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

تومانتک شماره ۵۱ ۰۰

  نهاد رياست جمهوري  ٢٤/٤/١٣٩٨  قانون تشكيل وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي
  سازمان اداري و استخدامي كشور

١  

   ي گازعاناتيخام و م  نفتيدست نيي پاعي از توسعه صناتي حماقانون
  نفتوزارت   ٢٤/٤/١٣٩٨  ي مردميگذار هيبا استفاده از سرما

  سازمان برنامه و بودجه كشور
٢  

  در خصوص اهميت صلح و سازش و نقش آن در احقاق حق و پيشگيريخشنامه ب
  ٢  قضائيهوه ق  ٢٨/٥/١٣٩٨  از اطاله دادرسي

  ٣  ديوان و ساير مراجع اداريشعب   ١٨/٤/١٣٩٨   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري٧٥٨شماره أي ر

  

  
  
  

  ٢٦/٥/١٣٩٨                                                                     ٤٢٧٦٧/٢٦١رهشما
  االسالم والمسلمين جناب آقاي دكتر حسن روحاني حجت

  رياست محترم جمهوري اسالمي ايران
 ايران اسالمي جمهوري اساسي قانون) ١٢٣( سوم در اجراي اصل يكصد و بيست و

 فوريتي با عنوان طرح يككه  و صنايع دستي قانون تشكيل وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري
 شوراي اسالمي مجلستشكيل وزارت ميراث فرهنگي و گردشگري و صنايع دستي به 

 تأييد شوراي و ٢٤/٤/١٣٩٨ مورخ دوشنبهتصويب در جلسه علني روز تقديم شده بود، با 
  .دشو محترم نگهبان، به پيوست ابالغ مي

  جانيعلي الريرئيس مجلس شوراي اسالمي ـ 
  

  ٢٨/٥/١٣٩٨                                                                            ٦٥٨٠٦رهشما
  نهاد رياست جمهوري ـ سازمان اداري و استخدامي كشور

 در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران به پيوست
 روزكه در جلسه علني » ، گردشگري و صنايع دستيقانون تشكيل وزارت ميراث فرهنگي«

دوشنبه مورخ بيست و چهارم تيرماه يكهزار و سيصد و نود و هشت مجلس شوراي اسالمي 
 ٤٣٧٦٧/٢٦١ به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره ٩/٥/١٣٩٨تصويب و در تاريخ 

   .گردد  ميبالغ مجلس شوراي اسالمي واصل گرديده، جهت اجرا ا٢٦/٥/١٣٩٨مورخ 
   حسن روحانيجمهور ـ رئيس

  قانون تشكيل وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي

از تاريخ تصويب اين قانون سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و  واحده ـ ماده
موجب قوانين و مقررات در مواردي كه  گردشگري با تمامي اختيارات و وظايفي كه  به

قانون مديريت خدمات كشوري مصوب ) ٢٩(ماده » د«با رعايت بند مغاير شرع نيست 
قانون برنامه پنجساله ) ٢٨(ماده » الف« با اصالحات و الحاقات بعدي و بند ٨/٧/١٣٨٦

 و ١٤/١٢/١٣٩٥ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران مصوب 
ارت ميراث فرهنگي، گردشگري و وز«بدون توسعه تشكيالت و افزايش نيروي انساني به 

  .شود تبديل مي» صنايع دستي
  كليه امكانات، اموال و نيروي انساني سازمان مزبور در اختيار وزارتخانه جديدـ١تبصره

  .گيرد قرار مي
 شرح وظايف اين وزارتخانه مطابق قوانين مورد عمل سازمان مذكور ـ٢تبصره

  وظايف وزارتخانه جديد را حداكثر ظرفخواهد بود و دولت موظف است تغييرات در شرح
  .سال براي تصويب به مجلس شوراي اسالمي ارائه كند مدت يك

  هرگونه افزايش نيروي انساني، امكانات و بار مالي براي وزارتخانه موضوعـ٣تبصره
  .واحده در طول دوران اجراي برنامه ششم توسعه ممنوع است اين ماده

ه و سه تبصره در جلسه علني روز دوشنبه مورخ واحد قانون فوق مشتمل بر ماده
 ماه يكهزار و سيصد و نود و هشت مجلس شوراي اسالمي تصويب شد بيست و چهارم تير

  . به تأييد شوراي نگهبان رسيد٩/٥/١٣٩٨و در تاريخ 
  رئيس مجلس شوراي اسالمي ـ علي الريجاني

 ١٣٩٨  مرداد ماهمـيكو يـس هـشنبپنج
 

 ٢١٦٨١ شماره پنجمسال هفتاد و 

)١١٩١( 
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  ٢٦/٥/١٣٩٨                                                                       ٤٢٧٣٤/٤٧٤رهشما
  االسالم والمسلمين جناب آقاي دكتر حسن روحاني حجت

  رياست محترم جمهوري اسالمي ايران
 ايران اسالمي جمهوري اساسي قانون) ١٢٣( سوم در اجراي اصل يكصد و بيست و

استفاده از خام و ميعانات گازي با  دستي نفت قانون حمايت از توسعه صنايع پايين
هاي ميعانات گازي و  گذاري مردمي كه با عنوان طرح افزايش ظرفيت پااليشگاه سرمايه

گذاري مردمي به مجلس شوراي اسالمي تقديم شده بود، با  خام با استفاده از سرمايه نفت
 و تأييد شوراي محترم نگهبان، ٢٤/٤/١٣٩٨تصويب در جلسه علني روز دوشنبه مورخ 

  .شود مي پيوست ابالغ به
  مجلس شوراي اسالمي ـ علي الريجاني

  
  ٢٨/٥/١٣٩٨                                                                              ٦٥٨٠٤رهشما

  وزارت نفت ـ سازمان برنامه و بودجه كشور
 در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران به پيوست

دستي نفت خام و ميعانات گازي با استفاده از  ن حمايت از توسعه صنايع پايينقانو«
كه در جلسه علني روز دوشنبه مورخ بيست و چهارم تيرماه » گذاري مردمي سرمايه

 ١٦/٥/١٣٩٨يكهزار و سيصد و نود و هشت مجلس شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ 
 مجلس ٢٦/٥/١٣٩٨ مورخ ٤٢٧٣٤/٤٧٤ه  تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماربه

  . گردد شوراي اسالمي واصل گرديده، جهت اجرا ابالغ مي
  جمهور ـ حسن روحاني رئيس

  
   ي گازعاناتيخام و م  نفتيدست نيي پاعي از توسعه صناتي حماقانون

  ي مردميگذار هيبا استفاده از سرما
  

  :رود يمل به کار ي مشروح ذين قانون در معاني اصطالحات اـ١ماده
 با خوراک يشگاهيپاال  و پترويشگاهيسات پااليجاد تأسي اي طرحها: طرح ـالف

ن ي با ضريب پيچيدگي باال توسط بخش غيردولتي و همچنيعانات گازيا ميخام و نفت
 هاي موجود به نحوي كه تركيب هاي پااليشگاه سازي و ارتقاي کميت و کيفيت فرآورده بهينه

  .ساً به محصوالت سبكتر و ميان تقطير اختصاص يابدتوليد فرآورده آنها اسا
ف و يقانون وظا) ۳(ماده » پ«بند ) ۴( مجوز صادره مطابق با جز : مجوز ـب

 و يشنهادي طرح پي و اقتصادي و محاسبات فنيارات وزارت نفت که براساس طراحياخت
امل مقدار شود و ش ي و صادر ميابي، توسط وزارت نفت ارزيدي توليها مشخصات فرآورده

  . باشد ي ميخوراک و تنفس خوراک برآورد
  شخصيت حقوقي مالک و داراي مجوز اجراي طرح است:پ ـ شرکت مجري طرح

  .ن قانون باشدي موضوع اي از طرحهايکي يتواند مجر يکه صرفاً م
 برداري  اعطاي خوراک بدون دريافت بهاي آن از زمان شروع بهره:ت ـ تنفس خوراک

 يگذار هي که ارزش آن معادل حجم سرماين قانون، به تعداد روزي موضوع ايطرحها
 طرح يالت به شرکت مجريشده در مجوز صادره باشد و به عنوان تسه يگذار ارزش

  .شود يمحسوب م
  دولت موظف است طبق تکاليف اين قانون، از طريق وزارت نفت نسبت به صدورـ۲ماده

 تنفس خوراک، از يکه در روز و اعطاون بشيلي مجوز طرحها تا سقف دو ميو بازنگر
  .ت کندي حماي مردميگذار هي جذب سرماي برايردولتيگذاران بخش غ هيسرما

  :رديپذ ير صورت ميط زيت شراي به طرحها با رعايصي تنفس خوراک تخصـ٣ماده
 استفاده از سهم صندوق توسعه ملي در چهارچوب قوانين و مقررات مربوطه و  ـالف

  .ي استبا اذن مقام رهبر
 %)١٠(درصد  ب ـ درصد توليد نفت کوره در طرحهاي موضوع اين قانون بايد کمتر از ده

  .هاي توليدي آن طرح باشد کل فرآورده
ت انواع يفيت و کيق کميشده، تطب  از واحد احداثيبردار  در هنگام بهره ـپ
 در صورت وجودهاي توليدي بر اساس مجوز اوليه صادره برعهده وزارت نفت بوده و  فرآورده

 هرگونه مغايرت موظف است ميزان تنفس خوراک را متناسب با طرح اجراءشده تعديل كرده
  . برسانديو به اطالع صندوق توسعه مل

 و خام  در حکم صادرات نفتي مذکور از نظر قواعد مالي به واحدهايلي خوراک تحو ـت
 از محل سهم ساالنه ن قانون صرفاًي اي اجراي است و تنفس خوراک برايعانات گازيم

ن واحدها يحساب ا هيتسو. شود ين مي در سقف سهم ساالنه آن صندوق تأميصندوق توسعه مل
 توسعه  بابت بازپرداخت اقساط تنفس خوراک، عالوه بر سهم صندوقيبا صندوق توسعه مل

  .باشد يملي از محل فروش خوراک به آنها در طي سنوات آتي م
، پس از دوره تنفس يس خوراک صندوق توسعه ملالت تنفي بازپرداخت تسه ـث

  .رديگ يمطابق مقررات صندوق صورت م
 هاي سازي و ارتقاي پااليشگاه جـ  مجوزهاي موضوع اين قانون به استثناي طرحهاي بهينه

  . شود ي سواحل کشور صادر ميموجود صرفاً برا
يافت بخشي از چـ  دولت مجاز است در هنگام اعطاي تعهد تنفس خوراک، قرارداد در

هاي طرحها را به صورت ماهانه متناسب با مبلغ بازپرداخت اقساط،  درآمد حاصل از فروش فرآورده
 سهام سهامدارانبرداري از طرح،  جهت تسويه بدهي از آن طرح أخذ كند و يا پس از بهره

  .  طرح را تا سقف مبلغ تنفس خوراک أخذ نمايدي مجرشرکت
  :رديگ ير صورت ميط زيت شرايا رعا طرحها بين مالي تأمـ٤ماده
به افت مجوز، نسبت يسال پس از در کي موظفند حداکثر ي مجر  سهامداران شرکتـ الف
 طريق عرضه سهام يا از طريق صندوق سهم شرکت مجري از%) ٣٠(درصد   حداقل سيواگذاري

تبديل به سهام ل ا انتشار اوراق بهادار قابي پروژه در چهارچوب قوانين مربوطه و يگذار هيسرما
  . مجوز خوراک آنها اقدام کندكنند؛ در غير اين صورت وزارت نفت موظف است نسبت به ابطال اقدام

ق ابزارها و نهادهاي مالي بازار سرمايه و تضمين بازپرداخت ي از طرين مالي تأم ـب
 شده توسط مردم طبق قواعد و مقررات سازمان بورس و گذاري اصل و فرع مبالغ سرمايه

همچنين جهت تسهيل در فرآيند تأمين مالي از اين طريق . گيرد اوراق بهادار صورت مي
پذير و  قانون رفع موانع توليد رقابت) ١٢(وزارت نفت و شركتهاي تابعه در چهارچوب ماده 

ها و بانكهاي  ، بيمه١/٢/١٣٩٤ارتقاي نظام مالي كشور با اصالحات و الحاقات بعدي مصوب 
د سازمان ييتوانند پس از تأ نك مركزي جمهوري اسالمي ايران نيز ميمجاز زير نظر با

  . نقش کننديفايبورس و اوراق بهادار به عنوان رکن ضامن ا
گذاري پروژه  هايي که تأمين مالي آنها از طريق صندوق سرمايه پ ـ آن دسته از دارايي

  .باشند ال معاف ميگيرد از پرداخت عوارض نقل و انتق جهت عرضه به عموم مردم صورت مي
 ي مجوز طرح، نسبت به اعطاي وزارت نفت موظف است در زمان اعطا ـ٥ماده

  :ن قانون اقدام كندي مشمول اي واحدهايل براي ذيمجوزها
   يدي توليها  مجوز صادرات فرآورده ـالف

 ب ـ مجوز تأمين نفت خام به عنوان خوراک مصرفي پس از اتمام دوره تنفس خوراک
  الح كشور در صورت درخواست متقاضيبا رعايت مص
ن قانون، ي وزارت نفت مكلف است ظرف مدت دوماه پس از تصويب ا ـ٦ماده

  .ران برسانديأت وزيب هي آن را به تصوينامه اجرائ نييآ
قانون فوق مشتمل بر شش ماده در جلسه علني روز دوشنبه مورخ بيست و چهارم 

وراي اسالمي تصويب شد و در تاريخ تيرماه يكهزار و سيصد و نود و هشت مجلس ش
  . به تأييد شوراي نگهبان رسيد١٦/٥/١٣٩٨

  رئيس مجلس شوراي اسالمي ـ علي الريجاني
  

  ٢٨/٥/١٣٩٨                                                               ١٠٠/٦٤١٦٩/٩٠٠٠رهشما
  جناب آقاي اكبرپور

  نامه رسمي كشوررئيس محترم هيأت مديره و مديرعامل روز
 رياست محترم ٢٨/٥/١٣٩٨ مورخ ١٠٠/٦٣٩٤٠/٩٠٠٠تصوير بخشنامه شماره 

اهميت صلح و سازش و نقش آن در احقاق حق و پيشگيري «قوه قضائيه در خصوص 
  .گردد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ايفاد مي» از اطاله دادرسي

  مديركل دبيرخانه قوه قضائيه ـ دكتر محسن محدث
  

  در خصوص اهميت صلح و سازش و نقش آن در احقاق حقخشنامه ب
  و پيشگيري از اطاله دادرسي

با توجه به اهميت صلح و سازش و نقش آن در احقاق حق و پيشگيري از اطاله 
 ١٨٨ قانون آيين دادرسي كيفري و ماده ١٩٢دادرسي و با توجه به تكليف مقرر در ماده 
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ي بر سعي و تالش در هاي عمومي و انقالب در امور مدني مبن قانون آيين دادرسي دادگاه
 قانون شوراهاي ١١جهت ايجاد صلح و سازش بين طرفين پرونده و با توجه به مفاد ماده 

ها و ديگر   اين قانون، الزم است دادستان٨حل اختالف و فراهم آوردن زمينه تحقق ماده 
  :مقامات قضايي به ويژه مقام ارجاع پرونده به شرح زير اقدام نمايند

 ١٣٩٢ قانون مجازات اسالمي ١٠٤م قابل گذشت موضوع ماده ـ در تمام جراي١
، )٦٤٢(، )٦٣٣(، )٦٣٢(، )٦٢٢(، )٦٠٨(و مواد ) ٥٩٦(جرايم مندرج در قسمت اخير ماده (
)٦٩٢(، )٦٩٠(، )٦٨٥(، )٦٨٤(، )٦٨٢(، )٦٧٩(، )٦٧٧(، )٦٧٦(، )٦٦٩(، )٦٨٨(، )٦٤٨( ،
مانند توهين به افراد، ) »تتعزيرا«از كتاب پنجم ) ٧٠٠(و ) ٦٩٩(، )٦٩٨(، )٦٩٧(، )٦٩٤(

تهديد و تصرف عدواني و جرايم قابل گذشت موضوع ديگر قوانين، پرونده با لحاظ 
ترتيباتي جهت حفظ ادله جرم و رعايت حقوق شاكي، نظم عمومي و در صورت ضرورت 

هاي عمومي بخش و يا محاكم كيفري  بل از ثبت در دادسرا، دادگاهقانجام تحقيقات الزم، 
در . گري و ايجاد صلح و سازش به شوراي حل اختالف ارسال شود ميانجيدو، جهت 

مجلس شده و پرونده  صورت حصول سازش، مراتب سازش طرفين و گذشت شاكي صورت
  .شود و در اين صورت دادسرا با تكليفي مواجه نيست در شورا بايگاني مي

ص از قبيل چنانچه حل و فصل موضوع مستلزم انجام دستورات قضايي خاتبصرهـ  
تحويل وسايل با رضايت طرفين و اعزام معتاد به كمپ باشد كه مستلزم رسيدگي قضايي نيست، 

  .كند تا بدون ثبت پرونده دستور الزم را صادر كند شورا پيشنهاد خود را به مرجع صالح اعالم مي
ـ در جرايمي كه داراي دو جنبه عمومي و خصوصي است، ضمن انجام تحقيق و ٢

شوند تا در  ه آن توسط مقامات قضايي، طرفين به شوراي حل اختالف ارشاد ميرسيدگي ب
 قانون شوراهاي حل اختالف عمل ٢٤صورت سازش پيرامون جنبه خصوصي، مطابق ماده 
  .شود و نتيجه به مرجع قضايي مربوط منعكس گردد

  :ـ در كليه اختالفات و دعاوي خانوادگي و ديگر دعاوي مدني٣
متقاضي رسيدگي به سازش و نظر موافق وي، پرونده ابتدا در شوراي الف ـ با ترغيب 

   . شود تا در صورت حصول سازش، وفق مقررات اقدام شود حل اختالف مطرح مي
ها، مقام ارجاع قبل از ارجاع پرونده به شعبه و ثبت آن،  ب ـ درصورت مراجعه به دادگاه

جه به كيفيت دعوي يا اختالف و امكان  قانون شوراهاي حل اختالف و با تو١٠با لحاظ ماده 
  .كند اي حل اختالف ارجاع ميرحل و فصل آن از طريق صلح و سازش، پرونده را به شو

دادرسي كيفري، مقامات قضايي حداكثر اهتمام و   قانون آيين٨٢ـ در اجراي ماده ٤
  .گري داشته باشند مندي از ظرفيت شورا در امر ميانجي توجه را براي بهره

وراي حل اختالف مكلف است، جهت احقاق حق و با اين هدف كه مردم در ـ ش ٥
ها و فنون صلح و سازش و  گيري از مهارت كمترين زمان ممكن به حق خود برسند، با بهره

گري نسبت به تكاليف مندرج در قانون شوراهاي حل اختالف و اين بخشنامه  ميانجي
  .عمل كنند

هاي موجود  فاده بهينه و حداكثري از ظرفيتها با است هاي استان ـ دادگستري ٦
شوراهاي حل اختالف و يا درصورت ضرورت با هماهنگي مركز امور شوراهاي حل اختالف 
نسبت به ايجاد شعب ويژه صلح و سازش در معيت دادسراها و محاكم ضمن رعايت اولويت 

با لحاظ شرط (ي سفيدان، معتمدان محلي و متنفذان اجتماع استفاده از افراد معنون، ريش
  .هاي مطروح را اقدام نمايند زمينه صلح و سازش پرونده)  سال سن٤٠سني حداقل 

هاي ويژه مهارت گفتگو و حل  ـ معاونت منابع انساني قوه قضاييه مكلف است دوره٧
  .مسأله را با استفاده از اساتيد  مجرب براي اعضاي شوراها برگزار نمايد

 به منظور اجراي بهينه اين بخشنامه نسبت به ـ معاونت راهبردي مكلف است ٨
تأمين امكانات، تجهيزات و تأمين اعتبار الزم جهت پرداخت پاداش اعضاء و كاركنان شورا 

  .با هماهنگي مركز امور شوراها اقدام نمايد
 ـ مسئوليت نظارت بر حسن اجراي مفاد اين بخشنامه برعهده رؤساي كل دادگستري٩
  .باشد ها مي استان

  قوه قضائيه ـ سيد ابراهيم رئيسييس ئر
  

  ١/٥/١٣٩٨                                                                            ٩٨٠٠٩٠٧شماره
  بسمه تعالي

  جناب آقاي اكبرپور
  رييس هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايران

نامه يك نسخـه از رأي هيـأت عمـومـي ديـوان عـدالت اداري بـه شمـاره داد
 جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ١٨/٤/١٣٩٨ مورخ ٩٨٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٠٧٥٨

  .گردد ارسال مي
  هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين مديركل هيأت عمومي و هيأت

  ٩٨/٩٠٧: روندهالسه پک      ٧٥٨ :ماره دادنامهش       ١٨/٤/١٣٩٨: خ دادنامهتاري
  ين عدالت ادارواي ديأت عمومي ه:يدگيمرجع رس

  رو ي وزارت ني معاونت حقوق:کننده تعارض اعالم
    يوان عدالت اداري اعالم تعارض در آراء صادر شده از شعب د:موضوع
 يأت عمومي ه٢٨/١١/١٣٩٢ ـ ٩١٩ه شماره ي وحدت روي هر چند در رأ:کار گردش

ژه ي ولعادها فوقاز يافت سقف امتي در خصوص استحقاق نخبگان به دريوان عدالت اداريد
 کنيف شده است لين تکليي تعيت خدمات کشوريري قانون مد٦٨ ماده ١٠موضوع بند 
ا استمرار پرداخت آن مستلزم ي آيط نخبگينکه با توجه به ضرورت تداوم شرايدر خصوص ا

 يها  دستگاهير؟ و از آنجا که برخيا خي باشد مي نخبگان ياد ملي بنيه از سويدييارائه تأ
ه قطع و شکات يدييل عدم ارائه تأي مذکور به نخبگان را به دلالعاده فوق  پرداختيياجرا

 مجدد آن را ي درخواست برقراريوان عدالت اداري به ديمي تقديها  دادخواستيط
ن و مقررات آراء ي متفاوت از قوانيها  با استنباطيوان عدالت ادارين شعب دياند، در ب کرده
  :ر استي صادر شده است که به شرح زيمعارض

  :ر استيها و مشروح آراء به قرار ز کار پرونده گردش
 شماره يها  به پروندهيدگي در رسيوان عدالت اداري دي بدو٢٦شعبه : الف

 با موضوع ٩٦٠٩٩٨٠٩٠٠١٠٠٤٩٨، ٩٦٠٩٩٨٠٩٠٠١٠٠٨٩١، ٩٦٠٩٩٨٠٩٠٠١٠٠٨٧١
ا وکالت دم بان آرش رسته مقياء و آقايره اول، زهيها زهره نصرآباد  خانميها دادخواست

 يرقرارواسته به خرو و بيت وزارت نيه طرف بيان و مسعـود خيادآب ف نجيروز گلستانانم افخ
 و پرداخت معوقات آن به يون خدمات کشور قان٦٨اده  م١٠د ـژه بني والعاده فوقسقف 

 ـ ٩٦٠٩٩٧٠٩٠٠١٠٢٨٣٦، ٢٥/٩/١٣٩٦ ـ ٩٦٠٩٩٧٠٩٠٠١٠٢٨٣٢ شماره يها موجب دادنامه
 ٢٦/٩/١٣٩٦ ـ ٩٦٠٩٩٧٠٩٠٠١٠٢٨٤٢ و ٢٦/٩/١٣٩٦ ـ ٩٦٠٩٩٧٠٩٠٠١٠٢٨٤٥، ٢٥/٩/١٣٩٦

  : صادر کرده استير رأيبه شرح ز
 مقررات مطابق ينخبگ اثبات از پس نکهيا از نظر صرف مذکور، تيشکا خصوص در
 استعداد و نخبه يانسان يروين ينگهدار و جذب نامه آيين ٥و ٢ نيمادت جمله از مربوطه

 برخوردار مقرر ازاتيامت از نخبه فرد  ١٥/١٢/١٣٩٠ مصوب يياجرا يها اهدستگ در برتر
 ١٣٨٣ سال از شده نيتدو يها نامه آيين در ينخبگ عنوان فيتعر از آنچه لکن .شود يم

 و ديتول و ينوآور و ييايپو حالت داشتن شده انيب نخبه فرد اوصاف خصوص در تاکنون
 در يعلم عنوان کي احراز صرف و است.... و ينيکارآفر و يفناور و هنر و علم گسترش

 يبرخوردار موجب شهيهم يبرا دتوان مين ربطيذ يسازمانها توسط شده برگزار يآزمونها
 به نخبگان يعلم اديبن بخشنامه لذا و گردد نخبگان يبرا شده لحاظ ازاتيامت از فرد

 يقانون مرجع عنوان به و دهيگرد صادر راستا نيهم در ٢٢/٢/١٣٩٥ ـ١٥/١٧٨٩٤٩ شماره
 ياعطا تداوم که است کرده اعالم موصوف بخشنامه ٥ بند در صراحتاً ينخبگ صيتشخ

 وطهـمرب دستگاه کارکنان ينخبگ حرکت ريمس ديتائ هـب منوط و مشروط ينخبگ ازاتيامت
 حق و بود خواهد اديبن توسط نفع يذ ييايپو تداوم يابيارز و نخبگان يمل اديبن يسو از

 ينخبگ يمدع شخص که رديگ يم قرار تيحما مورد يزمان يشاک يدعاا مورد مکتسبه
 مراتب به مستنداً و بوده وارد ريغ تيشکا هذايعل کند حفظ را شده ادي حاالت بتواند

 رد به حکم ١٣٩٢ مصوب يادار عدالت وانيقانون د از ٦٥ و ١٠ نيمادت و شده ادي
 يدنظرخواهيتجد قابل بالغا از  پس روز ٢٠ ظرف صادره يأر. شود يم صادر تيشکا

  .است وانيد دنظريتجد شعب در
 و ٨/٣/١٣٩٧ ـ ٩٧٠٩٩٧٠٩٥٩٩٠٠٧٦٥اره ـوجب آراء شمـه مـذکور بـ ميرأ

د يي تأيدالت اداروان عـيدنظر دـيدـ تج٢٩ه ـ شعب٨/٣/١٣٩٧ ـ ٩٧٠٩٩٧٠٩٥٩٩٠٠٧٦٦
  . شده است

 يوان عدالت اداريدنظر دي تجد٢٤ مذکور شعبه ي از رأيدنظر خواهي در اثر تجد
 ير رأي با استدالل ز٩/٢/١٣٩٧ ـ ٩٧٠٩٩٧٠٩٥٥٢٠٠٦٤١ موجب دادنامه شماره به

  . کنديمذکور را نقض م
 نخبگان به مربوط مقررات و مصوبات ياجرا در دنظرخواهيتجد اشتغال نکهيا به توجه با

 يعموم أتيه ٢٨/١١/١٣٩٢ ـ ٩١٩ شماره يرأ ياجرا در و است بوده ١٣٨٨ سال از قبل
 ـ ٢٤٧٢٨٥٠/ت٤٧٠٥٠ شماره نامه بيتصو ٢ و ٥ مواد حسب يرادا عدالت وانيد

 ٦٨ ماده ١٠ بند در مقرر ازاتيامت سقف افتيدر استحقاق رانيوز أتيه ١٥/١٢/١٣٩٠
 وارد را يدنظرخواهيتجد فوق مراتب به توجه با لذا دارند را يکشور خدمات تيريمد قانون
 يادار عدالت وانيد يسدادر نييآ و التيتشک قانون ٧١ ماده ياجرا در و صيتشخ

 نيا .شود يم صادر يشاک تيشکا ورود به حکم استهودنظرخيتجد يرأ نقض ضمن
  .است يقطع يرأ

دم ـه علت عـ ب٢٥/٩/١٣٩٦ ـ ٩٦٠٩٩٧٠٩٠٠١٠٢٨٣٢اره ـن دادنامه شمـ  در ضم
  .افتيت ي قطعيدنظرخواهيتجد
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اره ـده شمـرونـه پـ بيدگـي در رسيدالت ادارـوان عـي ديدوـب ٢٧ه ـشعب: ب
 بهزاد ي با موضوع دادخواست خانم ساناز جعفرزاده با وکالت آقا٩٥٠٩٩٨٠٩٠٠٣٠١٩٠٠

 و به خواسته ابطال ي برق حرارتيرويد ني توليت شرکت مادر تخصصي به طرفيميکر
 به ي برق حرارتيرويد ني تولي شرکت مادر تخصصيباني و پشتيه اداره کل امور اداريابالغ

 ـ ٩٦٠٩٩٧٠٩٠٠٣٠١٣٢٨ دادنامه شماره  به موجب٢٥/١٠/١٣٩٥ ـ ٩٥/ص/١٢٩شماره 
  : صادر کرده استير رأي به شرح ز١/٥/١٣٩٦

 العاده فوق  ٧/١٢/١٣٨٧ ـ ٩٤٥٨/٢١١ شماره ينيکارگز حکم موجب به نکهيا به نظر   
 ١ تبصره موجب به که آنجا از نيبنابرا ،است دهيگرد برقرار نامبرده مورد در ينخبگ ژهيو

 پنجم برنامه قانون ١٨ ماده ي بند و ٨٦ مصوب يشورک خدمات تيريمد قانون ٦٥ ماده
 توجه با و اند گرفته قرار مقنن ييشناسا و تيحما مورد برتر ياستعدادها و نخبگان توسعه

 برتردر استعداد و نخبه يانسان يروين ينگهدار و جذب نامه آيين ٥ ماده موجب به نکهيا به
  ١٥/١/١٣٩٠ ـ ـه ٢٤٧٢٨٥/ت٤٧٠٥٠ شماره نامه بيتصو موضوع يياجرا يها دستگاه

 العاده فوق ازيامت سقف ،نامه آيين نيا موضوع برتر ياستعدادها و نخبگان به رانيوز أتيه
 ٣ ماده در و رديگ يم تعلق يکشور خدمات تيريمد قانون ٦٨ ماده ١٠ بند موضوع ژهيو

 اي اند بوده برتر استعداد و نخبه ،نامه آيين نيا ابالغ از قبل که يکارمندان مذکور نامه آيين
 قرار نامه آيين يايمزا مشمول شوند يم شناخته برتر استعداد و نخبه خدمت نيح در

 خدمات تيريمد قانون دهم فصل شدن يياجرا از شيپ که ينخبگان نيبنابرا اند گرفته
 از مذکور قانون دهم فصل شدن يياجرا با و اند شده يتلق برتر استعداد و نخبه يکشور

 شده قطع آنها ينخبگ العاده فوق مذکور قانون ٧٨ و ١٢٧ مواد ياجرا و ١/١/١٣٨٨ خيتار
 ازيامت سقف افتيدر مستحق االشاره فوق نامه بيتصو ٢ و ٥ مواد به مستنداً است
 به بنا لذا هستند يکشور خدمات تيريمد قانون ٦٨ ماده ١٠ بند موضوع ژهيو العاده فوق

 صيتشخ وارد را يشاک تيشکا بوده مشهود رراتمق و نيقوان از تخلف االشاره فوق جهات
 يادار عدالت وانيد يدادرس نييآ و التيتشک قانون ٦٥ و ١١ و ١٠ مواد به مستندا و

 روزپس ٢٠ مهلت ظرف صادره يرأ .دينما يم اعالم و صادر يشاک تيشکا ورود به حکم
  .باشد مي يادار عدالت وانيد نظر ديتجد محاکم در اعتراض قابل ابالغ از

 به يوان عدالت اداريدنظر دي تجد٢٨ مذکور شعبه ي از رأيدنظر خواهيدر اثر تجد
 مذکور ير رأي با استدالل ز٢٦/٢/١٣٩٧ ـ ٩٧٠٩٩٧٠٩٥٦٣٠٠٦٨٠موجب دادنامه شماره 

  . کند يرا نقض م
 استمرار و يبرقرار نکهيا به نظر مذکور يدنظرخواهيتجد يدعوا خصوص  در 

 به شخصاً است الزم جهت نيبد که بوده نخبگان اديبن دييتأ به منوط نخبگان يايمزا
 که دينما ميتقد متبوع شرکت به و اقدام هيدييتأ اخذ به نسبت و مراجعه نخبگان اديبن
 لذا ندارد وجود زين پرونده در و ننموده ميتقد را مذکور يگواه کنون تا يکتب ابالغ رغميعل
 عدالت وانيد يدادرس نييآ و التيتشک نونقا ٧١ و ١٠ و ٣ مواد زيتجو به مراتبه ب بنا

 رد به حکم دنظرخواستهيتجد دادنامه نقض و يدنظرخواهيتجد رشيپذ ضمن يادار
  .است يقطع يرأ نيا. گردد يم اعالم و صادر تيشکا

اره ـ شمياـه دهـرونـه پـ بيدگـي در رسيدالت ادارـوان عـي ديدوـب ٤٣ه ـشعب: ج
٩٦٠٩٩٨٠٩٥٧١٠٠٣١٠، ٩٦٠٩٩٨٠٩٥٧١٠٠٣٠٨، ٩٥٠٩٩٨٠٩٥٧١٠١٨٥٥ ،
 با ٩٥٠٩٩٨٠٩٥٧١٠١٨٥٤ و ٩٥٠٩٩٨٠٩٥٧١٠١٨٥٩، ٩٥٠٩٩٨٠٩٥٧١٠١٨٥٦
 ي، عليان حسن مرداني و آقايچيم چاي نژاد، مريخيها فاطمه ش موضوع دادخواست خانم

ت يريشرکت مد/ رويت وزارت ني، آرش اخوان ماسوله به طرفيرج رضائي، اياکبر احمد
 شغل العاده فوق بر حذف ي مبنينيبه حکم کارگزران و به خواسته اعتراض يمنابع آب ا

 ـ ٩٦٠٩٩٧٠٩٥٧١٠٠٦٦٠اره ـ شمياـه هـامـوجب دادنـه مـ آن بيرقرارـ و بيـنخبگ
 ـ ٩٦٠٩٩٧٠٩٥٧١٠٠٦٩٣، ١٨/٦/١٣٩٦ ـ ٩٦٠٩٩٧٠٩٥٧١٠٠٦٩١، ١٧/٦/١٣٩٦
 ـ ٩٦٠٩٩٧٠٩٥٧١٠٠٦٦٣، ١٧/٦/١٣٩٦ ـ ٩٦٠٩٩٧٠٩٥٧١٠٠٦٦١، ١٨/٦/١٣٩٦
  : صادر کرده استير رأي به شرح ز١٧/٦/١٣٩٦ ـ ٩٦٠٩٩٧٠٩٥٧١٠٠٦٥٩ و ١٧/٦/١٣٩٦

 ٢١/٧/١٣٨٣ ـ ـه ٣٠٩٨٧ت/١٧٨١٤ ارهـشم هـوبـمص موجب هـب رانـيوز تأـيه
 به ارياخت حق جاديا با مصوبه نيا است؛ نموده يياجرا را نخبگان ژهيو العاده فوق پرداخت
ه ب نخبگان يياستثنا استخدام موضوع است؛ ننموده جاديا يالزام هدف، يها دستگاه
 متن در ازيامت نيمهمتر و نياول استخدام يعموم طيشرا تيرعا بدون يانميپ صورت
 االثر يملغ يکشور خدمات تيريمد قانون شدن يياجرا با مذکور مصوبه ؛باشد مي مصوبه

 صرف است، دهيگرد انيب زين الذکر فوق مصوبه ٥ ماده در که گونه همان است؛ دهيگرد

 يم سال دو هر و نبوده يابد صورته ب   آن يايمزا از استفاده حق موجد ،ينخبگ احراز
 به که ت دولتأيد هيجد مصوبه در گردد، دييأت و يبررس آن احراز طيشرا تداوم ستيبا

 لحاظ نخبگان بر يازاتيامت يکشور خدمات تيريمد قانون از ٦٥ ماده ١ تبصره استناد
 ينيب شيپ بگاننخ يـمل اديبن يوـس از ردـف ينخبگ اعالم و يررسـب شرط است، دهيگرد
 يناش و خدمت طول در ينخبگ يبقا استصحاب امکان دمـع آن از طـمستنب و است شده

 تيعنا با .باشد مي يشاک ييادعا مورد مکتسبه حق يبقا اصل به استناد امکان عدم آن از
 صورت به  متبوع اداره در شانيا يمانيپ استخدام بدون يشاک اشتغال نوع نکهيا به

 طرف دستگاه ،يسو از نخبه جذب نه و يعموم نگرش نيمب خود امر نيا و بوده يقرارداد
 ينم استنباط نخبه عنوان به يريکارگه ب آن از و بوده خدمت بدو از يشاک بر تيشکا

 ينخبگ دييتا عدم وجود با مقررات استناد به ينخبگ العاده فوق قطع و يبرقرار لذا گردد،
 اقدام زمان بر حاکم مقررات اساس بر صالح مرجع عنوان به نخبگان، اديبن يسو از شانيا

 استناد به علت نيبد و نشده داده صيتشخ مربوط يها نامه آيين و قانون مخالف آن قطع به
 عدالت وانيد يدادرس نييآ و التيتشک قانون از ٦٥ و ٥٨ ،١٠ مواد و مذکور مقررات

 خيتار روزاز بيست ظرف يداراص يأر. گردد يم اعالم و صادر تيشکا رد به حکم يادار
  .باشد مي ديوان تجديدنظر شعب در يدنظرخواهيتجد قابل ابالغ،

، ٢٦/٢/١٣٩٧ ـ ٩٧٠٩٩٧٠٩٥٦٣٠٠٦٩١ مذکور به موجب آراء شماره ي رأ
، ٢٦/٢/١٣٩٧ ـ ٩٧٠٩٩٧٠٩٥٦٣٠٠٦٩٠، ٢٦/٢/١٣٩٧ ـ ٩٧٠٩٩٧٠٩٥٦٣٠٠٦٩٣
 و ٢٦/١٢/١٣٩٦ ـ ٩٦٠٩٩٧٠٩٥٩٠٠٩٩٢، ٢٦/٢/١٣٩٧ ـ ٩٧٠٩٩٧٠٩٥٦٣٠٠٦٩٢
 يوان عدالت اداريدنظر دي تجد٢٩ و ٢٨ شعبه ٣/٢/١٣٩٧ ـ ٩٧٠٩٩٧٠٩٥٩٩٠٠٣١١

  ..     د شده استييتأ
وان ين دي با حضور معاون١٨/٤/١٣٩٨خ ي در تاريوان عدالت اداري ديأت عموميه

ل شد و پس از بحث و يوان تشکي و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديعدالت ادار
  .  مبادرت کرده استير به صدور رأي به شرح زت آراءي با اکثريبررس

  
   هيأت عمومييرأ

  .تعارض در آراء محرز است: الف
ه ي و لغـو کليت خـدمات کشـوريري قانـون مـد١٢٧ و ٧٨بـا تـوجه بـه مـواد : ب

ر با قانون مذکور ي و مقررات عام و خاص مغايي اجرايدستگاه ها در ي قبلي پرداختيمبانـ
 يروي ني جذب و نگهدارنامه آيين از ي ناشي نخبگالعاده فوقرداخت  بابت پيحق مکتسب

ران پس از يأت  وزي مصوب ه١٢/٧/١٣٨٣ ـ هـ٣٠٩٨٧ت/١٧٨١٤ نخبه به شماره يانسان
 ي جذب و نگهدارنامه آيين« وجود ندارد و برابر يت خدمات کشوريريب قانون مديتصو

ران در يأت وزي ه١٥/١٢/١٣٩٠ ـ هـ٤٧٠٥ت٢٤٧٢٨٥اره ـبه شم»  نخبهي انسانيروين
 نخبگان، به افراد مشمول ياد ملي بنيد آن از سويي و تأيط نخبگيصورت استمرار شرا

 يت خدمات کشوريري قانون مد٦٨ ماده ١٠ژه موضوع بند ي والعاده فوقاز يسقف امت
 شماره يها  بخشنامهي نخبگان طياد ملينکه بنين حال با توجه به ايدر ع. رديگ يتعلق م

 لي اعالم داشته است به دل١٩/٢/١٣٩٧ ـ ٩٦٩٧٩/١٥ و ٢٥/١٢/١٣٩٥ ـ ٨٦٤٣٨/١٥
 شماره نامه آيين مشموالن ياي، استمرار مزاي نخبگيابي ارزيها ن شاخصييعدم تع

ژه موضوع ي والعاده فوقاز يسقف امت(ران يأت وزي ه١٥/١٢/١٣٩٠ ـ هـ٤٧٠٥ت٢٤٧٢٨٥
د شده است، ي تمد١٣٩٧ان سال يتا پا) يت خدمات کشوريري قانون مد٦٨ ماده ١٠بند 
ه يدييزوم ارائه تأت  از جهت لي بـر رد شکاين هر چند استدالل آراء صادره مبنيبنابرا

ح يازات صحي از امتيمند  نخبگان جهت بهرهياد ملي بني از سويط نخبگياستمرار شرا
 مورد اشاره استمرار يها  بخشنامهي نخبگان طياد مليث که بنين حيکن از اي، لباشد مي
 ١٣٩٧ان سال ياند را تا پا  شدهيي که قبالً به عنوان نخبه شناسايا به افراديداخت مزاپر

ت به شرح مندرج در يجه آراء صادر شده به وارد دانستن شکايمجاز شمرده است در نت
 به ين رأيا. شود يص داده ميح تشخي است صحين معنيد اي که مفيکار در حد گردش

 يوان عدالت اداري دين دادرسييالت و آي قانون تشک٨٩ و ماده ١٢ ماده ٢استناد بند 
 موارد  مربوط درير مراجع اداري و سايوان عدالت اداري شعب دي برا١٣٩٢مصوب سال 

  .مشابه الزم االتباع است
                                                              

  يوان عدالت اداري ديأت عموميس هي  رئ                                                
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