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  هاديال  اهللاِسمِبِ

  ».كندو خدا هر كس را بخواهد، به راه مستقيم هدايت مي... واهللاُ يهدي من يشاء الي صراط مستقيمٍ؛ ... «
   »213 ةيآ) 2( بقره ةسور«

ِن بـاب  و و  ضای ر د و  ا ر د ت  و رف  ی آدم ر ا نان ر   د  و د ـنا و   ـ ـ اـ ا ـ ـ خ ا ا ـا تش ی  ت و از  ـر حک اـ  ـ

د ون  ت، ر را ت  پ و ر ف   وجاج و ا م  از ا ه  اچاو ر  ر ا   .اا

م  ای رب  م    و  ر ق  ار   و  ! ح دی   امام    سه ا    وز   -المع وز   ا الد   سـا ت  ـی  مـان    -ـ او ود و  ده   و م   ـ از  ـ

م د و  د  ق  م؛  ال ن پاک با ـد ـ ا ا ودی! ی ) 51آيـة  ) 5(سـورة مائـده   (» وم الظالمينإنَّ اهللاَ اليهدي الق «:ـ 

م ن یا رب و یا    .ّآ

ه  باب  اماو...  ند  ی ن  ت  یش   : ضا
ی :کمی ضا قام  قامات  ی    ید ،    دعاوی،  ر رش  ل اکایات و  سا ی   و با  وعا و ل و  ـ  سا ن  خ  د  پا و ی  و  ـرو آ ـ ـ ـ

و و ت  ر ن و  و وعات   و ن  ام  ا آ تحک شده ا ن  ص یا   .  

ن   از قامات آن  :ومد ی  دور ا روزگار ن  ا  ب  یا و ن   ا  ن  حکـم  و    سأ آ  وع    آ  م    ـو ع  حکـ  تـاری ،      اد  ر

د یاری   والت  ف  ء    ضارب آر ه  و  ل د عا  ، د ود از  با  ابارت  ا ی   .ی

جاد   زمان از  :وم وزش   ا قات عاو آ تار      و  ن  دید سا ه،  ضا وۀ  آ  ـ ضارب،   و ـلعا  و   ـ و    ـ  ـجـا ای 

م  د   ه  ی«اآر ضا ت  ن » ش ار ن    ج  تـا ون  ود و   ی  د و  ه ای ا  ت و ر ت  ھاد و  ود  ار   ا ا ـا آ ـ ـ

ن  ند خ و    تدجلؤال و پا ده ا   . چاپ 
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و:ھارم ی  ی،  ضا ی  ت  دید ش ل ،١ا ی  ول رد ی و جا  و ـدود     ه  ذ و ای   سـال  ت ؛   ه ا ًایا ـ ـ

ی ٨٥٠  ضا وزۀ  ر      ت ور را ی ش  ضا د ل    ن      ـدود آ  ه  ٢٥٠٠    ـ ر  ج ا   ل  ٢٠٠٠ از     وـ و ح  ـ ا ـده ـ

ه  ر  ی  ر ورد  تاو    .ا

م ور :پ د  مارۀ      ھما د ه « جاری  ل سا ماه  ا  ن ۀ  و ت  و  او م(» ار ھارد ۀ   )ھمارۀ  ه  و ن و ـد، ا ـوم  ـ

الع  ی  طا ی      رسا ت  ی ش ز  ا ر ضا ر   ت  اھده د م  د    ا ر م  ـمارۀ  از  ا د قـد ن ر  ن  دیـد ی از  نـده  اآ آ ـ

م؛ إن شاء اهّلل ن    .ر
  

ل    وری 

ت ر ن و  و ۀ  ه  ارد و   ا

١/٩/١٣٨٩ 

  

                                                 
هاي قضايي است و تلميحي است به كتابي با همين عنوان در موضـوع اصـول فقـه از     ساختار نوين و مدون نشست ،منظور. 1

 .ر كرسي قضاوت در بيروت نشسته استبعالمه محمد جواد مغنيه كه روزگاري 



  

  

  :ش اول

  

وراو س  وب  ان  الیج   یس ا
  
  
  
  





  

  1386 مصوب كشوري خدمات مديريت قانون) 106 (ماده به تبصره يك الحاق قانون. 1
 8/7/1386 مصوب كشوري خدمات مديريت قانون )106( ماده به زير تبصره ـ واحده ماده
 :شود مي اضافه

 بازنشستگي و بيمه نظر از كه قانون اين مشمول اجرائي دستگاههاي كارمندان ـ تبصره
 مزاياي از قانون اين تصويب از قبل و هستند اجتماعي تأمين صندوق مقررات تابع

 سهم از اعم مربوطه كسور توانند مي است شده برداشت بازنشستگي كسور آنان غيرمستمر
 تقاضا حسب يا و نمايند دريافت اجتماعي تأمين صندوق از يكجا را كارفرما و كارمند
 حقوق در احتساب قابل كسور، پرداخت سالهاي نسبت به مربوط، مقررات مطابق

 توسعه معاونت سوي از تبصره اين اجرائي دستورالعمل. بود خواهد آنان بازنشستگي
 خواهد ابالغ و تهيه اجتماعي تأمين و رفاه وزارت هماهنگي با انساني  سرمايه و مديريت

 .شد
 مهرماه ششم مورخ شنبه سه روز علني جلسه در واحده ماده بر مشتمل فوق قانون
 به 14/7/1389 تاريخ در و تصويب اسالمي شوراي مجلس نه و هشتاد و سيصد و يكهزار
 .رسيد نگهبان شوراي تأييد

  )12/8/1389 مورخ 19131 شمارةي رسم روزنامة از نقل(
 

 قانون« به الحاقي) 4 (تبصره و واحده ماده صدر موضوع اسالمي شوراي مجلس يسرئ نظريه. 2
 جمهوري اساسي قانون)  138 (هشتم و سي و يكصد و) 85 (پنجم و هشتاد اصول اجراء نحوه

 »ايران اسالمي

  25/8/1389                                                                   ب/هـ55639شماره
 نژاد احمدي دكتر آقاي نابج

 ايران اسالمي جمهوري محترم رياست
   مورخ 54017/44585 شماره به وزيران محترم هيأت نامه ويبـتص رونوشت به تـبازگش
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 اعالم و ها بررسي متعاقب ذيالً ،»1389 سال حقوق ضرايب تعيين« موضوع ،9/3/1389
 ماده صدر به مستنداً و» انينقو با دولت مصوبات تطبيق و بررسي هيأت« مقدماتي نظر

 و يكصد و) 85 (پنجم و هشتاد اصول اجراء نحوة قانون« به الحاقي) 4 (تبصره و واحده
 ماده و» بعـدي اصالحات و ايران اسالمي جمهوري اساسي قانون) 138 (هـشتم و سي

 مهلت در الزم اقدام جهت قطعي نظر اعالم متضمن مراتب آن، اجرائي نامه آئين) 10(
 يك انقضاي از پس است بديهي. گردد مي ابالغ جانب اين به نتيجه اعالم و قانوني مقرّر
 االثر ملغي است گرفته قرار ايراد مورد كه مصوبه از بخش آن قانون، در مقرّر مهلت هفته
 .بود خواهد

 خدمات مديريت قانون) 68 (ماده) 9 (بند در مندرج مستثنيات از نظر قطع با ـ1« 
 پرداخت قابل مبالغ مجموع« بند، همين مياني پاراگراف موجب به 1386 وبمص كشوري
 و ثابت حقوق%) 50 (حداكثر از نبايد كارمندان از يك هر به كار اضافه عنوان تحت
 پرداخت تجويز« بر مبني نامه تصويب) 11 (بند عليهذا» .نمايد تجاوز وي هاي العاده فوق
 عدم به مشروط دستگاه 1387 سال عملكرد ميزان به كثرحدا... ساعتي كار اضافه العاده فوق
 متضمن عبارت، اطالق چون» سال همان نامه موافقت در منظورشده اعتبار سقف از تجاوز
 با ـ2. است قانون با مغاير خواهدبود كارمند هر براي شده تعيين سقف حداكثر از تجاوز
 االجراء الزم بر مبني كشور، كل 1388 سال بودجه قانون) 11 (بند از» ب« جزء به عنايت
 تاريخ از مذكور، قانون) 68 (ماده جمله از كشوري خدمات مديريت قانون دهم فصل بودن

 حيث از نامه تصويب) 11 (بند ،االجراء الزم مصوب قانون وجود با بنابراين ،1/1/1388
 كشوري، ماتخد مديريت قانون شدن االجراء الزم تاريخ از قبل كه اي رويه به استناد
 ».است قانون با مغاير است، بوده متعارف و جاري

   علي الريجاني-رئيس مجلس شوراي اسالمي

 )25/8/1389 مورخ 19142 شمارةي رسم روزنامة از نقل(
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   هاهياصالح. 3
 و 3/8/1389-49857، 3/8/1389-49855هاي به شماره نظر به اينكه برابر نامه )الف

ره كل اسناد و تنقيح قوانين مجلس شوراي اسالمي در  معاونت ادا49865-3/8/1389
انتشار قوانين اشتباهاتي صورت پذيرفته ضمن عذرخواهي موارد اصالحي به شرح ذيل 

  :گردداعالم مي
مندرج در روزنامه رسمي  1»قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطالعات« در چاپ -1

  :14/11/1388-18915كشور به شماره 
و قبل از » يا«بعد از كلمه » 17«بند چهارم ماده » د«رديف » 1«بصره  در سطر اول ت-

  .چاپ شده است» ديروز«كلمه » بروز«به جاي كلمه » خطرات«كلمه 
گذاري بين كشورهاي عضو قانون موافقتنامه تشويق و حمايت از سرمايه« در چاپ -2

-18899 مندرج در روزنامه رسمي كشور به شماره 2»اكو و پروتكل اصالحي آن
26/10/1388:  
گذاري بين كشورهاي عضو قانون موافقتنامه تشويق و حمايت از سرمايه« در عنوان -

و قبل از كلمه » بسم اهللا الرحمن الرحيم«بعد از عبارت » اكو و پروتكل اصالحي آن
  .اضافه چاپ شده است» قانون«كلمه » موافقتنامه«

، به »)گذارانسرمايه(« و قبل از كلمه »و«، بعد از حرف 9 ماده 1 در سطر سوم بند -
  .چاپ شده است» گذاريسرمايه«كلمه » گذارسرمايه«جاي كلمه 

اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالي در  قانون موافقتنامه« در چاپ -3
گذاري بين دولت جمهوري اسالمي ايران و دولت مورد مالياتهاي بر درآمد و سرمايه

  :25/9/1388-18875مندرج در روزنامه رسمي كشور به شماره  3»آذربايجانجمهوري 
                                                 

  .شود مراجعه مقررات و قوانين نامة ويژه 1388سال ماه بهمن شمارة 40 صفحة به. 1
  .شود مراجعه مقررات و قوانين نامة ويژه 1388سال ماهي د شمارة 16 صفحة به. 2
 .شود مراجعه مقررات و قوانين نامة ويژه 1388سال ماه آذر شمارة 15 صفحة به. 3
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و قبل از كلمه » مقدمه« پروتكل، بعد از كلمه 2 بند 4 در سطر اول پاراگراف -
  .از قلم افتاده است» و«، كلمه »بيست«

 )5/8/1389 مورخ 19125 شمارةي رسم روزنامة از نقل( 

  :توضيح ضروري روزنامه رسمي كشور )ب
 معاونت محترم 17/7/1389-ن/62/1131/03/6بر نامه شمارة رااصالحات جديد ب

 ستاد كل نيروهاي مسلح بمنظور درج و انتشار - اداره قوانين و امور حقوقي-انسانينيروي 
از قلم «، »اشتباه تحرير«ير ظاند و به رغم آنكه در متن اصالحيه عبارتي نارسال گرديده

 موارد اصالحي به شرح ذيل جديداً ارسال گرديد و قصور يا قيد گرديده تمامي» افتاده
ضمناً توجه خوانندگان عزيز را به نكته ضروري . باشدتقصيري متوجه اين مرجع نمي
  .نمايد جلب مي1)8( صفحه 27/12/1388-18948مندرج در روزنامه رسمي شمارة 

اسي، قاضي            در صورت اعتراض هر يك از طرفين دعوا به نظريه كارشن-13ماده 
كارشناسي نظامي و انتظامي ارجاع و نظريه آنان را كسب تواند موضوع را به هيأت مي

  .نمايد
 نحوه ارجاع به هيأت كارشناسي نظامي انتظامي جز در مواردي كه در اين -تبصره

دستورالعمل تصريح شده است، بر اساس قوانين و مقررات مربوط به كارشناسان رسمي 
  .تري خواهد بوددادگس

  : دستمزد كارشناسان-فصل سوم
دادگاه به تناسب كميت و كيفيت كار و تخصص و تجربه كارشناسان و با  -14ماده 

  .كندهاي كارشناسي اقدام به تعيين دستمزد ميهاي مربوط به هزينهتوجه به تعرفه
  ي كه قرار واردـي است و در مـده متقاضـمزد كارشناسي به عهـت دستـ پرداخ-15ماده 

                                                 
 1388 اسـفندماه  شـمارة  44 صـفحة  در» مـسلح ي  روهاين ميجرا مجازات انونق 133 ماده تبصره دستورالعمل «كامل متن. 1
  .است شده درج نامه ژهيو نيا) 9 شماره(



 17/ قوانين مصوب مجلس شوراي اسالمي : بخش اول

 

كارشناسي به نظر دادگاه باشد و دادگاه نيز نتواند بدون انجام كارشناسي انشاء رأي نمايد 
  .دهنده استبه عهده يگان گزارش

دهنده درخصوص پرداخت دستمزد كارشناسي، بر اساس مفاد  يگان گزارش-تبصره
ربوط به نيروهاي هاي مهاي كارشناسي پروندهنحوه تأمين هزينه«مندرج در دستورالعمل 

 عمل خواهد 23/2/1383ط مورخ /3/2015ايالغي به شماره » مسلح در محاكم قضايي
  .نمود

 پس از تعيين دستمزد كارشناسي توسط دادگاه و اعالم كتبي آن، دستمزد از -16ماده 
دهنده ظرف مدت يك هفته در شماره حسابي كه سازمان طرف متقاضي و يا يگان گزارش

گردد تا بعد از انجام كارشناسي و تسليم نتيجه به دادگاه به كند توديع مييقضايي تعيين م
  .كارشناس پرداخت شود

 به تشخيص دادگاه مهلت پرداخت دستمزد تا يك هفته ديگر قابل تمديد خواهد -تبصره
  .بود

  : شرايط كارشناس امور نظامي و انتظامي-فصل چهارم
مل عالوه بر وثاقت بايد داراي شرايط زير  كارشناسان مشمول اين دستورالع-17ماده 
  :باشند
  . شاغل يا بازنشسته نيروهاي مسلح-الف
 توانايي جسمي و سالمت روحي و رواني براي رشته مورد نظر به تأييد پزشكان -ب

  .نيروهاي مسلح
  . نداشتن سابقه محكوميت كيفري در جرايم عمدي-ج
باطي در نيروهاي مسلح ضبه تخلفات انهاي رسيدگي باطي از هيأتض نداشتن تنبيه ان-د

  . اين دستورالعمل22ماده » ب«مذكور در بند 
  )9/8/1389 مورخ 19128 شمارةي رسم روزنامة از نقل( 
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 معاونت اداره كل اسناد و تنقيح 9/8/1389-51941نظر به اينكه برابر نامه شماره  )ج
مكاري بين دولت جمهوري هقانون موافقتنامه «قوانين مجلس شوراي اسالمي در انتشار 

اسالمي ايران و دولت جمهوري اسالمي افغانستان در عرصه مبارزه با مواد مخدر، جرايم 
 6/11/1388-18908مندرج در روزنامه رسمي كشور به شماره  1»يافته و تروريزممانزسا

  :گردداشتباهاتي صورت پذيرفته ضمن عذرخواهي موارد اصالحي به شرح زير اعالم مي
، به »تروريستي«و قبل از كلمه » فعاليتهاي«، بعد از كلمه 2 ماده 2ر سطر دوم بند  د-

  .چاپ شده است» گروهي«كلمه » گروههاي«جاي كلمه 
و قبل از كلمه » هايكنوانسيون«، بعد از كلمه 3 ماده 1 در سطر دوم پاراگراف -

  .ستچاپ شده ا» المللبين«كلمه » الملليبين«به جاي كلمه » مربوطه«
، كلمه »گروههاي«و قبل از كلمه » موضوع«، بعد از كلمه 7بند ج ماده  در سطر سوم -

  .بايد حذف شود» كار«
  )12/8/1389 مورخ 19131 شمارةي رسم روزنامة از نقل( 

                                                 
 .شود مراجعه مقررات و قوانين نامة ويژه 1388سال ماه بهمن شمارة 15 صفحة به. 1



  

  

  :دومش 

  

یأت  ی  ی اآر و ریع  د اد ن  و اد   اا
  
  





  

 فاضالب دفع و مصرفي بهاي آب نرخ تغيير اداري عدالت ديوان عمومي هيأت 210-209 شماره رأي
 اقدام آن پرداخت به نسبت دوره پايان  از قبل يا حساب صورت در مقرر مهلت از بعد كه مشتركيني

 .دباش مي نيرو وزارت اختيارات حدود از خارج و قانون خالف نمايند،
   8/6/1389: تاريخ

  210 ـ209: دادنامه شماره

 85/853 و 83/330: پرونده كالسه

 .اداري عدالت ديوان عمومي هيأت: رسيدگي رجعم

 .سروري محمود سيد ـ2 روا سعيد ـ1 آقايان: شكات

 ضوابط و عملياتي نامه آيين ،4ـ23ـ2 و 4ـ32ـ1 رديف ابطال: خواسته و شكايت موضوع
 .فاضالب و آب هاي تعرفه عمومي

 بندهاي د،ان داشته اشعار تقديمي جداگانه هاي دادخواست موجب به شكات: گردشكار
 مصوب فاضالب و آب هاي تعرفه عمومي شرايط و عملياتي نامه آيين 4ـ23ـ2 و 4ـ32ـ1

 :بر مبني نيرو وزير 10/6/1375

 مهلت از بعد كه مشتركيني فاضالب دفع كارمزد و مصرفي آب بهاي نرخ: 4ـ32ـ1 بند«
 واهانخ كه مشتركيني يا و نمايند اقدام آن پرداخت به نسبت حساب صورت در مقرر

 به باشند مصرف دوره انتهاي از قبل فاضالب دفع كارمزد و مصرفي آب بهاي پرداخت
 ضرب دوره هر ازاء به تعجيل براي 96/0 و تأخير براي 04/1 معادل ضرايبي در ترتيب
  و» .شد خواهد

 مالكان كليه و يكديگرند ملزوم و الزم فاضالب و آب انشعاب داشتن: 4ـ23ـ2 بند«
 ها دستگاه كه مدتي ظرف مكلفند فاضالب دفع و آوري جمع طرح محدوده رد واقع امالك

 فاضالب انشعاب نصب تقاضاي نمايند مي اعالن يا اخطار فاضالب و آب هاي شركت و
 صورت اين غير در. نمايند پرداخت را آن هزينه و تسليم مربوطه مرجع به را خود ملك
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 مجدد برقراري. بود خواهند امالك نهگو اين آب قطع به مجاز فاضالب و آب هاي شركت
 ».باشد مي آن هزينه پرداخت و فاضالب انشعاب نصب درخواست به موكول آب

 مصوبات ابطال خواهان و بوده شرع خالف و اساسي قانون اصول از تعدادي مغاير
 پشتيباني و مجلس امور حقوقي، معاون. اند گرديده فوق بندهاي شرح به عنه معترض
 1248 شماره به كه 1/9/1383 مورخ 410/49449 شماره اليحه موجب به نيرو وزارت
 4ـ32ـ1 بند در ـ1: داشته اشعار گرديده، عمومي هيأت دفتر ثبت ،2/9/1383 مورخ
 بها آب اوالً، زيرا. است نشده بيني پيش بها آب درصدي96 افزايش وجه هيچ به نامه آيين
 هيچ به و گردد مي تعيين سنواتي بودجه نقواني و سوم برنامه قانون 133 ماده اساس بر

 4ـ32ـ1 بند شاكي ادعاي برخالف ثانياً،. است نشده تعيين بها آب يادشده مصوبه در وجه
 درصد96 بحث 4ـ32ـ1 بند در ثالثاً،. ندارد آن به ارتباطي و نيست انشعاب حق به مربوط
 و اوالً بندهاي در و داده جلوه وارونه را آن شاكي كه نيست انشعاب حق يا بها آب افزايش

 گرديده مقرر بند اين در بلكه است نموده ذكر.. .و افزايش برابر دو دادخواست رابعاً
 انتهاي از قبل فاضالب دفع كارمزد و مصرفي آب بهاي پرداخت خواهان كه مشتركيني

 كارمزد و بها آب پرداخت خواهان مشتركيني چنانچه ديگر عبارت به باشند، مصرف دوره
 در بدهي ميزان نمايند اقدام پرداخت پيش صورت به و باشند مصرف از قبل فاضالب فعد

 هيچ ماده اين و نمايند مي دريافت تخفيف درصد 4 معادل و شده ضرب درصد 96 ضريب
 بودجه قانون البته نيست اظهارنظر قابل و ندارد ملت بانك جمله از ها بانك بهي ارتباط
 عمل اساس همان بر كه داده قرار حكم مورد را طياقسا انشعاب فروش جاري سال
 .شود مي

 هاي شبكه و سيساتأت ايجاد آور سرسام هاي هزينه به توجه با 4ـ23ـ2 بند در ـ2
 مشتركين كليه گرديده مقرر آب، مشتركين فاضالب ساماندهي لزوم و فاضالب آوري جمع
 شبكه از بهينه برداري بهره به نسبت تا نمايند اقدام فاضالب انشعاب اخذ به نسبت



 23/ آراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري  :بخش دوم

 

 و شود جلوگيري زيرزميني آبهاي خصوص به و زيست محيط آلودگي از و اقدام فاضالب
 از و رسيده تصويب به مقرراتي خصوص اين در مختلف قوانين در موضوع اهميت علت به

 هاي شركت به 1383 و 1382 هاي سال بودجه قانون 16 تبصره) د (و) ذ (بندهاي جمله
 هزينه و نمايد اقدام مشتركين كليه انشعاب وصل به نسبت شده داده اجازه بفاضال و آب
 آب هاي شركت به مقنن بنابراين. نمايد اخذ آنان قبوض در درج و اقساط صورت به را آن
 الزام اين و نمايد اقدام واحدها فاضالب انشعاب وصل به نسبت رأساً داده اجازه فاضالب و

 هيچ به شاكي توسط ابرازي مستند اينكه به نظر فوق راتبم به عنايت با. است قانوني
 از و احضار شاكي ابتدا دارد تقاضا لذا است، مجعول متني و نيست صحت بر مبتني وجه
 خود ميل به و گزينشي صورت به را دادخواست مستند متن چرا شود، خواسته توضيح وي

 مستند متن چون ثاني رد و كند شبهه القاء كه است كرده ارائه نحوي به و نوشته
 وجاهت عمومي هيأت در امر رسيدگي موضوع اين شدن روشن تا ندارد اصالت دادخواست

 موجب به نيز نگهبان محترم شوراي. دارد بدواً را موارد اين شدن روشن تقاضاي و ندارد
 ،7/10/1385مورخ 18802/30/85 و 1/12/1388مورخ 37439/30/88 شماره هاي نظريه
 بر مبني نامه آيين 4ـ32ـ1 و 4ـ23ـ2 بندهاي خصوص در را شورا معظم يفقها نظريه
 . است داشته اعالم را شرعي موازين با مغايرت عدم

 دادرسان و مستشاران و رؤسا حضور با فوق تاريخ در اداري عدالت ديوان عمومي هيأت
 به آراء تاكثري با مشاوره انجام و بررسي و بحث از پس و تشكيل ديوان شعب البدل علي
  .نمايد مي رأي صدور به مبادرت آتي شرح

 

 عمومي هيأت رأي

 18802/30/85 شماره هاي نامه موجب به نگهبان شوراي محترم دبير مقام قائم اوالً،
 معظم فقهاي داشته، اعالم 1/12/1388 مورخ 37439/30/88 شماره و 7/10/1385 مورخ

 هاي تعرفه عمومي ضوابط و عملياتي مهنا آيين 4ـ32ـ1 و 4ـ23ـ2 بندهاي نگهبان شوراي
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 از مذكور بندهاي لذا اند، نشناخته شرع موازين خالف را نيرو وزير مصوب فاضالب و آب
 مورد نامه آيين 4ـ23ـ2 بند اينكه به توجه با ثانياً،. باشند نمي ابطال قابل جهت اين

 با و باشد مي بفاضال و آب هاي شركت تشكيل قانون 15 ماده با منطبق دقيقاً اعتراض
 ثالثاً،. نگرديد تشخيص ابطال قابل و ندارد مغايرتي شاكي استناد مورد موضوعه قوانين
 هاي هزينه« 1369 مصوبه فاضالب و آب هاي شركت تشكيل قانون 9 ماده مطابق
 با شهرها فاضالب دفع و آوري جمع هاي هزينه و مشروب آب نرخ انشعاب، اشتراك

 پس و تهيه شركت عمومي مجمع توسط استهالك و برداري بهره هاي هزينه درنظرگرفتن
 نامه آيين 4ـ32ـ1 بند لذا» .شد خواهد وصول كنندگان مصرف از اقتصاد شوراي تصويب از

 مبني نيرو وزير 10/6/1375 مصوب فاضالب و آب هاي تعرفه عمومي شرايط و عملياتي
 در مقرر مهلت از بعد كه يمشتركين فاضالب دفع كارمزد و مصرفي آب بهاي نرخ«: بر

 بهاي پرداخت خواهان كه مشتركيني يا و نمايند اقدام آن پرداخت به نسبت حساب صورت
 ضرايبي در ترتيب به باشند مصرف دوره انتهاي از قبل فاضالب دفع كارمزد و مصرفي آب

 مغاير» .شد خواهد ضرب دوره هر ازاء به تعجيل براي 96/0 و تأخير براي 04/1 معادل
 آن اختيارات حدود از خارج آمره قاعده متضمن و بوده صدرالذكر قانون در مقرر ترتيبات

 بند به مستنداً عنه معترض نامه آيين 4ـ32ـ1 بند مذكور مراتب به بنا باشد، مي وزارتخانه
 .گردد مي ابطال اداري عدالت ديوان قانون 42 ماده و 19 ماده يك

 )9/8/1389 مورخ 19128 شمارةي رسم روزنامة از نقل(



  

  

  :ومش 

  

ی ضا تائات  ی ا ور یات      و 
  
  

  :توجه

ن    خا ت  رم از  ی      ود ی  او ء         ـور ی  ـا یـۀ  ـضا ی یـا  ور ل  ـ ره  ـ اد وه  ا ی  ـو ـ

ـد، ـضا ر یـار  د ـن  ر    د اه   ا ا ه  رآ ن ـۀ     و او ت   ارسـال و  ـ ار نـد   ـ ما وده    دیـد  ی         ور ــ  و  ـ

ود ج  ه   ود،  و ده  ص د ری  د ه  ل   ه   ن و خا ای  ا   .ا





  

  
  استفتائات قضايي:  الف

  ايجاد حق فسخ به لحاظ فقدان صفات موجود در نمونه مبيع: 7040استفتاء . 1
  :پرسش

 بـه  كـه  را مبيعي بايع است الزم آيا باشد، آمده عمل به نمونه وير از بيع كه صورتي در
 هـر  رسـيده  مشتري رؤيت به كه باشد اي  نمونه صفات تمام داراي دهد  مي تحويل مشتري

 و ماليـت  در كـه  صـفاتي  بـودن  دارا يا باشد نداشته دخالت مشتري رغبت و ماليت در چند
  كند؟ مي كفايت است دخيل رغبت

  

  :پاسخ
  گلپايگاني صافي اهللا لطف العظمي اهللا آيت

  . است فسخ حق موجب است مؤثر مشتري رغبت و ماليت در كه اوصافي فقدان
  ).ق .هـ 1429 القعده ذي 17(

  

  شيرازي مكارم ناصر العظمي اهللا آيت
 ضـرري  نبـودن  باشـد  نداشـته  جنس مرغوبيت در دخالتي هيچ صفات آن كه صورتي در
  . ندارد

)21/06/1387(  

  

  اردبيلي موسوي عبدالكريم سيد العظمي اهللا آيت
  .شود مي فسخ خيار موجب داشته نمونه كه نيز وصفي چنين فقدان ظاهراً

)10/10/1387(  
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  اختصاص حال شدن دين با موت، به دين مستقر: 7059استفتاء . 2
  :پرسش

 بهـا   اجاره مالك و منافع مالك طرف دو از يك هر اجاره عقد مجرد به كه اين به توجه با
  :بفرماييد شود، مي حال ديون تمام موت مجرد به كه اين به توجه با و شوند مي
 كنـد،   مـي  فوت ماه دو از پس و نموده اجاره سال يك مدت به را اي  خانه كه مستأجري 
  خير؟ يا گردد مي حال است نبرده انتفاع هنوز كه هايي ماه بهاي اجاره آيا

  
  :پاسخ

  آيت اهللا العظمي جعفر سبحاني
 مـوت . شـود   نمـي  حـال  اسـت  نكرده استفاده هنوز كه مدتي بهاي اجاره مستأجر موت با

 مـورد  اگر لذا و اجاره وجه مانند را مستقر غير ديون نه سازد  مي حال را مستقر ديون طرف،
  . ندارد را اجاره بهاي گرفتن حق طرف گردد ويران زلزله وسيله به اجاره

  )ق .هـ 1429 المعظم شعبان 25(

  

  سيستاني علي سيد العظمي اهللا آيت
  .گردد نمي حال

)10/10/1387(  

  

  شيرازي مكارم ناصر العظمي اهللا آيت
  . شود پرداخت جا يك كه باشند كرده قراردادي كه اين مگر شود نمي حال

)06/06/1387(  
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  حكم تعزير در صورت بازگرداندن مال مسروقه: 7087استفتاء . 3
  :پرسش

 را مـسروقه  مـال  منـه،  مـسروق  شكايت از قبل سارق گاههر فقها مشهور نظر اساس بر
  : بفرماييد شود، مي ساقط سرقت حد برگرداند وي به و دهد قرار مالك يد تحت
 و است جاري حكم اين نيز آن امثال و كالهبرداري اختالس، تعزيري، هاي  سرقت در آيا
  است؟ حدي سرقت مختص حكم اين يا شود مي منتفي تعزير

  
  :پاسخ

  )ره(بهجت تقي محمد العظمي هللا آيت
 شـرع  حـاكم  نظـر  بـه  تعزير وگرنه شود  مي ساقط است ثابت قطعيه اولويت كه مورد هر
  .است

)21/10/1387(  

  

  آيت اهللا العظمي جعفر سبحاني
 سـاقط  تعزير كند توبه و دهد پس را اموال بينه قيام از قبل تعزيري هاي  سرقت در هرگاه

  . است مخير حاكم شده ثابت راراق طريق از اگر البته شود مي
  )ق .هـ 1429 المعظم شعبان 22(

  

  گلپايگاني صافي اهللا لطف العظمي اهللا آيت
 نـزد  اسـت  آن ثبـوت  و توبه به موقوف باشد داشته تعزير كه موردي هر در تعزير سقوط
  .شرع حاكم

  )ق .هـ 1429 شعبان 12(
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  شيرازي مكارم ناصر العظمي اهللا آيت
  . شود مي ساقط تعزير باشد بوده او توبه نشانه امر اين و كند توبه سارق كه صورتي در

)19/05/1387(  
  

  اردبيلي موسوي عبدالكريم سيد العظمي اهللا آيت
  .كند حكم تواند مي بداند صالح او هچ هر است شرعي حاكم دست در تعزير اختيار

)21/10/1387(  
  

  همداني نوري حسين العظمي اهللا آيت
  .دارد حاكم نظر به بستگي زيرتع سؤال، فرض در

)29/06/1387(  

  

  طرفامكان اثبات زنا نسبت به يك: 7088استفتاء . 4
  :پرسش

 خـصوص  در اطالعـاتي  هيچ ولي كرده زنا مردي با كه كند اقرار بار چهار زني هرگاه. 1
 نافـذ  اقـرار  ايـن  آيا خير، يا دارد خارجي وجود مردي چنين آيا نباشد معلوم و ندهد مرد اين

  است؟
 مـرد  آن ولـي  داده زنـا  مـردي  بـه  زن فالن كه دهند شهادت عادل مرد چهار هرگاه. 2

 را جـرم  و اسـت  نافذ شهادت اين آيا نباشد، مرد آن شناسايي به قادر دادگاه و شده متواري
  كند؟ مي ثابت

  

  :پاسخ
  )ره(بهجت تقي محمد العظمي اهللا آيت

  .است نافذ بلي،. 1
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  .بله. 2
)21/10/1387(  

  

  ت اهللا العظمي جعفر سبحانيآي
 شـدن  ريختـه  بـه  حاضـر  بـسا  چـه  نكند مشخص را طرف ولو است مسموع زن اقرار. 1

  .سازد رها گناه بار از را خود خواهد مي ولي نيست او آبروي
  . است مسموع آنها شهادت. 2

  )ق .هـ 1429 المبارك رمضان 2(

  

  شيرازي مكارم ناصر العظمي اهللا آيت
  .است نافذ باشد مجلس چهار در جمله از شرعي شرايط واجد اقرار اين اگر. 1
  . است نافذ آري. 2

)29/04/1387(  

  

  اردبيلي موسوي عبدالكريم سيد العظمي اهللا آيت
  .شود مي ثابت حد باشد نداشته وجود او اقرار صحت عدم به اطمينان چنانچه. 1
 عـدم  بـه  اطمينـان  كـه  ايـن  مگر است نافذ عادل مرد چهار شهادت مذكور فرض در. 2

  .باشد داشته وجود آنان شهادت صحت
)21/10/1387(  

  

  هاي منصوصموضوعيت داشتن مجازات: 7089استفتاء . 5
  :پرسش

 شـدن  پيـدا  و اسـالمي  بـالد  در حتـي  طبـايع  تغييـر  مكان، و زمان مقتضيات به توجه با
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 و حـدود  فاهدا كه خارجي و داخلي سطح در جامعه قبول مورد و مناسب كيفري ابزارهاي
 اسـت؟  تغييـر  قابل قصاص و حدود در منصوص هاي  مجازات آيا كند،  مي تأمين را قصاص

  طريقيت؟ يا دارند موضوعيت منصوص هاي مجازات اين آيا ديگر عبارت به
  

  :پاسخ
  )ره(بهجت تقي محمد العظمي اهللا آيت

  .كند مي مالحظه شرع حاكم را مورد هر و است مشكل كلي ضابطه
) 21/10/1387(  

  

  آيت اهللا العظمي جعفر سبحاني
 هـو  االسـالم «) ع (اميرمؤمنـان  قـول  بـه  و است حد احكام مقابل در تسليم اسالم واقع
  .داد تغيير را منصوص اسالمي هاي مجازات توان نمي بنابراين »التسليم

  )ق .هـ 1429 االول ربيع 23 (

  

  شيرازي مكارم ناصر العظمي اهللا آيت
 مهمـي  مـشكالت  مكـان  و زمان شرايط اگر ولي دارد يتموضوع منصوص هاي  مجازات

  .كرد ايجاد آن در تغييراتي ثانوي عنوان به توان مي كند ايجاد
) 25/12/1386(  

  

  همداني نوري حسين العظمي اهللا آيت
 برخـي  اسـاس  بـر  توانـد   مـي  اسالمي حاكم ولي دارد موضوعيت منصوص هاي  مجازات
  .نمايد اتّخاد را مقتضي تصميم مصالح،

) 17/01/1387(  
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  نظريات مشورتي: ب
 طـرفين  مذكور روز ده انقضاء از قبل ولي ابالغ، از بعد يا اجرائيه ابالغ از قبل كه صورتي در. 1

  .گرفت نخواهد تعلق اجراء حق بدهند حكم اجراء براي ترتيبي يا كنند سازش
  : پرسش

 رأي چنانچه ادگيخانو دعاوي خصوصيت به توجه با نفقه و مهريه اجرايي پرونده در
 در عليه محكوم و گردد صادر نفقه يا و مهريه اقساط صورت به پرداخت بر دائر تقسيط
 آنرا و آمادگي اعالم قسط پيش پرداخت جهت اجرائيه ابالغ از پس روز ده قانوني فرجه

 صورت در گردد؟ پرداخت عليه محكوم ناحيه از بايست مي اجرائي عشر نيم آيا نمايد پرداخت
  است؟ چگونه پرداخت نحوه پرداخت زجوا

  :پاسخ
 كه است اين مدني احكام اجراء قانون 160 ماده اول قسمت مفهوم و منطوق از مستفاد

 كه مواردي در بنابراين خواهدگرفت، تعلق روز ده انقضاء و اجرائيه ابالغ از پس اجراء حق
 اجراء براي ترتيبي خود ينب يا سازش مذكور، روز ده انقضاء و اجرائيه ابالغ از بعد طرفين
 دريافت عليه محكوم از بايد اجراء حق نصف مذكور، ماده دوم قسمت طبق بر بدهند، حكم
 مذكور روز ده انقضاء از قبل ولي ابالغ، از بعد يا اجرائيه ابالغ از قبل كه صورتي در. گردد

 . گرفت دنخواه تعلق اجراء حق بدهند حكم اجراء براي ترتيبي يا كنند سازش طرفين
  )1/8/1389 مورخ 19121ي رسم روزنامة از نقل به 23/1/1389ـ262/7 شماره نظريه(

  

  .باشد مي عمومي دادگاهبا  موقت بازداشت قرار به اعتراض به رسيدگي. 2
  : پرسش
 بازپرس توسط صادره بازداشت قرار صدور به نسبت واصله اعتراض به رسيدگي مرجع
 دادگاه يا است جزائي عمومي دادگاه متهم شخص صدرخصو انقالب و عمومي دادسراي
  چرا؟ و استان كيفري
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  :پاسخ
 آن اينكه ولو آمده سؤال در كه بنحوي.... و موقت بازداشت قرار به اعتراض به رسيدگي

 و عمومي دادگاه با مورد  حسب نيز باشد استان كيفري دادگاه صالحيت در داخل جرائم
 و است حكم صدور و رسيدگي از غير اي مقوله اضاعتر به رسيدگي و باشد مي انقالب
 اظهارنظر صادره قرار بودن غيرموجه و موجه خصوص در صرفاً انقالب يا عمومي دادگاه
 .قضيه ماهيت در نه كند مي

  )19/8/1389 مورخ 19137 شمارةي رسم روزنامة از نقل به 25/1/1388ـ326/7 شماره نظريه(

  

  .گيرد مي انجام دادسرا احكام اجراي احدو توسطضرر و زيان  حكم اجراي .3
  : پرسش
 شود؟  انجام مقامي چه نظر تحت و مرجعي چه توسط بايد زيان و ضرر حكم اجراي

  :پاسخ
 ماده مقـررات حسب چون و گيرد مي انجام دادسرا احكام اجراي واحد توسط حكم اجراي

 19/6/1387 مصوب انقالب و عـمومي دادگاههاي تشكيل قانون اصالحـي نامه آيين 35
 حكم صادركننده دادگاه رئيس نظر تحـت بايد حكم اجراي قضائيه، قـوه محـترم رياست
 بايد احكام اجراي واحد باشد، قضائي دستور صدور به نياز كه مورد هر در لذا گيرد صورت
 رأساً موارد ساير در و برساند موصوف دادگاه نظر به مقتضي دستور صدور جهت را پرونده
 .نمايد اقدام حكم اجراي به تنسب

  )19/8/1389 مورخ 19137 شمارةي رسم روزنامة از نقل به 26/1/1388ـ336/7 شماره نظريه(
  

 ديـدگان  زيان مذهب و جنسيت لحاظ بدون موارد همه در موظفند تجاري گر بيمـه شركتهاي كليه .4
  .نمايند اقدام خسارت پرداخت به نسبت برابر و يكسان بصورت آمده عمل به تعهدات حداكثر براساس
  : پرسش

   با داده تقليل نصف به و دـرس مي كامل ديه ومـس يك به زن ديه كه اتـجراح وردـم در
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 ،1387 مصوب ثالث شخص اجباري بيمه قانون اصالح قانون 4 ماده 2 تبصره به توجه
  است؟ ترتيبي چه به وارده خسارات پرداخت در بيمه شركت تكليف
  :پاسخ

 مدني مسؤوليت اجباري بيمه قانون اصالح قانون 4 ماده 2تبصره صراحت به توجه با
 شماره نامه تصويب و ثالث شخص مقابل در زميني موتوري نقليه وسايل دارندگان
 تجاري گر بيمـه شركتهاي كليه وزيران، هيأت 1/4/1387 مورخ هـ38201ت/46139
 در (يادشده نامه بيمه مشمول نيبد خسارات پرداخت جهت خود تعهدات ايفـاي در موظفند

 تعهدات حداكثر براساس ديدگان زيان مذهب و جنسيت لحاظ بدون) موارد همه
  .نمايند اقدام خسارت پرداخت به نسبت برابر و يكسان بصورت آمده عمل به

  )1/8/1389 مورخ 19121ي رسم روزنامة از نقل به 31/1/1388ـ436/7شماره نظريه(
  

 ذاتـي  صـالحيت  آنها به نسبت دادسرا كه را جرايمي تحقيقات انجام تواند مي اناست كيفري دادگاه .5
  .بخواهد دادسرا از ،دارد

  : پرسش
هـيأت  1/11/1387 مورخ 709 شماره رويه وحدت رأي به توجه با استان كيفري دادگاه آيا

 نسبت دادسرا كه را جرائمي تحقيقات از بعضي انجام تواند مي 2كشور عالي ديوان 1محكوم
                                                 

 .صحيح است» عمومي«كلمة » محكوم«ظاهراً به جاي كلمة . 1
  :رويهأي وحدت متن ر. 2

هاي عمومي و انقالب در امور كيفري، هرگاه مـتهم   قانون آيين دادرسي دادگاه183 و 54 از اصول كلي حقوقي و مواد     مستفاد
ترين جرم به ارتكاب چند جرم از درجات مختلف باشد دادگاهي بايد به اتهامات او رسيدگي نمايد كه صالحيت رسيدگي به مهم

عالي كشور در صورتي كه يكي از اتهامـات مـتهم از جرايمـي     ء هيأت عمومي ديوان   با اين ترتيب به نظر اكثريت اعضا      . را دارد 
باشد كه رسيدگي به آن در صالحيت دادگاه كيفري استان است، اين دادگاه بايد به اتهامات ديگر او نيز كه در صالحيت دادگاه 

 4هاي مندرج در تبصره الحاقي بـه مـاده          همچنين چنانچه بزهي به اعتبار ترتب يكي از مجازات        . عمومي است رسيدگي نمايد   
 در دادگاه كيفري استان مطرح گردد و دادگاه پس از           28/7/1381هاي عمومي و انقالب مصوب      اصالحي قانون تشكيل دادگاه   

رسيدگي تشخيص دهد عمل ارتكابي عنوان مجرمانه ديگري دارد كه رسيدگي به آن در صالحيت دادگاه عمومي جزايي است، 
آراء دادگـاه كيفـري   .  موجب نفي صالحيت دادگاه نخواهد بود و بايد به اين بزه رسيدگي و حكم مقتضي صـادر نمايـد         اين امر 

هـاي   قـانون آيـين دادرسـي دادگـاه    270اين رأي طبق مـاده  . عالي كشور استاستان در موارد فوق قابل تجديدنظر در ديوان       
  .االتباع استها الزمعالي كشور و دادگاهي شعب ديوانعمومي و انقالب در امور كيفري در موارد مشابه برا



  1389 آبان ماه –ن و مقررات يقواننامة ويژه / 36

 

 دادسرا وظيفه صورت اين در و بخواهد؟ دادسرا از دارد را رسيدگي ذاتي صالحيت آنها به
   چيست؟
  :پاسخ

 1381 سال اصالحي انقالب و عمومي دادگاههاي تشكيل قانون 3 ماده 3 تبصره از مستفاد
 قانون مطابق كه جرايمي به نسبت بايستي مرقوم تبصره حسب استان كيفري دادگاه

 با اتهامات ساير به رسيدگي چون و شده رسيدگي وارد دارد را آنها به سيدگير صالحيت
 انجام تواند مي استان كيفري دادگاه يادشده تبصره ذيل حسب مورد اين در است دادسرا

 دادسرا و بخواهد دادسرا از دارد ذاتي صالحيت آنها به نسبت دادسرا كه را جرايمي تحقيقات
 .نمايد ارسال دادگاه به كيفرخواست صدور با را پرونده يقاتتحق تكميل از پس بايست مي

  )19/8/1389 مورخ 19137 شمارةي رسم روزنامة از نقل به 5/2/1388 ـ588/7 شماره نظريه(
  

 تـشخيص ) اطـالع  طريـق  از نظر صرف (را رأي بودن شرع خالف قضائيه قوه رياست چنانچه .6
  .شود مي محسوب دادرسي اعاده جهات از يكي بعنوان قانوناً تشخيص اين دهد،

  : پرسش
 شود داده تشخيص شرع بين خالف قضائيه قوه رييس طرف از صادره رأي چنانچه ـ1
 دارد؟ مذكور تشخيص در تأثيري نفع ذي به رأي ابالغ نحوه آيا

 صادركننده شعبه به مجدد رسيدگي براي پرونده دادرسي اعاده پذيرش صورت در آيا ـ2
 ديگر؟ شعبه به يا شود مي فرستاده يقبل رأي 19/2/1389
   است؟ چگونه دادرسي اعاده از پس صادره رأي نبودن يا بودن تجديدنظر قابل ـ3

  :پاسخ
 1385 مصوب انقالب و عمومي دادگاههاي تشكيل قانون اصالحي 18 ماده در آنچه ـ1
 ماتمقد و است قضائيه قوه محترم رياست توسط رأي بودن شرع خالف احراز است، آمده
 لذا ندارد، ماهيت در تأثيري) قضائي سازمان يا استان نظارت حوزه درخواست (موضوع اين
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) اطالع طريق از نظر صرف (را رأي بودن شرع خالف قضائيه قوه محترم رياست چنانچه
 پرونده و محسوب دادرسي اعاده جهات از يكي بعنوان قانوناً تشخيص اين دهد، تشخيص

 .شود مي ارسال گيرسيد جهت صالح مرجع به
 6مـاده د بند به توجه با دادرسي اعاده تجويز و پذيرش صورت در سؤال، فرض در ـ2

 دادگاه يا دادگاه همان ديگر شعبه به مجدد رسيدگي دادگاهها، آراي تجديدنظر قانون
 سابقه كه اي شعبه بنابراين گردد، مي ارجاع) كشور عالي ديوان تشخيص به (همعرض
 .باشد يافته تغيير شعبه قاضي هرچند كند، رسيدگي مجدداً تواند مين دارد رسيدگي

 تابع شود مي صادر دادرسي اعاده قبول از پس كه رائي نبودن يا بودن تجديدنظر قابل ـ3
 . است آراء به مربوط كلي مقررات

  )5/8/1389 مورخ 19125 شمارةي رسم روزنامة از نقل به 6/2/1388ـ644/7 شماره نظريه(
  

 6ماده »ب« بند مالك استناد به مالي دعاوي در شود، دفتري رد قرار به منتهي دادخواست رگاهه. 7
 المشاوره حق الوكاله، حق تعرفه نامه آيين 8ماده 2 بند ذيل تبصره »ج« بند برابر غيرمالي دعاوي در و
  .شود مي تعيين دادگستري وكالي سفر هزينه و

  : پرسش
   و شكلي ايرادات طرح با انـخواه سوي از مطروحه ويـدع و واستـدادخ كه مواردي در

 در و دادگاه دفتر به پرونده اعاده به منجر رسيدگي اول جلسات در خوانده وكيل دفاعيات
 قانوني مهلت در نقص رفع عدم دليل به دادخواست رد بر مبني دفتر قرار صدور نهايت
 ميزان است گرديده ابرام و تأييد دادگاه توسط مذكور قرار خواهان اعتراض با كه گرديده

   است؟ چقدر دادگستري وكالء به متعلقه الوكاله حق
  :پاسخ
 اعاده به منتهي خوانده، وكيل ناحيه از شكلي ايرادات طرح با خواهان دادخواست هرگاه
 به دادگاه در آن تأييد و دادخواست دفتري رد قرار صدور سپس و دادگاه دفتر به پرونده
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 استناد به مالي دعاوي در شود، خواهان ناحيه از قانوني مهلت در نقص رفع عدم لحاظ
 8ماده 2 بند ذيل تبصره »ج« بند برابر غيرمالي دعاوي در و 6ماده »ب« بند مالك
 1385 مصوب دادگستري وكالي سفر هزينه و المشاوره حق الوكاله، حق تعرفه نامه آيين
 عمل قرارداد برابر باشد قرارداد موكل و وكيل بين كه مواردي در ولي شود مي تعيين
 . شود مي

  )5/8/1389 مورخ 19125 شمارةي رسم روزنامة از نقل به 7/2/1388ـ670/7 شماره نظريه(

  

 از اسـتفاده  نحـوه  قـانون  _ اداري اسـت  امـري  دادسـتان  توسـط  سـازماني  هاي خانه تخليه دستور  .8
 .است منتفي 16/3/1346 مصوب سازماني هاي خانه
  : سشپر
 امري او نماينده يا جانشين يا دادستان توسط سازماني خانه تخليه اجراي درخواست ـ1
 اداري؟ اقدامي يا قضائي است

 باقي خود اعتبار به 16/3/1346 مصوب سازماني هاي خانه از استفاده نحوه قانون آيا ـ2
 مصوب مسكن عرضه و توليد از حمايت و ساماندهي قانون هشت ماده به توجه با يا است؟

   است؟ شده منسوخ 25/2/1387
  :پاسخ

 اين كه باشد اين منظور اگر اما نيست روشن سؤال اين از كننده استعالم منظور ـ1
 دستور زيرا است منفي پاسخ خير يا است تراضـاع قابل قضائي ميماتـتص مانند ميمـتص

 .اداري است امري دادستان توسط سازماني هاي خانه تخليه

 25/2/1387 مصوب مسكن عرصه و توليد از حمايت و ساماندهي قانون اياجر با ـ2
  . است منتفي 16/3/1346 مصوب سازماني هاي خانه از استفاده نحوه قانون

  ) 1/8/1389 مورخ 19121ي رسم روزنامة از نقل به 9/2/1389 ـ 757/7 شماره نظريه(
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 اين اعطاي و اعمال به مخير يك هر و نيست دادگاه يا دادستان تكليف آزادي مشروط حكم صدور .9
  .حقند

  : پرسش
 دادستان آيا است؟ ترتيب چه به اسالمي مجازات قانون 39 و 38 مواد اعمال طريقه ـ1
 زنداني مشروط آزادي دستور آن، تأييد صورت در زندانها سازمان پيشنهاد از پس تواند مي
 بدهد؟ را

   است؟ جرم خلفمت راننده توسط جريمه قبض كردن پاره آيا ـ2
  :پاسخ

 به متوقف مشروط آزادي حكم صدور اسالمي، مجازات قانون 39 و 38 مواد برابر ـ1
 ماده در مذكور شرائط تحقق با و است داديار يا و دادستان تأييد و زندانها سازمان پيشنهاد

 حكمي چنين صدور. كند صادر مشروط آزادي حكم تواند مي دادگاه مذكور قانون 38
 حسب و االقتضاء لدي قضائي مرجع دو اين از يك هر و نيست دادگاه يا دادستان تكليف
 پيشنهاد تأييد دادستان استعالم، فرض در. حقند اين اعطاي و اعمال به مخير مورد

 اين و دانسته محكوميت مدت چهارم سه يا دوسوم تحمل به منوط را ها زندان سازمان
 .ندارد وي تياراتاخ و قانوني مقررات با مغايرتي تشخيص

 اسالمي مجازات قانون 681 و 544 مواد شمول از خارج جريمه قبض كردن پاره ـ2
 . شود نمي محسوب بزه و است

  )19/8/1389 مورخ 19137 شمارةي رسم روزنامة از نقل به 6/4/1388ـ2071/7 شماره نظريه(
  

 امــورگمركي قــانون 52 مــاده موضــوع تجديــدنظر كميــسيون در) البــدل علــي (جانــشين عــضو .10
 .است نشده بيني پيش

  : پرسش
 سال مصوب گمركي امور قانون 52ماده موضوع تجديدنظر كميسيون عضو پنج براي آيا ـ1

 است؟ شده بيني پيش) البدل علي (جانشين عضو تعيين 1351
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 چگونه گمـركي امور تجديدنظر كميسيون اعضاي عضويت مدت و انتخـاب ترتـيب ـ2
   است؟
  :پاسخ

 اين اجرائي نامه آيين 320 ماده و امورگمركي قانون 52 و 51 مواد مقررات به توجه با ـ1
 امورگمركي قانون 52 ماده موضوع تجديدنظر كميسيون در) البدل علي (جانشين عضو قانون،
 .است نشده بيني پيش
 اعضاي عضويت مدت و انتخاب ترتيب گمركي، امور قانون 52ماده 2تبصره طبق ـ2

 و است مقررشده امورگمركي قانون اجرائي نامه آيين در كه است همان تجديدنظر كميسيون
 اعضاء عضويت مدت) بعد به 320ماده از (نامه آيين اين پنجم بخش مقررات در چون

 سلب ربط، ذي مـقامات جـانب از كه زماني تا لذا است نشده تعيين تجديـدنظر، كميسيون
 مقررات و هستند تجديدنظر كميسيون عضو است، هنشد اعالم آنها عضويت قطع يا عضويت

 به تسري قابل و است بدوي كميسيون خصوص در مذكور قانون نامه آيين 301 ماده
 .نيست تجديدنظر كميسيون

 )19/8/1389 مورخ 19137 شمارةي رسم روزنامة از نقل به 24/4/1388ـ2493/7 شماره نظريه(
  

 ،هـا باشـد    مغـاير مـوازين و ارزش      غيـر اي  انجام حرفه ج زن از منزل براي      و خر در صورتي كه  . 11
  .تواند مانع اشتغال باشدزوج نمي
  : پرسش
تواند مستند به ممنوعيت خـروج زن       وهر مي ـدني، آيا ش  ـ قانون م  1117ه به ماده    ـبا توج 

اي كه با مصالح خانوادگي يا حيثيت خـود زن    از منزل بدون اذن شوهر، زن خود را از حرفه         
  شته باشد، منع كند؟منافات ندا

  :پاسخ
منع فقهي خروج زن از منزل شوهر بدون اذن او، متوقف بر مغايرت حرفـه يـا پيـشه يـا                     

ورزد با موازين شرعي يا مقررات قـانوني        صنعتي كه زن در خارج از منزل به آن اشتغال مي          
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كـم  باشـد، و ح   يا مصالح خانوادگي يا حيثيت و منزلت و عزت انساني خود زن يا شوهر مي              
از ايـن رو    .  قانون مـدني در منـع اشـتغال زن مبـين همـين معناسـت               1117مقرر در ماده    

اي مادام كه مغاير  براي انجام حرفه  -بدون اذن شوهر  -ممنوعيت فقهي خروج زن از منزل       
از سـوئي بـا   . توانـد مـانع اشـتغال زن باشـد       هاي برشمرده زوج نباشد، نمي    موازين و ارزش  
هـاي عمـومي و      قـانون آيـين دادرسـي دادگـاه        3 اساسي و ماده      قانون 67عنايت به اصل    

انقالب در امور مدني، قضات مكلفند حكم هر دعوي را در قوانين مدونـه بيابنـد و موافـق                   
  .حكم هر قضيه را صادر كنند و در اين قضيه نيز همين تكليف را دارند

  )7/5/1388 مورخ 2813/7نظرية شمارة (

  
          اليـه  ه با سند عادي مورد معاملـه قـرار گرفتـه در قبـال محكوميـت منتقـل             توقيف مال غيرمنقول ك   . 12

  .جايز نيست
  : پرسش

بابت باقيمانده ثمن معامله    ) بفروشد(چنانچه شخصي ملك خود را به خريدار واگذار نمايد          
نيز رأي بر محكوميت قطعي خريدار به پرداخت آن مبلغ صادر شده باشد، در چنين فرضـي   

ملك مزبور در دفتر ثبت امـالك، بنـام وي          (وشنده كه هنوز مالك رسمي ملك بوده        آيا فر 
تواند تقاضاي تأمين خواسته يا دسـتور       مي) بوده و تا كنون به نام خريدار منتقل نشده است         

كـه  موقت بر توقيف آن ملك نمايد و يا در اجراي حكم، آن ملك را بـا اسـتدالل بـه ايـن                     
  به عنوان ملك وي توقيف و به مزايده بگذارد؟شرعاً خريدار مالك آن است 

  :پاسخ
در فرض سؤال توقيف مال غيرمنقول كه با سند عادي مورد معامله قرار گرفتـه در قبـال    

مـصوب  ( قانون ثبت اسـناد و امـالك         22اليه جايز نيست زيرا طبق ماده       محكوميت منتقل 
امالك بـه ثبـت رسـيده،       كه ملكي مطابق قانون در دفتر       همين)  با اصالحات بعدي   1310

دولت فقط كسي را كه ملك به اسم او ثبت شده يا كسي را كه ملك مزبـور بـه او منتقـل            
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كـه ملـك مزبـور از مالـك         گرديده و اين انتقال نيز در دفتر امالك به ثبت رسيده يـا ايـن              
بنابراين در فـرض سـؤال،      . رسمي از طريق ارث به او رسيده است را مالك خواهد شناخت           

  .اي حقوق فروشنده منوط به انتقال رسمي آن به خريدار خواهد بوداستيف
  )13/5/1389 مورخ 2861/7نظرية شمارة (

  

 مهريه و اسـترداد جهيزيـه در صـالحيت اختـصاصي دادگـاه خـانواده                ،رسيدگي به دعاوي نفقه   . 13
  .است

  : پرسش
   19 قـانون شـوراهاي حـل اخـتالف و نيـز مـاده               10با عنايت به بندهاي الف و هـ ماده         

هاي خانواده به عنوان مرجع اختصاصي      نامه شوراهاي حل اختالف و از آنجا كه دادگاه        آئين
شوند بلكه دادگاه عمومي با صالحيت اضافي در امور خانواده اسـت، ايـن اعتقـاد                تلقي نمي 

المثل، نفقـه، اسـترداد     مالي خانوادگي از قبيل دعاوي مهريه، اجرت      مطرح است كه دعاوي     
 همان قانون در صـالحيت شـوراهاي حـل اخـتالف            11با رعايت نصاب ماده     .... جهيزيه و 

 توسـط قـضات محتـرم       11آيا دعاوي مالي خـانوادگي بـا رعايـت نـصاب مـاده              . باشدمي
  شوراهاي حل اختالف قابليت رسيدگي دارد؟

  :پاسخ
هاي موجـود بـه      ماده واحده قانون اختصاص تعدادي از دادگاه       6و4و3ه به بندهاي    با توج 
رسيدگي به دعـاوي نفقـه،   ) هاي خانواده دادگاه( قانون اساسي    21هاي موضوع اصل    دادگاه

اختالف مهريه و استرداد جهيزيه در صالحيت اختصاصي دادگاه خانواده است و شوراي حل            
نمايد ارسال پرونده بـه     از باب توضيح اضافه مي    .  را ندارد  صالحيت رسيدگي به امور مذكور    

صـرفاً  )  قانون شوراي حل اخـتالف     12ماده  (دستور دادگاه خانواده به شوراي حل اختالف        
شورا مذاكرات را منعكس و بدون اظهارنظر در ماهيـت، پرونـده            . براي صلح و سازش است    

للي به اختـصاصي بـودن صـالحيت محـاكم     بنابراين خ. نمايدرا به دادگاه خانواده اعاده مي 
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ضمن آنكه در اين حد اقدام براي شورا نيز صالحيت در رسيدگي به             . شودخانواده وارد نمي  
  .نمايداصل دعاوي خانوادگي ايجاد نمي

  )16/5/1389 مورخ 2882/7نظرية شمارة (

  

معناي تشكيل دادگاه   صدور ابالغ دادرسي دادگاه انقالب براي رئيس يا دادرس دادگاه بخش به             . 14
  .انقالب در حوزه قضائي بخش نيست

  : پرسش
آراء صادرة اين دادگاه موضوع محكوميت متهمين به جرائم مواد مخـدر بـه دليـل عـدم                  
تنظيم كيفرخواست و نيز عدم حضور نماينده دادستان در جلسه دادرسي از سوي دادسـتان               

واهـشمند اسـت اعـالم نمائيـد رأي         خ. گيـرد محترم كل كشور مورد نقض و ايراد قرار مي        
  تنها ناظر جرائم عمومي  1وحدت رويه هيأت عمومي ديوانعالي كشور به شماره               

  باشد يا اينكه شامل جرائم موضوع مواد مخدر نيز هست؟مي
  :پاسخ

صدور ابالغ دادرسي دادگاه انقالب براي رئيس يا دادرس دادگـاه بخـش نـه بـه معنـاي               
اه انقالب در حوزه قضائي بخش است و نه نافي صالحيت دادسراي عمومي و              تشكيل دادگ 

                                                 
  :متن رأي وحدت رويه. 1

هاي عمومي و انقـالب، دادسـرا در حـوزة قـضائي شهرسـتان               قانون تشكيل دادگاه   28/1/1381 اصالحي   3چون مطابق ماده    
 -مادة مرقوم در حوزة قضائي بخش      الحاقي به    6نمايد و طبق تبصره     هاي آن حوزه انجام وظيفه مي     تشكيل و در معيت دادگاه    

البدل دادگاه در جرائمي كه رسيدگي به آنها در صالحيت دادگاه كيفري استان است، به جانشيني بازپرس، رئيس يا دادرس علي
نمايند و در ساير جرائم بايد تا تـصويب آيـين دادرسـي مربوطـه وفـق مقـررات آيـين                     تحت نظارت دادستان مربوطه اقدام مي     

 و اين قانون رسيدگي و به صدور رأي اقدام نماينـد، لهـذا              1387هاي عمومي و انقالب در امور كيفري مصوب         ادگاهدادرسي د 
 بـه مـوارد مربـوط بـه     - در حوزة قضايي بخش-الذكرنظارت دادستان شهرستان در انجام وظايف مذكور در بند الف مادة فوق           

رائم دادستان نظارتي نداشته، نتيجتـاً نيـازي بـه صـدور كيفرخواسـت               صالحيت دادگاه كيفري استان محدود بوده و در ساير ج         
عالي كشور، رأي شعبه چهـارم دادگـاه تجديـدنظر اسـتان     باشد، بر اين اساس به نظر اكثريت اعضاي هيأت عمومي ديوان    نمي

هـاي  آيـين دادرسـي دادگـاه    قـانون  270اين رأي طبق مـاده  . گرددكردستان صحيح و منطبق با موازين قانوني تشخيص مي    
 .باشداالتباع ميها الزمعالي كشور و دادگاهعمومي و انقالب در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان

700  
12/4/1386
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تواند الغاء كننده مقررات مربوط به لـزوم طـرح          باشد و نه مي   انقالب شهرستان مربوطه مي   
هـاي   قـانون تـشكيل دادگـاه     6تبـصره   . پرونده در دادگاه پس از صدور كيفرخواست باشـد        

رد ناظر به جرائمي است كه در صالحيت دادگاه         طور كه صراحت دا   عمومي و انقالب همان   
. شـود كيفري استان است و شامل جرائمي كـه در صـالحيت دادگـاه انقـالب باشـد نمـي                  

بنابراين در فرض استعالم اگر جرم داخل در صالحيت دادگـاه انقـالب از جـرائم موضـوع                  
غ رسيدگي بـه  الذكر باشد دادرس يا رئيس دادگاه بخش كه ابال قانون فوق 3 ماده   3تبصره  

كند ولي در ساير مـوارد      جرائم دادگاه انقالب را نيز دارد مستقيماً به آن جرائم رسيدگي مي           
رسيدگي وي به ماننـد سـاير قـضات دادگـاه انقـالب مـستلزم انجـام تحقيقـات و صـدور                      

گـردد  كيفرخواست به وسيله دادسراي عمومي و انقالب شهرستان مربوطه است اضافه مي           
 هيأت عمومي ديوانعالي كشور ناظر به       12/4/1386 مورخ   700رويه شماره   كه رأي وحدت    

  .باشدجرائم مواد مخدر نمي
  

            توانـد متوجـه شـخص      با توجه به اين كه اقـرار مـدير شـخص حقـوقي نافـذ اسـت، قـسم هـم مـي                      . 15
  .حقوقي باشد

  : پرسش
يت حقوقي باشـد آيـا      متوجه شخص ) دعوي بر ميت  (چنانچه در پرونده سوگند استظهاري      

وجـود دارد يـا خيـر    ) شخـصيت حقـوقي   (اوالً ضرورت به صدور قرار اتيان سوگند خوانـده          
صرفاً متوجه شخص حقيقي است ثانياً چنانچه سوگند متوجه شخصيت حقوقي اسـت چـه               

 - شـخص اول مجموعـه     - رئيس هيئت مـديره    -مديرعامل(كسي بايستي سوگند ياد كند      
ثالثاً شيوه و نحوه سوگند اسـتظهاري در مـواردي         )  نماينده حقوقي  باالترين مقام سازمان يا   
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هـاي   چنانچه راجع به بانك باشد كه حـساب        1كه شخصيت حقوقي است چگونه است ثالثاً      
  .آنان دقيق است يا تصادف كه ترديدي در اصل تصادف وجود ندارد، چگونه بايد عمل كرد

  :پاسخ
 قانون مدني و هم در مقررات       14/8/1370  اصالحي مصوب  1335كه در ماده    نظر به اين  

االطالق از ادله اثبات دعوي محسوب شده است و         قانون آيين دادرسي مدني، سوگند، علي     
هيچ دليلي وجود ندارد كه قسم اختصاص به شـخص          )  قانون تجارت  588با توجه به ماده     (

اقـرار مـدير    قـانون مـدني و ايـن كـه      1329طبيعي داشته باشد و با توجه به مالك مـاده           
تواند متوجه شخص حقوقي باشد و در صورتي كـه          شخص حقوقي نافذ است، قسم هم مي      

شرايط قانوني اتيان سوگند فراهم باشد مدير شخص حقوقي كه داراي حق امضاء تعهدآور              
 قـانون مـدني نيـز       1327تواند از طرف شخص مذكور سوگند ياد كند، ضمناً ماده           باشد مي 

صي يا قيم نسبت به اعمال صادره از شخص سوگند را تجويز كـرده           حتي در مورد ولي يا و     
همچنين اسـت در كليـه مـواردي كـه امـر            «است و در پايان اين ماده نيز تصريح گرديده          

در مورد اشخاص حقوقي، همه اعمال آن به وسـيله مـديران            » .منتسب به يك طرف باشد    
ظهاري كـه سـوگند نـه بـر     شود ضمن آنكه فرض سؤال در مورد سوگند اسـت        آن انجام مي  

 تا حدي كه با ايـن  28/9/1386 مورخ 6521/7نظريه شماره   . اعمال بلكه بر بقاء حق است     
  .نظر مغاير است منسوخ است

  )28/6/1389 مورخ 3792/7نظرية شمارة (

                                                 
 .است كه سهو قلم شده است» رابعاً«منظور . 1





  

  

  :ھارمش 

  

ان یأت وز   وبات 
  
  





  

  جيتالدي فرهنگي هاي فعاليت و ها رسانه توسعه و ساماندهي نامه آيين

 مورخ 11284/1 شماره پيشنهاد به بنا 24/5/1389 مورخ جلسه در وزيران هيئت 
 قانون هشتم و سي و يكصد اصل استناد به و اسالمي ارشاد و فرهنگ وزارت 13/4/1388

 هاي فعاليت و ها رسانه توسعه و ساماندهي نامه آيين ايران، اسالمي جمهوري اساسي
 :نمود تصويب رزي شرح به را ديجيتال فرهنگي
 كار به مربوط مشروح معاني در نامه آيين اين در مندرج اصطالحات: تعـاريف ـ1ماده
 :روند مي

  .قالب و شكل هر در ها آن از تركيبي يا و نوشتاري شنيداري، ديداري، مواد: محتوا ـ الف
 يا طريقه گرفتن نظر در بدون آيد، مي پديد ابتكار يا و هنر دانش، راه از چه آن: اثر ـ ب

 .است رفته كار به آن ايجاد يا و ظهور بيان، در كه روشي
 از تركيبي يا و نوشتاري شنيداري، ديداري، آثار شامل پديده هر : فرهنگي محتواي ـ پ
 .قالب و شكل هر در ها آن

 بر شبكه، از استفاده بدون عرضه يا تبادل منظور به داده كه ابزاري: ديجيتال حامل ـ ت
 .فشرده لوح نظير گردد، مي رهذخي آن روي
 از متعدد هاي نسخه روي بر داده آن نتيجه در كه فرآيندي: ديجيتال حامل تكثير ـ ث
 از برداري نسخه يا و داده حاوي ديجيتال حامل توليد نظير گردد، ذخيره ديجيتال حامل
 .ديجيتال حامل روي بر داده
 به كه ديجيتال هاي رسانه طريق از عرضه معرض در داده قراردادن: ديجيتال نشر ـ ج

 .گردد مي تقسيم خط بر نشر و ديجيتال حامل بر نشر دوگونه
 .ديجيتال حامل طريق از ديجيتال نشر: ديجيتال حامل بر نشر ـ چ
 .خط بر رسانه طريق از ديجيتال نشر: خط بر نشر ـ ح
 رشادا و فرهنگ وزارت تشخيص به كه حقوقي يا حقيقي شخـص: ديجيتال ناشر ـ خ

 .دارد ديجيتال نشر به اشتغال اجازه مربوط قوانين وفق يا اسالمي
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 محتواي و اي رايانه برنامه چند يا يك شامل منسجم مجموعه: افزاري نرم بسته ـ د
 .بسته آن در موجود افزارهاي نرم توسط اجرا قابل ديجيتال

 پخش، نمايش، دسترسي، براي كه افزاري نرم بسته: اي رسانه افزاري نرم بسته ـ ذ
 از گيرد، مي قرار استفاده مورد بسته آن در موجود ديجيتال محتواي با بازي يا و جستجو
 .ديجيتال هاي سرگرمي و ها بازي ها، اي چندرسانه قبيل

 بسته ويرايش و پديدآوردن براي كه افزاري نرم بسته: پرداز رسانه افزاري نرم بسته ـ ر
 قرار استفاده مورد محتوا هرگونه انتشار يا و رهنگيف محتواي و اي رسانه افزاري نرم
 .گيرد مي

 دسترس معرض در ديجيتال محتواي قراردادن امكان كه سامانه هر: خط بر رسانه ـ ز
 شبكه نظير شبكه بستر طريق از نامشخص يا مشخص مخاطب هزار يك از بيش يا عموم

 تلفن هاي شبكه بلوتوث، يفناور بر مبتني هاي شبكه محلي، هاي شبكه جهاني، گسترده
 .آورد مي فراهم را همراه و ثابت

 متصدي حقوقي يا حقيقي شخص فقط كه خط بر رسانه: اختصاصي خط بر رسانه ـ ژ
 محصوالت و آثار خدمات، اخبار، اطالعات، قلمرو در ديجيتال محتواي و معرفي را آن

 .دهد مي قرار دسترس معرض در را يادشده شخص

 حاوي هاي پيام ارسال امكان كه اي سامانه بر مبتني خط بر رسانه: ده پيام رسانه ـ س
 مخاطب هزار يك از بيش براي مخابراتي و ارتباطي شبكه بستر طريق از ديجيتال محتواي
 و پيامك انبوه ارسال هاي سامانه قبيل از آورد، مي فراهم را نامشخص يا مشخص
 .بلوتوث فناوري با پيام ارسال هاي سامانه

 معرض در ديجيتال محتواي قراردادن بستر كه خطي بر رسانه: محور كاربر رسانه ـ ش
 ها گروه تشكيل و تعامل همچنين و مشخص مخاطب هزار يك از بيش يا عموم دسترسي

 .آورد فراهم كاربران براي را مجازي هاي شبكه و
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 و فزارا سخت كارگيري به با كه عمومي اماكن: ديجيتال سرگرمي و بازي مركز ـ ص
 و بازي اي رسانه افزاري نرم هاي بسته كاربري امكان لزوم، مورد افزارهاي نرم نصب

 .آورند مي فراهم كنندگان مراجعه براي را سرگرمي

 شامل ارتباطات، و اطالعات نوين فناوري بر مبتني رسانه: ديجيتال رسانه ـ ض
 :زير هاي گونه

 .اي رسانه افزاري نرم بسته ـ1

 .داده حاوي تالديجي حامل ـ2

 .برخط رسانه ـ3

 و اطالعات نوين فناوري بر مبتني فرهنگي فعاليت: ديجيتال فرهنگي فعاليت ـ ط
 :زير هاي گونه شامل ارتباطات،

 .خط بر رسانه تصدي ـ1

 افزاري نرم بسته و اي رسانه افزاري نرم بسته عرضه و كردن تهيه پديدآوردن، ـ2
 .پرداز رسانه

 توسط عرضه براي يا انتفاع قصد به مرتبط خدمات و يتالديج حامل تكثير ـ3
 .تكثيركننده

 .ديجيتال نشر ـ4

 .ديجيتال سرگرمي و بازي مركز تصدي ـ 5

 بازي مركز يا سامانه خط، بر رسانه شكل هر اداره و پشتيباني توسعه، ايجاد، تصدي ـ 6
 .مربوط متصديان سفارش به ديجيتال سرگرمي و

 نوين فناوري بر مبتني ابزارهاي از استفاده با محتوا ويرايش اتخدم هرگونه ارائه ـ7
 .ارتباطات و اطالعات
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 يا و حقوقي شخـص كار، و كسب مكان سامانه، هر: ديجيتال فرهنـگي واحد ـ ظ
 مؤسسه، شركت، مركز، سازمان، گروه، قبيل از عنوان و شكل هر تحت تشكيالت
 فعاليت كه خط بر رسانه و رساني اطالع پايگاه ،سايت وب شبكه، كارخانه، كارگاه، فروشگاه،
 .گيرد مي قرار استفاده مورد ديجيتال فرهنگي فعاليت براي يا داده انجام ديجيتال فرهنگي

 خدمات مديريت قانون) 5 (ماده موضوع اجرايي هاي دستگاه: اجرايي دستگاه ـ ع
 .كشوري

 شخص توسط ابتكار يا و نره دانش، كارگيري به با جديد اثري خلق: پديدآوردن ـ غ
 .پديدآورندگان ديگر همكاري با يا تنهايي به حقيقي،

 يا پديدآورنده كارگيري به و موردنياز امكانات و سرمايه تأمين: كردن تهيه ـ ف
 .جديد اثري ايجاد براي پديدآورندگان

 از كيالتتش يا سامانه هرگونه امور اداره و موردنياز امكانات و سرمايه تأمين: تصدي ـ ق
 .مركز و واحد فروشگاه، دفتر، مؤسسه، شركت، قبيل

 به منوط ديجيتال رسانه هر انتشار و ديجيتال فرهنگي واحد هر فعاليت و ايجاد ـ2ماده
 مؤسسات تعطيل قانون وفق متخلفين و است اسالمي ارشاد و فرهنگ وزارت از مجوز اخذ
 شود مي و دايرشده قانوني مجوز خذا بدون كه فرهنگي و تحقيقاتي و آموزشي واحدهاي و
 .خواهندگرفت قرار قانوني پيگرد مورد موضوعه قوانين ساير و ـ1372مصوب ـ

 به مربوط مقررات و قوانين وفق الكترونيك نشريات انتشار پروانه صدور ـ1تبصره
 .گردد مي انجام ها رسانه و مطبوعات

 هاي وزارتخانه بندي رتبه داراي ترويجي و آموزشي علمي، ادواري نشريات ـ2تبصره
 و پـرورش و آموزش پزشـكي، آموزش و درمان بهداشـت، فناوري، و تحقيـقات علوم،
 اسالمي ارشاد و فرهنگ وزارت از مربوط مقررات و قوانين برابر قبالً كه كشاورزي جهاد
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 نسخه محتواي همان با كه صورتي در اند، نموده دريافت چاپي صورت به انتشار پروانه
 .ندارند جداگانه مجوز اخذ به نياز شوند منتشر الكترونيك صورت به اپي،چ

 و) 2 (مواد موضوع مجوزهاي دارندگان جمله از حقوقي و حقيقي اشخاص كليه ـ3ماده
 يا كاال معرفي و عمومي روابط تبليغاتي، هاي فعاليت انجام براي مكلفند نامه آيين اين) 4(

 فعاليت مجوز ،)تبليغاتي محتواي انتشار و تهيه ه،مشاور قبيل از (فروش براي خدمات
 معتبر مجوز داراي تبليغاتي هاي كانون به يا اخذ اسالمي ارشاد و فرهنگ وزارت از تبليغاتي

 و كار نحوه بر نظارت و تأسيس نامه آيين وفق متخلفين و نمايند مراجعه وزارتخانه آن از
 ايران اسالمي جمهوري انقالب شوراي 1358مصوب ـ تبليغاتي و آگهي هاي كانون فعاليت

 اخذ بدون كه فرهنگي و تحقيقاتي و آموزشي واحدهاي و مؤسسات تعطيل قانون و ـ
 پيگرد مورد موضوعه قوانين ساير و ـ1372مصوب ـ شود مي و دائرشده قانوني مجوز
 .خواهندگرفت قرار قانوني

 اسالمي ارشاد و فرهنگ توزار از پروانه داراي چاپي و الكترونيك نشريات ـ تبصره
 ، وزارتخانه آن در شده ثبت اختصاصي خط بر هاي رسانه و تبليغاتي هاي آگهي نشر براي
 فعاليت مجوز اخذ به نياز ها آن متصديان خدمات و محصوالت تبليغ و معرفي براي صرفاً

 .ندارند تبليغاتي

 آثار شامل كاالي عرضه و توزيع تكثير، توليد، زمينه در تجاري فعاليت هرگونه ـ4ماده
 اخذ به منوط داده شبكه يا ديجيتال هاي حامل قبيل از طريق هر به شنيداري و ديداري
 مجازات نحوه قانون وفق متخلفين و است اسالمي ارشاد و فرهنگ وزارت از مجوز

 و ـ1386مصوب ـ نمايند مي غيرمجاز هاي فعاليت بصري و سمعي امور در كه اشخاصي
 .خواهندگرفت قرار قانوني پيگرد مورد وضوعهم قوانين ساير
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 و ديداري فرهنگي محتواي شامل كاالهاي و اي رسانه افزاري نرم هاي بسته ـ1تبصره
 شنيداري و ديداري اثر شامل كاالي يادشده، محتواي صورت به اجرا قابل يا شنيداري
 .گردند مي محسوب

 شامل كاالهاي عرضه و توزيع ر،تكثي توليد، زمينه در تجاري فعاليت هرگونه ـ2تبصره
 برخط صورت به كاال، كه آن از اعم برخط، هاي سامانه طريق از شنيداري و ديداري آثار

 وي براي ها روش ساير يا پيك پست، وسيله به متقاضي، سفارش از پس يا گردد بارگيري
 .است ممنوع اسالمي ارشاد و فرهنگ وزارت مجوز اخذ بدون گردد، ارسال

 سه ظرف صنفي مجامع و ها اتحاديه همكاري با است مكلف بازرگاني وزارت ـ 5ماده
 تجاري عرضه به مجاز صنفي ضوابط وفق كه را صنوفي نامه، آيين اين ابالغ از پس ماه
 وزارت به باشند مي شنيداري و ديداري آثار شامل محصوالت و كاال اشكال از يك هر

 و فرهنگ وزارت. نمايد اعالم مربوط صنفي معمجا و ها اتحاديه اسالمي، ارشاد و فرهنگ
 را يادشده هاي زمينه در تجاري فعاليت مجوز صدور تقاضاي است مكلف اسالمي ارشاد
 كه بازرگاني وزارت توسط شده مشخص صنوف كسب جواز دارنده صنفي واحدهاي از فقط
 .نمايد دريافت اند، شده معرفي ربط ذي صنفي اتحاديه از كتبي صورت به

 تقاضاي ارائه از پس ماه سه ظرف است مكلف اسالمي ارشاد و فرهنگ وزارت ـ 6دهما
 و متقاضيان صالحيت بررسي به نسبت نامه، آيين اين موضوع مجوزهاي از يك هر اخذ

 .نمايد اقدام صالحيت واجد اشخاص براي مجوز صدور

 تصالحي بررسي براي را الزم همكاري موظفند ربط ذي هاي دستگاه ـ1تبصره
 وزارتخانه آن هاي استعالم به و آورده عمل به اسالمي ارشاد و فرهنگ وزارت با متقاضيان

 .دهند پاسخ روز پانزده ظرف
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 و فرهنگ وزارت نگردد، ميسر ماه سه ظرف متقاضيان، صالحيت احراز چنانچه ـ2تبصره
 آنان صالحيت عدم كه متقاضياني براي مشروط موقت مجوز است مكلف اسالمي ارشاد
 .نمايد صادر است، نگرديده احراز

 فعاليت ديجيتال، فرهنگي فعاليت هاي گونه انجام براي اجرايي هاي دستگاه ـ7ماده
 قوانين موجب به كه ديجيتال رسانه هاي گونه انتشار همچنين و عمومي روابط و تبليغاتي

 اخذ به زنيا است، ها آن اختيارات يا وظايف تكاليف، جزو صراحت به مربوط، مقررات و
 .ندارند اسالمي ارشاد و فرهنگ وزارت از مجوز

 فعاليت مجوز اسالمي، ارشاد و فرهنگ وزارت در اختصاصي خط بر رسانه ثبت ـ 8ماده
 اختصاصي خط بر رسانه كه حقوقي و حقيقي اشخاص و گردد مي محسوب يادشده رسانه
 اخذ به نياز رسانه، آن براي اند رسانيده ثبت به وزارتخانه آن در مربوط ضوابط وفق را خود
 .ندارند ديگري مجوز

» وبالگ« نظير اختصاصي تارنماي ايجاد و محتوا انتشار براي حقيقي اشخاص ـ تبصره
 به نياز اسالمي ارشاد و فرهنگ وزارت از فعاليت مجوز داراي محور كاربر هاي رسانه در

 .ندارند جداگانه مجوز دريافت

 برخط هاي رسانه ثبت امكان است مكلف اسالمي ارشاد و فرهنگ وزارت ـ9ماده
 كه آورد فراهم نحوي به حضوري مراجعه يا و برخط هاي سامانه طريق از را اختصاصي

 .شود انجام متقاضيان برخط يا حضوري مراجعه از پس بالفاصله موردتقاضا، رسانه ثبت

 ايجاد هاييواحد نامه آيين اين ابالغ از پيش كه حقوقي و حقيقي اشخاص ـ10ماده
 وزارت از مجوز اخذ به نياز نامه آيين اين وفق كه اند داده مي انجام هايي فعاليت يا نموده

 به نسبت نامه آيين اين ابالغ تاريخ از ماه شش ظرف بايد دارد، اسالمي ارشاد و فرهنگ
 آن نامه گواهي و نموده اقدام اسالمي ارشاد و فرهنگ وزارت از مربوط مجوز درخواست

 .نمايند دريافت را مجوز درخواست ثبت بر مبني ارتخانهوز
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 يادشده نامه گواهي هفته دو ظرف است مكلف اسالمي ارشاد و فرهنگ وزارت ـ1تبصره
 .نمايد صادر صالحيت صاحب متقاضيان براي را ماده اين در

 مجوزهاي دارندگان همچنين و ماده اين موضوع نامه گواهي دارنده اشخاص ـ2تبصره
 با موافقت عدم ابالغ تاريخ از مورد حسب نامه، آيين اين) 4 (و) 3 (،)2 (مواد در هيادشد

 اين) 22 (ماده هاي دستورالعمل و ضوابط مطابق ها آن مجوز ابطال يا مجوز اخذ تقاضاي
 اخذ به نياز كه هايي فعاليت يا واحدها كامل تعطيلي به نسبت ماه يك ظرف بايد نامه، آيين
 .نمايند اقدام دارد اسالمي ارشاد و رهنگف وزارت از مجوز

 پروانه و تأسيس جواز تمديد يا و صدور است مكلف معادن و صنايع وزارت ـ11ماده
 ديجيتال هاي حامل تكثير يا توليد و پرداز رسانه و اي رسانه افزارهاي نرم زمينه در توليد
 هاي فعاليت يا نموده اسالمي ارشاد و فرهنگ وزارت از مجوز اخذ به منوط را داده حاوي
 با يادشده وزارتخانه. نمايد مستثني توليد پروانه يا تأسيس جواز موضوع از را يادشده

 وفق آن اجرايي هاي دستورالعمل و ضوابط و نامه آيين اين از متخلف صنعتي واحدهاي
 .نمايد مي رفتار موضوعه مقررات و قوانين

 ساير و اجرايي هاي دستگاه از پروانه اي مجوز داراي حقوقي و حقيقي اشخاص ـ12ماده
 به محصوالت يا خدمات ارائه از مكلفند مربوط قوانين چارچوب در صالح، ذي مراجع
 اخذ به نياز موضوعه مقررات و قوانين ساير و نامه آيين اين وفق كه واحدهايي و ها فعاليت
. نمايند خودداري تندهس مربوط مجوز فاقد و دارند اسالمي ارشاد و فرهنگ وزارت از مجوز

 نظارت به مكلف خود، قانوني وظايف چارچوب در صالح ذي مراجع و اجرايي هاي دستگاه
 و قوانين وفق آن از متخلفين با برخورد همچنين و ماده اين در مقرر حكم اجراي حسن

 .هستند نامه آيين اين) 22 (ماده اجرايي هاي دستورالعمل و ضوابط و موضوعه مقررات
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 اسالمي فرهنگ ترويج منـظور به است مكلف اسالمي ارشاد و فرهنـگ وزارت ـ13ماده
 قوانين رعايت با كشور، در ديجيتال فرهنگي هاي فعاليت و ها رسانه توسعه و ايراني ـ

 :دهد انجام را ذيل اقدامات مربوط، اعتبارات محل از و موضوعه

 :ملشا ديجيتال، هاي رسانه انتشار و تهيه از حمايت ـ الف

 ايراني ـ اسالمي فرهنگ مروج اي رسانه افزاري نرم هاي بسته انتشار و تهيه از حمايت ـ1
 .عمومي هاي آگاهي و اطالعات ارتقاي در مؤثر يا

 ارتقاي در مؤثر يا ايراني ـ اسالمي فرهنگ مروج خط بر هاي رسانه انتشار از حمايت ـ2
 .تخصصي هاي مهارت و دانش و عمومي هاي آگاهي و اطالعات

 تحت غيردولتي محور كاربر هاي رسانه فعاليت استمرار و توسعه ايجاد، از حمايت ـ ب
 .اسالمي ارشاد و فرهنگ وزارت نظارت

  فرهنگي محصوالت و آثار ها، رسانه نشر و تهيه هاي زيرساخت توسعه از حمايت ـ پ
 :شامل ديجيتال،

) رشد (توانمندسازي مراكز و اه شهرك فعاليت استمرار و توسعه ايجاد، از حمايت ـ1
 .ديجيتال هنري و فرهنگي هاي فعاليت و ها رسانه تخصصي

 هاي فعاليت و ها رسانه ويژه هاي بخش فعاليت استمرار و توسعه ايجاد، از حمايت ـ2
 .رشد مراكز و فناوري و علم هاي پارك در ديجيتال فرهنگي

 و افزاري سخت ابزارهاي ساير و ازپرد رسانه افزاري نرم هاي بسته تأمين از حمايت ـ3
 .ديجيتال هنري و فرهنگي محصوالت و آثار ها، رسانه نشر و تهيه افزاري نرم

 و فارسي زبان و خط بر مبتني هاي سامانه كاربري ترويج و انتشار توليد، از حمايت ـ4
 .شمسي هجري تاريخ

 نشر و تهيه براي يتخصص خدمات ارائه غيردولتي مراكز توسعه و ايجاد از حمايت ـ 5
 .ديجيتال هنري و فرهنگي محصوالت و آثار ها، رسانه
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 .داخلي برخط هاي رسانه براي) IDC (داده مراكز خدمات خريد از حمايت ـ 6

 .فرهنگ بخش براي) IDC (داده مراكز فعاليت و ايجاد از حمايت ـ7

 و آثار ها، رسانه زمينه در تخصصي هاي مهارت و دانش ارتقاي از حمايت ـ ت
 :شامل ديجيتال، فرهنگي محصوالت

 ها، رسانه حوزه در غيردولتي بخش در راهبردي پژوهشي هاي فعاليت انجام از حمايت ـ1
 .ديجيتال هنري و فرهنگي آثار

 بخش در اجرا قابل خروجي داراي كاربردي توسعه و تحقيق هاي طرح از حمايت ـ2
 .ديجيتال هنري و فرهنگي محصوالت و آثار ها، رسانه حوزه در غيردولتي

 تخصصي آموزشي هاي دوره و ها كارگاه خارجي، و داخلي تورهاي برگزاري از حمايت ـ3
 .ديجيتال هنري و فرهنگي محصوالت و آثار ها، رسانه زمينه در

 و هنري  فرهنگي، محصوالت و آثار از مناسب گيري بهره فرهنگ توسعه از حمايت ـ ث
 :شامل ديجيتال، اي رسانه

 و آثار ها، رسانه زمينه در هنري و فرهنگي آثار و محتوا انتشار و تهيه از حمايت ـ1
 .ها آن از گيري بهره فرهنگ و ديجيتال هنري و فرهنگي محصوالت

 .ديجيتال رسانه و هنر فرهنگ، المللي بين و ملي جشنواره ساالنه برگزاري ـ2

 اي منطقه و ملي هاي بازارچه و ها نمايشگاه ها، جشنواره مسابقات، برگزاري از حمايت ـ3
 .ديجيتال هنري و فرهنگي محصوالت و آثار ها، رسانه زمينه در

 و فرهنگ ارتقاي زمينه در تلويزيوني و راديويي هاي برنامه پخش و تهيه از حمايت ـ4
 فرهنگي هاي فعاليت و ها رسانه حوزه تخصصي هاي مهارت و دانش و عمومي آگاهي

 .ديجيتال

 فرهنگي هاي مجتمع و ديجيتال فرهنگ هاي خانه توسعه و ايجاد از تحماي ـ 5
 .كشور سراسر در ديجيتال
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 و ديجيتال فاخر اي رسانه و هنري فرهنگي، محصوالت و آثار هاي نسخه خريد ـ 6
 هاي كتابخانه ديجيتال، فرهنگي هاي مجتمع ديجيتال، فرهنگ هاي خانه به آنها اهداي

 .خارجي و داخلي خاص مخاطبين و يفرهنگ مراكز ساير عمومي،

 ديجيتال، هنري و فرهنگي محصوالت و آثار ها، رسانه اقتصاد توسعه از حمايت ـ ج
 :شامل

 فرهنگي، خدمات و محصوالت آثار، فروش هاي سامانه توسعه و ايجاد از حمايت ـ1
 .ديجيتال اي رسانه و هنري

 از ديجيتال اي رسانه و نريه فرهنگي، خدمات و محصوالت آثار، خريد از حمايت ـ2
 آحاد ميان يادشده خدمات و آثار خريد تخفيف الكترونيك هاي كارت توزيع و صدور طريق
 .جامعه مختلف

 ايجاد، براي منابع ساير و شده اداره وجوه محل از اعتباري و مالي تسهيالت اعطاي ـ3
 و ديجيتال فرهنگي هايواحد و محصوالت آثار، ها، رسانه فعاليت استمرار و توسعه ارتقا،
 .مرتبط افزاري نرم و افزاري سخت ابزارهاي و خدمات مراكز،

 آثار ارتقاي يا آوردن پديد براي اعطايي تسهيالت كارمزد و سود از بخشي پرداخت ـ4
 فرهنگي واحدهاي يا ها سامانه توسعه يا نمودن برپا و ديجيتال اي رسانه و هنري فرهنگي،
 .قتصاديا توجيه داراي ديجيتال

 هنري و فرهنگي محصوالت و آثار ها، رسانه اثرگذار حضور و صادرات از حمايت ـ چ
 :شامل كشور، از خارج در داخلي ديجيتال

 و فرهنگي محصوالت و آثار و ها رسانه هاي نمايشگاه و ها بازارچه برگزاري از حمايت ـ1
 .ياسالم ـ ايراني تمدن حوزه كشورهاي در ويژه به ديجيتال هنري
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 هنري و فرهنگي محصوالت و آثار و ها رسانه اندركاران دست حضور از حمايت ـ2
 از خارج هاي جشنواره و مسابقات ها، همايش ها، نمايشگاه ها، بازارچه در داخلي ديجيتال
 .كشور

 مروج اي رسانه افزاري نرم هاي بسته و برخط هاي رسانه نشر و تهيه از ويژه حمايت ـ3
 .خارجي هاي زبان به ايراني ـ اسالمي فرهنگ

 هنري فرهنگي، خدمات و محصوالت آثار، صادرات ازاي در ها مشوق و جوايز اعطاي ـ4
 .ديجيتال اي رسانه و

 .داخلي برخط هاي رسانه خارجي مخاطبين ازاي در ها مشوق و جوايز اعطاي ـ 5

 نامه آيين اين اماحك موضوعه، قوانين رعايت با مكلفند اجرايي هاي دستگاه كليه ـ14ماده
 انتشار و تهيه از مربوط، اعتبارات محل از و آن اجرايي هاي دستورالعمل و ضوابط و

 ـ اسالمي فرهنگ مروج كه خود قانوني وظايف حوزه به مربوط ديجيتال فرهنگي محتواي
 تخصصي هاي مهارت و دانش يا عمومي هاي آگاهي و اطالعات ارتقاي در يا و بوده ايراني
 .نمايند حمايت شد،با مؤثر

 اعطاي براي الزم منابع جمهور رييس راهبردي نظارت و ريزي برنامه معاونت ـ15ماده
 .نمايد مي بيني پيش سنواتي بودجه لوايح در را نامه آيين اين موضوع تسهيالت و ها حمايت

 اين موضوع تسهيالت و ها حمايت اعطاي اعتبار مجموع%) 20 (درصد بيست ـ تبصره
 به اعتباري، و مالي تسهيالت اعطاي به يافته تخصيص اعتبارات استثناي به مه،نا آيين

 .يافت خواهد اختصاص نامه آيين اين) 14 (ماده موضوع هاي حمايت اعطاي

 فراخوان طريق از بايد نامه آيين اين موضوع هاي حمايت و تسهيالت اعطاي ـ16ماده
 ارزيابي كار و ساز خالصه و موضوعي و شكلي هاي اولويت و محورها شامل عمومي

 و كشور سراسر در متقاضيان تمامي به برابر هاي فرصت اعطاي با و شده واصل تقاضاهاي
 .گيرد صورت مربوط مقررات و قوانين رعايت
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 بند) 4 (جزء استثناي به نامه آيين اين موضوع هاي حمايت و تسهيالت اعطاي ـ17ماده
 هاي سازمان و مؤسسات ها، شركت و اجرايي هاي اهدستگ به نامه آيين اين) 13 (ماده) ث(

 ممنوع نمايند مي دريافت كمك كشور عمومي بودجه محل از مستمر طور به كه غيردولتي
 .است

 و موازي تسهيالت و ها حمايت ارايه از اجتناب و هماهنگي ايجاد منظور به ـ18ماده
 هاي حمايت و تسهيالت تقاضاي مكلفند اجرايي هاي دستگاه كليه ها، فعاليت تداخل
 وزارت توسط منظور بدين كه اينترنتي برخط رسانه يك طريق از را نامه آيين اين موضوع
 نوع متقاضيان، مشخصات و نموده دريافت است، گرديده ايجاد اسالمي، ارشاد و فرهنگ

 اشاره مورد رسانه در را ها آن بررسي نتايج و فرآيند و درخواستي هاي حمايت و تسهيالت
 .نمايند منتشر

 احكامي جاري، قوانين ساير يا سنواتي بودجه قوانين در كه مواردي استثناي به ـ19ماده
 و ها رسانه از حمايت هرگونه شود، مي يا شده وضع نامه آيين اين مقررات برخالف
 انتشار و نشر كردن، تهيه آوردن، پديد از حمايت نيز و ديجيتال فرهنگي هاي فعاليت
 بايد اجرايي هاي دستگاه توسط كشور، عمومي بودجه محل از ديجيتال، گيفرهن محتواي

 و ضوابط و نامه آيين اين) 21 (تا) 16 (مواد در مقرر ضوابط و كار و ساز رعايت با
 .گيرد صورت آن ذيل تبصره و نامه آيين اين) 22 (ماده موضوع اجرايي هاي دستورالعمل

 و بازرگاني هاي وزارتخانه صنعتي هاي ايتحم و صادراتي جوايز و ها مشوق ـ تبصره
 .است مستثني ماده اين شمول از معادن و صنايع

 خدمات و كاال خريد براي مبلغ هر پرداخت و تعهد حمايت، شكل هر اعطاي ـ20ماده
 از مربوط مجوز فاقد حقوقي و حقيقي اشخاص به نامه آيين اين) 4 (و) 3 (،)2 (مواد موضوع
 دارندگان. است ممنوع اجرايي هاي دستگاه توسط اسالمي، ارشاد و فرهنگ وزارت

 اسالمي، ارشاد و فرهنگ وزارت از نامه آيين اين) 4 (و) 3 (،)2 (مواد موضوع مجوزهاي
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 و كاال فروش يا و حمايت از مندي بهره همچنين و شده اخذ مجوز زمينه در فعاليت براي
 يا و رتبه يا پروانه مجوز، اخذ به نياز اجرايي هاي دستگاه به خود مجوز موضوع خدمات
 .ندارند ديگر مراجع توسط صالحيت احراز

 وزارت از مجوز اخذ لزوم از نامه آيين اين) 7 (ماده موضوع اجرايي هاي دستگاه ـ تبصره
 اجرايي هاي دستگاه ساير با ماده اين موضوع معامالت براي اسالمي ارشاد و فرهنگ
 .هستند مستثني

 يا ها نسخه يا اي رسانه افزاري نرم هاي بسته از حمايت يا و خريد گونه هر ـ21ماده
 و قوانين ساير رعايت بر عالوه اجرايي، هاي دستگاه توسط ها آن حاوي ديجيتال حاملهاي
 قانون وفق خريداري، يا حمايت مورد افزار نرم ثبت احراز به منوط موضوعه، مقررات
 يا فروشنده نام به ـ1379 مصوب ـ اي رايانه ايافزاره نرم پديدآورندگان حقوق از حمايت
 .است حمايت كننده دريافت

 نيز و ديجيتال ناشرين از شده ثبت افزاري نرم هاي بسته هاي نسخه خريد ـ1تبصره
 .است بالمانع موضوعه مقررات و قوانين ساير رعايت با شده ياد ناشرين فروش نماينده

 يا سفارش قالب در افزاري نرم هاي بسته زا حمايت يا خريد كه مواردي در ـ2تبصره
 معامله مبلغ از نيمي حداكثر پرداخت گيرد،  مي صورت ها آن تهيه يا آوردن پديد از حمايت

 .است بالمانع افزار نرم ثبت نامه گواهي ارائه براي مناسب تضمين و تعهد اخذ با حمايت، يا

 ثبت چگونگي جمله از مهنا آيين اين اجرايي هاي دستورالعمل و ضوابط ـ22ماده
 مجوزها دارندگان فعاليت ضوابط مجوز، تعليق و ابطال صدور، اختصاصي، برخط هاي رسانه

 و ها فعاليت براي محصوالت يا خدمات ارائه ضوابط ها، فعاليت بر نظارت اعمال و
 همچنين و دارند اسالمي ارشاد و فرهنگ وزارت از مجوز اخذ به نياز كه واحدهايي
 و تسهيالت دريافت تقاضاي ارزيابي كار و ساز و موضوعي و شكلي هاي اولويت و محورها
 صنفي هاي تشكل همكاري با نامه آيين اين احكام و مربوط قوانين چارچوب در ها، حمايت
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 ارشاد و فرهنگ وزارت مورد حسب يا اسالمي ارشاد و فرهنگ وزارت توسط مربوط،
 .گردد مي ابالغ و تدوين ربط ذي اجرايي دستگاه و اسالمي

 چگونگي و حمايت مورد فرهنگي محتواي انتخاب كارهاي و ساز و ها اولويت ـ تبصره
 با كه كارگروهي در نامه آيين اين) 14 (ماده موضوع هاي حمايت اعطاي و مبلغ تعيين

 فناوري و ارتباطات ،)رييس (اسالمي ارشاد و فرهنگ هاي وزارتخانه نمايندگان عضويت
 آموزش و درمان بهداشت، فناوري، و تحقيقات علوم، پرورش، و موزشآ اطالعات،
 قم، علميه حوزه اسالمي، تبليغات سازمان رساني، اطالع عالي شوراي دبيرخانه پزشكي،
 تشكيل ربط ذي صنفي هاي تشكل و اسالمي علوم كامپيوتري تحقيقات مركز مؤسسه

 .گردد مي اجرا اسالمي ارشاد و فرهنگ وزير ابالغ از پس و تدوين گردد، مي

 جمهور، رييس فناوري و علمي معاونت فناوري، و تحقيقات علوم، وزارت ـ23ماده
 ايجاد براي موضوعه، قوانين چارچوب در رشد، مراكز و فناوري و علم هاي پارك
 و فناوري و علم هاي پارك در ديجيتال فرهنگي هاي فعاليت و ها رسانه ويژه هاي بخش
 .آورند مي عمل به اسالمي ارشاد و فرهنگ وزارت با را الزم همكاري رشد مراكز

 از گزارشي بار يك ماه شش هر است، مكلف اسالمي ارشاد و فرهنگ وزارت ـ24ماده
 .نمايد ارايه وزيران هيئت به آن نتايج و نامه آيين اين اجراي

 )5/8/1389 مورخ 19125 شمارةي رسم روزنامة از نقل(
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  روزنامة رسميروزنامة رسمي  مصوبات مجلس شوراي اسالميمصوبات مجلس شوراي اسالمي  ففييردرد

11  
 منطقه سه و بيست و صنعتي ـ تجاري آزاد منطقه يك ايجاد قانون

   اقتصادي ويژه

  19131 شمارة
 مورخ

12/8/1389  

22  
 و واحـده  مـاده  صـدر  موضوع اسالمي شوراي مجلس ئيسر نظريات

 و )85 (پـنجم  و هشتاد اصول اجراء نحوه قانون « به الحاقي) 4 (تبصره
  »ايران اسالمي جمهوري اساسي قانون)  138 (هشتم و سي و يكصد

 19131 شمارة
  12/8/1389 مورخ

 
  روزنامة رسميروزنامة رسمي  رانرانييت وزت وزيأيأمصوبات همصوبات ه  رديفرديف

   اداري تخلفات به رسيدگي قانون ياجراي نامه آيين اصالح  11
  19137 مارةش

 مورخ
19/8/1389  

22  
 صـالحيت  تعيـين  نامـه  آيـين ) 3 (ماده» ز « بند) 3 (تبصره اصالح

  آنان انتخاب چگونگي و رسمي حسابداران
 19142 شمارة

  25/8/1389 مورخ

 19125 شمارة  28/2/1388 مورخ هـ534ت/41716 شماره نامه تصويب اصالح  33
  5/8/1389 مورخ

44  
 مــورخ هـــ43623ت/162786 شــماره نامــه تــصويب اصــالح

16/8/1388   
 19137 شمارة

  19/8/1389 مورخ

55  
 جـامع  برنامـه  مـورد  در نامـه  تصويب) 9 (بند به» ش « جزء الحاق

  جوانان امور ساماندهي ملي
 19125 شمارة

  5/8/1389 مورخ

66  
 و وسـتاييان ر اجتماعي بيمه نامه آيين) 2 (ماده به تبصره يك الحاق
  عشاير

 19121 شمارة
  1/8/1389 مورخ

77  

 حـسيني  الـدين  سيدشـمس  آقايـان  الحاق خصوص در نامه تصويب
 حيـدر  كـشور،  وزير محمدنجار مصطفي دارايي، و اقتصادي امور وزير

 مركـزي  بانـك  كـل  رييس بهمني محمود و اطالعات وزير مصلحي
  بازار كنترل كارگروه تركيب به ايران اسالمي جمهوري

 19142 شمارة
  25/8/1389 مورخ

88  
 شـهر  مركزيـت  بـه  زيـدآباد  بخـش  ايجـاد  درخصوص نامه تصويب

 تابعيـت  در سـيد  محمودآبـاد  و زيـدآباد  دهستانهاي تركيب از زيدآباد
   كرمان استان در سيرجان شهرستان

ــمارة  19121 شـ
  1/8/1389 مورخ
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  روزنامة رسميروزنامة رسمي  رانرانييت وزت وزيأيأمصوبات همصوبات ه  رديفرديف

99  
 دهـستان  توابع از زار خومه روستاي تبديل وصخص در نامه تصويب

 شهر به فارس استان در ممسني شهرستان مركزي بخش يك آبكش
 19121 شمارة

  1/8/1389 مورخ

1010  

 دهـستان  توابع از شاپورآباد روستاي تبديل درخصوص نامه تصويب
 آبـاد  موسـي  روسـتاي  و برخـوار  شهرستان آباد حبيب بخش شاپورآباد

 دهاقـان  شهرسـتان  مركزي بخش توابع  از آباد موسي دهستان مركز
  شهر به اصفهان استان در

 19137 شمارة
  19/8/1389 مورخ

1111  
 مركـز  سـفلي  آبـاد  شـول  روسـتاي  تبـديل  خصوص در نامه تصويب

  شهر به لرستان استان در اليگودرز شهرستان توابع از ززوماهرو بخش
 19121 شمارة

  1/8/1389 مورخ

1212  
 بخش مركز مشطت صالح روستاي تبديل خصوص در نامه تصويب

ــتح ــين ف ــتان المب ــوش شهرس ــتان در ش ــتان اس ــه خوزس ــهر ب  ش
  ك44219ت/168418شماره

 19121 شمارة
  1/8/1389 مورخ

1313  
 دهـستان  مركـز  آبـاد  فرون روستاي تبديل خصوص در نامه تصويب

 تهـران  استان در پاكدشت شهرستان مركزي بخش توابع از آباد فرون
   شهر به

 19121 شمارة
  1/8/1389 مورخ

1414  
 بخـش  مركـز  مـشراگه  روسـتاي  تبـديل  خـصوص  در نامه تصويب
  شهر به خوزستان استان در رامشير شهرستان توابع از مشراگه

 19121 شمارة
  1/8/1389 مورخ

1515  
 بخـش  مركـز  چشمه هفت روستاي تبديل خصوص در نامه تصويب
  شهر به لرستان استان در دلفان شهرستان كاكاوند

 19121 ةشمار
  1/8/1389 مورخ

1616  
 گلـستان  استاندار قناعت جواد آقاي تعيين خصوص در نامه تصويب

 رفع براي تصميم اتخاذ منظور به جمهور رييس ويژه نماينده عنوان به
  ابر منطقه از شاهرود ـ آباد علي راه اتمام و اختالفات موانع،

 19140 شمارة
  23/8/1389 مورخ

1717  
 هـاي  موتورسيكلت صداي مجاز حد عيينت خصوص در نامه تصويب
  اروپا استاندارد با مطابق وارداتي

 19140 شمارة
  23/8/1389 مورخ

1818  
 مكـانيزه  فنـي  معاينـه  خـدمات  نرخ تعيين خصوص در نامه تصويب
   خودروها

 19121 شمارة
  1/8/1389 مورخ

1919  
 ورود بـه  مربـوط  بازرگـاني  سـود  معافيـت  خصوص در نامه تصويب

 شـامل  روسـتايي  مـسافر  و بار عمومي نقل و حمل يژهو نقليه وسايل
   وانت و سواري ون، بوس، ميني

 19121 شمارة
  1/8/1389 مورخ
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  روزنامة رسميروزنامة رسمي  رانرانييت وزت وزيأيأمصوبات همصوبات ه  رديفرديف

2020  

) 5 (مـاده  اصـالح  درخـصوص  كـارگروه  عـضو  وزيران نامه تصويب
 و تمديد كار، عالي شوراي اداره نحوه و تشكيل چگونگي دستورالعمل

 از متبركه بقاع كاركنان و خدام شدن مستثني نامه آيين)3 (ماده الحاص
  كار قانون از موادي شمول

 19137 شمارة
  19/8/1389 مورخ

 
  روزنامة رسميروزنامة رسمي  مصوبات شوراي عالي انقالب فرهنگيمصوبات شوراي عالي انقالب فرهنگي  رديفرديف

11  
ي از اعـضاي پيوسـته فرهنگـستان علـوم          دانتخاب تعـدا   « مصوبه

  » پزشكي جمهوري اسالمي ايران
 19131 شمارة

  12/8/1389 مورخ

 19131 شمارة  »تأييد انتخاب دو عضو حقيقي شوراي فرهنگ عمومي « مصوبه  22
  12/8/1389 مورخ

 19121 شمارة  »جهاد دانشگاهي رئيس انتخاب تأييد « مصوبه  33
  1/8/1389 مورخ

44  
 خـدمات  و پزشـكي  علـوم  دانـشگاه  رئـيس  انتخاب تأييد « مصوبه
  » اردبيل درماني و بهداشتي

 19131 شمارة
  12/8/1389 مورخ

55  
 خـدمات  و پزشـكي  علـوم  دانـشگاه  رئـيس  انتخاب تأييد « مصوبه
  »زاهدان درماني و بهداشتي

 19131 شمارة
  12/8/1389 مورخ

66  
 خـدمات  و پزشـكي  علـوم  دانـشگاه  رئـيس  انتخاب تأييد « مصوبه
  »بهشتي شهيد بهداشتي و درماني

 19121 شمارة
  1/8/1389 مورخ

77  
 خـدمات  و پزشـكي  علـوم  دانـشگاه  رئـيس  انتخاب تأييد  «مصوبه
  » هرمزگان درماني و بهداشتي

 19131 شمارة
  12/8/1389 مورخ

88  
 خـدمات  و پزشـكي  علـوم  دانـشگاه  رئـيس  انتخاب تأييد « مصوبه
  »همدان درماني و بهداشتي

 19131 شمارة
  12/8/1389 مورخ

99  
 خـدمات  و پزشـكي  علـوم  دانـشگاه  رئـيس  انتخاب تأييد « مصوبه
  » مازندران بهداشتي و درماني

 19121 شمارة
  1/8/1389 مورخ

 
  روزنامة رسميروزنامة رسمي   شوراي عالي شهرسازي و معماري شوراي عالي شهرسازي و معمارياتاتمصوبمصوب  رديفرديف

11  
 مـورد  در ايـران  معمـاري  و شهرسـازي  عالي شوراي مصوبه تنفيذ
   اوز شهر جامع طرح

 19125 شمارة
  5/8/1389 مورخ
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  روزنامة رسميروزنامة رسمي  يي شوراي عالي شهرسازي و معمار شوراي عالي شهرسازي و معماراتاتمصوبمصوب  رديفرديف

22  
 خـصوص  در ايران معماري و شهرسازي عالي شوراي مصوبه تنفيذ
  شكدتو شهر جامع طرح

 19137 شمارة
  19/8/1389 مورخ

33  
 مـورد  در ايـران  معمـاري  و شهرسـازي  عالي شوراي مصوبه تنفيذ
   آباد حسن شهر جامع طرح

 19125 شمارة
  5/8/1389 مورخ

44  
 خـصوص  در ايران معماري و يشهرساز عالي شوراي مصوبه تنفيذ
   نگور شهر جامع طرح

 19137 شمارة
  19/8/1389 مورخ

55  

 خـصوص  در ايـران  معمـاري  و شهرسـازي  عـالي  شـوراي  مصوبه
 به تهران شهري توسعه و ريزي برنامه مطالعات نهاد وظايف واگذاري
      تهران شهرداري

 19137 شمارة
  19/8/1389 مورخ

 
  روزنامة رسميروزنامة رسمي  گوناگونگوناگون  رديفرديف

 19142 شمارة   واگذارشده هاي شركت مديره هيأت اعضاي تشويق دستورالعمل  11
  25/8/1389 مورخ

 19142 شمارة  8/8/1389 مورخ هـ45547ت/176464 شماره نامه تصويب اصالح  22
  25/8/1389 مورخ



  

ی  و مارۀ  آبان (ا    )١٣٨٩ماه وط  
 ي سطح آگاهي ارتقايه در راستايقضائهقات قويو تحقرساند معاونت آموزش يبه استحضار قضات محترم م

 در امر ي را كه به نحوين و مقرراتي هر ماه قوان،ن امريجاد سرعت و سهولت در اين و مقررات و اين از قوانيمخاطب
زان انتظار دارد پاسخ ي نظرات شما عزاستفاده از يبرا. كندمي منتشر ويژه نامهاز است، به صورت يقضاوت مورد ن

  :ديير منعكس فرمايق زي از سه طريكير را به ي زيهاپرسش
 و تحقيقات،   معاونت آموزش،هي ساختمان شماره سه قوة قضائ،هيابان سمي نبش خ،ابان حافظي خ، تهران:الف

  ين متون آموزشي و تدويزياداره كل برنامه ر
   Tadvin_Motoon@Yahoo.Com يكي پست الكترون:ب
  021 – 88919418 نمابر:ج
  كند؟ جديد تأمين مين و مقرراتي از قوانيابياز شما را در خصوص اطالع ي نماهنامه تا چه ميزانن يا -1

    خيلي زياد  زيادمتوسط       كم خيلي كم 
   در اين شماره به نظر شما كداميك از مطالب زائد است و بايد جزء موارد حذف شده قيد شود؟-2
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راک ت ا و ه ام  تو ر ن و  و ۀ  ا   ا

  
  

  

د........ .:م و ی ..................:..یام خا   :....................................نمارۀرپ

ضا ت  الغیس ق ا طا   ...................................................................:ب 
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تان (:ق دیشا تان و   .........................................................).با ذ ا
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