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بسمه تعالی
بخشنامه به کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده ( )5قانون مدیریت خدمات کشوری و استانداری های کشور

نظر به اینکه به استناد ماده ( )87قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال  ،1386ساعات کار کارمندان دولت
چهل و چهار ساعت در هفته تعیین شده است و به موجب تبصره ( )3ماده ( )87قانون مذکور ،کلیه دستگاههای اجرایی استانی
موظفند ساعات کار خود را در شش روز هفته تنظیم کنند (ستاد مرکزی دستگاههای اجرایی مشمول این حکم نمیباشند)
و همچنین  ،به موجب دادنامه شماره  1217مورخ  1393/07/14هیأت عمومی دیوان عدالت اداری  ،تعطیلی ادارات و دستگاه
های اجرایی استانی در غیر از روز جمعه ( که تعطیل رسمی کشور است ) مغایر قوانین اعالم گردیده است  ،کلیه دستگاه های
استانی مکلفند ساعات کار خود را در شش روز هفته تنظیم نمایند و استناد به مقررات اداری و استخدامی خاص که ترتیبات
قانونی دیگری در این مورد مشخص نکرده باشد مجوزی بر کاهش روزهای کار در هفته نمی باشد  .بدیهی است که موارد
خاص موضوع تبصره ( )2ماده ( )78منوط به موافقت هیات وزیران خواهد بود .
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تاریخ 14 :مهر 1393
کالسه پرونده122/93 :
شماره دادنامه1217 :
موضوع رأی :ابطال بند  1مصوبه شماره  1392/8/27 -21/5/45502شورای برنامه ریزی و توسعه استان البرز در
سال  ، 1392مبنی بر استمرار تعطیلی روزهای  5شنبه دستگاههای اجرایی در استان البرز تا پایان سال 1393
شاکی :آقای عزت اهلل توپا ابراهیمی
بسم اهلل الرحمن الرحیم
مرجع رسیدگی :هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار :شاکی به موجب درخواستی که به شماره  1393/1/27 -1000/211/5084/200ثبت دبیرخانه حوزه
ریاست دیوان عدالت اداری شده اعالم کرده است که:
«سالم علیکم
احتراماً این جانب عزت اله توپا ابراهیمی برادر شهید حجت اهلل توپا ابراهیمی به استحضار می رساند ،به موجب
ماده  87تبصره  3قانون مدیریت خدمات کشوری که کلیه دستگاههای اجرایی استانی موظفند ساعات کار خود را در
شش روز هفته تنظیم نمایند به استثناء ستاد مرکز ( تهران) و با توجه به اصل هفدهم قانون اساسی که تعطیلی رسمی
هفتگی روز جمعه می باشد ،در حال حاضر ادارات استان البرز پنج روز در هفته خدمت رسانی می کنند و دو روز در هفته
تعطیل می باشند که این موضوع با ماده مزبور و اصل استمرار سازمانهای اداری مغایرت دارد ،لذا از آن ریاست تقاضای
بررسی اگر چنانچه بخشنامه ای صادر شده است تقاضای ابطال و نقض مغایرت مورد استدعاست».
متن صورتجلسه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:
صورتجلسه چهارمین شورای برنامه ریزی و توسعه استان البرز در سال  1392تاریخ  92/8/19روز یکشنبه ساعت
 10مکان جلسه سالن شهدای دولت استانداری البرز ریاست جلسه جناب آقای مهندس طاهری شماره دعوتنامه
 21/5/43430تاریخ دعوتنامه  92/8/15دستور کار:
1ـ بر اساس تصویب نامه هیأت وزیران در خصوص ساعات آغاز به کار ادارات و رعایت  44ساعت کار هفتگی
دستگاههای اجرایی استان.
2ـ بررسی پیشنهادات کارگروههای تخصصی.
مصوبه :1
اعضای شورای برنامه ریزی و توسعه استان با اعالم رأی کتبی و به اتفاق آراء با پیشنهاد استمرار تعطیلی روزهای
پنج شنبه در استان البرز تا پایان سال  1393طبق روال شش ماهه نخست سال  1392به شرح ذیل موافقت نمودند:

1ـ ساعات کاری دستگاههای مشمول روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت  7:10الی  16تعیین گردید و
دستگاههای اجرایی موظف به رعایت سقف  44ساعت کاری در پنج روز هفته برابر موازین قانونی دستورالعمل مربوطه
می باشند.
2ـ ساعات کاری مراکز بهداشتی -درمانی ،بیمارستانها ،فوریتهای پزشکی و امدادی ،آتش نشانی ،مراکز نظامی و
انتظامی ،واحدهای عملیاتی دستگاههای خدمات رسان طبق روال گذشته خواهد بود.
3ـ بانکها ضمن هماهنگی با ستاد مرکزی بر اساس تصمیمات آتی شورای بانکهای استان و با رعایت فعال بودن
حداقل  %50از شعب در روزهای پنج شنبه مشمول این دستورالعمل خواهند بود.
4ـ شهرداری کرج و سایر شهرداری های استان با توجه به شرح وظایف خاص و رعایت الزامات مربوطه با تصویب
شورای اسالمی شهر و موافقت رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان می توانند مشمول اجرای این طرح قرار
گیرند».
در پاسخ به شکایت مذکور ،دفتر بازرسی ،مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری البرز به موجب الیحه شماره
 1391/5/25 -21/12/4/1577توضیح داده است که:
« با عنایت به وصول برخی گزارشات واصله به دبیرخانه کارگروه کاهش آلودگی هوا از سوی اداره کل محیط
زیست ،حمل و نقل و پایانه های استان در زمینه نتیجه بررسی علل تشدید آلودگی هوای استان ،بویژه در روزهای
پایانی هفته و افزایش چشمگیر آالینده ها و ذرات خطرناک معلق در هوا و تاثیرات بسیار مخرب آن بر روی شهروندان
و محیط زیست ،که جملگی تهدیدی برای سالمت و امنیت استان به شمار می آید و نیز کثرت تردد خودروها در
محورهای مواصالتی استان و ایجاد مشکالت ترافیکی نیز مزید بر علت شده و نهایتاً موضوع تعطیلی روزهای پنج شنبه
دستگاههای اجرایی در استان البرز با ساعات کار  44ساعت در هفته ( از  7/10الی  )16با حضور استاندار به منظور
مدیریت بحران موجود در مقاطع مختلف زمانی مورد تصویب شورای برنامه ریزی استان رسید که تصویر آخرین مصوبه
شورا به پیوست ایفاد می شود.
شایان ذکر است استان البرز دارای کلیه شرایط و محدودیتهای خاص استان تهران از جمله همجواری با شهر
تهران است .لذا تعطیلی روزهای پنج شنبه تاثیر بسزایی در رفع معضالت محیطی و ترافیکی و غیره دارد و بی شک
توجه به این مهم موجبات رضایتمندی شهروندان و مسافرین را فراهم خواهد آورد .مراتب جهت هرگونه بهره برداری
ایفادمی شود».
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا ،مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد.
پس از بحث و بررسی ،با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند.
رأی هيأت عمومي
به موجب اصل هفدهم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ،تعطیل رسمی هفتگی روز جمعه است و بر مبنای
ماده  87قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال  ،1386ساعات کار کارمندان دولت چهل و چهار ساعت در هفته
تعیین شده است و به موجب تبصره  3ماده  87قانون مدیریت خدمات کشوری ،کلیه دستگاههای اجرایی استان موظفند
ساعات کار خود را در شش روز هفته تنظیم کنند (ستاد مرکزی دستگاههای اجرایی مشمول این حکم نیست) .نظر به

این که بند  1مصوبه شماره  1392/8/27 -21/5/45502شورای برنامه ریزی و توسعه استان البرز در سال  ،1392مبنی
بر استمرار تعطیلی روزهای پنج شنبه در استان البرز تا پایان سال  1393با قوانین فوق الذکر مغایر است ،مستنداً به بند
 1ماده  12و ماده  88قانون تشکیالت و آییندادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال  ،1392ابطال می شود./
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمدجعفر منتظری

