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  صفحه  كنندهدستگاه اجراء  تاريخ تصويب  ) وحدت رويهاءقوانين و مقررات و مصوبات آر(عنوان مندرجات 

 

 

  تومان ۴۵۰۰تك شماره 

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

  » قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران
  ١  هيأت وزيران  ١١/١/١٣٩٩

  ابطال نامه :  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع١١٧١رأي شماره 
  ٢  سازمان بيمه سالمت ايران  ٢٩/٩/١٣٩٩   سازمان بيمه سالمت ايران٢٣/٨/١٣٩٧ـ ٥١١٣٣٢/٩٧شماره 

  هـ ٥٨١٣٩ت/٩٨٢٢٤شماره نامه  تصويب) ١(اصالح جدول پيوست موضوع بند 
  ٦/١١/١٣٩٩  ١/٩/١٣٩٩مورخ 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي  
 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي
  سازمان برنامه و بودجه كشور

٣  

  ٣  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري  ١٦/٤/١٣٩٩  )عتف(  علوم، تحقيقات و فناوريمصوبات بيست و ششمين جلسه شوراي عالي

  ٤  هيأت امناي صندوق توسعه ملي  ٢/٧/١٣٩٩  امناي صندوق توسعه ملي هيأت ٢/٧/١٣٩٩مصوبات جلسه مورخ 

  
  
  
  
  

) 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     

  
  ١١/١١/١٣٩٩                                                                 هـ ب/٨٨٣٠٦ رهشما

 نيوالمسلمين جناب آقاي دكتر روحا االسالم حجت
  راني اي اسالمياست محترم جمهورير

 ـه٥٨٢٤٤ت/١٠٦٦٤٧نامه هيأت محترم وزيران به شماره   تصويبرونوشتبازگشت به 
ها و   انواع نهادهيد داخلي تولي برايگذار هيل سرمايتسه«: ، موضوع٢٣/٠٩/١٣٩٩مورخ 

بررسي هيأت «ها و اعالم نظر مقدماتي  ، متعاقب بررسي»ي وارداتيد کشاورزيعوامل تول
الحاقي به ) ٤( و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره»و تطبيق مصوبات دولت با قوانين

   اساسيقانون) ١٣٨(و يكصد و سي و هشتم) ٨٥(قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم«
 مراتب متضمن  آن،  نامه اجرايي آيين) ١٠(و ماده» جمهوري اسالمي ايران و اصالحات بعدي

  يجه به اين جانبـ قانوني و اعالم نت ت مقرردام الزم در مهل قطعي جهت اقاعالم نظر
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

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

 و ي بخش کشاورزيور ش بهرهيقانون افزا) ٨(نکه مادهيعالوه بر ا ـ الفـ ١«
دولت مكلف است با حفظ مالكيت . . . «: دارد يمقرر مـ ١٣٨٩مصوب ي ـ عيمنابع طب

مستعد مذكور را در قالب هاي   ق انتفاع از عرصهبرداري و يا ح رهدولت، حق به
» ٢«و » ١«يها ، تبصره».در اختيار متقاضيان واجد شرايط قرار دهدطرحهاي مصوب 

ن بابت و مصرف آن و ي از ايافتيزان وجوه درين مييز درخصوص تعين ماده نيا
 ير آمده است که معوض بودن واگذايامـن وجوه احکيت اـپرداخ  عدميضمانت اجرا
 مورد يبردار رهـت وجوه مربوط به حق بهـفاع را با پرداخـانت  و حقيبردار حق بهره

نگونه ي ايزمان اجرا«ن ماده، يا» ٣«نکه طبق تبصرهيمضافاً ا ـ ب. دهد يح قرار ميتصر
دنظر يان سال پانزدهم قابل تجديگردد و مفاد آن در پا ين مييها پانزده سال تع طرح

ن ير قوانين ماده و ساي طرح، مطابق مفاد اي که مجريورتن در صيهمچن. باشد يم
 مجاز يمرتبط نسبت به اجراء تعهدات خود اقدام نموده باشد، وزارت جهاد کشاورز

 يار مجري شده، همچنان در اختتجديدنظرط ياست عرصه طرح مذکور را با شرا
 ير واگذار بيمصوبه مبن» ٢«و» ١ «يبندها» ث«ين، اجزايبنابرا» .مذکور قرار دهد

نظر به ـ ٢. قانون  است مغاير، »يت زمانيبدون محدود«و » گانيبه صورت را«ن يزم
» ج«ن را ندارد، جزءيق دامنه شمول قوانييت توسعه و تضيران صالحيأت وزينکه هيا

 ناظر به يتين و مقررات حماي قواني دادن تمامي بر تسريمصوبه مبن» ١«بند
ن امر از ي داشتن ايث خروج موضوعي، از ح»يدي تولي بر واحدهاي صنعتيشهرکها
  ». قانون استريمغات دولت بابت توسعه شمول قانون، يصالح

  فرئيس مجلس شوراي اسالمي ـ محمدباقر قاليبا

 ١٣٩٩ ماه  بهمنانزدهمپ نبهـشچهار
 

 ٢٢١٠٧ شماره ششمسال هفتاد و 
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 ٢٢١٠٧شماره                        WWW.DASTOUR.IR                         ١٥/١١/١٣٩٩روزنامه رسمي                         WWW.RRK.IR                         ٢صفحه 

  ٢٣/١٠/١٣٩٩                                                                        ٩٧٠٣٧٢٥شماره
  بسمه تعالي

  پورجناب آقاي اكبر
  مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايران رئيس هيأت

يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 
ـ ٥١١٣٣٢/٩٧ابطال نامه شماره «:  با موضوع٢٩/٩/١٣٩٩ مورخ ٩٩٠٩٩٧٠٩٠٥٨١١١٧١

رسمي به پيوست جهت درج در روزنامه »  سازمان بيمه سالمت ايران٢٣/٨/١٣٩٧
  . گردد ارسال مي

ـ مهدي دربين   مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري 
  

  ٩٧٠٣٧٢٥:     شماره پرونده١١٧١: شماره دادنامه   ٢٩/٩/١٣٩٩: تاريخ دادنامه
   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:مرجع رسيدگي

   آقاي مصطفي خيري زاده:شاكي
  سازمان٢٣/٨/١٣٩٧ـ ٥١١٣٣٢/٩٧ ابطال نامه شماره :هموضوع شکايت و خواست

  بيمه سالمت ايران
ـ ٥١١٣٣٢/٩٧ابطال نامه شماره  شاکي به موجب دادخواستي :گردش کار

را خواستار شده است و در جهت تبيين خواسته  سازمان بيمه سالمت ايران ٢٣/٨/١٣٩٧
  :اعالم کرده است که

   اداريرياست محترم هيأت عمومي ديوان عدالت" 
  با سالم و احترام

رساند معاون بيمه خدمات سالمت، سازمان بيمه سالمت ايران،   به استحضار مي
اي تصميم آن سازمان مبني بر خاتمه دادن ارائه  عنوان يک شرکت دولتي، با ارسال مرقومه به

با توجه . خدمت بيمه پايه درمان کارمندي براي کارآموزان قضايي را اعالم نموده است
اينکه شرح داليل صفحه بعد، اين تصميم مغاير قوانين و مقررات، خارج از صالحيت مقام  به

ضمناً . باشد، تقاضاي ابطال اين تصميم را دارم کننده حقوق حقه اشخاص مي مذکور و تضييع
گردد،  با توجه به اينکه ابطال دفترچه بيمه، موجب وقوع خسارات با جبران متعسر مي

ور موقت مبني بر توقف اجراي تصميم فوق و ادامه ارائه خدمات بيمه تقاضاي صدور دست
قضـات هـيأت عمـومي . نمايم پايه براي تمامي کارآموزان قضايي قوه قضاييه، را تقديم مي

ابطال  ديـوان عـدالت اداري، با سـالم و درود، در خصـوص ادله خـويش در مـورد خـواسـته
  :رسانم  استحضار آن عالي جنابان ميتصميم ياد شده، موارد ذيل را به

اساس نامه  «٣، حسب ماده )به اختصار سازمان(ـ سازمان بيمه سالمت ايران ١
، داراي شخصيت ٩/١١/١٣٩٠مصوب هيأت وزيران مورخ » سازمان بيمه سالمت ايران

 شده و در چارچوب صالحيت ديوان عدالت  تأسيسحقوقي و به عنوان شرکت دولتي
  . گيرد اداري قرار مي

طي نمودن » قانون راجع به استخدام قضات و شرايط کارآموزي«١ـ حسب ماده ٢
مطابق . باشد موفقيت آميز دوره کارآموزي شرط ضروري براي ورود به خدمت قضايي مي

 ٤ اصالحي همين قانون، کارآموزان قضايي مقرري ماهيانه معادل با حقوق پايه ٥ماده 
قانون نظام هماهنگ  «١٤ ماده ٥ و ٢هاي  فهوم در تبصرهاين م. نمايند قضايي دريافت مي

هاي شغلي و  نامه تعيين گروه آيين «٨ ماده ١ذکر شده و در بند » پرداخت کارکنان دولت
مبلغ مذکور و ضوابط محاسبه آن » ضوابط مربوط به ارتقاي گروه و تغيير مقام قضات

  . تصريح شده است
نامه اخيرالذکر سنوات   آيين٢ماده ) و(ـ مدت دوره کارآموزي به تصريح بند ٣

، از حقوق دريافتي کارآموز سهم کارمند صندوق شود ميقضايي شخص محسوب 
حتي اگر کارآموزان قضايي را مشمول . شود ميبازنشستگي کسر و سابقه کاري محسوب 

 هاي مندي کارکنان دستگاه مبني بر لزوم بهره» قانون مديريت خدمات کشوري «٨٥حکم ماده 
مندي کارآموزان قضايي  ندانيم، باز هم رويه موجود در بهره» بيمه پايه درمان«اجرايي از 

 سال گذشته، خود عرف مستقر ٣٧دانشگاه علوم قضايي از بيمه درماني طي مدت 
مندي از   و موجب تشکيل حق مکتسب و اصل انتظار مشروع براي بهرهشود ميمحسوب 

  . گردد حق داشتن بيمه درماني مي
گيرنده در سازمان، تمامي کارآموزان قضايي داراي ابالغ  ـ بر خالف ادعاي مقام تصميم٤

در صورت لزوم براي ارائه مثال . انتصاب، حکم برقراري مزايا و اعالميه حقوقي ماهيانه هستند
  . نمايم نقض اينجانب آمادگي خود، براي ارائه اصل و رونوشت اسناد ياد شده را اعالم مي

د قانوني صدور اين چنين تصميمي در مرقومه معاون سازمان ذکر نشده  ـ مستن٥
دهنده عدم آشنايي کامل مقام  قانون و شيوه نامه نشان است، اشاره گنگ به عـناوين يک

ضمناً در هيچکدام از احکام قانون . وضع کننده، با نحوه نگارش تصميمات اداري است
کارکنان قوه قضاييه امر سلبي يا ايجابي برنامه پنجساله ششم توسعه، در خصوص بيمه 

فلسفه وجودي و استناد قانوني تدوين شيوه نامه ياد شده در متن مرقومه . ذکر نشده است
هاي پايه  نيز حذف بيمه) اي سازمانهاي بيمه گر پايه شيوه نامه رفـع همپوشاني بيمه(

اون سازمان در حذف تنها مندي صرفاً از يک بيمه پايه است، که با تصميم مع مازاد و بهره
ضمناً در اين شيوه نامه هم حکمي در خصوص . بيمه پايه کارآموزان قضايي در تضاد است

  . کارآموزان قضايي به صورت ضمني يا صريح نيامده است
باشد، لذا برقراري تکليف   ـ تعيين تکليف و ايجاد حق، در صالحيت قوه مقننه مي٦

  . باشد سازمان، خارج از حيطه صالحيت و اختيارات وي ميبه وسيله معاون » ابطال دفترچه«
ـ حذف تنها بيمه پايه درمان کارآموزان قضايي، موجب نقض حق ايشان مندرج در ٧

اصل بيست و نهم قانون اساسي شده و بر خالف وظيفه ذاتي سازمان در ارائه خدمات به 
  . باشد کارکنان دولت مطابق اساسنامه سازمان مي

ستند به مواد ياد شده و داليل گفته شده، تقاضاي ابطال اين تصميم را  النهايه م
همچنين با توجه به اينکه حذف بيمه درمان کارآموزان . نمايم تقديم آن هيأت محترم مي

گردد و همچنين حق  هاي درمان به صورت آزاد به آنها مي قضايي، موجب تحميل هزينه
عالوه بر اين ابطال دفترچه . گردد ته کسر ميبيمه سهم کارمند همچنان از حقوق اين دس

و جبران جميع . گردد موجب محروميت از خدمات درماني ويژه بيمارستان دادگستري مي
باشد، تقاضامندم دستور موقت مبني بر الزام   اين خسارات غيرممکن يا بسيار مشکل مي

براي تمامي ) قبازگشت به وضع ساب(سازمان به ادامه ارائه خدمت بيمه پايه درمان 
  ". کارآموزان قضايي قوه قضاييه صادر گردد

  :   متن مقرره مورد اعتراض به شرح زير است
احتراماً پيرو مکاتبه صورت گرفته با ذي حساب و مدير کل قوه قضائيه طي " 

اي کارآموزان قضـائي   در خصوص پوشش بيمه٢٧/١/١٣٩٧ـ ٢٢٩٠٢/٩٧نامه شماره 
 و همچنين عطف به ٢/٣/١٣٩٧ ـ ٥/٤٠٩٨/٩٠٠٠شـماره و پاسخ ايشـان در نامـه 

هاي  رساند با عنايت به بررسي ، به استحضار مي٦/٦/١٣٩٧ـ ٢٢٠٠١١/٩٧نامه شماره 
الذکر که تحت  به عمل آمده و با توجه به احکام کارگزيني صادره براي افراد فوق

نان دولت عنوان کمک هزينه و فاقد شماره مستخدم و ساير موارد مرتبط با کارک
باشد، صدور دفترچه کارمندي براي اين افراد به استناد قوانين و مقررات جاري  مي

گر پايه  اي سازمانهاي بيمه نامه رفع همپوشاني بيمه قانون برنامه ششم توسعه و شيوه(
در اين رابطه خواهشمند است دستور . باشد پذير نمي امکان) ١٣٩٧مصوب مهر ماه 

اند در اسرع  ه در حال حاضر دفترچه کارمندي دريافت نمودهفرمائيد کارآموزاني ک
وقت با مراجعه به دفاتر پيشخوان نسبت به تحويل و ابطال دفاتر کارمندي خود اقدام 

توانند با پرداخت حق سرانه مصوب  الزم به ذکر است که نامبردگان مي. نمايند
  ". دفترچه بيمه ايرانيان دريافت نمايند

ايت مـذکـور مـدير کـل دفتر حقوقي و امور مجلس سازمان بيمه در پاسـخ به شـکـ
  : توضيح داده است که١٧/٢/١٣٩٨ ـ ٦٠٤٨٨/٩٨سالمت ايران به موجب اليحه شماره 

  جناب آقاي يوسفي"
   مدير محترم دفتر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

  پاسخ به دادخواست آقاي مصطفي خيري زاده : موضوع
   با سالم و احترام،

 ٩٧٠٩٩٨٠٩٠٤٢٠١٦٩٥ به شماره پرونده ١٣٩٨/ ١/ ٢٥ عطف به ابالغنامه مورخ 
ابطال «منضم به دادخواست آقاي مصطفي خيري زاده داير بر ) ٩٧٠٣٧٢٥کالسه (

تصميم سازمان بيمه سالمت ايران و صدور دستور موقت مبني بر ادامه ارائه خدمات بيمه 
موارد ذيل جهت مزيد » )ت به وضع سابقبازگش(پايه درمان براي کارآموزان قضايي 

   :گردد استحضار اعالم مي
: قانون مديريت خدمات کشوري که در مقام تعريف کارمند است) ٧(ـ طبق ماده ١

است که براساس ضوابط و مقررات مربوط، به موجب حکم  فردي: اجرائي کارمند دستگاه«
قسمت » .شود مي خدمت پذيرفته و يا قرارداد مقام صالحيت دار در يک دستگاه اجرائي به

يعني از نظر مقنن » .شود مي به خدمت پذيرفته ...«کند  اخير اين ماده صريحاً اعالم مي
در صورتي که .  که به خدمت پذيرفته شده باشدشود ميفرد، زماني کارمند محسوب 

کارآموزان قضايي پس از طي دوره کارآموزي و کسب ساير شرايط متصدي شغل قضاوت 
  . شوند لذا با توجه به مفاد اين ماده کارآموزان قضايي کارمند محسوب نمي. شوند مي

 هيأت عمومي ديوان عدالت ١٣٦٤/  ١١/  ٢١ـ ٦٤/  ٤٩ـ راًي وحدت رويه شماره ٢
نظر به اينکه مستنبط از مدلول ماده شش قانون استخدام «: دارد اداري اشعار مي

ول ماده واحده اليحه قانوني احتساب قضات و شرايط کارآموزي و مستفاد از مدل
 شوراي انقالب اسالمي ١٣٥٨/ ١١/ ٢٠سوابق خدمت دولتي کارمندان قضايي مصوب 

اين است که مدت کارآموزي قضات دادگستري از مصاديق سابقه خدمت مندرج در 
  ».....ماده واحده مزبور نيست
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 اداري نيز مدت گردد در رأي هيأت عمومي ديوان عدالت همان طور که مالحظه مي
ضمن اينکه . باشد کارآموزي قضات دادگستري از مصاديق سوابق خدمت دولتي نمي

 بيمه خدمات پايه سالمت کارآموزان قضايي، قراردادي به شرح پيوست  تأمينمنظور به
بين سازمان بيمه سالمت ايران و معاونت منابع انساني قوه قضائيه منعقد گرديد که به 

ر آموزان قضايي و خانواده و افراد تحت تکفل آنها در قالب ساير اقشار موجب مفاد آن، کا
اي صورت  اي اين افراد وقفه تحت پوشش بيمه پايه سالمت قرار گرفتند و در پوشش بيمه

لذا با عنايت به مراتب فوق، تصميم مقتضي نسبت به رد دادخواست مشاراليه . نگرفته است
  ". مورد استدعاست

 با حضور رئيس و معاونين ٢٩/٩/١٣٩٩ان عدالت اداري در تاريخ هيأت عمومي ديـو
ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از 

  :بحث و بررسي با اکثريت آراء به شـرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است
  

  رأي هيأت عمومي
 قانون ١نون الحاق چند تبصره به ماده قا ١به موجب تبصره : اوالً با توجه به اينکه

 ٩/٤/١٣٥٤ و اصالحيه مصوب ١٩/٢/١٣٤٣ مصوب استخدام قضات و شرايط کارآموزي
 ساله در حدود اعتبارات مصوب به  وزارت دادگستري مجاز است همه «: مقرر شده است

ط رشته واجد شراي تعداد مورد نياز از پذيرفته شدگان در مسابقات ورودي يا از دانشجويان 
هاي حقوق در داخل کشور انتخاب و براي ورود به دوره کارآموزي قضايي  قضايي دانشکده

مدت و نحوه کارآموزي و شرايط اشتغال بعدي آنان  ترتيب استخدام اوليه و . استخدام کند
ن قانون خواهد بود که پس از جلب نظر نامه اجرايي اي به خدمت قضايي به موجب آيين

 و آموزش عالي به تصويب وزارت دادگستري و سازمان امور اداري و  وزارت علوم
قانون استخدام نامه اجرايي  به موجب مفاد آيين : ثانياً».استخدامي کشور خواهد رسيد

ن قضايي مصوب رئيس قوه قضاييه نحوه رفتار اداري با کارآموزاقضات و شرايط کارآموزي 
هاي  نامه تعيين گروه در آيين :ثالثاً. تعيين شده استقانون استخدام کشوري مبتني بر 

شغلي و ضوابط مربوط به ارتقاي گروه و تغيير مقام قضات مصوب رئيس قوه قضاييه که 
مصوب قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت  ١٤ ماده ٥مبتني بر تبصره 

قانون مديريت خدمات  ١١٧ ماده ١فتن مقررات تبصره  و با در نظر گر١٣/٦/١٣٧٠
نامه حقوق  آن آيين  ٨ ماده ١صادر شده است در بند  ١٣٨٦مصوب سال کشوري 

تعيين و مقرر ) ٩٠عدد مبنا (کارآموزان قضايي را گروه يک و معادل پايه چهار قضايي 
عالوه کمک حداقل حقوق تعيين شده کارکنان دولت در هر سال به : ١تبصره«: داشته

. شود مندي و اوالد در صورت وجود به کارآموزان ضمن تحصيل پرداخت مي هزينه عائله
العاده شغل قضايي و حق  به کـارآموز قضايي عـالوه بـر حقوق مبنا، فوق: ٢تبصـره 

صدور حکم کارگزيني کارآموزان قضايي از سوي قوه  : رابعاً».جذب پرداخت خواهد شد
باشد، بنابراين کارآموز قضايي مستخدم دولت  استخدام اين افراد ميقضاييه نيز حاکي از 

قانون برنامه  ٧٠ماده ) ب( رديف ٢محسوب شده و با توجه به اينکه مقنن در بند 
مصوب پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران 

يي را تعيين کرده است و هاي اجرا ، حق بيمه پايه سالمت کارکنان دستگاه١٣٩٥سال 
هاي اجرايي از خدمات  اين حکم ظهور در تحت شمول قرار گرفتن کارکنان دستگاه

 معاون ٢٣/٨/١٣٩٧ـ ٥١١٣٣٢/٩٧بيمه پايه سالمت دارد، بنابراين مفاد نامه شماره 
بيمه خدمات سالمت سازمان بيمه سالمت ايران مبني بر عدم ارايه خدمات بيمه 

 قضايي، به علت مغايرت با قانون به شرح پيش گفته، مستند به سالمت به کارآموزان
 مصوب قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري ٨٨ و ماده ١٢ ماده ١بند 

  . شود  ابطال مي١٣٩٢سال 
  رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي

  
  ٦/١١/١٣٩٩                                                                 ١٢٧١٨٠/٥٨١٣٩رهشما

هـ ٥٨١٣٩ت/٩٨٢٢٤نامه شماره  بيتصو) ١(وست موضوع بند يجدول پاصالح 
  ١/٩/١٣٩٩مورخ 

  ي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک
 يوزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع
 سازمان برنامه و بودجه كشور

) ١(وست موضوع بند يجدول پ) ٢٤١ (يال) ٢٢١ (يها فينکه در ردينظر به ا
 به شرح يزان جزء فني، م١/٩/١٣٩٩هـ مورخ ٥٨١٣٩ت/٩٨٢٢٤نامه شماره  بيتصو

ر نشده است، مراتب يئت دولت است تحريد شده به مهر دفتر هييوست که تأيجدول پ
  . شود ي اصالح اعالم ميبرا

    دبير هيأت دولت ـ حسين سيمايي صراف

  جزء فني  رديف
٥,٥٦  ٢٢١  
٩,٨٨  ٢٢٢  
٧,٤١  ٢٢٣  
١٤,٨٣  ٢٢٤  
١٣,٥٩  ٢٢٥  
١٥,٧٥  ٢٢٦  
٤٦,٩٥  ٢٢٧  
٢٢,٢٤  ٢٢٨  
٣٠,٨٩  ٢٢٩  
٤,٦٣  ٢٣٠  
٤,٩٤  ٢٣١  
١,٨٥  ٢٣٢  
١,١٦  ٢٣٣  
٥,٥٦  ٢٣٤  
٤,٦٣  ٢٣٥  
٢,٧٨  ٢٣٦  
٢,٧٨  ٢٣٧  
٤,٣٢  ٢٣٨  
٢,٤٧  ٢٣٩  
٢,٤٧  ٢٤٠  
٢,٤٧  ٢٤١  

  
  ٨/١١/١٣٩٩                                                                        ١٠١٧/١٢/٣رهشما

  جناب آقاي دكتر اكبرپور
  رئيس محترم هيأت مديره و مديرعامل روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايران

  ابالغ مصوبات بيست و ششمين جلسه شوراي عالي عتف: موضوع
كه ) عتف(مصوبات بيست و ششمين جلسه شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري 

جمهور محترم رسيده، جهت استحضار و صدور دستور اقدام مقتضي جهت   تأييد رئيسبه
  .گردد درج در روزنامه رسمي كشور ارسال مي
 قانون اهداف، وظايف و تشكيالت وزارت علوم، ٣شايان ذكر است طبق تبصره ماده

س ، مصوبات شوراي عالي عتف، پس از تأييد رئي)١٨/٥/١٣٨٣مصوب (تحقيقات و فناوري 
  .االجراست هاي اجرايي الزم جمهور براي كليه مؤسسات آموزشي، تحقيقاتي و دستگاه

  دبير كل شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري ـ غالمحسين رحيمي
  

  )عتف(  علوم، تحقيقات و فناوريمصوبات بيست و ششمين جلسه شوراي عالي
شنبه  روز دو) عتف (يقات و فناوري علوم، تحقي عالين جلسه شورايست و ششميب
ل و يتشک ـ ساختمان کوثري ـ است جمهوري با حضور اعضاء در نهاد ر١٦/٠٤/١٣٩٩مورخ 
  .شود يد، که جهت اجرا ابالغ ميب رسير به تصويموارد ز
 ياست جمهوري ر١٤/١٠/١٣٩٨ مورخ ١٣١٢٥٢ بخشنامه يساز يي اجرايدر راستاـ ١

در   و)تستا (يرانيد اي ساخت و توليشگاه تقاضاي دو دوره نمايج برگزاريو با توجه به نتا
 ين عرضه و تقاضاي ارتباط بينه برقراري شده در زميي شناسايها  رفع چالشيراستا

  : مقرر شديپژوهش و فناور
 رخانهيدب«ن عرضه و تقاضا، يوند بي پيبرقرارند ي فرايبه منظور نظارت و راهبر ـ١ـ ١
 يها رتخانهوزاندگان ينما با حضور »يوند تقاضا و عرضه پژوهش و فناوري پيسامانده

 ؛ صنعت، معدن و تجارت؛ي بهداشت، درمان و آموزش پزشک؛يقات و فناوريعلوم، تحق
 ؛ي و فناوري معاونت علم؛لحس ميروهاي نيبانيدفاع و پشت؛ ي جهاد کشاورز؛روي ن؛نفت

 در ياست جمهوريشرفت ري تحول و پيهاي و مرکز همکاريي و شکوفايصندوق نوآور
  .شود ل يتشک موجود يها تيبا استفاده از ظرف عتف ي عاليرخانه شورايدب

 و ي پژوهشيها يازمندي به اعالم نيي اجرايها ب دستگاهي ترغيدر راستاـ ٢ـ ١
 يان و واحدهايبن  دانشيها ، شرکتيها، مراکز پژوهش  آنها به دانشگاهيفناورانه و واگذار

 فناورانه خود را به يازهاي ن تأمين کهييها  ساالنه به دستگاه"تستا" ي ملنشانفناور، 
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 توسط کنند، ي واگذار مانيبن  دانشيها  شرکت ويها و مراکز پژوهش و فناور دانشگاه
  .  شودء اعطايوند تقاضا و عرضه پژوهش و فناوري پيرخانه ساماندهيدب

 و نحوه انتخاب دستگاه يابي ارزيها  تستا شامل شاخصيوه نامه نشان مليش: تبصره
وند تقاضا و عرضه پژوهش و ي پيرخانه ساماندهيدبب يربوطه به تصو ميندهاي و فرايياجرا
  .رسد يم يفناور

  وياست جمهوري ري و فناوري، معاونت علميي و شکوفايصندوق نوآور ـ٣ـ ١
ها و  مشوقي و بهداشت، درمان و آموزش پزشکيقات و فناوري علوم، تحقيها خانهوزارت
د ي و تولي مطالعات، طراحي ارجاع کارهايدها از قرارداي و تضامني مالي تأمينهابسته
 يها  دستگاهي وارداتيافزار  نرميها ستميسزات و يآالت، تجه نيماشمواد، قطعات،  يشيآزما
را  ي علم و فناوريها  پارک در فناور مستقريان و واحدهايبن  دانشيها  به شرکتيياجرا
  .ندي و ارائه نمانيتدو

و با  يياجرا يها دستگاه يهمکار موظف است با عتف يعال يشورا رخانهيدبـ ٤ـ ١
ا، يمناسب، پو  جامع،يسازوکار جاديا به  اطالعات، نسبتيت فناوري از ظرفيريگ بهره

 و يي اجرايها  و فناورانه دستگاهي پژوهشيها يازمندي اطالع از نيبرا کپارچهيهوشمند و 
 احصاء شده، يها يزمنداي و فناورانه کشور به سمت نيقاتي تحقيها تيجهت دادن فعال

نفعان يار ذي تستا در اختي و مقطعيدائم شگاهينما ت را در قالبين ظرفيد و اياقدام نما
  .قرار دهد
ه و ي نسبت به تهيي اجرايها  دستگاهي با همکاري عاليرخانه شورايدب ـ ٥ـ ١

  . دي فناورانه کشور اقدام نمايها ين اطلس توانمنديتدو
  :  استان ارائه و مقرر شد١٠ ي و نوآوري فناور، علمياتيمل عيها برنامهالگو و ـ ٢
د يي منتخب ابتدا به تأ ده استان ي و نوآوري فناور، علمياتي عمليها برنامهـ ١ـ ٢

ن يق با قواني و تطبي و توسعه استان برسد و سپس به منظور بررسيزير  برنامهيشورا
ش ي و اسناد آمايش مليه سند آمان از جملي توسعه سرزميمربوطه و استقرار نظام راهبر

ن يش سرزمي، نظارت و آمايزير  به امور برنامهي عاليرخانه شوراي، توسط دبياستان
  .سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال شود

 د امورييپس از تأ ده استان منتخب، ي و نوآوريعلم، فناور ياتي عمليها برنامهـ ٢ـ ٢ 
زان ي مها،  برنامهيپوشان هم عتف از نظر ي عالي شوراي تخصصيهاونيسيدر کمادشده، ي

  .د گرددييق و تأي، تلفيبررس يي اجرايها  دستگاهيها ق با برنامهيت و تطبياولو
 د شده درييتأ  منتخباستانده  ي و نوآوريعلم، فناور ياتي عمليها برنامهـ ٣ـ ٢

 ياعتبارات پژوهشکرد  نهيها در هز  استاني، به عنوان سند باالدستي تخصصيهاونيسيکم
  .رديگ مورد استفاده قرار 

 د شده درييتأ  منتخباستانده  ي و نوآوريعلم، فناور ياتي عمليها برنامهـ ٤ـ ٢
 توسعههفتم  ساله پنج برنامهن ي در تدوها ي از وروديکيعنوان  به، ي تخصصيهاونيسيکم

  .رنديگ  قرار يربردا مورد بهره ير حوزه علم و فناور داجتماعي و فرهنگي، اقتصادي
 ،يزير  ده استان منتخب توسط امور برنامهياتي عمليها د برنامهييدر صورت تأ ـ ٥ـ ٢

 ي عاليرخانه شوراي دبي با همکار کشورسازمان برنامه و بودجهن، يش سرزمينظارت و آما
 ي و نوآوريعلم، فناور ياتين برنامه عمليه و تدوي تهيالزم برادات يو تمه يبانيعتف پشت

  .فراهم سازدها را  ر استاني سايراب
و  عتف ي عاليشورارخانه يدب و تجربه موجود در ، دانشتيبا توجه به ظرفـ ٣

در  برنامه هفتم توسعه کشور يس برش علم و فناورينو شي، پ آني تخصصيهاونيسيکم
  و باي و فرهنگي، اجتماعين برنامه هفتم توسعه اقتصاديقالب ساختار مصوب تدو

 عتف ي عاليرخانه شورايتلف در دبخ ميها در حوزهربط يذ يي اجرايها ستگاه ديهمکار
  .ن شوديه و تدويته

. دي ارائه گرد١٣٩٨ قانون بودجه سال ٩عملکرد بند ح تبصره مربوط به گزارش  ـ٤
 از متن قانون  بعديبا توجه به حذف امکان انتقال مانده اعتبارات هر سال به سال مال

 يجاد شده براي مشکالت ا و١٣٩٧ تجربه موضوع در سال ت بهيو با عنا١٣٩٩بودجه 
 يها يزان پرداختيدر نظر گرفتن مبا ن يهمچن و  اعتبارات تعهد شده تأميندر ها شرکت

  : مقرر شد١٣٩٨ و ١٣٩٧ يها  ساليانجام گرفته ط
 کل ١٣٩٩بودجه سال قانون  ٩عدم امکان اصالح بند ح تبصره با توجه به ـ ١ ـ٤
 مشمول، يها  سازمان برنامه و بودجه و شرکتي با همکاري عاليرخانه شورايدبکشور، 
 و ي و فناوريها، مراکز پژوهش ه ن دانشگايجاد تعامل بيل اي مناسب جهت تسهيراهکارها
  . را فراهم سازندين بند قانونيها به منظور جذب کامل اعتبارات مندرج در ا شرکت
 کل کشور ١٤٠٠ بودجه سال ٩د ح تبصره  بني برايشنهاديحه پيالمتن در ـ ٢ ـ٤
  : بند مذکور اضافه شودير به انتهايعبارت ز
  ."شودي بعد منتقل مين حساب جهت استمرار اقدامات مذکور به سال ماليمانده اعتبار ا" 

سسات ؤها و م  شرکتينه امور پژوهشيباتوجه به کاهش صورت گرفته در هز ـ ٥
ق و توسعه، مقرر شد ي در تحقيگذار هي ضرورت سرمات بهي و با عنا١٣٩٩ در سال يدولت

ها   شرکتينه امور پژوهشيهزش ي افزايدات الزم برايتمهسازمان برنامه و بودجه کشور 
رات يي از تغيرين به منظور جلوگيهمچن. را فراهم سازد ١٤٠٠حه بودجه سال يدر ال
کردن امکان کاهش  محدود يسازوکار مناسب برادر طول سال، مقرر شد  ينه پژوهشيهز
  . درج شود١٤٠٠حه سال ي و در الينيب شي، پ مصوبينه امور پژوهشيهز

د ييأ ارائه و مورد ت١٣٩٧ در سال ي و نوآوري علم، فناوريابي و ارزشيگزارش پا ـ ٦
  :با توجه به گزارش ارائه شده مقرر شد. قرار گرفت
 قرار ينيانه مورد بازبرخي توسط دبي علم و فناوريابيش و ارزي پايها شاخص ـ١ ـ ٦

  .ردي مورد استفاده قرار گ١٣٩٩ه گزارش سال يد در کارگروه مربوطه در تهييگرفته و پس از تأ
تا  (ي سال آت٥ افق ي براين شده با توجه به اسناد باالدستيي تعيها شاخص ـ٢ ـ ٦
  .د کارگروه مربوطه برسديي شود و به تأيگذار کپارچه و منسجم هدفيصورت  هب) ١٤٠٤

  
  ١٢/١١/١٣٩٩                                                                          ٦٠٢٤٧٠رهشما

  جناب آقاي دكتر اكبرپور
  مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايران

 مورخ ٣٩٨٩٤١ موضوع درج ابالغيه ٢٨/٧/١٣٩٩ مورخ ٤٠٣٠٦٢پيرو نامه شماره 
  هيأت امناي صندوق توسعه ملي، به پيوست٢/٧/١٣٩٩جلسه مورخ  مصوبات ٢٧/٧/١٣٩٩

 ١١/١١/١٣٩٩ مورخ ٥٩٩٨١١ و شماره ١٠/٨/١٣٩٩ مورخ ٤٢٢٦٥٢هاي شماره  ابالغيه
 هيأت امناء صندوق توسعه ٢/٧/١٣٩٩موضوع دو مصوبه ديگر از مصوبات جلسه مورخ 

قانون ) ١٦( ماده »پ«بند ) ٤(خواهشمند است در اجراي تبصره . شود ملي ايفاد مي
  .هاي توسعه كشور، دو ابالغيه اخيرالذكر در آن روزنامه درج گردد احكام دائمي برنامه

  رئيس امور اقتصاد مقاومتي و شوراي اقتصاد ـ افشين برمكي
  

  ١٠/٨/١٣٩٩                                                                            ٤٢٢٦٥٢رهشما
  اي دكتر شهيدزادهجناب آق

  رئيس محترم هيأت عامل صندوق توسعه ملي 
 هيأت امناي صندوق توسعه ملي طي ٢/٧/١٣٩٩پيرو ابالغ مصوبات جلسه مورخ 

، بدينوسيله مصوبه ديگر جلسه مزبور موضوع ٢٧/٧/١٣٩٩ مورخ ٣٩٨٩٤١نامه شماره 
 هاي ل و سود سپردهدرخواست بانك كشاورزي مبني بر بخشودگي وجه التزام عدم پرداخت اص«

  :گردد به شرح زير براي اجرا ابالغ مي» ريالي نزد بانك كشاورزي
كنندگان تسهيالت در بخش كشاورزي و صنعت  در صورتي كه وجه التزام دريافت«
گذاري صندوق توسعه ملي براساس مصوبه مراجع قانوني  هاي عامل از محل سپرده از بانك

هاي عامل، مجاز  مل با دريافت مستندات الزم از بانكربط بخشيده شده باشد، هيأت عا ذي
  ».هاي عامل مربوطه اقدام نمايد است نسبت به بخشودگي وجه التزام براي بانك
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  ١١/١١/١٣٩٩                                                                          ٥٩٩٨١١رهشما
  جناب آقاي دكتر شهيدزاده

  رئيس محترم هيأت عامل صندوق توسعه ملي 
 هيأت امناي صندوق توسعه ملي طي ٢/٧/١٣٩٩پيرو ابالغ مصوبات جلسه مورخ 

، بدينوسيله مصوبه ديگر جلسه مزبور موضوع ٢٧/٧/١٣٩٩ مورخ ٣٩٨٩٤١نامه شماره 
به شرح زير براي » ندوق توسعه ملي به صورت ريالينحوه تسويه مطالبات ارزي ص«

  :گردد اجرا ابالغ مي
شود، اقساط سررسيد شده تسهيالت ارزي  به صندوق توسعه ملي اجازه داده مي«

واحدهاي توليدي فعال بخش غيردولتي كه فاقد درآمد ارزي مكفي بوده و تا پايان سال 
 نرخ ارز سامانه معامالت الكترونيكي كنند را به صورت ريالي و براساس  تسويه مي١٣٩٩

تسهيالت گيرندگاني كه از ظرفيت اين .  در روز بازپرداخت دريافت كند(ETS)ارز 
مصوبه استفاده و بدهي سررسيد شده خود را تسويه نمايند، مشمول بخشودگي جرايم 

شوند و نرخ سود سهم صندوق توسعه ملي نيز براي آنها معادل يك درصد  ديركرد مي
  .شود يين ميتع

نامه اجرايي اين مصوبه توسط هيأت عامل صندوق توسعه ملي تنظيم و پس از  شيوه
تأييد كميسيون تخصصي نمايندگان اعضاي هيأت امناي صندوق توسعه ملي ابالغ 

  ».خواهدشد
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