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

  تومان ۴۵۰۰تك شماره 

  ٦/١١/١٣٩٨  قانون دائمي نمودن قانون ارتقاي سالمت نظام اداري و مقابله با فساد

  نهاد رياست جمهوري ـ وزارت اطالعات
  وزارت دادگستري 

  وزارت امور اقتصادي و دارايي 
  ان برنامه و بودجه كشور سازم

  سازمان اداري و استخدامي كشور

١  

  ٢  مراجع قضايي سراسر كشور  ١٨/١١/١٣٩٩  در خصوص پيشگيري و رسيدگي به جرائم انتخاباتيبخشنامه 

 شرايط استخدام ١١ابطال بند :  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع١٢٩١رأي شماره 
 در غيرمناطق محروم و شهرهايي كه قانونگذار در آخرين ١٣٩١ سال بانك توسعه تعاون در

  گزيني  قانون مديريت و خدمات كشوري بومي٤٤اراده خود به موجب قانون اصالح ماده
   را براي آنها مجاز شمرده

  ٣  بانك توسعه تعاون  ٩/١٠/١٣٩٩

  

  
  
  
  
  

  ١٨/١١/١٣٩٩                                                                   ٩٠٧٩٧/٣٨٨رهشما
  االسالم والمسلمين جناب آقاي دكتر حسن روحاني حجت
   محترم جمهوري اسالمي ايرانرياست

 در اجراي اصل ٢١/١٢/١٣٩٦ مورخ ١٦٤١١١/٥٥١٢٩عطف به نامه شماره 
قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران قانون دائمي ) ١٢٣(يكصد و بيست و سوم 

ارتقاي سالمت نظام اداري و مقابله با فساد مصوب جلسه علني روز نمودن قانون 
 مجلس كه با عنوان اليحه تمديد مدت اجراي ٦/١١/١٣٩٨يكشنبه مورخ 

آزمايشي قانون ارتقاي سالمت نظام اداري و مقابله با فساد به مجلس شوراي 
قانون اساسي جمهوري ) ١١٢(اسالمي تقديم و مطابق اصل يكصد و دوازدهم 

سالمي ايران از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام ا
  .شود تشخيص داده شده است، به پيوست ابالغ مي

  رئيس مجلس شوراي اسالمي ـ محمدباقر قاليباف

  ٢٠/١١/١٣٩٩                                                                       ١٣٤٤٠١رهشما
  رياست جمهوري ـ وزارت اطالعاتنهاد 

  وزارت دادگستري ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي
  سازمان برنامه و بودجه كشور

  سازمان اداري و استخدامي كشور
در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران به پيوست 

كه در جلسه علني » بله با فسادقانون دائمي نمودن قانون ارتقاي سالمت نظام اداري و مقا«
روز يكشنبه مورخ ششم بهمن ماه يكهزار و سيصد و نود و هشت مجلس شوراي اسالمي 

) ٥( از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام با اصالح بند ١٢/٦/١٣٩٩تصويب و در تاريخ 
 مورخ ٩٠٧٩٧/٣٨٨ماده واحده موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد و طي نامه شماره 

  .گردد  مجلس شوراي اسالمي واصل گرديده، جهت اجرا ابالغ مي١٨/١١/١٣٩٩
  رئيس جمهور ـ حسن روحاني

  
  قانون دائمي نمودن قانون ارتقاي سالمت نظام اداري و مقابله با فساد

قانون ارتقاي سالمت نظام اداري و مقابله با فساد مصوب  ماده واحده ـ
  :شود صالحات زير دائمي مي با اصالحات و الحاقات بعدي، با ا٧/٨/١٣٩٠

  :شود قانون به شرح ذيل اصالح مي) ١(ماده » ب«ـ بند ١

 ١٣٩٩ ماه  بهمنسوم بيست و نبهـشپنج
 

  ٢٢١١٣ شماره هفتمسال هفتاد و 

)١٣٧١( 
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دار خدمات عمومي، اشخاص حقوقي غير از  اي عهده ب ـ مؤسسات خصوصي حرفه
باشند،  دار يك يا چند امر عمومي مي دستگاههاي اجرائي هستند كه طبق قانون عهده
هاي نظام مهندسي، اتاقهاي  ان، سازماننظير سازمان نظام پزشكي جمهوري اسالمي اير

هاي استاني وكال  بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران، اصناف و تعاون، مراكز و كانون
  و كارشناسان رسمي دادگستري

  :شود قانون به شرح ذيل اصالح مي) ٢(ماده » ج«ـ بند ٢
دار  اي عهده ج ـ شوراهاي اسالمي شهر و روستا و مؤسسات خصوصي حرفه

  خدمات عمومي
بايگاني نمايد كه اين امر «به عبارت » .مختومه نمايد«قانون عبارت ) ٦(ـ در ماده ٣

  .شود اصالح مي» .باشد نافي صالحيت ساير مراجع قانوني نمي
اعم از اينكه «عبارت » اطالعات خود را«قانون بعد از عبارت ) ١٧(ـ در صدر ماده ٤

قانون ) ١٧(ماده » د«اضافه و تبصره ذيل بند » يا نباشداطالعات مزبور قابل اثبات باشد 
  :شود  شرح زير اصالح ميبه

 تبصره ـ اشخاصي كه اثبات شود با سوء نيت اقدام به ارائه اطالعات خالف واقع نمايند،
  .گردند مشمول مقررات اين قانون نمي

  :شود قانون، بندها و تبصره آن به شرح ذيل اصالح مي) ٢٨( ـ ماده ٥
 وري ـ به منظور ايجاد هماهنگي براي كارآمد نمودن نظام  نظارت و ارتقاي بهره٢٨ده ما

رؤساي : و براي تقويت مديريت كشور، شوراي هماهنگي دستگاههاي نظارتي متشكل از
مجلس شوراي اسالمي، ديوان ) ٩٠(ديوان محاسبات كل كشور، كميسيون اصل نودم 

 وزارت اطالعات، سازمان برنامه و بودجه كشور و عدالت اداري، سازمان بازرسي كل كشور،
گردد تا در حدود وظايف مقرر  مي سازمان اطالعات سپاه پاسداران انقالب اسالمي تشكيل

  :هر دستگاه در قانون اساسي به شرح ذيل انجام وظيفه نمايد
الف ـ ايجاد هماهنگي در اعمال نظارت قانوني دستگاههاي نظارتي براي جلوگيري از 

  اخل در وظايف يكديگر و انجام كارهاي موازي؛تد
گيري ميزان سالمت اداري در دستگاههاي  ب ـ هماهنگي در تهيه شاخصهاي اندازه

  اين قانون و اعالم عمومي آنها؛) ٢(ماده » د«و » ج«، » الف«موضوع بندهاي 
 گيري ميزان سالمت اداري و هماهنگي در تهيه گزارش كل كشور و اعالم ج ـ اندازه

  نتايج آن؛
د ـ هماهنگي اقدامات دستگاههاي مشمول قانون درباره عملكرد و اجراي 

ها و ضعفها و ارائه پيشنهاد به  هاي پيشگيرانه و مقابله با فساد، اعالم قوت برنامه
  .دستگاههاي مسؤول

ها و پيگيري مصوبات دستگاههاي نظارتي عضو شورا  ـ نحوه هماهنگي فعاليت تبصره
دود وظايف و اختيارات قانوني هريك از دستگاههاي مذكور در قانون اساسي با توجه به ح

اي است كه ظرف مدت سه ماه از تاريخ ابالغ اين قانون تهيه و به  نامه به موجب شيوه
  .رسد تصويب رؤساي شورا مي

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ ششم بهمن ماه 
 از ١٢/٦/١٣٩٩و نود و هشت مجلس شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ يكهزار و سيصد 

ماده واحده موافق با مصلحت نظام ) ٥(سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام با اصالح بند 
  .تشخيص داده شد

  رئيس مجلس شوراي اسالمي ـ محمدباقر قاليباف
  

  ٢٠/١١/١٣٩٩                                                          ١٠٠/١٥٣٤٤٨/٩٠٠٠رهشما
  جناب آقاي دكتر اكبرپور

  رئيس محترم هيأت مديره و مديرعامل روزنامه رسمي كشور
 رياست محترم ١٨/١١/١٣٩٩ مورخ ١٠٠/١٥٢٨١٧/٩٠٠٠تصوير بخشنامه شماره 

جهت درج در روزنامه » پيشگيري و رسيدگي به جرائم انتخاباتي«قوه قضائيه در خصوص 
  .گردد فاد ميرسمي به پيوست اي

  مديركل دبيرخانه قوه قضائيه ـ محسن محدث

  ١٨/١١/١٣٩٩                                                          ١٠٠/١٥٢٨١٧/٩٠٠٠رهشما
  پيشگيري و رسيدگي به جرائم انتخاباتي در خصوص  قوه قضاييهبخشنامه

  مراجع قضايي سراسر كشور
 در ي به جرايم انتخاباتيدگي و رسيريشگيستاد پج موثر عملکرد يبا توجه به نتا

 انتخابات سيزدهمين دوره رياست جمهوري، ششمين يگذشته و نظر به برگزارهاي  دوره
مجلس خبرگان و مجلس شوراي اي  اسالمي شهر و روستا و ميان دورههاي  دوره شوراي

انتخابات رياست  قانون ٣٤ قوانين و مقررات مربوط، از جمله ماده ياسالمي و در اجرا
 قانون انتخابات مجلس ٦٧ آن و ماده ٢جمهوري با اصالحات و الحاقات بعدي و تبصره 

 با اصالحات و الحاقات بعدي، مبني بر ايجاد تشكيالت ١٣٧٨شوراي اسالمي، مصوب 
 ٢ و تبصره ٧٣ ،٧١ ، ٧٠، ٦٩، ٦٨، ٣٨، ٣٣، ٢٤قضايي در هر شهرستان يا بخش و مواد 

 قانون ٦٦ و ٦٥، ٦١، ٥٩ ، ٥٨، ٥٧، ٥٥تخابات رياست جمهوري، مواد  قانون ان٣٨ماده 
 وظائف و   قانون تشكيالت،٦٧ و ٣٩انتخابات مجلس شوراي اسالمي و همچنين مواد 

انتخابات شوراهاي اسالمي كشور و به منظور پيشگيري از وقوع جرم در محدوده قوانين و 
 انتخابات، ضروري است ضمن تشكيل هر مقررات در سه مرحله قبل، حين و پس از برگزاري

هاي  تر ستاد پيشگيري و رسيدگي به جرايم و تخلفات انتخاباتي در مركز و شهرستان چه سريع
 بخش نسبت به ي مناسب، منسجم و اثرريز برنامهبا هماهنگي و  سراسر كشور به شرح زير، 

  : ني به عمل آيدپيشگيري از جرايم انتخاباتي اقدام و با قيد تسريع برخورد قانو
الف ـ ترکيب اعضاء ستاد مرکزي و ستادهاي استاني و شهرستاني به قرار 

  : زير است
  : يك ـ اعضاء ستاد مرکزي

  ؛)س ستاديري(دادستان کل کشور ـ ١
  ؛)ر ستاديدب(ه ي از وقوع جرم قوه قضاييريشگي و پيمعاون اجتماعـ ٢
طالعات، نيروي انتظامي، سازمان ـ نمايندگان شوراي نگهبان، وزارت کشور، وزارت ا٣

  اطالعات سپاه پاسداران، بسيج مستضعفان، سازمان قضايي نيروهاي مسلح و صدا و سيما؛
   و انقالب تهران؛ي استان تهران و دادستان عموميس کل دادگستريريـ ٤
 .رييس سازمان بازرسي كل كشور ـ ٥

 يها و نهادها دستگاهر يتواند متناسب با موضوع از سا ياست ستاد مي رـ١تبصره
  .ديربط دعوت نمايذ

 استان تهران و دادستان تهران يس کل دادگستريبا توجه به حضور ري ـ٢تبصره
  .ستيل ستاد استان تهران ني به تشکيازي نيدر ستاد مرکز

  )مرکز استان(دو ـ اعضاء ستاد استاني 
  ؛)سيري( استان يس کل دادگستريريـ ١
  ؛)ريدب( کل استان ياز وقوع جرم دادگستر يريشگي و پيمعاون اجتماعـ ٢
  دادستان مرکز استان؛ـ ٣
   در استان؛ي متناظر ستاد مرکزيها و نهادها ن دستگاهيمسئولـ ٤
 .بازرس كل استان در سازمان بازرسي كل كشور ـ ٥

ها و نهادها  ر دستگاهيتواند به تناسب موضوع از سا يس ستاد استان مي ريـ١تبصره
  .ديدعوت نما

 در ستاد مرکز يتوانند بدون حق رأ ي م  شهرستاني دادگستري رؤساـ٢هتبصر
  .ندياستان شرکت نما

  ستاد شهرستانها  اعضاي  سه ـ
 شهرستان يس دادگستريت ريي با مسئولي استان ستاد مشابهيه شهرستانهايدر کل

  . ف محوله را انجام دهندير نظر ستاد استاني وظاي ، زيب رده متناظر استانيو با ترک
  : ب ـ وظايف ستادهاي مذکور به قرار زير است

ر و ي و اتخاذ تدابي انتخاباتيها تيش و رصد مداوم و مستمر اقدامات و فعاليپاـ ١
  ؛يم انتخاباتي از جرايريشگيرانه با هدف پيشگيدات پيتمه

 از وقوع يريشگي عضو ستاد در جهت پيها و نهادها ن دستگاهي بيجاد هماهنگياـ ٢
  ؛يخاباتم انتيجرا

http://www.RRK.IR
http://www.DASTOUR.IR


 ٣صفحه     WWW.RRK.IR                         ٢٣/١١/١٣٩٩       روزنامه رسمي                 WWW.DASTOUR.IR                      ٢٢١١٣شماره 

 از يريشگينه پيدر زمها   آنيرانه و نحوه اجرايشگي پيها ن برنامهيين و تعييتبـ ٣
  ؛يم احتماليجرا

ر ي و نظارت بر انتخابات و سايي اجرايها اتي و تعامل مداوم با هيهماهنگـ ٤
 از وقوع يريشگي هر چه بهتر انتخابات و پينه برگزاري مسئول در زميها و نهادها دستگاه

  م مصرح در قانون؛يجرا
   ـ انعکاس فوري شرح وقايع و جرايم مهم به ترتيب به ستاد استاني و ستاد مرکزي؛٥
 و ها، ستادهاي تبليغاتي، اشخاص حقيقي ها، احزاب، گروه  ـ توجيه، ارشاد و انذار تشکل٦
  ي؛م انتخاباتي از وقوع جرايريشگي و پي با هدف بازدارندگيحقوق

هاي قانوني از  و توضيح مفاد قانون و جرايم و مجازاترساني، تشريح  ـ اطالع٧
هاي عمومي، کاهش و پيشگيري از بروز  هاي جمعي با هدف ارتقاء آگاهي طريق رسانه

  جرايم انتخاباتي؛
 .ا اشخاص به مراجع صالحيها، نهادها   اقدامات مجرمانه دستگاهيانعکاس رسم ـ ٨

ب يها به ترت  و نظارت بر آنيشهرستان و ي استاني ستادهاي ارشاد و راهبرـ ١تبصره
  باشد  ي مي متناظر استاني و ستادهايبر عهده ستاد مرکز

 دبيرخانه ستاد مرکزي زير نظر معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع ـ٢تبصره
جرم قوه قضاييه و دبيرخانه ستاد استاني زير نظر رييس کل دادگستري استان 

   .تشکيل خواهد شد
کبار گزارش اقدامات يها هر هفته  ها و استان  در سطح شهرستان ستادهاـ ٣تبصره

  .ندينما  مي ارسالي و ستاد مرکزيب به ستاد استاني خود را به ترتيها تيو فعال
ها  ها و شهرستان  و ستادها در استاني عملکرد ستاد مرکزيي گزارش نهاـ ٤تبصره

ات به حوزه رياست قوه قضاييه ان انتخابي و در پايبند  جمعير ستاد مرکزيله دبيبه وس
  .گردد  ميارسال

   وظايف روساي كل دادگستري پ ـ
 يو دادسراهاها   از دادگاهيسراسرکشور موظفند شعبهاي  ي کل دادگستريرؤسا
 ي خارج از نوبت به جرايم انتخاباتيدگي خود را به منظور رسي تحت تصديحوزه قضاي

  .اختصاص دهند
  م رئيسيرئيس قوه قضائيه ـ سيدابراهي

 

  ٨/١١/١٣٩٩                                                                          ٩٨٠٣١٢٢شماره
  بسمه تعالي

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

دنامه يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دا
 شرايط ١١ابطال بند «:  با موضوع٩/١٠/١٣٩٩ مورخ ٩٩٠٩٩٧٠٩٠٥٨١١٢٩١

 در غيرمناطق محروم و شهرهايي كه ١٣٩١استخدام بانك توسعه تعاون در سال 
 قانون مديريت و ٤٤قانونگذار در آخرين اراده خود به موجب قانون اصالح ماده

هت درج در روزنامه رسمي ج» گزيني را براي آنها مجاز شمرده خدمات كشوري بومي
  . گردد به پيوست ارسال مي

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

  ٩٨٠٣١٢٢: شماره پرونده    ١٢٩١: شماره دادنامه    ٩/١٠/١٣٩٩: تاريخ دادنامه
  يوان عدالت اداري ديأت عموميه: مرجع رسيدگي

  ي پاشاکي صالح شهديآقا: شاكي
ط استخدام بانک توسعه تعاون در ي شرا١١ابطال بند : موضوع شکايت و خواسته

  ١٣٩١سال 
 شرايط استخدام بانک ١١ابطال بند شاکي به موجب دادخواستي : گردش کار

 را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعالم کرده ١٣٩١توسعه تعاون در سال 
  : است که

رساند، اينجانب صالح شهدي پاشاکي داراي مدرک  احتراماً به استحضار مي" 
کارشناسي ارشد مهندسي صنايع، ساکن و بومي استان گيالن، در تاريخ 

 در آزمون استخدامي بانک توسعه تعاون جهت تصدي پست کارشناس ٢١/١١/١٣٩١
اعتباري اداره شعب شهرستان رشت شرکت نموده و پس از کسب نمره قبولي در 

 به ٤٥١٣٦٦مه الکترونيکي مندرج در سايت بانک با کد رهگيري آزمون، از طريق نا
اما متأسفانه در روز مصاحبه، .  دعوت شدم١٢/١٢/١٣٩١مصاحبه حضوري در تاريخ 

 مفاد مندرج در آگهي استخدامي که ١١مسئولين بانک توسعه تعاون با استناد به بند 
ا باشند و در انتخاب متقاضيان بايد بومي و ساکن شهر مورد تقاض«داشت  بيان مي

، بنده را از طي »باشد نهايي اولويت با متقاضي بومي شهر مورد نياز جهت استخدام مي
در حالي که با استناد به بخش دوم همين بند . ساير مراحل استخدامي منع نمودند

در انتخاب نهايي اولويت با متقاضي بومي شهر مورد نياز جهت «: دارد که اشعار مي
، حق شرکت در آزمون و طي مراحل استخدامي براي افراد »باشد استخدام مي

نسبت به فرد بومي نيز وجود داشته  غيربومي، به شرط باالتر بودن امتيازات مکتسبه
اين در حالي است که اداره . است که متأسفانه اين امکان براي اينجانب فراهم نشد

تند که تصميمات آنها در هايي هس ها، جزو دستگاه ها در مراکز استان شعب بانک
 ٩بنابراين با استناد به بند . باشند هاي مربوط به کل استان مي زمينه وظايف و فعاليت

 قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران که در آن به رفع تبعيضات ناروا و ايجاد ٣اصل 
هاي مادي و معنوي اشاره شده و همچنين  امکانات عادالنه براي همه در تمام زمينه

 قانون مديريت خدمات کشوري که در آن مقرر شده است که ورود ٤١طابق با ماده م
هاي  به خدمت و تعيين صالحيت استخدامي افرادي که داوطلب استخدام در دستگاه

هاي صادره، تشکيالت مصوب و رعايت مراتب  باشند، بر اساس مجوز اجرايي مي
هايي  عدالت است که چنين دستگاهها انجام شود، به دور از  شايستگي و برابري فرصت

ها اقدام و  جهت تصدي مشاغل، صرفاً نسبت به استخدام افراد بومي مراکز استان
اند، به  هاي استان که حدنصاب علمي را کسب نموده کنندگان ساير شهرستان شرکت

نکته بعدي و بسيار مهم ديگري که . علت بومي نبودن از حق خدمت محروم نمايند
هاي حضوري اينجانب در  باشد اين است که در ادامه و بعد از پيگيري قابل طرح مي
اي  ها که متأسفانه به دليل عدم پاسخ گويي مسئولين وقت به نتيجه طول اين سال

نينجاميد، در کمال تعجب از طريق مديريت شعب بانک توسعه تعاون استان گيالن، 
آزمون استخدامي مذکور متوجه شدم که در پست صدراالشاره هيچ فردي از طريق 

جذب نشده و بانک اقدام به استخدام فردي نموده که براي پست ياد شده در آزمون 
نامه استخدامي نظام بانکي   آيين٦شرکت نکرده که اين موضوع با استناد به ماده 

با اين تفاسير اين شبهه در اذهان عمومي ايجاد . دولتي، مغاير با قانون و مقررات است
ه اعالم نياز به نيروي انساني براي يک پست و عدم جذب فرد واجد شرايط شود ک مي

اي جهت مشروعيت بخشيدن به جذب افراد از  از طريق آزمون، صرفاً حربه و دستمايه
پيش تعيين شده باشد و کارکرد ديگري جز شکنجه روحي جواناني که شوق خدمت 

اي به نظام  تواند خدشه رگز نمياي اگر چه ه چنين وقايع نامهربانانه. دارند، ندارد
تواند سنگي بر سر راه جوانان اين  مقدس جمهوري اسالمي ايران وارد نمايد ولي مي

است  شايان ذکر. مرز و بوم در راستاي رسيدن به اهداف واالي انقالب اسالمي باشد
هاي رسيدگي  که در ادامه به دليل عدم پاسخ گويي مسئولين ذيربط به درخواست

 به مديرکل بانک توسعه ٥/٣/١٣٩٨ و ١٥/١٢/١٣٩٧هاي مورخ  ب که طي نامهاينجان
اي با شماره   نسبت به ثبت شکواييه٢٥/٣/١٣٩٨تعاون تقديم گرديد، در تاريخ 

 در سامانه ثبت شکايات سازمان بازرسي کل کشور اقدام و ٣٧٢٤٩٩٧٠٣پيگيري 
ه صدراالشاره اداره کل تقاضاي رسيدگي به موضوع را نمودم اما در پاسخ به شکوايي

بازرسي و رسيدگي به شکايات بانک توسعه تعاون اقدام به صدور رأي شماره 
 نمود که متأسفانه کامالً مغاير با قانون و مقررات ١٥/٤/١٣٩٨ـ ٢٥٣٠٠٠/٢٢/د/١٢١٣

 دستورالعمل برگزاري ٢٤ ماده ١چرا که در رأي صادره به تبصره . باشد استخدامي مي
، استناد شده در ١٣٩٣هاي اجرايي مصوب سال  استخدامي دستگاهامتحانات آزمون 

رغم  دامنه شمول ماده مذکور شامل آن دسته از داوطلباني است که علي: حالي که اوالً
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هاي اجرايي  کسب حدنصاب الزم، به دليل محدوديت ظرفيت پذيرش، در دستگاه
اعالم نتيجه و در صورت اند و بديهي است که حداکثر تا دو سال بعد از  جذب نگرديده

اين در حالي . هاي آزمون وجود خواهد داشت نياز امکان جذب آنها به عنوان ذخيره
 بانک توسعه تعاون و فرايند منتج به اين نتيجه ذاتاً ١٣٩١است که نتيجه آزمون سال 

و اساساً مورد شبه و ابهام است، چرا که نه تنها هيچ يک از متقاضيان شرکت در 
 ٦ بانک برخالف مادهي پست مورد ادعا، جذب و استخدام نشدند، بلکه حتيآزمون برا

نامه استخدامي نظام بانکي دولتي اقدام به استخدام فردي نموده که براي پست  آيين
تاريخ برگزاري آزمون بانک توسعه تعاون : ثانياً. ياد شده در آزمون شرکت نکرده بود

 و به شماره ١٩/٧/١٣٩٣ در تاريخ الذکر که  بوده و مصوبه فوق١٣٩١ سال رد
در ادامه مکاتبات  . باشد تصويب رسيده در اين مورد صادق نمي  به٩٧٥٧/٩٣/٢٠٠

 داليل و مراتب اعتراض خود را به ٢٠/٤/١٣٩٨انجام شده اينجانب طي نامه مورخ 
رأي صادره اعالم و تقاضاي رسيدگي مجدد موضوع را نمودم که متأسفانه به دليل 

حاليه .  از سوي بانک توسعه تعاون، بدون نتيجه و مسکوت باقي مانده استعدم اقدام
 شرايط استخدام بانک توسعه تعاون در سال ١١باتوجه به مراتب فوق، ابطال بند 

نجانب با توجه  و الزام بانک توسعه تعاون به اخـذ مصاحبه و استخـدام اي١٣٩١
 و نمره قبولي را کسب نموده ام صالحيت گرديده اينکه در آزمـون ورودي احـراز به

  " .مورد استدعا است
  : ر استيمتن مقرره مورد اعتراض به شرح ز

  » استخدام بانک توسعه تعاونيآگه«" 
..............  

ت ي اولويي و ساکن شهر مورد تقاضا باشند و در انتخاب نهايد بوميان بايمتقاضـ ١١
  " .باشد يي ماز جهت استخدامي شهر مورد ني بوميبا متقاض

حه ي بانک توسعه تعاون به موجب الينده حقوقيت مذکور، نمايدر پاسخ به شکا
  : ح داده است کهي توض٢٦/٩/١٣٩٨ـ ٢٨٠٠٠٠/٢٢/د/١٠٤٨شماره 
  شرايط استخدام١١در خصوص شکايت آقاي صالح شهدي پاشاکي داير بر ابطال بند " 

  : ساندر  مي به استحضار١٣٩١بانک توسعه تعاون در آزمون سال 
  نامبرده از متقاضيان تصدي شغل کارشناس اعتباري در مديريت شعب استان 

 ١١ بوده که به دليل غيربومي بودن مطابق با مفاد بند ١٣٩١گيالن در آزمون سال 
آگهي استخدامي امکان مصاحبه و ادامه مراحل استخدامي براي ايشان ميسر نگرديده 

ه مفادي مبني بر به کارگيري افراد غيربومي به گون رغم اظهارات ايشان هيچ علي. است
شرط باالتر بودن امتيازات مکتسبه نسبت به فرد بومي در آگهي استخدامي بانک درج 

  .نگرديده است
 بانک توسعه تعاون ١٣٩١ي سال  استخدامي بودن موجود در آگهيشرط بوم

ه ي و سرماتيري معاونت توسعه مد٨/٩/١٣٨٨ ـ ٨٤٥٩٧/٢٠٠اساس بخشنامه شماره بر
ز ي بانک ني استخدامينکه متن آگهيضمن ا. ده استي درج گردياست جمهوري ريانسان
 ي قانونين بانک بر اساس مجوزهايلذا ا. ده استي کشور رسي سازمان استخدام تأييدبه

 اقدام به درج شرط مذکور نموده و از يمعتبر در زمان انتشار آگههاي  موجود و بخشنامه
 در يي بوده است لـذا چنانچه نامبرده ادعايت انجام گرفته کامالً قانونن بابت اقـدامايا

ت معاونت توسعه يست دعوا را به طرفيبا  ميدارد  بودن شرط مذکوريرقانونيخصوص غ
نکه يحال صرف نظر ازايا يعل. نمود  مي طرحياست جمهوري ريه انسانيت و سرمايريمد
ندات ارائه شده توسط خواهان فاقد ت و مستيفي بودن به کي ابطال شرط بوميدعوا

 ييم قضايل جهت استحضار و اتخاذ تصميکن موارد مشروحه ذيباشد ل ي ميوجاهت قانون
  .گردد يم ميبه حضور تقد

 ين در حاليااند  ط برابر سخن گفتهي در دادخواست خود از وجود شرايشاک ـ الف
ط ين اساس شرايوده و بر همرفته شدگان بيگر پذيه کمتر از دي مشارالياست که نمره کتب

  . وجود نداشته استيبرابر
 شرايط استخدامي در خصوص بومي بودن را ١١ب ـ شاکي شرط مربوط به بند 

 از قسمت تذکرات مهم درج شده در ٥اند و مطابق با  مفاد مندرج در بند  نداشته

به، ثبت نام، آزمون، مصاح(چنانچه در هر يک از مراحل استخدام «آگهي استخدامي 
مشخص شود داوطلب واجد شرايط اشاره ) گزينش، معاينات پزشکي، دوره آموزشي

شده در متن آگهي نبوده، حتي در صورت موفقيت در آزمون يا هر يک از مراحل 
استخدام اداره رسيدگي به وضعيت استخدامي و استمرار خدمت وي در بانک منتفي 

لذا با . »عتراضي را نخواهد داشتگونه ا خواهد بود و در اين صورت داوطلب حق هيچ
توجه به اينکه ايشان بدون داشتن شرايط مربوط در آگهي استخدامي در اين آزمون 

  .شرکت نموده است هيچ حقي براي ايشان ايجاد نشده است
 نامه شماره يز منعکس و طي بانک نيشان به امور بازرسيمراتب اعتراض ا ـ  ج
ر يه داين اظهارات مشاراليبنابرا. برده داده شده است پاسخ الزم به نام١٥/٤/١٣٩٨ـ ١٢١٣

  .ات ارائه شده صحت نداشته استي به شکايدگيبر عدم رس
 ١٣٩١هاي انجام شده از جانب نفرات ذخيره آزمون سال   د ـ باتوجه به پيگيري

... اين بانک مبني بر به کارگيري به عنـوان جايگزين افـراد مستعفي، اخـراجي و
هاي اجرايي صورت گرفته که در نهايت منتج به  الزم از سوي دستگاههاي  پيگيري

 ١ گرديده که بر اساس تبصره ١٩/٧/١٣٩٣ ـ ٩٧٥٧/٩٣/٢٠٠دستورالعمل شمـاره 
مدت   ا خاص به دستـورالعمل مذکور نتايج هر امتحان مشترک و فـراگير و ي  ٢٤مـاده 

 اطالعات افراد مذکور و نتايج بوده است و درج دو سال از تاريخ اجـراي آزمون معتبر
هاي  امتحان مشترک در سامانه امتحانات حقي براي افراد جهت استخدام در دستگاه

  .نمايد اجرايي ايجاد نمي
 جهت ١٣٩١در آزمون سال کننده  با توجه به انصراف نفر اول و سوم شرکت ـ هـ

 يز مربوطه برا از محل مجويچ استخداميالن هي استان گي شغل کارشناس اعتباريتصد
 از محضر آن مرجع الذکر فوقلذا بر اساس موارد . رفته استياستان مذکور صورت نپذ

  " .ت نامبرده را داردي رد شکايتقاضا
 با حضور رئيس و ٩/١٠/١٣٩٩ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ

 معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل
شد و پس از بحث و بررسي با اکثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت 

  .کرده است
  

  رأي هيأت عمومي
قانون  ٩ماده ) و(اساسنامه بانک توسعه تعاون بر اساس بند : اوالًبا توجه به اينکه 

 ٤٤هاي کلي اصل   و در راستاي اجراي سياستاصالح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه
 به تصويب هيأت ١٣٨٨ جهت ارتقاي بخش تعاوني اقتصاد کشور در سال ون اساسيقان

 درصد سهام آن به دولت ١٠٠ اساسنامه مذکور ٥وزيران رسيده است و بر اساس ماده 
هاي   از مصاديق دستگاهقانون مديريت خدمات کشوري ٥تعلق دارد، بنابراين مطابق ماده 

 ٩به موجب بند : ثانياً. باشد  ميدمات کشوريقانون مديريت خاجرايي بوده و مشمول 
 رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امکانات عادالنه براي همه در تمام قانون اساسي ٣اصل 
هاي مادي و معنوي از جمله وظايفي است که دولت بايد براي تحقق آن همه  زمينه

رده براي همه  نيز دولت را مکلف کقانون اساسي ٢٨امکانات خود را به کار برد و اصل 
افراد امکان اشتغال به کار و شرايط مساوي را براي احراز مشاغل ايجاد نمايد، بنابراين با 
توجه به اينکه مصوبه مورد شکايت امتياز بومي گزيني در جذب نيرو را به طور مطلق 

اعمال شرط بومي گزيني براي استخدام در شهر رشت که شاکي به  از جمله(مقرر داشته 
و با عنايت به اينکه هيأت عمومي پيشتر به موجب آراي متعددي بومي ) راض داردآن اعت

هاي اجرايي مغاير با قانون تشخيص  هاي دستگاه گزيني به اين شيوه را در آگهي آزمون
داده است، بنابراين اطالق مقرره مورد شکايت در غيرمناطق محروم و شهرهايي که 

قانون مديريت خدمات  ٤٤وجب قانون اصالح ماده قانونگذار در آخرين اراده خود به م
 ١بند  بومي گزيني را براي آنها مجاز شمرده، مستند به ١٦/٦/١٣٩٩ مصوب کشوري

 ١٣٩٢مصوب سال قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري ٨٨ و ماده ١٢ماده
  .شود ابطال مي

  رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي

http://www.RRK.IR
http://www.DASTOUR.IR

