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

۲۰۰

   تحقيقات و فناوري ، علوموزارت  ۳۱/۵/۱۳۹۶  قانون پيشگيري و مقابله با تقلب در تهيه آثار علمي
  ١  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

  سعه و ايجاد اشتغال پايدار در مناطق روستايي و عشايريقانون حمايت از تو
  ٢  سازمان برنامه و بودجه كشور  ۳۱/۵/۱۳۹۶   با استفاده از منابع صندوق توسعه ملي

  در خصوص اقدامات وزارت راه و شهرسازي با تصويب شوراي عالي شهرسازينامه  تصويب
   اراضي ملي و دولتي و معماري ايران نسبت به شناسايي، تصويب و اعالن عمومي

  هاي گردشگري در كل كشور ها يا شهرك  مستعد احداث دهكده
٨/٦/١٣٩٦  

ـ وزارت راه و شهرسازي   وزارت جهادکشاورزي 
ـ سازمان  ـ وزارت دادگستري  وزارت کشور 
ـ بنياد مسکن انقالب  حفاظت محيط زيست 
ـ نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران   اسالمي 

٣  

  جمهور  جمهور و معاون رئيس صوص اضافه شدن معاون اقتصادي رئيسدر خنامه  تصويب
جمهور ـ معاونت معاونت اقتصادي رييس  ١٢/٦/١٣٩٦  هاي اقتصاد و لوايح هيأت دولت در امور زنان و خانواده به ترتيب به تركيب كميسيون

  ٣  جمهور در امور زنان و خانوادهرييس

وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات ـ وزارت   ٨/٦/١٣٩٦  ۱/۴/۱۳۹۶مورخ هـ ۵۴۴۰۰ت/۳۷۶۳۳ه شماره نام تصويب) ۲(جدول بند ) ۱(اصالح رديف 
  ٣  امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت اطالعات

  ٣  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي  ۱۱/۵/۱۳۹۶  اصالح اساسنامه شركت مادرتخصصي دارويي و تجهيزات پزشكي كشور

  
  
  
  

  ١٤/٦/١٣٩٦                                                                     ٤٩١٨٥/١٠١رهشما
  حجت االسالم والمسلمين جناب آقاي دكتر حسن روحاني

  رياست محترم جمهوري اسالمي ايران
در اجراي اصل يكصد  ١٠/٩/١٣٩٤ مورخ ١١٩٣٨٦/٥٠٩٣١عطف به نامه شماره 

قانون  پيشگيري و مقابله ايران  اسالمي  ورياساسي جمه قانون) ١٢٣(سوم و بيست و
 مجلس كه با عنوان اليحه مقابله با تقلب در تهيه آثار علمي بهبا تقلب در تهيه آثار علمي 

 مورخ شنبه سهتصويب در جلسه علني روز شوراي اسالمي تقديم گرديده بود، با 
  .ددگر  و تأييد شوراي محترم نگهبان، به پيوست ابالغ مي٣١/٥/١٣٩٦

  رئيس مجلس شوراي اسالمي ـ علي الريجاني
  

  ١٩/٦/١٣٩٦                                                                            ٧٣٩٠٢رهشما
   تحقيقات و فناوري ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، علوموزارت

 پيوست سالمي ايران بهدر اجراي اصل يكصد و بيست و سوم قانون اساسي جمهوري ا
شنبه  كه در جلسه علني روز سه» قانون پيشگيري و مقابله با تقلب در تهيه آثار علمي«

مورخ سي و يكم مردادماه يكهزار و سيصد و نود و شش مجلس شوراي اسالمي تصويب 
 ٤٩١٨٥/١٠١ به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره ٨/٦/١٣٩٦و در تاريخ 

   .گردد  مجلس شوراي اسالمي واصل گرديده، جهت اجرا ابالغ مي١٤/٦/١٣٩٦مورخ 
  رئيس جمهور ـ حسن روحاني

  پيشگيري و مقابله با تقلب در تهيه آثار علميقانون 
 طرح نامه، مقاله، تهيه، عرضه و يا واگذاري آثاري از قبيل رساله، پايانـ  واحده ماده

علمي و يا هنري  ـ شده پژوهشي يا ضبطپژوهشي، كتاب، گزارش يا ساير آثار مكتوب و 
اعم از الكترونيكي و غيرالكترونيكي توسط هر شخص حقيقي يا حقوقي به قصد انتفاع و 

عنوان  با هدف ارائه كل اثر  و يا بخشي از آن توسط ديگري به ـ عنوان حرفه يا شغل به
 ي به خزانه دولت مشمولاثر خود، جرم بوده و مرتكب يا مرتكبان  عالوه بر واريز وجوه دريافت

  :باشند مجازات به شرح زير مي
ارتكاب جرم توسط شخص حقيقي مشمول مجازات جزاي نقدي درجه سه  و ـ ١

 .محروميت از حقوق اجتماعي درجه شش است
درصورت ارتكاب جرم توسط شخص حقوقي عالوه بر مجازات مرتكب و ـ ٢

، )٢٠(حسب مورد مطابق مواد مجازات شخص حقوقي  ـ مديران و گردانندگان مربوطه
 .گردد  تعيين مي١/٢/١٣٩٢قانون مجازات اسالمي مصوب ) ٢٢(و ) ٢١(

مستوجب حداقل مجازات ) ٢(و ) ١(معاونت در جرائم موضوع بندهاي  ـ١تبصره
  . باشد مقرر مي

 الكترونيكي و در صورتي كه ارتكاب جرم  موضوع اين قانون از طريق پايگاه ـ٢تبصره
شده يا نشده انجام  اعم از ثبت) شامل مؤسسه، شركت يا هر نوع ديگر(بنگاه يا در قالب 

شود و يا براي انجام آن اقدام به تبليغ به هر نحو گردد، مرتكب يا مرتكبان به ميانگين 
  . شوند حداقل و حداكثر مجازات مقرر فوق محكوم مي

يكي از  به درخواست )٢(محل بنگاه و يا پايگاه الكترونيكي مندرج در تبصرهـ ٣تبصره
هاي علوم، تحقيقات و فناوري و يا بهداشت، درمان و آموزش پزشكي يا ساير مراجع  وزارتخانه

  .شود يا متوقف مي) پلمب(مربوطه و با دستور مراجع قضائي حسب مورد مهر و موم 

 ۱۳۹۶ماه  هريوربيست و يكم ش نبهش سه
 

  ۲۱۱۲۰ شمارهوم سسال هفتاد و 
  

)۹۸۳( 
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هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش  بازرسان وزارتخانه ـ٤تبصره
 پس از ٤/١٢/١٣٩٢شكي در اجراي اين قانون و مطابق قانون آيين دادرسي كيفري مصوب پز

  .عنوان ضابط خاص محسوب شوند توانند به هاي الزم، عنداالقتضاء مي فراگيري مهارت
 علمي و هنري انجام آنها ـ ارائه خدماتي كه در جريان تهيه آثار پژوهشي  ـ٥تبصره

ز قبيل خدمات آزمايشگاهي، تايپ، كمك به گردآوري توسط اشخاص ثالث متعارف است ا
  .ها، ترجمه، تكثير و ويراستاري اثر، مشمول حكم مقرر در اين قانون نيست داده

در صورت استفاده از آثار متقلبانه موضوع اين قانون توسط اعضاي هيأت   ـ٦تبصره
دي و يا معنوي علمي، دانشجويان، كاركنان اداري و طالب، ضمن سلب هرگونه امتياز ما

االثر بودن هرگونه مدرك تحصيلي،  پايه،  مرتبه علمي، رتبه و يا  مترتب بر آن و ملغي
عناوين مشابه علمي، به تخلفات نامبردگان حسب مورد توسط هيأتهاي انتظامي اعضاي 

هاي انضباطي دانشجويان و يا  هيأت علمي،  هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري، كميته
  :شوند هاي زير محكوم مي ادگاه ويژه روحانيت رسيدگي شده و به مجازاتدادسرا و د
قانون مقررات ) ٨(ماده) ١١(تا ) ٧(هاي رديف هيأت علمي به يكي از مجازات ـ الف

  و٢٢/١٢/١٣٦٤انتظامي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي كشور مصوب 
  اصالحات و الحاقات بعدي آن 

نامه  آيين) ٧(ماده) ٥ ـ ب(تا ) ١ ـ ب(هاي رديف  جو به يكي از مجازاتدانش ـ ب
 ١٤/٦/١٣٧٤ مورخ ٣٥٨انضباطي دانشجويان جمهوري اسالمي ايران مصوب جلسه 

  عالي انقالب فرهنگي و اصالحات و الحاقات بعدي آن شوراي
رسيدگي  قانون) ٩(ماده ) ك(تا ) د(هاي رديف  كاركنان اداري به يكي از مجازات ـ پ

   و اصالحات و الحاقات بعدي آن٧/٩/١٣٧٢به تخلفات اداري مصوب 
  طالب؛ بر اساس قوانين و مقررات دادسرا و دادگاه ويژه روحانيت ـ ت

 پزشكي هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش وزارتخانه ـ٧تبصره
  :ير را انجام دهندمكلفند جهت پيشگيري از جرائم موضوع اين قانون اقدامات ز

ربط  ترويج فرهنگ احترام به حقوق مالكيت فكري از طريق گنجاندن دروس ذيـ ١
  هاي درسي و برگزاري كارگاههاي آموزشي  و اصالح سرفصل برنامه

الزام دانشگاهها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي به اعمال نظارت دقيق  بر رعايت ـ ٢
 هاي دانشجويي ها  و رساله نامه نحقوق مالكيت فكري در آثار علمي و پايا

نامه و رساله يا مدرك  اعمال مجازات انتظامي اخراج دانشجو يا ابطال پايانـ ٣
 تحصيلي در صورت احراز جرم موضوع اين قانون با توجه به ميزان تخلف

اعمال مجازات انتظامي تنزل رتبه يا پايه عضو هيأت علمي، اخراج،  لغو قرارداد ـ ٤
 از جرم موضوع اين قانون در آثار علمي با توجه به ميزان تخلفدر صورت احر
ساير دستگاههاي دولتي و عمومي غيردولتي مكلفند در صورت احراز جرم  ـ ٨تبصره

منظور استفاده از مزاياي شغلي، مجازات انتظامي مقرر  موضوع اين قانون توسط كاركنان خود به
  .ات اداري را نسبت به مرتكب اعمال نمايندقانون رسيدگي به تخلف) ٩(ماده ) د(در بند 

هاي  ن دانشگاهها، پژوهشگاهها، مؤسسهيه و همچني علميها حوزه ـ٩تبصره
هاي علوم، تحقيقات و  عالي، پژوهشي فناوري دولتي و غيردولتي زير نظر وزارتخانه آموزش

شگاه آزاد كاربردي، دان فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي از جمله دانشگاه علمي
هاي  هاي آموزش عالي غيردولتي غيرانتفاعي، مؤسسه اسالمي، جهاد دانشگاهي، مؤسسه

 ي دستگاهها وابسته بهيها وابسته به دستگاههاي آموزش عالي غيردولتي غيرانتفاعي، مؤسسه
، )ها پروپوزال(اجرائي و دانشگاه فرهنگيان موظف هستند از اين پس، پيشنهادها 

بندي هستند  هاي دانشجويان تحصيالت تكميلي خود را كه فاقد طبقه رسالهها و  نامه پايان
ثبت و تأييد ) ايرانداك(هاي اطالعاتي پژوهشگاه علوم و فناوري اطالعات ايران  در سامانه

ارائه گواهي ثبت و بارگذاري فايل . كرده و فايل تمام متن و نتيجه را همانندجويي كنند
ي اين مدارك براي هرگونه پرداخت مالي به استادان راهنما، تمام متن و نتيجه همانندجوي

  .مشاور و داور و تخصيص امتياز در ترفيع و ارتقاي آنها و همچنين دانشجويان الزامي است
نامه اجرائي اين قانون ظرف مدت سه ماه پس از ابالغ اين قانون  آيين ـ١٠تبصره

 فناوري و بهداشت، درمان و آموزش هاي علوم، تحقيقات و  پيشنهاد مشترك وزارتخانهبه
  .رسد شود و به تصويب هيأت وزيران مي پزشكي و با همكاري وزارت دادگستري تهيه مي

شنبه مورخ   و ده تبصره در جلسه علني روز سه واحده قانون فوق مشتمل بر ماده
ويكم مردادماه يكهزار و سيصد و نود و شش مجلس شوراي اسالمي تصويب شد و در  سي
  . به تأييد شوراي نگهبان رسيد٨/٦/١٣٩٦ريخ تا

  رئيس مجلس شوراي اسالمي ـ علي الريجاني
  

  ١٤/٦/١٣٩٦                                                                       ٤٩١٩٤/٢٢١رهشما
  حجت االسالم والمسلمين جناب آقاي دكتر حسن روحاني

  رياست محترم جمهوري اسالمي ايران
در اجراي اصل يكصد و بيست  ١/٩/١٣٩٥ مورخ ١٠٧٣٧١/٥٣٧٤٣عطف به نامه شماره 

قانون  حمايت از توسعه و ايجاد اشتغال ايران  اسالمي  اساسي جمهوري قانون) ١٢٣(سوم و
با عنوان اليحه كه پايدار در مناطق روستايي و عشايري با استفاده از منابع صندوق توسعه ملي 

سهيالت از محل منابع صندوق توسعه ملي براي ايجاد اشتغال در روستاها فوريتي اعطاي ت يك

 شوراي اسالمي تقديم گرديده مجلسيافته، عشايري و مرزي به  با اولويت مناطق كمترتوسعه
 و تأييد شوراي محترم نگهبان، ٣١/٥/١٣٩٦ مورخ شنبه سهتصويب در جلسه علني روز بود، با 

  .گردد به پيوست ابالغ مي
   مجلس شوراي اسالمي ـ علي الريجانيرئيس

  
  ١٩/٦/١٣٩٦                                                                              ٧٣٨٩٩رهشما

  سازمان برنامه و بودجه كشور
در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران به 

ايجاد اشتغال پايدار در مناطق روستايي و عشايري با قانون حمايت از توسعه و «پيوست 
شنبه مورخ سي و يكم  كه در جلسه علني روز سه» استفاده از منابع صندوق توسعه ملي

مردادماه يكهزار و سيصد و نود و شش مجلس شوراي اسالمي تصويب و درتاريخ 
مورخ  ٤٩١٩٤/٢٢١ به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره ٨/٦/١٣٩٦

  .گردد  مجلس شوراي اسالمي واصل گرديده، جهت اجرا ابالغ مي١٤/٦/١٣٩٦
  رئيس جمهور ـ حسن روحاني

  
  حمايت از توسعه و ايجاد اشتغال پايدار در مناطق روستايي و عشايريقانون 

   با استفاده از منابع صندوق توسعه ملي
 به صندوق توسعه ملي هاي كلي اقتصاد مقاومتي منظور تحقق اهداف سياست به ـ١ماده

شود تا با هدف ارتقاي توليد و ايجاد اشتغال پايدار در مناطق روستايي و عشايري  اجازه داده مي
دالر )١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠(ميليون  پانصد ميليارد و  ت امناي صندوق، معادل ريالي يكأبا تصويب هي

 و توسعه تعاون و  بانك، پستالحسنه نزد بانكهاي كشاورزي صورت قرض از منابع صندوق را به
گذاري در بخش كشاورزي  و صندوق حمايت از توسعه سرمايهصندوق كارآفريني اميد 

غيردولتي گذاري كند تا اين منابع صرف اعطاي تسهيالت به اشخاص حقيقي و حقوقي  سپرده
هاي براي ايجاد اشتغال در روستاها و شهرهاي زير ده هزار نفر جمعيت با اولويت روستاها و شهر

  .زير ده هزار نفر جمعيت واقع در مناطق مرزي و مناطق عشايري شود
خالص تبديل دالر به ريال ناشي از اجراي اين قانون نبايد موجب افزايش  ـ١تبصره

  .هاي خارجي بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران شود دارايي
ها براساس شاخص تركيبي  تسهيالت موضوع اين ماده بين استان ـ٢تبصره

  .شود معيت روستايي، نرخ بيكاري و عكس درآمد سرانه استان توزيع ميج
مذكور مكلفند بازپرداخت منابع صندوق توسعه ملي را هاي   و صندوقبانكها ـ٢ماده

صورت  تضمين نموده و حداقل معادل منابع موضوع اين قانون از محل منابع خود و به
  .تلفيقي تسهيالت اعطاء نمايند

برداري  پس از بهرهسال  وره تنفس تسهيالت موضوع اين قانون يكحداكثر د ـ٣ماده
سال است كه متناسب با  شود و دوره بازپرداخت تسهيالت حداكثر شش تعيين ميطرحها 

  .شود نوع طرح محاسبه مي
 مجاز به تسويه تسهيالتهاي مذكور در اين قانون  بانكهاي عامل و صندوق ـ١تبصره

  .باشند شده قبلي از محل منابع موضوع اين قانون نمي پرداخت
هاي مذكور در اين قانون موظفند جهت تسهيل  بانكهاي عامل و صندوق ـ٢تبصره

پرداخت تسهيالت مذكور از انواع تضامين شامل سند منازل مسكوني روستايي، سند 
ي، سفته زمين كشاورزي، سند واحدهاي دامپروري و تجاري در روستاها و نواحي صنعت

  .پذير باشد دريافت نمايند كه ارائه آن توسط روستاييان و عشاير امكان
طبيعي،  كشاورزي، منابعغيردولتي در حوزه تسهيالت موضوع اين قانون به طرحهاي ـ ٤ماده

هاي مربوط به فرش  دستي، كليه فعاليت معادن كوچك، فناوري اطالعات، گردشگري، صنايع
سرمايه در گردش واحدهاي  براي تأمين و همچنين روستايي و عشايري دستباف و خدمات در مناطق

  .يابد هزار نفر جمعيت اختصاص مي توليدي مستقر در نواحي صنعتي روستايي و شهرهاي زير ده
براساس %) ٥٠(درصد به نسبت پنجاهدر درون هر استان منابع موضوع اين قانون   ـ٥ماده

صورت  يري، مناطق مرزي و مناطق محروم بهشاخص سهم بيكاران روستايي، جمعيت عشا
صورت ملي و براساس شاخصهاي  باقيمانده به%) ٥٠(درصد گردد و پنجاه استاني توزيع مي

 .شود عالي اشتغال و بر مبناي شاخصهاي مصوب ستاد اقتصاد مقاومتي توزيع مي مصوب شوراي
 كار، سازمان منظور حسن اجراي اين قانون و ارزيابي ميزان پيشرفت به  ـ٦ماده

 و كارگيري سامانه مناسب، بر نحوه اعطاي تسهيالت برنامه و بودجه كشور موظف است تا با به
  .اشتغال ايجادشده نظارت كند

دستگاههاي اجرائي موظفند در چهارچوب اعالمي سازمان برنامه و بودجه كشور، 
تا ان موظف است سازم. اطالعات مربوط به چهارچوب اين نظارت را در سامانه ثبت كنند

  .ماه يكبار به مجلس شوراي اسالمي ارائه كند گزارش عملكرد را هر شش
وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است سامانه جامع اطالعات بازار   ـتبصره

هاي  ايجاد كرده و دادهبا استفاده از امكانات موجود كار، متناسب با اهداف اين قانون را 
  .تيار دستگاههاي مرتبط قرار دهدمورد نياز را در اخ

 دستگاههاي  و سهم هر يك ازتكاليفنامه اجرائي اين قانون مشتمل بر  آيين ـ٧ماده
گذاري،  ، چهارچوب و شرايط عقد قرارداد عامليت با سپرده در اين زمينهربط اجرائي ذي
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ح،  بخشهاي هدف، دوره بازپرداخت متناسب با نوع طر%)٦(ميانگين شش درصدنرخ سود 
سازوكار تزريق تدريجي منابع و پذيرش طرحهاي پيشنهادي ساير دستگاهها، پس از ابالغ 

قانون ظرف مدت دوماه توسط سازمان برنامه و بودجه كشور با همكاري وزارت تعاون، اين 
در كار و رفاه اجتماعي و معاونت توسعه روستايي و مناطق محروم رياست جمهوري 

  .رسد وزيران مي تصويب هيأت ود و بهش تهيه ميچهارچوب قوانين 
شنبه مورخ  قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و پنج تبصره در جلسه علني روز سه

سي و يكم مردادماه يكهزار و سيصد و نود و شش مجلس شوراي اسالمي تصويب شد و 
  . به تأييد شوراي نگهبان رسيد٨/٦/١٣٩٦در تاريخ 

  انيرئيس مجلس شوراي اسالمي ـ علي الريج
  

  ١٤/٦/١٣٩٦                                                             ـ ه٥٠٨٧٦ت/٧٢٥٠٠رهشما
در خصوص اقدامات وزارت راه و شهرسازي با تصويب شوراي عالي نامه  تصويب

شهرسازي و معماري ايران نسبت به شناسايي، تصويب و اعالن عمومي اراضي 
  هاي گردشگري در كل كشور ها يا شهرك كدهملي و دولتي مستعد احداث ده

  ي وزارت دادگسترـ وزارت کشوري ـ وزارت راه و شهرسازي ـ وزارت جهادکشاورز
ـ ستيط زيسازمان حفاظت مح ـ ياد مسکن انقالب اسالميبن   راني اي اسالمي جمهوري انتظاميروين 

 ٢١/٤/١٣٩٣  مورخ١٠٩٣٢/٠٢٠شنهاد شماره ي به پ٨/٦/١٣٩٦وزيران در جلسه هيأت 
 ي جمهوري و هشتم قانون اساسيکصد و سي و به استناد اصل يوزارت جهادکشاورز

 :ران تصويب کردي اياسالم
ران نسبت ي اي و معماري شهرسازي عاليب شوراي با تصويوزارت راه و شهرسازـ ١

 :دير اقدام نمايبه انجام موارد ز
ها  دهکده مستعد احداثيت و دولي ملي اراضيب و اعالن عمومي، تصوييشناسا ـ الف

 و کشور ي جهادکشاورزيهاخانه وزارتي در کل کشور با همکاري گردشگريهاا شهرکي
  . مربوط ظرف شش ماهيهار سازمانيو سا

-ش محدوده شهرها در استاني افزاي به جايش تراکم ساختمانياست افزاياتخاذ س ـ ب
  . مربوطياظ همه جوانب تخصصبا لح) الن، مازندران و گلستانيگ( کشور ي شماليها

 يها محدودهي جامع و هاديهاه طرحي، اصالح و ابالغ اصول و ضوابط تهيبازنگر ـ پ
  .ظرف شش ماه) الن، مازندران و گلستاني گيها استان( کشور ي شمالي و روستاهايشهر

 و ي جهادکشاورزيها وزارتخانهي با همکارياد مسکن انقالب اسالميبن  ـتبصره
 و ي شهرسازي عاليد مصوب شوراي اعمال اصول و ضوابط جديالحات الزم براکشور اص

ن ياالجرا شدن اخ الزمي مصوب را ظرف شش ماه از تاري هاديهاران در طرحي ايمعمار
  .ب آنها اقدام کندي تصوير مراحل قانوني سيه و براينامه تهبيتصو

ط يو سازمان حفاظت مح و کشور ي، راه و شهرسازي جهادکشاورزيهاوزارتخانهـ ٢
 از يري جلوگين و مقررات برايها و احکام مندرج در قوانتيه ظرفيست مکلفند کليز

م و يست واقع در محدوده، حريزطيب محي و تخري کشاورزي اراضير کاربرييب و تغيتخر
را به کار ) الن، مازندران و گلستانيگ( کشور ي شماليها استانيم شهرهايخارج از حر

ادشده مکلفند تخلف از ي يهادستگاه. ندينه را اعمال نماين زميف خود در اي وظاگرفته و
گر اشخاص را به مراجع ين و مقررات مربوط توسط کارکنان خود و دين بند و قواني اياجرا

  . ندياعالم و گزارش نما) حسب مورد (ي به تخلفات اداريدگي رسيهائتيصالح از جمله ه
ک از ين بند توسط هر ي ايدشده مکلفند گزارش اجرااي يهااستانداران استان

 را در ي استانداريهايز اقدامات و هماهنگي و نيادشده، آمار تخلفات ارتکابي يهاوزارتخانه
  .نديه نمايران ارايوزهيأت ق وزارت کشور به ي شش ماهه از طريمقاطع زمان

خورد و مقابله با تخلفات  بري ضمانت اجراها و سازوکارهايت و کارآمديبه منظور تقوـ ٣
، )الن، مازندران و گلستانيگ( کشور ي شماليها و احداث بنا در استانير کاربرييمربوط به تغ

 و سازمان ي و راه و شهرسازي جهاد کشاورزيها وزارتخانهيوزارت کشور مکلف است با همکار
) ١(و تبصره ) ٩٩(ماده ) ٢( از جمله اصالح تبصره ي قانونيست، راهکارهايزطيحفاظت مح

خ يک ماه از تاري آن را ظرف يو اصالحات بعد ـ ١٣٣٤مصوب ي ـ قانون شهردار) ١٠٠(ماده 
  .ديه نمايران ارايوزهيأت ه و به ينامه تهبين تصوياالجرا شدن االزم

 کشور ي شماليم شهرهايم و خارج از حري مکلف است در حريوزارت جهادکشاورزـ ٤
 قانون يالحاق) ١٠( و ياصالح) ٣(و در چارچوب مواد )  ران و گلستانالن، مازندي گيهااستان(

 قلع و قمع بنا و ي براياقدام قانونـ ١٣٨٥مصوب ـ  ها و باغي زراعي اراضيحفظ کاربر
 ياصالح) ١(ون موضوع تبصره يسيرمجاز و بدون اخذ مجوز کمي را که به صورت غيمستحدثات

جاد شده است انجام دهد و وزارت ي موضوع آن قانون ايها محدودهيادشده بر رويقانون ) ١(ماده 
 آن از ارجاع ي و اصالحات بعديادشده نسبت به قانون شهرداريکشور با لحاظ مؤخر بودن قانون 

  .دي اجتناب نمايقانون شهردار) ١٠٠(و ) ٩٩( موضوع مواد يهاونيسيها به کمن موارد و پروندهيا
 ي طرح هادي داراي واقع در محدوده روستاهايهاباغ و ي زراعي در مورد اراض ـتبصره

ون يسيندگان خود در کميق نماي مکلفند از طري کشور و راه و شهرسازيهامصوب، وزارتخانه
  .ت قرار دهندي به قلع و قمع بنا را در اولوي، رأيقانون شهردار) ٩٩(ماده ) ٢(موضوع تبصره 

 ي شماليوساز در شهرهابا تخلفات ساخت ي و برخورد مؤثر و فوريبه منظور هماهنگـ  ٥
ت وزارت کشور و ي با مسئولياژهيکارگروه و) الن، مازندران و گلستاني گيهااستان(کشور 

 ي، دادستانياد مسکن انقالب اسالمي، بني و جهادکشاورزي راه و شهرسازيهات وزارتخانهيعضو
 مربوط ي شهرهايهايشهردارران و ي اي اسالمي جمهوري انتظاميرويمرکز استان مربوط، ن

 يوزارت کشور موظف است گزارش عملکرد کارگروه مذکور را در مقاطع زمان. شوديل ميتشک
  .ديه نمايدولت اراهيأت ران و دفتر ي اي و معماري شهرسازي عاليشش ماهه به شورا

ه ي با کارگروه مذکور از اراي موظفند ضمن همکاريي اجرايهاه دستگاهي کلـتبصره 
  .ندي نمايرمجاز خودداري غيوسازها به ساختييربنايگونه خدمات زهر

  اسحاق جهانگيريجمهور ـ  رئيسمعاون اول 
  

  ١٥/٦/١٣٩٦                                                             ـ ه٥٤٦٢٤ت/٧٣٤٩٣رهشما
  جمهور  اضافه شدن معاون اقتصادي رئيسدر خصوص نامه  تصويب

هاي  جمهور در امور زنان و خانواده به ترتيب به تركيب كميسيون يسو معاون رئ
  اقتصاد و لوايح هيأت دولت

 جمهور در امور زنان و خانواده سييمعاونت ر ـ جمهورسيي ريمعاونت اقتصاد
  جمهور و سيي ريشنهاد معاونت اقتصادي به پ١٢/٦/١٣٩٦وزيران در جلسه هيأت 

 و هشتم قانون يکصد و سين و خانواده و به استناد اصل جمهور در امور زناسييمعاونت ر
 :ب کرديران تصوي اي اسالمي جمهورياساس

 جمهور در امور زنان و خانواده به ترتيبجمهور و معاون رييسمعاون اقتصادي رييس
 ياصالح) ٦(ماده ) ٥(و ) ١ (يح موضوع بندهاي اقتصاد و لوايها ونيسيب کميبه ترک

هـ مورخ ٤٩٥٠٦ت/١١١٩٤٧نامه شماره بيدولت موضوع تصويأت ه ينامه داخلنييآ
  . شوندي آن اضافه مي و اصالحات بعد٣٠/٥/١٣٩٢

  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 
  

  ١٤/٦/١٣٩٦                                                             ـ ه٥٤٦٠٥ت/٧٢٥٠٤رهشما
  هـ ۵۴۴۰۰ت/۳۷۶۳۳نامه شماره  تصويب) ۲(جدول بند ) ۱(ح رديف اصال

  ۱/۴/۱۳۹۶مورخ 
 وزارت اطالعات ـ يي و داراي وزارت امور اقتصادـ اطالعات يوزارت ارتباطات و فناور

 مورخ ٥٥٤٩١/٣٣٨٨٣شنهاد شماره ي به پ٨/٦/١٣٩٦وزيران در جلسه هيأت 
ن و وصول يي تعجمهور و به استناد ماده واحده قانون اجازه سيي ري معاونت حقوق٢٩/٥/١٣٩٦

  :تصويب کردـ ١٣٩٢مصوب  ـ نه پست و مخابراتي در زميردولتيت بخش غياز فعاليحق امت
 ،١/٤/١٣٩٦هـ مورخ ٥٤٤٠٠ت/٣٧٦٣٣نامه شماره  بيتصو) ٢(جدول بند ) ١(ف يدر رد

تخلف از « به عبارت »ي ضدرقابتيها هيتخلف درخصوص اقدام به انجام رو«عبارت 
 يپست) ياپراتورها (يت کارورهاي اصول حاکم بر پروانه فعال)٣٠(تعهدات موضوع ماده 

  .شود ي اصالح م»يردولتيغ
  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 

  
  ١٥/٦/١٣٩٦                                                           ـ ه٥٤٣٧١ت/٧٣٥٢٣رهشما

  زشكي كشوراصالح اساسنامه شركت مادرتخصصي دارويي و تجهيزات پ
 يوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک

 وزارت ٧/٣/١٣٩٦ مورخ ١٧٧/١٠٠شنهاد شماره ي به پ١١/٥/١٣٩٦ران در جلسه يوزهيأت 
ار اصالح يه درخصوص اختي و به استناد ماده واحده قانون استفساريبهداشت، درمان و آموزش پزشک

 : ب کرديتصوـ ١٣٧٧ مصوب ـ ه به دولتـ و وابستيات دولت مؤسسها وها، شرکتاساسنامه سازمان
نامه بي کشور موضوع تصويزات پزشکي و تجهيي داروياساسنامه شرکت مادر تخصص

  نامه بيه آن موضوع تصوي و اصالح٢/٨/١٣٨٦هـ مورخ ٣٨٠٨٠ت/١٢٢٦٢٥شماره 
 :شودير اصالح مي به شرح ز١٦/٢/١٣٩١هـ مورخ ٤٤٧٨٢ت/٢٦٩١٥شماره 
زات ي تجه وي و درمانيز مراکز بهداشتيکت به شرکت توسعه و تجهنام شر، )١( در مادهـ ١
 .ابدي ير مييتغ) يمادر تخصص( کشور يپزشک

  :شودير اصالح ميبه شرح ز) ٦(ماده ) د(و ) الف (يبندهاـ ٢
 و ي، درماني بهداشتيها و فضاهامارستاني، اجرا و نظارت بر بيمطالعه، طراحفـ  ال
 .ي و آموزشيشگاهي، آزمايمارستاني، بي، دندانپزشکيزات پزشکيل و تجهي و تدارک وسايآموزش
 ي و آموزشي، درمانيبهداشت يها و فضاهامارستاني بيزاتيتجه و ي فنيباني و پشتينگهدار ـ د
 :شودير اصالح ميبه شرح ز) ٨(ماده ـ ٣

 : شوديل مير تشکي زي شرکت از اعضايمجمع عموم  ـ٨ماده
 ) سيير (يموزش پزشکر بهداشت، درمان و آيوزـ ١
  کشوري و استخداميسازمان اداررئيس ـ ٢
  سازمان برنامه و بودجه کشوررئيس ـ ٣
  يي و داراير امور اقتصاديوزـ ٤
 ير راه و شهرسازيوز ـ ٥
 نگهبان ي شورا٨/٦/١٣٩٦ مورخ ٢٣٩٨/١٠٢/٩٦ه به موجب نامه شماره ين  اصالحيا
 . ده استيادشده رسي يد شوراييبه تأ

  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسول معاون ا
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