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م     عو   ا
  قد 

ضات– ١ ی  الع یا ی ا یاز   :ط 
ت ا ر ن و  او تا ن ا د و ی و  ت و . اار کار  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 
العات  ر ا ی  کان بازیا ت الزم و با ا ر و و  ت با  اھر ط ودا   .م 

  
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 م اچ   حال حا ری با  د تا وزه  دیدی   ی  ا  ی«عل الع رسا طم ا ج» ١عل اد ا

ت  ت  و  ده ا ی آ ۀ    ن ر مات ا عل از  ای و ار سل العات«ا بان  باید » ٢طدمات اشا ا خا یاز  ب با   نا
د  و  ت با ی  ی ژپو   .ند از 

                                                 
ت ،چاپ دوم، ص .  1 ری،  د تا خا و  تا ی،   ی،   سنا ا   .١٣١ع

ری.  2 د تا دی     .١١، ص اآ
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ده– ٣ جام  ھای ا   : ژپو
ه  ضا وه  ی  خا  وتا ن  از ز  و ضا   وه  وزش  عاو آ ی  ه   جام   ا 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  ت» سو ده ا ی  ن ٢.ر 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 و نارسال  ی  دید ی با  ت از  ا ر ن و  و رات  ی  الع رسا ی ا ی  ا روز ر ا اس طا
ت   .ا

ند از بار دید  ن    :ی از ا
هی  ودن  رف  یک 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 یاکا ھا ر پدید  ری آ ھد ند سال    ول یک یا  ا   ا   .آوردن
ی  و ی از  ن  مارهه  وز  ورد و  ح  ور   ف از روز    تی 

                                                 
ت  . ٢ و  1 وط ا ه  ضا وه  وزش  عاو آ ی  رک  د ی و  ناد سازما و ا ور   ھای  علژپو   .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 – ۴   :  

ن  و ر با  و حا ن اساس  نا «ا ا ۀما 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

ند ما م ما ر یاری  ور  ن مأ جام ا اود  ا ز ھ  .ھ ی  م   ه  حاتن ز ت  ده ا ه  ه  تا ن  ی ا .   پایا
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
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المللـی    قانون الحاق دولت جمهـوری اسـالمی ایـران بـه کنوانـسیون بـین              ] ضمائم[ .1
   1)دوپینگ(مبارزه با زورافزایی 

  )16/9/1388 مورخ 18867روزنامۀ رسمی شمارۀ نقل از (
  
و یکصد و ) 85(قانون الحاق یک تبصره به قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم  .2

قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران در رابطه با مـسؤولیتهای رئـیس            ) 138(سی و هشتم    
  و اصالحات بعدی آن1368مجلس شورای اسالمی مصوب 

به قانون نحوه اجـراء اصـول هـشتاد و پـنجم     ) 8(ر به عنوان تبصره ماده واحده ـ متن زی 
قـانون اساسـی جمهـوری اسـالمی ایـران در رابطـه بـا               ) 138(و یکصد و سی و هـشتم        ) 85(

 و اصـالحات بعـدی آن الحـاق         1368اسـالمی مـصوب     شـورای   های رئـیس مجلـس    مسؤولیت
 :گردد می

هـا و   نامـه  صوبات، آئـین  ـ در مـواردی کـه رئـیس مجلـس شـورای اسـالمی مـ        8تبصره
) 138(و یکصد و سـی و هـشتم    ) 85(های مقامات مذکور در اصول هشتاد و پنجم           نامه  تصویب

قانون اساسی را مغایر با مـتن و روح قـوانین تـشخیص دهـد نظـر وی بـرای دولـت معتبـر و                         
. االتباع است و دیوان عدالت اداری نسبت به این گونـه مـوارد صـالحیت رسـیدگی نـدارد                    الزم

. باشـد   تطابق تصمیمات مقامات مذکور با موارد ذکرشده با رئیس مجلس شورای اسـالمی مـی              
االجراء است و شامل مـوارد قبلـی کـه نظـر ریاسـت مجلـس                  این قانون از تاریخ تصویب الزم     

                                                 
 شرایط اعطاء مجوز استفاده از داروهای ،نامه جهانی مبارزه با دوپینگ  آئین، میالدی2005لیست ممنوعه سال متن کنوانسیون، .  1

مجموعه مقررات جهانی ضد دوپینگ ، 2003آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ ی مبارزه با دوپینگ نامه جهان ممنوعه برای درمان، آئین
در روزنامۀ گیری  المللی برای نمونه استاندارد بینمجموعه مقررات جهانی ضد دوپینگ و  المللی برای آزمایشگاهها استاندارد بین

  . درج شده است16/9/1388 – 18867رسمی 
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) 25(همچنین کلیه قوانین مغایر ازجملـه قـانون استفـساریه مـاده             . شود  رعایت نگردیده نیز می   
 .شود  نسخ می14/12/1380الت اداری مصوب قانون دیوان عد

ام فـروردین مـاه       قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سی            
 بـه  9/2/1388یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسالمی تـصویب و در تـاریخ             

 .تأیید شورای نگهبان رسید
 )18/9/1388 مورخ 18869نقل از روزنامۀ رسمی شمارۀ (

 
   دی ماه به عنوان روز غزه نماد مقاومت فلسطین 29قانون اعالم روز . 3

 21( مـیالدی    2009 ژانویـه    18 هجری شمـسی برابـر بـا         1387 دی ماه    29ـ روز   1ماده
به عنوان غزه نماد مقاومت فلسطین اعالم و همه سـاله در تقـویم              ) قمری   هجری 1430محرم  

  .شود رسمی جمهوری اسالمی ایران ثبت می
ـ وزارت امورخارجه موظف است در این رابطـه، طـرح الزم را تـدوین نمـوده و بـه                    2ماده

های الزم برای تـصویب آن همـت          سازمان کنفرانس اسالمی ارائه و با تالش سیاسی و رایزنی         
  .بگمارد

ـ مجلس شورای اسالمی با ارتباط فعال با مجالس کشورهای اسالمی، طرح مذکور             3ماده
ه مجالس کشورهای عضو سازمان کنفـرانس اسـالمی ارائـه و بـرای تـصویب آن                 را به اتحادی  
  .تالش نماید

مـاه    شنبه مورخ بیست و ششم آبان       قانون فوق مشتمل بر سه ماده در جلسه علنی روز سه          
 بـه  4/9/1388یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسالمی تـصویب و در تـاریخ             

  .تأیید شورای نگهبان رسید
 )25/9/1388 مورخ 18875ل از روزنامۀ رسمی شمارۀ نق(
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قانون موافقتنامـه اجتنـاب از اخـذ مالیـات مـضاعف و جلـوگیری از فـرار مـالی در               .4
جمهـوری   مورد مالیاتهای بر درآمد و سـرمایه بـین دولـت جمهـوری اسـالمی ایـران و دولـت                   

  آذربایجان
 جلوگیری از فرار مـالی در مـورد   ماده واحده ـ موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و 

مالیاتهای بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسالمی ایران و دولت جمهـوری آذربایجـان                 
ضـمیمه آن بـه شـرح پیوسـت         ) تشریفات(مشتمل بر یک مقدمه و بیست و نه ماده و پروتکل            

  . شود تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می
ایـن موافقتنامـه مجـوز کـسب درآمـد      ) 11(مـاده  ) 3(نـد  های موضـوع ب  تبصره ـ هزینه 

  .شود غیرقانونی از جمله ربا محسوب نمی
  

م سم  ن ا   اهّلل ا
موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیاتهای 

  انبر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسالمی ایران و دولت جمهوری آذربایج
  

  مقدمه
ای   ایران و دولت جمهوری آذربایجان با تمایل به انعقاد موافقتنامـه            اسالمی  دولت جمهوری 

به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیاتهای بر درآمـد و                   
  :سرمایه به شرح زیر توافق نمودند
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  ـ اشخاص مشمول موافقتنامه1ماده
متعاهـد یـا هـر دو آنهـا        مه ناظر بر اشخاصی است که مقیم یکی از دولتهـای          این موافقتنا 

  .باشند
  

  ـ مالیاتهای موضوع موافقتنامه2ماده
نظر از نحـوه      ـ این موافقتنامه شامل مالیات بر درآمد و مالیات بر سرمایه است که صرف             1

  .گردد اخذ آنها از سوی هر دولت متعاهد یا مقامات محلی آنها وضع می
مالیات بر درآمد و سرمایه عبارت است از کلیه مالیاتهای بر کل درآمد و کـل سـرمایه                  ـ  2

یا اجزاء درآمد و سـرمایه از جملـه مالیـات عوایـد حاصـل از نقـل و انتقـال امـوال منقـول یـا                           
غیرمنقول، مالیات بر کل مبالغ دستمزد یا حقوق پرداختی توسط مؤسسات و همچنـین مالیـات                

  .ایهبر افزایش ارزش سرم
  :ـ مالیاتهای موجود مشمول این موافقتنامه به ویژه عبارت است از3

  :الف ـ در مورد جمهوری اسالمی ایران
  ـ مالیات بر درآمد؛
  .مالیات بر دارایی

  ؛)شود نامیده می» مالیات جمهوری اسالمی ایران« که از این پس (
  :ب ـ در مورد جمهوری آذربایجان
  قی؛ـ مالیات بر درآمد اشخاص حقو

  ـ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی؛
  ـ مالیات بر دارایی؛
  ـ مالیات بر اراضی؛

  ).شود نامیده می» مالیات آذربایجان« که از این پس (
ـ این موافقتـنامه شامل مالیاتهایی که نظـیر یا در اساس مشـابه مالیاتهای موجود بوده،              4

بعد از تاریخ امضاء این موافقتنامـه بـه آنهـا           شده و     بندی  این ماده طبقه  ) 1(مطابق با تعریف بند     
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مقامات صالحیتدار دولتهای متعاهد یکـدیگر      . اضافه و یا به جای آنها وضع شود نیز خواهد بود          
  .را از هر تغییری که در قوانین مالیاتی مربوط به آنها حاصل شود، مطلع خواهند نمود

  
  ـ تعاریف کلی3ماده

ر مواردی که سـیاق عبـارت مفهـوم دیگـری را اقتـضاء              ـ از لحاظ این موافقتنامه، جز د      1
  :نماید

بنابر اقتضاء سیاق مـتن بـه   » دولت متعاهد دیگر«و » یک دولت متعاهد«الف ـ اصطالح  
  .شود اطالق می» جمهوری آذربایجان« یا » جمهوری اسالمی ایران«

  .امهاین موافقتن) 2(شود به هرگونه مالیات مشمول ماده  اطالق می» مالیات«ب ـ 
شود به شخص حقیقی، شـرکت و هـر مجموعـه دیگـری از      اطالق می» شخص« پ ـ  

  .افراد
شود به هر شخص حقوقی یا هر واحدی که از لحـاظ مالیـاتی    اطالق می» شرکت«ت ـ  

  .شود به عنوان شخص حقوقی محسوب می
شده طبـق قـوانین مربـوط هـر دولـت       به مفهوم دفتر مرکزی ثبت» شده دفتر ثبت«ث ـ  

  .باشد  هد میمتعا
بـه ترتیــب بـه    » مؤسسه دولـت متعاهد دیــگر «و » مؤسسـه یک دولت متعـاهد«ج ـ  

ای که به وسیله مقیم دولت متعاهـد          ای که به وسیله مقیم یک دولت متعاهد و مؤسسه           مؤسسه
  .شود گردد، اطالق می دیگر اداره می

 قایق، وسـایط نقلیـه   به هرگونه حمل و نقل توسط کشتی،» المللی حمل و نقل بین«چ ـ  
شـود، بـه      شود که توسط مؤسسه یک دولـت متعاهـد انجـام مـی              ای اطالق می    هوایی، یا جاده  

ای صرفاً برای حمـل و نقـل بـین            استثناء مواردی که کشتی، قایق، وسایط نقلیه هوایی یا جاده         
  .نقاط واقع در دولت متعاهد دیگر استفاده شود
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  :»مقام صالحیتدار« ح ـ 
 جمهوری اسالمی ایران به وزیر امور اقتـصادی و دارایـی یـا نماینـده مجـاز او                   ـ در مورد  

  شود، اطالق می
  .شود ـ در مورد جمهوری آذربایجان به وزارت دارایی و وزارت مالیاتها اطالق می

  :شود به اطالق می» تبعه« خ ـ اصطالح 
  ـ هر شخص حقیقی که تابعیت یک دولت متعاهد را داشته باشد؛

ص حقوقی، مشارکت یا انجمنی که وضعیت قانونی خود را از قـوانین جـاری در             ـ هر شخ  
  .یک دولت متعاهد کسب نماید

ـ در اجراء این موافقتنامه توسط یک دولت متعاهد هر اصطالحی که تعریف نشده باشد،               2
مـه  دارای معنای به کار رفته در قوانین آن دولت متعاهد راجع به مالیاتهای موضوع این موافقتنا               

  .ای دیگر باشد است، به جز مواردی که اقتضاء سیاق عبارت به گونه
  

  ـ مقیم4ماده
به هـر شخـصی اطـالق       » مقیم یک دولت متعاهد   « ـ از لحاظ این موافقتنامه اصطالح       1

شود که به موجب قوانین آن دولت از حیث اقامتگـاه، محـل سـکونت، محـل ثبـت، محـل                       می
ه دیگر مشمول مالیات آن دولت باشد و همچنین ایـن           شرکت، محل مدیریت یا به جهات مشاب      

با وجود این اصطالح مزبور شامل شخـصی        . اصطالح شامل آن دولت یا مقام محلی خواهد بود        
نخواهد بود که صرفاً به لحاظ سرمایه و یا کسب درآمـد از منـابع واقـع در آن دولـت مـشمول                       

  .شود مالیات آن دولت می
این ماده، شخص حقیقـی مقـیم هـر دو دولـت            ) 1(ند  ـ در صورتی که حسب مقررات ب      2

  :متعاهد باشد، وضعیت او به شرح زیر تعیین خواهد شد
اگـر  . الف ـ او مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن، محل سکونت دائمی در اختیار دارد 

او در هر دو دولت محل سکونت دائمی در اختیار داشته باشد، مقیم دولتی تلقی خواهد شد کـه                   
  ).مرکز منافع حیاتی(ر آن عالیق شخصی و اقتصادی بیشتری دارد د
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ب ـ هرگاه نتوان دولتی را که وی در آن مرکز منافع حیاتی دارد تعیین کرد یا چنانچـه او   
در هیچ یک از دو دولت محل سکونت دائمی در اختیار نداشـته باشـد، مقـیم دولـت متعاهـدی          

  .برد ر میجا به س تلقی خواهد شد که معموالً در آن
پ ـ هرگاه او معموالً در هر دو دولت متعاهد به سر برد یا در هیچ یک به سر نبرد، مقـیم   

  .شود که تابعیت آن را دارد دولتی تلقی می
ت ـ هرگاه او تابعیت هیچ از دو دولت را نداشته باشد و یا در صورتی که نتوان بر اسـاس   

تلقی کرد، موضوع با توافق مقامات صـالحیتدار  بندهای فوق او را مقیم یک از دولتهای متعاهد  
  .دو دولت متعاهد حل و فصل خواهد شد

این ماده شخصی غیر از شخص حقیقـی، مقـیم          ) 1(ـ در صورتی که حسب مقررات بند        3
هر دو دولت متعاهد باشد، آن شخص مقیم دولتی تلقی خواهد شد که دفتر ثبـت شـده وی در                    

  .آن واقع است
  

   ـ مقر دائم5ماده
بـه محـل ثابـت کـسب و کـار اطـالق       » مقر دائـم «ـ از لحاظ این موافقتنامه اصطالح    1

شود که از طریق آن مؤسسه یک دولت متعاهد کالً یا جزئاً در دولت متعاهد دیگر به کسب                    می
  .و کار اشتغال دارد

  :به ویژه شامل موارد زیر است» مقر دائم« ـ اصطالح 2
  الف ـ محل اداره، 

  ب ـ شعبه،
  دفتر،پ ـ 

  ت ـ کارخانه،
  ث ـ کارگاه،

ج ـ معدن، چاه نفت یا گاز، معـدن سـنگ یـا هـر محـل دیگـر اکتـشاف، اسـتخراج یـا           
  .برداری از منابع طبیعی بهره
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ـ کارگاه ساختمانی، پروژه ساخت، سوار کردن و یا نصب ساختمان یا فعالیتهای مربـوط               3
شود ولی فقط در صورتی که ایـن          محسوب می » مقر دائم «به سرپرستی و نظارت مرتبط با آن        

  .کارگاه، پروژه یا فعالیتها بیش از دوازده ماه استقرار یا ادامه داشته باشد
شامــل مـوارد زیـر تلقـی        » مقر دائـم  «رغم مقررات قبـلی این ماده، اصـطالح         ـ علـی 4

  :نخواهد شد
االهای متعلـق  الف ـ استفاده از تسهیالت صرفاً به منظور انبار کردن، نمایش اجناس یا ک 

  .به مؤسسه
  .ب ـ نگهداری کاال یا اجناس متعلق به مؤسسه صرفاً به منظور انبار کردن یا نمایش

پ ـ نگهداری کاال یا اجناس متعلق به مؤسسه صـرفاً بـه منظـور فـرآوری آنهـا توسـط        
  .مؤسسه دیگر

ت ـ نگهداری محل ثابت کسب و کار صـرفاً بـه منظـور خریـد کاالهـا یـا اجنـاس، یـا          
  .گردآوری اطالعات برای آن مؤسسه

ث ـ نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به منظور انجـام تبلیغـات، تهیـه اطالعـات،      
  .تحقیقات علمی و یا سایر فعالیتهایی که دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد

ج ـ نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به منظـور ترکیبـی از فعالیتهـای مـذکور در      
، به شرط آن که فعالیت کلی محل ثابت شغلی حاصـل از ایـن ترکیـب،                 )ث(تا  ) الف (جزءهای

  .دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد
غیـر از عـاملی   (این ماده در صورتی که شخصی ) 2(و ) 1(رغم مقررات بندهای   ـ علی 5

 طرف  در یک دولت متعاهد از    ) این ماده است  ) 6(که دارای وضعیت مستقل بوده و مشمول بند         
ای فعالیت کند و دارای اختیار انعقاد قرار داد به نام آن مؤسسه باشد و اختیار مزبور را به                     مؤسسه

دهد،   طور معمول اعمال کند، آن مؤسسه در مورد فعالیتهایی که این شخص برای آن انجام می               
 بـه  های شخص مزبور محـدود  در آن دولت دارای مقر دائم تلقی خواهد شد مگر آن که فعالیت     

ها چنانچه از طریـق محـل         این ماده باشد که در این صورت آن فعالیت        ) 4(موارد مذکور در بند     
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ثابت کسب وکار نیز انجام گیرد به موجب مقررات بند مذکور، این محل ثابت کسب و کار را به                   
  .مقر دائم تبدیل نخواهد کرد

د دیگـر از طریـق    ـ مؤسسه یک دولت متعاهد صرفاً به سبب آن کـه در دولـت متعاهـ    6
پـردازد، در آن دولـت دیگـر          کار، دالل یا هر عامل مستقل دیگری به انجام امور مـی             العمل  حق

دارای مقر دائم تلقی نخواهد شد مشروط بر آن که عملیات اشخاص مزبـور در جریـان عـادی                   
یبـاً  های چنین عاملی به طور کامل یا تقر       ذلک، هرگاه فعالیت    کسب و کار آنان صورت گیرد، مع      

کامل به آن مؤسسه تخصیص یافته باشد، از لحاظ مفهوم این بنـد او بـه عنـوان عامـل دارای                     
  .وضعیت مستقل قلمداد نخواهد شد

ـ صرف این که شرکت مقیم یک دولت متعاهـد، شـرکت مقـیم و یـا فعـال در دولـت                       7
گـر فعالیـت    کند و یا تحت کنتـرل آن قـرار دارد یـا در آن دولـت دی                  متعاهد دیگر را کنترل می    

به خودی خـود بـرای ایـن        ) خواه از طریق مقر دائم و خواه به نحو دیگر         (دهد    تجاری انجام می  
  .که یکی از آنها مقر دائم دیگری محسوب شود، کافی نخواهد بود

  
   ـ درآمد حاصل از اموال غیرمنقول6ماده

لت متعاهـد   ـ درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از اموال غیرمنقول واقع در دو             1
دیگر از جمله درآمد حاصل از کشاورزی یا جنگلداری مشمول مالیات آن دولـت دیگـر خواهـد                  

  .بود
دارای همـان تعریفـی اسـت کـه در          » اموال غیرمنقـول  «ـ در این موافقتنامه، اصطالح      2

این اصطالح بـه هـر حـال        . قوانین دولت متعاهدی که اموال مزبور در آن قرار دارد، آمده است           
ملحقات مربوط به اموال غیرمنقول، احشام و اسباب و ادوات مورد استفاده در کـشاورزی               شامل  

و جنگلداری، حقوقی که مقررات قوانین عام راجـع بـه مالکیـت اراضـی در مـورد آنهـا اعمـال                    
گردد، حق انتفاع از اموال غیرمنقول و حقوق مربوط به پرداختهای ثابت یا متغیر در ازاء کـار               می

م کار، ذخایر معدنی، چاههای نفت یا گاز، معدن سنگ و سـایر محلهـای اسـتخراج                 یا حق انجا  
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کشتیها، قایقها، وسایط نقلیـه     . منابع طبیعی از جمله الوار یا سایر محصوالت جنگلی خواهد بود          
  .ای به عنوان اموال غیرمنقول محسوب نخواهد شد هوایی یا جاده

حاصل از استفاده مستقیم، اجاره یا هر شکل        این ماده نسبت به درآمد      ) 1(ـ مقررات بند    3
  .دیگر استفاده از اموال غیرمنقول جاری خواهد بود

این ماده در مورد درآمد ناشی از اموال غیرمنقول مؤسسه و           ) 3(و  ) 1(ـ مقررات بندهای    4
درآمد ناشی از اموال غیرمنقول مورد استفاده برای انجام خدمات شخـصی مـستقل نیـز جـاری         

  .خواهد شد
  

  ـ درآمدهای تجاری7ماده
ـ درآمد مؤسسه یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات همان دولت خواهد بود مگر این               1

. که این مؤسسه از طریق مقر دائم واقع در دولت متعاهد دیگر امور تجاری خود را انجـام دهـد                   
ودی کـه   درآمد آن مؤسسه فقط تـا حـد  ،چنانچه مؤسسه از طریق مزبور به کسب و کار بپردازد   

  . شود مرتبط با مقر دائم مذکور باشد، مشمول مالیات دولت دیگر می
این ماده، در صورتی که مؤسسه یک دولت متعاهد از طریق           ) 3(ـ با رعایت مقررات بند      2

مقر دائم واقع در دولت متعاهد دیگر فعالیت نماید، آن مقر دائم در هر یک از دو دولت متعاهـد                    
ای متمـایز و مجـزا و کـامالً مـستقل از              ود که اگر به صورت مؤسسه     ش  دارای درآمدی تلقی می   

ای که مقر دائم آن است به فعالیتهای نظیر یا مشابه در شرایط نظیر یا مـشابه اشـتغال                     مؤسسه
  .توانست تحصیل کند داشت، می

هـای اجرائـی و       هـای قابـل قبـول از جملـه هزینـه            ـ در تعیین درآمد مقر دائـم، هزینـه        3
ای   عمومی اداری که مطابق با قوانین ملی دولت مربوطه هرگاه مقـر دائـم مؤسـسه               های    هزینه

ها برای مقاصد آن مقر دائم تخـصیص          بود، قابل کسر بود، تا حدودی که این هزینه          مستقل می 
یافته باشد، کسر خواهد شد، اعم از آن که در دولتی که مقر دائم در آن واقع شده است، انجـام                     

  .یگرپذیرد یا در جای د



 23 / شورای اسالمیقوانین مصوب مجلس:  اول بخش

 

ـ چنانچه در یک دولت متعاهد روش متعارف برای تعیین درآمد قابل تخصیص به مقـر                4
این ماده  ) 2(دائم براساس تسهیم کل درآمد مؤسسه به بخشهای مختلف آن باشد، مقررات بند              

مانع به کاربردن روش تسهیمی متعارف آن دولت متعاهد برای تعیین درآمـد مـشمول مالیـات                 
  . حال نتیجه روش تسهیمی متخذه باید با اصول این ماده تطابق داشته باشددر هر. نخواهد شد

کنـد موجـب منظـور      ـ صرف آن که مقر دائم برای مؤسسه جنس یا کاال خریداری می 5
  .داشتن درآمد برای آن مقر دائم نخواهد بود

 ـ درآمد منظور شده برای مقر دائم سال به سال به روش یکـسان تعیـین خواهـد شـد،      6
  .گر آن که دلیل مناسب و کافی برای اعمال روش دیگر وجود داشته باشدم

ـ در صورتی که درآمد شامل اقالمی از درآمد باشد که طبق سایر مواد ایـن موافقتنامـه                  7
  .ای به مقررات آن مواد وارد نخواهد آورد ای دارد، مفاد این ماده خدشه حکم جداگانه

  
  المللی  ـ حمل و نقل بین8ماده
د حاصل توسط مؤسسه یک دولت متعاهد بابت استفاده از کـشتیها، قایقهـا، وسـایط                درآم

هـا یـا سـایر        و کـشنده  ) کانتینرها(از جمله نگهداری یا اجاره بار گنجها        (ای    نقلیه هوایی یا جاده   
در حمـل و نقـل      ) هـا   یـا کـشنده   ) کانتینرهـا (تجهیزات مربوطه برای حمل و نقل بـار گنجهـا           

  .مول مالیات آن دولت خواهد بودالمللی فقط مش بین
  

  ـ مؤسسات شریک9ماده
  :ـ در صورتی که1

الف ـ مؤسسه یک دولت متعاهد به طور مستقیم یا غیرمـستقیم در مـدیریت، کنتـرل یـا      
  سرمایه مؤسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشد، یا 

سرمایه مؤسـسه  ب ـ اشخاصی واحد به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت، کنترل یا  
یک دولت متعاهد و مؤسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشند و شرایط مورد توافق یـا                 
مقرر در روابط تجاری یا مالی بین این دو مؤسسه، متفاوت از شرایطی باشد که بین مؤسـسات                  
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 شـد،  مستقل برقرار است، در آن صورت هرگونه درآمدی که باید عاید یکی از این مؤسسات می         
تواند جزء درآمد آن مؤسسه منظور شده و مـشمول            ولی به علت آن شرایط عاید نشده است می        

  .مالیات متعلقه شود
ـ در صورتی که یک دولت متعاهد درآمدهایی که در دولت متعاهد دیگـر بابـت آنهـا از                   2

 مؤسسه آن دولت متعاهد دیگر مالیات اخذ شده، جزء درآمدهای مؤسسه خود منظـور و آنهـا را                 
مشمول مالیات کند و درآمد مزبور درآمدی باشد که چنانچه شرایط اسـتقالل بـین دو مؤسـسه                  

شد، در این صورت آن دولت دیگر در میـزان مالیـات              حاکم بود، عاید مؤسسه دولت نخست می      
در تعیین چنین تعدیالتی سایر مقررات      . متعلقه بر آن درآمد تعدیل مناسبی به عمل خواهد آورد         

نامه باید لحاظ شود و مقامات صالحیتدار دو دولت متعاهد در صورت لزوم با یکدیگر               این موافقت 
  .مشورت خواهند کرد

  
  ـ سود سهام10ماده

ـ سود سهام پرداختی توسط شرکت مقیم یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر               1
  .شود مشمول مالیات آن دولت دیگر می

کننده سود     دولت متعاهدی که شرکت پرداخت     ذلک، این سود سهام ممکن است در        ـ مع 2
سهام مقیم آن است طبق قوانین آن دولت نیـز مـشمول مالیـات شـود، ولـی در صـورتی کـه                       

مبلغ ناخالص سـود  %) 10(درصد  کننده مالک منافع سود سهام باشد، مالیات متعلقه از ده          دریافت
  .سهام تجاوز نخواهد کرد

شود   از محل درآمد آن سود سهام مزبور پرداخت می        این بند تأثیری بر مالیات شرکتی که        
  .نخواهد داشت

شود به درآمد حاصـل از سـهام، سـهام            در این ماده اطالق می    » سود سهام «ـ اصطالح   3
و نیـز درآمـد حاصـل از        ) به استثناء مطالبات دیون، مشارکت در منافع      (مؤسسین یا سایر حقوق     

کننـده درآمـد، مـشمول        قامت شرکت تقسیم  سایر حقوق شراکتی که طبق قوانین دولت محل ا        
  . گردد همان رفتار مالیاتی است که در مورد درآمد حاصل از سهام اعمال می
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ـ هرگاه مالک منافع سود سهام، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهـد دیگـر                  4
عالیـت  کننده سود سهام مقیم آن است، از طریق مقر دائم واقـع در آن بـه ف                  که شرکت پرداخت  

شغلی بپردازد یا از پایگاه ثابت واقع در آن دولت دیگر خدمات شخصی مـستقل انجـام دهـد و                    
شود به طور مؤثر مرتبط با این مقر دائم یا پایگاه             سهامی که از بابت آن سود سهام پرداخت می        

واد در این صورت، مقررات م    . این ماده جاری نخواهد بود    ) 2(و  ) 1(ثابت باشد، مقررات بندهای     
  .این موافقتنامه، حسب مورد، مجری خواهد بود) 14(یا ) 7(

 ـ در صورتی که شرکت مقیم یک دولت متعاهد منافع یا درآمدی از دولت متعاهد دیگر  5
تحصیل کند، آن دولت دیگر هیچ نوع مالیاتی بر سود سهام پرداختی توسط این شـرکت وضـع               

م به مقیم آن دولـت دیگـر پرداخـت شـود یـا              به غیر از مواقعی که این سود سها       (نخواهد کرد   
شود به طور مؤثر مرتبط با مقر دائـم یـا             مواقعی که سهامی که بابت آن سود سهام پرداخت می         

و منافع تقسیم نشده شرکت را نیـز مـشمول مالیـات            ) پایگاه ثابت واقع در آن دولت دیگر باشد       
شده کالً یا جزئاً از منافع یـا درآمـد          نخواهد کرد، حتی اگر سود سهام پرداختی یا منافع تقسیم ن          

  .حاصل در آن دولت دیگر تشکیل شود
  

  های مالی ـ هزینه 11ماده
های مالی حاصل در یک دولت متعاهد که به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخـت                 ـ هزینه 1

  .شود شده مشمول مالیات آن دولت دیگر می
 طبق  1عاهدی که حاصل شده و    های مالی ممکن است در دولت مت        ذلک، این هزینه    ـ مع 2

هـای مـالی    کننده، مالک منـافع هزینـه   قوانین آن نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه دریافت 
  .های مالی تجاوز نخواهد کرد مبلغ ناخالص هزینه%) 10(درصد  باشد، مالیات متعلقه از ده

بـه درآمـد   به نحوی که در این ماده به کـار رفتـه اسـت          » های مالی   هزینه«ـ اصطالح   3
ناشی از هر نوع مطالبات دینی اعم از آن که دارای وثیقه و یا متضمن حق مشارکت در منـافع                    

                                                 
  .زاید است» و«رسد به نظر می.  1
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بدهکار باشد یا نباشد و به خصوص درآمد ناشی از اوراق بهادار دولتـی و درآمـد ناشـی از اوراق          
ام قرضه یا سهام قرضه شامل حق بیمه و جوایز متعلق بـه اوراق بهـادار، اوراق قرضـه یـا سـه                     

هـای مـالی      های تأخیر تأدیـه از لحـاظ ایـن مـاده هزینـه              جریمه. گردد  قرضه مزبور اطالق می   
  .محسوب نخواهد شد

های مالی حاصل در یک دولت متعاهـد کـه            این ماده، هزینه  ) 2(رغم مقررات بند      ـ علی 4
توسط دولت متعاهد دیگر، سایر مؤسسات دولتی، بانـک مرکـزی و سـایر بانکهـایی کـه کـالًً                    

شـود، از مالیـات دولـت         باشـد، کـسب مـی       متعلق به دولت متعاهد دیگر می     %) 100(ددرصد  ص
  .نخست معاف خواهد بود

های مالی مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولـت متعاهـد     ـ هرگاه مالک منافع هزینه 5
های مالی در آن جا حاصل شده از طریق مقر دائم واقع در آن فعالیت شـغلی                   دیگری که هزینه  

داشته باشد یا در دولت دیگر از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجـام دهـد و                    
طور مؤثر مربوط به ایـن مقـر    شود به  های مالی از بابت آن پرداخت می        مطالبات دینی که هزینه   

در این صورت   . این ماده اعمال نخواهد شد    ) 2(و  ) 1(دائم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای        
  .این ماده مجری خواهد بود) 14(یا ) 7(سب مورد، مقررات مواد ح

های مالی در صورتی حاصل شده در یک دولت متعاهد تلقی خواهد گردید کـه    ـ هزینه 6
ذلک، در صورتی کـه   مع. کنـنده خود دولت، مقام محلی، یا فـردی مقیم آن دولت باشد         پرداخت

یم یک دولت متعاهد باشـد یـا نباشـد، در یـک             های مالی، خواه مق     کننده هزینه   شخص پرداخت 
گیرد دارای مقـر دائـم یـا          های مالی به آن تعلق می       دولت متعاهد و در ارتباط با دینی که هزینه        

های مالی بر عهده آن مقر دائم یا پایگاه ثابـت باشـد، در                پایگاه ثابت بوده و پرداخت این هزینه      
مالی مذکور در دولت متعاهد محل وقوع مقـر        های    این صورت چنین تلقی خواهد شد که هزینه       

  .دائم یا پایگاه ثابت حاصل شده است
  کننده و مالـک منـافع یـا بـین            ـ در صورتی که به دلیل وجود رابطه خاص بین پرداخت          7

های مـالی کـه در مـورد مطالبـات دینـی پرداخـت                هردوی آنها و شخص دیگری، مبلغ هزینه      
کننـده و مالـک منـافع توافـق           چنین ارتباطی بین پرداخت   شود از مبلغی که در صورت نبود          می
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در ایـن  . شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر اعمال خواهـد شـد     می
مورد، قسمت مازاد پرداختی طبق قوانین هر یک از دولتهای متعاهد و با رعایت سـایر مقـررات                  

  .این موافقتنامه مشمول مالیات خواهد بود
  

  االمتیازها ـ حق 12ماده
االمتیازهایی که در یک دولت متعاهـد حاصـل و بـه مقـیم دولـت متعاهـد دیگـر              ـ حق 1

  .شود پرداخت شده مشمول مالیات آن دولت دیگر می
االمتیازها ممکن است در دولت متعاهـدی کـه حاصـل شـده طبـق                 ذلک، این حق    ـ مع   2

االمتیـاز    کننده، مالک منافع حـق      چه دریافت قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی چنان        
  .االمتیاز نخواهد بود مبلغ ناخالص حق%) 10(درصد  باشد، مالیات متعلقه بیش از ده

در این ماده به هر نوع وجوه دریافـت شـده در ازاء اسـتفاده یـا               » حق امتیاز «ـ اصطالح   3
 از جمله فیلمهای سـینمایی      حق استفاده از هر نوع حق چاپ و انتشار آثار ادبی، هنری یا علمی             

و نوارهای رادیویی و تلویزیونی، هرگونه حق انحصاری اختراع، عالمت تجاری، طرح یا نمونـه،               
نقشه، فرمول یا فرآیند سرّی، یا استفاده یا حق استفاده از تجهیزات صنعتی، بازرگانی یا علمـی                 

  .شود اطالق می) دانش فنی(یا اطالعات مربوط به تجارب صنعتی، بازرگانی یا علمی 
االمتیاز، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگـر              ـ هرگاه مالک منافع حق    4
 1شود از طریق مقر دائم واقع در آن فعالیت شغلی داشته باشـد، یـا رد     االمتیاز حاصل می    که حق 

والی دولت متعاهد دیگر از طریق پایگاه ثابت خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حـق یـا امـ                  
شود به طور مؤثری با این مقر دائـم یـا پایگـاه ثابـت                 االمتیاز نسبت به آنها پرداخت می       که حق 

در ایـن صـورت،     . این ماده اعمـال نخواهـد شـد       ) 2(و  ) 1(ارتباط داشته باشد، مقررات بندهای      
  .این موافقتنامه مجری خواهد بود) 14(یا ) 7(حسب مورد، مقررات مواد 
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 یک دولت متعاهـد در صـورتی حاصـل شـده تلقـی خواهـد شـد کـه         االمتیاز در  ـ حق 5
  .کننده خود آن دولت، مقامی محلی یا فردی مقیم آن دولت باشد پرداخت
خواه مقیم یک دولـت متعاهـد       (االمتیاز    کننده حق   ذلک در صورتی که شخص پرداخت       مع

د که حق یا اموال موجد      در یک دولت متعاهد دارای مقر دائم یا پایگاه ثابتی باش          ) باشد یا نباشد  
االمتیاز بـر     االمتیاز به نحوی مؤثر با آن مقر دائم یا پایگاه ثابت ارتباط داشته و پرداخت حق                 حق

االمتیاز در دولت متعاهـدی حاصـل شـده تلقـی      عهده مقر دائم یا پایگاه ثابت مذکور باشد، حق       
  .خواهد شد که مقر دائم یا پایگاه ثابت مزبور در آن واقع است

  کننـده و مالـک منـافع یـا بـین       ای خاص میان پرداخـت   ـ چنانچه به سبب وجود رابطه 6
االمتیـازی کـه بـا در نظـر گـرفتن اسـتفاده، حـق یـا             هردوی آنها با شخص دیگری، مبلغ حق      

شود، از مبلغی که در صورت نبود چنین ارتباطی           االمتیاز پرداخت می    اطالعاتی که بابت آنها حق    
شد بیشتر باشد، مقررات این مـاده فقـط نـسبت بـه                مالک منافع توافق می    کننده و   بین پرداخت 

در این گونه موارد، قسمت مازاد پرداختی طبـق قـوانین هـر             . مبلغ اخیرالذکر مجری خواهد بود    
یک از دولتهای متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیـات بـاقی خواهـد                  

  .ماند
  

  ای هـ عواید سرمای13ماده
ـ عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غیرمنقـول مـذکور                   1

این موافقتنامه که در دولت متعاهد دیگر قرار دارد، مشمول مالیات آن دولت دیگـر               ) 6(در ماده   
  .شود می

 از وسایل کسب و کار مقـر دائـم       1ـ عواید ناشی از نقل و انتقال اموال منقولی که بخش          2
باشد یا اموال منقول متعلق به پایگاه ثابتی          مؤسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر می        

که در اختیار مقیم یک دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصی مستقل در دولت متعاهـد                 

                                                 
  .صحیح است» بخشی«واژه .  1
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یا ) تنهایی یا همراه با کل مؤسسه       به(باشد شامل عواید ناشی از نقل و انتقال مقر دائم             دیگر می 
  .شود پایگاه ثابت مزبور، مشمول مالیات آن دولت دیگر می

ـ عواید حاصل توسط مؤسسه یک دولت متعاهد از نقل و انتقال کشتیها، قایقها، وسایط               3
المللی یا اموال منقول مرتبط با استفاده         ای مورد استفاده در حمل و نقل بین         نقلیه هوایی یا جاده   

ای فقط مشمول مالیـات دولـت متعاهـدی           ه هوایی و یا جاده    از این کشتیها، قایقها، وسایط نقلی     
  .خواهد بود که دفتر ثبت شده مؤسسه در آن واقع است

ـ عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال سـهام یـا سـایر حــقوق                    4
شراکتی در شرکـتی که دارایی آن بـه طور مستقیم یا غیرمستقیم عمـدتاً از امـوال غیرمنقـول                  

  .شود واقع در دولت متعاهد دیگر تشکیل شده است، مشمول مالیات آن دولت دیگر می
) 3(، )2(، )1( ـ عواید ناشی از نقل و انتقال هر مالی به غیر از موارد مذکور در بنـدهای   5

  .دهنده مقیم آن است، خواهد بود این ماده فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی که انتقال) 4(و 
  

  ات شخصی مستقلـ خدم14ماده
ای یـا سـایر       ـ درآمد حاصل توسط مقیم یک دولـت متعاهـد بـه سـبب خـدمات حرفـه                 1

فعالیتهای مشابه مستقل فقط در آن دولت مشمول مالیات خواهد بود مگر آن که ایـن شـخص    
به منظور ارائه فعالیتهای خود به طور منظم پایگاه ثابتی در دولت متعاهد دیگر در اختیار داشـته    

ه در این صورت این درآمد فقط تا حدودی که مربوط به آن پایگاه ثابت باشد، مـشمول                  باشد ک 
  .مالیات دولت دیگر خواهد بود

به ویژه شامل فعالیتهای مستقل علمـی، ادبـی، هنـری،       » ای  خدمات حرفه « ـ اصطالح   2
پرورشی یا آموزشی و همچنین فعالیتهای مـستقل پزشـکان، مهندسـان، وکـالی دادگـستری،                

  .باشد انپزشکان، معماران، حسابرسان و حسابداران میدند
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  ـ خدمات شخصی غیرمستقل15ماده
این موافقتنامه، حقـوق، مـزد و سـایر         ) 20(و  ) 19(،  )18(،  )16(ـ با رعایت مقررات مواد      1

دارد فقـط    های مشابهی که مقیم یک دولت متعاهد به سبب اسـتخدام دریافـت مـی                الزحمه  حق
باشد مگر آن که استخدام در دولت متعاهد دیگر انجام شود که              دولت می مشمول مالیات همان    

  .شود الزحمه حاصل از آن مشمول مالیات آن دولت دیگرمی در این صورت حق
الزحمـه مقـیم یـک دولـت متعاهـد بـه سـبب         این ماده، حق) 1(رغم مقررات بند  ـ علی 2

مالیات دولت نخست خواهد بـود      شده فقط مشمول      استخدامی که در دولت متـعاهد دیگر انجام      
  :مشروط بر آن که

الف ـ جمع مدتی که دریافت کننده در یک یا چند نوبت در دولت دیگر به سر برده اسـت   
ای که در سال مالی مربوط شـروع یـا خاتمـه             از یکصد و هشتاد و سه روز در دوره دوازده ماهه          

   ؛یابد تجاوز نکند می
  ؛فرمایی که مقیم دولت دیگر نیست پرداخت شودالزحمه توسط یا از طرف کار ب ـ حق

الزحمه بر عهده مقر دائم یا پایگاه ثابتی نباشـد کـه کارفرمـا در دولـت      پ ـ پرداخت حق 
  .دیگر دارد

الزحمـه دریـافتی در زمینـه اسـتخدام در      رغم مقررات یاد شده در این ماده، حـق   ـ علی 3
المللـی مـشمول     استفاده در حمل و نقل بـین      ای مورد    نقلیه هوایی یا جاده    کشتی، قایق، وسایط  

  .مالیات دولت متعاهدی خواهد بود که دفتر ثبت شده مؤسسه در آن واقع است
  

  الزحمه مدیران  ـ حق16ماده 
الزحمه مدیران و پرداختهای مشابه دیگری که مقیم یـک دولـت متعاهـد بـه لحـاظ                   حق

نمایـد،   اهـد دیگـر تحـصیل مـی       مدیره شرکت مقیم دولت متع     سمت خود به عنوان عضو هیأت     
  .شود مشمول مالیات آن دولت دیگر می
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   ـ هنرمندان و ورزشکاران17ماده 
ـ درآمدی که مقیم یک دولت متعاهد به عنوان هنرمند، از قبیل هنرمنـد تئـاتر، سـینما،                 1

رادیو یا تلویزیون، یا موسیقیدان یا به عنوان ورزشکار بابت فعالیتهای شخـصی خـود در دولـت                  
ایـن موافقتنامـه مـشمول      ) 15(و  ) 14(رغـم مقـررات مـواد        نماید، علی  تعاهد دیگر حاصل می   م

  .شود مالیات آن دولت دیگر می
ـ در صورتی که درآمد مربوط به فعالیتهای شخصی هنرمند یا ورزشکار در سـمت خـود                 2

از نظـر   به آن هنرمند یا ورزشکار تعلق نگرفته و عاید شخص دیگـری شـود، آن درآمـد صـرف      
شـود کـه    این موافقتنامه مشمول مالیـات دولـت متعاهـدی مـی    ) 15(و ) 14(، )7(مقررات مواد   

  .گیرد فعالیتهای هنرمند یا ورزشکار در آن انجام می
 ـ درآمدی که هنرمنـد یـا ورزشـکار بابـت فعالیتهـای خـود در چهـارچوب موافقتنامـه          3

این ماده مستثنی   ) 2(و  ) 1(ندهای  نماید از شمول ب    فرهنگی میان دو دولت متعاهد تحصیل می      
  .باشد می

  
   ـ حقوق بازنشستگی18ماده 

این موافقتنامه، حقوق بازنشستگی و سایر وجـوه مـشابه          ) 19(ماده  ) 2(با رعایت مفاد بند     
پرداختی به مقیم یک دولت متعاهد به ازاء خـدمات گذشـته فقـط مـشمول مالیـات آن دولـت                     

  .خواهد بود
  

  ـ خدمات دولتی19ماده 
های مشابه، به اسـتثناء حقـوق بازنشـستگی،     الزحمه ـ الف ـ حقوق، دستمزد و سایر حق 1

پرداختی توسط یک دولت متعاهد یا مقام محلی آن به شخص حقیقی بابت خدمات انجام شده                
  .برای آن دولت یا مقام محلی فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود

 مالیـات دولـت متعاهـد دیگـر خواهـد بـود،       ها فقط مشمول الزحمه ذلک، این حق ب ـ مع 
  :مشروط بر آن که خدمات در آن دولت دیگر انجام شود و شخص حقیقی مقیم آن دولت
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  ـ تابع آن دولت بوده، یا
  .ـ صرفاً برای ارائه خدمات مزبور مقیم آن دولت نشده باشد

شـده از  ـ الف ـ هرگونه حقوق بازنشستگی پرداختی توسط و یا از محل صندوق ایجـاد   2
طرف یک دولت متعاهد یا مقام محلی آن به فردی در خصوص خدماتی که برای آن دولت یـا                   

  .مقام محلی مزبور انجام داده است، فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود
ذلک، در صورتی که شخص حقیقی مقیم و تبعه آن دولـت دیگـر باشـد، حقـوق      ب ـ مع 

  .ول مالیات خواهد بودبازنشستگی مزبور فقط در آن دولت مشم
هـای بازنشـستگی بابـت خـدمات ارائـه شـده در خـصوص                ـ در مورد حقوق و مقـرری      3

، )15(دهـد مقـررات مـواد     فعالیتهای تجاری که یک دولت متعاهد یا مقام محلی آن انجام مـی        
  .این موافقتنامه مجری خواهد بود) 18(و ) 17(، )16(

  
   ـ محصلین20ماده 

آموزی که بالفاصله قبل از دیدار از یـک دولـت متعاهـد مقـیم               وجوهی که محصل یا کار    
بـرد   سـرمی  دولت متعاهد دیگر بوده و صرفاً به منظور تحصیل یا کارآموزی در دولت نخست به              

دارد، مشمول مالیات آن دولت دیگر       برای مخارج زندگی، تحصیل یا کارآموزی خود دریافت می        
  .زبور از منابع خارج از آن دولت دیگر حاصل شودنخواهد بود، مشروط بر آن که پرداختهای م

  
   ـ سایر درآمدها21ماده 

ـ اقالم درآمد مقیم یک دولت متعاهد که در مواد قبلی این موافقتنامه مورد حکـم قـرار                  1
  .نگرفته است، در  هرکجا که حاصل شود، صرفاً مشمول مالیات آن دولت خواهد بود

ایـن  ) 6(مـاده   ) 2(غیرمنقول به نحـوی کـه در بنـد          ـ به استثناء درآمد حاصل از اموال        2
کننده درآمد، مقیم یـک دولـت متعاهـد بـوده و در              موافقتنامه تعریف شده است، هرگاه دریافت     

دولت متعاهد دیگر از طریق مقر دائم واقع در آن به کسب و کار بپردازد یا از پایگاه ثابت واقـع                     
د و درآمد حاصله با این مقر دائم یا پایگـاه           در آن دولت دیگر خدمات شخصی مستقل انجام ده        
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در این صـورت    . این ماده مجری نخواهد بود    ) 1(ثابت به نحو مؤثری مرتبط باشد، مقررات بند         
  .این موافقتنامه اعمال خواهد شد) 14(یا ) 7(حسب مورد مقررات مواد 

  
   ـ سرمایه22ماده

این موافقتنامه کـه متعلـق بـه        ) 6(ـ سرمایه متشکل از اموال غیرمنقول مذکور در ماده          1
مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر واقع شده، مشمول مالیات آن دولت دیگر                 

  .شود می
ـ سرمایه متشکل از اموال منقولی که بخشی از وسایل کـسب و کـار مقـر دائمـی کـه                     2

منقولی که متعلـق بـه      باشد یا اموال     مؤسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر دارد، می         
پایگاه ثابتی است که در اختیار مقیم یک دولـت متعاهـد بـه منظـور انجـام خـدمات شخـصی                      

  .شود باشد، مشمول مالیات آن دولت دیگر می مستقل در دولت متعاهد دیگر می
ای مـورد اسـتفاده در       ـ سرمایه متشکل از کشتیها، قایقها، وسایط نقلیه هوایی یـا جـاده            3

المللی و همچنین اموال منقول مرتبط با استفاده از این کشتیها، قایقها، وسایط              نحمل و نقل بی   
ای فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی خواهد بـود کـه دفتـر ثبـت شـده                  نقلیه هوایی یا جاده   

  .مؤسسه در آن واقع است
ـ کلیه موارد دیگر سرمایه مقیم یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد               4

  .دبو
  

   ـ آئین حذف مالیات مضاعف23ماده 
ای داشـته باشـد      ـ در صورتی که مقیم یک دولت متعاهد درآمدی حاصل کند یا سرمایه            1

که طبق مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر شود، دولت نخـست اجـازه                
  :خواهد داد

ت دیگر از مالیـات بـر درآمـد آن    الف ـ مبلغی برابر با مالیات بر درآمد پرداختی در آن دول 
  مقیم کسر شود،
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 آن دولـت متعاهـد دیگـر از مالیـات بـر       ب ـ مبلغی برابر با مالیات بر سرمایه پرداختی در 
  .سرمایه آن مقیم کسر شود

گونه کـسورات نبایـد از میـزان مالیـات بـر درآمـد یـا                 ذلک، در هریک از دو مورد، این       مع
ای کـه در آن دولـت دیگـر تعلـق            ورد به درآمد یا سرمایه    ای که پیش از کسر، حسب م       سرمایه

  .گرفته، بیشتر باشد می
ـ در صورتی که طبق هریک از مقررات این موافقتنامه درآمد حاصل یا سـرمایه متعلـق                 2

رغـم   توانـد علـی    به مقیم یک دولت متعاهد از مالیات آن دولت معاف باشد، دولـت مزبـور مـی                
مانده درآمد یا سرمایه این مقیم، درآمد یا سرمایه معاف شده            باقیمعافیت، در محاسبه مالیات بر      

  .را منظور کند
  

   ـ عدم تبعیض24ماده
گونه مالیـات یـا الزامـات        ـ اتباع یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر، مشمول هیچ          1

ان تر یا غیر از مالیات یا الزاماتی است که اتباع دولت دیگر تحـت همـ                مربوط به آن که سنگین    
رغـم مقـررات     علـی . شرایط مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند بـود            

این موافقتنامه، این مقررات شامل اشخاصی که مقیم یـک یـا هـر دو دولـت متعاهـد          ) 1(ماده  
  .نیستند نیز خواهد بود

ود شـ  ـ مالیاتی که از مقر دائم مؤسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر اخذ مـی         2
  .دهند نامساعدتر باشد نباید از مالیات مؤسسات آن دولت دیگر که همان فعالیتها را انجام می

طور مستقیم یا غیرمـستقیم       متعاهد که سرمایه آنها کالً یا جزئاً به         ـ مؤسسات یک دولت   3
باشد، در دولت نخست مشمول      در مالکیت یا در کنترل یک یا چند مقیم دولت متعاهد دیگر می            

تر یا غیـر از مالیـات و الزامـاتی اسـت کـه               گونه مالیات یا الزامات مربوط به آن که سنگین         هیچ
سایر مؤسسات مشابه در آن دولت نخست مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند،                

  .نخواهند شد
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) 12(ماده  ) 6(یا بند   ) 11(ماده  ) 7(، بند   )9(ماده  ) 1(ـ به جز در مواردی که مقررات بند         4
های پرداختی توسـط     االمتیاز و سایر هزینه    های مالی، حق   شود، هزینه  این موافقتنامه اعمال می   

مؤسسه یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر از لحاظ تعیـین میـزان درآمـد مـشمول                   
مالیات آن مؤسسه تحت همان شرایطی قابل کسر خواهـد بـود کـه چنانچـه بـه مقـیم دولـت         

همچنین هرگونه دیون مؤسسه یک دولت متعاهـد بـه مقـیم دولـت              . ودنخست پرداخت شده ب   
متعاهد دیگر از لحـاظ تعیین میزان سرمایه مشمول مالیات آن مؤسسه، تحت همـان شـرایطی                

  .شد قابل کسر خواهد بود که اگر دین مزبور به مقیم دولت نخست پرداخت می
 متعاهـد را ملـزم نمایـد کـه     ای تعبیر نخواهد شد که یک دولـت   ـ این مقررات به گونه 5

علـت احـوال شخـصیه یـا          هرنوع مزایای شخـصی، بخـشودگی و تخفیـف مالیـاتی را کـه بـه               
نماید به اشخاص مقـیم دولـت متعاهـد     مسؤولیتهای خانوادگی به اشخاص مقیم خود اعطاء می    

  .دیگر نیز اعطاء کند
  

   ـ آئین توافق دوجانبه25ماده 
 متعاهد بر این نظر باشد که اقدامات یک یا هر           ـ در صورتی که شخص مقیم یک دولت       1

دو دولت متعاهد در مورد وی از لحاظ مالیاتی منتج به نتایجی شده یا خواهد شد که منطبق بـا                    
بینـی شـده در قـوانین داخلـی          نظر از طرق احقـاق حـق پـیش         باشد، صرف  این موافقتنامه نمی  
حیتدار دولت متعاهدی که مقیم آن است،       تواند اعتراض خود را به مقام صال       دولتهای مزبور، می  

مقـام صـالحیتدار دولـت       این موافقتنامه باشـد بـه     ) 24(ماده  ) 1(یا چنانچه مورد او مشمول بند       
اعتراض باید ظرف سه سال از تاریخ نخستین اطـالع          . متعاهدی که تبعه آن است، تسلیم نماید      

  .قتنامه منتهی شده تسلیم شوداز اقدامی که به اعمال مالیات مغایر با مقررات این مواف
ـ اگر مقـام صالحیتدار اعتراض را موجـه بـیابد ولی خود نتـواند بـه راه حـل مناســبی                  2

باشـد، خواهـد کوشـید کـه از          برسد، برای اجتناب از اخذ مالیاتی که مطابق این موافقتنامه نمی          
  .یصله دهدطریق توافق متقابل با مقام صالحیتدار دولت متعاهد دیگر موضوع را ف
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ـ مقامات صالحیتدار دو دولت متعاهد تالش خواهندکرد که کلیه مشکالت یـا شـبهات               3
توانند بـه    ناشی از تفسیر یا اجراء این موافقتنامه را با توافق دوجانبه فیصله دهند و همچنین می               

 بینی نشده است با یکـدیگر      منظور حذف مالیات مضاعف در مواردی که در این موافقتنامه پیش          
  .مشورت کنند

تواننـد بـه منظـور حـصول توافـق در مـوارد              ـ مقامات صالحیتدار دو دولت متعاهد مـی       4
مقامـات صالحــیتدار بـا مـشورت      . بندهای پیشین، مستقیماً با یکـدیگر ارتبـاط حاصـل کننـد           

ها، شرایط، روشها و فنون دوجانبه مقتضی را بـرای اجـراء آئـین توافـق دوجانبـه                   یکدیگر، آئین 
  .آورند ر این ماده فراهم میمندرج د
  

   ـ تبادل اطالعات26ماده 
ـ مقامات صالحیتدار دو دولت متعاهـد اطالعـات ضـروری بـرای اجـراء مقـررات ایـن                   1

موافقتنامه یا برای اجراء قوانین داخلی دولتهای متعاهد غیرمغایر با این موافقتنامه را که مربـوط         
ایـن  ) 2(و  ) 1(مفـاد مـاده     . د کـرد  نـ بادلـه خواه  به مالیاتهای مشمول این موافقتنامـه باشـد، م        

هرنوع اطالعاتی که بـه وسـیله یـک         . شود موافقتنامه موجب تحدید تبادل اطالعات مزبور نمی      
ای که اطالعات بـه دسـت آمـده تحـت قـوانین              شود، به همان شیوه    دولت متعاهد دریافت می   

شد و فقط بـرای اشـخاص       شود به صورت محرمانه تلقی خواهد        داخلی آن دولت نگهداری می    
یا مقامات ازجمله دادگاهها و مراجع اداری که به امر تشخیص، وصول، اجراء یا پیگیری اشتغال                

گیـری   خواهیهای مربوط به مالیاتهای مشمول این موافقتنامـه تـصمیم     دارند یا در مورد پژوهش    
چنـین مقاصـدی    اشخاص یا مقامات یاد شده اطالعات را فقط برای          . کنند، فاش خواهد شد    می

هـای علنـی     توانند این اطالعـات را در جریـان دادرسـی          آنان می . مورد استفاده قرار خواهند داد    
  .دادگاهها یا طی تصمیمات قضائی فاش سازند

این ماده در هیچ مورد به نحوی تعبیر نخواهـد شـد کـه یـک دولـت                  ) 1(ـ مقررات بند    2
  :متعاهد را وادار سازد

  ف قوانین و رویه اداری خود یا دولت متعاهد دیگر اتخاذ نماید،الف ـ اقدامات اداری خال
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ب ـ اطالعاتی را فراهم نماید که طبق قـوانین یـا روش اداری متعـارف خـود یـا دولـت        
  متعاهد دیگر قابل تحصیل نیست،

پ ـ اطالعاتی را فراهم نماید که منجر به افشاء هرنوع اسـرار تجـاری، شـغلی، صـنعتی،      
) نظم عمـومی  (مشی عمومی    ای یا فرآیند تجاری شود یا افشاء آن خالف خط          بازرگانی یا حرفه  

  .باشد
  

   ـ اعضاء هیأتهای نمایندگی و مناصب کنسولی27ماده 
مقررات این موافقتنامه بر امتیازات مالی اعضاء هیأتهای نمایندگی و مأموریتهای سیاسـی             

ـ    یا مناصب کنسولی که به موجب قواعد عمومی حقوق بین          هـای   ا مقـررات موافقتنامـه    الملـل ی
  .باشند، تأثیری نخواهد گذاشت خاص از آن برخوردار می

  
  االجراء شدن  ـ الزم28ماده 

ـ هریک از دولتهای متعاهد با ارائه یادداشت کتبـی طـرف دیگـر را از طریـق مجـاری                    1
 االجراء شـدن ایـن موافقتنامـه مطلـع         سیاسی از تکمیل مراحل مقرر در قوانین خود جهت الزم         

  .خواهد نمود
االجراء خواهد شـد و مقـررات آن         ـ این موافقتنامه از تاریخ دریافت آخرین اطالعیه الزم        2

ای کـه در اول سـال تقـویمی متعاقـب سـالی کـه ایـن                  در مورد آن قسمت از درآمد و سرمایه       
  .دشود یا موجود است، نافذ خواهد بو موافقتنامه قوت قانونی یافته است یا بعد از آن حاصل می

  
   ـ فسخ29ماده 

. االجراء خواهـد بـود     این موافقتنامه تا زمانی که توسط یک دولت متعاهد فسخ نشده الزم           
تواند این موافقتنامه را از طریق مجاری سیاسی، با ارائه یادداشت            هریک از دولتهای متعاهد می    

ریخی کـه  فسخ، حداقل شش ماه قبل از پایان هـر سـال تقـویمی بعـد از دوره پنجـساله از تـا                    
در این صورت این موافقتنامه در مورد آن قـسمت          . گردد، فسخ نماید   االجراء می  موافقتنامه الزم 
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ای که در اول سال تقویمی متعاقب سالی که این یادداشت فسخ تسلیم شـده        از درآمد و سرمایه   
  .است یا بعد از آن موجود باشد یا حاصل شود، اعمال نخواهد شد

 هجری شمسی برابـر بـا       1387 اسفند   20ران در دو نسخه در تاریخ       این موافقتنامه در ته   
 میالدی به زبانهای فارسی، آذربایجانی و انگلیسی تنظیم گردید کـه هـر سـه     2009 مارس   10

در صورت اختالف در تفسیر، متن انگلیسی حاکم خواهـد          . متن از اعتبار یکسان برخوردار است     
  .بود

باشند این موافقتنامـه را امـضاء        متبوع خود مجاز می   امضاءکنندگان زیر که از طرف دولت       
  :نمودند

  از طرف دولت                                از طرف دولت
  جمهوری اسالمی ایران                   جمهوری آذربایجان

    
  پروتکل

به هنگام امضاء موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مـضاعف و جلـوگیری از فـرار مـالی در                   
ورد مالیاتهای بر درآمـد و سـرمایه بـین جمهـوری اسـالمی ایـران و جمهـوری آذربایجـان،                     م

باشـد توافـق     امضاءکنـندگان زیر در مورد مقررات زیر که جزء الینفـک موافقتنامه مزبـور مـی             
  :نمودند
، چنـین برداشـت     )مقام صـالحیتدار  (این موافقتنامه   ) 3(ماده  ) 1(بند  ) ح(ـ در مورد جزء     1

ه اعالن و یـا معرفـی مقـام صـالحیتدار ایرانـی بـه هریـک از مقامـات صـالحیتدار                      شود ک  می
  .کند آذربایجانی کفایت می

این موافقتنامه، سال تقویمی مطابق با قوانین ملی دو دولت          ) 29(و  ) 28(ـ در مورد مواد     2
ن و در جمهوری آذربایجـا    )  مارس 21(متعاهد در جمهوری اسالمی ایران در روز یکم فروردین          

  .شود آغاز می)  دی11(روز یکم ژانویه 
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 10 هجری شمسی برابر بـا       1387 اسفند   20این پروتکل در تهران در دو نسخه در تاریخ          
 میالدی به زبانهای فارسی، آذربایجانی و انگلیسی تنظیم گردید که هر سـه مـتن    2009مارس  

  .گلیسی حاکم خواهد بوددر صورت اختالف در تفسیر، متن ان. از اعتبار یکسان برخوردار است
باشـند ایـن پروتکـل را امـضاء          امضاءکنندگان زیر که از طرف دولت متبوع خود مجاز می         

  :نمودند
  از طرف دولت                                از طرف دولت

  جمهوری اسالمی ایران                   جمهوری آذربایجان
  

تن موافقتنامه، شامل مقدمـه  بیـست و نـه           قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به م        
مـاه   و شـشم آبـان     شنبه مورخ بیست     ضمیمه در جلسه علنی روز سه     ) تشریفات(ماده و پروتکل    

 بـه  4/9/1388یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسالمی تـصویب و در تـاریخ             
  .تأیید شورای نگهبان رسید

 )25/9/1388 مورخ 18875نقل از روزنامۀ رسمی شمارۀ (

  
گـذاری بـین دولـت جمهـوری          قانون موافقتنامه تـشویق و حمایـت متقابـل از سـرمایه            .5

  اسالمی ایران و دولت جمهوری قبرس 
گذاری بین دولـت جمهـوری     ماده واحده ـ موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه 

 به شـرح پیوسـت      اسالمی ایران و دولت جمهوری قبرس مشتمل بر یک مقدمه و چهارده ماده            
  .شود تصویب و اجازه مبادله اسناد داده می

ایــن موافقتنامــه بــه داوری توســط دولــت ) 12(و ) 11(ارجــاع اختالفــات موضــوع مــاده 
  .جمهوری اسالمی ایران منوط به رعایت قوانین و مقررات است
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م سم ن ا   اهّلل ا
ن دولت جمهوری اسالمی ایران و گذاری بی موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه

  دولت جمهوری قبرس
  :مقدمه 

» طرفهای متعاهد« ایران و دولت جمهوری قبرس که از این پس  اسالمی دولت جمهوری
با عالقمندی به تحکیم همکاریهای اقتصادی در جهت تأمین منافع هر دو  شوند، نامیده می

گذاری و نیز  بالقوه خود در امر سرمایهبا هدف به کارگیری منابع اقتصادی و امکانات  دولت،
و  گذاریهای اتباع طرفهای متعاهد در قلمرو یکدیگر، ایجاد و حفظ شرایط مساعد برای سرمایه
گذاران طرفهای متعاهد در قلمرو  گذاریهای سرمایه با تأیید لزوم تشویق و حمایت از سرمایه

  :یکدیگر، به شرح زیر توافق نمودند
  

  ـ تعاریف1ماده
  :نظر این موافقتنامه معانی اصطالحات به کار رفته به شرح زیر خواهدبوداز 
عبارت از هر نوع دارایی از جمله موارد زیر است که توسط » گذاری سرمایه« ـ اصطالح 1
گذاران یکی از طرفهای متعاهد در قلمرو و طبق قوانین و مقررات طرف متعاهد دیگر  سرمایه

  :به کار گرفته شود) شود پذیر خوانده می ایهکه از این پس طرف متعاهد سرم(
  اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مربوط به آنها از قبیل رهن، حق حبس و وثیقه،) الف
  سهام یا هر نوع مشارکت در شرکتها یا مؤسسات اقتصادی،) ب
حق نسبت به پول یا هرگونه عملیاتی که دارای ارزش اقتصادی بوده و وابسته به ) پ

  گذاری باشد، یهیک سرما
های  وری، طرحها یا نمونه های بهره حقوق مالکیت معنوی از قبیل حق اختراع، نمونه) ت

  صنعتی، عالئم و اسامی تجاری، دانش فنی و حُسن شهرت تجاری،
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حق انجام فعالیتهای اقتصادی به موجـب قـانون یـا قـرارداد ازجملـه حـق اکتـشاف،             ) ث
  .بیعیبرداری از منابع ط استخراج یا بهره

عبارت از اشخاص زیر است که در چهارچوب        » گذاران  سرمایه/گذار  سرمایه« ـ اصطالح   2
  :گذاری کنند این موافقتنامه در قلمرو طرف متعاهد دیگر سرمایه

اشخاص حقیقی که به موجب قوانین هر یک از طرفهـای متعاهـد اتبـاع آن طـرف                  ) الف
  پذیر را دارا نباشند،  یهمتعاهد به شمار آیند و تابعیت طرف متعاهد سرما

اشخاص حقوقی هر یک از طرفهای متعاهد که به موجب قوانین همان طرف متعاهد              ) ب
تأسیس یا تشکیل شده و مقر و مرکز اصلی فعالیتهای آنها در قلمرو طرف متعاهد مزبـور قـرار                   

  داشته باشد،
گذاری حاصـل    به معنی وجوهی است که به طور قانونی از سرمایه         » عواید« ـ اصطالح   3

ها، کـارمزد و      گذاری، سود سهام، عواید سرمایه، هزینه       شده باشد از جمله سود حاصل از سرمایه       
  .االمتیاز حق

  :»قلمرو« ـ اصطالح 4
ـ در مورد جمهوری اسالمی ایران به معنی مناطقی است که حسب مورد تحت حاکمیت 

  .شود ییا صالحیت آن است و شامل مناطق دریایی مربوط به آن نیز م
ـ در مورد جمهوری قبرس به معنی سرزمین و آبهای سرزمینی و همچنین منطقه 
انحصاری اقتصادی و فالت قاره تا خارج از محدوده آبهای سرزمینی است که جمهوری قبرس 

  .نماید یا خواهدنمود الملل بر آن اعمال صالحیت و یا حقوق حاکمیت می بر طبق حقوق بین
  

  گذاری ـ تشویق سرمایه2ماده
گذاری در قلمرو طرف متعاهد دیگـر         ـ هریک از طرفهای متعاهد اتباع خود را به سرمایه         1

  .تشویق خواهد کرد
ـ هریک از طرفهای متعاهد در حدود قوانین و مقررات خود زمینه مناسب را جهت جلب                2
  .گذاری اتباع طرف متعاهد دیگر در قلمرو خود فراهم خواهد آورد سرمایه
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  گذاری ش سرمایهـ پذیر3ماده 
ـ هریک از طرفهای متعاهـد بـا رعایـت قـوانین و مقـررات خـود نـسبت بـه پـذیرش                       1
  .گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی طرف متعاهد دیگر در قلمرو خود اقدام خواهد کرد سرمایه
گذاری، کلیه مجوزهایی را که طبـق         ـ هریک از طرفهای متعاهد پس از پذیرش سرمایه        2

  . کرد گذاری مزبور الزم است اعطاء خواهد  جهت تحقق سرمایهقوانین و مقررات خود
گـذاری    گذاریها در ماهیت آنها به عنوان سـرمایه         ـ تغییر احتمالی در شکل انجام سرمایه      3

تأثیری نخواهدداشت مشروط به این که این تغییـر مطـابق قـوانین و مقـررات طـرف متعاهـد                    
  .شد گذاری جدید محسوب خواهد ی، سرمایهگذار تغییر یا تبدیل یک سرمایه. میزبان باشد

  
  گذاری ـ حمایت از سرمایه4ماده

گذاریهای اشخاص حقیقی و حقوقی هریک از طرفهای متعاهد در قلمرو طرف              ـ سرمایه 1
ای کـه از رفتـار        پذیر و رفتار منصفانه     متعاهد دیگر از حمایت کامل قانونی طرف متعاهد سرمایه        

گذار مربوط    ران خود یا هر کشور ثالث، هرکدام که برای سرمایه         گذا  شده نسبت به سرمایه     اعمال
  .بود مساعدتر باشد، برخوردار خواهد

ـ چنانچه هر یک از طرفهای متعاهد به موجب یک موافقتنامه موجود یا آتـی راجـع بـه           2
ای مشابه و یا ترتیبات       تأسیس منطقه آزاد تجاری، اتحادیه گمرکی، بازار مشترک یا نهاد منطقه          

گـذار   اجع به اجتناب از اخذ مالیات مضاعف، حقوق و مزایای خاصی را به یک یا چنـد سـرمایه      ر
کشور ثالث اعطاء کرده و یا در آینده اعطاء کند، ملـزم بـه اعطـاء حقـوق و مزایـای مزبـور بـه            

  .بود گذاران طرف متعاهد دیگر نخواهد سرمایه
 اقـدامات جدیـد توسـط یـک طـرف      ـ هیچ یک از مفاد این موافقتنامه نباید مانع اعمال    3

این مـاده بـه     ) 2(ای مورد اشاره در بند        متعاهد در چهارچوب یکی از اشکال همکاریهای منطقه       
  .شده است جای اقداماتی شود که قبالً توسط آن طرف متعاهد اعمال می
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   ـ شرایط مساعدتر5ماده
یـان هریـک از     قطع نظر از شروط مقـرر در ایـن موافقتنامـه، شـرایط مـساعدتری کـه م                 

گذار طرف متعاهد دیگر مورد توافق قرار گرفتـه یـا قـرار گیـرد،                 طرفهای متعاهد و یک سرمایه    
  .بود قابل اعمال خواهد

  
   ـ مصادره و جبران خسارت6ماده

گذاریهای اشخاص حقیقی و حقوقی هریک از طرفهای متعاهـد توسـط طـرف       ـ سرمایه 1
شـد و یـا تحـت تـدابیر مـشابه قـرار              واهـد متعاهد دیگر ملـی، مـصادره و سـلب مالکیـت نخ           

موجب فرآیند قانونی، به روش       عمومی، به   که اقدامات مزبور برای اهداف      نخواهدگرفت، مگر آن  
خسارت بایـد   . بینی شده باشد    آمیز انجام پذیرد و جبران خسارت مؤثر و مناسب پیش           غیرتبعیض

مربوطه از تاریخ مصادره تا تاریخ      های    صورت شامل هزینه    بدون تأخیر پرداخت شود، در غیراین     
  .شد المللی خواهد پرداخت براساس رویه بین

گذاری بالفاصـله قبـل از        ـ میزان جبران خسارت باید معادل ارزش عادالنه بازار سرمایه         2
  .ملی شدن، مصادره یا سلب مالکیت یا آگاهی عمومی از آنها، هرکدام که زودتر است، باشد

گذاری وی مصادره شده حـق خواهدداشـت کـه بـه موجـب       یهگذاری که سرما  ـ سرمایه 3
گذاری او و پرداخـت خـسارت         کننده مورد او ازجمله ارزیابی سرمایه       قانون طرف متعاهد مصادره   

برطبق ضوابط مذکور در این ماده توسط یک مقام قضائی یا هر مقام صالح و مستقل دیگـر آن    
  .طرف متعاهد مورد رسیدگی فوری قرار گیرد

  
  ـ زیانها 7ماده

های آنها به علت مخاصمه       گذاری  گذاران هریک از طرفهای متعاهد که سرمایه        ـ سرمایه 1
مسلحانه، انقالب، یا حالت اضطراری مشابه در قلمرو طرف متعاهد دیگر دچار خسارت شـود، از            

گـذاران خـود یـا     شد که نسبت به رفتار طرف متعاهد مزبور با سـرمایه      رفتاری برخوردار خواهند  
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گذار مربوطه مساعدتر باشد، نامـساعدتر        گذاران هر کشور ثالث، هرکدام که برای سرمایه         سرمایه
  .نباشد

متعاهد که در هر یک از موقعیتهـای          گذار یک طرف    فوق، سرمایه ) 1(رغم مفاد بند    ـ علی 2
  :ذکرشده در آن بند در قلمرو طرف متعاهد دیگر متحمل زیانی ناشی از موارد زیر شود

گذاری او یا قسمتی از آن توسط نیروها یا مقامات طرف اخیرالذکر،              مصادره سرمایه ـ  ) الف
  یا

گذاری او یا قسمتی از آن توسط نیروها یا مقامات اخیرالذکر که ناشی               تخریب سرمایه ) ب
  از ضرورت موقعیت نباشد،

توسط طرف متعاهد اخیرالذکر از اعاده مال یا جبران خسارت کـه در هـر صـورت سـریع،          
  .ناسب و مؤثر خواهد بود برخوردار خواهد شدم

  
   ـ بازگشت و انتقال سرمایه8ماده 

گـذاری موضـوع ایـن        هد داد که در مورد سرمایه     اـ هر یک از طرفهای متعاهد اجازه خو       1
موافقتنامه انتقاالت زیر به ویژه، اما نه منحصراً، به صورت آزاد و بدون تأخیر بر طبـق مقـررات                   

  :انتقال انجام شودمربوط به تشریفات 
  الف ـ عواید،

  گذاری، ب ـ مبالغ حاصل از فروش و یا تصفیه تمام یا قسمتی از سرمایه
  آوری، های مربوط به قراردادهای انتقال فن الزحمه االمتیازها و حق پ ـ حق

  این موافقتنامه،) 7(و یا ) 6(ت ـ مبالغ پرداخت شده به موجب مواد 
گـذاری، مـشروط بـر آن کـه از محـل عملکـرد        رمایهث ـ اقساط وامهای مربوط بـه سـ   

  گذاری پرداخت شود، سرمایه
گـذار کـه پروانـه کـار      ج ـ حقوق ماهیانه و دستمزدهای دریافتی توسط کارکنان سـرمایه  

  پذیر را دارا باشند، گذاری در قلمرو طرف متعاهد سرمایه مرتبط با آن سرمایه
  .این موافقتنامه) 12( در ماده چ ـ وجوه پرداختی ناشی از تصمیم مرجع مذکور
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ـ انتقاالت فوق باید به ارز قابل تبدیل و به نرخ جاری قابل اعمال در زمان انتقال انجام                  2
  .پذیرد

توانند درخصوص چگونگی بازگـشت و یـا          پذیر می   گذار و طرف متعاهد سرمایه      ـ سرمایه 3
  .انتقال موضوع این ماده به نحو دیگری توافق کنند

  
  شینیـ جان9ماده

هرگاه یکی از طرفهای متعاهد یا مؤسسه تعیین شده توسط آن در چهارچوب یـک نظـام                 
قانونی به لحاظ پرداختی که به موجب یک قرارداد غرامت، بیمه یا تضمین خطرات غیرتجـاری            

  :گذار شود گذاری به عمل آورده جانشین سرمایه یک سرمایه
  ر شناخته خواهد شد،جانشینی مزبور توسط طرف متعاهد دیگر معتب) الف
گـذار اسـتحقاق آن را داشـته اسـت،            جانشین مستحق حقوقی بیش از آنچـه سـرمایه        ) ب

  نخواهد بود،
ایـن  ) 11(پـذیر بـر اسـاس مـاده      اختالفات میان جانـشین و طـرف متعاهـد سـرمایه          ) پ

  .موافقتنامه حل و فصل خواهد شد
  

  ـ دامنه شمول موافقتنامه10ماده
گذاران یـک     گذاریهایی اعمال خواهد شد که توسط سرمایه         سرمایه این موافقتنامه در مورد   

االجراء شـدن ایـن موافقتنامـه         طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر قبل و نیز بعد از الزم            
انجام شده باشـد مـشروط بـه ایـن کـه، چنانچـه قـوانین و مقـررات مربوطـه طـرف متعاهـد                         

  .الح آن طرف متعاهد به تصویب رسیده باشدپذیر مقرر کرده باشد، توسط مراجع ص سرمایه
االجـراء شـدن آن ایجـاد         در هر صورت این موافقتنامه در مورد اختالفاتی که قبل از الزم           

  .شده باشد اعمال نخواهد شد
گـذاری و کمکهـای اقتـصادی و     مرجع صالح در جمهوری اسالمی ایران سازمان سـرمایه  

  .گزین آن شودفنی ایران است و یا هر مرجع دیگری که جای
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  گذار طرف متعاهد دیگر ـ حل و فصل اختالفات میان یک طرف متعاهد و سرمایه11ماده
گـذار طـرف      پذیر و یک یـا چنـد سـرمایه          ـ چنانچه اختالفی میان طرف متعاهد سرمایه      1

گـذار    پـذیر و سـرمایه      گذاری بروز کند، طـرف متعاهـد سـرمایه          متعاهد دیگر درباره یک سرمایه    
مزبور در ابتدا تالش خواهند کرد که اختالف را از طریق مذاکره و مشاوره و به                ) انگذار  سرمایه(

  .صورت دوستانه حل و فصل کنند
فـوق بـه    ) 1(ـ اگر این اختالفات ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابالغ کتبی موضوع بند               2

  :تواند دعوی را ارجاع دهد به گذار می  صورت دوستانه حل و فصل نشود، سرمایه
  گذاری در قلمرو او انجام شده، یا ادگاه صالح طرف متعاهدی که سرمایهـ د

  ـ دیوان داوری اتاق بازرگانی استکهلم،
  المللی پاریس، ـ یا دیوان داوری اتاق بازرگانی بین

که توسط کنوانـسیون  ) ایکسید(گذاری    المللی حل و فصل اختالفات سرمایه       ـ یا مرکز بین   
 میالدی مربوط بـه حـل و فـصل      1965 مارس   18برابر با    هجری شمسی    27/12/1343مورخ  

مشروط به این کـه دو      (گذاری بین دولتها و اتباع دولتهای دیگر تأسیس شده            اختالفات سرمایه 
  یا،) طرف متعاهد به کنوانسیون مذکور پیوسته باشند

الملل سـازمان     ـ دیوان داوری ویژه که بر طبق قواعد داوری کمیسیون حقوق تجارت بین            
  .ملل متحد تشکیل شود

ـ دیوان داوری آئین رسیدگی و محل داوری را تعیین خواهد کرد مگر این کـه طـرفین                  3
  .به نحو دیگری با هم توافق نموده باشند

ـ دیوان داوری بر طبق مفـاد ایـن موافقتنامـه و قواعـد و اصـول قابـل اعمـال حقـوق                       4
 بــرای طــرفین اخــتالف قطعــی و رأی داوری. الملــل در مــورد اخــتالف، رأی خواهــد داد بــین
هر طرف متعاهد بدون تأخیر رأی را اجراء خواهد نمود و رأی بـر طبـق           . االجراء خواهد بود    الزم

  .قانون داخلی اجراء خواهد شد
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  ـ حل و فصل اختالفات بین طرفهای متعاهد12ماده
 ابتـدا از طریـق      ـ کلیه اختالفات ناشی از اجراء یا تفسیر این موافقتنامه یا مرتبط بـا آن،              1

در صورت عدم توافـق، ظـرف شـش مـاه از     . مشاوره و به طور دوستانه حل و فصل خواهد شد      
ای برای طرف     تواند ضمن ارسال اطالعیه     تاریخ شروع مذاکرات، هر یک از طرفهای متعاهد می        

متعاهد دیگر، موضوع را به یک هیـأت داوری سـه نفـره مرکـب از دو داور منتخـب طرفهـای                      
  .و یک سر داور ارجاع نمایدمتعاهد 

در صورت ارجاع امر به داوری، هر یک از طرفهـای متعاهـد ظـرف مـدت شـصت روز از                     
کنـد و داوران منتخـب طرفهـای     تاریخ دریافت اطالعیه نسبت به معرفی یـک داور اقـدام مـی      

  .متعاهد ظرف مدت شصت روز از تاریخ آخرین انتخاب، سرداور را تعیین خواهندکرد
 یک از طرفهای متعاهد ظرف مدت مقرر داور خود را تعیین نکنـد و یـا داوران   چنانچه هر 

منتخب ظرف مدت مذکور در مورد انتخاب سرداور به توافق نرسند، هر یک از طرفهای متعاهد                
المللی دادگستری بخواهد که حـسب مـورد داور طـرف ممتنـع یـا                 تواند از رئیس دیوان بین      می

اور باید در هر صورت تابعیـت کـشوری را دارا باشـد کـه در زمـان                  سرد. سرداور را تعیین نماید   
  .انتخاب با طرفهای متعاهد روابط سیاسی دارد

المللـی دادگـستری تعیـین شـود          ـ در مواردی که سرداور باید توسط رئیس دیـوان بـین           2
المللی دادگستری از انجام وظیفـه معـذور یـا تبعـه یکـی از طرفهـای         چنانچه رئیس دیوان بین   

عاهد باشد، انتصاب توسط معاون رئیس انجام خواهد شد و چنانچه معاون رئیس نیز از  انجام                 مت
وظیفه مذکور معذور یا تبعه یکی از طرفهای متعاهد باشد این انتصاب توسط عضو ارشد دیـوان       

  .که تابعیت هیچ یک از طرفهای متعاهد را نداشته باشد انجام خواهد شد
انـد آئـین و       سایر مواردی که طرفهای متعاهـد توافـق نمـوده         ـ هیأت داوری با توجه به       3

  .محل داوری را تعیین خواهد نمود
  .االتباع است ـ تصمیمات هیأت داوری برای طرفهای متعاهد الزم4
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 ـ هر طرف متعاهد هزینه داوران خود و نمایندگی خـود در جریـان رسـیدگی داوری را     5
های مربوط به سرداور توسط طرفهای متعاهد بـه           نهها از جمله هزی     سایر هزینه . خواهد پذیرفت 

  .طور مساوی پرداخت خواهد شد
  

  ـ اعتبار موافقتنامه13ماده
ـ این موافقتنامه طبق قوانین و مقررات هر یک از طرفهای متعاهد بـه تـصویب مراجـع      1

  .صالحیتدار آنها خواهد رسید
یه هر یک از طرفهای متعاهـد       روز پس از تاریخ ارائه آخرین اطالع        ـ این موافقتنامه سی   2

به طرف متعاهد دیگر مبنی بر این که اقـدامات الزم را طبـق قـوانین و مقـررات خـود دربـاره                       
االجراء شدن این موافقتنامه به عمل آورده است برای مدت پانزده سـال بـه موقـع اجـراء                     الزم

 ماند، مگـر آن کـه       پس از مدت مزبور این موافقتنامه همچنان معتبر خواهد        . گذارده خواهد شد  
یکی از طرفهای متعاهد شش ماه قبل از انقضاء آن، عدم تمایل خود به تمدیـد آن را بـه طـور                      

  .کتبی به اطالع طرف متعاهد دیگر برساند
ای به حق پیشنهاد هر یک از طرفهای متعاهد برای اصالح کلـی               ـ این موافقتنامه لطمه   3

  .مدت اعتبار آن نخواهد زدیا جزئی این موافقتنامه در هر زمان در طول 
ـ در صورت بروز این حالت، چنانچه ظرف مدت شش ماه پس از درخواست کتبی طرف                4

متعاهدی کـه خواهـان اصـالح موافقتنامـه اسـت از طـرف متعاهـد دیگـر، طرفهـای متعاهـد                      
  .االجراء خواهد بود درخصوص اصالح موافقتنامه به توافق نرسند، این موافقتنامه همچنان الزم

 ـ پس از فسخ این موافقتنامه، مفاد تمامی مواد دیگر این موافقتنامه کماکـان در مـورد    5
گذاریهای انجام شده قبل از تاریخ فسخ این موافقتنامه برای یـک دوره اضـافی پـانزده                   سرمایه

  .ساله مجری خواهد بود
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  ـ زبان و تعداد متون14ماده
 یونـانی و انگلیـسی تنظـیم شـده و همـه             این موافقتنامه در دو نسخه به زبانهای فارسی،       

در صورت اختالف در تفسیر، متن انگلیسی مـالک         . متون از اعتبار یکسان برخوردار خواهد بود      
  .باشد می

 مــارس   2 هجری شمسی مطابق با      1387 اسفندماه 12این موافقتنامه در تهران در تاریخ       
 ایــران و جمهـوری قبـرس         میالدی به امضـاء نمایندگان دولتـهای جمهوری اسـالمی        2009
  .رسید

  از طرف                                               از طرف
  دولت جمهوری اسالمی ایران                        دولت جمهوری قبرس

  الدین حسینی                           آنتونیس پاسالی دیس سیدشمس
       وزیر بازرگانی، صنایع و گردشگریوزیر امور اقتصادی و دارایی             

      
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و چهارده مـاده                

ماه یکهـزار و سیـصد و هـشتاد و هـشت         شنبه مورخ بیست و ششم آبان       در جلسه علنی روز سه    
  . نگهبان رسید به تأیید شورای4/9/1388مجلس شورای اسالمی تصویب و در تاریخ 

 )25/9/1388 مورخ 18875نقل از روزنامۀ رسمی شمارۀ (
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  :ئاتاستفتا: الف 
  حبس محکوم علیه مدعی اعسار : 6983 ءاستفتا .1

  : پرسش
 وارد اعسار مدعی حبس مورد در که ،3سکونی ،2غیاث 1نباته بن اصبغ روایات به عنایت با
  :بفرمایید است، شده

 دو در گردد، اعسار مدعی لیکن گردد، دیه پرداخت به محکوم دادگاه در یشخص هرگاه
  :بود خواهد نحوی چه به وضعیت ذیل صورت

  .باشد روشن او ایسار یا اعسار جهت از و مالی حیث از علیه محکوم قبلی وضعیت . الف
  .باشد مجهول علیه محکوم سابق مالی وضعیت . ب
  

  :پاسخ
  نیسبحا جعفرالعظمی  اهللا آیت
 اگر و دارد بینه به احتیاج اعسار ادعای باشد تمکن بپردازد دیه باید که کسی پیشینه اگر
 خالف بر بینه مدعی که این مگر شود می پذیرفته قسم با قول باشد تمکن عدم او پیشینه
  .بیاورد
 و ابراهیم بن غیاث عبارت ظاهر نشود روشن تمکن عدم و تمکن نظر از آن نهیپیش اگر و
 آزاد شد روشن او تمکن عدم اگر شود می حبس تحقیق برای که است این دیگر تروایا
  .العالم واهللا شود می

  )ق .هـ 1429 األول ربیع 24(

                                                 
  .واالحکام القضایا کتاب ابواب از القضاء و الحکم کیفیۀ باب ،6 ج االحکام، تهذیب و واالفالس الحجر باب ،3 ج الفقیه، .  1
  .الکفاالت و الدیون کتاب ابواب از احکامها و الدیون باب ،6 ج االحکام، تهذیب .  2
  .واالحکام القضایا کتاب ابواب از االحکام و القضایا فی الزیادات من باب ،6 ج االحکام، تهذیب .  3
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  شیرازی مکارم ناصر العظمی اهللا آیت
 حبس را او توان نمی نشود قائم آن خالف بر دلیلی تا باشد اعسار او سابقه حالت هرگاه

 عمل روایات طبق بر توان می ،باشد یسار سابقه حالت یا نباشد ممعلو سابقه حالت اگر و کرد
  .باشید موفق همیشه. کرد تحقیق او درباره فرصت اولین در ولی کرد

)04/12/1386(  
  اردبیلی موسوی عبدالکریم سید العظمی اهللا آیت
 و دنکن فرار اعسار مدّعی که شود، اقدامی باید بلکه ندارد، لزومی کردن زندان . ب و الف

 کفیل با چه و کردن زندان با چه شود، تمام فعلی اعسار از تحقیق مرحله تا باشد دسترس در
  .گرفتن

)22/05/1387(  

عمد  میزان قسم در قتل – کفارۀ قتل عامه –مسؤول کفاره قتل  : 6990استفتاء  .2
  موجب دیه 

  : پرسش
 کفاره ،نماید قتل به مجبور یا اکراه یا امر را یزیمم غیر یا ممیز صبی شخصی هرگاه

  کدام؟ هیچ بر یا صبی عهده بر یا است کننده مجبور یا مکره ،آمر عهده بر قتل
  مرتبه؟ یا باشد می واجب جمع کفاره) عامه (سنی عمدی قتل در آیا . 2
 پنجاه لوث وجود صورت در پدر، توسط فرزند قتل مانند دیه موجب عمدی قتل در آیا . 3
  قسم؟ جپن و بیست یا است الزم قسم

  
  : پاسخ
  سبحانی جعفرالعظمی  اهللا آیت

 مباشر بر کفاره چون آمر بر اما نیست کدام هیچ بر کفاره باشد ممیز صبی هرگاه . 1  
 غیر صبی اگر ولی ندارد کفاره قلم رفع لحاظ به صبی اما و است سبب جا این در آمر و است
 مباشرت به شبیه صورت این در تسبیب چون بدهد کفاره آمر که است این احتیاط باشد ممیز
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  .العالم واهللا است
  .العالم واهللا شود می ثابت جمع کفاره . 2
 است معتبر قسم پنجاه بپذیریم فرزند و پدر مورد در را قسامه جریان که صورتی در . 3

  . العالم واهللا
  )ق .هـ 1429 المظفر صفر 26(

  اردبیلی موسوی عبدالکریم سید العظمی اهللا آیت
  .نیست ثابت کدام هیچ بر کفاره . 1 
  .است تأمل محل مسأله . 2
  .است واجب قسم پنجاه . 3

)20/05/1387(  
  

 چگونگی کفـاره قتـل بـرای قاتـل غیـر      –ضمانت اجرای کفاره قتل      : 6994 ءاستفتا .3
 مسلمان

 آیا چیست؟ آن اجرای ضمان ورزد امتناع کفارات، خصال به عمل از قاتل هرگاه . 1
  نماید؟ تعزیر یا حبس را وی تواند می حاکم

 ثابت قتل کفاره قاتل، عهده بر آیا باشند ذمی کافر دو هر مقتول و قاتل هرگاه . 2
 شهرین صوم کفاره، مصادیق از یکی که این به نظر پاسخ، بودن مثبت صورت در شود؟ می

 دو آن بین جمع است، اسالم صوم، صحت شرایط از یکی دیگر سوی از و است متتابعین
  باشد؟ می صورت چه به) صوم صحت شرط و روزه به وی نمودن کلفم(

  
  :پاسخ
  گلپایگانی صافی اهللا لطف العظمی اهللا آیت

  .العالم واهللا نماید تعزیر تواند می الشرایط جامع شرع حاکم . 1 
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  .العالم واهللا شوند نمی تعزیر فروع ترک برای ذمّه اهل . 2
  )ق.  هـ429 صفر 23(

  
  شیرازی مکارم ناصر العظمی اهللا آیت

 حبس توان می باشد حبس به منحصر اینجا در تعزیر اگر و کرد تعزیر را او توان می . 1 
  .کرد

  .باشید موفق همیشه .ندارد کفاره . 2
)06/12/1386(  

  

  ضمان راننده نسبت به صدمات بدنی مسافر : 6996 ءاستفتا .4
 سفر اثناء در ولی کند برائت اخذ مسافر از مقصد طرف به حرکت از قبل راننده اگر . 1
 که صورتی در شود،  کشته یا و) بشکند او پای و دست (ببیند صدمه مسافر و کرده تصادف
 زیر صورت دو در را مسأله حکم، باشد آمده وجود به راننده احتیاطی بی و تقصیر اثر در تصادف

  :فرمایید بیان
  باشد؛ کرده ارسو را شخص ثواب قصد به و احسان روی از راننده . الف
  .باشد کرده سوار را او اجرت مقابل در بلکه نداشته، ثواب و احسان قصد راننده . ب
 نیامده وجود به راننده احتیاطی بی و تقصیر اثر در تصادف چنانچه مزبور فرض در . 2
  :فرمایید بیان زیر صورت دو در را مسأله حکم باشد

  باشد؛ کرده سوار را شخص ثواب قصد به و احسان روی از راننده . الف
  .باشد کرده سوار را او اجرت مقابل در بلکه نداشته، ثواب و احسان قصد راننده . ب
  

  :پاسخ
  سبحانی جعفرالعظمی  اهللا آیت
 بنابراین نیست مؤثر مسأله این در کردن سوار در احسان قصد همچنین و برائت اخذ
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 در و است عمد شبه تقصیر صورت در باشد داشته استناد راننده به تصادف و حادثه وقوع هرگاه
  .العالم واهللا است خطا تقصیر عدم صورت

  )ق .هـ 1429 االول ربیع 17(
  

  گلپایگانی صافی اهللا لطف العظمی اهللا آیت
 ب و الف صورت دو هر در شده واقع راننده احتیاطی بی و تقصیر اثر در تصادف اگر . 1  
  .است ضامن راننده

 مستند اگر و نیست ضامن راننده نباشد راننده به مستند وارده صدمه راگ فرض این در . 2
  .العالم واهللا است عاقله بر دیه خطا صورت به باشد او به

  )ق .هـ1429 االولی جمادی 4(
  

  شیرازی مکارم ناصر العظمی اهللا آیت
  .است ضامن داشته تقصیر و کرده احتیاطی بی راننده که سؤال فرض در . 1 
  .باشید موفق همیشه. نیست معمول عرف در برائتی چنین اخذ ولی نیست ضامن . 2

)14/12/1386(  
  

  

  حکم ضمان پزشک در صورت قصور، تقصیر و اخذ برائت : 6997استفتاء  .5
  : پرسش 

 برای سینه قفسه شکافتن مثل (باشد طبابت الزمه که جراحتی ایجاد یا عضو قطع . 1
 یا است ضمان موجب آیا) آپاندیس عمل جهت شکم از بخشی نمودن پاره یا قلب جراحی
 در تأثیری برائت اخذ آیا خیر؟ یا است الزم او ولی یا بیمار از برائت اخذ آیا مورد این در خیر؟

  دارد؟ ضمان
 معالج پزشک که باشد اشتباهی اثر بر جراحت ایجاد یا عضو قطع که صورتی در . 2
 دو در بود؟ خواهد چگونه پزشک تقصیر و قصور صورت در ضمان وضعیت شده، مرتکب
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  بود؟ خواهد ضمان رافع برائت اخذ آیا تقصیر و قصور صورت
 این به اقدام حال عین در ،ندارد خاصی جراحی عمل زمینه در کافی تخصص پزشکی . 3

 را برائت برگه و نموده مراجعه وی به موضوع این به علم با نیز او ولی یا بیمار و ورزد می امر
  ؟دارد پزشک از ضمان رفع در تأثیری امر این آیا ،کند یم امضا نیز

  
  :پاسخ
  )ره(بهجت تقی محمد العظمی اهللا آیت

  .ندارد ضمانی و اشکالی موارد این ظاهراً . 1 
  .شود مراجعه رساله 1748 مسأله به . 2
  .است ضامن نکند تبرئه حادثه، وقوع از بعد اگر . 3

)20/05/1387(  
  بحانیس جعفرالعظمی  اهللا آیت

 مانند طبابت مقدمات در است ممکن که است این خاطر به برائت اخذ هرگاه . 1  
 صورت این غیر در و است ضمان رفع در مؤثر برائت اخذ کند اشتباه سینه یا شکم شکافتن
 او ولی یا بیمار اذن یا امر به طبابت که است این فرض چون نیست برائت اخذ به نیازی
  .العالم واهللا است گرفته صورت
  .العالم واهللا نیست ضمان رافع برائت اخذ تقصیر صورت در . 2
 ضامن مطلقاً بوده خارج پزشکی فضای در کارش حیطه 1در او جراحی عمل هرگاه . 3
  .العالم واهللا نیست کافی برائت اخذ و است

  )ق .هـ 1429 االول جمادی 6(

  

                                                 
  .مناسب تر است» از«رسد کلمه به نظر می.  1
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  شیرازی مکارم ناصر العظمی اهللا آیت
  .نیست الزم برائت اخذ السؤ فرض در . 1 
 برائت اخذ با نباشد مقصر اگر و ندارد تأثیری برائت اخذ باشد مقصر که صورتی در . 2
  .رود می بین از ضمان

 هم برائت اخذ و داده رضایت شخصی چنین طبابت به ناچاری باب از مریض هرگاه . 3
 همیشه. باشد کرده یکوتاه داند می آنچه به نسبت که این مگر نیست ضامن طرف است شده
  .باشید موفق

)10/02/1387(  
  

   ظن معتبر در لوث–امه س شرط ذکوریت در ق–کفاره قتل : 7000 ءاستفتا .6
   : پرسش

 یا شود می ساقط قتل کفاره آیا کند خودکشی قتل، انجام از پس قاتل که صورتی در . 1
  خیر؟

 به دست آن مانند و زندگی فشار اثر در ولی نباشد قاتل شخصی که صورتی در . 2
  شود؟ پرداخت کفاره او ترکه از باید آیا ،بزند) نفس قتل (خودکشی

 قسم جزء تواند می آیا برسد قسامه به نوبت و باشد زن مدعی که صورتی در . 3
  باشند؟ مرد باید حتماً خورندگان سوگند یا نماید یاد سوگند و گرفته قرار خورندگان

 اطمینان موجب و قوی ظن ،مطلق ظن است؟ ظنی ونهچگ لوث در معتبر ظن از مراد . 4
  نوعی؟ یا است مراد شخصی ظن آیا علم؟ متاخم ظن یا

  
  :پاسخ
  )ره(بهجت تقی محمد العظمی اهللا آیت

  .خیر . 1  
  .است کفّاره عدم اظهر . 2
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  .تواند می . 3
  .شود مراجعه 422 ص ،5 ج المسائل، جامع به . 4

)20/05/1387(  
  سبحانی عفرجالعظمی  اهللا آیت

 واجب خودکشی صورت در کفاره قتل، صورت در کفاره وجوب اطالق مقتضای . 1  
  .العالم واهللا است

  .العالم واهللا نیست الزم کفاره مورد چنین در . 2
  .العالم واهللا باشند مرد باید خورندگان قسم احتیاطاً . 3
 للحاکم الظن معها لبیغ ۀأمار باللوث المراد ثم«: است این محقق مرحوم عبارت . 4
 خواهد می حاکم و است حاکم شخصی ظن مراد طبعاً 232 ص ،42 ج جواهر، »المدعی بصدق
 او نظر از حجت است شاک حاکم خود که نوعی ظن در ولی کند تحصیل حجتی خود برای
 نوعی و شخصی ظن ای قبیله میان در مقتول شدن پیدا همانند لوث مورد در و نیست تمام

  . العالم واهللا است نوعی و شخصی ظن بین جمع واجب احتیاط و است یکسان
  )ق .هـ 1429 االول ربیع 19(

  شیرازی مکارم ناصر العظمی اهللا آیت
  .بپردازند اش ترکه از را او مالی کفاره ورثه که است آن احتیاط . 1 
  .ندارد کفاره . 2
  .بخورد قسم تواند نمی زن و باشند مرد باید م خورندگانقس . 3
  .باشید موفق همیشه. است قاضی شخص قوی ظن مراد . 4

)14/12/1386(  
  

  حدود مسؤولیت کارفرما نسبت به امراض ناشی از کار : 7004 ءاستفتا .7
  :پرسش
 او برای یا باشد او راننده مثالً (کند کار دیگری برای سال یک مدت به شخصی هرگاه



 61 /استفتائات قضایی و نظریات مشورتی :دوم  بخش
 

 

 به سال یک از پس تواند می آیا) نماید حمل ساختمانی مصالح او برای گاری با یا کند بنایی
  نماید؟ خسارت و ارش مطالبه کار صاحب از... و مچ درد درد، کمر سبب

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

)20/05/1387(  
  سبحانی جعفرالعظمی  اهللا آیت

 به اگر ولی نیست کار پیامدهای ضامن کار صاحب باشد کرده کار شرط بدون هرگاه
 این بپردازد را آن خسارت کار اثر در خاصی مرض بروز صورت در که کند شرط اشتغال هنگام
 روشن آن خسارت حدود و بیماری خصوصیات و حدود که این بر مشروط ندارد مانعی شرط
  . العالم واهللا نباشد، معامله متوجه غرری شرط این از تا بشود

  ).ق .هـ 1429 األول ربیع 22(
  

  شیرازی مکارم ناصر العظمی اهللا آیت
  .باشید موفق همیشه. ندارد حقّی چنین

)26/12/1386(  
  همدانی نوری حسین العظمی اهللا آیت
  .نیست ضامن کار صاحب سؤال، فرض در

)06/01/1387(  
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  نظریات مشورتی: ب 
  شمول تمامی مقررات شغلی و اداری نسبت به مستخدمین حالت اشتغال .1

حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز از کارافتاده و مفقوداالثر قانون «طبق ماده واحده 
 مستخدمین شهید، جانباز از کارافتاده کلی، جانباز آزاده از »انقالب اسالمی و جنگ تحمیلی

کارافتاده و مفقوداالثر انقالب اسالمی و جنگ تحمیلی از نظر حقوق، مزایا و ارتقاء اداری 
باشند و به منزله مستخدمین شاغل تلقی و رابطه میمشمول مصرحات این ماده واحده 

  استخدامی آنان با سازمان مربوطه قطع نشده و همچنان جزء کارکنان دولت محسوب 
   مشمول الیحه قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتی ؛اوالً: شوند لذامی
.  تخلفات اداری رسیدگی می شودهای رسیدگی به تخلفات قبلی آنان در هیأت؛ثانیاً. باشندمی
  .باشند مشمول قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل می؛ثالثاً

  )15/9/1388 مورخ 3036/7 شمارۀ ۀنظری( 
  

   جواز شرکت وکیل فاقد پروانه وکالت، در غیر محاکم دادگستری .2
نین مطابق قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و کیفری و قوا              

دیگر از جمله ماده واحده مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظـام در خـصوص انتخـاب وکیـل                  
تواننـد در محـاکم      افراد فاقد پروانه وکالت دادگستری نمی      1370توسط اصحاب دعوی مصوب     

دادگستری طرح و دفاع از دعاوی اشخاص را عهده دار شوند و این امر به مراجع غیرقـضایی از          
دگاههای انتظامی کانون کارشناسان رسمی دادگستری قابل تسری نیست و          جمله دادسراها و دا   

  .شرکت اشخاص با وکالت نامه رسمی در این مراجع منع قانونی ندارد
  )19/5/1388 مورخ 3056/7 شمارۀ ۀنظری(
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   قانون شهرداری77عیت آرای کمیسیون ماده طق .3
اء است و صـرف وجـود حـق          قانون شهرداری قطعی و الزم االجر      77آراء کمیسیون ماده    

شکایت شهرداری یا سازمانهای دولتی در مراجع دادگستری مطابق رأی وحـدت رویـه شـماره                
 هیأت عمومی دیوانعالی کـشور مـانع اجـرای تـصمیمات کمیـسیون از      22/3/1386 مورخ  699

  .جانب شهرداری نیست
  )19/5/1388 مورخ 3062/7 شمارۀ ۀنظری( 

  

  قهنحوه اجرای دستور ضبط وثی   .4
پس از صدور دستور دادستان مبنی بر اخذ وجه الکفاله یا ضبط وثیقه در اجرای مقررات 

، 1378 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مصوب 140ماده 
   قانون 145اقدامات اجرائی آن با واحد اجرای احکام کیفری است و چون در اجرای ماده 

ن مدعی خصوصی باید از همان مال یا وجهی که دستور ضبط آن داده زیا و فوق الذکر ضرر
زیان مدعی خصوصی  و شده است پرداخت گردد در صورت صدور حکم به پرداخت ضرر

اجرای احکام کیفری مبلغ مورد حکم را از همان وجهی که دستور ضبط آن داده شده پرداخت 
تملیکی تحویل و یا به حساب مربوطه و الباقی را جهت ضبط به نفع دولت به سازمان اموال 

  .آن سازمان واریز خواهد نمود
  )19/5/1388 مورخ 3070/7 شمارۀ ۀنظری( 

  

  الزام دادسرا به تبعیت از تشخیص دادگاه بدوی .5
در صورتی که دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض شاکی نسبت به قرار منع تعقیب عمل 

مانه دانسته یا جرم را منتسب به متهم بداند و نظر  ارتکابی از جانب متهم را واجد عنوان مجر
را به منع تعقیب نپذیرد قرار صادره را نقض و پرونده را جهت تعقیب مجدد متهم به دادسرا 

صورت  در این. پذیرددهد، این امر درخصوص یک پرونده فقط یک بار انجام میاعاده می
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 قانون اصالح 14وجه به تبصره یک ماده دادسرا مکلف به تبعیت از نظر دادگاه بوده و با ت
تشکیل دادگاههای عمومی و انقالب نسبت به انجام تحقیقات اقدام و با صدور قرار مجرمیت و 

 قانون مذکور 3ماده » ل«اینکه وظیفه دادسرا صدور کیفرخواست نیز می باشد مستنداً به بند 
  .ل می نمایدپرونده را پس از صدور کیفرخواست به دادگاه ذی صالح ارسا

  )21/5/1388 مورخ 3166/7نظریۀ شمارۀ ( 
  

  الزام دادگاه بدوی بر تبعیت از تشخیص دادگاه تجدیدنظر .6
تواند آنرا باصدور حکم از دادگاه بدوی پس از رسیدگی ماهیتی، دادگاه تجدیدنظر نمی

که رأی دادگاه بدوی عودت دهد ولو اینه مجدداً پرونده را پس از نقض ب قرار تلقی نموده و
اما چنانچه دادگاه تجدیدنظر تصمیم دادگاه بدوی را قرار . دادگاه بدوی برخالف قانون باشد

. تواند آنرا نقض وجهت رسیدگی ماهوی به دادگاه صادر کننده تصمیم اعاده کندتلقی کند، می
 تشخیص اینکه تصمیم دادگاه بدوی قرار است یا رأی با دادگاه تجدیدنظر می باشد ، دادگاه

سرا و دتشخیص تخلف انتظامی در صالحیت دا. تالی حق بحث ومجادله با دادگاه عالی را ندارد
  .دادگاه انتظامی قضات است

  )21/5/1388 مورخ 3165/7نظریۀ شمارۀ ( 
  

  صدور حکم قلع و قمع بنای احداثی دستگاه دولتی در صورت عدم رعایت مقررات  .7
طابق مقررات قانون الیحه قانونی نحوه چنانچه دستگاه دولتی بدون تعیین قیمت و م

خرید و تملک اراضی و امالک برای اجراء برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 
 شورای انقالب، اقدام به اجراء طرح مورد نظر و تصرف ملک متعلق به کسی 17/11/1357

ه قانونی مذکور اقدام به کرده باشد و در مهلت قانونی، بدون رعایت مفاد و مدلول مقررات الیح
پرداخت قیمت عادله زمین به نرخ روز نکرده باشد و یا سایر مقررات قانونی مربوطه در تصرف 
اراضی و امالک مردم را رعایت نکرده باشد، ذینفع می تواند خلع ید و قلع و قمع بنای احداث 

 را از دادگاه عمومی شده از سوی دستگاه اجرائی و یا مطالبه قیمت عادله زمین به نرخ روز
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در صورت اخیر حسب مقررات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و . محل خواستار شود
  .انقالب در امور مدنی عمل خواهد شد

  )21/5/1388 مورخ 3132/7 شمارۀ ۀنظری( 
  

  لزوم ابطال تمبر مالیاتی توسط وکیل معاضدتی .8
 1366ن مالیات های مستقیم مصوب  قانو103تمبر مالیاتی که وکال طبق مقررات ماده 

به وکالتنامه الصاق و ابطال می کنند تابع حق الوکاله بر اساس درآمد است و برای معافیت از 
پرداخت مالیات نیاز به وجود نص قانونی است که در قوانین مربوطه نسبت به وکالی 

هر چند ناچیز ولی معاضدتی چنین معافیتی پیش بینی نشده، لذا حق الوکاله وکالی معاضدتی 
   .مستثنی از این اصل نیست و باید در ابطال و الصاق تمبر مالیاتی مالک محاسبه قرار گیرد

  )21/5/1388 مورخ 3136/7نظریۀ شمارۀ (
  

  مالک بودن مقررات زمان فوت برای صدور گواهی انحصار وراثت .9
بت بـه مـاترک      مالکیت ورثه نس   ، قانون مدنی، به محض فوت     868 و   867توجهاً به مواد    

بطور قهری حاصل می شود و استقرار آن منوط به پرداخت حقوق و دیون متوفی است کـه بـر                  
و میـزان سـهم االرث      ) صدور گواهی انحصار وراثت   (گیرد لذا مالک اعالم ورثه      ی م ترکه تعلق 

آن و نیز تقسیم ترکه، قانون و مقررات زمان فوت است و تغییرات بعدی قـانون تـأثیری در آن                    
 قانون مدنی نیز، اثر قانون به آتیه        4دارد، هر چند ترکه بین ورثه تقسیم نشده باشد، طبق ماده            ن

است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد، مگر اینکه مقررات خاصی در خود قانون نسبت به                  
 قـانون مـدنی   948 و 946این موضوع اتخاذ شده باشد و چون در قانون اصالح مقـررات مـواد       

ب خاصی در باب تسری حکومت آن نسبت به گذشته وضع نشده است لذا مقررات آن بـه                  ترتی
  .ماقبل خود اثر ندارد

  )22/5/1388 مورخ 3134/7 شمارۀ ۀنظری(
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  اختصاص مقررات سوگند به  شخص حقیقی .10
 قانون مدنی و نیز مواد 1329 و خصوصاً مالک ماده 1330 و 1327بنابر مستنبط از مواد 

 1379 مصوب –نون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی  به بعد قا270
 مقررات مربوط به سوگند منصرف از اشخاص حقوقی است و صرفاً در مورد اشخاص حقیقی –

  .قابل اعمال است
  )24/5/1388 مورخ 3179/7نظریۀ شمارۀ (

  

  ومی غیر دولتیعدم انطباق عنوان کارمند دولت بر شخص طرف قرارداد با سازمان عم .11
قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل صرفاً ناظر به کارکنان دولت است بنابراین در 

های صورتی که وکیل دادگستری با قرارداد مشاوره حقوقی، سرپرستی دفتر حقوقی سازمان
شود، عمومی غیردولتی را داشته باشد از شمول این قانون خارج و کارمند دولت محسوب نمی

  .که تصدی سمت مذکور قانوناً عنوان وی را به کارمند دولت تغییر دهدمگر این
  )24/5/1388 مورخ 3206/7نظریۀ شمارۀ ( 

  

  عدم تکلیف دادگاه بر تحقیق نسبت به صحت ادعای مجهول المکان بودن خوانده .12
  دادگاه تکلیفی ندارد تا درباره صحت و سقم ادعای مجهول المکان بودن خوانده 

 تحقیق – قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی 73 موضوع ماده –
کند، لیکن چنانچه دادگاه یا دفتر آن از نشانی خوانده، مطلع باشند، یا مطلع شوند، می توانند 

 بر فرض که خواهان عمداً خوانده را آن را اعالم کنند تا اوراق به نشانی مزبور ابالغ شود واالّ
ن معرفی کند و حکم غیابی علیه وی صادر شود، مقنن در مقررات مربوط به مجهول المکا

  ابالغ و اجرای احکام غیابی برای جبران خسارت احتمالی وارده به محکوم علیه حکم غیابی 
   و حق اعتراض وی به حکم موصوف – قانون آیین دادرسی مزبور 306 ماده 2 تبصره –

  .چاره اندیشی کرده است
  )24/5/1388 مورخ 3179/7ۀ نظریۀ شمار( 
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  عدم جواز اخذ وجه برای رسیدگی به اعتراض به قرارهای منع تعقیب و موقوفی تعقیب .13
با توجه به اینکه اخذ هرگونه وجهی از مردم باید مستند به قانون باشد و قانون برای 

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

  )24/5/1388 مورخ 3204/7 شمارۀ ۀنظری( 
  

  حتی در صورت استرداد دادخواست) به لحاظ عدم رفع نقص(لزوم صدور قرار رد دادخواست  .14
 قانون آیین 54ده در مواردی که دادخواست خواهان ناقص باشد، مدیردفتر طبق ما

نماید چون دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی به خواهان اخطار رفع نقص می
قبل از تکمیل دادخواست ارسال پرونده به دادگاه فاقد وجاهت قانونی است و در صورت عدم 
رفع نقص دادخواست در مهلت مقرر ولو اینکه خواهان دادخواست خود را مسترد نماید، 

  .نمایدمدیردفتر قرار رد دادخواست صادر می
  )24/5/1388 مورخ 3205/7 شمارۀ ۀنظری( 

  

  مطالبه ضرر و زیان مازاد بر دیه و ارش .15
 هیأت عمومی دیوانعالی کشور 5/4/1375 مورخ 6با توجه به رأی وحدت رویه شماره 

مورکیفری مصوب  قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقالب در ا9وعنایت به ذیل ماده 
 قانون مسؤولیت مدنی والتفات به قواعد الضرر و تسبیب 3و2و1 و مستفاد از مواد 1378

واتالف، مطالبه ضرروزیان ناشی از جرم که مازاد بر دیه وارش باشد وبنحوی که دراستعالم 
  .آمده فاقد اشکال قانونی است

  )24/5/1388 مورخ 3170/7نظریۀ شمارۀ ( 
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  بطال تمبر مالیاتی توسط نماینده حقوقی و قضاییالزامی نبودن ا .16
با توجه به اینکه حق الوکاله به وکیل تعلق مـی گیـرد و نماینـدگان حقـوقی سـازمانهای                  

 قانون آیین دادرسی در امور مـدنی هـم حـق الوکالـه     519دولتی وکیل تلقی نمی شوند و ماده    
ل تمبر مالیاتی وکالتنامـه بـرای       وکیل را جزو موارد خسارات دادرسی محسوب نموده است، ابطا         

  .نمایندگان حقوقی و قضائی سازمانها و وزارتخانه های دولتی موضوعاً منتفی است
  )26/5/1388 مورخ 3234/7 شمارۀ ۀنظری(

  
  لزوم ابطال تمبر مالیاتی توسط وکیل دفتر حمایت قضایی ایثارگران .17

نیز معـاف از ابطـال تمبـر        وکالی دفاتر حمایت قضائی ایثارگران و نیز وکالی معاضدتی          
مالیاتی نیستند و وفق مقررات مربوطه بایستی تمبر مالیـاتی براسـاس درآمـد حـق الوکالـه بـه                    

   .وکالتنامه خود ابطال نمایند
  )26/5/1388 مورخ 3234/7 شمارۀ ۀنظری( 

  

  های ویعدم تأثیر تغییر ریاست قوه قضائیه در اعتبار بخشنامه .18
 بـه   25/4/82 – 6614/82/1 قـضائیه طبـق بخـشنامه        اختیاری که ریاست محتـرم قـوه      

دادستان عمومی و انقالب محل تفویض نموده است تا زمانی که از آن عدول نشده معتبر است                 
  .و تغییر رئیس قوه قضائیه موجب عدم اعتبار آن نمی باشد

  )27/5/1388 مورخ 3241/7 شمارۀ ۀنظری( 
  

  کالهبرداری عدم جواز حکم به حبس کمتر از یکسال در جرم .19
نظر به اینکه انتقال مال غیر بر طبق ماده یک از قانون مجازات راجع به انتقال مال غیـر                   

کالهبرداری محسوب گردیده و نیز سایر جرایمـی کـه بـه موجـب               1308مصوب فروردین ماه    
مقررات خاص در حکم کالهبرداری اعالم گردیده مشمول تبصره یک ماده یک قانون تـشدید               
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 مجمـع تـشخیص مـصلحت       1367بین ارتشاء و اختالس و کالهبرداری مصوب        مجازات مرتک 
نظام از جمله قوانین خاص است و تبصره یک ماده یک همان قانون در مورد جهات و کیفیات                  

 1370 قانون مجازات اسالمی مصوب      22مخففه تعیین تکلیف نموده، بنابراین با استناد به ماده          
  .ر ماده یک را به کمتر از یک سال حبس تعیین نمودهای مذکور دتوان مجازات حبسنمی

  )27/5/1388 مورخ 3244/7 شمارۀ ۀنظری( 
  

  الزامی نبودن پرداخت هزینه تجدیدنظرخواهی در امر حقوقی توأم با امر کیفری .20
 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و 242 ماده 2با توجه به اینکه طبق تبصره 

 علیه نسبت به محکومیت کیفری خود و ضرر و زیان ناشی از انقالب تجدیدنظرخواهی محکوم
باشد، نتیجتاً تجدیدنظرخواهی رم مستلزم پرداخت هزینه دادرسی نسبت به امر حقوقی نمیج

کند که هزینه دادرسی محکوم علیه به موجب دادخواست تکلیفی برای محکوم علیه ایجاد نمی
 علیه  بدون اخذ هزینه دادرسی به درخواست محکومٌرا پرداخت نماید، لذا دادگاه تجدیدنظر باید

رسیدگی نماید، به عبارت دیگر تفکیک پرونده حقوقی از کیفری و صدور احکام جداگانه جواز 
  دریافت هزینه دادرسی در صورت اعتراض محکوم علیه نسبت به امر حقوقی را ایجاد 

  .نمایدنمی
  )28/5/1388 مورخ 3293/7 شمارۀ ۀنظری( 
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نامه درخصوص صورت عملکرد سالیانه سازمان تعزیرات حکومتی در  تصویب .1
  برخورد با تخلفات بهداشتی و درمانی 

 مورخ 68418 بنا به پیشنهاد شماره 17/8/1388هیئت وزیران در جلسه مورخ 
 قانون تعزیرات) 12( وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد ماده 23/2/1388

  :ـ تصویب نمود1367حکومتی امور بهداشتی و درمانی ـ مصوب
ـ سازمان تعزیرات حکومتی موظف است هر ساله صورت عملکرد سازمان در برخورد با 1

تخلفات بهداشتی و درمانی و میزان جرائم دریافتی را که به حساب خزانه واریز کرده است، در 
  .اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دهد

قانون تعزیرات حکومتی امور ) 12(ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی در اجرای مفاد ماده 2
نامه، مکلف است پس از اخذ نظر  این تصویب) 1(ـ و بند 1367بهداشتی و درمانی ـ مصوب 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مطابق تشخیص وزارت مذکور اعتبارات موردنیاز 
ون را از محل وجوه جرائم در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش جهت اجرای این قان

  .پزشکی قرار دهد
  )3/9/1388 مورخ 18858نقل از روزنامۀ رسمی شمارۀ (

  
  قانون مالیات بر ارزش افزوده  ) 38(ماده ) 3(نامه اجرایی تبصره  آیین .2

 بنا 22/6/1388وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در جلسه مورخ 
های امور اقتصادی و دارایی، آموزش و پرورش و کشور و به  به پیشنهاد مشترک وزارتخانه

 ـ و با رعایت 1387قانون مالیات بر ارزش افزوده ـ مصوب ) 38(ماده ) 3(استناد تبصره 
نامه اجرایی تبصره یادشده را   آیین10/10/1386هـ مورخ 373ت/164082نامه شماره  تصویب

  : شرح زیر تصویب نمودندبه
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جمهور مکلف است در لوایح بودجه  ریزی و نظارت راهبردی رییس ـ معاونت برنامه1ماده 
ساالنه معادل مبلغ اعالمی از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی را در ردیف متمرکز تحت 

های  ذیل ردیف» قانون مالیات بر ارزش افزوده) 38(ماده ) 3(اعتبارات موضوع تبصره « عنوان 
  .بینی و منظور نماید اعتباری وزارت آموزش و پرورش پیش

نامه پس از مبادله موافقتنامه بین وزارت آموزش  این آیین) 1(ـ اعتبار موضوع ماده 2ماده 
جمهور براساس ضرائب محرومیت  ریزی و نظارت راهبردی رییس و پرورش و معاونت برنامه

های  های مبتنی بر عوامل مؤثر بر کمیت و کیفیت فعالیت یافته و شاخص مناطق کمتر توسعه
شود، بین مناطق کمتر توسعه یافته  آموزشی که با تأیید وزیر آموزش و پرورش تعیین می

  .گردد استانها توزیع و هزینه می
منظور  نامه را به است اعتبارات موضوع این آیین ـ وزارت آموزش و پرورش موظف3ماده

  .های آموزشی صرفاً در مناطق کمتر توسعه یافته هزینه نمایدتأسیس و توسعه واحد
ای،  نامه شامل هنرستانهای فنی و حرفه تبصره ـ واحدهای آموزشی موضوع این آیین

روزی، عشایری، استثنایی، استعدادهای درخشان، نمونه دولتی،  کشاورزی، مدارس عادی، شبانه
  .باشد شاهد و ایثارگران می

نامه، وزارت  بینی شده موضوع این آیین تخصیص اعتبارات پیشـ به منظور 4ماده 
های انجام شده سال  آموزش و پرورش موظف است گزارش تفصیلی ساالنه درخصوص هزینه

قبل به انضمام اسناد و مدارک مثبته را ظرف چهارماه پس از پایان هر سال مالی به معاونت 
معاونت هزینه و (رت اموراقتصادی و دارایی جمهور و وزا ریزی و نظارت راهبردی رییس برنامه
  .ارائه نماید) داری کل کشور خزانه

 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده 26/8/1388نامه در تاریخ  این تصـویب
  .است

 )5/9/1388 مورخ 18860نقل از روزنامۀ رسمی شمارۀ (
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 های واگذاری  نامه اجرایی روش آیین .3

های مربوط به قانون اصالح موادی از قانون  نامه صویب آیینوزیران عضو کارگروه ت
برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران و اجرای 

های کلی اصل چهل و چهارم قـانون اساسی، به استناد اصل یکـصد و سی و هـشتم  سـیاست
هـ 41633ت/186084امه شماره ن قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و با رعایت تصویب

 :های واگذاری را به شرح زیر تصویب نمودند نامه اجرایی روش ، آیین14/10/1387مورخ 
  

 :روند نامه در معانی مشروح زیر به کار می ـ اصطالحات مندرج در این آیین1ماده
ی قانون اصالح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگ: قانون

های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی ـ مصوب  جمهوری اسالمی ایران و اجرای سیاست
 .ـ 1387

 .سازی سازمان خصوصی: سازمان
های  ها و طرح ها، بنگاه ـ هیئت واگذاری مجاز است پس از تعیین فهرست فعالیت2ماده

وزارت ذیربط، برنامه قابل واگذاری، بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و 
بندی، روش، میزان و شرایط واگذاری را با توجه به وضعیت هر بازار، به صورت موردی یا  زمان

 .یک جا تصویب نماید
ـ از زمان تصویب نام بنگاه توسط هیئت واگذاری تا اتمام کلیه عملیات واگذاری، 3ماده

در این . مه بنگاه مطلع شودسازمان حق دارد از تمامی تصمیمات ارکان مندرج در اساسنا
 :خصوص، رعایت ترتیبات زیر در دوره واگذاری الزامی است

الف ـ در صورت تقاضا، مصوبات مجامع عمومی و هیئت مدیره باید برای سازمان ارسال 
 .تواند در جلسات مجامع عمومی شرکت نماید شود و نماینده سازمان نیز می

جانبه در  بازدید متقاضیان خرید، همکاری همهب ـ مدیریت بنگاه موظف است به منظور 
 .چارچوب مورد نظر سازمان به عمل آورد
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های مالی  ج ـ بنگاه موظف است کلیه اطالعات و مدارک الزم و آخرین صورت
 .حسابرسی شده را در اختیار سازمان یا اشخاص معرفی شده از سوی سازمان قرار دهد

از ارایه اوراق ) به تشخیص سازمان(ه دستگاه تبصره ـ در صورت تعلل یا تأخیر غیرموج
تواند با رعایت قوانین و مقررات و با اعالم به دستگاه مربوط  سهام برای واگذاری، سازمان می

پس از اعالم سازمان، اوراق سهام در اختیار . نسبت به صدور اوراق موقت سهام اقدام نماید
 .شود دستگاه مربوط، باطل می

اه مشمول واگذاری شرایط الزم برای واگذاری را داشته باشد، یا ـ چنانچه بنگ4ماده
قانون، دارای اولویت واگذاری باشد، هیئت واگذاری، بنا ) 17(نامه ماده  بندی آیین براساس طبقه

به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت ذیربط، نسبت به واگذاری بنگاه یا 
 .نماید گیری می های داخلی و خارجی تصمیم آن در بورساولویت عرضه عمومی سهام 

ـ سازمان مجاز است حسب مورد بدون نیاز به درج آگهی عرضه سهام، نسبت به 1تبصره
های بورسی با توجه به شرایط بازار و یا مصوبه شورای عالی  واگذاری تدریجی سهام شرکت

 .مایدقانون اقدام ن) 17(بورس و اوراق بهادار با رعایت ماده 
قانون باید شرایط الزم را برای عرضه در بورس ) 2(ـ بنگاه مشمول گروه دو ماده 2تبصره
ها در بورس با همکاری سازمان بورس و  این شرایط برای عرضه اولیه سهام بنگاه. دارا باشند

 .شود اوراق بهادار و سازمان تعیین می
قانون ) 20(ماده ) 1(صره های خارجی، رعایت تب ـ برای عرضه سهام در بورس3تبصره
 .الزامی است
 .پذیر است قانون امکان) 19(ماده ) ح(تمام با رعایت بند  های نیمه ـ واگذاری طرح4تبصره
 ـ در صورت حصول یک یا چند شرط از شرایط زیر، بنا به پیشنهاد سازمان و در 5ماده

ط تملیک را اعطا چارچوب قرارداد پیشنهادی سازمان، هیئت واگذاری مجوز اجاره به شر
 .دستورالعمل و نمونه قرارداد اجاره به شرط تملیک توسط سازمان تهیه خواهد شد. نماید می

های فیزیکی و مالی محدود بوده و  الف ـ بنگاه یک شرکت مشاور و دانش پایه با دارایی
 .های غیرفیزیکی باشد ارزش آن عمدتاً دارایی
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 .باشدهای بنگاه منفی  ب ـ ارزش خالص دارایی
ج ـ پس از دو نوبت آگهی و برگزاری مزایده در بورس یا خارج از بورس، خریداری وجود 

 .نداشته باشد
ها  د ـ به استناد گزارش توجیهی، روش اجاره به شرط تملیک در مقایسه با سایر روش

 .دارای اولویت باشد
آالت  بت و ماشینهای ثا ای از دارایی که به هر ترتیب، فروش مجموعه  ـ در صورتی6ماده

مورد تصویب هیئت واگذاری قرار گیرد، ) اموال بدون داشتن شخصیت حقوقی(و تجهیزات 
وجوه حاصل . قانون اقدام نماید) 21(ماده ) ب(سازمان باید نسبت به فروش آن با رعایت بند 
 .قانون است) 29(از فروش مجموعه اموال یاد شده مشمول ماده 

یل موجه، واگذاری مالکیت بنگاه ممکن نباشد، هیئت واگذاری ـ چنانچه بنا به دال7ماده
مجاز است در چارچوب گزارش توجیهی سازمان متضمن دلیل و مزایای انتخاب روش پیمان 

بینی اولیه عواید حاصل از آن، مدت مورد درخواست و هر اطالع مفید  مدیریت یا اجاره، پیش
 بنگاه از طریق اجاره یا پیمان مدیریت دیگری، نسبت به اعطای مجوز و واگذاری مدیریت

 .برای مدت معین اقدام نماید
های غیردولتی و تأیید آن بنا به  ـ بررسی صالحیت فنی و علمی داوطلبین بخش1تبصره

در صورت تأیید صالحیت فنی و . گیرد پیشنهاد سازمان، توسط هیئت واگذاری صورت می
ن موظف است از طریق برگزاری مزایده علمی اشخاص موصوف و اعطای مجوز الزم، سازما

 1383ای در چارچوب قانون برگزاری مناقصات مصوب  ای و یا دومرحله مزایده یک مرحله(
و در صورت مغایرت برگزاری ) نامه معامالت سازمان مجلس شورای اسالمی و براساس آیین

لتی، در این خصوص مزایده با احکام قانون، با رعایت قوانین و مقررات ناظر بر معامالت دو
 .اقدام نماید
ـ در مواردی که هیئت واگذاری نسبت به اعطای مجوز اجاره و پیمان مدیریت 2تبصره
برداری از بنگاه مورد اجاره و کلیات پیمان مدیریـت  نماید، اعالم مفاد چارچوب بهره اقدام می
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این شرایط به . بنگاه از طریق آگهی مزایده برای اطالع عموم توسط سازمان الزامی است
 .بایسـتی مد نـظر واقع شود هـنگام عقد قرارداد اجازه و پیمان مدیریت می

بند ) 4(و ) 3( ـ واگذاری مدیریت به روش پیمانکاری عمومی در اجرای جزء های 8ماده
شرح خدمات و شرایط عمومی و اختصاصی پیمان بنا به . قانون مجاز است) 19(ماده ) ح(

 .رسد تصویب هیئت واگذاری میپیشنهاد سازمان به 
ـ در مواردی که شرایط واگذاری بنگاه فراهم نباشد، ولی با انجام اصالحات 9ماده

پس از اخذ ) سازمان(شود، وزارت امور اقتصادی و دارایی  ساختاری، بنگاه قابل واگذاری می
موضوع جزء های  مجوز از هیئت واگذاری، در چارچوب ضوابط نحوه انجام اصالح ساختار بنگاه

دوره . نماید قانون، ظرف مدت یک سال بنگاه را بازسازی ساختاری می) 40(ماده ) الف(بند ) 5(
 .بازسازی ساختاری در موارد خاص به پیشنهاد سازمان و تأیید هیئت واگذاری قابل تمدید است

م سها) انتقال(ـ ادغام دو یا چند بنگاه صد در صد دولتی با یکدیگر، و تحصیل 10ماده
بدون محو شخصیت حقوقی هر کدام به ) شونده تحصیل(یک یا چند شرکت قابل واگذاری 

بر اساس تصمیم وزیر امور اقتصادی و دارایی، ) کننده تحصیل(یک شرکت قابل واگذاری دیگر 
ادغام، تجزیه و تحصیل در هر صورت با رعایت مقررات فصل نهم قانون انجام . مجاز است

های  موظف است نسبت به واگذاری بنگاه) سازمان(قتصادی و دارایی وزارت امور ا. شود می
 .موضوع این ماده اقدام نماید

ـ در صورتی که به موجب گزارش سازمان، واگذاری یک شرکت صد در صد 11ماده
شود، هیئت واگذاری نسبت به تفـکیک و  دولتـی موجب انحصار در بخـش غیردولتی می

گیری نموده و سپس حکم به واگذاری  اه دولتی دیگر تصمیمتجزیه شرکت به دو یا چند بنگ
 .دهد می

ـ در صـورت حصول یک یا چند شرط از شـرایط زیر هیئت واگذاری بنا به 12ماده
در صورتی که اساسنامه در مورد . نماید گیری می پیشنهاد سازمان، در مورد انحالل آن تصمیم

ه قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت ـ الیح) 9(انحالل مسکوت باشد، رعایت مفاد بخش 
 .ـ الزامی است1347مصوب 
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 .ـ بازسازی ساختاری بنگاه قابل واگذاری مقدور نباشد1
 .ـ پس از سه نوبت آگهی، واگذاری شرکت ممکن نشود2
 .های شرکت منفی باشد ـ ارزش خالص دارایی3
 .ه باشدهای وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از بین رفت ـ بر اثر زیان4
 . ـ شرکت دو دوره مالی زیان انباشته داشته باشد5

های دولتی موضوع گروه  ـ اتخاذ تصمیم در مورد هبه و یا صلح غیرمعوض شرکت13ماده
قانون که غیرقابل عرضه در بورس باشند، به مؤسسات عمومی غیردولتی مشروط ) 2(دو ماده 

سه یادشده باشد، به پیشنهاد وزارت بر اینکه شرکت مورد واگذاری در چارچوب وظایف مؤس
امور اقتصادی و دارایی و در چارچوب مجوزهای قانونی مربوط بر عهده وزیر امور اقتصادی و 

 .دارایی است
 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده 11/9/1388نامه در تاریخ  این تصویب

 .است
 )18/9/1388 مورخ 18869نقل از روزنامۀ رسمی شمارۀ (

 
 نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی  آیین .4

هـ مورخ 41733ت/217869نامه شماره  وزیران عضو کارگروه موضوع تصویب
 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و با 23/11/1387

شرح زیر تصویب نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی را به  نامه یادشده، آیین رعایت تصویب
 :نمودند
 

 فصل اول ـ تعاریف
 :گردند نامه اصطالحات و عبارات به کار رفته به شرح زیر تعریف می ـ در این آیین1ماده

 . 1386قانون مبارزه با پولشویی ـ مصوب : الف ـ قانون
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مشتری و یا هر شخص اعم از اصیل، وکیل یا نماینده قانونی که برای : ب ـ ارباب رجوع
نظیر طال، (اری از خدمات، انجام معامله، نقل و انتقال وجوه و اموال گران قیمت برخورد

به اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول قانون ) جواهرات، عتیقه و آثار هنری گرانبها و غیره
 .نماید مراجعه می

تطبیق و ثبت مشخصات اظهارشده توسط ارباب رجوع با مدارک : ج ـ شناسایی اولیه
رت اقدام توسط نماینده یا وکیل عالوه بر ثبت مشخصات وکیل یا نماینده، شناسایی و درصو

 .ثبت مشخصات اصیل
شناسایی دقیق ارباب رجوع به هنگام ارایه خدمات پایه به شرح : د ـ شناسایی کامل

 .نامه این آیین) 3(ماده ) هـ(و ) د(مذکور در بندهای 
رانی و شعب و نمایندگی بانکهای اعم از بانکهای ای(بانکها : هـ ـ مؤسسات اعتباری

، مؤسسات اعتباری غیربانکی، تعاونیهای اعتبار، )خارجی مستقر در جمهوری اسالمی ایران
ها و سایر اشخاص  پذیر، صرافی الحسنه، شرکت لیزینگ، شرکتهای سرمایه صندوقهای قرض

 .نمایند گری وجوه اقدام می حقیقی و حقوقی که به امر واسطه
معامالت و عملیاتی که اشخاص با در دست داشتن :  عملیات مشکوکو ـ معامالت و

اطالعات و یا قراین و شواهد منطقی ظن پیدا کنند که این عملیات و معامالت به منظور 
 .شود پولشویی انجام می

تبصره ـ قراین و شواهد منطقی عبارت است از شرایط و مقتضیاتی که یک انسان 
گذاری یا سایر عملیات مربوط  خصوص منشأ مال و سپردهمتعارف را وادار به تحقیق در

 : برخی از این عملیات و معامالت مشکوک عبارتند از. نماید می
ـ معامالت و عملیات مالی مربوط به ارباب رجوع که بیش از سطح فعالیت موردانتظار 1

 .وی باشد
ل یا بعد از ـ کشف جعل، اظهار کذب و یا گزارش خالف واقع از سوی ارباب رجوع قب2

 .ای صورت گیرد و نیز در زمان اخذ خدمات پایه آنکه معامله
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ـ معامالتی که به هر ترتیب مشخص شود ذینفع واقعی حداقل یکی از متعاملین 3
 .اند ظاهری آن شخص یا اشخاص دیگری بوده

ـ معامالت تجاری بیش از سقف مقرر که با موضوع فعالیت ارباب رجوع و اهداف 4
 .ته شده از وی مغایر باشدتجاری شناخ

واقع ) از نظر پولشویی( ـ معامالتی که اقامتگاه قانونی طرف معامله در مناطق پرخطر 5
 .شده باشد

 ـ معامالت بیش از سقف مقرر که ارباب رجوع، قبل یا حین معامله از انجام آن انصراف 6
 .رداد اقدام نمایدداده و یا بعد از انجام معامله بدون دلیل منطقی نسبت به فسخ قرا

ـ معامالتی که طبق عرف کاری اشخاص مشمول، پیچیده، غیرمعمول و بدون اهداف 7
 .باشد اقتصادی واضح می
ریال وجه نقد یا معادل آن ) 150,000,000(مبلغ یکصد و پنجاه میلیون : ز ـ سقف مقرر

ا با توجه به شرایط به سایر ارزها و کاالی گرانبها هیئت وزیران در صورت نیاز، سقف مذکور ر
 .اقتصادی کشور تعدیل خواهدنمود

هرگونه مسکوک و اسکناس و انواع چکهایی که نقل و انتقال آنها : ح ـ وجه نقد
مستندنشده و غیرقابل ردیابی باشد، از قبیل چکهای عادی در وجه حامل و سایر چکهایی که 

ده توسط اشخاص ثالث، انواع نویس ش قبیل چکهای پشت از(دارنده آن غیرذینفع اولیه باشد 
 ).چک پول و چک مسافرتی و ایران چک و موارد مشابه

قانون از ) 6(و ) 5(تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع مواد : ط ـ اشخاص مشمول
جمله بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، بانکها، مؤسسات مالی و اعتباری، بورس اوراق 

الحسنه، بنیادها و موسسات خیریه و شهرداریها  دوقهای قرضها، بیمه مرکزی، صن بهادار، بیمه
و همچنین دفاتر اسناد رسمی، وکالی دادگستری، حسابرسان، حسابداران، کارشناسان رسمی 

 .دادگستری و بازرسان قانونی
اشخاصی که معامالت زیادی را به صورت نقدی انجام داده و از : ی ـ مشاغل غیرمالی

فروشندگان مسکن یا خودرو،  طر قرار دارند از قبیل پیشنظر پولشویی در معرض خ
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قیمت و فروشندگان عتیقه و محصوالت  طالفروشان، فروشندگان خودرو و فرشهای گران
 .قیمت فرهنگی گران

نیاز و الزمه ارائه سایر خدمات توسط  خدماتی که طبق مقررات، پیش: ک ـ خدمات پایه
 رجوع به منظور اخذ خدمات مکرر و متمادی به باشد و پس از آن ارباب اشخاص مشمول می

کنند، نظیر افتتاح هر نوع حساب در بانکها، اخذ کد معامالتی در  اشخاص مشمول مراجعه می
 .بورس اوراق بهادار، اخذ کد اقتصادی، اخذ کارت بازرگانی و جواز کسب

 نامه شماره منحصر به فردی که براساس تصویب: ل ـ شناسه ملی اشخاص حقوقی
 .یابد  به تمامی اشخاص حقوقی اختصاص می29/1/1388هـ مورخ 39271ت/16169شماره 

نامه  شماره منحصر به فردی که مطابق تصویب: م ـ شماره فراگیر اشخاص خارجی
 به تمامی اتباع خارجی مرتبط با جمهوری 29/1/1388هـ مورخ 40266ت/16173شماره 

 .یابد باع خارجی اختصاص میاسالمی ایران توسط پایگاه ملی اطالعات ات
 .شورای عالی مبارزه با پولشویی: ن ـ شورا

 ).37(دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی به شرح مذکور در ماده : س ـ دبیرخانه
واحدی متمرکز و مستقل که مسئولیت دریافت، تجزیه و تحلیل : ع ـ واحد اطالعات مالی

ربط را به عهده دارد به شرح مذکور در  مراجع ذیو ارجاع گزارشهای معامالت مشکوک به 
 ).38(ماده 

  
 فصل دوم ـ شناسایی ارباب رجوع

ها و شرکت بورس موظفند هنگام ارائه تمامی خدمات و  ـ مؤسسات اعتباری، بیمه2ماده
انجام عملیات پولی و مالی حتی کمتر از سقف مقرر ازجمله انجام هرگونه دریافت و پرداخت، 

صدور و پرداخت چک، ارائه تسهیالت، صدور انواع کارت دریافت و پرداخت، صدور حواله وجه، 
نامه، خرید و فروش ارز و اوراق گواهی سپرده و اوراق مشارکت، قبول ضمانت و تعهد  ضمانت

ضامنان به هر شکل از قبیل امضای سفته، بروات و اعتبارات اسنادی، خرید و فروش سهام 
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اقدام نموده )) 3(ماده » ب« و » الف« به شرح بندهای (باب رجوع نسبت به شناسایی اولیه ار
 .و اطالعات آن را در سیستمهای اطالعاتی خود ثبت نمایند

تبصره ـ پـرداخت قبـوض دولتی و خدمات شهری کمتر از سقـف مقرر نـیازی به 
 .شناسایی ندارد

نگام انجام ـ تمامی اشخاص مشمول مکلف به شناسایی اولیه ارباب رجوع ه3ماده
هرگونه معامله، عملیات و ارائه خدمات بیش از سقف مقرر و یا هنگام وجود ظن به انجام 

 :باشند پولشویی، به شرح زیر می
 الف ـ شناسایی اولیه شخص حقیقی

ـ شناسایی اولیه شخص حقیقی براساس شماره ملی و کدپستی محل سکونت و تطابق 1
 .پذیرد رت میآن با اصل کارت ملی در حد متعارف صو

تبصره ـ در صورت ارتباط بر خط اشخاص مشمول با سازمان ثبت احوال کشور و تطبیق 
 .باشد از آن طریق، اخذ شناسنامه عکسدار یا گواهینامه رانندگی یا گذرنامه معتبر بالمانع می

ـ درخصوص اتباع خارجی، گذرنامه معتبر کشور متبوع که دارای مجوز ورود و اقامت 2
 .گردد  کارت هویت و یا برگ آمایش اتباع خارجی معتبر، مدارک شناسایی محسوب میباشد یا

نامه اجرایی قانون الزام اختصاص شماره  تبصره ـ اجرای تمامی تکالیف مذکور در آیین
 .ملی و کدپستی برای کلیه اتباع ایرانی همچنان الزامی است

 ب ـ شناسایی اولیه شخص حقوقی
حقوقی براساس شناسه ملی و کدپستی اقامتگاه قانونی شخص ـ شناسایی اولیه شخص 1

نامه الزام استفاده از  مذکور در آیین(حقوقی و تطبیق آن با اصل یا تصویر مصدق کارت شناسه 
 .گیرد صورت می) شناسه ملی اشخاص حقوقی

ـ درخصوص شخص حقوقی خارجی، شناسایی با اخذ مدارک مجوز فعالیت معتبر در 2
ه اختصاصی اتباع خارجی مأخوذه از پایگاه ملی اطالعات اتباع خارجی صورت ایران و شمار
 .خواهدگرفت
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ـ شناسایی اولیه شخص حقیقی معرفی شده از سوی شخص حقوقی برابر ضوابط مقرر 3
 .پذیرفت در مورد اشخاص حقیقی صورت خواهد

لت مدارک ـ متصدیان شناسایی اولیه ارباب رجوع موظفند در مواردی که نسبت به اصا4
شناسایی ارائه شده توسط ارباب رجوع ابهام داشته باشند، از طریق تحقیق از سایر نظامها و 

ربط قانونی مطلع نسبت به رفع ابهام و  پایگاههای اطالعاتی و یا استعالم از مراجع ذی
 .گردد به هر حال، ارائه خدمت تا رفع ابهام متوقف می. شناسایی اقدام نمایند
  اولیه در موارد غیربانکیج ـ شناسایی

دار ارائه خدمات مربوط به صندوق امانات و صندوق پستی  ـ تمامی اشخاصی که عهده1
 .باشند در کشور هستند، به هنگام ارائه خدمت موظف به شناسایی ارباب رجوع می

ـ تمامی اشخاصی که در زمینه قبول یا جابجایی امانات و ارائه خدمات پستی به ارباب 2
های پستی از سوی ارباب  فعالیت دارند، موظفند در مواردی که ارزش امانات و محمولهرجوع 

 .گردد، نسبت به شناسایی ارباب رجوع اقدام نمایند رجوع بیش از سقف مقرر اعالم می
ـ تمامی اصنافی که به تشخیص شورا در معرض استفاده پولشویان قرار دارند، موظفند 3

قف مقرر نسبت به شناسایی اولیه مشتریان اقدام و آن را ثبت در تمامی معامالت بیش از س
این عده همچنین موظف به درج شماره منحصر به فرد اشخاص در فاکتور فروش . نمایند
 .هستند

 د ـ شناسایی کامل اشخاص حقیقی
به ویژه در زمان افتتاح حساب (اشخاص مشمول موظفند به هنگام ارائه خدمات پایه 

نسبت به شناسایی کامل ارباب ) مذکور در بند الف این ماده( شناسایی اولیه عالوه بر) بانکی
 : رجوع و تخمین سطح فعالیت مورد انتظار وی به شرح زیر اقدام نمایند

نامه معتبر با امضای حداقل یک نفر از مشتریان شناخته شده یا اشخاص  ـ اخذ معرفی1
عتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری نامه از یکی از مؤسسات ا مورد اعتماد یا معرفی

 .ای رسمی اسالمی ایران، سازمانهای دولتی و یا نهادها و کانونهای حرفه
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ـ اخذ اطالعات از ارباب رجوع در مورد سوابق ارتباط با اشخاص مشمول و استعالم از 2
 .اشخاص مذکور به منظور تعیین صحت اطالعات ارائه شده از سوی ارباب رجوع

خذ جواز کسب معتبر به ویژه در مورد مشاغل غیرمالی که بیشتر در معرض پولشویی ـ ا3
قرار دارند از قبیل طالفروشان، فروشندگان اشیای گرانقیمت، بنگاههای معامالت امالک و 

 .خودرو
ـ اخذ گواهی اشتغال به کار از اشخاص حقیقی دارای جواز کسب و یا از اشخاص 4

 .حقوقی دارای شناسه ملی
 ـ اخذ اطالعات در مورد نوع و میزان فعالیت ارباب رجوع جهت تعیین سطح گردش 5

 .موردانتظار ارباب رجوع در حوزه فعالیت خود
 .هـ ـ شناسایی کامل اشخاص حقوقی

ـ اخذ اطالعات راجع به نوع، ماهیت و میزان فعالیت ارباب رجوع به منظور تخمین 1
 .سطح فعالیت موردانتظار

نامه، سهامداران عمده، نوع فعالیت،  ت درخصوص اساسنامه، شرکتـ اخذ اطالعا2
کنندگان منابع مالی شخص حقوقی، مؤسسان، مدیران، بازرسان، حسابرسان و نشانی  تأمین

 .اقامتگاه آنان
از قبیل شرکتهای (ربط  بندی شرکت از مراجع ذی ـ اخذ اطالعات مربوط به رتبه3

جمهور و یا سایر مراجع  ریزی و نظارت راهبردی رییس بندی معاونت برنامه  رتبهسنجش اعتبار،
 ).ای حرفه

بندی شرکت، شخص مشمول باید رأساً از طریق بررسی  تبصره ـ  در صورت عدم رتبه
صورتهای مالی تأیید شده توسط یکی از اعضای جامعه حسابداران رسمی نسبت به تعیین 

باب رجوع اقدام نماید و در صورت عدم الزام شخص حقوقی به سطح فعالیت مورد انتظار ار
انتخاب یکی از اعضای جامعه حسابداران رسمی آخرین صورتهای مالی معتبر شرکت مستقیماً 

 .گیرد مورد بررسی قرار می
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ـ اخذ تعهد از مدیران و صاحبان امضاء مبنی بر اینکه آخرین مدارک و اطالعات مربوط 4
اند و متعهد گردند هر نوع تغییر در موارد مذکور را بالفاصله  ائه دادهبه شخص حقوقی را ار

 .اطالع دهند
تبصره ـ نحوه تعیین سطح فعالیت مورد انتظار ارباب رجوع در اشخاص مشمول مطابق 

 .دستورالعملی است که به پیشنهاد شخص مشمول به تصویب شورا خواهد رسید
باید حسب مورد از پایگاههای ) 3(ماده ) هـ(و ) د( ـ مدارک یادشده در بندهای 4ماده

از جمله شماره ملی، (ربط استعالم و نسبت به صحت اسناد و اطالعات ارائه شده  اطالعاتی ذی
استعالم کننده باید زمان اخذ تأییدیه از پایگاههای . اطمینان حاصل گردد) شناسه ملی و غیره

 .گواهی نمایدمذکور را به همراه مشخصات خود در اسناد یادشده 
 ـ چنانچه ارباب رجوع مدارک شناسایی مذکور در مواد فوق را ارائه ننماید و یا ظن 5ماده 

به انجام فعالیتهای پـولشویی یا سایر جرایم مرتبـط وجود داشته باشد، اشخاص مشمول باید از 
 .ارائه خدمت به وی خودداری و مراتب را به واحد اطالعات مالی گزارش نمایند

توانند در دستورالعملهای داخلی خود مدارک دیگری را که  ره ـ اشخاص مشمول میتبص
را ) به ویژه اطالعات مورد نیاز در تعیین سطح مورد انتظار فعالیت ارباب رجوع(اطالعات مذکور 

توانند در  اشخاص مشمول می. به صورت مطمئن تأمین نماید مورد قبول قرار دهند
ان شناسایی را با رعایت اطمینان به تأمین اطالعات مورد نیاز، با دستورالعملهای داخلی، میز

 .توجه به نوع و ماهیت و سطح فعالیت مورد انتظار ارباب رجوع تنظیم نمایند
 ـ ارائه خدمات پایه به صورت الکترونیکی و بدون شناسایی کامل ارباب رجوع و 6ماده

نام و ارائه تسهیالت مربوط  ابی یا بیانجام هرگونه تراکنش مالی الکترونیکی غیرقابل ردی
 .ممنوع است
 ـ اشخاص مشمول، به هنگام ارائه خدمات پایه به مشاغل غیرمالی باید ضمن 7ماده

، تعهدات الزم درخصوص اجرای قانون و مقررات )هـ(و ) د(دریافت مدارک مذکور در بندهای 
ی مشاغل غیرمالی از ارائه این تعهد در صورت خوددار. مبارزه با پولشویی را از آنان اخذ نمایند
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و یا خودداری از عمل به تعهدات، اشخاص مشمول باید از ارائه خدمات به وی خودداری 
 .نمایند

 ـ اشخاص مشمول موظف به انجام شناسایی کامل مجدد مشتریان مؤسسات 8ماده 
ولشویی رعایت مالی، در مورد مؤسساتی که به تشخیص دبیرخانه در آنها مقررات مبارزه با پ

 .باشند شود، نمی می
ـ اشخاص مشمول موظفند هنگام افتتاح و انسداد حساب افراد سیاسی خارجی دقت 9ماده

 .و نظارت ویژه به عمل آورند
ـ اشخاص مشمول موظفند در هنگام ارائه خدمات نسبت به مراقبت مداوم و 10ماده

گردد، اقدام  به آنها اعالم مینظارت بیشتر بر اشخاصی که از طریق واحد اطالعات مالی 
 .نمایند

ـ اشخاص مشمول به هنگام ارائه خدمات پایه به ارباب رجوع آنان را متعهد نمایند 11ماده
 :که

نامه مشخص گردیده  الف ـ اطالعات مورد درخواست اشخاص مشمول را که در این آیین
 .نداست، ارائه و مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی را رعایت نمای

ب ـ اجازه استفاده اشخاص دیگر از خدمات پایه دریافتی را ندهند و در صورت اقدام 
) از قبیل وکالت یا نمایندگی(موارد قانونی . بالفاصله موضوع را به شخص مشمول اطالع دهند

به شرط درج مشخصات نماینده یا وکیل و شناسایی اولیه و ثبت مشخصات وی شامل این بند 
 .باشد نمی

در صورت . ره ـ تعهدات فوق باید صریح و دقیق به ارباب رجوع توضیح داده شودتبص
عدم قبول ارباب رجوع و یا عدم توجه ارباب رجوع به تعهدات خود، ارائه خدمات به وی متوقف 

 .گردد
های مورد استفاده، محل مناسب برای  ـ اشخاص مشمول موظفند در تمامی فرم12ماده

حسب مورد شماره ملی، شناسه ملی و شماره فراگیر (ناسایی معتبر های ش درج یکی از شماره



     88  آذرماه-ماهنامۀ ویژۀ قوانین و مقررات/  88
 

 

بینی نمایند و این مشخصات به طور کامل و دقیق دریافت و  و کدپستی را پیش) اتباع بیگانه
 .تطبیق داده شود

های اطالعاتی  افزارها، بانکها و سیستم ـ اشخاص مشمول موظفند در تمامی نرم13ماده
های معتبر  شود، محل الزم برای درج یکی از شماره  در آنها ثبت میکه عملیات پولی و مالی

بینی  و کدپستی را پیش) حسب مورد شماره ملی، شناسه ملی و شماره فراگیر اتباع بیگانه(
 .افزارها را فراهم نمایند های مذکور در نرم نموده و امکان جستجو براساس شماره

شده اشخاص و اماکن ثبت شده در ـ اشخاص مشمول موظفند مشخصات درج 14ماده
ربط ارسال و صحت آن را  های اطالعاتی خود را هر شش ماه یک بار به مراجع ذی سیستم

در صورت کشف هرگونه مغایرت قطعی و غیرقابل . کنترل و آخرین تغییرات را دریافت نمایند
 .رفع موارد باید به واحد اطالعات مالی گزارش گردد

نامه در مورد  موظفند ظرف شش ماه پس از ابالغ این آیینـ اشخاص مشمول 15ماده 
مشتریان قبلی که از قبل خدمات پایه را دریافت نموده و بر مبنای آن هنوز به فعالیت خود 

 .دهند، تکالیف فوق را عملی سازند ادامه می
ـ آن دسته از مشتریان قبلی که در مرحله تطبیق، مشخصات آنها دارای مغایرت 1تبصره

چنانچه مغایرت مذکور .  است، موظفند ظرف سه ماه نسبت به رفع مغایرت اقدام نمایندبوده
رفع نگردد، واحدهای مبارزه با پولشویی در هر دستگاه موظفند موارد را به واحد اطالعات مالی 

 .ارسال نمایند
آنها در سال مطابق دستورالعمل  ـ آن دسته از مشتریان قبلی که متوسط فعالیت2تبصره

 .ربوط که به تصویب شورا خواهد رسید، کم اهمیت باشد، از شمول این ماده مستثنی هستندم
نامه، اشخاص مشمول موظفند آن دسته از اسناد و  ـ از زمان ابالغ این آیین16ماده

از . سازد، به صورت پستی به آدرس ارباب رجوع ارسال نمایند مدارکی را که شورا مشخص می
شمول باید در مورد محل سکونت اشخاص حقیقی، کدپستی درج شده تاریخ مذکور، اشخاص م

در کارت ملی و در مورد اشخاص حقوقی کدپستی اقامتگاه قانونی درج شده در کارت شناسه 
 .ملی را برای ارسال مدارک، مبنای عمل قرار دهند



 89 / مصوبات هیأت وزیران: سوم  بخش
 

 

ر ـ اشخاص مشمول ارائه دهنده خدمات پایه موظفند به طور مداوم و مخصوصاً  د17ماده
 :موارد زیر اطالعات مربوط به شناسایی کامل مشتری را به روز نمایند

الف ـ در زمانی که براساس شواهد و قراین احتمال آن وجود داشته باشد که وضعیت 
 .ای پیدا نموده است ارباب رجوع تغییرات عمده

رجوع در  ب ـ در صورتی که شخص مشمول براساس شواهد و قراین احتمال دهد ارباب
 .ریان عملیات پولشویی و یا تأمین مالی تروریسم قرار گرفته استج

  
 فصل سوم ـ ساختار مورد نیاز و نحوه گزارش دهی

های صنفی مشاغل غیرمالی،   ـ اشخاص مشمول قانون و نیز هیئت مدیره اتحادیه18ماده
 با مکلفند واحدی را با توجه به وسعت و گستردگی سازمانی خود به عنوان مسئول مبارزه

. مسئول واحد باید از مدیران اشخاص مشمول انتخاب شود. پولشویی به دبیرخانه معرفی نمایند
تواند در صورت لزوم، براساس اهمیت واحد، صالحیت اعضای واحد مذکور را  دبیرخانه می
 .بررسی نماید
ـ تمامی اشخاص مشمول مکلفند متناسب با گستره تشکیالت خود، ترتیبات الزم 1تبصره

ای اتخاذ نمایند که اطمینان الزم برای اجرای قوانین و مقررات مربوط به مبارزه با   به گونهرا
 .پولشویی حاصل گردد

ـ دبیرخانه در زمان تأیید صالحیت افراد باید عالوه بر صالحیت تخصصی با 2تبصره
 .م نمایدربط نسبت به تعیین صالحیت امنیـتی و عمـومی آنان نیز اقدا استعالم از مراجـع ذی

 :باشد به شرح زیر می) 18(ـ وظایف افراد یا واحدهای مسؤول موضوع ماده 19ماده
بندی و اعالم نظر در مورد گزارشهای ارسالی کارکنان  الف ـ بررسی، تحقیق، اولویت

 .ربط دستگاه ذی
ب ـ ارسال فوری گزارشهای مذکور در قالب فرمهای مشخص شده به واحد اطالعات 

 .ع ارباب رجوعمالی بدون اطال
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تبصره ـ ظرف زمانی مربوط به فوریت مذکور در این ماده با توجه به وضعیت اشخاص 
در هر صورت این زمان از . گردد مشمول طی دستورالعملهای جداگانه از سوی شورا ابالغ می

 .چهار روزکاری بیشتر نخواهد بود
کنند به منظور شناسایی  یج ـ نظارت بر فعالیت مشتریانی که از خدمات پایه استفاده م

 .معامالت مشکوک
افزارهای الزم به منظور تسهیل در دسترسی سریع به اطالعات مورد نیاز در  د ـ تهیه نرم

 .اجرای قانون و مقررات و نیز شناسایی سیستمی معامالت مشکوک
هـ ـ طراحی ساز و کار الزم جهت نظارت و کنترل فرآیندهای مبارزه با پولشویی 

و ارزیابی و ممیزی ) آوری و تحلیل اطالعات، استخدام نیروها، آموزش و غیره های جمعفرآیند(
 .میزان اجرای آن در دستگاه مربوط

و ـ تأمین اطالعات تکمیلی مورد نیاز واحد اطالعات مالی و سایر مراجع که در امر مبارزه 
 .باشند با تروریسم ذیصالح می

رای قانون و مقررات مربوط به مبارزه با های الزم درخصوص اج ز ـ صدور بخشنامه
 .پولشویی پس از موافقت دبیرخانه

ح ـ بازرسی و نظارت از واحدهای تحت امر به منظور اطمینان از اجرای کامل قوانین و 
 .مقررات

 .ط ـ تهیه آمارهای مربوط به اقدامات دستگاه مربوط در مبارزه با پولشویی و نتایج آن
ربط با  قانون به مراجع ذی) 4(ماده ) 3(ص مذکور در تبصره ی ـ ارسال پرونده اشخا
 .هماهنگی واحد اطالعات مالی

ک ـ نگهداری سوابق و گزارشهای مکاتبات مربوط به دستگاه متبوع درخصوص موارد 
 .مربوط به پولشویی و تأمین مالی تروریسم

ه میزان اجرای ل ـ تهـیه برنامه ساالنه اجرای قـانون در شخص مشمول و کنترل ماهان
 .آن
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از قبیل بانک مرکزی (ـ دستگاههای مسئول نظارت بر اشخاص مشمول 20ماده
جمهوری اسالمی ایران، بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار، 

های صنفی و سازمان  سازمان بازرسی کل کشور، سازمان ثبت اسناد و امالک کشور، اتحادیه
موظفند در بازرسیهای معمول خود رعایت مقررات مبارزه با پولشویی و )  خیریهاوقاف و امور

تأمین مالی تروریسم را مدنظر قرار داده و نسبت به رعایت و یا عدم رعایت آن اعالم نظر 
 .نمایند

ـ دبیرخانه موظف است هر شش ماه یک بار عملکرد دستگاههای مذکور در ماده 21ماده
 .را گزارش نمایدرا بررسی و به شو) 20(

کنندگان خدمات  ـ اشخاص مشمول موظفند فهرست خالصه اطالعات دریافت22ماده
پایه را در رابطه با موضوع مبارزه با پولشویی در صورت اعالم واحد اطالعات مالی در پایان هر 

 .سازد در اختیار آن واحد قرار دهند ماه به نحوی که واحد مذکور مشخص می
العات یادشده باید شامل نام و نام خانوادگی، شماره ملی و تاریخ تبصره ـ خالصه اط

ارائه خدمات پایه در مورد اشخاص حقیقی و در مورد اشخاص حقوقی نام و شناسه ملی یا کد 
سایر موارد مورد نیاز پس از . اقتصادی و در مورد اتباع بیگانه، شماره فراگیر اتباع خارجی باشد

 .ل اعالم خواهد شدتصویب شورا به اشخاص مشمو
های مسئول مبارزه با  ـ به منظور تسریع در رسیدگی به گزارشها، فرد یا کارگروه23ماده

پولشویی باید اختیارات و دسترسیهای الزم و کافی را در محدوده هر یک از اشخاص مشمول، 
 آنان ربط توسط برای انجام وظایف خود داشته باشند و انجام تحقیقات و گزارش به مراجع ذی

 .نباید منوط به تأیید و تصویب مراجع دیگری باشد
ـ به منظور تسریع در دسترسی به اطالعات الزم، در صورت درخواست واحد 24ماده

اطالعات مالی از اشخاص مشمول، یکی از اعضای کارگروه مبارزه با پولشویی شخص 
العات مالی مستقر مشمول، با اختیار دسترسی به تمام اطالعات شخص مشمول، در واحد اط

فرد یادشده به هیچ عنوان به . خواهد شد تا نیازهای اولیه واحد اطالعات مالی را تأمین نماید
 .اطالعات واحد اطالعات مالی دسترسی نخواهد داشت
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 فصل چهارم ـ گزارشهای الزامی
 ـ تمامی کارکنان تحت امر اشخاص مشمول موظفند در صورت مشاهده 25ماده

مراتب را بدون اطالع ارباب رجوع، )) 1(ماده » و« موضوع بند (یات مشکوک معامالت و عمل
در صورت عدم وجود این . به واحدهای مسئول مبارزه با پولشویی در هر دستگاه اطالع دهند

واحد، باالترین مقام شخص مشمول، مسئول دریافت گزارشها و انجام اقدامات مقتضی خواهد 
 .وع، با متخلف مطابق مقررات رفتار خواهد شددر صورت اطالع ارباب رج. بود

ـ کـارکنان تحت امر اشخاص مشمول موظفند تمامی معامالت بیش از سقف 26ماده
نماید، ثبت و همراه با  مقرر را که ارباب رجوع وجه آن را به صورت نقدی پرداخت می

 در صورت عدم توضیحات ارباب رجوع به واحدهای مسئول مبارزه با پولشویی در هر دستگاه و
واحدهای مسئول مبارزه با . وجود این واحد، به باالترین مقام شخص مشمول اطالع دهند
) در صورت عدم وجود واحد(پولشویی در هر دستگاه و یا باالترین مقام شخص مشمول 

موظفند خالصه فرمهای مذکور را در پایان هر هفته به نحوی که واحد اطالعات مالی 
 .ال و اصل آن را به نحو کامالً حفاظت شده، نگهداری نمایندسازد ارس مشخص می
دهندگان وجه نقد بیش از سقف مقرر موظفند توضیحات مورد نیاز مذکور  ـ ارائه1تبصره

 .در فرم ابالغ شده را به اشخاص مشمول ارائه نمایند
ـ در صورت نقل و انتقال وجه نقد بیش از سقف مقرر با استفاده از روشهای 2تبصره

 کارکنان اشخاص مشمول موظف به ارائه گزارش به واحدهای مسئول ،غیربانکی مانند پست
در صورت عدم وجود این واحد، گزارشها باید . مبارزه با پولشویی در هر شخص مشمول هستند

 .به باالترین مقام شخص مشمول جهت انجام اقدامات مقتضی ارسال گردد
عات از ارباب رجوع، نحوه و میزان اطالعات اولیه ـ فرمها، میزان و نحوه اخذ اطال3تبصره

ارسالی به واحد اطالعات مالی و نحوه نگهداری و دسترسی به اطالعات در هر شخص 
 .ای خواهد بود که به تصویب شورا خواهد رسید نامه مشمول مطابق آیین

ـ گزارش معامالت مشکوک و نیز سایر گزارشهایی که اشخاص مشمول موظف 27ماده
گونه اتهامی به افراد نبوده و اعالم آن به واحد اطالعات مالی  ارسال آن هستند، بیانگر هیچبه 
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گردد و در نتیجه هیچ اتهامی از این بابت متوجه  افشای اسرار شخصی محسوب نمی
 .نامه نخواهد بود دهندگان مجری این آیین گزارش
  

 فصل پنجم ـ امور مربوط به مبادالت ارزی
 فروش ارز به هر صورت از جمله پرداخت ریال در داخل و دریافت ارز در ـ خرید و28ماده

های مجاز با رعایت قوانین و مقررات  خارج کشور و بالعکس، تنها در سیستم بانکی و صرافی
مجاز است و در غیر این صورت خرید و فروش ارز غیرمجاز محسوب و مشمول قانون نحوه 

ـ مجمع تشخیص مصلحت 1374ق کاال و ارز ـ مصوب اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچا
 .نظام است
ـ بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران موظف است اطالعات تفصیلی مربوط به 29ماده

های مجاز را در پایان هر روز  خرید و فروش و نقل و انتقال ارز در سیستم بانکی و صرافی
 نموده و امکان دسترسی و جستجوی بانک اطالعاتی که به همین منظور تهیه خواهد شد، ثبت

 .واحدهای اطالعات مالی را در آن فراهم نماید
ـ تمامی اشخاص مشمول به ویژه بانکها و صرافیها موظف به ارسال اطالعات 30ماده

عدم ارسال اطالعات، ارسال . باشند به بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران می) 28(ماده 
 معامالت به مبالغ کمتر از سقف مقرر ممنوع بوده و با ناقص و نادرست اطالعات، خردکردن

 .متخلف یا متخلفان مطابق مقررات رفتار خواهد شد
ـ تمامی اشخاص مشمول موظفند با اتخاذ تدابیر و اقدامات الزم از رعایت 31ماده

 .مقررات مبارزه با پولشویی در شعب و نمایندگیهای خارج از کشور خود اطمینان حاصل نمایند
ـ اشخاص مشمول موظفند در معامالت خود با کشورها و مناطقی که از سوی 32دهما

 .گردد، مراقبت الزم را به عمل آورند شورا اعالم می
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 فصل ششم ـ نگهداری سوابق و اطالعات
ـ تمامی اشخاص مشمول مکلفند مدارک مربوط به سوابق معامالت و عملیات 33ماده

نیز مدارک مربوط به سوابق شناسایی ارباب رجوع هنگام ارائه و ) اعم از فعال و غیرفعال(مالی 
خدمات پایه را به صورت فیزیکی و یا سایر روشهای قانونی، حداقل به مدت پنج سال بعد از 

هیئت تسویه اشخاص حقوقی مشمول، در صورت انحالل نیز . پایان عملیات نگهداری کنند
 .داد مالی هستندموظف به نگهداری اسناد تا پنج سال پس از روی

ای ضبط و نگهداری شود که در  ـ سوابق و مدارک موضوع این ماده باید به گونه1تبصره
ربط، اطالعات آن اسناد در ظرف  صورت درخواست واحد اطالعات مالی و سایر مراجع ذی

ارائه اصل اسناد و مدارک، در صورت . قابل دسترسی باشد) 19(زمانی مذکور در ماده 
. ربط، باید حداکثر ظرف یک ماه صورت پذیرد د اطالعات مالی و سایر مراجع ذیدرخواست واح

 .مسئولیت جستجو و ارائه اسناد با شخص مشمول است
 .ـ اسناد مذکور باید قابلیت بازسازی معامالت را در صورت نیاز ایجاد نماید2تبصره
مدت یادشده الزامی ـ این ماده ناقض سایر مقرراتی که نگهداری اسناد را بیش از 3تبصره

 .ساخته است، نیست
ای سامان  ـ اشخاص مشمول موظفند سیستمهای اداری و مالی خود را به گونه 34ماده

 .های یک شخص، مرتبط و قابل شناسایی و بررسی باشد ها و پرونده دهند که تمامی حساب
  

 فصل هفتم ـ آموزش
ه ترتیبات الزم جهت ـ تمامی اشخاص مشمول موظفند با همکاری دبیرخان 35ماده

های آموزشی بدو خدمت و ضمن خدمت کارکنان زیرمجموعه خود را فراهم  برقراری دوره
نامه و دستورالعملهای مربوط، نحوه  ها باید در جهت آشنایی با قانون، آیین این دوره. نمایند

عملکرد پولشویان و به ویژه آخرین شگردهای پولشویان در استفاده از خدمات اشخاص 
های یادشده برای ادامه  طی نمودن دوره. مشمول و چگونگی محو منشأ مجرمانه وجوه باشد
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های مذکور  ربط الزامی است و سوابق دوره خدمات کارکنان اشخاص مشمول در مشاغل ذی
 .باید در پرونده پرسنلی درج گردد

های مسئول مبارزه با پولشویی در اشخاص مشمول موظفند با  ـ کارگروه36ماده
رسانی به ارباب رجوع در مورد  هماهنگی دبیرخانه نسبت به توجیه و آموزش عمومی و اطالع

مزایای اجرای قانون برای مردم و تکالیف عمومی ارباب رجوع در این باره به نحو مناسب اقدام 
 .و گزارش آن را به دبیرخانه ارسال نمایند

  
 فصل هشتم ـ سایر موارد

دار وظایف  شود و عهده امور اقتصادی و دارایی تشکیل میـ دبیرخانه در وزارت 37ماده
 :زیر خواهد بود

 ـ انجام امور اداری مربوط به تشکیل جلسات شورا، ابالغ و پیگیری مصوبات1
 المللی و تشریح اقدامات کشور در مبارزه با پولشویی ـ حضور فعال در مجامع بین2
ای،  دوره(، نظارت و بازرسی ـ پیگیری اجرا و اخذ گزارش عملکرد اشخاص مشمول3

ها و دستورالعملهای  نامه منظور اطمینان از اجرای آیین از اشخاص مشمول به) اتفاقی و موردی
مصوب در حوزه مسئولیت اشخاص مشمول و مشاغل غیرمالی مشمول و تهیه گزارش اجرای 

 .قانون و مقررات مربوط هر شش ماه یک بار و ارسال به شورا
االنه اشخاص مشمول در مورد میزان رعایت مقررات مربوط به پولشویی بندی س ـ رتبه4

 .و در صورت تصویب شورا، اعالم عمومی آن
 ـ پاسخگویی به مراجع ذیصالح، اعالم مواضع، تبلیغات، پشتیبانی از دیدارگاه 5

 .الکترونیک دبیرخانه و توجیه عمومی مردم با هماهنگی مراجع مسئول
های آموزشی در داخل و خارج کشور و تدوین و انتشار  وره ـ هماهنگی درتشکیل د6

 .جزوات آموزشی
ربط توسط مجریان و اشخاص  های ذی نامه ریزی ساالنه اجرای قانون و آیین ـ برنامه7
 .مشمول
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ربط که در راستای انجام   ـ حمایت مادی و معنوی از اشخاص مشمول و کارکنان ذی8
 با پولشویی مورد شکایت و تعرض ارباب رجوع قرار وظایف خود در اجرای مقررات مبارزه

 .گیرند
 .ربط از طریق مراجع قانونی ها و دستورالعملهای ذی نامه ـ به روزرسانی آیین9

نظر در مورد دستورالعملهای پیشنهادی  های الزم و اعالم نامه نویس آیین ـ تهیه پیش10
 .اشخاص مشمول

شویی و تأمین مالی تروریسم در کشور و پیشنهاد ـ اعالم راهها و فرآیندهای جدید پول 11
 .ها و دستورالعملها در صورت نیاز نامه اصالح آیین
ـ واحد اطالعات مالی به منظور انجام اقدامات زیر در وزارت امور اقتصادی و 38ماده

 :گردد دارایی تشکیل می
 آوری و اخذ اطالعات معامالت مشکوک ـ جمع1
  اطالعات گزارشها و معامالت مشکوکـ ارزیابی، بررسی و تحلیل2
 بندی اطالعات در سیستمهای مکانیزه ـ درج و طبقه3
ـ اعـالم مشخـصات اشخاص دارای سابقه پولـشویی و یا تأمیـن مالی تروریسم به 4

اشـخاص مشمول جهت مراقبت بیشتر و یا قطع همکاری، در صورت درخواست مراجع 
 .ربط ذی

ده مورد نیاز مراجع قضایی، ضابطان و دستگاههای مسئول  ـ تأمین اطالعات تحلیل ش 5
 .ربط مبارزه با تروریسم در کشور در صورت درخواست مراجع ذی

 . ـ تهیه آمارهای الزم از اقدامات صورت گرفته در جریان مبارزه با پولشویی6
 .افزارها و سیستمهای اطالعاتی مورد نیاز ـ تهیه نرم7
 .آوری شده ـ تأمین امنیت اطالعات جمع8
 .المللی طبق مقررات ـ تبادل اطالعات با سازمانها و نهادهای بین9

 .المللی آوری و اخذ تجارب بین ـ جمع10
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ـ ارسال گزارشهایی که به احتمال قوی صحت دارد یا محتمل آن از اهمیت برخوردار 11
 .است به دستگاه قضایی

 .ـ پیگیری گزارشهای ارسالی در مراجع قضایی12
 .نویس برنامه ساالنه واحد اطالعات مالی جهت تصویب شورا یه پیشـ ته13
 .ـ پاسخ به استعالم اشخاص مشمول در اسرع وقت14
ـ اعالم نظر در مورد صالحیت تخصصی مسئوالن واحدهای مبارزه با پولشویی 15

 .پیشنهادی از سوی مدیران اشخاص مشمول
قتصادی و دارایی، تصویب شورا و حکم ـ نصب و  عزل دبیر با پیشنهاد وزیر امور ا39ماده

واحد اطالعات مالی زیر نظر دبیر به انجام . وزیر امور اقتصادی و دارایی صورت خواهد گرفت
تمامی پستهای دبیرخانه، واحد اطالعات مالی و واحدهای . وظایف محول شده خواهد پرداخت

 . بودزیرمجموعه، مشاغل حساس محسوب شده و تابع مقررات مربوط خواهند
جمهور موظف است به پیشنهاد  ـ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس40ماده

شورا ظرف سه ماه ساختار سازمانی و شرح وظایف دبیرخانه و سایر واحدهای مورد نیاز را با 
مالحظه تأمین نیروی انسانی مجرب جهت اجرای کامل قانون و افزایش حداقل در تشکیالت 

تمامی دستگاههای اجرایی موظفند نسبت به تأمین نیروهای متخصص و . ایداداری ابالغ نم
 .مجرب با وزارت امور اقتصادی و دارایی همکاری داشته باشند

تواند کارگروه خاصی را تعیین نماید تا بر حسن اجرای وظایف و تکالیف  ـ شورا می41ماده
و گزارش بازرسیهای خود را به محول شده به دبیرخانه و واحد اطالعات مالی نظارتی داشته 

 .شورا ارائه نمایند
ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مسئول تأمین امکانات الزم و پشتیبانی مورد نیاز 42ماده

 .واحد اطالعات مالی و دبیرخانه خواهد بود
نامه نسبت  ـ تمامی اشخاص مشمول موظفند ظرف سه ماه پس از ابالغ این آیین43ماده

نامه و به ویژه  نویس دستورالعملهای الزم برای اجرای قانون و این آیین به تهیه پیش
 .دستورالعمل تشخیص عملیات و معامالت مشکوک اقدام و به دبیرخانه ارسال نمایند
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دستورالعملهای مذکور و تغییرات احتمالی آنها در آینده، پس از تصویب در شورا باید ظرف سه 
  .شخاص مشمول ابالغ و آموزشهای الزم به آنها داده شودماه به تمامی کارکنان تحت امر ا

تبصره ـ در مورد مشاغل غیرمالی، وزارت بازرگانی با همکاری اتاقهای بازرگانی و تعاون 
 .های صنفی به درخواست شورا اقدام خواهند نمود و اتحادیه
قرر در هر ، پرداخت وجه نقد بیش از سقف م نامه ـ یک ماه پس از ابالغ این آیین44ماده

بانک . ، به ارباب رجوع ممنوع است)به ویژه مؤسسات اعتباری(روز، توسط اشخاص مشمول 
مرکزی جمهوری اسالمی ایران موظف است تدابیر و ساز و کار الزم را جهت تسهیل امور 

 .فراهم سازد
ـ تمامی اشخاص مشمول مکلفند هنگام صدور مجوز یا تمدید مجوزهای قبلی 45ماده
غل غیرمالی در بخشهای مختلف، از متقاضیان تعهدات الزم را برای اجرای قانون و برای مشا

. های مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اخذ و در پرونده آنها بایگانی نمایند نامه آیین
تواند در اساسنامه اشخاص حقوقی نیز  کند، می درج این تعهد در مواردی که شورا اعالم می

 .الزامی شود
ـ در صورت ضرورت، شورا ضوابط و دستورالعملهای الزم برای حسن اجرای این 46ماده

ربط ابالغ  نامه را تصویب و از طریق دبیرخانه به مبادی، مراجع و اشخاص و صنوف ذی آیین
 .خواهد نمود
ـ تمامی اشخاص مشمول موظفند اطالعات مورد درخواست واحد اطالعات مالی 47ماده

ه با پولشویی را به نحوی که آن واحد تعیین کند جهت انجام وظایف محول در موضوع مبارز
 .شده تأمین نمایند

ـ به منظور سهولت دسترسی به اطالعات مشتریان و احراز صحت اسناد و 48ماده
اطالعات ارائه شده از سوی افراد، بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران موظف است نسبت به 

  :ات مشتریان مشتمل بر اطالعات زیر اقدام نمایداندازی سامانه اطالع راه
 ).حقوقی و حقیقی(الف ـ اطالعات ثبتی و صورتهای مالی مشتریان 
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ب ـ اطالعات شماره حسابها و تسهیالت ارائه شده به آنان و موارد سررسید و معوق شده 
موضوع دستورالعمل تنظیم فرمهای اعطای تسهیالت و تعهدات بانکی بانک مرکزی (

 ).هوری اسالمی ایرانجم
 .ج ـ اطالعات چکهای برگشتی

 .دـ اطالعات مربوط به اظهارنامه مالیاتی مشتریان
های واخواستی اشخاص حقیقی و حقوقی که اسامی  هـ ـ اطالعات محکومیتها و سفته

 .آنها در سیستم ثبت شده است
 .وـ اطالعات سجلی ارائه شده توسط مشتریان

زی و نظارت راهبردی رییس جمهور موظف است بودجه مورد ری ـ معاونت برنامه49ماده
ریال از محل ) 10,000,000,000(میلیارد  نامه را در سال اول تا سقف ده نیاز اجرای این آیین

اعتبارات مقرر در قانون بودجه تأمین و در سالهای بعد به میزان مورد نیاز در الیحه بودجه کل 
 .کشور منظور نماید
 .است  به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده11/9/1388 در تاریخ نامه این تصویب

 )18/9/1388 مورخ 18869نقل از روزنامۀ رسمی شمارۀ (

  
 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 122نامه اجرایی ماده  آیین .5

  ) حفاظتی و مراقبتی(مؤسسات خدمات انتظامی 
 قانون برنامه چهارم توسعه مبنی بر مجوز تشکیل 122ده ـ در راستای اجرای ما1   

، وزیر وقت کشور و رئیس شورای )حفاظتی و مراقبتی(مؤسسات غیردولتی خدمات انتظامی 
نامه اجرایی ماده مذکور را   آیین4/5/1385ه ش مورخ /10824/13/6امنیت، طی نامه شماره 

  .تهیه و جهت سیر مراحل، تقدیم نمود
روهای مسلح طی چندین جلسه کارشناسی با حضور نمایندگان شورای ـ ستاد کل نی2

امنیت و وزارت کشور، ناجا، ساحفا ناجا، دفتر عمومی حفاظت اطالعات فرماندهی معظم کل 
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پس از دریافت نظریه دبیرخانه . نامه اجرایی مذکور را در چند مرحله بررسی نمود قوا، آیین
 1/5/1388 مورخ 74366، مراتب طی گردشکار شماره شورای عالی امنیت ملی و بررسی نهائی
  .تقدیم فرماندهی معظم کل قوا گردید

  : مقرر است17/8/1388بموجب اوامر مقام معظم رهبری و فرمانده کل قوا در تاریخ 
  ».نامه اصالحی ریاست ستاد کل، ابالغ شود پیشنهاد ستاد کل با آیین« 
 قانون برنامه چهارم توسعه به شرح 122ایی ماده نامه اجر ـ در اجرای اوامر صادره، آیین3

گردد، خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به اجرای آن با رعایت موارد ذیل  پیوست ابالغ می
  :اقدام نمایند
بایست از  حفاظتی و مراقبتی فقط می(ارتباط کاری مؤسسات خدمات انتظامی ) الف

) ر فرماندهی انتظامی استانها و شهرستانهامرکز انتظام یا قسمتهای مشابه د(طریق ناجا 
  .صورت پذیرد و از برخوردهای متعدد پرهیز شود

و دفاتر خدمات الکترونیک موجود ) حفاظتی و مراقبتی(مؤسسات خدمات انتظامی ) ب
در غیراین صورت ناجا از ادامه . نامه تطبیق داده شوند  ماه با این آیین6بایست ظرف مدت  می

  .وگیری به عمل آوردفعالیت آنها جل
ناجا در اولین فرصت شرح فعالیتهای دفاتر خدمات الکترونیک و ساز و کارهای الزم و ) ج

تعامل بین آنها و ناجا را با اخذ نظر وزارت کشور و ساحفاناجا برای تأیید به ستاد کل نیروهای 
  .مسلح ارسال نماید

و دفاتر ) حفاظتی و مراقبتی(ناجا گزارش وضعیت و عملکرد مؤسسات خدمات انتظامی ) د
 ماه یک بار به ستاد کل 6 ماه یک بار و در سالهای بعد هر 3الکترونیک را در سال اول هر 

  .ارسال نماید
و دفاتر خدمات الکترونیک ) حفاظتی و مراقبتی(انتظامی  کارکنان مؤسسات خدمات) هـ

و غیرمشهود توسط سلسله شوند و امور مربوط به جرائم مشهود  ضابط دادگستری محسوب نمی
  .شود مراتب ذیربط ناجا و مطابق مقررات کارسازی می

  رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ـ سرلشکر بسیجی دکتر سیدحسن فیروزآبادی



 101 / مصوبات هیأت وزیران: سوم  بخش
 

 

  
 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 122نامه اجرایی ماده  آیین

  )حفاظتی و مراقبتی(مؤسسات خدمات انتظامی 
  
  : قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی122ه ماد

شود از  پس از موافقت فرماندهی کل نیروهای مسلح، به وزارت کشور اجازه داده می
طریق نیروی انتظامی نسبت به اعطای مجوز فعالیت به متقاضیان تشکیل مؤسسات غیردولتی 

 انتظامی و حفاظتی به مؤسسات مذکور خدمات حفاظتی و مراقبتی و واگذاری بخشی از خدمات
نامه اجرایی که به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید  با حفظ کنترل و نظارت دقیق براساس آیین

  .رسد، اقدام نماید فرماندهی کل نیروهای مسلح به تصویب شورای امنیت کشور می
  

ه ی س   عا
  گفتار پیش

ای به قدمت عمر  ماعی، سابقههای مختلف زندگی اجت موضوع مشارکت مردم در عرصه
انسان در طول تاریخ همواره به صورت جمعی زندگی کرده است و در قالب . بشر دارد

  .های مختلف حیات اجتماعی متفاوتی از خود به نمایش گذاشته است گروه
از مصادیق بارز این مشارکت در کشور ما حضور آگاهانه، مردم ایران در پیروزی انقالب 

  .باشد های اجتماعی و سیاسی مانند هشت سال دفاع مقدس می هاسالمی و صحن
تواند از این  با توجه به این واقعیت، نیروی انتظامی به عنوان متولی نظم و امنیت می

انرژی بالقوه مردمی استفاده نماید و رویکرد امنیت پایدار و مردمی و افزایش نقش ارزنده 
  . مورد توجه قرار گیردمشارکت مردم در تقویت امنیت عمومی بیشتر

انداز بیست ساله جمهوری اسالمی ایران بر تـحقق جامعه امن تأکید کرده  سند چـشم
  .است
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ایران  اسالمی چهارم توسعه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جمهوری  قانون برنامه122ماده
فظ نیز اجازه واگذاری بخشی از خدمات انتظامی و حفاظتی را به مؤسسات غیردولتی با ح

کنترل و نظارت دقیق پلیس و مدیریت بر نحوه فعالیتهای بخش غیردولتی داده است که در 
مسکونی، تجاری و  های مختلف از حضور شبگردان و نگهبانان در محالت و مجتمع  های زمینه

های حفاظتی و واردات، تولید، توزیع و نصب  صنعتی تا طراحی، نصب و پشتیبانی سیستم
ها را   الکترونیکی هشداردهنده در کشور را ساماندهی نماید و این فعالیتهای حفاظتی سیستم
  . یکی از اقدامات اساسی پلیس در پیشگیری از وقوع جرم در دستورکار قرار دهد1عنوانی

 قانون برنامه چهارم توسعه برابر مستندات قانونی 122نامه اجرایی ماده  در این راستا آیین
 39 فصل، 5گفتار،  ، انتظامی، قضایی و حقوقی مشتمل بر پیشو نظارت کارشناسان امنیتی

  . تبصره تنظیم شده است38ماده 
  

  »کلیات« فصل اول 
  ـ مقدمه1ماده

  :دارد  قانون برنامه چهارم توسعه که مقرر می122در اجرای ماده 
شود از  پس از موافقت فرماندهی کل نیروهای مسلح، به وزارت کشور اجازه داده می«
یروی انتظامی نسبت به اعطای مجوز فعالیت به متقاضیان تشکیل مؤسسات غیردولتی طریق ن

خدمات حفاظتی و مراقبتی و واگذاری بخشی از خدمات انتظامی و حفاظتی به مؤسسات مذکور 
نامه اجرایی که به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید  با حفظ کنترل و نظارت دقیق براساس آیین

  .رسد، اقدام نماید مسلح به تصویب شورای امنیت کشور میفرماندهی کل نیروهای 
ضوابط و مقررات تشکیل مؤسسات مزبور و چگونگی تعامل آنها با ناجا، سازمانها، ادارات 

  .نامه خواهدبود و ارگانهای ذیربط برابر مفاد این آیین
  

                                                 
  .صحیح است» به عنوان«عبارت .  1
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  ـ هدف2ماده
دمات انتظامی، حفاظتی و ارتقاء ظرفیت و توان ناجا در پیشگیری از وقوع جرایم و ارائه خ

  .مراقبتی به مردم
  

  ـ منظور3ماده
گیری از تجهیزات و  الف ـ تقویت امنیت عمومی و پیشگیری از وقوع جرایم با بهره

  .های نوین و نیروی مردمی فناوری
  .ب ـ جلب مشارکت مردم در برقراری امنیت عمومی

فاظتی و انتظامی و ج ـ افزایش احساس امنیت در جامعه با گسترش حضور عوامل ح
  .گیری از متخصصان و صاحب نظران با تجربه نیروهای مسلح و دستگاههای امنیتی بهره

  .های بخش غیردولتی در بخشی از امور اجرایی خدمات انتظامی گیری از ظرفیت د ـ بهره
  .هـ ـ تسهیل و تسریع در ارائه خدمات اداری، انتظامی، حفاظتی و مراقبتی به مردم

  
  :اختصاراتـ 4ماده

  .به جای ستاد کل نیروهای مسلح: الف ـ ستاد کل
  .به جای شورای امنیت کشور: ب ـ شاک
  .به جای نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران: ج ـ ناجا

  ا.ا.سازمان حفاظت اطالعات نیروی انتظامی ج: د ـ ساحفاناجا
  .به جای فرماندهی انتظامی استان: استان.هـ ـ فا

  .به جای مرکز خدمات حفاظتی و مراقبتی ناجا: مو ـ مرکز انتظا
  .به جای فرماندهی انتظامی شهرستان: ز ـ فا شهرستان

  ).حفاظتی و مراقبتی(به جای مؤسسه غیردولتی خدمات انتظامی : ح ـ مؤسسه 
های جدید و جایگزین  تبصره ـ در صورت تغییر عناوین و ساختارهای مراجع فوق از نام

  .استفاده خواهدشد
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   ـ تعاریف5ادهم
  :الف ـ خدمات انتظامی

شود  خدماتی که با ارائه آنها بخشی از انضباط عمومی در جامعه و استقرار نظم محقق می
  .مانند گذرنامه، گواهینامه، اجرائیات راهنمایی و رانندگی، وظیفه عمومی و تشخیص هویت

  :ب ـ خدمات حفاظتی و مراقبتی
ات و تسهیالت فاقد رده حفاظتی، کنترل تردد در این مراقبت و نگهبانی از اماکن، تأسیس

ی  گونه اماکن و تأمین امنیت جابجایی اموال و اسناد بهادار و سایر فعالیتهایی که صرفاً جنبه
  .حفاظت فیزیکی دارد
  :ج ـ مرکز انتظام

بخشی از پلیس پیشگیری ناجا است که صدور مجوز فعالیت مؤسسات خدمات حفاظتی و 
در استانها و (نامه و اعمال کنترل و نظارت دقیق بر فعالیت آنها را  ج در این آیینمراقبتی مندر

  .برعهده دارد) شهرستانها توسط رده مربوط
  :د ـ مؤسسات خدمات حفاظتی و مراقبتی

شود که برابر قوانین و مقررات جاری و ضوابط مندرج  به مؤسسات غیردولتی اطالق می
از ثبت، تحت نظارت و کنترل ناجا، مجاز به فعالیت حفاظتی و نامه تشکیل و پس  در این آیین

  .نامه خواهندبود مراقبتی به شرح مندرج در این آیین
  ) :10+ دفتر خدمات الکترونیک پلیس یا پلیس (هـ ـ دفاتر خدمات انتظامی 

دفاتر و مؤسساتی هستند که به منظور ارائه بخشی از خدمات انتظامی همچون دریافت و 
مدارک و اسناد گواهینامه، گذرنامه، اجرائیات راهنمایی و رانندگی و وظیفه عمومی و تحویل 

  .شوند تشخیص هویت برابر مقررات تشکیل می
  :و ـ کارفرما

نامه  اشخاص حقیقی و حقوقی که در قالب قرارداد منعقده با مؤسسات موضوع این آیین
  .خدمات حفاظتی و مراقبتی دریافت خواهندکرد
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  :نانز ـ کارک
شود که در امور اداری و اجرایی مؤسسات و دفاتر شاغل  کارکنان به افرادی اطالق می

نامه توسط  خواهندشد و نگهبانان و مراقبان افرادی هستند که برابر ضوابط مندرج در این آیین
مؤسسات بکارگیری شده و براساس قرارداد منعقده وظیفه برقراری امور حفاظتی و مراقبتی را 

  . هستنددار عهده
  

  »بندی مؤسسات شرایط تشکیل و رتبه« فصل دوم 
 ـ مؤسسات در امور خدمات حفاظتی و مراقبت از اماکن و تأسیسات فاقد 6ماده

بندی حفاظتی، نصب و توزیع واردات و صادرات تجهیزات ایمنی و امنیتی، مشاوره و  طبقه
  .نمایند آموزش عوامل اجرایی، حمل پول و اوراق بهادار فعالیت می

نامه با شخصیت حقوقی غیردولتی در چارچوب قانون  ـ مؤسسات مشمول این آیین7ماده
  .شوند و باید دارای هیئت مدیره و مدیرعامل باشند تجارت تشکیل می

تبصره ـ نمونه اساسنامه مؤسسات توسط ناجا در چارچوب قوانین کشور و مفاد این 
ثبت و تغییرات ثبتی این مؤسسات مطابق . هدرسیدنامه تهیه و به تأیید وزیر کشور خوا آیین

  .نامه خواهدبود اساسنامه نمونه و با رعایت ضوابط این آیین
  :ها  ـ شرایط مؤسسین و اعضای هیئت مدیره، مدیران، کارکنان و نگهبان8ماده

ها و مراقبان مؤسسات  مؤسسین، رؤسا، مدیران، اعضاء هیئت مدیره، کارکنان، نگهبان
  :نامه، باید واجد شرایط زیر باشند آیینموضوع این 

  .الف ـ داشتن تابعیت ایرانی
  .ب ـ اعتقاد به مبانی جمهوری اسالمی ایران و قانون اساسی

های سیاسی ضدانقالب، معاند و  ج ـ نداشتن سابقه عضویت و وابستگی به احزاب و گروه
  .)با تأیید مراجع ذیصالح(غیرقانونی و نداشتن سابقه سوء امنیتی 

  .د ـ نداشتن سوء شهرت به تشخیص ناجا
  .هـ نداشتن سوء پیشینه کیفری مؤثر براساس اسناد موجود در مبادی ذیربط ناجا
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گردان با تأیید واحدهای بهداشتی و درمانی  و ـ نداشتن اعتیاد به مواد مخدر و مواد روان
  .تعیین شده توسط ناجا

حدهای درمانی تعیین شده توسط ناجا ز ـ داشتن سالمت جسمی و روانی برابر تأیید وا
  ).به نحوی که توانایی انجام وظایف محوله را داشته باشد(

  .ح ـ داشتن کارت پایان خدمت و یا معافیت برای افراد ذکور
ط ـ داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم برای کارکنان و خواندن و نوشتن برای 

  .ها و سایر نیروهای شاغل در مؤسسه نگهبان
عضای هیئت مدیره و مدیرعامل عالوه بر شرایط عمومی فوق باید دارای شرایط ی ـ ا

  :اختصاصی زیر نیز باشند
 سال سابقه کار در نیروهای مسلح برای مدیرعامل یا رئیس هیئت 15ـ داشتن حداقل 
  .مدیره ضروری است

توانند در یک مؤسسه عضویت  ـ مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره مؤسسات فقط می
  .ه باشندداشت

یا معادل آن در نیروهای (دیپلم   سال سن و مدرک تحصیلی فوق35ـ داشتن حداقل 
  .برای مدیرعامل و هیئت مدیره ضروری است) نظامی و انتظامی

ای برای مدیرعامل موسسات با تأیید مرکز انتظام یا رده  های حرفه ـ داشتن صالحیت
  .هانتظامی مربوط به تناسب نوع و محدوده کار مؤسس

توانند عضو هیئت مدیره یا  های کشوری و لشکری نمی شدگان از دستگاه ـ اخراج
  .مدیرعامل مؤسسات باشند

ها، مؤسسات و نهادهای  ـ اعضاء هیئت مدیره و مدیرعامل مؤسسات نباید در دستگاه
  .و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی اشتغال داشته باشند) کشوری، لشکری(دولتی 

 نفر و عضویت بیش از دو نفر 7 و حداکثر 5اد اعضای هیئت مدیره حداقل ـ تعد1تبصره
  .در هیئت مدیره مؤسسه ممنوع است) در طبقه اول(از اعضای یک خانواده 
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انتظامی،  فعال و بازنشستگان مساوی، ایثارگران، رزمندگان، بسیجیان ـ در شرایط2تبصره
  .رگیری و مدیریت در مؤسسات اولویت دارندنظامی و امنیتی و فرزندان آنها برای تأسیس و بکا

 برای مؤسسین، رؤسا و اعضای 8ـ پیگیری احراز صالحیتهای مذکور در ماده9ماده
ی مرکز انتظام ناجا یا واحدهای ذیربط در استانها یا  مدیره و مدیرعامل مؤسسات برعهده هیئت

رراتی که ناجا ابالغ شهرستانها خواهدبود و در مورد سایر کارکنان مؤسسه در چارچوب مق
  .کند باشد و ناجا بر حُسن اجرای آن نظارت می نماید برعهده مدیرمؤسسه مربوط می می

ـ مرکز انتظام ناجا یا واحدهای ذیربط در استانها و شهرستانها موظفند درخصوص 1تبصره
 مدیره و مدیرعامل نظریه ساحفاناجا را اخذ و تأیید صالحیت مؤسسین، رؤسا، اعضای هیئت

  .مالک عمل قرار دهند
ـ چنانچه هریک از مؤسسین، رؤسا و اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل یا 2تبصره

 تشخیص داده 8کارکنان مؤسسات بنا به نظر ساحفاناجا فاقد هر یک از شرایط مندرج در ماده
  .شدند مجاز به ادامه فعالیت در مؤسسه نخواهندبود

صنعتی و ادارات تابعه آن در استانها و مناطق ـ اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت 10ماده
نامه اقدام کنند که این  توانند نسبت به ثبت مؤسسات موضوع این آیین آزاد در صورتی می

مجوز مربوط را ) های مربوط در استان و شهرستان مرکز انتظام یا رده(مؤسسات قبالً از ناجا 
  .ه مربوط ناجا رسیده باشددریافت کرده باشند و اساسنامه موسسات به تأیید رد

ـ به مؤسسات با توجه به نوع فعالیت و توانمندی آنها و براساس ضوابط و 11ماده
رسد،  استانداردهای مصوب و دستورالعملی که توسط ناجا تهیه و به تصویب وزیر کشور می

  :گردد پروانه فعالیت در سه رتبه به شرح ذیل اعطاء می
بندی حفاظتی از  أسیسات خصوصی و دولتی فاقد طبقهحفاظت از اماکن و ت: رتبه سوم

های مسکونی، تجاری، صنعتی، شعب غیرمادر بانکهای خصوصی،  قبیل محالت، مجتمع
الحسنه، اماکن تفریحی، فرهنگی، آموزشی،  مؤسسات مالی و اعتباری، صندوقهای قرض

  .های عمرانی  پروژهها و تأسیسات کشاورزی، سیلوها، انبارهای کاال و ورزشی، درمانی، زمین
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عالوه بر موارد مندرج در رتبه سوم، حفاظت از شعب غیرمادر بانکهای دولتی، : رتبه دوم
های حفاظتی و مراقبتی الکترونیکی، حمل و نقل پول و اوراق بهادار  توزیع و نصب سامانه

وقهای و مؤسسات مالی و اعتباری و صند) دولتی و غیردولتی(مربوط به شعب غیرمادر بانکها 
  .الحسنه و اسناد و اشیاء بهادار قرض

عالوه بر موارد مندرج در رتبه سوم و دوم، مراقبت از گردشگران، طراحی و : رتبه یکم
های  مشاوره در زمینه طرحهای حفاظتی، تولید، واردات و صادرات اقالم، تجهیزات و سامانه

  .نامه با موضوع این آیینحفاظتی و مراقبتی الکترونیکی و آموزش نیروی انسانی مرتبط 
شود  گانه، از کارکنان غیرمسلح استفاده می های سه ـ در کلیه امور مذکور در رتبه1تبصره

  .شود نامه اقدام می  این آیین27و در صورت نیاز به نیروی مسلح براساس ماده 
ی وظایف و تعامالت مؤسسات با ناجا  ـ با توجه به وظایف قانونی ناجا، محدوده2تبصره

های فوق براساس کلیاتی که در دستورالعمل صدر این ماده  در انجام فعالیتهای مذکور در رتبه
با رعایت (شود و بنا به مقتضیات زمانی و مکانی و در قالب طرحهای انتظامی  تعیین می

  .شود های ناجا به مؤسسات ابالغ می توسط رده) مالحظات امنیتی و حفاظت
و یا دخالت در امور ) گارد بادی(اندازی محافظین شخصی  ـ مؤسسات مجاز به راه3تبصره

  .باشند نمی....) کارآگاه خصوصی یا(ای  تحقیق در هر زمینه
ـ مؤسسات بدون هماهنگی ناجا حق تعطیلی، انتقال، صلح و واگذاری کلی یا 4تبصره

یقی را جزئی، به صورت موقت یا دائم، مجوز و اختیارات خود را به اشخاص ثالث حقوقی یا حق
  .ندارند

 ـ مؤسسات موظفند قراردادهای خود را رأساً انجام داده و حق واگذاری به غیر را 5تبصره
  .ندارند
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  »تکالیف مؤسسات« فصل سوم 
نامه موظفند حقوق و مزایای کارکنان و نگهبانان و  ـ مؤسسات مشمول این آیین12ماده

ن کار پرداخت و نیز نسبت به بیمه نمودن مراقبان خود را مطابق قوانین موضوعه و ازجمله قانو
  .اقدام نمایند....) کار و تأمین اجتماعی و(آنان وفق قوانین مربوط 

ـ معاضدت حقوقی از کارکنان و نگهبانان و مراقبان در رابطه با کلیه دعاوی و 13ماده
بط است شود یا به نحوی با وظایف ایشان مرت شکایاتی که به سبب انجام وظیفه آنان ناشی می

  .باشد ی مؤسسه مربوط می بر عهده
ـ در صورتی که کارکنان و نگهبانان و مراقبان در حین انجام وظیفه دچار صدمه 1تبصره

جسمی و مالی یا هر نوع خسارت دیگر ناشی از انجام وظیفه شوند پرداخت آن بخش از 
داخت نشود برعهده که توسط بیمه یا ضارب به هر دلیل پر....) درمان، خسارت یا(ها  هزینه

  .مؤسسه خواهدبود
ـ چنانچه کارکنان یا نگهبانان و مراقبان از طرف عناصر ضدانقالب مورد تعرض 2تبصره

واقع شوند که منجر به شهادت یا مجروحیت آنان شود برابر قوانین و مقررات جاری کشور در 
  .این خصوص اقدام خواهدشد

شده در قرارداد مسئولیت دارند و   حوزه تعیینـ مؤسسات در قبال قرارداد منعقده در14ماده
براساس قوانین و مقررات جاری کشور پاسخگوی خسارات وارده ناشی از قصور و تخلفات 

  .دنباش کارکنان و عوامل مؤسسه در برابر کارفرما می
ـ عناوین و مصادیق تخلفات و قصور مؤسسات و چگونگی برخورد با هریک از 1تبصره

کمیسیونهای رسیدگی در محدوده مقررات عمومی کشور در قالب یک آنها و اختیارات 
  .دستورالعمل توسط ناجا تهیه و پس از تصویب وزیر کشور ابالغ و اجرا خواهدشد

ـ نمونه و الگوی قراردادهای مؤسسات با کارفرمایان توسط ناجا تهیه و در اختیار 2تبصره
  .دادهای منعقده نظارت خواهدکردناجا بر اجرای صحیح قرار. مؤسسات قرار خواهدگرفت

توانند مطابق مقررات کشور نسبت به بیمه نمودن موضوع  ـ مؤسسات می3تبصره
  .قراردادها اقدام نمایند
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در . قضایی خواهندبود رسیدگی به اختالفات کارفرمایان با مؤسسات، مراجع ـ مرجع4تبصره
اور، طبق قوانین جاری کشور تواند به عنوان د ی ذیربط ناجا می صورت رضایت طرفین، رده

  .داوری و حکمیت نماید
دهنده خدمات انتظامی، حفاظتی و مراقبتی  ـ مدیرعامل مؤسسه و متصدیان ارائه15ماده

موظفند به صورت مستمر و روزانه سایتهای خدمات الکترونیکی و صندوق پست الکترونیک 
صادره از ناجا مطلع شوند و آنها را ها و دستورالعملهای  یت کنند و از آخرین اطالعیهؤخود را ر

 ساعت اینگونه موارد را رسماً و کتباً به 72ناجا موظف است ظرف حداکثر . اجرا نمایند
  .مؤسسات ابالغ نماید

تبصره ـ ناجا موظف است در ایجاد بسترهای ارتباطی و تبادل اطالعات مربوط ضوابط و 
امه حفاظت اسناد و مدارک نیروهای مسلح را ن نامه امنیت فاوا و آیین مقررات مندرج در آیین

  .رعایت نماید
ـ مؤسسات حق دخالت و پیگیری امور امنیتی و اطالعاتی و انتظامی و قضایی و 16ماده

نامه را ندارند و هرگاه در حین انجام وظیفه به این امور برخورد  فعالیتهای خارج از مفاد این آیین
  .قت به ناجا گزارش نمایند موظفند مراتب را بدون فوت و،نمایند

تبصره ـ تخطی از این ماده موجب طرح موضوع در کمیسیون رسیدگی به تخلفات 
  .ع جرم به مراجع قضایی ارجاع خواهدشدوخواهدبود و در صورت وق

ـ هیئت مدیره، مدیرعامل، کلیه کارکنان و نگهبانان و مراقبان مؤسسات موظفند 17ماده
و مقررات کشور، طرح تکریم ارباب رجوع و رعایت شئون عالوه بر اجرای دقیق قوانین 

اسالمی در محیط کار، ضوابط و دستورالعملهای انضباطی و اجرایی را که ناجا در چارچوب این 
 مسئولیت این امور مستقیماً به عهده مدیرعامل و .کند اجرا نمایند نامه تهیه و ابالغ می آیین

  .اعضای هیئت مدیره خواهدبود
مؤسسات موظفند نسبت به تأمین لباس، تجهیزات و کارت شناسایی نگهبانان و ـ 18ماده

  .مراقبان اقدام نمایند
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ـ نوع، شکل، رنگ، عالئم لباس و کارت شناسایی کارکنان، نگهبانان و مراقبان 1تبصره
همچنین تجهیزات شخصی نگهبانان در چارچوب . شد توسط ناجا تعیین و ابالغ خواهد

  .گردد شاک توسط ناجا تعیین میهای مصوب  مشی خط
ـ کارت شناسایی مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره مؤسسات توسط مرکز انتظام 2تبصره

  .شناسایی باید به ناجا عودت شود صادرخواهدشد و در صورت انفکاک از مسئولیت کارت
ـ مؤسسات موظفند به محض قطع همکاری هریک از کارکنان و نگهبانان نسبت 3تبصره

  .افت و استرداد کارتهای شناسایی صادره اقدام نمایندبه دری
ـ استفاده از لباس و تجهیزات خاص، توسط کارکنان، نگهبانان و مراقبان فقط به 4تبصره

  .هنگام انجام وظیفه مجاز خواهد بود
های شناسایی مورد استفاده در مؤسسات توسط ساحفاناجا طراحی و   ـ کلیه کارت5تبصره

گیرد و  ر اختیار مرکز انتظام برای صدور و یا تحویل به مؤسسات قرار میچاپ خواهد شد و د
  .باشد تأمین هزینه آن بر عهده مؤسسه مربوط می

ـ مدیران عامل، اعضای هیئت مدیره، کارکنان و نگهبانان و مراقبان مؤسسات 19ماده
زشی موردنیاز را های آمو پس از احراز شرایط جذب، موظفند متناسب با رتبه ابالغی ناجا، دوره

در مراکز آموزشی مورد تأیید ناجا طی نمایند و بکارگیری آنان منوط به ارائه گواهینامه طی 
  .دوره آموزشی یا کفایت آموزش از سوی ناجا خواهد بود

 ۀگردد و هزین های آموزشی توسط ناجا تهیه و ابالغ می ـ دستورالعمل دوره1تبصره
  .خواهد بودبرگزاری آموزشها به عهده مؤسسات 

گیری مؤسسات تخصصی که قادر به ارائه آموزشهای مورد نیاز  ـ تا زمان شکل2تبصره
های تمام  کارکنان و نگهبانان باشند، ناجا مجاز است آموزشهای الزم را ارائه نماید و هزینه

  .شده را دریافت و عیناً در امور آموزشی مصرف نماید
ستمراً به مرکز انتظام یا واحدهای ذیربط ناجا ـ مؤسسات موظفند موارد ذیل را م20ماده

  :در استانها یا شهرستانها گزارش نمایند
  .الف ـ قراردادهای منعقده، تمدید شده، فسخ شده و یا خاتمه یافته با کارفرمایان
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  .ب ـ فهرست اسامی کارکنان و نگهبانان جذب شده و یا منفک شده
  .ن و کارکنان به همراه ساعات آموزشج ـ عناوین آموزشهای ارائه شده به نگهبانا

مصادیق مربوط توسط ناجا تهیه و ابالغ (د ـ گزارش وقایع اتفاقیه در حوزه مسئولیت 
  )خواهد شد

  )قبل از انجام تغییرات(هـ ـ هرگونه تغییر در اعضاء هیئت مدیره و مدیرعامل 
بق مقرراتی که های الزم در زمینه وظایف محوله به مؤسسات، مطا تبصره ـ سایر گزارش

  .شود نماید تهیه و به مراجع ذیربط ارائه می ناجا ابالغ می
های قابل دریافت مؤسسات بابت ارائه  ـ دستورالعمل سقف و ضوابط کلی هزینه21ماده

نامه و ضوابط کنترل و نظارت بر کار مؤسسات توسط ناجا تهیه و  خدمات مورد نظر این آیین
  .کنند گونه موارد وجهی پرداخت نمیمؤسسات بابت این. شود ابالغ می
ـ هیچ گونه الزام و اجباری برای افراد و اشخاص حقیقی و حقوقی بمنظور عقد 22ماده

  .قرارداد با مؤسسات وجود ندارد و متخلفین تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت
  

  »رسیدگی به تخلفات« فصل چهارم 
نامه و دستورالعمل و ضوابط ابالغی ناجا نامه، اساس ـ عدم رعایت مفاد این آیین23ماده

آن کمیسیونهای رسیدگی به  شود و بمنظور رسیدگی به می توسط مؤسسات، تخلف محسوب
  .تخلفات به شرح مواد آتی تشکیل و اقدامات الزم را بعمل خواهند آورد

عناوین و مصادیق تخلفات و چگونگی برخورد با هر یک از آنها و اختیارات کمیسیونهای 
سیدگی در محدوده مقررات عمومی کشور در قالب یک دستورالعمل توسط ناجا تهیه و پس از ر

  .تصویب وزیر کشور ابالغ و اجرا خواهد شد
ـ کمیسیون بدوی رسیدگی به تخلفات مؤسسات در استان مرکب از افراد ذیل 24ماده

  :باشد می
  یس کمیسیونالف ـ فا استان یا جانشین وی                            رئ

  ب ـ نماینده استانداری عضو کمیسیون
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  ج ـ نماینده دادستان عمومی و انقالب استان عضو کمیسیون
  د ـ رئیس حفاظت اطالعات فا استان عضو کمیسیون

  هـ ـ رئیس پلیس پیشگیری فا استان عضو و دبیر کمیسیون
 یا سایر ـ در مواردی که موضوع کمیسیون نیاز به حضور کارشناسان تخصصی1تبصره

  .مسئولین ذیربط داشته باشد، از آنان بعنوان مشاور دعوت بعمل خواهد آمد
هایی که دارای چندین مؤسسه هستند با تشخیص کمیسیون  ـ در شهرستان2تبصره

باشد که با ترکیب و وظایف مشابه کمیسیون  تجدیدنظر، کمیسیون مستقل، قابل تشکیل می
  .استان فعالیت خواهند نمود

 کمیسیون بدوی با حضور مدیرعامل یا نماینده قانونی مؤسسه تشکیل جلسه ـ25ماده
های الزم چنانچه وقوع تخلف را محرز دانست  داده و پس از استماع اظهارات وی و بررسی

  : نسبت به صدور رأی در موارد ذیل اقدام نماید23تواند در چارچوب دستورالعمل ماده  می
  دهالف ـ تذکر کتبی با درج در پرون

  ب ـ اعمال محدودیت و یا ممنوعیت در عقد قراردادهای جدید 
  ج ـ تنزیل موقت رتبه فعالیت مؤسسه

  سسهؤد ـ تنزیل دائم، عدم تمدید، ابطال و لغو موقت یا دائم پروانه فعالیت م
 توسط 23ـ مدت و میزان اعمال تنبیهات مذکور در چارچوب دستورالعمل ماده 1تبصره

  .ددگر کمیسیون تعیین می
االجرا است ولی در  قطعی و الزم)  ب و ج،الف(ـ رأی صادره در مورد بندهای 2تبصره

 روز از تاریخ ابالغ از کمیسیون تجدیدنظر تقاضای 20تواند ظرف  محکوم علیه می) د(مورد بند 
کمیسیون مذکور موظف است حداکثر ظرف دو ماه تشکیل جلسه دهد و . رسیدگی نماید

  .أی نهایی را اتخاذ و ابالغ نمایدموضوع را بررسی و ر
 بار دعوت در 2ـ در صورتی که مدیرعامل یا نماینده قانونی وی پس از 3تبصره

کمیسیون بدوی شرکت ننمود، کمیسیون بدوی غیاباً موارد را بررسی و مبادرت به صدور رأی 
  .باشد ی روز قابل واخواهی در کمیسیون بدوی م10این رأی پس از ابالغ ظرف . خواهد کرد



     88  آذرماه-ماهنامۀ ویژۀ قوانین و مقررات/  114
 

 

ـ کمیسیون تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات مؤسسات با عضویت اشخاص ذیل در 26ماده
پلیس پیشگیری ستاد ناجا تشکیل و وظیفه آن رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به آراء قابل 

  :تجدیدنظر کمیسیونهای بدوی خواهد بود
  میسیونالف ـ رئیس پلیس پیشگیری ناجا                            رئیس ک
  ب ـ نماینده دادستان عمومی و انقالب کل کشور عضو کمیسیون
  ج ـ نماینده معاونت امنیتی و انتظامی وزارت کشور عضو کمیسیون

  د ـ نماینده ساحفا ناجا عضو کمیسیون
  هـ ـ رئیس مرکز انتظام ناجا عضو و دبیر کمیسیون

ل و یا نماینده قانونی تواند عنداللزوم از مدیرعام ـ کمیسیون تجدیدنظر می1تبصره
  .مؤسسه برای استماع اظهارات آنان دعوت بعمل آورده و سپس اعالم نظر نماید

مالک . باشد االجرا می ـ رأی صادره توسط کمیسیون تجدیدنظر قطعی و الزم2تبصره
 خواهند) رأی حداقل سه(اعضاء  اکثریت بدوی و تجدیدنظر آرای در کمیسیونهای گیری تصمیم

  .بود
توانند حسب مورد از نماینده اداره ثبت  ـ کمیسیونهای بدوی و تجدیدنظر می3تبصره

های تخصصی و معاونتهای  شرکتها و مالکیت صنعتی یا نمایندگان سایر دستگاهها و پلیس
  .ناجا یا سایر مراجع استانی و کشوری بدون حق رأی دعوت بعمل آورند

  
  »سایر مقررات« فصل پنجم 

بندی شده، ایجاد امنیت در  ه حراست از اماکن و تأسیسات طبقهـ نظر به اینک27ماده 
نگهداری و جابجایی وجوه و اوراق بهادار، نظارت بر نگهداری و مصرف مواد ناریه، جزء وظایف 

 قانون برنامه چهارم توسعه 122و مأموریتهای ناجا است که بنا بر ضرورت به موجب ماده 
نامه محول شده است لذا ناجا ضمن  موضوع این آییناجرای بخشی از این وظایف به مؤسسات 

نظارت و کنترل دقیق بر عملکرد مؤسساتی که امر حفاظت و نگهبانی را بر عهده دارند، مکلف 
  .ها را در مواقع ضروری تأمین نماید است کارکنان مسلح مورد نیاز این قبیل مأموریت
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.  اجرای مأموریت خواهند کردـ کارکنان مسلح بکارگیری شونده، تحت امر ناجا1تبصره
الزحمه آنان که توسط مؤسسه پرداخت  نحوه ارتباط کاری این نیروها با مؤسسه و میزان حق

در صورت بروز هر . شود خواهد شد بر اساس دستورالعملی است که توسط ناجا تهیه و ابالغ می
در نیروی انتظامی گونه حادثه ناشی از مأموریت برای کارکنان مسلح، مشمول مقررات مربوط 

  .خواهند بود
های نیروهای مسلح و بسیجیانی که آموزش  ـ بکارگیری و تسلیح بازنشسته2تبصره
منوط به موافقت سازمان (اند همچنین نیروهای شیفت استراحت نیروهای مسلح  نظامی دیده

ن با رعایت سیاستهای ابالغی نیروهای مسلح و مالحظات حفاظتی و امنیتی در ای) مربوطه
  .نامه خواهند بود زمینه، توسط رده انتظامی مربوط بالمانع است و مشمول مقررات این آیین

  
  :های تخصصی در قبال مؤسسات ـ وظایف پلیس28ماده

  نامه ـ تهیه و تدوین شرح وظایف مؤسسات موضوع این آیین1
ابط و های ارتباطی برای ارائه خدمات الکترونیکی با رعایت ضو اندازی سامانه ـ راه2

  نامه امنیت فاوا مقررات مندرج در آیین
  نامه های آموزشی و فنی واحدهای مرتبط بر اساس مفاد این آیین ـ حمایت و پشتیبانی3
  ـ نظارت بر نحوه ارتباط و انجام وظایف محوله به مؤسسات4
  

  :های ناجا در قبال مؤسسات ها و پاسگاه ـ وظایف کالنتری29ماده
  ها برای ارتباط با مراکز پلیسی اسایی نگهبانـ تهیه و ابالغ کد شن1
  ها ـ نظارت بر وضعیت و عملکرد نگهبان2
ها توسط رئیس واحد گشت در صورت  ـ امضاء دفتر ثبت وقایع و تعرفه خدمتی نگهبان3
  لزوم

ـ تنظیم صورتجلسات و تحویل گرفتن و انتقال متهمین یا مظنونین به همراه لوازم و 4
  از نگهبانان یا مراقبین مؤسساتاموال همراهان آنان 
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ها بنا به ضرورت و درخواست نگهبان یا   ـ اعزام واحد گشتی به محل استقرار نگهبان5
  مؤسسه
  ها در راستای مأموریتهای محوله به آنان  ـ حمایت و پشتیبانی انتظامی از نگهبان6
  

یایی مؤسسات المقدور گسترش جغراف ـ ناجا موظف است ترتیبی اتخاذ نماید حتی30ماده
  .صورت پذیرد) ای که رقابت سالم ایجاد شود به گونه(در کشور بر مبنای نیاز مناطق 

  
سازی در جهت معرفی مؤسسات و  رسانی و فرهنگ ـ هرگونه تبلیغات، اطالع31ماده

  .فعالیت آنان از سوی مؤسسات با مجوز و نظارت ناجا  صورت خواهد گرفت
  

نظارت عالیه بر حُسن ) با پیشنهاد ناجا(های کلی  یـ تعیین سیاستها و خط مش32ماده
نامه و دستورالعملهای مربوطه به  نامه، بر عهده شاک و نظارت بر اجرای این آیین اجرای آیین

عهده ناجا است و در همین چارچوب ناجا مسئول ارائه پاسخ به دستگاهها و سازمانها و سایر 
  .باشد مبادی ذیربط می

  
ا به درخواست مؤسسات، ناجا تجهیزات و بسترهای ارتباطی موردنیاز ـ چنانچه بن33ماده

و طبق ) بر مبنای قیمت تمام شده(های آن را  مؤسسات را تأمین کند مجاز است هزینه
  .مجوزهای قانونی دریافت نماید

  
نامه مجاز به تشکیل شرکت تعاونی، اتحادیه، انجمن  ـ مؤسسات مشمول این آیین34ماده

  .باشند  آن نمیصنفی و مشابه
  

ـ با توجه به سیاست کلی در واگذاری امور اجرایی برخی از خدمات انتظامی به 35ماده
شود با  گذاری و کنترل و نظارت ناجا، به ناجا اجازه داده می بخش خصوصی با حفظ سیاست
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دفاتر (رعایت موارد زیر نسبت به صدور مجوز ایجاد مؤسسات خدمات انتظامی تحت عنوان 
نامه  این دفاتر مشابه مؤسسات مذکور در این آیین. اقدام نماید)  الکترونیک پلیسخدمات

خواهند بود که شرح فعالیت و ساز و کارهای آنها و نحوه تعامل بین آنها و ناجا با پیشنهاد 
نیروی انتظامی و تأیید ساحفا ناجا از طریق ستاد کل به تصویب فرماندهی معظم کل قوا 

  .خواهد رسید
های واگذاری به مؤسسات و دفاتر خدمات الکترونیک پلیس که  ـ آن دسته از فعالیتالف 

منجر به صدور اسناد و مدارک و اوراق بهادار از قبیل گذرنامه، گواهینامه، پایان خدمت، گواهی 
های مقدماتی  گردد کنترل و تأیید صحت و اصالت اقدامات و فعالیت می... عدم سوء پیشینه و

  .رای صدور اسناد و مدارک مذکور باید صرفاً توسط کارکنان ناجا انجام پذیردانجام شده ب
ب ـ ناجا موظف است در خصوص واگذاری انجام هر نوع خدمات انتظامی جدید به 
مؤسسات و دفاتر خدمات الکترونیک پلیس الزامات و مالحظات امنیتی و حفاظتی را از 

و ساز و کارهای ابالغی مالک عمل قرار دهد و تا ساحفاناجا استعالم و آنها را در فرآیندها 
تحقق شرایط و الزامات امنیتی و حفاظتی از واگذاری امور به مؤسسات و دفاتر مزبور خودداری 

  .نماید
  

اکنون در دفاتر خدمات  ـ امور و فعالیتهای واگذار شده بشرح ذیل که هم36ماده
باشد کماکان تداوم خواهد داشت لکن  الکترونیک پلیس و مؤسسات، جاری و در حال اجرا می

 ماه با ضوابط و مقررات و ساز و 3ناجا موظف است این فعالیتها را نیز حداکثر ظرف مدت 
نامه تطبیق داده و نسبت به اصالح موارد اقدام نماید و در  کارهای تعیین شده در این آیین

  :گیری نمایدصورت عدم تطابق در مهلت تعیین شده از ادامه فعالیت آنها جلو
ـ دریافت مدارک و اسناد مربوط به تمدید و یا تعویض و یا صدور المثنی گواهینامه 1

  رانندگی پایه یکم و دوم
  های راهنمایی و رانندگی ـ آزمون2
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گذاری و  ـ صدور عدم خالفی خودروها و موتورسیکلت و موارد مربوط به معاینه و شماره3
  اصالت خودرو و موتورسیکلت

  )ثبت شکایات و اعالم نتیجه(ی به شکایات صورت وضعیت خالفی خودرو ـ رسیدگ4
   ـ دریافت مدارک و اسناد مربوط به صدور گذرنامه5
صدور اولیه ـ ( ـ دریافت مدارک و اسناد مربوط به کارت پایان خدمت یا معافیت وظیفه 6
  )المثنی
 و ثبت اثر انگشت تکمیل فرمهای مربوط(ـ دریافت مدارک و انجام اقدامات مقدماتی 7
  به منظور صدور گواهی عدم سوء پیشینه) متقاضی
   ـ دریافت مدارک و اسناد مربوط به درخواست پروانه کسب8

تبصره ـ مواردی که در آینده قرار است عالوه بر موارد ذکر شده در باال به دفاتر خدمات 
 و کارها و ضوابط و الکترونیک پلیس و مؤسسات واگذار شود باید متناسب و منطبق با ساز

نامه بوده و واگذاری آنها باید پس از تصویب فرماندهی معظم کل  مقررات معین در این آیین
  .قوا انجام پذیرد

  
ـ مسئولیت نظارت و کنترل بر رعایت کلیه امور حفاظت اطالعاتی در این 37ماده

 چارچوب اساسنامه مؤسسات و دفاتر خدمات الکترونیک پلیس بر عهده ساحفا ناجا بوده که در
  .مصوب سازمان و دستورالعملهای ابالغی وظایف خود را انجام دهد

  
ـ ناجا موظف است وضعیت و فعالیت دفاتر خدمات الکترونیک پلیس و مؤسساتی 38ماده

نامه در زمینه امور خدمات انتظامی، حفاظتی، مراقبتی، نگهبانی و  که قبل از تصویب این آیین
 ماه از زمان 6باشند را حداکثر ظرف مدت  اند و در حال حاضر فعال می امثال آن تشکیل شده
نامه، با ضوابط و مقررات آن تطبیق داده و نسبت به اصالح موارد اقدام  انتشار رسمی این آیین

و در صورت عدم تطابق در مهلت مناسب تعیین شده، از ادامه فعالیت مؤسسه یا دفتر ذیربط 
  .جلوگیری نماید
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نامه به پیشنهاد وزارت کشور یا ناجا، پس از تأیید ستاد کل  صالح این آیینـ ا39ماده
نامه با ستاد کل  همچنین تفسیر این آیین. رسید قوا خواهد معظم کل تصویب فرماندهی به
  .باشد می

 تبصره طی گردشکار شماره 38 ماده و 39 فصل، 5گفتار،  نامه مشتمل بر پیش این آیین
ی مسلح به محضر مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا تقدیم و در  ستاد کل نیروها74366
  . مورد تصویب قرار گرفت17/8/1388تاریخ 

  )22/9/1388 مورخ 18872نقل از روزنامۀ رسمی شمارۀ (
  

نامه درخصوص تعیین حق بیمه خدمات درمانی خانوارهای کارکنان و  تصویب .6
  بازنشستگان لشکری و کشوری 

 مورخ 57663/100 بنا به پیشنهاد شماره 18/9/1388سه مورخ هیئت وزیران در جل
جمهور و  به استناد اصل یکصد و  ریزی و نظارت راهبردی رییس  معاونت برنامه23/6/1388

  :سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران تصویب نمود
دمات  کل کشور، حق بیمه خ1388ماده واحده قانون بودجه سال » 14«در اجرای بند 

  :شود درمانی خانوارهای کارکنان و بازنشستگان لشکری و کشوری به شرح ذیل تعیین می
  :ـ حق بیمه پایه درمان به ازای هر خانوار عبارت است از1

  .الف ـ برای شاغالن، هفت درصد از حقوق ماهیانه مشمول کسور بازنشستگی
درصد حقوق مندرج در بگیران هفت  بگیران و مستمری ب ـ برای بازنشستگان، وظیفه

  .مندی، حق اوالد و حق نگهداری حکم یا فیش حقوقی بدون احتساب حق عائله
ـ دو هفتم از حق بیمه یادشده به عنوان سهم مشارکت خانوار از حقوق افراد مشمول 2
  .شود کسر می

تبصره ـ درصورتی که زوجین هر دو مشترک یک صندوق باشند، حق بیمه درمان 
  .شود نامه از حقوق سرپرست مرد کسر می موضوع این تصویب
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ـ افراد تبعی درجه یک مطابق ضوابط جاری هر سازمان، مشمول حق بیمه مذکور قرار 3
  .گیرند می

تبصره ـ شمول افراد تبعی درجه یک برای فرزندان ذکور تا پایان سن بیست و دو سالگی 
  .باشد و برای فرزندان اناث تا زمان ازدواج می

فرزندان چهارم به بعد، پدر و مادر، خواهر و (ی درجه دو و سه هر صندوق ـ افراد تبع4
صد حق سرانه بیمه درمان مصوب ساالنه برای هر  در با پرداخت صد) برادر، عروس و داماد

  .گیرند نفر، تحت پوشش بیمه پایه قرار می
ای هر  ـ کارکنان وظیفه با پرداخت یک پنجم حق سرانه بیمه درمان مصوب ساالنه بر5

  .نفر تحت پوشش بیمه پایه قرار خواهندگرفت
نامه، مازاد بر سرانه حق بیمـه مصـوب سال   ـ منـابع حاصل از اجرای این تصـویب6
، صرفاً بابت افزایش سطح کمی و کیفی خدمات تشخیصی و درمانی قابل ارائه به 1388

و مصادیق آن حداکثر خانوارهای کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری قابل مصرف است 
نامه توسط شورای عالی بیمه خدمات درمانی کشور  ظرف یک ماه پس از ابالغ این تصویب

  .اعالم خواهدشد
 کل 1388ماده واحده قانون بودجه سال ) 55(نامه، رعایت بند  ـ در اجرای این تصویب7

  .کشور الزامی است
  .باشد میاالجرا   الزم1388نامه از ابتدای سال   ـ این تصویب8

 )25/9/1388 مورخ 18875نقل از روزنامۀ رسمی شمارۀ (

  
  نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور  آیین .7

 23/1/1388زیست در جلسه مورخ وزیران عضو کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط
) 15(تناد ماده  وزارت کشـور و به اس13/6/1387 مـورخ 41/3/1/74623بنا به پیشنهاد شماره 

نامه شماره  ـ و با رعایت تصویب1387قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور ـ مصوب 



 121 / مصوبات هیأت وزیران: سوم  بخش
 

 

نامه اجرایی قانون یادشده را به شرح زیر تصویب   آیین10/10/1386هـ مورخ 373ت/164082
  :نمودند

  
  کلیات: فصل اول

مشـروح مربوط بکار ها و اصـطالحات زیر در مـعانی  نامه واژه ـ در این آییـن1ماده
  :روند می

  .قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور: الف ـ قانون
  .شورای عالی مدیریت بحران کشور: ب ـ شورای عالی

  .سازمان مدیریت بحران کشور: ج ـ سازمان
  .شورای هماهنگی مدیریت بحران کشور: د ـ شورای هماهنگی
نهای دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، ها، سازما وزارتخانه: ربط هـ ـ دستگاههای ذی
ها، سازمانها و شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام  شوراهای اسالمی، شهرداری

است، نیروهای نظامی و انتظامی، نهادها و دستگاههای تحت نظر مقام معظم رهبری، سازمان 
لهای مدنی و مردمی و های گروهی، تشک صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران و رسانه

  .های خصوصی و تعاونی مرتبط با مدیریت بحران بخش
ای و اعالم آن به دستگاههای ذیربط  ملی و منطقه) حادثه(ـ تشخیص وقوع بحران 2ماده

باشد و تشخیص وقوع  می) قائم مقام رئیس شورای عالی مدیریت بحران(بر عهده وزیر کشور 
 به دستگاههای استان و شهرستان به ترتیب با استاندار و بحرانهای استانی و محلی و اعالم آن

  .باشد فرماندار می
ای،  در هر یک از سطوح ملی، منطقه(ـ دستورالعمل تشخیص و اعالم بحران 1تبصره

  .رسد به تصویب شورای عالی می) استانی و محلی
ه به ربط مکلفند عالئم خطر و هشدار را به موقع و بالفاصل ـ دستگاههای ذی2تبصره

  .سازمان و واحد سازمانی آن در استان اعالم کنند
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  ها و دستگاههای مرتبط با بحران فصل دوم ـ نقش و وظایف وزارتخانه
ربط در هر کدام از مراحل مدیریت بحران  ـ نقش و وظایف دقیق دستگاههای ذی3ماده

سه ماه توسط عالی حداکثر ظرف  به پیشنهاد آنها و تأیید شورای هماهنگی و تصویب شورای
قانون برای سیر مراحل ) 4(ماده » 3«براساس بند ) مقام رئیس شورای عالی قائم(وزیر کشور 

  .قانونی تصویب ارائه خواهدشد
نامه شماره  ـ وظایف ابالغی در طرح جامع امداد و نجات کشور، موضوع تصویب1تبصره

 تشکیالت و وظایف  و اصالحات آن تا تصویب و ابالغ23/1/1382هـ مورخ 24412ت/2282
  .جدید دستگاهها به قوت خود باقی است

ربط مکلفند ظرف شش ماه ساختار واحد سازمانی مناسب در  های ذی ـ دستگاه2تبصره
امر مدیریت بحران در حوزه مربوط را برای مراحل آمادگی و مقابله با بحران در سطوح ملی، 

ایند تا بر حسب ضرورت جهت تصویب استانی و شهرستانی طراحی و به شورای عالی ارسال نم
  .به هیئت وزیران ارایه شود

مراحل پیشگیری، آمادگی، مقابله  ربط موظفند وظایف مربوط به  ـ دستگاههای ذی4ماده
انجام داده و در هنگام عملیات ) 3(و بازسازی را طبق مصوبات شورای عالی موضوع ماده 

لسله مراتب فرماندهی مدیریت بحران کشور مقابله با بحران، امور محول شده را تحت امر س
  .انجام دهند
 ـ نظر به ضرورت تهیه طرح جامع خطرپذیری کشور و استانها، دستگاههای 5ماده

ربط در امر مدیریت بحران موظفند با هماهنگی سایر دستگاهها و واحدهای استانی و با  ذی
یری مناطق اقدام نمایند و رعایت اولویت و نظارت سازمان نسبت به تهیه طرح جامع خطرپذ

سازمان مکلف است نسبت به تدوین طرح جامع خطرپذیری کل کشور اقدام و گزارش اقدامات 
  .به شورای عالی ارائه نماید) سه ماهه(ای  انجام شده را به صورت دوره

 ویژه بدین ۀـ سازمان به لحاظ ضرورت موضوع موظف است همه ساله بودج1تبصره
  .ا در یک برنامه زمانبندی مشخص تحقق یابدمنظور اختصاص دهد ت
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های شـش ماهه به  ـ اقدامات انجـام شده توسط وزیر کشـور به صورت دوره2تبصره
  .گردد شورای عالی منعکس می

ربط و  ـ سازمان موظف است برای اجرای کامل این ماده بر دستگاههای ذی3تبصره
  .مسئول در این خصوص نظارت کامل و مستمر داشته باشد

های جامع خطرپذیری و نحوه اقدام، در قالب  ـ دستگاههای مسئول تهیه طرح4تبصره
  .نامه مشخص خواهند شد این آیین) 3(شرح وظایف موضوع ماه 

توانند در مرحله مقابله با بحران در صورت نیاز به   ـ سازمان و واحدهای استانی می6ماده
ضرورت تا خاتمه بحران از طریق ربط برحسب  خدمت هریک از کارکنان دستگاههای ذی

  :سازمان مربوط به ترتیب زیر از کارکنان آنان استفاده نمایند
ـ رؤسای سازمانها، نهادها و ارگانهای مربوط موظفند بالفاصله با درخواست کتبی 1تبصره

  .و یا شفاهی سازمان و واحدهای تابع استان نسبت به اعزام فرد یا افراد مورد نظر اقدام نمایند
ـ دستگاه محل اشتغال کارکنـان مشمـول ایـن ماده و سایر کارکنانـی که به 2تبصره

گیرند، موظفند برابر  وقت در اختیار سازمان و یا واحدهای استانی قرار می صورت مأمور یا پاره
گزارش کارکرد و تأیید سازمان و یا واحدهای استانی نسبت به پرداخت حقوق و مزایای آنان 

  .داقدام نماین
ـ چنانچه در مرحله مقابله با بحران، هریک از مسؤوالن و کارکنان موضوع ماده 7ماده

نامه، با تشخیص رئیس سازمان، استاندار و یا فرماندار در انجام وظایف محوله تقصیر  آیین) 6(
ربط موظف است با رعایت ضوابط موضوع  یا قصور داشته باشند، مدیر ارشد دستگاه دولتی ذی

  .قانون بالفاصله فرد دیگری را مأمور انجام وظایف مربوط نماید) 8( ماده »14«بند 
ربط که در هریک از مراحل  تبصره ـ هریک از مدیران و کارکنان دستگاههای ذی

مدیریت بحران سهل انگاری و کم کاری نمایند، توسط رئیس سازمان، استاندار و فرماندار و یا 
  .ح برای برخورد قانونی معرفی خواهند شدصال سایر مقامات مافوق به مراجع ذی

 ـ در مـرحله مقابله با بحران، در صـورتی که استانداران و فرمانداران و 8ماده
ها و واحدهای  ربط استفاده از خدمات مؤسسات عمومی غیردولتی یا شرکت دستگاههای ذی
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رت کتبی توانند به صو بخـش خصوصی و تعـاونی و حتی اشخاص را ضروری دانستند، می
شده توسط  در صورت عدم انجام مأموریت محول. خدمات مورد نیاز را به آنان تکلیف نمایند

  .صالح قابل پیگیری خواهدبود ها، موضوع در مراجع ذی این مؤسسات و شرکت
تبصره ـ تعرفه خدمات بخش خصوصی اعم از حقوقی و حقیقی برابر مقررات جاری 

  .گردد کشور و عرف پرداخت می
ربط در مراحل  قانون بر اقدامات دستگاههای ذی) 8(ماده ) 18(ـ سازمان حسب بند 9ماده

ها و اقدامات  ربط موظفند برنامه چهارگانه مدیریت بحران نظارت عالی دارد و دستگاههای ذی
انجام شده برای هر یک از مراحل چهارگانه مدیریت بحران را که در چهارچوب قانون و 

های ارزیابی و  ای در قالب برگه  آن انجام شده است، به صورت دورههای اجرایی نامه آیین
گردد، به سازمان و واحدهای استانی برای ارائه به شورای  نظارت که توسط سازمان تهیه می

  .عالی گزارش نمایند
ربط موظفند با  ـ در طول مدت زمان مقابله با بحران، دستگاههای تخصصی ذی10ماده

شده را  شده برای عملیات مقابله، وظایف محول  و تحت امر فرمانده تعیینتوجه به ابعاد حادثه
انجام دهند و مسئولیت تخصصی مدیریت بحران در هر دستگاه به عهده باالترین مقام دستگاه 

  .باشد اجرایی متناسب با بعد حادثه می
  

  دبیرخانه و چگونگی اداره و ابالغ مصوبات شورای عالی: فصل سوم
مقام ایشان و براساس دستورالعملی که  ات شورا توسط رییس شورا و یا قائمـ جلس11ماده

ابالغ مصوبات پس از تأیید رییس جمهور با قائم مقام . گردد رسد، اداره می به تصویب شورا می
  .باشد می) وزیر کشور(رییس شورا 
  .ـ شورا به صورت عادی، هر سال، دو بار تشکیل جلسه خواهد داد1تبصره
مقام رییس شورا  العاده با دعوت قائم  در مواقع ضروری و بحرانی جلسات فوقـ2تبصره

  .شود تشکیل می) وزیر کشور(
  .باشد باشد و دبیر آن رییس سازمان می ـ دبیرخانه شورا در سازمان مستقر می3تبصره
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  ترکیب اعضا و شرح وظایف شورای هماهنگی:  فصل چهارم
  :شود  زیر تعیین میـ اعضای شورای هماهنگی به شرح12ماده

  )رئیس(ـ رئیس سازمان 1
  ـ معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی2
  ـ معاون وزیر بازرگانی3
  ـ معاون وزیر راه و ترابری4
   ـ معاون وزیر جهادکشاورزی5
   ـ معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری6
  ـ معاون وزیر نیرو7
   ـ معاون وزیر نفت8
  ریها و دهیاریهای کشورـ رییس سازمان شهردا9

  جمهور ریزی و نظارت رئیس  ـ معاون معاونت برنامه10
  ـ معاون ستاد کل نیروهای مسلح11
  ـ رییس بنیاد مسکن انقالب اسالمی12
  ـ رییس جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی13
  ـ معاون سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران14
  ـ معاون شهردار تهران15

ربط با حق  های ذی سب موضوع و تشخیص رییس سازمان از سایر دستگاهـ ح1تبصره
  .آید رأی در جلسات دعوت به عمل می

ها همانند مرکز به ریاست استاندار و  ـ شورای هماهنگی مدیریت بحران استان2تبصره
  .گردد عضویت مقامات دستگاههای متناظر در استان تشکیل می

  :شود رح زیر تعیین میـ وظایف شورای هماهنگی به ش13ماده
  های مرتبط با مراحل چهارگانه مدیریت بحران ـ هماهنگی فعالیت1
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ها و  رسانی از طریق رسانه ـ بررسی و تأیید سیاستهای آموزشی، تبلیغاتی و اطالع2
  پیشنهاد آن به شورای عالی

  ـ نظارت بر عملکرد کارگروههای تخصصی3
  یت بحران کشور و ارایه آن به شورای عالیـ بررسی و تأیید پیشنهادها در امور مدیر4
 ـ بررسی و تأیید پیشنهادهای تغییر در تعداد، موضوعات، شرح وظایف و امور مربوط به 5
  های تخصصی مدیریت بحران و ارایه آن به شورای عالی کارگروه
ربط و  ها، دستگاههای ذی های پیشنهادی کارگروه  ـ بررسی و تأیید طرحها و برنامه6

  نها و تأیید اعتبارات مورد نیاز آنها و پیشنهاد آن به شورای عالیاستا
ربط در مدیریت بحران و ارائه  ـ بررسی و تأیید وظایف دقیق و نقش دستگاههای ذی7

  آن به سازمان به منظور طرح در شورای عالی و سیر مراحل تصویب
  وح مختلفنویس لوایح در زمینه مدیریت بحران در سط  ـ بررسی و تأیید پیش8
  ـ تصویب مطالعات انجام شده در مراحل چهارگانه مدیریت بحران کشور9

  های مانور دستگاههای ذیربط و هماهنگی اجرای آنها ـ تصویب برنامه10
  ـ سایر امور مرتبط و محول شده11
ـ در زمان ضرورت و مقابله با بحران و انجام مانورهای الزم، اعضای شورای 14ماده

بینی شده برای  ز و استانها که مورد نیاز باشند، موظفند در مکان پیشهماهنگی در مرک
تا پایان مرحله (های محول شده  مدیریت بحران حضور یافته و نسبت به انجام مأموریت

  .اقدام نمایند) ضرورت و یا مقابله و یا مانور
ران اعالم تبصره ـ پایان مرحله مانور و یا مقابله با بحران توسط فرماندهی مدیریت بح

  .گردد می
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های تخصصی مرتبط با مراحل چهارگانه مدیریت بحران  کارگروه: فصل پنجم
  کشور

  :باشد ـ سازمان دارای چهارده کارگروه تخصصی و عملیاتی به شرح زیر می15ماده
ـ کارگروه مخابرات و ارتباطات با مسئولیت وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات و 1

  .در آن وزارتریاست معاون مربوط 
ـ کارگروه بهداشت و درمان با مسئولیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و 2

  .ریاست معاون مربوط در آن وزارت
زراعت، باغداری، دامداری، (ـ کارگروه خشکسالی، سرمازدگی و مخاطرات کشاورزی 3

  .ر آن وزارتبا مسئولیت وزارت جهاد کشاورزی و ریاست معاون مربوط د) آبزیان و طیور
های حیاتی، بالیای جوی و طوفان با مسئولیت وزارت  ـ کارگروه حمل و نقل، شریان4

  .راه و ترابری و ریاست معاون مربوط در آن وزارت
 ـ کارگروه تشکلهای مردم نهاد با مسئولیت وزارت کشور و ریاست معاون امور 5

  .اجتماعی، فرهنگی و شوراهای وزارت کشور
آالت، آواربرداری ساختمانها،  مه، بازسازی و بازتوانی، تأمین و توزیع ماشین ـ کارگروه بی6
نشانی، مواد خطرناک و انتقال و تدفین متوفیان با مسئولیت وزارت کشور و ریاست معاون  آتش

  .هماهنگی امور عمرانی و رییس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور
 وزارت کشور و ریاست معاون امنیتی و ـ کارگروه امنیت و انتظامات با مسئولیت7

  .انتظامی وزارت کشور
 ـ کارگروه امور سیل و مخاطرات دریایی، برق، آب و فاضالب با مسئولیت وزارت نیرو 8

  .و ریاست معاون مربوط در آن وزارت
ـ کارگروه تأمین سوخت و مواد نفتی با مسئولیت وزارت نفت و ریاست معاون مربوط در 9

  .آن وزارت
های زمین، ابنیه، ساختمان و شهرسازی با  ـ کارگروه مخاطرات زلزله، لغزش الیه10

  .مسئولیت وزارت مسکن و شهرسازی و ریاست معاون مربوط در آن وزارت
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بنیاد مسکن انقالب (ـ کارگروه تأمین مسکن با مسئولیت وزارت مسکن و شهرسازی 11
  ).اسالمی

زیست و  لیت سازمان حفاظت محیطـ کارگروه مخاطرات زیست محیطی با مسئو12
  .ریاست معاون مربوط در آن سازمان

رسانی با مسئولیت سازمان صدا و سیمای جمهوری  ـ کارگروه آموزش و اطالع13
  .اسالمی ایران و ریاست معاون مربوط در آن سازمان

ـ کارگروه امداد و نجات و آموزش همگانی با مسئولیت جمعیت هالل احمر جمهوری 14
  .ی ایران با ریاست رئیس سازمان امداد و نجاتاسالم

ربط از بین  ـ رییس هر کارگروه تخصصی به پیشنهاد باالترین مقام دستگاه ذی1تبصره
) مقام شورای عالی قائم(معاونان مرتبط با مدیریت بحران همان دستگاه با حکم وزیر کشور 

  .منصوب خواهد شد
ند حسب ضرورت از سایر افراد در توان های تخصصی می ـ رؤسای کارگروه2تبصره

  .جلسات دعوت به عمل آورند
ـ اعضا و شرح وظایف کارگروههای تخصصی به پیشنهاد رئیس هر کارگروه و 3تبصره

) مقام شورای عالی قائم(پس از بررسی سازمان و تأیید در شورای هماهنگی توسط وزیر کشور 
  .ابالغ خواهد شد

های تخصصی زیرمجموعه   مشابه کارگروههای تخصصی استانی ـ کارگروه4تبصره
خیز بودن هر استان بنا به پیشنهاد استاندار و  سازمان در صورت ضرورت و با توجه به حادثه

مصوبات موضوع این تبصره با . تصویب شورای هماهنگی متناسب با نیاز تشکیل خواهد شد
  .گردد ابالغ می) مقام شورای عالی قائم(امضای وزیر کشور 
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  مقررات مالی، اداری، تشکیالت و بودجه: ششمفصل 
ای  ـ سازمان دارای شخصیت حقوقی، مالی و اداری مستقل بوده و ردیف بودجه16ماده

شود و رئیس آن معاون وزیر کشور  مجزا در الیحه بودجه ساالنه کشور برای آن منظور می
  .خواهد بود

ل به نام اداره کل مدیریت ـ در هر استانداری واحد سازمانی در سطح اداره ک1تبصره
  .گردد بحران استان، ایجاد می

ریزی و توسعه  ـ مسئول مدیریت بحران استان با حق رأی، عضو شورای برنامه2تبصره
  .استان خواهد بود

ریزی و توسعه  ـ مسئول واحد شهرستانی سازمان با حق رأی عضو شورای برنامه3تبصره
  .شهرستان خواهد بود

مانی و تشکیالت تفصیلی سازمان و واحدهای استانی و شهرستانی ـ نمودار ساز17ماده
آن به پیشنهاد سازمان و شورای عالی به تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی 

قانون مدیریت خدمات ) 29(های سازمانی بر اساس ماده  سقف پست. رسد جمهور می رییس
  .د رسیدـ به تصویب هیئت وزیران خواه1386کشوری ـ مصوب 

ها، اموال، تجهیزات، امکانات و نیروی انسانی که قبالً  ـ وظایف، تعهدات، دارایی18ماده
تحت عنوان دفتر مطالعات و هماهنگی امور ایمنی و بازسازی و دبیرخانه ستاد حوادث و سوانح 

اند، با رعایت قوانین و مقررات مربوط به  غیرمترقبه کشور و واحدهای ذیربط استانی بوده
  .یابد ها انتقال می سازمان و واحدهای مربوط در استان

تبصره ـ وظایف، تعهدات، امکانات و تجهیزات سازمان پیشگیری و مدیریت بحران 
  .مستقر در نهاد ریاست جمهوری به سازمان منتقل خواهد شد

ربط و سازمانهای مرکزی وابسته به آنها در مدیریت بحران  ـ در دستگاههای ذی19ماده
احد سازمانی حداکثر در سطح اداره کل با حداکثر پنج اداره زیر نظر معاون مربوط و در یک و

های سازمانی  سازمانها و ادارات کل استانی در سطح مدیریت با حداکثر سه اداره از محل پست
  .موجود همان دستگاه تشکیل خواهد شد



     88  آذرماه-ماهنامۀ ویژۀ قوانین و مقررات/  130
 

 

  .شهرستانی خواهد بودـ در شهرستانها مدیریت بحران با مدیران و رؤسای ادارت 1تبصره
ربط در  ها یا اداره ذی حداقل یک پست سازمانی کارشناسی برای این منظور به مدیریت

  .دستگاههای مذکور در این ماده اختصاص داده خواهد شد
ـ در صورت عدم وجود پست سازمانی در دستگاههای مذکور در این ماده، مراتب 2تبصره

  .ه هیئت وزیران اعالم خواهد شدبرای صدور مجوز ایجاد پست سازمانی ب
ـ وزارت کشور موظف است با همکاری دستگاههای اجرایی در مرحله تشکیل 20ماده

  .سازمان، نیروی انسانی مورد نیاز را از بین کارکنان رسمی و پیمانی دولت تأمین نماید
 بر شوند عالوه ـ مدیران و نیروهایی که در امر مدیریت بحران به کار گرفته می1تبصره

شرایط احراز پست، باید شرایط احراز اختصاصی دیگری هم داشته باشند که توسط سازمان با 
جمهور تهیه و به همراه منشور  هماهنگی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس

  .شود اخالقی کارکنان ابالغ می
) 145(ـ مجوزهای استخدامی الزم از محل سهمیه استخدامی موضوع ماده 2تبصره

گیرد  قـانون برنامه چهارم توسـعه با رعایت قوانین و مقررات مربوط، در اختیار سازمان قرار می
  .تا نسبت به تأمین نیروی مورد نیاز در کل کشور با رعایت ضوابط استخدامی اقدام نماید

 ـ افرادی که به هر نحوی در امر مدیریت بحران در واحدهایی که به موجب ماده3تبصره
العاده  شوند، در طول مدت تصدی از فوق می  کار گرفته شود به می نامه تشکیل این آیین) 19(

های کارکنان حداکثر تا بیست درصد به تشخیص مقام مافوق  العاده ویژه عالوه بر سایر فوق
  .شوند برخوردار می
نمایند،  که در مراحل مختلف مدیریت بحران همکاری می ـ کارکنان و اشخاصی4تبصره

ربط معرفی خواهند   صورت آسیب یا فوت برای برخورداری از مزایای قانونی به مراجع ذیدر
سازمان برای افراد مؤثر در مدیریت بحران تمهیدات الزم را به منظور تشویق و قدردانی، . شد

  .به عمل خواهد آورد
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نامه  این آیین) 19(ـ مشاغل سازمانی و واحدهای مدیریت بحران مندرج در ماده 21ماده
دستورالعمل اجرایی این ماده توسط سازمان . گردند آور محسوب می جزء مشاغل سخت و زیان

  .تهیه و پس از تصویب شورای عالی ابالغ خواهد شد
تبصره ـ کارکنان دولت و اشخاص بخش خصوصی که در هر یک از مراحل آمادگی  و 

لیانه توسط سازمان، بیمه مسئولیت بینی اعتبار در بودجه سا نمایند، با پیش مقابله همکاری می
کننده دولتی و خصوصی از محل اعتبارات سازمان  شوند و حق بیمه حادثه نیروهای شرکت می

  .گردد پرداخت می
قانون تنظیم بخـشی از ) 10(ـ وزارت کشور موظف است عالوه بر اعتبارات ماده 22ماده

باشـد، از محل سایر منابع  ن میـ کـه در اخـتیار سازما1380مقررات مالی دولـت ـ مصوب 
مالی مربوط، نسبت به خرید یا ساخت ابنیه استاندارد و مستحکم و تأمیـن تجهیـزات و 

  .امکانـات اداری مورد نیـاز سازمان و واحـدهای استانی آن اقدام نماید
ربط مدیریت بحران موظفند برای تنظیم بودجه تفصیلی  ـ دستگاههای اجرایی ذی23ماده

ها و اعتبار  جامع مدیریت بحران کشور شامل پیشگیری، آمادگی، مقابله و بازسازی، برنامهنظام 
موردنیاز خود را به سازمان پیشنهاد داده تا پس از بررسی و تأیید شورای هماهنگی و تصویب 

های جداگانه مشخص   سالیانه به صورت ردیفۀ بودجۀآن در شورای عالی برای درج در الیح
  .ران ارائه نمایدبه هیئت وزی

ربط و استانداریها موظفند گزارش عملکرد اعتبار فوق را هر سه  تبصره ـ دستگاههای ذی
  .ماه یک بار به سازمان ارائه نمایند

های غیردولتی داخلی و خارجی  ـ مسئولیت جذب، هدایت و توزیع اعانات و کمک24ماده
جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی اعم از اموال منقول و غیرمنقول و وجوه نقدی بر عهده 

گیرد  ایران است که با همکاری کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی کشور صورت می
های دولتی داخلی و خارجی اعم از منقول  و مسئولیت جذب، هدایت و توزیع امکانات و کمک

هرگونه دخل و . تو غیرمنقول و وجوه نقدی با رعایت اهداف اهداکننده بر عهده سازمان اس
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های یادشده توسط اشخاص حقیقی و حقوقی ممنوع  تصرف، استفاده، توزیع و تصاحب کمک
  .است

ریزی و توسعه استانها در تنظیم بودجه استانی ترتیبی اتخاذ  ـ شوراهای برنامه25ماده
نی بی های پیش نمایند که هر سال حداقل پنج درصد اعتبارات به منظور انجام وظایف و برنامه

ای تحت عنوان فصل مدیریت  شده در مراحل چهارگانه مدیریت بحران در قالب فصل جداگانه
  .بحران استان اختصاص داده شود

قانون، به منظور تسریع در ساماندهی مناطق ) 12(و ) 11(ـ در اجرای ماده 26ماده
پیشـگیری، ریـزی ساالنه در اجـرای اقـدامات  دیده و فراهم نمودن زمینـه برنامه آسیـب

قانون تنظیم ) 10(آمـادگی، مقابله و بازسازی، اعتـبارات مصوب هیئت وزیران موضـوع ماده 
داری کل در اختیار سازمانها و  بخشی از مقررات مالی دولت مستقیماً از طریق خزانه

  .دستگاههای ذیربط و استانها قرار گیرد تا برابر مقررات مربوط هزینه نمایند
های عامل به  رکزی جمهوری اسالمی ایران موظف است از طریق بانکـ بانک م27ماده

دیده ناشی از حوادث غیرمترقبه با  های مختلف خسارت منظور بازسازی و جبران خسارات بخش
تأمین یارانه و سود تسهیالت از محل اعتبارات مربوط توسط دولت، تسهیالت بانکی 

نا به پیشنهاد سازمان در اختیار استانها و مناطق ها ب قیمت را از محل منابع داخلی بانک ارزان
  .دیده قرار دهد خسارت

ها، از طرف  التفاوت سود تسهیالت پرداختی به بانک تبصره ـ هر ساله مبلغ کارمزد و مابه
  .سازمان در الیحه بودجه سالیانه منظور خواهد شد

ا حوادث، سازمان ـ در صورت لزوم و ضرورت به منظور تأمین نقدینگی مقابله ب28ماده
تواند با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی ضمن عقد موافقتنامه و تضمین بازپرداخت  می

به بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، معادل بیست درصد کل اعتبارات مصوب نظام جامع 
قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را از بانک عامل ) 10(مدیریت بحران و ماده 

سازمان موظف است منابع مالی دریافت شده را از مـحل وصول منابع اعتبارات . دریافت نماید
  .مصـوب مذکور حداکثر تا پایان سال مالی تأمین و پرداخت نماید
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داری کل موظف است به منظور به حداقل رساندن زمان رسیدگی به امور  ـ خزانه29ماده
 ابتدای هر سال معادل بیست درصد اعتبار موضوع دیدگان ناشی از حوادث غیرمترقبه در آسیب
جمهور به طور  قانون را پس از پیشنهاد شورای عالی و تأیید مراتب توسط رییس) 12(ماده 

مبلغ مذکور تا سقف . قانون هزینه گردد) 12(یکجا در اختیار سازمان قرار دهد تا وفق ماده 
  .ان واریز خواهد شدکرد مجدداً به حساب سازم بیست درصد در صورت هزینه

داری کل موظف است مبالغ مورد درخواست سازمان را تا سقف مشخص  تبصره ـ خزانه
  .قانون به طور مستقیم در اختیار سازمان قرار دهد) 12(شده در ماده 

قانون تنظیم بخشی از مقررات ) 10(ـ کمیته تخصیص اعتبارات با توجه به ماده 30ماده
نون برنامه و بودجه اعتبارات مربوط به حوادث غیرمترقبه را به لحاظ قا) 30(مالی دولت و ماده 

مدت  های کوتاه ضرورت قانونی اقدام فوری و مصرف فوری این اعتبارات، به سرعت و در دوره
  .تخصیص دهد

در صورت بروز مشکالتی در امر تخصیص اعتبار ) سازمان مدیریت بحران(وزارت کشور 
دیدگان ناشی از حوادث غیرمترقبه، مراتب را به  به امور آسیبو اختالل تسریع در رسیدگی 

  .هیئت وزیران اعالم نماید
آگاهی و ایجاد آمادگی در دستگاههای امدادرسانی و  ـ به منظور پیشگیری، پیش31ماده

دیدگان ناشی از حوادث غیرمترقبه از جمله سیل و زلزله و مانند  عملیات امدادرسانی به آسیب
قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت بنا به پیشنهاد وزارت ) 10(موضوع ماده آن اعتبارات 

و تصویب هیئت وزیران در اختیار دستگاههای مرتبط با ) سازمان مدیریت بحران کشور(کشور 
گیرد تا نسبت به اجرای  امر مدیریت بحران و شورای هماهنگی مدیریت بحران استانها قرار می

  .دار اقدام نمایند اولویتهای مشخص و  پروژه
  

   حوادثۀبیم: فصل هفتم
ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با هماهنگی سازمان و با همکاری 32ماده

بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران و دستگاههای مرتبط نسبت به گسترش بیمه حوادث در 
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و امراض کشاورزی و سیل، زلزله، آفات (های مختلف با اولویت در حوادث محتمل  بخش
  .اقدام نماید) دامی، سرمازدگی، خشکسالی و مانند آن

ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است طرح گسترش پوشش بیمه حوادث 1تبصره
های مسکونی، ابنیه عمومی، تأسیسات زیربنایی و  ساختمان(در سطح عمومی با اولویت 

 جهت بررسی و پیشنهاد 1388ا پایان سال را ت) های صنعتی و تجاری و مانند آن ساختمان
  .برای سیر مراحل تصویب به سازمان ارائه نماید

ـ وزارت جهاد کشاورزی موظف است در مورد بیمه اجباری محصوالت کشاورزی 2تبصره
  .ـ اقدام الزم را انجام دهد1362و دامی با توجه به قانون بیمه محصوالت کشاورزی ـ مصوب 

ریها و دهیاریهای کشور در چهارچوب اهداف سازمانی در جهت ـ سازمان شهردا3تبصره
پشتیبانی مالی، فنی، اجرایی و مدیریتی از شهرداریها و سازمانهای وابسته و برای ارتقای توان 
مالی شهرداریها در امر مقابله و بازسازی حوادث، صندوق بیمه حوادث را با رعایت قوانین و 

  .مقررات مربوط ایجاد نماید
  .نامه مربوط با پیشنهاد سازمان مذکور به تصویب وزیر کشور خواهد رسید آیین

الذکر توسط دستگاههای ذیربط تهیه و  های فوق ـ دستورالعمل مربوط به تبصره4تبصره
  .برای تصویب شورای عالی به سازمان ارائه گردد

  
  سایر مقررات: فصل هشتم

ی از حوادث طبیعی، دستگاههای ـِ به منظور کنترل حوادث و کاهش اثرات ناش33ماده
ربط موظفند ضوابط، مقررات و قوانین و سایر موضوعات مرتبط با کنترل حوادث طبیعی را  ذی

گردد، به طور دقیق  که به تأیید شورای هماهنگی رسیده است و توسط سازمان ابالغ می
  .مایندرعایت نموده و گزارش اقدامات خود را هر سه ماه یک بار به سازمان منعکس ن

های ساالنه، پنجساله و افق  ـ دستگاههای ذیربط موظفند در تدوین برنامه34ماده
انداز وظایف خود، ابعاد و اقدامات ایمنی در چهار مرحله مدیریت بحران را در برنامه خود  چشم

  .لحاظ نمایند
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قانون ) 160(ـ مصوبات شورای عالی پس از ابالغ برای دستگاههای موضوع ماده 35ماده
برنامه چهارم توسعه و مؤسسات عمومی و غیردولتی و سازمانها، تشکلها و بنگاههای بخش 

  .االجراست خصوصی و تعاونی الزم
 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده 18/9/1388نامه در تاریخ  این تصویب

  .است
 )25/9/1388 مورخ 18875نقل از روزنامۀ رسمی شمارۀ (

  
  نگی تبلیغات اسالمی اساسنامه شورای هماه .8

 مورخ 346/10/59 بنا به پیشنهاد شماره 26/7/1388هیئت وزیران در جلسه مورخ 
 شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی و به استناد ماده واحده قانون اجازه تصویب 15/2/1387

، اساسنامه شورای یاد شده را به 1387اساسنامه شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی ـ مصوب 
  :یر تصویب نمودشرح ز

  
  فصل اول ـ کلیات

ـ شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی به عنوان نهاد عمومی غیردولتی به منظور 1ماده
گیری از ظرفیت  ساماندهی و مدیریت برگزاری مراسم ملی و عمومی و رسمی کشور و بهره

عد به اختصار فرهنگی و مردمی براساس این اساسنامه فعالیت خواهدنمود و از این به ب نهادهای
  .در این اساسنامه، شورا نامیده خواهد شد

ریزی، سازماندهی، نظارت و راهبردی در  شورا، سیاستگذاری، برنامه ـ موضوع فعالیت2ماده
  :برگزاری مراسم و مناسبتهای ملی، مذهبی، سیاسی و انقالبی نظیر موارد زیر است

  ).1358(هوری اسالمی ایران الف ـ دوازدهم فرودین، سالروز استقرار نظام مقدم جم
  ).1368) (ره(ب ـ چهاردهم خرداد، بزرگداشت ارتحال حضرت امام خمینی 

  ).1342(پ ـ قیام خونین پانزدهم خرداد ماه 
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ت ـ هفتم تیرماه، بزرگداشت حادثه انفجار حزب جمهوری اسالمی ایران و شهادت 
  ).1360) (ره(تن از یاران امام راحل 72اهللا دکتر بهشتی و  آیت

و دکتر ) رییس جمهور(ث ـ هشتم شهریور، بزرگداشت شهیدان محمدعلی رجایی 
  ).1360) (نخست وزیر(محمدجواد باهنر 

  ).1357( شهریور 17ج ـ هفدهم شهریور، بزرگداشت شهیدان 
چ ـ هفـته بزرگداشت مقام زن و روز مادر به مناسبـت سالروز والدت حـضرت 

  ).ره(راحل و حضرت امام ) س(الزهرا  فاطمه
اهللا سیزدهم آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، بزرگداشت سالروز تبعید  ح ـ یوم

آموزان به دست رژیم منحوس پهلوی  ، کشتار دانش)1343(به ترکیه ) ره(حضرت امام خمینی 
  ).1358) (ره(و تسخیر النه جاسوسی آمریکا توسط دانشجویان مسلمان پیرو خط امام ) 1357(

  ).آخرین جمعه ماه مبارک رمضان(اهللا روزجهانی قدس  ـ بزرگداشت یومخ 
  .د ـ عید سعید فطر

الزمان  های نیمه شعبان، بزرگداشت والدت منجی عالم بشریت حضرت صاحب ذ ـ جشن
  ).عج(

 بهمن، 12(اهللا دهه فجر، سالگرد پیروزی انقالب اسالمی  های ایام ر ـ برگزاری جشن
 بهمن، راهپیمایی 22 اهللا به میهن اسالمی و یوم) ره(م خمینی سالروز ورود حضرت اما

  ).سراسری مردم ایران
 ز ـ سایر مراسم غیرمترقبه و مأموریتهایی که از سوی مقام معظم رهبری و نظام 

  .شود جمهوری اسالمی ایران متناسب با وظایف کلی شورا به این نهاد محول می
 به ارایه الگوهای مناسب، تعمیق پیام و ـ شورا در مناسبتهای دینی صرفا1ًتبصره

  .پردازد سازی برای حضور گسترده مردم می زمینه
تواند برگزاری مراسم با گستره عمومی را به هر یک از  ـ در موارد خاص، شورا می2تبصره

  .ربط واگذار نماید نهادها و دستگاههای ذی
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باشد و  ستانی دارای دفتر میـ مرکز اصلی شورا در تهران است و در تمامی مراکز ا3ماده
  .تواند در شهرستانها نیز دفتر نمایندگی دائر کند در صورت لزوم می

  
  فصل دوم ـ اهداف و وظایف

  :ـ اهداف شورا به شرح زیر است4ماده
اهللا، تعمیق باورها، ارزشها و ترویج  الف ـ ایجاد بستر مناسب جهت تعظیم شعائر و ایام

  .زه مشارکت مردم در برگزاری مراسمفرهنگ انقالبی، افزایش انگی
ب ـ زنده نگاه داشتن و نکوداشت مناسبتهای انقالب اسالمی به منظور تجدید میثاق با 

  .آرمانهای انقالب اسالمی
پ ـ اشاعه فرهنگ دینی و انقالبی و تثبیت و تعمیق آن در بین اقشار مختلف جامعه به 

  .ده بهینه از ظرفیتهای آنویژه نسل جوان از طریق برگزاری مراسم و استفا
ت ـ برگزاری مراسم عمومی در داخل و خارج از کشور به منظور بزرگداشت مناسبتهای 

ربط مانند وزارت امور خارجه و سازمان فرهنگ و ارتباطات  جهان اسالم با همکاری مراجع ذی
  .اسالمی

 اسالمی ث ـ تقویت و تحکیم ارزشها و ارکان انقالب اسالمی و نظام مقدس جمهوری
  .و رهبری نظام) ره(ایران و تحقق آرمانهای حضرت امام خمینی 

  
  : ـ وظایف شورا به شرح زیر است5ماده

ها و تنظیم تقویم مناسبتهای سالیانه و تدوین  مشی الف ـ اتخاذ تدابیر، سیاستها و خط
ومی و برنامه برای هر یک از مناسبتها به منظور حسن اجرای تمامی مراسم و مناسبتهای عم

  .رسمی کشور
ب ـ ایجاد هماهنگی و جلب مشارکت نهادها و دستگاههای مؤثر فرهنگی ـ تبلیغی و 

  .های مردمی برای برگزاری هر چه بهتر مراسم و مناسبتها تشکل



     88  آذرماه-ماهنامۀ ویژۀ قوانین و مقررات/  138
 

 

پ ـ سازماندهی و مدیریت برگزاری مراسم و مناسبتهای کشور در چارچوب وظایف و 
  .اهداف شورا

های عمومی و رسمی کشور به منظور   مراسم و مناسبتت ـ تشکیل ستادهای برگزاری
  .تحقق مأموریتهای شورا

  .ریزی و اقدامات الزم جهت تأمین منابع و امکانات مورد نیاز ث ـ برنامه
  .ج ـ انجام پژوهش و مطالعات راهبردی و کاربردی در موضوعات مرتبط با وظایف شورا

ای همکار در اجرای مراسم و اعالم چ ـ نظارت و ارزیابی عملکرد دستگاهها و نهاده
  .ربط نتایج به مراجع ذی

  )با هماهنگی مبادی ذیربط(ح ـ اعالن مواضع در موقعیتها و شرایط ویژه 
  

  فصل سوم ـ ارکان شورا
  : ـ ارکان شورا عبارتند از6ماده

  )رییس شورا(الف ـ نماینده ولی فقیه 
  ب ـ شورای سیاستگذاری

  پ ـ قائم مقام 
  ایندگانت ـ مجمع نم

  
 ـ نماینده ولی فقیه و رییس شورا با حکم رهبر معظم انقالب اسالمی منصوب 7ماده

  .گیری در شورا است گردد و باالترین مرجع تصمیم می
قانون مدیریت خدمات ) 71(ماده » ج« تبصره ـ رییس شورا همطراز مقامات موضوع بند 

  .باشد کشوری می
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  :ه ولی فقیه و رییس شورا به شرح زیر است ـ اختیارات و وظایف نمایند8ماده 
  .الف ـ لحاظ کردن دستورها و منویات مقام معظم رهبری در سیاستهای کالن شورا

  .ب ـ تأیید و ابالغ سیاستها و راهبردهای کلی حاکم بر فعالیتهای شورا
برای تشکیل شورا به منظور ) 13موضوع ماده(پ ـ دعوت از رؤسای دستگاههای مسئول 

  . هماهنگیهای الزم، حسب موردانجام
  .های بلند مدت و میان مدت شورا ت ـ تصویب برنامه

  .ث ـ تصویب ساختار سازمانی و تشکیالت تفصیلی شورا
  .ج ـ تصویب برنامه و بودجه و منابع مالی شورا

  .های جاری چ ـ نظارت بر انجام برنامه
نان، رؤسای ستادها و ح ـ عزل و نصب قائم مقام، اعضای شورای سیاستگذاری، معاو

  .مسئوالن دفاتر استانی
  .خ ـ تصویب ترازنامه و صورتهای مالی شورا

د ـ تصویب پیشنهادهای شورای سیاستگذاری و مجمع نمایندگان و اتخاذ تصمیم در 
  .باشد مورد سایر مواردی که در راستای اهداف شورا می

  .دامیهای مالی، معامالتی، اداری و استخ نامه ذ ـ تصویب آیین
  .های مالی شورا ر ـ دستور حسابرسی داخلی نسبت به فعالیت

  .های پیشنهادی قائم مقام ها و بخشنامه ز ـ تصویب دستورالعمل
  .ژ ـ بررسی و اتخاد تصمیم در مورد چگونگی دریافت تسهیالت اعتباری

س ـ اتخاذ تصمیم نسبت به خرید، فروش، اجاره، استیجار و حقوقی که برای اجرای 
  .ایف محول شده الزم باشدوظ

ش ـ اتخاذ تصمیم درخصوص واگذاری اراضی، امالک و مستحدثات ملکی و تصرفی به 
  .عنوان عوض یا در قبال مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی

های رفاهی کارکنان و تأمین تسهیالت الزم در  ص ـ اتخاذ تصمیم درخصوص برنامه
  .چهارچوب مقررات مربوط
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مقام و با  تگذاری متشکل از نه عضو است که بنا به پیشنهاد قائمـ شورای سیاس9ماده
  .گردند حکم نماینده ولی فقیه و رییس شورا برای مدت سه سال منصوب می

ـ رییس شورای سیاستگذاری با حکم نماینده ولی فقیه و رییس شورا منصوب 1تبصره
  .شود می

اخلی که بنا به پیشنهاد شورای نامه د ـ نحوه تشکیل و اداره جلسات براساس آیین2تبصره
  .شود سیاستگذاری به تصویب رییس شورا خواهد رسید، تعیین می

  
  :ـ وظایف و اختیارات شورای سیاستگذاری به شرح زیر است10ماده

  .فقیه الف ـ بررسی و پیشنهاد تشکیالت شورا و ارایه آن برای تصویب نهایی نماینده ولی
 به پیشنهاد قائم مقام در چارچوب اهداف و وظایف ها و طرحها بنا ب ـ تصویب برنامه

  .شورا
و ارائه آن برای تأیید ) انداز چشم(های راهبردی و بلندمدت  پ ـ بررسی و پیشنهاد برنامه

  .نهایی نماینده ولی فقیه
فقیه و رییس  های کالن شورا به نماینده ولی مشی و برنامه ت ـ بررسی و پیشنهاد خط

  .شورا
  .الح اساسنامه شورا به نماینده ولی فقیه و رییس شوراث ـ پیشنهاد اص

  .های ستادهای تحت پوشش شورا ج ـ بررسی و تصویب برنامه
  

مقام پس از رییس شورا باالترین مقام اجرایی و اداری شورا بوده که برای  ـ قائم11ماده
ماده » هـ« شود و همطراز مقامات موضوع بند  مدت سه سال با حکم رییس شورا منصوب می

قائم مقام در حدود قوانین و مقررات و اساسنامه . باشد قانون مدیریت خدمات کشوری می) 71(
شورا و مصوبات شورای سیاستگذاری مسئول اداره امور شورا و حفظ حقوق و منافع و اموال 

تواند با مسئولیت خود بخشی از اختیارات خود را به هر یک از  قائم مقام می. باشد شورا می
  .ارکنان شورا تفویض نمایدک
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تواند رییس شورای  مقام عضو شورای سیاستگذاری بوده و می            تبصره ـ قائم
  .مذکور نیز باشد

  :مقام به شرح زیر است ـ وظایف و اختیارات قائم12ماده
  .الف ـ اجرای تصمیمات رییس شورا و مصوبات شورای سیاستگذاری

های عملیاتی شورا به شورای  ها و برنامه مشی ب ـ تهیه و تنظیم و پیشنهاد خط
  .سیاستگذاری

  .پ ـ تهیه و تنظیم بودجه ساالنه شورا برای تصویب رییس شورا و پیگیری آن
تا پایان مرداد سال بعد و ) ها درآمدها و هزینه(ت ـ تهیه و تنظیم تراز مالی ساالنه شورا 

  .ارایه آن به رییس شورا
واحدهای  نامه مربوط و ابالغ به ر چهارچوب مقررات و آیینث ـ تعیین روشهای اجرایی د

  .ربط ذی
  .ج ـ تهیه و پیشنهاد تشکیالت شورا به شورای سیاستگذاری

رییس  های مالی، معامالتی، اداری و استخدامی شورا به نامه چ ـ تهیه و پیشنهاد آیین
  .شورا

ات الزم برای حُسن اداره های شورا و انجام اقدام نامه ح ـ نظارت بر حُسن اجرای آیین
  .امور شورا

خ ـ عزل و نصب و ارتقای کارکنان شورا، تعیین حقوق و دستمزد، پاداش، ترفیع و تنبیه 
  .آنها براساس مقررات

  .د ـ پیشنهاد عزل و نصب مسئوالن دفاتر استانی به رییس شورا
و اسناد تعهدآور شورا ذ ـ افتتاح حساب در بانکها و امضای اسناد و اوراق مالی و قراردادها 

  .پس از تفویض رئیس شورا
االختیار دستگاهها و نهادهای ذیل  ـ مجمع نمایندگان متشکل از نمایندگان تام13ماده

شوند و موظفند در مراسم و  است که توسط باالترین مرجع آن دستگاه یا نهاد معرفی می
ه از سوی شورا، همکاریهای مناسبتهای مندرج در این اساسنامه بر طبق سیاستهای اعالم شد
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های مرتبط با وظایف شورا به  های مختلف تبلیغی، پشتیبانی و سایر زمینه الزم را در زمینه
  .عمل آورند

  الف ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
  ب ـ وزارت کشور 

  پ ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
  ت ـ وزارت آموزش و پرورش
  ث ـ وزارت جهاد کشاورزی

  مان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایرانج ـ ساز
  چ ـ سپاه پاسداران انقالب اسالمی

  ح ـ سازمان تبلیغات اسالمی
   جمعهۀخ ـ شورای سیاستگذاری ائم

  د ـ سازمان بسیج و مستضعفین
  ـ ستاد کل نیروهای مسلح ذ

  ر ـ بنیاد شهید و امور ایثارگران
  زـ ارتش جمهوری اسالمی ایران

  هوری اسالمی ایرانژـ نیروی انتظامی جم
  س ـ نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها

  ش ـ سازمان تربیت بدنی
  عالی استانها ص ـ شورای

  ض ـ سازمان ملی جوانان
  ط ـ مرکز امور زنان و خانواده

  ظ ـ سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی
  )ره( امداد امام خمینی ۀع ـ کمیت
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  :ن به شرح زیر استـ وظایف مجمع نمایندگا14ماده
تر مراسم و  الف ـ بحث و بررسی و اتخاذ تصمیم درباره برگزاری هر چه با شکوه

  .ها در چارچوب وظایف شورا مناسبت
  .ب ـ ایجاد زمینه همکاری نهادها و دستگاههای عضو مجمع با ستادهای ویژه مراسم

واناییهای دستگاهها و گیری از امکانات و ت بینی الزم جهت بهره ریزی و پیش پ ـ برنامه
  .نهادهای عضو در راستای سیاستهای مصوب

  .ت ـ پیگیری جهت تأمین منابع مالی و امکانات مورد نیاز از دستگاهها و نهادهای عضو
ث ـ پیگیری و نظارت بر حسن اجرای مصوبات مجمع و ارایه گزارش اقدامات صورت 

  .گرفته در دستگاهها و نهادهای عضو به رییس مجمع
  .باشد مقام می ـ ریاست مجمع به عهده قائم1صره تب

نامه اجرایی که به پیشنهاد مجمع و  ـ نحوه اداره و تشکیل مجمع براساس آیین 2تبصره
  .گردد باشد، مشخص می تصویب رییس شورا می

ـ دستگاههای اجرایی موظفند در برگزاری مراسم و مناسبتهای موضوع این 3تبصره
  .ه الزم، نسبت به اجرای مصوبات شورا اقدام کننداساسنامه ضمن تأمین بودج

  
  فصل چهارم ـ امور اداری، مالی و استخدامی

شود و از لحاظ اداری،  ـ شورا بر طبق مفاد این اساسنامه و مقررات مربوط اداره می15ماده
بینی شده در این اساسنامه، تابع قوانین و  استخدامی، مالی و معامالتی به جز موارد پیش

  .باشد ات حاکم بر نهادها و موسسات عمومی غیردولتی میمقرر
  

  :ـ منابع مالی شورا به شرح زیر است16ماده
الف ـ اعتبارات منظور در بودجه سالیانه کل کشور که به عنوان کمک به شورا تخصیص 

  .شود و به عنوان هزینه قطعی تلقی می
  اب ـ کمک دولت، مراکز و نهادهای عضو مجمع و سایر دستگاهه
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  ـ هدایا، کمکهای مردمی و اشخاص حقیقی و حقوقی پ 
  ت ـ درآمدهای ناشی از موقوفات

  
ـ سال مالی شورا از اول فروردین ماه هر سال آغاز و آخر اسفند ماه همان سال 17ماده
  .یابد پایان می

  .شود فقیه تعیین می ـ حسابرس شورا از سوی نماینده ولی1تبصره
 از رسیدگی و حسابرسی در پایان سال با تأیید رییس شورا ـ اسناد مالی شورا پس2تبصره

  .گردد نهایی تلقی می
ـ گزارش مالی ساالنه و ترازنامه عملکرد مالی شورا و مؤسسات وابسته، مربوط به 18ماده

  .هر سال مالی تا پایان مرداد ماه سال بعد تنظیم و به تصویب رییس شورا خواهد رسید
  

  مقررات عمومی: فصل پنجم
تواند نسبت به تأسیس مؤسسات وابسته  ـ شورا در اجرای مأموریتهای خود می19ادهم

  .اقدام نماید
ـ هرگونه تغییر، اصالح و بازنگری در مفاد این اساسنامه با پیشنهاد نماینده 20ماده

  .گیرد وزیران انجام می فقیه و رییس شورا و تصویب هیئت ولی
فقیه و رییس شورا و موافقت مقام معظم  ده ولیـ انحالل شورا به پیشنهاد نماین21ماده

  .گیرد رهبری صورت می
باشد  فقیه می تبصره ـ در صورت انحالل شورا، اموال منقول و غیرمنقول در اختیار ولی

  .دانند مصروف گردد که به هر نحو صالح می
  )29/9/1388 مورخ 18878نقل ار روزنامۀ رسمی شمارۀ (
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بینی و اختصاص درس آشنایی با فرهنگ و ارزشهای دفاع مقدس  پیش« ماده واحده 
  » برای تدریس در دانشگاهها و مدارس

  ) شورای عالی انقالب فرهنگی30/4/1388 مورخ 646مصوب جلسه (
 و براساس مصوبه مورخ 30/4/1388 مورخ 646شورای عالی انقالب فرهنگی در جلسه 

بینی و  پیش« ی شدن دانشـگاهها و مراکز آموزشی، ماده واحده  شورای اسـالم14/12/1386
اختصاص درس آشنایی با فرهنگ و ارزشهای دفاع مقدس برای تدریس در دانشگاهها و 

  :را به شرح ذیل تصویب نمود» مدارس
 ماده واحده ـ درس آشنایی با فرهنگ و ارزشهای دفاع مقدس براساس شرایط ذیل 

  :شود بینی می  و مدارس کشور پیشجهت تدریس در دانشگاهها
شد و  ـ درس مزبور در دانشگاههایی که امکان ارایه آن را دارند تدریس خواهد1

  .شود همچنین این درس در مراکز دانشگاه پیام نور به صورت حداکثری ارائه می
بینی مباحث مربوط به دفاع مقدس در مفاد کتابهای درسی دانشگاهها و مدارس  ـ پیش2
  .های تحصیلی صورت پذیرد  با لحاظ تناسب میان دستاوردهای دفاع مقدس و رشتهبایستی
ـ شناسایی و معرفی اساتید واجد شرایط جهت ارایه دروس، از طرف بنیاد حفظ آثار و 3

  .شود نشر ارزشهای دفاع مقدس انجام می
  .ها های متمرکز و ضبط و تکثیر آنها در سطح دانشگاه ـ انجام آموزش4

های الزم و نظارت بر نحوه اجراء  به منظور ظرفیت شناسی، انجام کارشناسیتبصره ـ 
های کاری در سه حوزه و با ترکیب اعضاء به شرح ذیل تشکیل  ارائه درس مزبور، کمیته

  :شود می
  الف ـ حوزه آموزش عالی

  ).رئیس کمیته و مسئول دبیرخانه(ـ معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1
  .اون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیـ مع2
  .ـ معاون آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی3
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  .ـ معاون آموزشی دانشگاه پیام نور4
  . ـ معاون امور اساتید نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها5
  .االختیار  ـ رئیس جهاد دانشگاهی یا نماینده تام6

   آموزش و پرورشۀب ـ حوز
  ).رئیس کمیته و مسئول دبیرخانه(ریزی درسی وزارت آموزش و پرورش   معاون برنامهـ1
  .ـ معاون آموزش و پرورش عمومی وزارت آموزش و پرورش2
  .ـ معاون پرورشی وزارت آموزش و پرورش3
  .االختیار ـ رئیس جهاد دانشگاهی یا نماینده تام4
  . ـ معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری5
  . ـ معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی6
  .ـ معاون آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی7
  . ـ معاون آموزشی دانشگاه پیام نور8

  ج ـ حوزه بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس
  .شود  مربوطه توسط خود بنیاد، تعیین میۀترکیب کمیت

 شورای 30/4/1388 مورخ 646 ۀتبصره در جلس بند و یک 4این ماده واحده مشتمل بر 
  .عالی انقالب فرهنگی به تصویب رسید

 )5/9/1388 مورخ 18860نقل از روزنامۀ رسمی شمارۀ (
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ی  ماره  ده از   ذف  رد  و ی   آ ات  ۀ ر  س ماه روز

ژۀ قوانین و مقررات روزنامه های ویرسد مواردی از شمارهبه نظر می:توجه 
ماه برای مخاطبین کاربرد ندارد لذا از درج آن در این ماهنامه آذررسمی در 

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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  3/9/1388 مورخ 18858موارد حذف شده از روزنامۀ رسمی   ردیف

هـ 30366ت/70466 و شماره 4/2/1387هـ مورخ 39570ت/13969ای شماره ه نامه اصالح تصویب  1
    27/12/1382مورخ 

آباد از توابع شهرستان اقلید در  مرکز بخش حسن» آباد حسن« نامه در خصوص تبدیل روستای  تصویب  2
  استان فارس به شهر 

اهبردی رییس جمهور به ریزی و نظارت ر نامه درخصوص الحاق وزیر تعاون و معاون برنامه تصویب  3
  ترکیب اعضای کارگروه حمایت از تولید 

رانی نامه درخصوص واگذاری امتیاز تبلیغات گردشگری سالمت به کانون جهانگردی و اتومبیل تصویب  4
  جمهوری اسالمی ایران 

  
  

  5/9/1388 مورخ 18860موارد حذف شده از روزنامۀ رسمی    ردیف

کیلومتری مرکز ) 30(عافیت مالیاتی واحدهای احداث شده خارج از شعاع سی نامه درخصوص م اصالح تصویب  1
  سال ) 10(استان خراسان شمالی به مدت 

 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص کاهش حد نصاب تفکیک در منطقه اسکان ۀاصالح مصوب  2
  غیررسمی شهر بیرجند  

  المللی نفت، گاز و پتروشیمی  همایی بیننامه درخصوص برگزاری چهاردهمین گرد تصویب  3

نامه درخصوص تابعیت دهستان دهنو به بخش قلعه قاضی و دهستان سرخون به بخش مرکزی شهرستان  تصویب  4
  بندرعباس  

مرکز بخش تخت شهرستان بندرعباس در استان هرمزگان به » تخت« نامه درخصوص تبدیل روستای  تصویب  5
  شهر 

مرکز بخش جاورسیان از توابع شهرستان خنداب در استان » جاورسیان«صوص تبدیل روستای تصویب نامه در خ  6
  مرکزی به شهر 

مرکز بخش ساروق از توابع شهرستان اراک در استان مرکزی » ساروق«نامه درخصوص تبدیل روستای  تصویب  7
  به شهر 

توابع دهستان کفترک بخش مرکزی از » مرغان«و » کشتگان«نامه درخصوص تغییر نام روستاهای  تصویب  8
  شهرستان شیراز در استان فارس 

   شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر کوشک ۀتنفیذ مصوب  9
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تأیید اختیار هیأت امناء دبیرخانه شورای عالی انقالب فرهنگی در وضع و تصویب مقررات اداری، « ماده واحده   10
  »عضای شورا، هیأت علمی و کارکنان دبیرخانهمالی و استخدامی ا

 650مصوب جلسه (نامه تشکیل شورای تخصصی تحول و ارتقاء علوم انسانی   آیین4 ماده11اصالح بند« مصوبه   11
  » )شورای عالی انقالب فرهنگی21/7/1388مورخ 

12  
مصوب (حاق یک بند جدید به آن نامه شورای فرهنگ عمومی استان و ال  آیین2اصالح بندهایی از ماده « مصوبه 
  ») شورای عالی انقالب  فرهنگی29/1/1385 مورخ 581جلسه 

 مورخ 643مصوب جلسه ( مصوبه منشور توسعه فرهنگ قرآنی 5الحاق دو بند جدید به ماده « مصوبه   13
  » ) شورای عالی انقالب فرهنگی22/2/1388

ها و  های قرآن و عترت دانشگاه ل شورای هماهنگی فعالیتالحاق یک بند جدید به ماده واحده تشکی« مصوبه   14
  ») شورای عالی انقالب فرهنگی6/10/1384  مورخ 575مصوب جلسه (مراکز آموزش عالی 

ها و  های قرآن و عترت دانشگاه الحاق یک بند جدید به ماده واحده تشکیل شورای هماهنگی فعالیت« مصوبه   15
  ») شورای عالی انقالب فرهنگی6/10/1384  مورخ 575مصوب جلسه (مراکز آموزش عالی 

  » انتخاب رئیس شورای تخصصی تحول و ارتقاء علوم انسانی« مصوبه   16
  » تأیید انتخاب رئیس دانشگاه تبریز« مصوبه   17

  
  

  16/9/1388 مورخ 18867موارد حذف شده از روزنامۀ رسمی   ردیف
  ) دوپینگ(المللی مبارزه با زورافزایی   ایران به کنوانسیون بینقانون الحاق دولت جمهوری اسالمی] ضمائم[  1

تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص الحاق اراضی موردنیاز مسکن مهر بـه محـدوده                2
  شهر هشترود 

  
    

  18/9/1388 مورخ 18869موارد حذف شده از روزنامۀ رسمی   ردیف

نامه تأسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانونهای آگهی و تبلیغاتی، مصوب  یینآ) 4(ماده ) 4(اصالح بند   1
   شورای انقالب 27/12/1358

  فرم درخواستنامه ثبت آثار ادبی ـ هنری   2
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  22/9/1388 مورخ 18872موارد حذف شده از روزنامۀ رسمی   ردیف
  )  ص(النبیاء ا قرارگاه پدافند هوائی خاتم» مؤسسه قرب خاتم « ۀاساسنام1
   12/3/1382هـ مورخ 28591ت/5005نامه  تصویب) 1(اصالح بند 2
  نامه درخصوص تعیین عوارض صادرات دام زنده شامل گوسفند و بز  تصویب3

    
  

  25/9/1388 مورخ 18875موارد حذف شده از روزنامۀ رسمی   ردیف

االحداث در داخل شهرکها و نواحی   جدیدنامه درخصوص معافیت مالیاتی در واحدهای تولیدی اصالح تصویب  1
   سال10کیلومتری مرکز استان گیالن به مدت ) 30(صنعتی خارج از شعاع سی 

  تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور درخصوص اعمال تخفیف برای واردکنندگان خودرو و لوازم یدکی   2

جا تولید داخل برای تمامی خودروهای تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در خصوص الزام نصب بخاری در  3
  سنگین تولید داخل و وارداتی

  نامه درخصوص الحاق سازمان ملی جوانان به ترکیب اعضای کارگروه مسکن  تصویب  4

نامــه درخــصوص الحــاق ســازمان ملــی جوانــان بــه ترکیــب اعــضای کمیــسیون اموراجتمــاعی و دولــت   تــصویب  5
  الکترونیک 

از توابع بخش خور و بیابانک شهرستان نایین در استان اصـفهان            » فرخی« دیل روستای   نامه درخصوص تب    تصویب  6
  از توابع بخش مرکزی شهرستان نایین در استان اصفهان به شهر» بافران« و روستای 

   17/2/1384هـ مورخ 32830ت/4312نامه شماره  نامه درخصوص تمدید مهلت تصویب تصویب  7
  شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر ماکو تنفیذ مصوبه شورای عالی   8
  ای خوزستان   مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح کالبدی منطقه  9

  های اجرایی رسانی دستگاه های اطالع نامه موضوع ضوابط فعالیت پایگاه تصویب) 1(الحاق یک تبصره به ماده   10

  28/8/1387مورخ ن جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مصوبه هفتصد و هشتادمی  11
  دور  اجرای شیوه نیمسالی واحدی در دوره راهنمایی تحصیلی آموزش از راه: موضوع

   20/5/1388 مورخ مصوبه هفتصد و نودوسومین جلسه شورای عالی آموزش وپرورش  12
  )ارزشیابی توصیفی(دوره ابتدایی  نامه ارزشیابی پیشرفت تحصیلی و تربیتی  اجرای آزمایشی آیین:موضوع
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  20/5/1388مورخ  هفتصد و نودوسومین جلسه شورای عالی آموزش وپرورش ۀمصوب  13
  تمدید اجرای آزمایشی اساسنامه مدارس ورزش :موضوع

   3/6/1388 هفتصد و نودوچهارمین جلسه شورای عالی آموزش وپرورش مورخ ۀمصوب  14
  آموزشی و پرورشی وابسته به دستگاه های دولتی و سایر نهادهای عمومیاساسنامه مدارس و مراکز :موضوع

  
  

  29/9/1388 مورخ 18878موارد حذف شده از روزنامۀ رسمی   ردیف

به (در کلیه مصوبات هیئت وزیران» جمهور معاون حقوقی رییس« نامه در خصوص جایگزینی عبارت  تصویب  2
  ) اخلی دولت دۀنام  آیین42 و 35، 34، 31استثنای مواد 

  آموختگان دانشگاهها  نامه در خصوص مدت طرح کارورزی دانش تصویب  3
  ) فاوا(نامه درخصوص تشکیل کارگروه مدیریت فناوری اطالعات و ارتباطات و امنیت آن  تصویب  1
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ی و   ا 
رساند معاونت آموزش قوه قضائیه قصد دارد در محترم میو حقوقدانان به استحضار قضات 

راستای ارتقای سطح آگاهی مخاطبین از قوانین و مقررات و ایجاد سرعت و سهولت در این امر و 
امر قضاوت مورد نیاز در  شدن نگهداری و آرشیو آن، هر ماه قوانین و مقرراتی را که به نحوی نآسا

عیار برای تشخیص میزان ضرورت این امر نظرات شما عزیزان م. است، به صورت ماهنامه منتشر کند
  :های زیر را به یکی از سه طریق زیر منعکس فرماییداست لذا انتظار دارد پاسخ پرسش
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  .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

  .شودفتن مطالب میو سرعت یا
     تا حدودی موافقم    موافقم     کامالً موافقم 

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 
و مقررات از طریق این ویژه نامه مناسب تر از مراجعه به اطالع رسانی تغییرات قوانین  – 4
  .های مربوط استسایت

     تا حدودی موافقم    موافقم     کامالً موافقم 
  . سایر نظرات و پیشنهادهای خود را مرقوم فرمایید- 5
 

 


