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

تومانتک شماره ۵۱ ۰۰

  الحاقي) ٤( رئيس مجلس شوراي اسالمي موضوع صدر ماده واحده و تبصره    نظريه
  ) ١٣٨(و يكصد  و سي و هشتم ) ٨٥(قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم « به 

  »هوري اسالمي ايرانقانون اساسي جم
  ٢  هيأت وزيران  ٢٤/٨/١٣٩٩

  ٢   و ساير مراجع كشور، دادگاههاشعب ديوان عالي  ١٥/٧/١٣٩٩    هيأت عمومي ديوان عالي كشور٧٩٨رأي وحدت رويه شماره 

  ٣   و ساير مراجع كشور، دادگاههاشعب ديوان عالي  ١٥/٧/١٣٩٩    هيأت عمومي ديوان عالي كشور٧٩٩رأي وحدت رويه شماره 

  ٤   و ساير مراجع كشور، دادگاههاشعب ديوان عالي  ٢٢/٧/١٣٩٩    هيأت عمومي ديوان عالي كشور٨٠٠رأي وحدت رويه شماره 

  ٥   و ساير مراجع كشور، دادگاههاشعب ديوان عالي  ٢٢/٧/١٣٩٩    هيأت عمومي ديوان عالي كشور٨٠١رأي وحدت رويه شماره 

  ٦  كشوروزارت   ٢١/٨/١٣٩٩  وند به عنوان استاندار كرمان نينامه در خصوص تعيين آقاي علي زي تصويب

  قانون حداکثر استفاده از توان توليدي) ٥(ماده ) ب(بند ) ٥(نامه اجرايي تبصره  آيين
  ٦  وزارت صنعت، معدن و تجارت  ١٤/٨/١٣٩٩   و خدماتي کشور و حمايت از کاالي ايراني

  ١٨/٨/١٣٩٩  ٦/٥/١٣٩٨ـ مورخ ه٥٦٧٢٤ت/٥٤٥٦٨نامه شماره  تصويب) ١(اصالح بند 
وزارت جهادکشاورزيـ  وزارت امور اقتصادي و 

سازمان برنامه و بودجه ـ داراييـ  وزارت کشور 
ـ بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران    کشور 

٧  

  قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت) ٦٣(نامه اجرايي ماده  آيين) ٥(اصالح ماده 
  ٢٠/٨/١٣٩٩   و مصرف آن در موارد معين

وزارت راه و شهرسازي ـ وزارت امور 
    وزارت امورخارجه  ـاقتصادي و دارايي

وزارت كشور ـ وزارت دفاع و پشتيباني 
نيروهاي مسلح ـ سازمان برنامه و بودجه 
  كشور ـ بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران

٧  

  ٢٤/٤/١٣٩٩  هاي اقدام علمي، فناورانه و فرهنگي جهش توليد ها و برنامه سياست

ـ قوه قضائيه   مجلس شوراي اسالمي 
  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

ـ وزارت بهداشت، درمان و ) شوراي عالي عتف (
ـ وزارت آموزش و پرورش ـ  آموزش پزشکي 

ـ وزارت صنعت،  وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي 
ـ معاونت علمي و فناوري رياست  معدن و تجارت 

ـ س  ـجمهوري ازمان تبليغات سازمان صدا و سيما 
ـ دبيرخانه شوراي عالي انقالب فرهنگي   اسالمي 

٧  

  ها  دانشگاه (Ph.D) دوره دكتراي نيمه متمركز اعمال حد نصاب نمره در پذيرش نهايي
  و مؤسسات آموزش عالي كشور

١٩/٧/١٣٩٩  

  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري 
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 

 ـ سازمان سنجش دانشگاه آزاد اسالمي
آموزش كشور ـ دبيرخانه شوراي عالي 

ستاد راهبري اجراي ـ انقالب فرهنگي 
  نقشه جامع علمي كشور

٨  

  

 ١٣٩٩  ماه آبـانهفتمبيست و  نبهـش سه
 

 ٢٢٠٤١ شماره ششمسال هفتاد و 

)١٣٣٩( 
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) ٤( موضوع صدر ماده واحده و تبصره ي اسالميس مجلس شوراي رئ    يهنظر
  )٨٥( هشتاد و پنجم اصولقانون نحوه اجراء «  به يالحاق

  »راني اي اسالمي جمهوريقانون اساس) ١٣٨(و هشتم  يكصد و سيو 
                                                                                                                            ١     

  
  ٢٤/٨/١٣٩٩                                                                     هـ ب/٦١٣٧٤ رهشما

 جناب آقاي احمدي
  رييس محترم شوراي عالي استانها

 يها  استانها به شمارهي عالينامه شورا  سه فقره تصويبرونوشتبازگشت به 
   ي اسالمي شوراهايپ مراکز پژوهشياساسنامه ت«: ، موضوع٣٠/١١/١٣٩٧ مورخ ٨٦٠٠/٩٧
 ي مرکز پژوهشهاي امناأتيل هيتشک«: ، موضوع١٧/٠٢/١٣٩٨ مورخ ١٨١٦/٩٨و » کشور
دستورالعمل نحوه «: ، موضوع٢٦/٠٣/١٣٩٩ مورخ ٢٦٢٢/٩٩، و » استانهاي عاليشورا
هيأت بررسي و «ها و اعالم نظر مقدماتي  ، متعاقب بررسي»ارانيف شهرداران و دهيتحل

الحاقي به ) ٤( و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره»تطبيق مصوبات دولت با قوانين
  قانون اساسي) ١٣٨(و يكصد و سي و هشتم) ٨٥(نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجمقانون «

مراتب   آن،  نامه اجرايي آيين) ١٠(و ماده» جمهوري اسالمي ايران و اصالحات بعدي
 قانوني و اعالم نتيجه به اين  متضمن اعالم نظر قطعي جهت اقدام الزم در مهلت مقرر

قانون، آن  س از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در بديهي است پ. گردد جانب ابالغ مي
  .االثر خواهد بود بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي

 کشور و انتخاب ي اسالميالت، وظائف و انتخابات شوراهايقانون تشک) ٨٨(در ماده« 
نها  استاي عاليارات شورايوظائف و اخت ـ  آني و اصالحات بعد١٣٧٥مصوب ـ شهرداران

ب يها در تصو  استاني محترم عالين، اقدام شورايبنابرا. در ده بند احصاء شده است
 کشور ي اسالمي شوراهايپ مراکز پژوهشياساسنامه ت ـ الف:  بريمصوبات مذکور مبن

دستورالعمل نحوه  ـ جها،   استاني عالي شورايها  مرکز پژوهشيأت امنايل هيتشک ـ ب
 هاي صالحيت و يارات قانونيث که خارج از حدود اختين حي از ا،ارانيف شهرداران و دهيتحل

مضافاً اينکه مصوبات شوراي . قانون استمغاير باشد،  ها مي اعطايي به شوراي عالي استان
قانون اساسي، بلکه ) ١٠٢( اصل ي موضوع»ها طرح«ها، مادام که نه در شمار  عالي استان

نامه هيأت   شورا به شمار آيد، همسان با تصويباالجراي آن عنوان مقررات مصوب و الزم به
قانون اصالح اليحه قانون حفظ و گسترش فضاي ) ١(ماده» ٢«وزيران و در اجراي تبصره

 ـ جهت بررسي و اعالم نظر در اختيار رياست محترم مجلس ١٣٨٨سبز در شهرها ـ مصوب 
 تطبيق جهت ها استان عالي شوراي مصوبات«: اين قانون» ٢«به موجب تبصره. گيرد قرار مي

 اطالع به ايران اسالمي جمهوري اساسي قانون هشتم و سي و يكصد اصل رعايت و قوانين با
 ذكر با بود، قوانين خالف بر كه صورتي در تا رسيد خواهد اسالمي شوراي مجلس رييس
أي نظر به مراتب، ر.  »گردد ارسال ها استان عالي شوراي به اصالح و نظر تجديد براي دليل

  ».مقدماتي اين هيأت در اجراي قانون مزبور ابالغ گرديد
  رئيس مجلس شوراي اسالمي ـ محمدباقر قاليباف

  ١٧/٨/١٣٩٩                                                                ١١٧٦١/١٥٢/١١٠رهشما
  مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور

كشور با مقدمه  عالي  هيأت عمومي ديوان٩٩/٣٦ روية قضايي رديف گزارش پروندة وحدت
  .                   دگرد  به شرح ذيل تنظيم و جهت انتشار ارسال مي١٥/٧/١٣٩٩ ـ ٧٩٨و رأي شمارة 

  معاون قضايي ديوان عالي كشور ـ غالمعلي صدقي
  

  مقدمه
 ٩٩/٣٦ رديف رويةوحدت پروندة عمومي ديوان عالي كشور در مورد  هيأت جلسة 

  والمسلمين االسالم رياست حجت  به ١٥/٧/١٣٩٩شنبه، مورخ   روز سه٨:٣٠س ساعت رأ
  االسالم شور و با حضور حجتک  عالي   جناب آقاي سيداحمد مرتضوي مقدم، رئيس محترم ديوان 

   كشور و با  كل تان ـوالمسلمين جناب آقاي سيد محسن موسوي، نمايندة محترم دادس
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .باشد هاي فوق مربوط به ترتيب درج در روزنامه رسمي كشور مي ـ توضيح اينكه شماره١

كشور، در سالن  عالي شعب ديوانكلية معاون   يان رؤسا، مستشاران و اعضايشركت آقا
پرونده  گزارش  عمومي تشكيل شد و پس از تالوت آياتي از كالم اهللا مجيد و قرائت  هيأت

در خصوص مورد و استماع نظر كننده   و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت
صدور رأي  گردد، به  مي  ذيل منعكس  ترتيب  كشور كه به  كل نده محترم دادستان ينما

  . منتهي گرديد١٥/٧/١٣٩٩ ـ ٧٩٨شمارة ي يقضا  روية  وحدت
  

  گزارش پرونده) الف
زد، با اعالم ي و انقالب مرکز استان ي دادستان محترم عمومرساند، يبه استحضار م

زد در خصوص شمول يدنظر استان يازدهم دادگاه تجدي شعب چهاردهم و ينکه از سويا
ي ها  بر کارکنان بانک١٣٧٥ مصوب ي قانون مجازات اسالم٥٩٨بزه موضوع ماده 

 يأت عموميه، آراء مختلف صادر شده است، درخواست طرح موضوع را در يدولتغير
 :شود يم ميل تقدي کشور نموده است که گزارش امر به شرح ذيوان عاليد

 دو يفري دادگاه ک١٠٩ شعبه ٢٨/٢/١٣٩٨ ـ ٠٢٥٦دادنامة شمارة ت يبه حکا) الف
 يآقا. ٢و ...) س شعبه بانک صادرات يرئ... (ي هاديآقا .١زد، در خصوص اتهام يشهر 

 نسبت به اموال يرقانونير بر تصرف غيدا...) ت س وقت شعبه بانک صادرايرئ... (عباس 
ر يف اول دايگر متهم رديدر خصوص اتهام د... «:  داده شده استين رأيبانک صادرات، چن

ارد يلي م٤٥/١ نسبت به اموال بانک صادرات در خصوص برداشت مبلغ يرقانونيبر تصرف غ
و ... ي محمدتقيت آقاالي در تسهيالشرکه مشتر ن سهمي تأميال از صندوق بانک براير

 دو فقره يد خالف واقع که منجر به اعطايه گزارش بازدير بر تهيف دوم داياتهام متهم رد
ده است، يال گرديارد ريلي م٩/١١جمعاً به مبلغ ...  به شرکت يالت فروش اقساطيتسه

و  متهمان را محرز يبزهکار... ل موجود يات پرونده و داليع محتويدادگاه با توجه به جم
 هرکدام از متهمان با ي قانون مجازات اسالم٥٩٨ و ٥٤٠مسلّم دانسته و به استناد مواد 

» .گردند ي محکوم ميري ضربه شالق تعز٧٤به تحمل ] شان[فهي نقض وظةتوجه به گستر
زد به يدنظر استان يچهاردهم دادگاه تجدشعبة ، ين رأي از ايدنظرخواهيکه پس از تجد

  :  داده استين رأي چن١٤/٥/١٣٩٨ ـ ٩٨٠٩٩٧٠٣٠٨٨٠٠١٥١دادنامة شمارة موجب 
 که موجبات يدنظرخواهان اعتراض موجه و مدلليه تجدينکه از ناحينظر به ا... «

د به عمل يجاب نمايدنظرخواسته در قسمت مورد اعتراض را ايتجددادنامة نقض اساس 
 مطابقت با  ويدگيفات رسيت اصول و تشريز از جهت رعاياد شده ندادنامة يامده و ين

 يدنظرخواهيهذا با رد تجد ي فاقد اشکال است؛ علين قانونيات پرونده و موازيمحتو
ف در مجازات را دارند مستنداً ي آنان که استحقاق تخفيفرينامبردگان نظر به فقد سابقه ک

 ١٣٩٢ ي قانون مجازات اسالم٣٨ و ٣٧ و مواد يفري کين دادرسيي قانون آ٤٥٩ مادةبه 
ل و ي تبدي نقديال جزايون ريليم ستيک از نامبردگان را به پرداخت بيهر مجازات شالق 

 ».دينما يد مييدنظرخواسته را اساساً تأيدادنامه تجد
 دو يفري دادگاه ک١٠٧ شعبه ٢٣/١١/١٣٩٨ ـ ١٥٠٤دادنامة شمارة ت يبه حکا) ب

 يآقا. ٢و ...) س شعبه بانک صادراتيرئ... ( ابوالفضل يآقا.١زد، در خصوص اتهام يشهر 
ع اموال و وجوه به علت يير بر تضيدا) يکارشناس مسئول وقت حوزه مال (يدمجتبيس

ات در يعمده دفاع... «: داده شده استين رأين، چنيموارد مع غيراهمال و صرف وجوه در
 است که به نظر ين اساس که اقدامات مطابق با مجوز قانونيبخش اول بر ا: دو بخش است

ک بانک ين است که بانک صادرات يات ايو بخش دوم دفاع...  است؛ ن دادگاه بالوجهيا
 ١٣٧٥ مصوب ي قانون مجازات اسالم٥٩٨ است، لذا موضوع منصرف از ماده يخصوص

 اشاره ين خدمات عمومي مذکور به مأمورمادةرا در يز بالوجه است؛ زين دفاع نياست که ا
، خدمات يا خصوصي باشند يولتنکه ديها اعم از ا نکه بانکيده است و نظر به ايگرد

 مشمول يط قانونيز در صورت ارتکاب بزه با شرايدهند، لذا کارمندان ن ي ارائه ميعموم
به استناد  ]و[ به متهمان را ثابت دانسته يالذکر هستند، لذا دادگاه بزه انتساب ماده فوق

ل هفتاد ک از نامبردگان را به تحمي هر١٣٧٥ مصوب ي قانون مجازات اسالم٥٩٨ماده 
 يدنظرخواهيکه پس از تجد» دينما يمحکوم و اعالم م) ٦بزه درجه  (يريضربه شالق تعز

دادنامة شمارة زد به موجب يدنظر استان يازدهم دادگاه تجدشعبة ي، ين رأياز ا
  : داده استين رأي چن١٣/٢/١٣٩٩ ـ ٩٩٠٩٩٧٠٣٠٧٢٠٠١٨٥

سيزدهم قانون مجازات اسالمي و  قانون مرقوم ذيل فصل ٥٩٨با توجه به اينکه مادة ... «
تحت عنوان تعديات مأمورين دولتي نسبت به دولت آمده است و مأمورين به خدمات عمومي 

اند؛ در حالي که بانک صادرات، يک بانک خصوصي بوده و ايراد  مشمول اين ماده دانسته شده
 بوده و وارد شده از سوي متهمين و وکيل ايشان مبني بر اينکه بانک صادرات خصوصي

باشد؛ زيرا در  نظر موجه مي باشند، به کارکنان و کارمندان آن مشمول ماده قانوني مرقوم نمي

٩٦٣ 

http://www.RRK.IR
http://www.DASTOUR.IR
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مقام تعيين مجازات و در جهت تفسير مضيق قوانين کيفري و تفسير به نفع متهم، اين اقتضاء 
وجود دارد که افرادي که مشمول قانون هستند، دقيقاً مشخص باشند و در موارد شک، به 

وارد منصوص قانوني اکتفاء گردد؛ در حالي که چنانچه خالف اين قاعده تفسير صورت گيرد، م
دهند نيز  هاي خصوصي، خدمات عمومي انجام مي ممکن است افراد ديگري که در بخش

 قانون مجازات اسالمي شوند؛ در حالي که از ماده قانوني مرقوم چنين ٥٩٨مشمول ماده 
هاي دولتي، اين  سازي بانک  طرف ديگر يکي از اهداف خصوصياز. گيرد برداشتي صورت نمي

هاي  هاي خصوصي واگذار شده و بانک ها نيز به همان بخش بوده که نظارت دولت بر اين بخش
خصوصي، خود وظيفه اداره و نظارت را بر اساس منافع بانک بر عهده گيرند و در اين پرونده نيز 

 از نامه  سوي بانک مذکور صورت نگرفته و حتيگونه شکايت و درخواست غرامتي از هيچ
آيد که اقدامات  برمي)  پرونده٢٠٣صفحه (گروه بازرسي و تطبيق بانک صادرات استان يزد سر

هذا دادگاه با توجه به  علي. متهمين به دستور مديران وقت بانک مذکور به عمل آمده است
 المجموع، بزه انتسابي به متهمين و مراتب فوق و با بررسي اوراق و محتويات پرونده، من حيث

 قانون مجازات اسالمي را محرز و مسلم ٥٩٨تطبيق اعمال ارتکابي توسط ايشان با ماده 
 قانون آيين دادرسي کيفري، ضمن نقض دادنامه مذکور ٤٥٥ندانسته و به استناد بند ب ماده 

  ».يدنما در قسمت محکوميت متهمين، حکم به برائت ايشان صادر و اعالم مي
زد در يدنظر استان يازدهم دادگاه تجديشود، شعب چهاردهم و  يچنانکه مالحظه م

 بر کارکنان ١٣٧٥ مصوب ي قانون مجازات اسالم٥٩٨خصوص شمول بزه موضوع ماده 
 که شعبه چهاردهم با اعتقاد به شمول ماده يا ، اختالف نظر دارند به گونهيدولت غيربانک

لتي دادنامه بدوي را تأييد کرده است، در حالي که شعبة يازدهم مذکور بر کارکنان بانک غيردو
شوند و در  هاي غيردولتي مأمور به خدمات دولتي تلقي نمي با اعتقاد به اينکه کارکنان بانک

 .باشند، دادنامه بدوي را نقض و حکم برائت صادر کرده است نتيجه خارج از شمول اين ماده مي
ه، اختالف استنباط از قانون محقق شده است، لذا در بنا به مراتب، در موضوع مشاب

، طرح ييه قضايجاد وحدت روي به منظور ايفري کين دادرسيي قانون آ٤٧١ مادة ياجرا
  .گردد ي کشور درخواست ميوان عالي ديأت عموميموضوع در جلسه ه

  ي صدقيغالمعلي ـ أت عموميدر امور هي کشور وان عالي دييمعاون قضا
  

  يندة دادستان كل كشورنظرية نما) ب
وان ي ديأت عمومي ه٩٩/٣٦ف ي ردييه قضاياحتراماً، در خصوص پرونده وحدت رو

  :گردد يده مي اظهار عقي از دادستان محترم کل کشور به شرح آتيندگي کشور به نمايعال
 موضوع ماده يقانون غيرزد بزه تصرفي استان تجديدنظرشعبه چهاردهم دادگاه .١

 صادرات قابل يدولت غير را بر کارکنان بانک١٣٧٥ مصوب ي اسالم قانون مجازات٥٩٨
  . نداردين اعتقاديازدهم دادگاه مذکور، چنياعمال دانسته است، اما شعبه 

: ن حکم مقنني مشمول١٣٧٥ مصوب ي قانون مجازات اسالم٥٩٨مطابق ماده . ٢
ها و مؤسسات  يهردارا شيا شوراها و يها  ک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمانيهر «

 که يادها و مؤسساتي انقالب و بنيا نهادهايا وابسته به دولت و ي و ي دولتيها و شرکت
 که به کمک مستمر دولت يوان محاسبات و مؤسساتيشوند و د يه اداره مي فقير نظر وليز

 و  سه گانهي اعضا و کارکنان قواي و به طور کلييه قضايا دارندگان پايشوند و  ياداره م
»  ...يرسم غير وي اعم از رسمين به خدمات عمومي مسلح و مأموريروهاين نيهمچن

 نبودن يا عمومي بودن ي نبودن، عموميا دولتي بودن ين اساس مالک دولتيبر ا. باشند يم
شوند هر نوع  ي که به کمک مستمر دولت اداره ميح مؤسساتينکه به تصريست، چه اين

  .ودتواند شامل ش ي را ميا مؤسسه
باشد شامل هيچ کدام از  بانک صادرات که در ماهيت فعلي شرکت خصوصي مي. ٣

باشد و اقتضاي تفسير مضيق قوانين کيفري اين   قانون يادشده نمي٥٩٨مصاديق مصرح در ماده 
  .است که به قدر متيقن اکتفاء شود و از توسعه بالوجه دامنه شمول قاعده کيفري اجتناب گردد

ن يات مأموريتعد«زدهم تحت عنوان يقانون مذکور در فصل س ٥٩٨وضع ماده . ٤
 فصل مذکور را به يتوان احکام قانون يست که نميگرينه ديقر»  نسبت به دولتيدولت

ح مخالف وجود داشته باشد که ينکه نص صري اعمال نمود مگر اياشخاص حقوق خصوص
  . وجود نداردين نصيه چنيف در مانحن
ن يزد مطابق موازيدنظر استان يازدهم دادگاه تجدشعبة ي  صادره ازين اساس رأيبر ا

  .د استييص و قابل تأي تشخيقانون
  

  كشور عالي   عمومي ديوان   هيأت١٥/٧/١٣٩٩ ـ ٧٩٨ روية شمارة  رأي وحدت) ج
ن به خدمات يمأمور ۱۳۷۵ مصوب ي قانون مجازات اسالم۵۹۸مطابق ماده     

 نسبت به يقانون غيرمقرر در خصوص تصرف  همانند کارکنان دولت مشمول حکميعموم

 يها کارکنان بانک .فه هستندير اموال سپرده شده به آنها برحسب وظيا سايوجوه 
  به مردمي و بانکي پول گستردةخدماتة ئارا ه ب،ي که تحت نظارت بانک مرکزيخصوص

  و مشمول مجازاتشوند  مي محسوبين به خدمات عموميق مأموري مصادپردازند، از يم
زد يدنظر استان ي دادگاه تجد۱۴ شعبه ي رأ،ن اساسيا بر. هستند الذکر مقرر در ماده فوق

. شود يص داده مي تشخيقانون ح وي صح،ت آراءين نظر انطباق دارد به اکثري که با ايتا حد
 در ي با اصالحات بعد۱۳۹۲ مصوب يفري کين دادرسيي قانون آ۴۷۱ طبق ماده ين رأيا

آن  ري و غيير مراجع اعم از قضايها و سا ، دادگاه کشوريوان عاليعب د شيموارد مشابه برا
  . استاالتباع الزم

   كشور ي عال واني دي عموم أتيه
  

  ١٧/٨/١٣٩٩                                                                ١١٧٦١/١٥٢/١١٠رهشما
  مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور

  عالي   هيأت عمومي ديوان٩٩/٣٧روية قضايي رديف  تگزارش پروندة وحد
 به شرح ذيل تنظيم و جهت انتشار ١٥/٧/١٣٩٩ ـ ٧٩٩كشور با مقدمه و رأي شمارة 

  .  دگرد ارسال مي
  معاون قضايي ديوان عالي كشور ـ غالمعلي صدقي

  
  مقدمه

 ٩٩/٣٧ رديف رويةوحدت پروندة عمومي ديوان عالي كشور در مورد  هيأت جلسة 
  والمسلمين االسالم رياست حجت  به ١٥/٧/١٣٩٩شنبه، مورخ   روز سه٨:٣٠رأس ساعت 

  االسالم شور و با حضور حجتک  عالي   جناب آقاي سيداحمد مرتضوي مقدم، رئيس محترم ديوان 
 كشور و با  كل محترم دادستان نمايندة ، يد محسن موسوي سي جناب آقاوالمسلمين
كشور، در سالن  عالي شعب ديوانكلية معاون   ياران و اعضاان رؤسا، مستشيشركت آقا

پرونده   عمومي تشكيل شد و پس از تالوت آياتي از كالم اهللا مجيد و قرائت گزارش  هيأت
در خصوص مورد و استماع نظر كننده   و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت

صدور رأي  گردد، به  مي منعكس  ذيل  ترتيب  كشور كه به  كل نده محترم دادستان ينما
  . منتهي گرديد١٥/٧/١٣٩٩ ـ ٧٩٩شمارة ي يقضا  روية  وحدت
  

  گزارش پرونده) الف
 استان يس کل محترم دادگستري، رئيبي محمدرضا حبيرساند، آقا يبه استحضار م
دنظر استان يست و هفتم دادگاه تجدي شعب پانزدهم و بينکه از سوياصفهان، با اعالم ا

 يت سارقان در رد اموال مسروقه به صورت تضامنيا مسئولينکه آي در خصوص ااصفهان،
، آراء مختلف صادر شده است، درخواست طرح موضوع را در )يمساو(يرتضامنيا غياست 

 :شود يم ميل تقدي کشور نموده است که گزارش امر به شرح ذيوان عالي ديأت عموميه
شعبة  ١١/١٠/١٣٩٧ ـ ٩٧٠٩٩٧٠٣٦٩٧٠١٦٩٠دادنامة شمارة ت يبه حکا)      الف

ر يدا... و جمال ... ثم يان ميدنظر استان اصفهان، در خصوص اتهام آقايپانزدهم دادگاه تجد
 دو اصفهان به موجب يفريدادگاه  ک١١٢شعبة بر مشارکت در سرقت از منزل در شب، 

 قانون ٦٥٦مستنداً به ماده ... «: داده استين رأيچن٢١/٩/١٣٩٦ ـ ١٥٢٤شمارة دادنامه 
 ي قانون مجازات اسالم١٢٥ و ماده ١٣٧٥رات مصوب ي در بخش تعزيمجازات اسالم

 و تحمل چهل ضربه يريک از متهمان را به تحمل دو سال حبس تعزي هر١٣٩٢مصوب 
 از يدنظرخواهيکه پس از تجد» دينما يشالق و رد اموال مسروقه به نحو تضامن محکوم م

صدرالذکر، دادنامة دنظر استان اصفهان به موجب يتجد، شعبه پانزدهم دادگاه ين رأيا
  : داده استين رأيچن

دنظرخواسته فراهم ي که نقض دادنامه تجديراد و اعتراض مؤثرينکه اينظر به ا... «
المجموع باعث  ثيگردد، اقامه و ابراز نشده است و قرائن و امارات موجود در پرونده من ح

 مستنداً به بند الف از يدنظرخواهيلذا ضمن رد تجدگردد،  يحصول علم بر ارتکاب جرم م
کن مجازات يگردد، ل يد مييعنه تأ  دادنامه معترضيفري کين دادرسيي قانون آ٤٥٥ماده 

  ».شود يل داده ميل و تقلي ماه تبد٦ به يحبس و
 شعبة بيست ٢٨/٢/١٣٩٩ ـ ٩٩٠٩٩٧٠٣٧٦٧٠٠٤١١به حکايت دادنامة شمارة ) ب

دائر بر ... و مهدي ...  استان اصفهان، در خصوص اتهام آقايان ايرجو هفتم دادگاه تجديدنظر
 دادگاه کيفري دو اصفهان به موجب دادنامة شماره ١٠٥مشارکت در سرقت از انبار، شعبة 

بزه انتسابي را به نامبرده ثابت تشخيص و ...«: چنين رأي داده است٥/١٢/١٣٩٨ ـ ٢٤٥٥
 و کتاب ١٣٩٢ قانون مجازات اسالمي مصوب ٦٦٧ و ٦٥٦، ١٢٥، ١٩، ١٨مستنداً به مواد 

، حکم به محکوميت متهمين به تحمل هر يک سه سال حبس و )تعزيرات(پنجم آن 
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 پرونده ٤٧ضربه شالق تعزيري و به صورت تساوي رد مال به شاکي به شرح صفحه ٧٠
که پس از تجديدنظرخواهي از اين رأي، شعبه بيست و هفتم دادگاه » .نمايد صادر مي

  :جديدنظر استان اصفهان به موجب دادنامة صدرالذکر، چنين رأي داده استت
وارد نيست؛ زيرا دادنامه تجديدنظرخواسته با توجه به محتويات ... تجديدنظرخواهي«

پرونده از جمله اقارير صريح و با رعايت مقررات قانوني و موازين قضايي صادر گرديده و 
مه گردد به عمل نيامده است، مستنداً به بند الف ايراد و اعتراضي که موجب نقض دادنا

  ».نمايد  قانون آيين دادرسي کيفري با رد تجديدنظرخواهي دادنامه را تأييد مي٤٥٥ماده 
شود، شعب پانزدهم و بيست و هفتم دادگاه تجديدنظر استان  چنانکه مالحظه مي

ر دارند به طوري نظ اصفهان، در خصوص مسئوليت سارقان در رد اموال مسروقه اختالف
به نحو تضامن داده، تأييد کرده، اما که شعبه پانزدهم رأي بدوي را که حکم به رد مال 

شعبه بيست و هفتم رأي بدوي را که حکم به رد مال به نحو تساوي داده است تأييد کرده 
بديهي است اين موضوع در مواردي مطرح است که ميزان مسئوليت هر يک از . (است

 .)معلوم نباشدسارقان 
بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختالف استنباط از قانون محقق شده است، لذا در 

، طرح ييه قضايجاد وحدت روي به منظور ايفري کين دادرسيي قانون آ٤٧١ مادة ياجرا
  .گردد ي کشور درخواست ميوان عالي ديأت عموميموضوع در جلسه ه

  ي صدقيغالمعلي ـ أت عمومير هدر اموي کشور وان عالي دييمعاون قضا
  

  نظرية نمايندة دادستان كل كشور) ب
وان ي ديأت عمومي ه٩٩/٣٧ف ي ردييه قضاياحتراماً، در خصوص پرونده وحدت رو

  :گردد يده مي اظهار عقي از دادستان محترم کل کشور به شرح آتيندگي کشور به نمايعال
رکز استان اصفهان محاکم  و انقالب ميحسب گزارش دادستان محترم عموم ـ الف

 صادر ي آراء مختلفي قانون مجازات اسالم٦٦٧ آن استان در استنباط از ماده يفريک
ک فقره سرقت را يدر کننده  ن مشارکتي دو اصفهان متهميفري ک١١٢شعبه . اند نموده

عالوه بر حبس و شالق به رد مال مسروقه به نحو تضامن محکوم نموده که توسط شعبه 
 ١٠٥ شعبه يده و از طرفيد گردييت تأيفي استان اصفهان به همان کنظرتجديد ١٥

در سرقت را عالوه بر حبس و شالق به نحو کننده  ن شرکتي دو اصفهان متهميفريک
 ٢٧ز توسط شعبه ي نين رأي محکوم نموده و اي به رد مال مسروقه به شاکيمساو

ت يجانب در مورد نحوه مسئولنيلذا به زعم ا. د شده استيي استان اصفهان تأتجديدنظر
 يا جبران خسارت را تواليت به رد مال و يد محکوميدر سرقت باکننده  ن مشارکتيسارق

 يک در جرم ارتکابيگر شر ت نقش مداخلهي دانست و اصل را بر مسئوليفريت کيمحکوم
 بودن يف پرداخت را مشخص کرد چرا که اصل شخصيقرار داده و بر اساس آن تکل

ز هم ي ني قانون مجازات اسالم١٨ماده .  را داردين اقتضائي چنيفري امور کت دريمسئول
بيان ميزان و گستره نقض ناشي از رفتار مرتکب در جرائم تعزيري آن را به عنوان يک فاکتور 

هاي ناشي از جرم نيز از توالي آن است  در تعيين ميزان مجازات بر شمرده که طبيعتاً ضمان
اي بود که تأثير رفتار آنها يکسان باشد نحوه و  شرکاء درجرم به گونهليکن اگر نحوه دخالت 

در مبحث جنايات نيز در . ميزان مسئوليت آنها در رد ضرر و زيان به نحو تساوي خواهد بود
بحث تعدد اسباب عرضي ضابطه به همين نحو است چون بحث ضمان مالي ناشي از جرم با 

نابراين شايسته است در نحوه ضمان مشارکين در ب. ديه در مواردي ماهيت مشابه دارند
سرقت اصل را بر مسئوليت مساوي دانست مگر اينکه ميزان نقش آنها در بردن مال و يا 

ورود به بحث مسئوليت تضامني به مقوله ضرر و زيان ناشي از . تصاحب آن متفاوت باشد
 تجديدنظر ٢٧ شعبهجرم با اصول و دکترين حقوق کيفري همخواني ندارد، بنابراين رأي

  .استان اصفهان که مطابق با موازين قانوني است قابل تأييد است
  

  كشور عالي   عمومي ديوان   هيأت١٥/٧/١٣٩٩ ـ ٧٩٩ روية شمارة  رأي وحدت) ج
در موارد شرکت در سرقت، مسئوليت هر يک از سارقان در رد مال به ميزان مالي است 

 و ١٣٧٥ قانون مجازات اسالمي مصوب ٦٦٧ي مادة که تحصيل کرده است و دادگاه در اجرا
 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب ١٩ و مادة ١٣٩٢ قانون مجازات اسالمي مصوب ٢١٤مادة 

کند و اگر ميزان مال   حدود مسئوليت هر يک از سارقان را بر همين اساس مشخص مي١٣٩٢
ل تساوي مسئوليت که از تحصيل شده توسط هر يک از سارقان معلوم نباشد، با توجه به اص

 مورد پذيرش قانونگذار ١٣٩٢ قانون مجازات اسالمي مصوب ٥٣٣ و ٤٥٣،٥٢٦جمله در مواد 
بر اين اساس، رأي . قرار گرفته است، مسئوليت سارقان در رد مال مسروقه به طور مساوي است

ه اکثريت شعبة بيست و هفتم دادگاه تجديدنظر استان اصفهان که با اين نظر مطابقت دارد ب
 قانون آيين دادرسي ٤٧١اين رأي طبق مادة . شود آراء، صحيح و قانوني تشخيص داده مي

 با اصالحات بعدي، در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي کشور، ١٣٩٢کيفري مصوب 
  .االتباع است ها و ساير مراجع اعم از قضايي و غيرآن الزم دادگاه

   كشور ي عال واني دي عموم أتيه
  

  ١٧/٨/١٣٩٩                                                                ١١٧٦١/١٥٢/١١٠رهماش
  مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور

كشور با   عالي   هيأت عمومي ديوان٩٩/٣٩روية قضايي رديف  گزارش پروندة وحدت
  . دگرد شار ارسال مي به شرح ذيل تنظيم و جهت انت٢٢/٧/١٣٩٩ ـ ٨٠٠مقدمه و رأي شمارة 

  معاون قضايي ديوان عالي كشور ـ غالمعلي صدقي
  

  مقدمه
 ٩٩/٣٩عمومي ديوان عالي كشور در مورد پروندة وحدت روية رديف       جلسة هيأت 

 والمسلمين  االسالم رياست حجت  به ٢٢/٧/١٣٩٩شنبه، مورخ   روز سه٨:٣٠رأس ساعت 
شور و با حضور ک  عالي   محترم ديوان جناب آقاي سيداحمد مرتضوي مقدم، رئيس 

  كل  والمسلمين جناب آقاي سيد محسن موسوي، نمايندة محترم دادستان  االسالم حجت
كشور، در  عالي معاون كلية شعب ديوان كشور و با شركت آقايان رؤسا، مستشاران و اعضاي 

 و قرائت گزارش  عمومي تشكيل شد و پس از تالوت آياتي از كالم اهللا مجيد سالن هيأت
كننده در خصوص مورد و استماع   پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت 

صدور رأي  گردد، به  مي  ذيل منعكس  ترتيب  كشور كه به  كل نظر نماينده محترم دادستان 
  . منتهي گرديد٢٢/٧/١٣٩٩ ـ ٨٠٠قضايي شمارة   روية  وحدت
  

  گزارش پرونده) الف
 تهران با اعالم ٣١ناحية  ياول دادسراشعبة رساند، بازپرس محترم  يمبه استحضار 

 کشور، در خصوص مرجع يوان عالي و هشتم ديست و نهم و سي شعب بينکه از سويا
 آراء مختلف يا گروه موسوم به هرمي در شرکت يريگ  به اتهام عضويدگي رسيصالح برا

موده است که گزارش آن به  نيأت عموميصادر شده، درخواست طرح موضوع را در ه
 :شود يم مي تقديشرح آت

شعبة  ٩/١٠/١٣٩٨ ـ ٩٨٠٩٩٧٠٩٠٩٣٠٠٦٣٣دادنامة شمارة ت يبه حکا) الف
 و انقالب کرمان ي عمومي دادسرايهفتم بازپرسشعبة  کشور، يوان  عاليست و نهم ديب

 و يدارل شبکه کالهبرير بر تشکيره دايو غ... ني، فرز...ان محموديدر خصوص اتهام آقا
 و يندگيس، قبول نمايق تأسي کشور از طريمشارکت در اخالل در نظام اقتصاد

ک بند به عنوان بند ي در بنگاه به منظور کسب درآمد موضوع ماده واحده الحاق يريعضوگ
 کشور، با يک قانون مجازات اخاللگران در نظام اقتصادي مادةک تبصره به يو » ز«

 در شعبه اول ٩٨١١٠٦ انجام شده پرونده کالسه نکه حسب استعالمياستدالل به ا
باشد،  ين افراد در تهران ميت اي تهران سابقه دارد و مرکز فعال٣١ه ي ناحي دادسرايبازپرس

ن يي قانون آ٣١٣ و ٣١١، ٣١٠ توأمان، با استناد به مواد يدگيها و رس جهت ادغام پرونده
 و انقالب ي عموميدادسرا يستگيت به شاي قرار عدم صالحيفري در امور کيدادرس

  .دينما يشهرستان تهران صادر م
ت ي فعالي هرميها  که در شرکتينکه افرادي تهران با استدالل به ايسپس دادسرا

رمجموعه يباشد و هر شخص در خصوص ز يدهند، جرم آنها مستقل م يمجرمانه انجام م
در نقاط مختلف اقدام ک شرکت يد و افراد در يت دار مسئوليافتيزان سود دريم و ميمستق

باشد و جرم آنها  ي ميدگي صالح به رسيريند که همان محل عضوگينما ي ميريبه عضوگ
 تهران ندارد، يي به حوزه قضايچ ارتباطير عامل است و افراد در آن حوزه هيمستقل از مد

د و به لحاظ حدوث ينما ي کرمان صادر ميي حوزه قضايستگيت به شايقرار عدم صالح
ست و نهم به موجب دادنامه ي کشور ارسال شده و شعبه بيوان عاليپرونده به داختالف 

 : داده استين رأيصدرالذکر چن
 يري عضوگو غيره داير بر... ، فرزين...در مورد گزارش مرجع انتظامي عليه آقايان محمود«

قات ي و تحقيري کرمان اقدام به دستگيي امر در حوزه قضايکه در ابتدا... يدر شرکت هرم
 تهران با نقض قرار ييرش استدالل حوزه قضاي صورت گرفته و با توجه به پذيمقدمات

 و انقالب کرمان ي عمومي دادسراييت حوزه قضاي در صالحيدگي کرمان رسييحوزه قضا
  ».شود يص داده ميتشخ

 شعبة سي و ٧/١٢/١٣٩٨ ـ ٩٨٠٩٩٧٠٩٢٥٣٠٤٨٨٦به حکايت دادنامة شمارة ) ب
 ٤/٧/١٣٩٨ ـ ٢٥٢شور، دادسراي عمومي و انقالب اراک طي قرار شمارة هشتم ديوان  عالي ک

داير بر عضويت يا تشکيل ... و ليال ... ها معصومه عليه خانم... در خصوص شکايت خانم طيبه 
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توجهاً به دستور معاون محترم ... هاي هرمي به منظور اخالل در نظام اقتصادي  شرکت
 و مستند ١٨/٤/١٣٩٨ ـ ١٤٠/١٣٩٨/١٤١٣٠/٩٠٠٠دادستان کل کشور، طي نامة شمارة 

 قانون آيين دادرسي کيفري به شايستگي دادسراي عمومي و انقالب تهران قرار ٣١٠ماده  به
 با ٢٩/٨/١٣٩٨ ـ ١٥٩٤عدم صالحيت صادر نموده است، اما دادسراي تهران طي قرار شمارة 

امل و مؤسس است و اين توضيح که هر شخصي که مرتکب عضوگيري شود مستقل از مدير ع
توان قوانين آمره را تغيير داد و  باشد و با دستور نمي به تبع آن محل وقوع جرم نيز متفاوت مي

در خصوص اتهام مديرعامل و مؤسس شرکت هرمي تلفيق هنر و خاتم هوشمند، آقاي سيد 
و در حال قرار جلب به دادرسي صادر و پرونده با کيفرخواست به دادگاه ارسال شده ... مرتضي 

هاي جرياني در اين شعبه وجود ندارد، از خود به شايستگي دادسراي  رسيدگي است و پرونده
 جهت حل اختالف به ديوان عالي کشور ارسال شده و شعبة  اراک نفي صالحيت کرده و پرونده

  :سي و هشتم به موجب دادنامه صدرالذکر چنين رأي داده است
ت محترم معاونت امور فضاي مجازي دادستاني کل سرپرس... نظر از مفاد نامة  صرف«

کشور که خطاب به دادستان محترم مرکز استان مرکزي نگارش يافته است به لحاظ وابستگي 
» ز«هاي هرمي به مؤسس آن و تداوم توسعه زنجيره يا شبکه انساني که در بند  اعضاء شرکت

 تصريح شده است، استدالل الحاقي به قانون مجازات اخاللگران در نظام اقتصادي کشور
و ٣١٠دادسراي عمومي و انقالب اراک در نفي صالحيت خود صائب تشخيص و مطابق مادتين 

 قضايي و ، حوزة قانون آيين دادرسي کيفري، مالک صالحيت محلي براي رسيدگي٣١١
دادگاهي است که صالحيت رسيدگي به اتهام متهم اصلي را دارد نه فقط دادسرايي که در 

نمايد، لذا صدور قرار جلب به دادرسي و تنظيم کيفرخواست و  دادگاه انجام وظيفه ميمعيت 
گردد و  ارسال پرونده به دادگاهي که در حال رسيدگي است نافي صالحيت دادسرا تلقي نمي

هاي عمومي و انقالب در امور   قانون آيين دادرسي دادگاه٢٧با اختيار حاصله از تبصرة ماده 
 دادسراي عمومي و انقالب تهران و تعيين ٢٩/٨/١٣٩٨ ـ ١٥٩٤رار شمارة مدني ضمن فسخ ق

  ».نمايد صالحيت مرجع اخيرالذکر حل اختالف مي
 کشور در يوان عالي و هشتم ديست و نهم و سيشود، شعب ب يچنانکه مالحظه م

 موسوم يها  ا گروهي که در شرکت يم افرادي به جرايدگيت مرجع رسين صالحييمورد تع
نکه مرجع يند، از جهت اينما ي ميري مختلف اقدام به عضوگيي قضايها  در حوزهيبه هرم

 يدگيت رسي که صالحيا مرجعي است يدگي افراد، صالح به رسيري محل عضوگيفريک
 .اند را دارد، آراء مختلف صادر کرده) ا گروهيمؤسس شرکت  (يبه اتهام متهم اصل

لذا در . ه، اختالف استنباط از قانون محقق شده استبنا به مراتب، در موضوع مشاب
، طرح ييه قضايجاد وحدت روي به منظور ايفري کين دادرسيي قانون آ٤٧١ مادة ياجرا

  .گردد ي کشور درخواست ميوان عالي ديأت عموميموضوع در جلسه ه
  ي صدقيغالمعلي ـ أت عموميدر امور هي کشور وان عالي دييمعاون قضا

  
  يندة دادستان كل كشورنظرية نما) ب

وان ي ديأت عمومي ه٩٩/٣٩ف ي ردييه قضاياحتراماً، در خصوص پرونده وحدت رو
  :گردد يده مي اظهار عقي از دادستان محترم کل کشور به شرح آتيندگي کشور به نمايعال

هاي  در مورد تعيين صالحيت مرجع رسيدگي به جرايم افرادي که در شرکت يا گروه
نمايند، مطالب ذيل  هاي قضايي مختلف اقدام به عضوگيري مي ر حوزهموسوم به هرمي د

  :قابل ذکر است
قواعد آمره حاکم بر صالحيت رسيدگي، عموماً ناظر بر تقويت آراء و تصميمات به عدالت .١

 حتي در مواردي که از اين رو. قضايي در کيفردهي و جلوگيري از تصميمات متهافت هستند
ان و مشارکان جرم ممکن است در صالحيت ذاتي مرجع قضايي ديگري م معاونرسيدگي به جرائ

باشد، مقنن با عطف توجه به رعايت اصل عدالت در کيفردهي، صالحيت ذاتي را ناديده گرفته و 
رسيدگي به جرائم آنان را در صالحيت مرجعي دانسته که صالح به رسيدگي جرم مباشر جرم 

انون آيين دادرسي کيفري اگر مباشر جرم نظامي باشد،  ق٣١١به عنوان مثال مطابق ماده . است
. شرکا و معاونان وي ولو اينکه غيرنظامي باشند بايد در محاکم نظامي مورد رسيدگي قرار گيرند

 مذکور ٣١١به عنوان مثال در تبصره ماده . اين قاعده در باب صالحيت محلي نيز حکومت دارد
 قانون آيين دادرسي ٣٠٨ و ٣٠٧خاص موضوع مواد مقرر نموده به جرائم شرکا و معاونان اش

 ٣٠٧کيفري در دادگاهي رسيدگي شود که صالحيت رسيدگي به جرائم اشخاص مذکور در مواد 
  . را دارد٣٠٨و 

هاي هرمي فعاليت  هاي هرمي نيز چون اوالً افرادي که در شرکت در مورد شرکت. ٢
 تشکيل شده است و جرم مستقلي شان در متن زنجيره دهند، فعاليت مجرمانه انجام مي

هاي اعضاي زنجيره در ارتباط با هسته مرکزي و  دهند، بلکه تمامي فعاليت انجام نمي
هماهنگ با آن است و به منظور کسب درآمد ناشي از افزايش اعضاي شرکت هرمي و توسعه 

ع واحد نمايند، شايسته است به اتهام همه آنها در مرج زنجيره و شبکه انساني فعاليت مي
زيرا رسيدگي مجزا در مراجع مختلف قطعاً به موجب تصميمات متهافت و . رسيدگي شود

در حالي که در مرجع واحد با توجه به ميزان فعاليت واقعي هر يک از . غيرعادالنه خواهد بود
شود در نظر گرفت و تشخيص ميزان تأثير  تري براي هر متهم مي مجرمين، مجازات مناسب

  .تر خواهد بود  تعيين مجازات مناسب با آن در اين فرض راحتفعل هر فرد و
 فعال در نقاط مختلف کشور با قصد واحد کسب درآمد يها رهيچون تمام زنج. ٣

ن اقدام آنان قابل اتصاف به وصف مشارکت يکنند، بنابرا يت ميش اعضاء فعالي از افزايناش
 فعال، در ي چون همه اعضا است،ي شرکت هرمي و هسته مرکزيو معاونت با مجرم اصل

اقدام . ر باشديا متغيک از افراد متفاوت ينکه نقش هر يل هستند ولو اي جرم دخيفعل ماد
 جذب افراد و يرا تالش برايز همخوان است زي فعال شبکه با معاونت در جرم نياعضا

 نياً بي از وجوه معاونت است و ثانيکيب است که يق ترغي از مصاديتوسعه شبکه انسان
ت ي با مرام و نيچون همگ. ت مجموعه وحدت قصد وجود دارديري فعال، با مديهمه اعضا

 يها رهي و زنجيت هسته مرکزي فعاليل همزمانيثالثاً به دل. کنند يت مي فعاليواحد
ن چه يبنابرا. ز موجود استين نين و معاونين مباشري بيمرتبط با آن شرط اقتران زمان

 يت مجرم اصليت محسوب شود چه مشارکت، تابع صالحره معاوني زنجيت اعضايفعال
 شود که صالح به يدگي رسي مذکور در دادگاه٣١١د مطابق ماده يخواهد بود و با

  . استي به جرم مباشر و مجرم اصليدگيرس
نکه ي است و ايره انسانيشان قائم به توسعه شبکه و زنج تي فعالي هرميها شرکت. ٤
توان  ين نميشود و بنابرا ي مختلف محقق مي شهرها دريريق عضوگيز از طريتوسعه ن

 به صورت منفصل در محل يم هر بخشئ قطع نمود و به جرايها را از هسته اصل رهيزنج
 مجزا موجب آراء يدگيجه رسيز نتيدر عمل ن.  کرديدگيره رسيت همان زنجيفعال

ه يوجه تسمنکه يگر اينکته د. ها دارد شود که با عدالت و انصاف فاصله ي ميمختلف
 است که در حوزه ها و مناطق ي مختلفي انسانيها رهين زنجيز به همي ني هرميها شرکت

  .کنند يمختلف جذب م
 ندارد ي دارد و استقالل مادي اعضاء منشأ واحدي تماميه چون جرم ارتکابيالنها. ٥

  . باشديز تابع مرکز اصلي نيدگيت رسيسته است در صالحي است، شايو تابع مرکز اصل
ن ي کشور مطابق موازيوان عالي و هشتم دي صادره از شعبه سين اساس رأيبر ا

  .د استييص و قابل تأي تشخيقانون
  

ـ ٨٠٠ روية شمارة  رأي وحدت) ج   كشور عالي   عمومي ديوان   هيأت٢٢/٧/١٣٩٩ 
 از يا گروه به منظور کسب درآمد ناشيدر بنگاه، مؤسسه، شرکت » يريعضوگ«

 قانون مجازات اخاللگران در ١ماده ) ١٤/١٠/١٣٨٤ يالحاق (»ز«ع بند  موضوءش اعضايافزا
» يندگيقبول نما«ا ي» سيتأس« مستقل از ي، رفتار١٣٦٩ کشور مصوب ينظام اقتصاد

 يفري کين دادرسيي قانون آ٣١٠ت به ماده ين و با عنايبنابرا. مذکور در همان بند است
االصول در  ير، علي شخص عضوگ به اتهاميدگي، رسي با اصالحات بعد١٣٩٢مصوب 

 ين اساس، رأيبر ا.  در حوزه آن واقع شده استيري است که عضوگيت دادگاهيصالح
ح و يت آراء، صحين نظر مطابقت دارد به اکثري کشور که با ايوان عاليست و نهم ديشعبه ب

 يفري کين دادرسيي قانون آ٤٧١ مادة طبق ين رأيا. شود يص داده مي تشخيقانون
ها   کشور، دادگاهيوان عالي شعب دي، در موارد مشابه براي با اصالحات بعد١٣٩٢مصوب 

  .االتباع است آن الزم غير ويير مراجع اعم از قضايو سا
   كشور ي عال واني دي عموم أتيه

  
  ١٧/٨/١٣٩٩                                                                ١١٧٦١/١٥٢/١١٠رهشما

  ل محترم روزنامه رسمي كشورمديرعام
كشور با مقدمه  عالي  هيأت عمومي ديوان٩٩/٤٠روية قضايي رديف  گزارش پروندة وحدت

  .                   دگرد  به شرح ذيل تنظيم و جهت انتشار ارسال مي٢٢/٧/١٣٩٩ ـ ٨٠١و رأي شمارة 
  معاون قضايي ديوان عالي كشور ـ غالمعلي صدقي

  
  مقدمه

 ٩٩/٤٠عمومي ديوان عالي كشور در مورد پروندة وحدت روية رديف  أت      جلسة هي
 والمسلمين  االسالم رياست حجت  به ٢٢/٧/١٣٩٩شنبه، مورخ   روز سه٨:٣٠رأس ساعت 

شور و با حضور ک  عالي   جناب آقاي سيداحمد مرتضوي مقدم، رئيس محترم ديوان 
  كل ي، نمايندة محترم دادستان  والمسلمين جناب آقاي سيد محسن موسو االسالم حجت

كشور، در  عالي معاون كلية شعب ديوان كشور و با شركت آقايان رؤسا، مستشاران و اعضاي 
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 عمومي تشكيل شد و پس از تالوت آياتي از كالم اهللا مجيد و قرائت گزارش  سالن هيأت
 استماع كننده در خصوص مورد و  پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت 

صدور رأي  گردد، به  مي  ذيل منعكس  ترتيب  كشور كه به  كل نظر نماينده محترم دادستان 
  . منتهي گرديد٢٢/٧/١٣٩٩ ـ ٨٠١قضايي شمارة   روية  وحدت
  

  گزارش پرونده) الف
نکه در ي استان زنجان با اعالم ايس کل محترم دادگستريرساند، رئ يبه استحضار م

ون رفع تداخالت يسي و کمي حقوقي عموميها ن دادگاهيت بيص صالحيخصوص تشخ
 کشور يوان عالي شعب مختلف دي، از سوي مليد از اراضي خلع يمرکز استان در دعاو

 را نموده است که يأت عموميآراء متفاوت صادر شده، درخواست طرح موضوع در ه
 :شود يم مي تقديگزارش آن به شرح آت

 شعبه هجدهم ديوان عالي ٩٨٠٩٩٧٠٩٠٧٨٠٠١١٠به حکايت دادنامه شماره ) الف
 يد، دادگاه  کشور، در خصوص دعوي اداره منابع طبيعي و آبخيزداري زنجان داير بر خلع

به خلع يد ... و خيراهللا... رود حکم به محکوميت خواندگان آقايان محمد  عمومي بزينه
گاه تجديدنظر استان پرونده به داد... صادر کرده است، با تجديدنظرخواهي آقاي خيراهللا

زنجان ارسال شده است که شعبه دوم آن دادگاه با استدالل به اينکه احتمال بررسي 
پذير   قانون رفع موانع توليد رقابت٥٤موضوع در کميسيون رفع تداخالت موضوع ماده 

 قانون آيين دادرسي در امور ٢٨ و ٣٥٣مرکز استان زنجان وجود دارد، با استناد به مواد 
ضمن نقض دادنامه تجديدنظرخواسته، قرار عدم صالحيت به شايستگي کميسيون مدني 

 قانون اخيرالذکر به ديوان عالي ٢٨مذکور صادر و اعالم کرده و پرونده در اجراي ماده 
  :کشور ارسال شده و شعبه هجدهم به موجب دادنامه صدرالذکر، چنين رأي داده است

کيت رسمي است و منصرف از موضوع موضوع خواسته خلع يد بر اساس سند مال«
باشد، لذا با عدم تأييد قرار صادره از شعبه دوم  پذير مي  قانون رفع موانع توليد رقابت٥٤ماده 

  ».شود ارسال مي] شعبه[دادگاه تجديدنظر استان زنجان جهت ادامه رسيدگي به آن مرکز 
ه سي و   شعب٢٨/٣/١٣٩٨ ـ ٩٨٠٩٩٧٠٩٢٥٢٠٨٧٧به حکايت دادنامه شماره ) ب

... هفتم ديوان عالي کشور در خصوص دعوي اداره منابع طبيعي طارم به طرفيت آقاي مختار
و ديگران داير برصدور حکم خلع يد و قلع و قمع مستحدثات موضوع تصرف اراضي ملي، 

 با ٢٥/١/١٣٩٨ ـ ٠٤٨شعبه دوم دادگاه تجديدنظر استان زنجان به موجب دادنامه شماره 
مومي طارم رسيدگي به موضوع خواسته را در صالحيت کميسيون رفع نقض رأي دادگاه ع

دانسته و از خود نفي صالحيت کرده و پرونده در اجراي ) مستقر در مرکز استان(تداخالت 
 قانون آيين دادرسي در امور مدني به ديوان عالي کشور ارسال شده و شعبه سي و ٢٨ماده 

 :ي داده استهفتم به موجب دادنامه صدرالذکر، چنين رأ
ون يسيت کميدنظر استان زنجان به اعتبار صالحيت دادگاه تجدياعالم عدم صالح«

يي آن نامه اجرا نيير و آيپذ د رقابتي قانون رفع موانع تول٥٤رفع تداخالت موضوع ماده 
ت به يافته است با عناي دادگاه بازتاب ٢٥/١/١٣٩٨ ـ ٠٤٨ که در قرار شماره يشرح به

 شهرستان يم دادخواست و با توجه به نامه اداره کشاورزيخ تقديتارموضوع خواسته و 
 به ي مدنين دادرسيي قانون آ٢٨شود و مستنداً به مواد  يم] داده[ص يطارم صائب تشخ

  ».شود يد قرار موصوف اعالم نظر مييتأ
 شود، شعب هجدهم و سي و هفتم ديوان عالي کشور در خصوص چنانکه مالحظه مي

 ٥٤ به لحاظ استنباط متفاوت از ماده ي مليد از اراضي خلع يبه دعاو يدگيت رسيصالح
 قانون ٩تبصره الحاقي به ماده (پذير و ارتقاء نظام مالي کشور  قانون رفع موانع توليد رقابت

 .اند و مقررات مربوط، آراء متفاوت صادر کرده) وري بخش کشاورزي و منابع طبيعي افزايش بهره
وع مشابه، اختالف استنباط از قانون محقق شده است، لذا در بنا به مراتب، در موض

، طرح ييه قضايجاد وحدت روي به منظور ايفري کين دادرسيي قانون آ٤٧١ ماده ياجرا
  .گردد ي کشور درخواست ميوان عالي ديأت عموميموضوع در ه

  ي صدقيغالمعلي ـ أت عموميدر امور هي کشور وان عالي دييمعاون قضا
  

  مايندة دادستان كل كشورنظرية ن) ب
وان ي ديأت عمومي ه٩٩/٤٠ف ي ردييه قضاياحتراماً، در خصوص پرونده وحدت رو

  :گردد يده مي اظهار عقي از دادستان محترم کل کشور به شرح آتيندگي کشور به نمايعال
 يزداري و آبخيعي اداره منابع طبي کشور درخصوص دعوايوان عاليشعبه هجدهم د

ت شعبه يت دادگاه دانسته و قرار عدم صالحيد، موضوع را در صالحيلع ر بر خيزنجان دا
ون رفع تداخالت موضوع يسيت کمي زنجان را که به اعتبار صالحتجديدنظردوم دادگاه 

 مرکز زنجان صادر شده است را نقض کرده پذير رقابتد ي قانون رفع موانع تول٥٤ماده 

 تجديدنظر دادگاه ٢ت در شعبه يحن موضوع پس از صدور قرار عدم صالياست که هم
ن شعبه اعتقاد يد قرار گرفته و ايي کشور، مورد تأيوان عالي و هفتم ديزنجان، در شعبه س

  .ش گفته دارديون پيسيت کميبر صالح
 قانون ٩پذير يک تبصره به شرح ذيل ماده   قانون رفع موانع توليد رقابت٥٤ماده : نظريه
وزارت جهاد کشاورزي «منابع طبيعي الحاق کرده است که وري بخش کشاورزي و  افزايش بهره

مکلف است با همکاري سازمان ثبت اسناد و امالک کشور نسبت به رفع تداخالت ناشي از 
اجراي قوانين و مقررات موازي در اراضي ملي، دولتي و مستثنيات اشخاص اقدام نموده پس از 

و ماده » . صدور اسناد کشاورزي اقدام نمايدرفع موارد اختالفي نسبت به اصالح اسناد مالکيت و
وزارت «وري بخش کشاورزي و منابع طبيعي مصوب مقرر کرده است   قانون افزايش بهره٩

جهاد کشاورزي مکلف است با همکاري سازمان ثبت اسناد و امالک کشور در اجراي قوانين و 
 به تثبيت مالکيت دولت بر هاي مورد نياز، نسبت و نقشه) کاداستر(مقررات با تهيه حدنگاري 

منابع ملي و اراضي موات و دولتي و با رعايت حريم روستاها و همراه با رفع تداخالت ناشي از 
اجراي مقررات موازي اقدام و حداکثر تا پايان برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادي سند 

  .ها را به نمايندگي از دولت أخذ نمايد مالکيت عرصه
پذير در صدد احياء و تثبيت   قانون رفع موانع توليد رقابت٥٤ ماده اين ماده و نيز

باشد و اين موضوع  مالکيت دولت و رفع تداخالت اراضي ناشي از اجراي مقررات موازي مي
منصرف از اختالفات ناشي از مالکيت افراد با دولت و يا تصرفات غاصبانه نسبت به اراضي 

گفته ناظر بر  به عبارت ديگر در قانون پيش. گيرد است که موضوع دعوي خلع يد قرار مي
تعيين حدود دقيق اراضي دولتي و رفع تداخالت ارضي است که در نهايت منتهي به صدور 

آنچه که . شود شود وليکن دعواي خلع يد پس از آن محقق مي سند مالکيت به نام دولت مي
 است و نه رفع تصرف در صالحيت کميسيون قرار گرفته است رفع اين تداخالت اراضي

پذير بر پذيرش دعوي   قانون رفع موانع توليد رقابت٥٤مضافاً نه در ماده . عدواني و يا خلع يد
خلع يد در کميسيون رفع تداخل حکمي مقرر شده است و نه بر نفي صالحيت محاکم 

بر اين اساس رأي صادره از شعبه . حقوقي در رسيدگي به چنين دعوي نصي وجود داشته
  .هم ديوان عالي کشور مطابق موازين قانوني تشخيص و قابل تأييد استهجد

  
ـ ٨٠١ روية شمارة  رأي وحدت) ج   كشور عالي   عمومي ديوان   هيأت٢٢/٧/١٣٩٩ 

 الحاقي ٣نامه اجرايي تبصره   آيين٣صالحيت کميسيون رفع تداخالت مقرر در ماده 
 قانون رفع موانع توليد ٥٤ع ماده وري بخش کشاورزي موضو  قانون افزايش بهره٩به ماده 

 محدود به موارد مصرح و منصرف از ١٣٩٤پذير و ارتقاء نظام مالي کشور مصوب  رقابت
هاي   قانون آيين دادرسي دادگاه١٠بنابراين و با عنايت به ماده . دعواي خلع يد است

صالحيت   موجب قانوني براي صدور قرار عدم١٣٧٩عمومي و انقالب در امور مدني مصوب 
در خصوص اين دعوي از سوي دادگاه عمومي به شايستگي کميسيون يادشده وجود 

بر اين اساس، رأي شعبة هجدهم ديوان عالي کشور که با اين نظر مطابقت دارد به . ندارد
 قانون آيين ٤٧١اين رأي طبق ماده . شود اکثريت آراء، صحيح و قانوني تشخيص داده مي

با اصالحات بعدي، در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي  ١٣٩٢دادرسي کيفري مصوب 
  .االتباع است ها و ساير مراجع اعم از قضايي و غير آن الزم کشور، دادگاه

   كشور ي عال واني دي عموم أتيه
  

  ٢٤/٨/١٣٩٩                                                       هـ      ٥٨١٩١ت/٩٤٨٠٥رهشما
  وند به عنوان استاندار كرمان آقاي علي زيني خصوص تعيين درنامه  تصويب

  كشوروزارت 
 يكصد و  به پيشنهاد وزارت كشور و به استناد اصل٢١/٨/١٣٩٩وزيران در جلسه ت أهي

  :سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران تصويب كرد
  .شود وند به عنوان استاندار كرمان تعيين مي آقاي علي زيني

  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسول معاون ا
  

  ١٩/٨/١٣٩٩                                                            ـ ه٥٧٥٨٣ت/٩٣٣٧٠رهشما
 وزارت صنعت، معدن و تجارت

 مورخ ٢١٨٦٢/٦٠شنهاد شماره ي به پ١٤/٨/١٣٩٩ران در جلسه يئت وزيه
 و هشتم قانون يکصد و سياصل  وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد ١١/١/١٣٩٩

قانون حداکثر استفاده از ) ٥(ماده ) ب(بند ) ٥(ران و تبصره ي اي اسالمي جمهورياساس
 يينامه اجرا نييآـ ١٣٩٨مصوب ـ  يراني ايت از کاالي کشور و حماي و خدماتيديتوان تول

 :ب کردير تصويتبصره مذکور را به شرح ز

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


 ٧صفحه     WWW.RRK.IR                         ٢٧/٨/١٣٩٩       روزنامه رسمي                 WWW.DASTOUR.IR                      ٢٢٠٤١شماره 

  قانون حداکثر استفاده) ٥(ماده ) ب(بند ) ٥(نامه اجرايي تبصره  آيين
  توان توليدي و خدماتي کشور و حمايت از کاالي ايراني  از

  :روندي مشروح مربوط به کار مير در معانينامه اصطالحات ز نيين آيدر ا ـ١ماده
 يت از کاالي کشور و حماي و خدماتيديقانون حداکثر استفاده از توان تول: قانونـ ١

  .  ـ١٣٩٨مصوب ـ  يرانيا
  . قانون) ١٩(ئت موضوع ماده يه: ئت نظارتيهـ ٢
ا شرکت يا چند بنگاه يک ي در بازار که سهم يتيوضع: ط انحصار در ساختيشراـ ٣

ا مقدار را در بازار يمت ين قيي باشد که قدرت تعيزانيدکننده از عرضه محصول، به ميتول
  .ت مواجه شودين با محدودا خروج از آيد به بازار ي جديها ا ورود بنگاهيداشته باشد 
 در شرايطي که مشمولين قانون، ضرورتي براي تأمين کاالها يا خدمات خارجي ـ٢ماده

داراي مشابه داخلي داشته باشند، چنانچه وضعيت محصول مورد نظر در بازار به پيشنهاد 
وزارت صنعت، معدن و تجارت و تأييد شوراي رقابت مشمول شرايط انحصار در ساخت باشد، 

  : شود  برآورد مي(EXW)مطابق الگوي زير قيمت مناسب محصول درب کارخانه 
نه يهز+  مشابه در زمان تقاضا ي خارجيکاال )FOB (ي کشتيل رويمت تحويق

نه معادل يهز+ ص کاال ي ترخيهانهيهز + يحقوق و عوارض گمرک + يمه و حمل خارجيب
) ٣( موضوع ماده يسازهمسنگب يضر+ لومتر واحد کاال در داخل کشور يک) ٥٠٠(حمل 
قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع ) ٢(ماده ) ج(نامه اجرايي بند  آيين

 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري )١١٣(كشور و اصالح ماده 
  .١٣/٨/١٣٨٣هـ مورخ ٣٠٧٥٠ت/٤٤٩٣٠نامه شماره  اسالمي ايران موضوع تصويب

 در سامانه ي نرخ اعالميال بر مبناي به ري خارجير ارزهاينرخ تسع ـ١رهتبص
  .  شوديران محاسبه مي اي اسالمي جمهورينظارت ارز بانک مرکز

شنهاد وزارت صنعت، معدن ي رقابت مکلف است ظرف دو هفته، پيشورا ـ٢تبصره
د ييبه منزله تأادشده، ينظر ظرف مدت عدم اعالم.  و اعالم نظر کنديو تجارت را بررس

  .شنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت استيپ
 از ي، موضوع برخورداري و وارداتيد داخلي توليها متيسه قيدر مقا ـ٣تبصره

 مشابه ي وارداتي کااليت متفاوت برايفيمت و کي در کشور صادرکننده و قيارانه صادراتي
  .شود يحاظ مقانون ل) ٥(ماده ) ب(بند ) ١( مختلف در تبصره ياز کشورها
مت يش از قيکننده خدمات، با عرضهيدکننده کاال يمت توليکه ق يدر صورت ـ٣ماده

/ ئت نظارت مجاز به موافقت با واردات کاالينامه باشد، هنيين آيا) ٢(شده در ماده نييتع
  .  مشمول قانون استيخدمت توسط متقاض

  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 
  

  ٢١/٨/١٣٩٩                                                           ـ ه٥٨٠٤٢ت/٩٤٣٥٥رهشما
  ٦/٥/١٣٩٨هـ مورخ ٥٦٧٢٤ت/٥٤٥٦٨نامه شماره  بيتصو) ١(بند اصالح 

  يي و داراي وزارت امور اقتصادـ يوزارت جهادکشاورز
  ان ري اي اسالمي جمهوري بانک مرکزـ سازمان برنامه و بودجه کشور ـوزارت کشور 

 مورخ ١٥٠٩٩/٠٢٠شنهاد شماره ي به پ١٨/٨/١٣٩٩ت وزيران در جلسه هيأ
 ي و هشتم قانون اساسيکصد و سي و به استناد اصل ي وزارت جهادکشاورز٢٥/٦/١٣٩٩

 :ران تصويب کردي اي اسالميجمهور
، عبارت ٦/٥/١٣٩٨هـ مورخ ٥٦٧٢٤ت/٥٤٥٦٨نامه شماره  بيتصو) ١(در بند 

 .شودي اصالح م"٢٩/١٢/١٣٩٩ت يلغا"بارت به ع" ٣١/٦/١٣٩٨ت يلغا"
  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 

  
  ٢٠/٨/١٣٩٩                                                                   ٩٣٧٢٤/٥٧٦٤٤رهشما

  قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت) ٦٣(نامه اجرايي ماده  آيين) ٥(ماده اصالح 
   در موارد معين و مصرف آن

  وزارت راه و شهرسازي ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي 
  وزارت كشور  ـ وزارت امورخارجه

   وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح
  بانك مركزي جمهوري اسالمي ايرانـ سازمان برنامه و بودجه كشور 
 رخي از درآمدهايقانون وصول ب) ٦٣(نامه اجرايي ماده  آيين) ٥(نظر به اينكه در ماده 

هـ مورخ ٥٧٦٤٤ت/٨٧٣٤٥نامه شماره  دولت و مصرف آن در موارد معين موضوع تصويب
به صورت » )٢ـ١(جدول شماره ) ١(از رديف ) الف(و بخش ) ٢ـ٢( «، عبارت٣/٨/١٣٩٩

) ١(و بند ) ٩(و در ماده » ) ٢ـ٢( جدول شماره) ١(از رديف ) الف(و بخش ) ٢ـ١(«عبارت 

) ٢(و در بند » )٢ـ١(شماره «به صورت عبارت » )٢ـ٢(شماره «رت ، عبا)١٠(ماده 
تحرير شده است، » )٢ـ٢(شماره «صورت عبارت  به» )٢ـ١(شماره «، عبارت )١٠(دهما

  .شود مراتب براي اصالح اعالم مي
  دبير هيأت دولت ـ حسين سيمايي صراف

  
  ١٩/٨/١٣٩٩                                                             دش      /١٠٧٤٢/٩٩رهشما

  هاي اقدام علمي، فناورانه و فرهنگي جهش توليد ها و برنامه سياست
  ) شوراي عالي انقالب فرهنگي٢٤/٤/١٣٩٩ مورخ ٨٣٠مصوب جلسه (

  هيقوه قضائ ـ ي اسالميمجلس شورا
  ) عتفي عاليشورا (يقات و فناوريوزارت علوم، تحق

  يزش پزشکوزارت بهداشت، درمان و آمو
  يوزارت فرهنگ و ارشاد اسالمـ وزارت آموزش و پرورش 

  وزارت صنعت، معدن و تجارت
  ياست جمهوري ري و فناوريمعاونت علم

  يغات اسالميسازمان تبل ـ مايسازمان صدا و س
  ي انقالب فرهنگي عاليرخانه شورايدب

ش  جهي، فناورانه و فرهنگيم علم اقدايها ها و برنامه استيس «يسند مل
 ٢٤/٤/١٣٩٩ مورخ ٨٣٠ در جلسه ي عاليرخانه شورايشنهاد دبيکه بنا به پ» ديتول

 اجراء، يل برايده است، به شرح ذيب رسي به تصوي انقالب فرهنگي عاليشورا
  :شوديابالغ م
  

 مقدمه
 گذشته ک دههيش از يب در )يمدظله العال (ي ساالنه مقام معظم رهبريها ينامگذار

کرد بلندمدت، سال ين رويرو هميشان امسال را پيرکز بوده است و ا متميبر حوزه اقتصاد
ها اختصاص به همان سال ندارد   ساليگذار مبرهن است نام. اند نام گذارده» ديجهش تول«

 علم و ، فرهنگييمبنابا توجه به نقش . شود يد محسوب ميکرد جدي روي برايو آغاز
 و ي و عزت ملياقتصادعرصه رشدن شکوفاتد و به منظور يجهش تول در عرصه يفناور

ه گام دوم انقالب ياني بييعنوان هدف غابه يراني اـ ين اسالميتمدن نور يحرکت در مس
 »دي جهش تولي، فناورانه و فرهنگي علم اقداميها ها و برنامه استيس «ي، سند ملياسالم
  :گردديل مصوب نمود ارائه مي ذيشرح مواد آترا به

  ها استيس: ١ماده
 ت و عدالتيه بر معنوي با تکي و اخالقيني ديها  بر ارزشيد مبتنيجهش تول) ١
 يها تيفعال  دريعموم  و مشارکتييکار، خوداتکا فرهنگ جيترو و گسترش) ٢

 ديتول جهش به منجر
در کنار  بزرگ ناني کارآفرينيآفر نقش بر ديتاک ان بايدانش بن نشيب توسعه) ٣
   کوچک و متوسطيها شرکت
 حوزه د بريبا تأک نوآورانه و يدانش محصوالت توسعه و يور ، بهرهينوآور تيتقو) ٤

 ن ي نويها يفناور
 در يت در آوردن انبوه منابع انسانيو به فعل خالق و ماهر يانسان هيسرما تيتقو) ٥
  يسطح مل

  ها  دستگاهيف اختصاصيف و تکاليوظا: ٢ماده
  

  اقدام  يدستگاه مجر

رخانه يدب) ١
 ي عاليشورا

  يالب فرهنگانق

هاي علم و فناوري مندرج در فـصل سـوم نقـشه جـامع علمـي                  بازنگري در اولويت   ) ١
  ي بوميها تي و ظرفين فناوريآفر هاي تحول کشور با تاکيد بر حوزه

 و  ي، پژوهـش  يکپارچـه آموزشـ   ي ي استقرار سامانه ملـ    يها  استين اهداف و س   يتدو ) ٢
 ي و ارائـه بـرا     ي و خـصوص   ني کـارآفر  يهـا    فعال بخش  ينيت نقش آفر  ي با محور  يتيترب

 ي عاليب به شورايتصو
 يد و ارائـه آن بـرا      يـ نـان عرصـه تول    ي کارآفر ي شـان اجتمـاع    ين برنامه ارتقـا   يتدو ) ٣

 ي عاليب به شورايتصو
 يور  ان بـه منظـور ارتقـاء جهـش و بهـره           يـ  دانـش بن   ين سند جامع کشاورز   يتدو ) ٤
 ) يت وزارت جهاد کشاورزي و محوريبا همکار (يدات کشاورزيتول

 ي کـشور بـه منظـور شـفاف سـاز     ي و نـوآور ي در ساختار نظام علم، فناور  يزنگربا ) ٥
   ي و نوآوري علم، فناوريفي کي ارتقايها در راستا ف دستگاهيوظا
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  اقدام  يدستگاه مجر

هاي حقوقي تخصصي مرتبط با کـارآفريني و توليـد در راسـتاي       توسعه زيرساخت   قوه قضائيه) ٢
  د و نوآوريگذاري و فعاليت در حوزه تولي افزايش انگيزه سرمايه

مجلس ) ٣
  شوراي اسالمي

ونـد بـا    ي در پ  ين مرتبط بـا فرهنـگ و علـم و فنـاور           يب قوان يت قرار دادن تصو   يدر اولو 
ت از  يـ مند رابطه دانشگاه و صنعت و اصـالح قـانون حما            ت نظام يمثل تقو (د  يجهش تول 

ت يـ و اولو) هـا و اختراعـات   ي نـوآور يسـاز   يان و تجـار   يها و موسسات دانش بن      شرکت
  نين قواني ايارت بر اجرانظ

سازمان صدا و ) ٤
  سيما

ـادرکنندگان          ساخت برنامه  ) ١  هاي جذاب با موضوع کارآفرينان عرصه توليد با تاکيـد بـر ص
ت حـس   يـ  و تقو  يمل) برند (ي نام نما  ي ارتقا ي به آنان در راستا    ينمونه بدون نگاه تجار   

 ي و قدرت ملياعتماد مل
 در ي اجتمـاع يريپـذ   و نقـش   يآمـوز   هارتت مقوله م  ي به اهم  ي نگرش عموم  يارتقا ) ٢

 يت مليت حس عضوي و تقويش مشارکت عموميجهت افزا
 کرد رفع انحصار ي با رويتال در رسانه مليجي ديوکارها غ کسبيط تبلي شراينيبازب ) ٣
پـسند، اخبـار     عامـه  يهـا   اليد سر يق تول ي از طر  يراني ا يت اعتماد مردم به کاال    يتقو ) ٤

 ي اقتصاديها لي و تحليي گفتگويها د و برنامهيمرتبط با تول
 و پـرداختن بـه      يريـ گي بـا هـدف پ     ياجتمـاع ) برند (ينما   و نام  يجاد رسانه مردم  يا ) ٥

 ديمطالبات حوزه اشتغال و عرضه مشاغل جد
اس و يـ ه يـ ز از اشاعه روحي و پرهيد علم و فناوريد و تالش در تول يه ام يت روح يتقو ) ٦

  يديناام

وزارت علوم، ) ٥
تحقيقات و 

 يشورافناوري و 
   عتفيعال

دهي و امتيازدهي بـه اسـاتيد از طريـق            بهبود ضوابط و مقررات مربوط به وزن      ) ١
توسعه و لحاظ کردن شاخص افزايش توليدات راهبردي به عنوان راهبـرد مـوازي           

  ها راستا با ماموريت دانشگاه با رويکرد مقاله محوري و هم
ريق اعطاي مجوز به مراکـز      بهبود نظام آموزش مهارتي، علمي و کاربردي از ط        ) ٢

 ) برند(نما  هاي کارآفرين بزرگ، موفق و داراي نام آموزشي وابسته به شرکت

هـاي کارشناسـي ارشـد و دکتـرا و تحقيقـات             نامـه  دهي پايـان    هدايت و جهت  ) ٣
 دانشگاهي به سمت جهش توليد

ـا رويکـرد در هـم تنيـ                 ) ٤  دگيبازنگري در مدل همکاري و هماهنگي دانشگاه و صنعت، ب
  تر دانشگاه در صنعت و بالعکس نهادي مبتني بر ايفاي نقش فعال

وزارت ) ٦
بهداشت،  درمان 

و آموزش 
  يپزشک

ـ تعريف رشته هاي شغلي جديد در عرصه بهداشت و درمان بويژه در صـنعت   ) ١
سالمت و طب سنتي ايران با هدف ايجاد مشاغل جديد و اثرگذاري بر سـالمت و                

 درمان

 اختصاصي دانش بنيان در سازمان غذا و دارو با رعايت قـوانين             تشکيل کميته ) ٢
مقررات ذيربط منظور هدايت، حمايت و تسهيل اخذ اسـتانداردهاي مـرتبط بـا               و

هاي دانـش بنيـان    مواد غذايي، آرايشي بهداشتي، دارو و تجهيزات پزشکي شرکت     
 و فنـاوري  نامه مربوطه ظرف مدت سه ماه در تعامل با معاونت علمـي  و تهيه آئين 

 رياست جمهوري

در اولويت قـرار دادن تهيـه و صـدور کليـه مـدارک و مـستندات الزم جهـت                    ) ٣
 بنيان با رعايت قوانين ومقررات ذيربطتسريع در فرآيند صادرات محصوالت دانش

ريزي جهت ارتقاي توان فناورانه داخلي در مـاده اوليـه، دارو، تجهيـزات                برنامه) ٤
  ها ي مختلف مرتبط با انواع ويروسهاي تشخيص پزشکي و کيت

وزارت ) ٧
  آموزش و پرورش

تدوين و اجراي بسته تحولي مهـارت آمـوزي در جهـت ايجـاد زمينـه کـسب                  ) ١
حداقل يک مهـارت بـراي هـر دانـش آمـوز و فـراهم کـردن سـازوکار مـشارکت                     

  بنيان در ارتقاي مهارت دانش آموزانهاي اقتصادي و دانش بنگاه
  کتب درسي در مقاطع مختلف با رويکرد موضوع جهش توليداصالح و بهبود ) ٢

 يمعاونت علم) ٨
و فناوري رياست 

  يجمهور

بنيان و نوپـا در همکـاري       هاي دانش   هاي شرکت   تدوين ضوابط تسهيل فعاليت   ) ١
هـاي   شـرکت  هاي مرتبط و پشتيباني اجتماعي و تبليغاتي از خرده        با ساير دستگاه  

   در ارتباط با بندهاي متناظر مذکور در اين سند بنيان، علي الخصوصموفق دانش
هاي الزم براي جلب مشارکت ايرانيان خارج از کـشور در ارتبـاط               ايجاد مشوق ) ٢

 با جهش توليد

هـاي مردمـي بـه منظـور افـزايش            هاي مولـد و حـامي نـوآوري         ايجاد مکانيزم ) ٣
  مشارکت مردم در پيشرفت کشور

  اقدام  يدستگاه مجر

وزارت ) ٩
فرهنگ و ارشاد 

  ياسالم

رتقاي سطح سرمايه اجتماعي در مسير جهش توليد از طريق فرهنگ سـازي    ا ) ١
اي و جهـت دهـي بـه نظـام سـخنگويي و               سينمايي، ادبيات داستاني و چندرسانه    

  » اثر اظهارات مقامات دولتي بر اعتماد عمومي«ارزيابي 
 تعريف بخش ويژه در جوايز ادبي، سينمايي و فرهنگي در ارتبـاط بـا موضـوع         ) ٢

رگذار فردي و اجتماعي، توليد و الگوسازي موفق از تالش گـران عرصـه     کارهاي اث 
  جهش توليد

سازمان ) ١٠
  يغات اسالميتبل

تقويت دانش و توانائي فردي و اجتماعي در خصوص ارزش کـار و توليـد، کـار         ) ١
ونـد بـا    جمعي، احترام به قانون، نظم و مسئوليت پذيري فردي و اجتمـاعي در پي             

هـاي سـرمايه انـساني و اجتمـاعي           ظور تقويت زيرساخت  هاي اسالمي به من    ارزش
 براي جهش توليد

هـاي علميـه      ارتقاي کارآمدي نهادهاي مـذهبي و اسـتفاده از ظرفيـت حـوزه             ) ٢
هـاي    خصوص روحانيون جهـادي در راسـتاي گفتمـان سـازي و توسـعه ارزش               به

  الهاي عبادت و تقرب به خداي متع مربوط به کار و توليد به عنوان يکي از شاخه
وزارت ) ١١

صنعت، معدن و 
  تجارت

هــا بــا  هــاي بــزرگ ملــي و حمايــت از همکــاري آن تقويــت نــوآوري در شــرکت
  هاي مختلف بنيان از طريق ايجاد مشوقهاي دانش شرکت

  
 يابيظارت و ارزن: ٣ماده

 را ف خوديبند مرتبط به وظا يگزارش اجران سند، ي ايمجر يها ه دستگاهيکل
  ازها بعد ن گزارشيا. ندينما  مي ارائهي انقالب فرهنگي عاليوراشرخانه يدبساالنه به 

 ي مقام معظم رهبرجهت استحضار ،ي عالي و در صورت لزوم ارائه در صحن شورايبررس
 .گردد يم   ارسال)يمدظله العال(

 ٢٤/٤/١٣٩٩  مورخ٨٣٠در جلسه  بند، ٣١ ماده و ٤ن سند مشتمل بري ا:٤ماده 
   .االجرا است خ ابالغ الزميد و از تاريب رسي به تصويگ انقالب فرهني عاليشورا

  رييس جمهور و رييس شوراي عالي انقالب فرهنگي ـ حسن روحاني
  

  ١٩/٨/١٣٩٩                                                             دش      /١٠٧٣١/٩٩رهشما
 (Ph.D)مركز  دوره دكتراي نيمه متاعمال حد نصاب نمره در پذيرش نهايي

  ها و مؤسسات آموزش عالي كشور دانشگاه
  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 
  دانشگاه آزاد اسالمي

  سازمان سنجش آموزش كشور 
  دبيرخانه شوراي عالي انقالب فرهنگي

  ستاد راهبري اجراي نقشه جامع علمي كشور
هاي بزرگ  موزش كشور و همچنين دانشگاهبنا به درخواست سازمان سنجش آ

هاي دكتراي   و به منظور اصالح نظام پذيرش در دوره١٩/٧/١٣٩٩كشور طي نامه مورخ 
 ١٧/٨/١٣٩٠ مورخ ٧٠٠ مصوبه جلسه ٥ و به استناد ماده (Ph.D)متمركز  نيمه

 نقشه جامع علمي ٦ اقدامات ملي از راهبرد كالن ٦شوراي عالي انقالب فرهنگي و بند 
كشور در خصوص استقرار نظام سنجش و پذيرش دانشجو در آموزش عالي كشور، 

ري اجراي نقشه جامع علمي كشور  شوراي ستاد راهب٦/٨/١٣٩٩ مورخ ١٣٧مصوبه 
  :شود شرح زير ابالغ مي به

ها و مؤسسات آموزش عالي كشور در پذيرش دوره دكتراي نيمه متمركز  دانشگاه«
(Ph.D) به بعد براي نمره مرحله دوم آزمون كه شامل مجموع ١٤٠٠ اختيار دارند از سال 

هاي  در رشته محل(واره  نمرات سوابق آموزشي، پژوهشي، فناوري و مصاحبه و همچنين طرح
سازمان سنجش . باشد، حدنصاب نمره براي هر كد رشته محل تعيين كنند مي) پژوهش محور

  . را اعمال نمايدآموزش كشور مكلف است در پذيرش نهايي حد نصاب مذكور
ها و ضوابط   سند سياست٦ وزارت علوم، تحقيقات و فناوري طبق مادهتبصره ـ

 مورخ ٧٧٦اجرايي حاكم بر آمايش آموزش عالي در جمهوري اسالمي ايران مصوب جلسه 
 ماه، طرح ١ شوراي عالي انقالب فرهنگي، موظف است ظرف مدت حداكثر ١٨/١٢/١٣٩٤

ها و  هاي تحصيالت تكميلي دانشگاه شجو در دورهپيشنهادي سنجش و پذيرش دان
مؤسسات آموزش عالي را براي تصويب به ستاد راهبري اجراي نقشه جامع علمي كشور 

  .»ارائه نمايد
  دبير شوراي عالي انقالب فرهنگي و رئيس ستاد ـ سعيد رضا عاملي

http://www.RRK.IR
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