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

۲۰۰

   ١٣٩٣ابطال تعرفه عوارض سال :  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع٤٣٦رأي شماره 
  شهر در خصوص تأمين فضاي ورزشي شوراي اسالمي شهر قائم

  ٢  شوراي اسالمي شهر قائم شهر  ۱۰/۵/۱۳۹۶

 ٩١ـ ٢١٠٤٢٦٥ابطال بخشنامه شماره :  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع٤٣٧رأي شماره 
   سازمان توسعه تجارت ايران١٧/٨/١٣٩١مورخ 

  ۳  سازمان توسعه تجارت ايران  ۱۰/۵/۱۳۹۶

 ١٩٨٤٥/٣٧/١٠٤/٥٤شمارهمه اطالق بخشنا: عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع  هيأت٤٦٥رأي شماره
 گمرك ايران كه اسناد مثبته گمركي ارائه شده جديد كه صحيح و منطبق با كاالي ٩/٢/١٣٧٦ـ 

  باشد باشد را قابل پذيرش ندانسته است خارج از حدود اختيارات مرجع فوق مي اظهارشده مي
  ٣  معاونت حقوقي گمرك ايران  ۱۷/۵/۱۳۹۶

 ٢٥/١١/١٣٩١ـ ١٩٤٠٩٣ابطال نامه شماره: ن عدالت اداري با موضوع هيأت عمومي ديوا٤٧٣رأي شماره
  مديركل روابط كار و جبران خدمت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي

  ۴  وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي  ۱۷/۵/۱۳۹۶

  هاي امور اقتصادي و دارايي و صنعت، معدن و تجارت در خصوص تعيين وزارتخانهنامه  تصويب
  هاي مشترك اقتصادي جمهوري اسالمي ايران يب به عنوان دستگاه مسئول كميسيون به ترت

   با كشورهاي آذربايجان و تركيه
۱۵/۶/۱۳۹۶  

  وزارت امور اقتصادي و دارايي 
 وزارت صنعت، معدن و تجارت

  وزارت امور خارجه ـ وزارت ارتباطات
   و فناوري اطالعات

٥  

  ٥  كشوروزارت   ۲۲/۶/۱۳۹۶  خادمي به عنوان استاندار لرستاندر خصوص تعيين آقاي موسي نامه  تصويب

  ٥  كشوروزارت   ۲۲/۶/۱۳۹۶  در خصوص تعيين آقاي اسماعيل تبادار به عنوان استاندار فارسنامه  تصويب

  ٥  كشوروزارت   ۲۲/۶/۱۳۹۶  در خصوص تعيين آقاي فريدون همتي به عنوان استاندار هرمزگاننامه  تصويب

  ٥  كشوروزارت   ۲۲/۶/۱۳۹۶  ص تعيين آقاي عبدالمحمد زاهدي به عنوان استاندار قزويندر خصونامه  تصويب

  ۶  كشوروزارت   ۲۲/۶/۱۳۹۶  الشريعه به عنوان استاندار خراسان جنوبي در خصوص تعيين آقاي محمدمهدي مروجنامه  تصويب

  ٦  كشوروزارت   ۲۲/۶/۱۳۹۶  و بويراحمدمحمد احمدي به عنوان استاندار كهگيلويه  در خصوص تعيين آقاي علينامه  تصويب

  ٦  كشوروزارت   ۲۲/۶/۱۳۹۶  در خصوص تعيين آقاي محمدعلي نجفي به عنوان استاندار البرزنامه  تصويب

  در خصوص تعيين وزيران نفت و صنعت، معدن و تجارت به عنوان وزيراننامه  تصويب
  ۲۲/۶/۱۳۹۶   عضو مجمع عمومي بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران

ـ وزارت نفت زارت و   امور اقتصادي و دارايي 
  وزارت صنعت، معدن و تجارت

  بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران
٦  

  در خصوص تعيين وزيران راه و شهرسازي و جهاد كشاورزي به عنوان وزيراننامه  تصويب
  ۲۲/۶/۱۳۹۶   عضو شوراي پول و اعتبار

ـ وزارت راهوزارت    امور اقتصادي و دارايي 
ـ وزارت جهاد كشاورزي و شهر   سازي 

  بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران
٦  

  ۱۵/۶/۱۳۹۶  ١٨/٤/١٣٩٦هـ مورخ ٥٤١٦٥ت/٤٣٩٣٢نامه شماره  به انتهاي تصويب) ٦(الحاق بند 
ـ وزارت امور اقتصاديوزارت    جهاد كشاورزي 

ـ  و دارايي   سازمان برنامه و بودجه كشور  
  بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران

٦  
  

 ۱۳۹۶ماه  هريور شنهمبيست و  شنبهچهار
 

  ۲۱۱۲۷ شمارهوم سسال هفتاد و 
  

)۹۸۴( 
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  صفحه  دستگاه اجراء كننده  تاريخ تصويب  ) وحدت رويهاءقوانين و مقررات و مصوبات آر(عنوان مندرجات 

  نامه تصويب) ١١( نماينده وزارت نفت به تركيب كارگروه موضوع بند شدنضافه ا
  ۱۵/۶/۱۳۹۶  ١٦/٢/١٣٩٦هـ مورخ ٥٣٥٢٥ت/١٦١٤٥ شماره 

ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت    وزارت نفت 
ـ وزارت ارتباطات وزارت امور ا   قتصادي و دارايي 

ـ سازمان برنامه و بودجه کشور  و فناوري اطالعات 
  سازمان امور اداري و استخدامي کشور 

  سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران 
  بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران

٦  

  المي ايراننامه درخصوص سهميه و حق عضويت دولت جمهوري اس اصالح فهرست پيوست تصويب
  ۱۹/۶/۱۳۹۶  ) ميالدي٢٠١٧ (١٣٩٦المللي در سال  هاي بين  بابت مخارج سازمان ملل متحد و سازمان

ـ سازمان برنامه و بودجه کشور   وزارت امور خارجه 
ـ بانک مرکزي  معاونت حقوقي رييس جمهور 

  جمهوري اسالمي ايران
٦  

  ۱۹/۶/۱۳۹۶   مستقيمهاي اصالحي قانون ماليات) ١٦٩(ماده ) ٢(نامه اجرايي تبصره  آيين) ١٥(اصالح ماده 
ـ وزارت صنعت،  وزارت امور اقتصادي و دارايي 

ـ وزارت ارتباطات و فناوري  معدن و تجارت 
ـ اتاق اصناف ايران   اطالعات 

٦  

  جمهور معاونت اقتصادي رئيس  ۲۱/۶/۱۳۹۶  ١٥/٦/١٣٩٦هـ مورخ ٥٤٦٢٤ت/٧٣٤٩٣نامه شماره  اصالح تصويب
  ٧  هور در امور زنان و خانوادهجممعاونت رئيس

  هاي تبليغي ترويجي قرآني  سند راهبردي توسعه فعاليت
  ۱۰/۴/۱۳۹۶  هاي تبليغي ترويجي قرآني پيشنهادي كميسيون توسعه فعاليت

ـ وزارت آموزش   وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي 
ـ وزارت علوم، تحقيقات و فناوري     و پرورش 

ـ دستگاه ي دولتي، عمومي ها  سازمان صدا و سيما 
  و نهادهاي مردمي كشور

٧  

  ٨  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري  ۳۰/۳/۱۳۹۶   و يکمين جلسه شوراي عالي عتفمصوبات بيست

  اصالحيه روزنامه رسمي درخصوص قانون اصالح موادي از قانون تشكيالت، وظايف
  ۸  ــ  ــ   و اصالحات بعدي١/٣/١٣٧٥ و انتخابات شوراهاي اسالمي كشور و انتخابات شهرداران مصوب 

  
  

  
  
  

  ٣١/٥/١٣٩٦                                                                           ٩٤/٣١٢رهشما
  يبسمه تعال

  ي جاسبيجناب آقا
  راني اي اسالمي جمهوريرعامل محترم روزنامه رسميمد

  با سالم
 مورخ ٤٣٦ به شماره دادنامه يروان عدالت اداي ديعمومي هيأت ك نسخه از رأي

  : با موضوع١٠/٥/١٣٩٦
  تأمينشهر در خصوص  شوراي اسالمي شهر قائم١٣٩٣ تعرفه عوارض سال ابطال«

  .گردد يوست ارسال مي به پيجهت درج در روزنامه رسم» فضاي ورزشي
ـ مهديوان عدالت اداري دي تخصصيأتهاي و سرپرست هيعموم هيأت ركليمد   ني دربي 

  
  ٩٤/٣١٢: روندهالسه پک      ٤٣٦ :ماره دادنامهش    ١٠/٥/١٣٩٦: دادنامهخ تاري

  يوان عدالت اداري ديعموم هيأت :مرجع رسيدگي
 يز شهرت همگياوش و کامبيوان، کيمحمد، ک: انيفاطمه، فضه و آقا:  خانمها:يشاك

  ن نژادي وراث مرحوم طاهره فرورديزيعز
 دفترچه تعرفه ٨ـ ٢ـ ١ از بند جـ ٢ ابطال تبصره :موضوع شکايت و خواسته

   شهر قائم شهري اسالمي قائم شهر مصوب شوراي شهردار١٣٩٣عوارض سال 
 ٨ـ ٢ـ ١ج از بند ـ ٢ابطال تبصره  يان به موجب دادخواستي شاک:گردش کار

 شهر قائم ي اسالمي قائم شهر مصوب شوراي شهردار١٣٩٣دفترچه تعرفه عوارض سال 
  :کهاند  ن خواسته اعالم کردهييهت تب را خواستار شده و در جشهر

د ي قائم شهر در هنگام تمديرساند شهردار  مياحتراماً به استحضار: کميسالم عل«
 مربوط به پالک ثبتي اينجانبان اقدام ٥/٢/١٣٨١ ـ ٧/٥٩٠٦٧پروانه ساختماني شماره 

ر  شهي اسالمي با استناد به مصوبات شورايدين عوارض مضاعف جديي محاسبه و تعبه
حه عوارض يجدول ال] ٨ـ ٢ـ ١ج از بند ـ ٢تبصره  [٢١ـ ٢ـ ١قائمشهر موضوع بند 

 مورد اعتراض از ير قسمتهايم تصويله با تقدين وسيد که بدينما  مي١٣٩٣ يشهردار
  شهرداري٧٧جداول اليحه و برگه محاسبات واحد درآمد شهرداري و رأي کميسيون ماده 

  .را دارم يقانونر غين مصوباتي ابطال ايمزبور تقاضا
 خود يارات قانونيف و اختي شهر قائم شهر بدون در نظر گرفتن وظاي اسالميشورا
  قانون تشکيالت، وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي کشور و انتخاب شهرداران٧وفق ماده 

 ٥٥ها که در ماده يف شهرداري و انطباق با وظاي با اصالحات و الحاقات بعد١٣٧٥مصوب 
ف شهروندان در يالخصوص تکال ي به طور مشخص روشن شده است و عليردارقانون شه

ژه ي و به وي و خدمات شهري که منحصر است به عمران و آبادانيقبال خدمات شهردار
 صفحه ٨ـ ٢ـ ١از بند ) جـ ٢( تبصره يافته، طي ارتقاء ١٠راً به ي قائم شهر که اخيشهردار

 شهر قائم يب شوراي به تصو١٥/١١/١٣٩٢  قائم شهر که دري شهردار١٣٩٣ عوارض ١١
 ي هر مترمربع بناهايان کار برايده، مقرر نموده در هنگام صدور پروانه و پايشهر رس
 هزار ١٠ مبلغ ي و صنعتي و اداري و خدماتي تجاريال و بناهاي هزار ر٥ مبلغ يمسکون

ن ي ا،ديا مصرف نمي اخذ و طبق نظر شورا در بخش ورزشيال به عنوان خدمات ورزشير
 مکلف يدولتي غيرن سازمان عموميها ايف شهرداريک از وظايچ ي است که در هيدر حال

 ني چنيست بلکه برابر قانون وزارتخانه ورزش و جوانان داراي نيبه ارائه خدمات ورزش
ک وزارتخانه يبه ) يت بدنيترب(ک سازمان يژه آن که در دولت نهم از ي است به ويتيمأمور

اجبار شهروندان . افتي گسترش يا ت مشخص و حرفهي مأموره و برنامه ومستقل با بودج
 گذرشان به پرداخت چنين مبالغي که آن هم صرفاً جهت اخذ مجوز احداث بنا و يا پايانکار

 يتهايح قانون است بلکه به دور از مسئوليافتد نه آن که خالف نص صر ي ميبه شهردار
 يل حضور برخيانه به دل متأسفست کهي کاري موازي شهر و به نوعي و شورايشهردار
ت حاکم بر شوراها و ي وضعالخصوص عليت دارند و ي شورا که در امر ورزش فعالياعضا
 يب مقرراتي منجر به تصوين قانوني و به دور از اصول و موازيغي و تبليمات احساسيتصم

ت و ي مأمورکهشود بل ي مي اصوليشرفت و ترقيگردد که نه آن که باعث پ  ميدر شهرها
اندازد و موجب  ميجاد تورم به مخاطره ي را ضمن ظلم به مردم و اياهداف سازمان شهردار

م که تاکنون در يحال بگذر. شود  مي خودي شهروندان به مشارکت در امور رفاهيدلسرد
 در يکار مضاعف شورا و شهرداري و بيل شده نساجي با کارخانجات تعطيشهر کارگر نيا
 ي در عوض مبالغ گزاف و هنگفتي نداشتند ولي قابل قبوليچ پروژه عمراني سال ه٢ن يا

 ي و کمک به فوتبال و امثالهم از بودجه شهرداريل از قهرمان ورزشي تحلي برگزاريبرا
 يوان عدالت اداري دين دادرسييالت و آي قانون تشک١٢ ماده ١ لذا وفق بند .نه نمودنديهز

  ».وبه مزبور را دارد ابطال مصي تقاضا٢٢/٩/١٣٩٠مصوب 
  :ر استيمتن مصوبه در قسمت مورد اعتراض به قرار ز

  يصنعتي ـ اداري ـ ک واحد تجاريک مترمربع از يره ي عوارض پذ٨ـ ٢ـ ١«
 ي مسکوني بناهاي عدم خالف براي در هنگام صدور پروانه و گواه):ـ ج٢(تبصره 

 هر مترمربع يال براي ر١٠٠٠٠ مبلغ ي و صنعتي، اداري تجاريال و بناهاي ر٥٠٠٠مبلغ 
. ديمنظور نمااي  ان اخذ و در حساب جداگانهيه متقاضي از کليبه عنوان خدمات ورزش
دستورالعمل  (باشد مبالغ دريافتي فوق را فقط جهت بخش ورزشي ضمناً شهرداري مکلف مي

  ».دينه نمايبا مصوبه شورا هز) نه کردينحوه هز
ايم آن براي طرف شکايت، تا زمان رسيدگي رغم ارسال نسخه ثاني شکايت و ضم علي

  . پرونده در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري هيچ پاسخي از طرف شکايت واصل نشده استبه
ن يس و معاوني با حضور رئ١٠/٥/١٣٩٦خ ي در تاريوان عدالت اداري ديعمومهيأت 

پس از ل شد و يوان تشکي و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان عدالت اداريد
  . مبادرت کرده استير به صدور رأيت آراء به شرح زي با اکثريبحث و بررس

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


 ٣صفحه     WWW.RRK.IR                         ۲۹/۶/۱۳۹۶       روزنامه رسمي                 WWW.DASTOUR.IR                     ۲۱۱۲۷شماره

   هيأت عموميرأي
 ي اسالميف و انتخابات شوراهايالت، وظايقانون تشک ٧١ ماده ١٦هر چند طبق بند 

ت وضع ي شهرها صالحي اسالمي شورا١٣٧٥مصوب سال  کشور و انتخاب شهرداران
توسط د يها باي شهرداري مالنامه آيين ٣٠ طبق ماده کن عنوان عوارضيعوارض دارند ل

 خدمات نظر به اينکه وضع عوارض براي اختصاص به. وزارت کشور تعيين و ابالغ گردد
ن ي ندارد، بنابراي به شهرداري ارتباطي ورزشي فضا تأمين ابالغ نشده و اساساًيورزش

 ي اسالميارات شورايتب آن از حدود اخير قانون است و تصويت مغايمصوبه  مورد شکا
ن ييالت و آيقانون تشک ٨٨ و ماده ١٢ ماده ١و مستند به بند باشد   ميشهر خارج

  .شود  مي ابطال١٣٩٢ مصوب سال يوان عدالت اداري ديدادرس
  ي ـ محمدكاظم بهراميوان عدالت اداري ديعموم هيأت سيرئ

  
  ٣١/٥/١٣٩٦                                                                             ٩٤/٧٦٥رهشما

  يبسمه تعال
  ي جاسبيجناب آقا

  راني اي اسالمي جمهوريرعامل محترم روزنامه رسميمد
  با سالم

 مورخ ٤٣٧ به شماره دادنامه يوان عدالت اداري ديعمومي هيأت ك نسخه از رأي
  : با موضوع١٠/٥/١٣٩٦

 سازمان توسعه تجارت ١٧/٨/١٣٩١ مورخ ٩١ـ ٢١٠٤٢٦٥ بخشنامه شماره ابطال«
  .گردد يوست ارسال مي به پيجهت درج در روزنامه رسم» ايران

ـ مهديوان عدالت اداري دي تخصصيأتهاي و سرپرست هيعموم هيأت ركليمد   ني دربي 
  

  ٩٤/٧٦٥: روندهالسه پک    ٤٣٧ :ماره دادنامهش     ١٠/٥/١٣٩٦: خ دادنامهتاري
  يعدالت اداروان ي ديعموم هيأت :مرجع رسيدگي

  ني شرکت ابر تجارت کاسپ:يشاك
 ١٧/٨/١٣٩١ مورخ ٩١ـ  ٢١٠٤٢٦٥ ابطال بخشنامه شماره :موضوع شکايت و خواسته

  رانيسازمان توسعه تجارت ا
 ابطال بخشنامه ين به موجب دادخواستي شرکت ابر تجارت کاسپ:گردش کار

ن را خواستار شده و راي سازمان توسعه تجارت ا١٧/٨/١٣٩١ مورخ ٩١ ـ ٢١٠٤٢٦٥شماره 
  :ن خواسته اعالم کرده است کهييدر جهت تب

دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه : رساند  مياحتراماً، به استحضار«
 ٨/٧/١٣٩١ ـ هـ٤٧٨٩٨ت/١٣٤٢٦٨دولت به شماره  هيأت ران برخالف مصوبهيتجارت ا

کند را   ميافتي از نرخ بازار درا کمتريد آن نرخ ارز مرجع ي که در تولييکه صادرات کاالها
 ـ ٢١٠٤٢٦٥ نامه شماره يداند، ط  مي)رانيگمرک ا(ازمند اخذ مجوز از سازمان مذکور ين

ا يران، صادرات کاال را شامل عوارض و ي به دفتر صادرات گمرک ا١٧/٨/١٣٩١ مورخ ٩١
 ز صادرکنندگانپيرو اين نامه، متعاقباً گمرکات اقدام به اخذ عوارض ا. ممنوعيت نموده است

 ـ تيسکوئيب ـ کيک ـ شکالتي ـ نيريز بابت صادرات انواع شين شرکت نينمودند که ا
 .نمايد عوارض صادراتي پرداخت مي  فقره٤٠ ريال بابت ١٥١/٦٤٨/١٢٧/٢ماکاروني ـ ويفر مبلغ 

ن برنامه يدولت و همچنالذکر هيأت  فوقر با مصوبه ين عوارض مغاينکه ايلذا با توجه به ا
  :باشد که اشاره دارد ي مي اسالمينجم توسعه و ماده واحده مجلس شوراپ

 است که  قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران١٠٤ـ بند ب ماده ١
 و ينفتي غيرات و عوارض از صادرات کاالهاياخذ هر گونه مال«: دارد  ميصراحتاً اعالم

  . خدمات در طول برنامه ممنوع است
 يبرااي  ژهيانت از منابع کشور، عوارض ويدولت مجاز است به منظور ص ـ٢هتبصر

الزم به ذکر است » .ديافت نماين وضع و دريي ارزش افزوده پايا دارايصادرات مواد خام 
  .         نيي ارزش افزوده پايه هستند و نه داراي نه مواد اولالذکر فوق ي صادراتيکاالها
  . مجلس شوراي اسالمي نيز مغايرت دارد٢٧/١٢/١٣٧٩مورخ ـ همچنين با ماده واحده ٢

ن شرکت به ارزش يلذا با توجه به عدم توجه به موارد فوق و خسارت وارده به ا
له درخواست ابطال نظر دفتر مقررات صادرات و واردات ينوسيال بدي ر١٥١/٦٤٨/١٢٧/٢

  ».را دارمران و استرداد عوارض اخذ شده به گمرکات يسازمان توسعه تجارت ا
 سازمان توسعه تجارت ي و قراردادهايس اداره حقوقيت مذکور، رئيدر پاسخ به شکا

  :ح داده است کهي توض٣٠/٩/١٣٩٤ـ ٥٩٩٩١/٥٥٠/٩٤حه شماره يران به موجب اليا
 هـ٤٧٨٩٨/ت/١٣٤٢٦٨متعلق بخشنامه مورد شکايت در ارتباط با تصويب نامه شماره «

کنندگان و  يت از مصرفکه حسب نظر سازمان حماباشد   ميرانيوز هيأت ٨/٧/١٣٩١ـ 
 قلم ٣٤ بر يت عوارض صادراتي قلم کاال و مشمول٣٩ت يدکنندگان در خصوص ممنوعيتول

صادرات و واردات در   قانون مقرراتيي اجرانامه آيين مکرر ١١ت مفاد يکاال با ذکر رعا
 ٢٣/٩/١٣٩١خ يتارکن در يده لي کشور ابالغ گرديي به گمرکات اجرا١٧/٨/١٣٩١خ يتار

 ٤٩٢٢/٢١٠/٩١ نامه شماره ي طيت ملي امني تحت نظر شوراير اقتصاديژه تدابيستاد و

 قلم کاال ٣٤ي بر زان عوارض صادراتي، مينفت غيرصادرات شتر ازيت بيکرد حمايبا رو
  .ل و کاهش داده استيت را تعديمورد شکا» موضوع نامه«

 صادراتي بر محصوالت توليدي منسوبهلذا چنانچه شاکي، معترض اصل اعمال عوارض 
 ي و داراي که جار٤٩٢٢/٢١٠/٩١ به شماره يست نسبت به مصوبه فعليبا  مياست قاعدتاً

 يزان کاهش عوارض صادراتيد و چنانچه معترض ميت نماي، است طرح شکايات حقوقيح
م  به آن مستلزييباشد، پاسخگو  مي خوديدي محصوالت تولي درصد برا٧ درصد به ٢٠از 

خوذه توسط أ بر استرداد وجوه مي مبنيدر ضمن خواسته شاک. حده استيت عليطرح شکا
ن يي قانون آ٥٣ت به مراتب وفق ماده يباشد، لذا با عنا  نمين سازمانيران متوجه ايگمرک ا
  ».ت مورد استدعاستي صدور قرار رد شکايوان عدالت اداري ديدادرس

ن يس و معاوني با حضور رئ١٠/٥/١٣٩٦ خي در تاريوان عدالت اداري ديعمومهيأت 
ل شد و پس از يوان تشکي و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان عدالت اداريد

  .  مبادرت کرده استير به صدور رأيت آراء به شرح زي با اکثريبحث و بررس
  

   هيأت عموميرأي
 يم اساليقانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهور ١٠٤ماده ) ب(مطابق بند 

 و خدمات در ينفتي غيرات و عوارض از صادرات کاالهاياخذ هرگونه مال«:  مقرر شدهرانيا
دولت مجاز «: دهيز مقرر گردي ماده مزبور ن٢بر اساس تبصره » .طول برنامه ممنوع است

 يا داراي صادرات مواد خام يبرااي  ژهيانت از منابع کشور، عوارض وياست به  منظور ص
اد شده آمده ي قانون ١٠٤ ماده ٣در تبصره » .ديافت نماين وضع و درييارزش افزوده پا

ش ي است که متناسب با افزاين ماده بر حسب جدوليزان عوارض موضوع ايم«: است که
ن کاالها و جدول يفهرست و عوارض مربوطه ا. ابدي  مي، کاهشيسهم ارزش افزوده داخل

ض حداقل سه ماه پس از وضع و اعالم ن عواريا. رسد  مي اقتصاديب شورايمذکور به تصو
ران با صدور بخشنامه ينکه سازمان توسعه تجارت اينظر به ا» . قابل وصول استيعموم

ت ي و ماده واحده قانون معافالذکر فوق قانون ١٠٤ ماده ٣ و ٢هاي  مذکور بر خالف تبصره
ادرت ، به وضع عوارض مب١٣٧٩صادرات کاال و خدمات از پرداخت عوارض مصوب سال 

ن سازمان خارج يارات ايب بخشنامه مورد اعتراض از حدود اختيجه تصويکرده است در نت
 ين دادرسييالت و آيقانون تشک ٨٨ و ماده ١٢ ماده ١و مستند به بند ب ياست تصو

  .شود  مي ابطال١٣٩٢ مصوب سال يوان عدالت اداريد
  ي ـ محمدكاظم بهراميوان عدالت اداري ديعموم هيأت سيرئ

  
  ٣١/٥/١٣٩٦                                                                            ٩٤/٦٥٠ره ماش

  يبسمه تعال
  ي جاسبيجناب آقا

  راني اي اسالمي جمهوريرعامل محترم روزنامه رسميمد
  با سالم

 مورخ ٤٦٥ به شماره دادنامه يوان عدالت اداري ديعمومي هيأت ك نسخه از رأي
  : با موضوع١٠/٥/١٣٩٦

 گمرك ايران كه اسناد ٩/٢/١٣٧٦ـ ١٩٨٤٥/٣٧/١٠٤/٥٤اطالق بخشنامه شماره «
باشد را قابل  مثبته گمركي ارائه شده جديد كه صحيح و منطبق با كاالي اظهارشده مي

جهت درج در روزنامه » باشد پذيرش ندانسته است خارج از حدود اختيارات مرجع فوق مي
  .گردد يوست ارسال مي به پيرسم

ـ مهديوان عدالت اداري دي تخصصيأتهاي و سرپرست هيعموم هيأت ركليمد   ني دربي 
  

  ٩٤/٦٥٠: روندهالسه پک     ٤٦٥ :ماره دادنامهش     ١٧/٥/١٣٩٦: خ دادنامهتاري
  يوان عدالت اداري ديعموم هيأت :مرجع رسيدگي

  نقاي وايبي اصغر رقيرضا عبداهللا پور با وکالت آقاي علي آقا:يشاك
 ـ ١٩٨٤٥/٣٧/١٠٤/٥٤ ابطال بخشنامه شماره :موضوع شکايت و خواسته

  راني گمرک اي معاونت حقوق٩/٢/١٣٧٦
ـ ١٩٨٤٥/٣٧/١٠٤/٥٤  شاکي به موجب دادخواستي ابطال بخشنامه شماره:گردش کار

ن خواسته اعالم ييران را خواستار شده و در جهت تبي گمرک اي معاونت حقوق٩/٢/١٣٧٦
  :کرده است که

 ١٠٥٥١٣٩١٠٠٠٤٠٣رساند موکل طبق دادنامه شماره  ا سالم به استحضار ميب«
 تعزيرات حکومتي شهرستان شبستر از بابت اتهام ٩١٠٥٠٠٠٠٠٤صادره در پرونده کالسه 

 جفت زانو بند به شرح گزارش گمرک سهالن ٢١٠٠ توپ شکم بند و ٦٩٠٠قاچاق 
ميليون و ششصد و پنجاه و محکوم به ضبط کاال و پرداخت مبلغ نهصد و سي و هشت 

چهار هزار و يکصد و چهارده ريال جزاي نقدي معادل دو برابر ارزش کاالي مکشوفه در 
 مبناي استنادي ١٠٥٥١٣٩١٠٠٠٤٠٣حق صندوق دولت شده و بخشنامه شماره 

تعزيرات حکومتي شهرستان شبستر در صدر دادنامه مذکور بوده در حالي که بخشنامه 
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 قانوني و شرعي و برخالف حقوق مکتسبه اشخاص که از طرق قانوني مزبور مخالف موازين
 قاچاق  قانون اعمال تعزيرات حکومتي راجع به١باشند و نص ماده  اند مي تحصيل مال نموده

 قانون امور ١١در مورد مجازات اخاللگران در نظام اقتصادي کشور و ماده  کاال و ارز
سياهه خريد به گمرک مالک کاال نسبت به ورود گمرکي در مورد کاالهايي که بدون ابراز 

نمايند در دادنامه مذکور حامل کاال به علت اشتباه و  کاال بدون مجوز به کشور اقدام مي
ترسيدن، مجوزي را به کاشفين کاال ارائه داده که مطابقتي با نوع کاال نداشته و متعاقباً 

انه مرجع  متأسفاال هستند نمودهموکل نسبت به ارائه سياهه خريد که متناسب با نوع ک
االشعار از تطبيق کاالها با ليست سياهه خريد ارائه شده  مذکور به استناد بخشنامه فوق

امتناع ورزيده است و نظر به اينکه هدف قانونگذار از تصويب قانون تعزيرات حکومتي 
ن کاال مجازات اخاللگران در نظام اقتصادي است که بدون حقوق گمرکي به وارد نمود

نمايند نه نسبت به کساني که با طي مراحل قانوني و پرداخت حقوق گمرکي  اقدام مي
علي ايحال استناد به بخشنامه مذکور برخالف حقوق . نمايند نسبت به خريد کاال اقدام مي

مکتسبه اشخاص و به نوعي سلب حق قانوني از آنها و خالف بين شرع و قوانين مدون 
ا عنايت به مراتب مذکور صدور حکم بر ابطال بخشنامه شماره باشد علي ايحال ب مي

  ». معاونت حقوقي گمرک ايران مورد استدعاست٩/٢/١٣٧٦ـ  ١٩٨٤٥/٣٧/١٠٤/٥٤
  :ز اعالم کرده است کهي ن١/١٠/١٣٩٤حه مورخ ي به موجب اليشاک
  با سالم و احترام«

ليرضا عبداله پور مبني عطف به درخواست اينجانب اصغر رقيبي وايقان به وکالت از آقاي ع
 معاونت حقوقي ٩/٢/١٣٧٦ـ  ١٩٨٤٥/٣٧/١٠٤/٥٤بر صدور حکم بر ابطال بخشنامه شماره 

گمرک ايران، با توجه به نام آن مرجع در خصوص اعالم مراتب و موارد خالف شرع بودن 
دارد که استنادي در خصوص خالف شرع بودن بخشنامه مذکور  بخشنامه مذکور اعالم مي

  ».و عنداللزوم مراجع ذيربط بايستي نسبت به خالف شرع بودن آن اعالم نظر نمايندنداشته 
در پاسخ به شکايت مذکور، مديرکل دفتر حقوقي گمرک جمهوري اسالمي ايران 

  :ح داده است کهي توض٢/١٠/١٣٩٤ ـ ١٨٦٨٤٥/٣١٧٦/٥١٩/٥٤حه شماره ي موجب البه
  يوان عدالت اداري ديعموم هيأت است محترمير«
   سالم و احترامبا

  .گردد بدين وسيله اليحه دفاعيه مستند و مستدل به شرح ذيل جهت استحضار تقديم مي
ـ شاکي در مقام اثبات خواسته خود مبني بر ابطال بخشنامه موصوف به هيچ مستند ١

قانوني اشاره ننموده است و مشخص نيست بخشنامه با کدام مواد قانوني مغايرت دارد استناد 
 قانون امورگمرکي با توجه ١١ قانون نحوه اعمال تعزيرات حکومتي و ماده ١ماده شاکي به 

به مفاد مواد ياد شده خارج از مصاديق بوده و قوانين استنادي شاکي مرتبط به موضوع 
  .باشد  نميشکايت و خواسته نبوده و به اين اعتبار مغايرت قانوني قابل تشخيص

ز ين استناد نيد استناد نموده است، که ايراهه خي در دادخواست خود به سيشاکـ ٢
 هاي عنه محسوب نشده و نظر به رويه رسيدگي پرونده از مصاديق مغايرت بخشنامه معترض

 ١٣٥٠ مصوب سال ي قانون امور گمرکيي اجرانامه آيين ٢٨٠قاچاق و مستفاد از ماده 
اهه يس. ست را احصاء نموده اي اسناد مثبته گمرکيکه به صورت حصر) قانون حاکم(

د جزو اسناد ياهه خرين سياورده، بنابراي به شمار نيق اسناد مثبته گمرکيد را از مصاديخر
 تحت عنوان قاچاق مطرح شده يفريو از آنجا که پرونده ک. گردد ي نمي تلقيمثبته گمرک
 قانون امور ١١ به ماده ي استناد شاکها، ل پروندهين قبي ايدگيه حاکم بر رسيو نظر به رو

 به موضوع و يز خارج از مصداق بوده و قابل تسري اذعان دارد نيگري که به امر ديرکگم
  . ندارديارتباط هيأت ر مطرح شده دريخواسته اخ
 ـ بنا به حکايت مضبوط درپرونده قاچاق، متهم در يک مرحله دو فقره پروانه گمرکي٣

له عدم انطباق آنها با  معموي وکارشناسيصادره از گمرک بازرگان ارائه که بر اساس بررس
 ي فقره پروانه مربوط به گمرک بازارچه مرز٣گردد و مجدد   مي مکشوفه احرازيکاال

نامه اجرايي قانون امور گمرکي و با توجه   آيين٢٨٠خوي ارائه که مستفاد از ذيل ماده 
اط  بر ورود کاال از گمرک بازرگان عدم ارتبيه مالک مبنيات پرونده و اظهار اولي محتوبه

گردد که در دادنامه صادره از تعزيرات حکومتي  با کاال احراز مي اسناد اخيرالذکر نيز
  .ز اذعان شده استين اسناد نيک مرجع مستقل به عدم انطباق اي عنوان به

 يفري اعم از کي در روند هر دادرسيد برابر اصول حقوقيهمان گونه که مستحضرـ ٤
 در مقام دفاع و ارائه يک بازه زمانيدر ) هي عليمدع و يا مدعي و يمتهم، شاک (يا مدنيو 

 ي و عالين مهم در هر مرجع اعم از بدويباشد و ا  مي مکلف به ارائه و اثبات ادعايادله اثبات
ز ي نعنه معترضبخشنامه . گردد  ميتي رعاييه قضاي و بر طبق رويک مهلت قانونيدر 

 ٤ و ماده ١٣٧٤ مصوب سال يمترات حکوي قانون نحوه اعمال تعز٢مستفاد از ماده 
اگرچه گمرک با توجه به مهلت . ن اعتبار صادر شده استي آن و به هميي اجرانامه آيين

انداخت مرتکب اهمال و عمل خالف  مير يخيت خود را به تأشکا)  روزه٥(ت ياعالم شکا
  .شد  مي)مذکور (يرات حکومتيقانون نحوه اعمال تعز

 يرات حکومتي قانون نحوه اعمال تعز٢اساس ماده در پرونده قاچاق گمرک بر  ـ ٥
 يي محسوب و چنانچه مرجع قضايراجع به قاچاق کاال و ارز به عنوان سازمان شاک

ر با ياستناد گمرک و بخشنامه موصوف را مغا) راتياعم از دادسرا و تعز(کننده  يدگيرس
 بخشنامه انست از استناد بهتو داد، مي قانون و يا اينکه ادله ابرازي متهم را وارد تشخيص مي

 که به عدم انطباق استناد با کاال اذعان دارد يلذا با توجه به مفاد رأ. دي نمايخوددار
شود   ميادآوريضمناً . ث المجموع عدم ارتباط اسناد با کاال کامالً محرز بوده استيالح من

 ١٣٩٢ و ارز مصوب سال  از قانون مبارزه با قاچاق کاال١ماده » ژ«در حال حاضر بر اساس بند 
  ».گردد  در موارد مشابه اقدام و اعمال مي١٣٩٠ قانون امور گمرکي مصوب سال ١١٧و ماده 

ن يس و معاوني با حضور رئ١٧/٥/١٣٩٦خ ي در تاريوان عدالت اداري ديعمومهيأت 
ل شد و پس از يوان تشکي و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان عدالت اداريد

  . مبادرت کرده استير به صدور رأيت آراء به شرح زي با اکثريبحث و بررس
  

   هيأت عموميرأي
نظر به اينکه شاکي از رسيدگي به ابطال مصوبه از بعد مغايرت با موازين شرعي : الف

  .منصرف شده است، بنابراين از اين جهت موجبي براي رسيدگي در هيأت عمومي وجود ندارد
 ارائه شده ين جهت که اسناد مثبته گمرکيت از اياطالق بخشنامه مورد شکا: ب

رش ندانسته است، از يباشد را قابل پذ  مي اظهار شدهيح و منطبق با کااليد که صحيجد
 ٨٨ و ماده ١٢ ماده ١و به استناد بند ارات مرجع وضع بخشنامه خارج است يحدود اخت
  .شود  مي ابطال١٣٩٢ مصوب سال يوان عدالت اداري دين دادرسييالت و آيقانون تشک

  ي ـ محمدكاظم بهراميوان عدالت اداري ديعموم هيأت سيرئ
  
  ٣١/٥/١٣٩٦                                                                             ٩٤/٧٩٤رهشما

  يبسمه تعال
  ي جاسبيجناب آقا

  راني اي اسالمي جمهوريرعامل محترم روزنامه رسميمد
  با سالم

 مورخ ٤٧٣ به شماره دادنامه يوان عدالت اداري ديعمومي هيأت خه از رأك نسي
  : با موضوع١٧/٥/١٣٩٦

 مديركل روابط كار و جبران خدمت وزارت ٢٥/١١/١٣٩١ـ ١٩٤٠٩٣ابطال نامه شماره «
  .گردد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي» تعاون، كار و رفاه اجتماعي

ـ مهديوان عدالت اداري دي تخصصيأتهايرست ه و سرپيعموم هيأت ركليمد   ني دربي 
  

  ٩٤/٧٩٤: روندهالسه پک     ٤٧٣ :ماره دادنامهش     ١٧/٥/١٣٩٦: خ دادنامهتاري
  يوان عدالت اداري ديعموم هيأت :مرجع رسيدگي

  م زادهي ابراهي و مهديميرضا مقيان علي آقا:يشاك
رکل ي مد٢٥/١١/١٣٩١ـ ١٩٤٠٩٣ ابطال نامه شماره :موضوع شکايت و خواسته

  يروابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع
 ٢٥/١١/١٣٩١ ـ١٩٤٠٩٣ شاکيان به موجب دادخواستي ابطال نامه شماره :گردش کار

 را خواستار شده و يرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعيمد
  :کهاند  ن خواسته اعالم کردهييدر جهت تب

  با سالم و احترام«
) مصوبه ـ نامه(م ينکه، تصميل ايم زاده به دلي ابراهي و مهديميرضا مقينجانبان عليا
ر با يرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار، مغاي مد٢٥/١١/١٣٩١ـ ١٩٤٠٩٣شماره 

 .ميارم را دين تصمي ابطال ايتقاضا. باشد  مين آمرهيگر قوانيمواد مختلف قانون کار و د
 را ين نامه، کارگران نظام بانکي کشور با استناد به هميستم بانکيان سيانه کارفرمامتأسف

ند و ينما  ميجابه جا) لومتري ک٥٠ش از يب( قانون کار ٤٦ش از فاصله مقرر در ماده يب
 يند، کارگران شاغل در کارگاههاينما  نمي قانون کار را لحاظ٤٦مقرر در ماده  يايمزا

 دهند و مزد و حقوق کارگر را کاهش  مي مشاغل را تنزل پستبندي هطبقمشمول 
م ي، سرتسليقانون غيرن مصوبهيدهند، مراجع حل اختالف کار شهرستانها در مقابل ا مي
 هاي نهيند وکارگر را بدون پرداخت هزينما  ميم کارفرما موافقتيآورند و با تصم  ميفرود
دارند که عرف   ميفرستند و اظهار  ميور دست دي به شهرهايجانبهاي  نهيت و هزيمأمور

م که ي تقاضا داريوان عدالت اداري ديعموم هيأت نيلذا از مسئول.  استيو روال بانک
  .دييب باطل نمايخ تصوي را از تارالذکر فوق) ميتصم ـ نامه(مصوبه 
  :م زادهي ابراهي و مهديميرضا مقي عليت آقايوست شکايحه پيال

ه ي مجرگردد و قوه قوا وجود دارد و قانون توسط قوه مقننه وضع ميدر کشور ما استقالل 
ا اخذ يا بخشنامه و ي نامه آيينب يچ وجه اجازه تصويد و به هينما  ميفقط قانون را اجرا

  . استي اسالمير قانون به عهده مجلس شورايم، خالف قانون را ندارد، تفسيتصم
رکل روابط کار و جبران ي مد٢٥/١١/١٣٩١ـ ١٩٤٠٩٣شماره ) مصوبه ـ نامه(م يتصم

 زدي استان يرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعيخدمت وزارت کار که در واقع پاسخ به نامه مد
ران پخش شد و در استان مازندران، مراجع حل اختالف ي سراسر ايباشد در کارگاهها مي
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، بند ب ماده ٣٥، ٤٦ر با ماده يم مغاين تصميرفتند، اي پذيکار، آن را به عنوان مصوبه قانون
انه  متأسف.باشد  مين آمره کشوريگر قواني  قانون کار و د٤٩ و ٤٧، ٤١، ٣٨، ماده ٣٧

ن ي همبا استناد به) بانکهاي خصوصي و موسسات اعتباري(کارفرمايان سيستم بانکي کشور 
از  بيش( قانون کار ٤٦مصوبه و تصميم، کارگران نظام بانکي را بيش از فاصله مقرر در ماده 

 ـ تي مأمورحق( قانون کار ٤٦ مقرر در ماده يايند و مزاينما  ميجابه جا) لومتري ک٥٠
 ن قانوني قانون کار، بانکها مشمول ا١ند، طبق ماده ينما  نميرا لحاظ) يجانبهاي  نهيهز
 در خصوص بانکها و يادينکه در مراجع حل اختالف کار تا به حال آراء زيباشند، کما ا مي

ح و ي صري ماده قانوني صادر شده است، وقتين کارگاهها با کارگران نظام بانکياختالفات ا
د ي ندارد، شايگاهيگر عرف جايت وجود دارد، دي مأمور ويي در خصوص جابه جايروشن

 ي آن دستورالعمليلومتر را به عنوان عرف در نظر گرفت و براي ک٥٠ر فاصله يبتوان ز
د عدول کرد، مراجع حل اختالف کار ي قانون کار نبا٤٦ از حد و مرز ماده ين نمود، وليتدو

م کارفرما يآورند و با تصم  ميم فرودي، سرتسليقانون غيرن مصوبهيشهرستانها در مقابل ا
هاي جانبي  يت و هزينه مأمورهاي نمايند و کارگر را بدون پرداخت هزينه موافقت مي

فرستند   ميگري ديهاً به استانهالومتر و گاي ک٩٠ش از ي دور دست و با فاصله بي شهرهابه
ر ين مسي است، کارگر بدبخت هر روز صبح و عصر ايدارند که عرف و روال بانک  ميو اظهار

  .دي نما تأمينه نموده و معاش خانواده راي تهي حالليد تا اندک روزي نمايد طيرا با
 بندي بقهطرا که طرح يباشد، ز ي نميتيريارات مديل مقام از اختيگر آن که تنزي  د

س ي را رئيست که شخصي هم درست نيدهد و از لحاظ عرف نميرا اي  ن اجازهيمشاغل چن
ارات يند از اختيل و بدون قصور آن را تنزل دهند و بگويند و بدون دليشعبه بانک نما
؟ شود شود؟ تکليف کاهش حقوق و مزايايش چه مي تکليف آبرويش چه مي! باشد مديريتي مي

 ي قانون اجرايي اجرانامه آيين ٦ قانون کار و تبصره ماده ٥٠ و ٤٩، ٤٨ن موارد در ماده يا
 دستورالعمل ١٧ ماده ١ و تبصره ١٣٩٥ مشاغل در کارگاهها مصوب سال بندي طبقه
ت يکارگاهها بدون رضا.  آمده است١٣٦١ مشاغل مصوب سال بندي طبقه طرح يياجرا

  .ندي تنزل نماتوانند مقام کارگران را  نميکارگر
 مي را تنظي سلسله واري و رفع ابهام دستورالعملهايوزارت کار در جهت شفاف ساز

کننده  ست سئوال، سئواليفرستد، معلوم ن  ميد و به ادارات کل استانها جهت اجراينما مي
مستند بودن  غيرن استدالل هم در جهتين نامه داده شد، اي در اين جوابيچه بود و چن

 تقاضا دارم که مصوبه يوان عدالت اداري ديعموم هيأت نيباشد، لذا از مسئول  مين نامهيا
  ».دييب باطل نمايخ تصوي را از تارالذکر فوق) ميتصم ـ نامه(

  :ر استيمتن مقرره مورد اعتراض به قرار ز
   فالح زادهيجناب آقا«
  زدي  استانيرکل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعيمد

  با سالم و احترام
  :رسانم ي مي به آگاه٢١/١٠/١٣٩١ـ ٧٦٧٥٢ازگشت به نامه ب
ن ي که در اي کارکنان بانکها با توجه به عرف مسلميينقل و انتقال و جا به جاـ ١

  . با قانون کار ندارديرتي آنها مغاينه وجود دارد و بر اساس مقررات داخليزم
ود، اگر چه موجب ش  مي کارفرما محسوبيتيريارات مديتنزل مقام اصوالً از اختـ ٢

ن حق از ي ايا ضمنيح يمگر آن که به موجب قرارداد به طور صر! کاهش حقوق کارگر شود
  .کارفرما سلب شده باشد

 ي انضباطنامه آيين در ي انضباطيتوان جزء مجازاتها  نميکاهش مزد کارگر راـ ٣
ت کارفرما اراي که پرداخت آن از اختيالت رفاهي نمود، البته پاداشها و تسهينيش بيپ

  ».باشد ي مين قاعده مستثنيباشد از ا
زد ي استان ي اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماع٢١/١٠/١٣٩١ـ ٧٦٧٥٢نامه شماره 

  :ر استيبه قرار ز
  يفي ظريجناب آقا«
  رکل محترم روابط کار و جبران خدمتيمد

  کميسالم عل
 اداره تشکيالت و ٧/٥/١٣٨٢ـ  ٥٤١رساند در بخشنامه شماره  احتراماً به استحضار مي

روشهاي بانک تجارت به جابجايي پرسنل شعب با توقف بيش از سه سال و چرخشي بودن 
پرسنل شعب در مشاغل مختلف تأکيد گرديده، لذا چنانچه در راستاي مفاد بخشنامه مذکور، 
ن پرسنلي با تنزل پست سازماني و کاهش حق السعي از شهري به شهر ديگر منتقل گردد، آيا اي

باشد يا خير؟ خواهشمند است با  امر وجاهت قانوني دارد و در زمره اختيارات قانوني کارفرما مي
  »ـ مديرکل. توجه به مطرح بودن پرونده امر در هيأت حل اختالف در پاسخ تسريع فرمايند

رغم ارسال نسخه ثاني شکايت و ضمائم آن براي طرف شکايت، تا زمان رسيدگي  علي
  . اصل نشده استيأت عمومي ديوان عدالت اداري هيچ پاسخي از طرف شکايت و پرونده در هبه

ن يس و معاوني با حضور رئ١٧/٥/١٣٩٦خ ي در تاريوان عدالت اداري ديعمومهيأت 
ل شد و پس از يوان تشکي و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان عدالت اداريد

  . مبادرت کرده استي رأر به صدوريت آراء به شرح زي با اکثريبحث و بررس

   هيأت عموميرأي
 بند ٢٩ف اداره کل روابط کار و جبران خدمت مشتمل بر ينکه در شرح وظاينظر به ا

ت و يري معاون توسعه مد تأييدرکل روابط کار و جبران خدمت بهيکه حسب اعالم مد
 در خصوص صدور نامه مورد ياريده است، اختيز رسي نجمهور رئيس يه انسانيسرما
ارات مرجع ياد شده به لحاظ خروج از حدود اختين نامه يشود، بنابرا  نميت مالحظهيکاش

وان عدالت ي دين دادرسييالت و آيقانون تشک ٨٨ و ماده ١٢ ماده ١ استناد بند ب بايتصو
ن ييالت و آيقانون تشک ١٣با اعمال ماده . شود  مي ابطال١٣٩٢ مصوب سال يادار

  .يب آن موافقت نشدخ تصوي عطف اثر ابطال مصوبه به تار ويوان عدالت اداري ديدادرس
  ي ـ محمدكاظم بهراميوان عدالت اداري ديعموم هيأت سيرئ

  
  ٢٠/٦/١٣٩٦                                                             ـ ه٥٤٦٥٨ت/٧٤٩٦٨رهشما

 و صنعت، هاي امور اقتصادي و دارايي در خصوص تعيين وزارتخانهنامه  تصويب
هاي مشترك  معدن و تجارت به ترتيب به عنوان دستگاه مسئول كميسيون

  اقتصادي جمهوري اسالمي ايران با كشورهاي آذربايجان و تركيه
 وزارت صنعت، معدن و تجارتيي ـ  و دارايوزارت امور اقتصاد
   اطالعات يوزارت ارتباطات و فناور ـ وزارت امور خارجه

  شنهاد وزارت امور خارجه و به استناد ي به پ١٥/٦/١٣٩٦وزيران در جلسه هيأت 
 :ب کرديران تصوي اي اسالمي جمهوري و هشتم قانون اساسيکصد و سياصل 

ب به عنوان ي و صنعت، معدن و تجارت به ترتيي و داراي امور اقتصاديهاوزارتخانه
 ياران با کشورهي اي اسالمي جمهوري مشترک اقتصاديهاونيسيدستگاه مسئول کم

  .شوندين مييه تعيجان و ترکيآذربا
  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 

  
  ٢٥/٦/١٣٩٦                                                            ـ ه٥٤٦٧٤ت/٧٧٠٣٥رهشما

  در خصوص تعيين آقاي موسي خادمي به عنوان استاندار لرستاننامه  تصويب
  كشوروزارت 

) ٣( به پيشنهاد وزارت كشور و به استناد بند ٢٢/٦/١٣٩٦ر جلسه وزيران دهيأت 
ماده واحده قانون راجع به حذف عبارت فرمان همايوني در قوانين و مقررات مربوط 

  :ـ تصويب كرد١٣٦٠ انتصاب افراد به بعضي از مقامات كشور ـ مصوببه
  .شود آقاي موسي خادمي به عنوان استاندار لرستان تعيين مي

  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيساول معاون 
  

  ٢٥/٦/١٣٩٦                                                             ـ ه٥٤٦٧٦ت/٧٧٠٣٩رهشما
  در خصوص تعيين آقاي اسماعيل تبادار به عنوان استاندار فارسنامه  تصويب

  كشوروزارت 
) ٣(و به استناد بند  به پيشنهاد وزارت كشور ٢٢/٦/١٣٩٦وزيران در جلسه هيأت 

ماده واحده قانون راجع به حذف عبارت فرمان همايوني در قوانين و مقررات مربوط 
  :ـ تصويب كرد١٣٦٠ انتصاب افراد به بعضي از مقامات كشور ـ مصوببه

  .شود آقاي اسماعيل تبادار به عنوان استاندار فارس تعيين مي
  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 

  
  ٢٥/٦/١٣٩٦                                                             ـ ه٥٤٦٧٥ت/٧٧٠٣٨رهشما

  در خصوص تعيين آقاي فريدون همتي به عنوان استاندار هرمزگاننامه  تصويب
  كشوروزارت 

) ٣( به پيشنهاد وزارت كشور و به استناد بند ٢٢/٦/١٣٩٦وزيران در جلسه هيأت 
راجع به حذف عبارت فرمان همايوني در قوانين و مقررات مربوط ماده واحده قانون 

  :ـ تصويب كرد١٣٦٠ انتصاب افراد به بعضي از مقامات كشور ـ مصوببه
  .شود آقاي فريدون همتي به عنوان استاندار هرمزگان تعيين مي

  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 
  

  ٢٥/٦/١٣٩٦                                                            ـ ه٥٤٦٧٣ت/٧٧٠٣٣رهشما
  در خصوص تعيين آقاي عبدالمحمد زاهدي به عنوان استاندار قزويننامه  تصويب

  كشوروزارت 
) ٣( به پيشنهاد وزارت كشور و به استناد بند ٢٢/٦/١٣٩٦وزيران در جلسه هيأت 

وانين و مقررات مربوط ماده واحده قانون راجع به حذف عبارت فرمان همايوني در ق
  :ـ تصويب كرد١٣٦٠ انتصاب افراد به بعضي از مقامات كشور ـ مصوببه

  .شود آقاي عبدالمحمد زاهدي به عنوان استاندار قزوين تعيين مي
  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 
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  ٢٥/٦/١٣٩٦                                                            ـ ه٥٤٦٧٢ت/٧٧٠٣١رهشما
  الشريعه در خصوص تعيين آقاي محمدمهدي مروجنامه  تصويب

   به عنوان استاندار خراسان جنوبي
  كشوروزارت 

) ٣( به پيشنهاد وزارت كشور و به استناد بند ٢٢/٦/١٣٩٦وزيران در جلسه هيأت 
ماده واحده قانون راجع به حذف عبارت فرمان همايوني در قوانين و مقررات مربوط 

  :ـ تصويب كرد١٣٦٠ انتصاب افراد به بعضي از مقامات كشور ـ مصوبهب
  .شود الشريعه به عنوان استاندار خراسان جنوبي تعيين مي آقاي محمدمهدي مروج

  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 
  

  ٢٥/٦/١٣٩٦                                                            ـ ه٥٤٦٧١ت/٧٧٠٣٠رهشما
  محمد احمدي در خصوص تعيين آقاي علينامه  تصويب

   به عنوان استاندار كهگيلويه و بويراحمد
  كشوروزارت 

) ٣( به پيشنهاد وزارت كشور و به استناد بند ٢٢/٦/١٣٩٦وزيران در جلسه هيأت 
ماده واحده قانون راجع به حذف عبارت فرمان همايوني در قوانين و مقررات مربوط 

  :ـ تصويب كرد١٣٦٠ب افراد به بعضي از مقامات كشور ـ مصوب انتصابه
  .شود محمد احمدي به عنوان استاندار كهگيلويه و بويراحمد تعيين مي آقاي علي

  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 
  

  ٢٥/٦/١٣٩٦                                                            ـ ه٥٤٦٧٠ت/٧٧٠٢٨رهشما
  در خصوص تعيين آقاي محمدعلي نجفي نامه  تصويب

  به عنوان استاندار البرز
  كشوروزارت 

) ٣( به پيشنهاد وزارت كشور و به استناد بند ٢٢/٦/١٣٩٦وزيران در جلسه هيأت 
ماده واحده قانون راجع به حذف عبارت فرمان همايوني در قوانين و مقررات مربوط 

  :ـ تصويب كرد١٣٦٠ات كشور ـ مصوب انتصاب افراد به بعضي از مقامبه
  .شود آقاي محمدعلي نجفي به عنوان استاندار البرز تعيين مي

  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 
  

  ٢٥/٦/١٣٩٦                                                             ـ ه٥٤٦٣٦ت/٧٧٠٢٧رهشما
  صنعت، معدن و تجارت در خصوص تعيين وزيران نفت و نامه  تصويب

  به عنوان وزيران عضو مجمع عمومي بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران
  امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت نفت وزارت 

  وزارت صنعت، معدن و تجارت 
  بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران

 ٨/٦/١٣٩٦ مورخ ١٧٧٦٥٢/٩٦ به پيشنهاد شماره ٢٢/٦/١٣٩٦وزيران در جلسه هيأت 
قانون احكام دايمي ) ١٩(ماده ) ت(مركزي جمهوري اسالمي ايران و به استناد بند  بانك
  :ـ تصويب كرد١٣٩٥هاي توسعه كشور ـ مصوب برنامه

وزيران نفت و صنعت، معدن و تجارت به عنوان وزيران عضو مجمع عمومي بانك 
  .شوند مركزي جمهوري اسالمي ايران تعيين مي

   جهانگيريجمهور ـ اسحاق رئيسمعاون اول 
  

  ٢٥/٦/١٣٩٦                                                            ـ ه٥٤٦٣٤ت/٧٧٠٢٦رهشما
  در خصوص تعيين وزيران راه و شهرسازي و جهاد كشاورزينامه  تصويب

   به عنوان وزيران عضو شوراي پول و اعتبار
  امور اقتصادي و دارايي وزارت 

  وزارت راه و شهرسازي 
  رت جهاد كشاورزي وزا

  بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران
 مورخ ١٧٧٦٦٤/٩٦ به پيشنهاد شماره ٢٢/٦/١٣٩٦وزيران در جلسه هيأت 

قانون ) ١٥(ماده ) ٤( بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران و به استناد بند ٨/٦/١٣٩٦
يران گي جمهوري اسالمي اـاعي و فرهنـشم توسعه اقتصادي، اجتمـه پنجساله شـبرنام

  :ـ تصويب كرد١٣٩٥ـ مصوب
وزيران راه و شهرسازي و جهاد كشاورزي به عنوان وزيران عضو شوراي پول و اعتبار 

  .شوند تعيين مي
  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 

  ٢٠/٦/١٣٩٦                                                             ـ ه٥٤٥٩١ت/٧٤٩٧٦رهشما
ـ ٥٤١٦٥ت/٤٣٩٣٢نامه شماره  به انتهاي تصويب) ٦ (الحاق بند   ه

  ١٨/٤/١٣٩٦مورخ 
  جهاد كشاورزي ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي وزارت 

  سازمان برنامه و بودجه كشور ـ بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران
 ٢٢/٥/١٣٩٦ مورخ ١٢٠٦٨/٠٢٠ به پيشنهاد شماره ١٥/٦/١٣٩٦وزيران در جلسه هيأت 

كشاورزي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري وزارت جهاد 
  :اسالمي ايران تصويب كرد

هـ مورخ ٥٤١٦٥ت/٤٣٩٣٢نامه شماره  به انتهاي تصويب) ٦(متن زير به عنوان بند 
  :شود  الحاق مي١٨/٤/١٣٩٦

 شركت  ـ سازمان برنامه و بودجه كشور بازپرداخت اصل و سود تسهيالت اعطايي به٦
. نمايد تيباني امور دام كشور را جهت اجراي سياست قيمت تضميني، تضمين ميپش

هاي عامل در وصول مطالبات و شركت پشتيباني امور  تضمين مذكور نافي مسئوليت بانك
  .باشد دام كشور در بازپرداخت به موقع تسهيالت دريافتي نمي
  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 

  
  ٢٠/٦/١٣٩٦                                                            ـ ه٥٤٥٧٠ت/٧٤٩٦٩رهشما

  ) ١١(الحاق نماينده وزارت نفت به تركيب كارگروه موضوع بند 
  ١٦/٢/١٣٩٦هـ مورخ ٥٣٥٢٥ت/١٦١٤٥نامه شماره  تصويب

 وزارت صنعت، معدن و تجارت  ـ وزارت نفت
  اطالعات يباطات و فناوروزارت ارتيي ـ  و دارايوزارت امور اقتصاد

  کشور ي و استخداميسازمان امور ادار ـ سازمان برنامه و بودجه کشور
  ران ي اي اسالمي جمهوريبانک مرکز ـ راني اي اسالمي جمهوريمايسازمان صدا و س

   به پيشنهاد وزارت نفت و به استناد اصل ١٥/٦/١٣٩٦هيأت وزيران در جلسه 
  :ي جمهوري اسالمي ايران تصويب کرديکصد و سي و هشتم قانون اساس

نامه شماره تصويب) ١١(نماينده وزارت نفت به ترکيب کارگروه موضوع بند 
  . شود اضافه مي١٦/٢/١٣٩٦هـ مورخ ٥٣٥٢٥ت/١٦١٤٥

  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 
  

  ٢١/٦/١٣٩٦                                                            ـ ه٥٤٦٥٣ت/٧٥٧٥٨رهشما
  نامه درخصوص سهميه و حق عضويت اصالح فهرست پيوست تصويب

   دولت جمهوري اسالمي ايران بابت مخارج سازمان ملل متحد
  ) ميالدي٢٠١٧ (١٣٩٦المللي در سال  هاي بين  و سازمان

 سازمان برنامه و بودجه کشور  ـ وزارت امور خارجه
 راني اي اسالمي جمهوريکزبانک مر ـ جمهور سيي ريمعاونت حقوق

 مورخ ٦٦٠٢٢/٣٣٧٥٤شنهاد شماره ي به پ١٩/٦/١٣٩٦ران در جلسه يوزهيأت 
 و هشتم قانون يکصد و سيجمهور و به استناد اصل  سيي ريمعاونت حقوق ١٣/٦/١٣٩٦
 :ب کرديران تصوي اي اسالمي جمهورياساس

 خصوص  در١١/٤/١٣٩٦ هـ مورخ ٥٤٤١٩ت/٤٠٤٤٥نامه شماره  فهرست پيوست تصويب
سهميه و حق عضويت دولت جمهوري اسالمي ايران بابت مخارج سازمان ملل متحد و 

 :شود به شرح زير اصالح مي)  ميالدي٢٠١٧ (١٣٩٦المللي در سال  هاي بين سازمان
سازمان اداري و استخدامي «، نام دستگاه اجرايي طرف عضويت به )٥٠(ـ در رديف ١
 .شود اصالح مي»  دالر٤٩٥٨٣٢«و مبلغ حق عضويت به » )انوري اير سازمان ملي بهره(کشور 
  ) ٧١(و ) ٤٦ (،)٤٥ (،)٣٨ (،)٢٨ (،)٢٥ (،)٢٤ (،)٤ (يها فيت رديمبلغ حق عضوـ ٢
  ، » دالر٥٢٠٠٠« ،» دالر٢١٨٧٨٠٠+٣٠٠٠٠=٢٢١٧٨٠٠ «،»وروي ٥٤١٥٩« ب بهيبه ترت

 فرانک ٢٥٧٢٥١«، »وروي ١٤٠٨١٣«، »وروي ٤٠٦٥٢١«، »سي فرانک سوئ١٧٨٣٩٦١«
 .شود ي اصالح م»وروي ٨١٢١٧«و » سيسوئ

  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 
  

  ٢١/٦/١٣٩٦                                                           ـ ه٥٤٦٥٥ت/٧٥٧٥٧ره شما
  ) ١٦٩(ماده ) ٢(نامه اجرايي تبصره  آيين) ١٥(اصالح ماده 

   مستقيمهاي اصالحي قانون ماليات
 وزارت صنعت، معدن و تجارتيي ـ  و دارايوزارت امور اقتصاد

 رانياتاق اصناف ا ـ  اطالعاتيوزارت ارتباطات و فناور
 مورخ ٦٦٧١٥/٣٤٠٤٩شنهاد شماره ي به پ١٩/٦/١٣٩٦وزيران در جلسه هيأت 

 و هشتم قانون يکصد و سي و به استناد اصل جمهور رئيس ي معاونت حقوق١٣/٦/١٣٩٦
 :ب کرديران تصوي اياسالم ي جمهورياساس
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 يهااتي قانون مالياصالح) ١٦٩(ماده ) ٢( تبصره يينامه اجرانييآ) ١٥(در ماده 
در «، عبارت ٢٤/٤/١٣٩٦هـ مورخ ٥٣٤٠١ت/٤٦٩٠٦نامه شماره بيتصوم موضوع يمستق

ا عدم ثبت ي يا عدم استفاده از سامانه صندوق فروش فروشگاهيصورت عدم نصب 
د و فروش به ي خريها ا عدم ارسال اطالعات صورتحسابيروش د و فيصورتحساب خر
ا عدم استفاده از سامانه صندوق فروش يعدم نصب « به عبارت »،ياتيسازمان امور مال

  .شود ي اصالح م»د و فروش،يا عدم ثبت صورتحساب خري يفروشگاه
  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 

  
  ٢١/٦/١٣٩٦                                                                    ٧٥٢٤٤/٥٤٦٢٤رهشما

  ١٥/٦/١٣٩٦هـ مورخ ٥٤٦٢٤ت/٧٣٤٩٣نامه شماره  اصالح تصويب
 جمهور در امور زنان و خانواده سئيمعاونت ر ـ جمهورسئي ريمعاونت اقتصاد
   ١٥/٦/١٣٩٦هـ مورخ ٥٤٦٢٤ت/٧٣٤٩٣نامه شماره بينکه در مقدمه تصوينظر به ا

 تحرير »جمهور رئيس يمعاونت اقتصاد« به صورت عبارت »جمهور رئيسدفتر «عبارت 
 .شودي اصالح اعالم ميشده است، مراتب برا

  دبير هيأت دولت ـ محسن حاجي ميرزايي
  

  ١٤/٦/١٣٩٦                                                             دش        /٩٧٠٦/٩٦رهشما
  هاي تبليغي ترويجي قرآني  توسعه فعاليتسند راهبردي 

  هاي تبليغي ترويجي قرآني پيشنهادي كميسيون توسعه فعاليت
  ) شوراي عالي انقالب فرهنگي١٠/٤/١٣٩٦ مورخ ٣٦مصوب جلسه (

  وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي ـ وزارت آموزش و پرورش 
  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ـ سازمان صدا و سيما

   دولتي، عمومي و نهادهاي مردمي كشورهاي دستگاه
پيشنهادي » هاي تبليغي ترويجي قرآني سند راهبردي توسعه فعاليت«به پيوست 

كه در جلسه سي و ششم مورخ » هاي تبليغي ترويجي قرآني كميسيون توسعه فعاليت
  .گردد  شوراي توسعه فرهنگ قرآني به تصويب رسيده است براي اجرا ابالغ مي١٠/٤/١٣٩٦

  ر شوراي عالي انقالب فرهنگي و رئيس شوراي توسعه فرهنگ قرآني دبي
  دزفوليمخبر محمدرضا 

  
  ي قرآنيجي ترويغي تبليهاتي توسعه فعاليسند راهبرد

 
  ١٠/٤/١٣٩٦ شوراي توسعه فرهنگ قرآني مورخ ٣٦مصوب جلسه 

  ٣٠/٥/١٣٩٥هاي تبليغي ترويجي قرآني مورخ    کميسيون توسعه فعاليت٤٠مصوب جلسه 
  

  )٣٩/ احزاب (اللَّه وكَفَى بِاللَّه حسيبا ذين يبلِّغُون رِسالَات اللَّه ويخْشَونَه ولَا يخْشَون أَحدا إِلَّاالَّ
  

دستيابي به جايگاه کشور ممتاز جهان اسالم در توسعه و ترويج فرهنگ : انداز چشم
   شمسي۱۴۰۴قرآني در افق 

  اصول حاکم
ها و مضامين قرآني و سيره و معارف اهل بيت عليهم السالم به آموزهتوجه توأمان . ١

   قرآني۱هاي تبليغي ترويجيدر تمامي فعاليت
و مطالبات ) قدس سره(هاي قرآني امام راحل اهتمام به اجرايي شدن انديشه. ٢

 )دام ظله(قرآني مقام معظم رهبري 
  تحقق سبک زندگي قرآنيهاي تبليغي ترويجي قرآني در مسيردهي فعاليتجهت. ٣

 فردي و اجتماعي 
   قرآن کريم انسانيبخش اسالمي و محوريت بعد وحدت. ٤
سنجي، مخاطب  هاي تبليغي ترويجي قرآني بر مطالعه، اولويتابتناي فعاليت . ٥

  محوري، جذابيت و نوآوري
هاي   فعاليتگري حداقلي دولت در تأکيد بر نقش حداکثري نهادهاي مردمي و تصدي . ٦

  تبليغي ترويجي قرآني 
  اهداف

 گسترش گفتمان قرآني انقالب اسالمي در جهان . ١
 ارتقاي جايگاه قرآن کريم در فرهنگ عمومي . ٢

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
گسترش توجه و هايي که با به کارگيري دانش، روش و ابزارهاي مختلف هنر و ارتباطات، به منظور تيفعالـ ۱

نامه شوراي توسعه فرهنگ آيين (.شوداشتياق نسبت به قرآن كريم و توسعه فرهنگ قرآني در جامعه انجام مي
 ) شوراي توسعه فرهنگ قرآني۱۲/۴/۱۳۸۹ مورخ ۳قرآني، مصوبه جلسه 

  هاي آن  گيري از مفاهيم و آموزه تعميق ايمان به قرآن با تأکيد بر انس با قرآن و بهره. ٣
  

  ي ملّتراهبردها و اقداما
  جامع سياستگذاري، هماهنگي، نظارت و ارزيابي تقويت نظام:۱راهبرد ملي 

  كشوري قرآني ترويجي تبليغهاي فعاليت
 :هاي ملياقدام

 هاي تبليغي ترويجي قرآنيهاي اجراي فعاليتبازطراحي روش و تعاريفاستانداردسازي . ١
 هاي تبليغي ترويجي قرآنيسازي قوانين، مقررات و ضوابط فعاليتبازنگري و يکپارچه. ٢
  گري دولت و تقويت بخش مردميسازوکارهاي کاهش نقش تصدي و ايجاد طراحي. ٣
هاي مؤثر ها و بخشساماندهي و هماهنگي دستگاهجاد سازوکارهاي طراحي و اي. ٤

 کشور در حوزه تبليغ و ترويج قرآن 
 گسترش يقژه از طرويقرآن کشور، به تبليغ و ترويج  لي منابع ما تأمينتمهيد . ٥

   و خيريهفرهنگ وقف
 ني قرآيجي ترو تبليغييهاليت فعا عملياتييزير و استقرار نظام بودجهينتدو . ٦
 ها و ارزيابي مستمر آن و استقرار نظام رصد هوشمندتدوين و تصويب شاخص. ٧

و  يتبليغ و نهادي نظام  دانشي،هاي انسانيتقويت سرمايه: ۲راهبرد ملي 
  يقرآن ترويجي

 :هاي ملياقدام
هاي مختلف هاي جذب و ارتقاي نيروي انساني مرتبط با حوزهتعيين مالک. ١
 ويجي قرآنيهاي تبليغي ترفعاليت
 هايسرمايههاي آموزشي تخصصي تربيت و توانمندسازي طراحي و اجراي دوره. ٢

 انساني تبليغي ترويجي قرآني 
 حمايت از استعدادهاي برتر، نخبگان و اجتماعات نخبگاني تبليغي ترويجي قرآني. ٣
  تبليغي ترويجي قرآنيهاي اجتماعي فعاالن شبکهافزا وتقويت تعامالت هم. ٤
به ويژه مؤسسات تخصصي تبليغي ؤسسات قرآني   م حمايت از تأسيس و فعاليت . ٥

 ترويجي قرآني
 حمايت و توانمندسازي فعاالن قرآني عرصه تبليغ و ترويج . ٦
ي و انجام مطالعات تخصصي هاي مطالعات  گروه وايجاد مؤسساتحمايت از . ٧
 ترويجي قرآني تبليغي
 ماندهي و رصد جلسات قرآن عمومي و خانگي حمايت از ايجاد، گسترش، سا . ٨
 تأسيس هاي دولتي، عمومي و خصوصي بهطراحي و ايجاد سازوکارهاي تشويقي بخش. ٩
  هاي قرآنيتشکل

 توسعه و تقويت مراکز تخصصي مشاوره و خدمات قرآني. ١٠
 حمايت از ترويج قرآن در هيئات مذهبي. ١١

صوالت و خدمات فرهنگي، استقرار نظام توليد و توزيع مح: ۳راهبرد ملي 
  آسان و فراگيردسترسي اي جذاب قرآني با تأکيد بر  هنري و رسانه

  :هاي ملياقدام
آثار و بازطراحي و استانداردسازي سازوکارهاي ارزيابي و حمايت ازتوليد و توزيع . ١

 ...)اي و ، رسانهادبي، تجسميآوايي، نمايشي، (قرآني تبليغي ترويجي محصوالت 
 هاي مختلف جامعه از انتشار مصاحف متنوع متناسب با اقشار و نيازمنديحمايت. ٢
هاي ها و اعزامها، محافل، نمايشگاهحمايت هدفمند از برگزاري مسابقات، جشنواره. ٣

 الملليتبليغي ترويجي قرآني ملي و بين
 هاي روان، دقيق و گوياي قرآن و آثار قرآني حمايت از توليد ترجمه. ٤
  از ايجاد بستر و زنجيره توليد آثار قرآني جذاب و اثرگذارحمايت . ٥
هاي افزارها و محصوالت مبتني بر فناوري بازي و نرم ، اسبابحمايت از توليد بازي . ٦
  قرآني ويژه کودکان و نوجواناننوين

 حمايت از ايجاد شبکه توزيع فراگير محصوالت و خدمات قرآني. ٧
  هاي عمومي و فضاي مجازي در  محيطضاسازي قرآني ف: ۴راهبرد ملي 

  :هاي ملياقدام
 توسعه اماکن عمومي، فرهنگي و گردشگري قرآني. ١
بر آيات و مضامين قرآني در تبليغات  ممتاز مبتني هاياجراي طرححمايت از . ٢

 محيطي و نمادسازي قرآني
 سازي قرآني ويژه فعاالن فرهنگي، هنري وهاي گفتمانتدوين و اجراي طرح. ٣
 اي کشوررسانه

 هارسانه و ساير ي رسانه مليهاي قرآنارتقاي سطح برنامهحمايت از . ٤
 هاي مؤثر قرآني در فضاي مجازيحمايت از فعاليت . ٥
 پاسخگويي به شبهات مرتبط با قرآنو  مشاوره قرآني هاي مجازي تقويت سامانه . ٦
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  مجازي فضايهاي قرآني در برنامه جامع فعاليتاجراي تهيه و . ٧
  المللي تبليغي ترويجي قرآنيهاي بينتوسعه فعاليت: ۵راهبرد ملي 

 :هاي ملياقدام
خصوصاً در ) دام ظله(المللي منويات قرآني مقام معظم رهبري سازي بينگفتمان. ١

 نامه به جوانان کشورهاي غربي
 سات الهيستيزي و اهانت به مقدهراسي، اسالمطرح مقابله با ترويج اسالماجراي . ٢

 )مصوبه شوراي توسعه فرهنگ قرآني(
 المللياندازي و توسعه مؤسسات تخصصي قرآني در عرصه بينحمايت از راه. ٣
ها، مؤسسات و مراکز تبليغي ترويجي سازي براي گسترش تعامل با تشکلزمينه. ٤

 قرآني کشورهاي اسالمي
 الملليهاي قرآني بينتقويت و توسعه رسانه . ٥
 المللي قرآني در تراز انقالب اسالمي هاي بين  و اجراي برنامه جامع توسعه فعاليتتهيه . ٦
  

  چارچوب نهادي و الزامات اجرايي
 سياستگذاري و نظارت راهبردي. الف

  .نظارت راهبردي سند بر عهده شوراي توسعه فرهنگ قرآني است و سياستگذاري کالن
 حقق سندريزي، هماهنگي، نظارت و ارزيابي ت برنامه. ب

، اهدافو نيز نظارت و ارزيابي تحقق سند ريزي و هماهنگي اجراي  نامهمسئوليت بر
 يجي تروليغي تبيهاتليون توسعه فعايسيکمبر عهده  تعيين شده، راهبردها و اقدامات

 يباني و پشتيي، اجراي اقدامات اداركميسيون موظف است کليهرخانه ني است و دبيقرآ
هاي دولتي، عمومي و مردمي فعال در کليه دستگاه. ه انجام رساند خصوص بينالزم را در ا
 با هاي تبليغي ترويجي قرآني موظف به عملکرد در چارچوب اين سند و همکاريحوزه فعاليت

 .باشندکميسيون تخصصي در اجراي سند مي
 الزامات اجرايي. ج

 :ودش هاي زير انجام مي  اقدام؛به منظور اجرا، نظارت و ارزيابي سند
 ماه پس از تصويب سند، جزئيات ٦ موظف است حداکثر ظرف مدت کميسيون. ١
هاي مسئول و همکار، افق  تعيين دستگاه:هاي ملي را در قالب شناسنامه اقدام شاملاقدام

هاي عملکردي، الزامات و ساير توضيحات مورد نياز اقدام، با زماني، اهداف کمي، شاخص
همچنين . ربط ابالغ نمايدهاي اجرايي ذيدوين و به دستگاههاي مربوط تهمکاري دستگاه

 . هاي سال آينده را تعيين و به روزرساني و ابالغ نمايدقداماهر ساله 
هاي  هاي اجرا شده توسط دستگاه مسئوليت نظارت و ارزيابي برنامهکميسيون . ٢

هاي منظم زماني،  هها موظفند در دور اجرايي را در حوزة اين سند برعهده دارد و دستگاه
 . گزارش کنندکميسيونها را به  نتايج حاصل از اجراي برنامه

هاي ابالغ شده، ميزان   موظف است با توجه به معيارها و شاخصکميسيون. ٣
هاي خود را  هاي اجرايي و گزارش اقدام هاي دستگاه ها و برنامه پيشرفت و عملکرد طرح

و هر دوسال له به شوراي توسعه فرهنگ قرآني سا براي ارتقاي وضع موجود در فواصل يک
 .د عالي انقالب فرهنگي ارائه نماييبار به شوراکي
  

  ٢٠/٦/١٣٩٦                                                                           ٧٨٢/١٢/٣رهشما
  جناب آقاي سينجلي جاسبي

  ي ايرانرئيس محترم هيأت مديره و مديرعامل روزنامه رسم
، به پيوست مصوبات بيست و يكمين جلسه شوراي عالي علوم، تحقيقات احتراماً

 محترم جمهوري رسيده، جهت صدور رئيس جمهوركه به تأييد ) عتف(و فناوري 
  .گردد دستور اقدام مقتضي براي درج در روزنامه رسمي كشور ارسال مي

وم، تحقيقات و  قانون اهداف، وظايف و تشكيالت وزارت عل٣طبق تبصره ماده 
جمهور  ، مصوبات شوراي عالي عتف، پس از تأييد رئيس)١٨/٥/١٣٨٣مصوب (فناوري 

  . االجراست هاي اجرايي الزم براي كليه مؤسسات آموزشي، تحقيقاتي و دستگاه
  دبيركل شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري ـ وحيد احمدي

  
   عتفی عالين جلسه شورایکمی و ستیمصوبات ب

 شنبه سهروز ) عتف (يقات و فناوري علوم، تحقي عالين جلسه شورايکميت و سيب
ل و موارد يجمهور تشک سي با حضور اعضاء در دفتر معاون اول رئ٣٠/٣/١٣٩٦مورخ 

  .شوديد، که جهت اجرا ابالغ ميب رسي تصور بهيز
  :مصوبات جلسه

 ريف به صورت ز عتي عالي شوراي تخصصيهاونيسينامه کمنيي آ٥ ماده ٣ بند ـ ١
 چهار سال و حسب ي تخصصونيسي اعضاء در کم ازکي هر تيمدت عضو: اصالح شد

  .  استديقابل تمدکننده   مقام منصوبديصالحد

 ي از سوي عالي شورارخانهي دب ساختار بودنييامنا تأييد هيأت در صورتـ ٢
 و قاتيتحق علوم، يوزرا تي با عضوي مقرر شد کارگروه،ي جمهوراستي ريمعاونت حقوق

 و عدن صنعت، مرو؛ي آموزش و پرورش؛ ن؛ي بهداشت، درمان وآموزش پزشک؛يفناور
 ي و فناوريمعاون علم، يجهاد کشاورز ؛ مسلحيروهاي نيباني دفاع و پشت؛تجارت
يا ( کشور ي و استخداميس سازمان اداري و رئ سازمان برنامه و بودجهسيرئ، جمهور رئيس

 ساختار، بيامناء در امور مربوط به تصو هيأت فيوظا جهت انجام )نماينده هركدام
الذکر  کارگروه در امور فوقنيمصوبات ا.  شودلي تشکرخانهي دبساالنه و بودجه التيتشک

  .شود ي مي تلقي عالي شورارخانهي دبيامنا هيأت هبه عنوان مصوب
 ي و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و فناورقاتي علوم، تحقيهاخانهوزارتـ ٣
 توجه  با را هدفمند آموزش عالييهاي اجرايي برنامه سامانده با همكاري دستگاههستندمكلف 

 تهيه و جهت تصويب کسالي کشور و نيازهاي جامعه در مدت يبه نقشه جامع علم
  .دن ارايه نمايرخانهي به دب عتفي عاليشورا

ستمر با هاي اجرايي مكلف هستند ضمن تعامل و همكاري م دستگاههي کل:تبصره
 اطالعات و ،ي و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و فناورقاتي علوم، تحقيهاخانهوزارت
  . مورد نياز براي تهيه برنامه مذكور را در اختيار قرار دهنديهاداده

 توسط ي علم و فناورژهي مناطق وي ساماندهي برايشنهادي پحهيالمقرر شد ـ ٤
  . ارسال شودرانيوز هيأت  بهبيو جهت تص،ي و فناورقاتي علوم، تحقريوز

به منظور ساماندهي (،  عتفي عالي جلسه شورانيستمي مصوبه ب٣ ـ به استناد بند ٥
وضعيت نشر علمي کشور و ارائه تقسيم کار ملي بين فعاالن نظام نشر علمي، مقرر شد 

وين و هاي مرتبط، نظام ملي نشر علمي کشور را تد دبيرخانه شوراي عالي با همکاري دستگاه
 وزارت دي ارائه شد و مقرر گردي نشر علمي نظام مل.)در جلسه آتي شوراي عالي ارائه نمايد

سازي ريزي اصالح و پيادهها نسبت به برنامهعلوم، تحقيقات و فناوري با همکاري ساير دستگاه
  .نظام نشر علمي اقدام و نتيجه اقدامات انجام گرفته را به شوراي عالي گزارش نمايد

 مقرر شد يي اجرايهااهگ دستيقاتيـ در ارتباط با گزارش عملکرد اعتبارات تحق ٦
 ؛ي بهداشت، درمان و آموزش پزشک؛ي و فناورقاتي علوم، تحقزرايو تي با عضويکارگروه

 کارگروه نيا.  شودلي سازمان برنامه و بودجه تشکسيجمهور و رئ  رئيسي و فناوريمعاون علم
  . ندينماي مبي و تصوي را بررسيي اجرايها دستگاهيقاتيقگزارش عملکرد اعتبارات تح

 ،ي كشور کرد اعتبارات پژوهش و فناورنهي نحوه هزيابي و ارزشيـ با توجه به ضرورت پا٧
 را يقاتي کرد اعتبارات تحقنهي موظف هستند ساالنه گزارش نحوه هزيي اجرايهادستگاه

 گزارش جامع ،يافتي براساس اطالعات درهرخاني ارائه کنند و دبي عالي شورارخانهي دببه
  .دي ارائه نماي عالي و به شوراهي ماه تهوري را حداکثر تا شهريقاتيعملکرد اعتبارات تحق

 يها، بر مبنا دستگاهيقاتيت تحقا اعتبارصي سازمان برنامه و بودجه در تخص:تبصره
ها در  دستگاهيکار همزانيمو   نحوه عملكرد و با توجه بهي عالي شورارخانهيگزارش دب

 در شي درصد افزا١٠ تاو  مهي به عنوان جرصي درصد کاهش تخص٢٠ تا ،ارائه گزارش
  .دي اعمال نماقي به عنوان تشوصيتخص

  
  وحيد احمدي

  دبيركل شوراي عالي
  علوم،تحقيقات و فناوري

  حسن روحاني
  جمهور و رئيس شوراي عالي رئيس

  علوم، تحقيقات و فناوري
  

مه رسمي درخصوص قانون اصالح موادي از قانون تشكيالت، اصالحيه روزنا
وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي كشور و انتخابات شهرداران مصوب 

   و اصالحات بعدي١/٣/١٣٧٥
 مديركل محترم اسناد و تنقيح قوانين ١١/٦/١٣٩٦ مورخ ٤٨١٠٢عطف به نامه شماره 

 مورخ ٢١٠٩٤ رسمي شماره مجلس شوراي اسالمي در قانون مذكور كه در روزنامه
  .رسد  منتشر شده است ايراداتي به شرح زير وجود دارد كه اصالح و به آگاهي مي٢١/٥/١٣٩٦

» درباره«و قبل از كلمه » مذكور در«، بعد از كلمه ٤٩ـ در روزنامه رسمي در ماده١
  .صحيح است» )٣٣(و ) ٣٠(مواد «به چاپ رسيده كه عبارت » )٢٩(و ) ٢٦(مواد «عبارت 
عبارت » باشند«و قبل از كلمه » مذكور در«، بعد از كلمه ٤٩ ماده١ـ در تبصره ٢

  .صحيح است» )٣٣(ماده«به چاپ رسيده كه عبارت » )٢٩(ماده«
» )٨٢ (ماده«عبارت » به ترتيب«و قبل از كلمه » موضوع«، بعد از كلمه ٩٣ـ در ماده ٣

  .صحيح است» )٩٢(ماده «به چاپ رسيده كه عبارت 
» اين قانون«و قبل از عبارت » و) ٦١(، )٦٠(مواد «، بعد از عبارت ٩٧ماده ـ در ٤
  .صحيح است» )٩٨(«به چاپ رسيده كه شماره » )٩٧(«شماره 

رأساً توسط روزنامه ) ٢(و ) ١(رساند كه موارد مذكور در بند  ضمناً به اطالع مي
  .شده است اصالح ٨/٦/١٣٩٦ مورخ ٢١١١٠رسمي كشور يك بار در روزنامه شماره 

  مديركل اسناد و تنقيح قوانين ـ احمدرضا نائيني

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

