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

  تومان ۴۵۰۰تك شماره 

ـ نظر به اينكه :   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع٩٩٧ و ٩٩٦هاي  رأي شماره اعالم تعارض 
كنندگان  افتالتحصيالن دري رغصنعت نفت پس از اتمام مدت تحصيل، تعهدي بر استخدام فا

هزينه تحصيلي نداشته و استخدام منوط به اعالم نتايج و داشتن مجوزهاي استخدامي و احراز  كمك
  شرايط استخدام رسمي بوده، بنا بر مراتب رأي به رد شكايت صادر شده، صحيح و موافق مقررات است

  ديوان عدالت اداري شعب   ٢٧/٨/١٣٩٩
  و ساير مراجع اداري

٢  

 عوارض سهم ٢٢ ماده ٣بطال تبصرها:  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع١٠٩٢رأي شماره 
  ٤  شوراي اسالمي شهر تسوج  ١٨/٩/١٣٩٩   شوراي اسالمي شهر تسوج از تاريخ تصويب١٣٨٩شهرداري از تفكيك اراضي سال 

  ٥  وزارت نيرو   ٢٣/٩/١٣٩٩  نامه در خصوص افزايش تعرفه آب تحويلي و يا برداشتي براي موارد خاص تصويب

  شده  بيني عت از ترخيص كاال براساس اعتبار پيشنامه در خصوص عدم ممان تصويب
  ٢٦/٩/١٣٩٩   كل كشور١٣٩٩قانون بودجه سال ) ٩(در جدول شماره 

  وزارت امور اقتصادي و دارايي 
 وزارت صنعت، معدن و تجارت 
  گمرک جمهوري اسالمي ايران 

٥  

  ٥  كشوروزارت   ٢٦/٩/١٣٩٩   استان اصفهان شهرستان فالورجاننامه در خصوص تقسيمات كشوري در تصويب

  پرداختي سازمان بهزيستي كشور) يارانه(نامه در خصوص تعيين ميزان كمك هزينه  تصويب
  وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي   ٢٦/٩/١٣٩٩  )روزي  روزانه و شبانه( به مراكز غيردولتي 

  ٥  سازمان برنامه و بودجه کشور 

  ٦  كشوروزارت   ٢٦/٩/١٣٩٩  زگاننامه در خصوص تقسيمات كشوري در شهرستان رودان استان هرم تصويب

  ٦  كشوروزارت   ٢٦/٩/١٣٩٩  نامه در خصوص تقسيمات كشوري در شهرستان قوچان استان خراسان رضوي تصويب

  ٧  كشوروزارت   ٢٦/٩/١٣٩٩   استان خراسان رضوي شهرستان قوچاندر خصوص تقسيمات كشوري درنامه  تصويب

  ٧  كشوروزارت   ٢٦/٩/١٣٩٩  ن هرمزگاننامه در خصوص تقسيمات كشوري در شهرستان بندرعباس استا تصويب

  ٨  كشوروزارت   ٢٦/٩/١٣٩٩  نامه در خصوص تقسيمات كشوري در شهرستان ميناب استان هرمزگان تصويب

  ٢٣/٩/١٣٩٩   عالي سالمت و امنيت غذايينامه اجرايي شوراياصالحي آيين) ٧(اصالح ماده 
ـ وزارت جهاد  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي 

ـ سازمان برنامه و بودجه کشور    سازمان اداريـ کشاورزي 
ـ  و استخدامي کشور   سازمان ملي استاندارد ايران 

٨  

  ) و(بند ) ٢ـ ٤(و جزء ) و(نامه اجرايي بند آيين) ١(ماده ) ١٤(اصالح بند 
   کل کشور١٣٩٩ماده واحده قانون بودجه سال ) ٥(تبصره 

٢٦/٩/١٣٩٩  

ـ وزارت آموزش و وزارت امور اقتصادي و دار ـ وزارت نفت  ايي 
ـ وزارت جهادکشاورزي وزارت علوم،  ـ وزارت نيرو  پرورش 
ـ وزارت تعاون،  ـ وزارت راه و شهرسازي   تحقيقات و فناوري 
ـ وزارت فرهنگ و ارشاد  کار و رفاه اجتماعي  وزارت کشور 
ـ سازمان  ـ وزارت دادگستري  ـ وزارت اطالعات  اسالمي 

   بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران شورـ برنامه و بودجه ک

٨  

  ماده واحده قانون بودجه) ١٤(تبصره ) الف(نامه اجرايي بند  آيين) ٣(ماده ) ٧(اصالح بند 
   كل كشور١٣٩٩ سال 

٢٦/٩/١٣٩٩  

ـ وزارت نفت    وزارت امور اقتصادي و دارايي 
ـ  وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي    وزارت نيرو 

ـ وزارت بهداشت، درمان و وزارت آموزش و پ رورش 
ـ وزارت جهادکشاورزي ـ آموزش پزشکي  وزارت صنعت،  

ـ وزارت علوم،  ـ وزارت راه و شهرسازي  معدن و تجارت 
وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي ـ تحقيقات و فناوري 

ـ وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي    مسلح 
ـ سازما ن انرژي اتمي ايران سازمان برنامه و بودجه کشور 

  بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران

٨  

  

 ١٣٩٩  ماهآذر چهارم نبهـشپنج
 

 ٢٢٠٧٣ شماره ششمسال هفتاد و 

)١٣٥٢( 
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  ٢٢/٩/١٣٩٩                                                                         ٩٨٠٤٠٠٢رهشما
  بسمه تعالي

  اكبرپورجناب آقاي 
  مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايران رئيس هيأت

 هاي يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه
اعالم «:  با موضوع٢٧/٨/١٣٩٩ مورخ ٩٩٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٠٩٩٧ و ٩٩٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٠٩٩٦

التحصيالن  يل، تعهدي بر استخدام فارغتعارضـ  نظر به اينكه صنعت نفت پس از اتمام مدت تحص
كنندگان كمك هزينه تحصيلي نداشته و استخدام منوط به اعالم نتايج و داشتن مجوزهاي  دريافت

استخدامي و احراز شرايط استخدام رسمي بوده، بنابر مراتب رأي به رد شكايت صادر شده، صحيح و 
  .گردد وست ارسال ميجهت درج در روزنامه رسمي به پي» .موافق مقررات است

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

  ٩٩٦ ـ ٩٩٧ :ماره دادنامهش       ٢٧/٨/١٣٩٩: خ دادنامهتاري
  ٩٨٠٤٠٠٢ و ٩٩٠٠٢٨٢: رونده پشماره

  يوان عدالت اداري ديأت عمومي ه:مرجع رسيدگي
  الن دانشگاه نفتالتحصي فارغ از يع و جمي خانم فاطمه اشراق:کننده تعارض اعالم

    يوان عدالت اداري اعالم تعارض در آراء صادر شده از شعب د:موضوع
دانشگاه ) الف(الن گروه التحصي فارغ از ي در خصوص دادخواست تعداد:گردش کار

، يوان عدالت اداري بدون شرکت در آزمون، شعب دي بر الزام به استخدام رسمينفت مبن
 يلينه تحصين استدالل که پرداخت کمک هزي شعب با ايبرخ. اند صادر کرده يآراء معارض

جهت اي  ت در جذب و استخدام بوده و حق مکتسبهي صرفاً اولويو اخذ تعهد خدمت
 و ينظام ادارهاي  نامه آيين ٣٩جاد ننموده است و به استناد ماده ياستخدام بدون آزمون ا

 ي و برابريستگيت مراتب شايمجوز و رعا کارکنان صنعت نفت که به اخذ ياستخدام
گر به ي اما شعب د.اند ت صادر کردهيد دارد، حکم به رد شکايدر استخدام تأکها  فرصت

 يجاد شده براياستناد تعهد اخذ شده در بدو خدمت و حقوق مکتسبه و توقعات ا
وضوع در  لذا با توجه به مراتب، م.اند ت صادر کردهيالن، حکم به ورود شکاالتحصي فارغ
 ي صدور رأي برايوان عدالت اداري دين دادرسييالت و آي قانون تشک٨٩ ماده ياجرا

   . ارجاع شديوان عدالت اداري ديأت عموميه به هيوحدت رو
  :ر استيو مشروح آراء به قرار زها  گردش کار پرونده

شماره هاي   به پروندهيدگي در رسيوان عدالت اداري دي بدو٣٩ شعبه :الف
 با موضوع دادخواست خانم فاطمه ٩٦٠٩٩٨٠٩٥٧٦٠١٠٥٧ و ٩٦٠٩٩٨٠٩٥٧٦٠١١٠٨

ران ي اي اسالمي نفت جمهوريت شرکت ملين به طرفين زري حسي و آقاي شهرکياشراق
 بدون آزمون در وزارت يت به استخدام رسميو به خواسته الزام طرف شکا) وزارت نفت(

شماره هاي  ادنامهبه موجب د) الف(نفت حسب روال سابق تحت عنوان گروه 
 به ٢٠/١٢/١٣٩٦ ـ ٩٦٠٩٩٧٠٩٥٧٦٠١١٩٨ و ٢١/١٢/١٣٩٦ ـ ٩٦٠٩٩٧٠٩٥٧٦٠١٢٢٩

  : صادر کرده استير رأيشرح ز
الذکر به شرح خواسته مرقوم با توجه به داليل و مدارک  در خصوص شکايت شاکي فوق

ن به واقع تقديمي و ابرازي شاکي که در پرونده ضبط گرديده است بدواً حاکي از صحت و مقرو
رسد شاکي در زمان اخذ تعهد به خدمت از وي با  بودن مدعاي شاکي داشته زيرا به نظر مي

توجه به مقررات وضع شده در اين خصوص و شرايط ايجابي به طور کامل مشخص و معين 
شده و با پيش فرض ايجاد تکليف براي طرف شکايت در خصوص تعهد منعقده بين وي و 

علي هذا . به شرايط اعالمي طرف شکايت تعهد محقق گرديده استطرف شکايت با عنايت 
هاي مختلف، تعهد  شاکي با توجه به امتيازات اعالمي در زمان جذب دانشجو با توجه به فرصت

گردد را پذيرفته است و با توجه به  طرف شکايت را که دو طرفه بوده و لزوم از آن مستفاد مي
 پذيرش تعدادي از دانشجويان ٢٩٦٤ به شماره ١/١١/١٣٩٦اليحه ارسالي طرف شکايت مورخ 

دوره شاکي و عدم پذيرش تعداد ديگر از همان گروه دانشجويان به جهت عدم رعايت ضوابط 
نظر به مـراتب . باشد گردد و نتيجه آن تضييع حقوق مکتسبه شاکي مي غيرقانوني تلقي مي

وي در طي دوره آمـوزشي که اعالمي با توجـه به معدل تحصيلي شاکي و سنوات تحصيلي 
تخطي از تعهد خود نموده و با توجه به ضوابط تعيين و معرفي دانشجويان جهت استخدام و 

مدعاي شاکي را در تضييع حقوق مکتسبه چنانچه طرف  ساير قرائن و امارات موجود در پرونده
مکلف به شکايت حسب مفاد دفترچه جذب دانشجو و تعهدنامه رسمي مأخوذه بر اشتغال وي 

اجابت خواسته شاکي بوده و به اين امر اقدام و انقياد نموده بدواً محرز دانسته ولي در حين 
طرح شکايت مرقوم طرف شکايت جهت اجابت خواسته شاکي و جهت جلوگيري از حقوق 
مکتسب شاکي اقدام به فراخوان بدون آزمون جهت طي مراحل قانوني بعد از آزمون جهت 

وده است لذا موجبي جهت مطالبه خواسته شاکي با وصف موجود مالحظه جذب و استخدام نم
 از قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان ٦٥ و ٥٣، ١١، ١٠گردد و عليهذا مستنداً به مواد  نمي

. نمايد عدالت اداري حکم به رد شکايت و الزام طرف شکايت به استخدام وي صادر و اعالم مي
 از تاريخ ابالغ قابل اعتراض در شعب تجديدنظر ديوان عدالت اين رأي ظرف مهلت بيست روز

  .باشد اداري مي
 و ١/١١/١٣٩٧ ـ ٩٧٠٩٩٧٠٩٥٥٢٠٤٥٠٩ مذکور به موجب آراء شماره ي  رأ

د يي تأيوان عدالت اداريدنظر دي تجد٢٤ شعبه ١٤/١٠/١٣٩٧ ـ ٩٧٠٩٩٧٠٩٥٥٢٠٤١٠٤
  .شده است
شماره هاي   به پروندهيگدي در رسيوان عدالت اداري دي بدو٣٩ شعبه :  ب

  با موضوع٩٥٠٩٩٨٠٩٥٧٦٠١٠٠٧ و ٩٥٠٩٩٨٠٩٥٧٦٠١٠١٦، ٩٥٠٩٩٨٠٩٥٧٦٠١٠٠٩
ت ي به طرفيده ندا نبويالد بهجومنش و خانم سي، ميدينا رشيان سيآقاهاي  دادخواست
ت به يو به خواسته الزام طرف شکا) وزارت نفت(ران ي اي اسالمي نفت جمهوريشرکت مل

آزمون در وزارت نفت بر اساس مقررات و حسب روال سابق تحت  بدون ياستخدام رسم
 ،٢٣/٥/١٣٩٦ ـ ٩٦٠٩٩٧٠٩٥٧٦٠٠٣٢٧شماره هاي  به موجب دادنامه) الف(عنوان گروه 

 به ٢٣/٥/١٣٩٦ ـ ٩٦٠٩٩٧٠٩٥٧٦٠٠٣٢٩ و ١/٧/١٣٩٦ ـ ٩٦٠٩٩٧٠٩٥٧٦٠٠٤٣٠
  : صادر کرده استير رأيشرح ز

ل و ياسته مرقوم با توجه به دال به شرح خوالذکر فوق يت شاکي  در خصوص شکا
 از صحت و مقرون يده است حاکيکه در پرونده ضبط گرد ي شاکي و ابرازيميمدارک تقد

 با توجه ي در زمان اخذ تعهد به خدمت از ويرا شاکي داشته زي شاکيبه واقع بودن مدعا
 ن شدهي به طور کامل مشخص و معيجابيط اين خصوص و شرايبه مقررات وضع شده در ا

 و ين ويت در خصوص تعهد منعقده بي طرف شکايف برايجاد تکليش فرض ايو با پ
هذا  يعل. ده استيت تعهد محقق گردي طرف شکايط اعالميت به شرايت با عنايطرف شکا

مختلف، هاي   در زمان جذب دانشجو با توجه به فرصتيازات اعالمي با توجه به امتيشاک
 از يرش تعداديگردد پذ ي و لزوم از آن مستفاد مت را که دو طرفه بودهيتعهد طرف شکا

ان به جهت عدم يگر از همان گروه دانشجويرش تعداد دي و عدم پذيان دوره شاکيدانشجو
. باشد ي ميع حقوق مکتسبه شاکييجه آن تضيگردد و نت ي مي تلقيقانون غيرت ضوابطيرعا

 ي در طي ويليتحص و سنوات ي شاکيلي با توجه به معدل تحصينظر به مراتب اعالم
 ين و معرفيي از تعهد خود نموده و با توجه به ضوابط تعي که تخطيدوره آموزش

 را در ي شاکير قرائن و امارات موجود در پرونده مدعايان جهت استخدام و سايدانشجو
ت حسب مفاد دفترچه جذب دانشجو و يع حقوق مکتسبه چنانچه طرف شکاييتض

ن امر ي بوده و به اي مکلف به اجابت خواسته شاکيال و مأخوذه بر اشتغيتعهدنامه رسم
ن ييالت و آي قانون تشک٦٥ و ١١، ١٠اد نموده محرز دانسته مستنداً به مواد ياقدام و انق

 يت به استخدام ويت و الزام طرف شکاي حکم به ورود شکايوان عدالت اداري ديدادرس
خ ابالغ قابل اعتراض در ياز تارست روز ي ظرف مهلت بين رأيا. دينما  ميصادر و اعالم

  .باشد ي ميوان عدالت اداريدنظر ديشعب تجد
 شعبه ٢٣/٥/١٣٩٦ ـ ٩٦٠٩٩٧٠٩٥٧٦٠٠٣٢٧در اثر تجديدنظرخواهي از رأي شماره 

ـ ٩٨٠٩٩٧٠٩٥٥٩٠٠٦٥٣ تجديدنظر ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره ٢٦  
  : دکن  با استدالل زير رأي مربوط را نقض مي٢٠/٣/١٣٩٨

نه ي کمک هزي دستورالعمل اعطا٦ بند ي پرونده بر مبنايبا مداقه در اوراق و محتوا
افت يط دريان واجد شرايتعهد، از دانشجو«ان دانشگاه صنعت نفت ي به دانشجويليتحص

ل يزان دو برابر مدت تحصيخدمت به م  بر انجامي مبني تعهد رسميلينه تحصيکمک هز
چنانچه . د، اخذ خواهد شدين نماييران تعي نفت ايملدر هر نقطه از کشور که شرکت 

نکه يا اي اخراج گردند و يا انضباطي و يص دانشگاه به علل آموزشيان طبق تشخيدانشجو
ران از انجام تعهد خدمت ي نفت اياز شرکت مليل حسب اعالم نيپس از فراغت از تحص

ده که از طرف دانشگاه  انجام شيها نهيند، ملزم به بازپرداخت مجموع هزي نمايچيسرپ
از، حداکثر ي است در صورت اعالم عدم نيهيبد. گردد خواهد بود  ميصنعت نفت اعالم

الن، از طرف التحصي فارغفه يت نظام وظيف وضعين تکلييک سال پس از تعيظرف مدت 
 که در طول يالنالتحصي فارغبه . افت نخواهد شديدراي  نهيران هزي نفت ايشرکت مل

ند، ين دستورالعمل استفاده نماي ذکر شده در ايالت مالياز هرگونه تسهل يدوران تحص
گردد و   ميده صادري ذکر گرديزان کل بدهيالت که در آن ميان تحصي موقت پايگواه
 ٩و مطابق ماده » . موکول به انجام تعهدات سپرده شده خواهد بودي دانشنامه اصلياعطا

 ١٤ و ١٠ مواد يکه در اجرا( صنعت نفت  کارکناني و استخدامي اداريها ن نظامييآ
مجوز استخدام جذب «) ده استيم گرديه و تنظيارات وزارت نفت تهيف و اختيقانون وظا
 در چارچوب يماني و پيق استخدام رسمياز از طري مورد ني انسانيروي نيريو به کارگ

 نفت با  صنعتي انسانيروي نيازهايسازمان مصوب و ضوابط مربوط با توجه به احصاء ن
جمهور  سي رئيه انسانيت و سرمايريد معاونت توسعه مديير نفت و تأيکسب مجوز از وز

 بر يل، تعهدينکه صنعت نفت پس  از اتمام مدت تحصينظر به ا» رديپذ  ميانجام
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، نداشته و استخدام يلينه تحصيافت کنندگان کمک هزيالن درالتحصي فارغاستخدام 
 بوده لذا يط استخدام رسمي و احراز شراي استخداميجوزهااز و داشتن ميمنوط به اعالم ن

 قانون ٧١ان و به استناد ماده يوان با در نظر گرفتن مراتب فوق البيدنظر دي تجد٢٦شعبه 
 ضمن نقض دادنامه شعبه ١٣٩٢ مصوب يوان عدالت اداري دين دادرسييالت و آيتشک
  . استي صادره قطعيرأ. کند  ميت صادر و اعالميوان حکم به رد شکاي ديبدو

 ٩٦٠٩٩٧٠٩٥٧٦٠٠٣٢٩ و ١/٧/١٣٩٦ـ  ٩٦٠٩٩٧٠٩٥٧٦٠٠٤٣٠همچنين آراء شماره   
 ٢٧/١/١٣٩٧ ـ ٩٧٠٩٩٧٠٩٥٥٢٠٠٤١٠شمـاره هاي   به مـوجب دادنـامـه٢٣/٥/١٣٩٦ ـ

دنظر ي تجد٢٧ و ٢٤ب در شعب ي به ترت١٩/١٠/١٣٩٧ ـ ٩٧٠٩٩٧٠٩٥٦٠٠٣٢٠٥و 
  .د شده استيي تأيوان عدالت اداريد

  بدوي ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره٤٥شعبه  :ج
ت شرکت يدپور به طرفي با موضوع دادخواست خانم ساره حم٩٦٠٩٩٨٠٩٠٤٢٠١١٨٩

 کشور و به ي و استخداميسازمان ادار ـ وزارت نفت ـ راني اي اسالمي نفت جمهوريمل
رت نفت بر اساس  بدون آزمون در وزايت به استخدام رسميخواسته الزام طرف شکا

به موجب دادنامه شماره ) الف(مقررات و حسب روال سابق تحت عنوان گروه 
  : صادر کرده استير رأي به شرح ز٢٧/٥/١٣٩٧ ـ ٩٧٠٩٩٧٠٩٠٤٢٠١٤٩٩

 )عنهم مشتکي(در خصوص دادخواست تقديمي خانم ساره حميدپور به طرفيت خواندگان 
 بدون آزمون در وزارت نفت بر يام رسمت به استخديمارالذکر به خواسته الزام طرف شکا

ق و مداقه ي، تدقيبا بررس» گروه الف«اساس مقررات و حسب روال سابق تحت عنوان 
يوست  پي و مستندات ابرازيميات پرونده، مفاد دادخواست تقديع اوراق و محتويجم
ت ازايتحت عنوان امت) الف( شق ٦شرح مضبوط و مندرج در جوف پرونده از جمله بند  به
ت استخدام در ي بر اولويمتمرکز مبنهاي  شدگان رشته يرفته پذيژه دانشگاه برايو

الت مطابق با مقررات و يز تحصيت آميان موفقيتابعه وزارت نفت پس از پاهاي  شرکت
شدگان در بدو  رفتهي اخذ شده از پذير تعهدنامه محضري مصوب وزارت نفت، تصونامه آيين

 با توجه به مقررات وضع شده در ياخذ تعهد به خدمت از و در زمان ينکه شاکيورود و ا
ف يجاد تکلي اين شده و بر مبناي به طور کامل مشخص و معيجابيط اين خصوص و شرايا

ت به يت و با عناي و طرف شکاين ويت در خصوص تعهد منعقده بي طرف شکايبرا
با توجه به  يده است و شاکيت، تعهد منعقد گردي طرف شکايط و ضوابط اعالميشرا
مختلف، تعهد طرف هاي   در زمان جذب دانشجو و با توجه به فرصتيازات اعالميامت

نکه يرفته است مضافاً ايشود را پذ  ميت که دو طرفه بوده و لزوم از آن مستفاديشکا
گر از همان گروه ي ديرش تعدادي و عدم پذيان هم دوره شاکي از دانشجويرش تعداديپذ

  به نظريت ضوابط وجاهت نداشته و منطقيعدم رعا به جهت» گروه الف«ان يدانشجو
ن خواهد شد از يري و سايع حقوق مکتسبه و مستقر شاکييد چرا که موجب تضيآ نمي
نکه ي در طول دوره و اي ويلي و سنوات تحصي شاکيليگر با توجه به معدل تحصي ديسو

ن عدم يم آورده مب را فراهي شاکي که موجبات تزلزل ادعايت، دفاع مؤثريطرف شکا
 يت و ادعايهذا نظر به مراتب معنونه شکايعل. اورده استياستحقاقش باشد به عمل ن

ران و ي اي اسالمي جمهوري قانون اساس١٧٣ را وارد و محرز دانسته به استناد اصل يشاک
وان عدالت ي دين دادرسييالت و آي قانون تشک٦٥ و ٦٠، ٥٨، ١٧، ١٦، ١١، ١٠، ١مواد 

 صادره ظرف يرأ. دينما  ميت به شرح خواسته صادر و اعالمي به ورود شکا حکميادار
خ يم خارج از کشور از تاري اشخاص مقيران و دو ماه برايم اي اشخاص مقيست روز برايب

  .باشد ي ميوان عدالت اداريدنظر ديدنظر در شعب تجديابالغ قابل تجد
 يوان عدالت اداريدنظر دي تجد٢٤ مذکور، شعبه ي از رأتجديدنظرخواهي   در اثر 

 ير رأي با استدالل ز١٧/١/١٣٩٨ ـ ٩٨٠٩٩٧٠٩٥٥٢٠٠٠٧٣به موجب دادنامه شماره 
  :کند  ميمذکور را نقض

 به شرح دادخواست تجديدنظرخواهيات پرونده در خصوص ي اوراق و محتويبا بررس
 در يليص بورس تحينکه اعطايدنظر خوانده و نظر به ايه تجدي و با توجه به جوابيميتقد

 بوده و در بدو ي و عملي علميها مناسب به منظور تطابق فرصتهاي  جاد فرصتي ايراستا
وزارت (ران ي اي اسالمي نفت جمهوريان شرکت ملي ميچ قرارداد استخداميل هيتحص
ک مساعده ي صرفاً يلينه تحصي منعقد نشده و پرداخت کمک هزتجديدنظرخواهو ) نفت
ان از طرف دانشگاه صنعت نفت و نه وزارت نفت بوده يجو و در جهت رفاه دانشيليتحص

ت در جذب و استخدام در صورت دارا بودن يک حق اولوي صرفاً ياست و اخذ تعهد خدمت
 ي براي و با وجود مجوز استخداميفات اداريت تشري و رعايط قانونير شرايسا

اي  و حق مکتسبهجاد نموده يرفته شدگان اير پذي با ساي در صورت برابرتجديدنظرخواه
جاد ننموده است و با توجه به يد و شرط اي قيجهت استخدام بدون آزمون و ب

ز در جـذب و استخدام ي کارکنان صنعت نفت ني و استخداميادارهاي  نظامهاي  نامه آيين
 ي و برابريستگيشا ت مراتبي که به اخـذ مجوز و رعـانامه آيينن ي ا٣٩از جمله مـاده 

 در دانشگاه صنعت نفت مجوز استخدام يد نموده و صرف قبوليدام تأکدر استخها  فرصت
وان عدالت ي دين دادرسييالت و آي قانون تشک٧١ن مستنداً به ماده ينبوده است، بنابرا

دنظر خواسته نقض و حکم به رد ي دادنامه تجدتجديدنظرخواهيرش ي ضمن پذيادار
  . استي قطعين رأيا. گردد  ميت صادر و اعالميشکا

ن يس و معاوني با حضور رئ٢٧/٨/١٣٩٩خ ي در تاريوان عدالت اداري ديأت عموميه
ل شد و پس از يوان تشکي و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان عدالت اداريد

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

   هيأت عموميرأي
  .تعارض در آراء محرز است ـ الف
 مصوب يت خدمات کشوريريقانون مد ٤١مطابق ماده  :اوالً نکهيبا توجه به ا ـ ب

 که داوطلب استخدام ي افراديت استخدامين صالحييورود به خدمت و تع «٨/٧/١٣٨٦
ت يالت مصوب و رعاي صادره، تشکيباشند براساس مجوزها يي مياجراهاي  در دستگاه
به « قانون مذکور ٤٤و برابر ماده » .شود ي مانجامها   فرصتي و برابريستگيمراتب شا

 که به طور يرفته شدن در امتحان عمومي پس از پذيياجراهاي   افراد در دستگاهيريکارگ
و طبق » ...ر استيپذ  امکانيا مسابقه تخصصيز امتحان يگردد و ن ي مي نشر آگهيعموم
از حاالت  غير بهييااجرهاي   افراد در دستگاهيريهر نوع به کارگ« قانون فوق ٥٢ماده 

به موجب  :اًيثان ».باشد  مين قانون ممنوعيا) ٣٢(و تبصره ماده ) ٤٥(مندرج در ماده 
 و يادارهاي   نظام١٣٩١ مصوب سال ارات وزارت نفتيف و اختيقانون وظا ١٠ماده

 ي و تخصصياتي عمليتابعه وزارت نفت که در واحدهاهاي   کارکنان شرکتياستخدام
ت يريقانون مدت يقرار گرفته است که بدون الزام به رعااي  نامه آيين شاغل هستند تابع

د ييشنهاد وزارت نفت و تأين و مقررات مربوطه و با پير قوانيت ساي با رعايخدمات کشور
 س جمهوريب رئيه و به تصويس جمهور تهي رئيانسان هيت و سرمايريمعاونت توسعه مد

 کارکنان ي و استخدامي اداريها  نظامنامه آيين ١٠ ماده ١و براساس بند » .رسد مي
ق ي کارمندان از طريماني و پيجذب و استخدام رسم«: ١٣٩٣صنعت نفت مصوب سال 

 و ياستخدامهاي  ، مصاحبهيت در آزمون کتبي و کسب موفقي عموميفراخوان با نشر آگه
 يمانيپ، يکارآموز/يشي در ابتدا به صورت آزماينات طب صنعتي و انجام معايروانشناخت

از صنعت نفت به يدر موارد ن«: ز مقرر شدهين ماده ني ا٢و صرفاً در تبصره » .شود  ميانجام
ز يباشد و ن  مي به خدمات آنها در بازار کار دشواريکه دسترساي  جذب کارشناسان خبره

هاي معتبر داخل و خارج از کشور با تدوين ضوابط و مقررات  التحصيالن ممتاز دانشگاه فارغ
نامه به تصويب خواهد رسيد، پس  اين آيين) ٣٩(ي که حسب فرايند ياد شده در ماده خاص

 ٢ تبصره مطابق :ثالثاً ».شود از کسب مجوز از وزير نفت از طريق قبولي در مصاحبه اقدام مي
 صنعت نفت، ي و استخدامي اداري شورا٢٧/١٠/١٣٩٤ ـ ٥٠٥٩٢٤ مصوبه شماره ٣و 

ن معدل يت باالترياز و بر اساس اولويبر حسب نها  هالن ممتاز دانشگاالتحصي فارغ
ر نفت، بدون آزمون و در صورت يد وزيي و پس از کسب مجوز استخدام مورد تايکارشناس

ـ ٣هاي  وفق بند شوند و  ياستخدام م) نشي، گزيمصاحبه طب صنعت(ر مراحل ي سايط
ه هرگونه ر نفت مقرر شدي وز١٩/٣/١٣٩٤ ـ ٢/٢٠ـ ١٢٧٤٣٢ بخشنامه شماره٥ـ ٤

، قرارداد يماني، پي به هر عنوان از جمله رسمي انسانيروي نيرياستخدام، جذب و به کارگ
تابعه ممنوع اعالم شده است و موارد استثناء هاي   دستگاهيا مدت موقت در تمامين و يمع

 کشور يزيت و برنامه ريرير نفت و اخذ مجوز از سازمان مديمشروط به کسب موافقت وز
ضمناً . طريق فراخوان عمومي و طي فرايند ارزيابي ابالغي امکان پذير استصرفاً از 

 و شماره ٢٩/١٠/١٣٩٥ ـ ٢٤١هاي شماره  شکايت از مفاد بخشنامه مذکور طي دادنامه
 هيأت تخصصي اداري و استخدامي مغاير با قانون تشخيص داده ٦/٨/١٣٩٦ ـ ١٥٥

هايي که  به دانشگاه نفت در سال دفترچه آزمون ورود ٤در بند  :رابعاً .نشده است
برخورداري از کمک «صنعت نفت را  اند مزاياي قبولي در دانشگاه شاکيان پذيرفته شده

و در » هزينه تحصيلي مطابق مصوبات هيأت مديره وزارت نفت و هيأت امناء دانشگاه
ن هاي تابعه وزرات نفت، پس از پايا اولويت استخدام در شرکت« دفترچه يادشده ٦بند 

پيش » .هاي مصوب وزارت نفت نامه آميز تحصيالت، مطابق با مقررات و آيين موفقيت
بيني شده است و ذکري از استخدام شاکيان به عمل نيامده است و استفاده از کمک 

اي با استخدام  هزينه تحصيلي و اولويت در استخدام به معني بورس شدن و مالزمه
نامه   و آيينقانون مديريت خدمات کشوري ندارد و با عنايت به اين که بر اساس

هاي اداري و استخدامي کارکنان صنعت نفت، اصل اوليه در جذب و استخدام،  نظام
هاي جذب خالف  استخدام از طريق رقابت و قبولي در آزمون عمومي است و ساير روش

مه  تجديدنظر ديوان عدالت اداري به شماره دادنا٢٦اصل است، بنابرمراتب رأي شعبه 
 اين رأي . که بر رد شکايت صادر شده صحيح و موافق مقررات است٢٠/٣/١٣٩٨ ـ ٦٥٣

قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت  ٨٩ و ماده ١٢ ماده ٢به استناد بند 
 براي شعب ديوان عدالت اداري و ساير مراجع اداري مربوط ١٣٩٢مصوب سال  اداري

  .االتباع است در موارد مشابه الزم
  ئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامير
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  ٢/١٠/١٣٩٩                                                                          ٩٧٠١٥٩٢رهشما
  بسمه تعالي

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

 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه يك نسخه از رأي
 عوارض ٢٢ ماده ٣ابطال تبصره«:  با موضوع١٨/٩/١٣٩٩ مورخ ٩٩٠٩٩٧٠٩٠٥٨١١٠٩٢

»  شوراي اسالمي شهر تسوج از تاريخ تصويب١٣٨٩سهم شهرداري از تفكيك اراضي سال 
  .گردد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي

ـ مهدي دربينمديركل هيأت عمومي    و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري 
  

  ٩٧٠١٥٩٢: رونده پشماره   ١٠٩٢ :ماره دادنامهش   ١٨/٩/١٣٩٩: خ دادنامهتاري
  يوان عدالت اداري ديأت عمومي ه:مرجع رسيدگي

   نژادي عبداله مقني با وکالت آقايميوب کري اي آقا:يشاك
 از ي عوارض سهم شهردار٢٢ ماده ٣ ابطال تبصره :موضوع شکايت و خواسته

   شهر تسوجي اسالمي شورا١٣٨٩ سال يک اراضيتفک
 به موجب يميوب کري اي نژاد به وکالت از آقاي عبداله مقني آقا:گردش کار

 ١٣٨٩ سال يک اراضي از تفکي عوارض سهم شهردار٢٢ ماده ٣ابطال تبصره  يدادخواست
 شهر ي اسالمي شورا١٣٩٤ ت سالي تحت عنوان عوارض حق مشرف٢٢ ماده ٨و تبصره 

  :  ن خواسته اعالم کرده است کهيي را خواستار شده و در جهت تبتسوج
احتراماً اينجانب ايوب کريمي در خصوص مصوبه شوراي شهر تسوج از توابع استان " 

آذربايجان شرقي راجع به اخذ عوارض تغيير کاربري و اخذ عوارض حق مشرفيت و مرغوبيت به 
ز حدود اختيارات خود در تصويب مقرره برخالف مفاد قانوني و اخذ وجوه علت خروج شورا ا

  :دارد غيرقانوني درخواست ابطال مصوبه مذکور را به شرح ذيل به استحضار آن مقام معروض مي
ت ي وعوارض حق مشرفير کاربرييمصوبه ماخذ تغ:  بخش اول مصوبه مورد اعتراض

  ١٣٨٩ر سال  شهر تسوج دي اسالميت توسط شورايو مرغوب
 که يمواد قانون( يارات قانونين و خروج از اختيرت مصوبه با قوانيمغا: بخش دوم

 و ادعاي مغايرت مصوبه با آن شده و داليل و جهات اعتراض از حيث مغايرت مصوبه با قوانين
  )کننده يبارات مرجع تصويخروج از اخت
  :نونت با قاي و حق مشرفير کاربريير اخذ عوارض تغيمغا:   الف

 ٣ و تبصره ١٣٨٠ دولت سال ي از مقررات ماليم بخشي از قانون تنظ٤ماده ـ ١  
ا يافت هرگونه وجه کاال و يز دري ن١٣٨٩ از قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ٦٢ماده 

 از ير دولتي غي عمومي توسط نهادهاي و حقوقيقيخدمات تحت هر عنوان از اشخاص حق
  .شود ممنوع اعالم نموده است  مياين شده ي معي که در مقررات قانونيموارد

 از قانون ٦٠تواند مطابق ماده  هاي متعدد مي ـ اخذ چنين مبالغ غيرقانوني با بهانه٢ 
دارد  اين ماده مقرر مي.  تلقي گردد٦ جرم درجه ١٣٧٥مجازات اسالمي بخش تعزيرات مصوب 

خيص يا تعيين يا محاسبه يا هر يک از مسئولين دولتي و مستخدمين و ماموريني که مامور تش
وصول وجه يا مالي به نفع دولت است، برخالف قانون يا زياده بر مقررات قانوني اقدام و وجه يا 

مجازات . مالي اخذ يا امر به اخذ آن نمايند، به حبس از دو ماه تا يک سال محکوم خواهد شد
ري است و در هر حال آنچه مذکور در اين ماده در مورد مسئولين و مأمورين شهرداري نيز مج

  .گردد برخالف قانون و مقررات اخذ نموده است به ذيحق مسترد مي
کسي که عمداً يا اشتباهاً :  از قانون مدني که مقرر داشته٣٠١ـ با استناد به ماده ٣ 

چيزي را که مستحق نبوده است دريافت کند ملزم است که آن را به مالک تسليم کند و ماده 
دانست آن  اگر کسي که اشتباهاً خود را مديون مي: دارد قانون چنين اشعار مي از همان ٣٠٢

  .دين را تاديه کند، حق دارد از کسي که آن را بدون حق اخذ کرده است استرداد نمايد
أت يت با آراء هي و اخذ عوارض حق مشرفير کاربريير اخذ عوارض تغيمغا ـ  ب

  ):  واني از قانون د٩٢ماده  اعمال يتقاضا (يوان عدالت اداري ديعموم
 از قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب ٥با توجه به تصريح ماده 

هاي تفصيلي شهري و تغييرات آنها در هر استان به  تصويب طرح  بررسي و١٣٥١سال 
  از قانون٧١کميسيون خاص محول شده است و از سوي وظايف شوراي اسالمي شهرها در ماده 

 با ١/٣/١٣٧٥ کشور و انتخاب شهرداران مصوب تشکيالت، وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي
اصالحات بعدي تعيين شده است و در اين ماده قانوني امر تغيير کاربري اراضي در صالحيت 

با توجه به مراتب، شوراي اسالمي شهر که . شوراي اسالمي شهر پيش بيني نشده است
د در اين خصوص مبادرت به صالحيتي براي تغيير کاربري اراضي ندارد، به طريق اولي نمي توان

وضع قاعده و اخذ عوارض و بهاي خدمات کند و قسمتي از اراضي مردم را در قبال پيشنهاد 
تغيير کاربري به مراجع ذي صالح دريافت کند و اين موضوع مسبوق به سابقه است و تعدادي از 

 نموده بودند که شوراهاي اسالمي شهرها قبالً مصوبه اي مشابه مصوبه مورد اعتراض را تصويب
اين مصوبات پس از طرح و بررسي در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ابطال گرديده اند به 

با توجه به اينکه . توان اشاره نمود  مي٢/٥/١٣٩١ـ  ٢٤٧، ١٤/١/١٣٩١ـ ٤آراء شماره : عوان مثال

ي ديگر خالف ديوان عدالت اداري در آرايي مشابه اخذ چنين وجوهي از شهرداران را در شهرها
کسي که مالي را من غير :  که در اين رابطه تصريح دارد٣٠٣قانون قلمداد کرده و به استناد ماده 

حق دريافت کرده است ضامن عين و منافع آن است اعم از اينکه به عدم استحقاق خود عالم 
 و من باشد يا جاهل، شهرداري تسوج با مصوبه مذکور نسبت به اخذ چنين مبالغ خالف قانون

ورزد لذا جلوگيري از اخذ اين وجوه غيرقانوني مستلزم اقدام هوشمندانه  غيرحق مبادرت مي
 از قانون ديوان عدالت اداري در سال ١٣اعضاي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري بر اساس ماده 

 از قانون ٩٢ضمن اينکه اعمال ماده . باشد  مبني بر ابطال مصوبه از زمان تصويب مي١٣٩٢
 ٩٢مطابق ماده . تواند مانع از تجري شوراي شهر و شهرداري تسوج گردد وان عدالت اداري ميدي

چنانچه :  مقرر شده است١٣٩٢از قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 
مصوبه اي در هيأت عمومي ابطال گردد رعايت مفاد رأي هيأت عمومي در مصوبات بعدي 

مـراجع مربوطه مصوبه جـديدي مغاير رأي هيأت عمومي تصويب کنند، هرگاه . الزامي است
 اين قانون و فقط با دعوت نماينده ٨٣پس ديوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعايت مفاد ماده 

بنا به مراتب و نظر به اينکه مصوبه . نمايد مي کننده در هيأت عمومي مطرح مرجع تصويب
 اخذ عوارض تغيير کاربري و عوارض حق مشرفيت با شوراي اسالمي شهر تسوج در خصوص

 از قانون ٩٢، ٨٨، ١٢ ماده ١، بند ١٣قانون و آراء هيأت عمومي مغايرت دارد، لذا مستنداً به مواد 
 استدعاي ابطال مصوبه شوراي اسالمي شهر تسوج و جلوگيري ١٣٩٢ديوان عدالت اداري سال 

   ".ز زمان تصويب و خارج از نوبت دارماز اخذ مبالغ غيرقانوني شهرداري تسوج را ا
در پي اخطار رفع نقصي که از طرف دفتر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري براي وکيل 

 ٢٢/٧/١٣٩٧ مورخ ٦ـ ١٥٩٢ـ  ٩٧شاکي ارسال شده بود، وي به موجب اليحه اي که به شماره 
  :داده است کههاي تخصصي ديوان عدالت اداري شده توضيح  ثبت دفتر هيأت عمومي و هيأت

رو نامه شماره ي مطروحه در آن شعبه و پ٧٤٣٩٧احتراماً عطف به پرونده کالسه " 
ر آن قسمت از مصوبه مورد اعتراض که متضمن يتصو( بر رفع نقص ي مبن٢٧/٦/١٣٩٧ـ ١

 که متناقض حق و حقوق موکل يموارد)  استير کاربرييت و تغيوضع عوارض حق مشرف
  :باشد  ميليا مورد استدعاست، به شرح ذبوده و درخواست ابطال آنه

 ي عمومي و از بابت کاربردهايک اراضي از تفکي عوارض سهم شهردار٢٢ماده ـ ١ 
 نييمت روز تعيق% ٢٥ ي سهم شهرداري به تجاري مسکونير کاربرييدر تغ (٣تبصره 

  )١٣٨٩مصوب سال  ـ شود مي
کي به صورت مجاز تفکيک و چنانچه عرصه مل: ٨تبصره ) عوارض حق مشرفيت (٢٢ـ ماده ٢

يا بر حسب مرور زمان به صورت مجاز درآمده و مورد تأييد شهرداري قرار گرفته باشد و اينکه مالک 
هاي گذربندي فعلي، ملزم به رعايت  در خواست پروانه ساختماني کرده باشد، ولي بر اساس طرح

 حق مشرفيت پروانه کشي را با عوارض هاي ساختماني ارزش عرصه واقع در عقب عقب کشي
 محاسبه و ١٣ساختماني تهاتر نمايد و تراکم و سطح اشتغال بعد از اجراي طرح برابر ضوابط تبصره 

دريافت اين عوارض به هنگام مراجعه مالک يا ذينفع براي اخذ هرگونه خدمات از شهرداري از جمله 
لذا با ) ١٣٩٤مصوب سال . پروانه ساخت، گواهي معامله، گواهي حفاري و غيره دريافت خواهد شد

  ".گردد باشد به حضور تقديم مي ذکر موارد مذکور که متناقض با حق و حقوق موکل مي
  :ر استيت به قرار زيمتن مقرره مورد شکا

 و ي عموميهاي و از بابت کاربريک اراضي از تفکيعوارض سهم شهردارـ ٢٢ماده  "
 ير کاربرييتغ

مت روز يق% ٢٥ ي سهم شهرداريه تجار بي مسکونير کاربرييدر تغـ ٣تبصره 
   " .شود  مينييتع

حه ي شهر تسوج به موجب الي اسالميس شورايت مذکور، رئيدر پاسخ به شکا
  :ح داده است کهي توض١٥/١٠/١٣٩٧ ـ ٢٢٥شماره 
 الزم به ذکر است که موضوع  خواسته شاکي مربوط به فعاليت دوره سوم شوراهاي "

اعضاي شوراي اسالمي وقت نيز مويد وجود مصالحه نامه فيمابين اسالمي شهر بوده و مستندات 
 ماده ١٤بوده است و با ملحوظ قرار دادن بند ) ١٣٨٩سال (و صحت مفاد مصالحه نامه مذکور 

 قانون تشکيالت، وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي کشور و انتخاب شهرداران تصويب ٧١
باشد لذا با عنايت به وجود  شوراهاي اسالمي شهر ميمعامالت و نظارت بر آنها از وظايف اصلي 

مصالحه نامه کليه موارد من جمله درخواست تفکيک و تغيير کاربري برابر درخواست خود مالک 
بوده که مراتب بعد از تأييد توسط شهردار وقت جهت تصويب نهايي به شوراي اسالمي وقت 

بر درخواست مالک مبني بر تغيير کاربري به ارجاع و با قطعيت موضوع مصالحه نامه، پرونده برا
 شهرداريها ارجاع گرديده و پس از اخذ مجوز موافقت با تغيير کاربري ملک نامبرده ٥کميته ماده 

از سوي مراجع ذيصالح برابر مصالحه نامه تنظيمي به مالک ابالغ گرديده است که برابر ضوابط 
از ملک خود در قبال تغيير کاربري  % ٢٥/٠ار واگذاري مقد(نسبت به اجراي مفاد مصالحه نامه 

اقدام نمايد که متأسفانه اقدامي از سوي نامبرده صورت نگرفته و استناد ) سهم مالک به تجاري
 در خصوص ١٣٩٢نامبرده جهت عدم انجام تعهدات مربوط به آراي ديوان عدالت اداري مصوب 

ه اين امر موجبات تضييع حقوق ضمن اينک. ابطال برخي عوارض در شهرداري ها بوده است
عقودي « دارد  قانون مدني که اشعار مي٢١٩شهرداري را گرديده است چرا که به استناد ماده 

نامبـرده » ...که بر طبق قانون واقع شده بين متعاملين و قائم مقام آنها الزم االتباع است و 
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ذا در مي ه مفاد مصالحـه نامه فيمابين باشد ـل ـادتينبايست متعهد ـب   مقام دفاع و به استناد م
االشاره و همچنين با توجه به اعالم موارد ابطالي از سوي ديوان عدالت اداري مربوط به سال  فوق

باشد بدواً با عنايت به اينکه موضوع   مي١٣٨٩ بوده و موضوعمتنازع فيه مربوط به سال ١٣٩٢
 شوراي اسالمي دوره پنجم بوده و مربوط به شوراي وقت بوده و خارج از صالحيت و اعالم نظر

اثر قانون نسبت به آتيه است و قانون « از قانون مدني که مقرر گرديده ٤همچنين به استناد ماده 
تقاضاي رد ادعاي خواهان از محضر رياست و اتخاذ تصميم و » ...نسبت به ماقبل خود اثر ندارد و 

   ".عاستصدور دستورات مقتضي وفق قوانين و مقررات مورد استد
وان ي دين دادرسييالت و آي قانون تشک٩٢ق حکم ماده ي موضوع از جمله مصاد

 ين دادرسييالت و آي قانون تشک٨٤ ماده يص نشد و پرونده در اجراي تشخيعدالت ادار
 ارجاع شد و يوان عدالت اداري دي اسالمي شوراهايأت تخصصي به هيوان عدالت اداريد
 تحت عنوان ٢٢ ماده ٨ تبصره ١٥/٢/١٣٩٩ ـ ٢٠ماره أت مذکور به موجب دادنامه شيه

 شهر تسوج را ي اسالمي مصوب شوراي تعرفه شهردار١٣٩٤ت سال يعوارض حق مشرف
 مذکور به علت عدم اعتراض يرأ. ت صادر کردي به رد شکايص نداد و رأيقابل ابطال تشخ

  .افتيت ي قطعيداروان عدالت ايا ده نفر از قضات دي و يوان عدالت اداريس دي رئياز سو
 سال يک اراضي از تفکي عوارض سهم شهردار٢٢ ماده ٣ به تبصره يدگيرس   

  . قرار گرفتيأت عمومي شهر تسوج در دستور کار هي اسالمي شورا١٣٨٩
ن يس و معاوني با حضور رئ١٨/٩/١٣٩٩خ ي در تاريوان عدالت اداري ديأت عموميه

ل شد و پس از يوان تشکيدرسان شعب د و رؤسا و مستشاران و دايوان عدالت اداريد
  . مبادرت کرده استير به صدور رأيت آراء به شرح زي با اکثريبحث و بررس

   هيأت عموميرأي
هر چند طبق آرا متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري عوارض ارزش افزوده ناشي از 

مغاير قانون و هاي توسعه شهري و تغيير کاربري در مصوبات شوراهاي اسالمي شهرها  طرح
قانون تأسيس شوراي  ٥تشخيص نشده است لکن طبق ماده  خارج از حدود اختيارات قانوني
، بررسي و تصويب طرحهاي تفصيلي شهري و تغييرات آنها در عالي شهرسازي و معماري ايران

شود و تعيين عوارض ارزش افزوده براي  هر استان توسط کميسيون مندرج در آن انجام مي
 قانون مذکور يا بدون اخذ مجوز از مراجع ٥ا اراضي قبل از طرح در کميسيون ماده امالک ي

ذيربط قانوني مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات است، بنابراين تعيين حق سهم از کل 
 درصد بدون توجه به ارزش افزوده ناشي از تغيير کاربري در مصوبه مورد ٢٥زمين به ميزان 

قانون تشکيالت و آيين  ١٣ و ٨٨ و مواد ١٢ ماده ١ مستند به بندون است اعتراض مغاير قانو
  .شود  ابطال ميتاريخ تصويب از ١٣٩٢مصوب سال  دادرسي ديوان عدالت اداري

  رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي
  

  ٢٥/٩/١٣٩٩                                                         ـ ه٥٧٨٥٩ت/١٠٨١٣٧رهشما
  در خصوص افزايش تعرفه آب تحويلي و يا برداشتي براي موارد خاصنامه  تصويب

 رو يوزارت ن

 مورخ ١٠٠/٣١/١٩١٢٩/٩٩شنهاد شماره ي به پ٢٣/٩/١٣٩٩ران در جلسه ي وزهيأت
ماده واحده قانون بودجه ) ٦(تبصره ) ف(رو و به استناد بند ي وزارت ن١٨/٤/١٣٩٩

  :ب کردي کشور تصو کل١٣٩٩ سال
مصوبه شماره ) ٧( موارد خاص، موضوع ماده ي برايا برداشتي و يليتعرفه آب تحو

 آن موضوع مصوبه شماره ي اقتصاد و اصالح بعدي شورا٢٦/١٠/١٣٩٤ مورخ ٣٢١٩٥٣
%) ١٥(زان پانزده درصد ي به م١٣٩٩ سال ي، از ابتدا١٠/١١/١٣٩٦ مورخ ١٦٦٨٤٤٩

 و سازمان آب و برق يا آب منطقهيها شرکتمديره يأتهنسبت به مصوبات سال گذشته 
 .ابدييش ميخوزستان افزا

  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 

  ٢٩/٩/١٣٩٩                                                         ـ ه٥٨٢٣٩ت/١٠٩٠٢١رهشما
شده  بيني  پيشدر خصوص عدم ممانعت از ترخيص كاال براساس اعتبارنامه  تصويب

   كل كشور١٣٩٩قانون بودجه سال ) ٩(در جدول شماره 
 وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ يي  و دارايوزارت امور اقتصاد

  ران ي اي اسالميگمرک جمهور
 مورخ ١٣٦٥٠٢/٢شنهاد شماره ي به پ٢٦/٩/١٣٩٩ وزيران در جلسه هيأت

 و هشتم قانون يکصد و سي  و به استناد اصليي و داراي وزارت امور اقتصاد٨/٩/١٣٩٩
 :ران تصويب کردي اي اسالمي جمهورياساس

بيني شده به صورت جمعي و خرجي از محل رديف شماره اعتبار پيش
 كل كشور مانع از ۱۳۹٩قانون بودجه سال ) ۹(جدول شماره ) ۵۳۰۰۰۰ـ۱٦(

ترخيص كاالهايي كه طبق قوانين و مقررات مربوط و با شرايط مصوب از پرداخت 
باشد و گمرك م يا قسمتي از حقوق گمركي و سود بازرگاني معاف هستند، نميتما

جمهوري اسالمي ايران كماكان موظف به ترخيص كاالهاي يادشده طبق شرايط مقرر 
 .در قوانين و مقررات مربوط است

  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 
  

  ٢٩/٩/١٣٩٩                                                         ـ ه٥٦٧٣٧ت/١٠٩١٢٨رهشما
   استان اصفهانشهرستان فالورجاندر خصوص تقسيمات كشوري درنامه  تصويب

  كشوروزارت 
 ٤/٤/١٣٩٨ مورخ ٦٤٨٧١ به پيشنهاد شماره ٢٦/٩/١٣٩٩ران در جلسه ي وزهيأت

وب مص ـ قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري) ١٣(وزارت كشور و به استناد ماده 
 :تصويب کردـ ١٣٦٢

 .شود  لغو مي٢٠/٤/١٣٧٩ک مورخ ٢١٣٥٧ت/١٥٢٨٨نامه شماره  تصويب) ١(ـ بند ١
 اشترجان در بخش مركزي شهرستان فالورجان استان اصفهان، به شهر يروستاـ ٢

 .شود يتبديل و به عنوان شهر اشترجان شناخته م
يل و هر تبد شهرستان فالورجان، به شي مرکز نادشت در بخشي ميروستاـ ٣

  .شود مي نادشت شناخته يعنوان شهر م  به
  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 

  
  ٢٩/٩/١٣٩٩                                                           ـ ه٥٨٢٧٦ت/١٠٩٠٢٦رهشما

  پرداختي) يارانه(در خصوص تعيين ميزان كمك هزينه نامه  تصويب
  )روزي  روزانه و شبانه(ر به مراكز غيردولتي  سازمان بهزيستي كشو

 سازمان برنامه و بودجه کشور ـ ي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع

 يبا همکار( کشور يستيشنهاد سازمان بهزي به پ٢٦/٩/١٣٩٩ وزيران در جلسه هيأت
 و سازمان ي، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي توانبخشيردولتي مراکز غيانجمن عال

ت از حقوق يقانون جامع حما) ٧(ماده ) ١(و به استناد تبصره ) نامه و بودجه کشوربر
  :تصويب کرد ـ ١٣٩٦مصوب  ـ معلوالن
  پرداختي سازمان بهزيستي كشور به مراكز غيردولتي ) يارانه(ميزان كمك هزينه ـ ١

 آموزي  هبابت نگهداري، مراقبت و خدمات توانبخشي، آموزشي، حرف) روزي  روزانه و شبانه(
معلوالن و حق پرستاري افراد داراي آسيب نخاعي و معلوالن شديد و خيلي شديد از محل 

و منابع ) ۱۳۱۵۱۰(و ) ۱۳۱۵۰(هاي  اعتبارات مصوب سازمان يادشده موضوع رديف
ت از حقوق ي کل کشور و اعتبارات قانون جامع حما١٣٩٩قانون بودجه سال ) ١٤(تبصره 

د سازمان برنامه و بودجه کشور به شرح جدول ييوب مربوط با تأر منابع مصيمعلوالن و سا
  :شود  زير تعيين مي

 
  اليارقام به هزار ر

 
 يروز مراکز شبانه مراکز روزانه

 افراد مشمول فيرد
 ٢درجه  ١درجه  ٢درجه  ١رجه د

 کوچک افراد يها خانه
 تيمعلول يدارا

 يارائه خدمات تخصص
  در منزليتوانبخش

مراقبت 
 در منزل

حق 
 يپرستار

 يها کارگاه
 يتي حمايديتول

  يبانيمراکز پشت
 يشغل

ـ ـ  ٦٧٢٠ ٢٧٦٠ ١٠١٠٠ ١١١٠٠ ٦٧٢٠ ٧٥٣٠  مزمنيماران روانيمعلوالن، سالمندان معلول و ب ١ ـ  ـ    ٥٣٨٠ ٨١٤٠ 

ـ ـ  سرپرست مزمن فاقديماران روانيمعلوالن، سالمندان معلول و ب ٢ ـ  ـ  ـ ـ  ـ ١٢٣٥٠ ١٣٣٥٠   ـ  ـ ـ    ـ  ـ  ـ ـ    ـ  ـ  ـ ـ    ـ  ـ  ـ ـ    ـ  ـ    

٣ 
 مزمن با يماران روانيمعلوالن، سالمندان معلول و ب

مر و ي، آلزا))MS( اس ت، اميدز، هپاتيا( خاص يازهاين
 ) خاصيها يماريسم و بي، اوتيعه نخاعيضا

ـ ـ  ـ  ـ  ـ ـ    ـ  ـ  ـ ـ  ١٣٣٥٠   ـ  ـ  ـ ـ    ـ  ـ  ـ ـ    ـ  ـ  ـ ـ    ـ  ـ    
  

ـ ـ   ـ   ـ 

ـ ـ  ٨٠٠٠ )سمياوت( اختالالت نافذ رشد يافراد دارا ٤ ـ  ـ    

١٥٦٠٠ 

ـ ـ  ـ  ـ  ـ ـ  ٧٢٠٠   ـ  ـ  ـ ـ    ـ  ـ  ـ ـ    ـ  ـ    

ـ ـ  )يعات نخاعيضا (يب نخاعي آسيافراد دارا ٥ ـ  ـ  ـ ـ    ـ  ـ  ـ ـ    ـ  ـ  ـ ـ    ـ  ـ  ـ ـ    ـ  ـ  ـ ـ  ٦١٠٠   ـ  ـ  ـ ـ   ـ   ـ 

ـ ـ  دي شديليد و خي مزمن شدي روانمارانيمعلوالن، سالمندان و ب ٦ ـ  ـ  ـ ـ    ـ  ـ  ـ ـ    ـ  ـ  ـ ـ    ـ  ـ  ـ ـ    ـ  ـ  ـ ـ  ٦١٠٠   ـ  ـ  ـ ـ    ـ  ـ    
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 شده  سازمان بهزيستي كشور مجاز است با در نظر گرفتن كيفيت خدمات ارايهـ ٢
مربوط، نسبت به پرداخت يارانه در مراكز مذكور و با توجه به سقف اعتبارات مصوب 

نامه منطبق با  بين تصويا) ١(بندي مراكز به شرح جدول موضوع بند  ساس درجه ابر
ت، سالمندان معلول و يضوابط مربوط و حق پرستاري افراد داراي آسيب نخاعي و معلول

 .بيماران رواني مزمن شديد و خيلي شديد اقدام كند
 .ت قابل اجرا اس٣٠/١٢/١٣٩٩ تا ١/١/١٣٩٩خ يب نامه از تارين تصوياـ ٣

  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 
  

  ٢٩/٩/١٣٩٩                                                          ـ ه٥٧٣٣١ت/١٠٩١٧٤رهشما
  شهرستان رودان استان هرمزگاندر خصوص تقسيمات كشوري در نامه  تصويب

  وزارت كشور
 ٧/١٠/١٣٩٨ مورخ ١٩٩٧٧٧شنهاد شماره ي به پ٢٦/٩/١٣٩٩ران در جلسه ي وزهيأت

ـ ١٣٦٢مصوب ي ـ مات کشوريف و ضوابط تقسيقانون تعار) ١٣(وزارت کشور و به استناد ماده 
 :ب کرديتصو

 يها ها و مکان کاه شهرستان رودان استان هرمزگان، روستاها، مزرعهيدر بخش ب ـ الف
 دولت يأتهدشده به مهر دفتر ييوست که تأي موضوع نقشه پييايواقع در محدوده جغراف

کاه ين منتزع و به دهستان بيه از دهستان برنطي و کهنشوئيرياست از جمله نزک، وز
 .شوند يملحق م
 .ابدي ير مييه تغي کهنشوئيکاه به روستايمرکز دهستان ب ـ ب
 يکاه منتزع و به بخش مرکزين از بخش بيدر شهرستان رودان، دهستان برنط ـ پ
 .شود يملحق م
ها و  ب روستاها، مزرعهيآباد از ترک ک دهستان به نام اسالميکاه، يدر بخش ب ـ ت

ها و  وست از جمله روستاها، مزرعهي موضوع نقشه پيياي واقع در محدوده جغرافيها مکان
  :شود يجاد مير اي زيها مکان

 .انيزنگ ـ ٦مازغ  ـ ٥ يسورکـ ٤ال يزردگردـ ٣سرکهنان ـ ٢آباد  اسالمـ ١
  .شود ين مييآباد تع نوان مرکز دهستان اسالمآباد به ع  اسالميروستا ـ ث

  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ٢٩/٩/١٣٩٩                                                           ـ ه٥٦٧٥٧ت/١٠٩١٥٧رهشما
  شهرستان قوچاندر خصوص تقسيمات كشوري در نامه  تصويب

  ياسان رضو استان خر
  وزارت كشور
 ١٠/٤/١٣٩٨ مورخ ٦٨٧٤٢ به پيشنهاد شماره ٢٦/٩/١٣٩٩ وزيران در جلسه هيأت

قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب ) ١٣(وزارت كشور و به استناد ماده 
 : تصويب کردـ١٣٦٢

مركز دهستان قوچان عتيق بخش مركزي شهرستان قوچان استان خراسان  ـ الف
 .  يابد  اصغرآباد تغيير مييوستا به ريرضو

هاي زير،  ها و مکان جنبان از دهستان سودالنه و روستاها، مزرعه  عالقهيروستا ـ ب
ن دره يري دولت است، از دهستان شهيأتدشده به مهر دفتر ييمطابق نقشه پيوست که تأ

 :شوند يق ملحق مي شهرستان قوچان منتزع و به دهستان قوچان عتيبخش مرکز
  فخرآباد ـ٦توپکانلو  ـ  شورک٥ـ شورک حاجي ٤ـ خمارتاش ٣ـ ساالنقوچ ٢وباران ـ ز١

  .پادگان قوچانـ ٧
 هاي زير، مطابق نقشه پيوست، ها و مكان پ ـ دهستان يزدان از ترکيب روستاها، مزرعه

  :شود  شهرستان قوچان ايجاد مييدر بخش مرکز
جعفرآباد  ـ٧ ـ جرتوده ٦آباد   ـ تقي٥لر ـ بيگ٤ـ برج زيدانلو ٣ـ اورته چشمه ٢ـ اتر آباد ١

آباد  وسفـ ي١٣ يدربندـ ١٢ان يداغـ ١١آباد  حسنـ ١٠ کاهو يحاجـ ٩تگر يچ ـ ٨ ايعل
 يقره شاهوردـ ١٩روزآباد يفـ ١٨عسگرآباد ـ ١٧آباد  ميسلـ ١٦ يسعادتقلـ ١٥ زادکـ ١٤
ـ محمودي ٢٤ـ گنبد جق ٢٣آباد  ـ گزل٢٢ـ کالته ميرزا رجب ٢١ـ آقا لطفعلي ٢٠
  .يآباد سفل يزدان  ـ٢٥

  . شود ين مييزدان تعيآباد سفلي به عنوان مرکز دهستان  زدانيروستاي  ـ ت
زدان در شهرستان يق و يهاي قوچان عت ق از تركيب دهستانيبخش قوچان عت ـ ث

  .شود قوچان ايجاد مي
  .شود ين مييق تعيروستاي شهر کهنه به عنوان مرکز بخش قوچان عت ـ ج

  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسون اول معا
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  ٢٩/٩/١٣٩٩                                                          ـ ه٥٦٧٨٨ت/١٠٩١٥٢رهشما
   شهرستان قوچاندر خصوص تقسيمات كشوري درنامه  تصويب

  استان خراسان رضوي
 وزارت كشور

 كشور  وزارت٢٢/٤/١٣٩٨ مورخ٧٧٤٨٤پيشنهاد شماره  به٢٦/٩/١٣٩٩وزيران در جلسه هيأت
ـ قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري) ١٣(و به استناد ماده   :ب کرديتصوـ ١٣٦٢مصوب  

، يمركز دهستان دوغايي بخش مركزي شهرستان قوچان استان خراسان رضو ـ الف
 . يابد به روستاي دوغايي تغيير مي

  شهرستانيهاي زير، از دهستان سودالنه بخش مرکز  مكانها و روستاها، مزرعه ـ ب
 دولت است، به هيأتدشده به مهر دفتر ييوست که تأيقوچان منتزع و مطابق نقشه پ

 :شوند يادشده ملحق مي بخش ييدهستان دوغا
 عباس قلعه ـ ٦دولو  ـ ٥ يداودلـ ٤ يجعفرآباد عليا شرقـ ٣آباد   اسالمـ ٢آب گرگ  ـ ١

 يديموتور خورش چاهـ ١١قلعه هودانلو  نگهـ ي١٠ يكالته محمدآبادشرقـ ٩کلر  ـ ٨کتلر ـ ٧
آباد   فتحـ ١٧قشالق ـ ١٦قره چقه ـ ١٥طاسخانه ـ ١٤آباد  شعبانـ ١٣شالباف ـ ١٢
 .يعين شفير حسيمزرعه پ ـ١٨

وست يهاي زير، مطابق نقشه پ ها و مكان ب روستاها، مزرعهيدهستان بهار از ترک ـ پ
 :شود  شهرستان قوچان ايجاد مييزدر بخش مرک

زمان پوت  ـ ٦ يرضاآباد شرق ـ ٥حصار  ـ ٤چنبرغربال ـ ٣گ نظر يبـ ٢ ياندرزـ ١
 يکالته علـ ١٢کالته زمان ـ ١١کالته احمد ـ ١٠ع يشفـ ٩آباد  شغل ـ ٨آباد سهلـ ٧
 آباد نزداـ ي١٦مقصودآباد ـ ١٥ يمشکانلوکالته مال محمد قلـ ١٤مزرعه زمان پوت ـ ١٣نل يز

كالته ـ ٢٢پس حصار ـ ٢١ش يبرگ ـ ٢٠آالتمان ـ ١٩آبکوه  ـ ١٨آباد   ميابراهـ ١٧ يشرق
 رآباديخـ ٢٧چهل بازه ـ ٢٦چهارسوق ـ ٢٥چهارباغ ـ ٢٤ يچاه موتور جوادـ ٢٣توپ درخت 

که لنگه ـ ي٣٣ يآباد شرق زدانـ ي٣٢اللو ـ ٣١آباد  گلشنـ ٣٠ کالته رضاـ ٢٩سمنگان ـ ٢٨
آباد  نيمزرعه حسـ ٣٩دجان يسفـ ٣٨ يعراقـ ٣٧گالبه ـ ٣٦گرمجان ـ ٣٥اد آب مومنـ ٣٤
  .عين کالته شفيريشـ ٤١آباد آب  ميابراهـ ٤٠

  . شود ين مييروستاي شفيع به عنوان مرکز دهستان بهار تع ـ ت
ـ ث   .شود  در شهرستان قوچان ايجاد ميييهاي بهار و دوغا بخش آبکوه از تركيب دهستان 
  .شود ين مييلماجق به عنوان مرکز بخش آبکوه تعروستاي آ ـ ج
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  ٢٩/٩/١٣٩٩                                                         ـ ه٥٥٩٨١ت/١٠٩١٧٨رهشما
  شهرستان بندرعباس در خصوص تقسيمات كشوري در نامه  تصويب

  رمزگاناستان ه
 وزارت كشور

 ٢١/٨/١٣٩٧ مورخ ١٥١٧٨٥شنهاد شماره ي به پ٢٦/٩/١٣٩٩ران در جلسه ي وزهيأت
 ـ١٣٦٢مصوب ي ـ مات کشوريف و ضوابط تقسيقانون تعار) ١٣(وزارت کشور و به استناد ماده 

 :ب کرديتصو
اال،  پشتکوه درتوچان، کولغان درتوچان، پاقالتان بيها ها و مکان روستاها، مزرعه ـ الف
، ي، کل ذرت، شهوازان، پاسگاه جالبي غربي، چاه عالي شرقيپس، چاه عال ن، چاهييپاقالتان پا

ل بخش يدآباد و نران از دهستان شميآباد، کناران، س ني، حسيبودن گنبد سرخ، گاو مرده، دل
دشده به ييوست که تأيتخت شهرستان بندرعباس استان هرمزگان منتزع و مطابق نقشه پ

 .شوند يادشده ملحق مي دولت است، به دهستان تخت بخش هيأت مهر دفتر
، ي، کهور کالغي جالبيها ها و مکان ب روستاها، مزرعهي از ترکيدهستان جالب ـ ب

پس،  ن، چاهيي، پشتکوه درتوچان، کولغان درتوچان، پاقالتان باال، پاقالتان پايمحمود کالغ
، گنبد سرخ، گاو يان، پاسگاه جالب، کل ذرت، شهوازي غربي، چاه عالي شرقيچاه عال

وست در بخش تخت يدآباد و نران مطابق نقشه پيآباد، کناران، س ني، حسيبودن مرده، دل
 .شود  يجاد ميا

 .شود ين ميي تعي به عنوان مرکز دهستان جالبي جالبيروستا ـ پ
 باال، ي حسن لنگيها ها و مکان ب روستاها، مزرعهي از ترکيلنگ دهستان حسن ـ ت

، چاه ين، سهرابيل گرگي، چ)آل مهتران(ن، سرزه خاروک، سمسلو، سرزه يي پايحسن لنگ
  .شود  يجاد ميوست در بخش تخت اين سنگ، مطابق نقشه پيخرک، کرمون و زم

  . شود ين ميي تعي باال به عنوان مرکز دهستان حسن لنگي حسن لنگيروستا ـ ث
 در شهرستان يلنگل و حسن ي شميها ب دهستانيل از ترکيبخش شم ـ ج

  .شود يجاد ميبندرعباس ا
  .شود ين مييل تعيل به عنوان مرکز بخش شمي شميروستا ـ چ
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  ٢٩/٩/١٣٩٩                                                         ـ ه٥٦٣٨٨ت/١٠٩١٤٥رهشما
  ناب استان هرمزگانيشهرستان مدر خصوص تقسيمات كشوري در  نامه تصويب

 وزارت كشور

 ١٨/١٢/١٣٩٧ مورخ ٢٣٥٣٦٤ به پيشنهاد شماره ٢٦/٩/١٣٩٩ران در جلسه ي وزهيأت
 ـ١٣٦٢مصوب  ـ قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري) ١٣(وزارت كشور و به استناد ماده 

 :تصويب کرد
، ي، سراتَک، پابنان، هالئون، برِنزَکيجعفَرآباد سرن يها ها و مکان روستاها، مزرعه

رک، ي چراغ، قَالت رستَم، باغَک، تَهتان و هني، قَلَمان مشهديقَلمان عبداهللا، گچک دادعل
ناب استان هرمزگان منتزع و مطابق نقشه يان بخش مركزي شهرستان مياز دهستان کر

، به دهستان توکهور بخش توکهور  دولت استهيأتدشده به مهر دفتر ييوست که تأيپ
 .شوندادشده ملحق مييشهرستان 

  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ٢٥/٩/١٣٩٩                                                          ـ ه٥٨٢١٠ت/١٠٨١٣٦رهشما
  ييت غذاي سالمت و امنيعال يرا شويينامه اجرا آيينياصالح) ٧(ماده اصالح 

 يوزارت جهادکشاورزي ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک
  کشوري و استخداميسازمان ادارـ  سازمان برنامه و بودجه کشور

 راني استاندارد ايسازمان مل

 مورخ ٩٦٩٥٣/٤٤١٧٥شنهاد شماره ي به پ٢٣/٩/١٣٩٩ وزيران در جلسه هيأت
 و هشتم قانون يکصد و سيجمهور و به استناد اصل سيير ي معاونت حقوق٢٧/٨/١٣٩٩

  :ران تصويب کردي اي اسالمي جمهورياساس

، ييت غذاي سالمت و امنيعالي شورايينامه اجرا آيينياصالح) ٧(در ماده 
، ٢١/٧/١٣٩٩هـ مورخ ۵۷۳۱۴ت/۸۲۹۸۰نامه شماره بيتصو) ٥(موضوع بند 

 شورـودجه كـه و بـانون برنامـق) ۳۰(ه ادـيبات مقرر در مـت ترتـبا رعاي"ارت ـعب
 ص اعتبارات توسط سازمان برنامه و بودجهيتخص"بعد از عبارت " ـ ۱۳۵۱مصوب ـ 

  .شوداضافه مي" كشور
  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 

  
  ٢٩/٩/١٣٩٩                                                          ـ ه٥٨٢١٥ت/١٠٩٠٧٦رهشما

  )٢ـ ٤(و جزء ) و( بند يينامه اجرانييآ) ١(ماده ) ١٤(اصالح بند 
   ١٣٩٩ماده واحده قانون بودجه سال ) ٥(تبصره ) و( بند 

  کل کشور
   وزارت نفتيي ـ  و دارايوزارت امور اقتصاد

 رويوزارت ن ـ وزارت آموزش و پرورش

  ي قات و فناوريوزارت علوم، تحقي ـ وزارت جهادکشاورز
  ي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع ـ ي و شهرسازوزارت راه

 يوزارت فرهنگ و ارشاد اسالم ـ وزارت کشور
  ي وزارت دادگستر ـ وزارت اطالعات

 راني اي اسالمي جمهوريبانک مرکز ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

 مورخ ٩٨٥٩٦/٤٣٤١٩شنهاد شماره ي به پ٢٦/٩/١٣٩٩ وزيران در جلسه هيأت
 و هشتم قانون يکصد و سيجمهور و به استناد اصل سيي ريت حقوق معاون٢/٩/١٣٩٩

 :ران تصويب کردي اي اسالمي جمهورياساس
ماده ) ٥(تبصره ) و(بند ) ٢ـ ٤(و جزء ) و( بند يينامه اجرانييآ) ١(ماده ) ١٤(در بند 

هـ ٥٧٨٦٩ت/٥١٧٩١ نامه شمارهبي کل کشور موضوع تصو١٣٩٩واحده قانون بودجه سال 
و توسط سازمان "به عبارت " يا توسط سازمان حسابرسيو "، عبارت ١٢/٥/١٣٩٩مورخ 

 . شودي اصالح م"يحسابرس
  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 

  
  ٢٩/٩/١٣٩٩                                                          ـ ه٥٧٨٨٨ت/١٠٩٠١٢رهشما

ماده واحده ) ١٤(تبصره ) الف(ايي بند نامه اجر آيين) ٣(ماده ) ٧(بند اصالح 
   كل كشور١٣٩٩قانون بودجه سال 

 رو يوزارت ن ـ وزارت نفتيي ـ  و دارايوزارت امور اقتصاد

  وزارت آموزش و پرورش ي ـ  وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع
   يوزارت جهادکشاورزي ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک

  ي وزارت راه و شهرساز  ـوزارت صنعت، معدن و تجارت
  يقات و فناوريوزارت علوم، تحق
    مسلحيروهاي نيبانيوزارت دفاع و پشت

   يع دستي و صناي، گردشگريراث فرهنگيوزارت م
  راني اي اتميسازمان انرژ ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

  راني اي اسالمي جمهوريبانک مرکز
 مورخ ٩٧١٧/٠٢٠اره شنهاد شمي به پ٢٦/٩/١٣٩٩ وزيران در جلسه هيأت

 ي و هشتم قانون اساسيکصد و سي و به استناد اصل ي وزارت جهادکشاورز٢٩/٤/١٣٩٩
 :ران تصويب کردي اي اسالميجمهور

ماده واحده قانون ) ١٤(تبصره ) الف(نامه اجرايي بند  آيين) ٣(ماده ) ٧(در بند 
ـ مورخ ه٥٧٧٠٠ت/٢٧٢٦١نامه شماره  بي كل كشور موضوع تصو١٣٩٩بودجه سال 

و كمك به تأمين يارانه حمل آرد و سوخت فسيلي به مناطق "، عبارت ١٩/٣/١٣٩٩
  . شودي بند مذکور اضافه ميبه انتها" عشايري

  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 
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