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  روزنامه رسمي۱۹/۱/۱۳۹۳ ـ ۲۰۱۲۲نقل از شماره  
 ١٦/١/١٣٩٣                                   ـ                              ه٥٠٤١٦ت/٨٣٥شماره

  وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت امور اقتصادي ودارایی ـ وزارت نفت ـ وزارت نیرو 
  کشاورزي رت کشور ـ وزارت راه و شهرسازي ـ وزارت جهادوزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزا

  جمهور ریزي و نظارت راهبردي رئیس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ معاونت برنامه
ريزي و   به پيشنهاد مشترك معاونت برنامه١٠/١/١٣٩٣هيأت وزيران در جلسه مورخ 

ادي و دارايي، نفت، نيرو و هاي امور اقتص جمهور و وزارتخانه  راهبردي رئيسنظارت
  كل كشور،١٣٩٣قانون بودجه سال ) ٢١(معدن و تجارت و به استناد تبصره ، صنعت
  : اجرايي تبصره يادشده را به شرح زير تصويب كردنامه آيين

  
   کل کشور1393قانون بودجه سال ) 21(نامه اجرایی تبصره  ینآی
  :رود ني مشروح زير به كار مي در معانامه  آيين اصطالحات مندرج در اينـ1ماده

كميته (خانوارهاي تحت پوشش نهادهاي حمايتي : الف ـ خانوارهاي تحت حمايت
و خانوارهايي كه به تشخيص نهادهاي ) و سازمان بهزيستي كشور) ره( امداد امام خميني

حمايتي و تأييد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي قادر به تأمين حداقل نيازهاي اساسي 
  .ندگي نباشندز

درخواست سرپرست خانوارهاي نيازمند و ) فرم(كاربرگ : نام ثبت) فرم(ب ـ كاربرگ 
  متقاضي دريافت يارانه

  ها ستاد هدفمندسازي يارانه: ج ـ ستاد
  .ها سازمان هدفمندسازي يارانه: د ـ سازمان
  جمهور ريزي و نظارت راهبردي رئيس معاونت برنامه: هـ ـ معاونت

) ٣(و ) ١(هاي موضوع مواد   منابع حاصل از افزايش قيمت١٣٩٣ل  در ساـ2ماده
ها به شرح مصوبات هيئت وزيران، در قالب ساز و كارها و الزامات  هدفمندسازي يارانهقانون 

  :شود داري كل كشور واريز مي به ترتيب ذيل وصول و به خزانه
ماه قبل را هاي پااليش نفت موظفند تا بيستم هر ماه درآمد يك  الف ـ شركت

) الف (بند) ٣(به ازاي تحويل هر بشكه نفت خام و ميعانات گازي برابر ارقامي كه براساس جزء 
شود، از طريق شركت ملي   كل كشور تعيين مي١٣٩٣قانون بودجه سال ) ٢(تبصره 

داري  اي كه نزد خزانه هاي نفتي به حساب يا حسابهاي جداگانه پااليش و پخش فرآورده
  .شود، واريز نمايند همين منظور افتتاح ميكل كشور به 

ب ـ شركت ملي گاز ايران مكلف است به ازاي هر متر مكعب گاز فروخته شده در 
ريال را به حسابي كه ) ٩٧٧(معادل ) ها بدون احتساب گاز مصرفي نيروگاه(داخل كشور 

  .شود، واريز نمايد توسط خزانه افتتاح مي



 

ـ ۲ ـ 

ربط به ازاي هر كيلو وات  هاي ذي ق شركتج ـ وزارت نيرو موظف است از طري
ريال به حسابي كه توسط ) ١٦٤(ساعت برق مصرفي كليه مشتركين و برق صادراتي مبلغ 

  .شود، واريز نمايد خزانه افتتاح مي
ريال در ازاي فروش هر كيلووات ساعت برق مصرفي كليه ) ٦٢( معادل تبصره ـ

ي حمايت از واحدهاي توليد برق و آب مشتركين و برق صادراتي واريزي به خزانه برا
  .گيرد  اختيار وزارت نيرو قرار ميدر

ميليارد ريال از محل يارانه نان، برق و ساير كاالها و خدمات ) ١١٢٠٠٠(د ـ مبلغ 
  .يابد  كل كشور به اين منظور اختصاص مي١٣٩٣مندرج در قانون بودجه سال 

  :گردد به شرح ذيل هزينه مي) ٢(كل منابع حاصل از اجراي مفاد ماده ـ 3ماده
الف ـ پرداخت يارانه نقدي و غيرنقدي به سرپرستان خانوارهاي نيازمند متقاضي 

  :دريافت يارانه به ترتيب زير خواهد بود
ـ سرپرستان خانوارهاي نيازمند متقاضي دريافت يارانه نقدي صرفاً با قبول شرايط ١

) فرم(توانند نسبت به تكميل كاربرگ  تقاضاي يارانه نقدي، مي) فرم(مندرج در كاربرگ 
  .گردد، اقدام نمايند اي كه توسط سازمان طراحي و ايجاد مي در سامانه

نام در سامانه مذكور به معناي اعالم انصراف از دريافت يارانه   عدم ثبتتبصره ـ
  .نقدي خواهد بود

 متقاضيان ـ سازمان براساس كليه اطالعات موجود نسبت به بررسي واجد شرايط بودن٢
اقدام و افراد غيرمشمول را در مقاطع مختلف زماني تعيين و ضمن اعالم رسمي اطالعات 

  .نمايد ها از دريافت يارانه نقدي اقدام مي اقتصادي به سرپرست خانوار نسبت به حذف آن
  .رسد  دستورالعمل اين بند با پيشنهاد سازمان به تصويب ستاد ميتبصره ـ

 كل كشور ارائه هرگونه ١٣٩٣قانون بودجه سال ) ٢١(ره تبص) و(ـ مطابق بند ٣
اطالعات اقتصادي نادرست از سوي متقاضيان به تشخيص سازمان، موجب استرداد وجوه 

  .يارانه دريافتي و جريمه نقدي سه برابر ميزان دريافتي خواهد شد
 بود ساز و كار دريافت جريمه موضوع اين بند به موجب دستورالعملي خواهد تبصره ـ

  .كه با پيشنهاد سازمان به تصويب ستاد خواهد رسيد
 ٦٢٨ها مطابق دستورالعمل ابالغي شماره  ـ جلسات ستاد استاني هدفمندي يارانه٤
ها با  جمهور به رياست استاندار و در شهرستان  معاونت اجرايي رئيس١٠/١/١٣٩٣مورخ 

نجام شده هر هفته توسط هاي اقدامات ا رياست فرماندار به صورت منظم تشكيل و گزارش
  .شود استانداران به دبيرخانه ستاد ارسال مي

توانند به صورت غيرحضوري و   ـ سرپرستان خانوار معترض به حذف نام خود، مي٥
منحصراً از طريق پايگاه اينترنتي اعالم شده، ظرف يك ماه شكايت خود را به كميسيون 

 ٣٩٦٤٠/٤٤٦٩٧نامه شماره  ع تصميمها، موضو كردن يارانه قانون هدفمند) ١٠(ماده 
  اعالم كنند و اين كميسيون نيز نظر قطعي را ظرف پانزده روز به متقاضي٢٩/٣/١٣٨٩مورخ 

  .نمايد و سازمان اعالم مي



 

ـ ۳ ـ 

رساني و  ها، اطالع هاي مشمول يارانه اي الزم براي شناسايي گروه  ـ منابع بودجه٦
قانون بودجه ) ٢١(ره ـز اجراي تبصسازمان از منابع حاصل ا) سايت(تجهيز پايگاه 

  .  كل كشور توسط سازمان تأمين خواهد شد١٣٩٣ سال
نمايند   ميهاي اجرايي و نهادهايي كه از بودجه عمومي كشور استفاده ـ كليه دستگاه٧

) ٢١(موظفند اطالعات مورد درخواست سازمان براي هرگونه اقدام قانوني موضوع تبصره 
  .ل كشور را در اختيار سازمان قرار دهند ك١٣٩٣ سال  قانون بودجه

 ـ كليه بانكها و مؤسسات اعتباري، مكلفند براساس دستورالعملي كه از سوي ٨
نام را در ارزيابي  ثبت) فرم(شود، اطالعات مندرج دركاربرگ  شوراي پول و اعتبار ابالغ مي

  .سهيالت لحاظ نمايندسنجي اقتصادي افراد براي پرداخت وام يا ساير ت توانايي مالي و رتبه
هاي بازرگاني، صنايع، معادن و   ساير نهادهاي اقتصادي كشور نظير اتاقتبصره ـ

هاي صنفي نيز  ها و كانون هاي اصناف و اتحاديه كشاورزي جمهوري اسالمي ايران و اتاق
 خدمات نام را مبناي ارايه هرگونه ثبت) هاي فرم(هاي  توانند اطالعات مندرج در كاربرگ مي

  .يا تسهيالت به متقاضيان قرار دهند
ريزي  ـ وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي موظف است با همكاري سازمان، برنامه٩

ها به منظور تأمين امنيت غذايي خانوارهاي تحت حمايت را  الزم را براي پرداخت يارانه
و ) ره(ني اي انجام دهد كه كليه خانوارهاي تحت پوشش كميته امداد امام خمي گونه به

سازمان بهزيستي كشور ضمن برخورداري از يارانه غيرنقدي، به مرور و با دريافت اطالعات 
بيشتر نسبت به پوشش دادن ساير خانوارهاي نيازمند براساس دستورالعمل مصوب ستاد 

  .و يا سازمان بهزيستي كشور اقدام نمايد) ره(و از طريق كميته امداد امام خميني 
  .باشد  شير مدارس از محل منابع موضوع اين بند قابل تأمين مي يارانهتبصره ـ

  : گيرد شرح زير صورت مي به) ٢١( تبصره) ب( بند) ٢( بخش سالمت موضوع جزء كمك به بـ 
ـ وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي موظف است از طريق سازمان بيمه سالمت ايران ١

  .مت اقدام نمايدنسبت به بيمه نمودن افراد فاقد بيمه پايه سال
ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي از طريق سازمان بيمه سالمت ايران نسبت ٢

هاي تشخيصي و درماني بستري  هاي پرداختي بيمار در پرداخت هزينه به پوشش هزينه
هاي پايه  شدگان بيمه در تمامي مراكز درماني تحت پوشش آن وزارتخانه براي تمامي بيمه

  .هاي بخش دولتي مصوب هيأت وزيران اقدام نمايد ق براساس تعرفه مراكز فودر
 هاي ساير مراكز درماني براساس توافق بين وزارت بهداشت،  پرداخت هزينهتبصره ـ

  .درمان و آموزش پزشكي و آن مراكز خواهد بود
درصد و ) ١٠(بابت خدمات بستري معادل ) ٢(ـ سهم پرداختي بيمار موضوع جزء ٣

  .ها خواهدبود درصد كل هزينه) ٥(يان معادل براي روستائ
ـ نحوه اجراي بندهاي فوق براساس دستورالعملي خواهد بود كه حداكثر ظرف ٤

  .روز به تصويب ستاد خواهد رسيد) ١٠(



 

ـ ۴ ـ 

هاي  براساس شرح فعاليت مندرج در موافقتنامه) ب( ـ كليه اعتبارات موضوع بند ٥
  .گردد ربط هزينه مي جرايي ذيهاي ا شده با معاونت توسط دستگاه مبادله

 ساز و كار اجرايي و منابع الزم براي كمك به بخش توليد، بهبود حمل و نقل ـ4ماده
) ب(بند ) ١(سازي مصرف انرژي در واحدهاي توليدي، موضوع جزء  عمومي و بهينه

 كل كشور به تفكيك هر بخش به پيشنهاد معاونت ١٣٩٣قانون بودجه سال ) ٢١(تبصره 
كشاورزي، صنعت، معدن و تجارت، كشور، نفت، راه و  هاي جهاد كاري وزارتخانهو با هم

شهرسازي، تعاون، كار و رفاه اجتماعي، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمان و ستاد 
  .مديريت حمل و نقل و سوخت كشور به تصويب ستاد خواهد رسيد

فت يارانه نقدي براساس نام و تشخيص نيازمندي متقاضيان دريا نحوه ثبتـ 5ماده
  .رسد دستورالعملي خواهد بود كه با پيشنهاد سازمان به تصويب ستاد مي

 ساز و كار انصراف از دريافت يارانه نقدي براساس دستورالعملي خواهد بود ـ6ماده
  .رسد كه با پيشنهاد سازمان به تصويب ستاد مي

هاي تخصصي  گروهد كار با پيشنهانامه  آيينهاي موضوع اين  دستورالعملـ7ماده
  .ستاد و تأييد معاونت حداكثر تا پايان فروردين ماه در ستاد تصويب و ابالغ خواهد شد

  جمهور ـ اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس
 ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ

  روزنامه رسمي۱۹/۱/۱۳۹۳ ـ ۲۰۱۲۲نقل از شماره    
 ١٧/١/١٣٩٣                                                     هـ          ٥٠٣٥٨ت/١٢٦٧شماره

  جمهور ریزي و نظارت راهبردي رئیس وزارت امور اقتصادي و دارایی ـ معاونت برنامه
  بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران

 نظارت ريزي و  به پيشنهاد مشترك معاونت برنامه٦/١/١٣٩٣هيأت وزيران در جلسه 
ي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران جمهور، وزارت امور اقتصاد  رئيسراهبردي

  كل كشور،١٣٩٣ماده واحده قانون بودجه سال ) ٦(تبصره ) ط(بند ) ٥(و به استناد جزء 
  : اجرايي بند يادشده را به شرح زير تصويب كردنامه آيين

  
  کل کشور1393قانون بودجه سال ) 6(تبصره ) ط(نامه اجرایی بند  ینآی

  :روند  در معاني مشروح زير به كار مينامه  آيين مندرج در اين اصطالحاتـ1ماده
 هاي نامي كه دولت به منظور تسويه بدهي اسناد بانام يا بي: الف ـ اسناد خزانه اسالمي

 )٢٠(اي مطابق ماده  هاي سرمايه هاي تملك دارايي مسجل خود با حفظ قدرت خريد بابت طرح
سمي و سررسيد معين به طلبكاران غيردولتي قانون محاسبات عمومي كشور به قيمت ا

  .باشند اين اسناد معاف از ماليات مي. نمايد واگذار مي
الحساب اوراق مشاركت دولت  مبلغي معادل نرخ سود علي: ب ـ حفظ قدرت خريد

 درصد به ازاي يك سال تأخير در پرداخت طلب قطعي شده%) ٢٠(در اين مرحله بيست كه 
  .شود افه ميبه مبلغ بدهي مسجل اض



 

ـ ۵ ـ 

بدهي قابل پرداخت دولت به پيمانكاران غيردولتي طرف قرارداد : ج ـ بدهي مسجل
قانون محاسبات عمومي ) ١٩(اي كه به استناد ماده  هاي سرمايه هاي تملك دارايي در طرح

حساب و  قانون مذكور تسجيل شده و به تأييد ذي) ٢٠(كشور ايجاد و با توجه به ماده 
  .ربط رسيده باشد رايي ذيرييس دستگاه اج

ها و مؤسسات  پيمانكاران غيردولتي طرف قرارداد با وزارتخانه: دـ  طلبكاران غيردولتي
  .سنواتي اي مندرج در قوانين بودجه هاي سرمايه هاي تملك دارايي دولتي به منظور اجراي طرح
 در قيمتي كه در متن اسناد نوشته شده و دولت پرداخت آن را: هـ ـ قيمت اسمي

  .سررسيد تضمين نموده است
 قيمت اسناد خزانه اسالمي در بازار ثانويه كه برحسب مقتضيات: و ـ قيمت روز

  .گردد عرضه و تقاضا تعيين مي
بورس اوراق بهادار تهران و بازارهاي مورد تأييد بازار بورس اوراق : ز ـ بازار ثانويه

  .بهادار تهران از جمله فرابورس ايران
تسويه دفتري و وجه التزام طلبكاران غيردولتي طرف قرارداد : هيح ـ تسويه بد

 اي توسط دولت در قبال ارايه اسناد خزانه اسالمي هاي سرمايه هاي تملك دارايي طرح
  . نامه  آيينموضوع اين

هر نوع ورقه يا مستندي كه متضمن حقوق مالي قابل نقل و انتقال : ط ـ ابزار مالي
قانون بازار اوراق بهادار ) ١(ماده ) ٢٤(ت آن باشد موضوع بند براي مالك عين و يا منفع

  .ـ ١٣٨٤جمهوري اسالمي ايران ـ مصوب 
بانكي كه پس از تعيين توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و : ي ـ بانك عامل

بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران از طرف ناشر نسبت به عرضه اسناد خزانه اسالمي، 
 اسمي اسناد پس از سررسيد و انجام ساير امور مربوط، طبق قرارداد پرداخت اصل قيمت
وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسالمي . ورزد عامليت مبادرت مي

  .توانند نسبت به انتخاب چند بانك عامل اقدام نمايند ايران در موارد لزوم مي
  نمايندگي از دولت اجازه انتشار اسنادوزارت امور اقتصادي و دارايي كه به: ك ـ ناشر

  .خزانه اسالمي را دارد
هاي تملك  كنندگان تجهيزات طرح مشاوران، سازندگان و تأمين: ل ـ پيمانكاران

اي و شخص حقيقي يا حقوقي كه طرف ديگر امضاءكننده پيمان است  هاي سرمايه دارايي
 و نمايندگان.  به عهده گرفته استاجراي موضوع پيمان را بر اساس اسناد و مدارك پيمان،و 

  .باشند جانشينان قانوني پيمانكار، در حكم پيمانكار مي
 واگذاري اسناد خزانه اسالمي با حفظ قدرت خريد با سررسيدهاي يك، دو ـ2ماده

اي   سرمايههاي هاي تملك دارايي و سه ساله به منظور تسويه بدهي مسجل خود بابت طرح
 هزار ميليارد به قيمت اسمي تا سقف سي)  محاسبات عمومي كشورقانون) ٢٠(مطابق ماده (
اسناد مزبور به عنوان . ريال به طلبكاران غيردولتي مجاز است) ٣٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠(



 

ـ ۶ ـ 

سقف واگذاري . شوند ابزار مالي محسوب شده و با امضاي وزير امور اقتصادي و دارايي صادر مي
  . ريال خواهد بود)١٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ (هزار ميليارد هاسناد ياد شده در هر مرحله به ميزان د

 تعيين قيمت اسمي و تعداد هر سري از قطعات اسناد خزانه اسالمي، تاريخ ـ3ماده
هاي  و روش واگذاري توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي، تعيين سهم هر يك از دستگاه

ريزي و  ت توسط معاونت برنامهاجرايي از اسناد خزانه اسالمي و نحوه تسويه حساب مطالبا
بندي طلبكاران غيردولتي براي واگذاري اسناد  جمهور و اولويت نظارت راهبردي رئيس

  .شود ربط انجام مي خزانه اسالمي توسط دستگاه اجرايي ذي
 چاپ اسناد خزانه اسالمي بر روي كاغذ مخصوص كه مشخصات آن به تأييدـ 4ماده

شركت سهامي چاپخانه دولتي ايران و تحت نظر هيأت رسد در  داري كل كشور مي خزانه
اسناد ياد شده پس از چاپ با تنظيم صورت مجلس . شود چاپ اوراق بهادار انجام مينظارت 

  .تحويل بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران خواهد شد
 ترخيص و حمل كاغذ به انبار، شمارش و كسري احتمالي كاغذ، تحويل  ـ5ماده

هاي   براي چاپ اسناد خزانه اسالمي، امحاء لوازم چاپ و ضايعات و باطلهكاغذ به چاپخانه
كاغذ، تسويه حساب كاغذ دريافتي توسط چاپخانه و ساير موارد نظارتي مربوط بر اساس 

نامه شماره  قانون محاسبات عمومي كشور موضوع تصويب) ٤٦( اجرايي ماده نامه  آيينمفاد
  .شود وزيران و اصالحات بعدي آن انجام مي هيأت ٢٨/٤/١٣٦٨هـ مورخ ٤٠٩ت/٤٤٤٤

  اسناد خزانه اسالمي واگذار نشده در پايان هر دوره توسط بانك عامل به بانكتبصره ـ
 )١٦(جمهوري اسالمي ايران اعاده و به منظور امحاء تحويل كميسيون موضوع ماده مركزي 

  . مذكور خواهد شدنامه آيين
 اد خزانه اسالمي با نام در موقع واگذاري توسط نام و مشخصات خريداران اسن ـ6ماده

  .شود بانك عامل در ظهر آن درج مي
 بانك عامل مكلف است صورت اسناد خزانه اسالمي واگذار شده را با ذكر ـ7ماده

مشخصات مورد نظر وزارت امور اقتصادي و دارايي تا پايان هر ماه به وزارتخانه مذكور 
  .اعالم نمايد
 نه اسالمي پس از سررسيد از طريق شعب بانك عامل در وجه اسناد خزا ـ8ماده

  .دارنده يا مالك اسناد قابل پرداخت است
 قيمت اسمي اسناد خزانه اسالمي واگذار شده در سررسيد در اختيار بانك ـ9ماده

 بود پرداخت قيمت اسمي اسناد خزانه اسالمي مشمول مرور زمان نخواهد. گيرد عامل قرار مي
تواند هر زمان پس از سررسيد به بانك عامل مراجعه و صرفاً  مالك آن ميو دارنده يا 

  .قيمت اسمي اسناد را دريافت نمايد
جمهور موظف است اعتبارات  ريزي و نظارت راهبردي رئيس  معاونت برنامهـ10ماده

هاي چاپ و  الزم براي بازپرداخت قيمت اسمي اسناد خزانه اسالمي در سررسيد و هزينه
 در صورت. ت را طي رديف خاصي در لوايح بودجه ساالنه كل كشور منظور نمايدعامليحق 



 

ـ ۷ ـ 

عدم وجود يا تكافوي اعتبار مصوب در بودجه عمومي دولت، اسناد خزانه اسالمي در 
 تأمين و سررسيد توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي از محل درآمد عمومي همان سال قابل

  .ه اسناد ياد شده به قوت خود باقي استاين حكم تا زمان تسوي. پرداخت است
  توسط بانك مركزينامه  آيين اسناد خزانه اسالمي بازپرداخت شده موضوع اينـ11ماده

  .جمهوري اسالمي ايران امحاء خواهد شد
هاي چاپ و حق عامليت توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي از   هزينهـ12ماده

  .شود ميپرداخت ) ١٠(محل اعتبارات موضوع ماده 
 داد و ستد ثانويه اسناد خزانه اسالمي پس از تخصيص اوليه به طلبكاران ـ13ماده

سازمان بورس و اوراق بهادار مكلف . پذير است غيردولتي، صرفاً از طريق بازار ثانويه امكان
است تمهيدات الزم را برابر قوانين و مقررات مربوط در خصوص پذيرش و انجام معامله 

  . در بازار ثانويه به عمل آوردنامه  آييناسالمي موضوع ايناسناد خزانه 
  .تواند به عنوان وثيقه نيز مورد استفاده قرار گيرد  اسناد خزانه اسالمي ميتبصره ـ

داري كل كشور مجاز است هر زمان قبل از سررسيد با تأمين وجه،   خزانهـ14ماده
اسناد بازخريد شده .  بازخريد نمايداسناد خزانه اسالمي را در بازار ثانويه به قيمت روز

  .شود  امحاء مينامه  آييناين) ١١( توزيع مجدد نبوده و مطابق ماده قابل
  جمهور ـ اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس

 ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ
  روزنامه رسمي۲۱/۱/۱۳۹۳ ـ ۲۰۱۲۴نقل از شماره    

  ١٧/١/١٣٩٣                                                                ١٠٠/٢٠٧٤/٩٠٠٠رهشما
  جناب آقاي سینجلی جاسبی

  رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور
  رياست محترم قوه قضائيه١٧/١/١٣٩٣ ـ ١٠٠/١٩٥٣/٩٠٠٠تصوير بخشنامه شماره 

  .گردد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي
  ئيه ـ محسن محدثمديركل دبيرخانه قوه قضا

 
  ١٧/١/١٣٩٣                                                                ١٠٠/١٩٥٣/٩٠٠٠رهشما

  بخشنامه به واحدهاي قضایی و دادسراهاي سراسر کشور
 ١٣٩٣  در سالءهاي مصوب خدمات قضايي براي اجرا به پيوست تصوير جدول تعرفه

 منتشر ١٤/١٢/١٣٩٢ مورخ ٢٠١٠٠مي شماره  روزنامه رس٢٦ و ٢٥كه در صفحه 
  .شود گرديده است، ارسال مي

الزم است كليه مسئولين وصول درآمدهاي خدمات قضايي، نسبت به اعمال 
 اقدام و گزارش ميزان وصول درآمدهاي مذكور را ١٣٩٣هاي جديد از ابتداي سال  تعرفه

  .ماهانه به معاونت راهبردي قوه قضائيه اعالم نمايند
  الريجاني س قوه قضائيه ـ صادق آمليرئي



 

 ـ ۸ ـ  

تعرفه
 

هاي مصوب کارگروه موضوع مصوبات جلسه پانزدهم کمیسیون 
تلفیق

 الیحه بودجه سال
1393

 مورخ
 

24/
10/

1392
  

)
درآمد خدمات قضائی

(  
ماده 

3
 قانون 
وصول برخی 
از درآمدهاي 

دولت
  

عنوان درآمد خدمات قضائی
  

تعرفه مصوب
  

مصوب کارگروه براي 
  

سال 
1393

  

بند
 ١

  
در هر مورد كه در قوانين حدا

س و يا مجازات تعزيري 
ك روز حب

كثر مجازات كمتر از نود و ي
موضوع تخلفات رانندگي باشد
.  

(از 
٩٠٠,٠٠٠

 (
ريال تا 

)
١٣,٠٠٠,٠٠٠

 (
ريال

  
(از 

٢,٠٠٠,٠٠٠
 (

ريال تا 
)

٢٠,٠٠٠,٠٠٠
 (

ريال
  

بند
 ٢

  
هر گاه حداقل مجازات كمتر از 

٩١
ك سال باشد و به اختيار دادگاه 

س و حداكثر آن ي
جزاي  روز حب

نقدي مورد حكم واقع شود
.  

) 
٩٠٠,٠٠٠

 (
ريال تا 

)
٤٠,٠٠٠,٠٠٠

 (
ريال

  
(از 

٢,٠٠٠,٠٠٠
 (

ريال تا 
)

٦٠,٠٠٠,٠٠٠
 (

ريال
  

بند
ـ٢ 

١  
هر گاه حداقل مجازات كمتر از 

٩١
ك سال باشد و به اختيار 

ش از ي
س و حداكثر آن بي

 روز حب
دادگاه جزاي نقدي مورد حكم واقع شود
.  

ــ
  

(از 
٦٠,٠٠٠,٠٠٠

 (
ريال 

(تا 
٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠

 (
ريال

  
بند
 ٣

  
بدون تغيير

  
بدون تغيير

  
بدون تغيير

  
بند
 ٤

  
تقديم دادخواست و درخواست تعقيب كيفري به مراجع قضائي عالوه بر حقوق مقرر

  
)

٥٠,٠٠٠
 (

ريال
  

بدون تغيير
  

بند
 ٥

  
تقديم شكايت به دادسراي انتظامي قضات

  
)

٥٠,٠٠٠
 (

ريال
  

)
٢٠٠,٠٠٠

 (
ريال

  

بند
 ٦

  
بهاي اوراق دادخ

گ اجرائيه احكام دادگاهها و هيأتهاي حل اختالف موضوع 
واست و اظهارنامه و بر

گ
قانون كار براي هر بر

  
)

٥,٠٠٠
 (

ريال
  

)
١٠,٠٠٠

 (
ريال

  

بند
 ٧

  
بدون تغيير

  
بدون تغيير

  
بدون تغيير

  
بند
 ٨

  
بدون تغيير

  
بدون تغيير

  
بدون تغيير

  



 

 ـ ۹ ـ  

ماده 
3

 قانون 
وصول برخی 
از درآمدهاي 

دولت
  

عنوان درآمد خدمات قضائی
  

تعرفه مصوب
  

مصوب کارگروه براي 
  

سال 
1393

  

هزينه گواهي امضاي مترجم توسط دادگستري براي هر مو
رد

  
)

١٠,٠٠٠
 (

ريال
  

)
٢٠٠,٠٠٠

 (
ريال

  
هزينه پلمپ اوراق ترجمه شده توسط مترجم رسمي دادگستري

  
)

٢٠,٠٠٠
 (

ريال
  

)
٢٠٠,٠٠٠

 (
ريال

  
بند
 ٩

  
هزينه پلمپ گواهي صحت ترجمه يا مطابقت رونوشت و تصوير با اصل در هر مورد

  
)

٢٠,٠٠٠
 (

ريال
  

)
٢٠٠,٠٠٠

 (
ريال

  
هزينه پروانه انتقال وابستگان داد

گستري و تمديد آن در هر سال
  

  
  

پروانه وكالت درجه 
)١

 (
  

)
٢,٠٠٠,٠٠٠

 (
ريال

  
)

٥,٠٠٠,٠٠٠
 (

ريال
  

س رسمي، وكالت درجه 
پروانه مترجم رسمي، كارشنا

)٢
 (

و كارگشايي مقيم مركز استان در هر مورد
  

)
١,٠٠٠,٠٠٠

 (
ريال

  
)

٣,٠٠٠,٠٠٠
 (

ريال
  

پروانه وكالت درجه 
)٣(

  
)

٨٠٠,٠٠٠
 (

ريال
  

)
٢,٥٠٠,٠٠٠

 (
ريال

  
پروانه كارگشايي در ساير شهرستانها

  
)

٥٠٠,٠٠٠
 (

ريال
  

)
٧٥٠,٠٠٠

 (
ريال

  

بند
 

١٠
  

پروانه وكالت اتفاقي
  

)
٥٠٠,٠٠٠

 (
ريال

  
بدون تغيير

  
شعب ديوان

  
)

١٠٠,٠٠٠
 (

ريال
  

بدون تغيير
  

بند
 

١١
  

تقديم دادخواست به ديوان 
عدالت اداري

  
شعب تجديدنظر

  
)

٢٠٠,٠٠٠
 (

ريال
  

بدون تغيير
  

بند
 

١٢
  

بد
ون تغيير

  
بدون تغيير

  
در مرحله بدوي تا 

١٠ 
ميليون ريال 
٢ %

، مازاد بر 
آن 
٣ %

، تجديدنظر 
٤ %

 ،
فرجام خواهي 
٥%

  



 

 ـ ۱۰ ـ  

ماده 
3

 قانون 
وصول برخی 
از درآمدهاي 

دولت
  

عنوان درآمد خدمات قضائی
  

تعرفه مصوب
  

مصوب کارگروه براي 
  

سال 
1393

  

بند
 

١٣
  

هزينه دادرسي در دعاوي غيرمالي درخواست تأمين دليل و تأمين خواسته در كليه 
مراجع قضايي

  
(پنجاه هزار ريال 

٥٠,٠٠٠
 (

ريال
  

بسته به نوع دعوي از 
دويست هزار 

ريال تا 
ك ميليون ريال

ي
  

بند
 

١٤
  

هزينه دادرسي در صورتي كه قيمت خواسته در دعاوي مالي در موقع تقديم دادخواست 
ص نباشد

مشخ
  

(يكصد هزار ريال 
١٠٠,٠٠٠

 (
ريال 

تمبرالصاق و ابطال و بقيه 
بعد از تعيين خواسته و 
صدور حكم دريافت

  

)
١,٠٠٠,٠٠٠

 (
ريال

  

بند
 

١٥
  

هزينه اجراي موقت احكام
 در كليه مراجع قضايي

  
)

٥٠,٠٠٠
 (

ريال
  

)
٢٠٠,٠٠٠

 (
ريال

  
بند
 

١٦
  

هزينه درخواست تجديدنظر از قرارهاي قابل تجديدنظر در دادگاه و ديوان عالي كشور
  

)
٥٠,٠٠٠

 (
ريال

  
)

٢٠٠,٠٠٠
 (

ريال
  

بند
 

١٧
  

هزينه تطبيق اوراق با اصل آنها در دفاتر دادگاهها و ديوان عدالت اداري و ساير مراجع قضاي
ي و

  
)

٢,٠٠٠
 (

ريال
  

)
٥,٠٠٠

 (
ريال

  
بند
 

١٨
  

هزينه ابالغ اظهارنامه و واخواست نامه در هر مورد
  

)
١٠,٠٠٠

 (
ريال

  
)

٥٠,٠٠٠
 (

ريال
  

ك بالمحل
هزينه شكايات كيفري عليه صادركننده چ

  
  

  
ك ميليون ريال 

تا مبلغ ي
)

١,٠٠٠,٠٠٠
 (

ريال
  

)
١٥,٠٠٠

 (
ريال

  
)

٥٠,٠٠٠
 (

ريال
  

نسبت به
 مازاد تا ده ميليون ريال 
)

١٠,٠٠٠,٠٠٠
(  

)
٤٠,٠٠٠

 (
ريال

  
)

٢٠٠,٠٠٠
 (

ريال
  

نسبت به مازاد تا يكصد ميليون ريال 
)

١٠٠,٠٠٠,٠٠٠
 (

ريال
  

)
١٥٠,٠٠٠

 (
ريال

  
)

٣٠٠,٠٠٠
 (

ريال
  

بند
 

١٩
  

مازاد بر يكصد ميليون ريال 
)

١٠٠,٠٠٠,٠٠٠
 (

ريال
  

ــ
  

ك در هزار
ي

  



 

 ـ ۱۱ ـ  

ماده 
3

 قانون 
وصول برخی 
از درآمدهاي 

دولت
  

عنوان درآمد خدمات قضائی
  

تعرفه مصوب
  

مصوب کارگروه براي 
  

سال 
1393

  

هزينه صدور گواهي عدم سوء
 

پيشينه كيف
ري

  
  

  
نسخه اول

  
)

٥٠,٠٠٠
 (

ريال
  

)
١٠٠,٠٠٠

 (
ريال

  
بند
 

٢٠
  

نسخه
 

هاي بعدي
  

)
٢٠,٠٠٠

 (
ريال

  
)

٥٠,٠٠٠
 (

ريال
  

بند
 

٢١
  

هزينه دادرسي در مرحله تجديدنظر از احكام كيفري
  

)
١٠٠,٠٠٠

 (
ريال

  
بدون تغيير

  
هزينه اجراي احكام تخليه اعيان مستأجره

  
بدون تغيير

  
بدون تغيير

  
بند
 

٢٢
  

هزينه اجراي احكام
 دعاوي غيرمالي و احكامي كه محكوم به آن تقويم نشده و هزينه اجراي آراء و 

تصميمات مراجع غيردادگستري در دادگستري
  

(از 
١٠٠,٠٠٠

 (
ريال تا 

)
٥٠٠,٠٠٠

 (
ريال به 
ص دادگاه

تشخي
  

(از 
٢٠٠,٠٠٠

 (
ريال تا 

)
١,٠٠٠,٠٠٠

 (
ريال به 

ص دادگاه
تشخي

  
  

  
  

  

ــ
  

درآمد حاصل از طرح پرونده
 

هاي غير
كيفري مالي در محاكم قضائي 

)
عالوه بر هزينه دادرسي مصوب

( 
موضوع رديف 

١٤٨
ـ

١٣
 اليحه بودجه سال 

١٣٩٣
  

٤٠,٠٠٠
 ريال

  
١٠٠,٠٠٠

  

 
درآمد خدمات قضائی شوراهاي حل اختالف

  

ــ
  

طرح پرونده حقوقي در شوراي حل اختالف
  

١٠٠,٠٠٠
 ريال

  
١٥٠,٠٠٠

 ريال
  

ــ
  

طرح پرونده كيفري در شوراي حل اختال
  ف

٥٠,٠٠٠
 ريال

  
بدون تغيير

  



 

 ـ ۱۲ ـ  

تعرفه
 

هاي مصوب و پیشنهادي 
1393

 خدمات ثبتی ـ موضوع ماده 
18

 قانون وصول برخی از درآمدهاي دولت
  

موضوع مصوبات جلسه پانزدهم کمیسیون تلفیق الیحه بودجه سال 
1393

 مورخ 
24/

10/
1392

  
  

ردیف
  

موضوع تعرفه
  

عنوان جزء
  

تعرفه مصوب 
1392

 به ریال
  

تعرفه پیشن
کارگروه براي سال هادي 

1393
 

به ریال
  

ك موضوع ماده 
ك در دفتر امال

ثبت مل
)

١١٩
 (

ك 
قانون ثبت اسناد و امال

مصوب 
٢٦/

١٢/
١٣١٠

 به ازاي هر ده هزار ريال
  

١,٥٠٠
  

١,٥٠٠
  

ش نقشه كاداستر ـ به ازاي هر قطعه نق
فرو

شه حدنگاري 
)

كاداستر
(  

٢٠٠,٠٠٠
  

٢٠٠,٠٠٠
  

واگذاري نقشه كاداستر ـ به صورت يكپارچه به ازاي هر هكتار
  

١,٥٠٠,٠٠٠
  

١,٥٠٠,٠٠٠
  

ك موضوع ماده 
هزينه تفكي

)
١٥٠

 (
الحاقي مصوب 

١٨/
١٠/

١٣٥١
 به قانون 

مذكور به قرار هر ده هزار ريال
  

٥٠٠
  

٥٠٠
  

پاسخ به استعالمات و اعالم وضعيت امال
(ك 

به استثناء استعالم مراجع قضائي
ك   ) 

ك ثبت شده به ازاي هر سند از امال
ـ براي پاسخ به استعالم براي امال

ص حقوقي ـ كد 
ك ثبتي و نيز براي اشخا

جاري به ازاي هر پال
١٦٠١٢٨
 

ص حقوقي
ك شناسه ملي اشخا

از طريق بان
  

٨٠,٠٠٠
  

١٠٠,٠٠٠
  

ش دفاتر پلمپ شده مصرفي دفاتر اسناد ر
فرو

سمي و ازدواج و طالق
  

٢٥٠,٠٠٠
  

٢٥٠,٠٠٠
  

ض اسناد مالكيت كاداستري 
صدور و تعوي

)
گ
ك بر

ت
 (

ـ كد
١٤٠١٣١

  
٣٠٠,٠٠٠

  
٥٠٠,٠٠٠

  
 حق

الثبت اسنادي كه تعيين قيمت موضوع آنها ممكن نباشد و انجام گواهي 
هر امضاء

 .
صدور رونوشت 

براي هر برگ
 .

فسخ و اقاله معامالت و هر نوع گواهي 
كه از ا

دارات ثبت گرفته مي
 

شود موضوع ماده 
١٢٤

 قانون
 ثبت و ماده 

١٠
 قانون 

الحاقي موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت
  

٥,٠٠٠
  

٢٠,٠٠٠
  

۱۸
  

درآمد حاصل از ارائه 
خدمات ثبتي سازمان ثبت 

ك كشور
اسناد و امال

  

مواد مصدق از اسناد ثبت شده و ثبت نشده 
)

برابر با اصل
 (

موضوع مواد 
١٢٩

 و 
١٣٠

 قانون ثبت به ازاي هر صفحه
  

اسناد ثبت شده 
١٠٠

  
اسناد

 ثبت نشده 
٦٠

  
٢٠,٠٠٠

  
  



 

ـ ۱۳ ـ 

  روزنامه رسمي۲۶/۱/۱۳۹۳ ـ ۲۰۱۲۸نقل از شماره    
  ٢١/١/١٣٩٣                                                   هـ            ٥٠٢٩٨ت/٣٣٧٩رهشما

  نامه در خصوص ترکیب ستاد مرکزي هماهنگی خدمات سفر تصویب
  صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ـ سازمان حفاظت محیط زیستوزارت 

  مان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري ساز
  دبیرخانه شوراي هماهنگی مناطق آزاد تجاري ـ صنعتی و اقتصادي

 ٦/١٢/١٣٩٢ مورخ ٨٨٤/٩٢٢١٠ به پيشنهاد شماره ١٧/١/١٣٩٣وزيران در جلسه هيأت 
 سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم

  : جمهوري اسالمي ايران تصويب كردقانون اساسي
هاي صنعت، معدن و تجارت و فرهنگ و ارشاد اسالمي، دبيرخانه شوراي  وزارتخانه

هماهنگي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي و سازمان حفاظت محيط زيست 
نامه شماره  تصويب) ١(به تركيب ستاد مركزي هماهنگي خدمات سفر موضوع بند 

 و مديران متناظر آنها نيز به تركيب ستاد اجرايي ٨/١١/١٣٩٢هـ مورخ ٥٠١٠٧ت/١٦٩٠٦٧
  .شوند نامه مذكور اضافه مي تصويب) ٣(خدمات سفر در استانها موضوع بند 

  جمهور ـ اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس
 ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ

  روزنامه رسمي۲۶/۱/۱۳۹۳ ـ ۲۰۱۲۸نقل از شماره    
  ٢١/١/١٣٩٣                                                               هـ٥٠٢٨٨ت/٣٣٨١رهشما

  نامه در خصوص تعیین منطقه گرمسیر شهرستانهاي داراب  تصویب
  دشت و زرین

  نیرو ـ وزارت کشور وزارت 
  جمهور ریزي و نظارت راهبردي رئیس معاونت برنامه
 مورخ ١٠٠/٣٠/٤٨٢٦٥/٩٢ه  به پيشنهاد شمار١٧/١/١٣٩٣وزيران در جلسه هيأت 

 وزارت نيرو و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري ٢٩/١١/١٣٩٢
  : اسالمي ايران تصويب كرد

 هاي خرداد و تير به عنوان منطقه دشت براي ماه ـ شهرستانهاي داراب و زرين١
  .شوند تعيين مي) ١(هاي مرداد و شهريور به عنوان منطقه گرمسير  و براي ماه) ٢(گرمسير 
قانون ) ٨(نامه از محل منابع مندرج در ماده  ـ بار مالي ناشي از اجراي اين تصويب٢
ـ با رعايت سقف مقرر در قوانين بودجه سنواتي ١٣٨٨ ها ـ مصوب كردن يارانه هدفمند

  .شود كل كشور تأمين مي
  جمهور ـ اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس



 

ـ ۱۴ ـ 

  روزنامه رسمي۲۶/۱/۱۳۹۳ ـ ۲۰۱۲۸نقل از شماره    
  ٢٠/١/١٣٩٣                                                   هـ            ٥٠٤٠١ت/٣٣٢٧رهشما

نامه در خصوص تعیین دستگاه مسئول کمیسیون مشترك اقتصادي  تصویب
  جمهوري اسالمی ایران با کشورهاي قزاقستان، پاکستان، عمان و آذربایجان

  سازي ـ وزارت امور اقتصادي و دارایی ـ وزارت ارتباطات و فناوري اطالعاتراه و شهروزارت 
  خارجه وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور

  مورخ٢٥٨٤٧٤١/١٠٠ به پيشنهاد شماره ١٧/١/١٣٩٣وزيران در جلسه هيأت 
  وزارت امور خارجه و به استناد١١/١/١٣٩٣ مورخ ٢٦٠٤٣١٢/٤٣٣ و شماره ٢٠/١٢/١٣٩٢

  :يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران تصويب كرداصل 
دستگاه مسئول كميسيون مشترك اقتصادي جمهوري اسالمي ايران با كشورهاي 

 هاي راه و شهرسازي، امور اقتصادي قزاقستان، پاكستان، عمان و آذربايجان به ترتيب وزارتخانه
  .شوند ناوري اطالعات تعيين ميو دارايي، صنعت، معدن و تجارت و ارتباطات و ف

  جمهور ـ اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس
 ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ

  روزنامه رسمي۲۶/۱/۱۳۹۳ ـ ۲۰۱۲۸نقل از شماره    
  ٢٠/١/١٣٩٣                                                   هـ            ٥٠٠٧١ت/٢٩٤١رهشما

  لعاده شغل متناسب با سطح تخصصا نامه در خصوص برقراري فوق تصویب
  و مهارتها براي مشاغل

  جمهور معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس
  به پيشنهاد معاونت توسعه مديريت و سرمايه١٧/١/١٣٩٣ وزيران در جلسه هيأت
جمهور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسالمي  انساني رئيس
) الف(ـ و بند ١٣٨٦ قانون مديريت خدمات كشوري ـ مصوب) ٦٨(ماده ) ٥(ايران و بند 

ـ ١٣٨٩قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايرانـ  مصوب ) ٥٠ (ماده
  :تصويب كرد

قانون مديريت خدمات كشوري و سازمانهاي ) ٥(دستگاههاي اجرايي موضوع ماده 
) ٦٨(ماده ) ٥(العاده موضوع بند  نامه از فوق ويبتابع و وابسته كه تا زمان ابالغ اين تص

اند مجازند با توجه به اصالحات ساختاري و ساماندهي  قانون يادشده برخوردار نشده
العاده شغل متناسب با سطح تخصص و مهارتها براي  نيروي انساني نسبت به برقراري فوق

و )  امتياز١٥٠٠ (، مشاغل همسطح كارشناسي) امتياز٧٠٠(مشاغل تا سطح كارداني 
جويي با رعايت مقررات  اقدام و از محل منابع حاصل از صرفه)  امتياز٢٠٠٠(مشاغل باالتر 

  .مربوط پرداخت نمايند
  جمهور ـ اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس



 

ـ ۱۵ ـ 

  روزنامه رسمي۲۶/۱/۱۳۹۳ ـ ۲۰۱۲۸نقل از شماره    
  ٢٠/١/١٣٩٣                                                   هـ            ٥٠٤٥٢ت/٣٠٠٠رهشما

  نامه در خصوص افزایش سقف کمکهاي بالعوض براي کشاورزان تصویب
  دیده از حوادث و دامداران خسارت

  جمهور ریزي و نظارت راهبردي رئیس کشور ـ معاونت برنامهوزارت 
  بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران

 ١٧/١/١٣٩٣ مورخ ١٨١٠اد شماره  به پيشنه١٧/١/١٣٩٣وزيران در جلسه هيأت 
وزارت كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران 

  :تصويب كرد
سقف كمكهاي بالعوض براي كشاورزان و دامداران خسارت ديده از حوادث موضوع 

ز  ا٩/٤/١٣٩٢هـ مورخ ٤٦٥٣٠ت/٨٢٤٣٥نامه شماره  تصويب) ١(جدول شماره ) ٦(رديف 
قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت از پنج ميليون ) ١٠(محل اعتبارات ماده 

  .يابد ريال افزايش مي) ٣٠,٠٠٠,٠٠٠(ريال به سي ميليون ) ٥,٠٠٠,٠٠٠(
  جمهور ـ اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس

 ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ
  روزنامه رسمي۲۶/۱/۱۳۹۳ ـ ۲۰۱۲۸نقل از شماره    

  ٢٤/١/١٣٩٣                                                      هـ         ٥٠٣٨٥ت/٤٥٤٥رهماش
  کشور ـ وزارت امور اقتصادي و دارایی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارتوزارت 

  ریزي و نظارت راهبردي رئیس جمهور معاونت برنامه
ريزي  نت برنامه به پيشنهاد وزارت كشور و تأييد معاو١٧/١/١٣٩٣وزيران در جلسهت أهي

ماده واحده قانون بودجه ) ١٨(تبصره ) الف(جمهور و به استناد بند  و نظارت راهبردي رئيس
  : اجرايي بند يادشده را به شرح زير تصويب كردنامه  آيين كل كشور،١٣٩٣سال 

  
   کل کشور 1393قانون بودجه سال ) 18(تبصره ) الف(نامه اجرایی بند  آئین

ا مكلفند در ازاي ارايه خدمات و اجازه استفاده از امكانات ه  استانداريـ1ماده
  را وصول و به حسابنامه  آييناين) ٢(هاي مشترك مرزي، درآمدهاي موضوع ماده  بازارچه
) ٥(جدول شماره ) ١٤٠١١٥(داري كل كشور موضوع رديف درآمدي شماره  در خزانهمربوط 

  . كل كشور واريز نمايند١٣٩٣قانون بودجه سال 
برداري از خدمات عمومي،   شامل حق بهرهنامه  آييندرآمدهاي موضوع اينـ 2ادهم

، پاركينگ )ترازوي بزرگ(اجاره بهاي غرفه، اماكن و تأسيسات از قبيل انبار، باسكول 
و نظاير آن در هر بازارچه مشترك مرزي است كه به موجب قرارداد، حسب ) توقفگاه(

نامه  قانون مقررات صادرات و واردات موضوع تصويب اجرايي نامه  آيين)٢٣(تبصره ماده 



 

 ـ ۱۶ ـ 

 و اصـالحات بعـدي آن توسـط استـانداري ٦/٢/١٣٧٣هـ مـورخ ١٦ت/١٣٩٥شماره 
  .شود  متقاضيان واجد شرايط، اجاره داده ميبه

ريزي و   برنامههاي مرزي براساس موافقتنامه متبادله با معاونت اعتبارات بازارچهـ 3ماده
هاي مشترك مرزي شامل نيازهاي  جمهور، فقط براي امور بازارچه ئيسنظارت راهبردي ر

 هاي مرزي مربوط، هاي اجرايي مستقر در بازارچه و ايجاد و بهسازي امكانات بازارچه دستگاه
هاي هر استان، اختصاص   برابر وصولينامه  آييناين) ٤(هاي موضوع ماده  در قالب فعاليت

  .يافته و قابل هزينه خواهد بود
  : عبارتند ازنامه  آيين مصارف موضوع اينـ4ماده

هاي  اي براي ايجاد و بهسازي امكانات بازارچه هاي سرمايه الف ـ امور تملك دارايي
هاي   بازارچههاي مورد نياز مرزي، تعميرات اساسي و تجهيز اماكن و تأسيسات و زيرساخت

  .مشترك مرزي
ها و امور رفاهي كاركنان مستقر  ب ـ تأمين كاالها و خدمات مورد نياز بازارچه

  .رسد ها براساس ضوابطي كه به تأييد وزارت كشور مي هاي اجرايي در بازارچه دستگاه
هاي مشترك مرزي مكلفند امكانات  هاي اجرايي مستقر در بازارچه  دستگاهتبصره ـ

  حسب امكانات،ها اعالم كنند تا ها را به استانداري نياز براي حضور و فعاليت در بازارچهمورد 
  .نسبت به تأمين آنها اقدام گردد

هاي مرزي توسط كارگروهي متشكل   هزينه خدمات ارايه شده در بازارچه ـ5ماده
از استانداري، سازمان امور اقتصادي و دارايي استان، اداره كل گمرك استان و اداره كل 

  .گردد صنعت، معدن و تجارت استان تعيين مي
هاي مرزي،  ت و پرداخت توسط دستگاه اجرايي در بازارچه هرگونه درياف ـ6ماده

  . ممنوع استنامه  آيينخارج از قوانين و مقررات و ضوابط تعيين شده در اين
 هاي مربوط به عملكرد درآمدها، مصارف و عمليات  استانداران موظفند گزارشـ7ماده

 ريزي و نظارت به معاونت برنامه را هر شش ماه يك بار نامه  آيينشده از محل اعتبارات اينانجام 
  .جمهور و وزارت كشور ارايه نمايند راهبردي رئيس

  جمهور ـ اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس
 ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ

  روزنامه رسمي۲۶/۱/۱۳۹۳ ـ ۲۰۱۲۸نقل از شماره    
  ٢٤/١/١٣٩٣                                                      هـ         ٥٠٣٨٦ت/٤٥٤٢رهماش

  وزارت امور اقتصادي و دارایی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت
  ریزي و نظارت راهبردي رئیس جمهور معاونت برنامه

  به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي،١٧/١/١٣٩٣وزيران در جلسه ت أهي
جمهور  يسريزي و نظارت راهبردي رئ وزارت صنعت، معدن و تجارت و معاونت برنامه



 

ـ ۱۷ ـ 

 ور،ـ كل كش١٣٩٣ه سال ـماده واحده قانون بودج) ١٩(ره ـتبص) ز(اد بند ـو به استن
  : اجرايي بند يادشده را به شرح زير تصويب كردنامه آيين

 
   کل کشور 1393قانون بودجه سال ) 19(تبصره ) ز(نامه اجرایی بند  آئین
  :روند ح به كار مي اصطالحات زير در معاني مشرونامه  آيين در اينـ1ماده

قانون مديريت خدمات ) ٥(دستگاههاي اجرايي موضوع ماده : الف ـ دستگاه اجرايي
  .قانون محاسبات عمومي كشور) ٥(كشوري و ماده 

 كنندگان خريداران كاال يا خدمات و يا دريافت: بـ  متقاضي بخش خصوصي يا تعاوني
يي و دارندگان رديف در قانون انواع مجوز مستلزم پرداخت هزينه از دستگاههاي اجرا

 كل كشور و اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني متقاضي و يا داراي جواز ١٣٩٣بودجه سال 
 ربط هاي ذي تأسيس صنعتي، معدني، كشاورزي، خدماتي و كارت بازرگاني معتبر از دستگاه

 در چارچوب فعاليت اقتصادي خود مبادرت به خريد كاالها و خدمات ١٣٩٣كه طي سال 
  .كنند هاي موضوع اين تبصره مي و يا اخذ جواز مستلزم پرداخت هزينه از دستگاه

جا يا اقساطي ـدار، يك ات به صورت مدتـفروش كاال و خدم: يهـج ـ فروش نس
اي كه تمام يا بخشي از ارزش آن در تاريخي پس از تحويل كل كاال يا انجام كل   گونهبه

  .خدمت، وصول گردد
» نامه تضمين براي معامالت دولتي آئين«اي مجاز مطابق ه تضمين: د ـ تضمين
  .١١/٨/١٣٨٢هـ مورخ ٢٨٤٩٣ت/٤٢٩٥٦نامه شماره  موضوع تصويب

 متقاضيان بخش خصوصي و تعاوني بايد درخواست خود را در خريد كاال يا ـ2ماده
خدمات و يا اخذ مجوز مبني بر پرداخت نسيه مشتمل بر شرايط يكجا يا اقساطي ارزش 

 اعم از آنكه به موجب قرارداد باشد(يا خدمات مورد تقاضا كه در هر خريد يا اخذ مجوز كاال 
ريال باشد، كتباً و همزمان ) ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/١(، ارزش آن بيش از يك ميليارد )و يا نباشد

با تسليم اسناد شركت در مزايده، عمليات خريد، اخذ مجوز و قبل از تنظيم قرارداد 
  .ايه نمايند دستگاه اجرايي اربه

هاي ارايه شده را با اخذ تضامين   دستگاههاي اجرايي مكلفند درخواستـ3ماده
الزم به صورت ثابت به مدت شش ماه به جز در مورد كاالها و خدماتي كه وجوه حاصل 

  . آنها به بودجه عمومي تعلق دارد، تقسيط و يا به صورت يكجا دريافت نماينداز
ه به موجب قوانين خاص خود، اجازه اعمال  دستگاههاي اجرايي كتبصره ـ

هاي حمايتي در فروش كاالها و خدمات خود را دارند، ملزم به اعمال محدوديت  سياست
  .شش ماهه در تقسيط نيستند

هاي بودجه عمومي   در مورد كاالها و خدماتي كه وجوه حاصل از آنها به حسابـ4ماده
  . است١٣٩٣دريافت يكجا، پايان بهمن ماه شود، حداكثر زمان خاتمه تقسيط يا  واريز مي

  



 

ـ ۱۸ ـ 

هاي صدور مجوز نسبت   افزايش ارزش فروش كاالها، خدمات و هزينه ـ5ماده
  .سال بيست و چهار درصد و به مأخذ ماهانه دو درصد است  ارزش نقدي براي يكبه

 هاي اجرايي كه به موجب قوانين و مقررات خاص خود اجازه  دستگاهتبصره ـ
اي حمايتي در فروش كاالها و خدمات خود را دارند، ملزم به اعمال ه اعمال سياست

  .افزايش ارزش فروش نيستند
  جمهور ـ اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس

 ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ
  روزنامه رسمي۲۶/۱/۱۳۹۳ ـ ۲۰۱۲۸نقل از شماره    

 ٢٤/١/١٣٩٣               هـ                                                ٥٠٣٥٧ت/٤٥٣٥شماره
ـ وزارت کشور ـ وزارت نفتـ  وزارت راه و شهرسازي   وزارت امور اقتصادي و داراییـ  وزارت نیرو 

  وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح ـ وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات
  وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت جهاد کشاورزي

  جمهور ـ بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران اهبردي رئیسریزي و نظارت ر معاونت برنامه
ريزي و نظارت   به پيشنهاد مشترك معاونت برنامه٦/١/١٣٩٣هيأت وزيران در جلسه 

 اقتصادي و دارايي جمهور، بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران و وزارت امور راهبردي رئيس
نامه اجرايي   كل كشور، آيين١٣٩٣ه سال ماده واحده قانون بودج) ٦(تبصره ) ز(به استناد بند و 

  :بند ياد شده را به شرح زير تصويب كرد
   

   1393قانون بودجه سال ) 6(تبصره ) ز(نامه اجرایی بند  آیین
  کل کشور

  :روند نامه در معاني مشروح زير بكار مي  اصطالحات مندرج در اين آيينـ1ماده
  . كل كشور١٣٩٣قانون بودجه سال : الف ـ قانون

  .بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران: ب ـ بانك مركزي
هاي نيرو،  هاي وابسته به وزارتخانه وزارت امور اقتصادي و دارايي، شركت: ج ـ ناشر

نفت، راه و شهرسازي، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، ارتباطات و فناوري اطالعات، 
  .هاي وابسته و سازمانهاي كشور  صنعت، معدن و تجارت و جهاد كشاورزي و شهرداري

 ها هاي انتفاعي داراي توجيه فني، اقتصادي و مالي با اولويت اجراي پروژه طرح: د ـ طرح
 هاي هاي ميادين نفت و گاز مشترك با همسايگان و مهار آبهاي مرزي، طرح و طرح
كن،  هاي آب شيرين هاي آبرساني و تأمين آب، احداث و تكميل طرح  و نقل، طرححمل
هاي برق و مناطق محروم و كمتر توسعه يافته  هاي آب و فاضالب، نيروگاه انهخ تصفيه

قانون ) ٨٨(متقاضي استفاده از اوراق مشاركت ريالي و يا صكوك اسالمي با رعايت ماده 
  .رسد هايي كه به تصويب شوراي اقتصاد مي تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و طرح



 

ـ ۱۹ ـ 

نام كه به موجب قانون يا مجوز  اسالمي بانام يا بياوراق بهادار : هـ ـ اوراق مشاركت
بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران به قيمت اسمي مشخص براي مدت معين منتشر و 

  .باشد نامه اجرايي آن مي ـ و آيين١٣٧٦تابع قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت ـ مصوب 
  اوراق بهادار اسالمي: و ـ صكوك

ر اسالمي بانام كه با مجوز بانك مركزي به قيمت اوراق بهادا: ز ـ صكوك اجاره
شود و دارنده آن به صورت مشاع، مالك  اسمي مشخص براي مدت معين منتشر مي

كننده يا باني  باشد كه منافع آن بر اساس قرارداد اجاره به مصرف بخشي از دارايي مي
  .شود واگذار مي

هاي ناشر  ين مالي پروژهاوراق بهادار اسالمي كه براي تأم: ح ـ صكوك استصناع
شود و دارنده آن تابع قراردادهاي تصريح شده در دستورالعمل اجرايي مصوب  منتشر مي

  .باشد شوراي پول و اعتبار مي
شود مبلغ  قانون، به ناشران اجازه داده مي) ٦(تبصره ) الف(در اجراي بند ـ 2ماده

 اوراق مشاركت ريالي و يا ريال) ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/١٥٠(يكصد و پنجاه هزار ميليارد 
سهم هر يك از . ها با تضمين خود منتشر نمايند صكوك اسالمي به منظور اجراي طرح
  :شود ناشران به شرح جدول زير تعيين مي

  
  )میلیارد ریال(مبلغ   )6(تبصره ) الف(هاي موضوع بند  شرکت  ردیف
  ٠٠٠/٥٠  هاي تابعه وزارت نفت شركت  ١
  ٠٠٠/٤٠  نيروهاي تابعه وزارت  شركت  ٢
  ٠٠٠/٢٥  هاي تابعه وزارت راه و شهرسازي شركت  ٣
  ٠٠٠/١٠  هاي تابعه وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات شركت  ٤
  ٠٠٠/٥  هاي تابعه وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح شركت  ٥
  ٠٠٠/١٠  هاي تابعه وزارت صنعت، معدن و تجارت شركت  ٦
  ٠٠٠/١٠  رزيهاي تابعه وزارت جهاد كشاو شركت  ٧

  000/150  جمع کل
نامه براي آنها اوراق مشاركت و يا  هايي كه مطابق آيين  هنگام واگذاري طرحـ3ماده

صكوك منتشر شده است بر اساس قوانين و مقررات مربوط نسبت به تعيين تكليف 
  . هاي آنها اقدام خواهد شد تضمين

هاي   مالي مورد نياز طرحتواند به منظور تأمين قسمتي از منابع  ناشر ميـ4ماده
ربط در سقف جدول مذكور به بانك مركزي  خود كه حجم انتشار آن از سوي وزير ذي

گردد، نسبت به تقاضاي موافقت اوليه از بانك ياد شده  جمهوري اسالمي ايران اعالم مي
  .براي انتشار اوراق مشاركت و يا صكوك بر اساس قوانين و مقررات مربوط اقدام نمايد



 

ـ ۲۰ ـ 

هاي متقاضي استفاده از منابع حاصل از   ناشران مكلفند فهرست طرح ـ5هماد
نامه از طريق  فروش اوراق مشاركت و يا صكوك را ظرف بيست روز پس از ابالغ اين آيين

  .ربط جهت تصويب شوراي اقتصاد ارائه نمايند وزير ذي
  اوراق مشاركت و يا صكـوك فروش نرفته هر طـرح، قابل واگذاري ـ6ماده

كنندگان تجهيزات همان طرح در سقف مطالبات معوق   پيمانكاران، مشاوران و تأمينبه
ريزي و  حساب مربوط و معاونت برنامه طرح با تأييد باالترين مقام دستگاه اجرايي و ذي

اوراق واگذار شده قابل بازخريد قبل از سررسيد توسط . جمهور است راهبردي رئيسنظارت 
  .باشد بانك عامل نمي
كنندگان تجهيزات   ناشر مكلف است فهرست پيمانكاران، مشاوران و تأمينتبصره ـ

حساب  نامه را به همراه ميزان مطالبات معوق آنها كه به تأييد ذي طرح موضوع اين آيين
  .مربوط رسيده است، به بانك مركزي ارايه دهد

ر، موافقت  با ارائه مدارك و مستندات مورد درخواست بانك مركزي از ناشـ7ماده
شود و ناشر ظرف بيست روز   انتشار اوراق مشاركت و يا صكوك ظرف يك هفته صادر مياوليه

  .هاي عامل خواهد بود از زمان دريافت موافقت اوليه مكلف به انتخاب بانك يا بانك
  بانك عامل موظف است ظرف بيست روز نسبت به بررسي طرح در چارچوب ـ8ماده

 مات مربوط به اوراق مشاركت ريالي و يا صكوك اسالمي موضوعقوانين و مقررات و الزا
  .نامه اقدام نمايد اين آيين

هاي   بانك مركزي پس از تأييد گزارش توجيه فني، اقتصادي و مالي طرحـ9ماده
 صكوك تأييد شده توسط بانك عامل، ظرف ده روز شرايط انتشار اوراق مشاركت ريالي و يا

  .نمايد اسالمي را اعالم مي
انتشار بخشي از اوراق مشاركت  تواند ناشر را به خود مي به تشخيص  بانك مركزيـ10ماده

  .هاي مجاز، ملزم نمايد ريالي و يا صكوك اسالمي به صورت الكترونيكي از طريق سامانه
 بازپرداخت اصل وجه و سود اوراق مشاركت و يا اجاره صكوك منتشر شده،ـ 11ماده

  .قانون خواهد بود) ٦(ربط در تبصره  هاي ذيدر زمان سررسيد مطابق بند
نامه   سود اوراق مشاركت و يا اجاره صكوك منتشر شده موضوع اين آيينتبصره ـ

الحساب آنها براساس مصوبات شوراي  از پرداخت هرگونه ماليات معاف و نرخ سود علي
  .شود پول و اعتبار تعيين مي

قانون، ناشر مكلف به تأمين ) ٦(تبصره ) د(و ) الف( در اجراي بندهاي ـ12ماده
باشد و در صورت عدم ايفاي تعهدات  هاي مورد نظر بانك عامل مي وثايق و تضمين

 ، بانك عامل مكلف است از محل وثايق مذكور)طبق قرارداد عامليت(در سررسيد ناشر 
  .رأساً اقدام نمايد



 

ـ ۲۱ ـ 

رر  در صورتي كه اوراق مشاركت و يا صكوك در طي مدت زمان مقـ13ماده
بندي كه  به فروش نرسيد، اوراق مشاركت و يا صكوك به فروش نرفته طي برنامه زمان

به پيمانكاران، )  روز١٥حداكثر ( سوي بانك عامل و ناشر از قبل طراحي شده است از
  .كنندگان تجهيزات همان طرح قابل واگذاري است مشاوران و تأمين
گردد از حجم   واگذار مي به ميزان اوراق مشاركت و يا صكوكي كهتبصره ـ

  .شود مطالبات آنها از ناشر كاسته مي
الحساب در سررسيد   بانك عامل هيچ تعهدي براي پرداخت سودهاي عليـ14ماده

در صورت عدم تأمين وجه آن از سوي ناشر به دارندگان اوراق مشاركت و يا صكوك 
  .نداردكنندگان تجهيزات  واگذار شده به پيمانكاران، مشاوران و تأمين

 با صدور مجوز نهايي انتشار اوراق مشاركت و يا صكوك به بانك عامل، ـ15ماده
عرضه اوليه اين دسته از اوراق مشاركت و يا صكوك در بازار پول و به صورت عمومي 

  .شود  مدت زمان مقرر انجام ميو در
 در صورت پذيرش اين دسته از اوراق مشاركت و يا صكوك در سازمان تبصره ـ

  .س و اوراق بهادار، معامالت ثانويه آن تابع شرايط سازمان مذكور خواهد بودبور
غيرقابل بازخريد قبل از سررسيد « بانك عامل مكلف به درج مهر عبارت ـ16ماده

در ظهر اوراق مشاركت و يا صكوك براي آن دسته از اوراقي كه به پيمانكاران، » در بانك عامل
  .باشد  مينامه واگذار شده است، ات مشمول اين آيينكنندگان تجهيز مشاوران و تأمين

 بانك مركزي مكلف است آخرين اطالعات مربوط به عرضه و فروش اين ـ17ماده
ريزي و  دسته از اوراق مشاركت و يا صكوك را از بانك عامل دريافت و به معاونت برنامه

  .نمايدجمهور و وزارت امور اقتصادي و دارايي ارايه  نظارت راهبردي رئيس
  بانك عامل موظف است وجوه حاصل از فروش اوراق مشاركت و يا صكوكـ18ماده

) الف(در هر مرحله را براساس فهرست ناشران مزبور ظرف يك هفته در خصوص بندهاي 
هاي   سازمانها و هاي مزبور و شهرداري قانون به حساب تمركز وجوه شركت) ٦(تبصره ) د(و 

) ٣١٠١٠٢(به رديف شماره ) ب(كشور و در خصوص بند داري كل  وابسته نزد خزانه
  .قانون واريز نمايد) ٥(جدول شماره 

نامه درخصوص نحوه واگذاري،  بيني نشده در اين آيين  ساير موارد پيشـ19ماده 
بازخريد و بازپرداخت اصل و سود اوراق مشاركت و يا صكوك تابع ضوابط و مقررات 

شار اوراق مشاركت و دستورالعمل صكوك مصوب شوراي نامه اجرايي قانون نحوه انت آيين
  .باشد پول و اعتبار مي

  جمهور ـ اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس



 

ـ ۲۲ ـ 

  روزنامه رسمي۱/۲/۱۳۹۳ ـ ۲۰۱۳۳نقل از شماره     
  ٢٦/١/١٣٩٣                                                      هـ         ٥٠٤٦٢ت/٥٧٢٩رهشما

  خصوص تعیین قیمت خرید تضمینی برگ سبز چاينامه در  تصویب
   1392ـ1393در سال زراعی 

  جمهور ریزي و نظارت راهبردي رئیس جهاد کشاورزي ـ معاونت برنامهوزارت 
 به پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي و به استناد ٢٤/١/١٣٩٣وزيران در جلسه هيأت 

  :ـ تصويب كرد١٣٦٨صوب ماده واحده قانون تضمين خريد محصوالت اساسي كشاورزي ـ م
 براي درجه يك ١٣٩٢ـ ١٣٩٣ـ قيمت خريد تضميني برگ سبز چاي در سال زراعي ١

  .شود ريال تعيين مي) ١٠,٠٠٠(ريال و ده هزار ) ١٨,٠٠٠(و دو به ترتيب معادل هجده هزار 
 ـ قيمت فروش برگ سبز چاي درجه يك و دو به خريداران برگ سبز چاي،٢

  .شود مت خريد تضميني تعيين ميمعادل سي و سه درصد قي
جمهور با هماهنگي وزارت جهاد  ريزي و نظارت راهبردي رئيس ـ معاونت برنامه٣

و با رعايت قوانين و مقررات مربوط، در خصوص محدوده ) سازمان چاي كشور(كشاورزي 
نامه، اخذ تضامين و وثايق معتبر  هاي تبعي موضوع اين تصويب زماني خريد، تعيين هزينه

ز خريداران برگ سبز چاي و زمان بازپرداخت آن، تصميمات الزم را اتخاذ و بر نحوه ا
  .اجراي آنها نظارت نمايد

  جمهور ـ اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس
 ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ

  روزنامه رسمي۱/۲/۱۳۹۳ ـ ۲۰۱۳۳نقل از شماره     
  ٢٦/١/١٣٩٣                                                      هـ         ٥٠٣٨٤ت/٥٧٢٤رهشما

  جهاد کشاورزي ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت کشوروزارت 
  جمهور ـ بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران ریزي و نظارت راهبردي رئیس معاونت برنامه
ريزي و   به پيشنهاد مشترك معاونت برنامه١٧/١/١٣٩٣وزيران در جلسه هيأت 

) ١١(تبصره ) ج(جمهور و وزارت جهاد كشاورزي و به استناد بند   راهبردي رئيسنظارت
نامه اجرايي بند يادشده را به شرح   كل كشور، آيين١٣٩٣ماده واحده قانون بودجه سال 

  :زير تصويب كرد
  

  1393قانون بودجه سال ) 11(تبصره ) ج(نامه اجرایی بند  آیین
   کل کشور

  :روند  اصطالحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مينامه  در اين آيينـ1ماده
 زراعت، از جمله(اشخاص حقيقي يا حقوقي كه در بخش كشاورزي : الف ـ كشاورزان

  .كنند فعاليت مي) داري داري و مرتع باغباني، پرورش دام و طيور و آبزيان، جنگل



 

ـ ۲۳ ـ 

اجتماعي  مبلغي كه توسط كشاورزان بابت پوشش بيمه: ب ـ حق بيمه اجتماعي
 صندوق بيمه اجتماعي كشاورزان، روستاييان و عشاير و يا سازمان تأمين اجتماعي به

  .شود پرداخت مي
سوزي،  خشكسالي، سيل، برف و تگرگ، سرمازدگي، آتش: ج ـ حوادث غيرمترقبه

گير گياهي و دامي و نظاير آن كه درآمد انتظاري ناشي از فعاليت  هاي همه آفات و بيماري
  .كند رو مي را با مخاطره جدي روبهكشاورزي 

ها يا مؤسسات اعتباري كه به موجب قانون و يا با مجوز بانك  بانك: د ـ بانك عامل
  .باشند مركزي جمهوري اسالمي ايران تأسيس شده و تحت نظارت بانك يادشده مي

 ١٣٩٢ها كه از سال  ها و يا مناطقي از استان  در سطح ملي، فهرست استانـ2ماده
اند، توسط سازمان مديريت بحران كشور تعيين و  تأثير حوادث غيرمترقبه قرار داشتهتحت 

  .اعالم خواهد شد) ٣(ها و كارگروه موضوع ماده  به استانداري
برعهده اي، تشخيص كشاورزان متأثر از حوادث غيرمترقبه،   در سطح منطقهـ3ماده

، اداره ) كارگروهدبير(شاورزي كارگروهي به مسئوليت فرمانداري شهرستان، اداره جهاد ك
  .تعاون، كار و رفاه اجتماعي و بانك عامل خواهد بود

هاي  نامه را به بانك  دبير كارگروه، فهرست اسامي كشاورزان مشمول اين آيينتبصره ـ
  .نمايد عامل و يا واحدهاي اداري مربوط منعكس مي

ماعي كشاورزان، صندوق بيمه اجت(وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي ـ 4ماده
اقدام ) روستاييان و عشاير، سازمان تأمين اجتماعي و واحدهاي تابع استاني يا شهرستاني

الزم را براي بخشودگي جرايم حق بيمه اجتماعي آن دسته از كشاورزاني كه فهرست آنها 
  .توسط كارگروه مذكور اعالم شده است، به عمل خواهد آورد

يت از پرداخت جريمه حق بيمه اجتماعي از  مدت معذوريت براي معافتبصره ـ
  .شود  تعيين مي١٣٩٢سال 

 هاي عامل نسبت به بخشودگي جرايم ديركرد تسهيالت بانكي پرداختي  بانك ـ5ماده
  .به كشاورزان اقدام نمايند

آن دسته از كشاورزاني كه به تشخيص كارگروه يادشده، خسارت وارده ـ 1تبصره
محصوالت كشاورزي تأمين، پرداخت و يا تعهد شده است،  آنها از طريق صندوق بيمه به

  .شوند مشمول حكم اين ماده نمي
 دوره زماني تأثيرپذيري كشاورزان از حوادث غيرمترقبه براي بخشودگي ـ2تبصره

  .شود  تعيين مي١٣٩٢جرايم ديركرد تسهيالت بانكي از سال 
نامه، نسبت  ين آيينهاي عامل موظفند ظرف دو هفته پس از ابالغ ا  بانك ـ6ماده

  .به ابالغ آن به نمايندگان خود در شعب استاني و شهرستاني اقدام نمايند



 

ـ ۲۴ ـ 

 بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي ـ7ماده
ريزي و  ماهه به معاونت برنامه نامه را در مقاطع زماني سه موظفند گزارش عملكرد اين آيين

  .جمهور ارايه نمايند  رئيسنظارت راهبردي
  جمهور ـ اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس

 ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ
  روزنامه رسمي۱/۲/۱۳۹۳ ـ ۲۰۱۳۳نقل از شماره     

  ٢٦/١/١٣٩٣                                                   هـ            ٥٠٣٨٣ت/٥٧٢٦رهشما
  دادگستري ـ وزارت کشوروزارت 

 به پيشنهاد وزارت دادگستري و به استناد ١٧/١/١٣٩٣ران در جلسه وزيهيأت 
نامه اجرايي   كل كشور، آيين١٣٩٣ماده واحده قانون بودجه سال ) ١٧(تبصره ) و(بند 
  : يادشده را به شرح زير تصويب كردبند

  
   کل کشور1393قانون بودجه سال ) 17(تبصره )و(نامه اجرایی بند  آیین
  :روند نامه اصطالحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي  در اين آيينـ1ماده

  .ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور سازمان زندان: الف ـ سازمان
ها و اقدامات تأميني و  نامه اجرايي سازمان زندان آيين: نامه اجرايي سازمان ب ـ آيين

  .ـ و اصالحات بعدي آن١٣٨٤ تربيتي كشور ـ مصوب
استفاده از ابزار الكترونيكي به منظور كنترل مستمر حضور : كترونيكيج ـ مراقبت ال

ها و شرايطي كه قبل از زمان نصب دستگاه  و غياب و تردد زنداني براساس محدوديت
  .شود  زنداني، كتباً به زنداني ابالغ ميبه

و فرد يا افرادي كه عملكرد و فعاليت زنداني را تحت نظر و كنترل دارند : د ـ ناظرين
  .كنند نسبت به گزارش تخلفات احتمالي آنان و ساير موارد مربوط اقدام مي

  :باشند نامه به شرح زير مي  زندانيان مشمول اين آيينـ2ماده
  .با نظر دادگاه) ٨(تا ) ٥(ـ زندانيان جرايم تعزيزي از درجه ١
  .هاي حبس با نظر دادگاه ـ زندانيان محكوم به جايگزين٢
هاي باز، مؤسسات صنعتي،  شوند يا در زندان  مرخصي اعزام ميـ زندانياني كه به٣

  .كشاورزي و خدماتي اشتغال دارند
 شوند نامه اجرايي سازمان كه به مرخصي اعزام مي آيين) ٢٢٧(ـ زندانيان مشمول ماده ٤

بندي، تكاليفي مانند عدم حضور در برخي از  و براساس تصميم دادستان يا شوراي طبقه
  .مرخصي دارنداماكن در حين 

بندي  با تشخيص و تأييد شوراي طبقه) ٧(تا ) ٥( ـ زندانيان جرايم تعزيري درجه ٥
و موافقت مقام قضايي كه تمام يا بخشي از محكوميت خويش را با لحاظ نمودن شرايطي 



 

ـ ۲۵ ـ 

مانند فقدان سابقه جرايم عمدي، اشتغال در محل كار و عدم مشموليت جرايم موضوع 
  .كنند مه اجرايي سازمان سپري مينا آيين) ٢٢١(ماده 

 هاي  وزارت دادگستري و سازمان مكلفند در مدت دو ماه مقدمات و زيرساختـ3ماده
  .نامه را فراهم كنند اجرايي شدن اين آيين

نامه به صورت  مراحل پذيرش و نحوه نظارت بر زندانيان مشمول اين آيينـ 4ماده
  :زير است
  .ـ درخواست كتبي زنداني١
  .هاي الزم نزد قاضي ناظر زندان يا قاضي اجراي احكام ن تأمينـ سپرد٢
بندي و ابالغ  ـ تعيين محدوده تردد مجاز و غيرمجاز زندانيان با نظر شوراي طبقه٣

كتبي به زنداني پس از موافقت مرجع قضايي مربوط و قبل از نصب دستگاه به زنداني 
  .)چنانچه توسط مرجع قضايي تعيين نشده باشد(

مندي از اين امتياز مكلف است عالوه بر ارايه تأمين   زنداني متقاضي بهره ـ5ماده
 نامه، معادل مبلغ دو برابر قيمت روز دستگاه نصب شده اين آيين) ٤(ماده ) ٢(مذكور در بند 

شود، به عنوان وديعه نزد زندان  را كه به طور ساالنه قيمت آن توسط سازمان تعيين مي
هاي مربوط يا خسارت احتمالي   در زمان آزادي پس از كسر هزينهوديعه مذكور. قرار دهد

نامه به زنداني  كننده مشمول اين آيين وارده به تجهيزات يادشده از ناحيه زندانيان استفاده
  .عودت خواهد شد

ريال تعيين ) ٣٠,٠٠٠(هزار  تعرفه استفاده از تجهيزات مذكور روزانه سيـ 1تبصره
نامه اخذ و به حساب درآمد  ز زندانيان مشمول اين آيينشود كه توسط سازمان ا مي

) ٥(جدول شماره ) ١٤٠١٦٤(داري كل كشور، موضوع رديف درآمدي  عمومي نزد خزانه
هاي  صددرصد وجوه حاصله بابت هزينه. شود  كل كشور واريز مي١٣٩٣قانون بودجه سال 

  .يابد جاري به سازمان اختصاص مي
خيص قاضي ناظر زندان يا قاضي اجراي احكام يا  زندانياني كه به تشـ2تبصره

 )١(رئيس زندان و مؤسسه مربوط قادر به پرداخت تمام يا بخشي از وجوه مندرج در تبصره 
  .شوند نباشند، از پرداخت آن بخش از هزينه معاف مي

نامه مسئول تأمين خسارات وارده و ساير  زندانيان مشمول اين آيينـ 3تبصره
هاي وارده با نظر كارشناسي سازمان  ت در اختيار خود بوده و خسارتهاي تجهيزا هزينه

  .محاسبه خواهد شد
 روزي تحت نظارت  واحدهاي نظارت الكترونيكي، زندانيان را به صورت شبانه ـ6ماده

قرار داده و در صورت تخلف از تعهد اخذ شده، بالفاصله موضوع توسط اين واحدها 
مك مأمورين انتظامي محل، كنترل و متخلف به زندان  مورد از طريق تلفن يا با كحسب

  .شود احضار مي



 

 ـ ۲۶ ـ 

 چنانچه زنداني پس از احضار شفاهي يا كتبي ظرف مدت تعيين شده و ـ1تبصره
حداكثر بيست و چهار ساعت خود را به زندان معرفي ننمايد، موضوع از سوي رئيس 

نسبت به ضبط وثيقه و زندان به مرجع قضايي مربوط اعالم و مرجع يادشده مكلف است 
  .صدور دستور دستگيري زنداني توسط نيروي انتظامي اقدام نمايد

مانده محكوميت به زندان   پس از دستگيري، زنداني جهت تحمل باقيـ2تبصره
  .شود بسته تحويل خواهد شد و تا پايان محكوميت از اين امتياز محروم مي

ت ارايه شده از سوي زنداني  در صورت حضور با تأخير، چنانچه توضيحاـ3تبصره
مورد تأييد رئيس زندان و شوراي انضباطي قرار نگيرد، زنداني جهت ادامه محكوميت 

  .شود نامه محروم مي شود و حداقل به مدت سه ماه از امتياز اين آيين  زندان معرفي ميبه
در مواردي كه فعل ارتكابي زنداني داراي عنوان مجرمانه باشد، رئيس ـ 7ماده

ان يا مؤسسه مربوطه مكلف است مراتب را به مراجع صالح اعالم نمايد و هرگونه زند
شده براي زنداني و يا خرابكاري عمدي در دستگاه و يا ارتكاب جرم  تخلف از شرايط تعيين

هاي يادشده، در شوراي انضباطي رسيدگي  جديد در طول مدت نظارت، عالوه بر محروميت
  .نامه اجرايي سازمان اعمال خواهد شد آيين) ١٧٥(اده و يكي از تنبيهات مذكور در م

 نامه نامه به آن اشاره نشده است، مشمول آيين  ساير مقرراتي كه در اين آيينـ 8ماده
  .باشد اجرايي سازمان مي

  جمهور ـ اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس
 ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ

  روزنامه رسمي۱/۲/۱۳۹۳ ـ ۲۰۱۳۳نقل از شماره     
  ٢٨/١/١٣٩٣                                   هـ                            ٤٨٩٤١ت/٦٢٩١مارهش

  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
  جمهور ریزي و نظارت راهبردي رئیس معاونت برنامه
هاي تعاون، كار و  خانه به پيشنهاد مشترك وزارت٢٠/١/١٣٩٣وزيران در جلسه هيأت 

ريزي و نظارت راهبردي  رفاه اجتماعي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و معاونت برنامه
قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري ) ٣٨(ماده ) ز(جمهور و به استناد بند  رئيس

ـ مصوب    : كردنامه اجرايي بند يادشده را به شرح زير تصويب  ـ آيين١٣٨٩اسالمي ايران 
  

  قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه) 38(ماده ) ز(نامه اجرایی بند  آیین
   جمهوري اسالمی ایران

  :روند نامه اصطالحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي  در اين آيينـ1ماده
وري اسالمي ايران ـقـانون برنامه پـنجساله پنجـم توسعه جمه: الف ـ قـانون

  ـ ١٣٨٩ـ مصوب 



 

ـ ۲۷ ـ 

  شوراي عالي بيمه سالمت: عالي شوراي ب ـ
  سازمان بيمه سالمت ايران: ـ سازمان پ 

 هاي سالمت اعم از دولتي دهنده خدمات و مراقبت مراكز و مؤسسات ارايه: ت ـ مراكز
  و غيردولتي

  وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي: ث ـ وزارت
قاي عملكرد نظام هايي براي ارت جستجوي مستمر روش: ج ـ خريد راهبردي خدمات

كننده خدمت،  گيري درخصوص تركيب بسته مزايا، انتخاب ارايه سالمت از طريق تصميم
گذاري خدمات و تعيين افراد تحت پوشش و يا انتخاب نوع خدمت،  خريد و قيمتچگونگي 

خريد از چه كسي، چگونگي خريد و خريد براي چه كسي براي رساندن عملكرد نظام 
  .لوبيتسالمت به حداكثر مط

هاي سالمت شامل آموزش سالمت،  خدمات و مراقبت: چ ـ خدمات پايه سالمت
هاي اوليه سرپايي و بستري، تأمين دارو و ديگر اقالم پزشكي، درخواست  پيشگيري، درمان

  .خدمات پاراكلينيكي، تدبير فوريتها، ثبت اطالعات در پرونده سالمت، ارجاع و پيگيري بيمار
فهرستي از خدمات و كاالهاي سالمت :  بيمه پايه سالمتح ـ خدمات مورد تعهد

هاي مالي،  باشد و با توجه به محدوديت اي از بسته پايه خدمات سالمت مي كه زيرمجموعه
 هاي بندي تعيين و توسط سازمان گذاري و سهميه و اجتماعي در يك فرايند اولويتسياسي 

  .شود گر پايه تأمين مالي مي بيمه
هاي سالمت مورد تعهد بيمه پايه  متي از هزينه خدمات و مراقبتقس: خ ـ فرانشيز

به منظور . هاي مذكور پرداخت نمايد كه بيمه شده بايد در زمان دريافت خدمات و مراقبت
ترغيب رفتارهاي صحيح سالمتي در گيرندگان خدمات و جلوگيري از مخاطرات اخالقي، 

  .توان از فرانشيزهاي متفاوت استفاده نمود مي
شيوه پرداخت مبتني : (DRG)بندي مرتبط با تشخيص  خت گروها ـ شيوه پردد

اي مشابه هستند  بندي بيماران كه در آن بيماراني كه از نظر باليني و هزينه بر نظام طبقه
هاي مربوط مشابه يكديگر باشد  رود استفاده آنها از منابع بيمارستاني و هزينه و انتظار مي

ند و مراكز نرخ ثابتي را براي هر ترخيص مبتني بر نوع تشخيص گير در يك گروه قرار مي
  .كنند و درمان دريافت مي

واحد پرداخت بر مبناي به ازاي هر فرد كه با : دهي شده ذـ شيوه پرداخت سرانه وزن
باشد  درنظرگرفتن سن، جنس و وضعيت سالمت بيمار و محل جغرافيايي خدمت متفاوت مي

ن است فرد ـدماتي كه ممكـبراي تمام خ. گردد خص تعريف ميـو براي يك دوره زماني مش
  .شود از آنها استفاده كند، پرداخت ثابتي انجام مي) ماه يا يك سال مثالً يك(در يك دوره زماني 

هاي   بخشسازمان موظف است نسبت به خريد راهبردي خدمات سالمت ازـ 2ماده
 و عادالنه خدمات سالمت، ارتقاي دولتي و غيردولتي با هدف دستيابي به پوشش فراگير



 

ـ ۲۸ ـ 

 خدمات شدگان به شدگان تحت پوشش، افزايش و تسهيل دسترسي بيمه سالمت بيمهسطح 
شدگان، براساس  ترين خدمات براي بيمه ترين و هزينه اثربخش سالمت و خريد با كيفيت

  :هاي زير اقدام نمايد روش
ت در سطح اول براساس دهي شده براي عمده خدما الف ـ شيوه پرداخت سرانه وزن

 جغرافياي اي با توجه به  از قبيل مشخصات جمعيتي، نيازهاي سالمتي و تفاوت هزينهمعيارهايي
  .ارايه خدمات، با اولويت نظام ارجاع

بندي مرتبط با تشخيص با همكاري وزارت بهداشت، درمان  ب ـ شيوه پرداخت گروه
از دولتي و غيردولتي به صورت و آموزش پزشكي در حداقل سه بيمارستان كشور اعم 

 اي كه در سال پنجم برنامه، قابليت اجراء در سراسر كشور را داشته باشد آزمايشي به گونه
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان موظفند گزارش اجراي آزمايشي اين 

  .روش را به شوراي عالي ارايه نمايند
  .كيفيت در سطوح سه گانه ارايه خدماتكار پرداخت مبتني بر  پ ـ طراحي ساز و

 مجموعه جمهور موظف است ريزي و نظارت راهبردي رئيس  معاونت برنامهـ1تبصره
 )اعم از منابع عمومي و درآمد اختصاصي(عمومي حوزه بيمه سالمت را در بودجه سنواتي منابع 

  .هاي مصوب پرداخت نمايد ذيل سازمان متمركز و طبق سياست
 بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است دستورالعمل وزارت ـ2تبصره

 و كار استفاده از كدهاي تشخيصي در پرونده و اسناد بيماران را تا پايان سال چهارم ساز
.  تدوين و جهت اجراء ابالغ نمايد(icd)ها  المللي بيماري بندي بين قانون براساس دسته

  .رالعمل يادشده عمل نمايندگر موظفند براساس دستو هاي بيمه مراكز و سازمان
بندي مرتبط با تشخيص،  تا زمان اجراي شيوه پرداخت براساس گروهـ 3تبصره
هاي مصوب  راساس تعرفهاعمال شايع جراحي ب) گلوبال( و قيمت تعرفه كلي دستورالعمل

  .شود عالي بازنگري مي شوراي توسط
آموزش پزشكي،  وزارت موظف است با همكاري وزارت بهداشت، درمان و ـ4تبصره

 و كارهاي پرداخت تشويقي را با هدف افزايش انگيزه مراكز ارايه دهنده خدمات سطوحساز 
  .عالي برساندوم و سوم، تهيه و به تصويب شوراي د

سازمان موظف است براساس اعتباربخشي مراكز، اعالمي از سوي وزارت ـ 3ماده
خدمات براساس قيمت واقعي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي نسبت به خريد راهبردي 

  .در فضاي رقابتي اقدام نمايد
 تا زمان اعالم اعتباربخشي توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، تبصره ـ

  .شرايط فعلي به قوت خود باقي است
سازمان موظف است نسبت به خريد راهبردي خدمات سالمت با كيفيت، ـ 4ماده

 هد بيمه پايه سالمت از مراكز و فروشندگان كاالهايمطابق استانداردهاي مصوب و مورد تع



 

ـ ۲۹ ـ 

 آنها با اسبلي و توزيع منسالمت داخلي و خارجي با اولويت خريد از توليدكنندگان داخ
اقدام اين . شدگان و كاهش هزينه مستقيم مردم اقدام نمايد هدف بهبود دسـترسي بيمه

بخش سالمت و عدم ايجاد انحصار قالب حفظ فضاي رقابتي توليد و واردات كاال و خدمات در 
  .باشد و بدون ورود مستقيم در توليد و عرضه كاال و خدمات توسط سازمان مي

نامه خريد انبوه خدمات و كاالهاي سالمت ظرف   ساز و كار اجرايي و شيوهتبصره ـ
نامه توسط وزارت با همكاري وزارت بهداشت، درمان و  شش ماه پس از ابالغ اين آيين

  .رسد عالي ميب شوراي شكي تهيه و به تصويآموزش پز
عالي همه ساله براساس روش فرانشيز متغير نسبت به تعيين فرانشيز و  شوراي  ـ5ماده

  .رساند وزيران مي هيأت سهم بيمه پايه از خدمات بيمه پايه سالمت اقدام و آن را به تصويب
هد بيمه پايه سالمت گر، فهرست خدمات مورد تع  مالك تعهد سازمانهاي بيمه ـ6ماده

  .باشد وزيران ميبراساس مصوبات هيأت 
 پزشكي هاي تعاون، كار و رفاه اجتماعي، بهداشت، درمان و آموزش وزارتخانهـ 7ماده

بازنگري فهرست  جمهور همه ساله نسبت به ريزي و نظارت راهبردي رئيس و معاونت برنامه
 )متدولوژي( علمي و روش شناختي مورد تعهد بيمه پايه سالمت براساس معيارهايخدمات 

مات اقدام و آن را از طريق شوراي عالي بندي خد مصوب، با اولويت نظام ارجاع و سطح
  .نمايند وزيران ارايه ميبراي تصويب به هيأت 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است نسبت به تهيه و  ـ8ماده
مات نظام سالمت به منظور ارتقاي كيفيت تدوين راهنماهاي باليني و استانداردهاي خد

. خدمات مورد تعهد بيمه پايه سالمت، هر ساله درخصوص حداقل پنجاه مورد اقدام نمايد
  موظف است با رعايت راهنماهاي باليني اعالم شده نسبت به خريد راهبردي خدماتسازمان

  .اقدام نمايد
بيمه پايه سالمت منوط  ورود خدمات نوين به فهرست خدمات مورد تعهد تبصره ـ

  .باشد به تدوين راهنماهاي باليني و استانداردهاي خدمات مربوط مي
دستورالعمل رسيدگي به اعتراض مراكز كه سازمان با آنها در چارچوب ـ 9ماده

خريد راهبردي خدمات قرارداد منعقد ننموده و يا قرارداد را لغو نموده است، ظرف شش 
  .عالي خواهد رسيده و به تصويب شوراي امه توسط وزارت تهين ماه پس از ابالغ اين آيين

 در راستاي الزامات خريد راهبردي خدمات، سازمان موظف است پيشنهادهايـ 10ماده
اسناد پزشكي و  هاي رسيدگي به سازي ضوابط و مقررات، دستورالعمل الزم را براي يكسان

عالي  شوراي نامه جهت تصويب به ننحوه تأييد اسناد را ظرف يك سال پس از ابالغ اين آيي
  .ارايه نمايد

 گر توسط وزارت و  چارچوب قراردادهاي بين مراكز و سازمانهاي بيمهتبصره ـ
  .رسد عالي ميوزش پزشكي تهيه و به تأييد شوراي وزارت بهداشت، درمان و آم



 

ـ ۳۰ ـ 

ي نامه را ساالنه برآورد و برا وزارت موظف است بار مالي اجراي اين آيينـ 11ماده
 جمهور ريزي و نظارت راهبردي رئيس بيني در اليحه بودجه سنواتي به معاونت برنامه پيش

  .اعالم نمايد
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است ميزان تأثيرگذاري ـ12ماده

 شوراي هاي سالمت را هر ساله به  هاي خدمات و مراقبت عملكرد خريد راهبردي بر شاخص
  .يدعالي گزارش نما 

 سازمان موظف است هر ساله گزارش عملكرد مالي خريد راهبردي خدمات ـ13ماده
هاي  هاي سالمت، كاهش هزينه هاي سهم پرداخت مردم از هزينه و ميزان تأثير آن بر شاخص

  .عالي ارايه نمايدوسعه عدالت در سالمت را به شوراي سالمت و ت
 شده ات مراكز بابت خدمات ارايهسازمان موظف است نسبت به پرداخت مطالبـ 14ماده

 حداكثر الحساب به ميزان هشتاد درصد طي پانزده روز و تسويه حساب قطعي به صورت علي
  .سه ماه پس از اعالم رسمي مراكز، مبني بر آماده تحويل بودن اسناد اقدام نمايد

 .مراكز موظفند دارو و تجهيزات مورد نياز بيماران را تهيه نمايندـ 15ماده
 استثنا با توافق وزارت و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ظرف شش ماه ردموا

  .شود تهيه مي
 اعتبارات جمهور موظف است ريزي و نظارت راهبردي رئيس  معاونت برنامهـ16ماده

  .مصوب سازمان در قوانين بودجه سنواتي را به موقع تخصيص دهد
  .باشد نامه برعهده وزارت مي ن مسئوليت نظارت بر حسن اجراي اين آييـ17ماده

  جمهور ـ اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس
 ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ

  روزنامه رسمي۱/۲/۱۳۹۳ ـ ۲۰۱۳۳نقل از شماره     
  ٢٨/١/١٣٩٣                                                   هـ            ٥٠٤١٥ت/٦٢٩٠رهشما

ـ وزارت امور اقتصادي و وزارت    جمهور ریزي و نظارت راهبردي رئیس دارایی ـ معاونت برنامهنفت 
هاي نفت و   به پيشنهاد مشترك وزارتخانه١٧/١/١٣٩٣وزيران در جلسه هيأت 

جمهور و به استناد  ريزي و نظارت راهبردي رئيس  اقتصادي و دارايي و معاونت برنامهامور
نامه   كل كشور، آيين١٣٩٣سال ماده واحده قانون بودجه ) ٢(تبصره ) ي(و ) الف(بندهاي 

  :اجرايي بندهاي يادشده را به شرح زير تصويب كرد
  

  ماده واحده قانون بودجه) 2(تبصره ) ي(و ) الف(نامه اجرایی بندهاي  آیین
   کل کشور1393سال 

  :روند نامه در معاني مشروح زير به كار مي  اصطالحات مندرج در اين آيينـ1ماده
   كل كشور١٣٩٣دجه سال قانون بو: الف ـ قانون



 

ـ ۳۱ ـ 

 ايران جساله پنجم توسعه جمهوري اسالميـقانون برنامه پن: انون برنامهـب ـ ق
  ـ ١٣٨٩ مصوب ـ

  شركت ملي نفت ايران: ج ـ شركت
  هاي نفتي ايران  شركت ملي پااليش و پخش فرآورده: د ـ شركت پااليش و پخش

  داري كل كشور خزانه: هـ ـ خزانه
  جمهور ريزي و نظارت راهبردي رئيس رنامهمعاونت ب: و ـ معاونت

  بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران: ز ـ بانك مركزي
  نفت خام و ميعانات گازي: ح ـ نفت

  به منظور اعمال حق مالكيت و حاكميت بر منابع نفت و گاز كشور و به منظورـ2ماده
دل چهارده و نيم درصد و شركت، معا) خزانه( رابطه مالي و نحوه تسويه حساب بين دولت تعيين

) ٢ (تبصره» الف«بند ) ٣(و ) ٢(از صددرصد ارزش نفت توليدي، موضوع اجزاء %) ٥/١٤(
اي شركت از جمله  اي و هزينه قانون، به عنوان سهم شركت بابت كليه مصارف سرمايه

اي و بيع متقابل و جبران خسارات  بازپرداخت بدهي و تعهدات، شامل تعهدات سرمايه
هاي صادرات با احتساب  هاي ناشي از فعاليتهاي نفتي و هزينه طي و آلودگيزيست محي

شود، كه از پرداخت ماليات و تقسيم سود  تعيين مي) سيف(هاي حمل و بيمه  هزينه
از %) ٥/٨٥(شركت مكلف است معادل هشتاد و پنج و نيم درصد . سهام دولت معاف است

تانكار دولت نزد خزانه منظور و به شرح صددرصد بقيه ارزش مواد مذكور را به حساب بس
تواند از محل سهم  شركت مي. تسويه حساب نمايد) خزانه(نامه با دولت  مفاد اين آيين

خود، قراردادهاي الزم را با شركتهاي عملياتي توليد نفت و گاز براساس قيمت تمام شده 
  .و در چهارچوب بودجه عملياتي منعقد نمايد

 تي از مبادي اوليه، قيمت معامالتي يك بشكه نفت صادراتي قيمت نفت صادراـ3ماده
قيمت پايه نفت عرضه شده در بورس در هر ماه معادل . از مبادي اوليه در هر محموله است

قيمت نفت تحويلي . باشد قيمت صادراتي نفت از مبادي اوليه در ماه شمسي قبل ميمتوسط 
عم از دولتي و خصوصي نود و پنج درصد هاي پتروشيمي ا به پااليشگاههاي داخلي و مجتمع

  .هاي صادراتي نفت مشابه در هر ماه شمسي است متوسط بهاي محموله%) ٩٥(
 شركت از ميعانات گازي%) ٥/١٤( مبناي محاسبه سهم چهارده و نيم درصد تبصره ـ

ها  هاي پتروشيمي براساس خالص مطالبات آن شركت از پتروشيمي تحويلي به مجتمع
ارزش ميعانات گازي تحويلي به هر واحد پتروشيمي با %) ٩٥( پنج درصد معادل نود و

 محصوالت دريافتي از آنها براي تحويل به شركت پااليش و (F.O.B)كسر ارزش فوب 
  .پخش خواهد بود

 براي تسويه حساب بين دولت و شركت پااليش و پخش، ۱۳۹۳ در سال ـ4ماده
اي داخلي برابر با رقمي خواهد بود كه قيمت هر بشكـه نفت تحويلي به پااليشگـاهه



 

ـ ۳۲ ـ 

هاي نفت و امور اقتصادي و دارايي و معاونت  به پيشنهاد كارگروهي متشكل از وزارتخانه
التفاوت اين رقم با قيمت مذكور  شود كه مابه رسد و اجازه داده مي به تصويب هيأت وزيران مي

انه ثبت و همچنين رقم مذكور در نامه به صورت حسابداري در دفاتر خز اين آيين) ۳(در ماده 
در دفاتر شركت پااليش و پخش نيز ثبت شده و طبق مفاد اين ) خزانه(حساب بستانكار دولت 

ها  هاي نفتي تحويلي از پتروشيمي در مورد فرآورده. شود نامه با خزانه تسويه حساب مي آيين
عادل آنها محاسبه و  شركت پااليش و پخش ابتدا بايد برمبناي ارزش آنها بشكه نفت مبه

  .به حساب خزانه واريز شود) ۴(سپس به ازاي هر بشكه نفت معادل رقم مذكور در ماده 
شركت از هر بشكه %) ۵/۱۴( مبناي محاسبه سهم چهارده و نيم درصد تبصره ـ

نفت تحويلي به پااليشگاههاي داخلي قيمت تعيين شده به ترتيب مقرر در اين ماده 
شركت از نفت %) ۵/۱۴(بناي محاسبه سهم چهارده و نيم درصد همچنين م. خواهد بود

هاي پتروشيمي تحويلي به شركت پااليش و پخش به ترتيب مقرر  معادل ارزش فرآورده
هاي پتروشيمي تحويلي به شركت  تعيين معادل ارزشي فرآورده. در اين ماده خواهد بود

  .خواهد گرفتپااليش و پخش به معادل بشكه نفت توسط وزارت نفت صورت 
 وزارت نفت در ابتداي هر ماه قيمت متوسط هر بشكه نفت تحويلي در ماه  ـ5ماده

پيش از آن را به هر يك از پااليشگاههاي داخلي با عنايت به كيفيت نفت تحويلي به آن 
نامه محاسبه و براي اعمال حساب با پااليشگاهها با  اين آيين) ۳(پااليشگاه برمبناي ماده 

به همين ترتيب وزارت . كند ر پااليشگاه به شركت پااليش و پخش ابالغ ميذكر نام ه
نفت مكلف است در ابتداي هر ماه قيمت پنج فرآورده اصلي و سوخت هوايي دريافتي 

ها  شركت پااليش و پخش از هر پااليشگاه را متناسب با كيفيت اين فرآوردهتوسط 
اليش و پخش جهت محاسبه و تسويه حساب و با ذكر نام هر پااليشگاه به شركت پامحاسبه 

همچنين وزارت نفت مكلف است به روال مقرر در اين ماده، . با هر پااليشگاه ابالغ كند
هاي نفتي دريافتي از آنها  هاي داخلي و نيز بهاي فرآورده قيمت نفت تحويلي به پتروشيمي

ن و براي اقدام براي تحويل به شركت پااليش و پخش را متناسب با كيفيت آنها تعيي
  . شركت ابالغ كندبه

شركت و شركت ملي پااليش و پخش حسب مورد مكلفند بر پايه قيمتهاي ابالغي 
هاي نفتي يادشده، براي ماه قبل صورت حساب  وزارت نفت براي قيمت نفت و نيز فرآورده
اه با ها حسب مورد صادر نمايند و در ابتداي هر م موقت را براي پااليشگاهها و پتروشيمي

هاي آن ماه از وزارت نفت صورت حساب قطعي را براي هر پااليشـگاه و  دريافت قيمت
  .پتروشيمي حسب مورد صادر نمايند

 هاي نفتي موضوع اين ماده براساس ميانگين وزني قيمتهاي  قيمت فرآوردهتبصره ـ
دراتي، وارداتي يا صادراتي هم كيفيت حسب مورد و در صورت نبودن قيمت وارداتي يا صا

  .متوسط ماهانه قيمتهاي صادراتي خليج فارس هم كيفيت در آن ماه خواهد بود



 

ـ ۳۳ ـ 

سهم شركت بابت نفت تحويلي %) ۵/۱۴( مبـالغ چهارده و نيـم درصد  ـ6ماده
و همچنين ) ۴(به شركت پااليش و پخش و خوراك معادل موضوع تبصره ذيل ماده 

به ترتيبي كه با ) ۳(صره ماده شركت موضوع تب%) ۵/۱۴(سهم چهارده و نيم درصد 
ها به حسابهاي شركت نزد خزانه  شود مستقيماً و متناسب با وصولي خزانه توافق مي

  .شود واريز مي
 بابت تضمين عوايد نقدي حاصل از ۱۳۹۳ شركت پااليش و پخش در سال ـ7ماده

/ داخليهاي دريافتي، اعتبارات اسنادي  فروش نفت به پااليشگاهها با احتساب فرآورده
خارجي به صورت گردشي ماهانه اخذ خواهد نمود و همچنين شركت بابت عوايد 
حاصل از فروش نفت به واحدهاي پتروشيمي داخلي به همين روال و با قيمت مذكور 

ها مكلفند تمامي وجوه  پااليشگاهها و پتروشيمي. نمايد نامه اقدام مي  اين آيين)۳(در ماده 
 حداكثر در مقاطع ده روزه توسط شركت و يا شركت پااليشصورت حسابهاي موقت را كه 

شود در مهلت مقرر تعيين شده به حساب اين  و پخش حسب مورد برعهده آنان صادر مي
در صورتي كه هر يك از پااليشگاهها و يا واحدهاي پتروشيمي نسبت . شركتها واريز نمايند

 پخش در خصوص ارزش به صورت حسابهاي صادره توسط شركت و يا شركت پااليش و
توانند  هاي دريافتي از آنها شكايت داشته باشند، مي نفت تحويلي به آنها و يا ارزش فرآورده

اين شكايت با فوريت در هيأتي سه نفره متشكل . اين شكايت را به وزارت نفت تسليم نمايند
 نماينده واحد ، نمايندگان معاونت و خزانه و عنداللزوم با حضور)رئيس هيأت(از وزارت نفت 

حسب مورد رسيدگي و ) بدون حق رأي(شاكي نماينده شركت و يا شركت پااليش و پخش 
وجود اختالف نظر و نيز رسيدگي به شكايتها . گيري خواهد شد در خصوص آن تصميم

  . مورد صورت حسابها به هيچ وجه مانع از پرداخت صورت حسابها نخواهد بوددر
هاي حاصل از صادرات نفت اعم از  دريافتي شركت مكلف است كليه  ـ8ماده

صادرات سال جاري و سالهاي قبل را به هر صورت، پس از كسر بازپرداختهاي بيع متقابل 
قانون و تسويه بندهاي ) ۲(تبصره ) الف(الحساب پرداختهاي موضوع بند  به عنوان علي

نظر و مورد تأييد متناظر در قوانين بودجه سالهاي قبل بالفاصله از طريق حسابهاي مورد
بانك مركزي مكلف است از وجوه . بانك مركزي به حسابهاي مربوط در خزانه واريز نمايد

سهم شركت با احتساب %) ۵/۱۴(حاصله هر ماهه به طور متناسب، چهارده و نيم درصد 
سهم صندوق توسعه ملي و دو درصد %) ۲۹(بازپرداختهاي بيع متقابل، بيست و نه درصد 

 و سهم درآمد ۱۳۹۱اخت برداشت از اين صندوق بابت سهم عيدانه سال بازپرد%) ۲(
) ۵(جدول شماره ) ۲۱۰۱۰۹(و ) ۲۱۰۱۰۱(عمومي دولت موضوع رديفهاي درآمدي 

) ۸۱(ماده ) ج(قانون را، با فروش مبالغ ارزي به نرخ مورد تأييد بانك مركزي موضوع بند 
بانك مركزي مكلف است سهم . يدقانون برنامه به حساب مربوط نزد خزانه واريز نما

شركت را به حسابهاي آن شركت مورد تأييد خزانه در داخل و مورد تأييد آن بانك در 

  
  



 

ـ ۳۴ ـ 

كنندگان مواد و تجهيزات  خارج از كشور براي پرداخت به پيمانكاران، سازندگان و عرضه
هاي جاري ارزي شركت واريز و براي قراردادهاي  مربوط به طرف قرارداد و هزينه

) ح(بند ) ۱(در راستاي اجراي قسمت اخير جزء . سهيالت مالي خارجي توثيق نمايدت
ارزش صادرات %) ۲۹(قانون برنامه، بانك مركزي موظف است بيست و نه درصد ) ۸۴(ماده 

 را پس از كسر ارزش گاز طبيعي وارداتي به حساب صندوق توسعه ملي واريز گاز طبيعي
  .شود هم سال، محاسبه و تسويه ميمبلغ واريزي از ماه يازد. نمايد

را ) خزانه( شركت موظف است پس از دريافت سهم خود، حساب دولت تبصره ـ
  .در دفاتر قانوني شركت بستانكار نمايد

شركت پااليش و پخش و شركتهاي پااليش نفت داخلي و شركتهاي ـ 9ماده
همچنين خوراك پتروشيمي موظفند در پايان هر ماه بهاي خوراك نفت دريافتي خود و 

هاي شركتهاي پتروشيمي تحويلي به شركت پااليش و پخش را به قيمت  معادل فرآورده
  .نامه محاسبه و به خزانه واريز نمايند اين آيين) ۴(مذكور در ماده 

 شركت پااليش و پخش مكلف است وجوه مربوط به سهم دولت از بهاي ـ10ماده
در صورت .  و ماهانه به خزانه واريز نمايدها را وصول خوراك پااليشگاهها و پتروشيمي

 صورت عدم واريز، در پايان هر ماه خزانه مبالغ مربوط به ماه قبل را از حسابهاي اين شركت، به
هاي نفتي و خوراك  در صورت عدم واريز بهاي فرآورده. كند الحساب برداشت مي علي

تصادي و دارايي مكلف است با ها به حساب خزانه، وزارت امور اق پااليشگاهها و پتروشيمي
 اعالم وزارت نفت رأساً نسبت به برداشت از حساب شركتهاي بدهكار و واريز آن به حساب

اين حكم در خصوص بهاي خوراك پااليشگاهها و واحدهاي پتروشيمي . خزانه اقدام نمايد
  .باشد كه بابت بهاي خوراك مصرفي سنوات گذشته بدهكار هستند، نيز نافذ مي

 قيمت هاي خود به پااليشگاههايي كه نفت را به نسبت سهم صادرات فرآوردهـ 11ماده
قيمت تحويل روي كشتي %) ۹۵(ها، نود و پنج درصد  مذكور در قانون هدفمندكردن يارانه

 حسابهاي فارس خريداري و بهاي آن را به صورت ارز و از طريق بانك مركزي به خليج) فوب(
قانون برنامه ) ۸۴(ماده » ح«بند ) ۱(كنند مشمول مفاد جزء  مورد تأييد خزانه واريز مي

باشند، همچنين هرگاه بنا به الزام وزارت نفت، شركت پااليش و پخش پنج فرآورده  نمي
اصلي و سوخت هوايي را از پااليشگاهها به قيمت ارزي محاسبه و از آنها تحويل بگيرد، 

ود را به هر ترتيب صادر و ارز حاصل را هاي توليدي خ  صورتي كه پااليشگاهها فرآوردهدر
از طريق بانك مركزي به حسابهاي مورد تأييد خزانه واريز كنند، در اين صورت مشمول 

  .باشند قانون برنامه نمي) ۸۴(ماده » ح«بند ) ۱(مفاد جزء 
هاي  التفاوت قيمت پنج فرآورده اصلي و سوخت هوايي شامل فرآورده  مابهـ12ماده

زودني تحويلي از سوي شركتهاي پتروشيمي به شركت پااليش و پخش نفتي و مواد اف
ها  كنندگان داخلي، با قيمت صادراتي يا وارداتي اين فرآورده فروخته شـده به مصرف



 

ـ ۳۵ ـ 

ها و نفت خام معادل آنها و توزيع،  هاي انتقال داخلي فرآورده  مورد، به عالوه هزينهحسب
ت بر ارزش افزوده در دفاتر شركتهاي پااليش فروش، ماليات و عوارض موضوع قانون ماليا

گردد و از آن طريق در بدهكار  نفت به حساب بدهكار شركت پااليش و پخش ثبت مي
  .شود نيز ثبت مي) خزانه(حساب دولت 

معادل اين رقم در خزانه به حساب بستانكار وزارت نفت از طريق شركت يادشده، 
ستقل توسط شركت مذكور در مقاطع زماني منظور و عملكرد مالي اين ماده به صورت م

 )الف(ماهه از پايان تير ماه پس از گزارش سازمان حسابرسي با تأييد كارگروه موضوع بند سه 
گردد و تسويه حساب نهايي  الحساب با خزانه تسويه مي قانون به صورت علي) ۲(تبصره 

و در هر حال مبناي تسويه شود  فيزيكي و مالي حداكثر تا پايان تيرماه سال بعد انجام مي
نامه  آييناين ) ۴(با شركت پااليش و پخش مفاد ماده ) خزانه(حساب نهايي بين دولت 

 صادراتي و همچنين شركت هر سه ماه يكبار گزارش ميزان و ارزش نفت توليدي،. خواهد بود
ت هاي داخلي را پس از تأييد سازمان حسابرسي جه تحويلي به پااليشگاهها و پتروشيمي

دبيرخانه اين كارگروه در وزارت . نمايد حساب به كارگروه مذكور ارايه مي هتأييد و تسوي
  .نفت خواهد بود

ها  مرجع تعيين كميت و كيفيت نفت تحويلي به پااليشگاهها و پتروشيميـ 13ماده
  .ها وزارت نفت خواهد بود ها و پتروشيمي هاي نفتي دريافتي از پااليشگاه و فرآورده
هاي دريافتي  شركت در مقاطع ماهانه سهم دولت از ارزش نفت و فرآورده ـ14ماده

پااليش نفت را در دفاتر خود /ها، فروخته شده به شركتهاي پااليش و پخش از پتروشيمي
شركتهاي . نمايد منظور و به شركتهاي يادشده منتقل مي) خزانه(به حساب بدهكار دولت 

را در دفاتر خود ) خزانه(فوق حساب دولت مذكور موظفند حسب اعالم شركت به شرح 
شركت پااليش و پخش موظف است از طرف شركتهاي پااليش نفت . بستانكار نمايد

  .نسبت به تسويه حساب با خزانه اقدام نمايد
اي شركتهاي دولتي تابعه وزارت نفت از جمله   بازپرداخت تعهدات سرمايهـ15ماده

 مربوط، قبل و بعد از اجراي قانون ايجادشده و طرحهاي بيع متقابل كه به موجب قوانين
هاي حمل و بيمه  هاي صدور و فروش نفت با احتساب هزينه شوند و همچنين هزينه يا مي

بازپرداخت تعهدات قراردادهاي بيع متقابل از . باشد به عهده شركتهاي يادشده مي) سيف(
ت توليدي صورت سهم شركت از ارزش نف%) ۵/۱۴(محل سرجمع چهارده و نيم درصد 

  .خواهد گرفت
 در راستاي اجراي بودجه عملياتي شركتهاي دولتي تابعه وزارت نفت مكلفندـ 16ماده
گفته و ساير  اي از محل سهم خود را از درصدهاي پيش هاي طرحهاي سرمايه موافقتنامه

منابع، با معاونت مبادله و گزارش عملكرد توليد نفت و گاز را به تفكيك هر ميدان 
  . مقاطع سه ماهه به وزارت امور اقتصادي و دارايي و معاونت ارايه نمايددر



 

 ـ ۳۶ ـ 

ها و نفت معادل آنها و توزيع، فروش،  هاي انتقال داخلي فرآورده هزينهـ 17ماده
) ۱۶(موضوع ماده (ماليات، عوارض تكليفي، عوارض آاليندگي و ماليات بر ارزش افزوده 

) ۳۸(ماده ) د(و ) ج(، )الف(تبصره آن و بندهاي ) ۲(قانون ماليات بر ارزش افزوده و بند 
) حسب مورد(هاي نفتي و واحدهاي مربوط  براي فرآورده) قانون ماليات بر ارزش افزوده

 قانون) ۲(تبصره ) الف(به شرح جداولي خواهد بود كه به تأييد كارگروه موضوع بند 
) ۲(تبصره ) ز(ايت بند نحوه وصول ماليات و انواع عوارض تكليفي با رع. خواهد رسيد

  .قانون خواهد بود
مابين دولت با شركت و شركت  نامه تا تسويه حساب في رعايت اين آيينـ 18ماده

و ) ي(، )ط(، )ح(، )ز(، )و(، )هـ(، )د(، )ج(، )ب(، )الف(پااليش و پخش با رعايت اجزاء 
 يي تا حداكثر، كه تسويه حساب نها۱۳۹۳قانون مربوط به حسابهاي سال ) ۲(تبصره ) ك(

  .گيرد، الزامي است  انجام مي۱۳۹۴پايان تيرماه سال 
نامه مكلف است به نمايندگي از سوي دولت  وزارت نفت با رعايت اين آيينـ 19ماده

) ي(جمهوري اسالمي ايران نسبت به انعقاد قرارداد با شركت اقدام نموده و با مراعات بند 
  .زيران برساندقانون آن را به تصويب هيأت و) ۲(تبصره 

  جمهور ـ اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس
 ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ

  روزنامه رسمي۱/۲/۱۳۹۳ ـ ۲۰۱۳۳نقل از شماره     
 ٢٦/١/١٣٩٣                                     هـ                          ٤٩٩٢٨ت/٥٧٢١شماره

  مللیال هاي بین  نحوه برگزاري گردهمایینامه  آییناصالح
  وزارت امورخارجه ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوري ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

  به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي٢٠/١/١٣٩٣هيأت وزيران در جلسه 
  :جمهوري اسالمي ايران تصويب كرد

  شمارهنامه المللي، موضوع تصويب هاي بين نامه نحوه برگزاري گردهمايي آئين
  :شود  به شرح زير اصالح مي٤/١٢/١٣٨٣هـ مورخ ٣٢٢٥٤ت/٧٠٥٠٧
 هايي و همچنين گردهمايي«عبارت » نمايند، برگزار مي«پس از عبارت ) ٤(ـ در ماده ١

  .شود اضافه مي» كند كه برگزاري آن بار مالي بر بودجه دولت تحميل نمي
  :يابد تغيير مي) ٦(به ماده ) ٥(اده شود و شماره م الحاق مي) ٥( ـ متن زير به عنوان ماده٢

) ب( در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي كه به استناد بند  ـ5ماده
 قانون برنامه پنجم توسعه ملزم به رعايت قوانين و مقررات عمومي حاكم) ٢٠(ماده 

و تحقيقاتي هاي علمي   مربوط به برگزاري گردهمايينامه  آيينباشند،  اجرايي نميدستگاههاي
  .گيرد بعد از تصويب هيأت امناء و تأييد وزير مربوط مالك عمل قرار مي

  جمهور ـ اسحاق جهانگيري معاول اول رئيس



 

ـ ۳۷ ـ 

   روزنامه رسمي۳/۲/۱۳۹۳ ـ ۲۰۱۳۵نقل از شماره     
  ٣١/١/١٣٩٣                                                                ١٠٠/٥٠٥٢/٩٠٠٠رهشما

   آقاي سینجلی جاسبیجناب
  رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

 رياست محترم قوه قضائيه ٣١/١/١٣٩٣ـ ١٠٠/٥٠٢٧/٩٠٠٠تصوير بخشنامه شماره 
  .گردد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي

  مديركل دبيرخانه قوه قضائيه ـ محسن محدث
  

  ٣١/١/١٣٩٣                                                                ١٠٠/٥٠٢٧/٩٠٠٠رهشما
  بخشنامه به واحدهاي قضایی و دادسراهاي سراسر کشور

هاي   و با توجه به بررسي١٣٩٢ قانون مجازات اسالمي، مصوب ٥٤٩در اجراي ماده 
ليارد ، مبلغ يك مي١٣٩٣هاي غيرحرام از ابتداي سال  بعمل آمده قيمت ديه كامله در ماه

  .گردد و پانصد ميليون ريال تعيين مي
  الريجاني رئيس قوه قضائيه ـ صادق آملي

 ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ
   روزنامه رسمي۳/۲/۱۳۹۳ ـ ۲۰۱۳۵نقل از شماره     

  ٣١/١/١٣٩٣                                                   هـ            ٤٩٢١٠ت/٧٤٠٩رهشما
  29/10/1382هـ مورخ 27518ت/57322 نامه شماره اصالح تصویب

  راه و شهرسازي ـ وزارت کشوروزارت 
 هاي راه و  به پيشنهاد مشترك وزارتخانه٢٠/١/١٣٩٣وزيران در جلسه هيأت 
هاي  قانون اصالح اليحه قانوني احداث پايانه) ٢( و كشور و به استناد ماده شهرسازي

شهري در داخل شهر تهران  رونهاي مسافربري ب مسافربري و ممنوعيت تردد اتومبيل
  :ـ تصويب كرد١٣٧٢ مصوب ـ

 و اصالح بعدي آن موضوع ٢٩/١٠/١٣٨٢هـ مورخ٢٧٥١٨ت/٥٧٣٢٢نامه شماره  تصويب
  :شود  به شرح زير اصالح مي١٦/٣/١٣٨٤هـ مورخ ٣٢١١٥ت/١٥٦٢٣نامه شماره  تصويب
  راه ووزارت«جايگزين عبارت » وزارت راه و شهرسازي«، عبارت )١(ـ در ماده ١
  .شود مي» ترابري
) ٤(«جايگزين عبارت » بندي درجه، رتبه) ٥(«، عبارت )١(ماده ) ١(ـ در تبصره ٢

  .شود مي» بندي درجه، درجه
و » درجه) ٤(«جايگزين عبارت » درجه) ٥(«، عبارت )١(ماده ) ٢(ـ در تبصره ٣
 عبارت و» بندي متناسب با درجه«جايگزين عبارت » بندي متناسب با رتبه«عبارت 

  .شود اضافه مي» معرفي شده«بعد از عبارت »  امكانات عملكردي موردنياز آنو«



 

ـ ۳۸ ـ 

  :شود به شرح زير اضافه مي) ١(به ماده ) ٥(و ) ٤(هاي  ـ دو تبصره به عنوان تبصره٤
 سازمان) ٣٥٢(هاي حمل و نقلي بايد داراي شرايط مندرج در نشريه   غرفهـ4تبصره

  .باشد) اي هاي مسافري جاده معيارهاي فني طراحي پايانه(ريزي كشور  مديريت و برنامه
  در مواردي كه شركت حمل و نقل، بيش از يك غرفه را اجاره نموده است، ـ5تبصره

در صورتي كه در پايان مدت اجاره، تعداد متقاضيان جديد بيش از تعداد غرف موجود 
رارداد اجاره در مورد يك  پايانه باشد، شركت يا شركتهاي سابق صرفاً مستحق تمديد قدر

  .باشند غرفه مي
  .شود مي» مصروف«جايگزين واژه » مصرف«، واژه )٢(ماده ) ١( ـ در تبصره ٥
) ٦(شود و شماره ماده  مي) ٥(و ) ٤(جايگزين مواد ) ٤( ـ متن زير به عنوان ماده ٦
  :يابد تغيير مي) ٥(به ماده 

شهري  هاي مسافربري برون يانههاي حمل و نقلي پا  قرارداد واگذاري غرفهـ4ماده
تمديد قرارداد . گردد براي اولين بار از طريق تشريفات مزايده به مدت دو سال منعقد مي

هاي حمل و نقلي شركتهاي مستقر در پايانه كه داراي پروانه فعاليت مجاز و معتبر از  غرفه
 يا حفظ درجه باشند، در صورت ارتقاي درجه اي مي سازمان راهداري و حمل و نقل جاده

هاي متوالي  نامه براي دوره موجود در زمان عقد قرارداد با رعايت ساير مقررات اين آيين
  .دوساله بعدي بالمانع است

ميزان افزايش اجاره بها براي موارد مشمول تمديد قرارداد با درخواست ـ 1تبصره
  .شهرداري برمبناي نظر كارشناسي رسمي دادگستري است

تواند در صورت عدم انجام تعهدات مالي از سوي شركتها و   ميشهرداريـ 2تبصره
اي  يا عدم رعايت مفاد قرارداد و پس از كسب نظر از سازمان راهداري و حمل و نقل جاده

استان كه ظرف پانزده روز از تاريخ استعالم شهرداري اظهارنظر خواهد نمود از تمديد 
  .قرارداد خودداري نمايد

سازمان شهرداريها و (مفاد و شرايط قرارداد نمونه توسط وزارت كشور ـ 3تبصره
  .شود با كسب نظر از وزارت راه و شهرسازي تهيه و به مورد اجرا گذاشته مي) دهياريهاي كشور
چنانچه قبل از خاتمه قرارداد، شركت حمل و نقل مسافربري، شرايط و ـ 4تبصره

ي آن تشكيل شده است از دست بدهد با اعالم ضوابط وزارت راه و شهرسازي را كه برمبنا
اي استان، شهرداري با تسويه كليه حقوق خود  كتبي سازمان راهداري و حمل و نقل جاده

 نامه اين آيين) ٣(ماده ) ٢(قرارداد واگذاري را لغو و ظرف يك ماه به ترتيب مقرر در تبصره 
  .نسبت به تخليه غرفه اقدام خواهد نمود

 گردد اي غيرحمل و نقلي مستقر در پايانه، فقط براي يكسال واگذار ميه  غرفهـ 5تبصره
 هاي يادشده بعد از سه سال واگذاري غرفه. باشد تمديد آن براي دو دوره يكساله بالمانع ميو 

  .پذير خواهد بود صرفاً از طريق تشريفات مزايده امكان



 

ـ ۳۹ ـ 

د، شهرداري مجاز  در صورت عدم رعايت مفاد قرارداد توسط طرف قراردا ـ6تبصره
  .باشد به لغو قرارداد مي

  جمهور ـ اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس
 ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ

   روزنامه رسمي۸/۲/۱۳۹۳ ـ ۲۰۱۳۹نقل از شماره 
  ٣١/١/١٣٩٣                                                                      ٩١/١٣٨٧/ره هـشما

  51 ـ 52 :ماره دادنامهش                 ١٨/١/١٣٩٣: خ دادنامهتاري
  ٩١/١٣٨٧ـ ٩٢/٩٨: روندهالسه پک

   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:مرجع رسیدگی
  زاده و حمزه علي خليلي  آقايان عبدالرحيم طبري حسن:یشاک

 دريافت حقوق از اعتبارات«و » ابالغ رسمي« ابطال قيود :شکایت و خواسته موضوع
   وزارت آموزش و پرورش١٢/١١/١٣٨٣ـ٩٥/٧١٠ دستورالعمل شماره ٢/١ از بند» دولتي

زاده و حمزه علي خليلي به موجب   آقايان عبدالرحيم طبري حسن:کار گردش
» دريافت حقوق از اعتبارات دولتي«و » ابالغ رسمي« جداگانه ابطال قيود دادخواستهاي

 را ت آموزش و پرورش وزار١٢/١١/١٣٨٣ـ  ٩٥/٧١٠ دستورالعمل شماره ٢/١از بند 
  :اند که خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعالم کرده

 قانون ١٧٠با ابالغ سالم، احتراماً با تقديم اين دادخواست و ضمائم مستنداً به اصل «
 قانون ديوان عدالت اداري و به شرح اليحه، داللت مدارک و مستندات ٢٥اساسي و ماده 

 هيأت عمومي جهت ابطال قيدهاي غيرقانوني دستورالعملاستدعاي طرح فوري موضوع در 
 قانون ديوان عدالت اداري را داشته، خواهشمند است جهت حفظ ٤٢و ١٩در اجراي ماده 

  ».قانون و حقوق مکتسبه قانوني اقدام عاجل معمول فرماييد
  :زاده به موجب اليحه تکميلي اعالم کرده است که آقاي عبدالرحيم طبري حسن

 ٥تبصره «، پيرو دادخواست، توجه جنابعالي و اعضاي هيأت عمومي به احتراماً«
 مجلس شوراي اسالمي» ٧/٧/١٣٨٣التدريس مصوب  قانون نحوه به کارگيري نيروهاي حق

از آموزشياران نهضت سوادآموزي  يک هزار نفر از مربيان کودک و يک هزار نفر«به شرح 
 بند الف اين قانون به استخدام آموزش واولويت سابقه خدمت و بدون آزمون از محل با 

معطوف از آن جا که وزير وقت آموزش و پرورش، به موجب » .آيند پرورش درمي
دريافت حقوق «و » ابالغ رسمي« قيد ٢/١ در بند ١٢/١١/١٣٨٣ـ ٩٥/٧١٠دستورالعمل 

را در فرم پيوست، برخالف نص صريح قانون لحاظ و آن را از جمله » از اعتبارات دولتي
 قانون ٢٥ قانون اساسي و ماده ١٧٠شروط الزمه قرار داد، لذا بدين وسيله و در اجراي اصل 

ديوان عدالت اداري، وظيفه و حق خود دانسته، جهت پاسداري از قانون و حقوق مکتسبه 
 رسيدگي و قانوني، مراتب شکايت و اعتراض خود را به جهات و داليل ذيل تقديم، تقاضاي

  :خواهشمند است اقدام عاجل معمول فرماييد. يد مورد اعتراض دارد ابطال دو قرأي به



 

ـ ۴۰ ـ 

ها  نامه  قانون اساسي قضات دادگاهها مکلفند از اجراي تصويب١٧٠مطابق اصل : اوالً
هاي دولتي که مخالف با قوانين و مقررات اسالمي يا خارج از حدود اختيارات  نامه و آيين

تواند ابطال اينگونه مقررات را از ديوان  يقوه مجريه است، خودداري کنند و هر کس م
لذا اينجانب هم به عنوان يک شهروند و هم به لحاظ توجه اتهام . عدالت اداري تقاضا کند

از سوي هيأت بدوي رسيدگي به تخلفات اداري وزارت آموزش و پرورش، بر مبناي همين 
  .واهي برآمديمدو بند خالف قانون، متهم به نقض دستورالعمل شده، در مقام دادخ

تواند قلمرو قانون را  نامه، نمي طبق قاعده، دستورالعمل يا بخشنامه و حتي آيين: ثانياً
با اين که . محدود کرده يا حقوق مکتسبه قانوني را که براي اشخاص ايجاد شده زايل نمايد

  .الزحمه از منابع آموزش و پرورش اشاره شد در قسمت تعاريف، به درستي به دريافت حق
 ١٨/٨/١٣٨٩ـ ٢٢/٦٢٧١٩/٧١٠همين دو قيد که بعداً مطابق دستورالعمل : ثالثاً

 ٧/٩/١٣٩٠ـ ٣٨٣به عنوان شروط الزم آمده، به موجب دادنامه شماره ) ٣ و ٢بندهاي (وزارتي 
 قانون تعيين ٦هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به جهت تعارض و نقض حکم ماده 

 ١٥/٧/١٣٨٨س و آموزشياران نهضت سوادآموزي مصوب التدري استخدامي معلمان حقتکليف 
  .ابطال گرديد
 وزارت و هيأت بدوي در مقام رسيدگي به موضوع به طور رسمي، صريحاً و کتباً: رابعاً

 اعالم داشته همه افراد استخدام شده، فاقد دو شرط بوده صرفاً بر مبناي فرم تکميل شده
نندگان آن بوده به استخدام در آمده، ک به عنوان کارمند متصدي از امضاءکه بنده

 حالي که مربيان سالها قبل از تصويب قانون، در مدارس دولتي شاغل و اسامي آنها در در
ليست ارسالي به وزارت، موجود به تأييد ادارات آموزش و پرورش شهرستان و منطقه، 

موجود اداره کل آموزش و پرورش و وزارت رسيده، سابقه آن در دستگاههاي مذکور 
قابل مطالبه و مطالعه و مطابقت بوده، استخدام آنها بر اساس سنوات خدمت آنها و 

 سال قبل از تصويب قانون تحت پوشش ٧همه آنها حداقل . باشد  حکم آمره قانون ميبه
مدارس  اي مسطور و هيچ کدام از آنها در گرفته، اسامي ايشان در سوابق بيمه بيمه قرار

 و برخالف قانون براي استخدام معرفي نشده و از اين حيث حقي غيردولتي شاغل نبوده
  .خالف قانون بر ايشان منظور و ايجاد نگرديد

مبناي حق استخدامي مربيان، به صراحت نص قانون، اولويت سابقه خدمت : خامساً
مربيان کار آموزشي کرده، با تجويز آموزش و پرورش سر کالسها حاضر، . باشد آنها مي
بدون تجويز امکان حضور مربي در سر کالس ممکن . اند امر آموزش و تربيت بودهدار  عهده

دو قيد مورد لحوق بخشنامه خالف آن و مغاير حق استخدامي . و ميسر نخواهد بود
  ».مربيان بوده، لذا قابليت و ضمانت اجراء و حمايت ندارد

  :دستورالعمل مذکور در قسمتهاي مورد اعتراض به قرار زير است



 

ـ ۴۱ ـ 

کسي است که مطابق ابالغ رسمي ) ٥(ـ منظور از مربي کودک موضوع تبصره ٢/١«
دبستاني و  از ادارات آموزش و پرورش شهرستانها و مناطق، در يکي از مراکز پيش

کودک فرهنگيان به خدمت اشتغال داشته و برابر اسناد و مدارک ثبت شده از منابع مهدهاي 
 ١٣٨٢ـ ١٣٨٣مه دريافت نموده و در سال تحصيلي الزح التدريس يا حق آموزش و پرورش حق

  ». در سمت فوق شاغل باشند١٣٨٣ـ ١٣٨٤ يا
مديرکل دفتر حقوقي، امالک و حمايت قضايي معاونت حقوقي و امور مجلس وزارت 

 اعالم کرده است ١١/٤/١٣٩٢ ـ ٧٠١٣٨/٨١٠آموزش و پرورش، به موجب اليحه شماره 
  :که

  :پاسخ در ماهيت دعوا«
مصوب ... التدريس   ماده واحده قانون به کارگيري معلمان حق٥اس تبصره ـ بر اس١

يکهزار نفر از مربيان کودک و يکهزار نفر از آموزشياران « مجلس شوراي اسالمي ١٣٨٣سال 
اين ) الف(نهضت سوادآموزي با اولويت سابقه خدمت و بدون آزمون از محل بند 

» اولويت سابقه خدمت«از عبارت » .دآين  استخدام آموزش و پرورش درميقانون به
مربي (عنوان مربي کودک گونه افراد در آموزش و پرورش به  استنباط کرد که اينتوان  مي
از سوي ديگر خدمت اين گونه افراد با توجه به اين .  بايد خدمت کرده باشند)دبستان پيش

ات استخدامي که وزارت آموزش و پرورش يک دستگاه دولتي است، تابع قوانين و مقرر
خواهد بود و اصوالً پرداخت هر گونه وجهي از اعتبارات دولتي بدون مجوز قانون تصرف 

بنابراين خدمت مورد نظر به موجب بند . غيرقانوني در اموال دولتي بوده جرم خواهد بود
الف، ب و پ ماده يک قانون استخدام کشوري و به موجب حکم رسمي که يکي از 

بديهي است در صورت . باشد، بايد انجام پذيرفته باشد رسمي ميمصداقهاي آن ابالغ 
تحقق چنين شرايطي يعني صدور ابالغ رسمي از سوي وزارت آموزش و پرورش پرداخت 
حقوق هم بايد از اعتبارات دولتي معمول شده باشد بنابراين عبارت داشتن ابالغ رسمي و 

 و وضع قواعد خارج از حدود دريافت حقوق از منابع آموزش و پرورش هر دو قانوني
  .گردد صالحيت و اختيارات تلقي نمي

، ٢٣، ٧ قانون مجازات اسالمي مواد ٥٩٨ قانون اساسي، ماده ٥٣ـ به موجب اصل ٢
قانون محاسبات عمومي کشور پرداخت هر گونه وجهي در دستگاههاي دولتي ... و ٧٢، ٢٠

پيش دبستاني فاقد جواز قانوني در صورتي که کارکرد مربيان . مستلزم جواز قانون است
بالتبع پرداخت هرگونه وجهي به آنان غيرقانوني خواهد بود لذا . باشد) ابالغ رسمي(

  .باشند داشتن ابالغ رسمي و دريافت حقوق از اعتبارات دولتي الزم و ملزوم يکديگر مي
 ٧/١٢/١٣٩١ مورخ ٩١٨ و ٩١٧، ٩١٦ـ سابقاً به موجب رأي وحدت رويه شماره ٣

 ١٣٨٣مصوب سال ...  ماده واحده به کارگيري معلمان حق التدريس ٥خصوص تبصره در 
هاي معموله، بر قانوني بودن  تعيين تکليف گرديده و ديوان عدالت اداري پس از بررسي



 

ـ ۴۲ ـ 

واقع هم  استخدام يکهزار نفر از اين مربيان صحه گذاشته به عبارت ديگر مرجع مذکور در
 ١٢/١١/١٣٨٣ـ ٩٥/٧١٠استخدام آنها بر اساس دستورالعمل به تکميل ظرفيت قانوني و هم 

.  استتوسط وزارت آموزش و پرورش و هم صحيح بودن دستورالعمل مزبور صحه گذاشته
 اساس آن بنابراين موجبي براي رسيدگي مجدد و ابطال دستورالعملي که مربيان بر

  .باشد اند نمي استخدام شده
  ».واي شاکي مورد استدعاستالذکر رد دع با عنايت به مراتب فوق

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و 
پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده . دادرسان شعب ديوان تشکيل شد

  .کند  صدور رأي مبادرت ميبه
  

   هیأت عمومیرأي
 وزارت آموزش و پرورش در ١٢/١١/١٣٨٣ـ٩٥/٧١٠نظر به اين که بخشنامه شماره 

 صادر شده است و در ٧/٧/١٣٨٣راستاي قانون به کارگيري معلمان حق التدريس مصوب 
التدريس و آموزشياران به تصويب   قانون تعيين تکليف استخدامي معلمان حق١٣٨٨سال 

باشد، بنابراين به لحاظ عدم حاکميت  مقنن رسيده است و قانون اخيرالذکر حاکم مي
هاي ناشي از آن، موجبي براي رسيدگي به درخواست ابطال  ن صدرالذکر و بخشنامهقانو

 در هيأت عمومي وجود ندارد، ضمن اين که به موجب ٩٥/٧١٠فرازي از بخشنامه شماره 
 بخشنامه ٢ و ٣ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، بندهاي ٧/٩/١٣٩٠ـ ٣٨٣رأي شماره 

کل امور اداري و تشکيالت وزارت آموزش و  مدير١٨/٨/١٣٨٩ـ ٢٢/٦٢٧١٩/٧١٠شماره 
پرورش و دريافت حقوق از اعتبارات  پرورش که داشتن ابالغ تمام وقت از اداره آموزش و

  .بيني شده بود، ابطال شده است دولتي به عنوان شروط استخدام پيش
  رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري

 ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ
   روزنامه رسمي۸/۲/۱۳۹۳ ـ ۲۰۱۳۹ شماره نقل از

  ٣١/١/١٣٩٣                                                                        ٩٠/١٥٦/ره هـشما
  ٩٠/١٥٦: روندهالسه پ        ک54 :ماره دادنامهش        ١٨/١/١٣٩٣: خ دادنامهتاري

   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:مرجع رسیدگی
   مديرکل کار و امور اجتماعي استان البرز:یکشا

 اعالم تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان :موضوع شکایت و خواسته
  عدالت اداري 
 ارهـه شمـ مديرکل کار و امور اجتماعي استان البرز به موجب اليح:کار گردش

  : اعالم کرده است که٢١/٢/١٣٩٠ـ٧٨٧٥



 

ـ ۴۳ ـ 

 ديوان ٢٠ و ١٩هاي صادر شده از سوي شعبات  احتراماً، به پيوست تصاوير دادنامه
 نفر از پرسنل ٣٠جمعي و براي  نظر به اين که پرونده دسته. گردد عدالت اداري ارسال مي

 ديوان مطرح و طبق گفته ٢٠ها در شعبه  شرکت شيميايي آبيک بوده که تمامي پرونده
د اعالم شده  شکايت نامبردگان غيروارد تشخيص و مردو٢٠شاکيان از طريق شعبه 

يکي از (ليکن براي آقاي هموله ) ٢٠/٥/١٣٨٩ـ ١٩٠٦ عنوان نمونه دادنامه شماره به(
 اعتراض کرده، ١٩ در شعبه ٢٢/٩/١٣٨٨که نسبت به همان رأي تشخيص مورخ ) پرسنل

رأي به ورود شکايت و طرح پرونده در هيأت همعرض صادر شده که با آراء صادر شده 
اقض دارد، لذا خواهشمند است دستور فرماييد به اين اداره کل  تن٢٠قبلي از سوي شعبه 

  .اعالم فرمايند که کدامين رأي قابليت اجرايي را داراست
  :ها و مشروح آراء به قرار زير است کار پرونده گردش
  شعـبه نوزدهم ديوان عـدالت اداري در رسيـدگي به پرونده شماره:الف

ت آقاي احمد هموله به طرفيت اداره کار و  با موضوع دادخواس٨٩٠٩٩٨٠٩٠٠٠٤٤١٩٥
 ٢٢/٩/١٣٨٨ـ ١٠٣امور اجتماعي شهرستان هشتگرد و به خواسته نقض رأي شماره 

، ٢٨/١٠/١٣٨٩ ـ ٨٩٠٩٩٧٠٩٠١٩٠٢٤٩٢هيأت تشخيص، به موجب دادنامه شماره 
  :مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است

مستندات پيوست آن و با عنايت به اين که در با توجه به مفاد دادخواست خواهان و 
عنه حسب ادعاي خواهان به سابقه و پيشينه خدمتي وي در نزد کارفرمايش  رأي معترضٌ

 از قانون کار بوده، ٣ و ٢که مؤيد وجود رابطه کارگري و کارفرمايي موضوع مادتين 
 با کارفرما  به اين که شاکي به پيوست دادخواست، قراردادهاي کاري خود را کهنظر

. کرده ارائه داده است حقوق نامبرده در رأي هيأت تشخيص ناديده گرفته شده استمنعقد 
عنه جهت رسيدگي مجدد  لذا دعواي مطروح را وارد تشخيص و ضمن نقض رأي معترضٌ

. دارد و بررسي در خصوص وجود رابطه کاري به مرجع همعرض ارجاع و احاله مي
  . ديوان قطعي استرأي

 ٢٠/٨٩/٣٠٢به بيستم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره  شع:ب
کمري به طرفيت اداره کار و امور اجتماعي  با موضوع دادخواست آقاي آرش لک

 هيأت تشخيص ٢٢/٩/١٣٨٨ـ ١٠٣شهرستان هشتگرد و به خواسته نقض رأي شماره 
 ه به صدور رأي مبادرت، مفاداً به شرح آيند٢٠/٥/١٣٨٩ـ ١٩٠٦به موجب دادنامه شماره 

  :کرده است
کمري به طرفيت هيأت حل اختالف کار و امور  راجع به اعتراض آقاي آرش لک
  صادر شده از آن هيأت، نظر٢٢/٩/١٣٨٨ـ١٠٣اجتماعي هشتگرد در اعتراض به رأي 

 ١٦/٤/١٣٨٩ ـ ٥٤٩٣به شرح دادخواست شاکي و مستندات پيوست و مفاد اليحه شماره 
ه خوانده و مالحظه اسناد و مدارک موجود در پرونده در اداره کار دليلي که ارسالي از ناحي
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از حيث . عنه را فراهم آورد مشهود نيست اعتباري رأي معترضٌ زمينه نقض يا ابطال و بي
هذا اين شعبه ديوان  علي. رسيدگي شکلي و ماهوي نيز ايرادي به رسيدگي مترتب نيست

اعالم  وارد تشخيص و به رد شکايت وي حکم صادر وعدالت اداري شکايت شاکي را غير 
  .رأي ديوان قطعي است. دارد مي

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و 
پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده . دادرسان شعب ديوان تشکيل شد

  .کند  صدور رأي مبادرت ميبه
  عمومی هیأت رأي

  .تعارض در آراء محرز است: اوالً
 هر گونه اختالف فردي بين ١٣٦٩ مصوب سال قانون کار ١٥٧مطابق ماده : ثانياً

کارفرما و کارگر يا کارآموز که ناشي از اجراي قانون مزبور و ساير مقررات کار، قرارداد 
در صورت عدم سازش، هاي کارگاهي يا پيمانهاي دسته جمعي کار باشد  نامه موافقتکارآموزي، 

 نظر به اين که. طريق هيأتهاي تشخيص و حل اختالف رسيدگي و حل و فصل خواهد شداز 
 مجتمع شيميايي هاي موضوع تعارض و کارخانه قراردادهاي منعقده بين شکات پرونده

شرکت خدمات کشاورزي مؤيد وجود رابطه کارگري و کارفرمايي في مابين طرفين 
 قانون ياد شده ١٥٧اختالف مقرر در ماده ابراين هيأتهاي تشخيص و حل بنباشد،  ميقرارداد 

  ـ٨٩٠٩٩٧٠٩٠١٩٠٢٤٩٢صالحيت رسيدگي به اختالفات را دارند و در نتيجه دادنامه شماره 
اين رأي .  شعبه نوزدهم ديوان عدالت اداري صحيح و موافق مقررات است٢٨/١٠/١٣٨٩

  تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداريقانون ٨٩ و ماده ١٢ ماده ١به استناد بند 
، براي شعب ديوان عدالت اداري و ساير مراجع اداري مربوط در موارد ١٣٩٢مصوب سال 
  .االتباع است مشابه الزم

                                                هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
يمعاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ علي مبشر  

 ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ
   روزنامه رسمي۱۶/۲/۱۳۹۳ ـ ۲۰۱۴۶نقل از شماره 

  ٨/٢/١٣٩٣                                                                          ٨٩/١٩٤/ره هـشما
  92ـ93 :ماره دادنامهش              ٢٥/١/١٣٩٣: خ دادنامهتاري
  ١٩٣ـ٨٩/١٩٤: روندهالسه پک

   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:دگیمرجع رسی
  نژاد  آقايان عباس کياني، مرتضي کياني:یشاک

 ٢/١٠/١٣٨٨ ـ ٥/٧٨/٥٦٥١٦ ابطال بخشنامه شماره :شکایت و خواسته موضوع
  سازمان آموزش و پرورش استان ايالم
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 ـ ٥/٧٨/٥٦٥١٦ آقاي عباس کياني به موجب دادخواستي ابطال بخشنامه شماره :کار گردش
 سازمان آموزش و پرورش استان ايالم را خواستار شده و در جهت تبيين ٢/١٠/١٣٨٨

  :خواسته اعالم کرده است که
 قانون ١١احتراماً، اينجانب عباس کياني شاکي دعوا در اجراي بند الف ماده «

 قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران ١٧٣و ١٧٠صالحيت حدود اختيارات ديوان و اصول 
  :دارد عنه معروض مي ود را به شرح آينده نسبت به تصميم اداره مشتکيشکايت و اعتراض خ

 قانون مدني اثر قانون نسبت به آتيه ٤همان طور که مستحضريد با عنايت به ماده 
است و نسبت به ماقبل خود اثري ندارد اينجانب احدي از مستخدمان رسمي سازمان 

ه استثناي اشخاص آموزشي باشم و مرخصي مشموالن قانون کشور ب طرف شکايت مي
تواند   قانون استخدام کشوري مي٤٧ساليانه يک ماه مقرر شده و مستخدم با رعايت ماده 

از مرخصي معنونه استفاده و يا اين که در صورت عدم استفاده مرخصي مقرره به عنوان 
منظور شود اما اداره طرف شکايت بدون در نظر گرفتن مقررات  ذخيره در پرونده خدمتي

راجعه بر اساس بخشنامه واصله که کپي مصدق آن ضميمه درخواست است ميزان ذخيره 
 روز منظور و نسبت به کل مرخصي يک ماه مدعي ابطال شده است که اين مهم ١٥

موجب حقوق شاکي شده است در صورتي که بخشنامه رياست جمهوري اسالمي ايران 
شود مرخصي کارکنان شاغل  وب ميکه مصوبه هيأت وزيران است و به عنوان قانون محس

 قانون استخدام کشوري است ٤٧غيرآموزشي که تصوير آن ضميمه است منطبق با ماده 
  .شود و بر اساس يک ماه منظور مي

 قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران قوه قضاييه ١٥٦از آن جا که مطابق اصل 
عه و احياي قانون است پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و تحقق بخشيدن عدالت در جام

 شکايات و  قانون دادرسي ديوان مرجع رسيدگي به١١و ديوان عدالت اداري با عنايت به ماده 
تظلمات اشخاص حقيقي و حقوقي از ادارات و سازمانهاي دولتي و وابسته به دولت است و 

 دادخواستهذا با تقديم اين  علي. هاي قوه مجريه از اختيارات آن مرجع است ابطال بخشنامه
و نظر به مراتب ياد شده تقاضاي ابطال بخشنامه استنادي و ابقاي بخشنامه قبلي مبني بر 

 حقوق باشد تا احراز يک ماه مرخصي با توجه به بخشنامه رياست جمهوري مورد استدعا مي
  ».شاکي در معرض تضييع واقع نشود

بطال بخشنامه شماره اي، ا نژاد نيز به موجب دادخواست جداگانه آقاي مرتضي کياني
 سازمان آموزش و پرورش استان ايالم را خواستار شده ٢/١٠/١٣٨٨ ـ ٥/٧٨/٥٦٥١٦

  : جهت تبيين خواسته اعالم کرده است کهو در
 قانون صالحيت حدود و اختيارات ١١احتراماً، اينجانب شاکي دعوا در اجراي ماده «

يران اعتراض خود را به شرح  قانون اساسي جمهوري اسالمي ا١٧٣ و ١٧٠ديوان و اصول 
  :دارد عنه معروض مي آينده نسبت به تصميم مشتکي
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 قانون مدني اثر قانون نسبت به آينده است و نسبت به ماقبل خود ٤با توجه به ماده 
رساند بر اساس قوانين و مقررات راجعه مستخدمان  اثري ندارد به استحضار عالي مي

عنوان کارمند مانند ساير ادارات و سازمانهاي غيرآموزشي وزارت آموزش و پرورش به 
 دولتي و وابسته به دولت ساليانه از يک ماه مرخصي استحقاقي برخوردار هستند و چنانچه

 قانون استخدام کشوري از مرخصي استحقاقي استفاده ننمايند و يا اين ٤٧مطابق ماده 
يره تمام مرخصي در پرونده که به دليلي اعم از نياز مرخصي مورد استفاده قرار نگيرد ذخ

شوند  اين که افراد مشمول قانون کار که از ذخيره نه روز برخوردار مي. شود منظور مي
ها و   قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران چنانچه بخشنامه١٧٠مستنداً به اصل 

ها  نامه تواند ابطال اين گونه آيين هاي قوه مجريه مخالف قانون باشند هر کس مي نامه آيين
را از مرجع ديوان عدالت اداري درخواست نمايد اينجانب که احدي از کارمندان دفتري 

 قانون استخدام کشوري از مرخصي ساليانه ٤٧هستم مطابق قانون و با عنايت به ماده 
مند هستم و بخشنامه واصله از رياست جمهوري اسالمي ايران که   روز برخوردار و بهره٣٠

ست قانون محسوب و مرخصي استحقاقي يک ماه و در صورت مصوبه هيأت وزيران ا
عنه الزامي   استفاده تمام يک ماه قابليت ذخيره و پرداخت آن از ناحيه مشتکيعدم
باشد با توجه به اين که قوه قضاييه پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و تحقق  مي

الت اداري با عنايت بخشيدن عدالت در جامعه و احياي قانون است و از اين که ديوان عد
 قانون آيين دادرسي ديوان مسؤول و مرجع رسيدگي به شکايات و تظلمات ١١به ماده 

هاي اداري  اشخاص حقيقي و حقوقي از ادارات و سازمانهاي دولتي است و ابطال بخشنامه
گيرد ضمن اعتراض   قانون اساسي از طريق آن مرجع صورت مي١٧٠با رعايت اصل 

يت و مفاد خواسته تقاضاي ابطال بخشنامه استنادي و حکم بر ابقاي  تصميم طرف شکابه
بخشنامه رياست جمهوري که تصوير آن پيوست است مورد استدعاست تا حقوق مسلم و 
قانوني اينجانب تضييع نشود و بتوانم از حقوق مسلم و قانوني خود کماکان برخوردار شوم 

  ». گرفتن حقوق شاکي را دارندزيرا اداره طرف شکايت با بخشنامه قصد ناديده
 قانون ديوان عدالت اداري ٣٨در پاسخ به اخطار رفع نقصي که در اجراي ماده 

 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب ٨١ماده  [١٣٨٥مصوب سال 
  :براي شاکي ارسال شده بود، وي پاسخ داده است که] ١٣٩٢سال 

 ٢٦٧/ به کالسه پرونده هـ١٩/٢/١٣٨٩ع نقص مورخ احتراماً، عطف به اخطاريه رف«
 که در ١٣٨٨نژاد سرايدار بازنشسته سال  اينجانب مرتضي کياني رساند به استحضار مي

اوايل جنگ تحميلي رژيم بعثي عراق مشغول انجام وظيفه بيتوته و سرايداري از اموال 
و دشوار در زير مدارس، آموزش و پرورش شهرستان ايوان غرب آن هم در شرايط سخت 

خواستم به مرخصي يک روزه و حتي چند ساعت  ام به طوري که اگر مي ها بوده پلها و دره
کردم و اين  بايد يک نفر از اقوام و يا همکار صنفي جايگزين خود مي بروم به ناچار مي
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که امر استفاده از مرخصي ساالنه براي اينجانب را غيرممکن ساخته بود، حال با توجه به اين 
 استدعامندم اي که شرايط اينجانب در آن احقاق شده باشد در اختيار ندارم بنده قانون و ماده

  ».نسبت به احقاق حق بنده با در نظر گرفتن مطالب ذکر شده فوق احراز فرماييد
  :بخشنامه مورد اعتراض به قرار زير است

  منطقه/اداره آموزش و پرورش شهرستان/مديريت: به«
  موزش و پرورش استان ايالمسازمان آ: از

  مرخصي ذخيره سرايداران: موضوع
  با سالم و احترام

به استناد قانون مديريت خدمات کشوري و مواد قانوني قبل از آن براي سرايداران 
. گردد مدارس با داشتن حکم کارگزيني سرايداري فقط پانزده روز مرخصي ذخيره مي

 روز نسبت به لغو ١٥ات در صورت اضافه بر شايسته است ضمن بررسي دقيق و برابر مقرر
  ».نفع در خصوص آن به عمل آوريد المال اقدام و ابالغ موضوع به افراد ذي و عودت آن به بيت

در پاسخ به شکايت مذکور، مديرکل آموزش و پرورش استان ايالم به موجب اليحه 
  : توضيح داده است که١١/٥/١٣٨٩ـ ١١٧/٢٣٤٠١شماره 
 در خصوص خواسته آقاي عباس ٦/٤/١٣٨٩ـ ٨٩/١٩٣غيه شماره در پاسخ به ابال«

 کياني مبني بر اعتراض به تصميم اداره طرف شکايت و ابطال بخشنامه شماره
  :رساند  موارد زير به استحضار مي٢/١٠/١٣٨٨ ـ ٥/٧٨/٥٦٥١٦

هاي اجرايي سالي  کارمندان دستگاه»  قانون خدمات کشوري٨٤ماده «ـ با استناد ١
ق مرخصي کاري با استفاده از حقوق و مزاياي مربوط دارند که حداکثر نيمي  روز ح٣٠

 مرخصي استحقاقي ذخيره شده. از مرخصي آن در هر سال قابل ذخيره شدن است)  روز١٥(
 کارکنان به هر مقدار که باشد در زمان بازنشستگي بدون هيچ گونه محدوديتي برابر آخرين

ـ ١٠١/٧١٠/١٠٠بر اساس بخشنامه شماره . پرداخت است حکم حقوق قبل از بازنشستگي قابل
 ٩ وزارت متبوع در جهت تقويت روحي کارکنان با امعان نظر به ماده ١٩/٤/١٣٧٣
ها در زمينه اعطاي مرخصي استحقاقي آنان تا سقف پانزده روز در سال   مرخصي نامه آيين

 بخشنامه ٥ بند .نمايد موافقت گردد و بر حسب درخواستي که هر مستخدم ارائه مي
 نحوه استفاده از مرخصي و ذخيره کردن آن براي کليه سرايداران شاغل ١٥/١/١٣٧٧ـ  ٢/٧١٠

در واحدهاي آموزشي منحصراً همانند کارکنان کادر اداري بوده و محاسبه در خصوص 
عمل   مالک١٣٧٣سال ١٠١/٧١٠/١٠٠مرخصي ذخيره اين قبيل کارکنان مفاد بخشنامه شماره

  . روز بوده است١٥ مرخصي ذخيره فقط ١٣٧٣ مزيد استحضار تا پايان سال .خواهد بود
 مبناي  استخدام کشوري داشتند که بر٤٧ـ شاکي در دادخواست خود اشاره به  ماده ٢

 هاي العاده آن مستخدمان رسمي دولت سالي يک ماه حق مرخصي با استفاده از حقوق و فوق
 هيأت ٢٠/٦/١٣٧٨ـ  ٢٥٧ حسب دادنامه شماره مربوط را دارند در حالي که ماده فوق بر
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 ٤٧ و ٤٨ و ٤٩ها موضوع مواد   مرخصي نامه  آيين٩عمومي ديوان عدالت اداري ماده 
 قانون ٨٤ماده .  هيأت وزيران لغو شده است٢٢/٧/١٣٢٦استخدام کشوري مصوب قانون 

زده روز در  کشوري اين موضوع را تفکيک کرده که حداکثر نيمي از آن يعني پاناستخدام
بنابراين طبق بررسيهاي به عمل آمده از . هر ماه براي مستخدم قابل ذخيره شدن است

 به عنوان سرايدار در واحدهاي ١/٦/١٣٦٨ تا ١/١/١٣٥٩سوابق خدمتي مشاراليه، ايشان از 
ـ ١٠١/٧١٠/١٠٠آموزشي مشغول خدمت بودند، لذا بر اساس بخشنامه وزارتي شماره 

 اداره کل آموزش و پرورش ١٤/٧/١٣٧٥ ـ ٧٨/٥٢٦٧٨ه شماره  و بخشنام١٩/٤/١٣٧٣
 مرخصي استحقاق مستخدمان کادر ١٣٧٣ تا اسفند ماه ١/٧/١٣٥٢استان ايالم از تاريخ 

 روز براي آنان ١٥هر سال فقط مدت  اداري در صورت عدم استفاده از مرخصي فوق
داره طرف شکايت و بنابراين خواسته شاکي که اعتراض به تصميم ا.  ذخيره استقابل

االشاره   بوده، لذا اجراي بخشنامه فوق٢/١٠/١٣٨٨ ـ ٥/٧٨/٥٦٥١٦ابطال بخشنامه شماره 
 ١٩/٤/١٣٧٣ـ ١٠١/٧١٠/١٠٠در راستاي تحقق بخشيدن به موضوع بخشنامه وزارتي شماره 

با استناد به مواد قانوني و . بوده است)  روز مرخصي قابل ذخيره در هر سال١٥موضوع (
 هاي مربوط آنچه حق و حقوق ايشان بوده به وي تعلق گرفته و در زمان بازنشستگي هبخشنام

.  استايشان از طرف شهرستان محل خدمت به عنوان پاداش مرخصي ذخيره پرداخت شده
در خصوص ساير دوران خدمتي ايشان به عنوان خدمتگذار و متصدي امور دفتري مشغول 

نان آموزشي بوده و چون اين گروه از تعطيالت فصلي خدمت بودند به لحاظ اين که جزو کارک
  .باشد نمايند مرخصي در طول سال براي آنان قابل ذخيره شدن نمي در تابستان استفاده مي

با توجه به مدارک و مستندات فوق هيچ گونه حقي از نامبرده ضايع نشده لذا صدور 
  » .حکم مبني بر بي حقي شاکي مورد استدعاست

وان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و هيأت عمومي دي
پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده . دادرسان شعب ديوان تشکيل شد

  .کند  صدور رأي مبادرت ميبه
  

   هیأت عمومیرأي
نظر به حدود صالحيت و وظايف و اختيارات رؤساي سازمانهاي آموزش و پرورش 

 پرورش  رئيس سازمان آموزش و٢/١٠/١٣٨٨ ـ ٥/٧٨/٥٦٥١٦ر بخشنامه شماره استانها، صدو
سازي مرخصي سرايداران مدارس به ميزان بيش  استان ايالم در خصوص ممنوعيت ذخيره

 روز در هر سال، از حدود وظايف و اختيارات رئيس سازمان آموزش و پرورش استان ١٥از 
قانون تشکيالت و آيين دادرسي  ٨٨ و ماده ١٢ ماده ١ايالم خارج است و مستند به بند 

  .شود  بخشنامه مذکور ابطال مي١٣٩٢ مصوب سال ديوان عدالت اداري
  رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري
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   روزنامه رسمي۱۶/۲/۱۳۹۳ ـ ۲۰۱۴۶نقل از شماره 
  ١٣/٢/١٣٩٢                                                                        ٩٠/٢٥٩/ره هـشما

  ٩٠/٢٥٩: روندهالسه پ       ک97 :ماره دادنامهش         ٢٥/١/١٣٩٣: خ دادنامهتاري
   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:مرجع رسیدگی

نيا به وکالت از آقايان مرتضي کيايي ـ حسنعلي محبي ـ   آقاي محمود براتي:یشاک
  ثامنياسماعيل اکرمي و ابوالفضل 

 عدالت  اعالم تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان:موضوع شکایت و خواسته
  اداري 

 نيا به موجب دادخواستي و به وکالت از آقايان  آقاي محمود براتي:کار گردش
  :مرتضي کيايي، حسنعلي محبي، اسماعيل اکرمي و ابوالفضل ثامني اعالم کرده است که

 متشاکي مبني بر اعتراض به آراء قطعي شده در موردپيرو طرح دادخواست به طرفيت 
 با ساير واحدهاي» تيپ واحد«بالکن موجود در واحدهاي تجاري موکالن که به صورت 

تجاري تعبيه شده و با اخذ پايان کار کلي توسط سازمان عمران و نوسازي شهرک اکباتان 
  .به خريداران تمليک شده است

رجاع امر به کارشناس، وجود بالکن مزبور را مغاير متعاقباً کميسيون مذکور بدون ا
دانسته و حکم به اعاده ) بدون تعيين آنها(با مقررات شهرسازي يا فني و يا بهداشتي 

رغم اين که معلوم نيست احراز اين امر بر چه  علي.  سابق و قلع بنا صادر کرده است وضعبه
  . استوار بوده استمبنايي

 شود االشاره مي هاي فوق ديوان موضوع منجر به صدور دادنامه ٣٣با ارجاع امر به شعبه 
 آراء  قانون ديوان اعتراض نسبت به١٣ ماده ٢ شود با توجه به بند و چنين استدالل مي

مقررات و يا مخالف باشد  کميسيون به لحاظ اين که متضمن اثبات نقض قوانين و
موارد مشابه از جمله مورد ديگري شود، اين در حالي است که در کليه  نشده، رد مي مشاهد

 موضوع رسيدگي واقع شده به نقض آراء صادر شده توسط کميسيون ٣٣که توسط شعبه 
  .مزبور حکم داده شده است

لذا همان گونه در احکام شعب مذکور استدالل شده، ضمن اين که بعضاً حاکميت 
حداث آنها طبق قوانين شهرداري بر واحدهاي تجاري موصوف مورد ترديد واقع شده ا

تشخيص داده شده و نيز % ١٠٠ضوابط طرحهاي تفصيلي داراي کاربري تجاري با تراکم 
  .بيان شده شهرداري استنادات بر مازاد بودن تراکم را ارائه نکرده است

 ١٠٠ ماده ١از طرفي نظر به اين که مغايرت بناي متنازع فيه با مقررات تبصره 
عماري که هدف اصلي مقررات مذکور است، بر اساس  لحاظ اصول شهرسازي و فني و ماز

نظريه کارشناسي استوار نبوده و با التفات به اين که دليل و مدرکي دال بر ضرورت قلع و 
تخريب بنا ارائه نشده و در نتيجه ضرورت آن احراز نشده، به عالوه در خصوص قدمت بنا 
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ه با اشکال تلقي و حکم بر نقض هيچ گونه تحقيقي به عمل نيامده آراء صادر شده را مواج
آنها صادر و به کميسيون هم عرض ارجاع شده تا با رعايت مراتب فوق طبق مقررات 

اينک با عنايت به اين که حقوق مکتسبه موکالن در معرض تهديد . مجدداً رسيدگي شود
گرفته بدواً استدعاي ارجاع امر به يکي از شعب ديوان جهت صدور دستور  و تضييع قرار

شود، زيرا که در حال حاضر چندين  موقت مبني بر جلوگيري از تخريب و قلع بنا مي
. نمايند که جبران آنها در آينده متعسر است هاي مذکور ارتزاق و اعاشه مي خانواده از محل

 قانون ٤٣تقاضاي طرح موضوع در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به استناد ماده : ثانياً
  .ستديوان مورد استدعا

  :ها و مشروح آراء به قرار زير است ر پروندهکا گردش
  شعبه سي و سوم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره:الف

 با موضوع دادخواست آقاي مرتضي کيايي با وکالت آقاي محمد ٨٩٠٩٩٨٠٩٠٠٠٣٨٤٧٤
  شهرداري٥به طرفيت شهرداري و کميسيون ماده صد قانون شهرداري در منطقه نيا  براتي

 کميسيون ماده صد، ١٤/١١/١٣٨٩ ـ ٨٨١٣٩٧تهران و به خواسته اعتراض به رأي شماره 
، مفاداً به شرح آينده ٧/١٢/١٣٨٩ ـ ٨٩٠٩٩٧٠٩٠٣٣٠١١٣١به موجب دادنامه شماره 

  :  صدور رأي مبادرت کرده استبه
نيا به طرفيت  در خصوص شکايت آقاي مرتضي کيايي با وکالت آقاي محمود براتي

  ـ٨٨١٣٩٧ تهران مبني بر اعتراض به رأي شماره ٥شهرداري و کميسيون ماده صد منطقه 
 قانون ديوان عدالت اداري اعتراض نسبت به آراء ١٣ ماده ٢ با توجه به بند ١٤/١١/١٣٨٩

قطعـي مراجع مذکور در آن بند از جمله آراء کميسيونهاي ماده صد قانون شهرداريها منحصراً 
ين و مقررات قابل رسيدگي و امعان نظر است نظر به دادخواست و از حيث نقض قوان

 و مالحظه پرونده امر، ايراد و اشکالي که متضمن ١٤/٩/١٣٨٩ـ ١٥٤٢اليحه جوابيه 
اثبات نقض قوانين و مقررات و يا مخالف با آنها باشد در عملکرد کميسيون مشاهده 

ديوان به رد شکايت مطروح حکم  قانون ١٤ و ١٣، ٧، ١لذا مستنداً به مواد . شود نمي
  .رأي ديوان قطعي است. شود صادر و اعالم مي

  شـعبه سي و سـوم ديوان عدالت اداري در رسيـدگي به پـرونده شـماره:ب
 با موضوع دادخواست آقايان حسنعلي محبي، مرتضي کيايي، ٨٩٠٩٩٨٠٩٠٠٠٣٨١١١

رداري و کميسيون ماده صد نيا به طرفيت شه اسمعيل اکرمي با وکالت آقاي محمد براتي
 شهرداري تهران و به خواسته اعتراض به رأي قطعي شماره ٥قانون شهرداري در منطقه 

ـ ٨٨١٦٢٥  ٨٩٠٩٩٧٠٩٠٣٣٠١١١٨موجب دادنامه شماره  صد، به  کميسيون ماده١٥/١٢/١٣٨٨ 
  :، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است٣٠/١١/١٣٨٩ ـ

ـ اسمعيل اکرمي ٣ـ مرتضي کيايي ٢ـ حسنعلي محبي ١يان در خصوص شکايت آقا
 تهران ٥نيا به طرفيت شهرداري و کميسيون ماده صد منطقه  با وکالت آقاي محمود براتي
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 ٢ با توجه به بند ١٥/١٢/١٣٨٨ ـ ٨٨١٦٢٥مبني بر اعتراض به رأي قطعي شده شماره 
طعي مراجع مذکور در آن بند  قانون ديوان عدالت اداري اعتراض نسبت به آراء ق١٣ماده 

از جمله آراء کميسيونهاي ماده صد قانون شهرداريها منحصراً از حيث نقض قوانين و مقررات 
 ٢٨/١٠/١٣٨٩ـ ١٩٤٤قابل رسيدگي و امعان نظر است، نظر به دادخواست و اليحه جوابيه 

 و يا مخالف متضمن اثبات نقض قوانين و مقررات و مالحظه پرونده امر، ايراد و اشکالي که
 ١٤ و ١٣، ٧، ١شود، لذا مستنداً به مواد  با آنها باشد در عملکرد کميسيون مشاهده نمي

  .رأي ديوان قطعي است. شود قانون  ديوان به رد شکايت مطروح حکم صادر و اعالم مي
  شـعبه سي و يکم ديـوان عدالت اداري در رسـيدگي به پرونده شمـاره:ج

ضوع دادخواست آقاي ابوالفضل ثامني با وکالت آقاي  با مو٨٨٠٩٩٨٠٩٠٠٠٧٦١٥٨
 ٥نيا به طرفيت شهرداري و کميسيون ماده صد قانون شهرداري در منطقه  محمود براتي

 کميسيون ١٧/٨/١٣٨٨ ـ ٨٨٠٩٤٨شهرداري تهران و به خواسته اعتراض به رأي شماره 
، ٣١/٢/١٣٩٠ـ ٩٠٠٩٩٧٠٩٠٣١٠٠٣٥٩تجديدنظر ماده صد، به موجب دادنامه شماره 

  :مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است
نيا به شرح معنون  خواسته شاکي آقاي ابوالفضل ثامني با وکالت آقاي محمود براتي

  تهران اعتراض به رأي قطعي کميسيون تجديدنظر ماده صد٥به طرفيت شهرداري منطقه 
 مفاد دادخواست و مستندات ارائه با عنايت به. باشد  مي١٧/٨/١٣٨٨ ـ ٨٨٠٩٤٨به شماره 

 و بررسي سوابق و ١٢/٣/١٣٨٩ ـ ٨٨٢شده و مالحظه اليحه جوابيه ثبت شده به شماره 
 قانون ديوان عدالت اداري ١٣مستندات ارسالي نظر به اين که به موجب مفاد ماده

راً اعتراض نسبت به آراء قطعي از جمله آراء کميسيونهاي ماده صد قانون شهرداريها منحص
از حيث نقض قوانين و مقررات قابل رسيدگي و امعان نظر است و در پرونده امر ايراد و 
اشکالي که متضمن اثبات نقض قوانين و مقررات و يا مخالفت با آنها باشد در عملکرد 

رد شکايت مطروح حکم لذا شکايت غيروارد تشخيص و به . شود کميسيون مشاهده نمي
  . ديوان قطعي استرأي. شود ميصادر و اعالم 

  شـعبه سي و سوم ديوان عدالت اداري در رسـيدگي به پرونده شمـاره:د
 با موضوع دادخواست آقاي محمد گلشني به طرفيت شهرداري ٨٩٠٩٩٨٠٩٠٠٠٢٧٨٦٨

 شهرداري تهران و به خواسته اعتراض ٥و کميسيون ماده صد قانون شهرداري در منطقه 
 کميسيون ماده صد، به موجب دادنامه ٣١/٥/١٣٨٨ ـ ٨٨٠٥٨٥به رأي تجديدنظر شماره 

 ، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت٣٠/١١/١٣٨٩ ـ ٨٩٠٩٩٧٠٩٠٣٣٠١٠٤٨شماره 
  :کرده است

نيا به طرفيت شهرداري  شکايت آقاي محمد گلشني با وکالت آقاي محمود براتي
 کميسيون ٣١/٥/١٣٨٨ ـ ٨٨٠٥٨٥ تهران مبني بر نقض رأي تجديدنظر شماره ٥منطقه 

ماده صد با توجه به مجموع مدارک و داليل ابرازي شاکي و مفاد اليحه جوابيه طرف 
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 و ساير مندرجات پرونده شکايت مطروح وارد ٥/٨/١٣٨٩ـ ١٢٥١شکايت طي شماره 
  :رسد زيرا  نظر ميبه

 قانون ١٠٠ ماده ١استـناد کميسيونهاي ماده صـد قانون شهرداريها به تبصره : اوالً
ر مواردي است که احداث بنا با يکي از مقررات شهرسازي يا فني يا بهداشتي مغايرت د

عنه  معلوم نيست که احداث بنا و مستحدثات  داشته باشد و حال آن که در رأي معترضٌ
  .شاکي با کدام يک از مقررات مذکور مغايرت دارد

خريب فرع بر احراز برابر تبصره دوم ماده صد قانون مرقوم، صدور حکم به ت: ثانياً
ضرورت آن توسط کميسيون مذکور است و حال آن که نحوه احراز اين ضرورت با توجه 

  .به کليه مندرجات اين پرونده معلوم نيست
شاکي مدعي است، محلي که رأي به قلع آن داده شده از ابتداي ساخت مکان : ثالثاً

هت ارزيابي داليل مدعي و تجاري موجود بوده و در اين رابطه هيچ گونه تحقيقي در ج
بنابراين ضمن نقض رأي مورد اعتراض مستنداً به مواد . قدمت بنا صورت نپذيرفته است

 قانون ديوان عدالت اداري به وارد دانستن شکايت شاکي در حد طرح ١ و٧، ١٣، ١٤
رأي . شود مجدد در کميسيون هم عرض با رعايت مفاد اين دادنامه حکم صادر و اعالم مي

  .ن قطعي استديوا
  شعـبه بيست و نهم ديـوان عدالت اداري در رسـيدگي به پرونده شمـاره:هـ 

 با موضوع دادخواست آقايان احمد قمرنژاد و عليرضا يحيوي با ٨٩٠٩٩٨٠٩٠٠٠٢٤٢٠٠
نيا به طرفيت شهرداري و کميسيون ماده صد قانون شهرداري  وکالت آقاي محمود براتي

 ٨/٩/١٣٨٨ ـ ٨٨١١٨٦ به خواسته اعتراض به رأي شماره  شهرداري تهران و٥در منطقه 
، ٣٠/١١/١٣٨٩ ـ ٨٩٠٩٩٧٠٩٠٢٩٠١٦٤٤کميسيون ماده صد، به موجب دادنامه شماره 

  :مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است
عنه و محتواي اليحه  با توجه به اين که حسب محتويات پرونده و مفاد رأي معترضٌ

 استنادي شاکي، طبق ضوابط طرحهاي تفصيلي ٦٨٧٠٨/٢٣٩٥تي شماره جوابيه پالک ثب
است و بناي مورد تخلف به صورت نيم طبقه و % ١٠٠داراي کاربري تجاري با تراکم 

 عنوان بالکن احداث شده است و نظر به اين که منطقه داراي وصف تجاري بوده، تحت
نون شهرداري که بناي تجاري در  قا٥٥ ماده ٢٤بنابراين با توجه به مقررات و مفاد بند 

منطقه غير تجاري را ممنوع کرده است و اين که در زمان احداث از ناحيه مسؤوالن و 
اند  ه يک آن داشتهمأموران شهرداري با اختياري که در ماده صد قانون شهرداري و تبصر

 با اصول الذکر و تبصره يک آن  فوق١٠٠اند و مغايرت آن با مقررات ماده  جلوگيري نکرده
هذا شکايت مطروح وارد تشـخيص و  علي. شهـرسازي، فني و بهداشتي اعالم نشده است

عنه به ورود شکايت و ضرورت رسيدگي مجدد در کميسيون مربوط  با نقض رأي معترضٌ
  .رأي ديوان قطعي است. شود حکم صادر مي



 

ـ ۵۳ ـ 

 ارهمـدگي به پرونده شـم ديوان عدالت اداري در رسيـ شعبـه بيست و نه:و
 با موضوع دادخواست خانم ندا پيراسته با وکالت آقاي محمود ٨٩٠٩٩٨٠٩٠٠٠٢٤٢٠٦

 شهرداري ٥نيا به طرفيت شهرداري و کميسيون ماده صد قانون شهرداري در منطقه  براتي
ماده صـد،  کميسيون ٧/١٠/١٣٨٨ ـ ٨٨١١٦٦تهران و به خواسته اعتراض به رأي شماره 

 شرح ، مفاداً به٣٠/١١/١٣٨٩ ـ ٨٩٠٩٩٧٠٩٠٢٩٠١٦٤٥به موجب دادنامه شـماره 
  :آينده به صدور رأي مبادرت کرده است

 ٨٣/٥٨٤٣٤/٢٣٩٥نظر به اين که حسب مفاد اليحه جوابيه پالک ثبتي شماره 
است و با % ١٠٠ملکي که طبق ضوابط طرحهاي تفصيلي داراي کاربري تجاري با تراکم 

 مترمربع افزايش يافته است، ٨٦/٦٥حت انضمام به تجاري قبلي موجود در محل به مسا
تنبط از اليحه مذکور اين است که منطقه داراي وصف تجاري بوده و ـبنابراين مس

. بر همين اساس اجازه احداث مغازه اوليه قبل از افزايش مذکور تفويض شده است
 قانون شهرداري و اين که ٥٥ماده  ٢٤بنابراين با توجه به منطوق و مدلول بند 

ت بناي اضافه شده مذکور با مقررات تبصره يک ماده صد از لحاظ اصول مغاير
 تشخيص و هذا شکايت مطروح وارد علي. شهرسازي و فني و معماري اعالم نشده است

با نقض رأي صادر شده به وارد دانستن شکايت و ضرورت رسيدگي مجدد حکم 
  .رأي ديوان قطعي است. شود صادر مي
 ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شمارهشعبه بيـست و هفتم :   ز

 با موضوع دادخواست آقاي اياد خمسه با وکالت آقاي محمود ٨٩٠٩٩٨٠٩٠٠٠١٦٨٣٧
 شهرداري ٥طرفيت شهرداري و کميسيون ماده صد قانون شهرداري در منطقه  نيا به براتي

 ماده صد،  کميسيون٦/٤/١٣٨٩ ـ ٨٩٠٤٣٩تهران و به خواسـته اعتراض به رأي شماره 
، مفاداً به شرح آينده ١٥/١٠/١٣٨٩ ـ ٨٩٠٩٩٧٠٩٠٢٧٠١٠١٩به موجب دادنامه شماره 

  :به صدور رأي مبادرت کرده است
نيا به طرفيت  در خصوص شکايت آقاي اياد خمسه با وکالت آقاي محمود براتي

 کميسيون ٦/٤/١٣٨٩ـ ٤٩٠٤٣٩ تهران به خواسته نقض رأي شماره ٥شهرداري منطقه 
 قانون شهرداريها با توجه به محتويات پرونده و اليحه طرف شکايت که ٥٥ ماده ٢٠ند ـب

 ثبت دفتر لوايح اين شعبه شده است و با مالحظه و مداقه ٦/١٠/١٣٨٩ ـ ٨٧٩به شماره 
در پرونده استنادي خوانده و با عنايت به اين که شاکي اظهار کرده از زمان حاکميت 

 داخل مغازه وجود داشت و ملک خارج از محدوده قوانين شهرک به صورت بالکن در
 قانون تعاريف محدوده ٤باشد و به موجب تبصره  قانوني و حريم شهر واقع در شهرک مي

 هرگونه ساخت و ٢٨/١٠/١٣٨٤حريم شهر و روستا و شهرک و نحوه تعيين آنها مصوب 
ت در اليحه ساز در شهرکهاي تابع ضوابط و طرحهاي مصوب قانوني آنها است طرف شکاي



 

ـ ۵۴ ـ 

مذکور اعالم کرده شاکي هيچ گونه دليل و مدرکي قانوني جهت اثبات ادعاي طرفين ارائه 
 مربوط به اراضي  نامه  صحيح نيست، زيرا آيين نامه نکرده است و استناد شاکي به آيين

خارج از محدوده قانون و حريم شهرها است و حال آن که ملک موصوف داخل در 
شود و ملک موصوف  آنچه از مفاد پرونده استنباط مي. تهران استمحدوده قانوني شهر 

يعني بالکن جزء از بنا بوده و عوارض مربوط به آن توسط فروشنده پرداخت شده و 
مربوط به خود حاکم بوده و   زمان احداث شهرک اکباتان خارج از شهر بوده و مقرراتدر

در صالحيت رسيدگي اکنون . درحاکميت قوانين شهرک ملک موصوف احداث شد
. کميسيون حداقل شک وجود دارد و از سوي ديگر ضرورت قلع و تخريب محرز نيست

 قانون ديوان عدالت ١٤ و ٧بنابراين دعواي مطروح را وارد تشخيص و به استناد مواد 
دارد کميسيون همعرض با در نظر گرفتن مراتب  عنه نقض و مقرر مي اداري رأي معترضٌ

  .رأي ديوان قطعي است. مقررات قانوني مجدداً به موضوع رسيدگي نمايداالشعار وفق  فوق
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و 

پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده . دادرسان شـعب ديوان تشکيل شد
  .کند  صدور رأي مبادرت ميبه

  
   هیأت عمومیرأي

  .تعارض در آراء محرز است: الًاو
هاي آن، مالکان اراضي واقع در  با عنايت به ماده صد قانون شهرداري و تبصره: ثانياً

محدوده شهرها مکلفند با اخذ پروانه از شهرداري مربوط و رعايت مراتب مندرج در آن، 
ه جهات بنا ب. اقدام به احداث ساختمان با مساحت و کاربري مذکور در پروانه نمايند

االشعار و اين که اقدام مالکان به افزايش سطوح تجاري بيش از ميزان مذکور در  فوق
پروانه صادر شده پس از صدور گواهي پايان کار و بدون اخذ جواز مجدد از شهرداري 

قانوني ندارد و رأي قطعي کميسيون ماده صد قانون شهرداري در اين خصوص وفق وجاهت 
  ـ٨٩٠٩٩٧٠٩٠٣٣٠١١١٨هاي شماره  بنابراين دادنامه صادر شده است، مقررات

 شعبه سي و سوم ديوان عدالت ٧/١٢/١٣٨٩  ـ٨٩٠٩٩٧٠٩٠٣٣٠١١٣١ و ٣٠/١١/١٣٨٩
 شعبه سي و يکم ديوان عدالت ٣١/٢/١٣٩٠ ـ ٩٠٠٩٩٧٠٩٠٣١٠٠٣٥٩اداري و شماره 

 ٨٩  و ماده١٢ ماده ١اين رأي به استناد بند . باشد اداري صحيح و موافق مقررات مي
 براي شعب ديوان عدالت اداري و قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري

  .االتباع است ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه الزم
                                                هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

  معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ علي مبشري



 

ـ ۵۵ ـ 

   روزنامه رسمي۱۶/۲/۱۳۹۳ ـ ۲۰۱۴۶از شماره نقل 
  ١/٢/١٣٩٣                                                                      ١٩٢٩٤/٢/٨٤٥رهشما

  جناب آقاي جاسبی
  مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

ر مبني ب) رئيس مجمع بنياد تعاون(با عنايت به موافقت رياست محترم قوه قضائيه 
 ٢٢/١٢/١٣٩٢ مورخ ٢٠١٠٧نام و برند تجاري حامي موضوع روزنامه رسمي شماره  تثب

خواهشمند است نسبت به ثبت عالمت تجاري حامي در روزنامه رسمي دستورات الزم 
  .صادر فرمائيد

  رئيس هيأت مديره بنياد تعاون زندانيان ـ اكبر غمخوار
  
  
  

   
  

  
  
  
  
  
  
  

 ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ
   روزنامه رسمي۱۸/۲/۱۳۹۳ ـ ۲۰۱۴۸ه نقل از شمار

  ١/٢/١٣٩٣                                                                           ٤٧١٥/٣٩٩رهشما
  حجت االسالم والمسلمين جناب آقاي دكتر حسن روحاني

  رياست محترم جمهوري اسالمي ايران
سي جمهوري اسالمي ايران قانون اسا) ١٢٣(در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم 

قانون تسهيالت استخدامي و اجتماعي جانبازان انقالب ) ٩(ماده ) ٣(قانون تفسير تبصره 
تصويب  اسالمي كه با عنوان طرح استفساريه به مجلس شوراي اسالمي تقديم گرديده بود، با



 

 ـ ۵۶ ـ 

 و تأييد شوراي محترم نگهبان، ٢٦/١٢/١٣٩٢در جلسه علني روز دوشنبه مورخ 
  .گردد يوست ابالغ مي پبه

  رئيس مجلس شوراي اسالمي ـ علي الريجاني
  

  ١٦/٢/١٣٩٣                                                                              ١٥٣٢٧رهشما
  بنیاد شهید و امور ایثارگران 

  جمهور معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس
ت و سوم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران در اجراي اصل يكصد و بيس

قانون تسهيالت استخدامي و اجتماعي جانبازان ) ٩(ماده ) ٣(قانون تفسير تبصره «
كه در جلسه علني روز دوشنبه مورخ بيست و ششم اسفند ماه » انقالب اسالمي

 ٢٧/١/١٣٩٣يكهزار و سيصد و نود و دو مجلس شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ 
 ١/٢/١٣٩٣ مورخ ٤٧١٥/٣٩٩أييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره به ت

  .گردد مجلس شوراي اسالمي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابالغ مي
  جمهور ـ حسن روحاني رئيس

  
قانون تسهیالت استخدامی و اجتماعی ) 9(ماده ) 3(قانون تفسیر تبصره 

  جانبازان انقالب اسالمی
  :ریهموضوع استفسا

قانون تسهيالت استخدامي و اجتماعي جانبازان ) ٩(ماده ) ٣(در اجراي تبصره 
، چنانچه جانباز در پست مديريتي يا ساير عناوين ٣١/٣/١٣٧٤انقالب اسالمي مصوب 

شغلي كه باالتر از شرايط احراز شغلي وي باشد، خدمت نموده آيا ايجاد پست همطراز بايد 
اعم از ( باشد؟ و اگر جانباز مدتي در پست سازماني همسطح همان پست شغل قبلي وي

در محل مأموريت خدمت كرده باشد، آيا ايجاد پست ) مديريت يا ساير عناوين شغلي
  باشد؟ همطراز با دستگاه متبوع اصلي و همطراز پست مأموريت مي

  :پاسخ
د دار همطراز همان شغلي كه خدمت نموده ايجاد شو بلي، بايد پست سازماني ستاره

  .و ايجاد پست همطراز براي مأموران، با دستگاه متبوع اصلي مستخدم است
تفسير فوق در جلسه علني روز دوشنبه مورخ بيست و ششم اسفندماه يكهزار و 

 به تأييد ٢٧/١/١٣٩٣سيصد و نود و دو مجلس شوراي اسالمي تصويب شد و در تاريخ 
  .شوراي نگهبان رسيد

   الريجانيرئيس مجلس شوراي اسالمي ـ علي



 

ـ ۵۷ ـ 

   روزنامه رسمي۱۸/۲/۱۳۹۳ ـ ۲۰۱۴۸نقل از شماره 
  ١٠/٢/١٣٩٣                                                                         ٧٣٠٢/٤٢١رهشما

  حجت االسالم والمسلمين جناب آقاي دكتر حسن روحاني
  رياست محترم جمهوري اسالمي ايران

قانون اساسي جمهوري اسالمي ) ١٢٣( سوم در اجراي اصل يكصد و بيست و
نامه داخلي مجلس شوراي اسالمي  قانون آيين) ٧٦(ايران قانون تفـسير تبصره ماده 

 بود، با كه با عنوان طرح يك فوريتي استفساريه به مجلس شوراي اسالمي تقديم گرديده
گهبان،  ن و تأييد شوراي محترم٢٤/١/١٣٩٣تصويب در جلسه علني روز يكشنبه مورخ 

  .گردد به پيوست ابالغ مي
  رئيس مجلس شوراي اسالمي ـ علي الريجاني

  
  ١٦/٢/١٣٩٣                                                                              ١٢٧٦٣رهشما

  مجلس شوراي اسالمی 
 قانون«در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران 

كه در جلسه » نامه داخلي مجلس شوراي اسالمي قانون آيين) ٧٦(تفسير تبصره ماده 
علني روز يكشنبه مورخ بيست و چهارم فروردين ماه يكهزار و سيصد و نود و سه مجلس 

 به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه ٣/٢/١٣٩٣شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ 
 مجلس شوراي اسالمي واصل گرديده است، ١٠/٢/١٣٩٣ مورخ ٧٣٠٢/٤٢١شماره 

  .گردد  پيوست جهت اجراء ابالغ ميبه
  جمهور ـ حسن روحاني رئيس

  
  نامه داخلی قانون آیین) 76(قانون تفسیر تبصره ماده 

   مجلس شوراي اسالمی
  :موضوع استفساریه

قانون مديريت ) ٥(آيا منظور از كاركنان يا كارشناسان دستگاههاي مشمول ماده 
، نامه داخلي مجلس شوراي اسالمي قانون آيين) ٧٦(مات كشوري مصرح در تبصره ماده خد

  باشد يا خير؟ اعضاي هيأت علمي دانشگاهها نيز مي
  :پاسخ

قانون مديريت خدمات ) ٥(بلي، كاركنان يا كارشناسان دستگاههاي مشمول ماده 
ي اسالمي شامل نامه داخلي مجلس شورا قانون آيين) ٧٦(كشوري موضوع تبصره ماده 

اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و كليه افرادي كه از دستگاههاي مذكور حقوق دريافت 
  .باشد كنند نيز مي مي



 

ـ ۵۸ ـ 

تفسير فوق در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و چهارم فروردين ماه يكهزار و 
 به تأييد ٣/٢/١٣٩٣سيصد و نود و سه مجلس شوراي اسالمي تصويب شد و در تاريخ 

  .راي نگهبان رسيدشو
  رئيس مجلس شوراي اسالمي ـ علي الريجاني

 ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ
   روزنامه رسمي۱۸/۲/۱۳۹۳ ـ ۲۰۱۴۸نقل از شماره 

  ١/٢/١٣٩٣                                                                           ٤٧٠٦/٣١٧رهشما
   روحانيحجت االسالم والمسلمين جناب آقاي دكتر حسن

  رياست محترم جمهوري اسالمي ايران
 در اجراي اصل يكصد و ٦/٣/١٣٩٢ مورخ ٥٣٩٦٨/٤٩٠٠١عطف به نامه شماره 

هاي  قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران قانون موافقتنامه همكاري) ١٢٣(بيست و سوم 
ن امنيتي بين دولت جمهوري اسالمي ايران و دولت جمهوري اسالمي پاكستان كه با عنوا

اليحه به مجلس شوراي اسالمي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز 
  .گردد  و تأييد شوراي محترم نگهبان، به پيوست ابالغ مي١٧/١/١٣٩٣يكشنبه مورخ 

   رئيس مجلس شوراي اسالمي ـ علي الريجاني
  ١٦/٢/١٣٩٣                                                                                ٨٣١٠رهشما

  وزارت کشور
قانون «در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران 

هاي امنيتي بين دولت جمهوري اسالمي ايران و دولت جمهوري  موافقتنامه همكاري
 كه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ هفدهم فروردين ماه يكهزار و» اسالمي پاكستان

 به تأييد شوراي ٢٧/١/١٣٩٣سيصد و نود و سه مجلس شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ 
 مجلس شوراي اسالمي ١/٢/١٣٩٣ مورخ ٤٧٠٦/٣١٧نگهبان رسيده و طي نامه شماره 

  .گردد واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابالغ مي
ي ايران با توجه به اصل يكصد و بيست و پنجم قانون اساسي جمهوري اسالم

) ١١ (اجراي مفاد موافقتنامه منوط به انجام تشريفات امضاء و ترتيبات مندرج در ماده
  .باشد موافقتنامه مي

  جمهور ـ حسن روحاني رئيس
  

  هاي امنیتی بین دولت جمهوري اسالمی ایران قانون موافقتنامه همکاري
  و دولت جمهوري اسالمی پاکستان

 هاي امنيتي بين دولت جمهوري اسالمي ايران و  موافقتنامه همكاريماده واحدهـ 
  .شود مي يب و اجازه مبادله اسناد آن دادهشرح پيوست تصو دولت جمهوري اسالمي پاكستان به
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و ) ٧٧(اين موافقتنامه رعايت اصول هفتاد و هفتم ) ٩( در اجراي ماده تبصره ـ
  .قانون اساسي الزامي است) ١٣٩(يكصد و سي و نهم 

  
  حمن الرحيمبسم اهللا الر

  
هاي امنیتی بین دولت جمهوري اسالمی ایران و دولت  موافقتنامه همکاري

  جمهوري اسالمی پاکستان
 دولت جمهوري اسالمي ايران و دولت جمهوري اسالمي پاكستان كه از اين پس

  :شوند ناميده مي» طرفهاي متعاهد«و به صورت جمع » طرف متعاهد«به صورت مفرد 
همجواري و روابط دوستانه موجود ميان دو كشور و اهميت ـ با عنايت به حسن 

المللي در زمينه مسائل امنيتي و مبارزه با جرائم  هاي دو جانبه و بين توسعه همكاري
  يافته فراملي سازمان

يافته و تهديدهاي ايجاد شده در اثر  ـ با ابراز نگراني از افزايش جرائم سازمان
  هاي مزبور به منظور مبارزه با تهديدآنها و

ـ با آگاهي از اين امر كه تأمين امنيت ملي در كشور موجبات رفاه و آسايش دو 
  .نمايد ملت را فراهم مي

ها در جهت مبارزه با جرائم تروريستي، مبارزه با  ـ با اذعان بر لزوم توسعه همكاري
عاهده واحد م«قاچاق مواد مخدر، مواد روانگردان و قاچاق انسان، به ويژه با توجه به مفاد 

 ميالدي، كنوانسيون مواد ١٩٦١ هجري شمسي برابر با ١٣٤٠مربوط به مواد مخدر مورخ 
 ميالدي و كنوانسيون سازمان ملل ١٩٧١ هجري شمسي برابر با ١٣٤٩روانگردان مورخ 

 هجري شمسي برابر با ١٣٦٧متحد براي مبارزه با مواد مخدر و داروهاي روانگردان مورخ 
  » ميالدي١٩٨٨

 بر مبناي احترام متقابل به حق حاكميت ملي، تماميت ارضي، قوانين و مقررات ـ و
ملي، عدم مداخله در امور داخلي يكديگر و نيز حمايت از حقوق اتباع دو كشور و 

» طرفهاي متعاهد«هاي امنيتي بين  همچنين اسناد حقوقي كه در زمينه همكاري
 هجري ٣٠/١/١٣٣٨جرمين مورخ عهدنامه استرداد م«منعقد گرديده است از جمله 

 ٣٠/٥/١٣٣٩ ميالدي و نيز قرارداد انتظامات مرزي مورخ ٢٠/٤/١٩٥٩شمسي برابر با 
 ميالدي و پروتكل در خصوص كميسيون ١٩٦٠ آگوست ٢١هجري شمسي برابر با 

 يادداشت  ميالدي و١٢/١٢/١٩٨٧ هجري شمسي برابر با ٣١/٩/١٣٦٦مشترك مرزي مورخ 
هاي زير  در زمينه» ١٩٨٩ نوامبر ٢١ هجري شمسي برابر با ٣٠/٨/١٣٦٨تفاهم مورخ 
  :توافق نمودند
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  هاي همکاري ـ زمینه1ماده
يافته به ويژه  طرفهاي متعاهد خود را براي همكاري در زمينه مبارزه با جرائم سازمان

  :دانند موارد زير از طريق جلوگيري و شناسايي متهمان، متعهد مي
اچاق كاال، اموال و اشياء فرهنگي و تاريخي و استرداد ـ پيشگيري و مبارزه با ق١

  اقالم مزبور
ـ پيشگيري و مقابله با جعل اوراق بهادار دولتي، اسناد مسافرتي، پول، كارتهاي ٢

  اعتباري و ديگر اسناد با ارزش
برداري از عوايد  هاي اقتصادي غيرقانوني از قبيل پولشويي و بهره ـ مبارزه با فعاليت٣
  هاي يادشده اي حاصله از فعاليتو درآمده
  ـ مبارزه با قاچاق سالح، مهمات و مواد منفجره٤
  .نمايد  ـ مقابله با هرگونه فعاليتي كه امنيت ملي طرف ديگر را تهديد مي٥
 ـ پيشگيري و مبارزه با جرائم سازمان يافته فراملي، تروريسم و ساير جرائم مندرج ٦

  در اين موافقتنامه
اچاق انسان و مهاجرت غيرقانوني به ويژه موارد مربوط به سوء ـ پيشگيري از ق٧

  استفاده از زنان و كودكان
اي و ساير جرائمي كه با سوء استفاده از وسايل   ـ پيشگيري و مقابله با جرائم رايانه٨

  .گيرد مخابراتي و ارتباطي صورت مي
  ـ روشهاي همکاري2ماده

  :مات زير را اتخاذ خواهد نمودهر طرف متعاهد براي اجراي موارد فوق اقدا
يافته فراملي مشاركت  ـ شناسايي گروهها و افرادي كه در ارتكاب جرائم سازمان١

دارند و به خاطر آن جرائم تحت تعقيب هستند و ارائه اطالعات مربوط مانند عكس و اثر 
  انگشت به طرف ديگر

راملي و روشهاي يافته ف ـ تبادل اطالعات در مورد اشكال مختلف جرائم سازمان٢
  بازدارنده براي مبارزه با آنها

ـ تبادل اطالعات در مورد قوانين راجع به پيشگيري و مبارزه با جرائم مندرج در ٣
  اين موافقتنامه

ـ تبادل اطالعات و تجربيات در زمينه تقويت مديريت و كنترل مرزها از جمله ٤
  و مستمر مرزبانان طريق تجهيز كامل پاسگاههاي مرزي و ديدارهاي منظم از

 ـ تبادل اطالعات و تجربيات در زمينه انواع جديد مواد مخدر، داروهاي روانگردان، ٥
  مواد اوليه و پايه شيميايي و همچنين مسيرهاي مورد استفاده براي قاچاق آنها

 ـ تبادل اطالعات و تجربيات در زمينه كنترل اتباع خارجي و افراد فاقد تابعيت كه ٦
قانوني از مرزهاي دو كشور تردد نموده و در قلمرو يكي از طرفها اقامت به صورت غير
  .غيرمجاز دارند
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ـ تبادل تجربيات در زمينه سازماندهي، كارآموزي، مديريت و آموزش نيروهاي ٧
  هاي مرتبط با اين موافقتنامه خود در ساير زمينه

 ي پيشگيريهاي دو جانبه برا  ـ تبادل كارشناسان متخصص جهت توسعه همكاري٨
هاي امنيتي در  يافته، اعمال تروريستي و قاچاق مواد مخدر و كليه زمينه از جرائم سازمان
  اين موافقتنامه

هاي آمـوزشي الزم براي كارشناسان، نيروهاي پليس و ساير  ـ برگزاري دوره٩
ربط هر يك از طرفهاي متعاهد، بنا به تقاضا و در چارچوب توافقهاي  دستگاههاي ذي

  انهجداگ
  ـ انجام تحقيقات علمي مشترك در زمينه رسيدگي به جرائم١٠
ربط  ـ اتخاذ تمامي اقدامات براي اجراي موافقتنامه از طريق دستگاههاي ذي١١

  طرفهاي متعاهد
  ـ مبارزه با تروریسم3ماده

هاي گروههاي  طرفهاي متعاهد براي پيشگيري از تروريسم و مقابله با فعاليت
المللي  هاي بين  قوانين و مقررات داخلي هر دو طرف با كنوانسيونتروريستي، كه براساس

شوند، در صورتي كه اين  اند، جرم شناخته مي مربوط كه هر دو طرف به آنها ملحق شده
جرائم نسبت به اتباع يا امنيت هر يك از طرفهاي متعاهد واقع شود در موارد زير با 

  :نمايند يكديگر همكاري مي
هاي عملكرد گروههاي  عات درخصوص استفاده از وسايل و شيوهالف ـ مبادله اطال

  تروريستي و جرائم ارتكابي از سوي آنها
 هاي و سازمان) اينترپل(الملل  ها در چهارچوب پليس بين ب ـ توسعه همكاري

ربط دو كشور و شناسايي، تعقيب و سركوب مرتكبان جرائم و اعمال تروريستي كه از  ذي
  .كشور جرم شناخته شده استسوي قوانين ملي دو 

  ـ موارد امتناع از همکاري4ماده
هر طرف متعاهد حق امتناع از اجراي تمامي يا بخشي از درخواست طرف ديگر را 

  :دارد در موارد زير براي خود محفوظ مي
الف ـ به مخاطره افتادن حاكميت و امنيت ملي خود يا تعارض با قوانين و مقررات 

  المللي براي همكاري مزبور عهدات بينها و ت ملي و مسؤوليت
ب ـ اخالل در جريان رسيدگي قضائي يا ناديده گرفتن اعتبار احكام قضائي در 

  شونده قلمرو طرف درخواست
كننده را بدون درنگ  شونده، طرف درخواست در اين موارد طرف درخواست

ماتيك صورت كتبي از داليل امتناع از اجراي درخواست از طريق مجاري ديپل به
  .آگاه خواهد كرد
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پ ـ مداخله در رسيدگي و محاكمه در حال انجام توسط طرف ديگر يا تعارض با 
  تصميمات قضائي طرف مقابل

هاي مزبور،  شونده بايد داليل امتناع خود را از اجراي درخواست طرف درخواست
اطالع اين موافقتنامه به ) ٨( طريق مجاري ديپلماتيك يا مرجع تماس موضوع ماده از

  .كننده برساند طرف درخواست
  برداري از اطالعات و اسناد  ـ بهره5ماده

 تمامي اطالعات و اسناد مبادله شده بين طرفهاي متعاهد در چهارچوب اين
گيري در مورد يك موضوع خاص  باشد و براي تصميم موافقتنامه، محرمانه مي

 موافقت عات فقط در صورت كسباين گونه اسناد و  اطال. مورد استفاده قرار خواهد گرفت
اطالعات و اسناد . قبلي و كتبي طرف ديگر در اختيار طرف ثالث قرار خواهد گرفت

وسيله طرف گيرنده، طبق قوانين و مقررات جاري آن مورد حفاظت و   شده بهارائه
  .گيرد مراقبت قرار مي

  ها  ـ هزینه6ماده
هاي  زاري دورهدر صورت درخواست هر يك از طرفهاي متعاهد جهت برگ

هايي كه دربرگيرنده  آموزشي و خريد هرگونه تجهيزات امنيتي يا ساير درخواست
هاي مربوط و نحوه پرداخت آن با توافق متقابل، ارزيابي  هزينه مالي باشد، هزينه

  .و تعيين خواهد شد
  ـ کارگروه مشترك7ماده

 امنيتي و طرفهاي متعاهد موافقت نمودند كارگروه مشتركي به رياست معاون
مقام وزير كشور از طرف  انتظامي وزير كشور از طرف جمهوري اسالمي ايران و قائم

جمهوري اسالمي پاكستان تشكيل شود و هر دو سال يك بار يا عنداللزوم براساس توافق 
متقابل دو طرف به طور متناوب در جمهوري اسالمي ايران و جمهوري اسالمي پاكستان 

  .تشكيل جلسه دهد
  :ف كارگروه به قرار زير خواهد بودوظاي

  الف ـ نظارت بر اجراي اين موافقتنامه
ـ ارائه راه حل براي مسائلي كه ممكن است در جريان اين موافقتنامه حادث شود   .ب 

  پ ـ بررسي و به روزكردن اين موافقتنامه
تواند جلسات گروههاي فرعي كارشناسي درخصوص موضوعات  كارگروه مشترك مي

  .فق را برگزار نمايدمورد توا
  هاي مسؤول  ـ وزارتخانه8ماده

  :هاي مسؤول اجراي اين موافقتنامه عبارتند از وزارتخانه
  الف ـ از سوي جمهوري اسالمي ايران، وزارت كشور



 

 ـ ۶۳ ـ 

  ب ـ از سوي جمهوري اسالمي پاكستان، وزارت كشور
  ـ حل و فصل اختالف و اصالح موافقتنامه9ماده

تالف در تفسير يا اجراي اين موافقتنامه را با مذاكره طرفهاي متعاهد هرگونه اخ
اين موافقتنامه ) ٧( طريق مجاري ديپلماتيك و يا كارگروه مشترك موضوع ماده و يا از

  .حل و فصل خواهند نمود
توانند مفاد اين موافقتنامه را با توافق متقابل و رعايت تشريفات  طرفهاي متعاهد مي

  .االجراء خواهد شد الزم) ١١(اصالحات مزبور با رعايت ماده قانوني خود اصالح نمايند و 
  ها ـ ارتباط با سایر موافقتنامه10ماده

 دوجانبه يا المللي، هاي بين اي به تعهدات ناشي از ساير موافقتنامه اين موافقتنامه خدشه
  .نمايند چندجانبه كه به امضاء و تصويب دو طرف متعاهد رسيده است وارد نمي

  عتبار موافقتنامهـ ا11ماده
 اين موافقتنامه از تاريخ آخرين اطالعيه هر يك از طرفهاي متعاهد به طرف ديگر

االجراء شدن  مبني بر اينكه اقدامات الزم را طبق قوانين و مقررات خود درباره الزم
 . موافقتنامه به عمل آورده است براي مدت پنج سال به موقع اجراء گذارده خواهد شداين

 شد هاي يكساله تمديد خواهد ت مزبور اين موافقتنامه خودبه خود براي دورهپس از مد
مگر آنكه يكي از طرفهاي متعاهد شش ماه قبل از خاتمه دوره مربوط، عدم تمديد آن 

  .را كتباً به اطالع طرف ديگر برساند
هاي ارائه شده از  انقضاي مدت اعتبار اين موافقتنامه تأثيري بر اجراي درخواست

 هر يك از دو طرف متعاهد در چهارچوب اين موافقتنامه تا پايان مدت اعتبار سوي
  .موافقتنامه ندارد

 هجري ٣٠/١١/١٣٩١اين موافقتنامه مشتمل بر يازده ماده در شهر تهران در تاريخ 
 ميالدي در دو نسخه اصلي به زبانهاي فارسي و انگليسي كه ١٨/٢/٢٠١٣شمسي برابر با 
  .باشند، تنظيم گرديد  يكسان برخوردار ميهمه آنها از اعتبار

                از طرف                                                             از طرف
    دولت جمهوري اسالمي ايران                              دولت جمهوري اسالمي پاكستان

                            رحمن ملك      مصطفي محمدنجار                          
            وزير كشور                                                      وزير كشور

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و يك تبصره منضم به متن موافقتنامه شامل 
زار و مقدمه و يازده ماده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ هفدهم فروردين ماه يكه

 به تأييد ٢٧/١/١٣٩٣سيصدو نودو سه مجلس شوراي اسالمي تصويب شد و در تاريخ 
  .شوراي نگهبان رسيد

  رئيس مجلس شوراي اسالمي ـ علي الريجاني



 

 ـ ۶۴ ـ 

   روزنامه رسمي۱۸/۲/۱۳۹۳ ـ ۲۰۱۴۸نقل از شماره 
  ١٤/٢/١٣٩٣                                                   هـ          ٥٠١١٤ت/١٤٤٧٥رهشما

نامه در خصوص تعیین قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم پیله تر ابریشم  تصویب
  1393براي سال 

  جهاد کشاورزي وزارت 
  جمهور ریزي و نظارت راهبردي رئیس معاونت برنامه
 به پيشنهاد مشترك وزارت جهاد كشاورزي و ١٠/٢/١٣٩٣وزيران در جلسه هيأت 
جمهور و به استناد ماده واحده قانون اصالح  اهبردي رئيسريزي و نظارت ر معاونت برنامه

  :ـ تصويب كرد١٣٧٢ قانون تضمين خريد محصوالت اساسي كشاورزي ـ مصوب
 به ميزان يكصد ١٣٩٣ال قيمت خريد تضميني هر كيلوگرم پيله تر ابريشم براي س

  .شود ريال تعيين مي) ١٣٠,٠٠٠(و سي هزار 
  انگيريجمهور ـ اسحاق جه معاون اول رئيس

 ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ
   روزنامه رسمي۱۸/۲/۱۳۹۳ ـ ۲۰۱۴۸نقل از شماره 

  ١٤/٢/١٣٩٣                                                   هـ          ٥٠٥٢٨ت/١٤١٠١رهشما
نامه در خصوص تعیین قیمت هر بشکه نفت خام و میعانات گازي  تصویب

  هاي داخلی تحویلی به پاالیشگاه
ـ وزارت امور اقتصادي و دارایی ـ معاونت برنامهت وزار   جمهور ریزي و نظارت راهبردي رئیس نفت 

  ها سازمان هدفمندسازي یارانه
هاي نفت و امور   به پيشنهاد مشترك وزارتخانه١٠/٢/١٣٩٣وزيران در جلسه هيأت 

تناد جزء جمهور و به اس ريزي و نظارت راهبردي رئيس اقتصادي و دارايي و معاونت برنامه
  : كل كشور تصويب كرد١٣٩٣قانون بودجه سال ) ٢(تبصره ) الف(بند ) ٣(

هاي نفتي  به منظور تسويه حساب بين دولت و شركت ملي پااليش و پخش فرآورده
هاي داخلي از ابتدا  ايران، قيمت هر بشكه نفت خام و ميعانات گازي تحويلي به پااليشگاه

) ٥٤٥,٤٢٠(د و چهل و پنج هزار و چهارصد و بيست  برابر با پانص١٣٩٣تا پايان سال 
) ٤٦٦,٣٣٥(مبلغ چهارصد و شصت و شش هزار و سيصد و سي و پنج . شود ريال تعيين مي

هاي نفتي  اين رقم به ازاي هر بشكه، توسط شركت ملي پااليش و پخش فرآورده از ريال
هفتاد و نه هزار و هشتاد ها نزد خزانه و مبلغ   حساب سازمان هدفمندسازي يارانهايران به
ريال به ازاي هر بشكه به حساب تمركز وجوه شركت ملي نفت ايران ) ٧٩,٠٨٥(و پنج 

  .نزد خزانه واريز خواهد شد
  جمهور ـ اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس



 

 ـ ۶۵ ـ 

   روزنامه رسمي۱۸/۲/۱۳۹۳ ـ ۲۰۱۴۸نقل از شماره 
  ١٣/٢/١٣٩٣                                                   هـ          ٥٠٥٠٩ت/١٣٢٧٩رهشما

نامه در خصوص تعیین نرخ فروش بنزین، نفت گاز، انواع سوخت هوایی،  تصویب
  گاز طبیعی فشرده و گاز مایع مصرفی خودروها

  نفتوزارت 
ها  قانون هدفمند كردن يارانه) ١( به استناد ماده ٣/٢/١٣٩٣وزيران در جلسه هيأت 

  :ردـ تصويب ك١٣٨٨ـ مصوب 
ـ نرخ فروش بنزين، نفت گاز، انواع سوخت هوايي، گاز طبيعي فشرده و گاز مايع ١

مصرفي خودروها به شرح جدول پيوست كه به مهر دفتر هيأت دولت تأييد شده است، 
  .شود تعيين مي
  .نامه با احتساب ماليات و عوارض متعلقه قانوني است هاي مقرر در اين تصويب ـ نرخ٢
  .هاي مختلف به روال گذشته خواهد بود هاي تخصيصي به گروه ـ ميزان سهميه٣
  .االجراء است  الزم٥/٢/١٣٩٣نامه از تاريخ  ـ اين تصويب٤

 جمهور ـ اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس
  

قیمت اول   نوع مصرف  واحد  فرآورده  ردیف
  )ریال(

قیمت دوم 
  )ریال(

  ١٠٠٠٠  ٧٠٠٠  حمل و نقل  ليتر  بنزين موتور  ۱
  ١١٠٠٠  ٨٠٠٠  حمل و نقل  ليتر  سوپربنزين   ٢
    ١٠٠٠٠  خودروهاي دولتي و نيروهاي مسلح  ليتر  بنزين موتور  ٣
    ١١٠٠٠  خودروهاي دولتي و نيروهاي مسلح  ليتر  بنزين سوپر  ٤

بنزين موتور حمل و نقل دريايي   ٥
    ٧٠٠٠  صيادي و سفاري  ليتر  شناورهاي ايراني

بنزين موتور حمل و نقل دريايي   ٦
    ١٠٠٠٠  تفريحي، باري و نظاير  ليتر  ي ايرانيشناورها

اره، ماشين آبپاش، ماشين   ليتر  بنزين موتور غيرحمل و نقل  ٧
    ١٠٠٠٠  خميرزني و نظاير

  ٥٠٠٠  ٢٥٠٠  حمل و نقل  ليتر  نفت گاز  ٨

    ٥٠٠٠  خودروهاي دولتي و نيروهاي مسلح  ليتر  نفت گاز  ٩

  
  
  
  



 

 ـ ۶۶ ـ 

قیمت اول   نوع مصرف  واحد  فرآورده  ردیف
  )ریال(

قیمت دوم 
  )ریال(

  نفت گاز كشاورزي  ١٠
    ٢٥٠٠  كشاورزي  ليتر  )روز ميليون ليتر در ١٠تا سقف (

  نفت گاز كشاورزي  ١١
    ٥٠٠٠  كشاورزي  ليتر  ) ميليون ليتر در روز١٠بيش از (

  نفت گاز بخش صنعت  ١٢
    ٢٥٠٠  صنايع  ليتر  ) ميليون ليتر در روز٣تا سقف (

  نفت گاز بخش صنعت  ١٣
    ٥٠٠٠  صنايع  ليتر  ) ميليون ليتر در روز٣بيش از (

ها  ينفت گاز سهميه استاندار  ١٤
    ٢٥٠٠  وزارت كشور  ليتر  )تاسقف يك ميليون ليتر در روز(

١٥  
نفت گاز كليه شناورهاي 
ايراني و خارجي با هر نوع 

  المللي هاي بين كاربري در آب
نرخ   دريايي  ليتر

    بانكرينگ

١٦  
نفت گاز شناورهاي ايراني با هر 

المللي  نوع كاربري در آبهاي بين
  مشرف به كشورهاي همسايه

    ٥٠٠٠  رياييد  ليتر

نفت گاز حمل و نقل دريايي   ١٧
  ٥٠٠٠  ٢٥٠٠  دريايي  ليتر  )صيادي(

ها براي مصارف  نفت گاز جايگاه  ١٨
مصارف اضطراري و   ليتر  اضطراري

    ٥٠٠٠  هاي ترانزيت كاميون

    ٦٥٢٠  حمل و نقل  كيلوگرم
 (CNG)گاز طبيعي فشرده   ١٩

    ٤٥٠٠  حمل و نقل  مترمكعب

    ٦٥٠٠  مصرف حمل و نقل  كيلو  ل و نقلگاز مايع مصارف حم  ٢٠

٢١  ATKهاي هواپيمايي   شركت
  حمل و نقل هوايي   ليتر  ايراني مسافربري

    ٥٠٠٠  )پروازهاي داخلي و خارجي(

٢٢  ATKهاي هواپيمايي   شركت
  حمل و نقل هوايي   ليتر  ايراني باربري

  )پروازهاي داخلي و خارجي(
نرخ 

    المللي بين



 

 ـ ۶۷ ـ 

قیمت اول   نوع مصرف  واحد  فرآورده  ردیف
  )ریال(

قیمت دوم 
  )ریال(

٢٣  ATKهاي  تحويلي به نيرو
  حمل و نقل هوايي   ليتر  مسلح

    ٥٠٠٠  )مصارف نيروهاي مسلح(

٢٤  JP4 مصارف بالگردهاي نيروهاي   ليتر
    ١٠٠٠٠  مسلح

 ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ
   روزنامه رسمي۱۸/۲/۱۳۹۳ ـ ۲۰۱۴۸نقل از شماره 

  ١٤/٢/١٣٩٣                                                   هـ          ٥٠٣٦٥ت/١٤٤٧٧رهشما
هاي  نامه در خصوص الحاق سازمان تأمین اجتماعی به فهرست دستگاه تصویب

   اجرایی قانون رسیدگینامه  آیین)2(ماده ) 1(موضوع تبصره 
   به تخلفات اداري

  جمهور معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسـ تعاون، کار و رفاه اجتماعی وزارت 
 مورخ ٢٠٥٩٨/٩٢/٢٠٠ه پيشنهاد شماره  ب١٠/٢/١٣٩٣وزيران در جلسه هيأت 

 )٢٧(جمهور و به استناد ماده   معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس١٨/١٢/١٣٩٢
  :ـ تصويب كرد١٣٧٢ قانون رسيدگي به تخلفات اداري ـ مصوب

 نامه  آيين)٢(ماده ) ١(هاي موضوع تبصره  سازمان تأمين اجتماعي به فهرست دستگاه
هـ ٣٠٤ت/٢٦٢٢٢نامه شماره  سيدگي به تخلفات اداري، موضوع تصويباجرايي قانون ر

  .شود  اضافه مي٢/٨/١٣٧٣مورخ 
  جمهور ـ اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس

 ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ
   روزنامه رسمي۱۸/۲/۱۳۹۳ ـ ۲۰۱۴۸نقل از شماره 

  ١٤/٢/١٣٩٣                                                   هـ          ٥٠٢٤٢ت/١٤١٣٠رهشما
  نامه در خصوص پرداخت کمک هزینه حمل تصویب

   در خرید تضمینی چغندرقند
  وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ جهاد کشاورزي وزارت 

  جمهور ریزي و نظارت راهبردي رئیس معاونت برنامه
 ٢٠/١١/١٣٩٢ مورخ ٣٢٧٨٦/٠٢٠ به پيشنهاد شماره١٠/٢/١٣٩٣وزيران در جلسه هيأت

ت جهاد كشاورزي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري وزار
  :اسالمي ايران تصويب كرد



 

 ـ ۶۸ ـ 

نامه  جدول پيوست تصويب) ٥(در خريد تضميني چغندرقند عالوه بر قيمت رديف 
 ريال به عنوان كمك هزينه) ٣٠٠(، مبلغ ٢٤/٦/١٣٩٢هـ مورخ ٤٩٢٧٧ت/١١٨٩٨٩شماره 

  .شود اورزان پرداخت ميحمل در هر كيلوگرم به كش
  جمهور ـ اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس

 ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ
   روزنامه رسمي۱۸/۲/۱۳۹۳ ـ ۲۰۱۴۸نقل از شماره 

  ١٠/٢/١٣٩٣                                                   هـ          ٤٩٩٥٢ت/١٢٧٨٢رهشما
   براي مقابله مؤثرهاي اجرایی نامه در خصوص الزام دستگاه تصویب

   با آلودگی هوا
  صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت نفت ـ وزارت کشور وزارت 

  وزارت راه و شهرسازي ـ وزارت امور اقتصادي و دارایی ـ وزارت نیرو 
  وزارت آموزش و پرورش ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

  طالعات سازمان حفاظت محیط زیست  ـ وزارت ارتباطات و فناوري ا
  سازمان صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران ـ سازمان ملی استاندارد ایران 

  جمهور ریزي و نظارت راهبردي رئیس معاونت برنامه
  جمهور معاونت علمی و فناوري رئیس

 ٢٧/١١/١٣٩٢ مورخ ٤٤٩٦١/٩٢ به پيشنهاد شماره ٢٤/١/١٣٩٣وزيران در جلسه  هيأت
د و سي و هشتم قانون اساسي ـل يكصـستناد اصسازمان حفاظت محيط زيست و به ا
  :جمهوري اسالمي ايران تصويب كرد

هاي اجرايي موظفند با توجه به لزوم اهتمام جدي براي مقابله مؤثر با  ـ دستگاه١
» دفتر هيأت دولت«را كه تأييدشده به مهر ) ١(هوا، اقدامات مندرج در جدول پيوست آلودگي 

  . محقق نمايندشده بندي تعيين  است، طي زمان
 كه تأييدشده) ٢( به شرح جدول پيوست ١٤٠٢ـ استانداردهاي توليد خودرو تا سال ٢
هاي ذيل  و تبصره) ٧(و ) ٦(است، تعيين و جايگزين بندهاي » دفتر هيأت دولت«به مهر 

نامه شماره  موضوع تصويب(آنها در برنامه كاهش آلودگي هوا در هشت شهر بزرگ كشور 
  .شود مي) ١٦/١٢/١٣٩٠ـ مورخ ه٤٦٣٢٠ت/٢١٢٣٢٦
هاي اجرايي موظفند اعتبارات الزم را براي تحقق اقدامات موضوع جدول  ـ دستگاه٣
  .بيني نمايند در بودجه سنواتي پيش) ١(پيوست 

  جمهور ـ اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس



 

 ـ ۶۹ ـ  

پیوست 
)1(

  
ردیف

  
نام فعالیت

  
مجري

  
ناظر

  
زمانبندي اجراء

  
1  

سوخت
  

  
  

  

١ـ١
  

توقف افزودن حاللهاي صنعتي توليدي واحدهاي پتروشيمي تحت عنوان 
اكتان افزا و پتروبنزين

  
وزارت نفت

  
سازمان حفاظت 

  
محيط زيست

  
٣

 ماه
  

١ـ٢
  

توزيع سوخت با استانداردهاي يورو
٤

 و ديزل با گوگرد كمتر از 
٤٠
 ق

سمت در 
ميليون در تبريز 
)

از ابتداي مر
داد ماه 

١٣٩٣
 (

در اصفهان و شيراز
  

)
از ابتداي مهرماه 

١٣٩٣
 (

و در اهواز و مشهد 
)

از ابتداي آذرماه 
١٣٩٣
(  

وزارت نفت
  

سازمان حفاظت 
  

محيط زيست
  

  ٭

١ـ٣
  

استانداردسازي سوخت مصرفي مطابق با استاندارد يورو 
٤

 و يورو 
٥

 حداقل در 
كالن
 

شهرها و
 استانداردسازي سوخت مصرفي نيروگاه
 

شوراي عالي حفاظت محيط زيستها مطابق با مصوبات 
  

وزارت نفت
  

سازمان حفاظت 
  

محيط زيست
  

٣٦
 ماه

  

١ـ٤
  

تجزيه و تحليل 
)

آناليز
 (

مستمر سوخت مصرفي كشور در بازه
 

هاي زماني سه ماه
  

سازمان حفاظت محيط زيست
  

شوراي عالي حفاظت
  

 محيط زيست
  

  ٭

ـ ٥
١  

ا
ص حداقل ده درصد از ظرفيتهاي جديد توليد برق به نيروگاه

ختصا
 

هاي 
بادي، خورشيدي، زيست توده و زمين گرمايي و حمايت از توسعه شبكه 

هوشمند انرژي
  

وزارت نيرو با همكاري معاونت علمي و فناوري 
س

رئي
 

جمهور
  

سازمان حفاظت 
  

محيط زيست
  

٦٠
 ماه

  

2  
خودروهاي در حال حرکت

  
  

  
  

٢ـ١
  

تعوي
ض كاتاليزگر 
)

كاتاليست
 (

خودروهاي عمومي درون
 

شهري
  

وزارت كشور 
  

)
از طريق شهرداري
ها 

(  
سازمان حفاظت 

  
محيط زيست

  
٦

 ماه
  



 

 ـ ۷۰ ـ  

ردیف
  

نام فعالیت
  

مجري
  

ناظر
  

زمانبندي اجراء
  

٢ـ٢
  

ارايه برنامه جايگزيني موتورسيكلتهاي برقي از سوي وزارت صنعت، معدن و 
تجارت به هيأت وزيران به نحوي كه ظرف مدت معيني تعداد 

موتورسيكلت
 

هاي بنزيني
ش يابد

 كاه
  

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ معاونت 
راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي

  
جمهوري اسالمي ايران

  

سازمان حفاظت 
  

محيط زيست
  

٦
 ماه

  

٢ـ٣
  

استفاده از صافي 
)

فيلتر
 (

ذرات براي خودروهاي ديزلي سنگين
  

وزارت كشور 
)

براي خودروهاي عمومي 
درون
 

شهري از طريق شهرداري
ها 

ـ ) 
  

وزار
 ت

راه و شهرسازي
  

سازمان حفاظت 
  

محيط زيست
  

٢٤
 ماه

  

٢ـ٤
  

ايجاد ساختار يكپارچه معاينه فني با بهره
 

گيري از زيرساختهاي الكترونيكي و 
انطباق با اطالعات معاونت راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي جمهوري 

اسالمي ايران به منظور اعمال مقررات
  

وزارت كشور 
)

از طريق شهرداري
ها 

 (
ـ معاونت 

ر
اهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي

  
جمهوري اسالمي ايران

  

سازمان حفاظت 
  

محيط زيست
  

٦
 ماه

  

ـ ٥
٢  

اصالح حدود مجاز آاليندگي در معاينه فني
  

سازمان حفاظت محيط زيست
  

شوراي عالي حفاظت 
محيط زيست

  
٣

 ماه
  

ـ ٦
٢  

اصالح نرخ
 

گذاري بيمه وسائط نقليه با تأكيد بر اهرمهاي تأثي
ش 

رگذار بر كاه
ش متناسب با سن خودرو با رعايت قوانين و مقررات مربوط

آلودگي هوا و افزاي
  

وزارت امور اقتصادي و دارايي 
)

بيمه مركزي
(  

سازمان حفاظت 
  

محيط زيست
  

٦
 ماه

  

٢ـ٧
  

ارايه برنامه اجرايي نوسازي ناوگان فرسوده حمل و نقل عمومي درون 
كالنشهرها

  
وزارت كشور 

)
از طريق شهرد

اري
ها 

با ) 
همكاري وزارت صنعت، معدن و تجارت

  
سازمان حفاظت 

  
محيط زيست

  
٣

 ماه
  

3  
منابع ساکن

  
  

  
  

٣ـ١
  

تكميل اجراي طرح كهاب 
)

ش، هدايت و انتشار بخارهاي بنزين
كاه

 (
در كشور 

شامل مخازن، تانكر و نازل جايگاه
  

وزارت نفت
  

سازمان حفاظت 
  

محيط زيست
  

٢٤
 ماه

  



 

 ـ ۷۱ ـ  

ردیف
  

نام فعالیت
  

مجري
  

ناظر
  

زمانبندي اجراء
  

٣ـ٢
  

كنترل آلودگي ناشي
 از سامانه
 

هاي 
)

سيستمهاي
 (

گرمايشي و سرمايشي 
)

خانگي و تجاري
 (

و هوشمندسازي موتورخانه
ها 

  

وزارت نفت با همكاري وزارت كشور، سازمان 
ملي استاندارد ايران و معاونت علمي و فناوري 

س
رئي

 
جمهور 

  

سازمان حفاظت 
  

محيط زيست
  

٦٠
 ماه

  

٣ـ٣
  

به روز نمودن حدود مجاز خروجي آلودگي از و
احدهاي صنعتي

  
سازمان حفاظت محيط زيست ـ وزارت 

صنعت، معدن و تجارت
  

شوراي عالي حفاظت 
محيط زيست

  
٣

 ماه
  

٣ـ٤
  

ش به ميزان 
توسعه استفاده از واحدهاي توليد همزمان برق، برودت و گرماي

حداقل ساليانه 
٢٠٠

 مگاوات
  

وزارت نيرو ـ وزارت نفت
  

سازمان حفاظت 
محيط زيست

  
٦

 ماه
  

ـ ٥
٣  

ارايه
 برنامه
 

 بازسازي، نوسازي و ارتقاي فناوري در صنايع آلوده كالن شهرها
  

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ سازمان 
حفاظت محيط زيست

  
سازمان حفاظت 
محيط زيست

  
١٢

 ماه
  

ـ ٦
٣  

الزام واحدهاي صنعتي با آلودگي باال به تجهيزات كنترلي مانند حذف 
اكسيدهاي گوگرد از فرآيند توليد و احياي ا

كسيدهاي ازت، صافي كردن 
)

فيلتراسيون
 (

و غيره
  

سازمان حفاظت محيط زيست
  

شوراي عالي حفاظت 
محيط زيست

  
١٢

 ماه
  

4  
خودروهاي نو

  
  

  
  

٤ـ١
  

منوط شدن شماره
 

گذاري خودروهاي ديزلي به نصب صافي 
)

فيلتر
 (

دوده
  

معاونت راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي 
جمهوري اسالمي ايران

  
سازمان حفاظت
محيط زيست 
  

١/١
/

١٣٩٤
  

٤ـ٢
  

ارايه برنامه توليد و واردات خودروها و موتورسيكلتهاي برقي و هيبريدي
  

در داخل كشور
  

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت نيرو
  

سازمان حفاظت 
محيط زيست

  
٦

 ماه
  



 

 ـ ۷۲ ـ  

ردیف
  

نام فعالیت
  

مجري
  

ناظر
  

زمانبندي اجراء
  

5  
نیروگاهها

  
  

  
  

ـ ١
٥  

ش بهره
ارايه برنامه بازسازي و نوسازي و افزاي

 
وري و ارتقاي فناوري و 

بازدهي 
)

راندمان
 (

حرارتي
  

وزارت نيرو
  

سازمان حفاظت 
محيط زيست

  
٦

 ماه
  

ـ ٢
٥  

تبديل نيروگاههاي توربين گازي موجود به نيروگاه سيكل تركيبي و توليد 
همزمان برق و حرارت 

(CH
P)

  
وزارت نيرو

  
سازمان حفاظت 

محيط 
زيست

  
٣٦

 ماه
  

6  
مدیریت حمل و نقل و تقاضاي سفر

  
  

  
  

٦ـ١
  

ارايه برنامه زمانبندي دسترسي به اهداف سهم حمل و نقل عمومي مطابق با 
قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت ـ مصوب 

١٣٨٦
ـ 

با استفاده از ظرفيت بند 
ق(

 (
تبصره 
)٢

 (
قانون بودجه سال 

١٣٩٣
 كل كشور

  

وزارت نفت
) 

درون
 

شهري
 (

و وزارت راه و 
شهرسازي 

)
برون
 

شهري
 (

وزارت كشوربا همكاري 
  

سازمان حفاظت 
محيط زيست

  
٣

 ماه
  

٦ـ٢
  

ش سفرهاي درون شهري 
تدوين برنامه مديريت تقاضاي سفر به منظور كاه

منطبق بر طرح
 

هاي جامع شد آمد 
)

ك
ترافي

 (
در كالن
 

شهرها
  

وزارت كشور با همكاري دستگاههاي ذيربط
  

ساز
مان حفاظت 
محيط زيست

  
١٢

 ماه
  

7  
ش

ش و پی
پای

 
بینی هوا

  
  

  
  

٧ـ١
  

ش آلودگي هوا 
ش و ارايه برنامه سنج

شناسايي، پاي
)

عالوه بر آالينده
 

هاي سنتي 
)

ك
كالسي

((  
سازمان حفاظت محيط زيست

  
شوراي عالي حفاظت 

محيط زيست
  

١٢
 ماه

  

٧ـ٢
  

تهيه و تدوين فهرست ساالنه انتشار آالينده
 

هاي هوا در كال
 ن

شهرهاي كشور
  

سازمان حفاظت محيط زيست
  

شوراي عالي حفاظت 
محيط زيست

  
ابتداي سال 
١٣٩٣

  

٧ـ٣
  

گ منتسب به آلودگي هوا به صورت ساليانه
ش بيماريها و مر

پاي
  

ش پزشكي
وزارت بهداشت، درمان و آموز

  
سازمان حفاظت 
محيط زيست

  
ابتداي سال 
١٣٩٤

  

٧ـ٤
  

ش ساالنه آلودگي هوا در كشو
ارايه گزار

ر به همراه عملكرد دستگاه
 

هاي ذي
 

ربط 
در اجراي احكام اين تصويب
 

نامه به هيأت وزيران
  

سازمان حفاظت محيط زيست
  

شوراي عالي حفاظت 
محيط زيست

  
  ٭



 

 ـ ۷۳ ـ  

ردیف
  

نام فعالیت
  

مجري
  

ناظر
  

زمانبندي اجراء
  

ـ ٥
٧  

 راه
ش آلودگي هوا، صدا و امواج با بهره

اندازي و تكميل شبكه ملي پاي
 

گيري از 
سامانه
 

هاي 
)

سيستم
 

هاي
 (

زميني و ماهواره
 

اي و 
الزام به استقرار سامانه 

)
سيستم

 (
گ تا پايان سال 

ش برخط صنايع بزر
پاي

١٣٩٣
  

سازمان حفاظت محيط زيست
  

شوراي عالي حفاظت 
محيط زيست

  
  ٭

ـ ٦
٧  

تعيين قيمت انتشار آالينده
 

هاي محيط زيست و الزام بنگاه
 

ها به محاسبه 
هزينه
 

هاي مذكور در اجراي پروژه
 

هاي 
)

طرحهاي
 (

خود
  

وزارت صنعت، 
معدن و تجارت

  
سازمان حفاظت 
محيط زيست

  
١٢

 ماه
  

8  
ش و اطالع

آموز
 

رسانی
  

  
  

  

ـ ١
٨  

درج مباحث مرتبط با آلودگي هوا در محتواي درسي مقاطع تحصيلي مختلف 
با همكاري سازمان حفاظت محيط زيست

  
ش
ش و پرور

وزارت آموز
  

ش پزشكي
وزارت بهداشت، درمان و آموز

  
سازمان حفاظت 
محيط زيست

  
٦

 ماه
  

ـ ٢
٨  

ش فعاليت سازمانهاي غيردولتي، فعاليتها و شبكه
حمايت عمومي از گستر

 
ش ميزان مشاركت مردميهاي 

ش آلودگي هوا با افزاي
اجتماعي فعال در حوزه كاه

  
سازمان حفاظت محيط زيست

  
شوراي عالي حفاظت 

محيط زيست
  

  ٭

ـ ٣
٨  

ش رايگان مطالب آموزشي سازمان حفاظت محيط زيست در صدا و سيم
پخ

  ا
سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران

  
سازمان حفاظت 
محيط زيست

  
  ٭

9  
زیرساختهاي شهري

  
  

  
  

٩ـ١
  

ش زيرساختهاي الكترونيكي خدمات
گستر

 
ش دولتي و عمومي

رساني در بخ
  

ش سفرهاي درون
به منظور كاه

 
شهري به ميزان دو برابر وضع موجود

  
وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات

  
سازمان حفاظ

محيط زيستت 
  

٣٠
 ماه

  

٩ـ٢
  

ش سرانه فضاي سبز در شهرها و حريم آنها به ميزان مندرج
افزاي

  
در طرح جامع

  
وزارت كشور 

)
از طريق شهرداري
ها 

(  
سازمان حفاظت 
محيط زيست

  
سال افق طرح 

جامع
  

مو *
اردي ك

ه زمان اجراي آنها در جدول قيد نشده است، از زمان ابالغ اين تصويب
 

نامه الزم
 

االجراء مي
 

باشند
.  



 

 ـ ۷۴ ـ  

پیوست 
)2(

  
  

١
ـ جدول زماني استاندارد حد مجاز آاليندگي خودروهاي بنزيني و گازوئيلي ساخت داخل 

و موتور
سيكلت به شرح زير تعيين 

 مي
شود
:  

  
  

دوره زمانی
  

1/6
/

1393
  

1394
  

1395
  

1396
  

1397
  

1398
  

1399
  

1400
  

1401
  

1402
  

ك بنزيني
خودروهاي سب

  
يورو 

٤  
يورو 

٥  

١٣٩٤
  

١٣٩٥
  

  
خودروهاي سنگين و 

نيمه
 

سنگين
  

يورو 
٣  

يورو 
٤  

استاندارد روز اتحاديه اروپا
  

موتور سيكلت
  

س استان
توليد براسا

دارد يورو 
٣   

از تاريخ 
١/٧

/
١٣٩٣

  
استاندارد روز اتحاديه اروپا

  

ـ  ٢  
خودروهاي جديد   

)
پلت فرم جديد  

 (
توليد داخل بايد دو سال زودتر از دوره زماني جدول بند  

)١
 (

با استانداردهاي تعيـين شـده انطبـاق    
پيدا كنند
.  ٣

ـ شركتهاي توليدكننده خودروهاي پايه گازسوز و دوگانه     
 

سوز موظفند 
از ابتداي سال 

١٣٩٥
، اسـتاندارد آالينـدگي يـورو    

)٤
 (

را در توليـد  
محصوالت خود رعايت نمايند
.  



 

ـ ۷۵ ـ 

   روزنامه رسمي۱۸/۲/۱۳۹۳ ـ ۲۰۱۴۸نقل از شماره 
  ١٤/٢/١٣٩٣                                                    هـ         ٥٠٤١٤ت/١٤٤٨٥رهشما

  جمهور ریزي و نظارت راهبردي رئیس نفت ـ معاونت برنامهوزارت 
) ٣( به پيشنهاد وزارت نفت و به استناد جزء ١٠/٢/١٣٩٣وزيران در جلسه هيأت 

نامه اجرايي   كل كشور، آيين١٣٩٣ماده واحده قانون بودجه سال ) ٢(تبصره ) ق(بند 
  : يادشده را به شرح زير تصويب كردءجز

  
   کل کشور1393قانون بودجه سال ) 2(تبصره ) ق(بند ) 3(نامه اجرایی جزء  آیین  

  :روند نامه اصطالحات زير در معاني مشروح به كار مي  در اين آيينـ1ماده
 از مواد و محصوالت صنعتي كه واحدهاي: دستي پتروشيمي الفـ  صنايع تكميلي و پايين

 به عنوان ماده اوليه) كننده خوراك گاز طبيعي مصرف(ليدي واحدهاي پتروشيمي تو
  .تر تا قبل از صنايع توليدكننده كاالهاي نهايي كنند و يا واحدهاي زنجيره پايين استفاده مي

 هـ٣٦٠٩٥ت/٧٦٢٥٤نامه شماره  مناطق موضوع تصويب: ب ـ مناطق كمتر توسعه يافته
  .ن و اصالحات آ١٠/٤/١٣٨٨مورخ 

  .گاز طبيعي خوراك مصرفي واحدهاي پتروشيمي كشور: ج ـ خوراك گاز
ايجاد حداقل يك شغل مستقيم به ازاي هر پنج ميليارد ريال : زايي د ـ اشتغال

 گذاري گذاري در صنايع پتروشيمي يا پايين دستي آن و با حداقل سقف سرمايه سرمايه
  .كل پانصد ميليارد ريال

) ٢(تبصره ) ق(بند ) ٣(خ بازده داخلي مذكور در جزء به منظور تحقق نرـ 2ماده
گذاري در   كل كشور واحدهاي پتروشيمي كه نسبت به سرمايه١٣٩٣قانون بودجه سال 

هاي زير   اقدام كنند، از تخفيف١٣٩٣صنايع تكميلي و پايين دستي پتروشيمي طي سال 
  :شوند در بهاي گاز مصرفي برخوردار مي

 يابي يافته با رعايت مكان گذاري در مناطق كمترتوسعه ـ در صورتي كه سرمايه١
نامه را نيز ايجاد نمايد، از تخفيف  زايي موضوع اين آيين وزارت نفت، واقع شده و اشتغال

  .شوند هر مترمكعب برخوردار مي سي درصدي در
 يابي يافته با رعايت مكان گذاري در مناطق كمترتوسعه صورتي كه سرمايه ـ در٢

  .شوند رت پذيرد، از تخفيف بيست درصدي در هر مترمكعب برخوردار ميوزارت نفت صو
 يافته صورت پذيرد، از تخفيف گذاري در مناطق كمتر توسعه ـ در صورتي كه سرمايه٣

  .شوند ده درصدي در هر مترمكعب برخوردار مي
گذاري   سرمايه، نقاط مستعد١٣٩٣ وزارت نفت مكلف است تا پايان خرداد سالتبصرهـ 

  .رساني خود، اعالم نمايد از طريق پايگاه اطالعرا 
  جمهور ـ اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس



 

 ـ ۷۶ ـ 

   روزنامه رسمي۱۸/۲/۱۳۹۳ ـ ۲۰۱۴۸نقل از شماره 
  ١٠/٢/١٣٩٣                                                    هـ         ٥٠٤٥٣ت/١٢٧٧٩رهشما

  قنامه در خصوص تعیین ضریب حقو اصالح تصویب
  1393 سال 
  جمهور معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس

 به پيشنهاد مشترك معاونت توسعه مديريت و ٧/٢/١٣٩٣وزيران در جلسه هيأت 
جمهور و  ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و معاونت برنامه سرمايه انساني رئيس

) ٧٦(مي ايران، ماده  استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسالبه
قانون برنامه ) ٥٠(ماده ) الف(ـ و بند ١٣٨٦ قانون مديريت خدمات كشوري ـ مصوب

  :ـ تصويب كرد١٣٨٩ پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران ـ مصوب
 به شرح زير ١٧/١٢/١٣٩٢ هـ مورخ٥٠٢٨٦ت/١٨٥٧٥١ نامه شماره تصويب
  :شود اصالح مي

» اند ن مديريت خدمات كشوري را اجرا ننمودهكه قانو«عبارت ) ٦(ـ در بند ١
  .شود  ميحذف
  .يابد تغيير مي» مزاياي«به واژه » هاي العاده فوق«واژه ) ٧(ـ در بند ٢
  :شود الحاق مي) ٨(ـ متن زير به عنوان تبصره به بند ٣

  اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزشي عالي و پژوهشي و قضاتتبصره ـ
  .باشند ات از شمول اين بند مستثني ميو وزارت اطالع

  :شود مي) ٩(ـ متن زير جايگزين بند ٤
 ١٣٩٣نامه در سال  اين تصويب) ٣(ـ حداقل حقوق كارمندان مشمول بند ٩

ريال و حداكثر هفت برابر حداقل مذكور در اين بند ) ٤,٠٠٠,٠٠٠( ميزان چهار ميليون به
  .شود تعيين مي

  ق جهانگيريجمهور ـ اسحا معاون اول رئيس
 ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ

   روزنامه رسمي۱۸/۲/۱۳۹۳ ـ ۲۰۱۴۸نقل از شماره 
  ١٤/٢/١٣٩٣                                                    هـ         ٥٠٤٩٣ت/١٤٠٨٠رهشما

   اعضاينامه موضوع افزایش حق حضور اصالح تصویب
  هاي تشخیص و حل اختالف یأته

  فاه اجتماعیتعاون، کار و روزارت 
  به پيشنهاد وزارت تعاون، كار و رفاه١٠/٢/١٣٩٣وزيران در جلسه هيأت 

 و به استناد اصل يكصـد و سي و هـشتم قانون اساسي جـمهوري اسـالمي اجتماعي
  :ايران تصويب كرد



 

ـ ۷۷ ـ 

 نمايندگان« عبارت ٩/١٠/١٣٩٢هـ مورخ ٤٩٧٩٧ت/١٥٨١٤٩نامه شماره  در تصويب
  .شود مي» اعضاي«جايگزين واژه » ننده درك كارگر و كارفرماي شركت

  جمهور ـ اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس
 ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ

   روزنامه رسمي۱۸/۲/۱۳۹۳ ـ ۲۰۱۴۸نقل از شماره 
  ٢٨/١٢/١٣٩٢                                                                      ٢٥٤٥/٩٢/٧رهشما

   جاسبیجناب آقاي محمد سینجلی
  مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

 جاري هاي مشورتي منتخب اين اداره كل كه در دي ماه سال به پيوست نظريه
  .شود  شده است جهت انتشار حضورتان ارسال ميصادر

  پور مديركل حقوقي قوه قضائيه ـ دكتر محمدعلي شاه حيدري
  

41  
  ٩٢ ـ ٦٢ ـ ١٥٨٥شماره پرونده 

  سؤال
 قانون آييـن دادرسي مـدني ٥٢٢أخيـر تأديه موضـوع مـاده آيا خسـارت تـ

، اند به مبلغي كه كارشـناسان به عنوان خسـارت ناشي از عدم انجام تعهد تعيين كرده
  گيرد؟ تعلق مي

  ٣٠/١٠/١٣٩٢ ـ ٢٠٦٥/٩٢/٧ نظريه شماره
  

  نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
  تعهد مورد ارزیابیدر فرض سؤال که مبلغ خسارت ناشی از عدم انجام

 کارشناس یا هیأت کارشناسی قرار گرفته و سپس دادگاه آن را به عنوان
محکوم به مورد حکم قرار داده، در این صورت فقط همین میزان 

شود و این مبلغ  تعیین شده در حکم نسبت به محکوم علیه اجراء می
 مشمول خسارت تأخیر تأدیه نیست، اما متعاقب ابالغ حکم قطعی و

 522 به از ناحیه وي با وجود شرایط مقرر در ماده عدم پرداخت محکوم
ین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقالب در امور مدنی قانون آی

 و در پی طرح دعواي مستقل، صدور حکم مبنی 1379مصوب سال 
بر پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ ابالغ حکم قطعی اولیه 

  .پذیر است امکان



 

ـ ۷۸ ـ 

42  
  ٩٢ ـ ١/١٨٦ ـ ١٥٥٩پرونده شماره 

  سؤال
باشد و مشمول  قانون مجازات اسالمي بازدارنده مي٦٩٤آيا مجازات مندرج در ماده 

  گردد يا خير؟ مرور زمان مي
  ٢٨/١٠/١٣٩٢ ـ ٢٠٥٢/٩٢/٧ نظريه شماره

  
  نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

ها،   در بخش مجازات1392در قانون مجازات اسالمی مصوب   
 قانون 18ی به نام مجازات بازدارنده وجود ندارد بر اساس ماده عنوان

تعزیر، مجازاتی است که مشمول عنوان حد قصاص یا دیه «مذکور 
  قانون مجازات694بنابراین مجازات بزه موضوع ماده » ...نیست

 از جمله جرایم تعزیري است و مشمول مقررات مرور 1375اسالمی 
  .شود ر نیز میزمان مذکور در قانون صدرالذک
 ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ

   روزنامه رسمي۲۲/۲/۱۳۹۳ ـ ۲۰۱۵۱نقل از شماره 
  ١٧/٢/١٣٩٣                                                                ١٠٠/٨٧٣٠/٩٠٠٠رهشما

  جناب آقاي سینجلی جاسبی
  رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

 رياست محترم قوه قضائيه ١٦/٢/١٣٩٣ـ  ١٠٠/٨٦٧٥/٩٠٠٠ه تصوير بخشنامه شمار
  .گردد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي

  مديركل دبيرخانه قوه قضائيه ـ محسن محدث
  

  ١٦/٢/١٣٩٣                                                                ١٠٠/٨٦٧٥/٩٠٠٠رهشما
  سر کشوربخشنامه به مراجع قضایی سرا

  مجازاتهاي١/٢/١٣٩٢از آنجا كه قانونگذار در فصل نهم قانون مجازات اسالمي مصوب 
جايگزين حبس را تصويب و ابالغ نموده، ضرورت دارد قضات دادگاهها در رسيدگي 

 جرايم پزشكي نظر به حساسيت مشاغل پزشكي و با مالحظه جايگاه متهم، دفعات يا به
سان به بيمار و ساير جهات مخففه در صورتي كه كيفيت ارتكاب، قصد و نيت اح

 مباالتي يا به سبب عدم رعايت نظامات واقع شود، احتياطي يا بي  غيرعمد به واسطه بيقتل



 

ـ ۷۹ ـ 

 و ٨٥، ٨٣، ٧٠، ٦٨، ٦٤در تعيين كيفر با رعايت فصل نهم قانون مذكور بويژه مواد 
دوره مراقبت حسب مورد از مجازات جايگزين حبس از نوع جزاي نقدي و يا  ٨٦

 قانون مذكور امكان ٧٩ موضوع ماده نامه  آيينبديهي است با تصويب.  نماينداستفاده
  .استفاده از خدمات عمومي رايگان نيز فراهم خواهد گرديد

  رئيس قوه قضائيه ـ صادق آملي الريجاني
 ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ

   روزنامه رسمي۲۲/۲/۱۳۹۳ ـ ۲۰۱۵۱نقل از شماره 
  ١٦/٢/١٣٩٣                                                  هـ           ٥٠٤٨٨ت/١٥٧٨٠رهشما

  نامه در خصوص تعیین آقایان مهدي تفضلی، بهمن دادمان تصویب
  و هادي الماسی به عنوان اعضاي شوراي عالی فنی

  جمهور ریزي و نظارت راهبردي رئیس معاونت برنامه
 ٣١/١/١٣٩٣ مورخ ٥٩٨٢يشنهاد شماره  به پ١٤/٢/١٣٩٣وزيران درجلسه هيأت 
جمهور و به استناد ماده واحده اليحه قانوني  ريزي و نظارت راهبردي رئيس معاونت برنامه

ـ ١٣٥٨ كل كشور ـ مصوب ١٣٥٦قانون بودجه سال ) ٨٠(راجع به اصالح تبصره 
  : كردتصويب

اي عالي آقايان مهدي تفضلي، بهمن دادمان و هادي الماسي به عنوان اعضاي شور
  .شوند فني تعيين مي

  جمهور ـ اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس
 ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ

   روزنامه رسمي۲۲/۲/۱۳۹۳ ـ ۲۰۱۵۱نقل از شماره 
  ٢٠/٢/١٣٩٣                                                    هـ         ٥٠٣٣٣ت/١٦٦٤٧رهشما

  ها و عوامل تولید کشاورزي نامه در خصوص توزیع یارانه نهاده تصویب
  1393در سال 

  جهاد کشاورزي وزارت 
  جمهور ریزي و نظارت راهبردي رئیس معاونت برنامه

 مورخ ٣٥٣٠٥/٠٢٠اره ـاد شمـ به پيشنه١٤/٢/١٣٩٣ه ـوزيران در جلسأت ـهي
 وزارت جهاد كشاورزي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي ١٢/١٢/١٣٩٢

  :يران تصويب كردجمهوري اسالمي ا
رديف ) ٢( از محل جزء ١٣٩٣ها و عوامل توليد كشاورزي در سال  ـ يارانه نهاده١

  :شود  كل كشور به شرح جدول زير توزيع مي١٣٩٣قانون بودجه سال ) ٥٢٠٠٠٠(



 

ـ ۸۰ ـ 

  
  )میلیون ریال(یارانه   عنوان  ردیف

  ٦,١٠٠,٠٠٠  انواع كود شيميايي و كودهاي آلي و زيستي  ۱
  ٩٦٠,٠٠٠  بذر  ٢
  ٢٠٠,٠٠٠  انواع نهال  ٣

سازي مصرف سموم و كـود شـيميايي و مبـارزه بـا آفـات              بهينه  ٤
  عمومي

٣٤٠,٠٠٠  

  ٩٠,٠٠٠  اصالح نژاد دام روستايي  ٥

توسعه خدمات بهداشتي ـ درماني دامهاي روستايي و عشايري و واكسن   ٦
  كننده و مواد بيولوژيك دام، سموم، مواد ضدعفوني

١٤٠,٠٠٠  

  7,830,000  جمع
  
ـ سقف ميزان توزيع و قيمت فروش انواع كود شيميايي و كودهاي آلي و زيستي ٢

 واردات  با رعايت صرفه و صالح دولت از محل توليدات داخلي و يا١٣٩٣در سال ) ارگانيك(
  .شود توسط وزارت جهاد كشاورزي تعيين مي

ات ـ دستگاه مباشر تأمين و توزيع كود شيميايي وارداتي موظف است مشخص٣
كودهاي مذكور از قبيل نوع، قيمت و آناليز تركيب كود را به صورت واضح و قابل رؤيت 

  .شيميايي درج كند هاي كود روي كيسه
التفاوت قيمت خريد و توزيع انواع كود  ـ وزارت جهاد كشاورزي مجاز است مابه٤

هاي  متهاي جديد را بر مبناي قي  تا تاريخ ابالغ قيمت١٣٩٣شيميايي از ابتداي سال 
ها و عوامل توليد كشاورزي موضوع   از سرجمع اعتبارات يارانه نهاده١٣٩٢فروش سال 

  .تسويه كند) ١(جدول بند 
بيني شده در جدول   ـ وزارت جهاد كشاورزي مجاز به جابجايي بين مقادير پيش٥

  .به شرط عدم تغيير در جمع مقادير است) ١(بند 
ن و توزيع انواع كود شيميايي و كودهاي هاي مترتب بر عمليات تأمي  ـ هزينه٦

هاي مالي كه مطابق قانون برعهده دولت  از جمله هزينه) ارگانيك(آلي و زيستي 
) ١(نامه از محل اعتبار تعيين شده در بند  است، در سقف تعيين شده در اين تصويب

  .شود پرداخت مي
  جمهور ـ اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس
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