوص ایجاد واحد سازمانی تحت عنوان اداره کل شیالت سیـستان در              تصویب .9
  زابل 

 بنا به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و تأیید         14/4/1388  هیئت وزیران در جلسه مورخ      
قـسیمات  قـانون تعـاریف و ضـوابط ت       ) 14(اصالحی مـاده    ) 4(وزارت کشور و به استناد تبصره       

  :ـ تصویب نمود1379کشوری ـ مصوب 
ایجاد واحد سازمانی تحت عنـوان اداره کـل شـیالت سیـستان در زابـل از محـل حـذف                   

پروری در سازمان جهاد کشاورزی استان سیستان و بلوچستان و انتقـال وظـایف،               مدیریت آبزی 
  . مجاز است)بدون افزایش پستهای سازمانی(پستها و نیروی انسانی به اداره کل مذکور 

  )8/6/1388 مورخ 18786 نقل از روزنامۀ رسمی شمارۀ(
  

) 45( کل کشور، موضوع بند 1387تنفیذی قانون بودجه سال ) 31(نامه اجرایی بند  یینآ .10
   کل کشور 1388قانون بودجه سال 

 بنا به پیشنهاد    25/5/1388 و   20/2/1388 وزیران عضو کمیسیون لوایح در جلسات مورخ      
تنفیذی قـانون   ) 31( وزارت دادگستری و به استناد بند        26/1/1388 مورخ   2430/01/88شماره  

 کل کشور و با رعایـت       1388قانون بودجه سال    ) 45( کل کشور موضوع بند      1387بودجه سال   
نامه اجرایی بند یادشده را بـه         ، آیین 10/10/1386هـ مورخ   373ت/164082نامه شماره     تصویب

  :شرح زیر تصویب نمودند
  :روند نامه، اصطالحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می ـ در این آئین1ماده

) عمد و خطای محـض  شبه(افرادی که در نتیجه ارتکاب جرایم غیرعمدی : الف ـ مددجو  
اند، لکن به لحاظ نداشـتن تمکـن          به حکم دادگاه، محکومیت مالی به دیه و امثال آن پیدا کرده           

اند و مطابق ضـوابط منـدرج در ایـن     ه مزبور نبوده و زندانی شده     مالی قادر به پرداخت محکوم ب     
  .باشند نامه نیازمند مساعدت می آئین
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قـانون  ) 2(له، اجرای حکم و یا اجرای ماده  تبصره ـ محکومان مذکور که شخص محکوم 
ـ را در مورد آنان تقاضـا نمـوده اسـت، لکـن     1377های مالی ـ مصوب  نحوه اجرای محکومیت

له و یا با وثیقـه        اند، همچنین محکومانی که با مساعدت و توافق محکوم          زندان نشده هنوز روانه   
اند، در صورتی که واجد شرایط باشند، مشمول تعریف مـددجو و احکـام                به طور موقت آزاد شده    

  .نامه خواهندبود مندرج در این آئین
 نیازمند کـه در  ستادهای مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان: ب ـ ستاد دیه 

  .باشند ها مستقر می مراکز استان
نامـه و از محـل        ـ به منظور کمک به مددجویان، طبق ضوابط مندرج در ایـن آیـین             2ماده

  .ها، وام پرداخت خواهدشد الحسنه بانک وجوه قرض
ـ تشخیص استحقاق و واجد شرایط بودن مددجو با وزارت دادگستری یا ستاد دیه از               3ماده

  .ت استطرف این وزار
الحسنه خواهدبود کـه پـس از درخواسـت مـددجو یـا               ـ اعطای وام به صورت قرض     4ماده

نماینده قانونی وی و تأیید وزارت دادگستری یا ستاد دیه، از طریق اجرای احکام دادگـستری و                 
لـه یـا اولیـاء دم یـا قـائم مقـام قـانونی آنـان پرداخـت                     توسط بانک عامل، مستقیماً به محکوم     

  .خواهدشد
ـ سهم صغیر از وام اختصاص یافته، به ولی قهری یا قیم قـانونی یـا قـائم مقـام                    1صرهتب

قانونی وی و در صورت فقدان همه افراد ذکرشده به دادستان یا اداره سرپرستی حـوزه قـضایی                  
  .مربوط پرداخت خواهدشد

یل ـ به منظور حُسن استفاده از وام مذکور، ستادهای دیه تالش خواهندکرد تا تما             2تبصره
  .له را برای گذشت و تخفیف مبلغی از دیه، جلب نمایند محکوم

ـ چنانچه افراد خیر تمایل به اخذ وام برای آزادی زندانیان بـدهکار واجـد شـرایط                 3تبصره
نامـه و     توانند پس از احراز شرایط نسبت به اخـذ معرفـی            نامه داشته باشند، می     موضوع این آئین  

وام اعطـایی صـرفاً بـه منظـور آزادی          . ت وام اقـدام نماینـد     مراجعه به بانک مربوط برای دریاف     
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دیده یا اولیای دم مشخص با رعایت مفاد این مـاده بـه مـصرف            شخص معین و پرداخت به بزه     
  .خواهدرسید
 ـ حداکثر وام اعطایی به مددجویان، به میزان دیه کامل مرد مسلمان در مـاه حـرام    5ماده

نامه که تأییدشـده   اقساط آن، مطابق جدول پیوست این آیینبوده و مبلغ بازپرداخت وام و تعداد     
  .نامه هیئت وزیران است، خواهدبود به مهر پیوست تصویب

ـ وزیر دادگستری مجاز است در موارد خاص و نادر، درخـصوص تعـداد اقـساط و                 1تبصره
پـس از   باشند،    مبلغ بازپرداخت وام دریافتی محکومینی که قادر به پرداخت اقساط وام خود نمی            

  .گیری نماید احراز موارد تصمیم
علیه مکلف به پرداخت دیـه چنـد نفـر و یـا تعـدد دیـات              ـ در مواردی که محکوم    2تبصره

گردیده است، سقف وام پرداختی به میزان دیه مورد حکم با حفظ مـدت بازپرداخـت وام قابـل                   
  .باشد افزایش می
 کل کشور به 1388نون بودجه سال قا) 45(بینی شده در بند   ـ توزیع اعتبارات پیش 6ماده

تفکیک هر استان، براساس تعداد مددجویان هر استان به عهده وزارت دادگستری، با همکـاری               
  .ستاد مرکزی دیه خواهدبود

های عامل موظفند هر سه ماه یک بـار گـزارش    تبصره ـ ستادهای دیه و هر یک از بانک 
گزارش مذکور پس از    .  دادگستری اعالم کنند   نامه به وزارت    عملکرد خود را در اجرای این آیین      

  .جمهور اعالم خواهدشد ریزی و نظارت راهبردی رییس ارزیابی الزم به معاونت برنامه
ـ کارمزد تسهیالت اعطایی به مددجویان معادل حـداقل کـارمزد متعـارف در نظـام                7ماده

  .الحسنه است بانکی برای تسهیالت قرض
نامه با لحـاظ ضـوابط قـانونی از سـوی       موضوع این آیین ـ بازپرداخت منابع بانکی 8ماده

  .گردد جمهور تضمین می ریزی و نظارت راهبردی رییس معاونت برنامه
های عامل موظفند پس از معرفی مددجویان، نسبت بـه پرداخـت وام مزبـور                 ـ بانک 9ماده

  .مطابق مقررات اقدام کنند
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مبلغ و مهلت بازپرداخت و میزان جدول پرداخت وام به زندانیان واجد شرایط بر حسب 
  قسط ماهانه

ف
ردی

  

  مبلغ وام 
  )ریال(

 مدت بازپرداخت 
  )بر حسب ماه(

  مبلغ هر قسط 
  )به ریال(

  500,000  20  10,000,000تا 1
  800,000حداکثر  25  20,000,000 تا 210,000,000
  1,000,000حداکثر  30  30,000,000 تا 320,000,000
  1,142,857حداکثر  35  40,000,000 تا 430,000,000
  1,250,000حداکثر  40  50,000,000 تا 540,000,000
  1,333,333حداکثر  45  60,000,000 تا 650,000,000
  1,400,000حداکثر  50  70,000,000 تا 760,000,000
  1,454,545حداکثر  55  80,000,000 تا 870,000,000
  1,500,000حداکثر  60  90,000,000 تا 980,000,000

  1,538,461حداکثر  65  100,000,000 تا 1090,000,000
  1,571,428حداکثر  70  110,000,000 تا 11100,000,000
  1,600,000حداکثر  75  120,000,000 تا 12110,000,000
  1,625,000حداکثر  80  130,000,000 تا 13120,000,000
  1,647,058حداکثر  85  140,000,000 تا 14130,000,000
  1,666,666حداکثر  90  150,000,000 تا 15140,000,000
  1,684,210حداکثر  95  160,000,000 تا 16150,000,000
  1,700,000حداکثر  100  170,000,000 تا 17160,000,000
  1,714,285حداکثر  105  180,000,000 تا 18170,000,000
  1,727,272حداکثر  110  190,000,000 تا 19180,000,000
  1,739,130اکثرحد  115  200,000,000 تا 20190,000,000
  1,750,000حداکثر  120  210,000,000 تا 21200,000,000
  1,760,000حداکثر  125  220,000,000 تا 22210,000,000



 151       وزیرانمصوبات هیأت : پنجم بخش 
 

 

  1,769,230حداکثر  130  230,000,000 تا 23220,000,000
  1,777,777حداکثر  135  240,000,000 تا 24230,000,000
  1,785,714حداکثر  140  250,000,000 تا 25240,000,000
  1,739,103حداکثر  145  260,000,000 تا 26250,000,000
  1,866,666حداکثر  150  280,000,000 تا 27260,000,000
  1,935,483حداکثر  155  300,000,000 تا 28280,000,000
  2,062,500حداکثر  160  330,000,000 تا 29300,000,000
  2,181,818حداکثر  165  360,000,000 تا 30330,000,000
  2,294,117حداکثر  170  390,000,000 تا 31360,000,000
  2,400,000حداکثر  175  420,000,000 تا 32390,000,000
  2,500,000حداکثر  180  450,000,000 تا 33420,000,000
  2,594,594حداکثر  185  480,000,000 تا 34450,000,000
  2,684,210حداکثر  190  510,000,000 تا 35480,000,000
  2,733,333حداکثر  195  533,000,000 تا 3651,000,000

  :توجه 
  .گردد  جمع کارمزد متعلقه به نسبت، به تعداد اقساط ماهانه اضافه می- 1
  . سررسید پرداخت اولین قسط، حداکثر سه ماه پس از آزادی مددجو از زندان خواهد بود– 2

  
  )19/6/1388 مورخ 18796نقل از روزنامۀ رسمی شمارۀ (

  

  ص تعیین ساعت کار کارکنان ادارات و بانکها در ماه مبارک رمضان نامه در خصو تصویب  .11
قـانون  ) 87( به استناد اختیارات موضـوع مـاده         18/5/1388هیئت وزیران در جلسه مورخ      
  :های آن، تصویب نمود مدیریت خدمات کشوری و تبصره

جـاد  قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و بـه منظـور ای          ) 43(اصل  ) 3(در راستای بند    
زمینه الزم برای استفاده مطلوب کارکنان دولت از فضایل و معنویتهای ماه مبـارک رمـضان و                 
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مندی از برکات عدیده این مـاه شـریف و            به وجود آمدن فرصت مناسب برای خودسازی و بهره        
  :شود نورانی، ساعت کار کارکنان ادارات و بانکها در ماه مبارک رمضان به شرح زیر تعیین می

ها با یک ساعت تأخیر شروع و         کلیه استانها به استثنای تهران، فعالیت اداری، صبح       ـ در   1
برنامه قبـل یـا بعـد از          هرگونه فعالیت فوق  . در بعدازظهر نیز یک ساعت و نیم زودتر خاتمه یابد         

  .پایان ساعت کار انجام گیرد
) 14(رده صبح و سـاعت پایـان کـار چهـا    ) 9(ـ در تهران ساعت شروع فعالیت اداری نه        2

  .برنامه قبل یا بعد از پایان ساعت کار انجام شود هرگونه فعالیت فوق. شود تعیین می
بـا یـک    ) 23(و بیـست و سـوم       ) 19(ـ ساعات کار ادارات و بانکها در روزهای نـوزدهم           3

  .ساعت تأخیر نسبت به سایر روزهای ماه مبارک رمضان شروع خواهدشد
ای تنظیم نماید     ن ساعت فعالیت بانکها را به گونه      ـ بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایرا     4

هرگونه فعالیت فوق   . که آغاز آن حداقل سی دقیقه قبل از شروع به کار ادارات و سازمانها باشد              
  .برنامه قبل از آغاز ساعت کار یا بعد از پایان ساعت کار انجام شود

رأس سـاعت مقـرر در   ریزی ایاب و ذهاب کارکنان به طوری تنظیم گردد کـه    ـ برنامه 5
  .محل کار حضور داشته و در پایان رأس ساعت معین محل کار خود را ترک نمایند

نامه در ماه مبارک رمـضان بـا رعایـت سـقف       ـ کسری کار ناشی از اجرای این تصویب 6
  .از طریق توزیع ساعات کار در ماههای آتی جبران گردد)  ساعت در هفته44(مقرر در قانون 

  )19/6/1388 مورخ 18796 امۀ رسمی شمارۀنقل از روزن(
  
  

   کل کشور 1388ماده واحده قانون بودجه سال ) 37(نامه اجرایی بند  آیین .12
های بهداشـت،      بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه     4/6/1388هیئت وزیران در جلسه مورخ      

اهبـردی  ریـزی و نظـارت ر       درمان و آموزش پزشکی و رفاه و تأمین اجتماعی و معاونت برنامـه            
نامـه    کـل کـشور، آیـین   1388ماده واحده قانون بودجه سال ) 37(جمهور و به استناد بند     رییس

  :اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب نمود
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  ـ تعاریف و مفاهیم 1ماده
شـامل ارایـه تمـام خـدمات پیـشگیری، درمـانی و       : الف ـ نظـام ارائـه خـدمات سـالمت     

داشت، درمان و آموزش پزشکی که در نظام سـالمت و در سـه              توانبخشی مورد تأیید وزارت به    
  :شود سطح به شرح زیر ارایه می

شامل خدمات و فعالیتهای ارتقای سالمت، پیـشگیری،        ): خدمات پایه سالمت  (سطح اول   
مراقبت اولیه، غربالگری، درمان عمومی سرپایی، تأمین دارو و دیگر اقالم پزشکی، درخواست و              

لینیک، تدبیر فوریتها، ثبت اطالعات در پرونـده سـالمت، ارجـاع و پیگیـری         انجام خدمات پاراک  
هـای    نخستین تماس فرد با نظام سالمت از طریق تیم سالمت براسـاس بـسته             . باشد  بیمار می 

  .گیرد خدمت تعریف شده صورت می
شامل خدمات تخصصی و توانبخشی سرپایی یا بـستری، تـأمین دارو و دیگـر     : سطح دوم 

اطالعات مربـوط به   . باشد  کی، درخواسـت و انجام خدمات پاراکلیـنیک موردنیاز می       اقالم پـزش 
  .گیرد دهندگان خدمات در اختیار مسئول سطح اول قرار می این سطوح توسط ارایه

شامل خدمات فوق تخصصی و توانبخشی سرپایی یا بـستری دارای اولویـت،             : سطح سوم 
بازخورد خدمات ایـن سـطح در   . باشد پاراکلینیک میتأمین دارو و دیگر اقالم پزشکی و خدمات   

  .گیرد کننده قرار می اختیار سطوح ارجاع
گانه  مجموعه فرآیندهایی که مسیر حرکت و ارتباط فرد را در سطوح سه: ب ـ نظام ارجاع 

اطالعات راجع به استفاده فرد از خدمات نظام سـالمت نهایتـاً            . کند  خدمات این نظام تعیین می    
خورانـد از    سالمت شخص نزد پزشک خانواده یا تیم سـالمت از طریـق ارسـال پـس     در پرونده 

  .شود تر ثبت می سطوح تخصصی
فردی که با حداقل مدرک دکترای پزشـکی عمـومی و دارای مجـوز    : ج ـ پزشک خانواده 

در محـدوده بـسته   ) خدمات پایـه سـالمت  (معتبر کار پزشکی عالوه بر ارایه خدمات سطح اول    
شده، مسئولیت تداوم خدمات و اداره تیم سالمت را برعهده دارد و موظف اسـت                 خدمات تعریف 

های سـالمت را بـدون تبعـیض سـنی، جنـسی، ویژگیهـای اقتـصادی و                   که خدمات و مراقبت   
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اجتماعی و ریسک بیماری در اختیار فـرد، خـانواده، جمعیـت و جامعـه تحـت پوشـش ارایـه و                      
  .پیگیری نماید

 صاحبان دانش و مهارت در حوزه سالمت که بـسته خـدمات   گروهی از: چ ـ تیم سالمت 
دهند و مسئولیت آنان با پزشک        شده قرار می    سطح اول را در اختیار فرد، خانواده و جامعه تعریف         

پوشش هر تیم سالمت برای دریافت خدمات بهداشتی و درمـانی بایـد        افراد تحت . خانواده است 
ت سـالمت شـوند، در غیراینـصورت موظـف اسـت            از طریق این تیم وارد زنجیره ارایـه خـدما         

ترکیب ایـن تـیم توسـط       . های درمانی مربوط را شخصاً پرداخت نماید        هزینه%) 100(صددرصد  
  .گردد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین می

وری و همچنـین   ـ به منظور تأمین عادالنه سالمت، ارتقاء کیفیـت، کـارایی و بهـره      2ماده
یه در استقرار نظام ارجاع مبتنی بر پزشک خانواده در مناطق روستایی و تـسری     ایجاد وحدت رو  

نامـه در     تدریجی آن به شهرهای زیر یکصد هزار نفر، برنامه یادشده از تاریخ ابـالغ ایـن آیـین                 
  .گردد شهرهای منتخب اجرا می

هـای حاکــم بـر       مشی  ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است خط         3ماده
ای برنامه اعم از بسـته خدمات سالمت، ترکیب تیم سالمــت، نـسبت نیـروی انـسانی بـه                اجر

جمعیت تحت پوشش، استانداردهای فیزیکی محل ارایه خدمت، راهنمایی بالینی ارایـه خـدمت              
گانه ارایه خـدمات را ظـرف یـک مـاه         استاندارد در مراکز فوق و راهنمای ارجاع بین سطوح سه         

  .نفعان اعالم کند نامه برای اجرا ذی بپس از ابالغ این تصوی
ـ شورای عالی بیمه خدمات درمانی موظف است بسته مورد تعهد بیمه پایه سالمت              4ماده

های خرید خـدمت را ظـرف سـه مـاه پـس از                گانه ارایه خدمت و نرخ آن و شیوه         در سطوح سه  
  .نامه جهت اجرا ابالغ نماید ابالغ این تصویب

یزی و نظارت راهبردی رییس جمهور موظف است ضمن نظـارت  ر  ـ معاونت برنامه 5ماده
بر حُسن اجرای برنامه گزارش مراحل انجام کار را در مقاطع زمانی شش ماهه تهیه و به هیئت                  

  .وزیران ارایه نماید
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 ـ به منظور هماهنگی اجرایی و عملیاتی برنامه، ستادی در سطح ملی بـا مـشارکت    6ماده
 عـالی سـالمت و امنیـت غـذایی کـشور تـشکیل خواهدشـد کـه                  نفعان به پیشنهاد شورای     ذی

های آن در چارچوب قوانین و مقررات مربوط بـرای کلیـه دسـتگاههای                مصوبات و دستورالعمل  
  .االجرا خواهدبود اجرایی الزم
قـانون برنامـه چهـارم توسـعه        ) 160(ـ کلیـه دسـتگاههایی دولتـی مـشمول مـاده            7ماده

ـ و سایر دستگاههایی که شمول قانون بـر آنهـا   1383صوباقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ـ م 
  .مستلزم ذکر نام است موظف به همکاری برای انجام این برنامه هستند

  
  )31/6/1388 مورخ 18805  ۀ رسمی شمارۀنقل از روزنام(

  
  





 

  
  

  
  
  
  

    
  
  
  
  
  

  
 

  

ی  ی عا ور یاوبات  الب    ق ا

م ش  :





 159       مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی : ششم  بخش
 

   »موافقت با اصل تأسیس پارک ملی زیست فناوری بوعلی سینا« ماده واحده . 1
، براسـاس مـصوبه     22/2/1388 مـورخ    643     شورای عالی انقالب فرهنگی در جلـسه        

   شـورای معـین شـورای عـالی انقـالب فرهنگـی، مـاده واحـده                 25/1/1388 مورخ   182جلسه  
  :را به شرح ذیل تصویب نمود» سینا موافقت با اصل تأسیس پارک ملی زیست فناوری بوعلی«

ای و جهـانی و   همیت زیست فناوری در سطوح ملی، منطقهماده واحده ـ با توجه به ا    « 
با لحاظ رشد شتابان و تـصاعدی آن در دنیـا و براسـاس ضـرورتهای فعلـی، شـورای انقـالب                      
فرهنگی با تأسیس پارک ملی زیست فناوری بوعلی سینا تحت نظر انستیتو پاستور ایـران و در                 

  .نماید چارچوب سند ملی زیست فناوری موافقت می
عالی وزارت بهداشت،  ره ـ اساسنامه این پارک ملی، توسط شورای گسترش آموزش   تبص

  ».درمان و آموزش پزشکی به تصویب خواهدرسید
  )16/6/1388 مورخ 18793ۀ  رسمی شمارۀنقل از روزنام(

  
  » منشور توسعه فرهنگ قرآنی« مصوبه . 2

س مصوبه شـورای    ، براسا 22/2/1388 مورخ   643شورای عالی انقالب فرهنگی در جلسه       
تخصصی مهندسی فرهنگی، مصوبه منشور توسعه فرهنگ قرآنـی را بـه شـرح ذیـل تـصویب                  

  :نمود
  مقدمه

ای متمسک به قرآن و عترت و برخوردار از ایمان و عمل صالح، تحقق                دستیابی به جامعه  
اهللا تعـالی علیـه و رهنمودهـای مقـام معظـم          های معمار بزرگ انقالب اسالمی رضـوان        اندیشه

العالی در گسترش فرهنگ حیات بخش قرآن کریم، و ارتقای ایران بـه کـشوری                 هبری مدظله ر
یافته با هویتی اسالمی ـ انقالبی، در گرو عزم ملی و اراده هماهنگ مدیران ارشـد نظـام     توسعه

هـا    ها، نگرش   فرهنگی که باید متأثر از قرآن و حاکم بر بینش         . برای توسعه فرهنگ قرآنی است    
ریـزی نظـام      گـذاری و برنامـه      ی فردی و اجتماعی بـوده و در کلیـه سـطوح سیاسـت             و رفتارها 
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بدین منظور، منشور توسعه فرهنگ قرآنـی، کـه مبـین منویـات             . جمهوری اسالمی جاری باشد   
نظام مقدس جمهوری اسالمی در مواجهه با تعالیم قرآن، در مقام علم، اعتقاد و عمل در سطح                 

  .رسد  مواد آتی به تصویب میالمللی است، به شرح ملی و بین
  

  ـ اهداف1ماده
هـای فعـال غیردولتـی        هـای دولتـی، مؤسـسات و گـروه          ـ ایجاد هماهنگی بین دستگاه    1

  .المللی های قرآنی در سطح ملی و بین افزایی و ارتقاء فعالیت درجهت هم
  .ـ تقویت ایمان و اعتقاد به قرآن کریم و تمسک به تعالیم آن2
  .میم فهم و درک قرآن کریمـ تعمیق معرفت و تع3
  .ـ ارتقاء التزام عملی به قرآن کریم در ابعاد فردی و اجتماعی4
  .ریزی کشور گیری و برنامه  ـ تحقق فرهنگ قرآنی در نظام مدیریت، تصمیم5
خوانی، صحیح خوانی و درک معنـای آیـات قـرآن کـریم در      های روان  ـ توسعه مهارت 6

  . کودکان و نوجوانانمیان اقشار مختلف جامعه به ویژه
  .ـ تقویت و گسترش انس با قرآن کریم در اقشار مختلف جامعه7
نمادسـازی و تبلیغـات   ( ـ ترویج آیات و مفاهیم قرآن کریم در حوزه فرهنـگ عمـومی    8
  ...)ای و محیطی، محاورات و رسانه

   
  ها و راهبردهای توسعه فرهنگ قرآنی ـ سیاست2ماده

در کلیـه  ) الـسالم  علـیهم (اپذیری قرآن کریم و اهل بیـت        ن  ـ توجه جدی به اصل جدایی     1
  .های قرآنی فعالیت
ـ اولویت بخشی به توسعه فرهنگ قرآنی در مهندسـی فرهنـگ، مهندسـی فرهنگـی و                 2

  .مدیریت فرهنگی کشور
های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسـی مبتنـی بـر             پردازی در نظام    ـ توسعه نظریه  3

  .فرهنگ و معارف قرآنی
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هـای قرآنـی و تقویـت نقـش حمـایتی و               توسعه مشارکت حداکثری مردم در فعالیـت       ـ4
  .پشتیبانی دولت در گسترش فرهنگ قرآنی در داخل و خارج از کشور

ها و لذات معنوی قرآن کریم از   ـ تأکید بر گسترش درک عموم مردم از مفاهیم، زیبایی 5
  .طریق انس و ارتباط مستمر با آن

مـدیران، نخبگـان،   ( توسعه فرهنگ قرآنی در میـان اقـشار تأثیرگـذار     ـ اهتمام ویژه به 6
  .در داخل و خارج از کشور) های مرجع فرهیختگان و گروه

  .های قرآنی بر مطالعه، کارشناسی و تحقیق شایسته ـ ابتنای حداکثری فعالیت7
 ـ هدایت فرآینـدهای آموزشی، پژوهشی و تبلیغی ترویجی قرآنی بـه سـمت کـاربردی     8

  .ردن تعالیم قرآنی در زندگی فردی و اجتماعیک
  .های علمیه در توسعه فرهنگ قرآنی گیری حداکثری از ظرفیت حوزه ـ بهره9

های   ای، نظام تبلیغات دینی و سایر نظام        ـ ارتقابخشی نظام تعلیم و تربیت، نظام رسانه       10
  .مؤثر، با الهام از تعالیم قرآن کریم

هـای مـؤثر کـشور و فـراهم           ها، نهادها و بخش     ستگاهـ ساماندهی و هماهنگ کردن د     11
ها در    افزایی توان، تجربه و ارتقاء سطح آن        های یادگیری و رشد سازمانی جهت هم        کردن زمینه 

  .توسعه فرهنگ قرآنی
  

ها و راهبردهـای منـشور توسـعه          ـ به منظور پیشبرد و اجرایی شدن اهداف، سیاست        3ماده
کشور و تحقق عزم ملی برای توسعه تمسک و اعتـصام بـه             فرهنگ قرآنی در داخل و خارج از        

ها، شورای تخصصی توسعه فرهنگ قرآنی، که از این پـس در مـواد                قرآن کریم در همه عرصه    
شود، زیرنظر شورای عالی انقالب فرهنگی تـشکیل          آتی به اختصار شورای تخصصی نامیده می      

  .شود می
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  ـ وظایف شورای تخصصی4ماده
هـای ارزیـابی و       های توسعه فرهنگ قرآنی و تصویب شاخص        شاخصـ تهیه و تصویب     1

  .نظارت بر فعالیتهای قرآنی
هـای توسـعه      ـ بررسی و پیشنهاد چگونگی حاکم کردن اصول و مبانی قرآنی در برنامـه             2

  .گیر ها و نهادهای تصمیم مدت کشور به سازمان بلندمدت و میان
های دولتی و عمومی، شـوراها       ی دستگاه ها و وظایف قرآن     ـ بـررسی و بازنگری مأموریت    3

  .و ستادها و سایـر مجامع قـرآنی و ارائه به شـورای عالی انـقالب فرهنگی به منظور تصویب
سازی و پیگیری تحقق رهنمودها و مطالبات رهبـر معظـم انقـالب اسـالمی در                  ـ زمینه 4

  .حوزه قرآن کریم
  .های قرآنی  فعالیت مل مؤثر در زمینه ـ ایجاد ساز و کارهای الزم برای هماهنگی و تعا5
  .های ملی و فرابخشی در توسعه فرهنگ قرآنی ها و برنامه  ـ تأیید طرح6
ـ اتخاذ تدابیر الزم برای توانمندسازی و جلب مشارکت بخش مردمـی و تقویـت نقـش                 7

  .حمایتی دولت در جهت توسعه فرهنگ قرآنی
گیـری حـداکثری    در امور قرآنی و بهره ـ اتخاذ تدابیر الزم برای گسترش فرهنگ وقف  8

  .از موقوفات کشور در این زمینه
  .ها و نهادهای دولتی و غیردولتی ـ ارزیابی و نظارت بر عملکرد دستگاه9

هـا    ها و موانع توسعه فرهنگ قرآنی و استفاده از ظرفیـت            ـ شناسایی نیازها، محدودیت   10
  .رج از کشوربرای رفع آنها از طریق مراجع ذیربط در داخل و خا

هـای قرآنـی و ارائـه آن بـه            های کالن بودجه فعالیت     گیری  ها و جهت    ـ تدوین اولویت  11
  .شورای عالی انقالب فرهنگی

های مختلف امور قرآنـی       انسانی موردنیاز حوزه    ریزی برای تأمین و توسعه منابع       ـ برنامه 12
  .و کیفیت بخشی منابع انسانی موجود

رسـانی امـور      هـای اطـالع     های آماری و شبکه      طراحی سامانه  ریزی الزم برای    ـ برنامه 13
  .قرآنی
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   ـ اعضای شورای تخصصی5ماده

  )رئیس شورای تخصصی(ـ دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی 1
  ـ وزیر آموزش و پرورش2
  ـ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری3
  ـ وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی4
  تر مقام معظم رهبری ـ  رئیس نهادهای قرآنی وابسته به دف5
  های علمیه  ـ نماینده شورای عالی حوزه6
  ـ رئیس سازمان تبلیغات اسالمی7
   ـ رئیس دفتر تبلیغات اسالمی8
  ـ رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه9

  ـ رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی10
  ـ نماینده رئیس سازمان صدا و سیما11
   شورای اسالمیـ نماینده کمیسیون فرهنگی مجلس12
ـ سه نفر از صاحب نظران مؤسسات آموزشی، پژوهـشی و تبلیغـی ـ ترویجـی قرآنـی      13

  .مردمی با تصویب شورای تخصصی توسعه فرهنگ قرآنی
تبصره ـ دبیر شورای تخصصی توسط رئیس شورای تخصصی بـرای سـه سـال انتخـاب      

  .های بعد بالمانع است شود و انتخاب مجدد وی برای دوره می
 ـ دبیرخانه شورای تخصصی برای پیگیری تمامی امور مربوط به شورای تخصصی،  6ماده

در دبیرخانه شورای عالی انقالب فرهنگی تشکیل و نمـودار تـشکیالتی و سـازمانی آن توسـط                  
  .شود رئیس شورای تخصصی تصویب می
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  های تخصصی ـ کمیسیون7ماده
های آموزش عمومی، آمـوزش       وزههای قرآنی در ح     با توجه به ماهیت قابل تفکیک فعالیت      

هـای مـرتبط بـا        عالی، پژوهش و تبلیغ و ترویج قرآنی و به منظور ایجاد هماهنگی بین دستگاه             
گانه تخصصی، زیر نظر شورای تخصصی توسعه فرهنگ قرآنـی و             های سه   هر حوزه، کمیسیون  

  :شود با عناوین ذیل تشکیل می
  ـ کمیسیون توسعه آموزش عمومی قرآن1
  ون توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآنیـ کمیسی2
  های تبلیغی ترویجی قرآنی ـ کمیسیون توسعه فعالیت3

گانـه فـوق، توسـط شـورای      هـای سـه   تبصره ـ شرح وظایف و ترکیب اعضای کمیسیون 
  .تخصصی تعیین خواهدشد

   ـ روند کار شورای تخصصی8ماده
هـای تخصـصی،      های موردنظر شورای تخصـصی، ابتـدا در کمیـسیون           ـ مسائل و طرح   1

مطالعه و بررسی شده و پـس از تعیـین اولویـت، در جلـسات شـورای تخصـصی موردبحـث و                      
  .گیرد اظهارنظر قرار می

های   تخصصی جهت اجرا به دستگاه      تخصصی با امضای رئیس شورای      ـ مصوبات شورای  2
  . شود ذیربط ابالغ می

 نهایی به شـورای     ـ در موارد نیاز، مصوبات و تصمیمات شورای تخصصی برای تصویب          3
  .شود عالی انقالب فرهنگی ارائه می

های دولتـی و      ـ مصوبات شورای تخصصی توسعه فرهنگ قرآنی برای کلیه دستگاه         9ماده
  .االجرا است عمومی و مؤسسات مردمی الزم

 شـورای   22/2/1388 مـورخ    643 ماده و دو تبصره در جلـسه         10ـ این مصوبه در     10ماده
  .صویب رسیدعالی انقالب فرهنگی به ت

  )16/6/1388 مورخ 18793ۀ  رسمی شمارۀنقل از روزنام (
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آموزان و دانشجویان افغانی  های ادامه تحصیل دانش ماده واحده ایجاد شرایط تسهیل زمینه .3
  و عراقی مقیم ایران

آموزان و دانشجویان تبعه افغانی و عراقـی مقـیم ایـران     ماده واحده ـ ادامه تحصیل دانش 
  :باشد  موضوع بندهای ذیل، مجاز میبراساس شرایط

آموزان و دانشجویان افغـانی و عراقـی          ریزی برای امور آموزشی دانش      ـ به منظور برنامه   1
ها طبق ضوابط مصوب شورای عالی انقـالب فرهنگـی،    در سطوح دبستان، دبیرستان و دانشگاه    

امنیـت ملـی،   ای بامـسئولیت آقـای دکتـر قمـی و مرکـب از نماینـدگان شـورای عـالی                کمیته
های کشور، امور خارجـه، علـوم، تحقیقـات و فنـاوری، بهداشـت، درمـان و آمـوزش                     وزارتخانه

پزشکی و آموزش و پرورش، دانشگاه آزاد اسالمی، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی، نیروی              
ریزی و نظـارت      المصطفی العالمیه و معاونت برنامه     جامعۀقدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی،      

  .شود عالی انقالب فرهنگی تشکیل می جمهوری، تحت نظارت شورای راهبردی ریاست
 1ـ وزارت آموزش و پرورش موظف است از طریق همـاهنگی بـا کمیتـه موضـوع بنـد                    2

  :فوق، اقدامات ذیل را انجام دهد
الف ـ صدور مجوز، حمایت و نظارت بر مدارس غیرانتفاعی موضوع این مصوبه، مطابق با  

  .زشی کشورنظام آمو
التعلـیم افغـانی و عراقـی     مدت آموزشی برای کودکان واجب های کوتاه ب ـ برگزاری دوره 

  .که به صورت غیرمجاز در ایران حضور دارند
  .ج ـ تأسیس مدارس ایرانی ـ افغانی در داخل افغانستان

تبصره ـ دولت موظف است بودجـه الزم بـرای اجـرای ایـن مـصوبه را در اختیـار وزارت        
  .ش و پرورش قرار دهدآموز

ـ به منظور کاهش مهاجرت و تشویق مهاجران به بازگـشت بـه کـشورشان، نهادهـای                 3
های الزم با نیروهای همسو با انقالب اسـالمی در داخـل افغانـستان                ذیربط نسبت به مساعدت   

  .نمایند اندازی مدارس غیرانتفاعی، اقدام می برای راه
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و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظفند نسبت        ـ وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری       4
سازی زمینه حضور اتبـاع افغـانی و عراقـی دارای اقامـت مجـاز در آزمـون سراسـری                به فراهم 
  :ها و مراکز آموزش عالی کشور همراه با دانشگاه

  .الف ـ دقت کامل در گزینش علمی و عمومی
بـه خـصوص در مـسائل    هـا و اعمـال مـدیریت الزم     ب ـ تعیین سقف و رعایت اولویـت  

اقـدام  ) ها  با مشارکت نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه        (فرهنگی در طول تحصیل     
  .الزم را انجام دهند

 فوق حسب مورد و در صورت لزوم، بـه تأییـد شـورای    1 ـ مصوبات کمیته موضوع بند  5
  .عالی انقالب فرهنگی خواهدرسید

 شـورای  30/4/1388 مـورخ  646بـصره در جلـسه    بند و یـک ت 6 ـ این ماده واحده در  6
  .انقالب فرهنگی، به تصویب رسید

  )28/6/1388 مورخ 18803روزنامۀ رسمی شمارۀ  نقل از(
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  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر شیراز  .1
  

، 23/10/1387 ،   15/7/1387خ  شورایعالی شهرسازی و معماری ایران پیرو جلـسات مـور         
 مغایرتهای اساسی طـرح تفـصیلی بـا         25/3/1388 در جلسه مورخ     13/3/1388 و   31/1/1388

  :طرح جامع شهر شیراز را به شرح زیر تصویب نمود
برابر یک میلیون و هفتصد هزار نفـر        ) 1400سال  (ـ جمعیت شهر شیراز برای افق طرح        1

 هکتار بعالوه پنجـاه هـزار نفـر در قالـب توسـعه              18945در قالب توسعه پیوسته و در مساحت        
  .تعیین گردید) مشتمل بر نقاط اکبرآباد، جوادیه، قصر قمشه، دوکوهک و گویم(منفصل 
گیـری    ـ محدوده و حریم شهر شیراز براساس نقشه پیوست با تأکید بر ضـرورت شـکل               2

ه اراضـی ارتـش     مرکز حوزه جنوب براساس طرح تفصیلی تهیه شده توسط مـشاور در محـدود             
  .باشد می

بر روی توافقات انجام یافته بـا ارتـش تأکیـد           » ناخالص« ضمناً شورای عالی بر قید واژه       
  .نماید می

ـ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ضمن تأکید بر کنترل توسـعه خطـی شـیراز،                 3
د خـدمات   بخش، از طریق ایجاد مرکزی با قابلیـت ایجـا           براساس الگوی توسعه دوقطبی تعادل    

آبـاد و اراضـی ارتـش، اصـالحات طـرح جـامع        ای در حاشیه رودخانـه سـلطان   شهری و منطقه  
هـای ارتبـاطی شـبکه        ای طرح جامع، تکمیل حلقـه       ای، ناحیه   درخصوص تغییر در مراکز منطقه    

بندی و تراکمی شهر شیراز را در قالب بازنگری طرح جـامع              معابر شهری و اصالح ساختار پهنه     
  .ریزی و توسعه استان تصویب نمود ب پیشنهادی شورای برنامهشهر به ترتی

  )16/6/1388 مورخ 18793ۀ  رسمی شمارۀنقل از روزنام( 
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  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح مجموعه شهری شیراز  .2
  

 خـود و  15/2/1382شورای عالی شهرسازی و معمـاری ایـران پیـرو صورتجلـسه مـورخ          
ــسه ــورخ صورتجل ــه13/5/1386 م ــورخ    شــورای برنام ــسه م ــتان، در جل ــزی و توســعه اس ری

 طرح مجموعه شهری شیراز را شامل دوازده دهـستان از شهرسـتان شـیراز، پـنج                 31/1/1388
)  دهـستان  18مجموعـاً   (دهستان از شهرستان مرودشت و یک دهستان از شهرستان سـپیدان            

  :مود، به شرح زیر تصویب ن1400برای افق زمانی سال 
  ـ نظام اسکان1
  1400ـ جمعیت مجموعه شهری در افق طرح ـ سال 1ـ1
   نفر2,514,000جمعیت کل          •
   نفر2,256,000جمعیت شهری      •
   نفر258,000جمعیت روستایی    •

  :که به شرح ذیل ساماندهی خواهدشد
 یـک   ـ شیراز کانون اصلی اسکان جمعیت در مجموعه شهری شیراز بـا جمعیتـی حـدود               

یک میلیون و هفتصد هزار نفر توسعه پیوسته       (1400میلیون و هفتصد و پنجاه هزار نفر تا سال          
  )گویم، قصر قمشه، جوادیه، اکبرآباد و دوکوهک:  هزار نفر توسعه ناپیوسته، شامل50و 

  ) هزار نفر190 حدود 1400با جذب جمعیت تا سال (ـ مرودشت 
  فر جمعیت هزار ن150ـ شهر جدید صدرا با حدود 

  )1400 هزار نفر تا سال 60 تا 45شهرهایی با جمعیت (ـ زرقان، کوار 
ــ  ) 1400 هـزار نفـر تـا سـال        18 تـا    13شهرهایی بـا جمعیـت بـین        ( ـ داریان و لپویی     

خان زنیان، کودیان، کـدنج، کوشـک هـزار،         : روستاهایی که در درازمدت امکان شهرشدن دارند      
  ) نفر هزار12 تا 5بین (اکبرآباد، کوار 

های پیشنهادی طرح ناحیه فراگیر       ها و حوزه    ها، مجموعه   ـ سایر روستاها براساس منظومه    
  .مجموعه شهری شیراز عملکرد خواهندداشت
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هـای توسـعه در شـمال،         توسعه درونی و با توجه بـه محـدودیت        : ـ توسعه شهر مرودشت   
  جنوب و غرب

وسعه به صورت منفـصل و      های زیست محیطی ت     ـ توسعه شهر زرقان به دلیل محدودیت      
  در بخش غربی محور شیراز ـ مرودشت

، )کـشاورزی   اراضی(دلیل محدودیت در جهات شرق، شمال و جنوب           ـ توسعه شهر کوار به    
  جهت توسعه به صورت پیوسته در جهت غرب

  ـ سایر شهرها، براساس طرحهای مصوب و در صورت نیاز طرح تجدیدنظر
  )عملکردها(ـ نظام فعالیت 2
های صنفی، فروش و نگهداری و تعمیر وسایل نقلیه           مجتمع: خدمات انتفاعی شامل  ـ  1ـ2

  .ای المللی، ملی و منطقه سنگین، نمایشگاههای بین
های کارگاهی، واحـد      شهرک صنعتی، ناحیه صنعتی، مجتمع    : ـ صنعت و معدن شامل    2ـ2

  تصادی، معادن، منطقه ویژه اق)صنایع با فناوری باال(های علمی و صنعتی  صنعتی، پارک
هـای    آهـن، فرودگـاه، پایانـه       ایـستگاه راه  : ـ حمل و نقل، ارتباطات و اطالعات شامل       3ـ2

  .باربری و مسافربری انبار و سیلو، مراکز مخابراتی، تلویزیون و رادیو
ای و    میـدانهای بـزرگ ورزشـی، پارکهـای منطقـه         : ــ فراغـت و گردشـگری شـامل        4ـ2
  مات پذیرایی، مراکز گردشگری ـ تفریحیهای گردشگری، خد شهری، مجتمع برون

هـا، اسـتراحتگاهها،    هـا، آسایـشگاه   بیمارسـتان :  ـ خدمات عمومی و اجتماعی شامل 5ـ 2
ای، شهرک علمی ـ پژوهشی و فناوری، خـدمات    سالمتگاهها، دانشگاهها، مراکز آموزش حرفه

  .ایمنی، خدمات اداری، مجتمع خدمات بین راهی
تولید و توزیع برق، تولیـد و توزیـع گـاز،    :  و تجهیزات شامل ـ زیرساخت و تأسیسات 6ـ2

آوری و تصفیه فاضالب، تأسیسات دفن و بازیافـت زبالـه، کـشتارگاه،               تصفیه و توزیع آب، جمع    
، میدان خرید و    )سایت امداد، کمپ گردشگری   (بار، پدافند غیرعامل      گورستان، میدان میوه و تره    

  .فروش دام و طیور
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، )آبـی، دیـم  (زراعـت  : مداری، جنگلداری، مـاهیگیری و شـکار شـامل   ـ کشاورزی، دا 7ـ2
زار، جنگـل، دامـداری، مرغـداری، پـرورش           ، کشت و صنعت، مراتـع، بیـشه       )آبی، دیم (باغداری  

  آبزیان و زنبورداری
» الگوی تنظیم ضوابط و مقررات مجموعه شـهری شـیراز  «ـ ضوابط و مقررات براساس      3

  )تصویر پیوست(شهرسازی و معماری ایران پیشنهادی کمیته فنی شورایعالی 
ـ با توجه به محدودیت جدی منابع آب در محدوده مجموعه شهری شیراز و بـه منظـور            4

بـیش از   (حفاظت از منابع آبی موجود بـر جلـوگیری از هرگونـه بـارگزاری جمعیـت و فعالیـت                    
 شیراز واقـع در  در پهنه آبخوان سفره آب شرب) مصوبات شورایعالی شهرسازی و معماری ایران 

  .گردد شمال غرب تأکید می
در ) براساس آنچه که در مطالعات آورده شـده اسـت  ( ـ براستقرار مجموعه خدمات برتر  5

  .گردد بخشی از اراضی واقع در شمال غرب شهر جدید صدرا تأکید می
  . ـ حریم شهرهای شیراز و صدرا طبق نقشه پیوست مورد تأیید قرار گرفت6
 مجموعـه شـهری شـیراز در چـارچوب تـدوین الگـوی کلـی مـدیریت                  ـ نظام مدیریت  7
های شهری با توجه به مطالعات مشاور ذیربط، سـازمان شـهرداریها، وزارت مـسکن و                  مجموعه

  .گیری به شورایعالی ارائه خواهدشد بندی و جهت تصمیم شهرسازی توسط دبیرخانه جمع
حترم عمرانی اسـتان مقـرر شـد     ـ بنا به پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی و معاون م 8

با نظر وزارت مـسکن  . (مشاور این طرح با توجه به کیفیت کار ارائه شده مورد تشویق قرار گیرد     
  %).5/7و شهرسازی تا سقف 

  )19/6/1388 مورخ 18796 ۀ رسمی شمارۀروزنامنقل از (
  
  



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

 
  

  ه





 

  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
  
  

 
  

ی   ۀ ر ور  ماه روز ی  ماره  ده از   ذف  رد  و ست   ا

ه های ویژۀ قوانین و مقررات روزنامرسد مواردی از شمارهبه نظر می: توجه 
لذا از درج آن در این . رسمی در مرداد ماه برای مخاطبین کاربرد ندارد

ماهنامه خودداری شده است و در صورت درخواست هر یک از موارد حذف 
  .شده، متن کامل آن برای متقاضی، ارسال خواهد شد
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  2/6/1388 – 18781   رسمیۀ از روزنامحذف شدهموارد   ردیف

  اصالح اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح   1
  نامه درخصوص تقسیمات کشوری در استان همدان  تصویب) ب(اصالح بند   2

گیری برای واگـذاری سـهام موضـوع     نامه درخصوص تعیین نمایندگان ویژه رییس جمهور جهت تصمیم          تصویب  3
  یون دولت به سازمانهای حمایتی و نهادهای غیردولتیرد د

گیری برای واگذاری سـهام بـه منظـور     جمهور جهت تصمیم نامه درخصوص تعیین نمایندگان ویژه رییس     تصویب  4
  بگیران تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی افزایش حقوق بازنشستگی و مستمری بازنشستگان و مستمری

  کنان   شهرسازی و معماری ایران درخصوص محدوده شهر کوزهتنفیذ مصوبه شورای عالی  5
  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر بیرجند   6
  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر دماوند   7
  ر میاندوآب مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شه  8

  
  

  5/6/1388 – 18784   رسمیۀ از روزنامموارد حذف شده  ردیف
   کل کشور 1388قانون اصالح ماده واحده و ردیفهای قانون بودجه سال   1

  
  8/6/1388 – 18786  رسمیۀ از روزنامموارد حذف شده  ردیف

1  
که مستقیماً اقدام به واردات مواد نامه در خصوص تعیین کارمزد خدمات واردات مواد اولیه واحدهایی  تصویب

  کنند  اولیه در حد نیاز تولیدات خود می
  

    
  10/6/1388 – 18786  رسمیۀ از روزنامموارد حذف شده  ردیف

  های توسعه کشور  اصالح دستورالعمل مشارکت سپاه در برنامه  1
  
  

  16/6/1388 -18793  رسمیۀ از روزنامموارد حذف شده  ردیف
   شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص محدوده شهر یامچیتنفیذ مصوبه   1
  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر جدید ملک کیان   2
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  19/6/1388 -18796  رسمیۀ از روزنامموارد حذف شده  ردیف

  سازی  رخطی و بهینهالمللی آنالیز غی نامه در خصوص برگزاری دومین گردهمایی بین تصویب1
  ) GEM(المللی دیده بان جهانی کارآفرینی  نامه در خصوص برگزاری گردهمایی بین تصویب2

المللی اداره راه هوایی و بیهوشی در جراحیهای سر و  نامه درخصوص برگزاری اولین گردهمایی بین تصویب3
  گردن 

  آهن  دستاوردهای اخیر در مهندسی راهالمللی  نامه درخصوص برگزاری اولین گردهمایی بین تصویب4
  ای   المللی منابع آب با رویکرد منطقه نامه درخصوص برگزاری اولین گردهمایی بین تصویب5
  المللی نارسایی قلب ایران   نامه درخصوص برگزاری اولین گردهمایی بین تصویب6
  المللی ریاضی   نامه درخصوص برگزاری چهلمین گردهمایی بین تصویب7

المللی بیوشیمی  نامه درخصوص برگزاری دهمین گردهمایی سراسری بیوشیمی و سومین گردهمایی بین تصویب8
  و بیولوژی مولکولی 

  المللی آلومینیوم ایران  نامه درخصوص برگزاری گردهمایی بین تصویب9

بار و بررسی ای با موضوع خشکسالی و توفان گرد و غ نامه درخصوص برگزاری گردهمایی منطقه تصویب10
  راهکارهای مقابله با آن

  المللی تحوالت جدید ایران و جهان  نامه درخصوص برگزاری نخستین گردهمایی بین تصویب11
  تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص محدوده شهر کلیبر 12
  ریهای جامع گردشگ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح13

    
  

  22/6/1388 مورخ 18798موارد حذف شده از روزنامۀ رسمی   ردیف
  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر شاهرود    1
  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر بوشهر   2
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  28/6/1388مورخ 18803موارد حذف شده از روزنامۀ رسمی   ردیف

  نامه اجرایی نحوه تدوین استاندارد تجهیزات پزشکی  آیین  1
  
 

  31/6/388 مورخ 18805موارد حذف شده از روزنامۀ رسمی   ردیف
  نامه درخصوص افزایش سود بازرگانی برنج تصویب  1
  نامه درخصوص تعیین نرخ اوراق بهادار   تصویب  2
  ی ایران در خصوص طرح جامع شهر بیجار تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معمار  3
  تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر فارسان   4
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ی و   ا 
رساند معاونت آموزش قوه قضائیه قصد دارد در محترم میو حقوقدانان به استحضار قضات 

و ایجاد سرعت و سهولت در این امر و راستای ارتقای سطح آگاهی مخاطبین از قوانین و مقررات 
امر قضاوت مورد نیاز در  شدن نگهداری و آرشیو آن، هر ماه قوانین و مقرراتی را که به نحوی نآسا

برای تشخیص میزان ضرورت این امر نظرات شما عزیزان معیار . است، به صورت ماهنامه منتشر کند
  :ی از سه طریق زیر منعکس فرماییدهای زیر را به یکاست لذا انتظار دارد پاسخ پرسش
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  .کندا را در خصوص اطالع یابی از تغییرات قوانین و مقررات تأمین میاین ویژه نامه نیاز شم -1

     تا حدودی موافقم    موافقم     کامالً موافقم 
 و دسته بندی قوانین و مقررات در این ویژه نامه مناسب بوده و موجب سهولت بویبنحوه ت – 2

  .شودو سرعت یافتن مطالب می
     دی موافقمتا حدو    موافقم     کامالً موافقم 

اطالع رسانی تغییرات قوانین و مقررات از طریق این ویژه نامه مناسب تر از دریافت روزنامه  – 3
  .رسمی به شیوه معمول است

     تا حدودی موافقم    موافقم     کامالً موافقم 
ه اطالع رسانی تغییرات قوانین و مقررات از طریق این ویژه نامه مناسب تر از مراجعه ب – 4
  .های مربوط استسایت

     تا حدودی موافقم    موافقم     کامالً موافقم 
  . سایر نظرات و پیشنهادهای خود را مرقوم فرمایید- 5
 

 


