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

تومانتک شماره ۵۱ ۰۰

  ١  شعب ديوان عالي و ساير دادگاهها  ١٤/٥/١٣٩٩  ت عمومي ديوان عالي كشور هيأ٧٩٣رأي وحدت رويه شماره 

  ٢  ب ديوان عالي و ساير دادگاههاشع  ٢١/٥/١٣٩٩  ت عمومي ديوان عالي كشور هيأ٧٩٤رأي وحدت رويه شماره 

   قانون اساسي٤٤هاي كلي اصل  نامه شوراي عالي اجراي سياست تصويب
  هاي اجرايي  در خصوص فهرست شاخص

  ٣  امور اقتصادي و داراييوزارت   ٨/٢/١٣٩٩

  ٢٠/٥/١٣٩٩  زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار مصوبات چهلمين نشست هيأت مقررات

ـ وزارت امور اقتوزارت  صادي و دارايي 
  بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

ـ سازمان نظام  وزارت صنعت، معدن و تجارت 
ـ اتحاديه  ـ اتاق اصناف ايران  پزشكي كشور 

كشوري صنف كسب و كارهاي مجازي ـ 
  اي هاي زنجيره اتحاديه كشوري صنف فروشگاه

٤  

  
  
  
  
  
  

  ١٠/٦/١٣٩٩                                                              ١١٥٦٤/١٥٢/١١٠رهشما
  مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور

  عالي  هيأت عمومي ديوان ٩٩/١٥روية قضايي رديف  گزارش پروندة وحدت
 به شرح ذيل تنظيم و جهت انتشار ١٤/٥/١٣٩٩ـ ٧٩٣شمارة  و رأي همقدمكشور با 
  .                   دگرد ارسال مي

  ضايي ديوان عالي كشور ـ غالمعلي صدقيمعاون ق
  

  مقدمه
 ٩٩/١٥رديف روية وحدت پروندة عمومي ديوان عالي كشور در مورد  هيأت جلسة 
ن ي والمسلم االسالم رياست حجت ، به ١٤/٥/١٣٩٩شنبه، مورخ   روز سه٨:٣٠رأس ساعت 

 حضورشور و با ک  عالي   جناب آقاي سيداحمد مرتضوي مقدم، رئيس محترم ديوان 
 كشور  كل ، دادستان محترم ي محمد جعفر منتظرين جناب آقاياالسالم والمسلم حجت

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

در خصوص مورد و كننده   يات مختلف اعضاي شركتپرونده و طرح و بررسي نظر 
صدور  گردد، به  مي  ذيل منعكس  ترتيب  كشور كه به  كل   محترماستماع نظر دادستان

  . منتهي گرديد١٤/٥/١٣٩٩ ـ ٧٩٣شمارة ي يقضا روية   رأي وحدت

  گزارش پرونده: الف
 استنباط ر، بااز شعب سوم و بيست و پنجم ديوان عالي کشو: رساند به استحضار مي

، در ي و انقالب در امور مدني عموميها  دادگاهين دادرسيي قانون آ٣٦٨مادة متفاوت از 
، آراء متفاوت صادر شده ي بودن قرار رد درخواست اعاده دادرسيخواه مورد قابل فرجام

 :شود يم مي تقدياست که گزارش آن به شرح آت
شعبة ، ٥/١٢/١٣٩٢ ـ ٩٢٠٩٩٧٠٩٠٩١٠٠٣٥٧دادنامة شمارة ت يبه حکا) الف

 طرفيت در خصوص دادخواست ادارة اوقاف و امور خيرية الريجان، بهسوم ديوان عالي کشور، 
ت، دادگاه يت و ابطال سند مالکيوقف) اثبات(احراز خواستة ، به ...د عباسي سيآقا

مادة ، مستنداً به ١٨/٥/٨٢ ـ ٨٣/١٠٦٣دادنامة شمارة  يجان، طي الري حقوقيعموم
، حکم به ي قانون مدن١٣٠١ و ١٢٨٠ و ١٢٦٠ و مواد ي مدنين دادرسيينون آ قا١٩٨

هفتم شعبة  در ين رأيه و ابطال سند داده است و ايف ت پالک متنازعيوقف) اثبات(احراز 
 مورد تأييد قرار ٨/٨/٨٤ـ  ١٠٤٠تجديدنظر استان مازندران، طي دادنامة شمارة دادگاه 
دادرسي نموده و شعبة اعادة ، از اين رأي درخواست ...سپس آقاي سيد عباس.  استگرفته

، ٦/٨/٩٢ـ٩٢٠٩٩٧١٥١٦٠٠١٣١٠دادنامة شمارة  ي طيدگيشده پس از رسهفتم ياد
شعبة ن قرار، ي از ايخواه  را صادر کرده است و با فرجاميدادرساعادة قرار رد درخواست 

  : است داده ين رأيصدرالذکر چندادنامة  کشور به موجب يوان عاليسوم د
 ـ ٩٢٠٩٩٧١٥١٦٠٠١٣١٠خواهي از قرار رد درخواست اعاده دادرسي شماره  فرجام«

 و صدور يدگيرا رسيست؛ زي ن شعبة هفتم دادگاه تجديدنظر مازندران موجه٦/٨/١٣٩٢
خواه و ادارة اوقاف و  نامه منعقده بين فرجام نامه و اجاره حکم به وقفيت به استناد وقف

ادر شده است و جهات درخواست اعاده دادرسي به کار بردن حيله  و تحقيق محلي صمعاينه
و تقلب در رسيدگي و نيز ارائه يک فقره نظريه کارشناس و اعالميه اداره اوقاف مستند به نظر 
  اهالي محل است، نظر به اينکه حيله و تقلب موردنظر قانونگذار محقق نيست و نظر

 ١٣٩٩  ماه شهريورپانزدهم شنبه 
 

 ٢١٩٨٢ شماره ششمسال هفتاد و 

)١٣١١( 
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 و يي قضايدگينکه در پرونده موکول به رسينظر از ا  محل هم صرفيکارشناس و اهال
 ٤٢٦مادة ٧ق موضوع بند يت است، عنواناً از مصادياحراز صحت و سقم آن و انطباق با واقع

 از جمله يدگيباشد، هرچند اداره اوقاف در مراحل رس ي نمي مدنين دادرسييقانون آ
دنظر ين استنباط و استنتاج دادگاه تجديرابناب.  اعتراض را رد کرده استيخواه فرجام

ن موضوعه است و يل و مستندات موجود در آن و قوانيات پرونده و داليمطابق محتو
 و ٣٦٨باشد، مستنداً به ماده مرقوم و بند ب ماده   يک، مؤثر در مقام نمي چياعتراضات ه

 ».شود يه ابرام مجيموصوف در نتدادنامة  يخواه   همان قانون ضمن رد فرجام٣٧٠مادة 
ست يشعبه ب ٢٩/٧/١٣٩٨ ـ ٩٨٠٩٩٧٠٩٠٨٥٠٠٣٥١دادنامة شمارة ت يبه حکا )ب

خيرية ت اداره اوقاف و امور يبه طرف...  عباس ي آقاي، وکال کشوريوان عاليو پنجم د
دنظر استان يهفتم دادگاه تجدشعبة  ٨/٨/٨٤ ـ ١٠٤٠دادنامة شمارة جان نسبت به يالر

ابطال ...  عباس يت آقايه احراز و سند مالکيف ت پالک متنازعيف آن وقيمازندران که ط
دادگاه پرونده را مطالبه و مالحظه و قرار . اند  نمودهيدادرساعادة شده است، درخواست 

 ي و برخيدگيرسجلسة ل ي صادر کرده و پس از تشکيدادرساعادة  درخواست يقبول
 و ابراز نشده تا موجبات نقض حکم را  اقامهيديل جدينکه دليقات، با استدالل به ايتحق

 بوده که ي مدنين دادرسيي قانون آ٤٢٦مادة  ٧ز بند ي نيدادرساعادة فراهم آورد و جهات 
 يوکال.  صادر نموده استيدادرساعادة ر نکرده، قرار رد درخواست ييز تغيجهت آن ن
 ي کشور، طيان عالويست و پنجم ديبشعبة اند و   نمودهيخواه ن قرار، فرجاميخواهان از ا

 :  داده استين رأيصدرالذکر، چندادنامة 
  شعبة هفتم دادگاه تجديدنظر١١/٣/٩٨ـ٢٥٣نسبت به دادنامة شمارة ... خواهي فرجام«

خواسته از دادگاه  فرجامدادنامة را يرسد؛ ز يرش به نظر نمياستان مازندران قابل پذ
 الف و ب ي جز موارد مصرح در بندهادنظر بهي تجديها دنظر صادر شده و آراء دادگاهيتجد
 خواهي هاي عمومي و انقالب در امور مدني، قابليت فرجام  قانون آيين دادرسي دادگاه٣٦٨مادة

 مردود يخواه د، لذا فرجاميآ يخواسته، جزء موارد مذکور به شمار نم فرجامدادنامة ندارد و 
 ».گردد ياعالم م

اعادة  کشور، قرار رد درخواست يوان عاليسوم دشعبة د، ييفرما يچنانکه مالحظه م
ت را ي مربوط به اثبات وقفيدنظر استان در دعوي صادر شده از دادگاه تجديدادرس

 ي و انقالب در امور مدني عموميها  دادگاهين دادرسيي قانون آ٣٦٨مادة مشمول بند ب 
 و پنجم ستيبشعبة  صادر نموده است، اما ي شده و حکم مقتضيدگيدانسته و وارد رس

 صادر شده از دادگاه يدادرساعادة  کشور، در موضوع مشابه، قرار رد درخواست يوان عاليد
 ين دادرسيي قانون آ٣٦٨مادة  الف و ب يچ کدام از بندهايدنظر استان را مشمول هيتجد
 .  از آن را مردود اعالم نموده استيخواه  ندانسته و فرجاميمدن

 ي در امور مدنين دادرسيي قانون آ٣٦٨مادة  از بنا به مراتب، اختالف استنباط
، درخواست طرح موضوع يفري کين دادرسيي قانون آ٤٧١مادة  يمحقق شده و در اجرا

  .ه را دارديجاد وحدت روي کشور جهت ايوان عالي ديأت عموميدر ه
  ي صدقيغالمعلي ـ أت عموميدر امور ه  کشوريوان عالي دييمعاون قضا

  
  ل كشوردادستان كنظرية : ب

 ي کشور به شرح آتيوان عالي ديأت عمومي ه٩٩/١٥در خصوص پرونده احتراماً، 
  :گردد يده مياظهار عق

هاي عمومي و انقالب   قانون آيين دادرسي دادگاه٩نظر به اينکه به موجب ماده 
آراء صادره از حيث قابليت اعتراض و تجديدنظر و  «٢١/١/١٣٧٩در امور مدني مصوب 

و ساير مقررات سابق بر » ...باشد انين مجري در زمان صدور آنان ميفرجام تابع قو
 قانون آيين دادرسي مدني قابليت استناد ٥٢٩ مذکور به حکم مقرر در ماده ٤٣٥ماده 

ساير ( قانون مذکور مبني بر اينکه ٤٣٥ندارد و مستفاد از قسمت اخير تبصره ماده 
اين است که مقررات مربوط ) استترتيبات رسيدگي مطابق مقررات مربوط به دعاوي 

به تجديدنظر و فرجام شامل قرار رد اعاده دادرسي نيز خواهد بود و با عنايت به اينکه 
 قانون مزبور، قانونگذار از واژه درخواست براي ٤٣٨ و ٤٣٧ و ٤٢٧ و ٤٢٦در مواد 

اي بر» دادخواست«اعاده دادرسي استفاده کرده است، با اين وصف به کار بردن واژه 
 همين قانون مشعر بر اين است که ٤٣٦ و ٤٣٥ و ٤٣٤ و ٤٣٣اعاده دادرسي در مواد 

گفته، صرفاً تقاضا است و نحوه تقديم آن به شکل  منظور از درخواست در مواد پيش
 قانون مرقوم ٤٣٥باشد و تصميم دادگاه هم بر خالف ظاهر تبصره ماده  دادخواست مي

 ١ر بر همان دادخواست باشد، لذا مشمول بند بايست ناظ در پذيرش يا رد آن مي

 قانون مذکور خواهد بود و در نتيجه قرار صادره از دادگاه ٣٦٨قسمت ب ماده 
تجديدنظر در خصوص رد دادخواست اعاده دادرسي حسب مورد قابل فرجام خواهي 

از اين جهت رأي صادره از شعبه سوم ديوان عالي کشور، صحيح تشخيص و . باشد مي
  .رسد  موازين قانوني به نظر ميمطابق
  كشور عالي   عمومي ديوان   هيأت١٤/٥/١٣٩٩ـ٧٩٣ روية شمارة  رأي وحدت: ج

هاي عمومي و انقالب در   قانون آيين دادرسي دادگاه٣٦٨ماده ) ب(نظر به اينکه بند 
امور مدني قرارهاي مذکور در آن بند را مشروط به اينکه اصل حکم راجع به آنها قابل 

خواهي دانسته است و با عنايت به اينکه قرار رد  دگي فرجامي باشد، قابل فرجامرسي
دادخواست اعاده دادرسي دعوي اثبات وقفيت، صادره از دادگاه تجديدنظر استان به لحاظ اينکه 

خواهي و جزء موارد احصائي در بند مذکور است، قرار مذکور  اصل حکم راجع به آن قابل فرجام
 شعبة سوم ٥/١٢/١٣٩٢ ـ ٠٣٥٧خواهي است؛ بنابراين رأي شماره   قابل فرجامبه تبع حکم نيز

خواهي نسبت به قرار رد دادخواست اعاده دادرسي  ديوان عالي کشور که بر اين اساس فرجام
صادره از شعبه هفتم دادگاه تجديدنظر استان مازندران را قابل استماع دانسته است، به 

 قانون آيين ٤٧١اين رأي طبق ماده . شود شخيص داده مياکثريت آراء صحيح و قانوني ت
با اصالحات بعدي، در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي ١٣٩٢دادرسي کيفري مصوب 

  .االتّباع است ها و ساير مراجع اعم از قضايي و غير آن الزم کشور و دادگاه
   كشور  عالي  عمومي ديوان هيأت

  
  ١٠/٦/١٣٩٩                                                                 ١١٥٦٤/١٥٢/١١٠رهشما

  مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
با كشور  عالي  هيأت عمومي ديوان٩٩/٢٢ رديف ييقضاروية  پروندة وحدتگزارش 

         .            دگرد  به شرح ذيل تنظيم و جهت انتشار ارسال مي٢١/٥/١٣٩٩ـ ٧٩٤مقدمه و رأي شمارة 
  معاون قضايي ديوان عالي كشور ـ غالمعلي صدقي

  
  مقدمه

 رأس ٩٩/٢٢عمومي ديوان عالي كشور در مورد پروندة وحدت روية رديف       جلسة هيأت 
 والمسلمين جناب آقاي  االسالم رياست حجت  به ٢١/٥/١٣٩٩شنبه، مورخ   روز سه٨:٣٠ساعت 

شور و با حضور جناب آقاي سيد محسن ک  عالي   سيداحمد مرتضوي مقدم، رئيس محترم ديوان 
معاون   كشور و شركت آقايان رؤسا، مستشاران و اعضاي  كل موسوي، نمايندة محترم دادستان 

 عمومي تشكيل شد و پس از تالوت آياتي از كالم   كشور، در سالن هيأت عالي كلية شعب ديوان 
كننده در    نظريات مختلف اعضاي شركتپرونده و طرح و بررسي اهللا مجيد و قرائت گزارش 

 ذيل منعكس  ترتيب  كشور كه به  كل خصوص مورد و استماع نظر نماينده محترم دادستان 
ـ ٧٩٤قضايي شمارة   روية  صدور رأي وحدت گردد، به  مي    . منتهي گرديد٢١/٥/١٣٩٩ 

  
  گزارش پرونده: الف

 يوان عالي ديأت عمومينت هرساند، بر اساس آراء واصله به معاو يبه استحضار م
دنظر استان يو نهم دادگاه تجد ستيدنظر استان لرستان و بيکشور، شعب اول دادگاه تجد

 پول و اعتبار ي مازاد بر مصوبات شورايالت بانکيافت سود تسهيمازندران در خصوص در
وان ي ديأت عمومياند که جهت طرح موضوع در ه ، آراء مختلف صادر کردهيبانک مرکز

 :شود يم ميل تقدي کشور، گزارش امر به شرح ذيلعا
دنظر ي شعبه اول دادگاه تجد٦/١/١٣٩٨ ـ ٠٥٨٠دادنامة شمارة ت يبه حکا) الف

ت بانک مهر اقتصاد به خواسته يبه طرف ... ي هادي آقاياستان لرستان در خصوص دعوا
 ي جمهوري پول و اعتبار بانک مرکزي بر خالف نرخ مصوب شورايافتيمطالبه اضافه در

دوم شعبة ، ٧٣١٠ و ٧٣٢٠ يها  به شمارهيالت اقساطي موضوع دو فقره تسه ايرانياسالم
 ١١/٢/١٣٩٨ ـ ٠٠٩٧آباد به موجب دادنامه شماره   شهرستان خرمي حقوقيدادگاه عموم

ال بابت خواسته ي ر٣٨٣،٦٥٨،٣٤٠به پرداخت مبلغ ) بانک(ت خواندهيحکم بر محکوم
، شعبه اول ين رأي بانک از ايدنظرخواهيکرده است، با تجدمذکور در حق خواهان صادر 

  : داده استين رأيدنظر مذکور به موجب دادنامه صدرالذکر، چنيدادگاه تجد
بدون ربا، ] يات بانکيعمل [ي قانون بانکدار٢٠نکه وفق مقررات ماده ينظر به ا... «

الت بانک يسه مصوب موضوع تيها ت از نرخي مکلف به تبعيها و مؤسسات مال بانک
 باشند و خارج از آنچه مصوبه بانک مرکزي است غيرقانوني مرکزي جمهوري اسالمي ايران مي

، چون بر خالف ي قانون مدن١٠ موضوع ماده ي شده و هرگونه قرارداد خصوصيتلق
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راد و اعتراض ينکه اي نداشته است، فلذا نظر به اياعتبار...  و يرقانونيمقررات مذکور غ
ن يد در ايجاب نمايدنظرخواسته را اي که موجبات فسخ دادنامه تجدي مؤثرليموجه و دل

ز ظاهراً اشکال ي نيت اصول و قواعد دادرسيده و بر رعاي ابراز و اقامه نگرديمرحله از دادرس
 ٣٤٨گانه ماده  ک از شقوق پنجيچ يز با هيشود، اعتراض واصله ن ي مالحظه نميا عمده

 انطباق ١٣٧٩ مصوب ي و انقالب در امور مدني عموميها  دادگاهين دادرسييقانون آ
، دادنامه يدنظرخواهي قانون مارالذّکر ضمن رد تجد٣٥٨ن با استناد به ماده يبنابرا. ندارد
 ».شود يد و استوار مييدنظرخواسته تأيتجد

ست يبشعبة  ١٨/٩/١٣٩٨ ـ ٩٨٠٩٩٧١٥١٩٨٠١٥٧٦ دادنامة شمارة ت يبه حکا) ب
آقاي و  ... ييع غذاي شرکت صنايدر خصوص دعوار استان مازندران دنظيو نهم دادگاه تجد

% ٢٧به طرفيت بانک پارسيان، به خواسته ابطال شرط تعيين سود قرارداد که ... حسين
و استرداد مبلغ مازاد دريافتي، ) مازاد بر مصوبات شوراي پول و اعتبار(تعيين شده است 

حکم ٢٥/٧/١٣٩٨  ـ٠٨٠٢دادنامة شمارة شعبة دوم دادگاه عمومي حقوقي آمل به موجب 
درصد باطل  نسبت به شش(ن شده ييتع% ٢٧ن سود در قرارداد که ييبه ابطال شرط تع

 صادر کرده است و با يافتيال مازاد مبلغ دري ر١،١٢٠،١٩١،١٣١و استرداد مبلغ ) ديگرد
ه موجب دنظر مذکور بيست و نهم دادگاه تجدي، شعبه بين رأي بانک از ايدنظرخواهيتجد

 :  داده استين رأيصدرالذکر، چندادنامة 
داند؛  ي مرا وارد دانسته و دادنامه صادره را قابل نقض... تجديدنظرخواهي بانک پارسيان «

 ي برابر قرارداد استناديالت بانکيدنظرخواندگان اقدام به استفاده از تسهيچرا که تجد
 ي آن پرداخت سود بر مبناجملةه از اند ک ط مندرج در آن نمودهيوست پرونده و با شرايپ

ه بوده يالرعا م و الزمي تنظي قانون مدن١٠مادة ن برابر ين طرفيبوده و قرارداد مذکور ب% ٢٧
دنظرخواه با ي تجدو اقدامات و عمليات اجرايي نيز در راستاي قرارداد مذکور بوده و اصوالً بانک

قرارداد  ستفاده از تسهيالت را داده واالشرط مندرج در قرارداد به تجديدنظرخواندگان اجازة ا
 وفق عنه با توجه به مراتب ضمن وارد دانستن اعتراض و نقض رأي معترضٌ. گرديد تنظيم نمي

 ي، حکم بطالن دعوي قانون مدن١٠مادة  و ي مدنين دادرسيي قانون آ١٩٧ و ٣٥٨مواد 
 ».دارد ي را صادر و اعالم مي بدويها ه خواهانياول

افت سود يدنظر استان لرستان دريشود، شعبه اول دادگاه تجد يه مچنانکه مالحظ
 دانسته يرقانوني را غي پول و اعتبار بانک مرکزي مازاد بر مصوبات شورايالت بانکيتسه

ن استدالل يدنظر استان مازندران با ايست و نهم دادگاه تجدي که شعبه بياست، در حال
افت سود يم شده است، لذا دري تنظينون مدن قا١٠مادة الت طبق ي تسهيکه قرارداد اعطا

 .  دانسته استيط مندرج در قرارداد را قانوني بر اساس شرايبانک
مادة  يدر اجرا. بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختالف استنباط محقّق شده است

ه در ي، طرح قضييه قضايجاد وحدت روي به منظور ايفري کين دادرسيي قانون آ٤٧١
  .گردد ي درخواست ميم قانوني کشور جهت اتخاذ تصميوان عالي ديأت عموميجلسه ه

  ي صدقيغالمعلي ـ أت عموميدر امور ه  کشوريوان عالي دييمعاون قضا
  

  دادستان كل كشورنظرية نمايندة : ب
وان ي ديأت عمومي ه٩٩/٢٢ف ي ردييه قضايدر خصوص پرونده وحدت رواحتراماً، 

  :گردد يل اظهارنظر ميادستان محترم کل کشور به شرح ذ از ديندگي کشور به نمايعال
ن اصالحات و ي با آخر١٨/٤/١٣٥١ کشور مصوب ي و بانکي قانون پول٢٧در ماده 

اند  ها ملکف دارد بانک يان مي بدون ربا که بيات بانکي قانون عمل٥نامه فصل  نيي آ٧ماده 
 به آن ي متکيها نامه نيي و آني را که به موجب قواني بانک مرکزيها دستورها و بخشنامه

 که ي قانون مدن٩٧٥ند و با ملحوظ نظر قراردادن ماده يگردد به موقع اجرا نما يصادر م
ا ي را که بر خالف اخالق حسنه بوده ي خصوصيتواند قراردادها يدارد محکمه نم يمقرر م

 يه اجراشود به موقع اجرا گذارد اگر چ ي محسوب مي مخالف با نظم عموميگريبه علت د
 و ي قانون پول١٤ ماده ٤ و ١ ين با توجه به بندهاين مزبور اصوالً مجاز باشد و همچنيقوان
 بدون ربا شخصاً يات بانکي قانون عمل٢٠ ماده ٣ و ١ ي و بندها١٥ کشور و ماده يبانک

 در توانند ها نمي اند و اينکه بانک ناظر بر قراردادهايي است که مطابق قانون مذکور تنظيم گشته
نکه يند و اي در قراردادها نمايلي بدون ربا مبادرت به درج شروط تحميات بانکيه عمليسا

تواند در  ي کشور مي و بانکي نظام پولين اجرايدر حايران  ي اسالمي جمهوريبانک مرکز
ها مبادرت ورزد   بهره وامين نرخ رسميي دخالت و نظارت نموده و به تعي و پوليامور بانک

 از يم و آشکار آثار ناشير مستقي در کل کشور و تأثي بانکشبكة يبه گستردگو با توجه 
ت اراده يتوان تنها به اصل حاکم ي کشور نمي و اقتصادي بر نظم عمومي بانکيقراردادها

ن دسته از قراردادها بر يم اير مستقيه نمود بلکه با توجه به تأثينگونه قراردادها تکيدر ا
 و ي شدن جزئيي از اجرايستين مذکور بايداً به مقررات و قوان جامعه مستنينظام اقتصاد

اند  م شدهي کشور تنظي که بر خالف مقررات حاکم بر نظام بانکيي قراردادهايا کلي
 ي کشور وارد نگردد و از طرفي و اقتصادي بر نظم عموميا د تا خدشهي به عمل آيريجلوگ

ن اشخاص مختلف يدر توافقات حاصله ب اراده ي به اصل آزادي قانون مدن١٠هر چند ماده 
 را عدم ي خصوصينکه ماده مذکور شرط نفوذ قراردادهايکن نظر به اياشاره دارد، ل
 صادره از شعبه محترم اول دادگاه ين اساس رأيح قانون دانسته بر ايمخالفت صر

  .د استييص و قابل تأي تشخين قانوني استان لرستان مطابق با موازتجديدنظر
  
  كشور عالي   عمومي ديوان   هيأت٢١/٥/١٣٩٩ـ ٧٩٤ روية شمارة  وحدترأي : ج

 با ١٨/٤/١٣٥١ کشور مصوب ي و بانکي قانون پول٣٧ و ١٤، ١١، ١٠مستفاد از مواد 
 با ٨/٦/١٣٦٢ بدون ربا مصوب يات بانکي قانون عمل٢٠ و ماده ياصالحات و الحاقات بعد

 و ٢١/١/١٣٧٩ مصوب يردولتي غيها س بانکي و ماده واحده قانون تأسياصالحات بعد
 و يکننده نظام پول ميران تنظي اي اسالمي جمهوريگر مقررات مربوط، بانک مرکزيد

 آن است و مصوبات بانک مذکور راجع به حداقل و ي و ناظر بر حسن اجرا کشورياعتبار
. رد جنبه آمره دايدولتير و غي اعم از دولتيها و مؤسسات اعتبار حداکثر سهم سود بانک

 و انقالب در امور ي عموميها  دادگاهين دادرسيي قانون آ٦ت به ماده يبنا به مراتب و با عنا
 نسبت به سود مازاد يالت بانکي تسهي، شرط مندرج در قرارداد اعطا١٣٧٩ مصوب يمدن

 شعبه اول ٦/١/١٣٩٨ ـ ٠٥٨٠ شماره ين اساس رأيبر ا. بر مصوبات مذکور باطل است
ب به اتفاق آراء يت قرين نظر مطابقت دارد به اکثريتان لرستان که با ادنظر اسيدادگاه تجد

 ين دادرسيي قانون آ٤٧١ طبق ماده ين رأيا. شود يص داده مي تشخيح و قانونيصح
 کشور و يوان عالي شعب دي، در موارد مشابه براي با اصالحات بعد١٣٩٢ مصوب يفريک

  .االتباع است آن الزمر ي و غيير مراجع، اعم از قضايها و سا دادگاه
   كشور  عالي  عمومي ديوان هيأت

  
  ٢٩/٥/١٣٩٩                                                                         ٧٦٤٥٠/٨٠رهشما

   قانون اساسي٤٤هاي كلي اصل  شوراي عالي اجراي سياستنامه  تصويب
  هاي اجرايي در خصوص فهرست شاخص

  دي و داراييامور اقتصاوزارت 
ن نشست ي در نوزدهمي قانون اساس٤٤ اصل ي کليها استي سي اجرايعاليشورا

 يها استي سي اجرا قانون٤٢ برگزار شد، به استناد ماده ٨/٢/١٣٩٩خ يخود که در تار
 اجراي اهداف تحقق زانيمسنجش  يياجرا يها شاخصي،  قانون اساس٤٤اصل  يکل

 مورخ ١١٠٩٠٨/١/٦٣ شماره نامه بيتصو عموضو چهارم و چهل اصل كلي يها سياست
 :نمود اصالح ليذ شرح به را ١٩/٥/١٣٨٩

 يها سياست اجراي قانون) ٤٢ (ماده) ٥ (بند موضوع يياجرا يها شاخص فهرست. ١
  .گردد يم نييتع وستيپ جدول شرح به اساسي قانون) ٤٤ (چهارم و چهل اصل كلي

 اطالعات مکلفند ربطيذ يدستگاها وست،يپ يها شاخص محاسبه منظور به. ٢
  .ندينما هيته آمار يعال يشورا ياستانداردها چارچوب در رأساً را ها شاخص به مربوط

 عملکرد هيته به نسبت ندامكلف وستيپ جدول در شده نييتع هاي دستگاه. ٣
 نامهبيتصو نيا ابالغ سال تا) قانون ابالغ سال (١٣٨٧سال يزمان دوره يبرا مربوطه يها شاخص

 يعال يشورا رخانهيدب به ارائه و بعد يها سال وريشهر انيپا تا حداکثر آن ساالنه يروزرسان به و
  . ندينما اقدام اساسي، قانون) ٤٤ (چهارم و چهل اصل كلي يها سياست اجراي

 عملکرد به مربوط يها شاخص ارائه يبرا است موظف يساز يخصوص سازمان. ٤
 سال سه يزمان دوره يبرا را يعملکرد راتييتغ نيانگيم شده، واگذار يدولت يها شرکت
 درخصوص. دينما محاسبه يواگذار از قبل سال سه يزمان دوره به نسبت يواگذار از پس

 مربوطه يها شاخص گذرد، يم آنها يواگذار زمان از سال ٣ از کمتر که ييها شرکت
  .شود محاسبه يواگذار از پس يها سال تعداد و قبل سال سه يزمان دوره يبرا ديبا يم

 و اتاق ي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعيران مکلف است با همکاريمرکز آمار ا. ٥
  .دي اقدام نمايران نسبت به محاسبه ارزش افزوده بخش تعاونيتعاون ا
 يزمان تواتر با مطابق ،يمل يها حساب با مرتبط يهاشاخص يعملکرد اطالعات .٦

  .شد دخواه ارائه اطالعات، نيا انتشار
 يليتحل گزارش ها دستگاه از ها شاخص عملکرد افتيدر با است مکلف شورا رخانهيدب. ٧

  .دينما ارائه ياساس قانون) ٤٤ (اصل يکل يها استيس ياجرا يعال ي شورا به را آن ساالنه
  .شود يم شورا ٩/٥/١٣٨٩ مورخ ١١٠٩٠٨/١/٦٣ شماره ابالغيه نيگزيجا نامه بيتصو نيا. ٨

  تصادي و دارايي و دبير شوراي عالي اجرايوزير امور اق
   قانون اساسي ـ فرهاد دژپسند٤٤هاي كلي اصل   سياست
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  كلي يها سياست اجراي اهداف تحقق زانيمسنجش  يياجرا يها شاخص
  ي قانون اساسچهارم و چهل اصل 

 

يرد
 ف

اهداف اجراي 
سياستهاي کلي 

 قانون ٤٤اصل 
 اساسي

 ارائه يمتول ها ر شاخصيز
 شاخص

ت يهما
 شاخص

 ميرمستقيغ رانيمرکز آمار ا سهم بخش خصوصي از تشکيل سرمايه ثابت ناخالص . ١ـ١

بدون احتساب ميعانات گازي و ( سهم کل صادرات غيرنفتي . ٢ـ١
 کاال و خدمات به کل صادرات کااليي گمرک )  پتروشيمي

 ميرمستقيغ يبانک مرکز

وزارت امور   ي نفتينات درآمدها نوسا. ٣ـ١
 يي و داراياقتصاد

 ميرمستقيغ

وزارت امور   يررسمي غيقي نوسانات نرخ ارز حق. ٤ـ١
 يي و داراياقتصاد

 ميرمستقيغ

وزارت امور   دولتيدرصد تحقق منابع بودجه عموم. ٥ـ١
 يي و داراياقتصاد

 ميرمستقيغ

وزارت امور   نرخ تورميناني نا اطم. ٦ـ١
 يي و دارايقتصادا

 ميرمستقيغ

 و ي مصرفيها نهينسبت مجموع هز(اندازه دولت . ٧ـ١
 ) يد ناخالص داخلي به توليه ثابت ناخالص دولتيل سرمايتشک

 ٭ميمستق رانيمرکز آمار ا

 ٭٭غيرمستقيم رانيمرکز ا يه ثابت ناخالص داخليل سرماي رشد تشک. ٨ـ ١

دن يشتاب بخش ١
 يبه رشد اقتصاد

از منابع صندوق توسعه افته ي سهم منابع اختصاص . ٩ ـ١
  مير مستقيغ  يبانک مرکز  )عملکرد/ مصوب (يدولت غير به بخشيمل

ق بورس به کل ينسبت ارزش سهام واگذار شده از طر. ١ـ٢
 ها يواگذار

سازمان 
 سازي خصوصي

 ميمستق

ده توسط دولت در هر سال  واگذار شينسبت شرکتها. ٢-٢
 رفته شده در همان سال ي پذيبه کل شرکتها

سازمان 
 سازي خصوصي

 ميمستق

ه ي نسبت ارزش روز سهام عدالت واگذار شده به ارزش اول.٣ـ٢
 ن سهاميا

سازمان 
 سازي خصوصي

 ميمستق
٢ 

ت يگسترش مالک
در سطح عموم 
مردم به منظور 

ن عدالت يتام
 ياجتماع

رش شده در بورس در چارچوب ي نسبت ارزش سهام پذ.٤ـ٢
 به يقانون اساس) ٤٤(صل  اي کلياستهاي سيقانون اجرا

 ارزش کل بازار سهام 

سازمان 
 سازي خصوصي

 ميمستق

 واگذار ي کل در شرکتهايرات بهره وريي متوسط تغ.١ـ٣
 نسبت به ي در دوران پس از واگذاريشده به صورت کنترل

 يقبل از واگذار

سازمان 
 سازي خصوصي

 ميمستق

 يسازمان مل )TFP( کل يور نرخ رشد بهره .٢ـ٣
 راني ايور بهر

 ميرمستقيغ

رات سود خالص به مجموع فروش در ييمتوسط تغ. ٣-٣
 ي واگذار شده کنترليها شرکت

سازمان 
 سازي خصوصي

 ميمستق

 يسازمان مل هي سرمايورنرخ رشد بهره .٤ـ٣
 يور بهره

 ميرمستقيغ

 يسازمان مل  کاريروي نيور نرخ رشد بهره .٥ـ ٣
 يور بهره

 ميرمستقيغ

٣ 

 يي کارايارتقا
 يها بنگاه

 و ياقتصاد
 منابع يور بهره

 و ي و انسانيماد
 يفناور

وزارت امور  ي جهانيران در شاخص نوآورياز اي امت . ٦ـ٣
 يي و داراياقتصاد

 ميمستق

وزارت امور    ي جهانيريپذران در شاخص رقابتياز ايامت .١ـ٤
  ميمستق  يي و داراياقتصاد

  ميمستق   رقابتيشورا  هاي ضدرقابتي توسط شوراي رقابتتعداد تشخيص رويه .٢ـ٤

  ميمستق   رقابتيشورا  س شدهيگر تاس مي تنظيتعداد نهادها .٣ـ٤
٤ 

ش يافزا
 در يريپذ رقابت

 ياقتصاد مل

وزارت امور    کسب و کاريشاخص بهبود فضا. ٤-٤
  ميمستق  يي و داراياقتصاد

  ميمستق  رانيمرکز آمار ا   به کل شاغالن ينسبت شاغالن بخش عموم .١ـ ٥

  ميمستق  سازمان برنامه و بودجه  نسبت عملکرد بودجه عمومي دولت به بودجه کل کشور .٢ـ ٥

وزارت امور   )شامل دولت و شرکتهاي دولتي(دولتي   رشد بدهي بخش .٣ـ ٥
  ميتقرمسيغ  يي و داراياقتصاد

 ي از شبکه بانکي دولتي شرکتهايافتيالت دريتسه .٤ـ ٥
  مير مستقيغ  يبانک مرکز  )يصندوق توسعه مل(

٥ 

 يکاستن از بار مال
 دولت يتيريو مد

 يدر تصد
 يها تيالفع

 ياقتصاد

 نسبت بودجه شرکتهاي دولتي واگذارشده به کل بودجه . ٥ ـ ٥
  ي مشمول واگذاريشرکتها

سازمان 
  ميمستق  سازي خصوصي

يرد
 ف

اهداف اجراي 
سياستهاي کلي 

 قانون ٤٤اصل 
 اساسي

 ارائه يمتول ها ر شاخصيز
 شاخص

ت يهما
 شاخص

درصد تحقق اعتبارات اختصاص يافته نسبت به منابع  .١ـ ٦
  شده، جهت شکل گيري و توانمندسازي تعاونيها بيني پيش

سازمان برنامه و 
  مستقيم  بودجه

يافته حاصل از واگذاري نسبت به  درصد تحقق منابع اختصاص .٢ـ ٦
  هاي فراگير ملي  شده، به منظور تشكيل  و توسعه تعاونيبيني پيشمنابع 

سازمان برنامه و 
  مستقيم  بودجه

درصد تحقق منابع اختصاص يافته حاصل از واگذاري  .٣ـ ٦
وجوه (الت  شده، به منظور اعطاي تسهيبيني پيشنسبت به منابع 

  براي تقويت تعاونيها ) شده اداره
سازمان برنامه و 

  مستقيم  بودجه

  مستقيم  مرکز آمار ايران  خلينسبت ارزش افزوده بخش تعاوني به توليد ناخالص دا .٤ـ ٦
 نسبت تسهيالت اعطايي به بخش خصوصي و تعاوني به کل  . ٥ ـ ٦

  مستقيم  بانک مرکزي  تسهيالت پرداختي نظام بانکي کشور به تفکيک هر بخش 

 به شده  ثبتهاي هاي فعال به كل تعاوني نسبت تعداد تعاوني. ٦ـ ٦
  ها تفكيك استان

وزارت تعاون، کار و 
  مستقيم  اه اجتماعيرف

٦ 

افزايش سهم 
بخشهاي خصوصي 
و تعاوني در اقتصاد 

 ملي

وزارت تعاون، کار و   نسبت شاغلين بخش تعاوني به كل شاغلين كشور  .٧ـ ٦
  مستقيم  رفاه اجتماعي

  غيرمستقيم  مرکز آمار ايران   نرخ رشد مشارکت اقتصادي نيروي کار  .١ـ٧
افزايش سطح  ٧

  غيرمستقيم  مرکز آمار ايران  نرخ بيکاري .٢ـ٧ عمومي اشتغال
نسبت تشکيل سرمايه ثابت ناخالص بخش خصوصي از  .١ـ ٨

  مستقيم  مرکز آمار ايران  توليد ناخالص داخلي

 ٨  غيرمستقيم  مرکز آمار ايران  انداز خالص بخش خصوصي به درآمد ملي  نسبت پس.٢ـ ٨

قشار مردم تشويق ا
 و انداز پسبه 

ي و گذار سرمايه
  غيرمستقيم  مرکز آمار ايران  به کل جمعيت) مطلق و نسبي ( درصد جمعيت زير خط فقر.٣ـ ٨ بهبود درآمد خانوار

  
قانون ) ٤٤( اصل ي کليها استي قانون و سيها و عوامل متاثر از  اجرا  شاخصانگريب: مي مستقيها  شاخص٭

  . باشند ي مياساس
 و يقانون اساس) ٤٤( اصل ي کلياستهاي خارج از سيها  عوامل و شاخصانگريب: ميمستق غيريها شاخص٭٭ 

  .باشد  ميآنقانون 
  

  ٥/٦/١٣٩٩                                                                           ٨١١٣٥/٨٠رهشما
  زدايي و تسهيل صدور  مصوبات چهلمين نشست هيأت مقررات

  مجوزهاي كسب و كار
   ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكيامور اقتصادي و داراييوزارت 
  و تجارت ـ سازمان نظام پزشكي كشورت صنعت، معدن وزار

  اتاق اصناف ايران ـ اتحاديه كشوري صنف كسب و كارهاي مجازي 
  اي هاي زنجيره اتحاديه كشوري صنف فروشگاه

 ٢٠/٥/١٣٩٩زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار در جلسه مورخ  هيأت مقررات
 اصالحات بعدي آن،  قانون اساسي و٤٤ اصل هاي كلي  قانون اجراي سياست٧به استناد ماده
  :تصويب نمود
  اصالح فرآيند صدور مجوز سازمان نظام پزشكي كل كشور) الف

سازمان نظام پزشكي كل كشور مكلف است اطالعات شناسنامه مجوز تبليغات و 
هاي دارويي، مواد خوراكي، آشاميدني، آرايشي، بهداشتي و امورپزشكي را در  انتشار آگهي

همچنين اين سازمان مكلف است با همكاري . اه ملي مجوزهاي كشور بارگذاري نمايددرگ
نفعان بخش خصوصي، ظرف مدت  اتحاديه كشوري كسب و كارهاي مجازي و ساير ذي

هاي پلتفرمي  زمان يك ماه فرآيند صدور مجوز مذكور را به نحوي تدوين كند كه شركت
ليغ كاال و خدمات حوزه سالمت را احراز و ابتدا تخصص و مجوزهاي متقاضيان خواهان تب

سپس به صورت وب سرويس براي سازمان نظام پزشكي كل كشور ار سال نمايند و اين 
هاي پلتفرمي   روز كاري بررسي و نتيجه را به شركت٢سازمان اطالعات را ظرف مدت 

  . روز به منزله پاسخ مثبت است٢عدم پاسخگويي ظرف مدت . اعالم كند
  اي  هاي زنجيره هاي مخل حوزه فعاليت فروشگاه رويهاصالح ) ب
وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است با همكاري اتاق اصناف ايران و اتحاديه . ١

در حد امكان » حداقل متراژ«ـ كاهش ١اي با رعايت دو اصل؛  هاي زنجيره كشوري صنف فروشگاه
ثابت براي تمام » حداقل متراژ «با نوع فعاليت، ضابطه» حداقل متراژ«سازي  ـ متناسب٢و 

  .هاي شغلي را مورد بازنگري قرار دهد و نتيجه را ظرف مدت يك ماه به هيأت ارايه نمايد رسته
به دليل عدم انطباق با » تأسيس حداقل دو شعبه در دو شهرستان«ي  ضابطه. ٢

  .جايگزين شود» تأسيس حداقل دو شعبه« قانون نظام صنفي، حذف و ضابطه ٨٦ماده
وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است با همكاري اتاق اصناف ايران ظرف مدت . ٣

 روز براي واحدهاي توليدي كوچك با تنوعي از محصوالت غيرهمگن كه خواهان فروش ١٥
هاي  ، به نحوي كه تمامي معافيتمحصوالت خود در يك شعبه هستند ضوابط تدوين نمايد

 . اين واحدهاي كوچك نيز تعميم داده شود براي واحدهاي توليدي، بهشده تعريف
  زدايي  وزير امور اقتصادي و دارايي و رئيس هيأت مقررات

  و تسهيل صدور مجوز كسب و كار ـ فرهاد دژپسند
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