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

  تومان ۴۵۰۰تك شماره 

  مرغعدد تخم) ٠٠٠/٠٠٠/٩٥(نامه در خصوص واردات نود و پنج ميليون  تصويب
  دارگوشتي توسط شرکت پشتيباني امور دام کشور نطفه

١٧/٦/١٤٠٠  
  قتصاديوزارت امور ا وزارت جهادکشاورزيـ 

ـ  و دارايي   سازمان برنامه و بودجه کشور  
  بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران

١  

  ٢  وزارت كشور  ١٤/٦/١٤٠٠  نامه در خصوص تعيين آقاي صادق خليليان به عنوان استاندار خوزستان تصويب

  )ل(نامه اجرايي بند  آيين) ٥(به ماده ) ٢(نامه در خصوص الحاق تبصره  تصويب
  )٢( قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت )٢٨( ماده 

١٧/٦/١٤٠٠  
ـ وزارت   وزارت امور اقتصادي و دارايي 

  ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي
ـ بانک مرکزي  سازمان برنامه و بودجه کشور 

  جمهوري اسالمي ايران

٢  

ـ وزارت امور   ٢٤/٥/١٤٠٠   كل كشور۱٤٠٠ه قانون بودجه سال ماده واحد) ۸(تبصره ) ز(نامه اجرايي بند آيين ـ وزارت راه و شهرسازي  وزارت كشور 
ـ سازمان برنامه و بودجه کشور   ٢  اقتصادي و دارايي 

ـ مورخ ٥٥٩٣٩ت/٣٦٥٧٠نامه شماره تصويب) ٣(اصالح ماده    ١٤/٦/١٤٠٠  ٥/٤/١٤٠٠ه
  وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات 

مان و آموزش پزشکي وزارت بهداشت، در
ـ سازمان حفاظت   سازمان انرژي اتمي ايران 

ـ زيست محيط   سازمان ملي استاندارد ايران 

٢  

  ابطال نامه:  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع١١٤٢رأي شماره 
ـ ٧٠٤٨٩/٣٠٥/١٢/٩٥ شماره     مدير كل اداري و مالي استانداري همدان٨/٧/١٣٩٩ 

  ٢  مداناستانداري ه  ٥/٤/١٤٠٠

  اعالم تعارض پرداخت:  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع١٠٧٥رأي شماره 
التفاوت مستمري بازنشستگي ناشي از ارتقاي شغلي و افزايش حقوق از زمان برقراري   مابه

  مستمري بازنشستگي
  ٤  شعب ديوان عدالت و ساير مراجع داري  ٨/٤/١٤٠٠

  
  
  
  
  

  ٢١/٦/١٤٠٠                                                          ـ ه٥٩٠٤٢ت/٦٣٧٣٧رهشما
  مرغ عدد تخم) ٠٠٠/٠٠٠/٩٥(نامه در خصوص واردات نود و پنج ميليون  تصويب

   شرکت پشتيباني امور دام کشور توسطدارگوشتينطفه
  يي و دارايوزارت امور اقتصاد ي ـوزارت جهادکشاورز

  ران ي اي اسالمي جمهوريبانک مرکز ـ سازمان برنامه و بودجه کشور
 مورخ ١١٨٢٤/٠٢٠شنهاد شماره ي به پ١٧/٦/١٤٠٠وزيران در جلسه هيأت 

 ي و هشتم قانون اساسيکصد و سي و به استناد اصل ي وزارت جهادکشاورز٧/٦/١٤٠٠
 :ران تصويب کردي اي اسالميجمهور
ون يليو پنج م امور دام کشور مجاز است نسبت به واردات نود يبانيشرکت پشتـ ١

 يبنددارگوشتي مورد نياز کشور در قالب برنامه زمانمرغ نطفهعدد تخم) ٠٠٠/٠٠٠/٩٥(

شرکت مذکور . دي اقدام نما١٤٠٠ شش ماهه دوم سال ي طيوزارت جهادکشاورز
ت استفاده ي اهلي داراي خصوصيهات شرکتيع در امور از ظرفيتواند به منظور تسر يم

 . امور دام کشور خواهد بوديبانير به عهده شرکت پشتن اميت ايد و مسئولينما
) ١٢ر٥٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠(ـ بانک کشاورزي معادل دوازده هزار و پانصد ميليارد ٢

  . روزه در اختيار شرکت پشتيباني امور دام کشور قرار دهدريال بابت اجراي تأمين جوجه يک
تيباني امور دام کشور و پس از سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است با اعالم شرکت پش

شده را تأمين التفاوت قيمت مصوب جهت فروش و قيمت تمامتأييد سازمان حسابرسي، مابه
 .و پرداخت کند

 يهانهيالت و هزيسازمان برنامه و بودجه کشور موظف است اصل و سود تسهـ ٣
 .ن کندي را تعهد و تضميتبع

د ي را در سررسيافتيالت دري تسه امور دام کشور موظف استيبانيشرکت پشتـ ٤
 .دي پرداخت نمايافتيان دريشده و ضرر و زيداريمقرر از محل فروش محصوالت خر

 . ـ بانک کشاورزي در پرداخت تسهيالت به شرکت مذکور تسهيل و تسريع نمايد٥
  جمهور ـ محمد مخبر رئيسمعاون اول 

 ١٤٠٠ ماه  شهريوربيست و سوم شنبه سه
 

٢٢٢٨٠ شماره هفتمسال هفتاد و   

)١٤٥٠( 
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  ١٦/٦/١٤٠٠                                                            ـ ه٥٩١٧٠ت/٦١٩٥٧رهشما
  ان به عنوان استاندار خوزستانيلي صادق خلينامه در خصوص تعيين آقا تصويب
 وزارت كشور

  شنهاد وزارت کشور و به استناد اصل ي به پ١٤/٦/١٤٠٠وزيران در جلسه هيأت 
 :ويب کردران تصي اي اسالمي جمهوري و هشتم قانون اساسيکصد و سي

 .شود ين مييان به عنوان استاندار خوزستان تعيلي صادق خليآقا
  جمهور ـ محمد مخبر رئيسمعاون اول 

  
  ٢١/٦/١٤٠٠                                                           ـ ه٥٧٧٤٨ت/٦٣٧٣٣رهشما

  يينامه اجرا نييآ) ٥(به ماده ) ٢(نامه در خصوص الحاق تبصره  تصويب
   از يم بخشي مواد به قانون تنظيقانون الحاق برخ) ٢٨(ماده ) ل(بند  

  )٢( دولت يمقررات مال
 يع دستي و صناي، گردشگريراث فرهنگيوزارت ميي ـ  و دارايوزارت امور اقتصاد

 راني اي اسالمي جمهوريبانک مرکز ـ سازمان برنامه و بودجه کشور
 مورخ ٥٢٦٤/١٤٠٠٢١٠٠ شماره  به پيشنهاد١٧/٦/١٤٠٠وزيران در جلسه هيأت 

کصد و ي و به استناد اصل يع دستي و صناي، گردشگريراث فرهنگي وزارت م٤/٣/١٤٠٠
  :ران تصويب کردي اي اسالمي جمهوري و هشتم قانون اساسيس

قانون ) ٢٨(ماده ) ل( بند يينامه اجرا نييآ) ٥(به ماده ) ٢(ر به عنوان تبصره يمتن ز
نامه  بيموضوع تصو) ٢( دولت ي از مقررات ماليم بخشي تنظ مواد به قانونيالحاق برخ

 به عنوان ي الحاق و تبصره قبل٢٩/١٠/١٣٩٥هـ مورخ ٥٢٩٩١ت/١٣٤١١٨شماره 
 :شودي ميتلق) ١(تبصره

 داده يگر از منابع داخليالت توسط بانک دي تسهي که اعطايدر موارد ـ٢تبصره
ارانه يالت و پرداخت ياخت کننده تسه پردي از سوي و اقتصاديد فنييشود، تا يا ميشده 

شرفت طرح است که بانک ينامه براساس گزارش پ نييتوسط بانک عامل از محل اعتبارات آ
 .دينما يه ميالت ارايپرداخت کننده تسه

  جمهور ـ محمد مخبر رئيسمعاون اول 
  

  ٢٠/٦/١٤٠٠                                                           ـ ه٥٨٨٥٧ت/٦٢٨٨١رهشما
  ي وزارت راه و شهرساز ـ وزارت كشور

 يي و دارايوزارت امور اقتصاد
 سازمان برنامه و بودجه کشور 

 به پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه كشور و ٢٤/٥/١٤٠٠وزيران در جلسه هيأت 
 قانون بودجه ماده واحده) ٨(تبصره ) ز(وزارت كشور و وزارت راه و شهرسازي و به استناد بند 

 :نامه اجرايي بند يادشده را به شرح زير تصويب كرد كل كشور، آيين١٤٠٠سال 
 

   ۱٤٠٠ماده واحده قانون بودجه سال ) ۸(تبصره ) ز(نامه اجرايي بند آيين
  كل كشور

 :روندنامه، اصطالحات زير در معاني مشروح مربوط به كار ميدر اين آيين ـ١ماده
تا تهيه . لبدي موجود شهر و توسعه آتي در دوره طرح جامعحد كا: محدوده شهرـ ١

باشد االجرا ميطرح مذكور در طرح هادي شهر، ضوابط و مقررات شهرسازي در آن الزم
مالك استفاده از اين تعريف، شامل شهرهايي است كه در آخرين طرح مصوب جامع و يا (

 ).شده استهاي غيررسمي جزء حريم شهر شناسايي گاهتفصيلي، سكونت
ش يقسمتي از اراضي بالفصل پيرامون محدوده شهر كه نظارت و واپا: حريم شهرـ ٢

شهرداري در آن ضرورت دارد و از مرز تقسيمات كشور شهرستان و بخش مربوط ) كنترل(
  .تجاوز ننمايد

 آن در دوره ي شامل بافت موجود روستا و گسترش آتيامحدوده: محدوده روستاـ ٣
ب مرجع يه و به تصوي باالدست تهيهات مصوبات طرحي که با رعاييا روستيطرح هاد

  .رسدي مربوط ميقانون
شده واقع در محدوده و گاه غيررسمي يا حاشيه نشين شناساييسكونت: محلهـ ٤

كه توسط ستاد ملي بازآفريني ) براساس قانون تعاريف محدوده و حريم شهر(حريم شهر 
  .تصويب شده است ١٣٩٩دار تا پايان سال ي پايشهر

ريزي هر استان مکلف است نسبت سهم جمعيتي سازمان مديريت و برنامه ـ٢ماده
م شهرها و محدوده يم و خارج از حرينامه واقع در حرنيين آيساکن مناطق موضوع ا

  .ت استان را به سازمان امور مالياتي کشور اعالم نمايديروستاها به جمع
ن يا) ٢(ر مكلف است سهم منابع موضوع ماده سازمان امور مالياتي کشو ـ٣ماده

قانون برنامه ) ٦(ماده ) ب(بند ) ١(نامه را از محل درآمد حاصل از عوارض جزء نييآ

ران حداكثر تا ي اي اسالمي جمهوري و فرهنگي، اجتماعيپنجساله ششم توسعه اقتصاد
ريزي و برنامهپانزدهم ماه بعد بر اساس آمار جمعيتي تأييدشده توسط سازمان مديريت 

شود، واريز  داري كل كشور ايجاد مياستان، به حساب تمرکز وجوه استان كه نزد خزانه
شده، نسبت به سازمان امور مالياتي کشور مكلف است تا قبل از پايان مهلت تعيين. نمايد

قانون ) ٦(ماده ) ب(بند ) ١(از وصولي موضوع جزء %) ١(الحساب يك درصد واريز علي
ران اقدام و ي اي اسالمي جمهوري و فرهنگي، اجتماعيپنجساله ششم توسعه اقتصادبرنامه 

نامه نسبت به تسويه بدهي يا مازاد واريزي از اين آيين) ٢(پس از اعالم سهم موضوع ماده 
  .ابتداي سال در اولين پرداخت اقدام نمايد

. ساله باشدنامه بايد زودبازده و يكهاي منتخب موضوع اين آيينپروژه ـ٤ماده
ريزي ها به پيشنهاد دستگاه اجرايي استان و با هماهنگي سازمان مديريت و برنامهپروژه

  . ريزي استان قابل اجرا استاستان احصا و پس از تأييد شوراي توسعه و برنامه
 يهات پروژهيريزي هر استان مکلف به انطباق و اولوشوراي توسعه و برنامه ـ١تبصره

  . دار استي پاي شهريني بازآفريب ستاد ملتمام مصو مهين
دستگاه اجرايي استان موظف به مبادله موافقتنامه براساس ضوابط  ـ٢تبصره

  . کل کشور است١٤٠٠اجرايي قانون بودجه سال 
نامه سازمان مديريت و برنامه ريزي استان مسئول حسن اجراي اين آيين  ـ٥ماده

 سه ماهه به وزارت ينامه را در مقاطع زماننيين آيبوده و مکلف است گزارش عملكرد ا
 يستاد مل(، وزارت راه و شهرسازي )هاي كشورها و دهياريسازمان شهرداري(كشور 
  .ه نمايديو  سازمان برنامه و بودجه كشور ارا) داري پاي شهرينيبازآفر

  محمد مخبرجمهور ـ  رئيسمعاون اول 
  

  ١٦/٦/١٤٠٠                                                             ـ ه٥٩١٠٠ت/٦١٩٥٥رهشما
  هـ٥٥٩٣٩ت/٣٦٥٧٠نامه شماره بيتصو) ٣(ماده اصالح 

  ٥/٤/١٤٠٠ مورخ 
 يوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک ـ  اطالعاتيوزارت ارتباطات و فناور

 ستيزطيسازمان حفاظت مح ـ راني اي اتميسازمان انرژ
   راني استاندارد ايسازمان مل

 مورخ ٥٣٥٥٦/٤٦٠٨٢شنهاد شماره ي به پ١٤/٦/١٤٠٠وزيران در جلسه هيأت 
 و هشتم قانون يکصد و سيس جمهور و به استناد اصل يي ري معاونت حقوق١٩/٥/١٤٠٠

  :ب کرديران تصوي اي اسالمي جمهورياساس
 عبارت ٥/٤/١٤٠٠هـ مورخ ٥٥٩٣٩ت/٣٦٥٧٠نامه شماره بيتصو) ٣(در ماده 

 پاک يقانون هوا) ٣٠( موضوع ماده يها دستگاهيبا همکار"ه عبارت  ب"شودين مييتع"
 .شودي اصالح م"رسديران ميوزهيأت ب يم و به تصويتنظ

  جمهور ـ محمد مخبر رئيسمعاون اول 
  

  ٥/٥/١٤٠٠                                                                            ٩٩٠٢٦٧٤شماره
  بسمه تعالي

  اكبرپورناب آقاي ج
  ايران مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالميمديره و  رئيس محترم هيأت

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

ابطال نامه شماره «: با موضوع ٥/٤/١٤٠٠مورخ  ١٤٠٠٠٩٩٧٠٩٠٥٨١١١٤٢
جهت درج » داري و مالي استانداري همدان مدير كل ا٨/٧/١٣٩٩ ـ ٧٠٤٨٩/٣٠٥/١٢/٩٥

  .گردد در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي
  فرد يداهللا اسمعيليعمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ  مديركل هيأت

  
  ٩٩٠٢٦٧٤: رونده پشماره     ١١٤٢ :ماره دادنامهش    ٥/٤/١٤٠٠: خ دادنامهتاري

  يالت اداروان عدي ديأت عموميه: مرجع رسيدگي
  ي خانم فاطمه رمضان:يشاك

 ٨/٧/١٣٩٩ ـ ٧٠٤٨٩/٣٠٥/١٢/٩٥ ابطال نامه شماره :موضوع شکايت و خواسته
   همداني استانداري و ماليرکل اداريمد

 ـ ٧٠٤٨٩/٣٠٥/١٢/٩٥ ابطال نامه شماره ي به موجب دادخواستي شاک:گردش کار
ن ييتار شده و در جهت تب همدان را خواسي استانداري و ماليرکل اداري مد٨/٧/١٣٩٩

  :خواسته اعالم کرده است که
 ١٠٣ ماده) الف(ـ بند ١مديرکل اداري و مالي در مرقومه انشائي به اين مفاد قانوني " 

 برنامه ششم توسعه استناد نموده ٨٧ماده ) ر(بند ـ ٢، يت خدمات کشوريريقانون مد

http://www.RRK.IR
http://www.DASTOUR.IR
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ح آن ي داشته که توضي خروج موضوعياست که مواد مذکور در خصوص کارکنان شهردار
ت يري قانون مد١١٧د به استناد ماده ي همان گونه که مستحضر.باشد  ميليبه شرح ذ

ها از شمول قانون مارالذکر ي همانند شهرداريردولتي غي عمومي، نهادهايخدمات کشور
 ٣٠/٩/١٣٩٨ ـ ٦٦٠ يز در رأين امر ني که اي به طور.اند  شدهي مستثنيدر امور استخدام

أت ي ه٢٧/١/١٣٩٨ـ ٩١ ي ال٨٧ه ي وحدت رويوان و رأي آن دي استخداميصصأت تخيه
 قانون ٨٧ماده ) ر( در خصوص بند .ح قرار گرفته استي و تصر تأييدوان موردي آن ديعموم

ها و ي سازمان شهرداري ابالغ٢٦/٤/١٣٩٦ ـ ١٤٧٨٧ز برابر بخشنامه شماره يبرنامه ششم ن
 قانون مذکور ٨٧ماده ) ر(را مشمول بند ها  يکشور که کارکنان شهردارهاي  ياريده

وان عدالت ي ديأت تخصصي ه٢٩/٩/١٣٩٨ ـ ٦٦٠ دادنامـه شماره يندانسته و مراتب ط
 ١٠٣ماده ) الف(د عدم شمول بند يز مويص داده نشده است، نير با قانون تشخي مغايادار

انون مذکور در  ق٨٧ماده ) ر( و متعاقباً عدم شمول بند يت خدمات کشوريريقانون مد
رت با يل عدم مغاي بخشنامه مذکور به دلي لذا اجرا.باشد  ميهايخصوص کارکنان شهردار

  .ستاالجرا  الزمقانون در حال حاضر
 آن ٤٥ شعبه ٥١٨ از جمله دادنامه شماره يمتعددهاي   دادنامهيوان طي شعب د

) ر(، بند يکشورت خدمات يري قانون مد١٠٣ماده ) الف(وان صراحتاً عدم شمول بند يد
ها ندانسته و اقدام به رد ي قانون برنامه ششم توسعه را مشمول کارکنان شهردار٨٧ماده 
 به استناد .را نموده استاند   سال بوده٣٥ که خواهان ادامه خدمت تا يانيت متقاضيشکا

 يهاي درباره کارکنان شهرداري شمول قانون استخدام کشوريحه قانونيماده واحده ال
 و ي از جهت امور استخدامي کارکنان شهردار١٩/٧/١٣٥٨کشور مصوب سراسر 

فه قانون ي و وظي خود مشمول قانون مزبور و قانون اصالح مقررات بازنشستگيبازنشستگ
 و مواد يط بازنشستگيباشند که با مالحظه شرا  مي١٣٦٨ مصوب سال ياستخدام کشور

 در يديچ قي هيح مقررات بازنشستگ قانون اصال٢ن قانون مارالذکر و ماده ي ا٧٧ ي ال٧٤
امده ي نيسانس و دکتريسانس، قوق لي کارکنان اعم از لي ساله برا٣٥خصوص خدمت 

ت ي با عنا. اساساً فاقد مبناستيثارگر شهرداري ساله کارکنان ا٣٥ لذا ادامه خدمت .است
 قانون مقررات« ٢ به استناد ماده ي کارکنان شهردارينکه احکام بازنشستگيبه ا

 صادر ي کشوريتوسط صندوق بازنشستگ» يفه قانون استخدام کشوري و وظيبازنشستگ
ن افراد ي، ابطال و بازگشت به کار اي لذا ممانعت از صدور احکام بازنشستگ.شده است

 يع حقوق شهردارييا موجب تضيبه همراه پرداخت حقوق و مزا) هايکارکنان شهردار(
رکل ينکه نامه مديت به ايه با عناي النها.مکن استرمينده غيخواهد شد که جبران آن در آ

 قانون  ١٠٣ماده ) الف( همدان موجب گسترش قلمرو بند ي استانداري و ماليادار
 بر ادامه ي قانون برنامه ششم توسعه مبن٨٧ماده ) ر( و بند يت خدمات کشوريريمد

ونه ست که هرگين در حالي سال شده است ا٣٥ تا سقف يخدمت کارکنان شهردار
ا مقام يد منبعث از حکم قانونگذار و يمات بايت و ابطال تصميت، ممنوعيتوسعه، محدود

ماذون از قبل قانونگذار باشد حال آن که دستور گسترش قلمرو قانون و ابطال احکام 
بازنشستگي کارکنان شهرداري، مغاير قانون استخدام کشوري به عنوان قانون صالح در امور 

  ".لذا ابطال مقرره مورد استدعاست. باشد تگي کارکنان شهرداري مياستخدامي و بازنشس
  :ر استيت به شرح زي  متن مقرره مورد شکا

  يت عملکرد و امور حقوقيري، مديرکل محترم دفتر بازرسيمد  " 
  ادامه خدمت:     موضوع
  کمي   سالم عل

 و يات کشورت خدميري قانون مد١٠٣ماده ) الف(ح بند يت به تصري احتراماً با عنا
ت ادامه خدمت کارکنان ي بر مجوز شمولي قانون برنامه ششم توسعه مبن٨٧ماده ) ر(بند 

د به استناد مواد مذکور نسبت يي سال، دستور فرما٣٥ها تا سقف يثارگر شهرداريجانباز و ا
 ي ساله و ابطال احکام بازنشستگ٣٥ل خدمت يها و تکميبه ادامه خدمت کارکنان شهردار

   "  همداني استانداري و ماليرکل اداريمدـ . نديزم معمول نمااقدام ال
 يت عملکرد و امور حقوقيري، مديرکل دفتر بازرسيت مذکور مدي  در پاسخ به شکا

ح ي توض٢٦/١١/١٣٩٩ ـ ١٢٥١٣٣/٣٠٥/١٢/٩٥حه شماره ي همدان به موجب الياستاندار
  :داده است که

ثارگر ي از کارکنان جانباز و اي اعتراض تعدادرغم علي استان همدان يهايشهردار  " 
 آنها صادر شده بود، با توجه به ي سال که احکام بازنشستگ٣٠ش از يخود با سابقه ب

از ( ياز شمول مقررات استخدام) هاياز جمله شهردار (يردولتي غي عمومي نهادهاياستثنا
، بخشنامه يشورت خدمات کيري قانون مد١١٧و با توجه به ماده ) يجمله بازنشستگ

 ـ ٦٦٠ کشور، دادنامه يهاياريها و دهي سازمان شهردار٢٦/٤/١٣٩٦ ـ ١٤٧٨٧
 ـ ٦٦ و ٦٥ه ي وحدت رويوان، آراي آن دي استخدامـيأت تخصصي ه٣٠/٩/١٣٩٨
 يأت، ا صرار به صدور احکام بازنشستگي آن ه٢٧/١/١٣٩٨ـ ٩١ ي ال٨٧، ١١/٢/١٣٩١

 که ي به طور. سال سابقه خدمت بودند، داشت٣٠ش از ي بيثارگر خود که دارايکارکنان ا

 از ٢٥/٦/١٣٩٩ ـ ٣١٠٠/٤٦٢٢/٩٠٣٦ن قشر منجر به صدور نامه ي ايهايريگي و پيتينارضا
 همدان با يد، در نامه مارالذکر دادستان خطاب به شهرداري دادستان استان گرديسو

 کارکنان جانباز و ينکه برخينظر به ا«: ن مرقوم داشتندين و مقررات، چنياستناد به قوان
ثارگران بازنشسته ين و مقررات خاص ايراً بدون توجه به قواني اخيثارگر آن شهرداريا

 ٢ ماده ٣ بند ين و در اجراي بنابرا.ده استيع گردييشان تضي ايو حقوق قانوناند  شده
 ي جمهوري قانون اساس١٥٦ اصل ٢ حقوق عامه و بند يريگيدستورالعمل نظارت و پ

 ي، اجتماعي قانون برنامه ششم توسعه اقتصاد٨٧ماده ) ر(ران و با استناد به بند ي اياسالم
 قانون ٢٨ و ٢، ١ و مواد يت خدمات کشوريري قانون مد١٠٣ماده ) الف( و بند يو فرهنگ

ها مصوب ي شهرداري استخدامنامه آيين ٩٩ و ٣٦ثارگران و مواد ي به ايجامع خدمات رسان
 يت نسبت به لغو احکام بازنشستگيد فوريد به قينما مي ران، اخطاريأت وزي ه١٣٨١

ل خودشان بازنشسته يو بدون تمااند   سال خدمت کرده٣٥ که کمتر از يثارگريکارکنان ا
جه را اعالم يشان  و اعاده به خدمت اقدام و نتي و شروع ايو اعاده حقوق قانوناند  شده
 قانون ٥٧٦ به موجب ماده يتن مملکي قواني از اجرايري است جلوگيهي بد.دييفرما

 لذا .»رديگ  مي قراريفريب کيجرم بوده و مرتکب، تحت تعق) راتيتعز( يمجازات اسالم
 يهايريگي نظر به پين استانداري اي و ماليرکل اداريبعد از صدور نامه دادستان، مد

ز، اقدام به صدور نامه شماره ين قشر عزيت از ايثارگر و در جهت حمايکارکنان ا
ماده ) الف(ها را مشمول بند ي نمود و کارکنان شهردار٨/٧/١٣٩٩ ـ ٧٠٤٨٩/٣٠٥/١٢/٩٥

 قانون برنامه ششم ٨٧ماده ) ر( و متعاقب آن بند يت خدمات کشوريري قانون مد١٠٣
 سال ٣٥ها تا ي بر ادامه خدمت کارکنان شهرداري مبني و فرهنگي، اجتماعيتوسعه اقتصاد
  " .تب فوق صدور قرار رد دادخواست مورد استدعاستت به مراي لذا با عنا.خدمت نمود

ن يس و معاوني با حضور رئ٥/٤/١٤٠٠خ ي در تاريوان عدالت اداري ديأت عموميه
ل شد و پس از يـوان تشکي و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان عدالت اداريد

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

   هيأت عموميرأي
ثارگر ي به کارکنان ايت خدمات کشوريريقانون مد ١٠٣هر چند حکم ماده : اوالً

 ندارد و دادنامه شماره ي قانون مذکور تسر١١٧به جهت حکم ماده ها  يشهردار
 يوان عدالت اداري دي استخداميأت تخصصي ه٣٠/٩/١٣٩٨ ـ ٩٨٠٩٩٧٠٩٠٦٠١٠٦٦٠

قانون برنامه پنجساله  ٨٧ماده ) ر( که به موجب بند ييکن از آنجاين نظر است ليد ايمو
 ١٣٩٥ مصوب سال راني اي اسالمي جمهوري و فرهنگي، اجتماعيششم توسعه اقتصاد

 يليک مقطع تحصياز ين و مقررات مربوط از امتي که به موجب قوانيثارگرانيا«: مقرر شده
قانون ) ١٠٣(ماده ) الف(بند ، مشمول يباشند با داشتن مدرک کارشناس  ي ممند بهرهباالتر 

ن يبنابرا» . و پنج سال خدمت کننديتوانند تا س  مي بوده ويت خدمات کشوريريمد
 باالتر در يليک مقطع تحصيازات ي از امتمندي بهرهثارگران مشمول يشود ا  ميمستفاد

ت خدمات يريقانون مدنکه مشمول ي و صرف نظر از ايصورت داشتن مدرک کارشناس
قانون  ٨٧ ماده )ر( به موجب بند ها، ير، از جمله کارکنان شهرداريا خيد هستن يکشور

 راني اي اسالمي جمهوري و فرهنگي، اجتماعيبرنامه پنجساله ششم توسعه اقتصاد
: اًي ثان.اند  شدهيت خدمات کشوريريقانون مد ١٠٣ماده ) الف(مشمول حکم مقرر در بند 

 از يکي با داشتن ييدستگاه اجرا«: داشته مقرريت خدمات کشوريريقانون مد ١٠٣ماده 
 سال سابقه خدمت يحداقل س) الف: ديتواند کارمند خود را بازنشسته نما ير ميط زيشرا
الت ي با تحصي مشاغل تخصصي و پنج سال براي و سيرتخصصي مشاغل غيبرا

 . سال٣٠ سنوات باالتر از ي ارشد و باالتر با درخواست کارمند براي کارشناسيدانشگاه
 يليک مقطع تحصياز ين و مقررات مربوط از امتي که به موجب قوانيثارگرانيا ـ تبصره

 باشند و  مين مادهي، مشمول حکم ايز با داشتن مدرک کارشناسيباالتر برخوردارند ن
ن ماده در صورت يمستفاد از حکم مقرر در ا» .ندي و پنج سال خدمت نمايتوانند تا س مي

تواند بدون درخواست کارمند  يي نمي مذکور دستگاه اجرا١٠٣ه ط مقرر در ماديوجود شرا
 را بازنشسته کند، ي سال خدمت و٣٥ان يقبل از پا) ثارگريا غيرثارگر وياعم از کارکنان ا(

 سال خدمت بازنشسته شده باشد و ٣٥ار خود قبل از ين چنانچه کارمند بنا به اختيبنابرا
 ي در مشاغل تخصصيا اشتغال ويشده باشد  از خدمت منفک يگري ديا به جهات قانوني

مورد  ن دري همچن.گردد ي نمي ساله مذکور شامل حال و٣٥دستگاه نباشد، ادامه خدمت 
ک مقطع ي يايرزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه که با استفاده از مزا

ه ي وحدت رويرأن امر با توجه به ي ااند،  باالتر مشمول حکم فوق قرار گرفتهيليتحص
) ٦(ر جزء ي شدن قانون تفساالجرا  الزمخي، از تار٢٨/١١/١٣٩٩ـ ٩١٨٥ ي ال١٨٤٤شماره 

 ي و فرهنگي، اجتماعيقانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصاد ٨٨ماده ) ث(بند 
ن ي است حکم ايهي بد.ت اعمال دارديبه بعد قابل) ٢٢/٢/١٣٩٨ (راني اي اسالميجمهور
جانبازان و آزادگان موضوع » اعاده به خدمت« ياي از مزامندي بهرهمنصرف از  ماده 
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قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و  ٨٧ماده ) ز(و ) چ( بندهاي 
بنابراين هر چند ايثارگران شاغل در شهرداري . باشد  ميفرهنگي جمهوري اسالمي ايران
ون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، قان ٨٧ماده ) ر(نيز مشمول حکم مقرر در بند 

 هستند و از اين جهت نامه شماره اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران
 مديرکل اداري و مالي استانداري همدان مغاير قانون ٨/٧/١٣٩٩ ـ ٧٠٤٨٩/٣٠٥/١٢/٩٥

 باشد ليکن از آنجايي که در نامه مورد شکايت بدون در نظر گرفتن شرايط مقرر در نمي
 به طور مطلق، ادامه خدمت کارکنان قانون مديريت خدمات کشوري ١٠٣ماده 

 ساله و ابطال احکام بازنشستگي آنها را مقرر داشته ، ٣٥ها و تکميل خدمت  شهرداري
اطالق آن در مواردي که کارمند ايثارگر بنا به جهات قانوني بازنشسته شده باشد يا 

اني که بازنشستگي آنها مربوط به قبل از شغل وي تخصصي نباشد و در مورد رزمندگ
قانون برنامه پنجساله ششم  ٨٨ماده ) ث( بند ٦قانون تفسير جزء االجرا شدن   تاريخ الزم

 ١به بند باشد، مستند   ميتوسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران
مصوب سال  اريقانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اد ٨٨ و ماده ١٢ماده 

  .شود  ابطال مي١٣٩٢
  ي ـ محمد مصدقادار عدالت وانيد يعموم أتيه سيرئ                                  

  
  ٥/٥/١٤٠٠                                                                            ٩٩٠١١١١شماره

  بسمه تعالي
  اكبرپورجناب آقاي 

  ايران مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالميمديره و  رئيس محترم هيأت
  با سالم

 عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه يك نسخه از رأي هيأت
اعالم تعارض پرداخت «: با موضوع ٨/٤/١٤٠٠مورخ  ١٤٠٠٠٩٩٧٠٩٠٥٨١١٠٧٥

مان برقراري التفاوت مستمري بازنشستگي ناشي از ارتقاي شغلي و افزايش حقوق از ز مابه
  .گردد  ميجهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال» مستمري بازنشستگي
  فرد يداهللا اسمعيليعمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ  مديركل هيأت

  
  ٩٩٠١١١١: رونده پشماره    ١٠٧٥ :ماره دادنامهش    ٨/٤/١٤٠٠: خ دادنامهتاري

  يالت اداروان عدي ديأت عمومي ه:مرجع رسيدگي
  ياريد بختي فرشي آقا:کننده تعارض اعالم

    يوان عدالت اداري اعالم تعارض در آراء صادر شده از شعب د:موضوع
 التفاوت  در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته الزام به پرداخت مابه:گردش کار

مه، يخ پرداخت حق بي تاري به جاي مستمريخ برقراري از تاري بازنشستگيش مستمريافزا
  .اند  صادر کردهي آراء متفاوتيوان عدالت اداريشعب د

  :ر استيو مشروح آراء به قرار زها  گردش کار پرونده
شماره هاي   به پروندهيدگي در رسيوان عدالت اداري دي بدو٦١شعبه  :  الف

ان يآقاهاي   با موضوع دادخواست٩٦٠٩٩٨٠٩٠١١٠٢٧٣٨ و ٩٦٠٩٩٨٠٩٠١١٠٢٥٦٣
مهدوي به طرفيت سازمان تأمين اجتماعي استان ايالم و به خواسته علي نژادمظفري و نظر 

 به ١/١٢/١٣٩٢  و١/٦/١٣٩٤هاي  التفاوت افزايش مستمري از تاريخ الزام به پرداخت مابه
 ـ٩٧٠٩٩٧٠٩٠١١٠٣٢٠٣ و ٢٧/٩/١٣٩٧ـ٩٧٠٩٩٧٠٩٠١١٠٣٣٠١هاي شماره  موجب دادنامه

 يان عليآقاهاي  ص دادخواستدر خصو:  صادر کرده استير رأي به شرح ز٢٥/٩/١٣٩٧
الم به خواسته الزام ي استان اي اجتماع تأمينت سازماني به طرفي و نظر مهدوينژادمظفر

 و ١/٦/١٣٩٤ ي مستمريخ برقراري از تاريش مستمري افزاالتفاوت مابهبه پرداخت 
نکه شرکت يحه خوانده، نظر به اي و اليمي با توجه به مفاد دادخواست تقد١/١٢/١٣٩٢

 به ١٧ و از ١٤ به ١٣ خواهان از يابرات به عنوان کارفرما محکوم به ارتقاء گروه شغلمخ
ن خواهان يز توسط مخابرات پرداخت شده است بنابرايمه ني شده است و حق ب١٨

باشند و   مي١/١٢/١٣٩٢ و ١/٦/١٣٩٤ يعنيخ ارتقاء گروه يا از تاريمستحق استفاده از مزا
خ ي خواهان از تاريش بازنشستگي افزايبه برقرار ي اجتماع تأميناقدام سازمان

ن خواسته خواهان يع حق خواهان شده است بنابرايي موجب تض١/١/١٣٩٦ و ٤/١٠/١٣٩٦
 يوان عدالت اداري دين دادرسييالت و آي قانون تشک١١ص و به استناد ماده يوارد تشخ

 يش مستمريا افزالتفاوت مابه به پرداخت ي اجتماع تأمينت سازمانيحکم به محکوم
ست روز پس از ابالغ ي صادر شده ظرف بي رأ.دينما  مي١/١٢/١٣٩٢ و ١/٦/١٣٩٤خ يازتار

  . استيوان عدالت اداريدنظر دي در شعب تجدتجديدنظرخواهيقابل 
 به موجب دادنامه شماره ٢٧/٩/١٣٩٧ ـ ٩٧٠٩٩٧٠٩٠١١٠٣٣٠١ شماره يرأ

ي وان عدالت اداريددنظر ي تجد٢٠ در شعبه ١٧/٧/١٣٩٨ ـ ٩٨٠٩٩٧٠٩٥٦٩٠١٩٢٥
  . شده استتأييد

 به موجب دادنامه شماره ٢٥/٩/١٣٩٧ـ ٩٧٠٩٩٧٠٩٠١١٠٣٢٠٣ شماره يرأ
 با يوان عدالت اداريدنظر دي تجد٢٠ در شعبه ٤/٢/١٣٩٨ ـ ٩٨٠٩٩٧٠٩٥٦٩٠٠٢٧٨

  : شده است تأييدري به شرح زيجاد اصالحاتيا
اساس استنباط شعبه  نظر به اينکه اعترضات تجديدنظرخواه به کيفيتي نيست که 

 شود و از آنجايي که به معترضبدوي رامخدوش نمايد و يا سبب تزلزل و نتيجتاً نقض رأي 
دادنامه مورد اعتراض منطبق با موازين قانوني صادر شده است و از جهت رعايت اصول و 

تحق زيرا شاکي از زمان ارتقاء گروه مس. باشد قواعد دادرسي نيز عاري از اشکال و ايراد مي
التفاوت آن گرديده و دليلي بر اعمال افزايش و پرداخت  افزايش مستمري و دريافت مابه

گردد فاقد  مستمري از تاريخ وصول حق بيمه موجب تضييع حقوق استقرار يافته شاکي مي
ي سازمان تأمين اجتماعي و قبول تجديدنظرخواهلذا با رد تقاضاي . وجاهت قانوني است

 قانون ٧١تاريخ اعالمي از سوي شعبه بدوي ديوان با استناد به ماده ايراد شاکي نسبت به 
 به ١/١٢/١٣٩٢ با اصالح تاريخ به معترضتشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري رأي 

  .رأي صادره قطعي است. گردد  نتيجتاً تأييد و استوار مي١/١١/١٣٩٢
رونده شماره  بدوي ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پ٤٩شعبه  :  ب

 با موضوع دادخواست آقاي فرشيد بختياري به طرفيت اداره ٩٧٠٩٩٨٠٩٠٣٥٠٠٢٥٣
التفاوت مستمري  کل تأمين اجتماعي استان ايالم و به خواسته الزام به پرداخت مابه

 به شرح زير رأي ٢٨/٨/١٣٩٨ـ ٩٨٠٩٩٧٠٩٠٣٥٠٢٨٦٩به موجب دادنامه شماره 
  :صادر کرده است

  تأييدست وي سازمان به منزله قبول ليمه از کارفرما برايحق بنکه وصول ينظر به ا
 ي محمل قانوني سازمان دارايا براين زمان پرداخت مزايست توسط کارفرما بوده لذا از ايل

 وجود ندارد بنا به مراتب فوق مستند به مفهوم ي بر اجابت خواسته شاکيلياست و دل
 حکم به رد يوان عدالت اداري ديدادرسن ييالت و آي قانون تشک١١ و ١٠مخالف مواد 

ست روز يوان ظرف مدت بي قانون د٦٥ وفق ماده ين رأي ا.گردد  مي صادريت شاکيشکا
  .باشد ي ميوان عدالت اداريدنظر دي در شعب تجدتجديدنظرخواهيقابل 

 در ١٩/١١/١٣٩٨ ـ ٩٨٠٩٩٧٠٩٥٦٩٠٣٥٢٧ مذکور به موجب دادنامه شماره يرأ
 درخواست ي مهلت قانوني به جهت انقضايان عدالت ادارويدنظر دي تجد٢٠شعبه 

  . شده است تأييد،تجديدنظرخواهي
وان ين دي با حضور معاون٨/٤/١٤٠٠خ 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 استيصدور رأر به يت آراء به شرح زي با اکثريبررس

  
   هيأت عموميرأي

  .تعارض در آراء محرز است ـ الف
، پرداخت حق بيمه از قانون تأمين اجتماعي ٥٠ و ٤٩، ٣٦، ٢ب ـ براساس مواد 

مطالبات ممتاز سازمان تأمين اجتماعي است و کارفرما مسئول پرداخت حق بيمه است 
ضمن آن . ق بازماندگان نخواهد شدو تأخير در پرداخت حق بيمه موجب تضييع حقو

االتباع بوده   قانون مذکور و آراي صادر شده از هيأتهاي حل اختالف کار الزم٥٠که ماده 
و صرف نظر از اينکه حق بيمه در گذشته يا حال حاضر يا در آينده پرداخت شود، 

مت به عالوه، براساس قس. کاشف از تعلّق مستمري به شاکي از تاريخ فوت مورث است
تأخير کارفرما در پرداخت ... «: ١٣٥٤ مصوب سال قانون تأمين اجتماعي ٣٦آخر ماده 

پرداخت آن رافع مسئوليت و تعهدات سازمان در مقابل بيمه شده  حق بيمه يا عدم 
تواند مانع  و بر همين اساس، عدم پرداخت حق بيمه از سوي کارفرما نمي» نخواهد بود

بنا به مراتب فوق، . ق مکتسبه ناشي از اشتغال آنها گرددشدگان از حقو برخورداري بيمه
 بدوي ٦١صادره از شعبه  (٢٧/٩/١٣٩٧ـ ٩٧٠٩٩٧٠٩٠١١٠٣٣٠١ شماره  هاي دادنامه

 ـ ٩٨٠٩٩٧٠٩٥٦٩٠١٩٢٥که به موجب دادنامه شماره ) ديوان عدالت اداري
 شماره تأييد گرديده و)  تجديدنظر ديوان عدالت اداري٢٠صادره از شعبه  (١٧/٧/١٣٩٨

)  بدوي ديوان عدالت اداري٦١صادره از شعبه  (٢٥/٩/١٣٩٧ـ ٩٧٠٩٩٧٠٩٠١١٠٣٢٠٣
 ٢٠صادره از شعبه  (٤/٢/١٣٩٨ ـ ٩٨٠٩٩٧٠٩٥٦٩٠٠٢٧٨که به موجب دادنامه شماره 

التفاوت مستمري  تأييد شده و بر مبناي پرداخت مابه) تجديدنظر ديـوان عدالت اداري
از زمان برقراري مستمري  و افزايش حقوقبازنشستگي نـاشي از ارتقاي شغلي 

. شونداند، صحيح و مطابق با قوانين و مقررات تشخيص داده مي بازنشستگي اصدار يافته
قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان  ٨٩ و ماده ١٢ ماده ٢ اين رأي به استناد بند

ع اداري  براي شعب ديوان عدالت اداري و ساير مراج١٣٩٢مصوب سال  عدالت اداري
  .مربوط در موارد مشابه الزم االتباع است

       هيأت عمومي ديوان عدالت اداري                                                 
  مهدي دربين ـ معاون قضايي ديوان عدالت اداري
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