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م عو   ا
  قد 

ضات– ١ ی  الع یا ی ا یاز     :ط 
ت ن ا د و ی و  ار کار  ت ا ر ن و  او ا ت و . ا وم ا ی  ت ا ر ن و  و تاب  ار  و رپ ا

ت ن چاره ساز  ل  قا ت   د  . آقاو ن اساس باید ساز و کاری   ضات« ا ی  الع یا ن و » طا و ر  ااز 
و ت با  ودار م  العات  ر ا ی  کان بازیا ت الزم و با ا ر اھ و    .ط

  
ی– ٢ الع یا ی و ا الع رسا ھای ا د ول   ط    : ط

یاز  ن  ضات«تأ ی  الع یا ن » طا ن از  ی    یک  ھا ت با رو ر ن و  و رات  آاز    اا
ی «ذرد ی ۀ. ت» هص ر شا ا   حال حا دیچ ی  م عل  ری با  د تا وزه  ی«ادی   الع رسا طم ا جاد » ١عل ا

                                                 
ت ،چاپ دوم، ص .  ١ ری،  د تا خا و  تا ی،   ی،   سنا ا   .١٣١ع
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ت  ت  و  ده ا ی آ ۀ    ن ر مات ا عل از  ای و ار سل العات«ا بان  باید » ١طدمات اشا ا خا یاز  ب با   نا
د  و  ت با ی  ی ژپو   .ند از 

                                                 
ری، ص .  ١ د تا دی     .١١اآ



 

 

ده– ٣ جام  ھای ا   : ژپو
ی  خا  هتا ضا و  وة  ن  از ز  و وزش ا  عاو آ ی  ه  ضا جام    وة  ه  ا ن ز ق  ا دو  

ت ده ا ق اول . رسا ت«  ر ن و  و ر  ضات از  ی  الع یا تار ا ار ا ت» ط ده  ا ه  ذ ش   و  ١ا ژپو
ور«ق دوم  ح  ی   وز روز ر ی  ت  ده» سو ی  تر ن ٢. ا ی از  ھا حا ن ژپو ل از ا ج حا تا آ 

ت     :ا
ت: ًاوال ه ا ی د ھای سازما ور جام مأ ی ا ول زیادی  ن  و ھای  ناور ز   ی با  وز ر ار ا   . س

ذ: ًیا ه کا دیدنارسال  ی با  ت از  ا ر ن و  و رات  ی  الع رسا ی ا ی  ا روز ر اا ط و س ای 
ت   .ا

ند از بار دید  ن    :ی از ا
ه  ودن  رف  ییک بار  ن روز ر ذ   سی کا
العات  ر ا ی  ی آسان و بازیا گا کان با   طدم ا
نده   رف  ی   ول روز ر نان از و زم ا کا سف    ط
م روز  ی و  و ھداکا ند سال    ول یک یا  ا   ین ھا ر پدید    .آورداری آ
ماره  وز  ید و  و ی از  ن  وره  ح  ور   ف از روز    تی 

                                                 
ھای   . ٢ و  ١ وزش ژپو عاو آ ی  رک  د ی و  ناد سازما و ا علور   ها ضا توة  وط ا  .  
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ر : ًثا ی و ا ده  جام  ی ا ر ش و  نای ژپو ت«ا  ر ن و  و ر  ه  اتا ورت » ا ند«  ورد » پی آ
ت ه ا ر    .اتأ 

  
و شیپ رو – ٤   :  

ن  و ر با  و حا ن اساس  نا «ا ا ۀ ما ت و ر ن و  و ا  ن » ا و د و ۀا  ه  وزش  ر ایپم آ  
ی ور   ح  ی   ورت آزما ک   ھاد . ودا رد با ار  و  قاضا د ه  ضات  ان و  ب  ه صا پاز  ا ا ک

م ما  ور  ن مأ جام ا ندھود  ا ما حاتھ  .ار یاری  ز   ی  م   ه  نن ز ی ا و  پایا ت  ده ا ه    .
م  ه   ار  ی شا د م  و ان  ب  ب  صا م با  ر یدو اا ا ی. ا عا   ون اهّلل 

  

  

  

 

  



 

  
  

  
  

  
  
  

 

  

ی ال ی ا ور س  وب  ن  سو ا ج  ا

: اولش





 13 / شورای اسالمیب مجلسقوانین مصو:  اول بخش
 

  فر بین شهری  قانون اصالح قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسا .1
ماده واحده ـ ماده واحـده قـانون بیمـه اجتمـاعی راننـدگان حمـل و نقـل بـار و مـسافر           

هـای آن بـه قـوت خـود بـاقی              به شرح ذیل اصـالح و تبـصره        18/2/1379شهری مصوب   بین
  :ماند می

ماده واحده ـ از تاریخ تصویب این قانون کلیه رانندگان وسایل نقلیه حمل و نقل بـار و   « 
 قرار گرفته   3/4/1354شهری مشمول قانون تأمین اجتماعی مصوب         بین شهری و درون   مسافر  

) 35(و مکلفند حق بیمه مقرر در این قانون را رأساً بر مبنای درآمدی که همه ساله طبق مـاده                    
گردد حداقل سه ماهه به سـازمان مزبـور پرداخـت و از مزایـای قـانون                   قانون مذکور تعیین می   

  ».وردار گردندتأمین اجتماعی برخ
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکـشنبه مـورخ شـشم مـرداد مـاه                    

 از  31/5/1388یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسالمی تـصویب و در تـاریخ                 
  . سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد

  )3/8/1388 مورخ 18832نقل از روزنامۀ رسمی شمارۀ (
  
قانون حمل و نقل و عبور کاالهای خارجی از قلمرو جمهـوری            ) 22(قانون اصالح ماده     .2

  اسالمی ایران  
قانون حمل و نقل و عبور کاالهای خـارجی از قلمـرو جمهـوری    ) 22(ده واحده ـ ماده  ما

  :گردد  ـ به شرح زیر اصالح می22/12/1374اسالمی ایران ـ مصوب 
ولیت صدور گواهینامه رانندگی، اسناد مالکیت و پالک خـودرو در قلمـرو             ـ مسؤ 22ماده« 

جمهوری اسالمی ایران برعهده نیروی انتظامی جمهوری اسـالمی ایـران و وظیفـه ترجمـه و                 
های رانندگی معتبر صادرشده توسط نیروی انتظامی و سـایر اسـناد و مـدارک                 تبدیل گواهینامه 

 هجری شمسی   1328المللی سالهای     اد کنوانسیونهای بین  الـمللی وفق مف    مذکور به مدارک بین   
ای و حسب عـرف       حمل و نقل جاده   )  میالدی 1968( هجری شمسی    1347و  )  میالدی 1949(
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و ) AIT(المللـی جهـانگردی       المللی و مقررات حاکم بر تمامی کشورهای عضو سازمان بین           بین
هـانگردی و اتـومبیلرانی جمهـوری       بر عهده کـانون ج    ) FIA(المللی اتومبیلرانی     فدراسیون بین 

  ».باشد اسالمی ایران می
شنبه مورخ هفـدهم شـهریورماه        قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه          

 بـه  7/7/1388یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسالمی تـصویب و در تـاریخ             
  .تأیید شورای نگهبان رسید

  )3/8/1388 مورخ 18832نقل از روزنامۀ رسمی شمارۀ (
  
دار   دسـتی شناسـه     های اجتمـاعی قالیبافـان، بافنـدگان فـرش و شـاغالن صـنایع               قانون بیمه  .3

  ) کددار(
دسـتباف بـدون     ـ از تاریخ ابالغ این قانون، اسـتادکاران و کـارگران قـالی و فـرش     1ماده

 پوشـش   کارفرما و با کارفرما، شاغل در کارگاههای خانگی تکبـاف قـالی و فـرش و یـا تحـت                   
هــای قــالی و فــرش و مجتمعهــای کوچــک و بــزرگ مربوطــه و همچنــین شــاغالن  تعــاونی
ایران که بـه   صنایع دستی) کددار(دار   دستی خانگی و غیر آن در گروههای مصوب شناسه          صنایع

صورت تمام وقت به مشاغل یادشده اشتغال دارند، تحت پوشـش بیمـه تـأمین اجتمـاعی قـرار        
. شـده خواهـد بـود       سـهم بیمـه   %) 7(سهم دولت و هفت درصد      %) 20(بیست درصد   . گیرند  می

سهم کارفرمـا بیمـه یادشـده شـامل بیمـه           %) 3(درصورت وجود کارفرما، با پرداخت سه درصد        
  .بیکاری نیز خواهد بود

دسـتی مـاهر و    کـشان  ـ تابلوبافان طرح پوستر، رنگرزان، پرداخت زنان دستی، چله        1تبصره
ن صـنایع وابـسته بـه تولیـد فـرش و قـالی مـشمول ایـن قـانون                رفوگران ماهر و سایر شاغال    

  .باشند می
قـانون  ) 4(ـ کارگاههای خانگی موضوع این قانون، از کارگاههای موضـوع مـاده             2تبصره

  .شوند کار محسوب می
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اجازه . شوند  قانون کار استثناء می   ) 98(ـ کارگاههای خانگی مذکور از تبصره ماده        3تبصره
کنـد بـرای ورود       ستأجری کـه کارگـاه را در محـل اسـتیجاری اداره مـی             کتبی قبلی مالک یا م    
  .بازرسان کافی است

توانند از مزایـا و تـسهیالت         وقت موضوع این قانون می      ـ شاغلین خانگی و یا پاره     4تبصره
  .مند گردند مزبور بهره

ای مکلف است مهارت فنـی متقاضـیان مـشمول      ـ سازمان آموزش فنی و حرفه 5تبصره 
تواند نسبت بـه   سازمان می. این قانون را بررسی نموده و کارت مهارت فنی صادر نماید         موضوع  

  .آموزش متقاضیان مذکور اقدام کند
ـ صدور پروانه تولید برای کارگاههای خانگی که در مدت یک سال حـداقل پـنج و                 2ماده

ط یـک  بـاف و ریزبـاف توسـ    حداکثر بیست متر مربع در رج پنجـاه و یـا معـادل آن در درشـت                
اش بافتـه شـود، بـدون اخـذ مجـوز از             استادکار در شغل دائم و کارگر ساده و یا اعضاء خـانواده           

  .شهرداری و اداره امور اقتصادی و دارایی و با رعایت سایر ضوابط بالمانع است
 مذکور در بنـد     30441 از محل اعتبار برنامه      1388ـ هزینه اجراء این قانون در سال        3ماده

شـود و در سـالهای بعـد، در            کل کـشور تـأمین مـی       1388ده قانون بودجه سال     ماده واح ) 34(
  .صورت تأمین اعتبار قابل اجراء خواهد بود

  .شود ـ مواد و اجزاء قوانین و مقررات دیگر که با این قانون مغایرت دارد، لغو می4ماده
 هجـدهم  قانون فوق مشتمل بر چهار ماده و پنج تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ        

مردادماه یکهزار و سیـصد و هـشتاد و هـشت مجلـس شـورای اسـالمی تـصویب و در تـاریخ                      
  . به تأیید شورای نگهبان رسید11/6/1388

  )3/8/1388 مورخ 18832نقل از روزنامۀ رسمی شمارۀ (
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  کنندگان  قانون حمایت از حقوق مصرف. 4
  فصل اول ـ تعاریف

  ـ تعاریف1ماده
 شخص حقیقی و یا حقوقی است که کاال یا خـدمتی را خریـداری              هر: کننده  ـ مصرف 1ـ1

  .کند می
بــه کلیــه تولیـــدکنندگان، واردکـــنندگان، : کننــدگان کـــاال و خــدمات ـــ عرضـــه1ـــ2
ای و همچنین کلیه      کنندگان خدمات اعم از فنی و حرفه        کنندگان، فروشندگان کاال و ارائه      توزیع

قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تـصریح نـام اسـت و        دستگاهها، مؤسسات و شرکتهایی که شمول       
کننـده ارائـه      طور مستقیم یا غیرمستقیم و به صورت کلی یا جزئی کاال یا خدمت به مـصرف                 به
  .شود نمایند اطالق می می

کننـده یـا      سندی است که تولیدکننده، واردکننده، عرضـه      : ـ ضمانتنامه کاال یا خدمات    1ـ3
دهد تا چنانچه ظرف      دهنده کاال و خدمات می       خریدار یا سفارش   تعمیرکننده هر دستگاه فنی به    

مدت معین عیب یا نقص فنی در کاالی فروخته شده یا خدماتی کـه انجـام گردیـده مـشاهده                    
شود، نسبت به رفع عیب، یا تعویض قطعه یا قطعات معیوب و یا دستگاه بدون أخـذ وجـه و یـا        

  .پرداخت خسارات وارده اقدام کند
منظور از عیب در این قانون زیاده، نقیصه یـا تغییرحـالتی اسـت کـه موجـب                  : ـ عیب 1ـ4

  .کاهش ارزش اقتصادی کاال یا خدمات گردد
کننـدگان کـاال و خـدمات بـه منظـور       هرگونه سازش و مواضعه بین عرضه: ـ تبانی1 ـ  5

افزایش قیمت یا کاهش کیفیت یا محدود نمودن تولید یا عرضـه کـاال و خـدمات یـا تحمیـل                     
  .ایط غیرعادالنه براساس عرف در معامالتشر

ســندی اســت کــه در آن مشخــصات کــاال یــا خــدمات : ـــ صورتحــساب فــروش1 ـ  6
  .گرفته، با ذکر قیمت، تاریخ و میزان مورد معامله درج شود انجام
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تبصره ـ در خـصوص آن دستـه از خدماتی که ارائـه آنها عرفـاً با بلیط یا قبـض صـورت   
قـبض حکـم صورتحـساب را دارد و در آن، عـالوه بـر اطالعـات مـصرف و                    گیرد، بلیط یا      می

  .مشخصات کیفی و کمی، نحوه محاسبه قیمت باید به صورت شفاف و ساده درج گردد
  

  کنندگان کنندگان کاال و خدمات در قبال حقوق مصرف عرضه دوم ـ وظایف فصل
مسؤول صـحت و سـالمت      کنندگان کاال و خدمات، منفرداً یا مشترکاً          ـ کلیه عرضه  2ماده

شده مطابق با ضوابط و شرایط مندرج در قـوانین و یـا منـدرجات قـرارداد        کاال و خدمات عرضه   
مربوطه یا عرف در معامالت هستند اگر موضوع معامله کلی باشد در صورت وجود عیب یا عدم                 

و  فروشنده   شده، مشتری حق دارد صرفاً عوض سالم را مطالبه کند             انطباق کاال با شرایط تعیین    
توانـد معاملـه را       باشد مشتری می  ) عین معین (باید آن را تأمین کند و اگر موضوع معامله جزئی           

در . فسخ کند یا ارش کاالی معیوب و سالم را مطالبه کند و فروشنده موظف است پرداخت کند                
  .کننده منتفی است صورت فسخ معامله از سوی مشتری پرداخت خسارت از سوی عرضه

کنندگان به آن   ـ چنانچه خسارات وارده ناشی از عیب یا عدم کیفیت باشد و عرضهتبصره  
  .آگاهی داشته باشند، عالوه بر جبران خسارت به مجازات مقرر در این قانون محکوم خواهندشد

  .چنانچه اقدام آنان واجد عناوین مجرمانه دیگر باشد، مشمول همان قانون خواهندبود
  : اال و خدمات و تولیدکنندگان مکلفندکنندگان ک ـ عرضه3ماده

ای را که دربردارنده مدت و نوع ضمانت اسـت همـراه بـا صورتحـساب                  نامه  ـ ضمانت 3ـ1
کنندگان   فروش که در آن قیمت کاال یا اجرت خدمات و تاریخ عرضه درج شده باشد به مصرف                

  .ارائه نمایند
، تاریخ تولید     های مقدم بر مصرف    ، آگاهی   ، کمیت   ، کیفیت   نوع:  ـ اطالعات الزم شامل   3ـ2

  . کنندگان قرار دهند و انقضای مصرف را دراختیار مصرف
کننـدگان قـرار      ـ نمونه کاالی موجود در انبار را جهت فروش در معرض دید مـصرف             3ـ3

دهند و چنانچه امکان نمایش آنها در فروشگاه وجود ندارد بایـد مشخـصات کامـل کـاال را بـه         
  . برسانندکنندگان  اطالع مصرف
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ـ فروش اجباری یک یا چندنوع کاال یا خدمت به همـراه کـاال یـا خـدمت دیگـر                    1تبصره
  .باشد ممنوع می

ـ داشتن نشان استاندارد در مورد کاال و خدمات مشمول استاندارد اجباری، الزامـی       2تبصره
  .  است

رزش کاال و   ، سقف ا    ، نحوه اعالم آن     ، نوع اطالعات    ـ فهرست انواع کاال و خدمات     3تبصره
خــدماتی کــه نیــاز بــه صــدور ضــمانتنامه و صورتحــساب دارد ظــرف مــدت چهارمــاه توســط 

ربـط تعیـین و اعـالم         هـا، دسـتگاهها و مؤسـسات ذی         بازرگانی و با همکاری وزارتخانـه       وزارت
  . شود می

ـ وزارت بازرگانی موظف است فهرسـت مربـوط بـه اقـالم دارویـی و تجهیـزات                  4تبصره
،  مات پزشکی اعم از تشخیصی و درمانی را بـا همکـاری وزارت بهداشـت    پزشکی واحدهای خد  

  . درمان و آموزش پزشکی تهیه و اعالم نماید
ای از    کنندگان اعم از تولیدکنندگان و واردکنندگان کاالهـای سـرمایه           ـ کلـیه عرضه  4ماده

،   خـانگی ، لـوازم      ، راهـسازی    ، کـشاورزی    آالت صـنعتی    ، ماشـین  ) سنگین یا سبک  (جمله خودرو   
، تـصویری و وسـایل ارتبـاطی مکلـف بـه داشـتن                ، صـوتی    مصنوعات الکتریکی و الکترونیکی   

نمایندگی رسمی و تعمیرگاه مجاز، تأمین قطعات یدکی و ارائه سرویس و خدمات بعد از فروش                
  . باشند می

کنندگان کاال و خدمات مکلفند با الصاق برچسب روی کاال، یا نـصب    ـ کلیه عرضه 5ماده
طور روشن و مکتوب بـه        ، قیمت واحد کاال یا دستمزد خدمت را به          ابلو در محل کسب یا حرفه     ت

  . ای که برای همگان قابل رؤیت باشد، اعالم نمایند گونه
هـا، نهادهـا،    هـا، بانـک  هـا، شـرکت  ، سـازمان  های دولتی و عمومی ـ کلیه دستگاه 6ماده
ن بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نـام اسـت           هایی که شمول قانو     ها و همچنین دستگاه     شهرداری
باشند در ابتدا کلیه اطالعات الزم درخصوص انجام کـار و ارائـه خـدمت را در اختیـار                     ملزم می 

  .مراجعان قرار دهند
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ریـزی کـشور بـا     نامه اجرائی این مـاده توسـط سـازمان مـدیریت و برنامـه      تبصره ـ آیین 
تـصویب هیـأت وزیـران        ش ماه تهیه و به    ربط حداکثر ظرف مدت ش      همکاری دستگاههای ذی  

  . خواهد رسید
ـ تبلیغات خـالف واقـع و ارائـه اطالعـات نادرسـت کـه موجـب فریـب یـا اشـتباه            7ماده
هـای تبلیغـاتی     های گروهی و برگـه      ، رسانه   کننده از جمله از طریق وسایل ارتباط جمعی         مصرف

  . باشد شود، ممنوع می
توسط وزارت بازرگانی بـا همکـاری وزارت فرهنـگ و    نامه اجرائی این ماده  تبصره ـ آیین 

  . تصویب هیأت وزیران خواهد رسید ارشاد اسالمی حداکثر ظرف مدت شش ماه تهیه و به
، کـه   کننـدگان کـاال و خـدمات     ـ هرگونه تبانی و تحمیل شرایط از سـوی عرضـه   8ماده

  . شود حسوب می، یا افزایش قیمت شود، جرم م آوردن کیفیت موجب کاهش عرضه یا پایین
  

  کنندگان  های حمایت از حقوق مصرف فصل سوم ـ تشکیل انجمن
هـای حمایـت از       ها و برنامه    منظور ساماندهی مشارکت مردمی در اجراء سیاست        ـ به 9ماده

کننـدگان    هـای حمایـت از حقـوق مـصرف          ، به موجب این قانون انجمن       کنندگان  حقوق مصرف 
  .خوانده خواهد شد»  نانجم« شود و در این قانون  تأسیس می
باشد   ـ انجمن تشکل غیرانتفاعی، غیردولتی و دارای شخصیت حقوقی مستقل می          1تبصره

  .یابد که پس از ثبت در وزارت بازرگانی رسمیت می
ـ در مـرکز استانها و شهرسـتانها انجمن استان و شهرسـتان و در تهـران عـالوه                2تبصره

کننـدگان نیـز تـشکیل        حمـایت از حقـوق مـصرف     بر انجـمن شهرستـان و استان انجمن ملی        
  .گردد می

شـده در   جغرافیایی تعیـین    های استان و شهرستان تابع حوزۀ       ـ حوزه فعالیت انجمن   3تبصره
  .قانون تقسیمات کشوری است

 ـ اعضای زیر به عنوان شورای عمومی مؤسس انجمـن ملـی حمایـت از حقـوق      10ماده
  :شوند  میکنندگان و برای مدت دو سال تعیین مصرف
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  .ـ وزیر بازرگانی رئیس شورا
  .ـ وزیر دادگستری یا معاون وی

  .ـ وزیر کشور یا معاون وی
یک نفـر از کمیـسیون اجتمـاعی و یـک نفـر از              (ـ دو نماینده از مجلس شورای اسالمی        

  .به عنوان ناظر) کمیسیون اقتصادی به انتخاب مجلس شورای اسالمی
  . و تولیدکنندگان به عنوان دبیر شوراکنندگان ـ رئیس سازمان حمایت مصرف

  .ـ رئیس مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
  .ـ رئیس سازمان نظام پزشکی کشور

ـ یک نفر معتمد و آشنا به امور تولید، خدمات، عرضه، تقاضا و قیمـت بـا معرفـی مجمـع       
  .امور صنفی تولیدی

ا و قیـمت بـا معرفـی مجمـع امـور           ـ یک نفـر آشنا به امـور تولید، خدمات، عرضه، تقاض         
  .توزیعی

  .ـ سه نفر از اعضای شوراهای شهر به انتخاب وزیر کشور
  .ـ یک نفر به انتخاب رئیس قوه قضائیه

  .ـ رئیس کانون وکالی دادگستری
شورای عمومی مؤسس انجمن موظف است اساسنامه انجمن را تصویب و تمهیدات الزم             

  .های ملی، استانی و شهرستانی فراهم کند منرا برای مشارکت مردمی و تشکیل انج
  .باشد ها ممنوع می های سیاسی، تجاری و انتفاعی توسط این انجمن ـ فعالیت11ماده
  :ها به شرح ذیل است ـ وظایف و اختیارات انجمن12ماده

، انتـشار     و ارتبـاط جمعـی      های گروهـی      کنندگان از طریق رسانه     سازی مصرف   ـ آگاه 12ـ1
  .  های آموزشی عمومی و تخصصی ری مصاحبه و همایش و تشکیل دوره، برگزا نشریه

ربط اجرائی به جهـت اجـراء         ـ ارائه نظریات مشورتی و همکاری با دستگاههای ذی        12ـ2
  .  کنندگان مؤثر مقررات امور مربوط به حقوق مصرف

  .  کنندگان ای و حقوقی به مصرف ـ بررسی شکایات و ارائه خدمات مشاوره12ـ3
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  .درصورت درخواست خواهان ربط  ارجاع دعاوی به مراجع ذیـ12ـ4
  : ها به شرح زیر است  ـ منابع مالی انجمن13ماده 

شـده پـس از اسـتیفاء حقـوق           هـای متقبـل     ـ اخـذ کـارمزد بـرای جــبران هزینــه         13ـ1
  .  کننده از محکوم علیه مصرف

بـه   محکـومٌ %) 5(د تبصره ـ میزان کارمزد انجام خدمات در هر حـال نبایـد از پـنج درصـ     
  .استیفاء شده تجاوز کند

المللی و مردمـی کـه در      کننده بین   های حمایت از حقوق مصرف      های انجمن   ـ کمک 13ـ2
  . راستای اهداف انجمن باشد

، انتـشار جـزوات و    از منابع انجمن صرف انجام تبلیغـات %) 10(تبصره ـ حداقل ده درصد  
  . شود یکنندگان م رسانی به مصرف نشریات و اطالع

  
  فصل چهارم ـ نحوه رسیدگی و حمایت 

منظور تسهیل و تسریع در رسیدگی به تخلفات و در راسـتای اسـتیفاء حقـوق                  ـ به 14ماده
توانند شکایات واصله از افراد       کنندگان می   های حمایت از حقوق مصرف      ، انجمن   کنندگان  مصرف

این قانون بررسـی    ) 12(ماده  ) 4(و) 3(،)2(حقیقی و حقوقی را در حدود موارد مذکور در بندهای         
یـا جهـت رسـیدگی قـانونی بـه          ) شاکی و مشتکی عنه   (نموده و در صورت عدم توافق طرفین        
سازمان مذکور موظف است شکایات مربوط به صـنوف         . سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع نمایند    

قـوانین و   مشمول قانون نظام صنفی را در مواردی که واجد عناوین مجرمانـه نباشـد براسـاس                 
  .مقررات مربوطه رسیدگی و حکم الزم را صادر و اجراء نماید

ـ به منظور اجراء مقررات این قانون و سایر قوانین و مقرراتی که موضوع آنهـا بـه                  15ماده
، وزارت بازرگـانی مکلـف اسـت از           کننـده اسـت     طور صریح یا ضمنی حمایت از حقوق مـصرف        

الیت اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این قانون را         ربط خود فع    طریق بازرسان سازمانهای ذی   
نظارت و بازرسی نموده و در صورت مشاهده تخلف مراتب را بـه سـازمان تعزیـرات حکـومتی                   

  .جهت رسیدگی گزارش نماید
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کننــده بــا تــشخیص مرجــع   ـ مــسؤولیت جبــران خــسارات وارده بــه مــصرف  16مــاده 
باشد که موجـب    خصوصی و دولتی میکننده به عهده شخص حقیقی یا حقوقی اعم از        رسیدگی

های خارجی عالوه بـر شـرکت      درمورد شرکت . است  کننده شده   ورود خسارت و اضرار به مصرف     
  .مادر، شعبه یا نمایندگی آن در ایران مسؤول خواهد بود

تبصره ـ در کلیه مواردی که تخلف از ناحیه اشخاص حقوقی باشد خسارت باید از امـوال   
ود ولی مسؤولیت جزایی متوجه مدیرعامل و یا مدیر مسؤول شخص           شخص حقوقی پرداخت ش   

  .حقوقی است
های صنفی موظفند شکایات اشـخاص را از تخلفـات واحـدهای صـنفی                ـ اتحادیه 17ماده

مشمول قانون نظام صنفی بررسی نموده و نسبت به حـل و فـصل آن اقـدام نماینـد یـا بـرای               
هـای    یند و نیز نـاظران و بازرسـان کمیـسیون         رسیدگی به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال نما      

قانون نظام صنفی شکایات اشخاص را از تخلفات واحـدهای صـنفی            ) 52(نظارت موضوع ماده    
مورد بررسی قرار داده و در صورت احراز تخلف مراتب را برای رسیدگی بـه سـازمان تعزیـرات                   

  .حکومتی ارسال نمایند
  

  ها و مجازات  فصل پنجم ـ جریمه
کنندگان کاال یا خدمات معیوب       شده توسط عرضه    ـ چنانچه کاال یا خدمات عرضه      18ماده

کننـده وارد گـردد متخلـف عـالوه بـر جبـران             باشد و به واسطه آن عیب، خساراتی به مـصرف         
  . خسارات به پرداخت جزای نقدی حداکثر تا معادل چهار برابر خسارت محکوم خواهد شد

ات و تولیدکنندگانی که مبادرت به تخلفات موضـوع  کنندگان کاال و خدم  ـ عرضه 19ماده
این قانون نمایند در صـورت ورود خـسارات ناشـی از مـصرف همـان کـاال و                   ) 8(الی  ) 3(مواد  

کنندگان عالوه بر جبران خسارت وارده به جـزای نقـدی حـداکثر معـادل دو                خدمات به مصرف  
  . برابر خسارت وارده محکوم خواهندشد
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کنندگان کاال و خدمات از ایفاء هریک از تعهـدات خـود در     عرضهتبصره ـ در صورتی که 
قبال خریدار خودداری کرده و یا آن را به صورت ناقص و یا با تأخیر انجام دهند مکلفند عـالوه            

  .بر انجام کامل تعهد، خسارت وارده را جبران نمایند
،   ای مقـرر قـانونی    هـ   توانند عالوه بر مجازات     کننده می   صالح رسیدگی   ـ مراجع ذی  20ماده

آوری کاالهـای     کنندگان کاال و خدمات یا تولیدکنندگان و فروشندگان را مجبور به جمـع              عرضه
شده یا خدمات عرضـه شـده         شده به منظور تعمیر و اصالح و رفع عیب کاالهای فروخته            عرضه
  . نمایند

هـای    تخانـه نامه اجرائی مربوط به این قانون ظرف مدت سه ماه توسط وزار             ـ آیین 21ماده
  .بازرگانی و دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید

االجراء شدن این قانون رسیدگی به تخلفـات افـراد صـنفی توسـط                ـ از زمان الزم   22ماده
هـای مقـرر در قـانون نظـام صـنفی مـصوب               سازمان تعزیرات حکـومتی و براسـاس مجـازات        

نین انجام خواهدگرفت و قوانین مغـایر لغـو و           مجلس شورای اسالمی و سایر قوا      24/12/1382
  .گردد  بالاثر می

های بدوی و تجدیدنظر قانون نظام صنفی از زمان           های مفتوحه در هیأت     همچنین پرونده 
  .االجراء شدن این قانون به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع خواهدشد الزم

ـ         سه علنـی روز چهارشـنبه   قانون فوق مشتمل بر بیست و دو ماده و پـانزده تبـصره در جل
مورخ پانزدهم مهرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسالمی تـصویب و در                 

  . به تأیید شورای نگهبان رسید23/7/1388تاریخ 
  )13/8/1388 مورخ 18841 ۀ رسمی شمارۀنقل از روزنام(
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نهضت سـوادآموزی در     التدریسی و آموزشیاران    قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق     . 5
  وزارت آموزش و پرورش

قـانون برنامـه چهـارم توسـعه اقتـصادی،          ) 145(مـاده   ) و(بنـد   ) 2(ـ در اجراء جزء     1ماده
قـانون مـدیریت خـدمات      ) 24(مـاده   ) ج(اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایـران و بنـد           

نیروهـای  کشوری، دولت موظف است از تاریخ تصویب این قـانون حـداکثر ظـرف پـنج سـال                   
دبستانی و مربیان کانون پرورش فکری کودکان         التدریس، نهضت سوادآموزی، مربیان پیش      حق

قانون ) 46(هزار نفر به شرح مندرج در این قانون و با رعایت ماده               و نوجوانان را تا سقف شصت     
مدیریت خدمات کشوری و شرایط عمومی استخدامی کشور بـه اسـتخدام آمـوزش و پـرورش                 

  .درآورد
التدریس وزارت آموزش و پرورش دارای مدرک کارشناسی و باالتر بـا            ـ معلمین حق  2ادهم

 و  1387ــ 1388التدریسی مستمر و شاغل بودن تا پایان سـال تحـصیلی              چهار سال سابقه حق   
داشتن میانگین حداقل دوازده ساعت تدریس در هفته در چهار سال گذشته، به استخدام رسمی               

  .آیند درمی
التدریس وزارت آموزش و پرورش دارای مدرک کاردانی با پـنج سـال               ین حق ـ معلم 3ماده
 و داشـتن    1387ــ 1388التدریسی مستمر و شاغل بـودن تـا پایـان سـال تحـصیلی                 سابقه حق 

میانگین حداقل دوازده ساعت تدریس در هفته در پنج سال گذشته به صورت پیمانی اسـتخدام                
با هفت  ) رو  با اولویت معلمین کوچ   (ی مدرک دیپلم    التدریس دارا   همچنین معلمین حق  . شوند  می

 و داشـتن    1387ــ 1388التدریسی مستمر و شاغل بودن تا پایان سال تحصیلی            سال سابقه حق  
میانگین حداقل بیست و چهار ساعت تدریس در هفته در هفت سال گذشته به صورت پیمـانی                 

  .شوند استخدام می
اردانی و دیـپلم پـس از اسـتخدام پیمـانی         التدریس دارای مدرک کـ      ـ معلمین حق  1تبصره

  .آیند مطابق این قانون در صورت اخذ مدرک کارشناسی به استخدام رسمی درمی
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التدریسی که در زمان تصویب این قانون دانشجوی کارشناسی بوده            ـ معلمین حق  2تبصره
های مدرک   برابر تعداد واحد   1387ـ1388و تعداد واحدهای گذرانده آنها تا پایان سال تحصیلی          

  .آیند این قانون به استخدام پیمانی درمی) 3(کاردانی باشد با رعایت ماده 
هـای خـاص      التدریس دارای مدرک کاردانی آموزش ابتدایی و رشته         ـ معلمین حق  3تبصره

) 3(ای به تشخیص آموزش و پرورش در صورت داشـتن شـرایط مـاده                 کاردانش و فنی و حرفه    
  .آیند رمیاین قانون به استخدام رسمی د

بـه  )  مکـرر الحـاقی  6(و ) 6(مـاده واحـده قـانون لغـو مـواد      ) 3(ـ مشمولین تبصره  4ماده
کـارگیری آموزشـیاران      اساسنامه نهضت سوادآموزی جمهوری اسالمی ایران و تعیین ضوابط به         

 که در زمان تصویب این قانون در نهضت سوادآموزی شـاغل بـوده و دارای   8/8/1380مصوب  
 و باالتر هستند به صورت رسمی و همچنین دارنـدگان مـدرک کـاردانی بـه                 مدرک کارشناسی 

  .گردند صورت پیمانی استخدام می
 در نهـضت  8/8/1380هـزار نفـر از بـین آموزشـیارانی کـه بعـد از تـاریخ          ـ هفـت  5ماده

سوادآموزی دارای بیش از شصت ماه سابقه خدمت باشند بـه شـرط شـاغل بـودن در نهـضت                    
هـای     تصویب این قانون و داشتن حداقل مدرک کاردانی با اولویـت رشـته             سوادآموزی در زمان  

مرتبط و مدرک تحصیلی باالتر و سنوات خدمت در صورت داشتن مدرک کارشناسـی و بـاالتر                 
  .آیند به صورت رسمی و در صورت داشتن مدرک کاردانی به صورت پیمانی به استخدام درمی

ایـن قـانون در مـورد آموزشـیاران نهـضت      ) 3 (مـاده ) 2(و ) 1(های  ـ مفاد تبصره 1تبصره
  .گردد گردند، اعمال می این قانون استخدام می) 5(و ) 4(سوادآموزی که بر اساس مواد 

های آموزشی بـدو      ـ کلیه آموزشیاران نهضت سوادآموزی موظف به گذراندن دوره        2تبصره
  .باشند خدمت طبق برنامه آموزش و پرورش می

این قـانون بـه     ) 5(و  ) 4( نهضت سوادآموزی که بر اساس مواد        ـ کلیه آموزشیاران  3تبصره
آیند تا زمانی که نیاز به خدمات آنان در نهضت سـوادآموزی باشـد، موظـف بـه                    استخدام درمی 

خدمت در نهضت سوادآموزی بوده و در صورت عدم نیاز نهضت سوادآموزی و موافقت آموزش               
  .کنند  پرورش خدمت میو پرورش، با رعایت مفاد این قانون در آموزش و
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دبستانی که بیش از ده سال سابقه همکاری با آمـوزش    ـ نهصد نفر از مربیان پیش 6ماده
 و دارا بودن مدرک     1387ـ1388و پرورش دارند در صورت شاغل بودن تا پایان سال تحصیلی            

بـه  کارشناسی و باالتر به صورت رسمی و دارندگان مدرک کاردانی و دیپلم به صورت پیمـانی                 
آیند و همچنین مربیان و کارشناسانی که با کانون پرورش فکـری و کودکـان و                  استخدام درمی 

 44(وقـت     کنند با داشتن حداقل پنج سال سابقه به صورت مستمر و تمام             نوجوانان همکاری می  
و شاغل بودن در زمان تصویب این قانون با داشتن حداقل مدرک لیسانس بـه     ) ساعت در هفته  

می و با مدرک کاردانی به استخدام پیمانی در کـانون پـرورش فکـری کودکـان و                  استخدام رس 
  .آیند نوجوانان درمی

دبـستانی   این قـانون در مـورد مربیـان پـیش    ) 3(ماده ) 2(و ) 1(های  تبصره ـ مفاد تبصره 
دارای مدرک کاردانی و دیپلم و برای مربیان و کارشناسان کـانون پـرورش فکـری کودکـان و                   

  .گردد ارای مدرک کاردانی اعمال مینوجوانان د
آیند صرفاً در منـاطق مـورد         ـ کلیه افرادی که از طریق این قانون به استخدام درمی          7ماده

نیاز آموزش و پرورش و یا نهضت سوادآموزی در آن استان مشغول به کار خواهند شد و نقل و                   
 در صورت موافقـت مبـدأ و        انتقال این افراد پس از پنج سال اشتغال از زمان استخدام رسمی و            

  .پذیر خواهد بود نیاز مقصد امکان
های معظم شهداء و ایثارگران و همسران جانبازان تابع قانون خاص خود  تبصره ـ خانواده 

  .باشند می
التـدریس جدیـد در     ـ از تاریخ تصویب این قانون به کارگیری هرگونه نیـروی حـق   8ماده

  .وزارت آموزش و پرورش ممنوع است
ـ از تاریخ تصویب این قانون، معلمین مورد نیاز آموزش و پرورش از طریق مراکـز و       9ماده

) ص(دانشگاههای تربیت معلم، دانشگاه شهید رجایی و مجتمـع آمـوزش عـالی پیـامبر اعظـم       
التحـصیالن سـایر      فـارغ . آینـد   این قـانون بـه اسـتخدام پیمـانی درمـی          ) 1(ضمن رعایت ماده    

هـای الزم     الی کشور نیز از طریق آزمون ورودی و گذرانـدن دوره          دانشگاهها و مراکز آموزش ع    
  .توانند استخدام شوند حسب نیاز وزارت آموزش و پرورش می
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ماده » 3«به استثناء نیروهای مشمول تبصره      (ـ دارندگان مدارک دیپلم و کاردانی       10ماده
کار گرفتـه     دارس به گردند در امور اداری و دفتری م        که به موجب این قانون استخدام می      ) »3«

شوند مگر در مناطقی که با تشخیص آموزش و پرورش نیاز به خدمات آموزشی آنهـا باشـد                    می
در صورتی که دارنـدگان  . شوند کار گرفته می های الزم در رسته آموزشی به که پس از طی دوره   

ک مـدرک دیپلم طی پنج سال و کاردانی طی سه سـال از زمان استخدام موفق بـه اخـذ مـدر                   
هـای آموزشـی      های مورد نیاز آموزش و پرورش شوند ضمن گذرانـدن دوره            کارشناسی در رشته  

  .شوند مربوط برابر ضوابط و مقررات آموزش و پرورش به رسته آموزشی منتقل می
قـانون  ) 24(مـاده  ) ج(ـ دولت موظف است از تاریخ تصویب این قانون مطابق بند            11ماده

التدریـسی، آموزشـیاران نهـضت سـوادآموزی، مربیـان            مدیریت خدمات کشوری معلمـین حـق      
دبستانی و مربیان کانون پرورش فکری کودکـان و نوجوانـان موضـوع ایـن قـانون را بـه                      پیش

  .استخدام درآورد
دبـستانی و     التدریس و نهضت سـوادآموزی، مربیـان پـیش          ـ استخدام معلمین حق   12ماده

قـانون برنامـه    ) 145(مـاده   ) ی( رعایت بند    مربیان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با       
گیـرد و در      چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایـران صـورت مـی             

سالهای بعد از برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگـی جمهـوری اسـالمی ایـران،                 
نفر بر اساس مفاد ایـن      هزار    آموزش و پرورش موظف به استخدام باقیمانده آنها تا سقف شصت          

  .قانون در مدت زمان تعیین شده خواهد بود
ـ از کمیسیونهای اجتماعی و آمـوزش و تحقیقـات مجلـس شـورای اسـالمی بـه                  13ماده

ترتیب یک نفر و دو نفر بر حُسن اجراء این قانون نظـارت خواهنـد داشـت و وزارت آمـوزش و                      
ا حداکثر تا پایان خرداد ماه سال بعـد  پرورش موظف است گزارش عملکرد هر ساله این قانون ر    

  .به کمیسیون  آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی ارائه دهد
  .االجراء خواهد بود ـ این قانون از تاریخ تصویب الزم14ماده
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قانون فوق مشتمل بر چهارده ماده و هشت تبصره در جلسه علنـی روز چهارشـنبه مـورخ     
شتاد و هشت مجلس شورای اسالمی تصویب و در تـاریخ           پانزدهم مهرماه یکهزار و سیصد و ه      

  . به تأیید شورای نگهبان رسید23/7/1388
  )16/8/1388 مورخ 18843 روزنامۀ رسمی شمارۀ نقل از (

  
المللی مبارزه با زورافزایـی   قانون الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران به کنوانسیون بین   . 5

  )دوپینگ(
شـود بـه کنوانـسیون     اسـالمی ایـران اجـازه داده مـی    ماده واحده ـ به دولـت جمهـوری    

 2005و ضمائم آن متـشکل از لیـست ممنوعـه سـال             ) دوپینگ(المللی مبارزه با زورافزایی       بین
و شـرایط اعطـاء مجـوز       ) ضمیمه یـک  ) (دوپینگ(نامه جهانی مبارزه با زورافزایی        میالدی آئین 

نامـه جهـانی مبـارزه بـا زورافزایـی            آئین،  )ضمیمه دو (استفاده از داروهای ممنوعه برای درمان       
المللـی    اسـتاندارد بـین   ) دوپینـگ (، مجموعه مقررات جهانی ضـدزورافزایی       )1پیوست)(دوپینگ(

بـه شـرح    ) 3پیوسـت (گیـری     المللی بـرای نمونـه      و استاندارد بین  ) 2پیوست(برای آزمایشگاهها   
  .پیوست ملحق شده و سند الحاق را نزد امین اسناد بسپارد

فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به دو ضمیمه و سه پیوست در جلسه علنـی روز                 قانون  
شنبه مورخ بیست و یکم مهرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسـالمی                  سه

  . به تأیید شورای نگهبان رسید13/8/1388تصویب و در تاریخ 
  )30/8/1388مورخ 18855نقل از روزنامۀ رسمی شمارۀ  (

 

  



 

  
  
  
  
  

  
  
 
 
 
 
  
  
  
 

  

  

هۀو  ۀآ  ضا   

:ش  دوم
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اصالحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقالب، ) 18(نامه اجرایی قانون اصالح ماده     آیین 
   24/10/1385مصوب 

     نظر به ضرورت ثبات آراء و اکتفا به روشهای اصلی بازنگری در آرای قطعی و جلـوگیری از   
عی و رفـع اطالـه دادرسـی، از تـاریخ           ضابطه اجرای احکام قط     تزلزل آنها و ممانعت از توقف بی      

 اصـالحی قـانون تـشکیل دادگاههـای عمـومی و            18نامه، نحوه اجرای ماده       تصویب این آیین  
  . به شرح مواد آتی خواهد بود24/10/1385انقالب مصوب 

 اصالحی یادشده در صورتی است که رئیس        18ـ تجویز اعاده دادرسی موضوع ماده       1ماده
  .ن شرع تشخیص دهدیافته دادگاه را خالف بیّ قوه قضائیه، رأی قطعیت

ن شـرع   ه آرای قطعی را خالف بیّ     چ اصالحی نیز چنان   18 ماده   2مقامات مذکور در تبصره     
 ماده مذکور، نظریه مـستدل و       5تشخیص دهند، مکلفند با در نظر گرفتن موعد مقرر در تبصره            

  .مستند خود را برای مالحظه رئیس قوه قضائیه ارسال نمایند
نامـه، مراجـع قـضایی از پـذیرش هرگونـه درخواسـت               ـ از تاریخ تصویب این آیـین      2ادهم

  .رسیدگی مبنی بر خالف بین شرع بودن آرای قطعی دادگاهها خودداری نمایند
ـ در صورت پذیرش اعاده دادرسی از سوی رئیس قوه قضائیه، در مورد نحوه اجرای               3ماده

ورد به ترتیب مقرر در قـوانین آیـین دادرسـی           حکم تا خاتمه رسیدگی در مرجع صالح، حسب م        
  .عمل خواهد شد

 قـانون یادشـده پـس از تجـویز اعـاده            18های موضـوع مـاده        ـ رسیدگی به پرونده   4ماده
صـالح    العاده و خارج از نوبـت در مرجـع ذی           دادرسی از سوی رئیس قوه قضائیه به صورت فوق        

  .شود انجام می
 اصـالحی  18نامه و دستورالعمل اجرایی ماده  ه، آییننام  ـ از تاریخ تصویب این آیین 5ماده

ــانون تــشکیل دادگاههــای عمــومی و انقــالب مــصوب    و اصــالحیه مـــورخ 25/11/1385ق
نامـه در   هایی که تا قبل از تصویب این آیـین     لکن در مورد درخواست   . گردد   لغو می  7/12/1386

  .امه اقدام خواهد شدن نامه مذکور به ثبت رسیده، مـطابق همان آیین اجرای آییـن
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  .قضائیه رسید  به تصویب رئیس قوه29/7/1388 ماده در تاریخ5نامه مشتمل بر  این آیین
  صادق الریجانی ـ قضاییه ۀرئیس قو

  
  )3/8/1388 مورخ 18832نقل از روزنامۀ رسمی شمارۀ (

  



 

  
  

  
  
  
  
  

  

  

ری د اد ن  و ی د و یأت  ی  اآر اا  عا

وم :ش  
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 پرداخت حقوق عدم استحقاق:  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع553رأی شماره  .1
 نموده حسابو مزایا به کارکنان شرکت پشتیبانی امور دام، که با شرکت مذکور تسویه      

  اند و متعاقباً تنظیم قرارداد خدمت به کار اشتغال یافته
        13/7/1388: تاریخ دادنامه
       553: شماره دادنامه
  88/507: کالسه پرونده
  . اداریهیأت عمومی دیوان عدالت: مرجع رسیدگی

  .آقای بهرام عسگری: شاکی
اعالم تعارض آراء صادره از شعبه سـوم، نهـم و دهـم دیـوان               : موضوع شکایت و خواسته   

  .عدالت اداری
 موضـوع شـکایت   85/998الف ـ شعبه دهم دیوان در رسیدگی به پرونده کالسـه   : مقدمه

واسـته الـزام بـه      آقای بهرام عسگری به طرفیت شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور بـه خ             
 و محاسـبه سـنوات   1/1/1385 لغایت 15/5/1383پرداخت یکم حقوق و مزایا و پاداش از مورخ   

 چنین  22/4/1387 مورخ   1672 و پرداخت حق بیمه به شرح دادنامه شماره          متیجزء سنوات خد  
رأی صادر نموده است، هرچند شاکی به موجب رأی صادره شعبه هجدهم دیوان و شعبه هفـتم   

عنه اعاده به خدمت و وضعیت استخدامی        نظر بعد از تسویه حساب شاکی با اداره مشتکی        تجدید
 با توجه به محتویات پرونده و از آنجـائی کـه مـستند              گردیده،وی از قراردادی به رسمی تبدیل       

مابین و فـسخ آن بـوده و بـر همـین             عنه وجود قرارداد فی    تسویه حساب شاکی با اداره مشتکی     
خدامی شاکی با اداره مذکور قطع گردیده و حکم مذکور تنها الزام به اعاده بـه                اساس رابطه است  

 به رسمی را دارد و ثانیـاً شـاکی در مـدت             قراردادیخدمت و تبدیل وضعیت استخدامی وی از        
از زمان فسخ قرارداد و قطع رابطه استخدامی لغایت صدور حکم از سوی دیوان عـدالت                (مذکور  
و اساساً پرداخت حقوق و مزایا به مـستخدم، مـستلزم خـدمت و انجـام                اشتغالی نداشته   ) اداری

 مدت مذکور خـدمت انجـام نـداده و بـا      درباشد و از آنجائی که شاکی        وظیفه محوله به وی می    
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توجه به نوع رابطه استخدامی وی در آن زمان، شکایت وی مبنی بر مطالبه مـوارد مطـروح در                   
عنه و اینکه    وده و با توجه به الیحه دفاعیه اداره مشتکی        ستون دادخواست، فاقد مبنای قانونی ب     

 است، شـکایت وی غیـر وارد        ادهاز سوی شاکی دلیل قانونی در خصوص استحقاق خود ارائه ند          
ب ـ شعبه نهم دیوان در رسیدگی به پرونده کالسـه   . گردد تشخیص و حکم به رد آن صادر می

 به طرفیـت شـرکت پـشتبیانی امـور دام            موضوع شکایت آقای حسین برقی بوراجالو      85/1243
 15/5/1383 یخکشور به خواسته الزام به تادیه کلیه حقوق مزایا و پاداش متعلقـه معوقـه از تـار           

خـدمتی و پرداخـت        و محاسبه سنوات معوقه ایام فوق جزء سنوات و سابقه          18/12/1384لغایت
ین رأی صادر نموده است،      چن 17/4/1387 مورخ 1160شرح دادنامه شماره    حق بیمه ایام فوق به    

 آننظر به اینکه عدم اشتغال به کار شاکی و بالتکلیفی وی مستندبه فعل شاکی نبوده تا تاوان                  
نیز متوجه وی باشد به عبارتی لغو  قرارداد شاکی و اخراج وی خارج از میل و اراده او برحـسب                     

 موجـب حکـم قبلـی از    تصمیم اداره طرف شکایت بوده که با توجه به اینکه تصمیم مذکور بـه       
سوی دیوان لغو و بالاثر اعالم گردیده علی االصول دستگاه متبوع وی باید نسبت به پرداخـت                 

 حق بیمه ایام بالتکلیفی وی بدین اعتبار که عمل و اقـدام مـذکور در وقـوع بیکـاری                    وحقوق  
م نمایـد،   مستند به تصمیم اداره طرف شکایت بوده که شاکی مدخلیتی در آن نداشته است، اقدا              

شعبه بر این اساس شکایت مطروحه را صحیح و صائب تشخیص حکم به ورود شکایت و الزام                 
ج ـ شعبه سوم  . نماید  حقوق و حق بیمه ایام بیکاری را صادر میرداختاداره طرف شکایت به پ

 موضوع شکایت خانم فاطمه جـدّی آتـشگاه بـه    84/4128دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه     
  کت پشتیبانی امور دام کشور بـه خواسـته مطالبـه حقـوق و مزایـای ایـام بیکـاری                   طرفیت شر 

 20/12/1385 مـورخ    4474ـ الزام به پرداخت حق بیمه ایام مذکور به شرح دادنامـه شـماره               2 
 از سـوی    31/3/1383چنین رأی صادر نموده است، مطابق محتویات پرونـده شـاکیه از تـاریخ               

ده و پس از طرح موضوع در دیوان عدالت اداری به موجـب             شرکت طرف شکایت لغو قرارداد ش     
 مـورخ  1650 شـماره  أی این شـعبه کـه عینـاً طـی ر    26/10/1383 مورخ 2975دادنامه شماره  

 شعبه یازدهم تجدیدنظر مورد تایید قرار گرفته حکم بـه اعـاده بـه کـار شـاکیه و                    22/5/1384
 اســت و در نتیجــه از تبــدیل وضــعیت اســتخدامی وی بــه وضــعیت رســمی صــادر گردیــده 
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شکایت شاکی در این پرونده     .  مجدداً در شرکت موصوف مشغول به کار شده است         13/7/1384
النهایـه  .  ایام بالتکلیفی بر اثر لغو قرارداد و نیز پرداخت حق بیمه ایام مذکور استقمطالبه حقو 

کاشف از استحقاق   های صدرالذکر مبین عدم وجاهت لغو قرارداد و اخراج شاکیه و             چون دادنامه 
باشـد و بیکـاری وی خـارج از اراده شخـصی او و فاقـد                 وی برای اشتغال در شرکت متبوع می      

پایگاه قانونی بوده است و از طرفی دادنامه صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری کـه در                  
 شــعبه هــشتم 29/10/1383 مــورخ 1227 و 1228مقــام رفــع تعــارض مبنــی بــر تاییــد رأی 

ظر صادرشده صرفاً در حـد اسـتحقاق تبـدیل وضـعیت کارکنـان قـراردادی شـاغل در                   تجدیدن
عمومی    و استناد طرف شکایت به رأی هیأت       یده شرکت پشتیبانی امور دام صادر گرد      1371سال

رسد، علیهذا توجهاً بـه مراتـب فـوق حکـم بـه ورود شـکایت                 در مقام دفاع بالوجه به نظر می      
اخت حقـوق و حـق بیمـه ایـام بیکـاری شـاکی صـادر و اعـالم                   مطروحه و الزام خوانده به پرد     

 و دادرســان    شارانهیأت عمـومی دیـوان در تـاریخ فــوق بـا حـضور رؤسـا و مستـ                  . گردد می
البدل در تاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مـشاوره بـا اکثریـت آراء بـه                       علی

  .نماید شرح آتی مبادرت به صدور رأی می
  

  »ومی هیأت عمرأی«
های  ها و اسناد و مدارک پیوست پرونده الف ـ با توجه به تشابه موضوع شکایات و خواسته 

 مـورخ   1672الذکر و مقررات قانونی مرتبط بـا آنهـا وجـود تنـاقض بـین دادنامـه شـماره                     فوق
 مـورخ   1160 و شماره    20/12/1385 مورخ   4474های شماره     شعبه دهم با دادنامه    22/4/1387
ب ـ نظر به اینکـه شـاکی بـا شـرکت سـهامی       .  شعبه سوم و نهم محرز است دو17/4/1387

پشتیبانی امور دام تسویه حساب نموده و متعاقباً با تنظیم قرارداد خرید خدمت بـه کـار اشـتغال                  
یافته و حقوق و دستمزد دریافت کرده پس از فسخ قرارداد نیز مصدر خـدمتی نبـوده اسـت تـا                     

 22/4/1387 مـورخ    1672 داشته باشد، بنابراین دادنامه شـماره        استحقاق دریافت حقوق و مزایا    
این رأی مـستنداً بـه      . شعبه دهم دیوان مبنی بر رد شکایت شاکی صحیح و موافق قانون است            
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 قانون دیوان عدالت اداری برای شـعب دیـوان و سـایر مراجـع اداری                43 و ماده    19 ماده   2بند  
  . استباعاالت ذیربط در موارد مشابه الزم

  )6/8/1388 مورخ 18835 روزنامۀ رسمی شمارۀ نقل از (
  

ابطـال مجـوز یـا      :  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضـوع       556رأی شماره    . 2
پروانه فعالیت مؤسسات و آموزشگاههای آزاد که به حیطه وظایف و اختیـارات             

شوند خارج از حدود صالحیت قوه مجریه در  سایر  دستگاههای مربوط وارد می
  قررات دولتی استوضع م

            20/7/1388: تاریخ
        556: شماره دادنامه
  87/973: کالسه پرونده
  .هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: مرجع رسیدگی

  .ی قربانی حاج محمد حاجیآقا: شاکی
 متـشکله در سـازمان      16/6/1385ابطـال صورتجلـسه مـورخ       : موضوع شکایت و خواسته   

  .ربایجان غربیآموزش و پرورش استان آذ
شاکی به شرح دادخواسـت تقـدیمی اعـالم داشـته اسـت، سـازمان آمـوزش و                  : گردشکار

پرورش استان آذربایجان غربی به اتفاق اداره کـل فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی و دایـره امـاکن                     
عمومی نیروی انتظامی شهرسـتان ارومیـه و دادسـتانی عمـومی و انقـالب شهرسـتان ارومیـه          

 آموزشی و فرهنگـی     مؤسسات جهت ساماندهی امور مربوط به       ههاتگادرخصوص هماهنگی دس  
ای اقـدام بـه اتخـاذ         اقدام به تشکیل جلسه نموده و با تنظیم صورتجلـسه          16/5/1385در مورخ 

از . نماینـد   موصوف مـی   مؤسساتتصمیماتی در ارتباط با چگونگی برخورد قضایی و انتظامی با           
ای شـده اسـت کـه اصـول مـسلم قـانون              اعد آمره آنجا که تصمیمات متخذه منجر به وضع قو       

اساسی و سایر قوانین موضوع را نقض نموده است به دلیل بـرخالف قـانون بـودن آن و عـدم                     
صالحیت مراجع مربوطه و تجاوز از حـدود اختیـارات خـود ابطـال آن را بنـا بـه دالیـل ذیـل                        
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 فاقـد   موزشـگاههای ه آ در بند یک از صورتجلسه تنظیمی چنین آمده است که چنانچ          . نماید می
 روز نـسبت بـه      15مجوز، پس از صدور دستور انحالل از سوی دستگاه مربوطه، ظـرف مـدت               

 مـورخ   483 مـصوبه    9تعطیلی آن اقدام ننماید، مـدیریت امـاکن نیـروی انتظـامی برابـر مـاده                 
 شورای عالی انقالب فرهنگی، فعالیت آنان را تعطیل و پرونـده خاطیـان را جهـت                 23/5/1380
دگی به دادسرای عمومی و انقالب ارسال نماید این بند بنا به جهات ذیل برخالف قانون و                 رسی

در بنـد یـک     ) هـای فاقـد مجـوز معتبـر       آموزشـگاه (اطـالق عبـارت     . باشـد  شایسته ابطال مـی   
 و  مؤسـسات صورتجلسه، ناظر بر اشخاصی است که بدون اخذ مجوز قانونی، اقـدام بـه ایجـاد                 

 باشند که در صورت موجودیت یـافتن چنیــن مؤسـساتی،    ودهی نمواحدهای آموزشی ـ فرهنگ 
 و واحدهای آموزشی و تحقیقاتی      مؤسساتماده واحده قانون تعطیل     (قانونگذار به شرح مقرر در      

، چگـونگی   )7/10/1372شـود مـصوب    و فرهنگی که بدون اخذ مجوز قانونی دایر شـده و مـی            
 که بعـد از صـدور دسـتور انحـالل           شکلدین  ب.  مزبور را تبیین نموده است     مؤسساتبرخورد با   

 موصوف، موسسه یا واحد مربوطه را دایـر نگـه دارنـد، در              مؤسساتطبق ضوابط مقرر، چنانچه     
حکم کالهبردار محسوب و در صورت شکایت وزارتخانه مربوطـه تحـت تعقیـب قـانونی قـرار                  

 الـذکر  فـوق کـام  لذا بند یک از صورتجلسه مورد اعتراض، علیرغم نص صریح اح     . خواهندگرفت
 شـورای عـالی انقـالب فرهنگـی     23/5/1380 مورخ  483 مصوبه   9عطف غیر موجهی به ماده      

نماینـد،   دارد، کلیه اشخاصی که بدون مجوز رسمی فعالیت مـی      نموده، که من غیرحق اشعار می     
 و  مؤسـسات فعالیت آنها غیرمجاز بوده و نیروی انتظامی موظف است بر طبـق قـانون تعطیـل                 

  نامه شود و آیین   که بدون اخذ مجوز قانونی دایره شده و می        ...  و تحقیقاتی و     شیآموزواحدهای  
. اجرایی آن اقدام و عنداالقتضاء فعالیت آنان را تعطیل و پرونده خاطیان را به دادگاه ارجاع دهد                

، مفید جواز تفویض اختیار به نیروی انتظامی نبوده         مؤسساتچراکه حکم مقرر در قانون تعطیل       
 اگر مراد قانونگذار در تصویب قانون مزبور، متضمن اقدام توسط آن نیرو و مقدم بر امعان نظر                  و

بنابراین تعمیم  . داد بود، یقیناً حکم آن را در قانون تصریح نموده، مورد توجه قرار می             قضایی می 
اعـده  کنندگان صورتجلسه، با وضع ق      عنه، محمل قانونی نداشته و تنظیم       و تسری اختیار مبحوث   

شده و منجر به تقدم و غلبـه          خاص، در مقابل قانون خاص مذکور، از حدود اختیارات خود خارج          
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شـده کـه بـا     ) یعنی دادگاه (ها، بر اصیل     اختیار بستن مؤسسه توسط نیروی انتظامی و وزارتخانه       
صـدور  نظر از اینکه اساسـاً        مضافاً، صرف . نامه اجرایی آن مغایرت تام دارد      منطوق قانون و آیین   

االتبـاع، مـستلزم رسـیدگی       سسات غیر مجاز بـه معنـای رأی الزم        ؤدستور انحالل، خطاب به م    
باشـد کـه آن      قضایی و احراز و اثبات تخلف و تحقق و اجتماع عناصر مادی و معنوی جرم مـی                

هم از وظایف قوه قضائیه است، بند یک از صورتجلسه مورد اعتراض که با اسـتناد بـه مـصوبه                    
را بـه   ) سسه و ارسال پرونـده بـه دادگـاه        ؤبستن م ( انقالب فرهنگی، اختیار     ی عال دولتی شورای 

تفـویض نمـوده، متـضمن تحقـق هـدف مقـنن            ) سازمانها و ادارات دولتی و نیـروی انتظـامی        (
بایـست توسـط     القاعده موضـوع شناسـایی آموزشـگاههای غیرمجـاز کـه مـی              باشد و علی   نمی

 آنها به وزارتخانه جهت اجرای قانون مبحوث        رفیه مع سازمانهای وابسته صورت گرفته، منجر ب     
عنه شود و نیز، انجام مقدمات اجرای قانون یا تسهیل و تسریع در اجرای قانون موصوف، مفید                  
جواز الزام یا اعطاء اختیار به سازمانها، مبنی بر اینکه خود راساً اقـدام بـه درخواسـت از نیـروی                     

لذا اقدام شورای عالی انقـالب فرهنگـی بـه          . باشد ی، نم انتظامی به منظور بستن موسسه نمایند     
نامـه   کیفیت مطروحه، به مفهوم اعالم اراده جدید مقنن در مورد خـاص و تغییـر شـرایط آیـین                  

باشـد و ایـن اقـدام موجبـات          اجرایی هیأت وزیران در مورد چگونـگی اجرای قانون مذکور مـی          
گذار و هیأت وزیران را نیز فـراهم آورده و          خروج شورای مذکور و ورود به قلمرو صالحیت قانون        

مفهم اجتهاد در برابر قانون خاص و اعالم اراده جدید، بجای مقنن است که آنهم نیازمند حکم                 
 از صورتجلسه مورد اعتراض چنین      2در بند   . باشد صریح قانونگذار در خصوص قانون مذکور می      

 سایر دستگاهها وارد شوند،     ایفطه وظ هایی که در حی   سسات و آموزشگاه  ؤآمده است، مراکز و م    
دستگاه ذیربط موضوع را به اطالع دستگاه مرتبط رسانده و دستگاههای مزبور موظـف هـستند               

ها سسات و آموزشگاه  ؤظرف مدت یک هفته نسبت به ابطال مجوز یا پروانه فعالیت این گونه م             
در غیر این صـورت     . ودخورد ش اقدام نمایند، به این طریق همانند آموزشگاه فاقد مجوز با آن بر           

با امعان نظر به اینکه، برخـورد بـا         . دستگاه شکایت خود را از طریق دادسرا پیگیری خواهد کرد         
اند، به کیفیتی که در بند یـک صورتجلـسه     آموزشگاههایی که بدون اخذ مجوز قانونی دایر شده       

سساتی که با اخـذ  ؤ ماخورد بآمده، اساساً خود فاقد وجاهت قانونی الزم است، به طریق اولی، بر         
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گردد و متعاقباً مقررات مفسده بند یک        غیرحق، ابطال می    مجوز قانونی دایر، ولی مجوز آنان من      
ضمن . گردد شود، منجر به ایجاد تالی فاسد می       صورتجلسه مبحوث عنه به آنان تسری داده می       

توانـد    نمـی رش و پـرو آنکه طبق بند اول نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه آمـوزش      
نماینـد و از     ی که با اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشـاد اسـالمی فعالیـت مـی                مؤسساتبرعلیه  

 اقـدام بـه شـکایت       مؤسـسات اند، به استناد قـانون تعطیـل         حدود مجوز فعالیت خود خارج شده     
ـ  شـده ی است که بدون اخذ مجوز دایر        مؤسساتزیرا قانون پیش گفته، ناظر به       . کیفری نماید   دان

 در مـورد آنـان خـروج        مؤسـسات لـذا قـانون تعطیـل       . باشـند  ی که دارای مجوز می    مؤسساتنه  
شده از سـوی       از صورتجلسه مورد اعتراض، که بدون رعایت مقررات تعیین         2بند. موضوعی دارد 

مقنن، ظرف مدت یک هفته مجوز آنان را ابطال و با اسقاط حق دادخواهی آنـان و بـدون اذن                    
ی که بدون اخذ    مؤسسات کیفری که با عطف غیر موجه به قانون تعطیل           یترح شکا مقنن و با ط   

گیـرد و نیـز درخواسـت از نیـروی           انجـام مـی   ) 1372مصوب  (شود   مجوز قانونی دایرشده و می    
باشد، موجبات تعـرض بـه       ی که آنهم به اذن مقنن نمی      مؤسساتانتظامی مبنی بر تعطیلی چنین      
 40 و   37،  36،  34،  20 و اصـول     3 اصـل    14 بنـد    مخالفموده،  شغل و حیثیت افراد را فراهم ن      

ای است کــه تـدوین و تـصویب آنـان خـارج از               قانون اساسی بـوده و جمعاً تنظیم قواعد آمره       
بـه خـصوص کـه قـانون تعطیـل          . باشـد  کنندگان آن بوده و شایـسته ابطـال مـی           حیطه تنظیم 

 است که بـدواً فعالیـت       خاصیصوص اش اند در خ   ی که بدون اخذ مجوز قانونی دایر شده       مؤسسات
اند و نه افرادی که با رعایت مقررات موضوعه، اقـدام            خود را به صورت غیر قانونی شروع نموده       

...  و مؤسـسات سیاق عبارات قانون تعطیل     . اند به اخذ مجوز نموده، صاحب حق مکتسبه گردیده       
 یـا دایـم     موقـت تعطیـل   باشد که بـه دادسـتانی اختیـار صـدور دسـتور              متضمن این معنی نمی   

 داده شده تا به تبع آن به واسـطه ریاسـت بـر نیـروی انتظـامی، اقـدام بـه تعطیلـی                        مؤسسات
بلکه متن قانون اشعار دارد بر اینکه رسیدگی قضایی تنها بـا شـکایت              .  موصوف نماید  مؤسسات

 از  2د  لذا با عنایت به مطالـب معنونـه، درخواسـت ابطـال بنـ             . باشد وزارتخانه قابل رسیدگی می   
رئیس سازمان آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی        . نماید صورتجلسه مورد اعتراض را می    

 اعـالم   28/2/1387 مـورخ    87106/35/551در پاسخ بـه شـکایت مـذکور طـی نامـه شـماره               
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شـود   که بدون اخذ مجوز قانونی دایـر شـده و مـی           ...  و   مؤسساتاند، طبق قانون تعطیل      داشته
 و  مؤسـسات  اجرایی آن آموزش و پرورش موظف به شناسـایی           نامه و آیین  7/10/1372مصوب  

واحدهای غیرمجاز بوده و اگر بعد از صدور دستور انحالل موسسه یا واحد غیرمجاز دایر باشـد،                 
 39دایرکنندگان را باید از طریق مراجع ذیصالح قانونی تحت پیگـرد قـرار دهـد کـه در مـاده                     

 ذیـصالح قـانونی را مراجـع قـضایی و انتظـامی             اجعلمی مر نامه تاسیس آموزشگاههای ع    آیین
نامه نظـارت بـر امـاکن عمـومی نیـروی انتظـامی          آیین 2با عنایت به ماده     . معرفی نموده است  

 بــین اداره کــل مــدارس 15/7/1377 مــورخ 15/7981/310توافقنامــه موضــوع نامــه شــماره 
 نظارت و کنتـرل همـه       الوص اعم غیرانتفاعی و اداره کل نظارت بر اماکن عمومی ناجا در خص          

نامـه نظـارت بـر       جانبه بر آموزشگاههای علمی آزاد مجاز و غیرمجاز، مراکز نیز مـشمول آیـین             
تواند  نامه مذکور نیروی انتظامی می      آیین 5اماکن عمومی نیروی انتظامی بوده و بر اساس ماده          

انـد، جلـوگیری     اقـدام نمـوده    از فعالیت مراکزی را که قبل از اخذ پروانه نسبت به افتتاح مکـان             
ــد ــر اســاس بنــد  . نمای  تــصمیمات و شــرایط توافقنامــه موضــوع نامــه شــماره  3همچنــین ب

 بین اداره کل مـدارس غیرانتفـاعی و اداره کـل نظـارت بـر              15/7/1377 مورخ   15/7981/310
اماکن عمومی ناجا، آموزش و پرورش موظف به شناسایی مراکز غیر مجـاز بـوده و در صـورت                   

 از مؤسـسات  در مراکز مذکور، اداره اماکن نیروی انتظامی وفق قانون تعطیل     عالیتتوقف ف عدم  
 مـــورخ 3/1536/810بـــا عنایــت بـــه نامــه شمـــاره . ادامــه فعالیــت آنهــا جلــوگیری نمایــد

ــوایح،   9/12/1385 ــه شــکایات، دادخواســته، ل ــار امــضاء کلی ــرورش اختی ـــر آمــوزش و پ  وزی
 اجرایی و معرفی نماینـدگان حقـوقی بـه محـاکم            عملیاتتعقیب  درخواستهای صدور اجرائیه و     

قضایی و مراجع قانونی و حضور در مراجع قضایی را به عنوان نماینده وزارت در این استان بـه                   
لذا بنا به مراتب هماهنگی این سازمان با نیـروی انتظـامی            . رئیسی سازمان تفویض نموده است    

 موضـوع دادخواسـت صـدرالذکر       تجلسهیک صور  غیرمجاز بر اساس بند      مؤسساتدر خصوص   
، مؤسـسات نامـه اجرایـی قـانون تعطیـل           آیـین  4کامالً قانونی بوده و همچنین بر اساس مـاده          

 و واحـدها معتبـر بـوده و در قـانون            مؤسساتها در غیر مجاز بودن فعالیت        تشخیص وزارتخانه 
 بـر طـرح شـکایت       میز مقـد  ها ن  مذکور صدور دستور انحالل مراکز غیرمجاز از سوی وزارتخانه        



 43 / هیأت عمومی دیوان عدالت ادارییآرا: بخش سوم 
 

 

علیه مراکز مذکور در مراجع قضایی مطرح شده است، لذا تـشخیص وزارتخانـه را در خـصوص                  
باشد و اقدام اداره نظـارت       فعالیت قانونی یا غیرقانونی مراکز قبل از امعان نظر قضایی معتبر می           

 دستگاه  تدرخواسبر اماکن عمومی نیروی انتظامی در تعطیلی فعالیت غیرمجاز برابر گزارش و             
 شورای عالی انقالب فرهنگی     23/5/1380 مورخ   483 مصوبه جلسه    9ذیربط قانونی بوده و بند      

های آموزشی، پژوهشی و فرهنگی و اجتمـاعی کـشور را            که وظیفه تعیین اهداف و خطی مشی      
ری  قانون دیوان عدالت ادا    19داشته هیچ مغایرتی با روح قانون نداشته و بر اساس تبصره ماده             

هـا و    رسیدگی به تـصمیمات شـورای عـالی فرهنگـی از حـدود صـالحیت               9/3/1385 بمصو
 کلیـه آموزشـگاههایی کـه    39بـر اسـاس مـاده     . باشـد  اختیارات هیأت عمومی دیوان خارج می     

شوند،  نامه آموزشگاههای علمی آزاد توسط آموزش و پرورش غیرقانونی اعالم می           براساس آیین 
 اجرایی مربوط به آن بـوده و بـه مراجـع قـضائی و               نامه ن و آیی  تمؤسسامشمول قانون تعطیل    

لـذا فعالیـت در خـارج از نـوع          . انتظامی جهت پیگیری و برخورد با متخلف معرفی خواهند شـد          
مجوز صادره جزء تخلفات آموزشگاه بوده و آموزش و پرورش در صورت اصـرار آموزشـگاه بـه                  

 داشته و بعد از ابطال مجوز طبق        معمولجوز آن   تخلف اقدامات الزم و قانونی را جهت ابطال م        
 با آن برخورد نموده و به مراجع انتظامی و قضائی معرفی نماید، لذا بنابه           مؤسساتقانون تعطیل   

مدیرکل وزارت فرهنگ و ارشـاد اسـالمی اداره کـل اسـتان     . مراتب تقاضای رد شکایت را دارد   
 26/12/1387 مـورخ    16660/10 شـماره    آذربایجان غربی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه        

 از ضـوابط تاسـیس مراکـز،        20اند، در خصوص بند یک صورتجلسه، مـستنداً مـاده          اعالم داشته 
مراکز و   « 26/5/1375های فرهنگی و نظارت بر فعالیت آنها مصوب          کانونها و انجمن   مؤسسات
 ماه  6 مدت   رط فوق د  در حال فعالیت فاقد مجوز، موظفند از تاریخ تصویب ضواب         ...  و   مؤسسات

وضع خود را با این مقررات تطبیق دهند و مدارک الزم را جهت بررسی و تایید و صدور مجـوز                    
 از ضوابط، مراتب به تقاضـای وزارت فرهنـگ و   17ارائه نمایند در غیر این صورت مطابق ماده         

 دیککـه بنـ   » .عمل خواهد آمد   ارشاد اسالمی از ادامه فعالیت مراکز فرهنگی مذکور ممانعت به         
 2در خـصوص بنـد      . الـذکر صـورت پذیرفتـه اسـت        صورتجلسه درراستای اجرای مادتین فـوق     

 16/10/1382 مـورخ    7033/75صورتجلسه، در راستای اجرای ضوابط با توجه به نامـه شـماره             



     88  آبان ماه-ماهنامۀ ویژۀ قوانین و مقررات /44
 

 

 فرهنگی هنری بـا مـصوبه       مؤسساتدبیر هیأت رسیدگی به امور مراکز فرهنگی مهلت تطبیق          
 مـاه مـصرح قـانونی تـا تـاریخ           6مجـوز از آمـوزش و پـرورش بـه مـدت              در زمینه اخـذ      513
 مؤسـسات  تمدید نموده که تا زمان تصویب مصوبات صورتجلسه اقدامی از سـوی              28/1/1383

اداره . لذا با عنایت به مطالب معنونه رد شکایت شاکی مورد استدعا است           . صورت نپذیرفته است  
غربـی در پاسـخ بـه شـکایت مـذکور طـی نامـه                حقوقی فرماندهی انتظامی اسـتان آذربایجـان      

 483 مـصوبه جلـسه      9اند، برابـر مـاده        اعالم داشته  6/3/1388 مورخ 64/15/401/1134شماره
ها،   شورای عالی انقالب فرهنگی، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، وزارتخانه          23/5/1380مورخ  

 آزاد  شـهای لـف آموز  هـای مخت   سازمانها، نهادهـا و ارگانهـایی کـه متقاضـی فعالیـت در رشـته              
باشند، موظفند مجوز رسمی فعالیت در هر رشته را از دستگاه ذیربط برابر ضوابط و مقـررات                  می

در غیر این صورت فعالیت آنها غیرمجاز بوده و نیروی انتظامی موظف است بـر               . دریافت نمایند 
ذ مجـوز   و واحدهای آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی که بدون اخـ           مؤسساتطبق قانون تعطیل    

نامه اجرائی آن اقدام و عنداالقتـضاء فعالیـت آنـان را تعطیـل و پرونـده                   دائرشده و آیین   قانونی
به استناد مصوبه شورای عـالی انقـالب        . خاطیان را جهت رسیدگی به دادگاه صالحه ارجاع دهد        

  و واحدهای آموزشی و تحقیقـاتی و مؤسساتباشد، اختیار بستن  فرهنگی که در حکم قانون می   
فرهنگی که بدون اخذ مجوز قانونی دائر شده باشند و نیز ارسـال پرونـده آنـان بـه دادگـاه بـه                       

نمایـد و   نیروی انتظامی تفویض شده و ناجا در راستای وظایف قانونی و ذاتـی خـود اقـدام مـی       
مابین دادستانی ارومیه ـ سازمان آمـوزش و پـرورش اسـتان       فی16/5/1385صورتجلسه مورخ 

 کل فرهنگی و ارشاد اسالمی استان آذربایجـان غربـی و دایـره امـاکن     ارهبی ـ اد آذربایجان غر
عمومی فرماندهی انتظامی ارومیه کامالً مطابق با موازین حقوقی تنظیم گردیده و کامالً قانونی              

هیـأت عمـومی دیـوان      . لذا نظر به مراتب معنونه رد دادخواست شاکی مورد تقاضا اسـت           . است
البـدل شـعب دیـوان        حضور رؤسا و مستـشاران و دادرسـان علـی          اخ فوق ب  عدالت اداری درتاری  

تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریـت آراء بــه شـرح آتـی مبـادرت بــه             
  .نماید صدور رأی می
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  » هیأت عمومیرأی«
 شـورای عـالی انقـالب    23/5/1380 مـورخ  483 مصوبه جلسه 9الف ـ با عنایت به ماده  

ها، سازمانها، نهادهـا     کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، وزارتخانه     « که مقرر داشته است     فرهنگی  
باشند، موظفند مجوز    های آزاد می    های مختلف آموزش   و ارگانهایی که متقاضی فعالیت در رشته      

ربط برابـر ضـوابط و مقـررات دریافـت نماینـد، در               فعالیت در هر رشته را از دستگاه ذی        یرسم
عالیت آنها غیر مجاز بوده و نیروی انتظامی موظف است بر طبق قانون تعطیـل               صورت ف   غیراین

مؤسسات و واحدهای آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی که بدون اخذ مجوز قانونی دایـر شـده و                  
 18/3/1373نامه اجرایی آن مصوب       مجلس شورای اسالمی و آیین     7/2/1372شود مصوب    می

فعالیت آنان را تعطیل و پرونده خاطیان را جهت رسیدگی به           هیأت وزیران اقدام و عنداالقتضاء      
صـالح در    و نظر به وظـایف و مـسئولیتهای واحـدهای دولتـی ذی            » .دادگاه صالحه ارجاع دهد   

های   تأسیس و اداره و فعالیت واحدهای آموزشی در رشته         هزمینه اعمال نظارت و کنترل بر نحو      
 ادامه فعالیت واحـدهای آموزشـی فاقـد مجـوز         مختلف آموزشهای آزاد و جلوگیری از تأسیس و       

قانونی بر اساس مقررات قانون تعطیل مؤسسات و واحدهای آموزشی و تحقیقـاتی و فرهنگـی                
 بند یک صورتجلسه مـورد اعتـراض        ،1372شود مصوب    که بدون مجوز قانونی دایر شده و می       

ی تصویب شـده اسـت،      که در مقام اجرای حکم قانونگذار و مصوبه شورای عالی انقالب فرهنگ           
ب ـ نظـر   . باشد کننده آن نمی مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات مقامات تصویب

 مجوز یا پروانـه     ابطالبه اینکه وضع قاعده آمره در باب سلب حقوق مکتسب اشخاص از جمله              
ـ          ل و فعالیت مؤسسات آموزشی دارای مجوز قانونی تأسـیس و فعالیـت آموزشـی بـر اسـاس عل

 2جهات خاص، اختـصاص بـه مقـنن یـا مـأذون از قبـل قانونگـذار دارد، بنـابراین مفـاد بنـد                         
صورتجلسه مورد اعتراض مبنی بر ابطال مجوز یا پروانه فعالیت مؤسسات و آموزشگاههایی که              

شوند، خارج از حدود صالحیت قوه مجریه         حیطه وظایف و اختیارات سایر دستگاهها وارد می        رد
 قـانون   170شـود و مـستنداً بـه قـسمت دوم اصـل              رات دولتی تشخیص داده می    در وضع مقر  

 قانون دیوان عـدالت     42 و ماده    19اساسی جمهوری اسالمی ایران و ماده یک و بند یک ماده            
  .گردد اداری ابطال می

  )6/8/1388 مورخ 18835 روزنامۀ رسمی شمارۀ نقل از (
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تعیین شرط سنی : ان عدالت اداری موضوع هیأت عمومی دیو558 و 557های  رأی شماره. 3
نـام مغـایر      برای داوطلبان عضویت در هیأت مدیره اتحادیـه صـنفی در زمـان ثبـت              ) سال70حداکثر  (

  باشد قانون می
               20/7/1388: تاریخ دادنامه
     558، 557: شماره دادنامه
  359، 88/349: کالسه پرونده
  .دالت اداریهیأت عمومی دیوان ع: مرجع رسیدگی

  .ـ نوراله خلردی2ـ محمدحسین محمود صفری 1آقایان : شاکی
 قـانون   22 مـاده    3نامه اجرای تبصره      آیین 4 ماده   7ابطال بند   : موضوع شکایت و خواسته   

  .نظام صنفی
اند، با عنایت به تجویز قـانون        های تقدیمی اعالم داشته     شکات به شرح دادخواست   : مقدمه

 کلیه افراد صنفی قبل از تاسیس هر        12 و   3،  2 از جمله مواد     24/12/1382نظام صنفی مصوب    
هـای ذیـربط     باشند و اتحادیه   واحد صنفی و یا اشتغال به کسب موظف به اخذ پروانه کسب می            

 مکلفند با رعایت تشریفات قانونی نسبت به صدور جواز کسب اقدام نمایند، لذا با توجـه بـه                   زنی
دارد، اعضای هیأت مـدیره       قانون نظام صنفی که اعالم می      22موارد مذکور و تبصره یک ماده       

شوند و محرز است که در قانون هیچ گونه          با رأی مخفی و مستقیم اعضای اتحادیه انتخاب می        
 جهت اخذ پروانه کسب وجود ندارد و به عبارت دیگر تمامی افراد واجد شرایط،               سنیمحدودیت  

د در انتخابات هیأت مدیره نیز ثبت نـام و شـرکت            توانن شوند، فلذا می   پروانه کسب محسوب می   
 4 از مـاده     7لیکن وزارت بازرگانی با تفسیر قانون و فراتر رفتن از نـص قـانون در بنـد                  . نمایند
 سـال را  70 قانون نظام صـنفی، محـدودیت سـنی کمتـر از     22 ماده 3 تبصره  رایینامه اج  آیین

اسـت در حـالی کـه ایـن بنـد مخـالف       جهت عضویت در هیأت مدیره اتحادیه ضروری دانسته   
صریح قانون نظام صنفی در حق دارا بودن پروانه کــسب و بـالتبع شـرکت در هــیأت مـدیره                     

باشد که با نص و       محدودکننده حقوق طبیعی افراد می     اًاتحادیه با همان پروانه است که صـراحت      
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الـذکر   امـه اجرایـی فـوق     ن لذا متقاضی ابطال بند موصـوف از آیـین        . روح قانون نیز مغایرت دارد    
مـدیرکل دفتـر حقـوقی وزارت بازرگـانی در پاسـخ بـه شـکایت مـذکور طـی نامـه                      . باشیم می

 و بـا ارسـال نظریـه    24/5/1388 مـورخ 276329/32 و  11/6/1388 مـورخ    282463/32شماره
 رئیس مرکز اصناف و بازرگانان ایران اعـالم نمـوده           21/5/1388 مورخ   275597/42/88شماره
 قانون نظام صنفی اداره امور اتحادیه بایـد توسـط افـراد             22 ماده   3ا توجه به تبصره     ـ ب 1. است

لذا در قانون واجد شروط قانونی بودن به صـورت کلـی ذکـر              . واجد شروط قانونی صورت پذیرد    
باشد که معموالً در بسیاری از قوانین و مقررات ناظر بر            شده است و در واقع همان شرایطی می       

هـای مختلـف     ها و یا هیأت مدیره    NGOشوندگان در   ف به عنوان شرایط انتخاب    انتخابات مختل 
 از  ط قانون نیز تعیین و تـصویب ایـن شـرای          22 ماده   3گردد و به استناد تبصره       شرکت ذکر می  

باشد، بنابراین وزیر بازرگانی نیز بـر اسـاس اختیـار     حدود و وظایف و اختیارات وزیر بازرگانی می  
طابق قوانین و مقررات قاعدتاً شرایط سلبی و ایجابی مختلفی را به لحاظ             ذکرشده در قانون و م    

آنکه برخی سمتهای اجرایی مستلزم داشتن حـداقل شـرایط شخـصی بـرای احـراز آن سـمت                   
 از جمله عدم سوء پیشینه کیفری، عدم اعتیـاد، نداشـتن سـابقه ورشکـستگی، داشـتن                  اشدب می

بینـی، معـین و تـصویب        را پـیش  ... ی ایران و    مدرک تحصیلی مناسب، تابعیت جمهوری اسالم     
باشد که بر اساس نوع و سـمتهای مـورد           اند که شرایط ذکر شده نیز از جمله شرایطی می          نموده

گردد، لذا عدم احراز یکی از شرایط     ها جزء شرایط انتخاب شوندگان ذکر می       نظر در هیأت مدیره   
هـا و   های صنفی با توجه به مـسئولیت       همطروحه توسط نامزدهای انتخابات هیأت مدیره اتحادی      

ای خواهد گردید و اگر ایـراد شـاکی را وارد            وظایف محوله به آنها باعث ایجاد مشکالت عدیده       
 از شروط دیگر را که در قانون صراحتاً بیان نـشده ولـی از               بسیاریبدانیم، بدین معنی است که      
 پیـشینه کیفـری، عـدم اعتیـاد،         نامه است، مثل شرایط عـدم سـوء        جمله شرایط مندرج در آیین    

هـای   نداشن سابقه ورشکستگی یا تعیین سن مشخص برای داوطلب در هیأت مـدیره اتحادیـه              
یعنـی  .  شخصی باشد و سراسر باید باطل شوند       رتوانند مورد اعتراض یا شکایت ه      صنفی نیز می  

خدر ممکن است شخص دیگری شکایت کند که شرط مدرک تحصیلی یا عدم اعتیاد به مواد م               
که قطعاً تالی فاسدی را برای هیأت مدیره یا مجمع مدیریتی ایجاد خواهـد              ... هم نباشد و هکذا   
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 وظایف و مسئولیتهای متعـددی      فی قانون نظام صن   30ـ با توجه به اینکه بر اساس ماده         2. کرد
های صنفی محول شده است لذا فردی که حداقل دارای صالحیت هـای الزم               بر عهده اتحادیه  

له شرایط تحصیالت، حُسن سوابق کاری و اخالقی و عدم اعتیاد به مواد مخدر و توانـایی     از جم 
را حائز نباشد، قطعاً از عهده وظایف و مسئولیتهای محوله برنخواهندآمد و            ... جسمی و فکری و     

باعث ایجاد مشکالت متعددی برای اداره هیأت مـدیره و نهایتـاً رعایـت نظـام صـنفی کـشور                    
باشد که به لحاظ آنکه ارائه خدمات و انجام          و شرط سنی نیز از جمله شرایطی می       خواهد گردید   

طلبد، لـذا ممکـن      وظایف مستلزم صرف زمان کاری بیشتر و دقت و توان جسمی خاصی را می             
لـذا  . است به دلیل کهولت سن و ضعف و خستگی جسمی از عهده امور جاری اتحادیه بر نیایند           

 قـانون اساسـی     44های اصـل  قانون نظام صنفی در اجرای سیاست     عالوه بر اختیارات مصرح در    
وظایف و مسئولیتهای متعددی به مسئوالن صنفی، جهت رفع مشکالت اصناف از جمله تعیین              
مالیات واحدهای صنفی، دریافت مالیات واحدهای مزبور، دریافت عوارض کـسب بـه نیابـت از                

تواننـد   ره واگذار شده است که افرادی مـی       شهرداری، ایجاد بانک اصناف ویژه افراد صنفی و غی        
تصدی انجام امور فوق را داشته باشند که عالوه بر میزان تحصیالت و توانـایی مناسـب بـرای                   

 بیشتری برخوردار باشد، لذا با عنایت بـه دالیـل و توضـیحات              ادابیاداره امور از سن کمتر و ش      
 در تاریخ فوق با حضور رؤسـا و         هیأت عمومی دیوان  . فوق رد شکایت شاکی مورد استدعا است      

البدل در تاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره               مستشاران و دادرسان علی   
  .نماید  صدور رأی میبهبا اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت 

  
  » هیأت عمومیرأی«

 و   در بـاب تهیـه     1382 قانون نظام صـنفی مـصوب        22 ماده   3نظر به اینکه مفاد تبصره      
های صنفی متضمن اعطاء اختیار وضع قاعده آمره در زمینـه            نامه انتخابات اتحادیه   تصویب آیین 

البـدل نیـست،     مدیره اتحادیه صنفی اعم از اصلی و علی         شرط سنی داوطلبان عضویت در هیأت     
  قانون مذکور که حداکثر سن داوطلبان      22 ماده   3نامه اجرائی تبصره      آیین 4 ماده   7 بند   اینبنابر

 سال تعیـین کـرده و بـا وضـع           70عضویت در هیأت مدیره اتحادیه صنفی را در زمان ثبت نام            
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االشـعار را مـضییق      قاعده آمره در این خصوص دایره شمول قـانون در زمینـه انتخابـات فـوق               
 قانون و خارج از حدود اختیارات وزارت بازرگـانی در وضـع مقـررات دولتـی                 یرساخته است، مغا  

اساسی جمهوری اسالمی ایران و        قانون 170ود و مستنداً به قسمت دوم اصل      ش می  داده  تشخیص
  .گردد  قانون دیوان عدالت اداری ابطال می42 و ماده 19ماده یک و بند یک ماده 

  )6/8/1388 مورخ 18835 روزنامۀ رسمی شمارۀ نقل از (





 

  
  

  
  

  
ی ضا تائات  ی١ا ور یات   ٢ و 

ع -١ ی از  ون  ن  دو ون و  وزش روحا ر آ ی د ضا تائات  ظام ا ا ید    ق
ن -٢ ر ور  ناد و ا ی و ا و ور  ل ا ره  ی اد ور یات  ها  ضا  وة 
 

ھارم  ش   :
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 :استفتاء : الف 
   خیارعدم لزوم اشهاد در اعمال : 7117استفتاء  .1

  : پرسش
  است؟ الزم آن امثال و دادگاه حضور و اشهاد خیار، اعمال در آیا
  

  :1پاسخ
    )ره(بهجت تقی محمد العظمی اهللا آیت
  .خیر

)01/02/1388(  
  شیرازی مکارم ناصر العظمی اهللا آیت

 دو حضور در است آن بهتر نشود طرف انکار گرفتار بعداً که این برای ولی ندارد لزومی
  .باشید موفق همیشه. گیرد صورت رمعتب شاهد

)27/12/1387(  
  اردبیلی موسوی عبدالکریم سید العظمی اهللا آیت
 در چند هر نیست، خیار اعمال نفوذ و صحت شرط دادگاه، در حضور یا و گرفتن شاهد

  .است نافع اختالف رفع و اثبات مقام
)01/02/1388(  

  همدانی نوری حسین العظمی اهللا آیت
  .نیست الزم خیر،

)22/01/1388(  
  

                                                 
  . استدرج شدهالفبای نام خانوادگی حروف نظرات مراجع عظام تقلید به ترتیب .  1
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  نقش جهل به فوریت در اسقاط خیار : 7118استفتاء  .2
  : پرسش

  شود؟ می محسوب خیار اسقاط از مانع اعذار از فوریت به جهل آیا
  

  :پاسخ
  )ره(بهجت تقی محمد العظمی اهللا آیت
  .باشد عذر تواند می الجمله فی بله،

)01/02/1388(  
  شیرازی مکارم ناصر العظمی اهللا آیت
  .باشید موفق همیشه. نیست خیار اعمال مانع فوریت هب جهل

)27/12/1387(  
  اردبیلی موسوی عبدالکریم سید العظمی اهللا آیت
 طور به و نبوده متوجه اگر ولی نیست، عذر فوریت احتمال با غبن خیار فوریت به جهل

  .شود می محسوب عذر بوده فوریت احتمال از غافل کلی
)01/02/1388(  

  همدانی نوری حسین میالعظ اهللا آیت
  .گردد نمی خیار اعمال مانع سؤال، فرض در

)22/01/1388(  
  

  تأثیر عدم رشد عقلی در مسؤولیت کیفری : 7130استفتاء  .3
  :پرسش

 خوبی درک از و بوده عقلی رشد فاقد حد مستوجب جرایم از یکی مرتکب که صورتی در
 خود عمل بودن حرام از و نکند درک را خود افعال قباحت و باشد عاجز خود کارهای بدی و
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  شود؟ می جاری وی بر حد و شود می حد به محکوم آیا نباشد آگاه
  

  :پاسخ
  شیرازی مکارم ناصر العظمی اهللا آیت
  .باشید موفق همیشه. شود می تأدیب و است ساقط حد

)13/11/1387(  
  اردبیلی موسوی عبدالکریم سید العظمی اهللا آیت
  .شود نمی جاری او بر حد و ندارد تکلیف باشد جنون حد در اگر

)01/02/1388(  
  

  

  سقوط حد با توبه و حصول علم بر واقعی نبودن توبه : 7131استفتاء  .4
  :پرسش

 مقررات اعمال از پس چنانچه است، مجازات سقوط موجب مرتکب توبه که مواردی در
 تواند می ادگاهد آیا است کرده توبه به تظاهر مرتکب که شود ثابت حد، سقوط و توبه به راجع
  نماید؟ حد به محکوم را مرتکب و کرده ملغی را مجازات سقوط

  
  :پاسخ
  شیرازی مکارم ناصر العظمی اهللا آیت
  .باشید موفق همیشه. باقیست حد است صوری او توبه که باشد یقین که صورتی در

)13/11/1387(  
  اردبیلی موسوی عبدالکریم سید العظمی اهللا آیت
 نزنند حد که بوده این برای ظاهر در فقط بوده دروغ او توبه که کند پیدا علم قاضی اگر

 دوباره اکنون ولی کرده توبه جدّاً وقت آن اگر اما و کند اجرا را حد تواند می صورت این در
  .گردد برنمی دوباره و است ساقط حد شده، منحرف

)01/02/1388(  
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  اجرای احکام کیفری در زمان غیبت : 7133استفتاء  .5
  :سشپر
 اثبات ادله تعزیرات، و دیات قصاص، حدود، مانند اسالم کیفری مقررات احکام اجرای آیا
 امکان که اعصاری سایر در یا است،) ع (معصوم امام حضور زمان به محدود و مقید شرعی
  است؟ االجراء الزم نیز باشد حدود این اجرای

  
  :پاسخ
  سبحانی جعفرالعظمی  اهللا آیت

  . العالم واهللا بکند اجرا را شرعی حدود تواند می لشرایطا جامع عادل مجتهد
  )ق .هـ 1430 الحرام محرم 16(

  
  شیرازی مکارم ناصر العظمی اهللا آیت

  .باشید موفق همیشه. ندارد) ع (معصوم امام حضور زمان به اختصاصی احکام این اجرای
)24/10/1387(  

  اردبیلی موسوی عبدالکریم سید العظمی اهللا آیت
 مگر شود می اجرا و نیست) ع (معصوم امام حضور زمان به محدود مذکور احکام اجرای

  .باشد داشته اهم مفسده خاصی مورد در که آن
)01/02/1388(  
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  عفو مشروط توسط ذی حق : 7135استفتاء  .6
   :پرسش

 تکذیب را انتساب این شما اگر بگوید؛ مثالً کند عفو مشروط نحو به را قاذف مقذوف اگر
 من کنی پرداخت من به را مبلغ فالن اگر بگوید یا بخشم، می را شما من کردی اهیعذرخو و

 که نحوی به شود می قطعی و منجّز گذشت آیا کند، عمل شرط این به قاذف و کنم می گذشت
 شرط آن به قاذف چند هر ندارد اعتبار گذشتی و عفو چنین اساساً یا نیست مسموع آن از عدول
  کند؟ عمل

  
  :پاسخ
  )ره(بهجت تقی محمد العظمی اهللا آیت
  .شده ساقط دیگر مقذوف حق و است قطعی و منجز او گذشت و عفو این

  )01/02/1388(  
  شیرازی مکارم ناصر العظمی اهللا آیت
  .باشید موفق همیشه. شود می قطعی شرط به عمل با و است مشروع عفوی چنین

)04/12/1387(  
  ردبیلیا موسوی عبدالکریم سید العظمی اهللا آیت
 بالفعل اگر و شود می قطعی گذشت شرط، تحقق فرض در کرده، مشروط عفو بالفعل اگر

 بالفعل کرد خواهم عفو آن از پس کنی، عمل شرط به اگر: باشد گفته بلکه باشد نکرده عفو
  .کند عفو شرط به عمل از پس که است ملزم ولی نگرفته، صورت عفوی

)01/02/1388(  
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  قبض بعض موقوف علیهمتأثیر : 7143استفتاء  .7
   :پرسش

  :بفرمایید نسل، از بعد نسل و اوالد بر وقف مثل است، ترتیب نحو به وقف که مواردی در
 نافذ خودشان سهم به نسبت ها آن قبض آیا کنند قبض اول طبقه از برخی چنانچه . الف

  کل؟ به نسبت یا است
 متأخر طبقات کل به بتنس ها آن قبض آیا کنند قبض اول طبقه از برخی چنانچه . ب
  خیر؟ یا است کافی

  
  :پاسخ
  گلپایگانی صافی اهللا لطف العظمی اهللا آیت
 است کافی طبقات کل به نسبت علیهم موقوف بعض قبض سؤال مورد در . ب و الف

  . العالم واهللا
  )ق .هـ 1430 الثانی ربیع 9(

  

  شیرازی مکارم ناصر العظمی اهللا آیت
 عنوان به اوّل طبقه از بعضی قبض و است کافی قاتطب همه برای اوّل طبقه قبض

  .باشید موفق همیشه. کند می کفایت جمیع از وکالت و اصالت
)12/01/1388(  

  اردبیلی موسوی عبدالکریم سید العظمی اهللا آیت
 طرف از او قبض اگر البته. است نافذ او نسل و خودش سهم به نسبت فقط فرد هر قبض

  .است کافی کنند قبول نیز آنان و باشد نیز موجودین بقیه
)01/02/1388(  
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   یا اخذ دیهصاصاختیار ولی دم در انتظار برای ق : 6988استفتاء  .8
  :پرسش

 به دسترسی امکان شواهد، و قرائن طبق و گردد متواری قتل ارتکاب از پس قاتل هرگاه
 تبدیل را قصاص ،2اسالمی مجازات قانون 313 ماده و 1ابوبصیر روایت طبق قاضی و نباشد او
  :بفرمایید نماید، دیه به

 قاتل روزی تا بماند منتظر همچنان و نماید امتناع دیه گرفتن از تواند می دم ولی آیا . الف
  شود؟ می تبدیل دیه به قهری طور به قصاص که آن یا شود، دستگیر
 به که (اتلق بعداً ولی بگیرد را دیه است، قاتل دستگیری از امید نا که دم ولی هرگاه . ب
 قصاص مطالبه و برگرداند را دیه تواند می آیا گردد، دستگیر) نبوده ممکن او به دسترسی ظاهر
  نماید؟
 بر اصرار ولی نباشد دیه برگرداندن به قادر دم ولی اگر) ب بند (فوق فرض در . ج
 سه دو مهلت در را دیه بعداً و نموده اجرا را قصاص ابتدا تواند می آیا باشد، داشته قاتل قصاص

  برگرداند؟ ساله
 شدن تسلیم یا دستگیری از بعد آیا باشند، پرداخته قاتل اقربای را دیه که صورتی در . د
 از دارند، مطالبه حق کسی چه از است مثبت پاسخ اگر کنند؟ مطالبه را دیه توانند می قاتل

  قاتل؟ از یا دم اولیای
  

  :پاسخ
  سبحانی جعفرالعظمی  اهللا آیت

  .العالم واهللا کند صبر تواند می بنابراین است دم ولی به ارفاق نوعی دیه نهگزی . 1
                                                 

 نصر بیا روایت خالف بر است آمده 11 حدیث القتل، علی البینات باب ،170 ص ،10 ج تهذیب، در که بصیر ابن روایت در .  1
  .است نشده قاتل مرگ به منوط دیه به قصاص تبدیل) 12 حدیث القتل، علی البینات باب ،170 ص ،10 ج تهذیب، (بزنطی

شود و اگر مال نداشته باشد از دیه عمد و شبه عمد بر جانی است لکن اگر فرار کند از مال او گرفته می«: ا. م.  ق313ماده  .  2
  ».شودشود و اگر بستگانی نداشت یا تمکن نداشتند دیه از بیت المال داده میالقرب فاالقرب گرفته میبستگان نزدیک او با رعایت ا
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  .العالم واهللا نیست جایز قصاص به بازگشت دیه گرفتن از پس . 2
  .العالم واهللا ندارد موضوع سوم سؤال قهراً . 3

  )ق .هـ 1429 الثانی جمادی 7(
  

  شیرازی مکارم ناصر العظمی اهللا آیت
  .کند صبر اندتو می دم ولی. الف
  .ندارد وجود قصاص برای راهی دیه پذیرش از بعد . ب
  .نیست جایز . ج
  .باشید موفق همیشه. بردارند قاتل اموال از را دیه توانند می آنها . د

)04/03/1387(  
  

  نظریات مشورتی: ب 
  منتهی به صدمه بدنی... مجازات راکب دوچرخه به لحاظ بی احتیاطی یا   .1

فقط قید متصدی است مانند » وسیله موتوری «1ن مجازات اسالمی قانو714در ماده 
و دوچرخه پائی با عنایت به رأی وحدت رویه ... ها وتمام وسائل موتوری منصوب در کارخانه

گردد و مشمول قسمت اول ماده وسیله نقلیه محسوب می 24/6/13362 مورخ 1683شماره 
ه راکب دوچرخه در اثر بی احتیاطی یا بی  قانون مجازات اسالمی است بنابراین چنانچ714

 قانون مجازات 717مباالتی یا عدم مهارت رانندگی باعث صدمه بدنی شود طبق ماده 

                                                 
اعم از وسائط نقلیۀ (احتیاطی یا بی مباالتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت راننده هرگاه بی«: ا. م.  ق714ماده  .  1

وری منتهی به قتل غیر عمدی شود مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و نیز به یا متصدی وسیلۀ موت) زمینی یا آبی یا هوایی
  ».شودپرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم می

 قانون تشدید مجازات رانندگان بی احتیاطی و یا عدم مهارت راننده 2 و 1چون ماده «: 24/6/1336 – 1683رأی وحدت رویه  .  2
ا در صورت قتل غیر عمدی به طور کلی و اعم جرم و مستوجب کیفر بر حسب مورد در حدود قانون مزبور دانسته و وسایط نقلیه ر

شود بنابراین رأی شعبه نهم دیوان استثنایی برای وسایط نقلیه غیر موتوری قائل نشده و به دوچرخه سوار هم راننده  اطالق می
  ».رسدکشور از این جهت صحیح به نظر می



 61 /استفتائات قضایی و نظریات مشورتی: بخش چهارم 
 

 

  .گردد، مجازات وی تعیین می714 ناظر به ماده 1اسالمی
  )4/5/1388 مورخ 2681/7 شمارۀ ۀنظری( 

  

  دانی مانع نبودن تجدیدنظر خواهی نسبت به حکم اعسار از آزادی زن .2
 با 1/8/13772 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 2هرکس در اجرای ماده 

شود  به صادراصالحات بعدی زندانی شود و متعاقباً حکم اعسار وی از پرداخت محکومٌ
  . بالفاصله باید از زندان آزاد گردد ولو این که از حکم اعسار تجدیدنظرخواهی شده باشد

  )4/5/1388 مورخ 2687/7 شمارۀ ۀنظری(
  

  

  محکومٌ بهمرجع صالح جهت صدور دستور آزادی محکومٌ علیه معسر از پرداخت  .3
و بند ج  3 1/8/1377نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب  قانون 2باتوجه به ماده 

   آن همان طوری که دستور حبس محکوم علیه ممتنع از پرداخت 4 آیین نامه اجرائی18ماده 
                                                 

موجب صدمه بدنی شود مرتکب به حبس از یک تا پنج ماه و ) 714(هرگاه یکی از جهات مذکور در ماده «: ا. م.  ق717ماده .   1
  .»شودپرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه مصدوم محکوم می

 به صورت استرداد عین هر کس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود چه«: های مالی قانون نحوه اجرای محکومیت2ماده  .  2
یا قیمت یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از پرداخت مالی به دیگری شود چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن و یا ضرر 

را ضبط و و زیان ناشی از جرم یا دیه و آن را تأدیه ننماید دادگاه او را الزام به تأدیه نموده و چنانچه مالی از او در دسترس باشد آن 
نماید و در غیر این صورت بنا به تقاضای محکومٌ له، ممتنع را در صورتی که معسر به میزان محکومیت از مال ضبط شده استیفاء می

نماید و در غیر این صورت بنا به تقاضای محکوم له، ممتنع را در صورتی که معسر نباشد تا زمان تأدیه حبس نباشد استیفاء می
  .»خواهد کرد

  . همین صفحه مراجعه شود2به پاورقی  .  3
  : شودهرگاه محکومٌ علیه محکومٌ به را تأدیه ننماید به طریق ذیل عمل می«: دارد آیین نامه اجرایی ماده فوق بیان می18ماده  .  4

 آن ممکن نباشد شود و اگر ردچنانچه موضوع محکومیت استرداد عین مال باشد آن مال عیناً اخذ و به ذینفع تحویل می: الف
  .گردداز اموال محکومٌ علیه بدون رعایت مستثنیات دین استیفاء می) مثل یا قیمت(بدل آن 

در مورد سایر محکومیتهای مالی، با رعایت مستثنیات دین، مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی مال وی جهت : ب 
  .رسداستیفای محکومٌ به توقیف و به فروش می

ستیفاء محکومٌ به به نحو مذکور ممکن نباشد محکوم علیه به درخواست ذینفع و به دستور مرجع صادر کننده حکم چنانچه ا: ج 
  .شودتا تأدیه محکومٌ به یا اثبات اعسار حبس می

  .برای قبولی در هر دوره نهضت سواد آموزی و سایر موارد هفت روزه: د
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گاه صادر کننده حکم است دستور آزادی زندانی نیز باید از طرف دادگاه صادر به با داد محکومٌ
کننده حکم باشد نه واحد اجرای احکام، بنابراین دادگاه صادر کننده حکم باید صریحاً دستور 

  .آزادی محکوم علیه را نیز صادر نماید
  )4/5/1388 مورخ 2687/7 شمارۀ ۀنظری(

  

 از پرداخت دیه و تکلیف دادگاه خودداری یا عدم توانایی عاقله  .4
هرگاه جانی دارای عاقله « 1370 قانون مجازات اسالمی مصوب سال 312طبق ماده 

» نباشد یا عاقله او نتواند دیه را در مدت سه سال بپردازد ، دیه از بیت المال پرداخت می شود
لیفی است نه ناشی امری تک نظر به این که مسؤولیت عاقله به پرداخت دیه، ناشی از قانون و.

از ارتکاب جرم یا مسؤولیت جزائی عاقله، بنابراین مجوزی برای بازداشت عاقله وجود ندارد ولذا 
چنانچه دیه را نپردازد ، لکن مالی داشته باشد با رعایت مستثنیات دین می توان با فروش 

ی عاقله را نسبت به اموال عاقله ، دیه را پرداخت واگر مالی نداشته باشد و دادگاه عدم توانائ
پرداخت دیه احراز کند ، دیه از بیت المال پرداخت می شود ونیازی به تقدیم دادخواست اعسار 

  .توسط عاقله نیست
  )4/5/1388 مورخ 2689/7 شمارۀ ۀنظری(

  عدم محاسبه ایام مرخصی در حبس بدل از جزای نقدی .5
زمان زنـدانها و اقـدامات       آیین نامه اجرائی سا    219-218-217-213مطابق مقررات مواد    

زندانی که محکوم به پرداخت جزای نقـدی اسـت           1 1384تأمینی و تربیتی کشور مصوب سال       
                                                 

  : دارندها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به ترتیب بیان میمواد فوق از آیین نامه اجرایی سازمان زندان .  1
 در موارد ازدواج، فوت بستگان نسبی و سببی درجه نخست از طبقه نخست یا ابتالی آنان به بیماری حاد که به -213ماده 

 اعزام محکوم به مرخصی سبب آن برای مدت طوالنی قادر به حرکت نباشند، یا بروز هرگونه حادثه غیر مترقبه و یا معضلی که
  .شود به مدت یک هفته به مرخصی اعزام می124 ماده 2را ایجاب نماید محکوم با اخذ تأمین متناسب به شرح تبصره 

 به محکومانی که در مدت تحمل کیفر در زمینه حرفه آموزی و اشتغال، حفظ و درک مفاهیم قرآن کریم و نهج – 217ماده 
ور بازپرورانه نظیر فعالیتهای آموزشی، فرهنگی، هنری و ورزشی توفیقاتی به دست آوردند به البالغه و فراگیری سایر ام

  :تشخیص مسؤول بازپروری یا مؤسسه به شورای طبقه بندی معرفی و به ترتیب زیر مرخصی تشویقی اعطا خواهد شد
  فراگیری یک حرفه ده روز؛: الف
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 محکومیت وی ،    ومی تواند از مرخصی استفاده نماید، اما در خصوص احتساب ایام مرخصی جز            
قالب آیین نامه مذکور در این خصوص ساکت و در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و ان               

در امور کیفری و قانون اصالح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقالب نیـز در ایـن مـورد                   
لذا بلحاظ نداشتن مجوز قانون نمی توان ایام مرخـصی زنـدانی       . مقرراتی پیش بینی نشده است    

  . محکومیت وی محاسبه نمود، نتیجتاً بابت جزای نقدی هم قابل احتساب نخواهد بودورا جز
  )5/5/1388 مورخ 2718/7 شمارۀ ۀنظری( 

  

  عدم احتساب افزایش قیمت ملک در غرامت وارده به مشتری  .6
، در صورت مستحقق للغیر درآمدن کل یا بعض 1 قانون مدنی391 و 390با توجه به مواد 

از مبیع بایع باید عالوه بر رد ثمن چنانچه مشتری جاهل به فساد معامله باشد غرامت وارده به 
غرامت وارده به مشتری علی االصول خسارات و مخارجی است که مشتری .  بپردازداو را نیز

در معامله مربوطه متحمل می شود نظیر مخارج داللی و باربری و تعمیرات و امثال آن و شامل 
  .افزایش قیمت ملک نمی گردد

  )6/5/1388 مورخ 2742/7 شمارۀ ۀنظری( 
  
  

                                                                                                                        
   روز؛3اشتغال منظم و ماهانه برای هر ماه : ب 
  برای حفظ هر جزء از قرآن کریم ده روز؛ : ج

تواند به محکومان مشغول به کار در مراکز  بنا به پیشنهاد رئیس مؤسسه یا رئیس زندان، شورای طبقه بندی می– 218ماده 
  .در هر هفته دو روز مرخصی اعطا نماید) اردوگاه(حرفه آموزی و اشتغال، کارورزی کاردرمانی 

نهاد رئیس مؤسسه یا رئیس زندان، شورای طبقه بندی با اخذ تأمین مناسب در صورت درخواست  بنا به پیش– 219ماده 
تواند به محکومان حداکثر هفت روز مرخصی اعطا محکوم به مناسبت عید نوروز و عیدهای اقلیتهای دینی رسمی کشور می

  .نماید
حق للغیر درآید بایع ضامن است اگر چه تصریح به ضمان نشده اگر بعد از قبض ثمن مبیع کالً یا جزئاً مست: م .  ق390ماده  .  1

  .باشد
در صورت مستحق للغیر درآمدن کل یا بعض از مبیع بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل : م .  ق391ماده 

  .مشتری به وجود فساد بایع باید از عهده غرامات وارده بر مشتری نیز برآید
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  مأمور مرجع صالح رسیدگی به جرم اخذ رشوه توسط .7
چنانچه فرد نظامی در مقام ضابط دادگستری مرتکب اخذ رشوه شود در دادسرا و 
دادگاههای عمومی رسیدگی خواهد شد و مورد نیز مشمول قانون تشدید مجازات مرتکبین 

 مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد بود ولی اگر اخذ 1367مصوب ... اختالس و ارتشاء
ظامی بوده باشد در اینصورت رسیدگی به جرم در صالحیت رشوه در ارتباط با جرائم خاص ن

دادسرا و دادگاه نظامی خواهد بود و مجازات نیز طبق قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح 
  .تعیین می گردد

  )7/5/1388 مورخ 2815/7 شمارۀ ۀنظری (
  

 غیابی محسوب نشدن رأی در صورت متواری و ناشناخته بودن متهم  .8
 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقالب در 217 و180وادرأی غیابی طبق م

 فقط ناظر به متهم بوده و در مواردی است که متهم معلوم و معین بوده ولی به 1امورکیفری
-در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و الیحهوی وی دسترسی نباشد یا متهم یا وکیل  

سال ننموده باشد، ولی نسبت به شاکی رأی همیشه ای هم علیرغم ابالغ قانونی اخطاریه، ار
لذا در مواردی که متهم متواری و ناشناخته است رأی غیابی موضوعاً منتفی . حضوری است

                                                 
در مواردی که به متهم دسترسی نبوده و یا به علت شناخته نشدن در محل اقامت احضار و جلبش «: ک. د. آ.  ق180ماده  .  1

های کثیراالنتشار یا در یکی از روزنامه) در صورت مصلحت و عدم وجود منع شرعی(مقدور نباشد وقت رسیدگی با ذکر نوع اتهام 
در صورت عدم حضور متهم در . تا روز محاکمه نباید کمتر از یک ماه باشدتاریخ انتشار آگهی . شودمحلی برای یک نوبت درج می

وقت مقرر و یا عدم ارسال الیحه دفاعیه و یا عدم معرفی وکیل، دادگاه در حقوق الناس و حقوق عمومی به صورت غیابی اقدام به 
در . باشدبل واخواهی در همان دادگاه میرأی صادره پس از ابالغ ظرف ده روز قا. نمایدرسیدگی نموده و رأی مقتضی صادر می

  .»گذاردحقوق اهللا رسیدگی غیابی جایز نیست، دادگاه در صورت ظن قوی بر وقوع جرم تا دستیابی به متهم، پرونده را مفتوح می
ا وکیل او در در کلیه جرایم مربوط به حقوق الناس و نظم عمومی که جنبه حق اللهی ندارد هرگاه متهم ی «:ک. د. آ. ق 217ماده 

نماید، این رأی پس از ابالغ واقعی هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و یا الیحه نفرستاده باشند دادگاه رأی غیابی صادر می
باشد و پس از انقضای مهلت واخواهی برابر قانون تجدیدنظر احکام ظرف ده روز قابل واخواهی در دادگاه صادر کننده رأی می

  .»تجدیدنظر استدادگاهها قابل 
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هیچگونه  بنابراین در تصادف منجر به فوت، اگر قاتل از صحنه تصادف متواری شده و. است
 ورد شناسایی قرار نگیرد ومشخصاتی از راننده مقصر و وسیله نقلیه در دست نباشد و م

تحقیقات کامل و همه جانبه ای که به عمل آمده مفید فایده نبوده و به نتیجه نرسیده و 
شناسایی متهم در نهایت غیرممکن باشد وپرونده از این جهت کامل باشد با استفاده از مالک 

ت مشخص  که خون مسلمان نباید هدر رود فقط در صور1 قانون مجازات اسالمی255ماده 
تنظیم  بودن اولیای دم و تقاضای آنها دادسرا می تواند پرونده را بدون صدور کیفرخواست و با

های گزارش جهت صدور حکم به پرداخت دیه از بیت المال یا از محل صندوق تأمین خسارت
 قانون اصالح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه 10بدنی موضوع ماده 

با این . به دادگاه ارسال کند 16/4/13872توری زمینی در مقابل اشخاص ثالث مصوب مو
وصف موضوع صدور حکم غیابی در فرض سؤال منتفی است و دادگاه فقط با احراز شرایط 
قانونی به شرح مقررات یاد شده حکم بر پرداخت دیه مقتول به اولیای دم از محل بیت المال 

  یاد شده حسب مورد صادر خواهد نمود و10ی بدنی موضوع ماده یا صندوق تأمین خسارت ها
 آنها دادسرا نمی تواند پرونده را جهت صدور حکم به  تا مشخص شدن اولیای دم و درخواست

  .دیه به دادگاه ارسال کند
  )7/5/1388 مورخ 2819/7 شمارۀ ۀنظری (

                                                 
هرگاه شخصی در اثر ازدحام کشته شود و یا جسد مقتولی در شارع عام پیدا شود و قرائن ظنی برای قاضی «:  ا.م.  ق255ماده  .  1

بر نسبت قتل او به شخص یا جماعتی نباشد حاکم شرع باید دیه او را از بیت المال بدهد و اگر شواهد ظنی نزد حاکم اقامه شود که 
  .»ل به شخص یا اشخاص معین منسوب است مورد از موارد لوث خواهد بودآن قت

 قانون اصالح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث مصوب 10ماده  .  2
 اشخاص ثالث که به علت فقدان یا به منظور حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی، خسارتهای بدنی وارد به« :16/4/1387

انقضای بیمه نامه، بطالن قرارداد بیمه، تعلیق تأمین بیمه گر، فرار کردن و یا شناخته نشدن مسؤول حادثه و یا ورشکستگی بیمه گر 
 توسط صندوق )»7«به استثناء موارد مصرح در ماده (قابل پرداخت نباشد یا به طور کلی خسارتهای بدنی خارج از شرایط بیمه نامه 

مدیر صندوق به پیشنهاد رئیس کل بیمه مرکزی ایران و تصویب . مستقلی به نام صندوق تأمین خسارتهای بدنی پرداخت خواهد شد
مجموع عمومی صندوق با عضویت وزرای امور اقتصادی و دارایی، . گرددمجمع عمومی و با حکم رئیس مجمع عمومی منصوب می

بودجه، ترازنامه و . شوداعی و دادگستری و رئیس کل بیمه مرکزی ایران حداقل یک بار در سال تشکیل میبازرگانی، کار و امور اجتم
متن کامل ترازنامه صندوق از طریق روزنامه رسمی و یکی از جرایم کثیراالنتشار . خط مشی صندوق به تصویب مجمع خواهد رسید

  ».منتشر خواهد شد
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  تعقیبنع و موقوفیقانونی نبودن ابطال تمبر بابت رسیدگی به اعتراض به قرارهای م .9
با توجه به اینکه اخذ هرگونه وجهی از مردم باید مستند به قانون باشد و قانون برای 

ای مقرر نکرده است اعتراض به قرارهای منع تعقیب و موقوفی تعقیب صادره از دادسرا هزینه
  .اخذ هر وجهی بابت رسیدگی نسبت به اعتراض به قرارهای مزبور فاقد مجوز قانونی است

  )12/5/1388 مورخ 2871/7 شمارۀ ۀنظری (
  

 لزوم تبعیت دادرسی از قرار جلب به محاکمه صادر شده توسط دادگاه .10
بازپرس یـا   (در مواردی که قرار منع یا موقوفی تعقیب صادر شده به وسیله قضات دادسرا               

به ایـن   که به تأیید دادستان هم رسیده است نقض و قرار جلب محاکمه صادر شود نظر                ) دادیار
که تصمیم دادگاه برای قضات دادسرا الزم االتباع است، بنابراین قاضی دادسرا اعم از بـازپرس                
یا دادیار مکلف است متهم را به نحوی که دادگاه تکلیف نموده احضار و احیانـاً جلـب نمایـد و                     

 و  پس از تفهیم اتهام و استماع مدافعات وی و اخذ آخرین دفاع و صـدور قـرار تـأمین کیفـری                    
صدور قرار مجرمیت پرونده را جهت صدور کیفرخواست نزد دادستان ارسال که پـس از تنظـیم                 

  .به دادگاه ارسال شود
  )13/5/1388 مورخ 2913/7 شمارۀ ۀنظری(

  

 اختصاص اجرای قسامه به دادگاه .11
با توجه به این که اجرای قسامه فقط بایستی توسط قاضی دادگاه انجـام گیـرد، بنـابراین                  

سرا به محض احراز موارد لوث بدون اظهارنظر به مجرمیت یا منع تعقیب باید پرونده               قضات داد 
  .را برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم به دادگاه ذی صالح ارسال نماید

  )13/5/1388 مورخ 2913/7 شمارۀ ۀنظری (
  

 معتبر نبودن بیمه شخص ثالث در غیر حوادث رانندگی .12
ون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان  قانون اصالح قان21درست است که ماده 
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 محاکم قضائی را موظف نموده که در 1وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث
حوادث رانندگی منجر به خسارت بدنی بیمه نامه شخص ثالثی را که اصالت آن از سوی 

یمه نامه به عنوان شرکت بیمه ذی ربط کتباً مورد تأیید قرار گرفته است تا میزان مندرج در ب
وثیقه قبول نمایند لکن مفاد ماده خاص حوادث ناشی از رانندگی است و الغیر وچون درچنین 
مواردی بایستی به نص توجه نمود بالطبع غیر از حوادث رانندگی در سایر پرونده های جزائی 

  .قابلیت اعمال رانخواهد داشت
  )17/5/1388 مورخ 2945/7 شمارۀ ۀنظری (

  

 نداشتن دستور رفع تصرف عدوانی با رأی برائت یا منع تعقیب متهممنافات  .13
چنانچه مرجع رسیدگی کننده با عدم احراز سوء نیت، متصرف عدوان را از لحاظ جنبه 
کیفری تبرئه و یا قرار منع پیگرد صادر نماید، صدور دستور رفع تصرف عدوانی و اعاده به وضع 

  .سابق بالمانع است
  )17/5/1388 مورخ 2951/7 شمارۀ ۀنظری (    

  

 ... حقوق مستخدمین به اضافه کاری، حق تألیف و عدم تسری توقیف .14
حسب المورد از حقـوق   (13562 از قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال     96مطابق ماده   

  ربع و یا ثلث حقوق و مزایا توقیف می شود و ...) و مزایای کارکنان سازمانها و مؤسسات دولتی 
  .کاری و حق تألیف و غیره نمی شودامل اضافهاین توقیف ش

  )17/5/1388 مورخ 2963/7 شمارۀ ۀنظری (    

                                                 
  محاکم قضایی موظفند حوادث رانندگی منجر به خسارت بدنی، «: دارد است مقرر می1387 این قانون که مصوب 21ماده  .  1

بیمه نامه شخص ثالثی را که اصالت آن از سوی شرکت بیمه ذی ربط کتباً مورد تأیید قرار گرفته است تا میزان مندرج در بیمه نامه 
  ».به عنوان وثیقه قبول نمایند

 از حقوق و مزایای کارکنان سازمانها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکتهای «: دنی قانون اجرای احکام م96ماده  .  2
دولتی و شهرداریها و بانکها و شرکتها و بنگاههای خصوصی و نظایر آن در صورتی که دارای زن یا فرزند باشند ربع و االّ ثلث 

  ».شودتوقیف می
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 شمول حکم بازداشت مدیون ممتنع نسبت به کارمند دولت .15
تفاوتی بـین کارمنـد دولـت و         1 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی      2در اعمال ماده    

د شرایط مقرر در این ماده بازداشـت        در صورت وجو  . نیست) یا کارمند شرکت  (کارمند دولت   غیر
 قـانون نحـوه اجـرای       2محکوم علیه هر چند کارمند دولت باشد بالاشکال است، ضـمناً مـاده              

 الجمع نمی باشند مگر اینکـه       مانعۀ قانون اجرای احکام مدنی      96محکومیت های مالی و ماده      
 قـانون نحـوه اجـرای      2حکم اعسار محکوم علیه صادر شده باشد که در اینصورت اعمال ماده             

محکومیت های مالی منتفی شده و بلحاظ اینکه محکوم علیـه غیـر از حقـوق ماهیانـه درآمـد                    
   . قانون اجرای احکام مدنی میزان اقساط تعیین خواهد شد96دیگری ندارد طبق ماده 

  )17/5/1388 مورخ 2963/7 شمارۀ ۀنظری (    
  

به تخلفات اداری و انتظامی کارمند با عدم مالزمه و تنافی بین رسیدگی هیأتهای رسیدگی  .16
 رسیدگی دادگاه

های رسیدگی به تخلفات اداری و انتظامی کارمند مالزمه با رسیدگی و رسیدگی هیأت
  صدور حکم از ناحیه دادگاه در خصوص اتهام انتسابی وی ندارد، و هر یک از این دو مراجع 

 و حکم صادر کند و حتی احکام می توانند به مسائلی که در حیطه صالحیت اوست رسیدگی
      .شودصادره همزمان نیز به معرض اجراء گذاشته می

  )17/5/1388 مورخ 2967/7 شمارۀ ۀنظری(
  
  
  
  

                                                 
  . مراجعه شودهنامهماهمین ) 2( نظریه مشورتی 2به پاورقی  .  1
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  مدعی استطاعت استۀبار اثبات استطاعت پرداخت مهریه، بر عهد .17
مهر معموالً عندالمطالبه می باشد لکن چنانچه مطالبه آن مشروط  به قدرت و اسـتطاعت             

اشد اثبات تحقق شرط مبنی بر استطاعت و توانائی زوج بر پرداخت مهریه با مدعی اسـت    زوج ب 
  .در غیر اینصورت شرط مذکور عبث خواهد بود

  )18/5/1388 مورخ 2982/7 شمارۀ ۀنظری(  
  

 منوط نبودن صدور گواهی حصر وراثت به داشتن شناسنامه .18
  صات آنها است و اگر دادگاه نظر به اینکه مالحظه شناسنامه ورثه از لحاظ تعیین مشخ

تواند  می،به نحو دیگری هم این امر را احراز نماید) در وضعیت فعلی شوراهای حل اختالف(
     . بنابراین صدور گواهی حصر وراثت منوط به داشتن شناسنامه نیست،براساس آن اقدام نماید

  )18/5/1388 مورخ 3012/7 شمارۀ ۀنظری(
  

  کفیل به پرداخت وجه الکفالهۀرفع اشتغال ذم عدم تأثیر حضور مکفول در  .19
در صورتی که تخلف کفیل در حاضر نمودن مکفول احـراز گـردد و اعتـراض وی هـم بـه                     
دستور صادرشده توسط دادستان در دادگاه تجدیدنظر رد شده باشد حضور یا دسـتگیری بعـدی                

ال ذمـه کفیـل بـر    مکفول و اجرای حکم درباره وی رافع مسؤولیت کفیل نمی باشد و بـا اشـتغ       
  .پرداخت وجه الکفاله چاره ای جز پرداخت آن نمی باشد

  )18/5/1388 مورخ 3018/7 شمارۀ ۀنظری(  
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 وجه الکفالهو عذر نبودن عدم حضور در کشور و جایز نبودن عدول از دستور اخذ وثیقه  .20
ده است   احصاء ش  1 قانون آیین دادرسی کیفری    116 معاذیر موجه همانست که در ماده        )الف

به این  . و با توجه به نحوه بیان قانونگذار که افاده حصر می نماید، نمی توان چیزی برآن افزود                
 بر تقدیر   )ب. ترتیب حضور متهم یا محکوم علیه در خارج از کشور عذر موجه به شمار نمی آید               

ر موعد  اینکه متهم، کفیل یا وثیقه گذار مدعی داشتن عذر موجه برای توجیه عدم حضور خود د               
قانون مرقوم باشد براسـاس صـدر همـان          2 143معین و یا وجود یکی از شقوق مندرج در ماده           

ماده می تواند ظرف مدت ده روز از تاریخ ابالغ دستور دادستان به دادگـاه تجدیـدنظر شـکایت                   
  نماید و پس از سپری شدن این مهلت اعتراض و شـکایتی مـسموع نخواهـد بـود و دادسـتان                     

  . از دستور خویش مبنی بر ضبط وثیقه یا اخذ وجه الکفاله عدول و از آن رفع اثر نمایدنمی تواند 
)18/5/1388 مورخ 3018/7 شمارۀ ۀنظری(  

                                                 
جهات زیر . متهم موظف است در موعد مقرر حاضر شود و اگر نتواند باید عذر موجه خود را اعالم نماید«: ک. د. آ.  ق116ماده  .  1

  :شودعذر موجه محسوب می
  .ای مانع از حضور در وقت مقرر شود نرسیدن احضار نامه یا دیر رسیدن به گونه– 1
  .حرکت است مرضی که مانع از – 2
  . فوت همسر یا یکی از اقربا تا درجه سوم از طبقه دوم– 3
  . ابتال به حوادث مهم از قبیل حریق و امثال آن– 4
  . عدم امکان تردد به واسطه حوادث قهری مانند طغیان رودخانه و امراض مسری، از قبیل وبا و طاعون– 5
  . در توقیف بودن– 6

روز از تاریخ ابالغ دستور رئیس حوزه ) 10(توانند در موارد زیر ظرف ، کفیل و وثیقه گذار میمتهم«: ک. د. آ.  ق143ماده  .  2
  :قضایی در مورد پرداخت وجه االلتزام یا وجه الکفاله یا ضبط وثیقه به دادگاه تجدیدنظر شکایت نمایند

اند یا شخص ثالثی متهم را حاضر حاضر نمودهدر صورتی که بخواهند ثابت نمایند متهم در موعد مقرر حاضر شده یا او را : الف 
  .نموده است

این قانون متهم نتوانسته حاضر شود و یا کفیل یا یکی از ) 116(هرگاه بخواهند ثابت نمایند به جهات یاد شده در ماده : ب 
  .جهات نتوانسته او را حاضر کند

  .هرگاه بخواهند ثابت نمایند متهم قبل از موعد فوت کرده است: ج 
  .انددر صورتی که بخواهند ثابت نمایند پس از صدور قرار قبول کفالت یا التزام معسر شده: د 

دادگاه در تمام موارد نسبت به شکایت، خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی کرده، مادام که عملیات : تبصره 
هم صادر نکرده عملیات یاد شده ادامه خواهد داشت و در اجرایی را موقوف ننموده یا حکم به نفع کفیل یا وثیقه گذار یا مت

  .شودصورت صدور حکم به نفع معترض، وجوه و اموال اخذ و ضبط شده، بازگردانده می



 
 

  

  
  

  
  

  
  

ان یأت   وز  وبات 

مش :پ 
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  اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی  .1

 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت بازرگانی و معاونـت          4/6/1388وزیران در جلسه مورخ     هیئت
 1قانون تجارت الکترونیکی  ) 80(جمهور و به استناد ماده        و سرمایه انسانی رییس   توسعه مدیریت   

  :ـ اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی را به شرح زیر تصویب نمود1382ـ مصوب 
ــ   1382ـ به منظور نظارت بر حُسن اجرای قـانون تجـارت الکترونیکـی ـ مـصوب      1ماده

الکترونیکی در کشور با استفاده از ابزارهـا و اسـتانداردهای           سازی و توسعه تجارت       استقرار، پیاده 
المللی و با عنایت بـه فرهنـگ ایرانـی و اسـالمی و حمایـت از فعالیتهـای تجـارت                       ملی و بین  
 و ارتقای سطح کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات در اقتـصاد و بازرگـانی، مرکـز                 الکترونیکی

شـود،   نامیده می» مرکز« در این اساسنامه به اختصار   توسعه تجارت الکترونیکی که از این پس        
گذاری کاال و خدمات، مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریـشه             از تجمیع مرکز ملی شماره    

ها، تعهدات و نیــروی انـسانی          ملی ادیفکت تشکیل و تمامی وظایف، اختیارات، دارایی        تهو کمی 
  .شود و مراکز یـاد شده به مـرکز منتقل میوزارت بازرگانی در حوزه تجارت الکـترونیکی 

ـ مرکز دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و به صورت مؤسسه دولتی وابسته بـه               2ادهم
  .شود بازرگانی خواهد بود و با رعایت قوانین و مقررات مربوط و این اساسنامه اداره می وزارت

  :ـ وظایف مرکز عبارت است از3ماده
  :هکارها، پشتیبانی و نظارت به منظورریزی، ارایه را ـ برنامه1

  .برداری از بسترها، راهبردها و نوآوری تجارت الکترونیکی در سطح کشور الف ـ بهره
های انـسانی،   های فنی، سرمایه ب ـ ارایه تسهیالت و حمایت از ایجاد و توسعه زیرساخت 

  .قانونی، حاکمیتی و امنیتی توسعه تجارت الکترونیکی

                                                 
 وزارت بازرگانی موظف است به منظور حمایت از فعالیت های تجارت الکترونیکی، با «:  قانون تجارت الکترونیکی80 ماده . 1

اساسنامه و آیین نامه این مرکز به پیشنهاد مشترک وزارت  .بط، مرکزی را در این وزارتخانه  ایجاد نمایدتجمیع واحدهای ذی ر
 ».بازرگانی  و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید
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 آموزش جهت توسـعه و تـرویج اسـتفاده از تجـارت الکترونیـک در      سازی و پ ـ فرهنگ 
  .المللی فرایندهای کسب و کار مبتنی بر استانداردهای ملی و بین

یـابی بـه منـافع تجـارت الکترونیکـی در       ها در جهت دسـت  ت ـ توسعه کاربردها نوآوری 
  .اقتصاد کشور

  .الکترونیکیث ـ توسعه فعالیتهای تدارکاتی و معامالتی به صورت تجارت 
  .رسانی تجاری ج ـ استانداردسازی فعالیتهای اطالع

  .چ ـ حمایت از گسترش بازارهای داد و ستد الکترونیکی
  .ح ـ ساماندهی فعالیت ایستگاههای تجارت الکترونیکی کشور

  .المللی در تجارت الکترونیکی سازی زمینه تعامالت ملی و بین خ ـ فراهم
ها و استانداردهای تجارت الکترونیکی  تفاده از ابزارها، مدلد ـ تسهیل تجارت از طریق اس 

  .المللی و ایجاد پنجره واحد تجاری ملی و بین
های مرتبط با تجارت الکترونیکی و ارایه پیـشنهادات الزم جهـت تأییـد                ـ بررسی زمینه  2

  .صالح مراجع ذی
و پیـشنهاد بـه   ـ تدوین مقررات، استانداردها و ضوابط مربـوط بـه تجـارت الکترونیکـی        3

  .صالح جهت تصویب مراجع ذی
رسانی   ـ تدوین و نظارت بر اجرای ضوابط و مقررات استاندارد و یکپارچه در حوزه اطالع              4

  .تجاری به صورت الکترونیکی
 ـ ایجاد، نگهداری و پشتیبانی از مرکز داده بخش بازرگانی در چهـارچوب نظـام جـامع     5

  .فناوری اطالعات کشور
  .ربط ای ذی المللی و منطقه های بین تعامل با مراجع و سازمان ـ همکاری و 6
  .ـ ارایه خدمات صدور گواهی الکترونیکی کشور7
  .بندی و خدمات شناسه کاال و خدمات  ـ ایجاد و توسعه نظام ملی طبقه8
  .های ساالنه عملکرد تجارت الکترونیکی آوری، تهیه و تدوین گزارش ـ جمع9
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موضـوع  (دوین ضوابط و مقررات درخصوص جرایم و مجازاتهـا          ـ پیگیری و پیشنهاد ت    10
  .صالح به مراجع ذی) باب چهارم قانون تجارت الکترونیکی

کنندگان در فـضای تجـارت الکترونیکـی      ـ ارایه چهارچوب و ضوابط حمایت از مصرف       11
  .براساس فصل اول از باب سوم قانون تجارت الکترونیکی

  . با توجه به مقتضیات زمان و رشد تجارت الکترونیکیـ پیشنهاد اصالح این اساسنامه12
ـ به منظور تعیین سیاستهای تجـارت  الکترونیکـی کـشور کـارگروهی متـشکل از                 4ماده

  :اعضای زیر تشکیل خواهد شد
  )رییس کارگروه(ـ وزیر بازرگانی 1
  ـ وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات2
  ـ وزیر راه و ترابری3
  ـ وزیر صنایع و معادن4
   ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی5
   ـ رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران6
  جمهور ریزی و نظارت راهبردی رییس ـ معاون برنامه7
  جمهور  ـ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس8
کـارگروه تعیـین      الکترونیکـی کـه توسـط ریـیس         نظر در امـور تجـارت       ـ سه نفر صاحب   9

  .شوند می
ـ در اولین جلسه تشکیل کارگروه، یـک نفـر از اعـضاء بـه عنـوان نایـب ریـیس                     1هتبصر

  .انتخاب خواهد شد
ربط حسب مورد بـدون حـق         ـ کارگروه از وزرا یا رؤسای دستگاههای اجرایی ذی        2تبصره

  .رأی برای شرکت در جلسات کارگروه دعوت خواهد کرد
کیل دهـد و هـر یـک از         تواند حسب مورد کمیسیون تخصصی تـش        ـ کارگروه می  3تبصره

توانند یکی از معاونان خود را برای شرکت در جلسات کمیسیون تخصـصی               اعضای کارگروه می  
  .کارگروه معرفی نمایند
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باشد و رییس مرکز به عنوان دبیر کارگروه          ـ دبیرخانه کارگروه در مرکز مستقر می      4تبصره
  .شود تعیین می
ر امور اقتصاد و تجارت الکترونیکی و دارای نظر د  ـ رییس مرکز از بین افراد صاحب 5ماده

تحصیالت دانشگاهی و سوابق اجرایی مربوط با حکم وزیر بازرگـانی بـرای مـدت چهـار سـال              
  .های بعد بالمانع است انتخاب و انتصاب مجدد وی برای دوره

  : ـ وظایف و اختیارات رییس مرکز به شرح زیر است6ماده
  .سن اجرای وظایف آنـ اداره امور مرکز و نظارت بر ح1ُ
ـ اخذ تصمیم و صدور دستور دربـاره امـور مـالی، اداری و اسـتخدامی مرکـز در حـدود                     2

  .ها و مکاتبات تشکیالت و بودجه مصوب و مقررات مربوط و امضای نامه
ـ پیشنهاد اصالح ساختار تشکیالتی مرکز به وزیر بازرگانی جهت طـی مراحـل قـانونی                3

  .صالح تصویب به مراجع ذی
ـ پیشنهاد تسهیالت و مشوقها برای توسعه تجـارت الکترونیکـی بـه وزارت بازرگـانی و           4

  .ربط نظارت بر حُسن اجرای آن پس از تصویب مراجع ذی
 ـ تهیه و تنظیم گزارش مالی و پیشنهاد بودجه مرکز به وزارت بازرگانی جهت تـصویب   5

  .ربط در مراجع ذی
  .ات مربوط و براساس تشکیالت مصوب ـ نصب و عزل کارکنان مرکز بر طبق مقرر6
ـ نمایندگی مرکز در مقابل اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتـی و غیردولتـی و نیـز                   7

  .مراجع قضایی با حق توکیل به غیر
 ـ ارجاع دعاوی به داوری و تعیین داور و پایان دادن دعاوی به صلح بـا رعایـت اصـل     8

  . قانون اساسی139
بــانکی بـا رعایـت قــوانین و    هـای از حـساب  بـرای اســتفاده مجـاز   ــ معرفـی امــضاهای  9
  .مربوط مقررات

های داخلـی و    ها، مراجع و سازمان   ـ انجام اقدامات الزم برای برقراری ارتباط با تشکل        10
  .خارجی مرتبط با امر تجارت الکترونیکی برای تحقق اهداف مرکز
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  .بازرگانی و کارگروه یاد شدهـ تهیه گزارش عملکرد ساالنه مرکز و ارایه آن به وزیر 11
  .ـ امضای قراردادها و اسناد تعهدآور12
تواند به مسئولیت خود تمام یا قسمتی از اختیارات و وظایف خـود               ـ رییس مرکز می   7ماده

  .را به هر یک از کارکنان تفویض نماید
هـای نهـایی و پاسـخگویی    تبصره ـ تفویض اختیارات موضوع این ماده نـافی مـستولیت   

  .باشد صالح نمی  مرکز به مراجع ذیرییس
  .شود بینی می  ـ منابع مالی مرکز همه ساله در لوایح بودجه ساالنه پیش8ماده
  .باشد ـ سال مالی مرکز از اول فروردین ماه تا پایان اسفند ماه هر سال می9ماده
ـ دارندگان حق امضای چکها و اسناد تعهدآور مـالی عبارتنـد از ریـیس مرکـز یـا                   10ماده
  .حساب مرکز به صورت ثابت ربط وی و همچنین ذی معاون ذی
ـ وزارت بازرگانی مکلف است ظرف دو ماه پس از ابـالغ ایـن اساسـنامه، سـاختار                 11ماده

تشکیالتی مرکز را تهیـه و جهـت تـصویب بـه معاونـت توسـعه مـدیریت و سـرمایه انـسانی                       
مـاه تـشکیالت مـذکور را بـا         معاونت یاد شده مکلف است ظـرف دو         . جمهور ارایه نماید    رییس

  . تأیید یا اصالح نمایدوطرعایت مقررات مرب
ای   المللی و منطقـه     های بین اسالمی ایران با سازمان     ـ مرکز، نقطه تماس جمهوری    12ماده

  .فعال در تجارت الکترونیکی با هماهنگی وزارت امور خارجه است
 ناشـی از دارایـی مرکـز       های بازرگـانی  ـ تمامی حقوق مؤسسه مطالعات و پژوهش      13ماده

  .گردد گذاری کاال و خدمات از تاریخ ابالغ این اساسنامه به مرکز منتقل می شماره
 شورای نگهبـان بـه   8/7/1388 مورخ 36019/30/88این اساسنامه به موجب نامه شماره      

  .تأیید شورای یاد شده رسیده است
  )6/8/1388 مورخ 18835 روزنامۀ رسمی شمارۀ نقل از (
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قــانون تجــارت ) 79(نامــه درخــصوص تفــویض اختیــارات هیئــت وزیــران در مــاده  بتــصوی .2
     1382الکترونیکی ـ مصوب

 به استناد اصل یکصد و سی و هـشتم قـانون اساسـی              4/6/1388هیئت وزیران در جلسه     
  :جمهوری اسالمی ایران تصویب نمود

 ـ  1کترونیکـی قـانون تــجارت ال  ) 79(ـ اخــتیارات هیئــت وزیـران مــندرج در مـاده      1
، ارتباطات و فناوری اطالعات،     )رییس(ـ به کارگروهی متشکل از وزیران بازرگانی        1382مصوب

  .شود راه وترابری، صنایع و معادن و امور اقتصادی و دارایی تفویض می
) 19(ـ مصوبات اکثریت وزیران یادشده پس از تأیید ریـیس جمهـور، بـا رعایـت مـاده                   2
  .لت قابل صدور استنامه داخلی هیئت دو آیین

  )6/8/1388 مورخ 18835 روزنامۀ رسمی شمارۀ نقل از (
  

  نامه اجرایی قانون مدیریت پسماندها  اصالح آیین .3
وزیــران عــضو کمیــسیون امــور زیربنــایی، صــنعت و محــیط زیــست در جلــسه مــورخ  

 سـازمان حفاظـت محـیط       16/11/1387 مـورخ    1ــ 74002 بنا به پیشنهاد شماره      20/2/1388

                                                 
تبط با تجارت الکترونیکی را که در اجرای این  وزارت بازرگانی موظف است زمینه های مر«:  قانون تجارت الکترونیکی79ماده  .1

قانون موثر می باشند شناسائی کرده و با ارائه پیشنهاد و تایید شورای عالی فناوری اطالعات، خواستار تدوین مقررات مربوطه و آئین 
ان به مرحله اجرا درخواهند این آیین نامه ها و مقررات پس از تصویب هیات وزیر. نامه های این قانون توسط نهادهای ذی ربط شود

  :سایر آیین نامه های مورد اشاره در این قانون به ترتیب ذیل تهیه خواهند شد. آمد
این قانون به پیشنهاد وزارتخانه های بازرگانی، امور اقتصادی و دارائی، سازمان ) 42(و ) 38( آیین نامه مربوط به مواد -الف 

  .زی جمهوری اسالمی ایران تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسیدمدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرک
این قانون به پیشنهاد وزارتخانه های بازرگانی و فرهنگ و ارشاد اسالمی و سازمان ) 57(و ) 56( آیین نامه مربوط به مواد -ب 

  .مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید
این قانون به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان مدیریت و برنامه ) 60(مه مربوط به ماده  آیین نا-ج 

  ».ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید
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و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قـانون اساسـی جمهـوری اسـالمی ایـران و بـا                      زیست  
  :  تصویب نمودند10/10/1386 مورخ  ه373ت/164082نامه شماره  رعایت تصویب

نامـه    نامه اجرایی قانون مدیریت پـسماندها، موضـوع تـصویب           آیین) 2(ـ در تبصره ماده     1
مـدیرکل دفتـر شـهری و روسـتایی         « ت   عبـار  10/5/1384 مـورخ      ه32561ت/28488شماره  

  .یابد تغییر می» مدیرکل حفاظت محیط زیست استان« به عبارت » استانداری
  :گردد اضافه می) 3(ـ متن زیر به عنوان تبصره به ماده 2

جهـت تـصویب بـه شـورای عـالی      ) 7(و ) 6(، )5(تبصره ـ پیشنهادهای موضوع بندهای  
از به تصویب نهایی در نهادهای دیگر به آنهـا ارجـاع   حفاظت محیط زیست ارائه و در صورت نی       

  .گردد می
  .جمهوری رسیده است محترم ریاست  به تأیید مقام28/7/1388نامه در تاریخ این تصویب

  )10/8/1388 مورخ 18838 ۀ شماری رسمۀنقل از روزنام  (
  
نی دارنـدگان   قانون اصالح قـانون بیمـه اجبـاری مـسئولیت مـد           ) 19(نامه اجرایی ماده      آیین. 4

  وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث 
 بنـا بـه پیـشنهاد شـماره         14/4/1388  وزیران عضو کمیـسیون لـوایح در جلـسه مـورخ            

قانون اصالح قانون بیمه    ) 19( وزارت کشور و به استناد ماده        23/1/1388 مورخ   61/6/1/7886
ی زمینی در مقابل شخص ثالث ـ مـصوب   اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتور

نامـه     آیـین  10/10/1386ـ مـورخ      ه373ت/164082 شـماره    نامـه   تـصویب ـ و با رعایت     1387
  :اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب نمودند

نامـه شـخص ثالـث معتبـر          ـ حرکت وسایل نقلیه موتوری زمینی بدون داشتن بیمه        1ماده
نامه یادشده را هنگـام راننـدگی         وسایل نقلیه مکلفند مدرک بیمه    دارندگان اینگونه   . ممنوع است 

به همراه داشته باشند و در صورت درخواست مأموران راهنمایی و رانندگی یـا پلـیس راه ارائـه                   
نامـه شـخص ثالـث معتبـر باشـد، مـأموران              در صورتی که وسیله نقلیه مزبور فاقد بیمه       . دنماین
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ور برگ جریمه و الزام راننده متخلف به پرداخت جریمـه           یادشده یا پلیس راه موظفند ضمن صد      
شده، وسیله نقلیه را در نزدیکترین پارکینگ عمومی یـا محـل مطمـئن دیگـری توقیـف                    تعیین
  .نمایند

ـ منظور از محل مطمـئن، هـر محلـی کـه بـه تـشخیص پلـیس مناسـب بـرای                      1تبصره
  .باشد نگهداری وسایل نقلیه می

کننـده و در      به وسیله نقلیه در حین انتقال به عهده حمل        ـ مسئولیت ورود خسارت     2تبصره
طی دوران توقیف به عهده مسئول محلـی اسـت کـه تحـت عنـوان محـل مطمـئن، وظیفـه                      

  .نگهداری از وسایل نقلیه را به عهده دارد
ای   ـ راهنمایی و رانندگی و پلیس راه مجازنـد نـسبت بـه کنتـرل مـستمر و دوره                  3تبصره

  .ایل نقلیه موتوری زمینی اقدام نمایندنامه شخص ثالث وس بیمه
ـ مأموران راهنمایی و رانندگی و پلیس راه موظفند به هنگام کنترل و اجرای قوانین               2ماده

و مقررات مربوط به تخلفات رانندگی و ارایه هرگونه خدمات به دارندگان وسایل نقلیه موتـوری                
مه شـخص ثالـث را مطالبـه و کنتـرل           نا  نیز مدرک بیمه  ) به غیر از هنگام اسقاط خودرو     (زمینی  

نامه شخص ثالث معتبر باشد، براساس مـاده    نموده و در صورتی که وسیله نقلیه مزبور فاقد بیمه         
  .عمل کنند) 1(

نامه معتبر برای رانندگان وسایل نقلیه عمومی حمل بار یا            ـ در صورتی که ارایه بیمه     3ماده
ؤسسه یا شرکت مربوط موظفند با توجه بـه         مسافر مستلزم صرف زمان باشد، شخص راننده و م        

شرایط و موقعیت مسافران، به نحو مطمئن و مناسب نسبت بـه انتقـال مـسافران تـا مقـصد و                     
 خسارت وارد شده اقدام نمایند و در خصوص وسایل نقلیه باربری نیز مسئولیت              جبرانهمچنین  
هده مؤسسه مربـوط و   های ناشی از حمل و نگهداری محموالت در مدت توقیف به ع             و خسارت 

  .باشد دارنده و راننده می
نامه شـخص ثالـث    ـ رفع توقیف وسیله نقلیه موتوری زمینی که به دلیل فقدان بیمه  4ماده

نامه معتبر توسط دارنـده وسـیله نقلیـه بـه مرجـع           توقیف گردیده است، صرفاً مستلزم ارایه بیمه      
  .باشد کننده می توقیف
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موتوری زمینـی موظفنـد ظـرف چهـل و پـنج روز پـس از        ـ دارندگان وسیله نقلیه  5ماده
نامه شخص ثالث معتبر برای رفع توقیف وسیله نقلیه موتوری زمینـی خـود                توقیف با ارایه بیمه   

اقدام نمایند و چنانچه ظرف مدت مذکور اقدامات الزم را به عمل نیاورنـد، پلـیس راهنمـایی و                   
یین تکلیف به مرجع قضایی صـالح اعـالم         رانندگی یا پلیس راه موظف است مراتب را جهت تع         

  .نماید
ای موظف است ترتیبی اتخـاذ نمایـد تـا در      ـ سازمان راهداری و حمل و نقل جاده 6ماده

نامه شخص ثالـث و تـاریخ         بارنامه وسایل نقلیه باربری و صورت وضعیت مسافری، شماره بیمه         
  .انقضای آن درج گردد

 است در صورت احراز تخلف شرکت یا مؤسسه         ـ پلیس راهور نیروی انتظامی مکلف     7ماده
حمل و نقل در صدور بارنامه یا صورت وضـعیت مـسافری بـرای وسـیله نقلیـه عمـومی فاقـد                      

نامه شخص ثالث، مراتب را در اسرع وقت جهـت اجـرای قـانون بـه وزارت راه و ترابـری                       بیمه
  .اعالم نماید
نامـه   د تـا امکـان صـدور بیمـه     ـ بیمه مرکزی ایران موظف است ترتیبی اتخاذ نمای 8ماده

بینـی سـاز و کـار الزم     ای در حداقل زمان ممکن با پـیش  های بیمه   شخص ثالث توسط شرکت   
گذار در محل، قادر به پرداخت حق بیمه و اخذ قرارداد شـخص               صورت گیرد، به نحوی که بیمه     

  .ثالث باشد
بـوده و توسـط پلـیس       ها که گلوگاه کنترلـی        ـ بیمه مرکزی ایران در نقاطی از جاده       9ماده

ها   ترجیحاً جنب پاسگاه  (شود    راهور نیروی انتظامی و با هماهنگی وزارت راه و ترابری تعیین می           
هـای صـدور      نسبت به اتخاذ سـاز و کـار الزم بـرای ایجـاد جایگـاه              ) های پلیس راه    یا ایستگاه 

  .ای اقدام نماید های بیمه  شخص ثالث توسط شرکتنامه یمهب
نامه، ترتیبـی   زی ایران موظف است ظرف دو ماه پس از ابالغ این آیین         ـ بیمه مرک  10ماده

اتخاذ نماید که با استعالم شماره پالک انتظامی یا سایر مشخصات فنی خودرو توسـط نیـروی                 
ای شخص ثالث آن قابل ارایه باشـد تـا از توقیـف     انتظامی جمهوری اسالمی ایران، سابقه بیمه   
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ای معتبر به همراه ندارند، جلـوگیری         انندگان آنان مدارک بیمه   وسایل نقلیه موتوری زمینی که ر     
  .شود

ـ نیـروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران موظف اسـت ترتیبـی اتخـاذ نمایـد تـا            11ماده
های اطالعاتی آن نیرو در ارتباط با مواردی از قبیل مشخصات وسایل                امکان دسترسی به بانک   

صادر شـده و همچنـین سـوابق تخلفــات و تــصادفات             های    نقلیـه موتوری زمینی، گواهینامه   
  .های بیمه فراهم گردد ای برای بیمه مرکزی ایران و شرکت رانندگان، از طریق سیستم رایانه

 به تأیید مقـام محتـرم ریاسـت جمهـوری رسـیده             29/7/1388نامه در تاریخ      این تصویب 
  .است

  )10/8/1388 مورخ 18838 ۀ شماری رسمۀنقل از روزنام(
  

 صویب نامه در خصوص تعرفه صدور گذرنامه برای افراد زیر هجده سال تمام ت .5

 مـورخ   61/6/1/120850 بنا به پیشنهاد شـماره       3/8/1388هیئت وزیران در جلسه مورخ      
 تـصویب   – 1380 مـصوب    –قانون گذرنامه   ) 33( وزارت کشور و به استناد ماده        14/7/1388

  :نمود
بهـای صـدور    %) 50(ر هجده سال تمام، پنجاه درصـد        تعرفه صدور گذرنامه برای افراد زی     

  .باشدگذرنامه می
  

  )13/8/1388 مورخ 18841 روزنامۀ رسمی شمارۀ نقل از (
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 )ع(آیین نامه تأمین آتیه مهر امام رضا  .6
 که در مرکز استان خراسان رضوی تشکیل شد، 8/8/1388وزیران در جلسه مورخ هیئت

 و دارایی، وزارت رفاه و تأمین اجتماعی، وزارت مسکن و بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی
شهرسازی و بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران با هدف تأمین آتیه فرزندان ایرانی و برای 

نامه تأمین آتیه مهر  مشارکت و حمایت از تهیه مسکن، ازدواج، اشتغال و تحصیل آنان، آیین
 :را به شرح زیر تصویب نمود) ع(رضا  امام

نامه، اصطالحات و عبارت زیر در معانی مشروح مربوط به کار  ـ در این تصویب1ادهم
  :روند می

  ).ع(طرح تأمین آتیه مهر امام رضا : الف ـ طرح
که اجرای این طرح را به نیابت از دولت ) ع(صندوق مهر امام رضا : ب ـ مجـری

  .دار است عهده
  .برعهده داردسازمان حسابرسی که نظارت بر طرح را : ج ـ امین
  .سرپرست اعم از والدین، وکیل قانونی یا قیم نوزاد: د ـ ولی

نامه که توسط مجری  متولدین پس از تاریخ تصویب این تصویب: هـ ـ صاحب حساب 
  .شود برای آنها حساب افتتاح می

کارگروهی بامسئولیت وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و با عضویت وزارت : و ـ کارگروه
ادی و دارایی، وزارت کار و امور اجتماعی، وزارت مسکن و شهرسازی، بانک مرکزی امور اقتص

جمهور که به منظور  ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری اسالمی ایران و معاونت برنامه
   .شود تهیه و تدوین دستورالعملهای موردنیاز برای اجرای طرح تشکیل می

ریال که توسط مجری به ) 10،000،000(ن مبلغ حداقل ده میلیو: ز ـ موجودی اولیه
  .شود حساب نوزاد واریز می

گذاری که توسط  بانکها، شرکتهای بیمه و شرکتهای سرمایه: گذاری ح ـ مؤسسات سرمایه
   .شود مجری با آنها برای اجرای طرح، قرارداد منعقد می

  . سالگی صاحب حساب18حداقل : ط ـ سن برداشت



     88  آبان ماه-ماهنامۀ ویژۀ قوانین و مقررات /84
 

 

و در صورت ) براساس اعالم سازمان ثبت احوال کشور(یرانی ـ با تولد هر نوزاد ا2ماده
ریال توسط ) 10،000،000(اندازی با مبلغ اولیه حداقل ده میلیون  تقاضا، حساب سپرده پس

  .شود مجری به نام نوزاد و به عنوان موجودی اولیه طرح افتتاح می
وارها در سقف ـ مجری متناسب با سهمی که کارگروه براساس وضعیت درآمدی خان3ماده

گذاری  ای ولی، به سپرده کند و براساس میزان مشارکت دوره اعتبارات مصوب ساالنه تعیین می
  .نماید برای صاحب حساب اقدام می

  .گذاری شوند دار مشارکت سهم ولی در سپرده توانند عهده ـ افراد خیر می1تبصره
صاحب . باشد ی میگذاری سهم دولت تا سن بیست سالگ ـ دوره زمانی سپرده2تبصره
  .گذاری ادامه دهد مندی بیشتر به سپرده تواند پس از سن برداشت به منظور بهره حساب می
ـ چنانچه ولی یا صاحب حساب قبل از هجده سالگی مبادرت به برداشت سهم خود 4ماده

العالج، موجودی اولیه و سهم دولت نزد مجری باقی  نماید، به استثنای بیماریهای صعب
  .نامه به کارگرفته شود این آیین) 5( تا در راستای امور موضوع ماده ماند می

 ـ کارگروه مکلف است دستورالعمل موارد استفاده از منابع طرح برای امور زیر را 5ماده
  :تدوین و ابالغ و بر حُسن اجرای آنها نظارت کند
  .الف ـ تأمین مسکن برای صاحب حساب
  .سب و کار صاحب حسابب ـ ایجاد فرصت شغلی اولیه برای ک

  .های ازدواج صاحب حساب ج ـ هزینه
  .د ـ تحصیالت عالی و حوزوی صاحب حساب

  .العالج صاحب حساب هـ ـ درمان بیماریهای صعب
  .های حج تمتع و ـ هزینه

  .ـ استفاده از منابع طرح به جز موارد مندرج در این ماده ممنوع است1تبصره
سالهای   افزایش موجودی اولیه برای متولدین درـ کارگروه مجاز است نسبت به2تبصره

  .بعد از سقف اعتبارات مصوب اقدام نماید
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 ـ مجری مکلف است با هدف استفاده بهینه از منابع و تأمین پوششهای اجتماعی 6ماده
گذاری با مؤسسات  مناسب منظورشده در این طرح، نسبت به انعقاد قرارداد سرمایه

  .رسد، اقدام نماید تورالعملی که به تصویب کارگروه میگذاری در چارچوب دس سرمایه
جمهور براساس اعالم کارگروه،  ریزی و نظارت راهبردی رییس ـ معاونت برنامه7ماده

  .نماید بینی می منابع مالی الزم را در لوایح بودجه سنواتی یا منابع قانونی دیگر پیش
اسالمی موظفند اراضی  ـ وزارت مسکن و شهرسازی و بنیاد مسکن انقالب 8ماده

موردنیاز ساخت واحدهای مسکونی طرح را تأمین و تسهیالت الزم را ازجمله وضع نرخ 
  .ترجیحی در واگذاری اراضی ارایه نمایند

ـ بیمه مرکزی ایران و بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران موظفند براساس 9ماده
نکی موردنیاز برای اجرای طرح را ای و با درخواست کارگروه حسب مورد، دستورالعملهای بیمه

  .تدوین و تصویب نمایند
ـ امین طرح مکلف است هر سال نسبت به بررسی نحوه اجرای طرح اقدام و 10ماده

  .گزارشهای مالی و عملکرد را به کارگروه ارایه کند
  )20/8/1388 مورخ 188847نقل از روزنامۀ رسمی شمارۀ (

  
 زه نشر و مطبوعاتآیین نامه نحوه پرداخت یارانه در حو .7

 بنا به پیشنهاد مشترک معاونت برنامه ریزی و 13/8/1388هیأت وزیران در جلسه مورخ 
جمهور و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، موضوع نامه شماره  رییسنظارت راهبردی 

قانون برنامه ) 104(ماده » ز« معاونت یادشده و به استناد بند 30/7/1386 مورخ 9949/100
ـ 1383سعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران ـ مصوب چهارم تو

 :نامه نحوه پرداخت یارانه در حوزه نشر و مطبوعات را به شرح زیر تصویب نمود آیین
ه منظور ساماندهی نظام پرداخت یارانه حوزه نشر و مطبوعات و اجرای بخشی از ـ ب1ماده

وسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی  قانون برنامه چهارم ت104ماده » ز«بند 
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بینی شده به منظور حمایت از نشر کتاب و مطبوعات  ـ اعتبار ردیف پیش1383ایران ـ مصوب 
  .شود نامه هزینه می های حمایتی مشخص شده در این آیین به شیوه
  

  بخش اول ـ حوزه کتاب
  :گیرد  زیر صورت میهای کنندگان کتاب به شیوه رداخت یارانه مصرفـ پ2ماده

ـ انتشار کارت اعتباری یا بن ارزشی خرید کتاب برای استفاده اقشار جامعه با اولویت 1
   :گروههای زیر

  .آموزان به ویژه در مقطع دبیرستان الف ـ دانش
  .ب ـ دانشجویان در مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری

  .ی، سطح و خارجج ـ طالب علوم دینی در مقاطع مقدمات
  .د ـ اساتید اهل قلم و فرهیختگان برجسته کشور

ـ تخفیف در بهای کتاب در زمان برگزاری نمایشگاههای کتاب، حداقل معادل تخفیفی 2
  .نمایند که ناشران در نمایشگاه به خریداران کتاب اعطاء می

انشجویان، التفاوت نرخ ارز بابت حمایت از خرید کتب خارجی توسط د ـ پرداخت مابه3
المللی کتاب در داخل  های کشور از نمایشگاه بین اساتید، پژوهشگران، اهل قلم و کتابخانه

  .دالر) 9,000,000(کشور، تا سقف نه میلیون 
برای اعطای ) 2(ماده ) 1(اعتبار منظور شده، در بند %) 70(ـ حداقل هفتاد درصد 1تبصره

  .شود انشجویان و طالب هزینه میآموزان، د کارت اعتباری یا بن ارزشی به دانش
اختصاص ) 2(نامه به ماده  از اعتبار این بخش از آیین%) 50(ـ حداقل پنجاه درصد 2تبصره       
  .یابد می

های کشور، ارتقاء فرهنگ عمومی  ـ خرید و اهدای کتاب به منظور تقویت کتابخانه3ماده
ان با سالیق مختلف به و گسترش فرهنگ کتابخوانی با رویکرد افزایش دسترسی مخاطب

خصوص جوانان، براساس دستورالعملی است که توسط وزارت فرهنگ و ارشاد  کتاب، به
  .شود اسالمی تنظیم می
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باشد مشمول این ماده  های شخصی که مورد استفاده عموم نمی ـ کتابخانه1تبصره
  .شود نمی

 خریداری  و پژوهشی غیردولتی از طریق اهدای کتابهایـ مؤسسات فرهنگی2تبصره
  .گیرند شده از محل اعتبار این بخش، مورد حمایت قرار می

هزینه ) 3(نامه، در ماده  اعتبار این بخش از آیین%) 30(ـ حداکثر سی درصد 3تبصره
  .شود می

کنندگان کتاب، از  ـ کمک به شبکه توزیع کتاب برای افزایش دسترسی استفاده4ماده
الت بانکی به منظور کمک به خرید، احداث یا سود و کارمزد تسهیطریق پرداخت یارانه 

های فروشگاهی کتاب و نمایشگاه  اندازی انبار، تجهیزات توزیع کتاب، کتابفروشی و مجتمع راه
اعتبار این بخش %) 10(و فروشگاههای سیار کتاب و مراکز پخش کتاب، حداکثر تا ده درصد 

  .یابد نامه اختصاص می از آیین
نامه بابت کمک به  اعتبار موضوع این بخش از آیین%) 10(درصد  ـ حداکثر تا ده 5ماده

های کتاب و  اندازی پایگاههای تازه رسانی و تبلیغات کتاب و راه انتشار آثار ارزشمند و اطالع
  .یابد برگزاری نمایشگاههای استانی اختصاص می

تبلیغات تبصره ـ صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران و شهرداریها موظفند در زمینه 
رسانی در زمینه کتاب از طریق تبلیغات  عمومی برای ایجاد انگیزه در ترویج کتابخوانی و اطالع

  .ای، محیطی و شهری همکاری الزم را به عمل آورند رسانه
ها و حداکثرهای مورد عمل به عنوان سهم اعتباری هر   ـ افزایش یا کاهش حداقل6ماده

براساس شرح عملیات موافقتنامه متبادله قابل تغییر ) %10(ش تا ده درصد ماده در ایـن بخ
  .است
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  بخش دوم ـ حوزه مطبوعات
ـ نشریاتی که از هیئت نظارت بر مطبوعات مجوز اخذ نموده و در موعد مقرر انتشار 7ماده

  .نامه باشند توانند متقاضی حمایتهای موضوع این آیین آن آغاز شده باشد، می
دارند پس از حداقل یک دوره شش  یاتی که مجوز نشر دریافت میـ تمام نشر1تبصره        

توانند در فهرست  ماهه انتشار و احراز شرایط و ضوابط قانونی مصرح در قانون مطبوعات، می
  .حمایت قرار گیرند

های داخلی سازمانها و نهادهای دولتی و غیردولتی، مشمول حمایتهای  ـ خبرنامه2تبصره
  .باشند مینامه ن موضوع این آیین

منتشره هر نشریه از ) تیراژ(ـ اعالم وصول به موقع و تأیید گزارش شمارگان 3تبصره
نامه   و ارشاد اسالمی از شرایط احراز دریافت حمایتهای موضوع این آیینسوی وزارت فرهنگ

  .است
 منظور اعطای فرصت برای خودکفایی و افزایش توان نشریات کشور، پرداخت  ـ به8ماده
اعتبار %) 60( نشریات با توجه به تعداد صفحات و شمارگان آنها تا شصت درصد نقدی به

  :گیرد نامه به شرح جدول زیر صورت می مصوبات این بخش از آیین
  

  مشخصات هر صفحه
  نوع نشریه

  قطع  گرماژ

مبلغ حمایت 
از انتشار هر 

صفحه در هر 
  )ریال(شماره 

  شمارگان مورد حمایت

   هزار نسخه100حداکثر تا سقف   33  42×60  )کاهی/ (8/4  روزنامه

   هزار نسخه70حداکثر تا سقف   17  31×43  )کاهی (8/48  هفته نامه و دو شماره در هفته

   هزار نسخه80حداکثر تا سقف   8  21×28  )کاهی (8/48  دو هفته نامه

ماهنامه، دو ماهنامه، فصلنامه، 
   هزار نسخه90حداکثر تا سقف   16  21×28  )سفید (70  دو فصلنامه، سالنامه، دو سالنامه
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 ارقام جدول یادشده با توجه به عمومیت مشخصات نشریات موجود در ـ1تبصره
های یادشده محاسبه شده است، در صورت تفاوت قطع صفحات، گرماژ و نوع کاغذ مورد  اندازه

اد استفاده نشریات با قطع و گرماژ مندرج در جدول یادشده به تشخیص وزارت فرهنگ و ارش
  .گردد اسالمی مبلغ حمایت از انتشار هر صفحه بر این اساس برای این نشریات تعیین می

مندرج در نشریات ) رپرتاژ آگهی(های ها و گزارش آگهیـ چنانچه حجم آگهی2تبصره
صفحات نشریات باشد به تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی %) 30(بیش از سی درصد 

  .شود  به تناسب کاسته میاز میزان صفحات مورد حمایت
  :گردند  زیر از حمایت ویژه برخوردار میـ نشریات با محتوای9ماده

  .ای و منطقه) محلی(الف ـ نشریات استانی 
  .ب ـ نشریات کودک و نوجوان و بانوان

  .ج ـ نشریات با موضوع معارف دینی و قرآنی
  .د ـ نشریات علمی و تخصصی

وع انقالب اسالمی و ارزشهای دفاع مقدس منتشر هایی که با موض  ویژه نامهتبصره ـ
  .گردند شوند مشمول حمایت ویژه می می

 نشریات در صورت باال بودن کیفیت عملکرد محتوایی شامل مواردی چون ـ10ماده
نسبت اخبار و مطالب تولیدی اختصاصی، تناسب شمارگان و برگشتی نشریه، مطالب علمی، 

های واالی اجتماعی و دینی، ترویج اتحاد ملی و رویج ارزشآموزشی مرتبط با زمینه انتشار، ت
نگاری و چاپ همزمان با انعکاس الکترونیکی نشریه بر  انسجام اسالمی، رعایت اصول روزنامه

محاسبه و مورد ) تهیه شده توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی(اساس جداول امتیازبندی 
  .گیرند حمایت ویژه قرار می

%) 30(حداکثر تا سی درصد ) 10(و ) 9( سهم نشریات موضوع مواد ـ افزایش11ماده
این ) 8(نامه و هر مورد حداکثر تا سه برابر جدول موضوع ماده  اعتبار این بخش از آیین

  .باشد نامه قابل اعمال می آیین
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ه منظور تشویق دریافت نشریات از طریق اشتراک به اشخاص حقیقی یا ـ ب12ماده
مورد نظر خود را از طریق سیستم اشتراک دریافت دارند، تا پنجاه درصد حقوقی که مطبوعات 

  .بها پشت جلد تخفیف داده خواهد شد%) 50(
نامه بدون منظور و پرداخت  اعتبار این بخش از آیین%) 10( ده درصد تبصره ـ حداقل

  .شود های توزیع سیستم اشتراک مصرف می هزینه
های اتفاقی، مغایر شمارگان شریات در بازرسیچنانچه شمارگان اعالم شده نـ 13ماده

اعالم شده آنان باشد، میزان حمایت از این نشریات به تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد 
براساس شمارگان واقعی آنها کاهش ) 8(اسالمی به یک سوم حمایتهای جدول موضوع ماده 

  .یابد می
الی، عملیاتی و تحلیلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی موظف است عملکرد مـ 14ماده
  .نامه را هر سال به هیئت وزیران گزارش نماید این آیین

  )20/8/1388 مورخ 18847نقل از روزنامۀ رسمی شمارۀ (
  

 های مردمی اساسنامه سازمان مدارس غیر دولتی و توسعه مشارکت .8

 مورخ 1/3523/300 بنا به پیشنهاد شماره25/5/1388هیئت وزیران در جلسه مورخ 
قانون تأسیس و اداره ) 1( وزارت آموزش و پرورش و به استناد تبصره ماده 17/9/1387

 ـ اساسنامه سازمان مدارس 1387مدارس، مراکز آموزشی و مراکز پرورشی غیردولتی ـ مصوب 
 :های مردمی را به شرح زیر تصویب نمودغیردولتی و توسعه مشارکت

  
  کلیات و تعاریف: فصل اول

  :روند مندرج در این اساسنامه در معانی مشروح زیر به کار می اصطالحات ـ1ماده 
  .مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی: الف ـ مراکز
  .های مردمیسازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت: ب ـ سازمان
  .مدارس غیردولتی: پ ـ مدارس
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ـی ـ مصوب قانون تأسیس و اداره مدارس، مراکز آموزشی و پرورشی غیردولت: ت ـ قانون
   ـ1387

  .وزارت آموزش و پرورش: ث ـ وزارت
گذاری   به منظور توسعه مشارکت مردم در آموزش و پرورش، حمایت از سرمایهـ2ماده 

های الزم جهت توسعه کمی و ارتقای کیفی مدارس و  اشخاص حقیقی و حقوقی و ایجاد زمینه
های مردمی ت معاونت توسعه مشارکتمراکز، سازمان از انتقال کلیه وظایف، امکانات و اعتبارا

  .شود وزارت تشکیل می
  .باشد  سازمان دارای شخصیت حقوقی مستقل و وابسته به وزارت میـ3ماده 
   :شود وظایف و اختیارات سازمان به شرح زیر تعیین میـ 4ماده 

های الزم به منظور توسعه کمی و کیفی مدارس و  ها و برنامه ـ تهیه و تدوین سیاست1
  .کز و ابالغ آن به مراجع ذیربط برای اجرامرا

های مورد نیاز مدارس و مراکز و  ـ تهیه و تنظیم ضوابط و مقررات و دستورالعمل2
  .پیگیری برای تصویب در مراجع ذیربط

ـ ایجاد ارتباط و همکاری با مؤسسات فرهنگی، آموزشی و پژوهشی داخل و خارج از 3
  .عایت قوانین و مقررات مربوطکشور در جهت تحقق اهداف سازمان با ر

های آموزشی مورد نیاز نیروی انسانی سازمان در سطح ستاد،  ـ پشتیبانی از اجرای برنامه4
  .ها، مناطق، مدارس و مراکز استان

آموزان مدارس و  های تعلیم و تربیتی دانش  ـ طراحی نظام ارزیابی پیشرفت فعالیت5
  .شمراکز با همکاری مرکز سنجش آموزش و پرور

  . ـ نظارت بر عملکرد واحدهای استانی6
بندی مدارس و مراکز و بکارگیری ساز  ـ طراحی و اجرای سیستم ارزیابی عملکرد و رتبه9

  .و کارهای تشویقی برای حمایت بیشتر از مدارس و مراکز مستعد
ای معلمان، مربیان، مدیران و مؤسسان  های حرفه ـ نظارت بر رعایت صالحیت10

  .کز از طریق گزینش وزارت و سایر مراجع ذیربطمدارس و مرا
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موضوع (ـ کمک به تجهیز و تأمین منابع صندوق حمایت از توسعه مدارس غیردولتی 11 
  ).قانون) 13(ماده 

ـ انجام سایر وظایفی که به موجب قانون و مقررات به عهده معاونت توسعه 12
  .مشارکتهای مردمی وزارت آموزش و پرورش بوده است

تواند با رعایت قوانین و مقررات مربوط دراستانها و شهرستانها حسب   ـ سازمان می5ماده
  .ضرورت واحد سازمانی ایجاد نماید

تأیید  سازمان تهیه و به استانی و شهرستانی توسط تبصره ـ ساختار تشکیالتی واحدهای
  .رسد جمهور می معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس

  
   سازمانارکان: فصل دوم

  : ـ ارکان سازمان عبارتند از6ماده
  .ـ شورای سازمان1
  .ـ رییس سازمان2

ـ رییس سازمان به عنوان معاون وزیر آموزش و پرورش و مسئول حُسن اجرای 7ماده
باشد و برای اداره امور سازمان و نحوه اجرای مصوبات شورای سازمان  کلیه امور سازمان می

  .ی استدارای حقوق و اختیارات قانون
  :شود  ـ شورای سازمان از اعضای زیر تشکیل می8ماده

  )رییس شورا(ـ وزیر آموزش و پرورش 1
  )نایب رییس(ـ معاون وزیر و رییس سازمان 2
  . آموزش و نوآوری وزارت آموزش و پرورشـ معاون3
  .ـ دو نفر از اعضای شورای نظارت مرکزی به انتخاب شورا4
  .رنظر سازمان به انتخاب رییس سازمان ـ دو نفر از مؤسسان مدارس زی5

برای مدت چهار سال انتخاب و با حکم ) 5(و) 4(ـ اعضای مذکور در بندهای 1تبصره
  .شوند وزیر آموزش و پرورش منصوب می
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ای خواهدبود که به تصویب  نامه ـ نحوه تشکیل و اداره جلسات شورا براساس آیین2تبصره
  .رسد شورا می

  شود ات شورا به شرح زیر تعیین می و اختیارـ وظایف9ماده 
  .های کلی سازمان مشی تصویب خط -1
  .ـ تصویب برنامه و بودجه ساالنه سازمان2
  .های اجرایی سازمان با رعایت قوانین و مقررات مربوط ـ تصویب ضوابط و دستورالعمل3
های آموزشی و پرورشی  ریزی و تدوین ضوابط مربوط به واگذاری فعالیت ـ برنامه4

  .بخش غیردولتی به
 ـ ارایه پیشنهاد واگذاری فضاها و امکانات آموزشی مازاد بر نیاز آموزش و پرورش 5

  .مؤسسان مدارس غیردولتی به
 ـ تهیه و تدوین دستورالعمل نحوه اخذ وجوه ناشی از واگذاری فضاها و امکانات 6

  .آموزشی از مؤسسان مدارس با رعایت قوانین و مقررات مربوط
و اتخاذ تصمیم درخصوص سایر مواردی که بنا به پیشنهاد رییس سازمان و ـ بررسی 7

  .شود اعضای شورا در شورا مطرح می
  :شود  وظایف و اختیارات رییس سازمان به شرح زیر تعیین میـ10ماده 

                 .ـ اداره امور سازمان1
  .ـ ابالغ و پیگیری اجرای مصوبات شورای نظارت2
در مراجع قضایی و اداری در کلیه مراحل با حق تعیین وکیل با حق ـ نمایندگی سازمان 3

  .توکیل به غیر
 و عملکرد سازمان به شورای سازمان و دیگر مراجع قانونی  ـ ارائه گزارش فعالیت4
  .ذیربط

  . ـ ارائه گزارش ارزیابی عملکرد مدارس و مراکز به شورا5
موزش و پرورش جهت ارزیابی  ـ ایجاد هماهنگی و تعامل با مرکز سنجش وزارت آ6

  .آموزان در مدارس و مراکز پیشرفت تحصیلی دانش
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ـ ارائه پیشنهادهای الزم برای تصویب شورای سازمان در راستای نیل به اهداف 7
  .سازمان
  .ـ انجام امور استخدامی، اداری و مالی سازمان با رعایت قوانین و مقررات مربوط9

  .نه موردنیاز سازمان به مراجع ذیربطبینی و ارائه بودجه ساال ـ پیش10
  .منظور تأمین و جذب اعتبارات موردنیاز ریزی و هماهنگی با مراجع ذیربط به ـ برنامه11
  .ریزی به منظور آموزش و ارتقاء علمی و تخصصی کارکنان مدارس و مراکز ـ برنامه12

یت قوانین و مقررات ـ انعقاد قراردادهای پژوهشی با اشخاص حقیقی و حقوقی با رعا13        
  .مربوط

تواند قسمتی از اختیارات خود را به هر یک از مسئولین   رییس سازمان میتبصره ـ
  .های سازمان به تشخیص خود تفویض نماید قسمت
  

  منابع مالی سازمان: فصل سوم
  : منابع مالی سازمان عبارتند ازـ11ماده 

 خاصی در قانون بودجه کل کشور ـ اعتبارات موردنیاز سازمان که همه ساله در ردیف1
  .شود بینی می پیش

  .قانون) 20(ـ درآمدهای موضوع ماده 2
  .ـ وجوه دریافتی از مدارس زیر نظر سازمان با رعایت قوانین و مقررات مربوط3
  .های دریافتی از اشخاص حقیقی و حقوقی های مردمی و کمک ـ هدایا، کمک3

 شورای نگهبان به 15/7/1388 مورخ 36134/30/88این اساسنامه به موجب نامه شماره 
  .تأیید شورای یادشده رسیده است

  
  )20/8/1388 مورخ 18847نقل از روزنامۀ رسمی شمارۀ (
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قانون اساسی در ) 44(تصویب نامه شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم  .9
 اخصوص مؤسسات  عمومی غیر دولتی و شرکتهای تابعه و وابسته به آنه

قانون اصالح موادی از قانون برنامه ) 86(به تمامی دستگاههای اجرایی موضوع ماده 
های چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران و اجرای سیاست

قانون اساسی واحدهای تابعه و وابسته آنها و استانداردهای ) 44(کلی اصل چهل و چهارم 
  .سراسر کشور

قانون اصالح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی ) 6(ده بر اساس ما
قانون ) 44(های کلی اصل چهل و چهارم و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران و اجرای سیاست

اساسی، مؤسسات غیر دولتی و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها حق مالکیت مستقیم و غیر 
  . درصد سهم بازار هر کاال و یا خدمت را دارندمستقیم مجموعاً حداکثر تا چهل

همین ماده وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ) 2(از آنجایی که بر اساس تبصره 
بر حسن اجرای این ماده و تبصره آن نظارت کند و  در صورت مشاهده موارد مغایر، آن را به 

برای اتخاذ تصمیم اعالم نماید، ) 44(شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم 
بنابراین به منظور اجرای مناسب حکم قانونی مورد اشاره مقتضی است ضمن توجه و رعایت 

ها، در صورت مشاهده هرگونه موارد مغایر، حکم قانون در زمان انجام معامالت و واگذاری
 .مراتب را به این وزارت اعالم فرمایید

  )20/8/1388 مورخ 18847نقل از روزنامۀ رسمی شمارۀ (
  

روز حمایت از خانواده ( خرداد به عنوان روز نسیم مهر 5نامگذاری روز «مصوبه  .10
 »زندانیان

  ) شورای عالی انقالب فرهنگی5/3/1388 مورخ 644مصوب جلسه (
، بنا به پیشنهاد مورخ 5/3/1388 مورخ 644شورای عالی انقالب فرهنگی در جلسه 

  : خرداد را به شرح ذیل تصویب نمود5نامگذاری روز  رئیس قوه قضائیه، 5/3/1388
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تعیین و ) روز حمایت از خانواده زندانیان( خرداد به عـنوان روز نسیم مهر 5روز «
 .»شود نامگذاری می

  
  )20/8/1388 مورخ 18847نقل از روزنامۀ رسمی شمارۀ (
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  »  خاصهای نحوه نامگذاری روزها و مناسبت« نامه  آیین .1
، براسـاس مـصوبه مـورخ    24/6/1388 مورخ 648شورای عالی انقالب فرهنگی در جلسه   

» هـای خـاص     نحوه نامگذاری روزها و مناسبت    « نامه     شورای فرهنگ عمومی آیین    9/4/1388
  :را به شرح ذیل تصویب نمود

هـای هویـت ملـی        های خاص، تقویت مؤلفـه      ـ هدف از نامگذاری روزها و مناسبت      1ماده
ها و تحکـیم پیونـدهای دینـی، فرهنگـی، اجتمـاعی،              ها، ارزش   انیان و بزرگداشت شخصیت   ایر

  .سیاسی، اقتصادی و علمی در جامعه است
  :شود های خاص به دو دسته ذیل تقسیم می ـ روزها و مناسبت2ماده
  ).های ملی ـ اسالمی مناسبت(» متن تقویم« های مندرج در  مناسبت) الف
  ).های صنفی ـ سازمانی مناسبت(» ضمیمه تقویم« ر های مندرج د مناسبت) ب

شـود کـه      هایی اطالق مـی     های مندرج در متن تقویم به مناسبت        ـ روزها و مناسبت   3ماده
  :های زیر باشد دارای حداقل یکی از ویژگی

برای تمام قشرهای مختلف جامعه مهم و تأثیرگـذار بـوده و از دیـدگاه همـه ملـت                   ) الف
  .ارزشمند و معتبر باشد

همه مناطق کشور، آن مناسبت را با خود مرتبط بدانند و اهمیت آن منحصر بـه یـک                  ) ب
  .منطقه جغرافیایی خاص نباشد

  .های هویت ملی ایرانیان باشد کننده حداقل یکی از مؤلفه تقویت) ج
های فوق نباشند، در ضـمیمه تقـویم آورده    هایی که دارای ویژگی     ـ روزها و مناسبت   4ماده

  .شود می
 ـ پیـشنهاد نامگـذاری، کـاهش، افـزایش و یـا هرگونـه تغییـر و اصـالح روزهـا و           5هماد
بــه ) اعــم از حقیقــی و حقــوقی  (هــای خــاص از ســوی اشــخاص مختلــف      مناســبت

شود و پس از بررسی و تصویب در آن شـورا بـه تأییـد شـورای                   عمومی ارائه می    فرهنگ  شورای



       آبان ماه-ماهنامۀ ویژۀ قوانین و مقررات /100
 

 

ت خاص، حسب مورد در متن یا ضـمیمه          روز و مناسب   وانعالی انقالب فرهنگی رسیده و به عن      
  .شود تقویم درج می

کننـد، موظفنـد روزهـا و      ـ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که تقـویم منتـشر مـی    6ماده
های مصوب شورای عالی انقالب فرهنگی را حسب مورد در متن یا ضمیمه تقویم درج                 مناسبت
  .نمایند

 شـورای عـالی     24/6/1388 مـورخ    648 ماده در جلسه     7نامه مشتمل بر      ـ این آیین  7ماده
  .انقالب فرهنگی به تصویب رسید

  )6/8/1388 مورخ 18835 روزنامۀ رسمی شمارۀ نقل از (
  
  »  هجری شمسی1389های جدید تقویم سال  تعیین مناسبت« ماده واحده . 2

، بنـا بـه مـصوبه مـورخ         24/6/1388 مـورخ    648شورای عالی انقالب فرهنگی در جلسه       
 1389های جدید تقویم سـال   تعیین مناسبت « ی فرهنگ عمومی، ماده واحده       شورا 6/5/1388

  :را به شرح ذیل تصویب نمود» شمسی هجری
 هجـری ـ   1389های جدید ذیل، برای درج در متن تقویم سـال   ماده واحده ـ مناسبت « 

  :شوند شمسی تعیین می
  ). فضاروز پرتاب ماهواره ملی امید به( بهمن 14ـ روز فناوری فضایی ـ 1
  . ذیقعده6ـ ) ع(ـ روز بزرگداشت حضرت احمدبن موسی شاهچراغ 2
 1373عاشـورای  ( خـرداد  30ـ شهـادت زائران حرم رضوی به دست ایـادی آمــریکا ـ    3
  ).شمسی
  . رجب15المقدس به مکه معظمه ـ  ـ تغییر قبله مسلمین از بیت4
  .») شمسی1357 رمضان 19( شهریور 2 ـ سالروز شهادت سیدعلی اندرزگو ـ 5

  )6/8/1388 مورخ 18835 روزنامۀ رسمی شمارۀ نقل از (
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ی  ماره  ده از   ذف  رد  و ی   آبان ات  ۀ ر  س  ماه روز

های ویژۀ قوانین و مقررات روزنامه رسد مواردی از شمارهبه نظر می:توجه 
لذا از درج آن در این .  ماه برای مخاطبین کاربرد نداردآبانرسمی در 

ماهنامه خودداری شده است و در صورت درخواست هر یک از موارد حذف 
  .شده، متن کامل آن برای متقاضی، ارسال خواهد شد
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  3/8/1388 مورخ 18832موارد حذف شده از روزنامۀ رسمی    ردیف

   کل کشور1388ال ماده واحده قانون بودجه س) 6(بند )  ه(نامه اجرایی جزء  آیین1
  نامه تضمینی برای معامالت دولتی   آیین) 5(ماده » د« ره به بند الحاق یک تبص2

نامه در خصوص الحاق اعضای جدید به کمیسیونهای اقتصاد، امور اجتماعی و دولت  تصویب3
  الکترونیک، لوایح و زیربنایی، صنعت و محیط زیست هیئت دولت 

  نامه در خصوص تشکیل کارگروه کنترل بازار  تصویب4
  امه در خصوص تعیین آقای قهرمان رشید به عنوان استاندار خراسان جنوبی ن تصویب5
  زاده به عنوان استاندار استان آذربایجان غربی نامه در خصوص تعیین آقای وحید جالل تصویب6

نامه در خصوص تعیین نمایندگان ویژه رییس جمهور در مورد تشخیص و موافقت با واردات  تصویب7
  باشند نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات نمی آیین) 38( بندهای ماده کاالهایی که مشمول

نامه در خصوص تفویض اختیارات هیئت وزیران درخصوص تعیین قیمت خرید تضمینی  تصویب8
  جمهور  محصوالت کشاورزی به کارگروهی به عنوان نمایندگان ویژه رییس

  عه وزارت مسکن و شهرسازی نامه در خصوص حذف شرکتهای زیرمجمو تصویب9
  نامه در خصوص لغو عوارض صادرات گندم و آرد تصویب10
  نامه درخصوص تشکیل کارگروه حمایت از تولید  تصویب11
  گذاری طرح حرمین مطهر   اساسنامه صندوق سرمایه) 18(االثرشدن ماده  نامه درخصوص ملغی تصویب12

  
  6/8/1388 مورخ 18835موارد حذف شده از روزنامۀ رسمی    ردیف

  نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده اصالح آیین1

ریال معادل سقف ) 5,000,000,000,000(نامه درخصوص انتقال مبلغ پنج هزار میلیارد  تصویب2
  تسهیالت مصوب برای شرکت خدمات حمایتی کشاورزی    

ی و بیولوژی باروری و پنجمین المللی پزشک نامه درخصوص برگزاری دهمین گردهمایی بین تصویب3
  المللی فناوری سلولهای بنیادی  گردهمایی بین

  تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر کامیاران  4
  »  الدین اسدآبادی موافقت با اصل تأسیس بنیاد علمی و فرهنگی سیدجمال« ماده واحده 5
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  زی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر اراکمصوبه شورای عالی شهرسا6
  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر شیراز 7

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص قرار گرفتن شهرک سلمان فارسی خارج 8
  از حریم شهر رامهرمز  

  یران درخصوص طرح جامع شهر چهاردانگه مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ا9
  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر کاشان 10

  
  

  10/8/1388مورخ 18838موارد حذف شده از روزنامۀ رسمی    ردیف

ریـالی و   (الوصـول مؤسـسات اعتبـاری         نامه وصول مطالبات سررسـید گذشـته، معـوق و مـشکوک             آیین1
  )  ارزی

   کل کشور 1388ماده واحده قانون بودجه سال » 6«بند » هـ« نامه اجرایی جزء  اصالح آیین2
  نامه مدیریت حمل ونقل بار و مسافر در شهر و حومه   اصالح آیین3

تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه موضـوع  ) 127(ماده » ب«نامه اجرایی بند  آیین) 8(الحاق تبصره به ماده     4
   و فرهنگی جمهوری اسالمی ایراناجتماعیون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،  قان) 29(ماده 

  های معظم شهدا  نامه در خصوص اعطاء نشان دولتی درجه سوم ایثار به خانواده تصویب5

6
جمهور جهت انجام  نامه در خصوص تشکیل کارگروهی به عنوان نمایندگان ویژه رییس تصویب

 زمین، مسکن و مستغالت، ی دولت در کلیه امور مربوط به امالکوظایف، اختیارات و مسئولیتها
  ساختمان

  قلم محصوالت کشاورزی) 26(نامه در خصوص تعیین سود بازرگانی   تصویب7

» آقای ابراهیم عزیـزی   « یا  » ریزی و نظارت راهبردی     معاون برنامه « نامه در خصوص جایگزینی       تصویب8
   برحسب مورد در مصوبات هیئت وزیران»راهبردیریزی و نظارت  ابراهیم عزیزی ـ معاون برنامه« یا 

  نامه درخصوص اصالحات تقسیماتی در استان چهارمحال و بختیاری   تصویب9

نامه درخصوص الحاق نقاط جمعیتی از دهـستان گرمـادوز بخـش خـداآفرین شهرسـتان کلیبـر                    تصویب10
   اردبیلاستانآباد   رساستان آذربایجان شرقی به دهستان اصالندوز شهرستان پا
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مرکز بخـش خبوشـان از توابـع شهرسـتان فـاروج در           » تیتکانلو«نامه درخصوص تبدیل روستای       تصویب11
  استان خراسان شمالی به شهر

از توابع دهستان لولمان بخش کوچـصفهان شهرسـتان         » لولمان«نامه درخصوص تبدیل روستای       تصویب12
  رشت در استان گیالن به شهر 

  امه درخصوص تعیین آقای عباس رهی به عنوان استاندار استان سمنان  ن تصویب13
  

  13/8/1388 مورخ 18841موارد حذف شده از روزنامۀ رسمی    ردیف
  آهن  های راه و راه های دولتی و غیردولتی در فعالیت نامه اجرایی سهم بهینه بخش آیین1

اهنگی فیمـابین سـازمانهای منـاطق آزاد        نامه در خصوص تشکیل شورایی بـه منظـور ایجـاد همـ              تصویب2
  تجاری ـ صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسالمی ایران 

  قانون موافقتنامه تجارت ترجیحی بین جمهوری اسالمی ایران و بوسنی و هرزگوین 3
  
  

  16/8/1388 مورخ 18843موارد حذف شده از روزنامۀ رسمی    ردیف
  تحول و ارتقاء علوم انسانینامه تشکیل شورای تخصصی  آیین1

مرکز بخش فـورگ از توابـع شهرسـتان داراب در           » دوبرجی« نامه در خصوص تبدیل روستای        تصویب2
  استان فارس به شهر 

  ارزش فوب به عنوان سود بازرگانی سیگارهای وارداتی %) 20(نامه درخصوص بیست درصد  تصویب3

رنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری        قانون ب ) 4(قانون الحاق یک تبصره به ماده       4
  اسالمی ایران

  » های جمهوری اسالمی ایران اصالح موادی از اساسنامه فرهنگستان« مصوبه 5
  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ناحیه جنوب  6
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  18/8/1388  مورخ18845موارد حذف شده از روزنامۀ رسمی    ردیف

جمهور در خصوص تعیین سهمیه بنزین خودروهـا بـرای ماههـای آبـان و                تصمیم نمایندگان ویژه رییس   1
   1388آذر سال 

نامه در خصوص تعیین آقای علی نیکـزاد وزیـر مـسکن و شهرسـازی بـه عنـوان نماینـده ویـژه                         تصویب2
  » اجرای طرح احداث مصالی تهران« جمهور برای  رییس

ه درخصوص تشکیل کارگروهی بامسؤولیت وزیر راه و ترابری برای اعمال اختیارات هیئت             نام  تصویب3
  وزیران درخصوص آزادراه تهران ـ شمال 

نامه درخصوص تشکیل کارگروهی بـه منظـور سـاماندهی، همـاهنگی و توسـعه و تـشویق امـر                      تصویب4
  ) ترانزیت(خدمات عبور کاال از کشور 

5
آقای احمد وحیـدی وزیـر دفـاع و پـشتیبانی نیروهـای مـسلح بـه عنـوان                   نامه درخصوص تعیین      تصویب

روبی و سرعت بخشیدن به پاکـسازی          مین باجمهور به منظور ساماندهی امور مرتبط           نماینده ویژه رییس  
  میدانهای مین در مناطق آلوده

 حمل و نقـل     نامه درخصوص تعیین سازمان هواپیمایی کشوری به عنوان نماینده دولت در امور             تصویب6
  هوایی و فرودگاههای کشور 

  ها  های فرهنگی ـ تبلیغاتی در امر واگذاری  فعالیت نامه نظام7

تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص الحاق اراضی به محدوده شـهر آبـش        8
  احمد 

  تیران  تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر 9
  تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر خوانسار10
  تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر داران 11
  تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر دهاقان12
  لی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر فریدونشهر تنفیذ مصوبه شورای عا13
  تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر نطنز14
  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر کاشان 15
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  20/8/1388مورخ 18847موارد حذف شده از روزنامۀ رسمی    ردیف

جمهور در خصوص تعیین قیمت خرید تـضمینی محـصوالت کـشاورزی              تصمیم نمایندگان ویژه رییس   1
   1388 ـ 1389برای سال ) زراعی(

ــصویب2 ــان شــرکت ملــی پخــش      ت ــرای اســتقرار کارکن ــه در خــصوص احــداث شــش ســاختمان ب نام
  های نفتی ایران  فرآورده

  ان مرکزی تعاون روستایی نامه در خصوص افزایش سقف مجاز تسهیالت سازم تصویب3

نامه در خصوص برقـراری مقـررات لغـو روادیـد یکطرفـه بـرای ورود اتبـاع کـشور جمهـوری                      تصویب4
  به جمهوری اسالمی ایران ) شامل نخجوان(آذربایجان 

    1388ای داخلی در سال  نامه در خصوص تعیین آفات و بیماریهای عمومی و قرنطینه تصویب5

آالت سنگین راهسازی و کـشاورزی کـه          قلم ماشین ) 20( تعیین سود بازرگانی     نامه درخصوص   تصویب6
  شوند در حال حاضر در داخل کشور تولید می

7
قانون اساسـی در خـصوص      ) 44(تصویب نامه شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم            

به عنوان یـک سیاسـت و   احراز و پایش اهلیت مدیریتی در واگذاری سهام و شرکتهای مورد واگذاری       
   خط مشی کلی

هـای   های اجرایی برای تحقـق اهـداف سیاسـت    مشی ها و خط عالی در مورد سیاست  نامه شورای   تصویب8
   قانون اساسی44کلی اصل 
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  24/8/1388مورخ 18850موارد حذف شده از روزنامۀ رسمی    ردیف

المللی مدیریت منـابع انـسانی در صـنعت           نامه درخصوص برگزاری چهاردهمین گردهمایی بین       تصویب1
  نفت 

  نامه درخصوص تعیین آقای حسین هاشمی تختی به عنوان استاندار استان هرمزگان  تصویب2
  اندار استان فارس کرمانی به عنوان است اله احمدزاده نامه درخصوص تعیین آقای روح تصویب3
  اکبر طاهایی به عنوان استاندار استان مازندران  نامه درخصوص تعیین آقای سیدعلی تصویب4

  



       آبان ماه-ماهنامۀ ویژۀ قوانین و مقررات /110
 

 

 
  27/8/1388مورخ 18853موارد حذف شده از روزنامۀ رسمی    ردیف

نامه درخصوص تبدیل روستای جهلو مرکز بخش زرآباد در تابعیـت شهرسـتان چابهـار                 اصالح تصویب 1
  ستان و بلوچستان به شهر استان سی

  سفیدی به عنوان استاندار استان کرمانشاه  گل نامه در خصوص تعیین آقای سید دادوش هاشمی تصویب2

ای بنیاد مـسکن،      های سرمایه   نامه در خصوص نحوه تخصیص اعتبارات طرحهای تملک دارایی          تصویب3
  های یاد شدهحبه عنوان هزینه خدمات مدیریت طر... حمل و نقل ریلی، شرکت 

  نامه درخصوص تعیین آقای احمد عجم به عنوان استاندار استان قزوین  تصویب4
  عنوان استاندار استان گلستان  نامه درخصوص تعیین آقای جواد قناعت به تصویب5

  
  30/8/1388مورخ 18855موارد حذف شده از روزنامۀ رسمی     ردیف

 و کـارگروه تخصـصی      5ران در خـصوص کمیـسیون مـاده       مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ای      1
  مسکن و شهرسازی استانها

  شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر اسالمشهر  عالی مصوبه شورای2



 111/ نظرخواهی

  

ی و   ا 
 قصد دارد در قوۀ قضائیهرساند معاونت آموزش محترم میو حقوقدانان به استحضار قضات 

طبین از قوانین و مقررات و ایجاد سرعت و سهولت در این امر و راستای ارتقای سطح آگاهی مخا
امر قضاوت مورد نیاز در  شدن نگهداری و آرشیو آن، هر ماه قوانین و مقرراتی را که به نحوی نآسا

برای تشخیص میزان ضرورت این امر نظرات شما عزیزان معیار . است، به صورت ماهنامه منتشر کند
  :های زیر را به یکی از سه طریق زیر منعکس فرماییدسخ پرسشاست لذا انتظار دارد پا

 معاونت – قوۀ قضائیه ساختمان شماره سه – نبش خیابان سمیه – خیابان حافظ -تهران: الف 
   اداره کل برنامه ریزی و تدوین متون آموزشی–آموزش 
   Tadvin_motoon@yahoo.comپست الکترونیکی : ب 
  021 – 88919418نمابر : ج 
  .کنداین ویژه نامه نیاز شما را در خصوص اطالع یابی از تغییرات قوانین و مقررات تأمین می -1

     تا حدودی موافقم    موافقم     کامالً موافقم 
 و دسته بندی قوانین و مقررات در این ویژه نامه مناسب بوده و موجب سهولت بویبنحوه ت – 2

  .شودو سرعت یافتن مطالب می
     تا حدودی موافقم    موافقم     افقم کامالً مو

اطالع رسانی تغییرات قوانین و مقررات از طریق این ویژه نامه مناسب تر از دریافت روزنامه  – 3
  .رسمی به شیوه معمول است

     تا حدودی موافقم    موافقم     کامالً موافقم 
امه مناسب تر از مراجعه به اطالع رسانی تغییرات قوانین و مقررات از طریق این ویژه ن – 4
  .های مربوط استسایت

     تا حدودی موافقم    موافقم     کامالً موافقم 
  . سایر نظرات و پیشنهادهای خود را مرقوم فرمایید- 5
 

 


