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

  تومان ۴۵۰۰تك شماره 

 نحوه اجراء قانون« الحاقی به  )4( رئیس مجلس شوراي اسالمی موضوع صدر ماده واحده و تبصره    نظریه
  1  هیأت وزیران  ۷/۱۰/۱۴۰۰  » قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران)138(و یکصد  و سی و هشتم ) 85(هشتاد و پنجم  اصول

  کنندگانعالی اداري براي تغییر ماهیت سازمان حمایت مصرفنامه در خصوص اقدام شوراي تصویب
  ۲۱/۹/۱۴۰۰  ها  و تولیدکنندگان و سازمان هدفمندسازي یارانه

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

  سازمان اداري و استخدامی کشور
2  

  ۵/۱۰/۱۴۰۰   کل کشور1400ماده واحده قانون بودجه سال ) 14(نامه اجرایی تبصره  آیین) 3(اصالح ماده 

ـ وزارت امور اقتصادي و دارایی وزارت  ـ وزارت نیرو    نفت 
ـ وزارت جهاد کش   اورزي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

ـ وزارت علوم، تحقیقات    وزارت صنعت، معدن و تجارت 
ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح   و فناوري 

ـ وزارت بهداشت، درمان   وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات 
ـ وزارت میراث  ـ وزارت راه و شهرسازي   و آموزش پزشکی 

ـ    وزارت فرهنگفرهنگی، گردشگري و صنایع دستی 
ـ وزارت دادگستري  و ارشا ـ وزارت کشور    د اسالمی 

سازمان اداري و استخدامی ـ سازمان برنامه و بودجه کشور
ـ بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران   کشور 

2  

 قانون تشکیالت و آیین 91اعمال ماده :  هیأت عمومی دیوان عدالت اداري با موضوع2464رأي شماره 
عمومی دیوان عدالت   هیأت28/11/1399 مورخ 1773ادنامه شمارهدادرسی دیوان عدالت اداري نسبت به د

  سازمان اداري و استخدامی22/3/1390 مورخ6510/90/222اداري و حکم به تأیید اعتبار حقوقی نامه شماره 
   معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت کشور صادر شد7/9/1398ـ 179089  شمارهکشور و بخشنامه

  2  عدالت و سایر مراجع اداريشعب دیوان   ۹/۹/۱۴۰۰

  آموزان  مصوبه شوراي عالی آموزش و پرورش درخصوص تغییر شیوه امتحانات نهایی دانش
ـ 3اي  نظام آموزشی  شاخه فنی و حرفه ـ 3    4  وزارت آموزش و پرورش  ۲۸/۹/۱۴۰۰   به هماهنگ استانی 5 

   مهارتی هاي مصوبه شوراي عالی آموزش و پرورش درخصوص تمدید اجراي رشته
  4  وزارت آموزش و پرورش  ۲۸/۹/۱۴۰۰  مجموعه هشتم شاخه کاردانش 

  
  
  
  

) 4( موضوع صدر ماده واحده و تبصره ی اسالميس مجلس شورای رئ     یهنظر
  )85( هشتاد و پنجم اصولقانون نحوه اجراء «  به یالحاق

  »رانی ای اسالمي جمهوریقانون اساس) 138( و هشتم یکصد و سیو 
                                                                                                                         1     
  

  ٧/١٠/١٤٠٠                                                                    هـ ب/٨٧٣٦٧رهشما
  آقاي دكتر رئيسيوالمسلمين جناب االسالم حضرت حجت

  راني اي اسالمياست محترم جمهورير
 هـ٥٩٠٦٨ت/٥٦٧٣٤نامه هيأت محترم وزيران به شماره  تصويبرونوشتبازگشت به 

، »ه خدمات پستي ارايها از صدور پروانهين حق امتييتع«: وع، موض٠٢/٠٦/١٤٠٠ورخ م
   و»بات دولت با قوانينهيأت بررسي و تطبيق مصو«اتي دمـ و اعالم نظر مقها متعاقب بررسي

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .باشد هاي فوق مربوط به ترتيب درج در روزنامه رسمي كشور مي ـ توضيح اينكه شماره۱

) ٨٥(قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم«الحاقي به ) ٤(مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره
و »  جمهوري اسالمي ايران و اصالحات بعدي قانون اساسي) ١٣٨(و هشتمو يكصد و سي 

  مراتب متضمن اعالم نظر قطعي جهت اقدام الزم در مهلت مقرر  آن،  نامه اجرايي آيين) ١٠(ماده
بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت . گردد قانوني و اعالم نتيجه به اين جانب ابالغ مي

  .االثر خواهد بود خش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغيقانون، آن ب مقرر در 
ز وجه به حساب يث که بدون مصرح بودن به لزوم وارين حيمصوبه از ا» ٢«بندـ ١«

 يا انه خود بابت ارائه پارهي از درآمد سالينه کردن درصديخزانه، دارنده پروانه را موظف به هز
ت ياز فعالين و وصول حق امتيياده واحده قانون اجازه تع با متن مريمغاد، ينما يخدمات م
مصوبه » ٣«بندـ ٢ .باشد يم ـ ١٣٩٢مصوب ـ نه پست و مخابراتي در زميردولتيبخش غ

م مقررات و يک درصد از درآمد دارنده پروانه به عنوان حق سازمان تنظيز يناظر به لزوم وار
قانون مغاير باشد،  ي نمين الزامين چنث که متن قانون متضمين حي، از ايوئيارتباطات راد

 دارندگان ي بدون قائل شدن هرگونه استثناء، تمامينکه قانون استنادينظر به اـ ٣ .است
مصوبه که سازمان مزبور را » ٥«هذا، بنديداند، عل ياز مياالمت پروانه را مکلف به پرداخت حق

 به يردولتي غيه دو کارور پستاز مکلف به دادن خدمات بياالمت افت وجه بابت حقيبدون در
  ». قانون استريمغاد، ينما ي مندرج در متن مصوبه مياسام

  رئيس مجلس شوراي اسالمي ـ محمدباقر قاليباف

 1400 ماه  ديیازدهم شنبه  
 

22369 شماره هفتمسال هفتاد و   

)1493( 

1026 
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  ١/١٠/١٤٠٠                                                          ـ ه٥٩٠٩٠ت/١١٧٩٠٥رهشما
  تیر ماهیی تغيرا بي اداریعاليشورادر خصوص اقدام نامه  تصویب
  ها ارانهی يدکنندگان و سازمان هدفمندسازیکنندگان و تولت مصرفیسازمان حما

 وزارت صنعت، معدن و تجارتیی ـ  و دارايوزارت امور اقتصاد
  کشوری و استخداميسازمان ادار ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

مورخ  ۷۱۲۸۶/۶۱شنهاد شماره ي به پ۲۱/۹/۱۴۰۰ران در جلسه يئت وزيه
ماده ) ۲(تبصره ) ي(بند ) ۹( و به استناد جزء يي و داراي وزارت امور اقتصاد۱۱/۵/۱۴۰۰

 :ب کردي کل کشور تصو۱۴۰۰واحده قانون بودجه سال 
 دکنندگانيکنندگان و تولت مصرفياساسنامه سازمان حما) ۶(و ) ۵(ه مواد ـه بـبا توج

نامه بيها موضوع تصو ارانهي يدسازاساسنامه سازمان هدفمن) ۵(و ماده  ـ ۱۳۵۸مصوب ـ 
ادشده ي يهاارات سازمانيف و اختي، وظا۲۷/۵/۱۳۸۹هـ مورخ ۴۴۲۵۲ت/۱۰۱۹۷۵شماره 
ب وزارت صنعت، معدن و ي محسوب و به ترتيتي و حاکميگذار استيف سيق وظاياز مصاد

 ي و استخدامي سازمان اداريتجارت و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلفند با همکار
 الزم به يشنهادهايه پينامه نسبت به ارابين تصويخ ابالغ ايکشور ظرف سه ماه از تار

  .ندي مذکور اقدام نمايهات سازمانير ماهيي تغي براي اداريعاليشورا
  محمد مخبرجمهور ـ  رئيسمعاون اول 

  
  ٧/١٠/١٤٠٠                                                         ـ ه٥٩٢٦٣ت/١٢١١٦٤رهشما

 1400ماده واحده قانون بودجه سال ) 14(نامه اجرایی تبصره  آیین) 3(ماده اصالح 
  کل کشور

  نفت ـ وزارت نیرو ـ وزارت امور اقتصادي و داراییوزارت 
  وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت جهاد کشاورزي ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

  ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح وزارت علوم، تحقیقات و فناوري 
  وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

  وزارت راه و شهرسازي ـ وزارت میراث فرهنگی، گردشگري و صنایع دستی
ـ سازمان برنامه و بودجه کشور ـ وزارت دادگستري  ـ وزارت کشور    وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 

  سازمان اداري و استخدامی کشور ـ بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران
 مورخ ١٠٧٧٦٧/٨٠ به پيشنهاد شماره ٥/١٠/١٤٠٠وزيران در جلسه ت أهي

 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون ١٨/٧/١٤٠٠
  :اساسي جمهوري اسالمي ايران تصويب كرد

 كل كشور ١٤٠٠ماده واحده قانون بودجه سال ) ١٤(مه اجرايي تبصره نا آيين) ٣(در ماده
ـ مورخ٥٨٨١٨ت/٢٧٠٢٦نامه شماره بموضوع تصوي   .شود حذف مي» )٢٨(، «  عبارت١١/٣/١٤٠٠ه

  محمد مخبرجمهور ـ  رئيسمعاون اول 
  

  ١/١٠/١٤٠٠                                                                          ٠٠٠١٧٦٧شماره
  بسمه تعالي

  جناب آقاي اکبرپور
  مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوري اسالمی ایران رئیس هیأت
 نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامهيك 

 قانون ٩١اعمال ماده «:  با موضوع٩/٩/١٤٠٠ مورخ ١٤٠٠٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٢٤٦٤
 مورخ ١٧٧٣ديوان عدالت اداري نسبت به دادنامه شماره تشكيالت و آيين دادرسي 

 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و حكم به تأييد اعتبار حقوقي نامه ٢٨/١١/١٣٩٩
 سازمان اداري و استخدامي كشور و بخشنامه ٢٢/٣/١٣٩٠ مورخ ٦٥١٠/٩٠/٢٢٢شماره 
» .صادر شد معاون توسعه مديريت و منابع وزارت كشور ٧/٩/١٣٩٨ـ ١٧٩٠٨٩شماره 

  . گردد  در روزنامه رسمي به پيوست ارسال ميجهت درج
ـ    فرد يداهللا اسمعيليمديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري 

  
  ٠٠٠١٧٦٧: رونده پ     شماره2464 :ماره دادنامه   ش   ٩/٩/١٤٠٠: خ دادنامهتاري

   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:مرجع رسیدگی
  رئيس ديوان عدالت اداري  :یشاک

 قانون تشکيالت و آيين ٩١ اعمال مقررات ماده :موضوع شکایت و خواسته
 هيأت ٢٨/١١/١٣٩٩ـ ١٧٧٣دادرسي ديوان عدالت اداري در رابطه با دادنامه شماره 

  عمومي ديوان عدالت اداري 

دبيل ـ کارکنان اداري دفتر نمايندگي ديوان عدالت اداري در استان ار١ :گردش کار
 در دبيرخانه ديوان ٢٦/٢/١٤٠٠ ـ ٢٠٠/٤٨١٢٤/٩٠٠٠اي که به شماره  به موجب نامه

  :اند که عدالت اداري به ثبت رسيده به رئيس ديوان عدالت اداري اعالم کرده
رساند که هيأت عمومي ديوان عدالت اداري طي رأي شماره  به استحضار مي" 
نمايد که نتيجه آن کاهش بخشي از  اي مي  حکم بر ابطال مصوبه٢٨/١١/١٣٩٩ـ ١٧٧٣

هاي اجرايي کشور و از جمله کارکنان  مزاياي دريافتي کارکنان مناطق مرزي دستگاه
دستگاه قضايي بوده است که بدينوسيله ما کارکنان دفتر نمايندگي ديوان عدالت اداري در 

نها و ساير استان اردبيل به نمايندگي از کارکنان مرزي دفاتر نمايندگي در ساير استا
هاي اجرايي مراتب اعتراض خود را به رأي مذکور بر دو مبناي حقوقي و مصالح  دستگاه

سازماني و اجتماعي به شرح آتي اعالم و عاجزانه تقاضا داريم به استناد اختيارات حاصله از 
را صادر   قانون ديوان عدالت اداري، دستور رسيدگي مجدد به دادنامه صدرالذکر٩١ماده 
ييد تا با رسيدگي مجدد و بذل عنايت به مباني مطروحه از ناحيه رياست ديوان و فرما

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مصوبه مذکور لغو و حکم بر تداوم برقراري امتياز 
 ١٩/١٢/١٣٩٩ ـ ١٩٦٠دارد به موجب رأي شماره  مزيد استحضار اعالم مي(مربوطه گردد 

العاده   مصوبه مرتبط با امکان يا جمع امتياز فوقهيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز
براي تعيين امتياز )  قانون مديريت خدمات کشوري٦٥موضوع ماده (مديريت و حق شغل 

ابطال گرديده و )  قانون مديريت خدمات کشوري٦٦موضوع ماده (قابل اعمال حق شاغل 
حق مسئوليت کشور  درصدي افزايش حقوق ساالنه براي کارکنان داراي ٢٥امکان اعمال 

ميسر نگرديده است و اين امر نيز موجب کاهش درصد افزايش حقوق کارکنان گرديده 
  :اما مباني استدالل کارکنان) است

استدالل اصلي رأي بر عدم وجود مبناي قانوني براي تعميم و شمول : مبناي حقوقي
اطق مرزي است  قانون مديريت خدمات کشوري براي کليه من٦٨ ماده ١العاده بند  فوق

رساند مرجع تشخيص مناطق کمتر توسعه يافته و بد آب و  که در اين رابطه به استحضار مي
 قانون مديريت خدمات کشوري با پيشنهاد سازمان برنامه و ٦٨ ماده ١هواي موضوع بند 

جمهور در کارگروه   مصوبه نمايندگان منتخب رئيس٥باشد و بند  بودجه، هيأت وزيران مي
نيز به صورت ضمني مرزي ) ٣١/٥/١٣٨٩ ـ ٥٤٤٨٠٩ت/١٢٠٥٦٩مصوبه شماره (اشتغال 

هاي محروميت و توسعه نيافتگي تلقي کرده و در واقع موخر بودن مصوبه  بودن را از شاخصه
 هـ٣٦٠٩٥ت/٧٦٢٩٤ و ١٤/١/١٣٧٤هـ ـ ٥١٥ت/٢٠٢٧٢هاي شماره  کارگروه نسبت به مصوبه

 ١/٣/١٣٩٩ ـ ٥٦١١٦٥ت/٢٤٣٨صوبه که البته طي م( هيأت وزيران ١٠/٤/١٣٨٨ـ 
 در خصوص مناطق کمتر توسعه يافته در طول برنامه ٨٨ و ٧٤هاي سالهاي  نامه تصويب

هايي  و در واقع نقاط مرزي بر اساس شاخص) هشتم توسعه  نيز معتبر اعالم شده است
نظير سطوح مرزي، سطح توسعه مناطق مرزي، تاثيرپذيري مناطق از مرز در مسائل 

گيرند و به بيان  ي، اقتصادي و امنيتي در سطوحي از کمتر توسعه يافتگي قرار مياجتماع
ديگر نفس قرار گرفتن در مناطق مرزي نوعي محروميت و کمتر توسعه يافتگي تلقي و با 
فلسفه نگهداشت نيروي انساني در مـرزها اين امتياز مشمول گرديده و جـايي که قوانين 

. شود که مقررات قانوني نيز به نفع کارکنان تفسير گردد  ميگردد، نفع متهم تفسير مي به
باشد و مرجع  باشد و غيرقانوني نمي  قانون مديريت مي٦٨ ماده ١يعني مستند شمول بند 

باشد که اين مرجع نيز با  هاي کمتر توسعه يافتگي نيز هيأت وزيران مي تشخيص شاخص
 با شمول آن مخالفتي نکرده است تلقي مرزي بودن به عنوان سحطي از توسعه نيافتگي

هاي اقتصادي، فاکتورهاي مرزي بودن  لذا خواهشمند است با اين تفسير و در کنار شاخص
  .هاي کمتر توسعه يافته قلمداد و اين رأي هيأت عمومي لغو گردد نيز جزء شاخصه

شک مصلحت عنصر اثر گذار و مهمي در  بي: ـ مبناي مصالح سازماني و اجتماعي٢
اي که  باشد به گونه هاي مراجع قانوني به ويژه در نظام مقدس اسالمي مي  گيريتصميم

دهند و  رهبري معظم انقالب عنصر مصلحت را در کنار دو عنصر عزت و حکمت قرار مي
وجود مجموع تشخيص مصلحت نظام به عنوان مرجعي باالتر از مرجع قانونگذاري و وضع 

اعم از ( تصميمات ريشه در مصالح بخشي و ملي دارد بسياري از قوانين و اتخاذ بسياري از
شک با لحاظ تورم لجام  و بي) مصالح اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي، سياسي، امنيتي و غيره

العاده براي چند صدهزار  گسيخته و فشارهاي شديد اقتصادي بر کارکنان، حذف اين فوق
تمام فشارهاي داخلي و باشد و وقتي با وصف  نفر از کارکنان دولت به مصلحت نمي

خارجي، کارکنان دلسوز و انقالب برخالف تصور دشمنان و معاندان و برخالف شرايط و 
هاي مختلف  تصور ناشي از اين فشارها از حضور مستمر و انقالبي و با شکوه در صحنه

نمايند و در سوال از چرايي عدم دلسردي و حضور  سياسي، اجتماعي و انتخاباتي دريغ نمي
هاي مختلف، علت حضور را مصلحت نظام و انقالب و کشور عنوان  ايمان در صحنهبا 
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هاي کمتر توسعه يافتگي و  دارند، اغماض ديوان و تفسير موسع ديوان از شاخص مي
شمول مناطق کمتر توسعه يافته به مناطق مرزي قطعاً به مصلحت بوده و معترضي 

جدانه و بيش از پيش کارکنان  جهادي و مشتالنخواهد داشت و موجب دلگرمي و 
الذکر عاجزانه استدعا دارد عنايت  لذا با عنايت به موارد فوق. مناطق مرزي خواهد شد

فرموده و براي رفع دغدغه کارکنان مرزي دولت به ويژه کارکنان تالشگر دستگاه قضايي 
سير که شبانـه روز با روحيه جـهادي و انقالبي همراه خستگي ناپذير حضرتعالي در م

رهبري معظم انقالب و رويکرد تحولي قوه قضاييه به ويژه سند تحول  بيانيه گام دوم
 قانون ديوان عدالت اداري ٩١قضايي هستند دستور فرماييد رأي مذکور به استناد ماده 

   " .مجدداً مورد بررسي قرار گرفته  وتصميم شايسته متناسب با موارد اعالم اتخاذ گردد
يون بهداشت و درمان و رئيس مجمع نمايندگان خراسان ـ نايب رئيس کميس٢

 ٢٩/٢/١٤٠٠ـ ١٠٢٧٥٧٢شمالي در مجلس شوراي اسالمي نيز به موجب نامه شماره 
  :اعالم کرده است که

 محروميت شمالي به لحاظ عقب ماندگي و طور که مستحضر هستيد استان خراسان همان" 
ي مرزي با کشور ترکمنستان در زمره جزء استانهاي محروم کشور بوده و به دليل همجوار

 وزارت ٢/٧/١٣٩٨ ـ ١٣٠٩٨٨لذا بر اساس مصوبه شماره . استانهاي مرزنشين قرار دارد
هاي دولتي با توجه به داشتن مرز مشترک با کشورهاي  کشور، کارمندان و کارکنان بخش

اند، ولي   بودهمند بهره) حق مرزي(العاده مناطق کمتر توسعه يافته  همسايه، از دريافت فوق
طبق رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري حق مرزي از احکام کارمندان دولت حذف 

مستدعي است با عنايت به اينکه پرداخت . شده و باعث ايجاد نارضايتي گرديده است
العاده مناطق مرزي باعث ايجاد انگيزه بيشتر و ماندگاري آنها در شهرهاي مرزنشين و  فوق

باشد و همچنين با توجه به وضع بد اقتصادي، تورم افسار  اين مناطق ميخدمت به مردم 
گسيخته و کمک به معيشت آنها، تقاضاي بررسي مجدد و ابطال رأي هيأت عمومي ديوان 

   " . جهت توقف رأي مذکور را دارم٩١با اعمال ماده 
ـ رئيس فراکسيون مرزنشينان مجلس شوراي اسالمي نيز به موجب نامه شماره ٣

  : اعالم کرده است که٢١/٢/١٤٠٠ـ ١٠٢١٤٧٤
 استان مرزي ١٦ نماينده مجلس از ١٣٨فراکسيون مرزنشينان که با عضويت " 

هاي اجرايي،  افزايي و تعامل با دستگاه باشد که با هم  کشور تشکيل شده در صدد مي
هاي  نامه هاي حمايتي آنها با تنقيح قـوانين و آيين ها و برنامه  و انتظامي از طرحامنيتي

 مندي از ظرفيت مرزهاي مربوطه نسبت به تأمين معيشت و اشتغال مرزنشينان با بهره
هاي ظالمانه استکبار جهاني اقدام   کشور همسايه در مقابله با تحريم١٥گسترده کشور با 

 با عنايت به محروميت مضاعف در اکثر مناطق مرزي کشور دستور لذا انتظار است. نمايد
 هيأت عمومي ٢٨/١١/١٣٩٩ـ ١٧٧٣فرماييد اقدام عاجل و موثر بر لغو دادنامه شماره 

   " .العاده مرزي کارکنان دولت مبذول گردد ديوان عدالت اداري و برقراري فوق
دالت اداري به  هيأت عمومي ديوان ع٢٨/١١/١٣٩٩ـ ١٧٧٣ـ متن رأي شماره ٤

  :شرح زير است
مديريت خدمات کشوري مصوب سال   قانون٦٨ ماده ١بند : اوالً  با عنايت به اينکه" 
باشد که فهرست  العاده مناطق کمتر توسعه يافته و بدي آب و هوا مي  مربوط به فوق١٣٨٦

 هيأت وزيران ١٠/٤/١٣٨٨ هـ ـ ٣٦٠٩٥ت/٧٦٢٩٤نامه شماره  آن به موجب تصويب
نامه شماره  شده است و متفاوت از فهرست مناطق مرزي موضوع تصويبتعيين 
 قانون مذکور ٧٨به موجب ماده : ثانياً  .است   هيأت وزيران ١٤/١/١٣٧٤ ـ ٥١٥ت/٢٠٢٧٢

کليه مباني پرداخت خارج از ضوابط و مقررات فصل دهم آن قانون لغو گرديده است و 
هر چند (حاضر در قوانين وجود ندارد اي جهت خدمت در مناطق مرزي در حال  العاده فوق

 ٦٨ ماده ١ممکن است برخي از مناطق مرزي به علت کمتر توسعه يافته بودن مشمول بند
 ـ ٣٦٠٩٥ت/١٢٠٥٦٩ مصوبه ٥تبصره بند : ثالثاً). قانون مديريت خدمات کشوري باشند

هر  نمايندگان ويژه رييس جمهور در کارگروه انتقال کارکنان دولت از ش٣١/٥/١٣٨٩
العاده مناطق کمتر توسعه يافته و بدي آب   درصد پرداخت فوق١٠٠تهران که مقرر داشته 

کارکنان متقاضي انتقال و همچنين کارمندان مستقر در مناطق مرزي   و هوا را به 
 قانون اساسي به جهت مغايرت با قانون قابل ترتيب اثر ١٧٠پرداخت شود، مستند به اصل 

هاي مـورد شکايت به جهت اينکه مناطق مرزي را صرف  ن مقررهباشد، بنابراي دادن نمي
نظر از اينکه جـزء فهرست مناطق کمتر توسعه يافته وبدي آب و هوا باشند يا خير، 

 قانون مديريت خدمات ٦٨ ماده ١العاده مذکور در بند  مشمول دريافت حداکثر فوق
 قانون ٨٨ و ماده ١٢ ماده ١اند، مغاير با قانون است و مستند به بند  کشوري دانسته

   " .شود  مي ابطال١٣٩٢تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 

 ٢٨/٣/١٤٠٠ ـ معاون نظارت و بازرسي ديوان عدالت اداري به موجب گزارش مورخ ٥
 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري نسبت به رأي ٩١اعمال مقررات ماده 

  :کند به شرح و استدالل زير به رئيس ديوان عدالت اداري پيشنهاد ميمذکور را 
 رئيس حوزه ٨/٣/١٤٠٠ ـ ١٠٠/١٧٥٣/٩٠٠احتراماً در خصوص نامه شماره   " 

 نائب رئيس ٢٩/٢/١٤٠٠ـ ١٠٢٧٥٧٢رياست قوه قضاييه منضم به تصوير نامه شماره 
يندگان خراسان کميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسالمي و رئيس مجمع نما

 رئيس فراکسيون مرزنشينان مجلس ٢١/٢/١٤٠٠ـ ١٠٢١٤٧٤شمالي و نامه شماره 
 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان ٩١شوراي اسالمي مبني بر درخواست اعمال ماده 

 هيأت عمومي ديوان عدالت ٢٨/١١/١٣٩٩ـ ١٧٧٣عدالت اداري نسبت به دادنامه شماره 
ـ ابطال نامه ١شاکي پرونده درخواست خود را مبني بر : درسان اداري به استحضار مي

ـ ابطال ٢ سازمان اداري و استخدامي کشور ٢٢/٣/١٣٩٠ـ ٦٥١٠/٩٠/٢٢٢شماره 
 معاون توسعه مديريت و منابع وزارت کشور ٧/٩/١٣٩٨ ـ ١٧٩٠٨٩بخشنامه شماره 
ستخدامي  سازمان اداري و ا٢٢/٣/١٣٩٠ـ ٦٥١٠/٩٠/٢٢٢نامه شماره . تقديم نموده است

 ٧/٣/١٣٩٠ مورخ ٢٨٠ ـ ٤٨١٩احتراماً بازگشت به نامه شماره «: کشور مقرر داشته است
 ١٤/١/١٣٧٤هـ ـ ٥١٥ت/٢٠٢٧٢فهرست مناطق مرزي طي مصوبه شماره : دارد اعالم مي

هيأت وزيران تعيين گرديده است، بنابراين کارمندان شاغل در فهرست مناطق مرزي در 
ن ـ ٤٤٨٠٩ت/١٢٠٥٦٩ مصوبه شماره ٥ز تسهيالت بند توانند ا مصوبه مذکور مي

العاده مناطق محروم و کمتر توسعه يافته با   کارگروه انتقال، معادل فوق٣١/٥/١٣٨٩
  .»مند گردند رعايت ساير مقررات بهره

 در ارتباط با دستورالعمل«: دارد  نيز اشعار مي٧/٩/١٣٩٨ـ  ١٧٩٠٨٩بخشنامه شماره 
نامه اجرايي قانون تعاريف و   وزارت متبوع، موضوع آيين٢/٧/١٣٩٨ ـ ١٣٠٩٨٨شماره 

و تعيين نقاط مرزي کشور و با استناد به  ١٣٦٣ضوابط تقسيمات کشوري مصوب سال 
العاده   فوق١/٤/١٣٩١ هيأت وزيران از تاريخ ٧/٤/١٣٩١ـ ٤٨٠٩٣ت/٦٥٦٤٧مصوبه شماره 

 و ١٤/١/١٣٧٤ـ  ٥١٥ت/٢٠٢٧٢هاي شماره  مناطق کمتر توسعه يافته موضوع مصوبه
 هيأت و زيران و دستورالعمل تعيين نقاط مرزي ١٠/٤/١٣٨٨ ـ ٣٦٠٩٥ت/٧٦٢٩٤شماره 

هاي  وزارت متبوع به منظور ايجاد وحدت رويه در شيوه اجرا و پرداخت توسط دستگاه
اجرايي کليه سازمانها و ادارات دولتي مستقر در مناطق مرزي کشور در استانهاي گروه 

شهرستان مرزي بر اساس مفاد بخشنامه شماره ) ب( براي گروه بخش مرزي و) الف(
العاده   سازمان اداري و استخدامي کشور مبناي پرداخت فوق١١/٨/١٣٨٩ ـ ٤١٧٢٢/٢٠٠

 همين دستورالعمل در استان ١ضمن اينکه بر اساس تبصره. باشد مناطق کمتر توسعه يافته مي
  .»آستارا نقطه مرزي تعيين شده استگيالن کليه نقاط شهري و روستايي تابع شهرستان 

 ٢٨/١١/١٣٩٩ـ ١٧٧٣ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري طي دادنامه شماره 
 قانون مديريت خدمات کشوري ٦٨ ماده ١بند : با عنايت به اينکه اوالً«: مستدل به اينکه

العاده مناطق کمتر توسعه يافته و بدي آب و هوا   مربوط به فوق١٣٨٦مصوب سال 
 ١٠/٤/١٣٨٨هـ ـ ٣٦٠٩٥ت/٧٦٢٩٤نامه شماره  د که فهرست آن به موجب تصويبباش مي

نامه  هيأت وزيران تعيين شده است و متفاوت از فهرست مناطق مرزي موضوع تصويب
 قانون ٧٨به موجب ماده : ثانياً.  هيأت وزيران است١٤/١/١٣٧٤ ـ ٥١٥ت/٢٠٢٧٢شماره 

ررات فصل دهم آن قانون لغو گرديده مذکور کليه مباني پرداخت خارج از ضوابط و مق
اي جهت خدمت در مناطق مرزي در حال حاضر در قوانين وجود ندارد  العاده است و فوق

هر چند ممکن است برخي از مناطق مرزي به علت کمتر توسعه يافته بودن مشمول (
 مصوبه ٥تبصره بند : ثالثاً).  قانون مديريت خدمات کشوري باشند٦٨ ماده ١بند

جمهور در کارگروه انتقال   نمايندگان ويژه رئيس٣١/٥/١٣٨٩ ـ ٣٦٠٩٥ت/١٢٠٥٦٩
العاده مناطق کمتر   درصد پرداخت فوق١٠٠کارکنان دولت از شهر تهران که مقرر داشته 

توسعه يافته و بدي آب و هوا را به کارکنان متقاضي انتقال و همچنين کارمنـدان مستقر 
 قانون اساسي به جهت مغايرت با ١٧٠ به اصل در مناطق مـرزي پرداخت شود، مستند

هاي مورد شکايت به جهت اينکه  باشد، بنابراين مقرره ترتيب اثر دادن نمي قانون قابل
مناطق مرزي را صرف نظر از اينکه جزء فهرست مناطق کمتر توسعه يافته و بدي آب و 

 قانون ٦٨ ماده ١ العاده مذکور در بند هوا باشند يا خير، مشمول دريافت حداکثر فوق
 و ماده ١٢ ماده ١اند، مغاير با قانون است و مستند به بند  مديريت خدمات کشوري دانسته

 ابطال ١٣٩٢ قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ٨٨
 سازمان اداري و ٢٢/٣/١٣٩٠ـ ٦٥١٠/٩٠/٢٢٢نسبت به ابطال نامه شماره » شود مي

 معاون توسعه مديريت و منابع ٧/٩/١٣٩٨ ـ ١٧٩٠٨٩خشنامه شماره استخدامي کشور و ب
  .وزارت کشور اقدام نموده است
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 قانون اساسي در متن رأي هيأت عمومي ١٧٠ـ استناد به اصل ١ با توجه به اينکه 
 مصوبه کارگروه انتقال ٥بدون ذکر ادله و مستندات قانوني صورت گرفته است و بند 

 موضوع تصميم نمايندگان ٣١/٥/١٣٨٩ن ـ ٤٤٨٠٩ت/١٢٠٥٦٩کارکنان دولت به شماره 
جمهور در کارگروه انتقال مادامي که ابطال نشده است داراي اعتبار قانوني  ويژه رئيس

 ٦٨ ماده ١ـ مضاف بر اينکه تعيين مناطق کمتر توسعه يافته مطابق ذيل بند ٢. است
ده است و مطابق قانون مديريت خدمات کشوري بر عهده هيأت وزيران گذاشته ش

الذکر، مصوبه هيأت وزيران پرداخت گرفته است لذا پرداخت  مستندات قانوني فوق
العاده مناطق کمتر توسعه يافته به کارمندان شاغل در مناطق مرزي در حدود  فوق

گردد، بنابراين  اختيارات هيأت وزيران بوده و تخلفي از قوانين و مقررات مالحظه نمي
ون تشکيالت و آين دادرسي ديوان عدالت اداري نسبت به دادنامه  قان٩١اعمال ماده 

  " . مورد پيشنهاد است٢٨/١١/١٣٩٩ـ ١٧٧٣شماره 
 ـ رئيس ديوان عدالت اداري پس از مالحظه گزارش معاون نظارت و بازرسي ٦

ديوان عدالت اداري موضوع را جهت بررسي به هيأت تخصصي استخدامي ديوان 
 قانون ٩١حظه نظر اکثريت هيأت مذکور، در اجراي ماده عدالت اداري و پس از مال

تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري موضوع را به هيأت عمومي ديوان 
  . کند عدالت اداري ارجاع مي

 با حضور رئيس و معاونين ٩/٩/١٤٠٠هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 
ادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و د

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

   هیأت عمومیرأي
نامه اعطاي تسهيالت به کارکنان   آيين۱۰صرف نظر از اينکه به موجب ماده 

 ـ هـ۵۴۳۵۷ت/۹۸۷۰۴نامه شماره  موضوع تصويب(متقاضي انتقال از تهران و کالنشهرها 
مصوبات و تصميمات کارگروه انتقال کارکنان دولت تمامي ) هيأت وزيران ٢/٩/١٣٩٩

مقررات ابطال شده به موجب : اوالًاز شهر تهران لغو شده است، ولي با توجه به اينکه 
مستقالً در  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ٢٨/١١/١٣٩٩ ـ ۱۷۷۳دادنامه شماره 

 در قانون اساسي ۱۷۰استناد به اصل : ثانياً نبوده و ييالزم االجرامقام بيان احکام 
 ۳۶۰۹۵ت /۱۲۰۵۶۹ مصوبه شماره ۵دادنامه يادشده که به از اثر انداختن تبصره بند 

جمهور در کارگروه انتقال کارکنان دولت از شهر  نمايندگان ويژه رئيس ٣١/٥/١٣٨٩ـ 
 از مناطق مرزي جزء برخي: ثالثاًو است تهران منجر شده، مبناي حقوقي نداشته 

هاي  العاده  و در اين صورت مشمول دريافت فوقمناطق کمتر توسعه يافته نيز هستند
 بنابراين ،گيرند  قانون مديريت خدمات کشوري قرار مي٦٨ ماده ١موضوع بند 

هيأت عمومي ديوان  ٢٨/١١/١٣٩٩ ـ ۱۷۷۳ شماره رأي برمبناي داليل مذکور،
سازمان  ٢٢/٣/١٣٩٠ـ ٦٥١٠/٩٠/٢٢٢نامه شماره ل  که در مقام ابطاعدالت اداري

معاون توسعه  ٧/٩/١٣٩٨ ـ ۱۷۹۰۸۹اداري و استخدامي کشور و بخشنامه شماره 
مبتني بر اشتباه و مغاير با قانون است و  صادر شده،مديريت و منابع وزارت کشور 

 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ٩١برمبناي جواز حاصل از حکـم مقرر در مـاده 
 تأييد اعتبار حکم بهرأي مزبور  ، ضمن نقض١٣٩٢ مصـوب سال ديوان عدالت اداري

سازمان اداري و استخدامي کشور و  ٢٢/٣/١٣٩٠ـ ٦٥١٠/٩٠/٢٢٢نامه شماره حقوقي 
 معاون توسعه مديريت و منابع وزارت کشور ٧/٩/١٣٩٨ ـ ۱۷۹۰۸۹بخشنامه شماره 

  .شود صادر مي
  حكمتعلي مظفريداري ـ رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت ا

  
  ٢٨/٩/١٤٠٠                                                                     ١٢١٦٢٩/١٢٠رهشما

  جناب آقاي دکتر ساکی
  رئیس محترم مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی

 ٦/١١/١٣٩٩ شوراي عالي آموزش و پرورش تاريخ ٩٨٦به استناد مصوبه جلسه 
ي اختيار تصويب برخي از مقررات به كميسيون معين شوراي عالي موضوع واگذار

 كميسيون معين شوراي عالي ٤٣آموزش و پرورش، به پيوست تصوير مصوبه جلسه 
آموزان  تغيير شيوه امتحانات نهايي دانش« موضوع ٧/٩/١٤٠٠آموزش و پرورش تاريخ 

راي ابالغ و اجرا ب»  به هماهنگ استاني٥ـ ٣ـ٣اي نظام آموزشي  شاخه فني و حرفه
  . شود ارسال مي

  دبير كل شوراي عالي آموزش و پرورش ـ محمود اماني

  يا  و حرفهیآموزان شاخه فن  دانشییوه امتحانات نهایر شییتغ
ـ 3 ی نظام آموزش ـ 3     یبه هماهنگ استان  5 

  
جلسه کمیسیون معین شوراي عالی آموزش و پرورش ) 43( چهل و سومین مصوب

  7/9/1400تاریخ
  موضوع۶/۱۱/۹۹خ يآموزش و پرورش تارعالي  شوراي  ۹۸۶به استناد مصوبه جلسه 

 آموزش و يعال  ين شورايون معيسي از مقررات به کميب برخيار تصوي اختيواگذار«
 نظام يا حرفه و يفن شاخه آموزان  دانشييدارد امتحانات نها يون مقرر ميسي، کم»پرورش
  ين شورايون معيسيجلسه کم) ۳۸(نيو هشتم ي، موضوع مصوبه س۵ـ ۳ـ۳ يآموزش

، به صورت يابي، مطابق اصول سنجش و ارزش۱۹/۱۱/۹۹خ ي آموزش و پرورش تاريعال
  .انجام شود) ح در مدرسهي سواالت توسط استان و اجرا و تصحيطراح(يهماهنگ استان
 نظام يا حرفه و يفن شاخه آموزان دانش ييامتحانات نها وهير شيي تغ:موضوع

شوراي ن يون معيسين جلسه کميدر چهل و سوم ،ياستان هماهنگ به ۵ ـ۳ـ۳ يشآموز
  .ديب رسي، به تصو۷/۹/۱۴۰۰خ يآموزش و پرورش تارعالي  

  دبير كل شوراي عالي آموزش و پرورش ـ محمود اماني            
  

 به ۵ ـ۳ـ۳ يآموزش نظام يا حرفه و يفن شاخه آموزان دانش ييامتحانات نها وهيش رييتغ
  .د است، به اجرا گذاشته شودييمورد تأ ،ياستان هماهنگ

  وزير آموزش و پرورش ـ يوسف نوري
  

  ٢٨/٩/١٤٠٠                                                                     ١٢١٦٣٠/١٢٠رهشما
  جناب آقاي کمرئی

  معاون محترم آموزش متوسطه
 ٦/١١/١٣٩٩آموزش و پرورش تاريخ  شوراي عالي ٩٨٦به استناد مصوبه جلسه 

موضوع واگذاري اختيار تصويب برخي از مقررات به كميسيون معين شوراي عالي آموزش 
 كميسيون معين شوراي عالي آموزش و ٤٣و پرورش، به پيوست تصوير مصوبه جلسه 

هاي مهارتي مجموعه هشتم شاخه  تمديد اجراي رشته« موضوع ٧/٩/١٤٠٠پرورش تاريخ 
   .شود براي ابالغ و اجرا ارسال مي) ١٩/٣/١٣٩٩ كميسيون معين تاريخ ٢٨جلسه همصوب (»كاردانش

  دبير كل شوراي عالي آموزش و پرورش ـ محمود اماني
  

   مجموعه هشتم شاخه کاردانش ی مهارتيها  رشتهيد اجرایتمد
  آموزشعالي  شوراي ن يون معيسيکم) ۲۸(ست و هشت يموضوع مصوبه جلسه ب(

  )         ۱۹/۳/۱۳۹۹خ ي و پرورش تار
  

جلسه کمیسیون معین شوراي عالی آموزش و پرورش ) 43( چهل و سومین مصوب
  7/9/1400تاریخ

 ٦/١١/١٣٩٩خ يآموزش و پرورش تارعالي  شوراي  ٩٨٦به استناد مصوبه جلسه 
 ي عالين شورايون معيسي از مقررات به کميب برخيار تصوي اختيواگذار«موضوع 

 ين، صرفاً برايون معيسيکم) ٢٨(ست و هشت ي مصوبه جلسه بياجرا، »آموزش و پرورش
، ١٤٠١ـ١٤٠٢ يليان سال تحصيهشتم شاخه کاردانش تا پا  مجموعهيمهارت يها رشته
  . شود يد ميتمد

آموزان،  ل از دانشين قبيل اي در مورد ادامه تحصيريگ ميپس از اتمام مهلت فوق، تصم
  . خواهد بودي نواح و پرورش مناطق وون خاص ادارات آموزش يسيبه عهده کم

 موضوع کاردانش شاخه هشتم مجموعه يمهارت يها رشته ياجرا دي تمد:موضوع
 خيتار پرورش و آموزش يعال  يشورا نيمع ونيسيکم) ٢٨ (هشت و ستيب جلسه مصوبه

 آموزش و پرورش يعال  ين شورايون معيسين جلسه کمي، در چهل و سوم١٩/٣/١٣٩٩
  .ديب رسي به تصو،٧/٩/١٤٠٠خ يتار

  دبير كل شوراي عالي آموزش و پرورش ـ محمود اماني
  

 مصوبه موضوع کاردانش شاخه هشتم مجموعه يمهارت يها رشته ياجرا ديتمد
 خيتار پرورش و آموزشعالي  شوراي  نيمع ونيسيکم) ٢٨ (هشت و ستيب جلسه

  .د است، به اجرا گذاشته شوديي، مورد تأ١٩/٣/١٣٩٩
  رورش ـ يوسف نوريوزير آموزش و پ
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