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

تومانتک شماره ۵۱ ۰۰

  ١  قوه قضاييه  ١٧/٦/١٣٩٩  المال در امور اراضي و منابع طبيعي كشور دستورالعمل اجرايي شوراي حفظ حقوق بيت

  )٤(تبصره هاي رئيس مجلس شوراي اسالمي موضوع صدر ماده واحده و    نظريه
  )١٣٨(و يكصد  و سي و هشتم ) ٨٥(قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم « الحاقي به 

  » قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران
  ٢  هيأت وزيران  ١٧/٦/١٣٩٩

  ٣  شعب ديوان عدالت و ساير مراجع اداري  ٣/٤/١٣٩٩   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري٤٩١ الي ٤٩٠هاي  رأي شماره

  ١٢/٦/١٣٩٩  آهن شلمچه تا گذرگاه مرزيامه در خصوص اجراي پروژه خط ريلي حدفاصل ايستگاه فعلي راهن تصويب
ـ وزارت امور اقتصادي   وزارت راه و شهرسازي 

ـ وزارت امور خارجه    سازمان برنامهـ  و دارايي 
   و بودجه کشور

٤  

  ميراث فرهنگي، گردشگريوزارت   ٢٩/٤/١٣٩٩  ردشگري اجراي اقداماتهاي مقرر در سند راهبردي توسعه گ نامه در خصوص كليه دستگاه تصويب
  ٤   و صنايع دستي

ماده واحده قانون بودجه  ) ١٧(تبصره ) ب(نامه اجرايي بند آيين) ١(ماده ) ٣(اصالح بند 
  سازمان برنامه و بودجه کشور   ١٢/٦/١٣٩٩   کل کشور١٣٩٩سال 

  ٤  بنياد شهيد و امور ايثارگران

  
  
  
  

  ١٧/٦/١٣٩٩                                                          ١٠٠/١٠٨٤٢٣/٩٠٠٠رهشما
  جناب آقاي اكبرپور

  رئيس محترم هيأت مديره و مديرعامل روزنامه رسمي كشور
 ١٧/٦/١٣٩٩ مورخ ١٠٠/١٠٨١٣١/٩٠٠٠تصوير دستورالعمل اجرايي شماره 

المال در امور اراضي و  وراي حفظ حقوق بيتش«رياست محترم قوه قضائيه در خصوص 
  .گردد جهت استحضار به پيوست ايفاد مي» منابع طبيعي كشور

  مديركل دبيرخانه قوه قضائيه ـ دكتر محسن محدث
  

  ١٧/٦/١٣٩٩                                                          ١٠٠/١٠٨١٣١/٩٠٠٠رهشما
  المال در امور اراضي قوق بيتدستورالعمل اجرايي شوراي حفظ ح

   و منابع طبيعي كشور
 ي کشور و حفظ کاربريعي و منابع طبي و دولتي ملي حفاظت از اراضيدر راستا

 و يب و تصرف اراضي از تخريريشگي و پيت از حقوق عمومي و حماي کشاورزياراض
 و ي اسالمي جمهوري قانون اساس١٥٦ و ٥٠، ٤٩، ٤٥ اصول ي و در اجرايعيمنابع طب

 و ضرورت تكميل اعضاء ١٣٨٣المال در سال  به دنبال تشكيل شوراي حفظ حقوق بيت
 و يالمال در امور اراض تي حفظ حقوق بي شوراييدستورالعمل اجرا«و فعال شدن شورا 

  . استي، به شرح مواد آت» کشوريعيمنابع طب

راستاي هاي الزم در  گذاري، هماهنگي امور و پيشگيري منظور سياست  بهـ١ماده
حفظ حقوق عامه و برخورد قانوني با اشخاصي که بدون مجوز قانوني، اقدام به تصرف، 
تخريب و تجاوز به اراضي و امالک دولتي، عمومي، موقوفات، منابع طبيعي، انفال، بستر 

هاي قانوني  ها، انهار و سدهاي کشور و حريم سارها، مسيل ها، اراضي ساحلي، چشمه رودخانه
هاي مواد سوختي و امثال آنها  ها، خطوط انتقال نيرو و لوله ها، اتوبان و بزرگراه راهآنها، حريم 

کنند و يا آن که بدون مجوز  نمايند يا با سندسازي اقدام به تصاحب و يا تصرف اراضي مي مي
ها و مراتع  ها، فضاي سبز، جنگل هاي زراعي، باغ قانوني و مغاير با منافع عمومي، کاربري زمين

المال در امور اراضي و منابع طبيعي کشور  دهند، شوراي حفظ حقوق بيت ر را تغيير ميکشو
  .شود شود، تشکيل مي که از اين پس به اختصار شورا ناميده مي

  : شورا عبارتند ازي اعضاـ٢ماده
  ؛)س شورايير(ه ييس قوه قضاييـ ر الف
  ه؛ييقضا س قوهييـ معاون اول ر ب
  ؛) شوراريدب(ـ دادستان کل کشور  پ

  ت ـ سخنگوي قوه قضاييه ؛
   کل کشور؛يس سازمان بازرسييـ ر ث
  س سازمان ثبت اسناد و امالک کشور؛ييـ ر ج
  ر اطالعات؛يـ وز چ
  ر کشور؛يـ وز  ح
  ؛ير جهاد کشاورزيـ وز  خ
  ؛ير راه و شهرسازيـ وز د

 ١٣٩٩  ماه شهريورنوزدهم شنبهچهار 
 

 ٢١٩٨٦ شماره ششمسال هفتاد و 

)١٣١٤( 
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   وزير نيرو ذ ـ
  ور؛ست کشيط زيس سازمان حفاظت محييـ ر ر
  ران؛ي اي اسالمي جمهوري انتظاميرويـ فرمانده ن ز
  ؛يس سازمان اطالعات سپاه پاسداران انقالب اسالمييـ ر ژ

  .عالي استانها  دبير شوراي س ـ
  .است شورا را برعهده دارديه، رييس شورا، معاون اول قوه قضايياب ري در غـ ١تبصره
  .ديربط دعوت نما يمقامات ذر يتواند از سا ير شورا حسب مورد مي دبـ٢ تبصره
 يي در هر استان، شورايجاد هماهنگي شورا و ايها استي سيمنظور اجرا  بهـ٣ماده

 کشور يعي و منابع طبيالمال در امور اراض تي استاني حفظ حقوق بيتحت عنوان شورا
  :گردد يل مير تشکيب زيشود با ترک يده مي نامي استانين پس شورايکه از ا

  ؛)س شورايير( استان يدادگسترس کل ييـ ر الف
  ـ يكي از معاونين استاندار به انتخاب وي؛ ب
  ؛) ر شورايدب( و انقالب مرکز استان يـ دادستان عموم پ
   استان؛يرکل سازمان بازرسيـ مد ت
  رکل اطالعات استان؛يـ مد ث

   استان؛ي انتظاميرويـ فرمانده ن ج 
  س سازمان اطالعات سپاه استان؛ييـ ر چ
  ردار شهرستان مرکز استان؛ـ شه ح
  ؛يزداري و آبخيعيرکل منابع طبيـ مد خ

   استان؛يس سازمان جهاد کشاورزييدـ ر
   استان؛ير کل راه و شهرسازيذـ مد
  رکل ثبت اسناد و امالک استان؛يرـ مد
  ست استان؛يط زيرکل حفاظت محيزـ مد

   استان؛ير امور اراضيـ مد ژ
  .س ـ مدير آب منطقه اي استان

ـ  هتبصر    .عمل آورد تواند از ساير مقامات استاني دعوت به شوراي استاني حسب مورد مي 
  :ر استي به شرح زي استانيف شوراي وظاـ٤ماده
  ها؛ ف محوله به دستگاهي قانون و وظاي الزم در جهت اجرايها يـ انجام هماهنگ الف
مذكور در ال ن با مرتكبين اعمي برخورد قاطع و مطابق قوانينه برايجاد زميـ ا ب

   اين دستورالعمل ؛١ماده
   استان؛يعي و منابع طبيت اراضين وضعي آخريـ کسب اطالع و بررس پ
هاي واصل شده به شوراي استاني درخصوص متجاوزان به انفال،  ـ  بررسي گزارش ت

موضوع اصل چهل و پنجم قانون اساسي، اراضي، امالک دولتي و عمومي، منابع طبيعي و 
ها و  برداري از جنگل ها، موضوع قانون زمين شهري، قانون حفاظت و بهره  باغفضاهاي سبز و

مراتع، اليحه قانون حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها، قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و 
ها، قانون آب و نحوه ملي شدن آن، قانون توزيع عادالنه آب و ساير قوانين و مقررات مربوط و  باغ

کنندگان از اسناد مجعول و معرفي آنان به مراجع قضايي و پيگيري   استفادهجاعالن اسناد و
  موضوع جهت انجام اقدامات الزم از طريق مجاري قانوني تا رفع تجاوز؛

ها،  ، باغيعيب منابع طبي از تخريري الزم در جهت جلوگيها يـ انجام هماهنگ ث
  ها؛  باغ وي زراعيرمجاز اراضي غيها ير کاربريي سبز و تغيفضاها

 از يري حفاظت و جلوگير الزم برايرانه و اتخاذ تدابيشگي پيها ن روشييـ تع ج
  ؛يعي و منابع طبيب اراضيتصرف و تخر

   مناسب؛ي و ارائه راهکارهاي قانوني خألهايي، شناسايشناس بيـ آس چ
ها و اقدامات  تيف، مأموري مصوبات شورا و انجام وظاي در اجرايجاد هماهنگيـ ا ح

  ربط؛ ي ذييجع اجرامرا
ـ بررسي برنامه   .هاي اجرايي عضو درخصوص موارد مزبور ها و پيشنهادات دستگاه ها، طرح خ 

ک از اعضا و موافقت ي هر يبار و با تقاضا کي جلسات شورا هر شش ماه  ـ٥ماده
  .شود  ميليالعاده تشک ه به نحو فوقييقضا س قوهيير

ر ي دبيبا دعوت کتب بار کيو ماه  حداقل هر دي استاني جلسات شورا ـ٦ماده
 از اعضا و يکيشنهاد يالعاده با پ ل جلسه فوقيتشک. ل خواهد شديشوراي مذكور تشک

  . بالمانع استي استانيس شوراييب ريتصو
ابد و ي يت مي جلسات شورا و شوراي استاني با حضور دو سوم اعضا رسمـ٧ماده

  .ت حاضران مالک اعتبار استينظر اکثر
ر زير مجموعه شورا و شوراي استاني، دبيرخانه اي متشکل از تعداد کافي  د ـ٨ماده

شود که عهده دار   ميکارمند و کارشناس قضايي و اداري زير نظر دبير شوراي مربوط تشکيل
باشد و مسئول دبيرخانه   ميمسئول دبيرخانه شورا، معاون حقوق عامه دادستان کل کشور

  .شود  ميمندان مجرب توسط دبير شورا منصوبشوراي استاني از بين قضات يا کار
باشد حسب  هاي کارشناسي و تخصصي مي  در موارد خاص که نياز به بررسيـ٩ماده

هاي  آن، موضوعات مربوط در کميسيون تشخيص رييس شورا يا شوراي استاني يا دبير

 يا تعدادي از االختيار و ثابت هر يک از اعضاي شورا کارشناسي فرعي، متشکل از نمايندگان تام
تواند از  صورت نياز مي کميسيون در. شود نمايندگان حقوقي نهادهاي عضو، تشکيل مي

کارشناسان و متخصصان ساير ادارات و نهادها و حسب مورد از کارشناسان رسمي دادگستري 
  .دعوت به همکاري نمايد

ان ير پا اعضا دير شورا موظف است عالوه بر ارسال مصوبات شورا برايدبـ ١٠ماده
  .م کنديه تقدييقضا س قوهييهر سال گزارش عملکرد ساالنه شورا را به ر

 و انقالب، ي عمومي از دادسراهاي مکلف است شعبيس کل دادگستريي رـ١١ماده
ات مربوط، مطابق ي و شکاي به دعاويدگيدنظر استان را جهت رسي و تجديمحاکم بدو

  . اختصاص دهد٢٨/٢/١٣٩٨ مصوب يي مراجع قضايل شعب تخصصيوه تشکينامه ش نييآ
 يها تيان هر سال، گزارش فعالي مکلف است در پاي استانيس شورايي رـ١٢ماده

  .ر شورا منعکس کنديج اقدامات را به دبي نتايبند انجام شده و جمع
ز ي ني استانير شوراي دب،ربط ي ذيي اجرايها  عالوه بر مسؤوالن دستگاهـ١٣ماده

  .دينما ي ميريگيربط پ ي ذي را در واحدهاي استاني شوراي مصوبات ابالغياجرا
االجراي قضايي براي خلع يد، رفع تصرف، قلع و قمع مستحدثات،   اجراي آراء الزمـ١٤ماده

  .فوريت انجام خواهد شد امحاء آثار تصرف، ابطال معامالت و ابطال اسناد صادره و غيره به
ن يي، نظارت و تعيريگيپ، ي در جهت هماهنگي استانيمات شوراي تصمـ١٥ماده

مات اين شورا ينفع نسبت به تصم يچنانچه اشخاص ذ. ل امور استيو تسهها   هيرو
 و در صورت يق دادستان کل کشور مورد بررسي داشته باشند مراتب از طرياعتراض
ص خالف قانون يا مقررات بودن آن، تصميم مذكور توسط دادستان كل كشور به يتشخ

  . واهد شد تا نسبت به لغو آن اقدام نمايدشوراي مذكور اعالم خ
ب يبه تصو ١٥/٦/١٣٩٩خ ي تبصره در تار٣ ماده و ١٦ن دستورالعمل با ي اـ١٦ماده

 يب، تجاوز و تصرف اراضي از تخريريشگي پييد و دستورالعمل اجرايه رسييقضا س قوهيير
  .شود ي مي ملغ٢٢/٩/١٣٨٣ مصوب يعيو منابع طب

  اهيم رئيسيرئيس قوه قضاييه ـ سيدابر
  

) ٤( موضوع صدر ماده واحده و تبصره ي اسالميس مجلس شوراي رئ   هاي يهنظر
  )٨٥( هشتاد و پنجم اصولقانون نحوه اجراء «  به يالحاق

  »راني اي اسالمي جمهوريقانون اساس) ١٣٨( و هشتم يكصد و سيو 
                                                                                                                            ١     

  
  ١٧/٦/١٣٩٩                                                                      هـ ب/٣٩٤٤٤رهشما

 والمسلمين جناب آقاي دكتر روحاني االسالم حجت
  راني اي اسالمياست محترم جمهورير

 هـ٥٧٢٤١ت/٤٥٥٩١نامه هيأت محترم وزيران به شماره  صويب ترونوشتبازگشت به 
قانون برنامه ) ٧٠(ماده» ب«بند» ٥« جزءيينامه اجرا نييآ«: ، موضوع٢٩/٠٤/١٣٩٩مورخ 

، متعاقب »راني اي اسالمي جمهوري و فرهنگي، اجتماعيپنجساله ششم توسعه اقتصاد
 و »بات دولت با قوانينهيأت بررسي و تطبيق مصو«ها و اعالم نظر مقدماتي  بررسي

 قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم«الحاقي به ) ٤(مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره
 جمهوري اسالمي ايران و اصالحات  قانون اساسي) ١٣٨(و يكصد و سي و هشتم) ٨٥(

زم مراتب متضمن اعالم نظر قطعي جهت اقدام ال  آن،  نامه اجرايي آيين) ١٠(و ماده» بعدي
بديهي است پس از . گردد  قانوني و اعالم نتيجه به اين جانب ابالغ مي در مهلت مقرر

قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است،  انقضاي يك هفته مهلت مقرر در 
  .االثر خواهد بود ملغي

مصوب  ـ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه) ٧٠(ماده» ب«بند» ٥«نظر به جزء«
م در کشور، ي مقي افراد خارجيمه سالمت برايپوشش ب«: دارد يکه مقرر مـ ١٣٩٥

، » استي وزارت کشور، الزاميد دفتر اتباع خارجيي مورد تأيازجمله پناهندگان گروه
ک سال مجوز اقامت در ي گذرنامه که حداقل ي داراي و افراد خارج...«هذا، عبارت يعل

م يت دامنه شمول قانون، افراد مقيجاد محدوديکه با اث ين حياز ا» کشور را داشته باشند
  ».قانون  استمغاير  داند، ي مندرج در قانون نميايک سال را مشمول مزاير يز

  رئيس مجلس شوراي اسالمي ـ محمدباقر قاليباف
                          

       
  ١٧/٦/١٣٩٩                                                                      هـ ب/٣٩٤٨٤رهشما

 والمسلمين جناب آقاي دكتر روحاني االسالم حجت
  رياست محترم جمهوري اسالمي ايران

 هـ٥٥١٠٢ت/٢٢٤٠٣نامه هيأت محترم وزيران به شماره   تصويبرونوشتبازگشت به 
  ، متعاقب »ي ورزشيونهاي فدراسيين ساز و کار اجراييتع«: ، موضوع٠٧/٠٣/١٣٩٩مورخ 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .باشد هاي فوق مربوط به ترتيب درج در روزنامه رسمي كشور مي ـ توضيح اينكه شماره١

٩٥٣ 

٩٥٢ 
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 و مستنداً به »هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين«ها و اعالم نظر مقدماتي  بررسي
و يكصد و ) ٨٥(قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم«ه الحاقي ب) ٤(صدر ماده واحده و تبصره

) ١٠(و ماده»  جمهوري اسالمي ايران و اصالحات بعدي قانون اساسي) ١٣٨(سي و هشتم
 قانوني و  مراتب متضمن اعالم نظر قطعي جهت اقدام الزم در مهلت مقرر  آن،  نامه اجرايي آيين

يهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در بد. گردد اعالم نتيجه به اين جانب ابالغ مي
  .االثر خواهد بود قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي 

 يردولتي غيماده واحده قانون فهرست نهادها و موسسات عموم» ١١«تبصره بند«
. »دياهد رسران خويأت وزيب هيبه تصو.. .ي ورزشيها ونياساسنامه فدراس«: دارد يمقرر م

ارات، ياهداف، وظائف و اخت«مصوبه فوق، امور مربوط به » ٣«و» ٢«ياز آنجا که بندها
ت يون را با وجود برخوردار بودن از ماهيچند فدراس» يب مجمع عمومي و ترکيريعضوگ

ران به دستورالعمل وزارت ورزش و جوانان محول کرده، از يأت وزي هي، به جايا اساسنامه
  ».قانون  استمغاير ب اساسنامه، ي مرجع تصور درييث تغيح

  رئيس مجلس شوراي اسالمي ـ محمدباقر قاليباف
  

  ٢٧/٥/١٣٩٩                                                                          ٩٨٠٣٧٤٦رهشما
  بسمه تعالي

  جناب آقاي اكبرپور
  جمهوري اسالمي ايرانمديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي  رئيس هيأت

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه  رأي يك نسخه از
 جهت درج در ٣/٤/١٣٩٩مورخ   ٩٩٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٠٤٩١و  ٩٩٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٠٤٩٠

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

  
  ٤٩١ ـ ٤٩٠ :ماره دادنامهش       ٣/٤/١٣٩٩: امهخ دادنتاري

  ٩٨٠٤٢٢٩ و ٩٨٠٣٧٤٦: رونده پشماره
  يوان عدالت اداري ديأت عمومي ه:مرجع رسيدگي

   شهر قمي اسالميس شوراي رئ:تعارضکننده  اعالم
    يوان عدالت اداري اعالم تعارض در آراء صادر شده از شعب د:موضوع

 ي شهر قم مبني اسالمي شوراينفر از اعضا در خصوص دادخواست دو :گردش کار
مندرج در احکام کارگزيني شهردار قم در حق ) تفاوت تطبيق (٢ جذب العاده فوقبر احتساب 

  .اند جلسه اعضاي شوراهاي اسالمي شهر، شعب ديوان عدالت اداري آراء معارض صادر کرده
  :ر استيو مشروح آراء به قرار زها  گردش کار پرونده

 به پرونده شماره يدگي در رسيوان عدالت اداري دي بدو٤٥  شعبه:الف
ـ ١ت ي عباس کمال زاده به طرفي با موضوع دادخواست آقا٩٦٠٩٩٨٠٩٠٤٢٠٢٢١٥

 حق التفاوت مابه قم و به خواسته الزام به پرداخت يشهردارـ ٢ شهر قم ي اسالميشورا
در خصوص حکم  قم ي استانداري بر اساس احکام ابالغ١٣٩٥ و ١٣٩٤الجلسات سال 

 ٩٧٠٩٩٧٠٩٠٤٢٠٢٥٠٦ به موجب دادنامه شماره ١٣٩٥ و ١٣٩٤حقوقي شهردار در سالهاي 
  :  صادر کرده استير رأي به شرح ز١١/٩/١٣٩٧ ـ

در خصوص دادخواست تقديمي آقاي عباس کمال زاده به طرفيت خواندگان 
ذکر، با بررسي، تدقيق ال مارالذکر به خواسته الزام طرفهاي شکايت به شرح فوق) عنهما مشتکي(

و مداقه جميع اوراق و محتويات پرونده، مفاد دادخواست تقديمي و التفات به اليحه دفاعيه 
تقديمي از ناحيه طرف شکايت به شرح مثبوت و مندرج در جوف پرونده و مستندات ابرازي 

سازمان  مديرکل دفتر نوسازي، تحول اداري و فناوري اطالعات ٢٤/٩/١٣٩٥تصوير نامه مورخ 
هاي کشور و اينکه تخلف از قـوانين و مقررات از ناحيه طرف شکايت  ها و دهياري شهرداري

 احراز نگرديد و اينکه شاکي، دليل، مدرک يا هاي به عمل آمده براي اين مرجع در بررسي
مستند متقني که داللت به صحت ادعاي وي و استحقاقش و نيز تخلف طرف شکايت از 

باشد ارائه ننموده است عليهذا نظر به مراتب معنونه و به مستفاد از قاعده قوانين و مقررات 
شکايت و ادعاي شاکي را وارد و محرز ندانسته به استناد اصل » المدعي البينه علي«فقهي 
 قانون تشکيالت و ٦٥ و ٦٠، ٥٨، ١٧، ١٠، ١ قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران و مواد ١٧٣

رأي صادره ظرف . نمايد  اداري، حکم به رد شکايت صادر و اعالم ميآيين دادرسي ديوان عدالت
بيست روز براي اشخاص مقيم ايران و دو ماه براي اشخاص مقيم خارج از کشور از تاريخ ابالغ 

  .باشد قابل تجديدنظر در شعب تجديدنظر ديوان عدالت اداري مي
 شعبه ٢٢/٤/١٣٩٨ ـ ٩٨٠٩٩٧٠٩٥٥٩٠١١٧٨ شماره ي مذکور به موجب رأيرأ

  .د شده استيي تأيوان عدالت اداريدنظر دي تجد٢٦
 به پرونده شماره يدگي در رسيوان عدالت اداري دي بدو٤٥ شعبه :ب

 يت شوراي به طرفيد روحاني سعي با موضوع دادخواست آقا٩٦٠٩٩٨٠٩٠٤٢٠٢٢١٧
ر يلسات از ت حق جالتفاوت مابه قم و به خواسته الزام پرداخت يشهردار ـ  شهر قمياسالم
 قم به موجب دادنامه شماره ي بر اساس ابالغ حکم شهردار١٣٩٥ت اسفند ي لغا١٣٩٤ماه 

  : صادر کرده استير رأي به شرح ز٢٧/٣/١٣٩٧ ـ ٩٧٠٩٩٧٠٩٠٤٢٠٠٩٥٦

در خصوص دادخواست تقديمي آقاي سعيد روحاني به طرفيت شوراي اسالمي شهر قم 
ررسي، تدقيق و مداقه جميع اوراق و محتويات پرونده، ـ شهرداري قم به خواسته مارالبيان، با ب

مفاد دادخواست تقديمي و مفاد و محتواي اليحه دفاعيه تقديمي از ناحيه طرف شکايت به 
شرح مثبوت و مندرج در جوف پرونده و مستندات ابرازي پيوست و اينکه تخلف از قوانين و 

هاي به عمل آمده احراز نگرديده و  يمقررات از ناحيه طرف شکايت براي اين مرجع در رسيدگ
اينکه شاکي، دليل، مدرک يا مستند متقني که داللت به صحت ادعاي وي و استحقاقش و نيز 
تخلف طرف شکايت از قوانين و مقررات نمايد ارائه ننموده است عليهذا نظر به مراتب معنونه و 

اکي را وارد و محرز ندانسته به شکايت و ادعاي ش» البينه علي المدعي«التفات به قاعده فقهي 
 قانون ٦٥ و ٦٠، ٥٨، ١٧، ١٠، ١ قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران و مواد ١٧٣استناد اصل 

رأي . نمايد تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري، حکم به رد شکايت صادر و اعالم مي
ص مقيم خارج از کشور از صادره ظرف بيست روز براي اشخاص مقيم ايران و دو ماه براي اشخا

  .باشد تاريخ ابالغ قابل تجديدنظر در شعب تجديدنظر ديوان عدالت اداري مي
 شعبه ١١/١٢/١٣٩٧ ـ ٩٧٠٩٩٧٠٩٥٦٠٠٣٧٩٨ شماره ي مذکور به موجب رأي  رأ

  .د شده استيي تأيوان عدالت اداريدنظر دي تجد٢٧
 از يکي يدالت اداروان عي دين دادرسييالت و آي قانون تشک٧٥ ماده يدر اجرا  

  تجديدنظر٢٧ شعبه ١١/١٢/١٣٩٧ ـ ٩٧٠٩٩٧٠٩٥٦٠٠٣٧٩٨کننده رأي شماره قضات صادر
 به آن به شعبه يدگيکند و رس  مي مذکور اعالم اشتباهي نسبت به رأيوان عدالت اداريد
موجب دادنامه شماره  ن شعبه بهيشود و ا  مي ارجاعيوان عدالت اداريدنظر دي تجد٢٥

   :کند  مي مبادرتير به صدور رأي به شرح ز٢٦/٥/١٣٩٨ ـ ٩٨٠٩٩٧٠٩٥٥٨٠٢٥٥٠
نامه حقوق و مزاياي شهرداران مصوب   آيين١ الحاقي به ماده ٧بر اساس تبصره : اوالً

که تابع ... هاي دولتي يا  ها، مؤسسات و سازمان افرادي که از وزارتخانه:  مقرر گرديده١٥/٩/١٣٨٣
 به صورت مأمور متصدي سمت ١٣٧٠ان دولت مصوب قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکن

وق و فوق شوند در صورتي که حقوق و فوق شهردار مي ـان از مجموع حـق هاي  العاده العاده شغل آن
ـافت خواهند نمود که در  دريافتي از دستگاه اجـرايي متبوع قبلي کمتر شود تفاوت تطبيق دري

نامه نحوه پرداخت  به موجب آيين: ثانياً. گردد العاده جذب درج مي حکم کارگزيني به عنوان فوق
 هيأت وزيران حق جلسه ٢/٩/١٣٨٤حق جلسه و مزايا به اعضاي شوراهاي اسالمي مصوب 

اعضاي شورا هر ساعت يک شصتم حقوق و مزاياي شهردار همان شهر منهاي حق عمران تعيين 
ن مستثني گرديده بنابراين عليهذا نظر به اينکه در پرداخت حق جلسات فقط حق عمرا. گردد مي

شود اعم از اينکه بيشتر بودن حقوق دريافتي قبلي شهردار ناشي از  العاده جذب نيز مي شامل فوق
عضويت در هيأت علمي باشد يا عوامل ديگر مؤثر بوده باشد قابل احتساب در پرداخت حق 

تنظيمي قابل باشد حق الزحمه ساعات حضور در جلسات نيز مطابق قراردادهاي  جلسات مي
 هيأت عمومي با پذيرش ٧/٦/١٣٩٦ـ  ٥٣٧پرداخت است عليهذا با عنايت به دادنامه شماره 

 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري ضمن نقض ٧٥درخواست اعمال ماده 
 به تبع آن با نقض دادنامه تجديدنظر خواسته به شماره ١١/١٢/١٣٩٧ـ  ٣٧٩٨دادنامه شماره 

ـ ٩٥٦   .رأي صادره قطعي است. گردد  حکم به ورود شکايت شاکي صادر و اعالم مي٢٧/٣/١٣٩٧ 
وان ين دي با حضور معاون٣/٤/١٣٩٩خ 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 استيرأر به صدور يت آراء به شرح زي با اکثريبررس

   هيأت عموميرأي
 تعارض در آراء صادر شده به رد شکايت و رأي صادر شده به وارد دانستن شکايت: الف

  .شرح مندرج در گردش کار محرز است به
وجه به اينکه اوالً: ب ـا ـت  قانون اصالح موادي از ٢ مکرر ٧٨ الحاقي به ماده ٩مطابق بند : ب

ـاب شهرداران مصوب قانون تشکيالت، وظايف و  انتخابات شوراهاي اسالمي کشور و انتخ
ي،  آيين٢٧/٨/١٣٨٦ مالي  امور  تعداد و نحوه تشکيل جلسات شوراها و   تشکيالتي و نامه سازماـن

ه اعضاي  دبيرخانه، کليه شوراها و تعداد کارکنان آنها و هزينه هاي مربوط و هـرگونه پرداختي ـب
بکارگيري کارکنان و . رسد ستانها تهيه و به تصويب هيأت وزيران ميشوراها توسط شـوراي عالي ا

 تصويب نامه شماره ٦باشد و بر اساس ماده  نامه ممنوع مي هرگونه پرداختي خارج از اين آيين
 هيأت وزيران مقرر شده بود پرداخت حق جلسه به اعضاي ٢٨/٩/١٣٨٤هــ  ٣٣٩٠٣ ت٥٩٨٦٨

 حقوق و مزاياي شهردار همان شهر بدون احتساب ٦٠/١«شوراهاي شهر باالي يک ميليون نفر 
ـ ٥٢٩١٦ت١٠١٥١٤باشد که اين مقرر نيز به موجب تصويب نامه شماره  مي» حق عمران  

هيأت وزيران اصالح و ميزان حق الجلسه اعضاء شوراهاي شهر در حال حاضر در ١٦/٨/١٣٩٦
.  موضوعيت ندارد٦٠/١ول شود و اعمال فرم کليه موارد به صورت ريالي و ثابت محاسبه مي

نامه حقوق و مزاياي شهرداران موضوع   آيين١ الحاقيه ماده ٧تفاوت تطبيق مقرر در تبصره  :ثانياً
 هيأت وزيران پرداخت جبراني خاص به ١٥/٩/١٣٨٣هــ  ٣٠١١٩ت ٥٢٢٦٣تصويب نامه شماره 

بيشتر بوده و به طور شهرداراني بوده است که حقوق مزاياي آنها قبل انتصاب به عنوان شهردار 
شده است و ارتباطي به  هاي بعدي به آنها پرداخت مي موقت تا استهالک با افرايش حقوق

بنابراين با در نظر گرفتن اينکه . الجلسه اعضاء شوراي شهر نداشته است احتساب آن محاسبه حق
مندرج در منتفي است رأي به رد شکايت به شرح   در حال حاضر موضوعا٦٠/١ًفرمول محاسبه 

قانون  ٨٩ و ماده ١٢ ماده ٢بند اين رأي به استناد . گردش کار صحيح و موافق مقررات است
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 براي شعب ديوان عدالت اداري ١٣٩٢مصوب سال  تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري
  .و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه الزم االتباع است

    يوان عدالت اداري ديأت عموميه                                                  
  ي اشراقي عليمرتض ـ يوان عدالت اداري دييمعاون قضا

  
  ١٦/٦/١٣٩٩                                                             ـ ه٥٧٩٨٥ت/٦٦٣٣٥رهشما

آهن راه يستگاه فعلي حدفاصل ايلي پروژه خط رياجرا در خصوصنامه  تصويب
  يشلمچه تا گذرگاه مرز

  ي وزارت راه و شهرساز
 يي و دارايوزارت امور اقتصاد
   وزارت امور خارجه

 سازمان برنامه و بودجه کشور
 مورخ ٠٢/١٠٠/٧٠١٨٥شنهاد شماره ي به پ١٢/٦/١٣٩٩وزيران در جلسه هيأت 

 ي عمرانيهاژه و به استناد ماده واحده قانون احداث پروي وزارت راه و شهرساز١١/٦/١٣٩٩
ـ ١٣٦٦مصوب  ـ  کشوري و پولير منابع ماليها و ساق مشارکت بانکي از طريبخش راه و ترابر  

ران و ي اي اسالمين جمهوريشملچه ب ـ آهن بصرهادداشت تفاهم احداث پروژه راهي يو در اجرا
 :ب کرديتصوشود، يده مينام" ادداشت تفاهمي"نامه به اختصار بين تصوي عراق که در ايجمهور
نامه بين تصوي حمل و نقل کشور که در ايربناهايشرکت ساخت و توسعه ز ـ١

نامه بين تصوي که در اي از وزارت راه و شهرسازيندگيشود، به نمايده مي نام"شرکت"
 يستگاه فعلي حدفاصل ايلي پروژه خط ري اجرايشود مجاز است برايده مي نام"وزارت"

 تا بصره به طول يلومتر و از گذرگاه مرزيک) ٣( به طول يمرزآهن شلمچه تا گذرگاه راه
 بر يراني کشتيهاچهيآهن توأم با اجرا و احداث پل بزرگ با درل راهيلومتر ريک) ٣٣(

نامه بين تصويورو که در اي) ١٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠(ون يليکصد مي يبياروندرود، با برآورد تقر
  ل مطالعات، ي، تکمي، انجام طراحيلن منابع مايشود، شامل تأميده مي نام"پروژه"

ات بر ي، مالي، خدمات نظارت، کسورات قانونيفيک) کنترل(ش ي، واپايخدمات مهندس
، ي ستاديهانهي نشده، هزينيبشي پيهانهي، هزيمه تمام خطر مهندسيارزش افزوده، ب
 ييامه اجراننييآ) ٢(ماده ) الف( و انتقال آن در قالب بند يبردار، بهرهياحداث، نگهدار

ر منابع يها و ساق مشارکت بانکي از طري بخش راه و ترابري عمرانيهاقانون احداث پروژه
 ٢٦/١/١٣٩٤هـ مورخ ٥١٣٢١ت/٧٥٠٥نامه شماره بي کشور موضوع تصوي و پوليمال

آهن  از راهيبردار و بهرهي با شرکت پروژه احداث، نگهدارينسبت به انعقاد قرارداد واگذار
شرکت "نامه بين تصوينان فدک که در ايآفر شرکت ارزشيصره به سهامدارب ـ شملچه

  .دين و مقررات مربوط اقدام نمايت قوانيشود، با رعايده مي نام"طرف قرارداد
 ياز براي مورد نياز منابع مال%) ١٠٠(ن صد درصد يدار تأمشرکت طرف قرارداد عهده ـ٢

  . ها استنهيه حساب کامل هزي و تسويبردارله بهره خاص آن تا مرحيسات جانبي پروژه، تأسياجرا
ل ي پروژه را به همراه تحليمت اجرايشنهاد قيشرکت طرف قرارداد مکلف است پ ـ٣

 طرح ينه اجرايهز. ديه نمايه و ارايمت مربوط براساس طرح مصوب شرکت تهيق) زيآنال(
 شرکت يين اجرامانکارايا پيمانکار يشده توسط پم ي تنظيهاتيبراساس صورت وضع
 شرکت طرف قرارداد يگذارهيزان سرماي محاسبه ميد بوده و مبناييطرف قرارداد مورد تأ

ه يدييادداشت تفاهم نسبت به اخذ تأي) ٥(ز موظف است به استناد ماده يوزارت ن. باشديم
 .دي اقدام نماي پروژه از طرف عراقيمت اجرايق

باشد يه برعهده شرکت طرف قرارداد م و مطالعات پروژيانجام امور طراح ـ١تبصره
ادداشت تفاهم جزو ي) ٤(ماده ) ٣(ت مفاد بند يز با رعاي مرتبط با آن نيهانهيکه هز

  .شودي پروژه منظور ميگذارهي قابل قبول سرمايهانهيهز
مه سهم کارفرما، يات بر ارزش افزوده، بي پروژه مانند مالي اجرايهانهير هزيسا ـ٢تبصره
  .شودي قابل قبول پروژه محسوب ميهانهيران و عراق جزو هزي در ايکعوارض گمر
، يامهي بيها صورت گرفته توسط شرکتيگذارهيمه سرمايدر صورت ب ـ٣تبصره

  .شودي قابل قبول طرح منظور نميهانهي مربوط جزو هزيهانهيهز
حداث و سال مشتمل بر دو سال دوره مطالعه و ا) ٥٢( معادل يطول دوره واگذارـ ٤

 طرح مستهلک نشده باشد به طول يهانهي خواهد بود و چنانچه هزيبردارسال دوره بهره) ٥٠(
در طول .  طرح افزوده خواهد شديهانهي تا استهالک کامل هزيبردار منافع بهرهيمدت واگذار
ش  مندرج در گزاري پروژه از جمله عوارض ارزيبردارد حاصل از بهرهيه عواي کليدوره واگذار

ده است، متعلق به شرکت طرف ي رسير راه و شهرسازيب وزيدرآمد پروژه که به تصو ـ نهيهز
 صورت گرفته در يهاينيبشيدات پروژه به نسبت پيان عاي که جريقرارداد بوده و در صورت

ماده ) ٥( مواجه شود، وزارت در چهارچوب تبصره يدرآمد مصوب با کسر ـ نهيگزارش هز
ر يها و ساق مشارکت بانکي از طري راه و ترابري بخشي عمرانيها پروژهواحده قانون احداث

 متعهد به پرداخت يد و طرف عراقينماياقدام م ـ ١٣٦٦مصوب  ـ  کشوري و پوليمنابع مال
  .ران خواهد بودي اي اسالمي موضوع تبصره مذکور به دولت جمهوريمنابع مال
 معادل نه درصد يدر دوره واگذار شرکت طرف قرارداد يگذارهينرخ سود سرما ـ ٥

  . در زمان انعقاد قرارداد استيارز%) ٩(

 قابل استهالک پس از اضافه کردن يگذارهي ساالنه مانده سرمايروزرسانبه  ـتبصره
رات پروژه در طول همان دوره که توسط شرکت طرف قرارداد انجام ي و تعمي نگهداريهانهيهز

  .رديگي هر سال صورت مي در ابتدايارز%) ٩(رصد  نرخ سود نه ديشده است، بر مبنا
 از يبردار، منافع بهره)مصوب(ه و سود مورد انتظار يپس از بازگشت کامل سرما ـ ٦

 و ين فنيت موازي قرارداد و با رعايهاوستي خاص آن براساس پيسات جانبيپروژه و تأس
  .شوديمنتقل م وزارت، به وزارت يها و مقررات صادره از سومفاد دستورالعمل

 به نام يگذارهينامه سرمامهيران موظف به صدور بيصندوق ضمانت صادرات اـ ٧
  . مترتبه استيهانهيشرکت طرف قرارداد پس از اخذ هز

ادداشت تفاهم متعهد به ي) ٣(ماده ) ٢(و ) ١ (ي عراق طبق بندهايجمهور ـ ٨
 يهاستگاهيم جاده و ايوه حرآهن به عال خط راهيهاني زميساز و آمادهياستمالک اراض

ن يز کارگاه در دوره ساخت پروژه و تأمي تجهين بدون هرگونه موانع براين زميمربوط، تأم
  .باشدي شده از طرف شرکت طرف قرارداد ميمانکاران معرفيا پيمانکار ي پيآب و برق برا

 ، مفاصللين ريادداشت تفاهم متعهد به تأمي) ٣(ماده ) ٤( عراق طبق بند يجمهورـ ٩
ن ين ايم و ارتباطات بوده و در صورت عدم تأميزات عاليو تجه) تراورس(بند لي، ريلير

 يهانهين اقالم اقدام خواهد نمود و هزين اياقالم، شرکت طرف قرارداد رأساً نسبت به تأم
  .شودين آنها به سرجمع آورده شرکت طرف قرارداد اضافه ميتأم

از جهت اخذ عوارض توسط ي مورد ني قانوني مجوزها عراق متعهد به صدوريجمهورـ ١٠
بوده و موظف به انجام ) مصوب(ه و سود مورد انتظار يشرکت طرف قرارداد تا بازگشت کامل سرما

 يهاتي شرکت طرف قرارداد از معافيمند درخصوص بهرهي دولتيها با دستگاهيهماهنگ
  .ن و مقررات مربوط استيواند ورود براساس قي رواديات مضاعف و اعطاي، مالياتيمال

ادداشت ي) ٥( وزارت امور خارجه و در چهارچوب ماده يوزارت موظف است با همکار ـ١١
 و مشخص کردن ين مالي تأميها و راهيگذارهيط سرمايزان و شراين ميي بر تعيتفاهم مبن

 از پروژه يبردار نمودن قرارداد بهرهييم و نهايات مربوط، نسبت به تنظييه جزي و کليگذارهيسرما
 ين راستا مجوزهاينامه و حقوق شرکت طرف قرارداد اقدام نموده و در ابين تصويت مفاد ايبا رعا
 موردنظر شرکت طرف قرارداد تا ي از پروژه و اخذ عوارض ارزيبردار الزم جهت بهرهيقانون

 عراق اخذ يمهورربط در جي ذيرا از نهادها) مصوب(ه و سود مورد انتظار يبازگشت کامل سرما
 يک خود را برايپلماتي و دياسي سيهاتيه ظرفيوزارت و وزارت امور خارجه موظفند کل. دينما
از شرکت طرف قرارداد رأساً اقدام و به درخواست يشبرد پروژه و اخذ هر گونه مجوز مورد نيپ

  .ندي الزم اقدام نمايهانامهيشرکت طرف قرارداد نسبت به صدور معرف
   پروژه در داخل کشور تابع ي از اجراير حقوق و عوارض ناشيات و ساي مالمه،يب ـ١٢

 عراق براساس يباشد و در خاک جمهوري کشور مي عمرانيهان و مقررات طرحيقوان
  .شوديادداشت تفاهم اقدام مي) ٣(ماده ) ٣(بند

  .شودي لغو م٥/٣/١٣٩٨هـ مورخ ٥٦٨٥٩ت/٢٦٣٦٤نامه شماره بيتصو ـ١٣
  جمهور ـ اسحاق جهانگيري ئيسرمعاون اول 

  
  ١٦/٦/١٣٩٩                                                             ـ ه٥٥٢٩٣ت/٦٦٦٣٤رهشما

  هاي مقرر در سند راهبردي كليه دستگاهدر خصوص نامه  تصويب
  اجراي اقدامات توسعه گردشگري

  ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستيوزارت 
 ٢٨/١٢/١٣٩٦ مورخ ٤٦٣٢٢/٩٦٢١٠٠ به پيشنهاد شماره ٢٩/٤/١٣٩٩در جلسه وزيران ت أهي

قانون برنامه ) ١٠٠(ماده ) الف(وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي و به استناد بند 
  :پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران تصويب كرد

تأييد هبردي توسعه گردشگري به شرح پيوست كه هاي مقرر در سند را كليه دستگاه
  .شده به مهر دفتر هيأت دولت است، موظف به اجراي اقدامات مربوط به سند مذكور هستند

  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 
  

  ١٥/٦/١٣٩٩                                                             ـ ه٥٧٩٧٩ت/٦٥٦٧٤رهشما
  ) ١٧(تبصره ) ب( بند يينامه اجرانييآ) ١(ماده ) ٣(ح بند اصال

   کل کشور١٣٩٩ماده واحده قانون بودجه سال 
 ثارگرانيد و امور اياد شهيبن ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

 مورخ ٦١٤٠٨/٤٣٥٣٣شنهاد شماره ي به پ١٢/٦/١٣٩٩وزيران در جلسه هيأت 
 و هشتم قانون يکصد و سيور و به استناد اصل س جمهيي ريمعاونت حقوق  ٢/٦/١٣٩٩

 :ران تصويب کردي اي اسالمي جمهورياساس
ماده واحده قانون بودجه ) ١٧(تبصره ) ب( بند يينامه اجرانييآ) ١(ماده ) ٣(بند 

 ٢٣/٤/١٣٩٩هـ مورخ ٥٧٨٢٤ت/٤٢٧٣٥نامه شماره بي کل کشور موضوع تصو١٣٩٩سال 
  :شودير اصالح ميشرح ز به

ن يرحالت اشتغال معسر فاقد درآمد که براساس قوانيجانبازان و آزادگان غ: نيولمشم ـ٣
 . که فاقد شغل و درآمد باشنديباشند، تا زمانيفه نميافت حقوق وظي مسلح، مشمول دريروهاين

  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 
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