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

  تومان ۴۵۰۰تك شماره 

  ٢  وزارت كشور  ١٩/٣/١٤٠٠   استان مازندرانكنار شهرستان فريدوندر خصوص تقسيمات كشوري نامه  تصويب

  مد راحيشهرستان بودر خصوص تقسيمات كشوري در نامه  تصويب
  ٢  وزارت كشور  ١٩/٣/١٤٠٠  استان كهگيلويه و بويراحمد

  نامه در خصوص تغيير نام شهر روديان بخش مرکزي شهرستان شاهرود تصويب
  ٢  وزارت كشور  ١٩/٣/١٤٠٠   استان سمنان، به رويان

  ٢  وزارت كشور  ١٩/٣/١٤٠٠  نامه در خصوص تقسيمات كشوري در استان مازندران تصويب

  اني حجت و رسول جعفريان مهديآقاخصوص عضويت  در نامه  تصويب
  ١٩/٣/١٤٠٠   در شوراي سازمان اسناد و کتابخانه ملي جمهوري اسالمي ايران

 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري 
سازمان اسناد و کتابخانه ملي جمهوري 

  اسالمي ايران
٢  

  روزه ) ٤٥(برقراري مقررات لغو رواديد چهل و پنج در خصوص نامه  تصويب
  ٢  وزارت امورخارجه  ١٩/٣/١٤٠٠   و دولت جمهوري عراقبراي دارندگان گذرنامه عادي بين دولت جمهوري اسالمي ايران

ـ وزارت نيرو  ١٢/٣/١٤٠٠  يشدن اراضکپارچهيد و ي نمودن تولي قانون تعاونيينامه اجرانييآ  وزارت جهادکشاورزي 
  ٢  سازمان برنامه و بودجه کشور

   امتيازات٤ابطال بند :  عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع هيأت١٩٧١رأي شماره 
  هاي قانون درخصوص اعطاي امتياز به كاركنان قراردادي از دفترچه  و سهميه

  هاي علوم پزشكي وزارت بهداشت،  نام آزمون استخدامي دانشگاه  راهنماي ثبت
  ١٣٩٥ و آموزش پزشكي در سال درمان

شكي وزارت هاي علوم پز دانشگاه  ٢/١٢/١٣٩٩
  ٣  بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

نامه داخلي   آيين٢٣ابطال بند :  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع١٩٥٤رأي شماره 
  ٦  دانشگاه صنعتي اميركبير  ١٩/١٢/١٣٩٩  دانشگاه صنعتي اميركبير ناظر بر رويه مقررات آموزش مقطع كارشناسي از تاريخ تصويب

  ٧  شعب ديوان عدالت و ساير مراجع اداري  ٧/١١/١٣٩٩  عمومي  رأي اصالحي هيأت: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ٢/١٦٣٦رأي شماره 

  وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي  ٤/٣/١٤٠٠  هاي جديد جهت درج در تقويم رسمي كشور مصوبه تعيين مناسبت
  ٧  شوراي فرهنگ عمومي

  ٧  وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي  ٤/٣/١٤٠٠  در هيأت نظارت بر مطبوعات لي انقالب فرهنگيمصوبه تمديد عضويت نماينده شوراي عا

  هاي اساسي طرح تفصيلي  مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون مغايرت
  ريزي و توسعه شوراي برنامه   ٢٣/١/١٤٠٠  با طرح جامع شهر مسجدسليمان

  ٨   استان خوزستان
  

 ١٤٠٠ ماه خرداد پنجم بيست و هشنب سه
 

  ٢٢٢٠٦ شماره هفتمسال هفتاد و 

)١٤١٩( 
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  ٢٢/٣/١٤٠٠                                                           ـ ه٥٨١٦٨ت /٣٠٥٣٣رهشما
  كنار شهرستان فريدوندر خصوص تقسيمات كشوري نامه  تصويب

   استان مازندران
 وزارت كشور
 ٦/٨/١٣٩٩ مورخ ١٢١٧٨٢ به پيشنهاد شماره ١٩/٣/١٤٠٠ران در جلسه يوزهيأت 

قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب ) ١٣(وزارت كشور و به استناد ماده 
 :ـ تصويب کرد١٣٦٢

روستاي كاردگرمحله مرکز دهستان امامزاده عبداهللا جنوبي بخش دهفري شهرستان ـ ١
گر، به يکديادشده، پس از ادغام با ي شيرمحله دهستان يكنار استان مازندران و روستا فريدون

 .شود ي ميسرا نامگذار آستانه يل و به عنوان روستايک روستا تبدي
  .يابد مركز دهستان امامزاده عبداهللا جنوبي به روستاي كوچك بيشه محله تغيير ميـ ٢

  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 
  

  ٢٢/٣/١٤٠٠                                                           ـ ه٥٨٢٢٢ت /٣٠٥٣٨رهشما
  راحمد يشهرستان بوقسيمات كشوري در در خصوص تنامه  تصويب

  استان كهگيلويه و بويراحمد
 وزارت كشور
 ٢٩/٨/١٣٩٩ مورخ ١٣٤٦١٢ به پيشنهاد شماره ١٩/٣/١٤٠٠وزيران در جلسه هيأت 

 يورـمات کشيسـوابط تقـف و ضيارـانون تعـق) ١٣(اده ـور و به استناد مـوزارت كش
 :    تصويب کردـ١٣٦٢ مصوب ـ

 شهرستان ي دهستان دشت روم بخش مرکزياري و بردخيباد سفلرآي اميروستاها
يل و ک روستا تبديگر، به يکديراحمد استان كهگيلويه و بويراحمد، پس از ادغام با يبو
 .شود ي ميرآباد نامگذاري اميعنوان روستا به

  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 
  

  ٢٢/٣/١٤٠٠                                                            ـ ه٥٧٩٩٠ت/٣٠٥٣٧رهشما
 شهرستان شاهرود يان بخش مرکزينام شهر روددر خصوص تغيير نامه  تصويب

  انياستان سمنان، به رو
 وزارت كشور
 ٥/٦/١٣٩٩ مورخ ٨٣١٣٦شنهاد شماره ي به پ١٩/٣/١٤٠٠ران در جلسه يوزهيأت 

 ـ مصوب يمات کشوريف و ضوابط تقسيقانون تعار) ١٣(وزارت کشور و به استناد ماده 
 :ب کردي تصوـ١٣٦٢

ان ينان، به روـتان سمـتان شاهرود اسـ شهرسيان بخش مرکزينام شهر رود
 .ابدي ير مييتغ

  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 
  

  ٢٢/٣/١٤٠٠                                                            ـ ه٥٨١٨١ت/٣٠٥٤٩رهشما
  در خصوص تقسيمات كشورينامه  تصويب

   در استان مازندران
 وزارت كشور
 ١٢/٨/١٣٩٩ مورخ ١٢٥١١٨شنهاد شماره ي به پ١٩/٣/١٤٠٠ران درجلسه يوزهيأت 

 ـ مصوب يمات کشوريف و ضوابط تقسيقانون تعار) ١٣(وزارت کشور و به استناد ماده 
 :ب کردي تصوـ١٣٦٢

 آباد شهرستان بابل، به زرگر زرگرمحله بخش اللهدر استان مازندران، نام شهر ـ ١
 .ابدي ير مييتغ

 ي جوکندان بخش مرکزيم دهستان ساحليس ي بيالن، نام روستايدر استان گـ ٢
  .ابدي ير مييمحله تغ شهرستان طوالش، به شاندرمن

  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 

  ٢٢/٣/١٤٠٠                                                             ـ ه٥٨٨٥٥ت/٣٠٥٦٤رهشما
  اني حجت و رسول جعفريان مهديآقا در خصوص عضويت نامه  تصويب

  راني اي اسالمي جمهوري سازمان اسناد و کتابخانه مليدر شورا 
  يقات و فناوريوزارت علوم، تحق

 راني اي اسالمي جمهوريسازمان اسناد و کتابخانه مل
   ٨/٣/١٤٠٠و مورخ /٤٦٥٨٤شنهاد شماره ي به پ١٩/٣/١٤٠٠لسه وزيران در جهيأت 

س سازمان اسناد يقانون تأس) ٤(ماده ) ٦( و به استناد بند يقات و فناوريوزارت علوم، تحق
  :تصويب کرد ـ ١٣٤٩مصوب ـ ران ي ايمل

 سازمان اسناد و يت در شوراي عضويان براي حجت و رسول جعفريان مهديآقا
 .شوند ين مييران تعي اي اسالمي جمهوريکتابخانه مل

  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 
  

  ٢٢/٣/١٤٠٠                                                             ـ ه٥٨٦٢٥ت/٣٠٥٢٣رهشما
  روزه ) ٤٥(برقراري مقررات لغو رواديد چهل و پنج در خصوص نامه  تصويب

  ن دولت جمهوري اسالمي ايرانبراي دارندگان گذرنامه عادي بي
   و دولت جمهوري عراق

 وزارت امورخارجه
 مورخ ٧١٥٤٧٦/٥٨١/٧٣٢شنهاد شماره ي به پ١٩/٣/١٤٠٠ران در جلسه يوزهيأت 

ماده واحده قانون بودجه ) ٤٣( وزارت امور خارجه و به استناد تبصره ١٦/١٢/١٣٩٩
 :ب کردي کل کشور تصو١٣٤٣ سال ياصالح

  روزه براي دارندگان گذرنامه عادي ) ٤٥(و رواديد چهل و پنج برقراري مقررات لغ
 .بين دولت جمهوري اسالمي ايران و دولت جمهوري عراق به شرط عمل متقابل مجاز است

  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 
  

  ٢٢/٣/١٤٠٠                                                            ـ ه٥٤٥٨١ت/٣٠٥٨٢رهشما
 رويوزارت ني ـ وزارت جهادکشاورز

 سازمان برنامه و بودجه کشور
رو ي و ني جهادکشاورزيهاشنهاد وزارتخانهي به پ١٢/٣/١٤٠٠وزيران در جلسه هيأت 

 يشدن اراضکپارچهيد و ي نمودن توليانون تعاونـق) ١( ماده يو به استناد تبصره اصالح
 :ر تصويب کرديادشده را به شرح زي قانون يينامه اجرانيي آـ،١٣٩٣ مصوب ـ

  
  يشدن اراضکپارچهيد و ي نمودن تولي قانون تعاونيينامه اجرانييآ
 و يت حدنصاب فنيشود با رعا ي اجازه داده ميبه وزارت جهادکشاورز ـ١ماده

جاد ي و اي کشاورزي از خردشدن اراضيريقانون جلوگ) ١(، موضوع ماده ي اراضياقتصاد
 در مناطقي كه بر اساس موافقت صاحبان ، ـ١٣٨٥مصوب  ـ ياقتصاد، يقطعات مناسب فن

ر کشاورزان ي شركت تعاوني توليد روستايي و سايحداقل دو سوم اراضي موردنظر اعضا
، مناسب يسنجج مطالعات امکانيط و نتاي و حائز شراي زراعيکردن اراضکپارچهيبرنامه 

  .دي نمايي را اجرايشدن اراض کپارچهيد و ي نمودن توليص داده شود، برنامه تعاونيتشخ
 از يا  مشتمل بر مجموعهيشدن اراضکپارچهيد و ينمودن توليبرنامه تعاون  ـتبصره

 ي جمعيبردار به منظور بهرهي است که توسط وزارت جهادکشاورزيي و اجراياقدامات فن
ر قالب  ديکپارچه آب و کشاورزيت يريد و اعمال مدي از منابع، عوامل توليو گروه

د با يکپارچه توليت يري و مديکجا کشتيآب،  هميهار گروهي نظي مشارکتيسازوکارها
شدن قطعات اراضي در حوزه ه و يكپارچهيم منافع به نسبت منابع، کار، سرمايهدف تسه

  .ديآ ي به اجرا درمييد روستاي توليعمل شرکت تعاون
 مناسب از منابع يبردار موظف است به منظور بهرهيوزارت جهادکشاورز ـ٢ماده

 را در يشدن اراضکپارچهيد و ي نمودن تولي، برنامه تعاونيورش بهرهيآب و خاک و افزا
  :ر به اجرا درآوردي زيندهايقالب فرآ
و  يسنجمطالعات امکان (ييد روستاي تولي تعاونيهال شرکتيت از تشکيحماـ ١

 ).ي اجتماعيبسترساز
 يي اجراق مطالعاتي از طرييد روستاي تولي تعاونيهات شرکياستقرار و توانمندسازـ ٢

، يسازکپارچهيح و ي، تسطي عموميهارساختين زي، تأمي اراضيز و نوسازيشامل تجه
ن ي نويها، توسعه روشي و زهکشياري آبيهاات آب و خاک، احداث شبکهي عملياجرا

http://www.RRK.IR
http://www.DASTOUR.IR
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ه ي منابع آب، ارايت مشارکتيريآب و کمک به استقرار مد هميهال گروهي، تشکياريآب
اعضا، ارکان شرکت و  ي، آموزش و توانمندسازيا و مشاورهي، مهندسي فنيها کمک
  . حوزه عمل شرکتيبرداران اراض بهره

ق کمک به ي از طرييد روستاي تولي تعاونيها شرکتيداريت از توسعه و پايحماـ ٣
 يب و کارهال کسي، توسعه و تکميره ارزش محصوالت کشاورزيل زنجيتوسعه و تکم

ن ي سامانه هوشمند، نويريکارگها، بهتي فعاليسازي، تجاري قراردادي و کشاورزيکشاورز
  .انيبنو دانش

ط، يان واجد شراي مکلف است در صورت وجود متقاضيوزارت جهادکشاورز ـ١تبصره
خود را  يي اجرايهال برنامهيات و اعتبارات ذيه اقدامات، عمليد، کليي و تأيپس از انجام بررس

  . و اجرا کنديزيرن ماده، برنامهيف موضوع ايندها و تکاليت حق تقدم فرآيبا رعا
 يهاها و مشوقتيزان حماين ماده شامل نحوه و مي اييدستورالعمل اجرا ـ٢تبصره

نامه، نيين آيخ ابالغ اين و مقررات مربوط ظرف دو ماه از تاريالزم، در چهارچوب قوان
د سازمان برنامه و ييه و پس از تأيرو تهي وزارت ني با هماهنگيتوسط وزارت جهادکشاورز

  .گرددي ابالغ مير جهادکشاورزيبودجه کشور توسط وز
ن ي اي اجرايساله منابع الزم برا مکلف است همهيوزارت جهادکشاورز ـ٣ماده

ن و مقررات مربوط، ي در چهارچوب قوانيحه بودجه سنواتينامه را جهت درج در النييآ
  .ديشنهاد نماي و به سازمان برنامه و بودجه کشور پينيبشيپ

تواند رأساً بر حسب ضرورت و با موافقت  ميييد روستاي توليشركت تعاون ـ٤ماده
 را در تمام يا قسمتي از يکشاورزان، عمليات کاشت، داشت و برداشت محصوالت کشاورز

نفع، ي ذيه را با موافقت اعضااراضي آنان انجام دهد و يا اجراي تمام يا قسمتي از برنام
ن يهمچن. واگذار كندي و حقوقيقيا اشخاص حقي از اعضا و يتحت نظارت خود به گروه

 آنان ي را كه عضو شركت نيستند، اما اراضيتواند در صورت لزوم اراضي اشخاص يشرکت م
و  خريداري ي و کشاورزيدي توليها تيدر حوزه عمل شرکت قرار دارد، براي اجراي فعال

  .يا اجاره نمايد
، ي محصوالت کشاورزي از هرگونه کمبود و فزونيريبه منظور جلوگ  ـتبصره

د محصوالت را در چهارچوب يات تولي مکلفند عملييد روستاي تولي تعاونيهاشرکت
ور ماه ابالغ يساله در شهر همهي کشت که وزارت جهادکشاورزي سراسرها و برنامهاستيس
  .کند، انجام دهنديم

ا اجرت يوقت و پرداخت حقوق مهيوقت و ن تمامي انسانيروي نيريکارگبه  ـ٥ماده
 در صورت ييد روستاي توليره شرکت تعاونيمدهيأت ا به صورت روزمزد توسط يانه يماه

 مجاز يا کارگري و ي، فني انجام امور تخصصيت مقررات مربوط برايضرورت و با رعا
الن مقطع يالتحص ان فارغيوقت از م به صورت تمامديها با ن شرکتيران عامل ايمد.است

  .ها انتخاب شوندن شرکتيت ايا مرتبط با فعالي و ي کشاورزيها  و باالتر در رشتهيکارشناس
 يهااستي سي تحقق قانون اجراي مکلف است در راستايوزارت جهادکشاورز  ـ٦ماده

 خود  يگر يف تصديظا وي نسبت به واگذاريقانون اساس) ٤٤( اصل چهل و چهارم يکل
، حفظ نباتات، ي و باغي زراعيهاتيات آب و خاک، فعالي عملي اجرايها نهيدر زم

د و فروش محصوالت يها، خر ع نهادهين و توزيد، تأمي، تول)ونيزاسيمکان( کردن ينيماش
 يها  به شركتيا  و مشاورهي و مهندسيها، خدمات فن افتهي ج و انتقالي، ترويکشاورز

  .دي در حوزه عمل خودشان اقدام نماييد روستايول تيتعاون
، ي آب کشاورزيور  و بهرهيي کارايرو موظف است به منظور ارتقايوزارت ن ـ٧ماده
ت يري مناسب و تحقق مديبردار ح در جهت استقرار نظام بهرهيت صحيرياعمال مد

ر را يت ز، اقداماييد روستاي تولي تعاونيها  در حوزه عمل شركتي آب کشاورزيمشارکت
  :انجام دهد

 در ينيرزمي و منابع آب زي، زهکشياري آبيها آب در شبکهيل حجميتحوـ ١
  .يبردار کشت منطقه تا سقف پروانه بهرهيچهارچوب الگو

 ي و حفاظت از منابع آب سطحي، نگهداريبردارع، بهرهيت توزيريف مدي وظايواگذارـ ٢
ف يز ساير وظايها و ن نهي هزيآور  و جمعيش، زهکياري آبيهاسات و شبکهي، تأسينيرزميو ز

هاي  ها و ظرفيت ي تعاوني توليد روستايي مشروط به وجود توانمنديها گري به شرکت تصدي
  .ها در چهارچوب مقررات موجود رو در اين شرکتيد وزارت نييالزم مورد تأ
، ير، نگهداريد خدمات مربوط به تعميرو مکلف است در قبال خريوزارت ن  ـتبصره

 مجراها ي اصلي و زهکشياري آبيها سات شبکهي از منابع آب و تأسيبردار حفاظت و بهره
از %) ٣٥( و پنج درصد يبها از مشترکان، تا سو وصول آب)) ٢(و ) ١(درجه ) يهاکانال(

 يدار نزد خزانهيا  به حساب تمرکز وجوه شرکت آب منطقهيزي و واريافتي دريبهاآب
 طرف قرارداد در چهارچوب ييد روستاي توليها ي تعاونيارسازديکل کشور را جهت پا

  .دين از محل اعتبارات مصوب مربوط به آنها پرداخت نمايمابيمفاد قرارداد ف

و ) کنترل(ش ي واپايها و نصب سامانهياري آبيها شبکهيرفع نواقص و بهسازـ ٣
  .ي آب در منابع آب سطحيل حجمي به منظور تحويريگ اندازه

  .يريگ به ابزار اندازهي کشاورزيهاز چاهيند تجهيو نظارت بر فرآ) کنترل(ش يپاواـ ٤
  .ن نحوه استفاده و برداشت منابع آب با توجه به ضوابط موجودييتع ـ ٥

نه ي کشت و مصرف بهي موظفند الگوييد روستاي تولي تعاونيهاشرکت  ـ٨ماده
 وزارت يي اجرايهااستي س ويآب با کمي سازگاريآب براساس مصوبات کارگروه مل

 آب صادرشده توسط وزارت نيرو يبردار براي آن منطقه تا سقف پروانه بهرهيجهادکشاورز
  .ت کننديرا رعا

نمودن مشارکت نهي موظف است به منظور نهاديوزارت جهادکشاورز ـ٩ماده
 اجرا و ،يه مراحل مطالعه، طراحي در کليکپارچه و مشارکتيت يريبرداران و اعمال مدبهره

 قبل از ي و زهکشياري آبيهاسات و شبکهي تأسي و نگهداريبردارت بهرهيرش مسئوليپذ
رو يص آب توسط وزارت ني و تخصي و زهکشياري آبيهان آب و شبکهيجاد سازه تأميا

رو ي وزارت ني با همکاريبردار بهرهيها مناسب نظامي الگويجاد و ساماندهينسبت به ا
  .دياقدام نما

 و ي، وزارت جهادکشاورزيي روستايدي توليهايت از تعاونيبه منظور حما ـ١٠ماده
 يها توانند امکانات مازاد خود را در حوزه عمل شرکت يها و مؤسسات تابع م ها و شرکت سازمان

، ساختمان، يآالت کشاورز نين، ماشي سبک و سنگي شامل خودروييد روستاي تول يتعاون
 يها ار شرکتين و مقررات مربوط در اختيچهارچوب قوان در يسات کارگاهيانبار و تأس

  .مذکور قرار دهند
ن ي براساس مندرجات اييد روستاي تعاوني توليها که شركتيدر صورت ـ١١ماده

 صورت  شوند، دري اراضيسازکپارچهيكردن توليد و  برنامه تعاونيينامه متعهد به اجرانييآ
گيرنده يا ، انتقالييد روستاي شركت تعاوني تولن يا فوت کشاورز عضويانتقال مالكيت زم

 و ي اراضيساز کپارچهينمودن توليد و ت از برنامه تعاونييورثه قانوني متوفي موظف به تبع
 از ي تعهدات مالک ناشيبقا.باشند يره شرکت ميمدهيأت  و ي مجمع عموميمصوبات قبل
ن و ي زميا ارادي يرت انتقال قهر در صوي اراضيسازکپارچهيد و ي نمودن توليبرنامه تعاون

ان ينامه ما تفاهمي از مندرجات قرارداد يکيرنده، به عنوان يگن تعهدات به انتقاليانتقال ا
  .شودين درج مي و مالکان زميوزارت جهادکشاورز

 از درآمد اراضي داير ي موظف است سود ناشييد روستاي توليشرکت تعاون ـ١٢ماده
برداري از آنها بر اساس هرهالمنفعه متعلق به دولت را که حق بو باير و موات و مسلوب

 شدن اراضي توسط وزارت جهادنمودن توليد و يكپارچه قانون تعاونيياصالح) ٣(ماده
 و تا سقف يشود، با مجوز وزارت جهادکشاورز يار شرکت قرار داده ميكشاورزي در اخت

د، يره توليل زنجي، تکمييربنايت امور زي تقويرو برايص آب وزارت ني تخصيمجوزها
  .رديکار گ  اعضا بهيا ن آموزش حرفهي و همچنيگذار هيسرما

ها و  ساالنه و كسر كليه هزينهيدر پايان هر سال پس از انجام حسابرس ـ١٣ماده
 درآمد خالص حاصل از عمليات ي و سود سهام، مابقير، کسور قانونياستهالكات، ذخا
 به ييد روستاي تولياس مقررات و اساسنامه شرکت تعاون شرکت بر اسيتوليدي و خدمات

  .ن آنها تقسيم خواهد شدينسبت سهم اعضا ب
 مقررات ن ويتوانند در چهارچوب قوان ي مييد روستاي تولي تعاونيها شرکت ـ١٤ماده

  .س کنندي را تأسييد روستاي تولي تعاونيها هيمرتبط، اتحاد
نامه بين تصوينامه و گزارش عملکرد ا مکلف است بريوزارت جهادکشاورز ـ١٥ماده

 .ديرا به صورت ساالنه به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نما
شدن اراضي در حوزه نمودن توليد و يكپارچهي قانون تعاونيينامه اجراآيين ـ١٦ماده

 .شوديلغو م ٩/٥/١٣٥٠ي مصوب يهاي تعاوني روستاعمل شركت
  ق جهانگيريجمهور ـ اسحا رئيسمعاون اول 

  
  ١٧/١/١٤٠٠                                                                         ٩٨٠٠٥٤٩شماره

  بسمه تعالي
  جناب آقاي اكبرپور

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

 امتيازات و ٤ابطال بند «:  با موضوع٢/١٢/١٣٩٩مورخ ٢ مورخ٩٩٠٩٩٧٠٩٠٥٨١١٩٧١
هاي قانون درخصوص اعطاي امتياز به كاركنان قراردادي از دفترچه راهنماي  سهميه

هاي علوم پزشكي وزارت بهداشت، درمان و آموزش  نام آزمون استخدامي دانشگاه ثبت
  . گردد  در روزنامه رسمي به پيوست ارسال ميجهت درج»  ١٣٩٥پزشكي در سال 

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

   خانم طاهره بيدار:شاکي
 هاي قانوني در خصوص  امتيازات و سهميه٤ ابطال بند : و خواستهموضوع شکايت

 هاي اعطاي امتياز به کارکنان قراردادي از دفترچه راهنماي ثبت نام آزمون استخدامي دانشگاه
   ١٣٩٥علوم پزشکي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي در سال 

ي ها  و سهميه امتيازات٤ شاکي به موجب دادخواستي ابطال بند :گردش کار
قانوني در خصوص اعطاي امتياز به کارکنان قراردادي از دفترچه راهنماي ثبت نام آزمون 

ي علوم پزشکي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي در سال ها استخدامي دانشگاه
  : را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعالم کرده است که١٣٩٥

  ريرياست محترم ديوان عدالت ادا" 
  با سالم

 ١/٧/١٣٦٩احتراماً به استحضار مي رساند اينجانب طاهره بيدار فرزند محمد متولد 
 در سومين آزمون ٢١/٨/١٣٩٥م که در تاريخ باش ميمتولد شهرستان بم و بومي شهر 

 شرکت نموده و پست کارشناس حقوقي کد شغل ٩٥ي اجرايي سال ها استخدامي دستگاه
شکي بم را انتخاب نمودم پس از اعالم نتايج اوليه توسط  دانشگاه علوم پز١٠٩٦٧محل 

 حد نصاب نمره علمي را کسب نمودم که حد ٩٩/٢٠سازمان سنجش بنده تا نمره کل 
 برابر حد نصاب قبولي بوده است که ٢ بوده است که نمره بنده ٣٢/١٠نصاب نمره قبولي 

براي تعيين حد نصاب «با توجه به شرايط تعيين حد نصاب در درون دفترچه استخدامي 
باالترين نمره مکتسبه در آن آزمون محاسبه و مبناي ساير %) ٥٠(در آزمون، پنجاه درصد 

نشان دهنده اين است که بنده در کد رشته » .مراحل انتخاب داوطلبان قرار مي گيرد
مه اما پس از آن در مرحله که نتايج اعالم شد در کارناام  شغلي محل انتخابي نفر اول بوده

ي مقرر در اولويت جهت طي ساير مراحل ها بنده اعالم شد شما با توجه به سهميه
و بنده که در ام  استخدامي قرار نگرفتيد و اصطالحاً قبول نشدم و دعوت به مصاحبه نشده

ي بنده از دانشگاه ها پس از پيگيري. آزمون از لحاظ نمره نفر اول شده بودم قبول نشدم
 که سازمان سنجش بر خالف آنچه که در دفترچه آزمون علوم پزشکي متوجه شدم

انتخاب افراد : شرايط انتخاب داوطلبان براي انجام مصاحبه«استخدامي اعالم شده است 
ي بومي در هر ها پس از کسب حد نصاب و اعمال امتيازات قراردادي با اولويت سهميه

» .پذيرد مصاحبه صورت ميرشته محل مورد تقاضا به تعداد سه برابر ظرفيت براي انجام 
فقط يک نفر را جهت مصاحبه به دانشگاه علوم پزشکي بم معرفي کرده است  که نمره 

 نمره کمتر از بنده بوده اما چون اين فرد کارمند ٥ بوده است که ١٦کل آزمون وي حدود 
ني ي قانوها  بخش امتيازات و سهميه٤قراردادي دانشگاه پيام نور بوده است به واسطه بند 

 آورده شده است که ٩٥مندرج در دفترچه آزمون استخدامي وزارت بهداشت شهريور ماه 
به نمرات مکتسبه کارکنان قراردادي که داراي شماره ـ ٤«د باش ميمتن آن به اين شرح 

شناسه قراردادي از سامانه کارمند ايران صرفاً در صورت کسب حد نصاب آزمون به ازاء هر 
ي اجرايي، دو درصد و حداکثر تا بيست درصد ها ر يک از دستگاهسال سابقه خدمت در ه

ي استخدامي اضافه ها ي آزمون کتبي و مصاحبهها نمره کل، در هريک از حيطه%) ٢٠(
 درصد به نمره کل وي اضافه شده است ٢به ازاي هر سال سابقه قراردادي » .خواهد شد

 محاسبه شده است و پس از ٣٥که نمره کل وي پس از احتساب سابقه قراردادي بودن 
معرفي به دانشگاه فقط با بررسي مدارک بدون مصاحبه علمي وي توسط سازمان سنجش 
قبول اعالم شده و جهت استخدام به گزينش معرفي شده است و در نتيجه بنده که نفر 

  . حذف شده امام  اول آزمون بوده
بر اساس آزمون همانطور که اطالع داريد استخدام اکثر نيروهاي قراردادي 

در يک دستگاه اجرايي ) واسطه(استخدامي نبوده است و نيست فقط کافي است که پارتي 
داشته باشيد و شما نيروي قراردادي شويد و به راحتي اين فرد چون نيروي قراردادي بوده 

بنده که پدرم کارگر .  نمره به وي اضافه شده و حق بنده را تضييع کرده است٢٠است 
 پارتي در دستگاه اجرايي نداشتم که جايي نيروي قراردادي شوم و از اين امتياز باشد و مي

 ٤١ مصرح در ماده ها برخوردار شوم حقم تضييع شده است که مغاير با اصل برابري فرصت
قانون مديريت خدمات کشوري بوده لذا از مقام قضايي خواهشمندم به استناد مواد قانوني 

 و در نتيجه امتياز قراردادي که به اين فرد داده ٤ادي يعني بند ذيل امتيازات نيروي قرارد
 آزمون استخدامي کسب نموده به نمره ١٦شده حذف شود و از نمره کل ميانگين کتبي 

 تبديل شده است به داليل قانوني ذيل حذف گردد و همان نمره کل ميانگين ٣٥کل آزاد 
و هر سه نفر اول بدون هيچگونه امتياز کتبي محاسبه گردد و عدالت براي بنده اجرا شود 

ناورايي مانند نيروي قراردادي بودن به مصاحبه علمي دعوت گردند انشااهللا که ديوان 
  .عدالت اداري حقوق تضييع شده بنده را بازگرداند

  :ي قانوني اختصاص امتيازات پس از آزمون کتبي به نيروهاي قرارداديها مغايرت
 قانون اساسي ٣ اصل ٩مادهي قراردادي بودن مغايرت با اختصاص امتياز به نيروـ ١

  :دباش ميکه به شرح ذيل است 
رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امکانات عادالنه براي : اصل سوم قانون اساسيـ ٩بند «

  »ي مادي و معنويها همه در تمام زمينه
ات  قانون مديريت خدم٤١اختصاص امتياز به نيروي قراردادي بودن با ماده ـ ٢

د و دستگاه دولتي و دولت باش مي به شرح ذيل ٤١متن ماده . دباش ميکشوري مغاير 
  .توانند بر خالف قانون مصوب مجلس امتياز خاصي به شخصي دهند نمي

ورود به خدمت و تعيين صالحيت استخدامي افرادي که داوطلب ـ ٤١ماده «
صادره، تشکيالت مصوب و ند بر اساس مجوزهاي باش ميي اجرايي ها استخدام در دستگاه

  ».شود رعايت مراتب شايستگي و برابري فرصتها انجام مي
مخالفت اين موضوع با احکام و احاديث و روايات شرع مقدس اسالم در برقراري ـ ٣

  ."عدل و مساوات
  :  شاکي طي رفع نقصي توضيح داده است که

 از اصل سوم ٩ خواهشمند است با توجه به تأکيد شرع مقدس به شرح فوق و بند" 
 قانون مديريت خدمات کشوري و آراء متعدد ٤٤ و ٤١ قانون اساسي، ماده ٢٨و اصل 

ـ ٧٤٣، رأي شماره ١٥/١/١٣٩٦ ـ ٣٦هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره 
 که بيانگر مغايرت اين امتياز ٣٠/١١/١٣٩٧ ـ ٢٠٨٦ الي ٢٠٨٢ و رأي شماره ٩/٨/١٣٩٦

ي استخدامي ها  امتيازات و سهميه٤د نسبت به ابطال بند اشب مي الذکر فوقبا قوانين 
 از تاريخ تصويب جهت ١٣٩٥مندرج در دفترچه آزمون استخدامي شهريور ماه سال 

  ."احقاق حقوق تضييع شده بنده مساعدت نمائيد
  :دباش مي  متن مقرره مورد اعتراض به شرح زير 

 شماره شناسه قراردادي از به نمرات مکتسبه کارکنان قراردادي که دارايـ ٤" 
سامانه کارمند ايران صرفاً در صورت کسب حد نصاب آزمون به ازاء هر سال سابقه خدمت 

نمره کل، در %) ٢٠(ي اجرايي، دو درصد و حداکثر تا بيست درصد ها در هر يک از دستگاه
  .ي استخدامي اضافه خواهد شدها ي آزمون کتبي و مصاحبهها هريک از حيطه

ي ها مچنين آن دسته از داوطلبان شاغل قراردادي که از طريق دستگاهه: تبصره
 موفق به دريافت شماره شناسه از سامانه کارمند ٣١/٦/١٣٩٥اجرايي مربوطه تا تاريخ 

ايران گردند، مي توانند از امتياز مذکور بهره مند گردند و اين تاريخ به هيچ وجه قابل 
  ."تمديد نخواهد بود

 مذکور، رئيس امور حقوقي و قوانين سازمان اداري و استخدامي در پاسخ به شکايت
  : توضيح داده است که١١/٤/١٣٩٨ ـ ١٨٠٠٣٧ کشور طي اليحه شماره

  مدير محترم دفتر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري" 
  شکايت سرکار خانم طاهره بيدار: موضوع

  با سالم و احترام؛
 به استحضار ١٨/٣/١٣٩٨ ـ ٩٦٠٩٩٨٠٩٠٠٤٠١٠٣٨بازگشت به شماره پرونده 

 و تأمين نيروي ريزي برنامهبا توجه به هماهنگي به عمل آمده با امور آمار، : رساند مي
 امور مذکور ارسال ٢/٤/١٣٩٨ـ ١٦٢١١٧انساني اين سازمان به پيوست تصوير نامه شماره 

به امتياز کارکنان قراردادي : دگرد ميعالوه بر مفاد نامه فوق موارد زير اعالم . دگرد مي
 دستورالعمل نحوه برگزاري امتحان عمومي و تخصصي براي استخدام ٢٨موجب ماده 

 ١٩/٧/١٣٩٣ ـ ٩٧٥٧/٩٣/٢٠٠هاي اجرايي منضم به بخشنامه شماره  افراد در دستگاه
 شده بود که تا قبل از ابطال بيني پيشمعاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني سابق 

ي اين سازمان الزام به درج بند مربوطه در آگهي توسط هيأت عمومي ديوان عدالت ادار
استخدام وجود داشته است و بعد از رأي هيأت عمومي امتياز ياد شده به نيروهاي 

با توجه به مراتب فوق رد شکايت . قراردادي را از آگهي استخدامي خود حذف نموده است
 گردد تا نمايندگان خواهشمند است دستور فرمايند ترتيبي اتخاذ. ايشان مورد استدعاست

  .اين سازمان در جلسات مربوط امکان حضور داشته باشند
  :٢/٤/١٣٩٨ مورخ ١٦٢١١٧نامه شماره 

  جناب آقاي نبيئي
  رئيس محترم امور حقوقي و قوانين

  با سالم و احترام؛
 در خصوص شکايت خانم طاهره ٢٦/٣/١٣٩٨ ـ ١٤٦٢٤٨بازگشت به نامه شماره 

از آنجا که موضوع مورد شکايت مربوط به آزمون سوم فراگير : درسان بيدار به استحضار مي
 دستورالعمل نحوه برگزاري امتحان ٢٨د که با توجه به ماده باش مي) ١٣٩٥آبان ماه (

ي اجرايي منضم به بخشنامه شماره ها عمومي و تخصصي براي استخدام افراد در دستگاه
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عه مديريت و سرمايه انساني معاونت توس( اين سازمان ١٩/٧/١٣٩٣ ـ ٩٧٥٧/٩٣/٢٠٠
 به ازاء هر اند، ، به نمرات مکتسبه کارکنان قراردادي که داراي شماره شناسه بوده)سابق

ي اجرايي، دو درصد و حداکثر تا بيست درصد ها سال سابقه خدمت در هر يک از دستگاه
ي امتحان مشترک و مصاحبه استخدامي در ها نمره کل، در هر يک از حيطه%) ٢٠(

اضافه ) ١٣٩٥آزمون آبان ماه (ي اجرايي ها مين آزمون مشترک فراگير دستگاهسو
 ـ ٣٦ليکن هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ابتدا با دادنامه شماره . يدگرد مي
، اعطاي امتياز به نيروهاي قراردادي آزمون استخدامي استانداري زنجان را لغو ١٥/١/١٣٩٦

 دستورالعمل ياد شده را لغو ٢٨، ماده ٩/٨/١٣٩٦ـ ٧٤٣نمود و متعاقباً با دادنامه شماره 
، اختصاص امتياز الذکر فوقي ها در همين راستا اين سازمان نيز با توجه به دادنامه. نمود

ياد شده به نيروهاي قراردادي را از آگهي استخدامي خود بعد از رأي هيأت عمومي ديوان 
غو امتياز مذکور به نيروهاي قراردادي در اما با توجه به اينکه ل. عدالت اداري حذف نمود

ي اجرايي کشور، از طرف ديوان ها زمان برگزاري سومين آزمون مشترک فراگير دستگاه
عدالت اداري اعالم نگرديده بود، لذا اين امور درخواست رد شکايت به طرفيت اين سازمان 

  ."را خواستار است
لملل سازمان سنجش آموزش مدير کل دفتر رياست، روابط عمومي و امور بين ا

  : توضيح داده است که٩/٤/١٣٩٨ـ ١٤٠٤١کشور نيز طي اليحه شماره 
  مدير محترم دفتر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري" 

   با سالم
 در خصوص شکايت خانم ١٨/٣/١٣٩٨ ـ٩٨٠٠٥٤٩احتراماً، بازگشت به پرونده شماره 

هاي علوم پزشکي   استخدامي دانشگاهطاهره بيدار با عنوان ابطال بخشي از دفترچه آزمون
 به استحضار مي رساند با توجه به برخورداري سازمان سنجش آموزش ٩٥کشور در سال 

هاي دولتي و  کشور از نرم افزارها وسخت افزارهاي برگزاري آزمونهاي سراسري، ساير دستگاه
کنند  اگذار ميغيردولتي برگزاري آزمونهاي استخدامي و پژوهشي خود را به اين سازمان و

تعهدات اين سازمان نسبت به آزمونهاي استخدامي منحصراً برگزاري آزمون بر اساس شرايط 
باشد و در تدوين مقررات و شرايط  کننده مي و ضوابط اعالمي از سوي دستگاه استخدام

اي که شاکي پيوست ضمايم پرونده  مطابق کارنامه. جذب و استخدام نقشي نداشته است
هاي قانوني  اند با توجه به ظرفيت سهميه استخدامي و نمره کل نهايي و سهيمه خود نموده

با عنايت به مراتب مذکور و . ايثارگران و معلولين در اولويت جذب و استخدام قرار نگرفته اند
 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان ٥٣ماده ) پ(عدم توجه شکايت مستنداً به بند 

  ."رد شکايت مورد استدعا استعدالت اداري صدور قرار 
  سرپرست اداره کل حقوقي و تنظيم مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

  : توضيح داده است که٨/٨/١٣٩٨ـ ١٤١٧/١٠٧پزشکي نيز طي اليحه شماره 
 قانون ٢٠ماده ) ب( در پاسخ به شکايت مطروحه اشعار مي دارد، وفق مفاد بند ـ" 

ي توسعه، ها برنامه پنجم توسعه کشور و در حال حاضر ماده يک قانون احکام دائمي برنامه
ي داراي مجوز از ها دانشگاهها، مراکز و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و فرهنگستان

ي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و ها خانهشوراي گسترش اموزش عالي وزارت
آموزش پزشکي و ساير مراجع قانوني بدون الزام به رعايت قوانين و مقررات عمومي حاکم 

ي دولتي به ويژه قانون محاسبات عمومي، قانون مديريت خدمات کشوري، ها بر دستگاه
و فقط در چهارچوب مصوبات و قانون برگزاري مناقصات و اصالحات و الحاقات بعدي آنها 

تشکيالتي مصوب هيأت امناء عمل  ـ استخدامي ـ ي مالي، معامالتي و اداريها آئين نامه
ي امناي ها مي نمايند و با حدود وظايف و اختيارات مندرج در قانون تشکيل هيأت

ـ ١٨٣ و ١٨١مصوب جلسات ( و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي ها دانشگاه
و همچنين قانون نحوه  انجام )  شوراي عالي انقالب فرهنگي٢٣/١٢/١٣٦٧ و ٩/١٢/١٣٦٧

 و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي اداره مي شوند و از ها امور مالي و معامالتي دانشگاه
  .ندباش ميي استخدامي مورد اشاره شاکي خارج ها شمول مقررات و ضوابط آزمون

 مجدد تمامي ضوابط مصوب براي در اين راستا و به منظور ارزيابي کارشناسي ـ 
ي علوم پزشکي کشور، کارگروه استخدامي ها ي استخدامي دانشگاهها استخدام در آزمون

در ستاد مرکزي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي متشکل از کارشناسان ستادي 
ي ذيربط تشکيل و پس از نظر سنجي از مراکز بهداشتي درماني سراسر کشور، ها دانشگاه

ي و ضوابط جديد تدوين گرديد و متعاقب آن ضوابط مربوط به ها تورالعملدس
  .تدوين گرديد» بندي مناسب براي کارکنان شاغل داراي تجربه و سابقه کاريازامتي«

ي علوم پزشکي و در ها متعاقب آن و بر اساس اختيارات هيأت امناء دانشگاه ـ 
ي ها هيأت علمي دانشگاهغيررمندان  آيين نامه اداري استخدامي کا٣٣مادهاجراي مفاد 

 مورد ١/٩/١٣٩١علوم پزشکي، دستورالعمل اجرايي برگزاري آزمونهاي استخدامي مصوب 
پس از تصويب نهايي مراتب در دفترچه راهنماي آزمون . تصويب نهايي قرار گرفت

ي استخدامي ساالنه ها ي علوم پزشکي براي شرکت کننده در آزمونها استخدامي دانشگاه
  .، به صورت شفاف اعالم شده است١٣٩٥ز جمله آزمون سال ا

برداري از تجربه و تخصص کارکنان شاغل باالخص  ن راستا و به منظور بهرهدر اي ـ 
در رسته بهداشتي درماني و جلوگيري از هدر رفتن سرمايه انساني و ارتقاي انگيزه براي 

عمل اجرايي ورال دست٣١مادهق ادامه خدمت به ويژه در مناطق محروم و دور افتاده، طب
کارکنان قراردادي و شرکتي مؤسسه يا ساير «: برگزاري آزمونهاي استخدامي مقرر گرديده

مؤسسات تابعه  وزارت متبوع که خدمت آنان تا انتشار آگهي استخدام تداوم داشته باشد، 
از به منظور شرکت در آزمون استخدام رسمي و پيماني در صورت کسب حد نصاب نمره 

بدين ترتيب که به نمره کتبي مکتسبه اين دسته از کارکنان، . اولويت برخوردار هستند
صرفاً در صورت برخورداري از شرايط مندرج در آگهي و کسب حد نصاب آزمون به ازاء هر 

 و مؤسسات تابعه وزارت بهداشت، دو درصد و ها سال تجربه مربوط و مشابه در دانشگاه
   .نمره کل، اضافه خواهد شدحداکثر تا بيست درصد 

در ارتباط با رديف دوم خواسته مطروحه از سوي شاکيه، الزم به ذکر است مراتب ـ 
 ـ ٢١٥ ديوان عدالت اداري منجر به صدور دادنامه شماره ٤٤طي رسيدگي در شعبه 

  . دائر بر رد شکايت مطروحه گرديده است٢١/٢/١٣٩٨
عتبار قانوني تمامي مصوبات و تصمميات با عنايت به مطالب معروضه و با توجه به ا

ي علوم پزشکي کشور، ها اتخاذ شده بر مبناي اختيارات قانوني هيأت امناي دانشگاه
  ."دباش ميرسيدگي شايسته و رد دعوي مطروحه مورد استدعا 

  در پاسخ به استعالم دفتر هيأت عمومي، قائم مقام شوراي نگهبان طي اليحه 
  : اعالم کرده است که١٠/٤/١٣٩٩ـ ١٨٤٦٥/١٠٢/٩٩شماره 
  رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري" 

  با سالم و تحيت
  ؛١٢/٥/١٣٩٨ـ ٩٨٠٠٥٤٩عطف به نامه شماره 

ي قانوني دفترچه راهنماي ثبت نام آزمون ها  امتيازات و سهميه٤موضوع بند 
، در جلسه ي علوم پزشکي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکيها استخدامي دانشگاه

 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت که به شرح ٣/٤/١٣٩٩مورخ 
  :دگرد ميذيل اعالم نظر 

  ."مصوبه مورد شکايت خالف موازين شرع شناخته نشد ـ 
 با حضور رئيس و معاونين ٢/١٢/١٣٩٩  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 

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

  
  رأي هيأت عمومي

با توجه به اينکه قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره : الف
ي ها يازات و سهميه امت٤ اعالم کرده است که موضوع بند ١٠/٤/١٣٩٩ـ ١٨٤٦٥/١٠٢/٩٩

ي علوم پزشکي وزارت ها قانوني دفترچه راهنماي ثبت نام آزمون استخدامي دانشگاه
بهداشت، درمان و آموزش پزشکي توسط فقهاي شوراي نگهبان خالف موازين شرع 

 قانون تشکيالت و آيين ٨٧ و ماده ٨٤ ماده ٢تبصرهشناخته نشد، بنابراين در اجراي 
 و تبعيت از نظر فقهاي شوراي نگهبان، ١٣٩٢داري مصوب سال دادرسي ديوان عدالت ا

موجبي براي  ابطال مقرره مورد اعتراض از جهت ادعاي مغايرت با موازين شرع مقدس 
  .وجود ندارد

 اصل سوم قانون اساسي جمهوري اسالمي ٩با توجه به اينکه به موجب بند : ب
ي مادي و ها ه براي همه در تمام زمينهايران، رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امکانات عادالن

معنوي از جمله وظايفي است که دولت براي تحقق آن بايد همه امکانات خود را به کار 
دولت موظف است با رعايت نياز جامعه به «:  قانون اساسي مقرر شده٢٨برد و در اصل 

براي احراز مشاغل گوناگون، براي همه افراد امکان اشتغال به کار و شرايط مساوي را 
 قانون مديريت خدمات کشوري اصل ٤١و متأثر از اين اصول، ماده  ».مشاغل ايجاد نمايد

ورود به «: کلي در استخدام و ورود به خدمت دولتي را بدين گونه مقرر کرده است که
ي اجرايي ها خدمت و تعيين صالحيت استخدامي افرادي که داوطلب استخدام در دستگاه

س مجوزهاي صادره، تشکيالت مصوب و رعايت مراتب شايستگي و ند، بر اساباش مي
و هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز در رأي شماره » .برابري فرصتها انجام مي شود
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 جانشين ١٩/٧/١٣٩٣ ـ ٩٧٥٧/٩٣/٢٠٠ بخشنامه شماره ٢٨، ماده ٩/٨/١٣٩٦ـ ٧٤٣
 نمرات مکتسبه کارکنان به«  مبني برجمهور رئيسمعاون توسعه مديريت و سرمايه انساني 

ند به ازاي هر سال سابقه خدمت در هر يک از باش ميقراردادي که داراي شماره شناسه 
هاي اجرايي، دو درصد و حداکثر تا بيست درصد نمره کل، در هر يک از دستگاه
را مغاير قانون » .ي امتحان مشترک و مصاحبه استخدامي آنان اضافه خواهد شدها حيطه

 قانون احکام ١طال کرده است، بنابراين هر چند دانشگاهها به موجب ماده تشخيص و اب
دون رعايت قوانين و مقررات عمومي حاکم  باند، ي توسعه کشور مجاز شدهها دائمي برنامه

بر دستگاههاي دولتي از جمله قانون مديريت خدمات کشوري و فقط در چارچوب 
 اداري، استخدامي و تشکيالتي مصوب هيأت ي مالي، معامالتي،ها مصوبات و آيين نامه

امناءکه حسب مورد به تأييد وزيران علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکي مي رسد عمل نمايند، ليکن اين امر نافي رعايت اصول و قواعد کلي و اساسي در 

نيز پيشتر طي اتخاذ تصميمات هيأت امناء نيست و هيأت عمومي ديوان عدالت اداري 
 چنين قيدي را در آگهي آزمون وزارت ٣٠/١١/١٣٩٧ ـ ٢٠٨٦ الي ٢٠٨٢دادنامه شماره 

 ١بنابراين به جهات مذکور و مستند به بند .  ابطال کرده است١٣٩٦بهداشت در سال 
دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال  قانون تشکيالت و آيين ٨٨ و ماده ١٢ماده

 قانون پيش گفته و تسري ١٣مادهبا اعمال . ابطال مي شود مقرره مورد شکايت ١٣٩٢
  . مقرره ابطال شده به زمان تصويب آن موافقت نشد

  محمدكاظم بهرامي ـ رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
 

  ٢٥/١/١٤٠٠                                                                         ٩٨٠٣٩٤٧شماره
  يبسمه تعال

  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 
نامه داخلي   آيين٢٣ابطال بند «:  با موضوع١٩/١٢/١٣٩٩ مورخ ٩٩٠٩٩٧٠٩٠٥٨١١٩٥٤

» ه مقررات آموزش مقطع كارشناسي از تاريخ تصويبدانشگاه صنعتي اميركبير ناظر بر روي
  . گردد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي

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

  ٩٨٠٣٩٤٧: رونده پشماره    ١٩٥٤ :ماره دادنامهش   ١٩/١٢/١٣٩٩: خ دادنامهتاري
   ديوان عدالت اداري هيأت عمومي:مرجع رسيدگي

   خانم فاطمه کريمي:يشاك
نامه داخلي دانشگاه صنعتي   آيين٢٣ ابطال بند :موضوع شکايت و خواسته

اميرکبير در خصوص الزام دانشجويان کارشناسي مشمول آموزش رايگان دولتي به 
  پرداخت شهريه در صورت تمديد سنوات

نامه داخلي دانشگاه  آيين ٢٣ شاکي به موجب دادخواستي ابطال بند :گردش کار
صنعتي اميرکبير در خصوص الزام دانشجويان کارشناسي مشمول آموزش رايگان دولتي 
به پرداخت شهريه در صورت تمديد سنوات را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته 

  :اعالم کرده است که
رساند هيأت رئيسه دانشگاه صنعتي امير کبير رويه  حضار ميـبه است" 

AUT-PR  ٣٠/١٠/١٣٩٦ـ ٨٨٩نامه مصوب جلسه شماره   را بر اساس آيين٣٢٠٩ـ 
 ٢٧/٦/١٣٩٧ آموزشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در تاريخ ريزي برنامهشوراي عالي 

به موجب . شود به تصويب رسانده و اين رويه براي کليه دانشجويان اين دانشگاه اجرا مي
 تحصيالت و نياز به تمديد سنوات بعد از نيم سال  اين رويه در صورت عدم اتمام٢٣بند 

دهم، دانشجويان مشمول آموزش رايگان ملزم به پرداخت هزينه تحصيل، مطابق با 
همچنين به استناد اطالعيه درج شده در وب . مصوبات هيأت رئيسه دانشگاه هستند

اي   بخشنامهکه متن(هاي آزاد و الکترونيک دانشگاه صنعتي اميرکبير  سايت مرکز آموزش
، )که ترتيبات الزم براي درج اين اطالعيه را فراهم کرده است حصول نشده است

 مشمول پرداخت جريمه اضافه ١٠ وبعد از آن از نيمسال ١٣٩٥دانشجويان ورودي سال 
ها را پرداخت  شهريه ساير دوره% ٧٠ بايد معادل ١١ و ١٠هاي  سنوات شده و نيمسال

، )ح(اينکه مطابق بندهاي  با عنايت به. ت کامل پرداخت نمايندنموده و بعد از آن به صور
 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران مصوب ٢٠ماده ) ي(و ) ط(

باشد و  هاي دولتي رايگان مي  مقرر شده تحصيل دانشجويان روزانه در دانشگاه١٣٨٩سال 

شود، از  ز سنوات تحصيلي مالحظه نمياين حکم مطلق بيان شده و دليلي بر انصراف آن ا
 و نيز ١٣٨٤ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال ٤طرفي طبق ماده 

 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت موسوم به ٦٠ماده 
انونگذار دارد هاي اجرايي نياز به حکم يا اذن ق  دريافت هرگونه وجهي توسط دستگاه٢الحاق 

ها واگذار نشده، ضمن درخواست  ابطال مقرره مذکور  و اين اذن از طرف قانونگذار به دانشگاه
  ." صدور حکم بر ورود شکايت به شرح مورد استدعاست٣٢٠٩ـ  AUT-PRدر رويه 

  :متن مقرره مورد شکايت به شرح زير است
  رويه مقررات آموزشي مقطع کارشناسي " 

  ت آموزشيتمديد سنواـ ٢٣
 در صورت عدم اتمام تحصيالت و نياز به تمديد سنوات بعد از نيمسال دهم، 

در صورت موافقت . گردد درخواست دانشجو در کميسيون موارد خاص دانشگاه بررسي مي
در . دانشجويان ذکور مي بايست فرم تمديد سنوات ارفاقي را به تأييد نظام وظيفه برسانند

ل آموزش رايگان موظف به پرداخت هزينه تحصيل، مطابق با اين صورت دانشجويان مشمو
  . " باشند مصوبات هيأت رئيسه دانشگاه مي

  در پاسخ به شکايت مذکور، رئيس دانشگاه صنعتي اميرکبير به موجب اليحه 
  : توضيح داده است که٢٣/٢/١٣٩٩ـ ٢٢٨/١٠شماره 
هاي   دوره٢٤/١٢/١٣٩٣ـ ٢٤٤٧٥٩/٢نامه آموزشي شماره   آيين١٥بر اساس ماده " 

وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، مدت مجاز ) پيوسته و ناپيوسته(کارداني و کارشناسي
و کارشناسي ناپيوسته دو سال و ) اعم از پيوسته و ناپيوسته(هاي کارداني  تحصيل در دوره

 ماده مذکور اعالم گرديده، ١در تبصره . هاي کارشناسي پيوسته چهار سال است در دوره
نشگاه اختيار دارد در شرايط خاص و با تصويب شوراي آموزشي دانشگاه، حداکثر يک دا

هاي کارداني و کارشناسي ناپيوسته و حداکثر دو نيمسال براي دوره  نيمسال براي دوره
چنانچه دانشجو در اين مدت . کارشناسي پيوسته، مدت مجاز تحصيل را افزايش دهد

 ماده فوق اعالم شده ٢تبصرهدر . محروم خواهد شددانش آموخته نشود از ادامه تحصيل 
است که هزينه افزايش سنوات تحصيلي طبق تعرفه مصوب هيأت امناء دانشگاه از 

وزارت علوم، تحقيقات و فناوري طي . شود دانشجويان مشمول آموزش رايگان دريافت مي
صيلي ويژه هاي تح نامه يکپارچه آموزشي دوره  آيين١/٣/١٣٩٧ـ ٤٣٠٦٩/٢نامه شماره 

 اين نامه اعالم ٢ها ابالغ نموده و در بند   دولتي، را به دانشگاه٢ و ١هاي سطح  دانشگاه
هاي  اي نشده است به دانشگاه نامه يکپارچه به آن اشاره شده است موضوعاتي که در آيين

 دولتي، تفويض اختيار گرديده و تصميم گيري در اين موارد با حفظ ٢ و ١سطح 
نامه يکپارچه آموزشي   اين آيين٨در ماده . گويي، بر عهده دانشگاه استمسئوليت پاسخ

اعالم شده است سقف مدت مجاز تحصيل در هر دوره محدود است و با اتمام سنوات 
  .شود مجاز، امکان تحصيل در آن دوره از دانشجو سلب مي
برگرفته از ) ٣٢٠٩ـ  AUT-PR( رويه مقررات آموزشي مقطع کارشناسي 

 به تصويب هيأت رئيسه دانشگاه رسيده ٢٧/٦/١٣٩٧هاي مذکور بوده و در تاريخ  نامه آيين
 سال ٤ اين رويه مدت مجاز تحصيل دانشجو در دوره کارشناسي پيوسته ١١در بند . است

 نيمسال بر اساس مصوبات و مقررات دانشگاه ٢است و اين دوره حداکثر تا )  نيمسال٨(
 هيأت رئيسه دانشگاه، مقرر ٢٦/٤/١٣٩٧بات مورخ بر اساس مصو. قابل افزايش است

 سنوات ١٠ و به بعد وارد نيمسال ١٣٩٥گرديده چنانچه دانشجويان روزانه ورودي 
تحصيلي خود در دوره کارشناسي گردند، بابت هر نيمسال طبق ضوابط تعيين شده 

 ٤ که طي مدت ١٣٩٣ و ١٣٩٢دانشجويان خودگردان ورودي . شهريه پرداخت نمايند
 سنوات خود ٩سال تحصيل خود شهريه ثابت پرداخت مي نمودند، چنانچه وارد نيمسال 
 سال تحصيل ٤و يا باالترگرديدند، بابت هر نيمسال معادل يک هشتم پرداخت شده طي 

 چنانچه وارد ١٣٩٥خود شهريه پرداخت نمايند و دانشجويان روزانه ورودي ماقبل 
کارشناسي گرديدند، بابت هر نيمسال طبق  سنوات تحصيلي خود در دوره ١١نيمسال 

اي  الزم به ذکر است دانشجويان ممتاز دو رشته. ضوابط تعيين شده شهريه پرداخت نمايند
دانشجويان شاهد و . معاف هستند)  نيمسال٢حداکثر (از پرداخت شهريه اضافه سنوات 

با عنايت به . ايثارگر هم نسبت به دانشجويان عادي يک سال سنوات مجاز، بيشتر دارند
مراتب معنونه فوق، از محضر عالي جنابان صدور قرار شايسته مبني بر رد شکايت شاکي، 

  . " باشد مورد استدعا و انتظار مي
 با حضور معاونين ديوان ١٩/١٢/١٣٩٩   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 

د و پس از بحث و عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل ش
  .بررسي با اکثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است
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   هيأت عموميرأي
از آنجا که مصوبه مورد شکايت ناظر به دريافت وجه از دانشجويان است و اين امر 

 شأن ١٣٨٤ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال ٤حسب ماده 
 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز مؤيد ٢٥/١٢/١٣٩٢ ـ ١٣١٨قانونگذاري دارد و رأي 

اين مفهوم است، لذا هيأت رئيسه دانشگاه رأساً امکان تعيين آن را نداشته و مستندي 
 ٢٣بنابراين بند . مبني بر تفويض اختيار از سوي هيأت امناء دانشگاه نيز ارائه نشده است

ظر بر رويه مقررات آموزشي مقطع کارشناسي نامه داخلي دانشگاه صنعتي اميرکبير نا آيين
 و ٨٨ و مواد ١٢ماده ١کننده است و مستند به بند  خارج از حدود اختيارات مقام تصويب

 از تاريخ ١٣٩٢ قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ١٣
  .شود تصويب ابطال مي

  عمومي ديوان عدالت اداريهيأت                                          
 احمد درزي رامندي ـ معاون قضايي ديوان عدالت اداري                                         

  
  ٢٨/٢/١٤٠٠                                                                         ٩٨٠٠٢١٠شماره

  بسمه تعالي
  جناب آقاي اكبرپور

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

 جهت »عمومي  رأي اصالحي هيأت«:  با موضوع٧/١١/١٣٩٩ مورخ ٩٩٠٩٩٧٠٩٠٥٨٢١٦٣٦
  . گردد درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي
  ي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربينمديركل هيأت عمومي و هيأتها

  
  ٩٨٠٠٢١٠: شماره پرونده   ٢/١٦٣٦: شماره دادنامه   ٧/١١/١٣٩٩: تاريخ دادنامه

   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:مرجع رسيدگي
 قانون تشکيالت و آيين ٩٧ماده اعمال تبصره :موضوع شکايت و خواسته

 ـ ١٦٣٦نسبت به دادنامه شماره  ١٣٩٢دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 
   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ٧/١١/١٣٩٩

 آقاي بهمن زبردست به موجب دادخواستي ابطال فرازي از بخشنامه :گردش کار
 سازمان امور مالياتي کشور را در خصوص قابل ٢٨/١٢/١٣٩٧ ـ ١٧٧/٩٧/٢٠٠شماره 

ري در سهام خواستار شده و پس از گذا هاي مرتبط با سرمايه قبول مالياتي نبودن هزينه
طرح موضوع در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، اين هيأت به موجب دادنامه شماره 

با توجه به وجود سهو قلم .  رأي به ابطال فراز مزبور صادر کرده است٧/١١/١٣٩٩ ـ ١٦٣٦
  .شود در بخشي از متن دادنامه مذکور دادنامه اصالحي به شرح زير صادر مي

  
  ي اصالحي هيأت عموميرأ

 ـ ١٦٣٦در متن دادنامه » شوند شناخته مي«اينکه ذکر عبارت  با عنايت به
 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مبتني بر سهو قلم بوده، لذا مستند به ٧/١١/١٣٩٩

 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت ١٢٢ماده و ٩٧مادهحکم مقرر در تبصره 
هاي عمومي و انقالب در   قانون آيين دادرسي دادگاه٣٠٩ماده و ١٣٩٢اداري مصوب سال 

  .گردد اصالح مي» شوند شناخته نمي«، عبارت مذکور به ١٣٧٩امور مدني مصوب سال 
  محمدکاظم بهرامي ـ رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

  
  ١٨/٣/١٤٠٠                                                          دش       /٤٢٤٩/١٤٠٠رهشما

  هاي جديد جهت درج در تقويم رسمي كشور مصوبه تعيين مناسبت
  ) شوراي عالي انقالب فرهنگي٤/٣/١٤٠٠ مورخ ٨٤١مصوب جلسه (

  وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي
  شوراي فرهنگ عمومي

که »  کشوريم رسميد جهت درج در تقوي جديها ن مناسبتييتع«ماده واحده 
شنهاد شماره ي و بنا به پي انقالب فرهنگي عالي شورا٤/٣/١٤٠٠خ  مور٨٤١در جلسه 
ده است، يب رسي به تصوير فرهنگ و ارشاد اسالمي وز١١/١٢/١٣٩٩ مورخ ٢٥٩٢٦٨
  :شود  مي اجرا ابالغيل برايبه شرح ذ
ن ي کشور و همچنيم رسميد جهت درج در تقوي جديها مناسبت ـ ماده واحده«

  :شود  مينييل تعي ذيه شرح بندهاها ب رات در مناسبتيي تغيبرخ

  :شود  مينييم، تعي درج در متن تقويل براي ذيها مناسبت ـ الف
    

 مناسبت خيتار

  فرشيروز ملي ـ ع دستي صنايروز جهان  خرداد٢٠

  اطالعاتي به عنوان روز فناوريالد خوارزميروز م ري ت٢٢

  منايروز بزرگداشت شهدا  مهر٢

 روز سرباز  مهر٤

 يهقيروز بزرگداشت ابوالفضل ب آباناول 

 يروز بزرگداشت ابونصر فاراب ـ روز حکمت و فلسفه ) نوامبر٢١برابر با ( آبان ٣٠

 يروز بزرگداشت رودک ي د٤

 )زهي در هوي و همرزمان ويدحسن علم الهديشهادت س( دانشجويروز شهدا ي د١٦

 يراني اي و نواها به عنوان روز آواهاين اُرموي الديروز وفات صف  بهمن٦

 يروز بزرگداشت محتشم کاشاني ـ نييات آيروز شعر و ادب اول محرم

 به عنوان روز پدر) ع(ين حضرت عليرالمؤمنيالد اميروز م  رجب١٣

 هيفه سجاديبه عنوان روز صح) ع(الد حضرت امام سجاد يروز م  شعبان٥

 آغاز دهه کرامتـ  و روز دختران) س(الد حضرت معصومه يروز م  القعدهياول ذ

 تيآغاز دهه امامت و وال ـ د قربانيد سعيع  الحجهي ذ١٠

 روز نهج البالغه  رمضان١٩

 ماران نادريت از بيروز حما  اسفند٨

 يداري روز مقاومت و پا ـن مرصاديات غرورآفريسالروز عمل  مرداد٥

  
  : يابد مناسبت ذيل از ضميمه تقويم به متن انتقال مي ـ ب
  

 مناسبت خيتار

 ) هـ ش١٣٠٠ (يرزا کوچک خان جنگليسالروز شهادت م   آذر١١

  
  : ابدي  ميريي ذيل تغ عنوان مناسبت ـ ج
  

 مناسبت خيتار

 »امبريزادروز زرتشت پ«به » والدت زرتشت« ني فرورد٦

  
  يس جمهور و رييس شوراي عالي انقالب فرهنگي ـ حسن روحانيئر

  
  ١٨/٣/١٤٠٠                                                          دش       /٤٢٣٥/١٤٠٠رهشما

  مصوبه تمديد عضويت نماينده شوراي عالي انقالب فرهنگي
  در هيأت نظارت بر مطبوعات

  ) شوراي عالي انقالب فرهنگي٤/٣/١٤٠٠ مورخ ٨٤١مصوب جلسه (
  وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي

 در هيأت نظارت بر ي انقالب فرهنگي عاليت نماينده شورايد عضويتمد«مصوبه 
 تصويب  بهي انقالب فرهنگي عالي شورا٤/٣/١٤٠٠ مورخ ٨٤١كه در جلسه » مطبوعات

  :شود شرح ذيل براي اجرا ابالغ مي رسيده است، به
االسالم والمسلمين آقاي دکتر محسن قمي مجدداً براي مدت دو  حجت«
 مطبوعات، ي در هيأت نظارت برعنوان نماينده شوراي عالي انقالب فرهنگ سال به

  .»شود انتخاب مي
  يس جمهور و رييس شوراي عالي انقالب فرهنگي ـ حسن روحانيئر

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


 ٢٢٢٠٦شماره                        WWW.DASTOUR.IR                         ٢٥/٣/١٤٠٠روزنامه رسمي                         WWW.RRK.IR                         ٨صفحه 

  ١٥/٢/١٤٠٠                                                                       ٣٠٠/١٨٦٢٣شماره
اسي هاي اس پيرامون مغايرتشوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوبه 

  طرح تفصيلي با طرح جامع شهر مسجدسليمان
  خوزستاناستان توسعه ريزي و  شوراي برنامه استاندار محترم و رئيس

 مورخ مصوبه ٢٣/١/١٤٠٠ مورخ جلسه در رانيا معماري و شهرسازيشوراي عالي 
هاي  رتيمغا مجموعهرامون يخوزستان پ استان توسعه و يزير برنامه يشورا ۱۳۹۸/١١/١٠

 محور سه از متاثر عمدتا  را کهمانيسل مسجد شهر جامع طرح با يليتفص رحط ياساس
 يده سامان و ينفتهاي  چاه ميدرحرا رييتغ  شهر،اي  هيحاشهاي  سکونتگاه يسامانده

 يبررس موردرا  است بوده يو آلوده نفت يلغزش و يرانشهاي  عرصه رب واقعهاي  سکونتگاه
 شرح بهک  ي شماره يته فنيکم٢٠/١٢/١٣٩٩مورخ ت به صورتجلسه يو ضمن عنا داد قرار

  :نمود ميتصم اتخاذ ريز
   اتيکل •
 سقف با ١٤٠٨ سال به جامع طرح افق شيفزاا بر يمبن ياستان مصوبه با) ١

  .گردد  ميموافقتنفر   ١١١٥٦٢ يتيجمع
  )شهر محدوده از هکتار ٥٥ انتزاع و هکتار ٢٧٢ حدود  الحاق( محدوده خط راتييتغ 

 اي و ينفت يآلودگ يداراهاي  پهنه در واقع ياراض الحاق با مخالفت ضمن) ٢
 در محدوده خط راتييتغ با ،محدوده به شهر شرق در زشير و لغزش معرض درهاي  پهنه

  .دشو  ميموافقت استان توسعه و يزير برنامه يشورا مصوبه مطابقها  بخش ريسا
   ارتش ياراض

 و شهر محدود خط درداخل يبارگذار لقاب ياراض ديشد تيمحدود به توجه با) ٣
 خط بالفصل و داخل در) ارتش( مسلح يروهاين به متعلق يازاراض توجه قابل سطح وجود

 انجام در يطرف از  وباشد  مينيزم نيتامهاي  فرصت محدود از يکي عنوان به  کهمحدوده
 سهم نييتع و الزم يقانون کاروساز يط بدون ارتش به متعلق قطعات از يبعض در يواگذار
 يريگيضمن پ شود  ميمقرر لذا ،است شده هيثانو نيمالک يبرا حقوق جاديا به منجر شهر

 يربط از سوين مرتبط و انعکاس آن به مراجع ذي مسئوليتخلفات صورت گرفته از سو
 نديفرآ اصالح مذکور چالش تيريمد جهت به  ، مسلحيروهاي نيبانيوزارت دفاع و پشت

 سطح در نيزم نيتام و عرضه فرصت مذکور ياراض از استفاده وامور قيتنس و الزم يقانون
 .گردد ارتش با ياستان مراجع توافق مالک ريز چهارچوب شهر

 هکتار ٥١حدود مساحت به روزين هوا به موسوم ياراض نکهيا به توجه باـ ١ـ٣
اند،  ن اساس واگذار شدهي بوده اند و بر هميمسکون يکاربر يدارا يقبل مصوب درمحدوده

 ماده مطابق معابر و يعموم خدمات بابتآنها  عرصه درصد ٧٥/٤٣ حداقل صيتخصلذا 
 .ست ايالزامها  يشهردار قانون ياصالح ١٠١

 يجمهور ارتش توسط شده جاديا تعهدات وها  يرواگذاريسا نکهيا به توجه باـ ٢ـ٣
 هکتار ٨ و همحدود هکتارداخل١٠ شاملهکتار ١٨( خوابگاه به موسوم ياراض در ياسالم
 عمل مالک يقانون ضوابط با  )محدوده از خارج هکتار ١٣(سازي  تانک و )آن از خارج
  : شود  ميمقرر ، ستين منطبق
 يکاربر با هکتار ٨ حدود مساحت به ارتش خوابگاه به موسوم ياراض ماندهيباق  •

  .شوند الحاق محدوده به ينظام
 محدوده به ينظام يکاربر با هکتار ١٣ مساحت بهسازي  تانک به موسوم ياراض  •

  .شوند الحاق شهر
 ١٨يبيتقر مساحت به شهر ازمحدوده روزدرخارجيهوان به موسوم ياراض ماندهيباق •
   .گردد الحاق محدوده به ينظام يباکاربر) ارتش تيدرمالک( هکتار
 در) هکتار ٤٩ حدود مساحت به مجموعا( مذکور موضوع سه در ياراض کل يبرا •

 شهر سهم و ارتش سهم نييتع متضمن يشهرساز طرحها  پادگان انتقال قانون بچهارچو
 است يهيبد.ردي مالک اقدام قرار گ ٥ ماده ونيسيکمب در يد و تصويپس از تائ و هيته

 محاسبه ارتش سهم درقالب ياسالم يجمهور ارتش توسط شده جاديا يقبل تعهدات
  .دش خواهد
   يسات نفتيم چاهها و تاسي حرا•
 مناطق يمل شرکت ٦/٥/٩٤ مورخ ١٢٥٩٣٤/١٠٣/٩٤ شماره نامه به تيعنا با )٤

 تحتهاي  عرصه يبرخ ميحرا حذف اي و کاهش بر يمبن آن، ضمائم و جنوب زيخ نفت
 ينفت ميحرا از شده آزادهاي  محدوده در بنا احداث ضوابط و يکاربر شرکت، آن تيريمد

 از حلقه ٧٣ ميحر که نيا به توجه با نحاليا با.گرفت قرار ديتائ مورد ياستان مصوبه مطابق
 ،اند شده حذف کامل طوره ب متروکههاي  چاه عنوانه ب شهر همحدود در واقعهاي  چاه

 تحت آن بالفصلهاي  عرصه در يشنهاديپ ياراض يکاربر و بنا احداث ضوابط است الزم
 خوزستان يداراستان بحران تيريمد و يريشگيپ ستاد ديتائ به محترم استاندار نظارت
  .شود رسانده
  ناکارمد هاي   محدودهي شهريني  برنامه جامع بازآفر•
 نيتام تياولو با) يدولت غالب تيمالک با( ابيآس چم ياراضسازي  آماده طرح) ٥

 زشير و رانش خطر درمعرض يدراراض ساکن تيجمع ييجاه جاب جهت ازين مورد ياراض
 به و هيته ينفتهاي  يآلودگ يدارا حدودهم در واقع ياراض نيهمچن و ليمس ميحر و

 توافقات از حاصل ياراض درکنار ياراض نيا شود  ميديتاک .برسد ٥ ماده ونيسيکم بيتصو
 يبرا معوض نيزم نيتام منبع نيتر ياصل )٥ بند موضوع(ي اسالم يجمهور ارتش با

 ميمستق ارتنظ و تيمسئول با اقدام نيا جامع برنامهاست  الزم که است مذکور ييجابجا
ن خصوص يدر ا.دبرس استان يشهر ينيبازآفر ستاد ديتائ به رانيا يشهر ينيبازآفر شرکت

 ناظر به ي اقتصاد خرد و کالن منطقه در کنار راهکارهايايمعطوف به اح رياتخاذ تداب
 .باشديژه ميد وي شهر مورد تاکي کالبدي و بهسازينوساز
  ي و گردشگريخيراث تاري م•
 ،يخيتار و يصنعت راثيم از اعم (يثبت يخيتار آثار يتمام هعرص و ميحر) ٦
 يدست عيصنا و يگردشگر،يفرهنگ راثيم کل اداره از استعالم با..) .و يباستانهاي  محوطه
 دستگاه ضوابط به آنها در بنا احداث مقررات و ضوابط و درج يليتفص طرح اسناد در استان
 يراث صنعتي ميند ثبت جهاني شروع  فرآن با توجه بهيهمچن.گردد مستند مذکور يبخش

 يدست عيصنا و يگردشگر،يفرهنگ راثيم کل ادارهدات الزم بر اساس اعالم يشهر تمه
 . در طرح لحاظ گردداستان

 بالقوههاي  تيظرف وجود و مانيمسجدسل يراثيم آثار تعدد به تيعنا با) ٧
 هدف با مانيسل دمسج يگردشگر يموضوع و يموضع طرح هيته شهر، نيا در يگردشگر

  يفرهنگ راثيم کل اداره  توسط شهر نيا ياقتصادهاي  تيظرف توسعه و اشتغال شيافزا
 .باشد  ميديتاک مورد استان يدست عيصنا و يگردشگر
   شبکه معابر•
هاي  تياولو و منابع ديشد يتنگنا وجود با و جلسه به شده هيارا اطالعات مطابق) ٨

 با يشهردار توسط يکي( شهر غرب در جداگانه ريمس دو، شهر داخل بافت در ياساس
 يحال در نيا. باشديم اجرا حال در )يوشهرساز راه وزارت توسط يگريد و دوم بلوار عنوان

 در و شهر ميحر در) يمل و ياستان مصوبه هرگونه بدون( دوم بلوار به موسوم بلوار که ستا
 تيريمد نکهيا از نظر صرف .است شده ينيب شيپ شهر ياجرا حال در کنارگذر با موازات

شوراي عالي  نظر از ،ندارد يبند کمر احداث جهت ميمستق فيتکل شهر ميحر در يشهر
 تيوضع به توجه با و است يوکارشناس يفن هيتوج فاقد محور دو نيا زمان هم احداث
 تياولو از محور دو نيا زمان هم ياجرا قطعا شهر محدوده داخل يمسکون بافت بغرنج
 ادامه روند احداث ييات اجرايد ضمن توقف هرگونه عمليگرد مقررلذا .ستين رداربرخو

 و اتخاذ يشهرساز و راه وزارت نقل  وحمل معاونت يبررس شهر موکول به ي غربيکمربند
  .ن خصوص گردديدر ا ميتصم و ابالغ 
  م شهري حري پهنه بند•
هاي  شبکه م،يحر در واقع يسکونت نقاط يده سامان لحاظ به دشو  ميمقرر) ٩

 خط ميحر و گاز و نفتهاي  چاه ميحر از اعم (ميحرا فيتکل نييتع ،يشهر برون يارتباط
 ميحر يبند پهنه نقشه هيته ،شهر ازين مورد راتيتجه و ساتيتاس ريسا و..) .و يانرژ انتقال
 و يشهرسازشوراي عالي  ١٨/١١/٩٥ مورخ مصوبه درچهارچوب مربوطه ضوابط و شهر

 .رديگ قرار استان يشهرساز و راه کل اداره دردستورکار وقت راسرعد يمعمار
   غيرعامل پدافند •

 و خطرزا مولفه نيچند وجود نهيزم در مانيسل مسجد ژهيو طيشرا به تيعنا با) ١٠
 يبرا الزمهاي  ينيب شيپ انجام ضرورت، شهر ميحر و محدوده در سکونت دکنندهيتهد

د طرح جامع پدافند ي مقرر گردغيرعاملسازمان پدافند  ياعالم آمادگو آنها، با مواجهه
 کشور غيرعامل پدافند سازمان يت  با هماهنگيد فوري شهردر اسرع وقت و باقغيرعامل
 .رديد و ابالغ، مالک اقدام قرار گيه و پس از تائيته خوزستان ياستاندارتوسط 

دستور فرمائيد .شود مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعكاس و اقدام اعالم مي
هاي توسعه و عمران اسناد و  نامه نحوه بررسي و تصويب طرح  آيين٤٢در اجراي ماده 

 طي فرآيند ابالغ  جهتمدارك طرح با اعمال اصالحات مذكور حداكثر ظرف دو ماه آينده
  .به دبيرخانه شوراي عالي ارسال گردد

ـ فرزانه صادقمعاون شهرسازي و معماري و دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري   مالواجرد  ايران 
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