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

۵۰۰تومان تک شماره

 تعارض در آراء برخي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع١٣٩٤ الي ١٣٨٠هاي  رأي شماره
  ١  شعب ديوان عدالت و ساير مراجع اداري  ۶/۶/۱۳۹۷  شهرها از كالن نتقالاشعب ديوان عدالت اداري درخصوص تبديل وضعيت استخدامي كاركنان متقاضي 

قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، ) ١٠(ماده ) ب(و ) الف(نامه اجرايي بندهاي آيين
  سازمان برنامه و بودجه کشور   ۱۵/۷/۱۳۹۷  اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران

  ۴  وزارت امور اقتصادي و دارايي

  نامه اجرايي نحوه انتقال تخفيفات حاصل از نداشتن حوادث منجر به خسارت موضوع تبصره  نآيي
  ٥  وزارت كشوروزارت امور اقتصادي و دارايي ـ   ۱۵/۷/۱۳۹۷   نقليهقانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل) ۶(ماده 

  ۲۱/۶/۱۳۹۷  هواي پاکقانون ) ۸(نامه اجرايي ماده آيين
ـ وزارت صنعت،سازمان حفاظت محيط   زيست 

ـ وزارت راه و شهرسازي    معدن و تجارت 
ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي   وزارت کشور 

٦  

  ۲۱/۶/۱۳۹۷  قانون هواي پاک) ۳(ماده ) ۳(نامه اجرايي تبصره آيين
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي 

ـ وزارت صنعت،   معدن و تجارتوزارت كشور 
ـ وزارت راه و شهرسازي    وزارت آموزش و پرورش 

  سازمان حفاظت محيط زيست
٦  

  سازمان برنامه و بودجه کشور   ۱۱/۷/۱۳۹۷   کل کشور۱۳۹۷ماده واحده قانون بودجه سال ) ۲۰(تبصره ) ح(نامه اجرايي بند آيين
  ٧  وزارت امور اقتصادي و دارايي

  ۱۸/۷/۱۳۹۷  قانون هواي پاك ) ٢٩(مه اجرايي ماده نا آيين) ٥(اصالح تبصره ماده 
ـ وزارت  ـ وزارت راه و شهرسازي  وزارت کشور 

ـ سازمان برنامه  بهداشت، درمان و آموزش پزشکي 
ـ سازمان حفاظت محيط   زيستو بودجه کشور 

۸  

  
  
  
  
  

  ٢٤/٦/١٣٩٧                                                                       ٩٦/۵۹۷هـ شماره
  بسمه تعالي

  اكبرپورجناب آقاي 
  ايران مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالميمديره و  رئيس هيأت

  با سالم
 الي ١٣٨٠ عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه يك نسخه از رأي هيأت

  .ددگر  جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي٦/٦/١٣٩۷مورخ  ١٣٩٤
  عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين مديركل هيأت

  
     ١٣٩٤ الي ١٣٨٠: دادنامه شماره                     ٦/٦/١٣٩٧: دادنامه تاريخ
  ٩٦/٥٩٧: پرونده کالسه

  .عمومي ديوان عدالت اداري هيأت: مرجع رسيدگي
 و شعب امور ييقضا معاون (ياريز يباقر :ها خانم و انيآقا: تعارض کننده اعالم

 اکبر ،ينيريش ييحي ،يميسل عبداله ،يگزاز يرعليام ،)يادار عدالت وانيد ياستانها

 ،يملک يمهد ،ييرضا احمد ،يمحل يصحرائ دمحمديس ن،يآب يمجتب مغانلو، يروشن
 با ييدادرضا حق يعل نژاد، يقل بهرام ،يويگ ينظر ادالهيص شمس، ابوالفتح ،ينيحس ليدجليس

 ا،ين فرخ فاطمه سادات، يموسو رسول زاده،يمحمدعل حسن ،يجهانشاه قاسم وکالت
  يزوجيم نوروز ايرو شاد، ينور زهرا ،ييعبدالبقا السادات دهيسع

   يادار عدالت وانيد شعب از شده صادر آراء در تعارض اعالم :موضوع
 انتقال کارگروه در جمهور سيير ژهيو ندگانينما ماتيتصم موجب به:  کار گردش

 انيشاک. است شده بيني پيش کارکنان ليقب نيا يبرا يالتيتسه تهران شهر از دولت کارکنان
 از ياستخدام تيوضع ليتبد التيتسه نيا جمله از هستند يمدع تعارض موضوعهاي  پرونده
 محقق ياستخدام تيوضع ليتبد تهران، از انتقال با چون و است يمانيپ به نيمع کار قرارداد
 هيسرما و تيريمد توسعه وقت معاونت و متبوع دستگاه الزام ييدادخواستها موجب به نشده
 ياستخدام تيوضع ليتبد به کشور ياستخدام يادار امور سازمان اي و جمهور سيير يانسان
 منظور به. است کرده صادر معارض يآرا وانيد شعب واند  کرده درخواست را يمانيپ به شيخو
  .گرفت قرار يعموم أتيه کار دستور در پرونده هيرو وحدت يرأ صدور و تعارض رفع

  :است ريز قرار به آراء مشروح وها  پرونده کار گردش
 شمارههاي  پرونده به يدگيرس در يادار عدالت وانيد يبدو ١٠ شعبه: الف

٩٢٠٩٩٨٠٩٠٠٠٩١٣٣٢ ،٩٢٠٩٩٨٠٩٠٥٠٠١٦٠٨ ،٩٢٠٩٩٨٠٩٠٠٠٩٥٨٧٣، 
 موضوع با ٩٢٠٩٩٨٠٩٠٠٠٩١٦٢١ ،٩٣٠٩٩٨٠٩٠٠٠٠٠٥٦٣ ،٩٢٠٩٩٨٠٩٠٠٠٨٥٢٠٦

  زاده،يول وسفي ،يامرائ مدـمح ،يرنج يعل ،يجهان يلـع ،يکار حسن انيآقا دادخواست

 ۱۳۹۷ماه  مهرنهمبيست و  نبهشيك  
 

 ۲۱۴۴۰ شماره چهارمسال هفتاد و 

)۱۰۹۴( 
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 و تيريمـد توسعه معاونت و لياردب يپزشک علوم دانشگاه تيطرف به زاده حسن نيافش
 ياستخدام تيوضع ليتبد خواسته به و رانيا ياسالم يجمهور ـاستير يانسانـ ـهيسرما
ـ ٩٣٠٩٩٧٠٩٠١٠٠١٠٠٢ شمارههاي  دادنامه موجب به يمانيپ به يقرارداد از
 ـ ٩٣٠٩٩٧٠٩٠١٠٠٠٥٧٩ ،٥/٥/١٣٩٣ ـ ٩٣٠٩٩٧٠٩٠١٠٠١٠٠٦ ،٥/٥/١٣٩٣
 ـ ٩٣٠٩٩٧٠٩٠١٠٠١٠٣٦ ،٤/٣/١٣٩٣ ـ ٩٣٠٩٩٧٠٩٠١٠٠٠٤٤٥ ،٢٥/٣/١٣٩٣
  :است کرده صادر يرأ ريز شرح به٢١/٣/١٣٩٣ ـ ٩٣٠٩٩٧٠٩٠١٠٠٠٥٢٨ ،١٢/٥/١٣٩٣

 مصوبه ياجرا در و کالنشهرها از انتقال نامه آيين ياجرا در يشاک نکهيا به نظر 
 تيوضع يستيبا  ميجمهور رئيس ندگانينما کارگروه ١٦/١١/٨٩ ـ ٤٥٤٣٦ت/٣٠٢٥٥٩

 را يشاک تيشکا وصف نيا با هذايعل افتي  ميليتبد يمانيپ به يقرارداد از يشاک يخدمت
 وانيد يدادرس نييآ و التيتشک قانون ٦٥ و ٥٨ و ١٠ مواد به مستندا و دانسته وارد

 از يشـاک تيوضع ليتبد به ماعنه مشتکي الزام بر حکم ١٣٩٢ مصوب يادار عدالت
ه يقـرارداد  ابالغ خيتـار از روز بيست ظـرف صـادره يرأ. دارد  مياعـالم و صادر يمانيپ ـب
  .باشد  ميديوان تجديدنظر شعب در تجديدنظر قابل

 ارهـشم امهـدادن و ٥/٥/١٣٩٣ـ ٩٣٠٩٩٧٠٩٠١٠٠١٠٠٢ ارهـشم امهـدادن
ـ ٩٥٠٩٩٧٠٩٥٥٩٠١٤١١ شماره آراء موجب به بيترت به ٥/٥/١٣٩٣ـ  ٩٣٠٩٩٧٠٩٠١٠٠١٠٠٦

 ٨ شعبه ١٧/٥/١٣٩٥ـ ٩٥٠٩٩٧٠٩٥٥٨٠١٢٧١ شماره و دنظريتجد ٩ شعبه ٧/٦/١٣٩٥
  .است شده  تأييديادار عدالت وانيد دنظريتجد

  .است نگرفته صورت تجديدنظرخواهي ردموا ريسا در
 شماره پرونده به يدگيرس در يادار عدالت وانيد يبدو ٣ شعبه: ب

 دانشگاه تيطرف به ايدرنيح هيرق خانم دادخواست موضوع با ٩٣٠٩٩٨٠٩٠٠٣٠٠٩٩٢
 از تيوضع ليتبد خواسته به و کشور ريزي برنامه و تيريمد سازمان و لياردب يپزشک علوم

 به ١٤/٦/١٣٩٤ـ ٩٤٠٩٩٧٠٩٠٠٣٠١٥١٣ شماره دادنامه موجب به يمانيپ به يقرارداد
  :است کرده صادر يرأ ريز شرح

 شماره به جمهور رئيس ژهيو ندگانينما مصوبه ياجرا در يشاک نکهيا به نظر
 لياردب يبوعل مارستانيب به ١٣٩١ درسال تهران کالنشهر از ٢٥/٨/١٣٨٩ـ ١٩٢٤٨٣
 قرارداد کارکنان داشته مقرر که دستورالعمل ٩ بند براساس نيبنابرا است شده منتقل
 که ييدستگاهها و مناطق به انتقال کارگروه و دولت مصوبات ياجرا در که نيکارمع انجام

 منتقل شود  مينييتع جمهور رئيس توسعه معاونت توسط آنها مشاغل و ياسام فهرست
 که بوده مکلف يشاک بوعمت دستگاه لذا شوند  ميتيوضع ليتبد مقررات  تيرعا با گردند
 از تخلف وصف نيا با دينما عمل خصوص نيا در خود يقانون فهيوظ به مقررات يراستا در
 مستنداً و صيتشخ وارد را يشاک تيشکا و بوده محرز خواندگان توسط مقررات و نيقوان
 ورود به حکم يادار عدالت وانيد يدادرس نييآ و التيتشک قانون ٦٥ و ١٠مواد به

 ابالغ خيتار از روز ٢٠ مهلت ظرف شده صادر يرأ. دينما  مياعالم و صادر يشاک تيشکا
  .باشد  ميعدالت وانيد دنظريتجد محاکم در اعتراض قابل

 موجب بـه ،يقـانون مقرر مهلت در تجديدنظرخواهي عدم علت بـه مـذکور يرأ
 انويد دنظريتجد ٨ شعبه ١٨/٩/١٣٩٤ ـ ٩٤٠٩٩٧٠٩٥٥٨٠٢٠٢٦  شمـاره دادنامـه
  .است افتهي تيقطع يادار عدالت
 پرونده شماره به يدگيرس در يادار عدالت وانيد يبدو ٥٠ شعبه: ج

 تيطرف به آذرمغوان يپناه اسالم يآقا دادخواست موضوع با ٩٣٠٩٩٨٠٩٥٧٥٠٠٦٦٧
 خواسته به و کشور ريزي برنامه و تيريمد سازمان و لياردب استان يپزشک علوم دانشگاه
 دادنامه موجب به تهران شهر کالن از انتقال خاطر به يمانيپ به يقرارداد از تيوضع ليتبد

  :است کرده صادر يرأ ريز شرح به ٢/١٢/١٣٩٤ـ ٩٤٠٩٩٧٠٩٥٧٥٠٣٣١٣ شماره
 با يطرف از و دارد خواسته تيحقان اثبات بر داللت که خواهان يابراز مدارک به نظر

 نيبنابرا است نکرده ارائه يکشا يحق يب بر يمبن يليدل تيشکا طرف نکهيا به توجه
 نييآ و التيتشک قانون ٦٥ و ١٠ مواد به مستند و گردد  مييتلق اجابت قابل خواسته
 بازه در صادره يرأ. گردد  مياعالم و صادر تيشکا ورود به حکم يادار عدالت وانيد يدادرس
  .باشد  مييرادا عدالت وانيدنظرديتجد شعب در دنظريتجد قابل ابالغ از پس روز ٢٠ يزمان

 ١٤ شعبه ٢٠/٦/١٣٩٥ـ ٩٥٠٩٩٧٠٩٥٦٤٠٠٨٨٣ شماره يرأ موجب به مذکور يرأ
  .است شده  تأييديادار عدالت وانيد دنظريتجد

 شماره پرونده به يدگيرس در يادار عدالت وانيد يبدو ٥٠ شعبه: د
 سازمان تيطرف به يميسل محمد يآقا دادخواست موضوع با ٩٣٠٩٩٨٠٩٥٧٥٠٠٥١٩

 استير يانسان منابع و تيريمد توسعه معاونت و قم استان تجارت و معدن صنعت،
 براساس يمانيپ به يقرارداد از ياستخدام تيوضع ليتبد به الزام خواسته به و يجمهور
 ٢٧/٣/١٣٩٤ـ ٩٤٠٩٩٧٠٩٥٧٥٠٠٦٤٤ شماره دادنامه موجب به شهرها قانون از انتقال مصوبه
  :است کرده صادر يرأ ريز شرح به

 از انتقال به مربوطهاي  نامه تصويب يراستا در قم به تهران از يشاک انتقال چون
 و ٨٦/٦/١٢ ـ ٥٣٧٩٠٩ ت /٩٣١٣٨ شمارههاي  نامه تصويب جمله از کالنشهرها
 يتمام ستيبا  مياست گرفته صورت رانيوز أتيه ٢٧/١٢/١٣٨٨ـ ٤٤١٨٦/٢٦٤٧٢٧

 و يياجرا يدستگاهها تاقداما رديبگ تعلق يشاک بهها  نامه تصويب آن در مقرر يايمزا
 ياستخدام و يادار امور در رندهيگ ميتصم نهاد نيباالتر عنوان به دولت أتيه ماتيتصم
 مکتسبه حق دو نيا تيرعا و کند  ميجاديا شهروندان يبرا يحق و شود  مييتقل يقانون
 يمتما يشاک درباره. دارد قانونگذار يبعد حيتصر ازمندين آنها سلب و است الزم همه يبرا
 شماره نامه اساس بر و شده يمعرف نشيگز هسته به يحت و است شده انجام مزبور نديفرآ

 يشاک يبرا قم ياستاندار يانسان منابع و تيريمد توسعه معاونت ٢٨/١٠/١٣٩١ـ ٥٤٧٩٧
 در مستخدم شماره اخذ جهت و کند  مينييتع را يعموم روابط کارشناس يبالتصد پست
 و تيريمد توسعه معاونت يينها  تأييدعدم و است شده نام ثبت يادار نظام کارکنان سامانه
 يقانون هيتوج فاقد) کشور ريزي برنامه و تيريمد سازمان( يجمهور استير ياستان منابع
 ٦٥ و ١٠ مواد به مستند يقانون طيشرا احراز با شعبه گفت شيپ مراتب همه بر بنا. است
 اعالم و صادر را تيشکا ورود بر حکم يدارا عدالت وانيد يدادرس نيآئ و التيتشک قانون
 شعب در تجديدنظر قابل ابالغ از پس روز ستيب يزمان بازه در صادره يرأ. دارد مي

  . است يادار عدالت وانيد تجديدنظر
  .افتي تيقطع يدنظرخواهيتجد عدم علت به مذکور يرأ
 شماره پرونده به يدگيرس در يادار عدالت وانيد يبدو ٤٥ شعبه: هـ

 تيطرف به کاودول يمحمد هيراض خانم دادخواست موضوع با ٩٤٠٩٩٨٠٩٥٧٠٠١٧٧١
 توسعه معاونت ل،ياردب ياستاندار انتقال کارگروه ل،ياردب يپزشک علوم دانشگاه
 به يقرارداد از تيوضع ليتبد خواسته به و تهران يپزشک علوم دانشگاه ،جمهور رئيس

 شماره دادنامه موجب به انتقال نهيهز افتيدر کالنشهرها، از انتقال موضوع يمانيپ
  :است کرده صادر يرأ ريز شرح به ٢٧/٤/١٣٩٥ـ ٩٥٠٩٩٧٠٩٥٧٠٠٠٧٤٣

 کالنشهر از انتقال نامه آيين ياجرا در يشاک نکهيا به نظر يشاک تيشکا خصوص در
 ٩ بند داللت به مبنا نيهم بر و دهيگرد منتقل ٢٧/١٢/١٣٨٨ـ ٢٦٢٧٤٧ مصوبه و  به

 ميتصم زين و رانيوز أتيه ٢٥/٨/١٣٨٩ ـ ٠٤٥٤٣٦ت/١٩٢٤٨٣ رهشما نامه تصويب
 ياستخدام تيوضع که داشت ضرورت مسکن کارگروه در جمهور رئيس ژهيو ندگانينما
 مستنداً و دانسته وارد را يشاک تيشکا اوصاف نيا با هذايعل ابدي رييتغ يمانيپ به يشاک
 مصوب يادار عدالت وانيد يدادرس نييآ و التيتشک قانون  ٦٥ و ٥٨ و ١٠ مواد به

 و صادر يمانيپ به يقرارداد از يشاک تيوضع ليتبد به ماعنه مشتکي الزام بر حکم ١٣٩٢
 و شاكيه به آن پرداخت به توجه با انتقال هزينه دريافت خصوص در اما و دارد  مياعالم
 ديوان قانون ٥٣ ماده ج بند به مستنداً گرديده منتفي شكايت به رسيدگي موجبات اينكه
 شعب در دنظريتجد قابل ابالغ خيتار از روز ستيب ظرف صادره يرأ صادر شكايت رد قرار
  .باشد  ميوانيد دنظريتجد

 ٩ شعبه ٢٩/٥/١٣٩٦ ـ ٩٦٠٩٩٧٠٩٥٥٩٠١٦٠٥ شماره يرأ موجب به مذکور يرأ
  .است شده  تأييديادار عدالت وانيد دنظريتجد

 پرونده شماره به يدگيرس در يادار عدالت وانيد يبدو ٥٠ شعبه: و
 دانشگاه تيطرف به يميسل عبداله يآقا دادخواست موضوع با ٩٢٠٩٩٨٠٩٠٠٠٩١٦٨٣

 خواسته به و يجمهور استير يراهبرد نظارت و ريزي برنامه معاونت ل،ياردب يپزشک علوم
 شماره دادنامه موجب به يمانيپ به يقرارداد از ياستخدام تيوضع ليتبد

  :است کرده صادر يرأ ريز شرح به ٢٦/٩/١٣٩٣ ـ ٩٣٠٩٩٧٠٩٥٧٥٠١٨٢٨
 و يابراز مدارک به توجه با الذکر فوق شرح به مطروحه تيشکا خصوص در

 شمارههاي  نامه بيتصو مشمول يشاک نکهيا به نظر ت،يشکا طرف هيدفاع حهيال
 و نبوده رانيأت وزيه ٢٣/٣/١٣٦٣ ـ ١٧٥٩٨ و ١/٣/١٣٧٨ ـ هـ٣٥٩١ ت/١٧٢٩٦

 ٢٢٦ و ٥٧ و ٥١ مواد و يکشور خدمات تيريمد انونق ٤٥ و ٤٤ مواد موجب به
 يانسان يروين يريکارگ به هرگونه رانيا ياسالم يجمهور توسعه پنجم برنامه قانون
 يکشور خدمات تيريمد قانون مشمول يياجرا يدستگاهها در يمانيپ و يرسم

 يمجوزها و اعتبارات سقف تيرعا با زين يانسان يروين جذب و است ممنوع
 ـ ٥٥٥ شماره يرأ مفاد اساس بر ضمناً. است يعموم آزمون به موکول يماستخدا

 استخدام تيامن يزمان تنها يادار عدالت وانيد يعموم أتيه ١٩/٨/١٣٨٧
 خدمت ديخر قرارداد باستخدام که گردد  ميليتبد يمانيپ به يقرارداد از مستخدم

 است نشده حاضر هپروند در طيشرا نيا که باشد شده منعقد ١/٣/١٣٧٨ از قبل تا
 قانون ٦٥ و ١٠ مواد به مستنداً شعبه و ستين اجابت قابل تيشکا نيبنابرا
 اعالم و صادر را تيشکا رد به حکم يادار عدالت وانيد يدادرس نييآ و التيتشک
 در يدنظرخواهيتجد قابل ابالغ خيتار از روز ستيب مدت در صادره يرأ. دينما مي

  .باشد  ميياراد عدالت وانيد دنظريتجد شعب
 شعبه ٢١/٥/١٣٩٤ ـ ٩٤٠٩٩٧٠٩٥٦٠٠١٧٢٦ شماره يرأ موجب به مذکور يرأ

  .است شده  تأييديادار عدالت وانيد دنظريتجد ١٠
 شماره پرونده به يدگيرس در يادار عدالت وانيد يبدو ٤٥ شعبه: ز

 تيطرف به يويگ ينظر اله اديص يآقا دادخواست موضوع با ٩٣٠٩٩٨٠٩٥٧٠٠٠١٧٦
 از تيوضع ليتبد خواسته به و جمهور رئيس توسعه معاونت ل،ياردب يپزشک علوم دانشگاه
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 شرح به ٢٣/٣/١٣٩٥ ـ ٩٥٠٩٩٧٠٩٥٧٠٠٠٦١٠ شماره دادنامه موجب به يمانيپ به يقرارداد
  :است کرده صادر يرأ ريز

 توجه با طرفي از و دارد خواسته اثبات بر داللت كه خواهان ابرازي مدارك به نظر
 خواسته بنابراين است نكرده ارائه شاكي حقي بي بر مبني دليلي شكايت رفط كه اين به

 دادرسي ينيآ و تشكيالت قانون ٦٥ و ١٠ مواد به مستنداً و گردد  ميتلقي اجابت قابل
 زماني بازه در صادره رأي. گردد  مياعالم و صادر شكايت ورود به حكم اداري عدالت ديوان
  .باشد  مياداري عدالت ديوان تجديدنظر شعب در نظرتجديد قابل ابالغ از پس روز ٢٠

 يادار عدالت وانيد دنظريتجد ٨ شعبه مذکور يرأ از تجديدنظرخواهي اثر در
 مذکور يرأ ريز استدالل با ٥/٩/١٣٩٦ـ ٩٦٠٩٩٧٠٩٥٥٨٠٢٦٠٧ شماره دادنامه موجب به
  :کند  مينقض را

 ٧/٧/١٣٨٩ ـ ن٤٥٣٣٦ت/١٥٢٠٣٨ شماره نامه ميتصم ٢١ بند در نکهيا به توجه با
 تيوضع نمودن ليتبد به مجاز جمهور رئيس يانسان هيسرما و تيريمد توسعه معاونت: اوالً

 مذکور کارکنان تيوضع ليتبد در اًيثان دهيگرد اعالم يمانيپ به يقرارداد کارکنان ياستخدام
 رام نيا که دينما تيرعا را يکشور خدمات تيريمد قانون ٤٤ ماده مقررات ستيبا مي

 فيتکل عدم لحاظ به و مراتب به بنا است آن در يقبول و يعموم آزمون در شرکت به موکول
 آزمون در شرکت بر يمبن يشاک هيناح از ليدل ارائه عدم و يشاک تيوضع ليتبد در دستگاه
 دنظريتجد دادنامه نقض ضمن صيتشخ وارد دنظرخواهيتجد اعتراض آن در يقبول و يعموم

  .است قطعي صادره رأي. گردد  مياعالم و صادر تيکاش رد بر حکم خواسته
 شماره پرونده به يدگيرس در يادار عدالت وانيد يبدو ٥٠ شعبه: ح

 دانشگاه تيطرف به مغانلو يروشن اکبر يآقا دادخواست موضوع با ٩٢٠٩٩٨٠٩٠٠٠٩٠٣٩٢
 ستهخوا به و يجمهور رئيس يانسان يروين و تيريمد توسعه معاونت ل،ياردب يپزشک علوم
 ٩٣٠٩٩٧٠٩٥٧٥٠٠٣٧٦ شماره دادنامه موجب به يمانيپ تبصره از يکار تيوضع ليتبد
  :است کرده صادر يرأ ريز شرح به ١٤/٤/١٣٩٣ـ 

 ن٤٤٨٠٩ ت/١٢٠٥٦٩ شماره به يجمهور رئيس ژهيو ندگانينما ميتصم مصوبه در
 وطمن هم آن اعمال و ديآ  نميبدست ياستخدام تيوضع ليتبد به الزام ٣١/٥/١٣٨٩ـ 
 توسعه معاونت يبرا نام با يسازمان يپستها فهرست اعالم جمله از طيشرا يبرخ به
 تيشکاهاي  طرف اقدامات نيبنابرا است شده يجمهور رئيس يانسان هيسرما و تيريمد

 نييآ و التيتشک قانون ١٠ ماده به مستند جهت نيهم به و است بوده قانون با منطبق
 بازه در صادره يرا. گردد  مياعالم و صادر تيشکا رد به حکم يادار عدالت وانيد يدادرس
  .باشد  ميوانيد دنظريتجد شعب در دنظريتجد قابل ابالغ از پس روز ٢٠ يزمان

 شعبه ٢١/١١/١٣٩٣ ـ ٩٣٠٩٩٧٠٩٥٦٠٠١٠٩٨ شماره يرأ موجب به مذکور يرأ
  .است شده  تأييديادار عدالت وانيد دنظريتجد ١٠

 ارهـشم روندهـپ به يـدگيرس در يادار دالتع وانـيد يدوـب ٥٠ هـشعب: ط
 دانشگاه تيطرف به يميسل عبداله يآقا دادخواست موضوع با ٩٢٠٩٩٨٠٩٠٠٠٩١٦٨٣

 خواسته به و يجمهور استير يراهبرد نظارت و ريزي برنامه معاونت ل،ياردب يپزشک علوم
 شماره دادنامه موجب به يمانيپ به يقرارداد از ياستخدام تيوضع ليتبد

  :است کرده صادر يرأ ريز شرح به ٢٦/٩/١٣٩٣ ـ ٩٣٠٩٩٧٠٩٥٧٥٠١٨٢٨
 هيدفاع حهيال و يابراز مدارک به توجه با الذکر فوق شرح به مطروحه تيشکا خصوص در
ـ هـ٣٥٩١ ت/١٧٢٩٦ شمارههاي  نامه تصويب مشمول يشاک نکهيا به نظر ت،يشکا طرف  
 قانون ٤٥ و ٤٤ مواد موجب به و نبوده رانيوز أتيه ٢٣/٣/١٣٦٣ ـ ١٧٥٩٨ و ١/٣/١٣٧٨
 ياسالم يجمهور توسعه پنجم برنامه قانون ٢٢٦ و ٥٧ و ٥١ مواد و يکشور خدمات تيريمد
 قانون مشمول يياجرا يدستگاهها در يمانيپ و يرسم يانسان يروين يريکارگ به هرگونه رانيا

 و باراتاعت سقف تيرعا با زين يانسان يروين جذب و است ممنوع يکشور خدمات تيريمد
ـ ٥٥٥ شماره يرأ مفاد اساس بر ضمناً. است يعموم آزمون به موکول ياستخدام يمجوزها  
 از مستخدم استخدام تيامن يزمان تنها يادار عدالت وانيد يعموم أتيه ١٩/٨/١٣٨٧

 ١/٣/١٣٧٨ از قبل تا خدمت ديخر قرارداد باستخدام که گردد  ميليتبد يمانيپ به يقرارداد
 اجابت قابل تيشکا نيبنابرا است نشده حاضر پرونده در طيشرا نيا که باشد شده منعقد

 يادار عدالت وانيد يدادرس نييآ و التيتشک قانون ٦٥ و ١٠ مواد به مستنداً شعبه و ستين
 قابل ابالغ خيتار از روز ستيب مدت در صادره يرأ. دينما  مياعالم و صادر را تيشکا رد به حکم
  .باشد  مييادار عدالت وانيد دنظريجدت شعب در يدنظرخواهيتجد

 شبعه ٣١/٥/١٣٩٤ ـ ٩٤٠٩٩٨٠٩٥٦٠٠١٧٢٦ شماره يرأ موجب به مذکور يرأ
  .است شده  تأييديادار عدالت وانيد دنظريتجد ١٠

 شماره پرونده به يدگيرس در يادار عدالت وانيد يبدو ٤ شعبه: ي
 تيطرف به تسادا يموسو رسول يآقا دادخواست موضوع با ٩٣٠٩٩٨٠٩٠٠٠١٤٤٩٢

 طرف الزام خواسته به و لياردب استان يدرمان يبهداشت خدمات و يپزشک علوم دانشگاه
 از انتقال به توجه با يمانيپ به نيکارمع قرارداد از ياستخدام وضع ليتبد به تيشکا

 ريز شرح به ٣/٨/١٣٩٤ ـ ٩٤٠٩٩٧٠٩٠٠٤٠١٩٠٨ شماره دادنامه موجب به کالنشهر
  :است کرده صادر يرأ

 مستندات مالحظه و گردش در مذكور مراتب و پرونده اوراق مندرجات بررسي با
ـ ٤٤١٨٦/٢٦٢٧٤٧ شماره مصوبه اجراي در شاكي اينكه به نظر شكايت طرفين
 وي استخدامي وضعيت تبديل به شكايت طرف الزام متقاضي وزيران هيأت ٢٧/١٢/١٣٨٨
 گانه٢١ مواد از هيچيك در كه ليحا در است شده پيماني استخدام به معين كار قرارداد از

 نامه تصميم ٢١ بند اساس بر طرفي از و است نشده بيني پيش موضوعي چنين مذكور مصوبه
 توسعه معاونت  ،جمهور رئيس ويژه نمايندگان ٧/٧/١٣٨٩ ـ ن٤٥٣٣٦ت/١٥٢٠٣٨ شماره
 كاركنان استخدامي وضعيت تبديل به مجاز جمهور رئيس انساني سرمايه و مديريت

 ديگر شهرهاي به تهران از انتقال كارگروه و وزيران هيأت مصوبات اجراي در كه( داديقرار
 مربوط، العمل دستور و كشوري خدمات مديريت قانون ٤٤ ماده رعايت با) اند  شده منتقل

 اليه منتقل دستگاه در استخدامي رديف داشتن آن الزمه كه است پيماني استخدام به
 و نكرده سپري را شده ياد قانون ٤٤ ماده در مذكور مراحل  شاكي كه حالي در باشد مي

 است نشده داده تخصيص خصوص اين در استخدامي رديف كه كرده اعالم شكايت طرف
 حكم و تشخيص وارد غير شكايت ندارد وجود خواسته اجابت بر قانوني الزام مراتب به بنا
 قابل ابالغ تاريخ زا روز ٢٠ ظرف صادره رأي. شود  مياعالم و صادر آن رد به

  .باشد  مياداري عدالت ديوان تجديدنظر شعب در تجديدنظرخواهي
 يادار عدالت وانيد دنظريتجد ٩ شعبه مذکور يرأ از تجديدنظرخواهي اثر در

 يرأ ريز استدالل با ١٤/١٠/١٣٩٦ـ ٩٦٠٩٩٧٠٩٥٥٩٠١٤٢ شماره دادنامه موجب به
  .کند  مينقض را مذکور
 ـ ٤٤٤٨١/٢٢٧٩٩ شماره نامه تصويب يمبنا بر پرونده، توايمح و اوراق در مداقه با

 ٢٥/٨/١٣٨٩ ـ ن٤٥٤٣٦/ت١٩٢٤٨٣ شماره مصوبه ٩ بند و رانيوز أتيه ٤/٢/١٣٨٩
 کار انجام کارکنان« تهران از کارکنان انتقال کارگروه در جمهور سيير ژهيو ندگانينما
 ياسام فهرست که ييههادستگا و مناطق به کارگروه و دولت مصوبات ياجرا در که نيمع
 خواهد نييتع جمهور سيير يانسان هيسرما و تيريمد توسعه معاونت توسط آنها مشاغل و

 نکهيا به نظر» .شوند  ميتيوضع ليتبد مربوط مقررات تيرعا با گردند، منتقل شد
 و بخشنامه ريسا و الذکر موصوف نامه تصويب تيحاکم زمان در خواه دنظريتجد

 از يانتقال کارکنان تيوضع ليتبد لزوم متضمن که مذکور عاونتمهاي  دستورالعمل
 لياردب شهرستان به تهران کالنشهر از زين نامبرده و بوده يمانيپ به يقرارداد ازها  کالنشهر
 لذا بوده الذکر فوق مقررات ياجرا در يو انتقال ينيکارگز احکام مطابق و افتهي انتقال
 قانون ٧١ ماده استناد به و انيالب فوق مراتب گرفتن رنظ در با وانيد دنظريتجد ٢٦ شعبه
 شعبه دادنامه نقض ضمن ١٣٩٢ مصوب يادار عدالت وانيد يدادرس نييآ و التيتشک
 از هيمشارال تيوضع ليتبد به خوانده دنظريتجد الزام و تيشکا ورود به حکم وانيد يبدو

  .است يقطع صادره يرأ. کند  مياعالم و صادر يمانيپ به نيمع کار انجام قرارداد
 شماره پرونده به يدگيرس در يادار عدالت وانيد يبدو ١٠ شعبه: ک

 تيطرف به اين درخشان مسعود يآقا دادخواست  موضوع با ٩٣٠٩٩٨٠٩٠٠٠١٢٩٣٦
 موجب به يمانيپ به يقرارداد از ياستخدام تيوضع ليتبد خواسته به و خوزستان ياستاندار
  :است کرده صادر يرأ ريز شرح به ٥/٧/١٣٩٣ ـ ٩٣٠٩٩٧٠٩٠١٠٠١٦١٩ شماره دادنامه
 نيز و نمايندگان تصميم ١٦ و ١٥ بند وفق اينكه به نظر مذكور شكايت خصوص در
 نيروهاي ١٨/٢/١٣٩٠ ـ ٤٦٢٣٦ ت/٣٣٨١٧ شماره تحت انتقال كارگروه در جمهور رئيس

 فيه مانحن در كه حالي در يابند مي وضعيت تبديل پيماني به معين كار قرارداد كارشناسي
 وصف اين با عليهذا گردد  نميتلقي كارشناسي نيروي و بوده الكترونيك كاردان شاكي
 ٦٥ و ٥٨ مواد به مستندا شكايت دانستن وارد غير ضمن و نبوده ميسور خواسته اجابت
 شكايت رد به حكم ١٣٩٢ مصوب اداري عدالت ديوان دادرسي آيين و تشكيالت قانون
 شعب در تجديدنظر قابل ابالغ تاريخ از روز ٢٠ ظرف صادره رأي. ددار  مياعالم و صادر

  .باشد  ميديوان تجديدنظر
  .افتي تيقطع تجديدنظرخواهي عدم علت به مذکور يرأ
 شماره پرونده به يدگيرس در يادار عدالت وانيد يبدو ٣ شعبه: ل

 هدانشگا تيطرف به يهاشم نگار خانم دادخواست موضوع با ٩٢٠٩٩٨٠٩٠٠٠٠٨٥١٢
 الزام خواسته به و البرز ياستاندار بهداشت، وزارت البرز، يدرمان خدمات و يپزشک علوم
 دادنامه موجب به کالنشهرها از انتقال خصوص در دولت مصوبه حيصح و کامل ياجرا به

  :است کرده صادر يرأ ريز شرح به ٨/٧/١٣٩٢ـ ٩٢٠٩٩٧٠٩٠٠٣٠١٥٤٥٣ شماره
 كه پسندي محكمه مدرك و دليل شاكي مزايا و حقوق خصوص در اينكه به نظر

 استخدامي قرارداد مفاد به توجه با خواندگان سوي از موحد مقررات و قوانين نقض مبين
 ـ ن٤٥٤٣٦ك/٣٠٢٥٥٩ شماره مصوبه طرفي از ننموده ابراز و ارائه باشد  ميايشان
 راردادق از شاكي وضعيت تبديل به خوانده ادارات الزام مقيد وزيران هيأت ١٦/١١/١٣٨٩
 و رسد  نمينظر به موجه خواسته مجموع در نتيجه در نيست پيماني به معين كار انجام
 قابل ابالغ از پس روز ٢٠ مهلت ظرف راي اين. گردد  مياعالم  و صادر آن رد به رأي

  .است اداري عدالت ديوان تجديدنظر شعب در اعتراض
  .افتي تيقطع تجديدنظرخواهي عدم علت به مذکور يرأ
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 ٩٣٠٩٩٧٠٩٥٧٠٠٢٦٤٩ شماره پرونده به يدگيرس در يادار عدالت وانيد يبدو ٤٥ شعبه :م
 توسعه معاونت ران،يا مهيب يسهام شرکت تيطرف به نيآب يمجتب يآقا دادخواست موضوع با
 از ياستخدام تيوضع ليتبد به الزام خواسته به و جمهور رئيس يانسان هيسرما و تيريمد

 شماره دادنامه موجب به کالنشهرها از کارکنان انتقال ياستار در يمانيپ به يقرارداد
ـ ٩٣٠٩٩٧٠٩٥٧٠٠٢٦٤٩   :است کرده صادر يرأ ريز شرح به ٢/١٢/١٣٩٣ 

 تيعنا با و واصله هيدفاع حهيال بشرح تيشکا طرف مکتوب حاتيتوض به توجه با
 يشاک توسط مصوبه در مندرج طيشرا احراز عدم باالخص پرونده اتيمحتو ريسا مفاد به
 چون اساس نيهم بر و داشته عنه مشتکي ماتيتصم و اقدامات صحت بر داللت که
 يسو از يموجه راديا و ستين مشهود مورد نيا در ربطيذ مقررات و نيقوان از يتخلف
 تيفيک بر بنا الذکر، فوق مطروحه خواسته و است دهينگرد وارد مرجع آن عملکرد به يشاک

 يمبنا فاقد مزبور خواسته اجابت به تيشکا طرف الزام و ندارد را تحقق تيقابل موجود
 برد حکم ١٣٩٢ مصوب يادار عدالت وانيد قانون ١٠ ماده استناد به نيبنابرا است يقانون
 قابل ابالغ خيتار از روز ٢٠ مدت ظرف يرؤ نيا. گردد  مياعالم و صادر تيشکا
  .دباش  مييادار عدالت وانيد دنظريتجد شعب در يدنظرخواهيتجد

 شبعه ١٣/٧/١٣٩٤ ـ ٩٤٠٩٩٧٠٩٥٦٠٠٢١٨٥ شماره يرأ موجب به مذکور يرأ
  .است شده  تأييديادار عدالت وانيد دنظريتجد ١٠

 شماره پرونده به يدگيرس در يادار عدالت وانيد يبدو ٢١ شعبه: ت
 گمرک تيطرف به ينيريش ييحي يآقا دادخواست موضوع با ٩٢٠٩٩٨٠٩٠٠٠٩٢٥٥٦

 خواسته به و جمهور رئيس يانسان هيسرما و تيريمد توسعه معاونت ران،يا ياسالم يجمهور
 ٩٣٠٩٩٧٠٩٠٢١٠٠٠٥٦ شماره دادنامه موجب به يمانيپ به نيکارمع قرارداد از تيوضع ليتبد
  :است کرده صادر يرأ ريز شرح به ٢٨/٢/١٣٩٣ـ 

 گمرکـ ١ تيطرف به يسيع فرزند ينيريش ييحي يآقا يدعوا خصوص در
 يجمهـور ـاستير يانسانـ ـهيسرما و تيريمـد توسعه معاون و رانيا ياسالم يجمهور
 کالن از خروج لحاظ به يمانيپ به نيمع کار قـرارداد از ـتيوضع ـليتبد خـواسته بـه
هاي  شماره به رانيوز أتيه مصوبه استناد به افتهي توسعه کمتر منطقه به زيتبر شهر

... .و ١٦/١١/١٣٨٩ ـ ٤٥٤٣٦/ت/٣٠٢٥٥٩ـ ٢ ،٩ بند ٢٥/٨/١٣٨٩ ـ ٦٥٤٣٦/ت/١٩٢٤٨٣
 ٢١ شعبه از صادره ٢٩/٩/١٣٩٠ ـ ٩٠٠٩٩٧٠٩٠٢١٠١٧١٥ شماره دادنامه موجب به که
 دادنامه موجب به لکن ليتبد يمانيپ به نيمع قراردادکار به يشرکت از نامبرده وانيد

 شعبه از صادره دادنامه صيتشخ سوم شعبه از صادره ٩٢٠٩٩٧٠٩٠٥٣٠٠٠٠٧٣ شماره
 يشاک تيشکا هذايعل دهيگرد نقض يشاک ياستخدام تيوضع ليتبد صوصخ در ٢١

 رد به حکم و بوده موضوع انتفاء به سالبه يمانيپ به نيمع کار قرارداد ليتبد از بود عبارت
 در اعتراض  قابل ابالغ از پس روز ستيب ظرف صادره يرأ. شود  ميصادر نامبرده يدعو
  .شدبا  ميوانيد دنظريتجد شعب  در يدگيرس

 شعبه ٢٠/١٢/١٣٩٣ـ ٩٣٠٩٩٧٠٩٥٦٠٠١٣٩٢ شماره يرأ موجب به مذکور يرأ
  .است شده  تأييديادار عدالت وانيد دنظريتجد ١٠

 شماره پرونده به يدگيرس در يادار عدالت وانيد يبدو ٢ شعبه: س
 تيطرف به ييدادرضا حق يعل يآقا دادخواست موضوع با ٩٣٠٩٩٨٠٩٠٠٢٠٠٠٧٦

 هيسرما و تيريمد توسعه معاونت ،يگردشگر ،يدست عيصنا ،يفرهنگ راثيم سازمان
 وفق يمانيپ به يقرارداد از تيوضع ليتبد به الزام خواسته به و جمهور رئيس يانسان

ـ ٩٥٠٩٩٧٠٩٠٠٢٠١٣١١ شماره دادنامه موجب به کالنشهرها از انتقال مصوبه
  :است کرده صادر يرأ ريز شرح به ٢٥/١٠/١٣٩٥

 خدمت به ورود نحوه ٥١ تا ٤١ مواد يکشور خدمات تيريمد قانون در نکهيا به نظر
 رحاالتيغ در افراد يريبکارگ و است شده بيني پيش وضع ليتبد و يدولت يدستگاهها در

 مصوبات و است دهيگرد ممنوع مذکور قانون ٣٢ ماده تبصره و ٤٥ ماده در شده بيني پيش
 مقررات برخالف زين جمهور رئيس ژهيو ندگانينما و دولت أتيه ماتيتصم وها  بخشنامه و
 به موکول را ياستخدام وضع ليتبد و استخدام هرگونه رايز باشد  نميمذکور قانون و
... .و فرصتها برابر اصل تيرعا و آزمون يبرگزار ژهيو به مربوط مقررات و نيقوان تيرعا

 يراردادق از يشاک وضع ليتبد در تيشکا طرف يدولت دستگاه يبرا يالزام و است دانسته
 بيني پيش صدرالذکر قانون در يمانيپ به يقرارداد از وضع ليتبد و است ننموده يمانيپ به

 و رسد  نمينظر به موجه يشاک خواسته مذکور مراتب به تيعنا با جهينت در است دهينگرد
 عدالت وانيد يدادرس نييآ و التيتشک قانون ٦٥ و ١٠ مواد و االشاره فوق مواد به مستنداً
 ابالغ خيتار از روز ستيب ظرف يرأ نيا. گردد  مياعالم و صادر تيشکا رد به حکم يادار
  .است يادار عدالت وانيد دنظريتجد شعب در دنظريتجد قابل

 ١٤ شبعه ١٨/٩/١٣٩٦ـ ٩٦٠٩٩٧٠٩٥٦٤٠١٨٨١ شماره يرأ موجب به مذکور يرأ
  .است شده  تأييديادار عدالت وانيد دنظريتجد

 شماره پرونده به يدگيرس در يادار عـدالت وانـيد يبـدو ٥٠ شعبـه: ع
 تيطرف بـه قيوريا نژاد يلق بهرام يآقـا واستدادخ وضوعم با ٩٥٠٩٩٨٠٩٥٧٥٠٠٥٤٢

ه و کشور ياستخدام و يادار سازمان ل،ياردب يپزشک علوم دانشگاه  تيوضع ليتبد خواسته ـب

ـ ٩٥٠٩٩٧٠٩٥٧٥٠٢٩٩٣ شماره دادنامه موجب به يمانيپ به يقرارداد از ياستخـدام
  :است کرده صادر يرأ ريز شرح به ١٤/١٢/١٣٩٥

 يدستگاهها کارکنان به التيتسه ياعطا نامه آيين ژهيو به مربوطه مصوبات اساس بر
 در ٢٧/٢/١٣٨٨ ـ ٤٤١٨٦/ ٢٦٢٧٤٧ شماره به تهران شهر از انتقال يمتقاض يياجرا
 مربوطه مقررات و نينقوا تيرعا يمانيپ اي يرسم به ياستخدام تيوضع ليتبد نديفرآ
 دادن نيبنابرا باشد  مييضرور فرصتها، يبرابر اصل تيرعا و آزمون در يبرگزار ژهيو به

 پرونده در که باشد  ميعام مقررات تيرعا ازمندين شهرها، کالن از انتقال مربوطه التيتسه
 ستين فراهم خواسته اجابت امکان جهت نيا از و است امدهين وجود به طيشرا نيا حاضر

 اعالم و صادر تيشکا رد به حکم يادار عدالت وانيد قانون ٦٥ و١٠ مواد به مستند و
 شعب در دنظريتجد قابل ابالغ خيتار از روز ستيب يزمان بازه در صادره يرأ. گردد مي
  .باشد  مييادار عدالت وانيد دنظريتجد

  .افتي تيقطع يدنظرخواهيتجد عدم علت به مذکور يرأ
 شماره پرونده به يدگيرس در يادار عدالت وانيد يبدو ٢٤ شعبه: ف

 تيطرف به زاده يمحمدعل حسن يآقا دادخواست موضوع با ٩٤٠٩٩٨٠٩٠٢٤٠١٩٤٠
 يفرهنگ راثيم کل اداره  کشور، يگردشگر و يدست عيصنا ،يفرهنگ راثيم سازمان
 تيوضع ليبدت به خواندگان الزام خواسته به و کشور ريزي برنامه و تيريمد سازمان مازندران،

 ريز شرح به ١٥/٧/١٣٩٦ـ ٩٦٠٩٩٧٠٩٠٢٤٠١٥٠٣ شماره دادنامه موجب به نجانبيا
  :است کرده صادر يرأ

 ياستخدام تيوضع ليتبد به تيشکا نيطرف الزام بر يمبن يشاک خواسته مورد در
 تيريمد قانون ٥٢ و ٥١ ،٤٤ ،٤١ مواد موجب به نکهيا به نظر يمانيپ به يقرارداد از

 و صادرههاي  مجوز اساس بر يياجرا يدستگاهها به خدمت به ورود يکشور خدمات
 در شدن رفتهيپذ از پس و فرصتها يبرابر و يستگيشا مراتب تيرعا و مصوب التيتشک

 يريکارگ به هرگونه و است ريپذ امکان يتخصص مسابقه اي امتحان زين و يعموم امتحان
 قانون در شده بيني پيش حاالت و ينونقاهاي  مجوز از خارج يياجرا يدستگاهها در افراد
ـ ٤٤١٨٦/٢٦٤٧٢٧ مصوبه ١ بند در نکهيا به توجه با و باشد  ميممنوع شده ادي

 انتقال يمتقاض يياجرا يدستگاهها کارکنان به التيتسه ياعطا نامه آيين ٢٧/١١/١٣٨٨
 تيارع به موکول را يمانيپ و يرسم استخدام نديفرآ در تيوضع ليتبد هرگونه تهران از
 است دانسته فرصتها يبرابر اصل تيرعا و آزمون يبرگزار ژهيو به مربوط مقررات و نيقوان
 يدستگاهها يسو از مقررات و نيقوان از يتخلف و باشد  نمياجابت قابل يشاک خواسته لذا
 قانون ٦٥ و ١٠ مواد و فوق موارد به مستنداً و است نگرفته صورت تيشکا طرف يياجرا
 اعالم و صادر يشاک تيشکا رد به حکم يادار عدالت وانيد يدادرس نييآ و التيتشک
 در دنظريتجد درخواست قابل ابالغ از پس روز ستيب مهلت ظرف صادره يرأ. گردد مي

  .است يادار عدالت وانيد دنظريتجد شعب
 شعبه ٢٥/٢/١٣٩٧ ـ ٩٧٠٩٩٧٠٩٥٦٣٠٠٦٤٩ شماره يرأ موجب به مذکور يرأ

  .است شده  تأييديادار عدالت وانيد دنظريتجد ١٣
 نيمعاون و سيرئ حضور با ٦/٦/١٣٩٧ خيتار در يادار عدالت وانيد يعموم أتيه

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

  
  عمومي هيأت يرأ

  .است محرز آراء در ارضتع: اوالً
 الزام بر يداللت شهرها کالن از انتقال کارگروه و رانيوز أتيه مصوبات: اًيثان
 مربوطه مصوبات و ندارد يمانيپ به يقرارداد کارمندان وضع ليتبد به يياجرا يدستگاهها

 مقررات تيرعا به محدود يمانيپ به نيمع کار قرارداد از ياستخدام تيوضع ليتبد باب در
 قانون ٤٤ ماده و ٣٢ ماده تبصره جمله از يقانون مقررات در چون و است شده يقانون
 ران،يا ياسالم يجمهور توسعه پنجم برنامه قانون ٥٧ ماده و يکشور خدمات تيريمد
 از صرفاً يمانيپ استخدام و است نشده ينيب شيپ يمانيپ به يقرارداد کارکنان وضع ليتبد
 به دستگاهها الزام يبرا يموجب نيبنابرا است، شده رفتهيپذ يعموم آزمون يبرگزار قيطر
 در مندرج شرح به تيشکا رد به شده صادر آراء نيبنابرا. ندارد وجود تيوضع ليتبد

 و ١٢ ماده ٢ بند استناد به يرأ نيا. شد صيتشخ مقررات موافق و حيصح کار گردش
 يبرا ١٣٩٢سال مصوب يادار عدالت وانيد يدادرس نييآ و التيتشک قانون ٨٩ ماده
  .است االتباع الزم مشابه موارد در مربوط يادار مراجع ريسا و يادار عدالت وانيد شعب

  ياشراق يعل يمرتض ي ـادار عدالت وانيد ييقضا معاون
                                                         

 ١٨/٧/١٣٩٧                                                        هـ     ٥٥٣٩١ت/٩٥٢٠٣شماره
 سازمان برنامه و بودجه کشور ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي 

   به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و ١٥/٧/١٣٩٧ وزيران در جلسه هيأت
  قانون برنامه ) ١٠(ماده ) ب(و ) الف(وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد بندهاي 
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ـ ١٣٩٥پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران ـ مصوب 
 اجرايي بندهاي نامهو اصل يکصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران، آيين

 :يادشده را به شرح زير تصويب کرد
  

ه ششم قانون برنامه پنجسال) ١٠(ماده ) ب(و ) الف (ي بندهايينامه اجرانييآ
 راني اي اسالمي جمهوري و فرهنگي، اجتماعيتوسعه اقتصاد

  :روند ي مشروح مربوط به کار مير در معانينامه، اصطالحات ز نيين آيدر اـ ١ماده
  سازمان برنامه و بودجه کشور: الف ـ سازمان
  وزارت امور اقتصادي و دارايي : ب ـ وزارت
  اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي قانون برنامه پنجساله ششم توسعه : پ ـ قانون

  ـ ١٣٩٥جمهوري اسالمي ايران ـ مصوب 
  ازجمله (اوراق بهادار بانام مصون از تورم منتشره توسط دولت : ت ـ اوراق
ن يت مقررات مربوط تا سقف مندرج در قوانيکه با رعا)  و صکوکياسناد خزانه اسالم

 ياعالم(ل حداقل نرخ تورم معاد) حسب مورد(د يحفظ قدرت خر/و با سودي بودجه سنوات
  .ابدي يانتشار م) يرانمرکز آمار ا

  ها،  وزارتخانه) اعم از جاري و غيرجاري(هاي بدهي: هاي قطعي شده دولتث ـ بدهي
 که اعتبارات آنها از هايي طرح(اي  هاي سرمايههاي تملک داراييمؤسسات دولتي و طرح

ه مؤسسات و نهادهاي عمومي شود و مربوط ب بودجه عمومي دولت تأمين ميمحل 
شود  که در چهارچوب قوانين و مقررات ايجاد مي) باشد هاي دولتي ميشرکت و غيردولتي
  .مدير مالي يا سازمان حسابرسي حسب مورد رسيده است/حسابذيد و به تأيي

  قانون ) ١( موضوع ماده يياجراهاي دستگاه: هاي اجراييج ـ دستگاه
هاي قطعي شده دولت به اشخاص حقيقي و حقوقي دهيوزارت موظف است بـ ٢ماده

ها و مطالبات  را بر اساس اطالعات ثبت شده در سامانه مديريت بدهي١٣٩٥تا پايان سال 
ه ي سازمان ارابندي تسويه آنها، از طريق انتشار اوراق به احصا و براي اولويت) سماد(دولت 
 يزان انتشار اوراق را با هماهنگي م مذکور،يهاي بدهيبند تي اولويسازمان برا. دينما

  . دينما ي درج مي سنواتيها ح بودجهيوزارت در لوا
هاي اجرايي براساس سهميه اعالمي سازمان، صرفاً در صورت رضايت دستگاهـ ٣ماده

  .اشخاص طلبکار، مجاز به واگذاري اوراق به همان اشخاص در قبال تسويه مطالباتشان هستند
در چهارچوب ) ١٣٩٦سال (ي قانون  اجراي که از ابتدا دولتيهايبدهـ ٤ماده

 کرده و ي را در مراجع معتبر طيشود و مراحل حسابرس يجاد مين و مقررات مربوط ايقوان
پرداخت برخوردار نشده باشند، متناسب با  بابت عدميشيگونه افزاچي شده و از هيقطع
 پرداخت مطالبات با يها براط قرارداد از زمان اتمام مهلت درج شده در قرارداديشرا

قانون ) ٥٣(موضوع ماده  (يمقام مجاز از جانب و/ ييس دستگاه اجراييد رييت و تأيمسئول
ا در قرارداد ي که فاقد قرارداد بوده و ير موارديو درخصوص سا)  کشوريمحاسبات عموم
 هر يان نشده است، از زمان صدور حواله بريي پرداخت تعي براي مشخصيمربوط بازه زمان

س دستگاه ييري صادره طلبکاران توسط هاا صورت حسابيها  تيک از صورت وضعي
 ي توسط دولت ساالنه از سودي تا زمان پرداخت بدهيمقام مجاز از جانب و/ يياجرا

 ي جمهوريمعادل نرخ تورم تا حداکثر نرخ سود سپرده اعالم شده توسط بانک مرکز
راردادهاي مربوط بايد دولت ملزم گردد تا درصورت در ق. شوند يران برخوردار مي اياسالم

  . عدم پرداخت بدهي خود در زمان مقرر معادل نرخ مذكور را به طلبكار بپردازد
 مرتبط با اوراق يها پرداختين اعتبار الزم برايسازمان به منظور تام ـ ٥ماده

ح بودجه ير لوا را ديف خاصي انتشار، هر ساله رديها نهيمذکور اعم از اصل و فرع و هز
  .ص و پرداخت قرار دهديت تخصي و در اولوينيب شي پيسنوات

  اسحاق جهانگيري ـ معاون اول رئيس جمهور     
  
 ١٨/٧/١٣٩٧                                                        هـ     ٥٤٢٣٢ت/٩٥٢٠٢شماره

 وزارت كشوروزارت امور اقتصادي و دارايي ـ 

 ي اسالمي جمهوريمه مرکزيشنهاد بي به پ۱۵/۷/۱۳۹۷ر جلسه ران دي وزهيأت
 خسارات يمه اجباريقانون ب) ۶(مه و به استناد تبصره ماده ي بي عاليد شوراييران و تأيا

نامه  نييآ ـ ۱۳۹۵مصوب  ـ هيل نقلي از وسايواردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناش
ادث منجر به خسارت موضوع تبصره فات حاصل از نداشتن حوي نحوه انتقال تخفيياجرا

 :ب کردير تصويبه شرح زيادشده را 
 

  فات حاصل از نداشتن حوادثي نحوه انتقال تخفيينامه اجرا نييآ
 خسارات وارد شده يمه اجباريقانون ب) ۶( منجر به خسارت موضوع تبصره ماده 

 هيل نقلي از وسايبه شخص ثالث در اثر حوادث ناش
روند و ي مشروح مربوط به کار مير در معانيامه اصطالحات زن نيين آيدر اـ ۱ماده

 خسارات وارد شده به شخص يمه اجباريف مندرج در قانون بير اصطالحات تابع تعاريسا

نامه به اختصار نيين آيکه در ا ـ ۱۳۹۵مصوب  ـ هيل نقلي از وسايثالث در اثر حوادث ناش
 .شود، استيده مي نام»قانون«

  .بيمه مرکزي جمهوري اسالمي ايران: يالف ـ بيمه مرکز
هاي بيمه غيردولتي كه  شرکت سهامي بيمه ايران يا هر يك از شركت: گر ب ـ بيمه

  . مجوز فعاليت در رشته بيمه شخص ثالث را از بيمه مركزي دريافت نموده باشد
سند بيمه اجباري جهت پوشش خسارت وارد شده به شخص ثالث : نامه پ ـ بيمه

) ۲(دث ناشي از وسايل نقليه و سند بيمه حوادث راننده به ترتيب مقرر در مواد در اثر حوا
  .قانون) ۳(و 

نامه مالکيت وسيله مالک وسيله نقليه که در مدت اعتبار بيمه: دهنده ت ـ انتقال
  .گيرنده منتقل کرده استنامه به انتقالاين آيين) ۴(براساس ماده ه خود را نقلي

نامه با توجه مهشخصي که مالکيت وسيله نقليه در مدت اعتبار بي: گيرنده ث ـ انتقال
  .نامه به صورت قطعي به وي منتقل شده استاين آيين) ۴(ماده به 

کليه تخفيفاتي که به واسطه نداشتن حوادث منجر : ج ـ سابقه تخفيف عدم خسارت
 .نامه اعمال شده باشدبه خسارت بدني يا مالي در بيمه

  . قانون) ۴۱(سامانه موضوع ماده :  حوادث رانندگيچ ـ سامانه جامع
  .قانون) ۵۵(سامانه موضوع ماده : ح ـ سامانه الکترونيک

خسارت متعلق در صورت انتقال مالکيت وسيله نقليه، سابقه تخفيف عدمـ ۲ماده
ف مذکور را همزمان با انتقال يتواند سابقه تخفيدهنده مانتقال. دهنده است  انتقالبه
له يا هر زمان پس از آن سابقه مذکور را به وسيد يرنده منتقل نماي به انتقال گتيمالک
 يا اوالد بالواسطه وين يا متعلق به همسر، والدي يگر از همان نوع که متعلق به ويه دينقل

  . ديباشد منتقل نما
ن يت ضوابط ايف عدم خسارت را با رعايدهنده سابقه تخفچنانچه انتقالـ ۱تبصره

ا اوالد بالواسطه خود انتقال دهد، سابقه ين يه متعلق به همسر، والديله نقليمه به وسنانييآ
  .ن اشخاص استي از ايکيمذکور صرفاً متعلق به 

ا يرنده يف عدم خسارت به انتقال گيدر صورت عدم انتقال سابقه تخفـ ۲تبصره
ا اوالد ين يالدا همسر، ويدهنده گر از همان نوع که متعلق به انتقاليه ديله نقليوس

ف عدم خسارت را ي داشتن سابقه تخفيگر موظف است گواهمهي باشد، بيبالواسطه و
 .  صادر کندي ويبرا

ف عدم ينامه که انتقال سابقه تخفنيين آيه موضوع ايل نقليانواع وساـ ۳تبصره
  :باشدير ميگر مجاز است، به شرح زيکديخسارت آنها به 

 )يا و دندهيم از گازاع(کلت يانواع موتور س ـ الف
  يانواع سوار ـ ب
  ) بوس و اتوبوسينيشن، ون، مياست(اتو کار  ـ پ
   )بارکش(ه حمل بار يل نقليانواع وسا ـ ت
خسارت يف عدم باشد سابقه تخفيدهنده شخص حقوق چنانچه انتقالـ ۴صرهتب

  .نتقال استگر از همان نوع که متعلق به همان شخص باشد، قابل ايه ديله نقليبه وسفقط 
ف عدم يه و عدم انتقال سابقه تخفيله نقليت وسيدر صورت انتقال مالکـ ۳ماده

 حوادث بعد ينامه برامهيگر از محل بمهي که بييهادهنده، خسارتخسارت توسط انتقال
کند، سابقه ينامه پرداخت ممهيان مدت اعتبار بيه تا پايله نقليوسيت از زمان انتقال مالک

دهنده ف عدم خسارت انتقاليشود و در سابقه تخفيميرنده محسوب قال گ انتيامهيب
  . منظور نخواهد شد

نامه، اطالعات مندرج مبناي احراز انتقال مالکيت وسيله نقليه در اين آيينـ ۴ماده
نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران موظف است  .در سند مالکيت وسيله نقليه است

يله نقليه، مشخصات مالک جديد را در سامانه جامع حوادث همزمان با تعويض پالک وس
   .رانندگي درج کند

ف يت آن، سابقه تخفيه و انتقال مالکيله نقليدر صورت فوت مالک وس ـ ۵ماده
 .شوديرنده منتقل ميگنامه به انتقالنيين آيت ضوابط ايخسارت متعلق به آن با رعاعدم

ن يه از رده خارج شده و همچني نقلليف عدم خسارت وسايسابقه تخف ـ ۶ماده
 ي با اجرايي که به موجب احکام مراجع قضاياهيل نقليعدم خسارت وسايف سابقه تخف

نامه قابل انتقال بوده و مشمول نيين آيت ضوابط ايابند، با رعاييت ميثبت انتقال مالک
  .باشد ينامه منيين آيا) ۳(حکم ماده 
  . ستيه مجاز نيله نقليک وسيش از يسارت به بخف عدميانتقال سابقه تخفـ ۷ماده

ات زير را ـنامه، اقدامگر موظف است در اجراي ضوابط اين آيينبيمه ـ ۸ماده 
  :به عمل آورد

هاي صادره را از طريق سامانه الکترونيک به بيمه مرکزي نامهالف ـ اطالعات بيمه
  .ارسال نمايد

گذار در اره ملي يا شناسه ملي بيمهب ـ سابقه تخفيف عدم خسارت را به همراه شم
  .نامه وسيله نقليه درج نمايد بيمه
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پ ـ در زمان انتقال سابقه تخفيف عدم خسارت به وسيله نقليه ديگر، سابقه تخفيف 
 . دهنده را از سامانه الکترونيک استعالم نمايدعدم خسارت انتقال

 .اي وي صادر نمايد سوابق بيمهگيرنده را در زمان تمديد، بر اساسنامه انتقالت ـ بيمه
ک امکان ثبت و استعالم يق سامانه الکتروني موظف است از طريمه مرکزيبـ ۹ماده
گر و مهي بيگذار برامهي بيا شناسه ملي يف عدم خسارت، براساس شماره مليسابقه تخف

  .ديگذار فراهم نمامهي بيف عدم خسارت را برايامکان استعالم سابقه تخف
قانون ) ۳(نامه شامل بيمه حوادث راننده موضوع ماده حکام اين آييناـ ۱۰ماده
  .باشد نيز مي

  اسحاق جهانگيري ـ معاون اول رئيس جمهور     
  
 ١٨/٧/١٣٩٧                                                        هـ     ٥٥٠٧٤ت/٩٥٢٠٠شماره

 جارتزيست ـ وزارت صنعت، معدن و تسازمان حفاظت محيط

 وزارت راه و شهرسازي ـ وزارت کشور ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي

شنهاد مشترک سازمان حفاظت ي به پ٢١/٦/١٣٩٧ وزيران در جلسه هيأت
مه يران و بي استاندارد ايوزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان مليست و ز يطمح
،  ـ ١٣٩٦مصوب  ـ  پاکياقانون هو) ٨(ران و به استناد ماده ي اي اسالمي جمهوريمرکز
  :ب کردير تصويبه شرح زيادشده را  ماده يينامه اجرانييآ

 
   پاکيقانون هوا) ٨( ماده يينامه اجرانييآ

  :شود  مينيير تعي انواع خودروها به شرح زيجدول سن فرسودگ ـ ۱ماده 
  
 نوع وسيله نقليه، سوخت و مشخصات فني رديف

سن 
فرسودگي 

 )سال(

 ۲۰ ، سواري کار)ون(شامل سواري، استيشن خودروي شخصي  ۱

 ۱۰ بنزيني و دوگانه سوز ۲ ـ ۱

 ۱۲ پايه گازسوز ۲ ـ ۲

 ۲ ـ ۳

ــامل   ــومي ش ــودروي عم خ
ســواري تاکــسي، استيــشن 

 ، سواري کار)ون(

وزارت کـشور   شنهاد  حسب پي  که   هايي  برقي، هيبريدي و تاکسي   
يـست  يا وزارت راه و شهرسازي و تاييد سازمان حفاظت محيط ز          

و سازمان ملي استاندارد ايـران کماکـان کيفيـت ارايـه خـدمات              
 .مناسب را دارند

۱۵ 

 ۱۵ پايه گازسوز ۳ ـ ۱

 ۳ ـ ۲
 وانت

 ۱۴ بنزيني، دوگانه سوز و ديزلي

 ۱۰ ديزلي ۴ ـ ۱

 ۱۲ پايه گازسوز ۴ ـ ۲

 ۴ ـ ۳
 اتوبوس درون شهري

ات برقي منوط به بازسازي با رعايـت قـانون رسـيدگي بـه تخلفـ              
  ـ۱۳۸۹رانندگي ـ مصوب

۲۰ 

 ۱۰ ديزلي ۵ ـ ۱

 ۱۲ پايه گازسوز ۵ ـ ۲

 ۵ ـ ۳

ميني بـوس و ميـدل بـاس        
برقي منوط به بازسازي با رعايت قانون رسيدگي به تخلفات           درون و برون شهري

  ـ۱۳۸۹مصوبـ  رانندگي
۲۰ 

 ۱۵ اتوبوس برون شهري ۶

 ۲۲ کشنده، کاميون و کاميونت ۷

 ۶ بنزيني کاربراتوري ۸ ـ ۱
 ۸ بنزيني انژکتوري ۸ ـ ۲
 ۸ ـ ۳

 لتموتورسيک

 ۱۲ برقي

 ۱۵ سواري دولتي ۹

) يديبريه (يبي محرکه ترکين با قوايسنگمهين و ني سنگي خودروهايبراـ ۲ماده
  . شود ين ميي تعي براساس قوه محرکه احتراقيسن فرسودگ
در ) ۷(و ) ۳ ـ ۲(، )۳ ـ ۱(، )۱ (يهافي رديسن مجاز تردد خودروهاـ ۳ماده

يزان دو ز، اراک، کرج و اهواز به ميراز، اصفهان، تبري تهران، مشهد، شيمحدوده شهرها
  .شودين ميينامه تعنيين آيا) ۱(در جدول موضوع ماده سال کمتر از سن مندرج 

ن يا) ۱( موضوع جدول ماده ير، دو سال به سن فرسودگيدر موارد زـ ۴ماده
  :ودشيمنامه اضافه  يينآ

دوده استاندارد ) لتريف(گر شي در صورت نصب پااليزلي ديه خودروهايکل ـ الف
 .نامهنيين آيا) ۱( موضوع ماده يدن به سن فرسودگيحداقل دو سال قبل از رس

 ي اگزوز برايندگيآال) ستميس(و سامانه ) ستيکاتال(ساز ض واکنشيتعو ـ ب
  .نامهنيين آيا) ۱(جدول موضوع ماده ) ۲ ـ ۲(ف ي رديهايتاکس

سازوکار اجرايي اين ماده توسط وزارت کشور با همکاري سازمان حفاظت تبصره ـ 
  . شود زيست و نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران ظرف سه ماه تدوين و ابالغ ميمحيط

  ) ۸(ران مکلف است برابر ماده ي اي اسالمي جمهوري انتظاميروين ـ ۵ماده
 فرسوده مندرج در جدول يمه تردد خودروهايبا جرـ ۱۳۹۶مصوب ـ  پاکيقانون هوا
هاي تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در كليه نقاط كشور و مناطق جريمه

  .  دي آن اعمال قانون نماي و اصالحات بعديژه اقتصادي صنعتي و و ـآزاد تجاري
سافر که در  بار و مي ناوگان حمل و نقل عمومي دسته از خودروهاآن ـ ۶ماده

 يل خودروياند، تا زمان تحو اعالم شده توسط دولت ثبت نام نمودهي نوسازيهاطرح
ي فرسوده موضوع ماده  از مقررات مربوط به خودروها۱۳۹۸ان سال يتا پايد و حداکثر جد

 .باشندي مي پاک مستثنيقانون هوا) ۸(
ل ير آماده تحوالذک فوقيهاد موضوع طرحي جدي که خودروهايدر صورت ـ تبصره

باشند و مالکان خودروهاي مربوط از انجام اقدامات تکميلي و يا پرداخت مبالغ مربوط 
 به خريد خودروي جديد در موعد مقرر استنکاف نمايند، استثناي موضوع اين ماده درخصوص

 .شوديان فرصت اقدام مالکان آنها، لغو ميخ پاي مذکور از تاريخودروها
 با ي کشور و راه و شهرسازيهان ماده توسط وزارتخانهي اييدستورالعمل اجرا

ه و يران تهي اي اسالمي جمهوري انتظاميرويست و نيزطيسازمان حفاظت محي همکار
  .شوديابالغ م

 هاي کشور و راه و شهرسازي موظفند ظرف سه ماه نسبت به تدوينوزارتخانه ـ ۷ماده
هاي  ومي بار و مسافر عالوه بر طرحکارهاي کاهش سن ناوگان حمل و نقل عمساير راه

  .شده ازسوي دولت و ارايه آنها به مراجع تصويب مربوط اقدام نمايندنوسازي اعالم
 ۱۷/۶/۱۳۹۵هـ مورخ ۵۰۲۳۴ت/۷۳۶۷۱نامه شمارهخودروهاي موضوع تصويبـ  ۸ماده
نامه نيين آي، از شمول ايخيه تاري نقليهالهيانت از وسي و صيينامه شناسانييمربوط به آ

  . باشندي ميمستثن
 ارهـنامه شمويبـتص) ۴(ف ـنامه، ردين تصويبـالغ ايـخ ابـاز تاريـ ۹ماده
نامه يبتصو) ۱(ف ي آن و ردي و اصالحات بعد۷/۶/۱۳۸۷مورخ  ک۴۰۵۸۷ت/۹۲۳۰۸
   .شوندي لغو م۱۶/۱۲/۱۳۹۰مورخ هـ ۴۶۳۲۰ت/۲۱۲۳۲۶

  اسحاق جهانگيري ـ معاون اول رئيس جمهور     
  
 ١٨/٧/١٣٩٧                                                        هـ     ٥٥٠٧١ت/٩٥٢٠١رهشما

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي ـ وزارت كشور ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

  سازمان حفاظت محيط زيستـوزارت آموزش و پرورش ـ وزارت راه و شهرسازي 

  ست يزطيشنهاد سازمان حفاظت محي به پ٢١/٦/١٣٩٧ وزيران در جلسه هيأت
ي، کشور و صنعت، معدن و  بهداشت، درمان و آموزش پزشکيها وزارتخانهيبا همکار(

قانون ) ٣(ماده ) ٣(و به استناد تبصره ) راني اي اسالمي جمهوري انتظاميروينتجارت و 
 : تصويب کردريادشده را به شرح زي تبصره يينامه اجرا نيي آـ١٣٩٦ مصوب ـ پاک يهوا

 
  پاکيقانون هوا) ۳(ماده ) ۳( تبصره يينامه اجرانييآ

 :روند ي مشروح مربوط به کار مير در معانينامه اصطالحات ز  نيين آيدر ا ـ ۱ماده 
  مواقعي كه استمرار پايداري جوي  :هوا آلودگي اضطرار )شرايط(مواقع  ـالف 

بر اساس (ها  غلظت آاليندهش ميزان يا افزاي) بر اساس اعالم سازمان هواشناسي کشور(
) وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با همكاري سازمان حفاظت محيط زيستاعالم 

  .مدت، سالمت انسان و محيط زيست را دچار مخاطره جدي کند  در كوتاه
) ۴( موضوع ماده هوا اضطرار آلودگي هماهنگي شرايط کارگروه استاني: كارگروهـب 
 .مهنااين آيين
 وضعيت دهنده نشان كه واحد بدون عددي : (AQI)هوا  كيفيت شاخص ـپ 
 .است هوا كيفي

    :شود شرح جدول زير تعيين مي طبقات کيفيت هوا براساس شاخص کيفيت هوا بهـ ۲ماده
 طبقه کيفيت هوا رنگ شاخص عدد شاخص رديف

 پاک سبز ۰ ـ ۵۰ ۱
 قابل قبول زرد ۵۱ ـ ۱۰۰ ۲
 هاي حساس ناسالم براي گروه ينارنج ۱۰۱ ـ ۱۵۰ ۳
 ناسالم قرمز ۱۵۱ ـ ۲۰۰ ۴
 بسيار ناسالم بنفش ۲۰۱ ـ ۳۰۰ ۵
 خطرناک قهوه اي ۳۰۰بيشتر از  ۶

وزارت بهداشت، يت هوا توسط فيدستورالعمل محاسبه و اعالم شاخص ک ـتبصره 
خ يماه از تارک يست ظرف يط زيحفاظت مح  سازماني با همکاريدرمان و آموزش پزشک

  .شود يه و ابالغ مينامه ته نيين آيابالغ ا
 : ر استيط اضطرار و اقدامات مربوط به شرح زيص شرايند تشخيفراـ ۳ماده
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ساعت قبل از وقوع ) ۹۶( سازمان هواشناسي کشور موظف است ظرف حداقل ـالف 
 . دشرايط پايدار جوي، هشدار الزم را به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي اعالم کن

ب ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي موظف است بالفاصله و ظرف حداکثر 
ساعت بعد از اعالم سازمان هواشناسي کشور، نظر صريح خود در مورد وقوع شرايط ) ۱۲(

 .اضطرار را به کارگروه اعالم کند
 پ ـ در صورت تأييد وقوع شرايط اضطرار توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش

ساعت ) ۱۲(ل جلسه دهد و ظرف حداکثر ي، کارگروه موظف است بالفاصله تشکيپزشک
ط اضطرار، به منظور حفظ سالمت ي از وقوع شرايريشگيت پيمات الزم را با اولويتصم

 . ر کشور اتخاذ و اعالم کندي وزيست در چهارچوب دستورالعمل ابالغيط زيانسان و مح
 شده يآوره اطالعات جمعي پاک، کليقانون هوا) ۲۶( ماده يدر راستا ـتبصره 
ل، طوفان و گرد و غبار که توسط ي سي رخدادهايآگاهشي هشدار و پيتوسط شبکه مل
ل ي و تکمياندازست راهيط زي سازمان حفاظت محيبا همکاري کشور سازمان هواشناس

 . ردي قرار گيوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکيار د در اختيشود، بايم
   هوا، کارگروه با يمات الزم در مواقع اضطرار آلودگي منظور اتخاذ تصمبهـ ۴ماده

  : شود يل مير تشکيب زيترک
الف ـ استاندار و در صورت عدم حضور وي، معاون عمراني استانداري به عنوان 

  .رييس کارگروه
  . ب ـ مديرکل حفاظت محيط زيست استان به عنوان دبيرکارگروه

  . پ ـ مديرکل هواشناسي استان
  هاي علوم پزشکي مستقر در استان به تشخيص  ت ـ معاون بهداشتي يکي از دانشگاه

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و رييس شبکه بهداشت و درمان شهرستان
  .حسب موردربط  يذ

  .ث ـ مديرکل آموزش و پرورش استان
  .ج ـ رييس پليس راهنمايي و رانندگي استان

 .داريچ ـ مديرکل بحران استان
  . ربط حسب مورد ي ذيشهردار مرکز استان و شهردار شهرها ح ـ

ربط  ي ذيهار دستگاهيندگان سايص استاندار، نمايدر مواقع لزوم به تشخـ ۱تبصره
  .شوند ي به کارگروه دعوت مي مرتبط بدون حق رأيردولتي غيها و بخش

 و مکتوب در يز، مجاي جمعي رسميهاق رسانهي الزم از طريرساناطالعـ ۲تبصره
س کارگروه يي ريمات اتخاذ شده توسط کارگروه، صرفاً از سويط هوا و تصميخصوص شرا

  . ر کارگروه انجام خواهد گرفتيدبيشان اب ايو در غ
ها براي يک روز هاي اجرايي و بانکاتخاذ تصميم در مورد تعطيلي دستگاهـ ۳تبصره

 . پذير استجمهور امکانا معاون اول رييسجمهور يکامل يا بيشتر، صرفاً با هماهنگي رييس
 :ريزي و اتخاذ تصميمات الزم به منظور وظايف کارگروه عبارت است از برنامه ـ ۵ماده

 .ها از منابع آالينده ثابت و متحرک الف ـ کاهش انتشار آالينده
هاي مختلف از جمله کاهش  ب ـ کاهش آثار سوء ناشي از آلودگي هوا بر سالمت از راه

 .نامه اين آيين) ۲(ها براساس طبقات اعالمي موضوع ماده  اجهه افراد جامعه با آاليندهمو
ير الزم ساعت تداب) ۴۸(ش از ي هوا بيا تداوم آلودگي ينيبشيط پيدر شرا ـ تبصره
  . شود يت هوا اتخاذ ميفيک طبقه باالتر از شاخص کبراساس ي

 و نوعي براي فعاليت منابع هاي زماني، مکانيها و محدوديت پ ـ وضع ممنوعيت
  . ثابت و متحرک تشديدکننده آلودگي هوا

لف ـهاي مخت وي دستگاهـاالجرا از س ر الزمـدامات مستمـم و ابالغ اقـت ـ تنظي
  . در مواقع اضطرار

 ـ۱۳۸۶قانون مديريت خدمات کشوري ـ مصوب) ۵(هاي موضوع ماده دستگاه  ـ۶ماده
ي موظف به اجراي مصوبات ـدگان خدمات عمومـي و ارائه دهنـاص غيردولتـو اشخ

  .کارگروه هستند
  اسحاق جهانگيري ـ معاون اول رئيس جمهور     

  
 ٢١/٧/١٣٩٧                                                        هـ     ٥٥٧٩٦ت/٩٥٣٠٨شماره

 سازمان برنامه و بودجه کشور ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي

 ٣١/٦/١٣٩٧ مورخ ٣٣٠٦٤٨ به پيشنهاد شماره ١١/٧/١٣٩٧ن در جلسه  وزيراهيأت
ماده واحده قانون بودجه سال ) ۲۰(تبصره ) ح(بند سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد 

 :تصويب کردنامه اجرايي بند يادشده را به شرح زير  کل کشور آيين۱۳۹۷
 

  ه قانون بودجه ماده واحد) ۲۰(تبصره ) ح( بند يينامه اجرانييآ
  کل کشور۱۳۹۷سال 

 :روند نامه اصطالحات زير در معاني مشروح مربوط به کار مي  در اين آيينـ۱ماده

 .  کل کشور۱۳۹۷قانون بودجه سال : الف ـ قانون
  . سازمان برنامه و بودجه کشور: ب ـ سازمان
 اعتبارات هاي اجرايي که به نحوي از انحا از تمامي دستگاه:  اجرايي پ ـ دستگاه

کنند و نام آنها در قانون يا هاي دولتي استفاده مي بودجه عمومي يا بودجه شرکت
 .هاي آن درج شده استپيوست

هاي مرتبط  است گزارش ارتباط تکاليف، احکام و رديف  اجرايي مکلف  دستگاهـ۲ماده
ي اقتصاد هاي کل هاي کلي به ويژه سياست با خود، مندرج در قانون را با اهداف سياست

 هيأتپيوست که تأييد شده به مهر دفتر ) ۳(و ) ۲(، )۱(مقاومتي در قالب جداول شماره 
  .نامه، به سازمان ارسال کنددولت است، تهيه و ظرف يک ماه از تاريخ ابالغ اين تصويب

نامه را ظرف دو  اين تصويب) ۲( سازمان مکلف است جداول موضوع ماده ـ۳ماده
 .  اجرايي ابالغ کند رسي و پس از تأييد، به دستگاههفته پس از وصول، بر

اين ) ۲( است عملکرد جداول موضوع ماده   اجرايي مکلف  دستگاهـ۴ماده
  . نامه را در مقاطع زماني شش ماهه، به سازمان ارسال کند تصويب

نامه با رعايت موارد  دستگاه اجرايي مکلف است از تاريخ ابالغ اين تصويب ـ۵ماده
  : کرد اعتبارات در امور غيرضرور پرهيز کند جويي، از هزينه هاي صرفه تخاذ سازوکارزير و ا

 و تأسيسات الف ـ اجاره هرگونه ساختمان و تأسيسات جديد و خريد ساختمان
جديد اداري، رفاهي، فرهنگي و ورزشي به استثناي واحدهايي که حسب ضرورت در سال 

هاي اداري موجود بدون ايجاد  ميع ساختمانتقسيمات کشوري، تجر  به دليل تغيي۱۳۹۷
اندازي شهرها بدون ايجاد بارمالي جديد راه بار مالي جديد يا تمرکززدايي و خروج از کالن
) ط(بند ) ۳(کرد خارج از شمول موضوع جزء  شوند، از هر محل از جمله مجوزهاي هزينه

) ۲(ررات مالي دولت ـققانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از م) ۲۸(ماده 
  . ـ ، ممنوع است۱۳۹۳ مصوب ـ

 که حسب ضرورت در ب ـ نوسازي تجهيزات و لوازم اداري به استثناي واحدهايي
هاي اداري موجود بدون  به دليل تغيير تقسيمات کشوري، تجميع ساختمان ۱۳۹۷سال 

د ارمالي جديشهرها بدون ايجاد ب ايجاد بارمالي جديد يا تمرکززدايي و خروج از کالن
) ۳(کرد خارج از شمول موضوع جزء  از جمله مجوزهاي هزينه از هر محل اندازي شوند، راه

قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ) ۲۸(ماده ) ط(بند 
  .، ممنوع است)۲(

ـ  هزينه   يزان  اجرايي، حداکثر به م هاي مصرفي و ملزومات اداري براي دستگاه پ
واحدهاي خدماتي عمومي با تأييد سازمان برنامه . عملکرد سال قبل مجاز است%) ۷۰(درصدهفتاد

  .ها از شمول اين بند مستثني هستند ريزي استانسازمان مديريت و برنامه/ و بودجه کشور
  هاي  هاي داخلي به استثناي مأموريت هاي سفرهاي خارجي و مأموريت ت ـ هزينه

الملل نفت و گاز وزارت نفت و امور  اجرايي و امور بين در دستگاهواحدهاي نظارت 
  با تأييد (بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران و سازمان انرژي اتمي ايران الملل  نبي

  حداکثر به ميزان ) ها ريزي استانسازمان مديريت و برنامه/ سازمان برنامه و بودجه کشور
 . جاز استعملکرد سال قبل م %)  ۶۰(شصت درصد 

 هاي برگزاري هرگونه همايش، گردهمايي و نظاير آن از محل تمامي ث ـ هزينه
) ۳(وضوع جزء کرد خارج از شمول م دستگاه اجرايي از جمله مجوزهاي هزينهاعتبارات 

قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ) ۲۸(ماده ) ط(بند 
عملکرد سال قبل و با اتخاذ تدابيري براي  %) ۳۰(سي درصد زان ، حداکثر به مي)۲(

 .پذير استها امکان مديريت هزينه
از هر محل از جمله  ج ـ چاپ نشريات غيرمرتبط با وظايف دستگاه اجرايي

قانون الحاق ) ۲۸(ماده ) ط(بند ) ۳(کرد خارج از شمول موضوع جزء  مجوزهاي هزينه
 .، ممنوع است)۲(از مقررات مالي دولت برخي مواد به قانون تنظيم بخشي 
کرد اعتبارات به صورت خارج از شمول قانون محاسبات  چ ـ استفاده از مجوز هزينه

قانون ) ۲۸(ماده ) ط(بند ) ۳(عمومي کشور و ساير قوانين و مقررات مربوط، موضوع جزء 
ر به ميزان ، حداکث)۲(الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت 

موارد استثنا نيز صرفاً براي موارد . مجاز است عملکرد سال قبل %) ۵۰(رصد پنجاه د
 .خواهد بودازمان برنامه و بودجه کشور مجاز خاص با تأييد س

نامه، بين تصويا) ۵(ت ماده ي مکلفند ضمن رعايي اجرايهادستگاه  ـ۶ماده
ن يک ماه پس از ابالغ اين را ظرف  و گزارش آييها را شناسا نهي کاهش هزيها نهيزم
 .نامه به سازمان ارسال کنند بيتصو

نامه را پس از دريافت و بررسي   سازمان مکلف است گزارش عملکرد اين تصويبـ۷ماده
 . صالح ارسال کند هاي اجرايي، در پايان سال مالي تهيه و به مراجع ذيهاي دستگاه گزارش

ها و  در موارد ممنوعيت دولتي براي هزينههاي استفاده از منابع شرکت ـ۸ماده
  .هاي اجرايي مجاز نيستنامه توسط دستگاههاي موضوع اين آيينمحدوديت

  اسحاق جهانگيري ـ معاون اول رئيس جمهور

http://www.DASTOUR.IR
http://www.RRK.IR
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 با مفاد ۱۳۹۷هاي مندرج در قانون بودجه  ـ گزارش ارتباط تكاليف، احكام و رديف۱جدول
  هاي كلي ابالغي اقتصاد مقاومتي ده از سياستهاي كلي و مضامين استخراج ش سياست

  مبالغ به ميليون ريال

شماره 
بندي  طبقه

دستگاه 
  اجرايي

عنوان دستگاه 
  فعاليت/برنامه /عنوان رديف  اجرايي

بند متناظر با مفاد 
هاي كلي  سياست

ابالغي مقام معظم 
  رهبري

شده  مضمون استخراج
هاي كلي  از سياست

ابالغي اقتصاد مقاومتي 
ساس جدول برا(

 پيوست ۳شماره
  )نامه تصويب

اعتبار ابالغي 
۱۳۹۷  

            
            

    جمع

  
  هاي كلي ابالغي  اي با سياست هاي سرمايه ـ ارتباط اعتبارات تملك دارايي۲جدول

  مقام معظم رهبري
  مبالغ به ميليون ريال

شماره 
بندي  طبقه

دستگاه 
  اجرايي

عنوان دستگاه 
  اجرايي

شماره 
  بندي طرح طبقه

عنوان 
  پروژه/طرح

بند متناظر با مفاد 
هاي كلي  سياست

ابالغ مقام معظم 
  رهبري

مضمون استخراج شده از 
هاي كلي ابالغي  سياست

براساس (اقتصاد مقاومتي 
 پيوست ۳جدول شماره
  )نامه تصويب

اعتبار 
ابالغي 
۱۳۹۷  

              
              

    جمع

ـ منظور از اعتبار در جداول ∗   .هاي دولتي است از بودجه عمومي و يا اعتبار از بودجه شركتاعتبارات ) ۲(و ) ۱( 
  

    هاي كلي ابالغ اقتصاد مقاومتي فهرست مضامين استخراج شده از سياست): ۳(جدول شماره 
بند مرتبط در 

هاي  سياست
كلي اقتصاد 
  مقاومتي

  مضمون مورد اشاره

   به منظور توسه كارآفرينيسازي امكانات و منابع مالي كشور تأمين شرايط و فعال. ۱ـ۱
  هاي انساني و علمي كشور به منظور توسعه كارآفريني سازي سرمايه تأمين شرايط و فعال. ۲ـ۱
  هاي اقتصادي به حداكثر رساندن مشاركت آحاد جامعه در فعاليت. ۳ـ۱

  ۱بند

  درآمد و متوسط تأكيد بر ارتقاء درآمد و نقش طبقات كم. ۴ـ۱
   اجراي نقشه جامع علمي كشورسازي و پياده. ۱ـ۲
  ساماندهي نظام ملي نوآوري. ۲ـ۲
  افزايش سهم توليد و صادرات محصوالت و خدمات دانش بنيان. ۳ـ۲

  ۲بند

  دستيابي به رتبه اول اقتصاد دانش بينان در منطقه. ۴ـ۲
  نيروي كاروري در اقتصاد با تقويت عوامل توليد و توانمندسازي  محور قراردادن رشد بهره. ۱ـ۳
  تقويت عوامل توليد و توانمندسازي نيروي كار. ۲ـ۳
  ها ايجاد بستر رقابت بين مناطق و استان. ۲ـ۳

  ۳بند

  هاي مناطق كشور هاي متنوع در جغرافياي مزيت به كارگيري ظرفيت و قابليت. ۳ـ۳
  ها كاهش شدت انرژي با استفاده از ظرفيت هدفمندسازي يارانه. ۱ـ۴
  ها هاي عدالت اجتماعي با استفاده از ظرفيت هدفمندسازي يارانه قاي شاخصارت. ۲ـ۴
  ها سازي يارانه افزايش توليد با استفاده از ظرفيت هدفمند. ۳ـ۴
  ها افزايش اشتغال با استفاده از ظرفيت هدفمندسازي يارانه. ۴ـ۴

  ۴بند

  ها وري با استفاده از ظرفيت هدفمندسازي يارانه افزايش بهره. ۵ـ۴
  ها در ايجاد ارزش بري عادالنه عوامل در زنجيره توليد تا مصرف متناسب با نقش آن سهم. ۱ـ۵

  ۵بند
  افزايش سهم سرمايه انساني در زنجيره توليد از طريق ارتقا آموزش، مهارت، خالقيت، كارآفريني و تجربه. ۲ـ۵
  در اقالم وارداتيها و كاالهاي اساسي به ويژه  افزايش توليد داخلي نهاده. ۱ـ۶
  ۶بند  تنوع بخشي در مبادي تأمين كاالهاي وارداتي. ۲ـ۶
  اولويت دادن به توليد محصوالت و خدمات راهبردي. ۳ـ۶
  تأمين امنيت غذا و درمان. ۱ـ۷

  ۷بند
  )مواد اوليه و كاال(ايجاد ذخاير راهبردي با تأكيد بر افزايش كمي و كيفي توليد . ۲ـ۷
  پذيري در توليد يت و رقابتارتقاي كيف. ۱ـ۸
  ۸بند  ترويج مصرف كاالهاي داخلي. ۲ـ۸
  اصالح الگوي مصرف در كشور. ۳ـ۸
  افزايش ثبات در اقتصاد ملي. ۱ـ۹
  ۹بند  تقويت بخش واقعي اقتصاد. ۲ـ۹
  اصالح و تقويت نظام مالي كشور. ۳ـ۹

  رات كاالها و خدماتگسترش خدمات تجارت خارجي در جهت حمايت هدفمند از صاد. ۱ـ۱۰  ۱۰بند

بند مرتبط در 
هاي  سياست

كلي اقتصاد 
  مقاومتي

  مضمون مورد اشاره

  گسترش ترانزيت در جهت حمايت هدفمند از صادرات كاالها و خدمات. ۲ـ۱۰
  گذاري خارجي براي صادرات تشويق سرمايه. ۳ـ۱۰
  ها به ويژه با كشورهاي منطقه هاي اقتصادي با كشور تنوع بخشي پيوند. ۴ـ۱۰
  گسترش مبادالت تهاتري. ۵ـ۱۰
   صادرات ايران در بازارهاي هدفگسترش پايدار سهم. ۶ـ۱۰
  هاي الزم در جهت حمايت هدفمند از صادرات كاالها و خدمات تسهيل مقررات و گسترش مشوق. ۷ـ۱۰
  ريزي توليد ملي متناسب با نيازهاي صادراتي برنامه. ۸ـ۱۰
  دهي بازارهاي جديد شكل. ۹ـ۱۰
  به ويژه كشورهاي منطقهتنوع بخشيدن به پيوندهاي اقتصادي با كشورها . ۱۰ ـ۱۰
  هاي پيشرفته انتقال فناوري. ۱ـ۱۱
گسترش و تسهيل توليد، صادرات كاال و خدمات و تأمين نيازهاي ضروري و منابع مـالي از خـارج         . ۲ـ۱۱

  ۱۱بند  در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي

  گنجاندن شرط انتقال فناوري در معامالت خارجي. ۳ـ۱۱
  هاي اقتصادي  ديپلماسي در جهت حمايت از هدفاستفاده از. ۱ـ۱۲
  ۱۲بند  هاي راهبردي و گسترش همكاري و مشاركت با كشورهاي منطقه به ويژه همسايگان توسعه پيوند. ۲ـ۱۲
  اي به منظور مقاوم سازي اقتصاد المللي و منطقه هاي بين هاي سازمان استفاده از ظرفيت. ۳ـ۱۲
   در صادرات نفت و گازانتخاب مشتريان راهبردي. ۱ـ۱۳
  هاي فروش نفت و گاز ايجاد تنوع در روش. ۲ـ۱۳
  دادن بخش خصوصي در فروش نفت و گاز مشاركت. ۳ـ۱۳
  افزايش صادرات گاز. ۴ـ۱۳
  افزايش صادرات برق. ۵ـ۱۳
  افزايش صادرات پتروشيمي. ۶ـ۱۳

  ۱۳بند

  هاي نفتي افزايش صادرات فرآورده. ۷ـ۱۳
  ذخاير راهبردي نفت و گاز كشور به منظور اثرگذاري در بازارهاي جهانيافزايش . ۱ـ۱۴

  ۱۴بند
  هاي توليد نفت و گاز به ويژه در ميادين مشترك توسعه ظرفيت. ۲ـ۱۴
  افزايش ارزش افزوده نفت و گاز از طريق تكميل زنجيره ارزش اين صنايع. ۱ـ۱۵

  ۱۵بند
  )اساس شاخص شدت مصرف انرژيبر(توسعه توليد كاالهاي داراي بازدهي بهينه. ۲ـ۱۵
  هاي عمومي كشور با تأكيد بر تحول اساسي در ساختارها جويي در هزينه صرفه. ۱ـ۱۶
  ۱۶بند  هاي موازي و غيرضروري سازي اندازه دولت و حذف فعاليت منطقي. ۲ـ۱۶
  اي دولت رعايت انضباط مالي و بودجه. ۳ـ۱۶

   افزايش سهم درآمدهاي مالياتياصالح در نظام درآمدي دولت با. ۱ـ۱۷  ۱۷بند

افزايش ساالنه سهم صندوق توسعه ملي از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تـا قطـع وابـستگي              . ۱ـ۱۸  ۱۸بند
  بودجه به نفت

  سازي آن افزايش شفافيت اقتصاد و سالم. ۱ـ۱۹
  ۱۹بند

  كاهش فساد. ۲ـ۱۹
گـاري و     وري، كارآفريني، سـرمايه     ه، توليد ثروت، بهره   تقويت فرهنگ جهادي در ايجاد ارزش افزود      . ۱ـ۲۰

  ۲۰بند   اشتغال مولد
  اعطاي نشان اقتصاد مقاومتي به افراد داراي خدمات برجسته. ۲ـ۲۰

  تبيين ابعاد و فراگيري و رواج گفتمان اقتصاد مقاومتي. ۱ـ۲۱  ۲۱بند
 دسترسـي بـه تـوان آفنـدي و          هاي علمي، فني و اقتصادي بـراي        شناسايي و به كارگيري ظرفيت    . ۱ـ۲۲

  ۲۲بند  اقدامات مناسب
  هاي تحريم و افزايش هزينه براي دشمن رصد برنامه. ۲ـ۲۲

هاي واكنش هوشمند، فعال، سـريع و بـه هنگـام             مديريت مخاطرات اقتصادي از طريق تهيه طرح      . ۳ـ۲۲  
  هاي داخلي و خارجي در برابر مخاطرات و اختالل

  گذاري  قيمتشفافيت نظام توزيع و. ۱ـ۲۳
  ۲۳بند

  هاي نظارت بر بازار روزآمدسازي شيوه. ۲ـ۲۳
  افزايش پوشش استاندارد براي كليه محصوالت داخلي و ترويج آن. ۱ـ۲۴  ۲۴بند

  
 ١٨/٧/١٣٩٧                                                                   ٩٥٠٣٩/٥٥٠٦٩شماره

 قانون هواي پاك ) ٢٩(يي ماده نامه اجرا آيين) ٥(اصالح تبصره ماده 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي ـ وزارت راه و شهرسازي ـ وزارت کشور

 زيستسازمان حفاظت محيط ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

 پاک يقانون هوا) ٢٩( ماده يينامه اجرانييآ) ٥(نکه در تبصره ماده ينظر به ا
» )١٦(ماده « عبارت ٢٧/٦/١٣٩٧هـ مورخ ٥٥٠٦٩ت/٨٤٤٠١نامه شماره بيموضوع تصو

 .شودي اصالح اعالم مير شده است، مراتب براي تحر»)٦(ماده «به صورت عبارت 
  دبير هيأت دولت ـ محسن حاجي ميرزايي
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