
    

  ها ها ـ آئيننامه   ـ  عهدنامههاي قضائي  ـ رويهمذاكرات مجلس شوراي اسالمي ـ  قوانين:شامل       
هيهاگها و آ ها ـ اساسنامه نامه ها ـ تصميم نامه تصويب

 

WWW.DASTOUR.IR  تومان ۴۵۰۰تك شماره 
WWW.RRK.IR

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

 

  مدیره سازمان مناطق آزاد نامه درخصوص جایگزینی اعضاي موظف و غیرموظف هیأت تصویب
ـ دبیرخان  ٨/٣/١٤٠١   تجاري ـ صنعتی ارس به مدت سه سال ه شوراي عالی وزارت امور اقتصادي و دارایی 

ـ صنعتی و ویژه اقتصادي   2  مناطق آزاد تجاري 

  هاي تفریحی ها، شناورها و قایق اي به کشتی نامه درخصوص تخصیص سوخت یارانه تصویب
ـ وزارت میراث فرهنگی، گردشگري   ٢٧/٢/١٤٠١   و مسافري داراي مجوز از وزارت میراث فرهنگی، گردشگري و صنایع دستی   وزارت نفت 

  2   دستیو صنایع

 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  ٢٨/١/١٤٠١  هاي غیربرخوردار از اشتغال نامه در خصوص تعیین شهرستان تصویب
 2  سازمان برنامه و بودجه کشور

انی نیروهاي مسلح ـ بنیاد وزارت دفاع و پشتیب  ٢٥/٢/١٤٠١  رسانی به ایثارگران قانون جامع خدمات) 55(و ) 53(، )40(، )39(، )38(نامه اجرایی مواد  آیین
ـ سازمان برنامه و بودجه   3  شهید و امور ایثارگران 

  ٢١/٢/١٤٠١  رسانی ایثارگرانقانون جامع خدمات) 66(نامه اجرایی تبصره ماده آیین
 وزارت علوم، تحقیقات و فناوري

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
ـ سازمان برنامه  و بنیاد شهید و امور ایثارگران 
  بودجه کشور ـ دانشگاه آزاد اسالمی

4  

 پذیر  قانون رفع موانع تولید رقابت) 20(نامه اجرایی ماده  آیین) 5(ماده ) الف(الحاق تبصره به بند 
  ٢٥/٢/١٤٠١  و ارتقاي نظام مالی کشور

 وزارت نیرو  ـ وزارت امور اقتصادي و دارایی
سازمان برنامه و بودجه کشور ـ بانک مرکزي 

   اسالمی ایرانجمهوري
5  

ـ سازمان برنامه و بودجه   ٣١/١/١٤٠١  )ره(اصالح اساسنامه شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی  وزارت راه و شهرسازي 
ـ سازمان اداري و استخدامی کشور   5  کشور 

  5  رت راه و شهرسازيوزا  ١٧/١/١٤٠١  اصالحی اساسنامه شرکت مادرتخصصی ساخت و توسعه زیربناهاي حمل و نقل کشور) 5(اصالح ماده 

هاي حمایتی محصوالت اساسی کشاورزي  گذاري و اتخاذ سیاست مصوبه شوراي قیمت
  ٢٥/٢/١٤٠١  )1401ـ1402(درخصوص خریدهاي تضمینی و حمایتی محصوالت کشاورزي در سال زراعی 

ـ وزارت امور اقتصادي  وزارت جهاد کشاورزي 
ـ سازمان برنامه و بودجه کشور   و دارایی 
  بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران

6  

هاي حمایتی محصوالت اساسی کشاورزي  گذاري و اتخاذ سیاست مصوبه شوراي قیمت
  ٢٥/٢/١٤٠١  19/5/1400 مورخ 10907/020نامه شماره  تصویب) 2(درخصوص اصالح بند 

ـ وزارت امور اقتصادي و  وزارت جهاد کشاورزي 
ـ سازمان برنامه و بودجه کشور  دارایی 

  انک مرکزي جمهوري اسالمی ایرانب
6  

  6  جهاد دانشگاهی  ٣/٣/١٤٠١  مصوبه تأیید انتخاب رئیس جهاد دانشگاهی

  6  شناسی نهاد ریاست جمهوري ـ بنیاد ایران  ٣/٣/١٤٠١  شناسی مصوبه انتخاب رئیس بنیاد ایران

تعرفه عوارض  44 از ردیف 4ـ44بند :  هیأت عمومی دیوان عدالت اداري با موضوع320رأي شماره 
شهر که تحت عنوان عوارض دستگاه خودپرداز بانکها و مؤسسات   شهرداري قائم1398محلی سال 

  الحسنه به تصویب شوراي اسالمی این شهر رسیده، از تاریخ تصویب ابطال شد مالی اعتباري و قرض
  6  شهر شوراي اسالمی شهر قائم  ٢٠/٢/١٤٠١

   مصوبه3 ماده 1ـ تبصره 1:  اداري با موضوع هیأت عمومی دیوان عدالت321رأي شماره 
الزام شهرداري به رفع سد معبر ساختمانی « شوراي اسالمی شهر تهران با عنوان 15/1/1400 مورخ 

که متضمن اخذ بهاي خدمات صدور مجوز براي اشخاص » سازي حصار کارگاهی غیرمجاز و ایمن
  مغایر است از تاریخ تصویب ابطال شد

  7   اسالمی شهر تهرانشوراي  ٢٠/٢/١٤٠١

  مصوبه4بند :  هیأت عمومی دیوان عدالت اداري با موضوع322رأي شماره 
  شوراي اسالمی شهر اصفهان تحت عنوان28/8/1383 ـ 3120/28 شماره 

  ابطال شد% 10الثبت اسناد رسمی به  حق% 8 افزایش عوارض 
  8  شوراي اسالمی شهر اصفهان  ٢٠/٢/١٤٠١

    

 1401 ماه خرداد مبیست و دو بهـشنیک  

  22494 شماره د و هشتمهفتاسال 

)1548( 
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  ١٠/٣/١٤٠١ك                                                            ٥٩٩٤٦ت/٣٨٠٧٣شماره 
مدیره  هیأتنامه درخصوص جایگزینی اعضاي موظف و غیرموظف  تصویب

  سازمان مناطق آزاد تجاري ـ صنعتی ارس به مدت سه سال
  وزارت امور اقتصادي و دارایی

  تی و ویژه اقتصاديصنعـ دبیرخانه شوراي عالی مناطق آزاد تجاري 
وزيران عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي در  جلسه 

 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران و با ٨/٣/١٤٠١
  : تصويب كردند٥/٦/١٣٩٢هـ مورخ ٤٩٥١٦ت/١١٣٢٠٠نامه شماره  رعايت تصويب

مديره سازمان مناطق آزاد  هيأت موظف استيار به عنوان عضوـ آقاي مجيد كياني ١
  .شود تجاري ـ صنعتي ارس به مدت سه سال جايگزين آقاي محسن نريمان مي

مديره سازمان مناطق  غيرموظف هيأت ـ آقاي وحيد شقاقي شهري به عنوان عضو٢
  .شود  جايگزين آقاي صفر شاسفند ميآزاد تجاري ـ صنعتي ارس به مدت سه سال

  . به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است٨/٣/١٤٠١نامه در تاريخ  اين تصويب
  جمهور ـ محمد مخبر معاون اول رئيس

  
  ١١/٣/١٤٠١                                                          ـ ه٥٩٩٣٤ت/٣٩٠١٢شماره 

 ورها ها، شنا ی به کشتيا ارانهیص سوخت یتخصنامه درخصوص  تصویب
 ،یراث فرهنگی مجوز از وزارت مي داراي و مسافریحی تفريها قیو قا

  یع دستی و صناي گردشگر
  یع دستی و صناي، گردشگریراث فرهنگیوزارت مـ  وزارت نفت

 مورخ ٢١١/١٤٠١٢١٠٠شنهاد شماره ي به پ٤/٣/١٤٠١هيأت وزيران در جلسه 
کصد و ي و به استناد اصل يع دستي و صناي، گردشگريراث فرهنگي وزارت م٢٧/٢/١٤٠١
  :ران تصويب کردي اي اسالمي جمهوري و هشتم قانون اساسيس

 و يحي تفريها قيها، شناورها و قا ي به کشتيا ارانهيص سوخت يوزارت نفت مکلف است تخص
 ي داخليرهاي که در مسيع دستي و صناي، گردشگريراث فرهنگي مجوز از وزارت مي دارايمسافر

ند را بدون در نظر گرفتن پرچم آنها به نسبت ينما يران تردد ميا به مقصد بنادر ايبدا  از ميالملل نيو ب
 .دينک محاسبه نماينرخ بانک ر%) ٢٠(ست درصد ي و بيا ارانهي%) ٨٠(هشتاد درصد 

  جمهور ـ محمد مخبر معاون اول رئيس
  

  ١١/٣/١٤٠١             هـ                                               ٥٩٧٧٢ت/٣٨٩٨٢شماره 
  هاي غیربرخوردار از اشتغال نامه در خصوص تعیین شهرستان تصویب

  سازمان برنامه و بودجه کشورـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
 به پيشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي و ٢٨/١/١٤٠١هيأت وزيران در جلسه 

قانون احکام دايمي ) ٣٢(ماده ) پ(بند ) ١( جزء سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد
ماده واحده قانون ) ٦(تبصره ) د(بند ) ١( ـ و جزء ١٣٩٥هاي توسعه کشور ـ مصوب برنامه

 : کل کشور تصويب کرد١٤٠١بودجه سال 
هاي نرخ بيکاري در سطح  هاي غيربرخوردار از اشتغال، شاخص ـ براي تعيين شهرستان١

 و مهاجران وارد شده در ١٣٩٥ و سال ١٣٩٠   بيکاري شهرستان در سالشهرستان، تغييرات نرخ
  :گيرد زير مالک عمل قرار مي) فرمول(سطح شهرستان در پنج سال اول هر دهه مطابق الگوي 

  
  
  

                                
  

 رابرباالتر ازمتوسط کشوري به اضافه دو ب يا هاي با نرخ بيکاري برابر  شهرستانـ تبصره
برخوردار از هاي غير انگين، به عنوان شهرستانها از مي انحراف معيار نرخ بيکاري شهرستان

 .گردند اشتغال  محسوب مي
شهرستان ) ٩١( شامل ١٤٠١نامه در سال  اين تصويب) ١(هاي موضوع بند  شهرستانـ ٢

  .ندشو به شرح فهرست پيوست که تاييد شده به مهر دفتر هيأت دولت است، تعيين مي
نامه از  هاي موضوع فهرست پيوست اين تصويب هايي که درشهرستانکليه طرحـ ٣

 امتيازات توانند از گيرند، مي رسند يا مجوز تاسيس مي برداري مي  به بهره١٤٠١ابتداي سال 
قانون احکام دائمي ) ٣٢(ماده ) پ(بند ) ٣(نامه درچهارچوب جزء  موضوع اين تصويب

  .  برخوردار شوندهاي توسعه کشور  برنامه

هاي بعد، امتيازات اين جزء از قانون تا  در صورت حذف شهرستان در سالتبصره ـ 
  .گردد برداري  محاسبه مي از مبناي سال بهره)  بيست سال(پايان دوره زماني تعيين شده 

نامه   تصويبهاي غيربرخوردار از اشتغال که پس از تاريخ ي تعيين شهرستان نحوهـ ٤
  :شوند يل شده و يا ميمذکور تشک
 اين) ٢(هاي مندرج در فهرست بند شهرستانـ درصورتي که شهرستان از انتزاع  الف
برخوردار  غيررستان جديد به عنوان شهرستان شود، شه تشکيل ) شهرستان٩١(نامه  تصويب

  .گردد از اشتغال تعيين مي
 طوري که يکي  در صورتي که شهرستان از دو شهرستان متفاوت انتزاع گردد بهب ـ

هاي  از شهرستاننامه و شهرستان ديگراين تصويب) ٢(ها از فهرست بند  از شهرستان
احت شهرستان جديد از شهرستان چنانچه بيشترين سهم جمعيت يا مسبرخوردار باشد، 

  .گردد برخوردار از اشتغال تعيين ميستان غيربرخوردار انتزاع يافته باشد به عنوان شهرغير
  جمهور ـ محمد مخبر رئيسمعاون اول 

  
  پیوست

 شهرستان استان ردیف

 بيله سوار اردبيل ١

 خلخال اردبيل ٢

 مشگين شهر اردبيل ٣

 نمين اردبيل ٤

 سرعين اردبيل ٥

 سميرم اصفهان ٦

 فريدن اصفهان ٧

 دره شهر ايالم ٨

 چرداول ايالم ٩

 سيروان ايالم ١٠

 اهر آذربايجان شرقي ١١

 ميانه رقيآذربايجان ش ١٢

 هشترود آذربايجان شرقي ١٣

 بناب آذربايجان شرقي ١٤

 کليبر آذربايجان شرقي ١٥

 ملکان آذربايجان شرقي ١٦

 چاراويماق آذربايجان شرقي ١٧

 ورزقان آذربايجان شرقي ١٨

 سردشت آذربايجان غربي ١٩

 مياندوآب آذربايجان غربي ٢٠

 تكاب آذربايجان غربي ٢١

 اشنويه غربيآذربايجان  ٢٢

 دشتستان بوشهر ٢٣

 ديلم بوشهر ٢٤

 فارسان چهارمحال و بختياري ٢٥

 لردگان چهارمحال و بختياري ٢٦

 اردل چهارمحال و بختياري ٢٧

 كوهرنگ چهارمحال و بختياري ٢٨

 كيار چهارمحال و بختياري ٢٩

 سامان چهارمحال و بختياري ٣٠

 بن چهارمحال و بختياري ٣١

 درميان  جنوبيخراسان ٣٢

 سرايان خراسان جنوبي ٣٣

 تربت جام خراسان رضوي ٣٤

 خواف خراسان رضوي ٣٥

 سرخس خراسان رضوي ٣٦

 كالت خراسان رضوي ٣٧

 باخرز خراسان رضوي ٣٨

 ايذه خوزستان ٣٩

 دشت آزادگان خوزستان ٤٠

 شادگان خوزستان ٤١

 شوشتر خوزستان ٤٢

  نرخ مشاركت
  اقتصادي شهرستان

  
ميانه نرخ مشاركت اقتصادي 

  ها شهرستان

ميانه نرخ مهاجران 
  ها واردشده شهرستان
  نرخ مهاجران واردشده

 شهرستان

   بيكاري كشور  متوسط تغييرات نرخ
  ١٣٩٠ و ١٣٩٥هاي  در طي سال

  
  كاري شهرستانمتوسط نرخ بي
 ١٣٩٠ و ١٣٩٥هاي  در طي سال

 ٭ ٭ ١٣٩٥ نرخ بيكاري شهرستان در سال ٭

http://www.RRK.IR
http://www.DASTOUR.IR
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 شهرستان استان ردیف

 مان مسجد سلي خوزستان ٤٣

 باغ ملک وزستانخ ٤٤

 اللي خوزستان ٤٥

 گتوند خوزستان ٤٦

 انديکا خوزستان ٤٧

 هفتگل خوزستان ٤٨

 هويزه خوزستان ٤٩

 حميديه خوزستان ٥٠

 خدابنده زنجان ٥١

 نيك شهر سيستان و بلوچستان ٥٢

 سرباز سيستان و بلوچستان ٥٣

 مهرستان سيستان و بلوچستان ٥٤

 اوهميرج سيستان و بلوچستان ٥٥

 مرودشت فارس ٥٦

 ممسني فارس ٥٧

 قيروکارزين فارس ٥٨

 فراشبند فارس ٥٩

 رستم فارس ٦٠

 مريوان كردستان ٦١

 دهگالن كردستان ٦٢

 جيرفت كرمان ٦٣

 زرند كرمان ٦٤

 شهربابك كرمان ٦٥

 منوجان كرمان ٦٦

 فارياب كرمان ٦٧

 اسالم آبادغرب كرمانشاه ٦٨

 پاوه  كرمانشاه ٦٩

 سرپل ذهاب كرمانشاه ٧٠

 ن قصرشيري كرمانشاه ٧١
 کنگاور كرمانشاه ٧٢
 جوانرود كرمانشاه ٧٣
 سنقر كرمانشاه ٧٤

 گيالنغرب كرمانشاه ٧٥

 هرسين كرمانشاه ٧٦

 ثالث باباجاني كرمانشاه ٧٧

 روانسر كرمانشاه ٧٨

 بهمئي كهگيلويه و بويراحمد ٧٩

 چرام كهگيلويه و بويراحمد ٨٠

 لنده يلويه و بويراحمدكهگ ٨١

 بندرگز گلستان ٨٢

 مراوه تپه گلستان ٨٣

 گميشان گلستان ٨٤

 شفت گيالن ٨٥

 دلفان لرستان ٨٦

 کوهدشت لرستان ٨٧

 رومشکان لرستان ٨٨

 گلوگاه مازندران ٨٩

 سيريك هرمزگان ٩٠

 خاتم يزد ٩١

  
  ٣/٣/١٤٠١                                                             ـ ه٥٨٤٣١ت/٣٣٨٥٠شماره 

ـ بنیاد شهید و امور ایثارگران ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح     کشورسازمان برنامه و بودجه 
ثارگران، وزارت يد و امور اياد شهيشنهاد بني به پ٢٥/٢/١٤٠١ران در جلسه يت وزأيه

 برنامه و بودجه کشور و   و سازمان مسلحيروهاي مسلح، ستاد کل نيروهاي نيبانيدفاع و پشت
نامه نيي، آ ـ ١٣٨٦مصوب  ـ ثارگراني به ايرسانقانون جامع خدمات) ٦١(به استناد ماده 

 : ب کردير تصويقانون مذکور را به شرح ز) ٥٥(و ) ٥٣(، )٤٠(، )٣٩(، )٣٨( مواد يياجرا

  ) 55(و ) 53(، )40(، )39(، )38( مواد یینامه اجرا نییآ
  ثارگرانی به ایرسان خدمات معقانون جا

 ماده واحده قانون حالت اشتغال ياصالح) ١( که براساس تبصره يجانبازان ـ1ماده
 يلي و جنگ تحميد، جانباز، ازکارافتاده و مفقوداالثر انقالب اسالمين شهيمستخدم

  ـ١٣٨٦ثارگران ـ مصوب ي به ايرسان انون جامع خدماتق) ٣٨(و ماده  ـ ١٣٧٤ مصوب ـ
ا يشود، در حالت اشتغال قرار گرفته  يده مينام" قانون"نامه به اختصار  نيين آير اکه د

 . گردند يان خدمت برخوردار مي از پاداش پايل به بازنشستگيرند، هنگام نيگ يم
 در مورد جانبازان ي بازنشستگيمبدأ محاسبه سنوات قابل قبول براـ 1تبصره

د، جانباز، ين شهيون حالت اشتغال مستخدم ماده واحده قانياصالح) ۱(موضوع تبصره 
ت، شاغل ي، که در زمان مجروحيلي و جنگ تحمياسالمازکارافتاده و مفقوداالثر انقالب 

اد ي بني حقوق از سويخ برقرارياند، تار  موضوع ماده واحده مذکور نبودهيها در دستگاه
باشد که  يشود، م يده مي نام"اديبن"نامه به اختصار  نيين آيثارگران، که در ايد و امور ايشه

اد شده، با ي حسب سوابق حالت اشتغال موضوع تبصره يط بازنشستگيدن به شرايبا رس
  .شوند يازات مربوط بازنشسته مي از امتيبرخوردار

 در مورد جانبازان ي بازنشستگيمبدأ محاسبه سنوات قابل قبول براـ 2تبصره
) ۲( موضوع ماده يها شاغل در دستگاهت،يقانون که در زمان مجروح) ٣٨(موضوع ماده 
ط يدن به شرايباشد که با رس ياد مي بني حقوق از سويخ برقرارياند، تار قانون نبوده

 از يقانون، با برخوردار) ٣٨( حسب سوابق حالت اشتغال موضوع ماده يبازنشستگ
  .شوند يازات مربوط بازنشسته ميامت

ر اساس آن شامل جانبازان حالت  و پرداخت بي استحقاقيره مرخصيذخـ 3تبصره
 . گردد ينامه نم نيين آيا) ١(اشتغال موضوع ماده 

در . ر استيپذ ک بار امکاني يان خدمت تنها براي از پاداش پايبرخوردارـ 4تبصره
نامه قبالً بازنشسته شده و دوباره در  نيين آيا) ١( که مشموالن موضوع ماده يصورت

 دا کرده و سپس بازنشسته شوند، پاداشيال به کار پن و مقررات، اشتغيچهارچوب قوان
در هر حال، . گردد يد اشتغال محاسبه و پرداخت ميان خدمت فقط در مورد سنوات جديپا

  .ر استيپذ  سال خدمت امکاني سيان خدمت حداکثر به ازايدر مجموع پرداخت پاداش پا
، يت قانونيعدم ممنوعل ينامه که به دل نيين آيا) ١(مشموالن موضوع ماده  ـ2ماده

 يها العاده ازات و فوقيز امتيازات مضاعف و نيتوانند از امت يکنند، نم يدا مياشتغال به کار پ
  . د استفاده کننديت جدي در محل اشتغال و فعاليثارگريا

قانون، براساس مقررات مربوط به ) ۳۸(ن ماده ي مشموليبازنشستگ ـ3ماده
 سنوات يا شصت سال سن انجام و بر مبناي سابقه  سالي مسلح و با داشتن سيروهاين

 .شود يان خدمت پرداخت ميخدمت پاداش پا
ن يت مشمولين ماده را متناسب با جمعياد مجاز است اعتبار موضوع ايبن ـ1تبصره

و اعتبار مصوب در چهارچوب موافقتنامه مبادله شده با سازمان برنامه و بودجه کشور به 
نه ياد به هزياعتبار مذکور پس از ابالغ توسط بن. ديالغ نما مسلح ابيروهايستاد کل ن

  .شود ي منظور ميقطع
 بر اساس مقررات فوق توسط يط و صدور حکم بازنشستگياحراز شرا ـ2تبصره

 .شود ي انجام مي مسلح و در چهارچوب اعتبارات ابالغيروهايستاد کل ن
 ماده واحده قانون حالت يصالحا) ۱(اد، جانبازان حالت اشتغال مشمول تبصره يبن ـ4ماده

 را با يلي و جنگ تحميد، جانباز، ازکارافتاده و مفقوداالثر انقالب اسالمين شهياشتغال مستخدم
 مدرک يدارا (يرتخصصين غي سال سابقه و شصت سال سن در مورد مشموليداشتن س
ن يمول و پنج سال سابقه و شصت و پنج سال سن در مورد مشيو س) تر نيي و پايکارشناس
ت اعتبارات مصوب مربوط بازنشسته يبا رعا)  ارشد و باالتري مدرک کارشناسيدارا (يتخصص

  .دينما يان خدمت از محل اعتبارات مصوب مربوط اقدام ميکرده و نسبت به پرداخت پاداش پا
ا يفه ي حقوق وظيقانون برقرار  مشموالن يط بازنشستگيا و شراي حقوق و مزاـ 5ماده

 مراجعت نموده و ي که به مناطق جنگيندگان آن دسته از مهاجران و کسان بازمايمستمر
 آن يو اصالحات بعد  ـ١٣٧٢مصوب   ـشوند يا فوت ميعلت برخورد با مواد منفجره معلول  به

 ين اعتقادي ضدانقالب و منحرفيها که توسط گروهکيت از افراديو مشموالن قانون حما
 يت خدمات کشوريريبر اساس قانون مد ـ ١٣٨٩مصوب   ـشوند يا معلول مير، کشته و ياس
  .محاسبه و پرداخت خواهد شد  ـ١٣٨٦مصوب  ـ

 حالت ي شهدا، جانبازان و آزادگان دارايافتي درياين حقوق و مزايآخر  ـ6ماده
د، ين شهي ماده واحده قانون حالت اشتغال مستخدمياصالح) ١(اشتغال مشمول تبصره 

قانون ) ۳۸( و ماده يلي و جنگ تحميوداالثر انقالب اسالمجانباز، ازکارافتاده و مفق
  .گردد ين و پرداخت ميي تعيعنوان حقوق بازنشستگ به

 توسط يل هرگونه تعهد و بار ماليجاد و تحميانجام هرگونه تعهد و پرداخت و ا ـ7ماده
ن ي در قواننامه مازاد بر اعتبارات مندرج نيين آي اي اجراياد براي مسلح و بنيروهايستاد کل ن
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قانون برنامه برنامه پنجساله ششم توسعه ) ٧(ماده ) ث(و ) ت (ي بر اساس بندهايبودجه سنوات
) ح(و ) هـ (ي و بندهاـ ١٣٩٥ مصوب ـران ي اي اسالمي جمهوري و فرهنگي، اجتماعياقتصاد
وب  مصـ) ٢( دولت ي از مقررات ماليم بخشي مواد به قانون تنظيقانون الحاق برخ) ٢٨(ماده 

   . مربوط خواهد بوديتعهد زائد بر اعتبار محسوب و مشمول مجازات قانون  ـ١٣٩٣
نامه و رفع ابهامات و اختالفات مربوط به  نيين آي ايبه منظور نظارت بر اجرا ـ 8ماده 
 و ي اداريها  سازمانيو رؤسا) مسئول(س جمهور يي ريت معاون حقوقي با عضويآن، کارگروه

  .گردد يل مي مسلح تشکيروهاياد و ستاد کل نيامه و بودجه کشور و بنو برن  کشورياستخدام
  جمهور ـ محمد مخبر معاون اول رئيس

 
  ١١/٣/١٤٠١                                                           ـ ه٥٧١٨٦ت/٣٩٠٠٥شماره 

  یوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک ـ يقات و فناوریوزارت علوم، تحق
  یدانشگاه آزاد اسالمـ سازمان برنامه و بودجه کشور   ـثارگرانید و امور ایاد شهیبن

با (ثارگران يد و امور اياد شهيشنهاد بني به پ٢١/٢/١٤٠١هيأت وزيران در جلسه 
و ) ي و بهداشت، درمان و آموزش پزشکيقات و فناوري علوم، تحقيها وزارتخانهيهمکار

 ـ ١٣٨٦ مصوب ـثارگران ي به ايرسانن جامع خدماتقانو) ٦٦(به استناد تبصره ماده 
  :ر تصويب کرديادشده را به شرح زي تبصره يينامه اجرانييآ

 
 ثارگرانی ایرسانقانون جامع خدمات) 66( تبصره ماده یینامه اجرانییآ

 :روند  مينامه، اصطالحات زير در معاني مشروح مربوط به كاردر اين آيينـ 1ماده
عالي غيرانتفاعي غيردولتي، مؤسسات آموزش: عالي و مؤسسات آموزشهادانشگاهـ ١

عالي انشگاه و مؤسسه آموزشپيام نور، شبانه دولتي، دانشگاه آزاد اسالمي و هر د
هاي علوم، تحقيقات و بگير ايراني مستقر در داخل كشور مورد تأييد وزارتخانه شهريه

 .فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
دانشجويان شاهد و ايثارگر شامل همسر و فرزندان شهدا، جانبازان بيست : شمولينمـ ٢

و باالتر و همسر و فرزندان آنها، آزادگان و همسر و فرزندان آنان كه در ) ٪۲۵(و پنج درصد 
  .عالي مشغول به تحصيل هستندها و مؤسسات آموزشيكي از مقاطع تحصيلي در دانشگاه

  . امور ايثارگرانبنياد شهيد و: بنيادـ ٣
 که ير دروسيه متغيل و شهريه ثابت در دوران مجاز تحصيشهر: هي کمک شهرـ٤

 . ياز و تکرارينشيه دروس پيگردد به جز شهرين اخذ مين بار توسط مشمولياول
 که توسط کارگروه موضوع يلي تحصيهارشته: ازي مورد نيلي تحصيهارشته ـ ٥

 سازمان سنجش ي سراسريهاق دفترچه آزمونياز طرنامه مشخص و نيين آيا) ٣(ماده 
 . شوديآموزش کشور اعالم م

، يکي، الکتروني مشتمل بر حضوريکننده نوع نظام آموزشنييتع :نوعـ  ٦
  . و دانشگاهيلين نوع مقاطع، رشته تحصييمحور و تعمحور، پژوهش آموزش
ن يا) ٢( ماده شده توسط کارگروه موضوع اعالميليت رشته تحصيظرف :زانيمـ ٧

  . نامه و حداکثر سن مجاز داوطلباننييآ
  . آنين منابع ماليه و تأمي از کمک شهريمندط بهرهيشرا: ط پرداختيشراـ  ٨

اد و با رعايت ي بنيا معرفيد و ييعالي موظفند با تأها و مؤسسات آموزشدانشگاهـ 2ماده
مصوب  ـ  کشوريون محاسبات عمومقان) ٦٣( در چهارچوب ماده ي قراردادينامه و طاين آيين

ـ ١٣٦٦ سال تحصيلي نسبت به ثبت نام  در هر نيميعالها و مؤسسات آموزشاد و دانشگاهين بنيب 
و ) ٣(بنياد موظف است بر اساس مواد . و اخذ امتحانات مشمولين بدون دريافت وجه اقدام كنند

لي كليه مشمولين براساس نامه نسبت به تأمين و پرداخت کمک شهريه تحصينيين آيا) ٤(
  . اقدام كنديعالها و مؤسسات آموزش در وجه دانشگاهيبودجه سنوات

افت مطالبات مربوط به يعالي ملزم به درها و مؤسسات آموزشدانشگاهـ 1تبصره
اي كه در هيچ نامه هستند، به گونهاد در حدود خدمات قابل ارايه در اين آيينيتعهدات بن

التحصيلي و دريافت يند تحصيل شامل ثبت نام، اخذ امتحانات، فارغيك از مراحل و فرآ
 .نامه ايجاد نشودنيين آين اي مانعي براي مشموليليگواهي موقت تحص

  .نامه ممنوع استنيين آين اياد از مشمولي تعهد بنيقه برايا هر نوع وثيه و ياخذ شهرـ 2تبصره
شنهاد ياز با پي مورد نيلي تحصيهاهت رشتيه، با اولويزان و کمک شهرينوع، مـ 3ماده

 و يقات و فناوري علوم، تحقيها وزراتخانهياد و با همکاريمشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و بن
قات و يتحق  علوم،يها متشکل از وزارتخانهي توسط کارگروهيبهداشت، درمان و آموزش پزشک

 ي و استخدامي، سازمان اداريو رفاه اجتماع و تعاون، کار ي، بهداشت، درمان و آموزش پزشکيفناور
ن و از ييکبار تعي هر پنج سال ياد و دانشگاه آزاد اسالميکشور، سازمان برنامه و بودجه کشور و بن

  .شودي سازمان سنجش آموزش کشور اعالم مي سراسريهاق دفترچه آزمونيطر
نامه و  به صورت ساالنه توسط سازمان بريه پرداختيسقف کمک شهرـ 1تبصره

  .شوديبودجه کشور مشخص م

ن ماده به دعوت سازمان برنامه و بودجه کشور يجلسات کارگروه موضوع ا ـ2تبصره
  .شوديو در محل آن سازمان برگزار م

نامه به نيين آيا) ٣( بر اساس ماده يليه تحصيکمک شهر%) ١٠٠(صددرصد ـ 4ماده
 يو دکترا ي کارشناسيليدر مقاطع تحصل يسال اول تحصميثارگر در دو نين شاهد و ايمشمول
به ) يداچيپ (ي تخصصي ارشد و دکتراي، کارشناسيمسال اول مقاطع کارداني و در نياحرفه

ت يها با توجه به وضع پرداختي بعديها سال ميشود و در ني پرداخت ميشرط عدم مشروط
  :ر خواهد بودي و معدل دانشجو به صورت زيشرفت علميپ

 يليه مقاطع تحصين کلي مشموليه برايکمک شهر%) ١٠٠(رصد پرداخت صددـ ١
 و علوم ي، مهندسي فنيها رشتهيان کارشناسي دانشجويو باالتر و برا) ١٧(حائز معدل 

  . و باالتر) ١٦(ه معدل يپا
 يليه مقاطع تحصين کلي مشموليه برايکمک شهر%) ٧٥(پرداخت هفتاد و پنج درصد  ـ٢

 و علوم ي، مهندسي فنيها رشتهيان مقطع کارشناسي دانشجويراو ب) ١٥ـ  ٩٩/١٦(حائز معدل 
ـ ٩٩/١٥(ه معدل يپا ـ ٩٩/١٦(حائز معدل ) يداچيپ( و يان تخصصيو دانشجو) ١٤   ١٦.( 

 و ي کاردانيلين مقاطع تحصي مشموليه برايکمک شهر%) ٥٠(پرداخت پنجاه درصد ـ ٣
ـ ٩٩/١٤( حائز معدل يکارشناس  ي، مهندسي فنيها رشتهيطع کارشناسن مقي مشموليو برا) ١٢ 
ـ ٩٩/١٤( ارشد حائز معدل يان کارشناسيز دانشجويو ن) ١٢ـ ٩٩/١٣(ه معدل يو علوم پا  ١٤ .( 

 پنجاه درصد ي جانبازان باالينامه برانيين آيالت موضوع اياستفاده از تسه ـ تبصره
 و يزنشسته مراکز دولت بايثارگرير جامعه هدف اي ساي بوده و برايت سنيبدون محدود%) ٥٠(
ه يکمک شهر%) ٥٠(سال و باالتر مشمول حداکثر پنجاه درصد ) ٦٠( سن يا داراي و يردولتيغ

) ٢(، بند %)٥٠(پنجاه درصد ) ١(ن بند يحائز( فوق خواهند شد يبندتيبا توجه به معدل و اولو
  ).هيکمک شهر%) ٣٠( درصد يس) ٣(و بند %) ٤٠(چهل درصد 
هاي آموزشي نامههاي پرداخت شهريه متناسب با آيينسالتعداد نيم ـ 5ماده

  :شودمربوط در مقاطع تحصيلي به شرح زير تعيين مي
  . سال تحصيليچهار نيم: كارداني و كارشناسي ناپيوستهـ ١
  . سال تحصيليهشت نيم: كارشناسي پيوسته ـ٢
  .ده نيمسال تحصيلي: كارشناسي ارشد پيوسته ـ٣
  .چهارده نيمسال تحصيلي: پزشكياي دكتري حرفه ـ ٤
 .دوازده نيمسال تحصيلي: ي و داروسازياي دامپزشكي، دندانپزشکدكتراي حرفه ـ ٥
  .سال تحصيليپانزده نيم: دكتري پيوسته ـ ٦
  .سال تحصيليچهار نيم: كارشناسي ارشد ناپيوستهـ ٧
  .سال تحصيليهشت نيم): يداچيپ(دكتري  ـ ٨
  . رشته مورد نظرينامه آموزشنييسال تحصيلي حسب آه نيمشش تا د: تخصص پزشكيـ ٩

  .سال تحصيليپنج نيم: فوق تخصصـ ١٠
بار از اين نامه در هر مقطع تحصيلي فقط يكمشمولين اين آيينـ 1تبصره
  .توانند استفاده كنندتسهيالت مي
 و ريبگهي، شهري روزانه دولتيها در دورهيليدانش آموختگان مقاطع تحص ـ2تبصره

گان استفاده کرده باشند، در همان يل رايا تحصينامه و نيين آيالت ايه که از تسهي علميهاحوزه
 از خدمات يمند مجدداً مشمول بهرهي موازيا همتراز در نظام آموزشيتر و نييا مقطع پايمقطع 

، ياه حرفيدکتر(وسته باالتر يل مجدد در مقاطع پيشوند و در صورت تحصينامه نمنيين آيا
با احتساب کسر سنوات مقطع گذرانده ) وستهيپ) يداچيپ (يوسته، دکتري ارشد پيکارشناس
  . شوديمانده در مورد آنها در مقطع مورد نظر محاسبه ميالتفاوت سنوات باقشده مابه

مشمول ) ١٦(با معدل کمتر از ) يداچيپ( و ي تخصصيان دکتريدانشجو ـ3تبصره
  .شونديسال نمميه آن نيپرداخت کمک شهر

 اخذشده در ترم تابستان در محدوده سقف يه واحدهايکمک شهرـ 4تبصره
باشد و به عنوان ين ماده قابل پرداخت مي در ايليک از مقاطع تحصيسنوات مجاز هر 

  .گرددي محاسبه نميليسال تحصمين
زان  جانبازان، آزادگان و همسران شهدا، جانبايه برايپرداخت کمک شهر ـ 5تبصره

 فرزندان جانبازان و آزادگان ي و برايلي مقاطع تحصي تماميو آزادگان و فرزندان شهدا برا
  .گرددين ميي تعيليتا دو مقطع تحص

ها و مؤسسات و مراکز  دانشگاهي روزانه دولتيها که در دورهينيمشمولـ  6تبصره
 علوم، يها ارتخانه نقل و انتقال وزيهاونيسي کميشوند و مطابق رأيرفته مي پذيآموزش
 ادامه ي روزانه دولتيهاتوانند در دوره ي نمي و بهداشت، درمان و آموزش پزشکيقات و فناوريتحق
مانده از ي باقيها مساليدهند به نسبت نيت مير وضعيي تغياهيل داده و به نظام شهريتحص
 يليه تحصي از کمک شهريمندن ماده مشمول بهرهين شده در اييل تا سقف سنوات تعيتحص

پرداز هي روزانه به شهريها از دورهيون اقدام به انتقاليسي که خارج از کمينيمشمول.  خواهند شد
  .شوندينامه نمنيين آيالت موضوع اي از تسهيمندند مشمول بهرهينمايم
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 ي واحدهاکننده در ترم تابستان در صورت عدم گذراندنن شرکتيمشمولـ 7تبصره
ف واحد، عدم حضور در سر کالس و امتحانات و عدم احراز نمره حذ(ل ياخذشده از قب

  .باشديه مربوط بر عهده مشمول مي، شهر)يقبول
آن، صرفاً شامل ) ٣(ت ماده ينامه با رعانيين آي از خدمات ايمندبهره ـ 8تبصره

 يها گسترش وزارتخانهي مجوز از شوراي است که دارايازي مورد نيلي تحصيهارشته
  .باشدي مي و بهداشت، درمان و آموزش پزشکيقات و فناوريقعلوم، تح

ت ي که از مأموريني مشمولينامه برانيين آيالت موضوع اياستفاده از تسه ـ 6ماده
شده در نيياز تعي مورد نيلي تحصيهاند، در چهارچوب رشتهينماي استفاده ميآموزش

 در خصوص رشته ييد دستگاه اجرايينامه و منوط به تأنيين آيا) ٣(کارگروه موضوع ماده 
  .باشدي بدو استخدام کارمند ميليا رشته تحصي مرتبط و يليتحص

ها و  دانشگاهينامه آموزشنيي که براساس ضوابط مندرج در آينيمشمول ـ 7ماده
 مختلف حد نصاب نمره را کسب نکرده و يلي در مقاطع تحصيعالمؤسسات آموزش
 يا دارايند و ياثر نما  خود را بالي مشروطيگر آموزشيدا براساس ضوابط يمشروط شوند و 

ه از يافت کمک شهري مشمول دريليسال تحصمي باشند، در آن نيت انضباطيمحکوم
  . ه مربوط بر عهده مشمول استياد نخواهند شد و پرداخت شهري بنيسو

ها و  دانشگاهينامه آموزشنيي که براساس ضوابط مندرج در آينيمشمول ـ1تبصره
ند در يسال اقدام نمامي مختلف نسبت به حذف نيلي در مقاطع تحصيعالمؤسسات آموزش

ه ياد نخواهند شد و پرداخت شهري بنيه از سويافت کمک شهريسال مشمول درميآن ن
  .مربوط بر عهده مشمول است

 نشوند، ين موفق به کسب حدنصاب نمره قبولي که مشمولي درسيه واحدهايشهر ـ2تبصره
  . بر عهده مشمول استيه آن واحد درسيباشد و پرداخت شهرينامه نمنيين آي اياياشامل مز

 در يدر صورت عدم کسب حد نصاب نمره قبول) يداچيپ (ين دکتريمشمول ـ3تبصره
  .شوندينامه نمنيين آيالت اي از تسهيمندسال مشمول بهرهميامتحان جامع در آن ن

 ي و واحدها)هيبورس (يلين راتبه تحصي مشمولنامه شاملنيين آيالت ايتسهـ 8ماده
  .شودي نمي داخليهاالملل دانشگاهنيب

 مدرک يابي ارزي خارج از کشور که برايهادانش آموختگان دانشگاهـ 1تبصره
ا ي و ي روزانه دولتيها از واحدها در دانشگاهياز به گذراندن تعدادي خود نيليتحص
  .شوندينامه نمنيين آياز خدمات ا يمندر دارند مشمول بهرهيبگ هيشهر

 پژوهش محور مشمول يل در مقطع دکتراين شاغل به تحصيمشمول ـ2تبصره
  .شوندينامه نمنيين آي از خدمات ايمندبهره

  نامه را به انه مورد نياز اجراي اين آيينيبنياد موظف است اعتبارات سالـ 9ماده
بيني يادشده موظف است ضمن پيشسازمان برنامه و بودجه کشور اعالم و سازمان 

ر ياعتبارات مذكور در لوايح بودجه ساالنه نسبت به تأمين اعتبارات مصوب مربوط در ز
  .رديف بودجه بنياد اقدام كند

  قانون ) ٦٣(سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است بر اساس ماده ـ 1تبصره
ن يه مشمولينشده کمک شهره تعهدات پرداخت يکلـ  ١٣٦٦مصوب  ـ  کشوري عموممحاسبات

 از  يف خاصي را به عنوان تعهدات پرداخت نشده بودجه سال قبل در رديليدر هر سال تحص
 يعالها و مؤسسات آموزشاد، به دانشگاهيبودجه کل کشور سال بعد منظور و بر اساس گزارش بن

  .دي پرداخت نمايک و بهداشت، درمان و آموزش پزشيقات و فناوري علوم، تحقيهاا وزارتخانهيو 
 ١٤٠٠ان سال ين ماده تا پايا) ١(تعهدات پرداخت نشده موضوع تبصره  ـ2تبصره
د يي کل کشور، پس از تأ١٤٠١قانون بودجه سال ) ٢(تبصره ) ي(بند ) ٢(از محل جزء 

  . اد، پرداخت خواهد شدي فوق توسط بنيها دانشگاهيبده
  نامه بر عهده بنياد است و نمسئوليت نظارت بر حسن اجراي اين آييـ 10ماده 

هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دانشگاه وزارتخانه
عالي موظفند همكاري كامل با ها و مراکز و مؤسسات آموزشر دانشگاهيآزاد اسالمي و سا

 و ي آموزش مکلفند اطالعات کامليعالها و مؤسسات آموزش دانشگاه.بنياد را انجام دهند
ا يسال ميان همان ني در پايليمسال تحصينامه را در هر ننيين آين اي مشموليانضباط

 يهارساختياد مکلف است زيبن. ه دهندياد اراي بعد به بنيليسال تحصميان نيحداکثر تا پا
  .دي را فراهم نمايکيافت اطالعات مذکور به صورت الکتروني دريالزم برا

 نامه نيين آيد از زمان ابالغ اي جدي سنوات قبل و ورودين وروديه مشموليکلـ 11ماده
  .مشمول مفاد آن هستند

 يليشده از سال تحصرفتهين پذينامه فقط شامل مشمولنيين آيا) ٣(ماده ـ  تبصره
  .شودي سنوات قبل از آن را شامل نمين وروديباشد و مشمولي به بعد م١٤٠١

ثارگران ي به ايرسانقانون جامع خدمات) ٦٦(اده  م تبصرهيينامه اجرانييآ ـ12ماده
  .شودي لغو م٢٩/١/١٣٩٥هـ مورخ ٥٠٥٥٨ت/٨٢٤٦نامه شماره بيموضوع تصو

  جمهور ـ محمد مخبر معاون اول رئيس

  ٧/٣/١٤٠١                                                             ـ ه٥٨١٥٥ت/٣٥٣٨١شماره 
قانون رفع موانع ) 20(نامه اجرایی ماده  آیین) 5(ماده ) الف(الحاق تبصره به بند 

  پذیر و ارتقاي نظام مالی کشور  تولید رقابت
   رویوزارت ن ـ یی و دارايوزارت امور اقتصاد

   سازمان برنامه و بودجه کشور
  رانی ای اسالمي جمهوريبانک مرکز

 ١٠٠/٢٠/٣٤٤٢٥/١٤٠٠شنهاد شماره ي به پ٢٥/٢/١٤٠١ وزيران در جلسه هيأت
 ي و هشتم قانون اساسيکصد و سيرو و به استناد اصل ي وزارت ن٦/٨/١٤٠٠مورخ 
 :ب کرديران تصوي اي اسالميجمهور

قانون ) ٢٠( ماده يينامه اجرا نييآ) ٥(ماده ) الف(ر به عنوان تبصره به بند يمتن ز
 هـ٥٢٠٨٠ت/٥٨٩٥٥ره نامه شمابي کشور موضوع تصوي نظام مالير و ارتقايپذ د رقابتيرفع موانع تول

 :شودي آن الحاق مي و اصالحات بعد١١/٥/١٣٩٤مورخ 
خ يخود را قبل از تار) يآورده متقاض(الشرکه   که سهميرندگانيالت گيتسهـ  تبصره

ادشده صورت يخ ي آن تا قبل از تاريش اعتبار اسنادي به بانک عامل پرداخت و گشا٤/٧/١٣٩١
 يالملل ني بيها ميل تحري مربوط به دليکن وجه اسناد حمل موضوع اعتبار اسناديگرفته باشد، ل

  .باشند ينامه م نيين آي ايايز مشمول استفاده از مزايتا قبل از ابالغ قانون پرداخت شده باشد ن
  جمهور ـ محمد مخبر معاون اول رئيس

  
  ٧/٣/١٤٠١                                                             ـ ه٥٩٧٦٩ت/٣٥٣٨٤شماره 

  ) ره(اصالح اساسنامه شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی 
   سازمان برنامه و بودجه کشورـ  يوزارت راه و شهرساز

   کشوری و استخداميسازمان ادار
 مورخ ٧٠١١/٤٧٦٩٧شنهاد شماره ي به پ٣١/١/١٤٠١وزيران در جلسه هيأت 

 و هشتم قانون يکصد و سير و به استناد اصل س جمهويي ري معاونت حقوق٢١/١/١٤٠١
 : ب کرديران تصوي اي اسالمي جمهورياساس

نامه شماره بيموضوع تصو) ره (يني امام خمياساسنامه شرکت شهر فرودگاه
 :شودير اصالح مي به شرح ز١٠/١١/١٤٠٠هـ مورخ ٥٥٣٩٩ت/١٤١٠٠٥

  .شوديالحاق م" حسب مورد"بارت ع" ن اساسنامهيطبق مفاد ا"، قبل از عبارت )٧(در ماده ـ ١
 :شوديالحاق م) ١١(به ماده ) ت(ر به عنوان بند يمتن ز ـ٢
 .رانيئت وزير به انتخاب هيا چند وزيک ي ـ ت
 کشور به يدر صورت استفاده از محل بودجه عموم"، عبارت )٢٥(در تبصره ماده  ـ٣

  .شوديحذف م" يامضا
 نگهبان ي شورا٢٤/٢/١٤٠١ مورخ ٣٠٧٧٩/١٠٢ه به موجب نامه شماره ين اصالحيا

  .د شده استييتأ
  جمهور ـ محمد مخبر معاون اول رئيس

  ٧/٣/١٤٠١                                                             ـ ه٥٩٦٧٧ت/٣٥٣٨٣شماره 
اصالحی اساسنامه شرکت مادرتخصصی ساخت و توسعه ) 5(اصالح ماده 

  زیربناهاي حمل و نقل کشور 
  يوزارت راه و شهرساز

 مورخ ٠٢/١٠٠/١٧٥١٤٧شنهاد شماره ي به پ١٧/١/١٤٠١ وزيران در جلسه هيأت
ار يه در خصوص اختي و به استناد ماده واحده قانون استفساري وزارت راه و شهرساز١٦/١٢/١٤٠٠

 ـ ١٣٧٧مصوب  ـ  و وابسته به دولتيها و مؤسسات دولت ها، شرکت اصالح اساسنامه سازمان
 :ب کردتصوي

 حمل و يربناهاي ساخت و توسعه زي اساسنامه شرکت مادرتخصصياصالح) ٥(ماده 
ر ي به شرح ز٦/٥/١٣٩٨هـ مورخ ٥٦٦٦١ت/٥٤٥٨٢نامه شماره بينقل کشور موضوع تصو

 : شودياصالح م
ارد و چهارصد يليه شرکت مبلغ سه هزار و هفتصد و شصت و سه مي سرما ـ5ماده

ال است که به ير) ٣ر٧٦٣ر٤٦٥ر٤٠٠ر۰۰۰(رصد هزار ون و چهايليو شصت و پنج م
صد و چهل و شش هزار و پانصد و چهل يون و سيليصد و هفتاد و شش ميس
شود و يم مير قابل انتقال تقسي با نام و غيالير) ١٠ر٠٠٠(سهم ده هزار ) ٥٤٠/٣٤٦/٣٧٦(
 يبايد ارزيافزايش سرمايه ياد شده از محل تجد. ه سهام متعلق به دولت استيکل

 .تأمين شده است) نيطبقه زم( ثابت مشهود يها ييدارا
 نگهبان ي شورا٢٤/٢/١٤٠١ مورخ ٣٠٧٧٨/١٠٢ه به موجب نامه شماره ين اصالحيا

  .د شده استييتأ
  جمهور ـ محمد مخبر معاون اول رئيس
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  ٧/٣/١٤٠١                                                                          ٨٠٦٧/٠٢٠شماره 
هاي حمایتی محصوالت اساسی  گذاري و اتخاذ سیاست مصوبه شوراي قیمت

 کشاورزي درخصوص خریدهاي تضمینی و حمایتی محصوالت کشاورزي
  )1401ـ1402( در سال زراعی 

  وزارت جهاد کشاورزي ـ وزارت امور اقتصادي و دارایی
  ایرانسازمان برنامه و بودجه کشور ـ بانک مرکزي جمهوري اسالمی 

به استناد مفاد قانون اصالح قانون تضمين خريد محصوالت اساسي كشاورزي مصوب 
 ١٢/٩/١٣٩٩ مورخ ٦٧٨٢٦/١٨٠هزار و سيصد و نود و نه به شماره  پنجم آبان ماه يك

هاي حمايتي محصوالت  گذاري و اتخاذ سياست مجلس شوراي اسالمي، شوراي قيمت
  : تصويب كرد٢٥/٢/١٤٠١اساسي كشاورزي در جلسه مورخ 

سازمان مركزي تعاون روستايي ايران مجاز است نسبت به خريدهاي تضميني و ) ١
براساس دستورالعمل ابالغي ) ١٤٠١ـ١٤٠٢(حمايتي محصوالت كشاورزي در سال زراعي 

  .توسط وزير جهاد كشاورزي و رئيس شورا اقدام نمايد
نكي به ميزان پانزده هزار بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران مكلف است تسهيالت با) ٢
هاي عامل براي خريدهاي تضميني و  ريال از طريق بانك) ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/١٥(ميليارد 

 در چارچوب قانون در اختيار ١٤٠١ـ١٤٠٢حمايتي محصوالت كشاورزي طي بازه زماني سال 
نحوي هاي عامل به  سازمان مركزي تعاون روستايي ايران قرار دهد و ضمن هماهنگي با بانك

اقدام نمايد تا تمامي تسهيالت مربوط پرداخت و امكان ورود مؤثر در بازار همراه با كسب 
  .رضايت توليدكنندگان فراهم گردد

سازمان برنامه و بودجه كشور موظف است اصل و سود تسهيالت از محل ) ٣
صول اين تضمين دولت نافي وظايف بانك براي و. اعتبارات مصوب را تعهد و تضمين نمايد
  .مطالبات ناشي از اعطاي تسهيالت نيست

سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلفند ضرر و ) ٤
زيان ناشي از انجام خريدهاي تضميني و حمايتي را پس از انجام حسابرسي توسط 

  .سازمان حسابرسي پرداخت نمايند
ست تسهيالت دريافتي را در سررسيد سازمان مركزي تعاون روستايي ايران موظف ا) ٥

  .مقرر از محل فروش محصوالت خريداري شده و ضرر و زيان دريافتي بازپرداخت نمايد
  نژاد وزير جهاد كشاورزي و رئيس شورا ـ سيدجواد ساداتي

  ٧/٣/١٤٠١                                                                         ٨٠٧٠/٠٢٠شماره 
هاي حمایتی محصوالت اساسی  گذاري و اتخاذ سیاست مصوبه شوراي قیمت

    19/5/1400 مورخ 10907/020نامه شماره  تصویب) 2(کشاورزي درخصوص  اصالح بند 
  وزارت جهاد کشاورزي ـ وزارت امور اقتصادي و دارایی

  سازمان برنامه و بودجه کشور ـ بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران
فاد قانون اصالح قانون تضمين خريد محصوالت اساسي كشاورزي به استناد م

 مورخ ٦٧٨٢٦/١٨٠هزار و سيصد و نود و نه به شماره  مصوب پنجم آبان ماه يك
هاي حمايتي  گذاري و اتخاذ سياست  مجلس شوراي اسالمي، شوراي قيمت١٢/٩/١٣٩٩

  : تصويب كرد٢٥/٢/١٤٠١محصوالت اساسي كشاورزي در جلسه مورخ 
  :گردد  به شرح ذيل اصالح مي١٩/٥/١٤٠٠ مورخ ١٠٩٠٧/٠٢٠نامه شماره  تصويب) ٢(بند 

بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران مكلف است تسهيالت بانكي به ميزان 
هاي عامل براي  ريال از طريق بانك) ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/١٥(پانزده هزار ميليارد 

ماني سال خريدهاي تضميني و حمايتي محصوالت كشاورزي طي بازه ز
 در چارچوب قانون در اختيار سازمان مركزي تعاون روستايي ايران ١٤٠٠ـ١٤٠١

هاي عامل به نحوي اقدام نمايد تا تمامي  قرار دهد و ضمن هماهنگي با بانك
تسهيالت مربوط پرداخت و امكان ورود مؤثر در بازار همراه با كسب رضايت 

  .توليدكنندگان فراهم گردد
  نژاد  و رئيس شورا ـ سيدجواد ساداتيوزير جهاد كشاورزي

 
  ٨/٣/١٤٠١      دش                                                             /٣٥١٣/١٤٠١شماره

  مصوبه تأیید انتخاب رئیس جهاد دانشگاهی
  ) شوراي عالي انقالب فرهنگي٣/٣/١٤٠١ مورخ ٨٦٢مصوب جلسه (

  جهاد دانشگاهی
 مورخ ٨٦٢كه در جلسه مورخ » نتخاب رئيس جهاد دانشگاهيتأييد ا«ماده واحده 

 هيأت امناي ٣/٣/١٤٠١ شوراي عالي انقالب فرهنگي و بنا به پيشنهاد مورخ ٣/٣/١٤٠١
  :شود شرح ذيل براي اجرا ابالغ ميجهاد دانشگاهي، به تصويب رسيده است، به 

 ٢٦٣صوب جلسه م( اساسنامه جهاد دانشگاهي ٧ با استناد به ماده ماده واحده ـ«
و به موجب تأييد شوراي عالي انقالب )  شوراي عالي انقالب فرهنگي١٣٧٠ آبان ١٤مورخ 

ه اللّه دهقاني فيروزآبادي بعنوان رئيس جهاد دانشگاهي براي مدت س فرهنگي، آقاي روح
   .»دشو سال انتخاب مي

  يس شوراي عالي انقالب فرهنگي ـ سيدابراهيم رئيسيرئيس جمهور و رئ

  ٨/٣/١٤٠١             دش                                                     /٣٥١٥/١٤٠١ارهشم
   شناسی مصوبه انتخاب رئیس بنیاد ایران

  ) شوراي عالي انقالب فرهنگي٣/٣/١٤٠١ مورخ ٨٦٢مصوب جلسه (
  شناسی نهاد ریاست جمهوري ـ بنیاد ایران

 ٣/٣/١٤٠١ مورخ ٨٦٢كه در جلسه » شناسي انتخاب رئيس بنياد ايران«اده واحده م
 شناسي ت امناي بنياد ايران هيأ٢/٣/١٤٠١بنا به پيشنهاد مورخ شوراي عالي انقالب فرهنگي و 

  :شود به تصويب رسيده است، به شرح ذيل براي اجرا ابالغ مي
شناسي   اساسنامه بنياد ايران١٠ با استناد به تبصره ذيل ماده ماده واحده ـ«

آقاي محمدحسين )  شوراي عالي انقالب فرهنگي١٤/٦/١٣٩٦ مورخ ٧٩٨سه مصوب جل(
  .»شود شناسي، انتخاب مي رجبي دواني بعنوان رئيس بنياد ايران

  يس شوراي عالي انقالب فرهنگي ـ سيدابراهيم رئيسيئيس جمهور و رئر

  ١٦/٣/١٤٠١                                                                          ٩٩٠٠٠٢١شماره
  بسمه تعالي

  جناب آقاي اکبرپور
  مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوري اسالمی ایران رئیس هیأت

 يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه
 تعرفه ٤٤ از رديف ٤ـ٤٤بند «:  با موضوع٢٠/٢/١٤٠١ مورخ ١٤٠١٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٠٣٢٠

شهر كه تحت عنوان عوارض دستگاه خودپرداز   شهرداري قائم١٣٩٨محلي سال عوارض 
الحسنه به تصويب شوراي اسالمي اين شهر رسيده،  بانكها و مؤسسات مالي اعتباري و قرض

  . گردد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي» .از تاريخ تصويب ابطال شد
  فرد يوان عدالت اداري ـ يداهللا اسمعيليهاي تخصصي د مديركل هيأت عمومي و هيأت

  
  ٩٩٠٠٠٢١: شماره پرونده       320: شماره دادنامه      ٢٠/٢/١٤٠١: تاريخ دادنامه

   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:مرجع رسیدگی
   بانک پارسيان با وکالت آقاي داود دوستعلي:شاکی

ترچه تعرفه عوارض  دف٤٤ از رديف ٤ ـ ٤٤ ابطال بند :موضوع شکایت و خواسته
   شوراي اسالمي شهر قائم شهر١٣٩٨محلي سال 

 دفترچه ٤٤ شاکي به موجب دادخواست و اليحه تکميلي ابطال رديف :گردش کار
 شوراي اسالمي شهر قائم شهر را به استناد ١٣٩٨ الي ١٣٩٤هاي  تعرفه عوارض محلي سال

 و انتخابات شوراهاي اسالمي  قانون تشکيالت، وظايف٧١ ماده ٢٦ و ١٦مغايرت با بندهاي 
 قانون وصول برخي از درآمدهاي ٣٠ قانون ماليات بر ارزش افزوده، ماده ٥٠و ١کشور، مواد 

دولت و مصرف آن در موارد معين و همچنين آراي متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري 
 و ١٠/٤/١٣٩٢  ـ٢٦٠ الي ٢٥٤، ٨/١٠/١٣٩٣ ـ ١٨٦١ الي ١٧٣٥از جمله آراي شماره 

  . خواستار شده است٣١/٦/١٣٩٤ ـ ٨٣٦ الي ٨١٦
  :متن مقرره مورد شکايت به شرح زير است

    ٩٨تعرفه سال "
  مبلغ به ریال  نام صنف  ردیف

    مشاغل مربوط به بانکها
٤٤  

  ٠٠٠/٠٠٠/٤  )هردستگاه(الحسنه  عوارض دستگاه خودپرداز بانکها و موسسات مالي اعتباري و قرض) ٤ـ ٤٤

کايت مذکور، رئيس شوراي اسالمي شهر قائم شهر به موجب اليحه در پاسخ به ش
  : توضيح داده است که٣٠/٦/١٤٠٠ ـ ١١٦٦شماره 
اي در خصوص   هيچ گونه مصوبه٩٧ الي ٩٤رساند در سالهاي  به استحضار مي "

هاي خودپرداز در اين شورا وضع و مصوب نگرديده است و با  عوارض ساليانه دستگاه
 ـ ٢٢٣٠٩٨، ١٣/٦/١٤٠٠ ـ ١٤٠٠٠٩٩٧٠٩٠٦٠١٠٨٠٦ه شماره عنايت به دادنام

 اقدام و طي ٩٨ اخذ عوارض مذکور از سال ٢/١١/١٣٩٧ ـ ١٩٨٠ و١٢/٩/١٣٩٨
  ." اين شورا مصوب کرده است١٤/١١/١٣٩٧ ـ ١١٣صورتجلسه 

 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري ٨٤پرونده در اجراي ماده 
 تخصصي شوراهاي اسالمي ديوان عدالت اداري ارجاع شد و  به هيأت١٣٩٢مصوب سال 

 ٤٤، رديف ٨/١/١٤٠١ ـ ١٤٠١٠٩٩٧٠٩٠٦٠١٠٠٠٧اين هيأت به موجب دادنامه شماره 
 شوراي اسالمي شهر قائم شهر به استثناء ١٣٩٨ الي ١٣٩٤دفترچه عوارض محلي سال 

ل تشخيص نداد و  شوراي اسالمي اين شهر را قابل ابطا١٣٩٨ از تعرفه سال ٤ ـ ٤٤بند 
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رأي مذکور به علت عدم اعتراض از سوي رئيس ديوان . رأي به رد شکايت صادر کرد
  .عدالت اداري و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافت

 دفترچه تعرفه عوارض محلي ٤٤ از رديف ٤ ـ ٤٤ رسيدگي به تقاضاي ابطال بند 
  . دستورکار هيأت عمومي قرار گرفت شوراي اسالمي شهر قائم شهر در١٣٩٨سال 

 به رياست معاون قضايي ٢٠/٢/١٤٠١هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 
ديوان عدالت اداري در امور هيأت عمومي و با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و 

به مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث و بررسي با اکثريت آراء 
  . شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است

  
  رأي هیأت عمومی

با توجه به اينکه براساس آراي مختلف هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله آراي شماره 
ـ ١٠٥٧ الي ١٠٤٣  اين هيأت، وضع عوارض توسط شوراهاي اسالمي شهر درخصوص ١٨/٩/١٣٩٤ 

با قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص و ابطال شده است، نصب و فعاليت ساليانه عابر بانکها مغاير 
شهر که تحت   شهرداري قائم١٣٩٨ تعرفه عوارض محلي سال ٤٤ از رديف ٤ـ  ٤٤بند  بنابراين

الحسنه به تصويب شوراي  عنوان عوارض دستگاه خودپرداز بانکها و مؤسسات مالي اعتباري و قرض
ه داليل مندر ج در آراي مذکور هيأت عمومي ديوان عدالت اداري خالف اسالمي اين شهر رسيده، ـب

 قانون تشکيالت و ٨٨ و ١٣ و مواد ١٢ ماده ١قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 
  .شود  از تاريخ تصويب ابطال مي١٣٩٢آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 
           هيأت عمومي ديوان عدالت اداري                                             

  معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين
  

  ١٦/٣/١٤٠١                                                                          ٠٠٠١٧٣٠شماره
  بسمه تعالي

  جناب آقاي اکبرپور
  هوري اسالمی ایرانمدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جم رئیس هیأت

 يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه
 مصوبه مورخ ٣ ماده ١ـ تبصره ١«:  با موضوع٢٠/٢/١٤٠١ مورخ ١٤٠١٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٠٣٢١

الزام شهرداري به رفع سد معبر ساختماني « شوراي اسالمي شهر تهران با عنوان ١٥/١/١٤٠٠
كه متضمن اخذ بهاي خدمات صدور مجوز براي اشخاص » ار كارگاهيسازي حص غيرمجاز و ايمن

  . گردد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي» .مغاير است از تاريخ تصويب ابطال شد
  فرد هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداهللا اسمعيلي مديركل هيأت عمومي و هيأت

  
  ٠٠٠١٧٣٠: شماره پرونده       321: نامهشماره داد      ٢٠/٢/١٤٠١: تاريخ دادنامه

   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:مرجع رسیدگی
   آقاي ايمان قوامي فرد:شاکی

 ٢٧٦٠ مصوبه شناسه ٥ و ماده ٣ ماده ١ ابطال تبصره :موضوع شکایت و خواسته
 شوراي اسالمي شهر تهران با موضوع الزام شهرداري تهران به رفع سد معبر ١٥/١/١٤٠٠ـ 
  اختماني غيرمجاز و ايمن سازي حصار کارگاهي س

 مصوبه ٥ و ماده ٣ ماده ١ شاکي به موجب دادخواستي ابطال تبصره :گردش کار
 شوراي اسالمي شهر تهران با موضوع الزام شهرداري تهران ١٥/١/١٤٠٠ ـ ٢٧٦٠شناسه 

ه و در به رفع سد معبر ساختماني غيرمجاز و ايمن سازي حصار کارگاهي را خواستار شد
  :جهت تبيين خواسته خود به طور خالصه اعالم کرده است که

الذکر اقدام  هاي مورد شکايت از مصوبه فوق شوراي اسالمي شهر تهران به موجب قسمت«
تأخير در «و » هاي ايجاد و بهسازي مسير جبران هزينه«به وضع بهاي خدماتي با عنوان 

نها به داليل زير مغاير قانون و خارج از حدود نموده است که وضع آ» آوري حصار کارگاهي جمع
 قانون نظام مهندسي و ٣٥ و ٣٤، ٣٣مطابق مواد : اوالً: باشد کننده مي اختيارات مقام وضع

ها ضروري  کنترل ساختمان اصول و قواعد فني که رعايت آنها در طراحي و اجراي ساختمان
ها مکلف به رعايت اين  شهرداريگردد و   به وسيله وزارت مسکن و شهرسازي تدوين مياست

  .مقررات بوده و نظارت بر اجراي اين مقررات بر عهده وزارت مسکن و شهرسازي است
 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، اجازه ٢٤/٩/١٣٩٤ـ  ١١١٦بر اساس رأي شماره : ثانياً

واند بهاي شود تا شهرداري بت روها، ارائه خدمت توسط شهرداري محسوب نمي استفاده از پياده
 قانون شهرداري، جلوگيري و ٥٥ ماده ٢ بند ١مضافاً اينکه مطابق تبصره . خدمات آن را دريافت کند
ي است و در راا وظيفه شهردروها و استفاده غيرمجاز از آنه اشغال پياده رفع سد معابر عمومي و

بط و با اخذ مجوز رو طبق ضوا مواردي که طبق مقررات ملي ساختمان، مالک بتواند از سطح پياده
همچنين طبق . تواند منشاء ارائه خدمات محسوب شود استفاده کند، از موارد مجاز تلقي شده و نمي

روها نيستند بلکه در  ها  مالک حقيقي معابر و پياده  قانون شهرداري، شهرداري٩٦ ماده ٦تبصره 
  .تضمن اخذ وجه از اشخاص باشدتواند م کنند و اداره آن نمي راستاي منافع عموم آنها را مديريت مي

شود و  رو نمي ايجاد حصار کارگاهي الزاماً موجب ايراد خسارت به معبر و پياده: ثالثاً
 قانون مسئوليت مدني رسيدگي به ٣ الي ١حتي در صورت ايراد خسارت، طبق مواد 

  .جبران خسارت در صالحيت محاکم عمومي دادگستري است
آوري حصار کارگاهي، ماهيتاً جريمه و مجازات است و طبق  جمعبهاي خدمات تأخير در : رابعاً

  . قانون مجازات اسالمي منحصراً در صالحيت قانونگذار است١٠ قانون اساسي و ماده ٣٦اصل 
 ٦٢ ماده ٣ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و تبصره ٤طبق ماده : خامساً

  ».تند به قانون باشدقانون برنامه پنجم توسعه، اخذ هر وجهي بايد مس
  :مصوبه مورد شکايت به شرح زير است

  سازي حصار کارگاهي معبر ساختماني غيرمجاز و ايمنسدمصوبه الزام شهرداري تهران به رفع "
  ٢/٢٨٣/٤٠٠/٥: بندي مصوبه                           رده٢٧٦٠: شناسه مصوبه

 در کليه ساخت و سازها و در راستاي االجرا بودن مقررات ملي ساختمان نظر به الزم: مقدمه
 مبحث دوازدهم مقررات ملي ساختمان، شهرداري تهران مکلف ٢ـ٢ـ١٢اجرايي نمودن مفاد بند 

االجرا شدن اين مصوبه به منظور رعايت حقوق شهروندان و ساماندهي تعبيه  است از تاريخ الزم
آالت ساختماني و  تقرار ماشينحصار حفاظتي موقت کارگاهي، انبار کردن مصالح ساختماني و اس

  :رفع هرگونه سدمعبر ساختماني در معابر اقداماتي را به شرح ذيل به انجام رساند
............  

رو به عنوان محل تعبيه  در صورت درخواست مالک مبني بر استفاده از فضاي پياده: ٣ماده
ت ساختماني يا انجام عمليات آال  موقت کارگاهي، انبارکردن مصالح، استقرار ماشينحصار حفاظتي

رو يا معابر و فضاهاي عمومي اطراف  ساختماني که موجب مسدود يا محدود نمودن موقت پياده
موقت  گردد، مشروط بر آن که فضاي مورد نظر براي استفاده محدود و کارگاه ساختماني مي

مشروط بر آن که (و ر پياده% ٥٠رو و فضاهاي عمومي اطراف کارگاه ساختماني حداکثر تا  پياده
 ١رو با عرض کمتر از   متر نباشد و در خصوص معابر داراي پياده٢رو بيش از  عرض اشغال پياده

را اشغال نمايد و توأم با رعايت کليه الزامات ) رو عرض پياده% ١٠٠متر با امکان سطح اشغال 
يات ساختماني ايمني مندرج در مباحث مقررات ملي ساختمان باشد، در زمان ثبت شروع عمل

  :هاي ذيل اقدام نمايد نسبت به صدور مجوز با مدت معين به شرح تبصره
هاي ايجاد و  به منظور کنترل مدت زمان اشغال معابر و جبران هزينه: تبصره يکم

بهسازي مسيري مناسب براي عبور و مرور عابران، بهاي خدمات صدور مجوز براي امالک 
  :گردد  ميشمالي و جنوبي به شرح ذيل تعيين

 ـ براي کليه امالک شمالي، از شروع عمليات ساختماني تا زمان اتمام سقف ١ 
اي طبقه همکف در صورت اتمام در کمتر از يک سال، به ازاي هر ماه محدود نمودن  سازه
  . اخذ گرددL)r/m/s(P×رو به ميزان  پياده

L :بر،  داراي چنددر امالک. گردد برابرطول بر ملک و به صورت سيستمي تعيين مي 
  .بر مالک عمل خواهد بودبزرگترين 

P : مطابق آخرين مصوبه (ارزش معامالتي امالک در محاسبه عوارض ساختمان
  )مالک عمل شوراي اسالمي شهر تهران در تعيين عوارض ساخت و ساز آن سال

قرار ) د(و ) ج(هاي ساختماني گروه  ـ براي کليه امالک شمالي که در رده پروژه٢ 
بندي اجراي پروژه تحويل شده توسط متقاضي به شهرداري،  گيرند و بنا بر برنامه زمان مي

اي طبقه همکف، به ازاي هر ماه محدود نمودن  مازاد بر يک سال تا زمان اتمام سقف سازه
  .گردد  اخذ ميL)r/m/s(P××٢رو به ميزان  پياده

زمان اتمام آخرين سقف ـ براي کليه امالک جنوبي، از شروع عمليات ساختماني تا ٣
اي طبقات در صورت اتمام در کمتر از يک سال، به ازاي هر ماه محدود نمودن  سازه
  . اخذ گرددL)r/m/s(P×رو به ميزان  پياده

قرار ) د(و ) ج(هاي ساختماني گروه  ـ براي کليه امالک جنوبي که در رده پروژه٤
ل شده توسط متقاضي به شهرداري، بندي اجراي پروژه تحوي گيرند مطابق برنامه زمان مي

اي طبقات، به ازاي هر ماه محدود  مازاد بر يک سال تا زمان اتمام آخرين سقف سازه
  . اخذ گرددL)r/m/s(P××٢رو به ميزان  نمودن پياده

..............  
آوري  در پايان مدت معين شده در مجوزهاي صادره، مالک يا مالکان موظف به جمع: ٥ماده

آالت کارگاهي و رفع سد معبر  تي موقت کارگاهي، دپوي مصالح ساختماني و ماشينحصار حفاظ
باشند و چنانچه در موعد مقرر اقدام الزم به عمل نيايد  رو با رعايت کليه الزامات ايمني مي از پياده

 سدار حفاظتي موقت کارگاهي و رفع آوري حص شهرداري تهران مکلف است رأساً نسبت به جمع
هاي آن را از مالک برابر قوانين اخذ  رو با رعايت کليه الزامات ايمني اقدام نمايد و هزينه يادهپ معبر از
 اين مصوبه، حصار ٤ از ماده ٢ و تبصره ٣همچنين در صورتي که مالک در موعد مقرر در ماده . نمايد

ي، بهاي خدماتي آوري حصار کارگاه آوري نکند، بايد به ازاي هر ماه تأخير در جمع کارگاهي را جمع
  "ـ شوراي اسالمي شهر تهران.  را به شهرداري تهران بپردازدL)r/m/s(P××٧معادل با 

در پاسخ به شکايت مذکور، رئيس شوراي اسالمي شهر تهران به موجب اليحه 
  : به طور خالصه توضيح داده است که٢١/٦/١٤٠٠ ـ ١٠٤١٢/١٦٠شماره 
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ن و ساماندهي تعبيه حصار حفاظتي اين مصوبه به منظور رعايت حقوق شهروندا«
آالت ساختماني و رفع  کردن مصالح ساختماني و استقرار ماشينکارگاهي، انبار موقت

 ٩٦ ماده ٦ تبصره ،٥٥ ماده ٢ بند ١هرگونه سد معبر ساختماني در معابر و با توجه به تبصره 
انون تشکيالت،  ق٨٠ ماده ٨ها، بند  نامه مالي شهرداري  آيين٤٥قانون شهرداري، ماده 

وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي کشور و انتخاب شهرداران و در راستاي اجرايي کردن 
  ». مقررات ملي ساختمان به تصويب رسيده است٢ ـ ٢ ـ ١٢مفاد بند 

 به رياست معاون قضايي ٢٠/٢/١٤٠١هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 
مي و با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و ديوان عدالت اداري در امور هيأت عمو

 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 هیأت عمومی

، سد )٢٧/١١/١٣٤٥اصالحي مصوب ( قانون شهرداري ٥٥ ماده ١الفـ  براساس تبصره 
روها و استفاده غيرمجاز آنها و ميدانها و پارکها و باغهاي عمومي  مومي و اشغال پيادهمعابر ع

راي کسب و يا سکني و يا هر عنوان ديگري ممنوع است و شهرداري مکلّف است از آن  ـب
جلوگيري و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور به وسيله مأمورين خود 

 و هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز براساس آراي مختلف از جمله رأي  اقدام کند رأساً
 اين هيأت، مصوبات شوراهاي اسالمي شهر ٥/٥/١٤٠٠ ـ ١٤٠٠٠٩٩٧٠٩٠٥٨١١٣٠٧شماره 

در خصوص بهاي خدمات استفاده از معابر عمومي و جرايم مربوط به آن را خالف قانون 
 ١٥/١/١٤٠٠ مصوبه مورخ ٣ ماده ١تبصره : اوالًبنا به مراتب فوق، . تشخيص و ابطال کرده است

الزام شهرداري تهران به رفع سد معبر ساختماني «شوراي اسالمي شهر تهران با عنوان 
که متضمن اخذ بهاي خدمات صدور مجوز براي اشغال » سازي حصار کارگاهي غيرمجاز و ايمن

عدالت اداري خالف قانون و معابر است، به داليل مندرج در آراي مذکور هيأت عمومي ديوان 
 شوراي اسالمي ١٥/١/١٤٠٠ مصوبه مورخ ٥فراز دوم ماده : ثانياً. خارج از حدود اختيار است

الزام شهرداري تهران به رفع سد معبر ساختماني غيرمجاز و ايمن سازي «شهر تهران با عنوان 
الک در موعد مقرر در صورتي که م... « : که بر اساس آن مقرر شده است که» حصار کارگاهي

آوري نکند، بايد به  در ماده سوم و تبصره دوم از ماده چهارم اين مصوبه حصار کارگاهي را جمع
 × ٧P(r/m/s)× Lآوري حصار کارگاهي بهاي خدماتي معادل با  ازاي هر ماه تأخير در جمع

ي است که ، از جهت آنکه متضمن اعمال جريمه و مجازات»را به شهرداري تهران پرداخت نمايد
تعيين آن بر اساس اصل سي و ششم قانون اساسي از شئون قانونگذار است، خالف قانون و 

 ٨٨ و ١٣ و مواد ١٢ ماده ١خارج از حدود اختيار بوده و در نتيجه مقررات مزبور مستند به بند 
 از تاريخ تصويب ابطال ١٣٩٢قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 

، )٢٧/١١/١٣٤٥اصالحي مصوب ( قانون شهرداري ٥٥ ماده ١ب ـ براساس تبصره . شوند يم
روها و استفاده غيرمجاز آنها و ميدانها و پارکها و باغهاي عمومي  سد معابر عمومي و اشغال پياده

 ديگري ممنوع است و شهرداري مکلّف است از آن  براي کسب و يا سکني و يا هر عنوان
فع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور به وسيله مأمورين خود جلوگيري و در ر

 مصوبه مورخ ٥با توجه به حکم مقرر در تبصره قانوني مذکور، فراز اول ماده .  اقدام کند رأساً
الزام شهرداري تهران به رفع سد معبر « شوراي اسالمي شهر تهران با عنوان ١٥/١/١٤٠٠

آوري  که متضمن الزام شهرداري به جمع» سازي حصار کارگاهي منساختماني غيرمجاز و اي
رو و اخذ هزينه آن از مالکيني است که  حصار حفاظتي موقت کارگاهي و رفع سد معبر از پياده

اند، برابر قوانين است، از جهت آنکه  آوري نکرده در موعد مقرر حصار حفاظتي کارگاهي را جمع
روها وضع  وني شهرداري درخصوص رفع سد معبر و اشغال پيادهصرفاً در مقام تبيين وظيفه قان

هاي مربوط به اقدامات غيرقانوني اشخاص نيز برعهده خود آنها است و  شده و پرداخت هزينه
انجام وظيفه آنان توسط شهرداري به نيابت از مالکين مربوطه دريافت هزينه آن خارج از حدود 

  . ابطال نشداختيار و خالف قانون نيست و در نتيجه
                                                      هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

  معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين
  

  ١٦/٣/١٤٠١                                                                          ٠٠٠١٨٤٣شماره
  بسمه تعالي

  کبرپورجناب آقاي ا
  مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوري اسالمی ایران رئیس هیأت

 يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه
 ٣١٢٠/٢٨ شماره  مصوبه٤بند «:  با موضوع٢٠/٢/١٤٠١ مورخ ١٤٠١٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٠٣٢٢

الثبت  حق% ٨ش عوارض  شوراي اسالمي شهر اصفهان تحت عنوان افزاي٢٨/٨/١٣٨٣ـ 
  . گردد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي» .ابطال شد% ١٠اسناد رسمي به 

  فرد هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداهللا اسمعيلي مديركل هيأت عمومي و هيأت

  ٠٠٠١٨٤٣: شماره پرونده       322: شماره دادنامه     ٢٠/٢/١٤٠١: تاريخ دادنامه
   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:دگیمرجع رسی

   آقايان علي ناظريان جزي و عليرضا طغياني خوراسگاني:شاکی
 ٢٨/٨/١٣٨٣ ـ ٣١٢٠/٢٨ مصوبه شماره ٤ابطال بند : موضوع شکایت و خواسته

  شوراي اسالمي شهر اصفهان
 ٢٨/٨/١٣٨٣ـ  ٣١٢٠/٢٨ مصوبه شماره ٤ شاکيان به موجب دادخواستي ابطال بند :گردش کار

  :اند که شوراي اسالمي شهر اصفهان را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعالم کرده
 قانون اصالح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، ٥ ماده ١هر چند در تبصره "

وجوه  اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير
 که در ٢٢/١٠/١٣٨١کاال، ارائه دهندگان خدمات وکاالهاي وارداتي مصوب  از توليدکنندگان

عنه حاکميت داشته، وضع عوارض محلي جديد و يا افزايش نرخ  زمان تصويب مصوبه معترض
هر يک از عوارض محلي با رعايت شرايط و ضوابط قانوني مربوط در زمره وظايف شوراي 

الثبت اسناد رسمي به  عنه که حق ه معترضاسالمي شهر قلمداد شده است ليکن در مصوب
شود،  الثبت به خزانه دولت واريز مي شود محلي نيست، بلکه حق عنوان عوارض وصول مي

هاي  بنابراين شوراي اسالمي شهر اصفهان در تصويب مصوبه مورد اعتراض که ناظر بر فعاليت
وان عـدالت شايان ذکر است هيأت عموم. ملي و کشوري است حق وضع عوارض ندارد ي دـي

الثبت اسناد رسمي   مصوبات عـوارض حق٩/٣/١٣٩٦ـ  ٢٠٤اداري به موجب رأي شماره 
الثبت  قتنظيمي در دفاتر اسناد رسمي شوراي اسالمي شهر اراک را با توجه به اينکه عوارض ح

شود و شوراي اسالمي شهر  الثبت به خزانه دولت واريز مي و حقاسناد رسمي محلي نيست 
لذا با توجه به توضيحات . هاي ملي ندارد ابطال نموده است حق وضع عوارض بر فعاليتاراک 

الثبت از اشخاص موجب تضييع  مذکور و با توجه به اينکه مصوبات موضوع اخذ عوارض حق
 قانون ديوان عدالت اداري، ١٣ و ماده ١٢ ماده ١حقوق اشخاص گرديده است، بر اساس بند 

الثبت  حق% ٨ تحت عنوان افزايش عوارض ٢٨/٨/١٣٨٣ ـ ٣١٢٠/٢٨ مصوبه ٤ابطال بند 
مصوب شوراي اسالمي شهر اصفهان و مترتب نمودن اثر ابطال مصوبات % ١٠رسمي به 

عنه به زمان تصويب به منظور جلوگيري از تضييع حقوق اشخاص که به لحاظ مغايرت  معترض
  ."نماييم ا درخواست ميبا قانون وخروج از حدود اختيارات قانوني تصويب شده است ر

  :متن مقرره مورد شکايت به شرح زير است
 شهرداري مين درآمدهاي مستمر و پايدار و قابل وصول به صورت غيرمستقيم برايأت"

  اصفهان و پيشنهاد برقراري و افزايش عوارضات
  تأييد شده:         نتيجه٢٨٩ـ ٨٣:   شناسه نامه    ٢٨/٨/١٣٨٣ـ ٣١٢٠/٢٨: شماره ثبت

  ابالغ عوارضات شهرداري: ضوعاتمو
  :جزييات مصوبه

لوايح پيشنهادي شهردار اصفهان در راستاي تامين درآمدهاي مستمر و : متن مصوبه
پايدار و قابل وصول به صورت غيرمستقيم براي شهرداري اصفهان و پيشنهاد برقراري يا افزايش 

  .ل اصالحاتي به تصويب رسيداند مورد بررسي قرار گرفت و با اعما عوارضات ذيل را نموده
.............  

که توسط دفاتر % ١٠الثبت اسناد رسمي به  حق% ٨ ـ پيشنهاد افزايش عوارض ٤
اسناد رسمي وصول و از طريق ثبت کل استان به حساب شهرداري اصفهان واريز گردد 

  "نيز مورد تأييد اين شورا قرار گرفت
اي اسالمي شهر اصفهان تا زمان رسيدگي ضمائم آن به شور عليرغم ابالغ دادخواست و

  .به پرونده در جلسه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري پاسخ از طرف آن شورا واصل نشده است
 به رياست معاون قضايي ٢٠/٢/١٤٠١هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 

اري و رؤسا و ديوان عدالت اداري در امور هيأت عمومي و با حضور معاونين ديوان عدالت اد
 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 هیأت عمومی
آراي متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله رأي   اساس بر  با توجه به اينکه

ارض براي نقل و انتقال امالک و اراضي با کاربري  اين هيأت، وضع عو١/٤/١٣٩٥ـ  ٢٤٣شماره 
در تمام اشکال آن توسط شوراهاي اسالمي شهر مغاير با قانون و ... مسکوني و تجاري و سرقفلي و

ـارج از حـدود اختيار تشخيص ـ ٣١٢٠/٢٨ مصوبه شماره ٤شده است، بنابراين بند   و ابطال  خ  
الثبت اسناد  حق% ٨ان افزايش عوارض  شوراي اسالمي شهر اصفهان تحت عنو٢٨/٨/١٣٨٣

، به داليل مندرج در آراي مذکور هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، خالف قانون %١٠رسمي به 
قانون تشکيالت و آيين   ٨٨  و ماده  ١٢  ماده  ١  و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند

 .شود ابطال مي  ١٣٩٢  مصوب سال  دادرسي ديوان عدالت اداري
                                                    هيأت عمومي ديوان عدالت اداري    

  معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين
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