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

۲۰۰

   ٩ مادهابطال : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع١٠٥٦ ـ ١٠٥٧هاي  رأي شماره
   ١٥/٧/١٣٩٤سالمت مصوب هاي  دستورالعمل اجرايي نظام رديابي، رهگيري و كنترل اصالت فرآورده

   سازمان غذا و دارورئيس
  ١  سازمان غذا و دارو  ٢٦/١٠/١٣٩٦

  داوطبان استخدام « عبارت ابطال : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع١٠٥٨رأي شماره 
 از شرايط عمومي استخدامي » دستگاههاي اجرايي باشندنبايد از مستخدمين رسمي، ثابت و پيماني

  دفترچه راهنماي سومين آزمون استخدامي متمركز دستگاههاي اجرايي كشورمندرج در 
  ١٣٩٥ در شهريور ماه 

  ٥  سازمان اداري و استخدامي كشور  ٢٦/١٠/١٣٩٦

   ٨ تبصره مادهابطال : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع١٠٥٩رأي شماره 
  ٧  دانشگاه پيام نور  ٢٦/١٠/١٣٩٦  ٢٢/٩/١٣٩١ مورخ نامه استخدامي اعضاي غير هيأت علمي دانشگاه پيام نور ينيآ

   ٢٠١٠٠٢ مصوبات شماره ابطال : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع١٠٨١رأي شماره 
   شوراي اسالمي شهر بهارستان ١٣٩٣ سال ٠١/٢١٠٢ و ١٣٩٥سال 

  درخصوص عوارض كسر و حذف پاركينگ
  ٨  شوراي اسالمي شهر بهارستان  ٢٦/١٠/١٣٩٦

 مصوبات ابطال : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع١٠٨٨ الي ١٠٨٢هاي  ي شمارهرأ
 ١٨٦١٨/١٥٠٠شوراهاي اسالمي شهرهاي سرخه، شهرضا، اصفهان و مشهد و بخشنامه شماره 

  معاون شهرسازي و معماري شهرداري اهواز درخصوص عوارض كسري پاركينگ،٢٧/٨/١٣٨٣ـ 
  ركينگحذف پاركينگ و عدم تأمين پا

شوراي اسالمي شهرهاي سرخه، شهرضا،   ٢٦/١٠/١٣٩٦
  ٨  اصفهان، مشهدـ  شهرداري اهواز

 ١٣٩٤ تعرفه سال ٥٤ مادهابطال : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع١٠٨٩رأي شماره 
  ٩  شوراي اسالمي شهر سمنان  ٢٦/١٠/١٣٩٦  شهرداري سمنان مصوب شوراي اسالمي شهر سمنان

  ١١/٩/١٣٩٦   عمومي قرآن كشوروزشمآوسعه سند راهبردي ت
ـ وزارت فرهنگ    وزارت آموزش و پرورش 

ـ و ارشاد اسالمي   وزارت علوم، تحقيقات  
ـ سازمان صدا و سيما ـ و فناوري  هاي  دستگاه 

  دولتي، عمومي و نهادهاي مردمي كشور
١١  

  
  
  
  

  ١٦/١١/١٣٩٦                                                    ٩٦/٤١٤ـ ٩٥/١٤٧١/شماره هـ
  بسمه تعالي

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

  با سالم
 ١٠٥٦ـ١٠٥٧ عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه يك نسخه از رأي هيأت

  : با موضوع٢٦/١٠/١٣٩٦مورخ 
 هاي اصالت فرآورده دستورالعمل اجرايي نظام رديابي، رهگيري و كنترل ٩ مادهابطال«

جهت درج در روزنامه رسمي »  رئيس سازمان غذا و دارو١٥/٧/١٣٩٤سالمت مصوب 
  .گردد  پيوست ارسال ميبه

   ـ مهدي دربينمديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري

          ١٠٥٦ـ١٠٥٧: شماره دادنامه     ٢٦/١٠/١٣٩٦: دادنامهتاريخ
  ٩٥/١٤٧١ ،٩٦/٤١٤:کالسه پرونده

  يادار عدالت وانيد يعموم أتيه :يدگيرس مرجع
 يمحمد شاه محمد انيآقا وکالت با الر يراست يالملل نيب شرکتـ ١ :يشاك

 يآقا التـباوک) خاص سهامي (ناـيد ييذاـغ عيناـص رکتـشـ ٢ پرتو اـدرضيحم و
  نگهبان رهادـف

 و يريرهگ ،يابيرد نظام يياجرا دستورالعمل ابطال :خواسته و تيشکا موضوع
 دارو و غذا سازمان سيرئ ١٥/٧/١٣٩٤ مصوب سالمتهاي  فرآورده اصالت کنترل
  ٣١/٧/١٣٩٤ ـ ٣٣٠٨٤/٦٥٨ شماره نامه موضوع

 شرکت از وکالت به پرتو درضايحم و يمحمد محمدشاه انيآقا ـ الف: کار گردش
 ،يابيرد نظام يياجرا دستورالعمل ابطال يدادخواست موجب به الر يراست يلالمل بين
 و غذا سازمان سيرئ ١٥/٧/١٣٩٤ مصوب سالمتهاي  فرآورده اصالت کنترل و يريرهگ
 نييتب جهت در و شده خواستار را ٢١/٧/١٣٩٤ ـ ٣٣٠٨٤/٦٥٨ شماره نامه موضوع دارو

  :کهاند  کرده اعالم خواسته

 ١٣٩٦ماه  اسفند و دوم بيست شنبه سه
 

 ٢١٢٦٨ شماره چهارمسال هفتاد و 

)١٠٣١( 
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  )يعموم أتيه (يادار عدالت وانيد محترم استير«
 و يواردات يکاالها يريرهگ و ييشناسا خصوص در ديدار استحضار يجنابعال: الف

 هر يبراکننده  ديتول توسط کاال هر يبرا يانحصاراي  شناسه د،يتول مبدا از داخل، يديتول
 در زين ما قانونگذار. سازد  ميممکن را آن يريرهگ که شود  ميدرج کاال بسته يرو کاال
 ليذ ٣تبصره جمله از نيقوان يبرخ در مجلس و داشته توجه مهم نيا به مقررات يبرخ
 اشاره مهم نيا به ١٣٩٢ مصوب  ارز و کاال قاچاق با مبارزه قانون ٢٧ ماده و) ۱۳ (ماده
 توسط »نامه آيين «قالب در آن يياجرا کار و ساز بيتصو به منوط را آن ياجرا و کرده

 موجب به ،يقانون فيتکل نيا. است کرده »وزيران هيأت «و »تجارت و معدن صنعت، وزارت«
 قانون)  ۱۳ (ماده موضوع کاال يريرهگ و کاالهاي  شناسه «به موسوم يياجرا نامه آيين
 ٢٣/٦/١٣٩٥ ـ ٧٥٦٤٢ نامه موضوع» ١٧/٦/١٣٩٥ مصوب ارز و کاال قاچاق با مبارزه

 يبرا فيتکل نييتع و تبصره نيا صراحت رغم يعل. ديرس انجام به »وزيران هيأت«
 ليذ تبصره (ارز و کاال قاچاق با مبارزه قانون در تجارت و معدن ،صنعت وزارت و وزيران هيأت
 نظام«يياجرا دستورالعمل يط ٢١/٧/١٣٩٤ در دارو و غذا سازمان ،١٣٩٢ سال در) ١٣ ماده
ـ ٣٣٠٨٤/٦٥٨ شماره نامه موضوع »سالمتهاي  فرآورده اصالت کنترل و يريرهگ يابيرد  
 که نموده ١/٨/١٣٩٤ خيتار از کشور سطح در نآ ياجرا و مقررات وضع به اقدام ٢١/٧/١٣٩٤
 يفن تهيکم و دارو و غذا سازمان سيير (آن واضع اراتياخت حدود از خارج مختلف جهات از

  . است باطل جهينت در و بوده) سازمان نيا اصالت کنترل و يريرهگ ،يابيرد نظام
 کاال قاچاق با رزهمبا قانون) ۱۳ (ماده ليذ ٣ تبصره درـ ١ :مرتبط يقانون مقررات  :ب

 و معدن صنعت، وزارت توسط ماده نيا يياجرا نامه آيين«: است شده مقرر صراحتاً ارز و
 ييکاال تياولوبندي،  زمان لحاظ با آن عضو يياجرا يها دستگاه و ستاد يهمکار با تجارت

 هر يفن يازهاين صيتخص نحوه و کاال يرو بر يريرهگ شناسه و کاال شناسه نصب روش و
 ماده در نيهمچن. »رسد  ميوزيران هيأت بيتصو به و شود  ميهيته ماه سه ظرف تگاه،دس
 با مبارزه قانون) ۱۳ (ماده موضوع کاال يريرهگ و کاالهاي  شناسه يياجرا نامه آيين  ١٩

 وزيران هيأت ٢٣/٦/١٣٩٥ ـ ٧٥٦٤٢ نامه موضوع ١٧/٦/١٣٩٥ مصوب ارز و کاال قاچاق
 ت،يمالک انتقال عبور، رمز و يکاربر نام صيتخصها،  شناسه ثبت يندهايفرآ«: شده مقرر
 سامانه در نامه آيين نيا در مذکورهاي  تيفعال ريسا وها  يگواه وها  شناسه استعالم پاسخ
 ٢٠ ماده در ادامه در. باشد  ميگانيرا صورت به مرتبطهاي  سامانه گريد و تجارت جامع
 نامه آيين نيا ياجرا مسئول] تجارت و معدن صنعت، وزارت[ وزارت«: است آمده نيچن
 در. »کند گزارش وزيران هيأت و ستاد به ساالنه را آن ياجرا روند است موظف و بوده

 نامه آيين: است شده مقرر زين ارز و کاال قاچاق با مبارزه قانون ٢٧ ماده ليذ ٢ تبصره
 مصرف مجوز استعالم يبرا کاال از الزم زانيم و اجراء يچگونگ مورد در ماده نيا يياجرا
 و معدن صنعت، ،يپزشک آموزش و درمان بهداشت،هاي  وزارتخانه شنهاديپ با يانسان

 قانون نيا شدن االجراء الزم خيتار از ماه سه ظرف حداکثر و شود يم هيته ستاد و تجارت
  .رسد  ميوزيران هيأت بيتصو به

 موارد به توجه با: نونقا با تيشکا موضوع دستورالعمل رتيمغا جهات و اتيدفاع: ج
 ليذ ٣ تبصرهـ ١ :است قانون ريمغا ليذ جهات از عنه معترض دستورالعمل گفته، شيپ

 همان يعني ١٣ ماده يياجرا نامه آيين هيته مرجع ارز و کاال قاچاق با مبارزه قانون ١٣ ماده
 آن لحا. است کرده اعالم تجارت و معدن صنعت، وزارت را کاال يريرهگ و ييشناسا نظام
 سازمان اطالعات يفناور و آمار رکليمد متنکننده  هيته عنه، معترض دستورالعمل در که
 مرجع ارز، و کاال قاچاق با مبارزه قانون ٢٧ ماده ليذ ٢ تبصره درـ ٢ .است دارو و غذا
 و معدن صنعت، وزارت يهمکار با بهداشت وزارت «،٢٧ ماده يياجرا نامه آيين هيته

 نييتع »وزيران هيأت «آن بيتصو و وضع مرجع و »قاچاق با زهمبار ستاد و تجارت
 و آمار رکليمد متنکننده  هيته عنه، معترض دستورالعمل در که آن حال. است شده
 و دارو و غذا سازمان سيير آن،کننده  بيتصو مقام و دارو و غذا سازمان اطالعات يفناور
 به ،يوانگه. است شده اعالم سازمان نيا اصالت کنترل و يريرهگ ،يابيرد نظام يفن تهيکم

 از هدف ،١٣٩٢ سال مصوب ارز و کاال قاچاق با مبارزه قانون ٢٧ ماده ليذ تبصره صراحت
 و اجراء يچگونگ مورد در «صرفاً قانون همان ٢٧ ماده ليذ) ب (بند موضوع نامه آيين وضع

 در هک يگريد هدف نه و است »يانسان مصرف مجوز استعالم يبرا الزم زانيم
 ١٣ ماده ليذ ٣ تبصره درـ ٤ و ٣. است شده اجرا و دنبال عنه معترضٌ يياجرا دستورالعمل

 ،»کاال يريرهگ و ييشناسا نظام« بيتصو مرجع ادشدهي قانون ٢٧ ماده ليذ ٢ تبصره و
 اعتراض مورد دستورالعمل در يول شده، نييتع »نامه آيين «قالب در هم آن وزيران هيأت
. باشد  ميزين ارز و کاال قاچاق با مبارزه قانون قانونگذار هدف و مقصود با ريمغا آن مفاد که
 کنترل و يريرهگ ،يابيرد نظام يفن تهيکم و دارو و غذا سازمان سيير ب،يتصو مرجع: اوالً

 ج بند. است شده بيتصو يادار دستورالعمل قالب در: اًيثان و شده اعالم سازمان نيا اصالت
 زين ١٣٨٩ مصوب ران،يا ياسالم يجمهور توسعه پنجم برنامه قانون ١٠١ ماده ليذ
 که کرده نييتع دولت را کاال شناسه درخصوص مقرره هرگونه وضع مرجع صراحت به

 فيتکل توجه بدون و راساً تواند  نميارگانها از کي هر ن،يبنابرا و دارد وزيران هيأت در ظهور
 در نکهيا با ـ ٥. آورد عمل به خصوص نيا در ياقدام وزيران هيأت مصوبه اخذ و يقانون

 قاچاق با مبارزه قانون) ۱۳ (ماده موضوع کاال يريرهگ و کاالهاي  شناسه يياجرا نامه آيين
 ارز و کاال قاچاق با مبارزه قانون ١٣ ماده در زين و ١٧/٦/١٣٩٥ مصوب ارز و کاال

 در ،است شده فيتکل نييتع مطلق و يکل طور به خدمات و کاالها همه درخصوص
 نيا در کههايي  فرآورده يبرخ يبرا قانونگذار حيصر حکم برخالف شده ادي دستورالعمل
 نامه آيين و قانون خالف البته و خاص طور به شده دهينام »محور سالمت «دستورالعمل

 دستورالعمل نيا وضع از هدف رسد  مينظر به. است شده فيتکل نييتع قانونگذار، موردنظر
 مواد با مرتبط يکاالها يبرا فيتکل نييتع خاص، طور به دارو، و ذاغ سازمان توسط
 قانون ٢٧ ماده ليذ ٢ تبصره  وضع از هدف که آن حال. است بوده يبهداشت و ييدارو

 مجوز استعالم يبرا الزم زانيم و اجراء يچگونگ مورد در «صرفاً ارز و کاال قاچاق با مبارزه
: است آمده ٢٧ ماده ليذ) ب (بند در که، آن چه. يگريد هدف نه و است »يانسان مصرف

 و يشيآرا ،يدنيآشام ،يخوراکهاي  فرآورده و مواد شامل مکشوفه يکاال که يصورت در«
 يانسان مصرف مجوز استعالم به نسبت است مکلّفکننده  يدگيرس مرجع باشد، يبهداشت
 روز ده ظرف است موظف يپزشک آموزش و درمان بهداشت، وزارت و اقدام مذکور، يکاالها

  ». ...دهد پاسخ استعالم نيا به
 مقرر مزبور، ماده ياجرا وهيش مورد در ٢٧ ماده ليذ دو تبصره در ادامه در

 يبرا کاال از الزم زانيم و اجرا يچگونگ مورد در ماده نيا يياجرا نامه آيين«: است شده
 ،يپزشک آموزش و رماند بهداشت،هاي  وزراتخانه شنهاديپ با يانسان مصرف مجوز استعالم
 حداکثر و شود  ميهيته] ارز و کاال قاچاق با مبارزه ستاد [ستاد و تجارت و معدن صنعت،
 انيب به. »رسد  ميوزيران هيأت بيتصو به قانون نيا شدناالجرا  الزم خيتار از ماه سه ظرف

 صدر در ب،يتصو و وضع مستند عنوان به که ١٣٩٢ قاچاق با مبارزه قانون ٢٧ ماده گر،يد
 احراز و يبررس يبرا کاال شيآزما به مربوط اساساً است شده انيب عنه معترض دستورالعمل

 يطرح يبرا که اعتراض مورد دستورالعمل به يارتباط و است يانسان مصارف تيقابل
 ١٩ ماده در نکهيا وجود با ـ ٦. ندارد شده، اجرا و بيتصو »اصالت طرح «به موسوم
 ،است شده اعالم گانيرا کاال يريرهگ نظام به مربوط خدمات هيکل صراحت، به نامه آيين

 بر اصالت طرح به موسوم طرح ياجرا نهيهز اعتراض، مورد دستورالعمل ٩ ماده در يول
 خدمات ارائه تعرفه و نهيهز «که شده اعالم و گرفته قرار پروانه صاحب يشرکتها عهده
] دارو و غذا سازمان اصالت کنترل و يريرهگ ،يابيرد نظام يفن تهيکم [تهيکم توسط

 »فيتعار «کي ماده بنابر. »شود  ميابالغ سازمان استير دييتأ از پس شنهاد،يپ
 نيا در که اصالت کنترل و يريرهگ ،يابيرد نظام يفن تهيکم« ت،يشکا مورد دستورالعمل

 آن يااجر حسن بر نظارت و ضابطه نيا ياجرا منظور به شود،  ميدهينام »تهيکم «ضابطه
 از شيپ مزبور تهيکم که نجاستيا جالب. »شود  ميليتشک دارو و غذا سازمان حوزه در

 نموده يدستورالعمل بيتصو به اقدام ت،يشکا مورد دستورالعمل ١٠ ماده طبق بر وجود،
 استحضار يعموم أتيه فاضل قضات ـ ٧. شود ليتشک آن، ياجرا يبرا بوده قرار خود، که

 افتيدر«١٣٨٠ مصوب دولت يمال مقررات از يبخش ميتنظ قانون ٤ ماده وفق که دارند
 توسط يحقوق و يقيحق اشخاص از عنوان هر تحت خدمات اي و کاال وجه، هرگونه

 مربوط يقانون مقررات در که يموارد از ريغ يدولت يشرکتها و مؤسساتها،  وزارتخانه
 معامالت هيکل قبال رد يجنس و ينقد کمک و ايهدا اخذ نيهمچن. شود  مياي شده نيمع
 و يدولت يشرکتها و يدولت مؤسسات وها  وزارتخانه توسط يخارج  و يداخل از اعم

 آنها بر قانون شمول که ييشرکتها و مؤسسات ،يدولت ريغ يعموم ينهادها و مؤسسات
 در نيا. »باشد  ميممنوع هستند خاص نيقوان تابع اي و است نام حيتصر اي نام ذکر مستلزم

 دارو و غذا سازمان يعمل هيرو و ت،يشکا مورد دستورالعمل ٩ ماده مطابق که تاس يحال
 حساب به موکل يادعا به و دهيگرد افتيدر يمبلغ اصالت طرح برچسب هر الصاق يبرا

 که شود  ميزيوار نينو اقتصاد بانک در يفخرآباد يحسن رضايعل نام به يفرد يشخص
 مشخص اساساً و دهد  ميليتشک را ينجوم رقم کي کشور سطح در مبالغ نيا جمع

 و بوده يقانون متن چه براساس ينجوم هيسرما نيا ليتشک و وجوه نيا افتيدر ستين
 .شود  مينهيهز يمجوز چه با و ياشخاص چه توسط چگونه، کجا، هنگفت مبلغ نيا نکهيا

 چرا باشد،  ميکاال واردات عوارض و اتيمال جزء اصالت، برچسب نهيهز که گفت توان نمي
 ريسا و مصوب نيقوان همه که يقانون عنوان به ياساس قانون کي و پنجاه اصل براساس که

 موجب به مگر شود  نميوضع اتيمال نوع چيه «باشد، آن با منطبق ديبا يداخل مقررات
 پر. »شود  ميمشخص قانون موجب به ياتيمال فيتخف و يبخشودگ و تيمعاف موارد. قانون
 نديفرا يط که است ياسالم يشورا مجلس مصوبات ،»قانون «زا منظور که است واضح

. باشد قانون به مستند ديبا يوجه هر افتيدر نکهيا گريد نکته. گردد  ميبيتصو يمشخص
 مقررات در يحت و نداشته وجود يقانون متن چيه اصالت طرح خصوص در که يحال در
 خدمات و کاال شناسه دماتخ و بندي طبقه يمل نظام يياجرا نامه آيين جمله از يقبل

 از نهيهز افتيدر و خصوص نيا در زين ١٣٨٨ در آن هياصالح و ١٣٨٦ مصوب
 قانون، طبق که است نيا نه مگر. است شدهن وضع يحکم واردکنندگان و دکنندگانيتول
 در ديبا يوجه هر کرد نهيهز عالوه به باشد؟) خزانه (دولت صندوق به ديبا يزيوار هر

 از يافتيدر يارديليم وجوه کرد نهيهز نحوه و مستند که يحال در دباش مشخص قانون
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 مطابق گفت ديبا راستا نيهم در ـ ٨. است يقانون حکم بدون و مبهم اصالت طرح بابت
 نيا ياجرا از حاصل مبالغ هيکل«: ارز و کاال قاچاق با مبارزه قانون ٧٧ ماده ليذ تبصره
 يوصولهاي  مهيجر و يضبط ليوسا قاچاق، ارز و کاال فروش از يناش وجوه ليقب از قانون

 موضوع وجوه که يحال در. »گردد مي زيوار کشور کل يدار خزانه نزداي  ژهيو حساب به
 طرح نام به مشابه يقبل طرحـ ٩. شود  نميزيوار کل يدار خزانه حساب به دستورالعمل

 ٢٨/٧/١٣٩٢ رخمو نامه يط تجارت معدن صنعت، ريوز ميمستق دستور به که بود شبنم
 اصالت، طرح کردن نيگزيجا و قانون زدن دور با دارو و غذا سازماني ول. شد باطل و لغو

 ارز و کاال قاچاق با مبارزه قانون ١٣ ماده ليذ ٢ تبصره در که يياجرا وهيش و ريوز دستور
 رشارس سود تواند  ميآن علل از يکي موکل اظهار به بنا که نموده لغو زين را شده بيني پيش
 مقررات يبرخ به عنه معترض دستورالعمل يابتدا درـ ١٠. باشد اصالت طرح ياجرا از يناش
 موضوع به يارتباط کي چيه که است شده اشاره دستورالعمل بيتصو مستند عنوان به يقانون

 ٢٧ و ١٣ ماده يعني مقررات نيا بلکه. ستين وجه افتيدر و بيتصو مجوز و نداشته
 وضع در دارو و غذا سازمان تيصالح عدم و بودن يرقانونيغ ديمو ن،يشيپ مطالب مطابق

 وزيران هيأت توسط نامه آيين بيتصو به صراحت به مقررات نيا در رايز. دارد دستورالعمل
 وضع و بيتصو يراستا در دارو و غذا سازمان متوجه را يفيتکل و است شده اشاره

 ارز و کاال قاچاق با مبارزه قانون يانونق مقرره نيآخر ،يوانگه. است ننموده دستورالعمل
 کاال يريرهگ و کاالهاي  شناسه يياجرا نامه آيين و آن ٧٧ و ١٣ مواد ژه،يو به ١٣٩٢
 و ١٩ مواد زين و ١٧/٦/١٣٩٥ مصوب ارز و کاال قاچاق با مبارزه قانون) ۱۳ (ماده موضوع

 مجوز اصالت، طرح هباي  اشاره چيه گفته، شيپ مواد در که است مزبور، نامه آيين ٢٠
  . است نداشته دست نيا از يموارد و واردکننده اي ديتول از وجه افتيدر دارو، و غذا سازمان

 وزارت نظارت و کنترل و نظارت لزوم و طرح بودن گانيرا به صراحت به برعکس
 اي اصالت طرح به موسوم يطرح بيني پيش اساساًـ ١١. دارد اشاره تجارت و معدن صنعت،
 هر يبرا برچسب نيا رايز. شود  نمي  کاال قاچاق مانع عنوان چيه به اصالت برچسب الصاق
 يرو شده نصب چسب بر که ستين طور نيا نمونه، يبرا. ستين يانحصار صورت به کاال

  ملصق برچسب اگر. باشد کاال اي محصول همان يانحصار و مختص کاال، اي محصول کي
 گريد محصول يرو شکل همان به را آن توان  ميشود، برداشته محصول کي يرو شده
 محصول تيهو و نبوده ياختصاص و يانحصارها،  برچسب اطالعات که، چرا. کرد الصاق
 يکاغذ هر يرو توان  ميکه است يمهر همانند يفعل برچسب واقع در. ستين احراز قابل
 اصالت چسببر الصاق و نصب با نکهيا بر يمبن دارو و غذا سازمان يادعا نيبنابرا. زد
 همان به اختصاص برچسب هر رايز باشد؛  نميحيصح کرد يابيرد يمکان هر در را کاال توان مي
 در آن يتقلبهاي  نمونه يحت ،يکنون تيوضع در بلکه ندارد شده نصب آن يرو که ييکاال
 که يحال در. کرد نصب ييکاال هر يرو توان  ميو باشد  ميدسترس در و شده عرضه بازار
 فراهم را دستورالعمل نيا بيتصو »اهداف «عنه معترضُ يقانون ريغ دستورالعمل ٢ ماده در

 ،يابيرد نظام نمودن مند ضابطه يبرا يقانون و منظم دار،يپا من،يا ياصول و طيشرا «آوردن
 و بيتصو با عمل در وجه چيه به که کرده شمارش »ها فرآورده اصالت کنترل و يريرهگ
 از که ييشرکتهاـ ١٢. ستين و نبوده يدسترس قابل يقانون ريغ دستورالعمل نيا وهيش
 برهه در اي يهمگاند  شده اعالم کاال اصالت طرح يمجر عنوان به دارو و غذا سازمان يسو
 اساساً نکهيا اياند  شده سيتأس) ١٣٩٣ سال (دستورالعمل نيا متن هيته به کينزد يزمان
 يموضوعات گنجاندن و شرکت موضوع رييتغ به اقدام سال نيا در يول شده جاديا  تر، شيپ

 اصالت کنترل و يريرهگ ،يابيرد نظام ياجرا و کاال اصالت برچسب طرح ياجرا رينظ
 پارس مد دانا شرکت نمونه يبرا .اند کرده خود اساسنامه موضوع در محور سالمت يکاالها

 در يعني ١٩/١١/١٣٩٣ در و سيتأس يدندانپزشک زاتيتجه واردات موضوع با ١٣٨٧ سال در
 رييتغ ... و اصالت طرح ياجرا به را خود موضوع اعتراض، مورد دستورالعمل متن هيته زمان
 نهيزم در تخصص و يدندانپزشک زاتيتجه واردات نيب يارتباط چه يراست به. است داده
 انطباق اي شرکت سيتاس يهمزمان نيا ايآ مقام يعال قضات است؟ اصالت طرح ياجرا
 به يدسترس و کند  نميشائبه جاديا دستورالعمل نيا وضع با يمحدود يشرکتها تيفعال

  سازد؟  نميناممکن را گفته شيپ شده اعالم و يشعار اهداف
 رتيمغا بودن محرز يبرمبنا امر تيفور و ضرورت وجود جهت به انيپا در

 قطع طور به که شده زيوار يشخص حساب به حاصله وجوه نکهيا و قانون با دستورالعمل
 متعذر و رممکنيغ آن استرداد ،يافتيدر مبالغ بودن يقانون ريغ و ينجوم به توجه با

 در ميتصم اتخاذ زمان تا اعتراض مورد دستورالعمل ياجرا ادامه نکهيا به نظر. بود خواهد
 حکم و ١٣٩٥ مصوب نامه آيين گرفتن دهيناد عمالً يادار عدالت وانيد يعموم أتيه

 يرقانونيغ روند ادامه واقع در و ارز و کاال قاچاق با مبارزه قانون ٢٧ و ١٣ مواد حيصر
 ضرورت و تيفور نظر به لذا باشد،  ميشده عنوان يشرکتها توسط حاصله وجوه ليتحص
 طرح به موسوم اعتراض مورد دستورالعمل ياجرا موقت دستور صدور يتقاضا است، محرز امر

   ».استدعاست مورد عنه معترض تورالعملدس ابطال ز،ين ادشدهي جهات به بنا. دارم اصالت
 يحقوق امور و اتيشکا به ييپاسخگو ،يبازرس دفتر رکليمد مذکور، تيشکا به پاسخ در
  :که است داده حيتوض ٢٦/٢/١٣٩٦ ـ ١٩٨٧١/٦٦١ شماره حهيال موجب به دارو و غذا سازمان

 ين تأمسازمان نيا و يپزشک آموزش و درمان بهداشت، وزارت ريخط فهيوظـ ١«
 و ورود امر در مراقبت آن الزامات از يکي راستا نيا در که است يعموم بهداشت سالمت
 ياستانداردها تيرعا با يقانون قيطر از محور سالمت يکاالها و دارو عيتوز و عرضه
 ،يپزشک امور مقررات به مربوط قانون جمله از مربوط يقانون احکام در لذا. است يبهداشت
 مواد قانون آن، يبعد اصالحات و ١٣٣٤ مصوب يدنيآشام و ينخورد مواد و ييدارو

 قانون و آن يياجرا نامه آيين و ١٣٤٦ مصوب يبهداشت و يشيآرا و يدنيآشام ،يخوردن
 فهيوظ بر ١٣٦٧ مصوب يپزشک آموزش و درمان بهداشت، وزارت فيوظا و التيتشک

 ديتاک محور متالس يهاکاال و دارو عرضه و عيتوز ورود، نديفرآ بر سازمان نيا نظارت
 عنوان تحت يياجرا دستورالعمل مهم، فهيوظ نيا ياجرا حسن ياقتضا به. است شده

 ديگرد ابالغ و نيتدو »محور سالمتهاي  فرآورده اصالت کنترل و يريرهگ ،يابيرد نظام«
 ينيبازب لزوم به توجه با. دارد قرار زين ينظارت مراجع طرف از اشکال و راديا مورد که
 اصالت کنترل و ريرهگ ،يابيرد نظام ديجد دستورالعمل ١٣٩٤ سال در زبورم ورالعملدست

 قاچاق با مبارزه قانون در است ذکر به الزم. شد ابالغ و نيتدو محور سالمتهاي  فرآورده
 زين کاال يريرهگ و يگذار شناسه بحث به ١٧ و ١٣ مواد در زين ١٣٩٢ مصوب ارز و کاال

 عنوان به زين يقانون مواد نيا به شده ادي دستورالعمل در ليدل نيهم به و شده پرداخت
  .است شده استناد يقانون مستند
 و صدور يبرا يقانون مستند و ارياخت فقدان يشاک توسط شده مطرح ادله از يکيـ ٢
 قانون) ٢٧ (و) ١٣ (مواد که است کرده اشکال طرح جهت نيا در و بوده دستورالعمل ابالغ

 نيا در. است تجارت و معدن صنعت، وزارت فيتکل به مربوط ارز و کاال قاچقا با مبارزه
 جاديا توسعههاي  برنامه يدائم احکام قانون) ٧ (ماده) پ (بند در که مستحضرند خصوص
 يپزشک آموزش و درمان بهداشت، وزارت عهده بر حيتصر به آن به مربوط ضوابط و سامانه
 و عرضه ع،يتوز ،يساز رهيذخ ،يتجار واردات ههرگون«: دارد  ميمقرر و شده بيني پيش
 يمکملها ،يسنت و يعيطب ،)کيولوژيب (يستيز مواد واکسن، ،ييدارو يکاالها فروش
 يريرهگ سامانه در که يپزشک زاتيتجه و ملزومات و ييغذا ،يبهداشت ،يشيآرااي،  هيتغذ
 کند،  مياعالم يپزشک آموزش و درمان بهداشت، وزارت که يضوابط طبق اصالت کنترل و

 ارز و کاال قاچاق با مبارزه قانون مطابق مجرم با و شود  ميمحسوب جرم باشد نشده ثبت
  » .شود مي برخورد ٣/١٠/١٣٩٢ مصوب

 مربوط مقرارت و نيقوان شده ادي دستورالعمل ياصل مستند فوق نکته از نظر صرف
 با مبارزه قانون از شده ادي مواد به استناد يطرف از. است فوق شرح به بهداشت وزارت به

 يبرا زين يگريد يقانون يتهايظرف که است بوده مهم نيا توجه جهت در ارز و کاال قاچاق
 و معدن صنعت، وزارت عمل موردهاي  سامانه به سازمان نيا يتخصص سامانه شدن متصل
 ،مذکور نامه آيين ١٨ ماده ژهيبو مزبور قانون ١٣ ماده يياجرا نامه آيين به توجه با تجارت
 است شده مطرح زين جمهور سيرئ يحقوق معاونت در موضوع عالوه به. است شده فراهم

 معدن صنعت، وزارت سازمان، نيا ندگانينما نيماب يف مشترک جلسه ليتشک متعاقب که
 يحقوق معاونت در يحکومت راتيتعز سازمان و ارز و کاال قاچاق با مبارزه ستاد تجارت، و
 ديگرد صادر شده ادي معاونت ١٤/٩/١٣٩٥ ـ ١١٢٤٥١/٣١١٢٨ مارهش نامه جمهور، سيرئ
 يناف را مذکور قانون) ١٣ (ماده و داشته ديتاک سازمان نيا سامانه تيفعال تداوم بر که
  .است ندانسته دارو و غذا سازمان ياختصاص سامانه تيفعال

 و يخوردن مواد ،ييدارو ،يپزشک امور مقررات به مربوط قانون) ١٤ (ادهم براساسـ ٣
 ،يشگاهيآزماهاي  فرآورده رينظ کيولوژيبهاي  فرآورده نوع هر ورود ١٣٣٤ مصوب يدنيآشام
 آموزش و درمان بهداشت، وزارت اجازه به منوط دارو و ييدارو هياول مواد ،ييغذا مواد
 مصوب يبهداشت و يشيآرا ،يدنيآشام و يخوردن مواد قانون در يطرف از. است يپزشک
 نيا واردکنندگان و کنندگان عرضه دکنندگان،يتول يبرا يفيتکال و الزامات ١٣٤٦

  .است شده بيني پيش محصوالت
 يپزشک آموزش و درمان بهداشت، وزارت فيوظا و التيتشک قانون) ١ (ماده مطابق

 و يدرمان ،يبهداشت خدمات به مربوط ياستانداردها اعالم و نييتع زين ١٣٦٧ مصوب
 اعمال و آنها عرضه و ساخت و ... و يبهداشت ،يدنيآشام ،يراکخو مواد و ييدارو محصوالت

 ورود، مربوط ضوابط نييتع و) ١٣ و ١٢ ،١١ يبندها (آنها بر تيفيک کنترل و نظارت
 ،يپزشک زاتيتجه ،يدنيآشام ،يخوراک مواد و داروها مصرف و صدور ،ينگهدار ساخت،

 ديترد يب. است محسوب وزارتخانه نيا حيصر فيوظا از) ١٧ بند( ... و يبهداشت و يشيآرا
 IT يبسترها و تهايظرف از يريگ بهره بدون ينظارت و يتيحاکم فهيوظ نيا قيدق اعمال
 فيوظا ياجرا حسن جهت در نظر مورد سامانه جاديا راستا نيا در. ستين پذير امکان

 تسالم و ييغذا تيامن شتريب چه هر  تأمينآن جهينت که قيدق نظارت اعمال و سازمان
 با منطبق بلکه نداشته مقررات و نيقوان با يرتيمغا چيه تنها نه و بوده باشد،  ميمردم
 تيشکا که دييفرما  ميمالحظه فوق مراتب به نظر. باشد  ميمزبور نيقوان در مقرر اهداف
 يرأ صدور هذايعل. است مردود و بوده الزم يقانون مستند و يحقوق يمبنا فاقد يشاک
 يآباد يعباس محمد يآقا جناب ضمناً. باشد  ميتقاضا مورد يشاک ستدادخوا رد بر يمبن
  ».گردد  مييمعرف حضور به موضوع يريگيپ جهت دفتر نيا ندهينما عنوان به
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) خاص سهامي (نايد تهران ييغذا عيصنا شرکت از وکالت به نگهبان فرهاد يآقا) ب
 اصالت کنترل و يريرهگ ،يابيرد نظام يياجرا دستورالعمل ابطال يدادخواست موجب به

 شماره نامـه مـوضوع دارو و غـذا سازمان سيرئ ١٥/٧/١٣٩٤ مصوب سالمتهاي  فرآورده
  :که است کرده اعالم خواسته نييتب جهت در و شده خواستار را ٢١/٧/١٣٩٤ ـ ٣٣٠٨٤/٦٥٨
 جهت هستند، مستحضر مقام آن که: رساند  مييعال مقام آن استحضار به احتراماً«

 بر کاال هر يبرااي  شناسه  دکنندگانيتول ،يواردات و يداخل ديتول يکاالها ييشناسا و يريرهگ
 و ۱۳ ماده ٣تبصره در و قرارگرفته زين قانونگذار توجه مورد امر نيا که کنند  مينصب آن يرو

 موکول را آن ياجرا و پرداخته آن به ١٣٩٢ مصوب  ارز و کاال قاچاق با مبارزه قانون ٢٧ ماده
 به زين وزيران هيأت. است کرده وزيران هيأت تجارت و معدن صنعت، وزارت نامه آيين بيوتص به

 قانون ۱۳ ماده موضوع کاال يريرهگ و کاالهاي  شناسه عنوان تحت يياجرا نامه آيين موجب
 نيا به ٢٣/٦/١٣٩٥ ـ ٧٥٦٤٢ نامه موضوع ١٧/٦/١٣٩٥ مصوب  ارز و کاال قاچاق با مبارزه

 با مبارزه قانون ۱۳ ماده ليذ ٣ تبصره نکهيا وجود با. است کرده عمل خود يقانون فيتکل
 کرده نييتع تجارت و معدن صنعت، وزارت يبرا را فيتکل نيا ١٣٩٢ مصوب  ارز و کاال قاچاق
 و يريرهگ ،يابيرد نظام يياجرا دستورالعمل «يط ٢١/٧/١٣٩٤ در دارو و غذا سازمان اما است،
 در ١/٨/١٣٩٤ خيتار از آن ياجرا و مقررات وضع به اقدام »المتسهاي  فرآورده اصالت کنترل
 است بوده مزبور سازمان اراتياخت از خارج دستورالعمل نيا صدور که است کرده کشور سطح

  .باشد  ميکشور يجار مقررات و نيقوان با ريمغا و
 ليذ ٣ هتبصر در: ١٣٩٢ مصوب ارز و کاال قاچاق با مبارزه قانون ١٣ ماده با رتيمغاـ ١

 ماده نيا يياجرا نامه آيين«: دارد  ميمقرر صراحتاً ارز و کاال قاچاق با مبارزه قانون ۱۳ ماده
 لحاظ با آن عضو يياجراهاي  دستگاه و ستاد يهمکار با تجارت و معدن صنعت، وزارت توسط
 هنحو و کاال يرو بر يريرهگ شناسه و کاال شناسه نصب روش و ييکاال تياولوبندي،  زمان
 وزيران هيأت بيتصو به و شود  ميهيته ماه سه ظرف دستگاه، هر يفن يازهاين صيتخص
 يفناور و آمار رکليمد عنه معترضٌ يقانون ريغ دستورالعملکننده  هيته که آن حال »رسد مي

  .باشد  ميدارو و غذا سازمان سيرئ آنکننده  بيتصو و دارو و غذا سازمان اطالعات
 ليذ ٢ تبصره: ١٣٩٢ مصوب ارز و کاال قاچاق با مبارزه قانون ٢٧ ماده با رتيمغاـ ٢

 وزارت يهمکار با بهداشت وزارت را ٢٧ ماده نامه آيين نييتع مرجع زين مزبور قانون ٢٧ ماده
 وزيران هيأت را آن بيتصو مرجع و ارز و کاال قاچاق با مبارزه ستاد و تجارت و معدن صنعت،

 و آمار رکليمد اعتراض مورد دستورالعمل متنکننده  نييتع که يحال در است کرده نييتع
  .باشد  ميدارو و غذا سازمان سيير آنکننده  بيتصو و دارو و غذا سازمان اطالعات يفناور

 و ۱۳ ماده ليذ ٣ تبصره در: توسعه پنجم برنامه قانون ١٠١ ماده  با رتيمغاـ ٣
 و ييشناسا نظام بيتصو مرجع ارز و کاال قاچاق با مبارزه قانون ٢٧ ماده ٢ تبصره
 در که يصورت در شده نييتع نامه آيين قالب در هم آن وزيران هيأت کاال يريرهگ

 در و شده اعالم دارو و غذا سازمان سيير آن بيتصو مرجع عنه معترض دستورالعمل
 برنامه قانون ١٠١ ماده ج بند که آن حال است شده بيتصو يادار دستورالعمل قالب
 دولت را کاال شناسه خصوص در يمقررات هرگونه بيتصو مرجع حتاًصرا توسعه پنجم

 فيتکل به توجه بدون و رأساً تواند  نمييسازمان چيه لذا است کرده نييتع) وزيران هيأت(
  .دهد  انجام مورد نيا در ياقدام وزيران هيأت مصوبه اخذ و يقانون

 ۱۳ماده موضوع کاال يريرهگ و کاالهاي  شناسه يياجرا نامه آيين ١٩ ماده با رتيمغاـ ٤
 ٢٣/٦/١٣٩٥ ـ ٧٥٦٤٢ نامه موضوع ١٧/٦/١٣٩٥ مصوب ارز و کاال قاچاق با مبارزه قانون
 عبور، رمز و يکاربر نام صيتخصها،  شناسه ثبت يندهايفرآ«: دارد  ميمقرر که وزيران هيأت
 نامه آيين نيا در رمذکوهاي  تيفعال ريسا وها  يگواه وها  شناسه استعالم پاسخ ت،يمالک انتقال

 در ادامه در» .باشد  ميگانيرا صورت به مرتبطهاي  سامانه گريد و تجارت جامع سامانه در
 نيا ياجرا مسئول] تجارت و معدن صنعت، وزارت [وزارت«: است آمده نيچن ٢٠ ماده
 لذا» .کند گزارش وزيران هيأت و ستاد به ساالنه را آن ياجرا روند است موظف و بوده نامه آيين

 و ييشناسا نظام به مربوط خدمات تمام صراحتاً مزبور نامه آيين ١٩ ماده نکهيا وجود با
 اجراهاي  نهيهز اعتراض مورد دستورالعمل ٩ ماده اما است کرده اعالم گانيرا را کاال يريرهگ
 و نهيهز«: دارد  ميمقرر و داده قرار دکنندهيتول يشرکتها عهده بر را اصالت به موسوم طرح
 در و» .شود  ميابالغ سازمان سيرئ دييتا از پس و شنهاديپ تهيکم توسط خدمات ارائه تعرفه
 اصالت طرح يالصاق برچسب هر يبرا اعتراض مورد دستورالعمل ٩ ماده مطابق حاضر حال
 رضايعل يآقا نام به يفرد يشخص حساب به موکل يادعا طبق و شود  ميافتيدر يمبلغ
  .گردد  ميزيوار نينو اقتصاد بانک در يفخرآباد يحسن

 مقررات از يبخش ميتنظ قانون ٤ ماده وفق که دارند استحضار وانيد دانشمند قضات
 اشخاص از عنوان هر تحت خدمات اي و کاال وجه، هرگونه افتيدر« ١٣٨٠ مصوب دولت يمال
 در که يموارد از ريغ يدولت يشرکتها و مؤسساتها،  وزارتخانه توسط يحقوق و يقيحق
 در يجنس و ينقد کمک و ايهدا اخذ نيهمچن. شود  مياي شده نيمع مربوط يقانون قرراتم

 يشرکتها و يدولت مؤسسات وها  وزارتخانه توسط يخارج  و يداخل از اعم معامالت هيکل قبال
 آنها بر قانون شمول که ييشرکتها و مؤسسات ،يدولت ريغ يعموم ينهادها و مؤسسات و يدولت

  .»باشد  ميممنوع هستند خاص نيقوان تابع اي و است نام حيتصر اي نام ذکر مستلزم

 هيکل«: دارد  ميمقرر زين ارز و کاال قاچاق با مبارزه قانون ٧٧ ماده ليذ تبصره ـ ٥
 ليوسا قاچاق، ارز و کاال فروش از يناش وجوه ليقب از قانون نيا ياجرا از حاصل مبالغ
 »گردد  ميزيوار کشور کل يدار خزانه نزداي  ژهيو حساب به يوصولهاي  مهيجر و يضبط
 کل يدار خزانه حساب به عنه معترض دستورالعمل موضوع يافتيدر وجوه که يحال در

 ستين معلوم و گردد  ميزيوار يشخص حساب به موکل يادعا به بلکه شود  نميزيوار کشور
  .گردد  مينهيهز يمجوز چه با و چگونه و است يقانون متن چه براساس مبالغ نيا افتيدر

 دستور با که بود شبنم طرح نام به طرح نيا مشابه يطرح زين قبالً است ذکر انيشا ـ ٦
 دارو و غذا سازمان يول است دهيگرد لغو ٢٨/٧/١٣٩٢ خيتار در تجارت و معدن صنعت، ريوز

 نونقا ١٣ ماده ٣ بند در که يياجرا وهيش و ريوز دستور گرفتن دهيناد با و زده دور را قانون
  .است کرده آن نيگزيجا را اصالت طرح شده بيني پيش ارز و کاال قاچاق با مبارزه

 کاال قاچاق با مبارزه قانون ٢٧ و ١٣ ماده به اعتراض مورد دستورالعمل مقدمه درـ ٧
 مذکور مواد از کي چيه که شده اشاره آن صدور مستند عنوان به ١٣٩٢ مصوب ارز و

 همان مواد نيا کنيل باشد  نميوجه افتيدر و بيتصو جوزم و نداشته موضوع با يارتباط
 تيصالح عدم و بودن يقانون ريغ مستند شد داده حيتوض گفته شيپ مطالب در که گونه

 مذکور مواد در که چرا باشد  ميعنه معترض دستورالعمل بيتصو در دارو و غذا سازمان
 آن بيتصو و تجارت و معدن صنعت، وزارت فيتکل نامه آيين هيته دهيگرد مقرر صراحتاً

 کاالهاي  شناسه يياجرا نامه آيين در يحت. دارو و غذا سازمان نه است وزيران هيأت فيتکل
 نيا ٢٠ و ١٩ مواد زين و ارز و کاال قاچاق با مبارزه قانون ١٣ماده موضوع کاال يريرهگ و

 از وجه فتايدر بر يمبن دارو و غذا سازمان مجوز و اصالت طرح به اشاره نامه آيين
 شرح نيشيپ سطور در که گونه همان بلکه است شدهن واردکنندگان اي دکنندگانيتول

  .است شده ديتاک طرح بودن گانيرا به صراحتاً شد داده
 موضوع کاال يريرهگ و کاالهاي  شناسه يياجرا نامه آيين در نکهيا با يطرف از

 خدمات و کاالها يتمام مورد در ١٣ ماده خود در زين و ارز و کاال با مبارزه قانون ١٣ماده
 نص خالف بر اعتراض مورد دستورالعمل در اما است دهيگرد فيتکل نييتع مطلق طور به
 سالمت (يرقانونيغ دستورالعمل نيا در کهها  فرآورده نيا از يبعض يبرا تنها قانون حيصر

 نيا از هدف رسد  مينظر به است دهيگرد فيتکل نييتع است شده دهينام) محور
 و ييدارو مواد و کاالها يبرا فيلتک نييتع خاص طور به و دارو و غذا سازمان دستورالعمل

 قاچاق با مبارزه قانون ٢٧ ماده ٢ تبصره وضع از قانونگذار هدف که يحال در بوده يبهداشت
 »يانسان مصرف مجوز استعالم يبرا الزم زانيم و اجرا يچگونگ مورد در« تنها ارز و کاال
 مکشوفه يکاال که يصورت در«: دارد  ميمقرر ٢٧ ماده ب بند رايز يگريد هدف نه و است
 مرجع باشد، يبهداشت و يشيآرا ،يدنيآشام ،يخوراکهاي  فرآورده و مواد شامل
 و اقدام مذکور يکاال يانسان مصرف مجوز استعالم به نسبت است مکلفکننده  يدگيرس

 پاسخ استعالم نيا به روز ده ظرف است موظف يپزشک آموزش و درمان بهداشت، وزارت
 نامه آيين«: دارد  ميمقرر مزبور ماده ياجرا بر نظارت خصوص در ٢٧ ماده ٢تبصره» ...دهد
 يانسان مصرف مجوز استعالم يبرا کاال از الزم زانيم و اجرا يچگونگ در ماده نيا يياجرا
 و تجارت و معدن ت،صنع ،يپزشک آموزش و درمان بهداشت،هاي  وزارتخانه شنهاديپ با

 بيتصو به قانون نيا شدناالجرا  الزم خيتار از ماه ٣ ظرف حداکثر و شود  ميهيته ستاد
 ١٣٩٢ مصوب ارز و کاال قاچاق با مبارزه قانون ٢٧ ماده گريد انيب به »رسد  ميوزيران هيأت
 به طمربو اًًاساس است دهـش انيب اعتراض مورد تورالعملـدس بيتصو مستند عنوان به که
 دستورالعمل به يارتباط و است يانسان مصارف تيقابل احراز و يبررس يبرا کاال شيآزما
  .ندارد شده اجرا و بيتصو »اصالت طرح «به موسوم يطرح يبرا که اعتراض مورد

 رتيمغا بودن محرز يمبنا بر امر تيفور و ضرورت وجود به علم با انيپا در
 نيا ياجرا از حاصله وجوه نکهيا به توجه با زين و قانون با عنه معترض دستورالعمل
 و بودن اديز ليدل به قطعاً که شود  ميوارد يشخص حساب به يقانون ريغ دستورالعمل

 از و بود خواهد متعذر و ممکن ريغ هيآت در آن استرداد ،يافتيدر مبالغ بودن يرقانونيغ
 يعموم أتيه در ميتصم خاذات زمان تا دستورالعمل  نيا ياجرا ادامه نکهيا به نظر يطرف
 مصوب نامه آيين گرفتن دهيناد عمالً) باشد  مييطوالن نسبتاً زمان که (يادار عدالت وانيد

 روند ادامه واقع در و ارز و کاال قاچاق با مبارزه قانون ٢٧ و ١٣ مواد حيصر نص و ١٣٩٥
 توقف بر ينمب موقت دستور صدور يتقاضا لذا باشد،  ميحاصله وجوه ليتحص يقانون ريغ

  ».است يمستدع يرأ صدور تا را اعتراض مورد دستورالعمل ياجرا
 حهيال موجب به دارو و غذا سازمان سيرئ و ريوز معاون مذکور، تيشکا به پاسخ در
  :که است داده حيتوض ٥/٧/١٣٩٦ ـ ٨٤٦٥٦/٦٥٥ شماره
 که اردد يشاک به نسبت دستورالعمل ياجرا توقف بر داللت مذکور دادنامه مفادـ ١«

 کنندگان عيتوز کنندگان، عرضه يبرا يفيتکال متضمن مزبور دستورالعمل نکهيا به توجه با
 سازمان نيا که يماهو بحث از نظر صرف لذا. است محور سالمت يکاالها واردکنندگان و
 يوضع اثر که آن جهت به موقت دستور ياجرا دارد، دستورالعمل بودن يقانون خصوص در

 در نکهيا حيتوض. است ابهام با مواجه ندارد وجود سازمان نيا يبرا يياجرا وجنبه دارد
 يياجرا اقدام چه نکهيا اما ندارد دستورالعمل تيرعا به يالزام يشاک موقت، دستور ياجرا
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 محل سازمان نيا يبرا باشد دستور ياجرا منزله به تا است متصور سازمان يبرا انجام قابل
 يشاک به نسبت موصوف دستورالعمل يراستا در يياجرا اتيلعم سازمان که چرا. است ابهام
  .دينما اقدام ييقضا مقام دستور ياجرا در آن توقف به نسبت تاکنون است نداده انجام

 سازمان نيا و يپزشک آموزش و درمان بهداشت، وزارت ريخط فهيوظ تاکنونـ ٢
 امر در مراقبت آن ماتالزا از يکي راستا نيا در که است يعموم بهداشت و سالمت تأمين
 ياستانداردها تيرعا با يقانون قيطر از محور سالمت يکاالها و دارو عرضه و عيتوز ورود،

 ،يپزشک امور مقررات به مربوط قانون جمله از مربوط يقانون احکام در لذا. است يبهداشت
 مواد قانون آن، يبعد اصالحات و ١٣٣٤ مصوب يدنيآشام و يخوردن مواد و ييدارو

 قانون و آن يياجرا نامه آيين و ١٣٤٦ مصوب يبهداشت و يشيآرا و يدنيآشام ،يخوردن
 فهيوظ بر ١٣٦٧ مصوب يپزشک آموزش و درمان بهداشت، وزارت فيوظا و التيتشک
 ديتاک محور سالمت يکاالها و دارو عرضه و عيتوز ورود، نديفرآ بر سازمان نيا ينظارت
 عنوان تحت يياجرا دستورالعمل مهم، فهيوظ نيا ياجرا حسن ياقتضا به. است شده

 ديگرد ابالغ و نيتدو »محور سالمتهاي  فرآورده اصالت کنترل و يريرهگ ،يابيرد نظام«
 ينيبازب لزوم به توجه با. دارد قرار زين ينظارت مراجع طرف از اشکال و راديا مورد  که

هاي  فرآورده اصالت کنترل و يريرهگ ،يابيرد نظام ديجد دستورالعمل مزبور دستورالعمل
 نظارت امر تحقق جهت اطالعات يفناور از استفاده هدف با ١٣٩٤ سال در محور سالمت

 ١٣ مواد در است ذکر به الزم.  شد ابالغ و نيتدو سازمان، مهم فهيوظ نيا ياجرا حسن و
 يريرهگ و يگذار شناسه بحث به زين ١٣٩٢ مصوب ارز و کاال قاچاق با مبارزه قانون ٢٧ و

 به فوق يقانون مواد نيا به شده ادي دستورالعمل در ليدل نيهم به و شده پرداخته کاال
  .است شده استناد يقانون مستند عنوان

 و صدور يبرا يقانون مستند و ارياخت فقدان يشاک توسط شده مطرح ادله از يکيـ ٣
 قانون) ٢٧ (و) ١٣ (مواد که است کرده اشکال طرح جهت نيا در و بوده دستورالعمل ابالغ
 خصوص نيا در. است تجارت و معدن صنعت، وزارت فيتکل به مربوط ارز و کاال قاچاق با مبارزه

 و سامانه جاديا توسطها  برنامه يدائم احکام قانون) ٧ (ماده) ب (بند در که مستحضرند
 و هشد هنهاد يپزشک آموزش و درمان بهداشت، وزارت عهده بر صراحتاً آن به مربوط ضوابط
 ،ييدارو يکاالها فروش و عرضه ع،يتوز ،يساز رهيذخ ،يتجار واردات هرگونه«: دارد  ميمقرر

 ،يبهداشت ،يشيآرااي،  هيتغذ يمکملها ،يسنت و يعيطب ،)کيولوژيب (يستيز مواد واکسن،
 يضوابط طبق اصالت کنترل و يريرهگ سامانه در که يپزشک زاتيتجه و ملزومات و ييغذا
 شود  ميمحسوب جرم باشد نشده ثبت کند،  مياعالم يپزشک آموزش و درمان شت،بهدا وزارت که
»  .شود  ميبرخورد ٣/١٠/١٣٩٢ مصوب ارز و کاال قاچاق با مبارزه قانون مطابق مجرم با و

 وزارت به مربوط مقررات و نيقوان شده ادي دستورالعمل ياصل مستند فوق نکهآ از نظر صرف
 ارز و کاال قاچاق با مبارزه قانون از شده ادي مواد به استناد يطرف از. است فوق شرح به متبوع

 شدن متصل يبرا زين يگريد يقانون يتهايظرف که است بوده مهم نيا توجه جهت در
 توجه با تجارت و معدن صنعت، وزارت عمل موردهاي  سامانه به سازمان نيا يتخصص سامانه

. است شده فراهم مذکور، نامه آيين ١٨ ماده ژهيو به مزبور قانون ١٣ ماده يياجرا نامه آيين به
 ليتشک متعاقب که است شده مطرح زين جمهور سيرئ يحقوق معاونت در موضوع عالوه به

 ستاد تجارت، و معدن صنعت، وزارت سازمان، نيا ندگانينما نيماب يف مشترک جلسه
 سيرئ يحقوق معاونت در يحکومت راتيتعز سازمان و ارز و کاال قاچاق با مبارزه يمرکز

 بر که ديگرد صادر شده ادي معاونت ١٤/٩/١٣٩٥ ـ ١١٢٤٥١/٣١١٢٨ شماره نامه جمهور،
 تيفعال يناف را مذکور قانون) ١٣ (ماده و داشته ديتاک سازمان نيا سامانه تيفعال تداوم
  .است ندانسته دارو و غذا سازمان ياختصاص سامانه
 و يخوردن مواد ،ييدارو ،يپزشک امور، مقررات به مربوط قانون) ١٤ (ماده اساس برـ ٤

 و يشيآراهاي  فرآورده رينظ کيولوژيبهاي  فرآورده نوع هر ورود ١٣٣٤ مصوب يدنيآشام
 آموزش و درمان بهداشت، اجازه به منوط دارو و ييدارو هياول مواد ،ييغذا مواد ،يبهداشت
 ١٣٤٦ مصوب يبهداشت و يشيراآ ،يدنيآشام و يخوردن مواد قانون در يطرف از. است يپزشک

 محصوالت نيا واردکنندگان و کنندگان عرضه دکنندگان،يتول يبرا يفيتکال و الزامات
  .است نشده بيني پيش

 يپزشک آموزش و درمان بهداشت، وزارت فيوظا و التيتشک قانون) ١ (ماده مطابق
 و يدرمان ،يبهداشت خدمات به مربوط ياستانداردها اعالم و نييتع زين ١٣٦٧مصوب

 اعمال و آنها عرضه و ساخت و ... و يبهداشت ،يدنيآشام ،يخوراک مواد و ييدارو محصوالت
 ورود، به مربوط ضوابط نييتع و) ١٣ و ١٢ ،١١ يبندها (آنها بر تيفيک کنترل و نظارت
 ،يپزشک زاتيتجه ،يدنيآشام ،يخوراک مواد و داروها مصرف و صدور ،ينگهدار ساخت،

 ديترد يب. شود  ميمحسوب وزارتخانه نيا حيصر فيوظا از) ١٧ بند ... (و يتبهداش و يشيآرا
  يبسترها و تهايظرف از يريگ بهره بدون ينظارت و يتيحاکم فهيوظ نيا قيدق اعمال
 مورد سامانه جاديا راستا نيا در. ستين پذير امکان يافزار نرم و يکيالکترون نينو يهايفناور
 چه هر تأمين آن جهينت که قيدق نظارت اعمال و سازمان فيوظا ياجرا حسن جهت در نظر

 نيقوان با يرتيمغا چيه تنها نه و بوده باشد،  ميمردم سالمت و يبهداشت ،ييغذا تيامن شتريب
 فوق مراتب به نظر لذا. باشد  ميمزبور نيقوان در مقرر اهداف با منطبق بلکه نداشته مقررات و

 و بوده الزم يقانون مستند و يحقوق يمبنا فاقد يشاک تيشکا که دييفرما  ميمالحظه
  ».باشد  ميتقاضا مورد يشاک دادخواست رد بر يمبن يرأ صدور هذايعل. است مردود

    :است ريز قرار به اعتراض مورد دستورالعمل متن
  اصالت وکنترل يريرهگ ،يابيرد نظام يياجرا دستورالعمل  عنوان

  ١/٨/١٣٩٤ :اجرا شروع خيتار  TT   ٩٤٠٧١٥: شماره
  سال ٢: اعتبار خيتار  ٢:     يبازنگر شماره
   ٢١/٧/١٣٩٤ خيتار                     ٦٥٨/٣٣٠٨٤: شماره

  سالمتهاي  فرآورده اصالت کنترل و يريرهگ ،يابيرد نظام يياجرا دستورالعمل
  

  کننده بيتصو  کننده دييتا  کننده هيته
  اطالعات يفناور و آمار رکليمد

  دوست يجابر منا دکتر
  تهيرکميدب و يابيارز و نظارت معاون

  اصل يعبدالله اکبر دکتر
  دارو و غذا سازمان سيرئ و ريوز معاون

  نارونديد رسول دکتر
  :خدمات ارائه تعرفه و نهيهز: ٩ماده
 صاحب يشرکتها عهده بر اصالت کنترل و يريرهگ ،يابيرد طرحسازي  ادهيپ نهيهز

 واجد و يگذار شناسه که فرآورده واحد هر يراب تواند  ميسازمان و بوده پروانه
 نييتع در شده، ارائه مستندات طبق را يمبلغ شود،  ميالزم يکيالکترونهاي  شناسنامه

 اطالعات ارسال موقع در نهيهز نيا. دينما لحاظ يگذار متيق مشمولهاي  فرآورده متيق
 شامل اطالعاتننده ک ارسال يشرکتها از فرآورده واحد هر يازا به يمرکز سامانه به

 تهيکم توسط خدمات ارائه تعرفه و نهيهز. شود  مياخذ رهيغ و پروانه صاحب يشرکتها
  ».شود  ميابالغ سازمان استير دييتا از پس شنهاديپ

 نيمعاون و سيرئ حضور با ٢٦/١٠/١٣٩٦ خيتار در يادار عدالت وانيد يعموم أتيه
 از پس و شد ليتشک وانيد شعب ساندادر و مستشاران و رؤسا و يادار عدالت وانيد

  .است کرده مبادرت يرأ صدور به ريز شرح به آراء تياکثر با يبررس و بحث
  عمومي هيأت يرأ

 قانون ١ماده شرح به يپزشک آموزش و درمان بهداشت، وزارت اراتياخت به توجه با
 بر يمبن آن ١٧بند ژهيو به و يپزشک آموزش و درمان بهداشت، وزارت فيوظا و التيتشک
 مخدر، کيولوژيب مواد انهدام و مصرف صدور، ،ينگهدار ساخت، ورود، به مربوط ضوابط نييتع

 و زاتيتجه و ييداروهاي  فرآورده و يشگاهيآزما ،يشيآرا ،يبهداشت ،يدنيآشام ،يخوراک
 مذکور، ضوابط کنترل و نظارت ،يابيارزش زين و يتوانبخش و يپزشک يمصرف مواد و ملزومات

 سالمتهاي  فرآورده اصالت کنترل و يريرهگ ،يابيرد نظام يياجرا دستورالعمل بيتصو
 قانون ٧ ماده پ بند موجب به نکهيا وجود با و است بهداشت وزارت اراتياخت محدوده در

 واردات هرگونه شده مقرر ١٣٩٥ سال مصوب کشور توسعههاي  برنامه يدائم احکام
 يستيز مواد واکسن، ،ييدارو يکاالها شفرو و عرضه ع،يتوز ،يساز رهيذخ ،يتجار

 و ملزومات و ييغذا ،يبهداشت ،يشيآرااي،  هيتغذهاي  مکمل ،يسنت و يعيطب ،)کيولوژيب(
 وزارت که يضوابط طبق اصالت کنترل و يريرهگ سامانه در که يپزشک زاتيتجه

 شود  ميمحسوب جرم باشد نشده ثبت کند  مياعالم يپزشک آموزش و درمان بهداشت،
. است بهداشت وزارت ضوابط طبق اصالت کنترل و يريرهگ سامانه در ثبت ضرورت انگريب
 بهداشت وزارت اراتياخت حدود از اعتراض مورد دستورالعمل بيتصو مراتب به توجه با

 در نکهيا به توجه با کنيل. ندارد وجود دستورالعمل ابطال يبرا يموجب و ستين خارج
 موجب به و شده فيتکل نييتع خدمات ارائه تعرفه و نهيهز به راجع دستورالعمل ٩ماده
 سال مصوب دولت يمال مقررات از يبخش ميتنظ قانون به مواد يبرخ الحاق قانون ٦٠ ماده

 يياجرا يدستگاهها توسط عنوان هر تحت يوجه هرگونه پرداخت و افتيدر ١٣٩٣
 در ديبا يعموم تمحاسبا قانون ٥ ماده و يکشور خدمات تيريمد قانون ٥ ماده موضوع

 در يقانون ريغ تصرف حکم در صورت نيا ريغ در باشد کشور موضوعه نيقوان چهارچوب
 قانون ٦٠ماده با رتيمغا علت به دستورالعمل ٩ ماده حکم نيبنابرا است، يدولت اموال
 ،١٣٩٣ سال مصوب دولت يمال مقررات از يبخش ميتنظ قانون به مواد يبرخ الحاق
 يادار عدالت وانيدادرسي د آيين و التيتشک قانون ٨٨ ماده و ١٢ دهما ١ بند به مستند
 ابطال يتسر و گفته شيپ قانون ١٣ ماده اعمال با. شود  ميابطال ١٣٩٢ سال مصوب
  .نشد موافقت آن بيتصو زمان به دستورالعمل ٩ماده

  عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدکاظم بهرامي رئيس هيأت
  

  ١٦/١١/١٣٩٦                                                                     ٩٥/١٠٨٧/شماره هـ
  بسمه تعالي

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

  با سالم
 مورخ ١٠٥٨عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه  يك نسخه از رأي هيأت

  : با موضوع٢٦/١٠/١٣٩٦
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 دستگاههاي  استخدام نبايد از مستخدمين رسمي، ثابت و پيمانيبانلداوط« عبارت ابطال«
 از شرايط عمومي استخدامي مندرج در دفترچه راهنماي سومين آزمون »اجرايي باشند

 روزنامه  جهت درج در»١٣٩٥استخدامي متمركز دستگاههاي اجرايي كشور در شهريور ماه 
  .گردد رسمي به پيوست ارسال مي
   هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربينعمومي و مديركل هيأت

  
  ٩٥/١٠٨٧: کالسه پرونده      ١٠٥٨: شماره دادنامه    ٢٦/١٠/١٣٩٦:  دادنامهتاريخ

  .عمومي ديوان عدالت اداري  هيأت:مرجع رسيدگي
  اين فرزاد يعل يآقا :يشاك

 از دينبا استخدام داوطلبان «عبارت حذف به  الزام :خواسته و تيشکا موضوع
 يعموم طيشرا از »باشند يياجرا يدستگاهها يمانيپ و ثابت ،يرسم نيمستخدم
 يدستگاهها متمرکز ياستخدام آزمون نيسوم ييراهنما دفترچه در مندرج ياستخدام

  ١٣٩٥ ماه وريشهر در کشور يياجرا
 استخدام داوطلبان «عبارت حذف به  الزام يدادخواست موجب به يشاک :کار گردش

 يعموم طيشرا از »باشند يياجرا يدستگاهها يمانيپ و ثابت ،يرسم نيستخدمم از دينبا
 يياجرا يدستگاهها متمرکز ياستخدام آزمون نيسوم ييراهنما دفترچه در مندرج ياستخدام
  :که است کرده اعالم خواسته نييتب جهت در و شده خواستار را ١٣٩٥ ماه وريشهر در کشور

   يادار عدالت وانيد محترم استير«
   سالم با

 دفترچه يعموم طيشرا در کشور آموزش سنجش سازمان رساند  ميعرض به احتراماً،
 نيمستخدم از دينبا استخدام داوطلبان «که است آورده کشور ياستخدام آزمون نياول

 ياستخدام قانون که است يصورت در نيا »باشند يياجرا يدستگاهها يمانيپ و ثابت ،يرسم
 نامه آيين نيهمچن و ياسالم يشورا مجلس مصوب يکشور خدمات تيريمد قانون و کشور

 يآزمونها يبرگزار نحوه دستورالعمل بخشنامه يحت و وزيران هيأت مصوب يمانيپ استخدام
 ٩٧٥٧/٩٣/٢٠٠ شماره به جمهور سيير يانسان هيسرما و تيريمد توسعه معاونت ياستخدام

 در يمانيپ کارمند شرکت يبرا ينعم] اند شده ارسال وستيپ به يهمگ که [١٩/٧/١٣٩٣ـ 
 با کشور ياتيمال امور سازمان جمله از يياجرا يدستگاهها. ندارد وجود  ياستخدام يآزمونها
 منظور به ياستخدام يآزمونها در خود کارمندان شرکت از يقانون ريغ بند نيا کردن بهانه
 چيه نکهيا به  توجه با مدار  استدعا. ندينما  مييريجلوگ خدمت محل رييتغ اي و شغل رييتغ

 يآزمونها در يمانيپ کارمندان شرکت عدم بر يمبناي  بخشنامه اي و نامه آيين تبصره، ماده،
 نيا حذف و قانون تيرعا به ملزم را کشور آموزش سنجش سازمان ندارد، وجود ياستخدام
  ».ديينما ياستخدام آزمون دفترچه از يرقانونيغ عبارت

  : است ريز قرار به اعتراض مورد مقرره متن
  :يعموم حاتيتوض ـ اول بخش«

   ياستخدام يعموم طيشرا
....  
....  
 يمانيپ و ثابت ،يرسم نيمستخدم از نام ثبت زمان در دينبا استخدام دواطلبانـ 

  .باشند آنها خدمت ديخر باز اي و يياجرا يدستگاهها
 بود شده سالار يشاک يبرا يعموم أتيه دفتر طرف از که نقص رفع اخطار يپ در

 أتيه کاتورياند دفتر ثبت ٢٦/١٠/١٣٩٥ـ ١٦٩٦ شماره به کهاي  حهيال موجب به يو
  : است کرده اعالم شده يعموم 

   احترام و سالم با«
 رساند  مياستحضار به ٩٥/١٠٨٧ پرونده کالسه صنق رفع اخطار هيابالغ به توجه با

 و ثابت ،يرسم نيمستخدم از دينبا استخدام نداوطلبا «عبارت حذف درخواست نجانبيا
 دفترچه از استخدام طلبانودا يعموم طيشرا ٩ بند از  »باشند يياجرا يدستگاهها يمانيپ

  :عبارت نيا. باشم  ميکشور يياجرا  يدستگاهها ياستخدام آزمون نيسوم
 يشغل است مجاز کس هر دارد  ميانيب که است ياساس قانون ٢٨ اصل برخالفـ ١

 موظف دولت و نديبرگز نباشد مردم و شورك مصالح خالف بر و دارد ار آن ييتوانا که را
  .کند جاديا را مشاغل احراز يبرا يمساو طيشرا و کار به اشتغال امکان است

  ياسالم يشورا مجلس مصوب يکشور خدمات تيريمد قانون ٤٢ مادهـ ٢
 طيشرا صراحت به که وزيران هيأت مصوب يمانيپ استخدام نامه آيين ٧ مادهـ ٣
 يمانيپ کارمندان نکهيا بر يمبن يبند چيه واند  کرده ذکر را استخدام داوطلبان يعموم
  .ندارد وجود ندارند، را آزمون در شرکت حق

 موارد از يکي: دارد  ميانيب که يادار عدالت وانيد قانون ١٢ ماده ١ بند براساس
 سازمان دارم  مياعالم بنجانيا است، مربوطه مرجع تيصالح يادار عدالت وانيد در يدگيرس
 آموزش سنجش سازمان اي) کشور ياستخدام يادار سازمان (کشورريزي  برنامه و تيريمد

 خواهان و ندارد ياستخدام آزمون دفترچه در را يشرط  نيچن کردن اضافه تيصالح کشور
  ».مباش  ميوانيد ١٣ ماده براساس دفترچه انتشار و بيتصو خيتار از عبارت نيا ابطال و حذف

 ياستخدام و يادار سازمان نيقوان و يحقوق امور سيرئ مذکور، تيشکا به پاسخ در
  : که است داده حيتوض ٢٧/٣/١٣٩٦ ـ ١٢٢٢٧٩٨ شماره حهيال موجب به کشور

   يادار عدالت وانيد يعموم أتيه  محترم ريمد«
    احترام و سالم با

 استحضار به ٢٣/١٢/١٣٩٥ ـ ٩٥٠٩٩٨٠٩٠٥٨٠٠٠٠٠٦٩٧ پرونده شماره به بازگشت
  تأمينوريزي  برنامه آمار، امور سيرئ با آمده عمل به يهماهنگ به توجه با: رساند مي
 آن ٢٢/٣/١٣٩٦ ـ ١٢١٣٨٣٩ شماره نامه ريتصو وستيپ به سازمان، نيا يانسان يروين

 ممستخد يکشور خدمات تيريمد قانون ٤٥ ماده به توجه با: گردد  مياضافه و ارسال امور
 قانون ٤٢ ماده در بحث مورد شرط ذکر عدم و باشد  ميدستگاه استخدام رد يمانيپ

 طيشرا شمردن بر جهت در ماده نيا چون که نيا و موضوع بودن يهيبد لحاظ به مذکور
 يدستگاه استخدام در آزمون زمان در که يافراد بر ناظر طبعاً است، استخدام يعموم

 حفظ يراستا در تيشکا رد وستيپ نامه و فوق مراتب به تيعنا با. باشد  ميستند،ين
  ».استدعاست مورد  المال تيب حقوق و تيحاکم مصالح و عفمنا

  تأمينوريزي  برنامه آمار، امور سيرئ ٢٢/٣/١٣٩٦ ـ ١٢١٣٨٣٩ شماره نامه متن
  : است ريز قرار به کشور ياستخدام و يادار سازمان يانسان يروين

   ينبئ يآقا جناب«
   نيقوان و يوقحق امور محترم سيرئ
   احترام و سالم با

 ايفرزادن يعل يآقا تيشکا موضوع ٢٦/١/١٣٩٦ ـ ١١١٩٠٩٢ شماره نامه به بازگشت
 قانون کمي و چهل و کصدي اصل استناد به دارند اطالع که طور همان: دارد  مياعالم
 کارمندان و رانيوز جمهور، سيرئ معاونان جمهور، سيرئ ران،يا ياسالم يجمهور ياساس
 در گريد شغل نوع هر داشتن و باشند داشته يدولت شغل کي از شيب توانند  نميدولت
 و است يعموم سساتؤم اي دولت به متعلق آن هيسرما از يقسمت اي تمام که ياتمؤسس

 و استير زين و يحقوق مشاوره و يدادگستر وکالت و ياسالم يشورا مجلس يندگينما
 يشرکتها جز ،يخصوص يشرکتها مختلف انواع رهيمد أتيه در تيعضو اي عامل تيريمد

 و دانشگاهها در يآموزش يسمتها. (است ممنوع آنان يبرا ات مؤسسو ادارات يتعاون
  .)است يمستثن حکم نيا از يقاتيتحق اتمؤسس

 ١١/١٠/١٣٧٣ مصوب شغل، کي از شيب يتصد تيممنوع قانون) ٢ (تبصره براساس
 ثابت پست به مربوط مستمر فيوظا از است عبارت شغل از منظور ياسالم يشورا مجلس
 ياجرا در که نيا ضمن. شود  ميانجام وقت تمام طور به که يپست اي و شغل اي ،يسازمان
 يقسمت اي تمام که يات مؤسسدر گريد يدولت شغل نوع هر يتصد مذکور قانون) ٤ (تبصره

 يشورا لسمج يندگينما و است يعموم ات مؤسساي و دولت به متعلق آن هيسرما از
 در تيعضو اي عامل تيريمد و استير و يحقوق مشاوره ،يدادگستر وکالت ،ياسالم

 يبرا ات مؤسسو ادارات يتعاون يشرکتها جز يخصوص يشرکتها انواع رهيمد أتيه
 دار عهده دولت يمانيپ و يرسم کارکنان که نيا به توجه با لذا. است ممنوع دولت کارکنان

 يدستگاهها در خود يتصد مورد شغل اي يسازمان ثابت ستپ به مربوط مستمر و فيوظا
 يآزمونها در استخدام داوطلب توانند  نميالذکر فوق قانون استناد به باشند،  مييدولت

 ارتباط ينحو هر به اي و استعفاء صورت در يهيبد. گردند يياجرا  يدستگاهها ياستخدام
 نام ثبت  مثبته مدارک ارائه با د،باش شده قطع يياجرا دستگاه با دولت کارکنان يخدمت
  ».بود خواهد بالمانع ياستخدام يآزمونها در آنان

 موجب به کشور ياستخدام و يادار سازمان پاسخ مطالعه از پس يشاک متعاقباً
  : که است کرده اعالم ٢٣/٥/١٣٩٦ خيتار دراي  حهيال

   يادار عدالت وانيد محترم يعموم أتيه«
 أتيه ٩٥/١٠٨٧ کالسه ٩٥٠٩٩٨٠٩٠٥٨٠٦٩٧ پرونده يشاک اين فرزاد يعل نجانبيا
 ١٣٩٦ خرداد ٢٧ و ٢٦ خيتار به کشور ياستخدام يادار سازمانهاي  هيجواب به توجه با يعموم
  :دارم  ميميتقد را خود اتيدفاع است کرده مطرح نجانبيا تيشکا رد يبرا را مورد دو که

 نجانبيا. است شده تيشکا رد استارخوها  شغله دو قانون به ادناست با سازمان نياـ ١
 زمان در دينبا استخدام داوطلبان «عبارت حذف مذکور تيشکا موضوع م،ينما  ميديتاک

 »باشند يياجرا يدستگاهها يمانيپ اي ثابت ،يرسم نيمستخدم از آزمون در نام ثبت
 خالف يعبارت که »آزمون در نام ثبت زمان در« کند  مياشاره قاًيدق بند نيا. باشد مي

 از بعد مستخدم که است يهيبد امر نيا باشم،  ميآن حذف خواستار نجانبيا و است قانون
 ديجد شغل در و داده استعفا خود يقبل شغل از استخدام مراحل يط و آزمون در يقبول

  .ندارد اعراب از يمحل مورد نيا درها  شغله دو قانون نيبنابرا. شد خواهد کار به مشغول
 مورد عبارت بودن يهيبد به توجه با داشته اعالم ياستخدام يادار سازمانـ ٢

  !؟ است امدهين يکشور خدمات قانون ٤٢ ماده در بند نيا نجانب،يا تيشکا
 وها  ييتوانا به توجه با يشخص هر که است يهيبد و نيب جهت نيا از موضوع نيا
 را استخدام حلمرا و شود قبول ياستخدام آزمون در بتواند که يصورت در خود عالئق

 که شود، کار به مشغول ديجد شغل در و داده استعفا خود يقبل شغل از تواند  ميبگذراند،
 نيقوان به توجه با راقانونگذ رسد  مينظر به نيهمچن. است يمنطق و يقانون ،يهيبد يامر
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 ٢ بند و ياساس قانون ٢٨ اصل  جمله من ،يکشور خدمات تيريمد قانون يباالدست
 نبود مبرهن ليدل به نيهمچن و يرهبر معظم مقام يابالغ يادار نظام يکل ياستهايس

  .است کرده امتناع يعبارت نيچن ذکر از موضوع
 مورد عبارت نکهيا به توجه با دارم تقاضا يادار عدالت وانيد يعموم أتيه از

  :با ريمغا و است آمده کشور يياجرا يدستگاهها ياستخدام يآزمونها دفترچه در تيشکا
   ياساس قانون ٢٨ اصلـ ١
   يادار نظام يکل ياستهايس ٢ بندـ ٢
   يکشور ياستخدام قانون ١٤ و ١٣ مادهـ ٣
   يکشور خدمات قانون ٤٢ مادهـ ٤
   وزيران هيأت مصوب يمانيپ استخدام نامه آيين ٧ ماده ـ ٥
 يانسان هيسرما تيريمد و توسعه يشورا ١٩/٧/١٣٩٣ـ٩٧٥٧/٩٣/٢٠٠ بخشنامه ـ ٦

 ،يرقانونيغ عبارت نيا حذف به يرأ ،يادار عدالت وانيد قانون ١٣ و ١٢مواد استناد به باشد، مي
  ».دييفرما صادر آن انتشار زمان از ياستخدام يآزمونهاهاي  دفترچه از ظالمانه و يرمنطقيغ

 نيمعاون و سيرئ حضور با ٢٦/١٠/١٣٩٦ خيتار در يادار عدالت وانيد يعموم أتيه
 از پس و شد ليتشک وانيد شعب دادرسان و مستشاران و رؤسا و يادار عدالت وانيد

  .است کرده مبادرت يرأ صدور به ريز شرح به آراء تياکثر با يبررس و بحث
  

  عمومي هيأت يرأ
 يشغل دارد حق کس هر نکهيا بر يمبن ياساس قانون ٢٨ اصل حکم به توجه با: اوالً

  . نديبرگز ست،ين گرانيد حقوق و يعموم مصالح و اسالم مخالف و است ليما بدان که را
 چيه يکشور خدمات تيريمد قانون جمله از موضوعه نيقوان از کي چيه در: اًيثان

 شرکت يبرا يياجرا يدستگاهها يرسم و يمانيپ کارکنان يبرا تيمحدو متضمن يحکم
  .ندارد وجود ياستخدام يآزمونها در

 يمانيپ کارمندان به راجع يرکشو خدمات تيريمد قانون ٤٦ماده ٢تبصره در: ثالثاً
 انگريب حکم نيا و است شده فيتکل نييتع اند، شده رفتهيپذ ياستخدام آزمون در که

 مورد مقرره مراتب به توجه با. است ياستخدام آزمون در يمانيپ کارمندان شرکت امکان
 ،يرسم نيمستخدم از نام ثبت زمان در دينبا استخدام داوطلبان نکهيا بر يمبن اعتراض

 نبودن و الذکر فوق نيقوان با رتيمغا علت به باشند يياجرا يدستگاهها يمانيپ و ثابت
 التيتشک قانون ٨٨ ماده و ١٢ ماده ١ بند به مستنداً موضوعه نيقوان در يتيمحدو نيچن
 ١٣ ماده اعمال با. شود  ميابطال ١٣٩٢ سال مصوب يادار عدالت وانيدي دادرس نييآ و

  .نشد موافقت آن بيتصو زمان به مصوبه ابطال يرتس و گفته شيپ قانون
  مرتضي علي اشراقي ديوان عدالت اداري ـ معاون قضايي

  
  ١٦/١١/١٣٩٦                                                                        ٩٦/٨٥/شماره هـ

  بسمه تعالي
  اكبرپورجناب آقاي 

  راناي زنامه رسمي جمهوري اسالميمديرعامل محترم رورئيس هيأت مديره و 
  با سالم

 مورخ ١٠٥٩عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه  يك نسخه از رأي هيأت
  : با موضوع٢٦/١٠/١٣٩٦

نامه استخدامي اعضاي غير هيأت علمي دانشگاه پيام نور   آئين٨ تبصره مادهابطال«
  .گردد رسال ميجهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ا» ٢٢/٩/١٣٩١مورخ 

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

  ٩٦/٨٥: کالسه پرونده         ١٠٥٩: شماره دادنامه     ٢٦/١٠/١٣٩٦:  دادنامهتاريخ
  .عمومي ديوان عدالت اداري  هيأت:مرجع رسيدگي

  فرد يکاوس هيهان خانم :يشاك
 ياعضا ياستخدام نامه آيين ٨ ماده تبصره ابطال :خواسته و تيشکا موضوع

  ٢٢/٩/١٣٩١ مورخ نور اميپ دانشگاه يعلم أتيرهيغ
 را مذکور نامه آيين ٨ ماده تبصره ابطال يدادخواست موجب به يشاک :کار گردش

  :که است کرده اعالم خواسته نييتب جهت در و شده خواستار
  يعموم أتيه فيشر قضات محضر سالم عرض با«

 از خارج و قانون نيب خالف يآت شرح به بنا بوده، شرح نيبد که موصوف نامه آيين
  . باشد  مياراتياخت طهيح

 گرفته کار به يقرارداد صورت به نامه آيين نيا اساس بر که يافراد هيکل  ـتبصره
 در آنها يدعاو و بوده خارج مذکور قانون شمول از کار، قانون ١٨٨ ماده استناد به شوند مي
  .باشد  نمييدگيرس قابل کار وزارت اختالف حل و صيتشخ يأتهايه

 ياسالم يشورا مجلس توسط که است يمقررات و نيقوان خاص، ياستخدام مقررات: اوالً
 مقررات، ميتنظ با توانند نمي ... و يخصوص ،يدولت از اعم اشخاص ريسا لذا باشد، شده بيتصو

 تيصالح در صرفاً موضوع نيا که چرا ندينما خارج کار قانون شمول از را کارگران و پرسنل
 از نور اميپ دانشگاه خروج باب در يقانون نص چيه که آنجا از و باشد  ميياسالم يشورا مجلس
 مذکور نامه آيين نيبنابرا ندارد، وجود خاص ياستخدام قانون از تيتبع اي کار قانون شمول
  .باشد  ميقضن خور در و است افتهي اصدار يقانون يمبان بر هيتک بدون

 اي موقت مدت از اعم قراردادها هيکل عنه، يمشتک يادعا صحت فرض به ولو:  اًيثان
 قانون شمول از توان  نميرا هستند يسازمان پست فاقد که يکارگر مشاغل اي نيمع کار
 مشاغل به يدولت يارگانها در کار قرارداد نوع هر موجب به که يکارگران رايز نمود، خارج کار

 شمول در شوند،  ميگمارده کار به ... و يآبدارچ ،ينظافتچ ،يشخدمتيپ مانند يکارگر
 و قرارداد شکل از فارغ را قراردادها عيجم عنه، مبحوث  نامه آيين کنيل هستند کار قانون
  .رسد  نمينظر به حيصح که نموده خارج کار قانون شمول دامنه از شغل، نوع

) کار قانون اختالف حل مراجع (ييقضا شبه مراجع يبرا کهاي  نامه آيين ابالغ و هيته: ثالثاً
 شئون و ييقضا امور در دخالت جهينت در و أتهايه يقانون اراتياخت ديتحد د،ينما فيتکل نييتع

 واجد آنها، يسازمان استقالل و اختالف حل مراجع ساختار به بنا که چرا. باشد  مييدادرس
 قرار يدولت نامه آيين يسو از ينه اي امر مورد تواند  نمياساساً و بوده مستقل يحقوق تيشخص

 نور اميپ دانشگاه کارگران يدعاو يدگيرس به أتهايه جواز عدم بر يمبن فيتکل نييتع لذا رنديگ
 وانيد يعموم أتيه متعدد يآرا نيهمچن. است اراتياخت طهيح از خارج و يقانون محمل فاقد

 نهيزم در دولت حق سلب به ليمتما و است شده انشاء هيرو وحدت مقام در که يادار عدالت
  .گردد  ميميتقد ليذ شرح به باشد  ميکار حقوق يياجرا مقررات نيتدو

  يادار عدالت وانيد يعموم أتيه ١٩/٩/١٣٨٥ ـ ٦٦٨ شماره هيرو وحدت دادنامه
 در ييقضا شبه و ييقضا مراجع تيصالح صيتشخ نکهيا و الذکر فوق مراتب به نظر... «
 و قضا مقام يبرا فيتکل نييتع و است مزبور مراجع عهده به االصول علي محوله فيوظا انجام
  »...است قانون ريمغا و هييقضا قوه استقالل امر در مداخله مقنن، قيطر از جز او احکام و آراء

  يادار عدالت وانيد يعموم أتيه ١٦/٨/١٣٧٨ ـ ٣٠٩ شماره هيرو وحدت دادنامه
 يدولت يواحدها در نيشاغل از يبرخ به کار قانون ولشم صيتشخ نکهيا به نظر«
 مراجع نظر به موکول عمل مورد ياستخدام مقررات اي و يتصد مورد شغل براساس
 روابط نظارت و ميتنظ دفتر ... شماره بخشنامه است معتبر مقررات يمبنا بر يقانون صالحه

  .شود  ميداده صيتشخ مذکور دفتر اراتياخت حدود از خارج کار
  يادار عدالت وانيد يعموم أتيه ٢/١١/١٣٧٢ ـ ١٨٧ شماره هيرو وحدت دادنامه

 يفرد اختالف هرگونه به يدگيرس ١٣٦٩ ماه آبان مصوب کار قانون ١٥٧ ماده طبق«
 و کار به مربوط مقررات ريسا و کار قانون ياجرا از يناش کارآموز اي کارگر و کارفرما نيب

 کارگر اختالف حل أتيه و صيتشخ أتيه تيحصال در آن به نسبت يمقتض يرأ صدور
 يرأ صدور و اشخاص اختالفات به يدگيرس تيمسئول نکهيا به نظر. دارد قرار کارفرما و

 و الزم اراتياخت هيکل متضمن القاعده يعل مزبور قانون ياجرا دراالجرا  الزم و يقطع
 است کار قانون اب يشاک ياستخدام وضع انطباق عدم اي انطباق صيتشخ جمله از مرتبط

 امور و کار وزارت ... بخشنامه. دارد اختصاص يرأ کننده صادر و يدگيرس مرجع به که
 در ورود موجب که ياسالم آزاد دانشگاه کارکنان به کار قانون شمول عدم بر يمبن ياجتماع
 خارج باشد  ميآنها يرأ و نظر اظهار و صيتشخ و مزبور مراجع اراتياخت و تيصالح قلمرو

  ».شود  ميداده صيتشخ مربوط يدولت مقررات بيتصو در و کار وزارت اراتياخت حدود زا
 که نور اميپ دانشگاه يعلم أتيه ريغ ياعضا ياستخدام نامه آيين ٨ ماده تبصره متن

  :است ريز شرح به گرفته قرار اعتراض مورد
 ياصاختص و يعموم طيشرا احراز از پس دانشگاه در استخدام و جذب  ـ٨ ماده«

  :رديپذ  ميانجام صورت سه به
 براساس محول يتهايمامور و فيوظا انجام يبرا يقرارداد عضو يريبکارگ ـ الف
  .نيمع مدت يبرا منعقده قرارداد

 که ساالنه قرارداد موجب به يسازمان يپستها يتصد يبرا يمانيپ استخدام ـ ب
 نيهمچن و انهيسال کردعمل يابيارز ازيامت درصد» ٧٠ «حداقل کسب به منوط آن ديتمد

  .باشد  مييو طرف از مجاز مقام اي و دانشگاه سيرئ موافقت
  حکم موجب به يسازمان يپستها يتصد يبرا يشيآزما يرسم استخدام ـ ج
  حکم موجب به يسازمان يپستها يتصد يبرا يقطع يرسم استخدام ـ د

 گرفته کار به يقرارداد صورت به نامه آيين نيا براساس که يافراد هيکل ـ تبصره
 يدعاو و بوده خارج مذکور قانون شمول از کار، قانون» ١٨٨ «ماده استناد به شوند، مي
  ».باشد  نمييدگيرس قابل کار وزارت اختالف حل و صيتشخ يأتهايه در آنان

 يفناور و قاتيتحق علوم، وزارت يحقوق دفتر رکليمد مذکور، تيشکا به پاسخ در
 را ١٧/٤/١٣٩٦ـ  ٧٦٤٥٣/١٥ شماره نامه ،١٧/٤/١٣٩٦ـ  ٧٧٧٦٥/٧٥/٧ شماره حهيال موجب به

  :است ريز قرار به آن متن که است کرده ارسال
  واحترام سالم با«

 ٣١/٣/١٣٩٦ـ٦٧٣١٧/٧٥/٧ شماره و ١٠/٣/١٣٩٦ـ٥٠٦٠٩/٧٥/٧ شمارههاي  نامه به بازگشت
 يبرا يادار عدالت نوايد به نور اميپ گاهـدانش در شاغل فرد يکاووس هيهان خانم تيشکا درخصوص

  :رساند  مياستحضار به يعلم أتيه ريغ ياعضا ياستخدام نامه آيين» ٨ «ماده ليذ تبصره ابطال
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 يشورا مجلس مصوب ياجتماع  تأمينو کار قانون» ١٨٨ «ماده مفاد استناد بهـ ١
 خاص مقررات و نيقوان ريسا اي يکشور استخدام قانون مشمول اشخاص ،ياسالم

  .بود نخواهند مذکور قانون مقررات مشمول ...و ياستخدام
 ياسالم يجمهور توسعه پنجم برنامه قانون» ٢٠ «ماده »ب «بند مفاد استناد بهـ ٢

 مجلس مصوب کشور توسعههاي  برنامه يدائم احکام قانون» ١ «ماده نيهمچن و رانيا
 و علم يپارکها و يپژوهش و يعال آموزش ات مؤسسو مراکز دانشگاهها، ،ياسالم يشورا
 قانون ژهيو به يدولت يدستگاهها بر حاکم يعموم مقررات و نيقوان تيرعا بدون يفناور

 و مناقصات يبرگزار قانون ،يکشور خدمات تيريمد قانون کشور، يعموم محاسبات
 ،يمعامالت ،يمالهاي  نامه آيين و مصوبات چارچوب در فقط و آنها يبعد الحاقات و اصالحات

 يفناور و قاتيتحق علوم، ريوز دييتا به که امنا أتيه مصوب يالتيتشک و ياستخدام ،يادار
 موجب به) ياسالم يشورا مجلس (قانونگذار اساس، نيا بر لذا. کنند  ميعمل رسد، مي

 يفناور و يپژوهش ،يعال آموزش ات مؤسسو دانشگاهها به بند، نيا در مندرج استنادات
  .است داده را يعلم أتيه ريغ ياعضا خاص ياستخدام نامه آيين بيتصو و نيتدو ارياخت

 وانيد ٦/٢/١٣٩٥ ـ ٣١ دادنامه شماره به يعموم أتيه يرأ مفاد استناد بهـ ٣
 مقررات و نيقوان ريسا اي يکشور ياستخدام قانون مشمول اشخاص ز،ين يادار عدالت

 قانون مقررات مشمول ،ياجتماع  تأمينو کار قانون» ١٨٨ «ماده موجب به ياستخدام
  .اند نشده يتلق رالذکرياخ

 ياعضا ياستخدام نامه آيين» ٨ «ماده ليذ تبصره مفاد و االشاره فوق موارد به تيعنا با
 ،يعال آموزش ات مؤسسو دانشگاهها در که يافراد هيکل ٢٧/١٢/١٣٩٠ مورخ يعلم أتيرهيغ

 ،)ربطيذ ياامن أتيه مصوب (شده ادي ياستخدام نامه آيين مفاد چارچوب در يفناور و يپژوهش
 مشغول موقت کار انجام و نيمع کار انجام مشخص، کار انجام قرارداد از اعم يقرارداد صورت به
 و بوده خارج مذکور قانون شمول از کار قانون ١٨٨ ماده استناد به باشند،  ميو بوده خدمت به

  ».باشد  نمييدگيرس قابل کار وزارت اختالف حل و صيتشخ يأتهايه در آنها يدعاو
 نيمعاون و سيرئ حضور با ٢٦/١٠/١٣٩٦ خيتار در يادار عدالت وانيد يعموم أتيه

 از پس و شد ليتشک وانيد شعب دادرسان و مستشاران و رؤسا و يادار عدالت وانيد
  .است کرده مبادرت يرأ صدور به ريز شرح به آراء تياکثر با يبررس و بحث

  
  عمومي هيأت يرأ

 کارکنان هيکل و دارد اطالق اعتراض مورد مقرره ٨ ماده تبصره نکهيا به توجه با
 مقررات مشمول اي باشند شده گرفته کار به ياستخدام امور در نکهيا از اعم يقرارداد
 شبه اي ييقضا مراجع يبرا يدگيرس تيصالح نييتع و شود  ميشامل را باشند کار قانون
 ياسالم يجمهور توسعه پنجم پنجساله برنامه قانون ٢٠ ماده ب بند قيمصاد از ييقضا

 يقانون اراتياخت حدود از اعتراض مورد مقرره بيتصو جهينت در است، خارج رانيا
 و التيتشک قانون ٨٨ ماده و ١٢ ماده ١ بند به استناد با و بوده خارجامناء  هيأت
  .شود  ميابطال ١٣٩٢ سال مصوب يادار عدالت وانيددادرسي  آيين

  اداري ـ محمدکاظم بهراميعمومي ديوان عدالت  رئيس هيأت
  

  ١٦/١١/١٣٩٦                                                                      ٩٦/٤٣٣/شماره هـ
  بسمه تعالي

  اكبرپورجناب آقاي 
  راناي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالميرئيس هيأت مديره و 

  با سالم
 مورخ ١٠٨١ عدالت اداري به شماره دادنامه عمومي ديوان يك نسخه از رأي هيأت

  : با موضوع٢٦/١٠/١٣٩٦
 شوراي ١٣٩٣ سال ٠١/٢١٠٢ و ١٣٩٥ سال ٢٠١٠٠٢ مصوبات شماره ابطال«

جهت درج در روزنامه » اسالمي شهر بهارستان درخصوص عوارض كسر و حذف پاركينگ
  .گردد رسمي به پيوست ارسال مي
  ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربينعمومي و هيأتهاي تخصصي  مديركل هيأت

  
  ٩٦/٤٣٣: کالسه پرونده        ١٠٨١: شماره دادنامه     ٢٦/١٠/١٣٩٦:  دادنامهتاريخ

  .عمومي ديوان عدالت اداري  هيأت:مرجع رسيدگي
  يبرزان ييرضا سلطان ماه خانم :يشاك

 و ١٣٩٥ سال ٢٠١٠٠٢ شماره مصوبات ابطال :خواسته و تيشکا موضوع
 قانون ٩٢ ماده مقررات ياجرا در بهارستان شهر ياسالم يشورا ١٣٩٣ لسا ٠١/٢١٠٢
  ١٣٩٢ سال مصوب يادار عدالت وانيددادرسي  آيين و التيتشک

 ١٣٩٣ سال ٠١/٢١٠٢ و ١٣٩٥ سال ٢٠١٠٠٢ شماره مصوبات مفادـ ١ :کار گردش
  .باشد  مي)نگيپارک حذف و کسر عوارض «خصوص در بهارستان شهر ياسالم يشورا

 و التيتشک قانون ٩٢ ماده ياجرا ،يدادخواست موجب به يبرزان يرضائ سلطان ماه انمخـ ٢
  .است کرده درخواست اعتراض مورد مصوبات به نسبت را يادار عدالت وانيدادرسي د آيين

 مستند که يعموم أتيه يآرا ريسا و ١٨/١٠/١٣٩١ ـ ٧٧٠ شماره يرأ مفادـ ٣
  : است ريز شرح به گرفته قرار يشاک

 از خارج و قانون ريمغا نگيپارک يکسر و حذف ، تأمينعدم عوارض اخذ و نييعت[
  .]است شهر يشورا ارياخت حدود

 اعمال ،٢٨/٨/١٣٩٦ مورخ نظر يط يادار عدالت وانيد سيرئ محترم نيمشاورـ ٤
  .دادند شنهاديپ را وانيد قانون ٩٢ ماده

 سال مصوب يادار دالتع وانيددادرسي  آيين و التيتشک قانون ٩٢ ماده ياجرا در
 در شرکت يبرا را خود ندهينما تا شد خواسته بهارستان شهر ياسالم يشورا از ١٣٩٢
  .کند يمعرف يعموم أتيه جلسه
 نيمعاون و سيرئ حضور با ٢٦/١٠/١٣٩٦ خيتار در يادار عدالت وانيد يعموم أتيه

 ندهينما حضور با زين و وانيد شعب دادرسان و مستشاران و رؤسا و يادار عدالت وانيد
 شرح به آراء تياکثر با يبررس و بحث از پس و شد ليتشک تيشکا طرف از شده يمعرف

  .است کرده مبادرت يرأ صدور به ريز
  عمومي هيأت يرأ

 ١٣٩٢سال مصوب يادار عدالت وانيددادرسي  آيين و التيتشک قانون ٩٢ماده مطابق
 يرأ مفاد تيرعا شود، ابطال يعموم أتيه دراي  مصوبه چنانچه «که است شده مقرر

 ريمغا يديجد مصوبه مربوط، مراجع هرگاه. است يالزام يبعد مصوبات در يعموم أتيه
 نوبت، از خارج را موضوع يادار عدالت وانيد سيرئ کنند، بيتصو يعموم أتيه يرأ

 درکننده  بيتصو مرجع ندهينما دعوت با فقط و مذکور قانون ٨٣ ماده مفاد تيرعا بدون
 وانيد يعموم أتيه نکهيا به نظر» .دينما  ميمطرح يادار عدالت وانيد يعموم تأيه

 بابت عوارض اخذ ١٨/١٠/١٣٩١ ـ ٧٧٠ شماره يرأ جمله از متعدد آراء در يادار عدالت
 شهر ياسالم يشورا اراتياخت حدود از خارج و قانون خالف نگيپارک کسر اي حذف
 در بهارستان شهر ياسالم يشورا و است شده ابطال مربوطه مصوبات و صيتشخ
 سال عـوارض تعرفه از ٠١/٢١٠٢ شماره کـد و ١٣٩٥ سال ٢٠١٠٠٢ شمارههاي  تعرفه
 تعرفه از قسمت نيا نيبنابرا است، کرده وضع نگيپارک حذف اي کسر عوارض ١٣٩٣
 مواد و ١٢ ماده ١ بند به استناد با و يعموم أتيه آراء با رتيمغا لحاظ به شده ادي عوارض

 ابطال ١٣٩٢ سال مصوب يادار عدالت وانيددادرسي  آيين و التيتشک قانون ٨٨ و٢٢
 بيتصو خيتار به يعموم أتيه يرأ اثر عطف و شده ادي قانون ١٣ ماده اعمال با. شود مي

  .نشد موافقت تيشکا مورد مصوبات
  مرتضي علي اشراقي ديوان عدالت اداري ـ معاون قضايي

  
  ١٦/١١/١٣٩٦                                                                     ٩٤/١٠٧٠/شماره هـ

  بسمه تعالي
  اكبرپورجناب آقاي 

  راناي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالميرئيس هيأت مديره و 
  با سالم

 الي ١٠٨٢عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه  يك نسخه از رأي هيأت
  : با موضوع٢٦/١٠/١٣٩٦  مورخ١٠٨٨
 مصوبات شوراهاي اسالمي شهرهاي سرخه، شهرضا، اصفهان و مشهد و ابطال«

 معاون شهرسازي و معماري شهرداري ٢٧/٨/١٣٨٣ ـ ١٨٦١٨/١٥٠٠بخشنامه شماره 
جهت » اهواز درخصوص عوارض كسري پاركينگ، حذف پاركينگ و عدم تأمين پاركينگ

  .گردد سال ميدرج در روزنامه رسمي به پيوست ار
  عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين مديركل هيأت

  
  : کالسه پرونده      ١٠٨٨الي  ١٠٨٢: شماره دادنامه     ٢٦/١٠/١٣٩٦:  دادنامهتاريخ

  .عمومي ديوان عدالت اداري  هيأت:مرجع رسيدگي
  

  پرونده شماره  تيشکا طرف  يشاک  فيرد
  ٩٤/١٠٧٠  مشهد شهر ياسالم يشورا  ينيز انيشکر حمزه يآقا  ١

 نيدحسيس و مجد يرضو ريداميس انيآقا  ٢
  ٩٥/١٨٩  قروه شهر ياسالم يشورا  مجد يرضو

  ٩٥/٥٩٠  شهرضا شهر ياسالم يشورا  يناطق زهرا خانم و يناطق تيهدا يآقا  ٣

 يآقا وکالت با االئمه ثامن اعتبار يتعاون  ٤
  ٩٥/٨٦٤  اشکذر شهر ياسالم يشورا  ياشکذر يدهقان يمهد

  ٩٥/١٣٩٧  سرخه شهر ياسالم يشورا  نينورالد يمصطف يآقا  ٥
  ٩٦/٢٧  اهواز شهر ياسالم يشورا  يغالم يروحان ريعبداالم يآقا  ٦
  ٩٦/٣٤٤  اصفهان شهر ياسالم يشورا  يخوراسگان يانيطغ رضايعل يآقا  ٧

 مصوبات ابطال جداگانه يميتقد يدادخواستها موجب به انيشاک :کار گردش
 اصفهان و اهواز سرخه، اشکذر، شهرضا، قروه، مشهد، يشهرها ياسالم يوراهاش
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 جهت در واند  کرده درخواست را نگيپارک  تأمينعدم اي و کسر حذف، عوارض درخصوص
 منعکس مشروح طور به پرونده هر در کهاند  کرده ذکر را يقانون مستندات خواسته نييتب

  .است شده
  :است ريز قرار به اعتراض مورد مصوبات مشخصات

 مشهد شهر ياسالم يشورا ٢٧/٨/١٣٩٤ ـ ش/١١٧٦٢/٩٤/٤ شماره مصوباتـ ١
 ـ ش/٥٠٢١/٩٣/٤ شماره مصوبه به نگيپارک يکسر نهيهز بر شدن اضافه درخصوص[

٢٣/٥/١٣٩٣[  
  نگيپارک يکسر عوارض بخش در  قروه شهر ١٣٩٤ سال يمحل عوارض تعرفهـ ٢
 شهرضا شهر ياسالم يشورا ١٣٩٥ سال يلمح عوارض تعرفه از ٢٠١٧ تعرفهـ ٣

  رهيغ و يادار ـ يتجار ـ يمسکون نگيپارک حذف و يکسر عوارض درخصوص
 اشکذر شهر ياسالم يشورا ١٣٩٣ سال يمحل عوارض تعرفه از ٧٢ فيردـ ٤

  موقت نگيپارک خدمات يبها درخصوص
 فهتعر خصوص در سرخه يشهردار ١٣٩٥ سال يمحل عوارض تعرفه از ٢١ ماده ـ ٥
  شهر محدوده در نگيپارک  تأمينعوارض
  ٦/٧/١٣٨٤ ـ ٢٥٧٩/١١٠/٢٨) ١ مصوبات ـ ٦
  ٣١/٦/١٣٨٦ ـ ٢٦٨٦/١١٠/٢٨) ٢
  ٢١/٩/١٣٩٠ ـ ٢٩١٨/٩٠/٢٨) ٣
  ١٨/١٠/١٣٩١ ـ ٣١٢٨/٩١/٢٨) ٤
 عوارض درخصوص اصفهان شهر ياسالم يشورا ١/١٠/١٣٩٤ ـ ٣٩٧٢/٩٤/٢٨) ٥
  نگيپارک کسر و حذف

 يمعمار و يشهرساز معاون ٢٧/٨/١٣٩٣ ـ ١٨٦١٨/١٥٠٠ شماره دستور) ٦
 و خوزستان استاندار ٢٠/١٢/١٣٩٠ ـ ٥٤٢٦٩/١/٤٤ شماره دستور و اهواز يشهردار
 پاسخ در نگيپارک حذف عوارض شيافزا خصوص در اهواز شهر ياسالم يشورا نيجانش

 قروه، شهرضا، مشهد، اشکذر، سرخه، يشهرها ياسالم يشورا سيرئ مذکور، تيشکا به
 چون واند  کرده ارسال را است مصوبه صدور يقانون جهات متضمن که اهواز و صفهانا

 از است گرفته قرار يبررس مورد متعددهاي  پرونده در تيشکا يطرفها و انيشاک ليدال
  .شود  مييخوددار کار گردش در آنها ذکر

 و سيرئ حضور با ٢٦/١٠/١٣٩٦ خيتار در يادار عدالت وانيد يعموم أتيه
 ليتشک وانيد شعب دادرسان و مستشاران و رؤسا و يادار عدالت وانيد نينمعاو
 مبادرت يرأ صدور به ريز شرح به آراء تياکثر با يبررس و بحث از پس و شد

  .است کرده
  

  عمومي هيأت يرأ
 يشورا سيرئ ٦/٧/١٣٨٤ ـ ٢٥٧٩/١١٠/٢٨ شماره نامه در نکهيا به نظر ـ الف

 نگيپارک کسر عوارض شيافزا بر يمبن اصفهان يشهردار شنهاديپ با اصفهان شهر ياسالم
 يبرا يموجب شورا، توسط مصوبه بيتصو عدم جهت به نيبنابرا ،است شده مخالفت

  .ندارد وجود يادار عدالت وانيد يعموم أتيه در ميتصم اتخاذ و يدگيرس
 شماره نامه موجب به نگهبان يشورا ريدب مقام قائم نکهيا به توجه با ـ ب
 سال مصوبه نگهبان يشورا يفقها که است کرده اعالم ٢٣/٧/١٣٩٦ ـ ٢٨٧٩/١٠٢/٩٦
 نگيپارک حذف و يکسر عوارض اخذ خصوص در را شهرضا شهر ياسالم يشورا ١٣٩٥
 حکم ياجرا در نيبنابرا اند، نداده صيتشخ شرع خالف رهيغ و يادار ،يتجار ،يمسکون
 تيتبع و يادار عدالت وانيددادرسي  آيين و التيتشک قانون ٨٧ ماده و ٨٤ ماده ٢ تبصره

 از شهرضا شهر ياسالم يشورا مصوبه ابطال يبرا يموجب نگهبان، يشورا يفقها نظر از
  .ندارد وجود شرع با رتيمغا يادعا بعد

 آراء جمله از يادار عدالت وانيد يعموم أتيه متعدد آراء در نکهيا به نظر ـ ج
 ـ ٥٩٣ ،٣/٤/١٣٩٥ ـ ١٦٦ ،١٦/٢/١٣٩٢  ـ١٠٠ يال ٩٧ ،١٨/١٠/١٣٩١ ـ ٧٧٠ شماره

  تأمينعدم اي و حذف ،يکسر يبرا عوارض وضع ١٤/٦/١٣٩٦ ـ ٥٧٣ و ٢/٩/١٣٩٥
 ابطال و صيتشخ ياسالم يشورا اراتياخت حدود از خارج و قانون ريمغا نگ،يپارک
 بخشنامه و کشور مختلف يشهرها ياسالم يشوراها مصوبات نيبنابرا ،است شده

 مندرج شرح به اهواز يشهردار يمعمار و يشهرساز معاون ٢٧/٨/١٣٩٣ ـ ١٨٦١٨/١٥٠٠
  تأمينعدم و نگيپارک حذف نگ،يپارک يکسر بر عوارض وضع بر يمبن کار، گردش در

 و شود  ميصيتشخ بيتصو مرجع اراتياخت حدود از خارج و قانون خالف نگ،يپارک
 يادار عدالت وانيدادرسي د آيين و التيتشک قانون ٨٨ ماده و ١٢ ماده ١ بند استناد به

 يشهرها ياسالم يشوراها مصوبات ابطال نکهيا به نظر. شود  ميابطال ١٣٩٢ سال مصوب
 أتيه است، شده تـدرخواس آنها بيتصو خيتار از مشهد و اصفهان شهرضا، سرخه،

 آنها بيتصو خيتار به مصوبات ابطال يتسر و گفته شيپ قانون ١٣ ماده اعمال با يعموم 
  .نکرد موافقت

  مرتضي علي اشراقي ديوان عدالت اداري ـ معاون قضايي

  ١٦/١١/١٣٩٦                                                                       ٩٥/٣٩٨/شماره هـ
  بسمه تعالي

  اكبرپورجناب آقاي 
  راناي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالميرئيس هيأت مديره و 

  با سالم
 مورخ ١٠٨٩عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه  ك نسخه از رأي هيأتي

  : با موضوع٢٦/١٠/١٣٩٦
 شهرداري سمنان مصوب شوراي اسالمي شهر ١٣٩٤ تعرفه سال ٥٤ مادهابطال«
  .گردد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي» سمنان

   اداري ـ مهدي دربينعمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت مديركل هيأت
  

  ٩٥/٣٩٨ :کالسه پرونده         ١٠٨٩: شماره دادنامه    ٢٦/١٠/١٣٩٦:  دادنامهتاريخ
  .عمومي ديوان عدالت اداري  هيأت:مرجع رسيدگي

  کشور کل يبازرس سازمان :يشاك
 سمنان يشهردار ١٣٩٣ سال تعرفه ٥٤ ماده ابطال :خواسته و تيشکا موضوع

  سمنان شهر ياسالم يشورا مصوب
 موجب به کشور کل يبازرس سازمان يهمگان نظارت و يحقوق معاون :کار گردش

  :که است کرده اعالم ١٨/٢/١٣٩٥ ـ ٢٨٨٦٥ شماره نامه تيشکا
  يادار عدالت وانيد محترم سيرئ«

  کميعل سالم
 مستندات و سمنان استان يبازرس کل اداره گزارش از يريتصو وستيپ به احتراماً،

 و نيقوان با سمنان شهر ١٣٩٣ سال عوارض تعرفه ٥٤ ماده رتيمغا به جعرا آن با مرتبط
 سازمان نيا قانون با يادار يدستگاهها مصوبات قيتطب ونيسيکم در که موضوعه مقررات
 هياتحاد: مزبور گزارش تيحکا به گردد  ميارسال است، گرفته قرار دييتا و يبررس مورد
 شهر يشمال نهضت بلوار در را ينيزم ١٣٨٣ سال در سمنان استان مسکن يهايتعاون

 يواحد ٢٦٢ يمسکون مجتمع ساخت جهت يشهرساز و مسکن سازمان از سمنان
 کار انيپا ١٣٩٢ و ١٣٩١ يسالها در يمسکون يلوکهاب ليتکم با و نموده افتيدر

 ١٣٩٣ سال در يکيتفکهاي  نقشه هيته متعاقب. است شده صادر فوق يواحدها يساختمان
 را يانياع کيتفک بودن بالمانع سمنان يشهردار از مزبور شهر امالک و سنادا ثبت اداره

 عوارض پرداخت به منوط  را يانياع کيتفک مرحله نيا در يشهردار و نموده استعالم
 در است دانسته يشهردار ١٣٩٣ سال عوارض دفترچه ٥٤ ماده مطابق عرصه کيتفک
 هرگونه اخذ) ١٣٨٠ مصوب( دولت يالم مقررات از يبخش ميتنظ قانون ٤ ماده که يحال

 و است کرده منوط قانونگذار زيتجو به را يياجرا يدستگاهها توسط خدمات و کاال وجه،
 نهيهز يازا به آن يبها اي و ياراض از يقسمت افتيدر نگهبان، يشورا يفقه نظر موجب به

  .باشد ي مشرع با ريمغا دستورالعمل و نامه آيين زيتجو با افراز و کيتفک خدمات
 ٢١٨هاي  دادنامه شماره به يادار عدالت وانيد يعموم أتيه آراء براساس نيهمچن

 مصوبات ٢٩/٩/١٣٨٩ ـ ٣٣٦ و ٢٠/١٠/١٣٨٩ ـ ٤٥٩ ،٤/١١/١٣٨٩ ـ ٤٩٢ ،٩/٤/١٣٨٧ـ 
 يبها اي و ياراض از يقسمت افتيدر بر يمبن کشور يشهرها از يتعداد ياسالم يشوراها

 تعرفه ٥٤ ماده مراتب به بنا.  است شده ابطال افراز و کيتفک خدمات نهيهز يازا به آن
 يمال مقررات از يبخش ميتنظ قانون ٤ ماده با ريمغا سمنان شهر ١٣٩٣ سال عوارض
. گردد  ميصيتشخ يقانون وجاهت فاقد و يادار عدالت وانيد يعموم أتيه آراء و دولت

 سازمان نيا ليتشک قانون )٢ (ماده) ٢ (تبصره ياجرا در دييفرما دستور است خواهشمند
 مورد نوبت از خارج و العاده فوق طور به و مطرح وانيد آن يعموم أتيه در موضوع

  ».نديفرما مطلع را سازمان نيا متخذه ميتصم از که است امتنان موجب. رديگ قرار يدگيرس
  :است ريز قرار به اعتراض مورد تعرفه متن
  : عرصه کيتفک عوارض ـ ٥٤ماده«

 اي و يواگذار قرارداد ندينما  ميمراجعه يشهردار به کيتفک از پس که يينهايزم نيمالک
 نشده پرداخت) عرصه يواگذار (کيتفک از يناش يشهردار حقوق و حق که يصورت در سند
 از قبل ١٠١ماده براساس کيتفک اي و باشند نشده کيتفک ١٠١ ماده اساس بر نکهيا اي و باشد
  .بود خواهد وصول قابل ليذ شرح به عوارض) باشد ١٠١ ماده نقانو اصالح از قبل (١٣٩٠ سال

  ٥/١ p: يمسکون
  ٣ p: يتجار
  ٥/٢ p : يخدمات
  ٤ p:  يادار
  ٥/١ p: يصنعت
  ٢ p:  ريسا

 مذکور ماده براساس) ١٠١ ماده اصالح از بعد (١٣٩٠ سال از بعد که ييپالکها
 يشهردار حقوق و حق که يصورت در باشند يواگذار قرارداد يدارا و باشد شده کيتفک
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 نديبنما کيتفک يتقاضا و باشند تيمالک سند يدارا مذکور يپالکها و باشد نشده پرداخت
 برابر و ١٠١ ماده طبق کيتفک نهيهز باشد متر ٥٠٠ از شيب مساحت که يصورت در

    .بود خواهد وصول قابل ليذ جدول
  %)٢٥ (شوارع يواگذار بدون  %)٢٥ (عراوش يواگذار با  مساحت

  %٣٠  %٥  مربع متر ٧٥٠ ات
  %٣٥  %١٠  مربع متر ١٠٠٠ تا
  %٣٨  %١٣  مربع متر ٢٠٠٠ تا
  %٤٠  %١٥  مربع متر ٢٠٠٠ يباال
 افزوده فوق جدول به% ٢٥ تا تفاوت گردد واگذار عرصه% ٢٥ از کمتر که يصورت در
 بابت ستيبا  ميدارند را يکاربر رييتغ و کيتفک درخواست همزمان که يامالک. شد خواهد

 بر را نيزم روز ارزش% ٤٠ حداکثر و% ٣٠ حداقل يکاربر رييتغ و کيتفکهاي  نهيهز
 آنها مساحت و بوده تيمالک سند يدارا که ييپالکها. ندينما پرداخت فوق جدول اساس
    .بود خواهد وصول قابل ليذ جدول مطابق کيتفک نهيهز باشد متر ٥٠٠ از کمتر

  يکارشناس مبلغ% ١٠  يخدمات و يتجار
  يکارشناس مبلغ% ٨  يکونمس
  يکارشناس مبلغ% ٦  يکارگاه و يصنعت

  يکارشناس مبلغ% ١٠  يادار
  يکارشناس مبلغ% ٥  ها يکاربر ريسا و يانبار

 ٥٠٠ تا امالک يبرا يشهردار به مراجعه زمان در گردند  ميافراز مشمول يامالک
 افراز که يمساحت زانيم به مترمربع ٥٠٠ از شيب و مساحت کل يازا به مترمربع

  .گردد  ميوصول فوق جدول مطابق عوارض گردند مي
 آنها ملک% ٥٠ از شيب که يصورت در دارند قرار ضيتعر طرح در که يامالک: تبصره

 افتيدر يشهردار از يغرامت گونه چيه ضيتعر بابت مالک که يصورت در گردد ضيتعر
 ثبت قانون ١٤٨ و ١٤٧ وادم قيطر از که يامالک. گردد  نميماده نيا مشمول باشد نکرده
 نهيهز نيهمچن و کيتفک بابت ١٥ p ل،يتبد بابت ١٥  pستيبا اند مي شده کيتفک

  ».گردد وصول نصاب حد يکسر و يساز آماده
 حهيال موجب به سمنان شهر ياسالم يشورا سيرئ مذکور، تيشکا به پاسخ در
  :که است داده حيتوض ١٧/٥/١٣٩٥ ـ ١٣٠١/٩٥/٤ شماره
  يادار عدالت وانيد يعموم أتيه رممحت استير«

  کميعل سالم
 تيطرف به کشور کل يبازرس سازمان تيشکا درخصوص رساند  مياستحضار به احتراماً

 کل يبازرس سازمان ليتشک قانون ٢ ماده ٢ تبصره ياجرا در سمنان شهر ياسالم يشورا
 قانون ٤ ماده اب سمنان يشهردار ١٣٩٣ سال عوارض تعرفه ٥٤ ماده رتيمغا بر يمبن کشور
 مصوبات قيتطب ونيسيکم در که ٢٧/١١/١٣٨٠ مصوب دولت يمال مقررات از يبخش ميتنظ

 مستندات و ليدال به بنا است، گرفته قرار دييتا و يبررس مورد قانون با يادار يدستگاهها
 يتقاضا و رسد  نمينظر  به يقانون و موجه کشور کل يبازرس سازمان تيشکا الذکر ليذ يقانون
 از يبخش ميتنظ قانون ٤ ماده موجب به دارد  ميمعروض حاًيتوض دارد را مطروحه تيشکا رد

 افتيدر «دهيگرد مقرر باشد  ميکشور کلي بازرس سازمان استناد مورد که دولت يمال مقررات
ها  وزارتخانه توسط يحقوق و يقيحق اشخاص از عنوان هر تحت خدمات اي کاال اي وجه هرگونه

 اي شده نيمع مربوطه يقانون مقررات در که يموارد از ريغ يدولت يشرکتها و ات مؤسسو
 يقانون مقررات در مذکور قانون بيتصو از پس چنانچه نيبنابرا »باشد  ميممنوع شود مي

 و بوده يمستثن باشد نموده زيتجو را مقررات وضع قانون آن در که شود بيتصو يموارد
 رايز بود، نخواهد دولت يمال مقررات از يبخش ميتنظ قانون ٤ ماده موضوع تيممنوع مشمول

 بيتصو بر موخر (١٧/٢/١٣٨٧ مصوب افزوده ارزش بر اتيمال قانون ٥٠ماده ١تبصره موجب به
 وضع جهت بخش و شهر ياسالم يشورا دهيمقررگرد) دولت يمال مقررات از يبخش ميتنظ قانون
 تا حداکثر را موارد موظفند باشد نشده مشخص قانون نيا در آنها فيتکل که ديجد يمحل عوارض

 ٤ تبصره موجب به و ندينما يعموم اعالم و بيتصو بعد سال در اجرا يبرا سال هر ماه بهمن ١٥
  .دينما نظارت کشور سراسر در ماده نيا ياجرا حسن بر دهيگرد موظف کشور وزارت کورذم ماده

 يموارد از افزوده ارزش بر اتيمال قانون ٥٠ ماده ١ تبصره: اوالً مذکور مراتب به بنا
 وضع که يمقررات بر يمبن دولت يمال مقررات از يبخش ميتنظ قانون ٤ ماده در که است
 مشمول افزوده ارزش بر اتيمال قانون ٥٠ ماده ١ تبصره لذا است شده بيني پيش شود مي

 رفهتع ٥٤ ماده: اًيثان. شود  نميدولت يمال مقررات از يبخش قانون ٤ ماده تيممنوع
 ١ بند به مستنداً که بوده يمحل عوارض ينوع سمنان يشهردار ١٣٩٣ سال عوارض

 از يقانون مراجع لهيوس به که دهيرس بيتصو به افزوده ارزش بر اتيمال قانون ٥٠ماده
 آراء دارند استحضار که طور همان. است گرفته قرار دييتا مورد کشور وزارت جمله

 کشور کل يبازرس سازمان هييشکوا در اشاره وردم يادار عدالت وانيد يعموم أتيه

 از يقسمت ها يشهردار کهاند  داشته مقرر شهر ياسالم يشوراها که است يمصوبات به ناظر
 ٥٤ ماده لکن. ندينما افتيدر افراز و کيتفک خدمات نهيهز يازا به را آن يبها اي ياراض

 يبها بابت کيتفک رضعوا سمنان شهر ياسالم يشورا مصوب ١٣٩٣ سال عوارض تعرفه
 متن در رايز شود  نمييتلق کيتفک خدمات نهيهز يازا به آن يبها اي و ياراض از يقسمت
 نيمالک که رديگ  ميتعلق ياراض به مذکور عوارض دهيگرد اعالم حاًيصر تعرفه ٥٤ ماده
 ياراض واند  ننموده پرداخت را يشهردار عوارض کيتفک از يناش عرصه يواگذار در ياراض
 تعلق آن به يعوارض باشد شده کيتفک هايشهردار ١٠١ ماده قانون اصالح از بعد هک

 سال عوارض تعرفه ٥٤ ماده شده اشاره يقانون موارد و معروضه مراتب به بنا. است نگرفته
 نيمواز و يقانون مقررات وفق سمنان شهر ياسالم يشورا مصوب سمنان يشهردار ١٣٩٣
 أتيه از لذا است يقانون وجاهت فاقد کشور کل يرسباز سازمان تيشکا و بوده يشرع
  ».استدعاست مورد مطروحه تيشکا رد يادار عدالت وانيد

 ،١٣٩٢سال مصوب يادار عدالت وانيدادرسي د آيين و التيتشک قانون ٨٤ماده ياجرا در
 أتيه و شود  ميارجاع يادار عدالت وانيد اسناد و يشهرساز عمران، يتخصص أتيه به پرونده

 بيتصو به يشهردار قانون ياصالح ١٠١ ماده يراستا در مصوبه نکهيا به توجه با کورمذ
 ريمغا يديجد قاعده و حکم و داشته انيب را قانون در مقرر حکم همان شورا و است دهيرس

 ٣٠/٨/١٣٩٦ـ١٩٢ شماره دادنامه موجب به است، نکرده وضع اراتياخت حدود از خارج و قانون
 وانيد سيرئ يسو از اعتراض عدم علت به مذکور يرأ. کند ميصادر يشاک تيشکا رد به يرأ

   .است افتهي تيقطع يادار عدالت وانيد قضات از نفر ده اي و يادار عدالت
 نيمعاون و سيرئ حضور با ٢٦/١٠/١٣٩٦ خيتار در يادار عدالت وانيد يعموم أتيه

 از پس و شد ليتشک وانيد شعب دادرسان و مستشاران و رؤسا و يادار عدالت وانيد
  .است کرده مبادرت يرأ صدور به ريز شرح به آراء تياکثر با يبررس و بحث

  عمومي هيأت يرأ
 عوارض نييتع يادار عدالت وانيد يعموم أتيه متعدد آراء در نکهيا به توجه باـ ١

 و قانون ريمغا خصوص، نيا در امالک و اسناد ثبت سازمان يتهايصالح به توجه با کيتفک
 ابطال و صيتشخ عوارض وضع در شهر ياسالمي شورا اراتياخت حدود از جخار
 ياسالم يشورا مصوب ١٣٩٣ سال عوارض تعرفه ٥٤ ماده اول قسمت نيبنابرا ،است شده
 يشهردار به کيتفک از پس که يينهايزم نيمالک« است شده مقرر آن در که سمنان شهر

 از يناش يشهردار حقوق و حق که يصورت در سند اي و يواگذار قرارداد ندينما  ميمراجعه
 نشده کيتفک ١٠١ ماده اساس بر نکهيا اي و باشد نشده پرداخت) عرصه يواگذار (کيتفک

 ١٠١ ماده قانون اصالح از قبل( ١٣٩٠ سال از قبل ١٠١ ماده اساس بر کيتفک اي و باشند
 حدود از ارجخ و قانون خالف ،»....بود خواهد وصول قابل ليذ شرح به عوارض.) باشد
 قانون  ٨٨ ماده و ١٢ ماده ١ بند استناد به و شد صيتشخ وضع مرجع اراتياخت
  .شود  ميابطال ١٣٩٢ سال مصوب يادار عدالت وانيددادرسي  آيين و التيتشک

 سال مصوب يشهردار قانون ١٠١ ماده اصالح قانون واحده ماده در نکهيا به نظرـ ٢
 فيتکل نييتع مترمربع ٥٠٠ از کمتر ياضار کيتفک خصوص در قانونگذار ،١٣٩٠
 مقرر آن در که تيشکا مورد  مصوبه ٥٤ ماده سوم بند آخر قسمت نيبنابرا است، نکرده
 باشد، متر ٥٠٠ از کمتر آنها مساحت و بوده تيمالک سند يدارا که ييپالکها« است شده
 حدود از جخار و قانون خالف» .بود خواهد وصول قابل ليذ جدول مطابق کيتفک نهيهز
 قانون ٨٨ ماده و ١٢ ماده ١ بند استناد به و شد صيتشخ بيتصو مرجع اراتياخت
  .شود  ميابطال ١٣٩٢ سال مصوب يادار عدالت وانيددادرسي  آيين و التيتشک

 آن در که يقسمت در ١٣٩٣ سال عوارض تعرفه ٥٤ ماده تبصره نکهيا به نظرـ ٣
 ستيبا اند مي شده کيتفک ثبت قـانون ١٤٧ و ١٤٨ ماده قيطر از که يامالک« شده مقرر

p ل،يتبد بابت ١٥ p نصاب حد يکسر وسازي  آماده نهيهز نيهمچن و کيتفک بابت ١٥ 
 ناظر که جهت نيا از يشهردار قانون ١٠١ ماده اصالح قانون واحده ماده با» .گردد وصول

 قسمت نيبنابرا دارد رتيمغا باشد  ميمتر ٥٠٠ ريز متراژ با ياراض جمله از ياراض هيکل به
 صيتشخ سمنان شهر ياسالم يشورا اراتياخت حدود از خارج و قانون خالف مذکور،
 وانيددادرسي  آيين و التيتشک قانون ٨٨ ماده و ١٢ ماده ١ بند استناد به و شد داده

  .شود  ميابطال ١٣٩٢ سال مصوب يادار عدالت
 يشوراها مصوبات يادار عدالت وانيد يعموم أتيه متعدد آراء در نکهيا به نظرـ ٤
 يکاربر رييتغ با موافقت مقابل در آن وجه اي ملک از يقسمت افتيدر به ناظر که ياسالم
 ابطال و صيتشخ شهر ياسالم يشوراها اراتياخت حدود از خارج و قانون خالف باشد مي
 يامالک« دارد  ميمقرر که تيشکا مورد ٥٤ ماده سوم بند از قسمت آن نيبنابرا ،است شده
 کيتفکهاي  نهيهز بابت ستيبا  ميدارند را يرکاربرييتغ و کيتفک درخواست همزمان که
 فوق جدول براساس را نيزم روز ارزش% ٤٠ حداکثر و% ٣٠ حداقل يکاربر رييتغ و

 سمنان شهر ياسالم يشورا اراتياخت حدود از خارج و قانون خالف ،».ندينما پرداخت
دادرسي  آيين و التيتشک قانون ٨٨ ماده و ١٢ ماده ١ دبن به استناد با و شد صيتشخ

  .شود  ميابطال ١٣٩٢ سال مصوب يادار عدالت وانيد
  مرتضي علي اشراقي ديوان عدالت اداري ـ معاون قضايي
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  ٥/١٢/١٣٩٦                                                   دش                /٢٠٢١٤/٩٦رهشما
   قرآن كشوريآموزش عموم توسعه يسند راهبرد

  )توسعه فرهنگ قرآني ي شورا١١/٩/١٣٩٦ مورخ ٣٨مصوب جلسه (
ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسالم ـ يوزارت آموزش و پرورش     يقات و فناوريوزارت علوم، تحق 

   كشوري مردمي و نهادهاي، عمومي دولتيها دستگاهـ ما يسازمان صدا و س
ون يسي كميشنهاديپ»  قرآن كشوريعموم توسعه آموزش يسند راهبرد«وست يبه پ

 ي شورا١١/٩/١٣٩٦ و هشتم مورخ يكه در جلسه س» مي قرآن كريتوسعه آموزش عموم
  .گردد ي اجرا ابالغ ميده است برايب رسي به تصويتوسعه فرهنگ قرآن

   ي توسعه فرهنگ قرآنيس شوراي و رئي انقالب فرهنگي عالير شورايدب
  يمحمدرضا مخبر دزفول

  
 يل به جامعه متمسک به قرآن و عترت و در راستاي ني برايل بر خداوند متعال و با عزم ملبا توک

 ي آموزش عمومي در حوزه تخصصي منشور توسعه فرهنگ قرآنيها و راهبردهااستيتحقق اهداف، س
 ١ـ  ٣ توسعه كشور و راهکار يها  برنامهي قانون احكام دائم٣٧م ماده ي جزء جيساز ييقرآن و اجرا

 خواندن و ي آموزشيندهايها و فرا برنامهين آموزش و پرورش و به منظور راهبرياديسند تحول بن
سند «شود، ي انس آحاد جامعه با قرآن و استفاده از آن ارائه ميم و معارف قرآن که برايدرک مفاه

قرآن  يون توسعه آموزش عموميسيشنهاد کميبه پ» م کشوري قرآن کري توسعه آموزش عموميراهبرد
 يها خيب در تاري به ترتي توسعه فرهنگ قرآني شورا٣٨ و ٣٤، ٣١، ٢٧کشور، در جلسات 

  .   ب شدير تصوي و به شرح زي بررس١١/٩/١٣٩٦ و ١٣/٩/١٣٩٥، ٢٢/٣/١٣٩٥، ٥/١٠/١٣٩٤
  

   قرآن کشوريآموزش عموم توسعه يسند راهبرد
  ، ي توسعه فرهنگ قرآني، شورا١١/٩/١٣٩٦ مورخ ٣٨مصوب جلسه 

    ...خ ابالغيتار: ... اره ابالغشم
علّمهم يهِم ويزَكّياته ويهِم آي علَاتلويهِم رسولًا مّن أَنفُسهِم ين إِذ بعثَ فيلَقَد من اللَّـه علَى المؤمن«

ن قَبلُ لَفإِن كَانُوا مةَ وكمالحو تَاببِيالك١٦٤/ ﴿آل عمران »نٍي ضَلَالٍ م﴾  
ات او را بر آنها يخت؛ که آي از خودشان برانگيامبريان آنها، پي که در ميخداوند بر مؤمنان منت نهاد هنگام

  . بودندي آشکاريش از آن، در گمراهياموزد؛ هر چند پيبخواند، و آنها را پاک کند و کتاب و حکمت ب
  

 ييدرصد جوانان و بزرگساالن جامعه به توانا٣٠درصد نوجوانان و ٥٠  حداقليابيدست: انداز چشم
١٤٠٤در افق  (يم آن در زندگي از تعاليريگ بر در قرآن و انس و بهرهخواندن همراه با فهم و تد(  

  

  اصول حاکم
 كشور در تحقق اهداف ي نظام آموزش رسميها تي ظرفي حداكثريريبه كارگ. ١

 م ي قرآن كريآموزش عموم
 يرسمقرآن، هماهنگ با نظام  ي آموزش عموميررسميغ نظام يحداکثر توسعه و مشارکت .٢
 هاتير فعالياز بر ساي کارآمد مورد ني انسانيروين نيد دانش و تأميتقدم تول. ٣
  سند ي اقدامات و مراحل اجرايزش در مخاطبان در تمامي و انگي فرهنگيتوجه به فضاساز. ٤

  اهداف
 يها تي قرآن به صالحياندرکار آموزش عموم  دستيامل انسانه عوي کليابيدست. ١
 ١٤٠٠ان سال ي الزم تا پايا  و حرفهيعموم

 در برونداد نظام آموزش و ١ قرآن کشوري اهداف آموزش عموميجيتحقق تدر. ٢
 ١٤٠٤  پرورش تا سال

 ١٤٠٤  تا سال  ٢مي حفظ قرآن کري طرح ملي اجرايها و سازوکارها استقرار سامانه. ٣
 کشور و يررسمي و غي قرآن در نظام آموزش رسميافتن آموزش عمومي تياولو. ٤

 ١٤٠٤ها تا سال  ان خانوادهيدر م
  

  ي ملّاتراهبردها و اقدام
ن آموزش و ياديگانه سند تحول بن ششيهارنظامين سند متناسب با زي ايراهبردها

  :ن قرار استيپرورش از ا
 

 آموزش يها تيت کالن فعاليري و مدي استقرار نظام راهبر:١ يراهبرد مل
   قرآن يعموم

  :ي مليهااقدام
 قرآن کشور به عنوان ي و توسعه آموزش عموميجاد و استقرار مرکز هماهنگيا. ١

 کارآمد ي انسانيروين ني و تأميير آموزش و پرورش و شناساير نظر وزيون زيسيرخانه کميدب
 )١٣٩٧سال ( سند ي اجراينقش راهبر يفاين وزارت جهت اي مرکز، از درون ايالزم برا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    شورای توسعه فرهنگ قرآني٤/٨/١٣٩٢ و ٧/٢/١٣٩٢ مورخ ٢٠ و ١٩مصوب جلسات  ـ١
  شورای توسعه فرهنگ قرآنی١٥/١٢/١٣٩٤ و ٢/١٢/١٣٩٣ مورخ ٢٩ و ٢٥ـ مصوب جلسات ٢

 حفظ قرآن ي طرح مليساز يي الزم جهت اجراي سازوکارها و استقراريطراح. ٢
 )١٣٩٧سال (م در آموزش و پرورش يکر

 سند ي و نظارت بر اجراياتي عمليزير  و استقرار سامانه هوشمند برنامهيطراح. ٣
 )١٣٩٧سال (ون يسيرخانه کميدر دب

 يج سند، اهداف مصوب آموزش عمومي اشاعه و ترويها  برنامهي و اجرايطراح. ٤
 )١٣٩٧از سال (ـ   حفظ قرآنيقرآن و طرح مل

 قرآن در نظام ي آموزش عموميابي تي اولوين مقررات الزم براي و تدويطراح . ٥
 و نظارت يريگميشنهاد آن به مراکز تصمي سند و پيل اجراي و تسهيررسمي و غيرسم

 )١٣٩٧از سال (ـ  بي آن پس از تصويبر اجرا
  

  آموزشين منابع انسانيت معلم و تأميبت نظام تريتقو :٢ يراهبرد مل
   قرآن يعموم

  :ي مليها اقدام
 قرآن و ي آموزش عموميساز گفتمانيهاطرح يل شبکه و اجرايت از تشکيحما. ١

 )١٣٩٧از سال  ( کشوريررسمي و غي رسميان فعاالن آموزش عمومي آن در ميبخش تياولو
 آموزش قرآن يا  حرفهيها تي صالحي ارتقايادارـ  يقي برنامه تشويطراح. ٢

 ي انسانر عواملي و سايتيان تربي متوسطه، مربي و عربينيران قرآن، دي، دبييآموزگاران ابتدا
 مرتبط در آموزش و پرورش عب آن در مراجيون و تصويسيمرتبط با آموزش قرآن در کم

 )١٣٩٨ سال ياز ابتدا( آن يو اجرا) ١٣٩٧سال (
 يدبستان شي کودک و پيان مهدهاي مربي قرآنياز برنامه توانمندسي و اجرايطراح. ٣

  )١٣٩٨از سال (
ه کارکنان آموزش و ي کلي قرآني ارتقايادارـ  يقي تشوي سازوکارهايطراح. ٤

ب آن در مراجع يون و تصويسيم در کمي قرآن کريپرورش بر اساس اهداف آموزش عموم
 )١٣٩٨سال ( آن يمرتبط آموزش و پرورش و اجرا

اهداف  يها  شاخص احرازي الزم براي سازوکارهايساز ادهيب و پي، تصويطراح . ٥
ان دانشگاه ينش دانشجويدر نظام گز ي قرآنيجذب استعدادها و مي قرآن کريوزش عمومآم

ن داوطلبان استخدام آموزش و پرورش، ي و همچنييد رجاير شهيت دبيان و دانشگاه تربيفرهنگ
قات و ي وزارت علوم، تحقموزش و پرورش و مرتبط در وزارت آيها  مشترک بخشيبا همکار

  )١٣٩٨از سال  (يفناور
ان، ي دانشجوي قرآني ارتقايادارـ  يقي تشو  برنامهيب و اجراي، تصويطراح . ٦

 )١٣٩٨از سال  (يان و مراکز حوزويد و کارکنان دانشگاه فرهنگياسات
 يها رشته سي مرتبط و تأسيها  رشتهي براي قرآنيب دروس و محتواين و تصويتدو. ٧
 ي و حوزوير مراکز دانشگاهيان و سايم در دانشگاه فرهنگي قرآن کري آموزش عموميتخصص

 )١٣٩٨از سال  (يليدر مقاطع مختلف تحص
 يان، معلمان و مدرسان تجربي مربيبند  و طبقهيابي ضوابط ارزيو اجرا نيتدو . ٨

 يب در شورايون و تصويسي کشور، توسط کميررسمي قرآن در نظام غيآموزش عموم
 )١٣٩٨سال  (يتوسعه فرهنگ قرآن

 توانمند يروين ني تأمي قرآن برايت مدرس آموزش عمومي طرح تربي و اجرايطراح. ٩
 )١٣٩٧از سال (د حوزه و دانشگاه يت اساتي قرآن با اولويت معلم و مربي تربيها  برنامهيمجر

 ي عمومحوزه آموزش در ي آموزش آزاد تخصصيها  و توسعه برنامهياستانداردساز. ١٠
 آن در ي اجرا ازي و حقوقيت مالي قرآن کشور و حمايقرآن بر اساس اهداف آموزش عموم

 )١٣٩٨سال  (ي و مردمي، عموميمراکز مختلف دولت
، معلم و يت مربي و آموزش افراد مستعد تربيي طرح جامع شناساي و اجرايطراح. ١١

 )١٣٩٧از سال (ها و عموم مردم ستگاهان، کارکنان ديان طالب، دانشجويمدرس قرآن از م
 ي حوزه آموزش عموميت مراکز آموزش آزاد تخصصي و فعالياندازت از راهيحما. ١٢

 )١٣٩٨از سال (ژه مناطق محروم يها به و قرآن در استان
 ي فعاالن آموزش عمومي براي اجتماعيها تي نظام حمايساز ادهي و پيطراح. ١٣

 )١٣٩٨از سال (قرآن کشور 
  
 قرآن در ي آموزش عمومي ملي استقرار و توسعه برنامه درس:٣ يهبرد ملرا
   ي و مردمي دولتيهابخش

  :ي مليها اقدام
  نظاميساز ادهيب و پي، تصوي قرآن و طراحي اهداف آموزش عموميبند سطح. ١

 يررسمي و غي نظام رسميم برايکر قرآن يعموم آموزش مدارک و سطوح نييتع کپارچهي
 )١٣٩٧سال (ون يسيدر کم

 قرآن کشور در سازمان ي و استقرار سامانه آزمون استاندارد آموزش عموميطراح. ٢
ب متناسب ين آزمون به عنوان درس مستقل با ضراي ايسنجش آموزش کشور و لحاظ محتوا

ها و ه، دانشگاهي مدارس علميلي مقاطع مختلف تحصي مختلف در آزمون وروديهابا گروه

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


 ٢١٢٦٨شماره                        WWW.DASTOUR.IR                     ٢٢/١٢/١٣٩٦روزنامه رسمي                          WWW.RRK.IR                         ١٢صفحه 

قات و ي وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقيها با همکاردستگاه ي استخداميهاآزمون
 )١٣٩٨از سال  (ي و استخداميه و سازمان امور اداري علميهات حوزهيري، مديفناور

 يه اطلس جامع مخاطبان آموزش عمومي و تهيشناخت تي مطالعات جمعياجرا. ٣
 )١٣٩٧سال (قرآن 

 قرآن ي آموزش عموميها برنامهيبخشتيع و جامي، استانداردسازيروزرسانبه. ٤
ها، زمان، فضا و  ها، رسانه  اهداف، محتوا، روشيها در مؤلفهيررسمي و غيم نظام رسميکر
 )١٣٩٨سال ( قرآن کشور ي بر اساس اهداف آموزش عموميابيزات و ارزشيتجه

 يها کارکنان دستگاهي قرآن براي استاندارد آموزش عموميها  دورهيتوسعه اجرا . ٥
 )١٣٩٨از سال ( مناسب يقات اداري، همراه با اعمال تشوي و لشکريکشور

 اقشار مختلف اعم ي قرآن براي استاندارد آموزش عموميها  دورهيت از برگزاريحما . ٦
ژه در اقشار ي آنان به ويهاان و خانوادهياز سربازان، بانوان، ورزشکاران، هنرمندان، کارگران، زندان

  )١٣٩٨از سال  (يردولتي بخش غيها تيکشور، خصوصاً با استفاده از ظرفو مناطق محروم 
ت ي با محوريلي مختلف تحصيهاهي متناسب با پاي درسيهاب برنامهي و تصويطراح. ٧

 )١٣٩٨سال (م يت حافظ قرآن کري تربيم و معارف قرآن در راستايحفظ توأم با درک مفاه
 مهدها يمحور برا  آموزش قرآن انسيها برنامهيب، اشاعه و اجراي، تصو يطراح . ٨
 )١٣٩٨از سال  (يدبستان شيو مراکز پ
 مختلف يها متناسب با گروهي آموزشيها د و انتشار مصحفيت از توليحما. ٩

 )١٣٩٧از سال ( قرآن يمخاطبان آموزش عموم
 و جذب مخاطبان مختلف به آموزش يساز  گفتمانيها  برنامهيت از اجرايحما. ١٠

 يغي تبليهاتي قرآن در فعالي آموزش عمومي اشاعه محتواي برايزيررآن و برنامه قيعموم
 )١٣٩٧از سال  (ي قرآنيجي ترويغي تبليها تيون فعاليسي کمي با هماهنگي قرآنيجيترو

 قرآن ي آموزش عموميابي تي و اولويساز  فرهنگيها ت از برنامهي و حمايطراح. ١١
 )١٣٩٧از سال (ها  ن خانوادهيدر ب

ت آن يگاه درس قرآن و اولوي جاي ارتقاي الزم برايب و استقرار سازوکارهايتصو. ١٢
 )١٣٩٧از سال ( مدارس ي درس در برنامه
  

 ي نظام آموزش عموميص منابع مالين و تخصيتأم يارتقا: ٤ يراهبرد مل
 قرآن کشور
  :ي مليها اقدام

 يدر بودجه سنوات حفظ قرآن ي طرح ملي اجراي مستقل براين منابع ماليتأم. ١
  )١٣٩٨از سال (کشور 
 آموزش  در توسعهي مردميش مشارکت مالي افزاي سازوکارهايسازادهي و پيطراح. ٢
 )١٣٩٧سال ( مناطق محروم يژه براي قرآن به ويعموم

 يهاقرآن دربخش ي آموزش عموميهاتي فعالياتي عمليزيراستقرار نظام بودجه. ٣
  )١٣٩٧سال  (  ي و مردمي عموم  ،يدولت

 قرآن ي آموزش عموميص منابع مالي تخصيکي و تفکيليه و انتشار گزارش تفصيته. ٤
 کشور ي از بودجه عمومي و مردمي مختلف دولتيها بخشيها برنامهيبابت اجرا

  )١٣٩٧از سال ( صورت ساالنه به
 

   قرآن ي آموزش عموميها يزات و فناوريتوسعه فضا، تجه: ٥ يراهبرد مل
  :ي مليها اقدام

 ي قرآنيدبستانشيمهدها و مراکز پ يجيتدرتوسعه  و ياندازراهت از يحمال و يتسه. ١
 )١٣٩٧از سال ( درصد تعداد آن در کشور ٥٠ تا حداقل يررسمي و غيمحور در نظام رسمانس

ت حفظ ي با محوري قرآنيش مدارس تخصصي و افزاياندازت از راهيل و حمايتسه. ٢
 مدارس درصد ٢٥ژه در دوره متوسطه تا حداقل ي معارف قرآن به وم ويتوام با درک مفاه

  )١٣٩٧از سال (زش و پرورش  آمويعال يکشور، بر اساس مصوبات شورا
 قرآن يت مراکز و مؤسسات آموزش عمومي و فعالياندازت از راهيل و حمايتسه. ٣
 يري و عشاييت مناطق روستايان با اولويژه فرهنگيط به وي توسط افراد واجد شرايمردم

 )١٣٩٨از سال (
ار ي از فضاها و امکانات در اختي قرآنيل امکان استفاده مؤسسات مردميتسه. ٤

ت ي قرآن با اولوي توسعه آموزش عمومي، برايي اجرايها ر دستگاهيآموزش و پرورش و سا
  )١٣٩٨از سال (ها و خانواده آنان کارکنان دستگاه

ن در حوزه ي نويها ي بر فناوري مبتنيارهاجاد کسب و کيت از ايل و حمايتسه . ٥
  )١٣٩٨از سال (ت نخبگان و جوانان ي قرآن با اولويآموزش عموم

آموزش ، مراکز و مؤسسات فعال در  ها بخشيسازت از شبکهيل و حمايتسه . ٦
 )١٣٩٨از سال (م ي قرآن کريعموم

 مؤثر در يا و رسانهي، هنريد و عرضه کاالها و خدمات فرهنگيت از توليحما. ٧
 )١٣٩٨از سال ( قرآن يزه و جذب اقشار مختلف به آموزش عموميجاد انگيا

مساجد،  ژه حفظ قرآن در منازل،ي آموزش قرآن به ويهال هستهيت از تشکيحما . ٨
 )١٣٩٧از سال (ج ي بسيهاگاهيها، بقاع متبرکه و پا هينيحس

 حفظ يآموزش تخصص ي و توسعه مؤسسات مردمياندازت از راهيل و حمايتسه. ٩
 )١٣٩٧از سال (م در مناطق مختلف کشور يم و معارف قرآن کريتوام با درک مفاه

 يها قرآن در شبکهي جذاب آموزش عموميهاد و عرضه برنامهيت از توليحما. ١٠
نه حفظ قرآن يژه در زمي به وي آموزشي تخصصيها شبکهيانداز و راهيمختلف رسانه مل

 )١٣٩٧از سال (
 ي براي مجازي در فضاقرآن يعمومآموزش  يهاد و عرضه برنامهيت از توليحما. ١١

 ان خارج از کشوريرانيمخاطبان داخل و ا
 

 يابي ارزشي سازوکارهايها و ارتقا توسعه مطالعات و پژوهش: ٦ يراهبرد مل
   قرآنينظام آموزش عموم

 :ي مليها اقدام
 يها  پژوهشكدهها و  در پژوهشگاهيآموز  قرآنيها  مطالعات و پژوهشيها ل گروهيتشك. ١

  )١٣٩٨از سال (آموزش و پرورش 
 قرآن در برنامه و ي تحقق اهداف آموزش عموميريگي پي مطالعات الزم براياجرا. ٢
  )١٣٩٨سال  (ي و فارسيني، ديژه عربيآموزان به و دروس مختلف دانشيمحتوا

 و ي نقد و بررسيهاي، کرسي علميها شيهما،  ها نشستيت از برگزاريحما. ٣
  مرتبطي و پژوهشيم توسط مراکز علمي قرآن کر در حوزه آموزش عمومييپردازهينظر

 )١٣٩٧از سال (
  در حوزهيپژوهشي و علميجيترويات علميد و انتشار مقاالت و نشريت از توليحما. ٤

 )١٣٩٧از سال (قرآن يآموزش عموم
 در حوزه آموزش ي و حوزوينشگاهقات دايها و تحق نامه اني پايت از اجرايحما . ٥
 )١٣٩٧از سال ( قرآن يعموم

 ين سازوکارهايي قرآن و تعي توسعه نظام آموزش عموميهاب شاخصين و تصويتدو . ٦
 )١٣٩٨از سال ( مختلف کشور يهات بخشي فعاليابي ارزيالزم برا
 ي قرآن کشور براي تحقق اهداف آموزش عموميش مليماي پي و اجرايطراح. ٧

آموزان  دانشيلي تحصيهاش ساالنه برونداد دورهيماي و پيار مختلف به صورت دورهاقشا
  )١٣٩٨از سال (

  
  يي و الزامات اجرايچارچوب نهاد

 بي سند و تصوي بر اجراي و نظارت راهبرديابي کالن و ارزيگذار استيست يمسئول. ١
  . استي توسعه فرهنگ قرآنيبر عهده شوراون يسي کميشنهاديپ دياقدامات جد

ب ي تصوون يتدو و ياتيعمل يابي نظارت و ارز،ي و هماهنگيزير نامهت بريمسئول. ٢
  . قرآن کشور استيآموزش عمومون توسعه يسيکم، بر عهده يياجرا يهااستيس

 ي راهبردها متناظر بايها، کارگروه  تحقق اقدامات سنديريگي و پيزيربه منظور برنامه. ٣
ت نظارت يمسئولون يسي کمي تخصصيهاکارگروه. شوديل ميون تشکيسيسند توسط کم

ن سند برعهده يا در چارچوب  رايي اجرايها  اجرا شده توسط دستگاهيها  برنامهيابيو ارز
 يج حاصل از اجراي، نتاساله کي يها  موظفند در دورهکننده  مشارکتيها د و دستگاهندار

 . گزارش کنندونيسيکمها را به  برنامه
 ي مردمين مؤسسات و نهادهاي و همچني عمومي، نهادهاي دولتيهااهه دستگيکل. ٤

 .باشندي سند مي در اجرايون تخصصيسيرخانه کمي با دبي، موظف به همکار تيمورد حما
 ابالغ ماه پس از ٦ موظف است حداکثر ظرف مدت ونيسيرخانه کميدب . ٥

 يهان دستگاهيي تع: را در قالب شناسنامه اقدام شاملي مليهاات اقداميسند، جزئ
ر ي، الزامات و ساي عملکرديها، شاخصي، اهداف کميمسئول و همکار، افق زمان

 يهاشناسنامه. کندن ي مربوط تدويها دستگاهياز اقدام، با همکاريحات مورد نيتوض
 يي اجرايهابه دستگاهون يسيس کمي رئيون با امضايسيب در کمياقدام پس از تصو

 . دشويمربط ابالغ يذ
 يها و نهادها قرآن دستگاهي حوزه آموزش عموميها برنامهيت بررسيمسئول . ٦

 منشور توسعه فرهنگ ي استفاده از اعتبارات اجراي براي و مردمي، عموم يمختلف دولت
 . ون استيسي آن، بر عهده کمي بر اجرايا و نظارت عام و مرحلهيقرآن

 قرآن کشور را يموزش عمومت آيگزارش ساالنه وضع موظف است ونيسيکم. ٧
 .ديارائه نما ي توسعه فرهنگ قرآني شورابه

  ٭٭٭٭
 راهبرد ٦ هدف، ٤ اصل، ٤ قرآن کشور مشتمل بر ي توسعه آموزش عموميسند راهبرد

 ٣٨ قرآن کشور در جلسه يون توسعه آموزش عموميسيشنهاد کمي به پي اقدام مل٥٢و 
خ ابالغ يد و از تاريب رسيتصو به يتوسعه فرهنگ قرآن يشورا ١١/٩/١٣٩٧مورخ 
 .باشد ي ميروزرسان  و بهي سال قابل بازنگر٣ و پس از االجرا است الزم
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