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

  تومان ۴۵۰۰تك شماره 

  وزارت امور اقتصادي و دارايي   ٩/٣/١٤٠٠  گذاري خارجي  در موضوع سرمايه معتبرو مصوبات منسوخ فهرست نامه در خصوص تصويب
  ٢  جمهور معاونت حقوقي رييس

  دويست هزار واحد مسکوني ر خصوص پرداخت تسهيالت طرح ويژه نوسازي و بهسازينامه د تصويب
  ٩/٣/١٤٠٠  هزار نفر جمعيت وپنج  در روستاها و شهرهاي زير بيست

ـ سازمان برنامه و بودجه  وزارت راه و شهرسازي 
  کشور ـ بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران 

  بنياد مسکن انقالب اسالمي 
٢  

  ٩/٣/١٤٠٠   ابالغي وزارت نيروصوص رعايت سقف برق قابل تأميننامه در خ تصويب

ـ وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات    وزارت نيرو 
ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي    وزارت اطالعات 
ـ وزارت جهادکشاورزي  ـ وزارت نفت    وزارت کشور 

ـ وزارت صنعت، معدن و  وزارت امور اقتصادي و دارايي 
ـ تجارت ـ سازمان اداري سازمان برنامه و بودجه   کشور 

ـ بانک  ـ سازمان انرژي اتمي ايران  و استخدامي کشور 
ـ سازمان صدا و سيماي  مرکزي جمهوري اسالمي ايران 

  جمهوري اسالمي ايران

٢  

  هاي تعديل نامه در خصوص تعيين سازمان هواشناسي کشور به عنوان مرجع بررسي طرح تصويب
  ٩/٣/١٤٠٠  وضع آب و هوا و بارورسازي ابرها

ـ وزارت نيرو    وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح 
ـ وزارت راه و شهرسازي    وزارت جهادکشاورزي 

سازمان حفاظت ـ  جمهورمعاونت علمي و فناوري رييس
ـ سازمان برنامه و بودجه کشور    محيط زيست 

ـ سازمان ملي استاندارد ايران    سازمان انرژي اتمي ايران 

٣  

  ) ره(فرودگاه امام خميني   تعيين محدوده منطقه آزاد تجارينامه در خصوص تصويب
  ١٩/٢/١٤٠٠  هکتار) ١٥٠٠(به مساحت 

ـ وزارت راه و  وزارت امور اقتصادي و دارايي 
ـ دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد  شهرسازي 

  تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي
٣  

  ٥/٣/١٤٠٠   کل کشور١٤٠٠ل ماده واحده قانون بودجه سا) ١٤(نامه اجرايي تبصره آيين

ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي   ـ وزارت نيرو  وزارت نفت 
ـ وزارت جهادکشاورزي    وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي 
ـ وزارت علوم، تحقيقات   وزارت صنعت، معدن و تجارت 
ـ وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح     و فناوري 

ـ وزارت بهداشت، وزارت ارتباطات و فناوري اطالعا   ت 
ـ وزارت راه و شهرسازي ـ درمان و آموزش پزشکي  وزارت  

وزارت فرهنگ ـ دستي ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع
ـ  وزارت کشور    وزارت دادگستري ـ و ارشاد اسالمي 

سازمان اداري و استخدامي ـ سازمان برنامه و بودجه کشور 
ـ بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران    کشور 

٣  

تشكيل صندوق حمايت وكال  قانون )۸(نامه اجرايي ماده  آيين) ۱۴(اصالحي ماده ) ۲(اصالح تبصره 
  ٦  وزارت دادگستري  ٩/٣/١٤٠٠  دادگستري كارگشايان و

   اساسي كشاورزيهاي حمايتي محصوالت گذاري و اتخاذ سياست شوراي قيمت صوبهم
  ١١/٣/١٤٠٠  )١٣٩٩ـ ١٤٠٠(در سال زراعي  خريد حمايتي محصوالت كشاورزيدر خصوص  

ـ وزارت امور اوزارت    قتصاديجهاد كشاورزي 
ـ  و دارايي   سازمان برنامه و بودجه كشور  

  بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران
٦  

ـ شعب ديوان  اعالم: عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع  هيأت١٩٢٩ و ١٩٢٨هاي  رأي شماره  عدالتتعارض 
  ٦  )ره(ستاد اجرايي فرمان امام   ١٦/١٢/١٣٩٩  يدگي دارندشايستگي رس) ره(دعاوي استخدامي كاركنان ستاد اجرايي فرمان امام اداري در رسيدگي به

  نامه  آيين١٧ابطال اطالق ماده :  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع١٩٣٠رأي شماره 
   و انتقال دانشجويان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري دانشگاه فردوسي مشهد  مهمان

  ي را در غيرظرفيت مازاد تجويز كردهدر حدي كه اخذ شهريه دانشجويان مهمان و انتقال
  ٧  دانشگاه فردوسي مشهد  ١٦/١٢/١٣٩٩

ـ ٢٩٣٥٠٢/٦٠ابطال بخشنامه شماره :  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع١٨٣٤رأي شماره   
   معاون امور معادن و صنايع معدني و دبير شوراي عالي معادن وزارت صمت ٥/١١/١٣٩٨

  است مواد معدني گروههاي يك و دو در سامانه كاداستردرخصوص ممنوع كردن ثبت درخو
  ٨  وزارت صنعت، معدن و تجارت  ٢١/١١/١٣٩٩

  

 ١٤٠٠ اهـم ردادـ خهجدهم هـشنب سه
 

  ٢٢٢٠٠ شماره هفتمسال هفتاد و 

)١٤١٥( 
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  ١١/٣/١٤٠٠                                                           ـ ه٥٨٧٨٤ت/٢٧٠٧١رهشما
   و معتبر مصوبات منسوخ  فهرستدر خصوصنامه  تصويب

  گذاري خارجي در موضوع سرمايه
  يي  و دارايوزارت امور اقتصاد

 جمهور سيي ريمعاونت حقوق
 و يشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادي به پ٩/٣/١٤٠٠وزيران در جلسه هيأت 

قانون ) ٣(ماده ) ١( بند يجمهور و به استناد تبصره اصالح سيي ري و معاونت حقوقييدارا
 :تصويب کرد ـ ١٣٨٩مصوب  ـ ات کشورن و مقرريح قوانين و تنقيتدو

كه ) ١(نامه، مصوبات مندرج در فهرست پيوست شماره از تاريخ ابالغ اين تصويبـ ١
ا يدولت است، اعم از اينكه منتفي يا اجرا شده يا به موجب قانون هيأت تأييد شده به مهر دفتر 

  . شود سخ صريح مي، ن ٭مصوبه الحق، نسخ ضمني گرديده باشد، به نحو مذكور در پيوست
قانون ) ١٣٨(هاي موضوع اصل  وزيران و كميسيونهيأت فهرست مصوبات معتبر ـ ٢

گذاري خارجي به شرح پيوست   جمهور در موضوع سرمايه اساسي و نمايندگان ويژه رييس
معاونت حقوقي . شود دولت است، اعالم ميهيأت كه تأييدشده به مهر دفتر ) ٢(

 همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي به نحو مقتضي نسبت جمهور موظف است با  رييس
  .كند شده اين مصوبات اقدام  رساني متن تنقيح به نشر و اطالع

شده يا غيرمعتبر با انقضاي زمان اجرا، به  فهرست مصوبات منسوخ صريح و باطلـ ٣
  .باشد يدولت است، مهيأت كه تأييدشده به مهر دفتر ) ٤(و ) ٣(هاي شماره  شرح پيوست

اعالم اعتبار يا نسخ بخشي از يك مصوبه، به شرح بندهاي باال، به مفهوم اعتبار ـ ٤
شده  ها تصريح  ست، مگر آن كه در پيوستيهاي آن مصوبه ن يا عدم اعتبار ساير بخش

منزله احيا شدن مصوباتي كه قبالً به موجب آن  باشد و نيز اعالم عدم اعتبار يك مصوبه به
  . باشد نميلغو شده است، 

هيأت گذاري خارجي جهت تصويب در  ارايه هرگونه پيشنهاد در موضوع سرمايه ـ ٥
  .نامه حاضر استبيوزيران، منوط به تعيين آثار تنقيحي آن بر تصو

وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است با همكاري معاونت حقوقي  ـ ٦
نامه، اقدام و آن را براي  تصويبهاي اين جمهور هر سال نسبت به بروزرساني پيوست رييس

  .وزيران ارايه كند هيأت تصويب به 
 جمهور وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است با هماهنگي معاونت حقوقي رييس ـ٧

گذاري   متبوع، در موضوع سرمايهيدستگاهح مصوبات مراجع وضع درونينسبت به تنق
  .خارجي اقدام کند

 هاي وزيران، كميسيونهيأت )  بندي غير طبقه(صوبات عادينامه، مشمول اين تصويبـ  ٨
قانون اساسي، مقررات مصوب شوراي انقالب جمهوري اسالمي ايران ) ١٣٨(موضوع اصل 

قانون اساسي، مصرح در موضوع ) ١٢٧(جمهور موضوع اصل  و نمايندگان ويژه رييس
ي خارجي در گذاري اشخاص حقيقي و حقوق گذاري خارجي در خصوص سرمايه سرمايه

هر مصوبه مربوط به موضوع .  است١٤٠٠ تا پايان فروردين ماه ١٢٨٥كشور ايران از سال 
ها درج نشده، تا هنگام تعيين تكليف توسط   نامه كه در پيوستو حدود شمول اين تصويب

  .باشد غيرقابل استناد مي) كه با فوريت خواهد بود(وزيران هيأت 
   جهانگيريجمهور ـ اسحاق رئيسمعاون اول 

  
  ١١/٣/١٤٠٠                                                            ـ ه٥٨٧١٠ت/٢٧٠٦٣رهشما

  ي و بهسازيژه نوسازيالت طرح ويدر خصوص پرداخت تسهنامه  تصويب
  تيهزار نفر جمع پنجو ستير بي زي در روستاها و شهرهايست هزار واحد مسکونيدو

 ازمان برنامه و بودجه کشور سي ـ وزارت راه و شهرساز
  ياد مسکن انقالب اسالميبنـ  راني اي اسالمي جمهوريبانک مرکز

   ٢٢/١/١٤٠٠ص مورخ /٢٦٦شنهاد شماره ي به پ٩/٣/١٤٠٠وزيران در جلسه هيأت 
   ي و هشتم قانون اساسيکصد و سي و به استناد اصل ياد مسکن انقالب اسالميبن

ماده واحده قانون ) ١٨(تبصره ) الف(بند ) ١٠(زء  جيران و دراجراي اي اسالميجمهور
  : کل کشور تصويب کرد١٤٠٠بودجه سال 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . رجوع شود(www.rrk.ir)جهت مشاهده ضمائم و جداول پيوست به پرتال روزنامه رسمي كشور ٭ ـ 

 يها ن بانکييت به تعران مکلف است نسبي اي اسالمي جمهوريبانک مرکز ـ۱
ست هزار ي دوي و بهسازيژه نوسازيالت طرح وي پرداخت تسهيه آنها برايعامل و سهم
ه شهرها، يت و حاشيست و پنج هزار نفر جمعير بي زي در روستاها و شهرهايواحد مسکون

  .  اقدام کند۱۴۰۰ در سال يا رهيبا ضمانت سفته زنج
 ي ساختمان برايت مقررات مليا با رع١٤٠٠الت در سال ي تسهيسقف فرد ـ۲

 دوره مشارکت يال براير) ۱ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰(ارد يليک ميست هزار واحد، مبلغ يدو
 . است) ست ساليمجموعاً به مدت ب (ي و فروش اقساطيمدن

است و سازمان برنامه و %) ٥(الت پنج درصد ين تسهي اي برايسود سهم متقاضـ ۳
 يها  تا نرخيشده سهم متقاضنييالتفاوت سود تع مابه(ارانه سود يبودجه کشور پرداخت 

مجموعاً به مدت  (ي و فروش اقساطي دوره مشارکت مدنيبرا)  پول و اعتباريمصوب شورا
نامه را  بين تصويالت موضوع ايو مانده مطالبات معوق شامل اصل و سود تسه) ست ساليب

 ي جمهوريبانک مرکزادشده را پس از اعالم ي يها نهيد که هزينما ين و تعهد ميتضم
 عامل پرداخت يها  به بانکيران از محل منابع مصوب مربوط قانون بودجه سنواتي اياسالم

 . ستي عامل در وصول مطالباتشان نيها  بانک تي مسئولين نافين تضميا. دينما
   يي مکلف است براساس طرح جامع مسکن روستاياد مسکن انقالب اسالميبنـ ۴

 ي سهم استان  سازمان برنامه و بودجه کشور،يبا هماهنگ) يرسازمصوب وزارت راه و شه(
 ي اسالمي جمهوريشده توسط بانک مرکزه ابالغين و بر اساس سهمييالت را تعيتسه

ان واجد ي متقاضييک استان، شناساي عامل به تفکيها ه بانکيع سهميران، نسبت به توزيا
وساز در چهارچوب قانون ر ساختالت و نظارت بيافت تسهي آنان جهت دريط، معرفيشرا

 .  اقدام کند) يي روستاينظام فن(ن   و کنترل ساختماينظام مهندس
  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 

  
  ١١/٣/١٤٠٠                                                            ـ ه٥٨٨٢٦ت/٢٦٩٥٦رهشما

   ابالغي وزارت نيرول تأميندر خصوص رعايت سقف برق قابنامه  تصويب
 وزارت اطالعات  ـ  اطالعاتيوزارت ارتباطات و فناور ـ رويوزارت ن

  يوزارت جهادکشاورز ـ وزارت نفت ـ وزارت کشوري ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع
 وزارت صنعت، معدن و تجارت يي ـ  و دارايوزارت امور اقتصاد

  کشور ي و استخدامين ادارسازما ـ سازمان برنامه و بودجه کشور
 ران ي اي اسالمي جمهوريبانک مرکز ـ راني اي اتميسازمان انرژ

  ران ي اي اسالمي جمهوريمايسازمان صدا و س
 ١٦٥٢٢/١٤٠٠ /١٠ /۱۰۰به پيشنهاد شماره  ٩/٣/١٤٠٠وزيران در جلسه هيأت 

ن برنامه پنجساله قانو) ۳۸(ماده ) ز( وزارت نيرو و به استناد تبصره بند ١٤٠٠ /۳ /۱مورخ 
و  ـ ۱۳۹۵مصوب  ـ ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران

  : اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران تصويب كرد
ت سقف برق قابل ي رعاي الزم را برايه استانداران موظفند نظارت و هماهنگيکلـ ١

ها و  ، ادارات، بانکيي اجرايها ق کاهش مصرف دستگاهيررو از طي وزارت نين ابالغيتأم
مصرف سال گذشته با  %) ٥٠(زان پنجاه درصد ي به ميردولتي غي عمومينهادها
قانون ) ٨٧(ت ماده يبا رعا(ر ساعت شروع و خاتمه کار ادارات ييل تغي از قبييها روش

مصرف ) کنترل(ش يها، واپا  معابر و جادهييل روشناي، تعد)يت خدمات کشوريريمد
ت مصرف برق يري مديها ر برنامهي از سايباني و پشتي و تجاري، کشاورزي صنعتيها بخش

  . به عمل آورند
 زاني به مي محيط كاريم دماي يادشده موظف به تنظي سازمانيساختارها  ـتبصره

درجه سانتيگراد در زمان کار و خاموش كردن سامانه سرمايشي و روشنايي ) ۲۵(حداقل 
در صورت عدم رعايت، شركت توزيع نيروي .  در خارج از ساعات كاري هستنديرورغيرض

  . برق مجاز به قطع برق آنها است
 اطالعات، ي ارتباطات و فناوريها وزارتخانهيرو موظف است با همکاريوزارت نـ ٢

 يآور، جمعييران نسبت به شناساي اي اسالمي جمهوري انتظاميرويکشور و اطالعات و ن
 .ديرمجاز استخراج رمز ارز اقدام نماي غيهات مراکز و دستگاهيوقف کردن فعالو مت

ر الزم از يان مرداد ماه با اتخاذ تدابيخرداد تا پا) ١٥(ع بزرگ موظفند از يصناـ ٣
رات نسبت به کاهش مصرف حداقل يالت و تعميا طرح تعطير ساعات کار و ييجمله تغ

 شده مصارف منتقل. ندياقدام نما) ٢١(ت يلغا) ١٢( از ساعت يمگاوات شبکه سراسر) ٣٠٠٠(
 يها  برنامهيها ت سقف مجاز مشمول مشوقيصبح بدون رعا) ٦(ت يلغا) ٢١(به ساعت 

 . رو خواهد بوديت مصرف وزارت نيريمد
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ت يريق محور مدي تشويها رو در قالب طرحيع و وزارت نين صنايتوافقات ب  ـتبصره
 . استياوج بار به قوت خود باق

 و ادارات ي صنعتيها  و شهرکي، فوالد، کشاورزيميع از جمله پتروشيه صنايکلـ ٤
 گرم سال و يها  موظفند در ماهيا مولد اضطرارياس ي کوچک مقيروگاه، مولدهاي نيدارا
 خود اقدام يا مولدهايها و  روگاهي از توان نيد حداکثريورماه نسبت به توليان شهريتا پا
 يها و مولدها از ابتدا روگاهين نياز اين سوخت گاز مورد ني به تأموزارت نفت موظف. ندينما

 . باشد يورماه ميان شهريخرداد تا پا
ع نفت و يد و توزيار و مرتبط با تولي در اختيها روگاهي ني دارايع نفتيصنا  ـتبصره

  . هستندين بند مستثني از حکم اي نفتيها فرآورده
نامه نسبت بين تصويظف است پس از ابالغ اها مو ارانهي يسازمان هدفمندساز ـ ٥

ارد يليصد ميمعادل چهارده هزار و س(رو ي خود به وزارت نيبه پرداخت مانده بده
ت نسبت يصنعت برق با اولو. ديدر اسرع وقت اقدام نما) الير) ١٤ر٣٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠(

ت نفت و ت وزاري تحت مالکيها روگاهي بوشهر، نيروگاه اتمي خود به نيه بدهيبه تسو
  . دين و مقررات اقدام نمايد پراکنده در چهارچوب قواني توليها روگاهين

نان از يران موظف است به منظور حصول اطمي اي اسالمي جمهوريبانک مرکز
افت مبلغ مذکور در اسرع ي بوشهر در مقابل دريروگاه اتميد مستمر نين سوخت و توليتأم

  .ديروگاه اقدام نماين نيسوخت اد ياز خرين ارز مورد نيوقت نسبت به تأم
 ـه٥٥٥٢١ت/٤٦٣٣٨، شماره ١٩/٣/١٣٩٧ ـه مورخ٥٥٤٢٠ت/٣٢٠٧٢ شمارهيهانامهبيتصو ـ٧
  .شوند ي لغو م١٩/١١/١٣٩٨هـ مورخ ٥٦٩١٠ت/١٤٧٥٣١ و شماره ١٣/٤/١٣٩٧مورخ 

  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 
  

  ١١/٣/١٤٠٠                                                            ـ ه٥٨٢٢١ت/٢٧٠٤٢رهشما
   کشور يسازمان هواشناسدر خصوص تعيين نامه  تصويب

   تعديل وضع آب و هوايها طرحيبه عنوان مرجع بررس
   ابرهاي و بارورساز

 يوزارت جهادکشاورز ـ رويوزارت ن ـ  مسلحيروهاي نيبانيوزارت دفاع و پشت
 جمهورسيي ري و فناوري علممعاونتي ـ وزارت راه و شهرساز
 سازمان برنامه و بودجه کشور  ـ ستيط زيسازمان حفاظت مح

 ران ي استاندارد ايسازمان مل ـ راني اي اتميسازمان انرژ
 مورخ ٠٢/١٠٠/١١٤١١٧شنهاد شماره ي به پ٩/٣/١٤٠٠وزيران در جلسه هيأت 

 يهشتم قانون اساس و يکصد و سي و به استناد اصل ي وزارت راه و شهرساز٢٨/٨/١٣٩٩
 :ران تصويب کردي اي اسالميجمهور
 تعديل وضع آب و يها طرحي کشور به عنوان مرجع بررسيسازمان هواشناسـ ١

  .شودين ميي ابرها تعيهوا و بارورساز
ل ي درخصوص تعدي و حقوقيقي اشخاص حقيياجراي ـ اتي عمليهاه طرحيکلـ ٢

 قبل از ي از هرگونه مداخالت انساني ناشيش بارش و کاهش مخاطرات جويوضع هوا، افزا
 ي توسط سازمان هواشناسي عمليسنج و امکاني نظريث مباني از حييات اجرايهرگونه عمل

  . رديگي قرار ميابيکشور مورد ارز
  د يين و مقررات مربوط پس از تأيت قوانيادشده با رعاي يها طرحييد نهاييتأـ ٣

 يبانيرو، وزارت دفاع و پشتي متشکل از وزارت نيگروه کشور، به عهده کاريسازمان هواشناس
ست، مرکز يط زيجمهور، سازمان حفاظت محسيي ري و فناوري مسلح، معاونت علميروهاين

  .  کشور استي و سازمان هواشناسياست جمهوريشرفت ري تحول و پيهايهمکار
  . ست مستقر استيزطيرخانه کارگروه در سازمان حفاظت محيدب ـ١تبصره

ن يخ ابالغ ايشده، ظرف سه ماه از تارهي ارايها طرحيابيدستورالعمل ارز ـ٢بصرهت
د کارگروه در چهارچوب يين و پس از تأي کشور تدوينامه توسط سازمان هواشناسبيتصو
  . شودين مربوط ابالغ ميقوان

 و يياز بارانيبرا) ونيزاسيوني(ونش ي يها دستگاهيريکارگد و بهيد، واردات، خريتولـ ٤
 و يقاتي، تحقيون علميسي، بدون مجوز کميقاتيکاهش گرد و غبار به جز در امور تحق

  .دولت ممنوع استهيأت  يفناور
، شماره ١٨/٦/١٣٩١هـ مورخ ۴۶۷۶۹ت/۱۲۰۲۰۰ شماره يهانامهبيتصو ـ ٥

 ٤/٤/١٣٩٤ هـ مورخ۵۰۲۳۳ت/٤١٨٤١ و شماره ١٩/١٢/١٣٩١هـ مورخ ٤٦٧٦٩ت/٢٥٢٥٣٩
  .شوديلغو م

  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسون اول معا

  ١٠/٣/١٤٠٠                                                            ـ ه٥٨٤٦٥ت/٢٦٦٦٥رهشما
  يمحدوده منطقه آزاد تجاردر خصوص تعيين نامه  تصويب

  هکتار) ١٥٠٠(به مساحت ) ره (ينيفرودگاه امام خم
 يراه و شهرسازوزارت يي ـ  و دارايوزارت امور اقتصاد

 يژه اقتصادي و ويصنعتي ـ مناطق آزاد تجارشوراي عالي رخانه يدب
 مورخ ٥٢٢٥/١٠/٩٨٢شنهاد شماره ي به پ١٩/٢/١٤٠٠وزيران در جلسه هيأت 

 و يژه اقتصادي و ويصنعتي ـ  مناطق آزاد تجاري عاليرخانه شوراي دب٣٠/١٠/١٣٩٩
 :ب کرديران تصوي اي اسالميهور جمي و هشتم قانون اساسيکصد و سياستناد اصل  به

هکتار ) ١٥٠٠(به مساحت ) ره (يني فرودگاه امام خميمحدوده منطقه آزاد تجار
 .شود ين مييباشد، تع يدولت مهيأت د شده به مهر ييوست که تأيشرح نقشه پ به

  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ١١/٣/١٤٠٠                                                          ـ ه٥٨٨١٨ت/٢٧٠٢٦رهشما
 يي و دارايوزارت امور اقتصاد ـ رويوزارت ن ـ وزارت نفت

 يوزارت جهادکشاورزي ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع
 يقات و فناوريوزارت علوم، تحق ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

  اطالعات يوزارت ارتباطات و فناور ـ  مسلحيروهاي نيبانيوزارت دفاع و پشت
  يوزارت راه و شهرسازي ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک

  يوزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي ـ دستعي و صناي، گردشگريراث فرهنگيوزارت م
  سازمان برنامه و بودجه کشور ي ـ وزارت دادگستر ـ  وزارت کشور
  ران ي اي اسالمي جمهوريبانک مرکز ـ شور کي و استخداميسازمان ادار

شنهاد مشترک وزارت نفت، سازمان ي به پ٥/٣/١٤٠٠وزيران در جلسه هيأت 
 يکصد و سيها و به استناد اصل ارانهي يبرنامه و بودجه کشور و سازمان هدفمندساز

ماده ) ١٤( تبصره يينامه اجرانييران، آي اي اسالمي جمهوريو هشتم قانون اساس
 :ر تصويب کردي کل کشور را به شرح ز١٤٠٠ قانون بودجه سال واحده
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   کل کشور١٤٠٠ماده واحده قانون بودجه سال ) ١٤( تبصره يينامه اجرانييآ
  :روندي مشروح مربوط به کار مير در معانينامه اصطالحات زنيين آيدر ا ـ١ماده

 ي از مقررات ماليشم بخي مواد به قانون تنظيقانون الحاق برخ): ٢(قانون الحاق ـ ١
  .ـ ١٣٩٣مصوب ـ ) ٢(دولت 

  . کل کشور١٤٠٠قانون بودجه سال : قانونـ ٢
  .ماده واحده قانون) ١٤(تبصره ): ١٤(تبصره ـ ٣
  .هاارانهي يسازمان هدفمندساز: سازمانـ ٤

  ـ ٢ماده
 يهايافتي دريربط مکلف است تمام ي تابع ذيها ق شرکتيوزارت نفت از طرـ ١

ق ي تبصره مذکور از طريهايافتيرا به شرح در) ١٤( در جدول تبصره مندرج) منابع(
ران به ي اي اسالمي جمهوري کل کشور نزد بانک مرکزيدار شده خزانه افتتاحيهاحساب

 به يشده قبل افتتاحيهاسازمان مکلف است عالوه بر حساب. ز کنديحساب سازمان وار
، نسبت به )١٤(مندرج در جدول تبصره د يجد) منابع (يها يافتيف از دري هر رديازا

 کل کشور يدار خزانهيران با هماهنگي اي اسالمي جمهوريافتتاح حساب نزد بانک مرکز
ادشده مکلفند بالفاصله پس از وصول و کسر سهم عوارض ي تابع يهاشرکت. دياقدام نما

 موضوع ماده( ي و عوارض گازرسانيعيمه مشترکان گاز طبيها و حق بياريها و دهيشهردار
  .نديز نماي فوق واريها، منابع را به حساب)) ٢(قانون الحاق ) ٦٥(

ها و ي کل کشور موظف است به صورت ماهانه، سهم عوارض شهرداريدارخزانه
را به ) ١٤(جدول تبصره ) مصارف (يها يپرداخت) ٢(و ) ١ (يهافيها موضوع ردياريده

به استناد جزء . ديز نماي کل کشور واريدار نه کشور نزد خزاياتيحساب سازمان امور مال
 کشور موظف است عوارض مذکور را پس ياتي، سازمان امور مال)١٤(تبصره ) الف(بند ) ٣(

ها يد تا به شهرداريز نمايک ماه به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور وارياز وصول، ظرف 
  .ها پرداخت شود ياريو ده

) ١٤(شده در تبصره  منعکسيخرجي ـ رد جمع مربوط به موايهايافتيدر ـ١تبصره
 و گوگرد يجيپ اتان، پروپان، بوتان، الي و صادراتيشامل فروش برق و فروش آب، فروش داخل

ستند، يز به حساب سازمان نيازمند واريربط گاز که نيشرکت تابع ذـ  ار وزارت نفتيدر اخت
  .شونديز ميران واري ايالم اسي جمهوريربط نزد بانک مرکزي ذيحساب شرکت دولت به

 و يعيمه مشترکان گاز طبيران مکلف است حق بي گاز ايشرکت مل ـ٢تبصره
 ي درآمديهافيب به رديرا به ترت) قانون) ١(تبصره ) هـ(موضوع بند  (يعوارض گازرسان

  .ديز نماي کل کشور واريدارقانون نزد خزانه)  ٥(جدول شماره ) ١٦٠١٦٢(و ) ١٦٠١٨٥(
مت ي، منابع حاصل از اصالح ق)١٤(تبصره ) الف(بند ) ٢(ه استناد جزء ب ـ٣تبصره

ات بر ي مشمول عوارض و مال ،١٣٩٨  در ساليبندهيمت قبل از سهمين نسبت به قيبنز
  .شوديران نمي نفت ايشرکت مل%) ٥/١٤(م درصد يارزش افزوده و سهم چهارده و ن

  ـ ٢
 برق خود را به يوچک و بزرگ که تماماس کي مقيهاروگاهيها شامل نروگاهين ـ الف

 و هر متر يتر فرآورده نفتي هر ليدهند، مکلفند به ازا يل مي برق تحويشبکه سراسر
ات بر ارزش يال با احتساب عوارض و مالير) ١٠٠(کصد ي مبلغ يلي تحويعيمکعب گاز طب

و ش ي پاالي مليها در قبال صورتحساب صادرشده توسط شرکتيافزوده به صورت نقد
ف ير در قالب رديران به حساب شرکت تواني گاز ايران و ملي اي نفتيهاپخش فرآورده

کل مبالغ . نديز نمايوار) ١٤( برق مشترکان مندرج در جدول تبصره يخرجي ـ جمع
 يشرکت مادرتخصص(رو يار وزارت ني سال در اختي از ابتداي بابت سوخت مصرفيزيوار
 يات و عوارض برايرد تا پس از پرداخت ماليگيقرار م) ي برق حرارتيرويد نيتول

) ي و دولتيخصوص (يبيکل ترکي سيهاروگاهيرو بابت نيبازپرداخت تعهدات وزارت ن
  .نه شوديپرداخت و هز
 يهاروگاهيقانون، تعرفه سوخت ن) ١٥(تبصره ) ح(به استناد بند   ـتبصره

 خود يدي از برق توليا بخشيل تمام يرو اقدام به تحوين که مطابق اعالم وزارت نيخودتأم
شده به شبکه در لي برق تحوي برايزان سوخت مصرفيکنند، به مي ميبه شبکه سراسر

 ي براساس متوسط بازدهيه روگاي، معادل تعرفه سوخت ن)در تابستان(ساعات اوج مصرف 
  .شودين ميي تع١٣٩٧ سال ي حرارتيها روگاهين

 به فروش يفيمت تکلي برق خود را به ق کهي خارج از شبکه سراسريهاروگاهين ـ ب
 و ي نفتيهاتر فرآوردهي هر ليال به ازاير) ٧٥٠(رسانند، موظفند مبلغ هفتصد و پنجاه  يم

 در قبال صورتحساب صادرشده توسط ي به صورت نقديلي تحويعيهر متر مکعب گاز طب
  .نديپرداخت نماران ي گاز ايران و ملي اي نفتيهاش و پخش فرآوردهي پاالي مليهاشرکت

  ـ ٣
 يهاشگاهي از پاالي نفتيها انتقال فرآوردهياتي عمليبه منظور رفع تنگناها ـ الف
 يهاش و پخش فرآوردهي پااليج فارس و بندر عباس به داخل کشور، شرکت مليستاره خل

تا ) ١٤(جدول تبصره ) مصارف (يها يپرداخت) ٥(ف يران مجاز است از محل ردي اينفت
ال ضمن مبادله موافقتنامه با ير) ١٥ر٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠(ارد يليه هزار مسقف پانزد

رفسنجان  ـ رجانيس ـ  طرح خطوط لوله بندر عباسيسازمان برنامه و بودجه کشور برا
  . دينه نمايهز

 يهار شرکتيناپذ اجتنابيهانهيهز%) ١٠٠(سازمان مکلف است صددرصد  ـ ب
  .را به صورت ماهانه پرداخت کند) ١٤ (تابع وزارت نفت مذکور در جدول تبصره

 يهاگاهيالعمل خدمات جا، حق)١٤(ل جدول تبصره يذ) ١(به استناد بند  ـ پ
ن و سوخت ي بنزي، برا١٤٠٠ات بر ارزش افزوده در سال يسوخت با احتساب عوارض و مال

تر ير ل هيال به ازاير) ٩٣٠(د يگاز و نفت سفتر و نفتي هر ليال به ازاير) ١٥٧٠ (ييهوا
نسبت به ) CNG( فشرده يعي گاز طبيهاگاهيالعمل جان نرخ حقيهمچن. شودين مييتع

-مبالغ حق. شودياضافه م%) ٢٥(ست و پنج درصد يب) يبندبرحسب طبقه (١٣٩٩سال 
پرداخت . شودي عرضه سوخت برداشت ميهاگاهيها از محل فروش توسط جاگاهيالعمل جا

ها به مأخذ ارزش خدمات آنها، بر عهده گاهيده خدمات جاات برارزش افزويعوارض و مال
ق ي کشور موظف است مبالغ را از طرياتيادشده است و سازمان امور مالي يهاگاهيجا
  .ديافت نماي مذکور دريهاگاهيجا

 يهايپرداخت) ٩(ف يقانون، موضوع  رد) ١(تبصره ) ح(بند ) ٢( جزء ياجرا ـ ت
  .نامه مربوط خواهد بودنييسط سازمان و پس از ابالغ آ، تو)١٤(جدول تبصره ) مصارف(

) ها نفتکش (يانه حمل جادهي، هز)١٤(ل جدول تبصره يذ) ٢(به استناد بند  ـ ث
ران و براساس ي اي نفتيهاش و پخش فرآوردهي پااليدر سقف بودجه مصوب شرکت مل

ارد يلي هزار مکيشده با سازمان برنامه و بودجه کشور تا سقف پنجاه و نرخ تفاهم
طرفه فروش ماهانه کيال از سرجمع فروش از حساب ير) ٥١ر٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠(

  .ز به حساب سازمان، قابل برداشت استيک دوازدهم آن قبل از واريمعادل 
ست و پنجم هرماه نسبت به ي کل کشور در روز بيدارق خزانهيسازمان از طر ـ ج

 يعي و گاز طبي نفتيها فرآوردهيفروش داخلات بر ارزش افزوده و عوارض يپرداخت مال
الحساب به حساب مربوط سازمان امور يز منابع مربوط به صورت عليمتناسب با وار

 يها مذکور در دورهيهاپرداخت. دي کل کشور اقدام نمايدار کشور نزد خزانهياتيمال
  .گردديه ميربط تسوي ذيها مربوط شرکتيهاماهه براساس اظهارنامه سه

، معوقات )١٤(تبصره ) مصارف (يهايجدول پرداخت) ٩(و ) ٥ (يهافيدر رد ـ چ
م و عوارض و سود سهام دولت يات بر ارزش افزوده، جرايات بر عملکرد، ماليمربوط به مال

ن موارد از حساب يلذا هرگونه برداشت بابت ا.  نشده استينيبشي مربوط، پيهاشرکت
سازمان مکلف است . باشد يت و سازمان مجاز نمربط تابع وزارت نفي ذيهاشرکت
 سنوات قبل توسط سازمان امور يافتي مازاد بر عملکرد منابع دريها از برداشتيگزارش

شنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت يق پيه و از طري کشور را تهياتيمال
  .ديه نمايران ارايوزهيأت م به ي جهت اتخاذ تصميي و دارايامور اقتصاد

ار شرکت يران بابت حق انشعاب گاز در اختي گاز اي شرکت مليافتيمنابع در ـ ح
  .گردد ينه مين و مقررات مربوط هزيران است و مطابق قواني گاز ايمل

، يشگاهي پااليقانون، نرخ سوخت واحدها) ١(تبصره ) ط(به استناد بند  ـ خ
 درصد ي برابر سي فلزيهايو کاند فلزات ي تولير واحدهاي و ساي، فوالديميپتروش

%) ١٠(برابر ده درصد ) هاروگاهير از نيبه غ(ع ير صناي و سايماني سيو واحدها%) ٣٠(
بند ) ٤( که براساس جزء يمي پتروشيها به شرکتيلينرخ متوسط خوراک گاز تحو

 مذکور توسط يهانرخ. شود، خواهد بودين مييتع) ٢(قانون الحاق ) ١(ماده ) الف(
ادشده، يع يصنا) ١٤٠٠( سال ي از ابتداير مصرفي مقاديران براي گاز ايکت ملشر

  . اعمال خواهد شد
قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، ) ١٧(ماده ) ب(در اجراي بند ـ ٤

اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران، وزارت نفت و بانك مركزي جمهوري اسالمي 
هاي نامه، تمامي گردش مالي و حساب خ ابالغ اين آيينياز تارک ماه يايران مکلفند ظرف 

نامه را از مبادي اوليه وصول و صرفاً از طريق هاي مشمول اين آيينريالي و ارزي شركت
همچنين . شده نزد بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران انجام دهندهاي افتتاح حساب

هاي   به مسدود نمودن ساير حسابهاي عامل را مکلفبانك مذكور موظف است بانك
  .هاي مذكور نمايد ن موضوع شركتيمربوط به ا

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


 ٥صفحه     WWW.RRK.IR                         ١٨/٣/١٤٠٠       روزنامه رسمي                 WWW.DASTOUR.IR                      ٢٢٢٠٠شماره 

عوارض آاليندگي مندرج در تبصره %) ١(پرداخت عوارض موضوع يك درصد  ـ ٥
هاي آالينده بر عهده شركت ـ١٣٨٧مصوب  ـ قانون ماليات بر ارزش افزوده (٣٨)ماده) ١(

هاي توليد نفت و گاز بر اساس اي شركتمأخذ محاسبه عوارض آاليندگي بر. باشدمي
  .باشدآنها مي) کارمزد(ارزش خدمات 

د يقانون رفع موانع تول) ١٢( موضوع ماده يالي و ري تعهدات ارزيهاباز پرداخت ـ ٦
) مصارف (يهايجدول پرداخت) ٤(ف ي کشور موضوع ردي نظام مالير و ارتقايپذرقابت

ک چهل و ي سازمان برنامه و بودجه کشور به تفکديي و تأيبا هماهنگ) ١٤(جدول تبصره 
 يها طرحيران براي گاز ايال به شرکت ملير) ٤٥ر٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠(ارد يليپنج هزار م

ال به شرکت ير) ٥٤ر٩٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠(ارد يلي، پنجاه و چهار هزار و نهصد ميگازرسان
 يز حمل و نقل عمومت اي و حماي مصرف انرژيسازنهي بهيها طرحيران براي نفت ايمل
 يها طرحيران براي نفت ايال به شرکت ملير) ١٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠(ارد يليکصد ميو 

  .ابديي همراه و مشعل اختصاص مي گازهايآورجمع
 براساس ي انرژيهاشده حاملييجو صرفهينکه منابع ارزيبا توجه به ا  ـتبصره

نامه مربوط و نيي کشور، آي نظام ماليقار و ارتيپذد رقابتيقانون رفع موانع تول) ١٢(ماده 
باشد، وزارت نفت از ي مييجوگذاران عامل صرفههي اقتصاد متعلق به سرمايمصوبات شورا

 متعلق به ي نفتيها تابع مکلف است وجوه حاصل از صادرات فرآوردهيهاق شرکتيطر
پس از پرداخت گردد را يز مي که به حساب سازمان وارييجوگذاران عامل صرفههيسرما

ر حواله به ارز منشا ينفع مربوط بر اساس نرخ تسعي مذکور، به ذيهاسازمان به شرکت
  .ديل نمايه تحوياول

   ـ٧
مت هر بشکه نفت خام و ي، ق)٢(قانون الحاق ) ١(ماده ) الف(بند ) ٢(به استناد جزء 

ش هزار و ششصد ون و هفتاد و شيليها معادل مبلغ دو مشگاهي پااليلي تحويعانات گازيم
 توسط يي عملکرد نهاي بر مبناي و رقم قطعينيبشيال پير) ٢ر٠٧٦ر٦٦٩(و شصت و نه 

ه يتسو. نامه آن مشخص خواهد شدنييو آ) ٢(قانون الحاق ) ١(کارگروه موضوع ماده 
موضوع ) ١٤(جدول تبصره ) مصارف (يهايپرداخت) ٨(و ) ٧ (يهافي ردييحساب نها

ران از محل خوراک نفت خام و ي نفت ايشرکت مل) ٥/١٤(د م درصيسهم چهارده و ن
التفاوت ارزش خوراک  با لحاظ مابهي داخليهايميها و پتروششگاهي پااليعانات گازيم

قانون ) ١(ق کارگروه موضوع ماده يها از طرشگاهي از پااليافتي دريها و فرآوردهيليتحو
  .رديگينامه آن صورت منييو آ) ٢(الحاق 

   ـ ٨
، شركت ملي نفت )١٤(جدول تبصره ) منابع(هاي دريافتي) ٢(در اجراي رديف 

 را بالفاصله، به يهاي نفتي اصلايران مكلف است درآمدهاي ناشي از صادرات فرآورده
  .ز كندينامه واراين آيين) ٢(ماده ) ١(حساب مربوط موضوع بند 

ران مکلف ي اي اسالمير جمهويبانک مرکز) ١٤(تبصره ) ج(بند ) ٢(به استناد جزء 
را که توسط وزارت نفت به ) ١٤( مندرج در بخش منابع جدول تبصره ياست منابع ارز

شود، به محض وصول به نرخ ارز يا ميز شده ي واريشده بانک مرکزي معرفيهاحساب
 يدارماً به حساب سازمان نزد خزانهير و مستقيتسع) ETS(ک يسامانه معامالت الکترون

  .گردد) ١٤(د تا صرف مصارف جدول تبصره يز نمايارکل کشور و
 ي، الزامات قانون)١٠(ف يت موضوع رديبا اولو) ١٤(تبصره ) مصارف (يهايپرداخت ـ٣ماده

ر يو سا)) ١٤(مصارف جدول تبصره ) ٣٥(و ) ٢٨(، )٢(، )١ (يهافير موضوعات مندرج در ردينظ(
  .رديگيص سازمان انجام ميا تشخب)  منابع(ها يافتي دريها، در حدود وصولپرداخت
ها و امکان نظارت ارانهي يهدفمندساز) مصارف (يهاي پرداختيساز شفافيدر راستاـ ١

) مصارف (يهايپرداخت) ٤٣(تا ) ١١ (يهافي موضوع رديي اجرايهابر عملکرد آن، دستگاه
ام به مبادله موظفند پس از ابالغ مصارف توسط سازمان، ظرف دو ماه اقد) ١٤(جدول تبصره 

 سه يند و گزارش عملکرد را در مقاطع زمانيموافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور نما
سازمان برنامه و بودجه کشور . ه کننديماهه به سازمان و سازمان برنامه و بودجه کشور ارا

د گزارش عملکرد، موضوع را به اطالع سازمان و دستگاه ييموظف است در صورت عدم تأ
 و در يي توسط سازمان و بر اساس گزارش عملکرد دستگاه اجرايپرداخت.  مربوط برسانديياجرا

  . رديپذيانجام م) ١٤(جدول تبصره ) منابع (يهايافتي دريحدود وصول
از حقوق ت ي قانون حماي اجراي برايسازمان مکلف است اعتبارات پرداختـ ٢

 يدارقانون نزد خزانه) ٥(جدول شماره ) ١٣٠٤٢٩ (يف درآمد اختصاصيمعلوالن را به رد
  .ز کنديکل کشور وار

، سازمان )١٤(جدول تبصره ) مصارف (يهايپرداخت) ١٢(ف ي رديدر اجراـ ٣
) ١٣٠٤٢٨ (يف درآمد اختصاصيف مذکور را به ردي به رديمکلف است اعتبارات پرداخت

  .ز کندي کل کشور واريدارقانون نزد خزانه) ٥(جدول شماره 
به ) ١٤(مصارف جدول تبصره ) ٣٥(و ) ١١ (يهافي رديي اجرايهانامهوهيشـ ٤

 و )ره (ينيته امداد امام خميت کمي تحت حمايب در خصوص کاهش فقر مطلق خانوارهايترت
ن، کار و رفاه  کشور توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت تعاويستيسازمان بهز

برخوردار توسط سازمان ت از مناطق کمي و درخصوص اعتبارات رفع محرومياجتماع
ک ماه يو سازمان ظرف ) ع (ي قرارگاه امام حسن مجتبيبرنامه و بودجه کشور با هماهنگ

  .  شوديه و ابالغ مينامه تهنيين آيخ ابالغ اياز تار
قانون هدفمند کردن ) ١٤(تناد ماده شود به اسيبه سازمان اجازه داده م  ـتبصره

) د(و ) ج(، )ب (يسرجمع اعتبارات مندرج در بندها%) ١٠(ها تا سقف ده درصد ارانهي
  .ديجا نمارا جابه) ١٤(جدول تبصره ) مصارف (يهايپرداخت

 ي وزارت ارتباطات و فناوري با همکاريوزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع ـ٤ماده
 کامل و ينامه، دسترسنيين آيخ ابالغ ايک ماه از تاريف اطالعات موظف است ظر

) NIX( تبادل اطالعات يق مرکز مليان را از طريرانيگاه اطالعات رفاه ايبرخط پا
 يهاه دستگاهيکل. ار سازمان قرار دهدي مربوط در اختيف قانوني تکاليجهت اجرا

وال کشور، سازمان ر سازمان ثبت اسناد و امالک کشور، سازمان ثبت احي نظيياجرا
 ي انتظاميروين ،ين اجتماعي و تأميگر اعم از تجارمهي کشور، سازمان بياتيامور مال
ها و معدن و تجارت، سازمانها، وزارت صنعت، ران، بانکي اي اسالميجمهور
 موظف به ي بازنشستگيهار صندوقي و سايلشکري ـ  کشوري بازنشستگيها صندوق
 گاهيل پاي و تکميروزرسان در بهيون، کار و رفاه اجتماعتعا  الزم با وزارتيهمکار

  .باشنديمذکور م
 يشتيت معيارانه حماي، يارانه نقديافت ي دريه افراد متقاضيثبت نام کل  ـ٥ماده
 ياند و افراد که تاکنون ثبت نام ننمودهيد، افراديها از جمله افراد جدارانهير يخانوار و سا

ن راستا يدر ا. باشدي ميه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعاند، برعهدکه منصرف شده
ک نسخه کامل از اطالعات ينامه، نيين آيخ ابالغ ايسازمان موظف است ظرف ده روز از تار

ار وزارت تعاون، يرا در اخت) يارانه نقدين ي مشمولي و بانکيتيسامانه هو (يسامانه رفاه
ه اطالعات ي برخط به کليک ماه دسترسي ز ظرفي قرار دهد و نيکار و رفاه اجتماع

 يارانه نقديپرداخت . ديم با مبدأ اطالعات برقرار نمايواردشده به سازمان را به طور مستق
 و يط پس از انجام آزمون وسع توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعيبه افراد واجد شرا

 ي از اخذ مجوز ستاد ملو پس) ١٤(جدول تبصره ) منابع (يهايافتيمتناسب با تحقق در
  .رديپذيمبارزه با کرونا صورت م

) ١٤ ( جدول تبصرهيهايافتيدر) ٨(ف ي مازاد درآمد در ردينيبشيبا توجه به پ ـ ٦ماده
 از اقالم يکيال به عنوان ير) ٢٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠(ارد يليست هزار ميزان دويبه م

ها يزان عدم تحقق از پرداختيشده، به مادي، در صورت عدم تحقق منابع )منابع(ها يافتيدر
 يهايافتي دريهافيدر صورت تحقق منابع مازاد بر درآمد ناشي از رد. گردديکسر م) مصارف(
جدول تبصره ) مصارف (يها، منابع حاصل از آن به پرداخت)١٤(جدول تبصره ) منابع(
  .شوديابد و مازاد آن به منابع سال بعد منتقل ميياختصاص م) ١٤(

 يدر حدود وصول) ١٤(جدول تبصره ) مصارف (يهاي پرداختيتعهد برا ـ٧ماده
  .ن جدول استيا) منابع (يهايافتيدر

 سنوات قبل يران مکلف است منابع ارزي اي اسالمي جمهوريبانک مرکز ـ ٨ماده
 يدارر و به حساب سازمان نزد خزانهي تسع١٤٠٠ر ماه سال يسازمان را حداکثر تا اول ت

  .ديز نمايور وارکل کش
 کشور مکلف است به منظور انجام مناسب ي و استخداميسازمان ادار ـ٩ماده

 مورد ي استخدامي مجوزهايشده به سازمان، نسبت به اعطا محوليهاتيف و مأموريوظا
 مصوب يهااز پست%) ٢٠(ست درصد يزان بيد سازمان برنامه و بودجه کشور به مييتأ

  .دياقدام نما
در ) ١٤(جدول تبصره ) مصارف (يهايپرداخت) ٢٦(ف ي ردياجرادر  ـ١٠ماده

، سازمان )ره (ينيته امداد امام خمي جامعه هدف کميبرا(ن يخصوص مسکن محروم
 به عنوان دستگاه ياد مسکن انقالب اسالمي، بن) مقاومتي کشور و مسکن شهدايستيبهز

  .گرددين ميي تعيياجرا
  گيريجمهور ـ اسحاق جهان رئيسمعاون اول 
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  ١١/٣/١٤٠٠                                                            ـ ه٥٨٠٤٠ت/٢٧٠٥٨رهشما
   )۸(نامه اجرايي ماده  آيين) ۱۴( ماده ياصالح) ۲(تبصره اصالح 
  دادگستري كارگشايان تشكيل صندوق حمايت وكال و قانون

 يوزارت دادگستر
 ٢٥/٦/١٣٩٩ مورخ ٣٦٣٨٤هاد شماره  به پيشن٩/٣/١٤٠٠وزيران در جلسه هيأت 

 ي اسالمي جمهوري و هشتم قانون اساسيکصد و سي و به استناد اصل يدادگستر وزارت
 :ران تصويب كرديا

تشكيل صندوق حمايت  قانون )۸(نامه اجرايي ماده  آيين) ۱۴( ماده ياصالح) ۲(تبصره 
هـ مورخ ۴۸۹۰۳ت/۵۵۳۰۲ نامه شماره تصويب) ٦(دادگستري، موضوع بند  كارگشايان وكال و

 :شودبه شرح زير اصالح مي٧/٣/١٣٩٢
ن ماده را يل به احتساب سوابق خود به شرح اي که تمايمه شدگانيب ـ٢تبصره

 .نديتوانند به صندوق مراجعه و توافقنامه الزم را با صندوق امضا نما يدارند، م
  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 

  
  ١١/٣/١٤٠٠                                                                         ٥٥٢٤/٠٢٠رهشما

  هاي حمايتي محصوالت گذاري و اتخاذ سياست شوراي قيمت صوبهم
  خريد حمايتي محصوالت كشاورزيدر خصوص   اساسي كشاورزي

  )١٣٩٩ـ ١٤٠٠(در سال زراعي 
  جهاد كشاورزي وزارت 

  وزارت امور اقتصادي و دارايي
  سازمان برنامه و بودجه كشور 

  بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران
 هيأت محترم ٢٦/٢/١٤٠٠هـ مورخ ٥٨٣٧٩ت/١٩٧٤٠نامه شماره  در اجراي تصويب

هاي حمايتي محصوالت اساسي كشاورزي در  گذاري و اتخاذ سياست وزيران، شوراي قيمت
  : تصويب نمود٣/٣/١٤٠٠جلسه مورخ 

سازمان مركزي تعاون روستايي ايران مكلف است نسبت به خريد حمايتي ) ١
براساس دستورالعمل ابالغي توسط ) ١٣٩٩ـ ١٤٠٠(ر سال زراعي محصوالت كشاورزي د

  .وزير جهاد كشاورزي و رئيس شورا اقدام نمايد
مانده تسهيالت بانكي به ميزان بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران مكلف است ) ٢

 هـ٥٧٦٣٥ت/٨٢٣٩٢نامه  ريال موضوع تصويب) ٦,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠(شش هزار ميليارد 
هـ مورخ ٥٨٢٥٦ت/١١١٤٣٩نامه شماره   و اصالح بعدي آن تصويب٢٠/٧/١٣٩٩مورخ 

 هيأت وزيران را براي اجراي اين مصوبه با عامليت بانك كشاورزي در اختيار ٢/١٠/١٣٩٩
  .سازمان مركزي تعاون روستايي ايران قرار دهد

سازمان برنامه و بودجه كشور موظف است اصل و سود تسهيالت از محل ) ٣
اين تضمين دولت نافي وظايف بانك براي وصول . را تعهد و تضمين نمايداعتبارات مصوب 

  .مطالبات ناشي از اعطاي تسهيالت نيست
هاي  سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلفند هزينه) ٤

تبعي و ضرر و زيان ناشي از انجام خريدهاي تضميني و حمايتي را پس از انجام حسابرسي 
  .توسط سازمان حسابرسي و تأييد وزارت جهاد كشاورزي پرداخت نمايند

سازمان مركزي تعاون روستايي ايران موظف است تسهيالت دريافتي را در سررسيد ) ٥
  .شده و ضرر و زيان دريافتي، بازپرداخت نمايد مقرر از محل فروش محصوالت خريداري

  وزير جهاد كشاورزي و رئيس شورا ـ كاظم خاوازي
  

  ١٠/١/١٤٠٠                                                                        ٩٩٠١٣١٦شماره
  بسمه تعالي

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

يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 
:  با موضوع١٦/١٢/١٣٩٩ مورخ ٩٩٠٩٩٧٠٩٠٥٨١١٩٢٩و  ٩٩٠٩٩٧٠٩٠٥٨١١٩٢٨

اعالم تعارض ـ شعب ديوان عدالت اداري در رسيدگي به دعاوي استخدامي كاركنان «
جهت درج در روزنامه رسمي به » شايستگي رسيدگي دارند) ره(ستاد اجرايي فرمان امام 

  . گردد ميپيوست ارسال 
ـ مهدي دربينمديركل هيأت عمومي و هيأتها   ي تخصصي ديوان عدالت اداري 

     ١٩٢٨ ـ ١٩٢٩ :ماره دادنامهش      ١٦/١٢/١٣٩٩: خ دادنامهتاري
  ٩٩٠١٣١٦ و ٩٩٠٢٥٤٢: رونده پشماره

   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:مرجع رسيدگي
 معاون نظارت و بازرسي ديوان عدالت اداري ـ آقاي محمدرضا :کننده تعارض اعالم
   با وکالت خانم نقيبه سعيدپورسعيدي راد

   اعالم تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري  :موضوع
 شعب ديوان عدالت اداري در خصوص رسيدگي به دادخواست اشخاص :گردش کار

  .اند ، آراء متفاوتي صادر کرده)ره(به طرفيت ستاد اجرايي فرمان امام
  : قرار زير استها و مشروح آراء به گردش کار پرونده

 بدوي ديوان عدالت اداري با موضوع دادخواست آقاي علي اکبر دليري ٤٢شعبه  :  الف
و به خواسته الزام اعاده به خدمت ) ره(به طرفيت ستاد اجرايي فرمان حضرت امام خميني 

 با پذيرش صالحيت ديوان ٢/٤/١٣٩٧ ـ ٩٧٠٩٩٧٠٩٠٢٢٠١٠٩٩به موجب دادنامه شماره 
در ماهيت امر تصميم ) ره(ر رسيدگي به شکايت عليه ستاد اجرايي فرمان امامعدالت اداري د

 ـ ٩٧٠٩٩٧٠٩٥٩٩٠٤٦١٥مقتضي اتخاذ کرده است و رأي مذکور به موجب دادنامه شماره 
    . تجديدنظر ديوان عدالت اداري تأييد شده است٢٩ شعبه ٦/١٢/١٣٩٧

واستي به طرفيت ستاد  بدوي ديوان عدالت اداري در رسيدگي به دادخ٢٥شعبه : ب
، با پذيرفتن صالحيت ديوان عدالت اداري در رسيدگي به شکايت، در )ره(اجرايي فرمان امام

 اتخاذ تصميم کرده ٨/٤/١٣٩٥ـ ٩٥٠٩٩٧٠٩٠٢٥٠٠٦٨٢ماهيت امر به موجب دادنامه شماره 
  تجديدنظر ديوان عدالت اداري در مقام رسيدگي به تجديدنظرخواهي از١٥است ليکن شعبه 

 ديوان عدالت ٢٠/٦/١٣٩٦ـ ٩٦٠٩٩٧٠٩٥٥٦٠١٧٣٤رأي مذکور به موجب دادنامه شماره 
  :اداري را صالح به رسيدگي تشخيص نداده و به شرح زير رأي صادر کرده است

 قانون تشکيالت ١٠ ماده ١با عنايت به محتويات پرونده نظر به اينکه به استناد بند 
 حدود صالحيت و اختيارات ديوان ١٣٩٢سال و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 

در حيطه صالحيت ) ره(تعريف گرديده است و اساساً ستاد اجرايي فرمان حضرت امام 
ديوان عدالت اداري نبوده و قابليت رسيدگي را نداشته و لذا به لحاظ عدم وجود صالحيت 

 ديوان مصوب  قانون تشکيالت و آيين دادرسي٧١ديوان در مانحن فيه به استناد ماده 
 ضمن نقض دادنامه معترض عنه قرار رد شکايت شاکي را صادر و اعالم ١٣٩٢سال 

  .رأي صادره قطعي است. نمايد مي
 با حضور رئيس و معاونين ١٦/١٢/١٣٩٩هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 

 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

  
   هيأت عموميرأي
  .الف ـ تعارض در آراء محرز است

 رسيدگي قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري، ١٠بـ  به موجب ماده 
اي انقالبي و به شکايات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از تشکيالت و نهاده

در . مؤسسات وابسته به آنها در صالحيت و حدود اختيارات ديوان عدالت اداري ذکر شده است
 ماده واحده اليحه قانوني عدم شمول مقررات قانون کار درباره کارکنان نهادهاي ٢تبصره

 اطالق هايي نهادهاي انقالبي به ارگان«: انقالبي، در تعريف نهادهاي انقالبي بيان شده است که
به بعد با ) ١٣٥٧بهمن سال ٢٢(گردد که بنا به نياز دوران بعد از انقالب اسالمي ايران  مي

در ) ره(نظر به اينکه ستاد اجرايي فرمان امام » .تصويب مراجع قانونگذاري به وجود آمده است
نيانگذار ب) ره( بنا به نياز دوران بعد از انقالب اسالمي به فرمان حضرت امام خميني ١٣٦٨سال 

شود و با  جمهوري اسالمي ايران تأسيس شده است، از جمله نهادهاي انقالبي محسوب مي
 ،قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري ١٠ ماده ٣توجه به اينکه حسب بند 

رسيدگي به شکايات مستخدمان نهادهاي انقالبي و مؤسسات وابسته به آنها از حيث تضييع 
ي در صالحيت شعب ديوان عدالت اداري قرار دارد، بنابراين شعب ديوان حقوق استخدام

) ره(عدالت اداري در رسيدگي به دعاوي استخدامي کارکنان ستاد اجرايي فرمان امام 
شايستگي رسيدگي دارند و آراء شعب ديوان عدالت اداري به شرح مندرج در گردش کار که در 

) صرف نظر از ماهيت تصميم اتخاذي(اند  د شدهرسيدگي به دعاوي مذکور به رسيدگي وار
قانون تشکيالت و  ٨٩ و ماده ١٢ ماده ٢بند اين رأي به استناد . صحيح و موافق مقررات است

 براي شعب ديوان عدالت اداري و ساير ١٣٩٢مصوب سال  آيين دادرسي ديوان عدالت اداري
  .ستاالتباع ا مراجع اداري مربوط در موارد مشابه الزم

  يس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهراميرئ
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  ١٠/١/١٤٠٠                                                                        ٩٨٣٨٠١شماره
  بسمه تعالي

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

ت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه يك نسخه از رأي هيأ
نامه   آيين١٧ابطال اطالق ماده «:  با موضوع١٦/١٢/١٣٩٩ مورخ ٩٩٠٩٩٧٠٩٠٥٨١١٩٣٠

مهمان و انتقال دانشجويان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري دانشگاه فردوسي مشهد در 
» د تجويز كردهحدي كه اخذ شهريه دانشجويان مهمان و انتقالي را در غيرظرفيت مازا

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

  
  ٩٨٠٣٨٠١: رونده پشماره    ١٩٣٠ :ماره دادنامهش     ١٦/١٢/١٣٩٩: خ دادنامهتاري

   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:مرجع رسيدگي
   حسين تقي زاده آقاي:يشاك

نامه مهمان و انتقال   آيين١٧ـ ابطال ماده ١ :موضوع شکايت و خواسته
 ٢٠/٣/١٣٩٢ـ ٨٨٤٤١/٣/٤١دانشجويان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به شماره 

  ـ الزام دانشگاه فردوسي مشهد به استرداد کامل وجوه دريافتي٢دانشگاه فردوسي مشهد 
نامه مهمان و   آيين١٧ابطال ماده ادخواستي  شاکي به موجب د:گردش کار     

 ٢٠/٣/١٣٩٢ـ ٨٨٤٤١/٣/٤١انتقال دانشجويان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به شماره 
 را  الزام دانشگاه فردوسي مشهد به استرداد کامل وجوه دريافتي ودانشگاه فردوسي مشهد

  :خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعالم کرده است که
 ١٧رساند پيرو رسيدگي و صدور رأي مبني بر ابطال ماده  حتراماً به استحضار ميا  " 

نامه مهمان و انتقال دانشجويان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به شماره  آيين
 مبني بر اخذ شهريه مهمان دوره روزانه و الزام دانشگاه ٣٠/٣/١٣٩٢ـ ٨٨٤٤١/٣/٤١

تي به همراه مستندات پيوست، شرايط مقرر فرودسي مشهد به برگشت کامل وجوه درياف
بنابر مراتب فوق و . قانوني در آن رعايت نشده و منجر به تضييع حقوق اينجانب گرديده است

نامه   آيين١٧با توجه به ادله و مدارک ابرازي، رسيدگي و صدور رأي مبني بر ابطال ماده 
مچنين با توجه به مراتب فوق ه. مهمان و انتقال دانشجويان وزارت علوم، مورد استدعاست

  " .باشد الزام دانشگاه فرودس مشهد به برگشت کامل وجوه دريافتي موردتقاضا مي
  در پي اخطار رفع نقصي که از طرف دفتر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري براي 

  : پاسخ داده است که٣٠/١٠/١٣٩٨اي مورخ  شاکي ارسال شده بود، وي به موجب اليحه
قانون برنامه پنجساله پنجم ) ي(و ) ط(، )ح( اينکه مستفاد از بندهاي نظر به  " 

هاي دولتي رايگان  هاي روزانه دانشگاه توسعه جمهوري اسالمي ايران تحصيل در دوره
 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ٤است و همچنين مطابق حکم ماده 

ون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت  قانون الحاق موادي به قان٦٠ و ماده ١٣٨٤سال 
هاي اجرايي نياز به حکم يا جواز  توسط دستگاه) دريافت وجه (١٣٩٤مصوب سال 

نامه مهماني و انتقاالت دانشجويان وزارت علوم، تحقيقات و   آيين١٧قانونگذار دارد، ماده 
ته و موجب  مغايرت با قانون و مواد ذکر شده باال داش٢٠/٣/١٣٩٢ـ ٨٨٤٤١/٣/٤١فناوري 

تضييع حقوق اينجانب شده است لذا تقاضاي ابطال ماده مذکور و الزام دانشگاه فردوسي 
   " .مشهد به استرداد وجوه دريافتي از اينجانب را دارم
  :  متن مقرره مورد اعتراض به شرح زير است

دانشجويان دوره روزانه در دوران ميهماني و انتقال ملزم به پرداخت : ١٧ماده   " 
 .باشند شهريه مطابق با تعرفه دانشجويان نوبت دوم به مقصد مي

دانشجويان دوره روزانه متقاضي انتقال در صورت دارا بودن نمره قبولي دوره : تبصره
   " .باشند روزانه در مقصد از پرداخت شهريه معاف مي

  در پاسخ به شکايت مذکور، مدير حقوقي دانشگاه فردوسي مشهد به موجب اليحه 
  : به طور خالصه توضيح داده است که٣٠/١١/١٣٩٨ ـ ٦٦٥٣٨ماره ش

نامه مورد شکايت مصوب  نامه مزبور آيين  آيين١٧الف ـ درخصوص ابطال ماده   " 
  .باشد و ارتباطي به دانشگاه فردوسي مشهد ندارد وزير علوم، تحقيقات و فناوري مي

  ب ـ درخصوص الزام به برگشت وجوه دريافتي
 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري، ١٢ و ١٠اد مستفاد از مو

هاي هيأت عمومي  رسيدگي به اين قسمت از شکايت خارج از موارد شمول صالحيت
در صورت ارجاع رسيدگي به شعب نيز، شاکي فاقد سمت بوده و دانشجو شخصاً . است

 ذکر شده تقاضاي رد با عنايت به جميع جهات. حق طرح دعوا به عنوان ذينفع را دارد
    ".نمايد شکايت نسبت به دانشگاه فردوسي مشهد مي

 مديرکل دفتر حقوقي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به موجب نامه شماره 
شکايت متوجه سازمان امور  اعالم کرده که مفاد ٢٨/١٢/١٣٩٨ ـ ٣٥٣٨٤٨/٧٥/٧

  .دانشجويان است
ايات سازمان امور دانشجويان به  مديرکل دفتر امور حقوقي و پاسخگويي به شک

  :  به طور خالصه توضيح داده است که١/٣/١٣٩٩ـ ٢٢٦٩٥/٢/٤موجب اليحه شماره 
 قانون برنامه پنجم توسعه، اخذ ٢٠ماده ) ي(و ) ط(، )ح(ـ مطابق بندهاي ١ "  

تجويز گرديده، لذا با توجه به اينکه در بندهاي ) شبانه(شهريه از دانشجويان نوبت دوم 
ها تنها از دانشجويان نوبت  د اشاره در فوق به صراحت بيان نگرديده است که دانشگاهمور

به روشني به اين موضوع ) ح(دوم حق اخذ وجه در قبال ادامه تحصيل را دارند و در بند 
ها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي مجازند از ظرفيت مازاد بر  دانشگاه“اشاره شده که 

کنند براساس قيمت  هاي جديدي که ايجاد مي  خود و يا ظرفيتسهميه آموزش رايگان
تمام شده و يا توافق شده با بخش غيردولتي و با تأييد هيأت امناء در مقاطع مختلف 

و بديهي است که قانونگذار به صراحت حق دريافت هزينه از دانشجويان، » دانشجو بپذيرند
 داده است و دانشجويان مهمان و ياانتقالي ها مازاد بر سهميه آموزش رايگان را به دانشگاه

مصداق بارز اين قبيل دانشجويان هستند، چون ظرفت پذيرش روزانه دانشجو از سوي 
ها محدود بوده و براي همان تعداد مشخص نيز بودجه به دانشگاه اختصاص  دانشگاه

 دانشگاه يابد و هر دانشجويي که خارج از سهميه آموزش رايگان يک دانشگاه وارد آن مي
 برنامه پنجم توسعه خواهد بود و دانشگاه مقصد حق ٢٠ماده ) ح(شوند، مشمول بند  مي

  . دريافت وجه را از اين قبيل دانشجويان خواهد داشت
ـ با وجود مقرره فوق که دانشگاه هيچ الزامي به پذيرش دانشجوي مازاد بر ٢ 

 مساعدت با دانشجوياني که ظرفيت آموزش رايگان خود ندارد، ليکن به دليل مراعات و
 اين ١٧اند، در تبصره ماده  حد نصاب نمره قبولي دوره روزانه دانشگاه مقصد را نيز آورده

نامه، اين امتيازات به ايشان داده شده است که اگر چه مازاد بر ظرفيت آموزش  آيين
 ليکن از باشند، رايگان دانشگاه مقصد هستند و طبق بند فوق، ملزم به پرداخت شهريه مي

  .پرداخت شهريه معاف شوند
اي که در مورد مشابه به طرفيت وزارت بهداشت صادر گرديده است،  ـ در دادنامه٣ 

مهمترين دليل صدور رأي بر عليه وزارت مذکور اين بوده است که هيأت عمومي ديوان 
ران  قانون پنجم توسعه جمهوري اسالمي اي٢٠ماده ) ح(عدالت اداري، حکم مقرر در بند 

ها و مؤسسات وابسته به آموزش عالي يا همان وزارت   را ناظر به دانشگاه١٣٨٩مصوب سال 
علوم دانسته و بنابراين وزارت بهداشت را خارج از شمول آن قلمداد کرده است، که اين خود 

هاي وابسته به  الذکر مبني بر اجازه قانونگذار به دانشگاه دليلي بر درست بودن استدالل فوق
توانند، خارج از ظرفيت آموزش رايگان و با اخذ شهريه مطابق  باشد که مي رت علوم ميوزا

  .بيني شده در قانون مورد اشاره، نسبت به پذيرش دانشجو اقدام نمايند شرايط پيش
 در پايان نبايد اين نکته بسيار مهم ناديده گرفته شود، مطابق موارد مذکور در فوق 

مهماني يا انتقال، حل مشکل دانشجو بوده و دانشگاه مقصد، از آن جهت که هدف اصلي از 
منفعت خاصي در پذيرش اين دسته از دانشجويان ندارد، در صورت ابطال اين ماده و عدم 

هاي دانشگاه مقصد، راه مهماني يا انتقال دانشجويان سد و مانع ناروايي براي  پوشش هزينه
 آنان را فراهم خواهد کرد، لذا با توجه به هاي خانواده حل مشکل دانشجويان و رفع دغدغه

موارد مورد اشاره در اين اليحه، درخواست رسيدگي و صدور حکم به رد خواسته خواهان 
الزم به ذکر است که در صورت صالحديد مرجع قضايي و دعوت از اين . مورد استدعا است

 کامل دارد تا دفتر براي شرکت در جلسه رسيدگي، دفتر حقوقي سازمان متبوع آمادگي
   ". به صورت حضوري نسبت به تبيين موضوع اقدام نمايد

 با حضور رئيس و معاونين ١٦/١٢/١٣٩٩هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 
ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از 

  .أي مبادرت کرده استبحث و بررسي با اکثريت آراء به شرح زير به صدور ر
  

   هيأت عموميرأي
، )ط(، )ح(هاي دولتي وفق بندهاي  هاي روزانه دانشگاه نظر به اينکه تحصيل در دوره

رايگان است و قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران  ٢٠ماده ) ي(
 و ماده ٤١٣٨ مصوب سال قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ٤مستفاد از ماده 

 دريافت ١٣٩٣ مصوب سال قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت الحاق موادي به ٦٠
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هاي اجرايي مستلزم حکم يا اذن قانونگذار است و آراء متعدد  هرگونه وجهي توسط دستگاه
 الي ١٦٨ و ١٠/٢/١٣٩٨ـ ١٥٣هاي  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه

نامه مهمان و  آيين ١٧ز مؤيد همين معني است، بنابراين اطالق ماده  ني٢/٣/١٣٩٦ـ ١٧٣
ظرفيت  در حدي که اخذ شهريه دانشجويان مهمان و انتقالي را در غيرانتقال دانشجويان

قانون تشکيالت  ٨٨ و ماده ١٢ ماده ١بند  تجويز کرده مغاير قانون است و مستند به مازاد
رسيدگي به خواسته . شود  ابطال مي١٣٩٢ال  سو آيين دادرسي ديوان عدالت اداري

  .شود موردي شاکي مبني بر استرداد وجه دريافتي به شعبه ديوان عدالت اداري ارجاع مي
  رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي

  
  ١٠/١/١٤٠٠                                                                        ٩٩٠٠٢٩٢شماره

  بسمه تعالي
  جناب آقاي اكبرپور

  مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايران رئيس هيأت
يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 

ابطال بخشنامه شماره «:  با موضوع٢١/١١/١٣٩٩ مورخ ٩٩٠٩٩٧٠٩٠٥٨١١٨٣٤
ن امور معادن و صنايع معدني و دبير شوراي عالي  معاو٥/١١/١٣٩٨ ـ ٢٩٣٥٠٢/٦٠

معادن وزارت صمت درخصوص ممنوع كردن ثبت درخواست مواد معدني گروههاي يك و 
  . گردد ميجهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال » دو در سامانه كاداستر

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

  ٩٩٠٠٢٩٢: شماره پرونده    ١٨٣٤: شماره دادنامه    ٢١/١١/١٣٩٩: خ دادنامهتاري
   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:مرجع رسيدگي

   آقاي مسعود حسني:شاکي
  ٥/١١/١٣٩٨ ـ ٢٩٣٥٠٢/٦٠ ابطال بخشنامه شماره :موضوع شکايت و خواسته

ارت صمت در خصوص معاون امور معادن و صنايع معدني و دبير شوراي عالي معادن وز
  ممنوع کردن ثبت درخواست مواد معدني گروههاي يک و دو در سامانه کاداستر   

 ـ ٢٩٣٥٠٢/٦٠بخشنامه شماره  ابطال شاکي به موجب دادخواستي :گردش کار
  معاون امور معادن و صنايع معدني و دبير شوراي عالي معادن وزارت صمت ٥/١١/١٣٩٨

ست مواد معدني گروههاي يک و دو در سامانه در خصوص ممنوع کردن ثبت درخوا
  : را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعالم کرده است کهکاداستر
اينجانب مسعود : رساند با احترام به جايگاه واالي قضات به اختصار به استحضار مي" 

التحصيل دکتري معدن بنا به وظيفه شرعي و اخالقي خود بخشنامه  حسني فارغ
اي  دانم که بر خالف قانون و به سود منافع عده ذکر را ظلم به بخشي از جامعه ميال فوق

طبق مفهوم اين بخشنامه تا اطالع ثانوني اکتشاف و ثبت . خاص به تصويب رسيده است
شن و ماسه و خاک رس و سنگ الشه (هاي يک و دو  هاي معدني گروه تمام محدوده

.  هم حمايت از معدنکاران فعلي ذکر شده استعلت اين امر. ممنوع شده است) ساختماني
  : طبق مواد مشروحه ذيل اين بخشنامه مغايرت قطعي با قانون دارد

اکتشاف ذخاير معدني  “١٣٩٠ قانون اصالح قانون معادن مصوب سال ٥ـ طبق ماده ١
وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف . شود توسط اشخاص حقيقي و حقوقي مجاز انجام مي

الزم را براي اکتشاف ذخاير معدني در سراسر کشور براي اشخاص حقيقي و حقوقي است بستر 
بنابراين طبق قانون نه تنها اکتشاف ذخاير معدني کشور براي عموم افراد مجاز » .فراهم کند

تعريف شده است بلکه دولت مکلف به تشويق و بسترزايي براي اين امر شده است و هرگونه 
  .هاي معدني بر خالف نص صريح قانون است  محدودهممانعت از اکتشاف و ثبت

هاي کلي اصل چهل و   قانون اصالح موادي از اجراي سياست٢ و تبصره٧ـ طبق ماده ٢
کننده مجوز کسب و کار  هر يک از مراجع صادر «١٣٩٣چهارم قانون اساسي مصوب سال 

رساني  ايگاه اطالعموظفند درخواست متقاضيان مجوز کسب و کار را مطابق شرايط مصرح در پ
اشباع «صادر کنندگان مجوز کسب و کار اجازه ندارند به دليل . مذکور دريافت و بررسي کنند

طبق منطوق و مفهوم اين » .، از پذيرش تقاضا يا صدور مجوز کسب و کار امتناع کنند»بودن بازار
  .ودن بازار را نداردماده دولت حق عدم صدور هرگونه مجوز کسب و کار به علت رکود و يا اشباع ب

دولت اجازه قيمت گذاري « قانون رفع موانع توليد رقابت پذير ٩ تبصره ٣٥ـ طبق ماده ٣
شود را نداشته و مالک تعين  مواد معدني غيرانحصاري که در بازار رقابتي توليد و عرضه مي

هاي  لذا دخالت دولت به صورت ممانعت از ثبت محدوده» .قيمت عرضه و تقاضا خواهد بود
  .معدني جديد به منظور حفظ قيمت مواد معدني موجود نيز بر خالف قانون است

هاي  هاي معدني گروه رساند ثبت و اکتشاف محدوده ـ به استحضار مقام قضايي مي٤
پذيرد   اغلب توسط افراد بومي و محلي و روستايي در قالب معادن کوچک انجام مي٢ و ١

الذکر اين روند به سود  اما با صدور بخشنامه فوق. شود و موجب اشتغال زايي براي آنان مي
  ."هاي بزرگ و افراد صاحب نفوذ قطع شده است شرکت

  :متن مقرره مورد اعتراض به شرح زير است
 استان و جنوب کرمان، مناطق آزاد چابهار، قشم، ٣١سازمان صنعت ، معدن و تجارت  "

  ارس و ماکو 
   در سامانه کاداستر٢ و ١عدني گروههاي ممنوعيت ثبت درخواست مواد م: موضوع
  با سالم

 در سامانه کاداستر در ٢ و ١هاي  موضوع ممنوعيت ثبت درخواست مواد معدني گروه
 ١٢ ماده ٤ شوراي عالي معادن مطرح گرديد که با عنايت به تبصره١٩/٣/١٣٩٨جلسه مورخ 

  . گردد ام الزم ارسال مياالجراي شورا طبق شرح ذيل جهت اقد قانون معادن رأي قطعي و الزم
هاي  با عنايت به وصول و رصد نظرات صاحب نظران بخش معدن، استادان، سازمان«

 و با ٢ و ١در خصوص مشکالت فراگير معادن مواد معدني گروههاي ... تابعه، استانداران و 
توجه به تعدد معادن ياد شده در سطح کشور و همچنين با امعان نظر به رکود حال حاضر 

عادن مذکور ناشي از رشد منفي در صنعت ساختمان و با در نظر گرفتن جميع جوانب و م
 ٢ و١ملحوظ نمودن پيشنهادات واصله و اکيداً به منظور رونق معادن مواد معدني گروههاي 

 و ١ـ ممنوعيت ثبت درخواست مواد معدني گروههاي ١: موجود و فعال در کشور، مقرر گرديد
بديهي است حسب نياز سازمانهاي تابعه، . مانه کاداستر اجرايي گردددر سا) در کل کشور (٢

امکان تعريف محدوده و واگذاري آن از طريق مزايده عمومي به صورت صدور مجوز برداشت 
هاي اکتشاف مواد  ـ تغيير گروه پروانه٢. پذير خواهد بود موقت و دفترچه مشخصات امکان

الزم . (پذير نخواهد بود  به هيچ عنوان امکان٣ و ٢ و ١ به گروههاي ٦ و ٥ و ٤معدني گروههاي 
 با رعايت مفاد اين بند، کماکان ٢١/٤/١٣٩٣ ـ ٩١٣٩٥/٦٠به ذکر است مفاد بخشنامه شماره 

 نيز به هيچ ٦ و ٥ و ٤ـ بهره برداران معادن مواد معدني گروههاي ٣.) به قوت خود باقي است
 نخواهند ٣ و ٢ و ١وم براي مواد معدني گروههاي عنوان مجاز به ارائه درخواست ماده معدني د

االجرا بوده و ناقض مصوبات،  ـ الزم به ذکر است مفاد اين مصوبه از تاريخ صدور الزم٤. بود
  ».مکاتبات و تصميمات پيش از اين نخواهد بود

  : تذکر
ماه و افراد مقيم خارج از ) سه (٣مصوبات شوراي عالي معادن براي اشخاص داخل کشور 

بديهي است خارج . ماه از تاريخ ابالغ قابل اعتراض در ديوان عدالت اداري خواهد بود) شش (٦کشور 
. هاي مذکور، تصميمات شوراي عالي معادن در ديوان عدالت اداري قابل اعتراض نخواهد بود از مهلت

شوراي عالي لذا مقتضي است ضمن اجرا رأي مذکور، رونوشتي از اقدامات به عمل آمده به دبيرخانه 
  "ـ معاون امور معادن و صنايع معدني و دبير شوراي عالي معادن. معادن ارسال گردد

طرف شکايت عليرغم ارسال و ابالغ دادخواست و ضمائم تا زمان رسيدگي و صدور   
  .رأي هيأت عمومي هيچگونه پاسخي ارسال نکرده است

 با حضور رئيس و ٢١/١١/١٣٩٩هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ    
رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و  معاونين ديوان عدالت اداري و

  .رأي مبادرت کرده است پس از بحث و بررسي با اکثريت آراء به شرح زير به صدور
  

   هيأت عموميرأي
اکتشاف ذخاير معدني توسط اشخاص حقيقي و حقوقي «: قانون معادن ٥به موجب ماده 

وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است بستر الزم را براي اکتشاف . شود ز انجام ميمجا
همچنين بر » .ذخاير معدني در سراسر کشور براي اشخاص حقيقي و حقوقي فراهم نمايد

هر “: هاي کلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي قانون اجراي سياست ٧ ماده ٢اساس تبصره
کسب و کار موظفند درخواست متقاضيان مجوز کسب و کار را کننده مجوز  يک از مراجع صادر

صادر کنندگان . رساني مذکور دريافت و بررسي کنند مطابق شرايط مصرح در پايگاه اطالع
مجوز کسب و کار اجازه ندارند به دليل اشباع بودن بازار از پذيرش تقاضا يا صدور مجوز کسب 

 معاون ٥/١١/١٣٩٨ ـ ٢٩٣٥٠٢/٦٠بخشنامه شماره بنا به مراتب فوق، » .و کار امتناع نمايند
امور معادن و صنايع معدني وزارت صنعت، معدن و تجارت و دبير شوراي عالي معادن که 

 در سامانه کاداستر است، ٢ و ١هاي  متضمن ممنوعيت ثبت درخواست مواد معدني گروه
قانون تشکيالت و  ٨٨ و ماده ١٢ ماده ١خالف موازين قانوني مذکور است و مستند به بند 

  .شود ابطال  مي ١٣٩٢آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 
  رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي
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