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

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

ن یاز تأ ال«  ضاتطا ی  ن » ع یا ن از  ی    یک  ھا ت با رو ر ن و  و رات  آاز    اا
ه«ذرد ی ی  م . ت» ص ری با  د تا وزه  دیدی   ی  ۀ  ر شا ا   حال حا علا ی«چ الع رسا طم ا ت  » ١عل ده ا جاد  ا

ی و ار  ت   ی آ ۀ    ن ر مات ا او  از  ا عل العاتدمات «سل ی »  ٢طاشا ا ی ژپو د  و  از  بان  با خا یاز  ب با  نا باید 
  .ندت 

                                                 
ت ،چاپ دوم، ص .  ١ ری،  د تا خا و  تا ی،   ی،   سنا ا   .١٣١ع

ری، ص .  ٢ د تا دی     .١١اآ
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ده– ٣ جام  ھای ا   : ژپو
و ن  از ز  و ه    ضا وه  ی  خا  ده اتا جام رسا ه  ا ن ز ق  ا ه   دو   ضا وه  وزش  عاو آ ی   

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

ی : ًاوال جاسروز ر ی ا ول زیادی  ن  و ھای  ناور ز   تابا  ه ا ی د ھای سازما ور   . ام مأ
ن : ًیا ذ ه کا ی ارسال  و سروز ر ی  دید ی با  ت از  ا ر ن و  و رات  ی  الع رسا ای ا اا طا

ت   .ا
ند از بار دید  ن    :ی از ا

ه  ودن  رف  ییک بار  ن روز ر ذ   سی کا
ی آسان و ب  گا کان با العاتدم ا ر ا ی    طازیا
ول   نان از و زم ا کا ی طف  نده سروز ر رف     
م روز  ی و  و یاکا ھا ر پدید  ری آ ھد ند سال    ول یک یا  ا   ا   .آوردن
ماره  وز  ید و  و ی از  ن  وره  ح  ور   ف از روز    تی 

  
  
  
  

                                                 
ت  . ٢ و  ١ 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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و – ٤   :شیپ رو   
و ن اساس  ن   ا و ر با  نا«احا تۀما ر ن و  و ۀ   ا  و ر» ا ۀ  ن  و دایپ  ا  ه  وزش  مارۀ م آ ن  ه  

یآن   ور   ح    . ود 
ق ساًنا  ه  از  ل و ود  کان د ضات ا ه  ی  ر ل د جاد  ور  ا ان  زودی   وزش  ک عاو آ  

س   ی www.law-training.irآ    .وداھم 

ی ت  و د  ر نا د یا ما ل   ما ور   ر  را رم   ضات  مام  ور از  ذ و    ابا  ا ت «ود ا و ام 
راک ما» ا ق  ده و از  ل  تکر  ی     ٠٢١ - ٨٨٩١٩٤١٨      ا شا ظ و یا   یابان حا ر –  ر  کاه ا وی  د ماره –ا رو مان  وه ٣ سا  

ه   ندضا ما ی .ارسال  عا   ون اهّلل 
  

  

  
  
  
  
  
الم * ورت ا رم   بان  خا ر و آسان   ی  ر ور د ل ع   ی ،  رو ت ا ی  شا ی  ل ه  پ ن ه ما و ری آ د ه  ت  د ارسالا  د  و   .ا 
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  1347قانون نوسازی و عمران شهری مصوب) 19 (ۀقانون اصالح ماد  .1
ــ بـه شـرح زیـر     1347قانون نوسازی و عمران شـهری ـ مـصوب   ) 19 (ۀماده واحده ـ ماد 

  :شود اصالح می
تمام یا قـسمتی  ) صیلیجامع ـ تف (ـ هرگاه در نتیجه اجراء طرحهای مصوب شهری 19 ۀماد

از معابر عمومی به صورت متروک درآیـد و در مالکیـت اوقـاف و اشـخاص حقیقـی و حقـوقی                 
بود و چنانچه شهرداری قصد فروش آن را داشـته           نباشد، آن قسمت متعلق به شهرداری خواهد      

د، باشد مشروط به این که آن مقدار زمین قابلیت صدور جواز و استفاده مـستقل را نداشـته باشـ          
مالک ملک مجاور در خرید آن با قیمت کارشناسی روز با تـرک تـشریفات مزایـده حـق تقـدم                     
خواهدداشت و در صورتی که ملک یادشده در مجاورت امالک متعدد و با مالکین متعـدد باشـد                  

  .شود تشریفات مزایده بین آنها برگزار می
وسط وزارت کشور تهیه و به ای است که ت نامه تبصره ـ نحوه اجراء این ماده به موجب آئین 

  .رسد تصویب هیأت وزیران می
شنبه مورخ هشتم دی ماه یکهـزار         قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه          

 بـه تأییـد     23/10/1388و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسالمی تصویب و در تاریخ              
  .شورای نگهبان رسید

  )6/11/1388 مورخ 18908 رسمی شمارۀ ۀروزنام(
  

قانون موافقتنامه همکاری بین دولت جمهوری اسالمی ایران و دولت جمهوری اسالمی             .2
  یافته و تروریزم افغانستان در عرصه مبارزه با موادمخدر،جرایم سازمان

ماده واحده ـ موافقتنامه همکاری بین دولت جمهوری اسـالمی ایـران و دولـت جمهـوری      
یافته و تروریزم مشتمل بر یـک         ه با موادمخدر، جرائم سازمان    اسالمی افغانستان در عرصه مبارز    

  .شود شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد داده می مقدمه و یازده ماده به
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م سم ن ا   اهّلل ا
در د و بارزه با  تان    غا ی ا ال وری ا ان و دو  ی ا ال وری ا کاری  دو  نا  او سا س ، ھ

م سازمان ه و  ا میا   ور
  مقدمه 

دولت جمهوری اسالمی ایران و دولت جمهوری اسالمی افغانستان که از این پس طـرفین               
  :شوند با عنایت به متعاهد نامیده می

  .ـ روابط دوستانه موجود میان دو کشور و مشترکات تاریخی، فرهنگی
ر زمینه مسائل مبـارزه بـا موادمخـدر،         المللی د   های دوجانبه و بین     ـ اهمیت توسعه همکاری   

  .یافته فراملّی و تروریزم جرایم سازمان
 1335مـورخ   ) مرزبانـان (ـ قراردادهای بین دو کشور ازجمله قـرارداد کمیـساران سـرحدی             

  . میالدی1956شمسی برابر با  هجری
  . ـ منافع متقابل در جهت تأمین امنیت ملی دو کشور و رفاه و آسایش دو ملت

یافته، تروریـزم و حمـل و نقـل            ها در جهت مبارزه با جرایم سازمان         توسعه همکاری  ـ لزوم 
غیرقانونی مواد مخدر و به ویژه با عنایت به مفاد معاهده واحد مربـوط بـه مـواد مخـدر مـورخ                      

 1349گـردان مـصوب        مـیالدی، کنوانـسیون مـواد روان       1961 هجری شمسی برابر بـا       1340
متحد برای مبارزه با مواد مخدر        یالدی و کنوانسیون سازمان ملل     م 1971شمسی برابر با      هجری

 میالدی برمبناء احترام به حـق   1988 هجری شمسی برابر     1367و داروهای روانگردان مصوب     
حاکمیت ملّی، تمامیت ارضی، قانونی و مقررات ملی، عدم مداخلـه در امـور داخلـی یکـدیگر و                   

  :های زیر توافق نمودند  کشور، در زمینههمچنین رعایت و حمایت از حقوق اتباع دو
  های همکاری ـ زمینه1ماده

  :نمایند های زیر همکاری می طرفین متعاهد در زمینه



 17 /ن مصوب مجلس شورای اسالمیقوانی: بخش اول
 

 

ـ مبارزه با عرضه، تولید، ذخیره، توزیع، حمل، مبادله، تجارت، قاچاق و سوءاسـتفاده  1الف ـ  
  .از موادمخدر و مواد شیمیایی مورد استفاده در تولید موادمخدر

  .المللی مربوط های بین ـ پیشگیری از اعتیاد در چارچوب اصول و مقررات کنوانسیون2  
  .مخدر کنی تولید و نابودی منابع تهیۀ مواد ـ انجام اقدامات هماهنگ در جهت ریشه3
  .ـ پیشگیری و مبارزه با قاچاق کاال، اموال و اشیاء فرهنگی و تاریخی4
ادار دولتی، اسناد مسافرتی، پول، کارتهای اعتبـاری   ـ پیشگیری و مقابله با جعل اوراق به 5

  .و دیگر اسناد با ارزش
برداری از درآمدها و   ـ مبارزه با فعالیتهای اقتصادی غیرقانونی از قبیل تطهیر پول و بهره 6 

  .کاری سودهای مالی ناشی از فعالیتهای یادشده و فریب
  .منفجره ـ مبارزه با قاچاق سالح، مهمات و مواد7
  .ـ جلوگیری از فعالیتهای غیرمجاز سرحدی و ترددهای غیرمجاز 8
یافته در خـاک هـر یـک از طـرفین             ـ مقابله با هرگونه فعالیت تروریستی و جرایم سازمان        9
  .متعاهد
ـ پیشگیری و مقابله با قاچاق انسان به ویـژه مـوارد مربـوط بـه سوءاسـتفاده از زنـان و                      10
  .کودکان
ای و سایر جرایمی که با استفاده از وسایل مخـابراتی             رایم رایانه ـ پیشگیری و مقابله با ج     11

  .گیرد و ارتباطی دیگر صورت می
  .ـ اداره و تجهیز سرحد1ب ـ 

  ).اینترپل(الملل  ـ تقویت همکاری پلیس بین2
  .ـ ارتقاء سطح کیفی فعالیت پلیس3

  های همکاری ـ روش2ماده
ایـن موافقتنامـه حـسب      ) 1( در مـاده     هریک از طرفین متعاهد بـرای اجـراء مـوارد منـدرج           

  :کرد درخواست طرف متعاهد دیگر و یا بنا بر ابتکار خود اقدامات زیر را اتخاذ خواهد
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یافتـه فراملّـی مـشارکت دارنـد و ارائـه             ـ شناسایی گروهها و افرادی که در جرایم سازمان        1
  .اطالعات ضروری مربوط، به طرف متعاهد دیگر

یافته فراملّی و روشهای جلوگیری       د اشکال مختلف جرایم سازمان    ـ تبادل اطالعات در مور    2
  .از آنها و همچنین درباره تجهیزات و فعالیتهای گروهی تروریستی

ـ تبادل کارشناس و متخصص جهت توسعه همکاریهـای دوجانبـه بـرای پیـشگیری از                3  
  .یافته، اعمال تروریستی و قاچاق مواد مخدر جرایم سازمان

عات در مورد قوانین راجع به پیشگیری و مبـارزه بـا جـرایم منـدرج در ایـن                   ـ مبادله اطال  4
  .موافقتنامه

پلیس و سـایر دسـتگاههای    آموزشی الزم برای کارشناسان، نیروهای های  ـ برگزاری دوره 5
  .ربط هریک از طرفین متعاهد، بنا به تقاضا و در چهارچوب توافقهای جداگانه ذی

ات در زمینه تقویت اداره سـرحدات ازجملـه از طریـق تجهیـز      ـ تبادل اطالعات و تجربی 6
  .های سرحدی و دیدارهای منظم و مستمر کمیساران سرحدی پایانه
  .های مشترک سرحدی ـ انجام اقدامات الزم جهت تعمیر و بازسازی میله7
  . ـ تبادل اطالعات و تجربیات در زمینه کنترل تردد از سرحدات8
ه انواع جدید مواد مخدر، مواد شـیمیایی و همچنـین مـسیرهای             ـ تبادل اطالعات در زمین    9

  .مورداستفاده برای قاچاق مواد مخدر
ـ تبادل تجربیات در مورد استفاده از روشهای جدید کشف، بازرسی و ضبط موادمخـدر و                10

 داروهای روانگردان و روشهای تعلیم و استفاده از وسایل فنّی و سگ در عملیات مبارزه با مـواد                 
  .رمخد

ـ مبادله تجربیات در زمینه سازماندهی، اداره، تعلیم و آمـوزش نیروهـای خـود در سـایر                  11
  .های مرتبط با این موافقتنامه زمینه

ـ تبادل اطالعات در زمینه اتباع هر یک از دو طرف متعاهد که در قلمـرو طـرف دیگـر                    12
  .اند مرتکب جرم شده و بازداشت شده

  . در زمینه کشف جرایمـ انجام تحقیقات علمی مشترک13
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هـای نـوین    ـ اعزام محصلین پلیس و تبادل اساتید برای آموزش در زمینه فنون و شـیوه   14
کشف علمی جرایم به هریک از طرفین متعاهد بنابر تقاضای طرف متعاهد دیگر در چهـارچوب                

  .توافقهای رسمی جداگانه
ی مـورد عالقـه دو طـرف        ـ مبادله نشریات و نتایج تحقیقات در بخشهای مختلف امنیتـ          15
  .متعاهد
  ـ مبارزه با اعمال تروریستی3ماده

طرفین متعاهد برای پیشگیری و سرکوب فعالیتهـای گروههـای تروریـستی کـه براسـاس                
الملل مربوطه که دو طـرف        قوانین و مقررات داخلی هر دو طرف متعاهد و یا کنوانسیونهای بین           

ود، در صورتی که این جرایم نسبت به اتباع یـا           ش  متعاهد در آن عضویت دارند، جرم شناخته می       
  :کنند امنیت هر یک از طرفهای متعاهد واقع شود در موارد زیر با یکدیگر همکاری می

عملکرد گروههای تروریـستی و       های  ـ مبادله اطالعات درخصوص استفاده از وسایل و شیوه        
  .جرایم ارتکابی از سوی آنها

ربط دو کشور برای شناسایی و تعقیـب افـراد مـسؤول             ـ توسعه همکاریهای سازمانهای ذی    
ای که از سوی قوانین ملی دو کـشور جـرم شـناخته شـده اسـت، عـالوه بـر                       اقدامات مجرمانه 

  .گیرد صورت می) اینترپل(الملل  همکاریهایی که در چارچوب پلیس بین
  ـ موارد امتناع از همکاری4ماده

تمامی یا بخشی از درخواست طـرف متعاهـد         هریک از طرفهای متعاهد حق امتناع از اجراء         
  :دارد دیگر را در موارد زیر برای خود محفوظ می

  .شونده ـ در صورت به مخاطره افتادن حاکمیت و امنیت ملّی طرف درخواست
  .عمومی و منافع ملّی افتادن یا مورد تهدید قرارگرفتن نظم و امنیت مخاطره ـ در صورت به

  .شونده  ملّی و محلی طرف درخواستـ در صورت تعارض با قوانین 
شـونده یـا      متعاهد درخواست   ـ در صورت اخالل در تحقیق یا محاکمه جاری در قلمرو طرف           

االجـراء صـادره از سـوی محـاکم طـرف متعاهـد               نادیده گرفتن اعتبار تصمیمات قـضائی الزم      
  .شونده درخواست
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راء درخواسـتهای مزبـور از   شونده باید دالیـل امتنـاع خـود را از اجـ          طرف متعاهد درخواست  
ایـن موافقتنامـه بـه اطـالع طـرف          ) 8(طریق مجاری دیپلماتیک یا مرجع تماس موضوع ماده         

  .کننده برساند متعاهد درخواست
  برداری از اطالعات و اسناد بندی و بهره  ـ طبقه5ماده

انـه  اطالعات و اسناد مبادله شده بین طرفین متعاهد در چهـارچوب ایـن موافقتنامـه، محرم               
 شـده مـورد     شونده و برای منظور تعیین      باشد و تنها با رعایت شرایط طرف متعاهد درخواست          می

گونه اسناد و اطالعات فقط در صورت کسب موافقـت قبلـی، کتبـی و               گیرد این   استفاده قرار می  
در هر صورت اطالعات اسـناد ارائـه       . گیرد  کننده در اختیار طرف ثالث قرار می        رسمی طرف ارائه  

ه به وسیله کشور گیرنده، طبق قوانین و مقررات جاری آن مـورد حفاظـت و مراقبـت قـرار                    شد
  .گیرد می

  ها  ـ هزینه6ماده
های آموزشی و یا خرید       در صورت درخواست هر یک از طرفین متعاهد جهت برگزاری دوره          

هـای    ههرگونه تجهیزات امنیتی و سایر درخواستهایی که در برگیرنده هزینه مالی باشـد، هزینـ              
  .شود بینی می مربوط و نحوه پرداخت آن با توافق طرفین متعاهد پیش

  ـ کارگروه مشترک7ماده
و متشکل از   ) داخله(طرفین متعاهد موافقت نمودند کارگروهی به ریاست معاون وزیر کشور           

بـار و یـا    تعداد مساوی از نمایندگان هر یک از دو طـرف متعاهـد تـشکیل شـود و سـالی یـک                  
براساس توافق طرفین متعاهد و یا به درخواست یکی از آنها به طور متنـاوب در هـر                  عنداللزوم  

  .یک از دو کشور تشکیل جلسه دهد
  :وظایف کارگروه به قرار زیر خواهدبود

  .الف ـ نظارت بر حُسن اجراء این موافقتنامه
ه حـادث  حل برای کلیه مسائلی که ممکن است در جریان اجراء این موافقتنامـ  ب ـ ارائه راه 

  .شود
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ایـن  ) 11(ج ـ بررسی هرگونه تغییر یا اصالح ایـن موافقتنامـه کـه بـا رعایـت مفـاد مـاده         
  .گردد االجراء می موافقتنامه الزم

  .کارشناسی فرعی تشکیل دهد تواند متناسب با موضوع، کارگروههای مشترک می  گروه کار
   ـ مقامات صالحیتدار و چگونگی ارتباط8ماده

  :ؤول اجرای این موافقتنامه در دو کشور عبارتند ازهای مس  سازمان
  وزارت کشور: الف ـ از سوی جمهوری اسالمی ایران

  وزارت داخله: ب ـ از سوی جمهوری اسالمی افغانستان
هر یک از طرفهای متعاهد، مرجع تماسی را که دارای اختیارات الزم جهت ارتباط مـستقیم                

راء همکاریهای مـذکور در ایـن موافقتنامـه باشـد، از        با طرف دیگر برای تسهیل و تسریع در اج        
  .نماید طریق مجاری دیپلماتیک به صورت کتبی به طرف متعاهد دیگر معرفی می

  ـ حل و فصل اختالفات9ماده
طرفهای متعاهد هرگونه اختالف در تفسیر یا اجراء این موافقتنامـه را بـا مـذاکره دوسـتانه،                  

این موافقتنامه حل   ) 7( یا کارگروه مشترک موضوع ماده       مشاوره از طریق مجاری دیپلماتیک و     
  .نمایند و فصل می

  ها ـ ارتباط با سایر موافقتنامه10ماده
المللـی دو یـا       های بـین    ای به اجراء تعهدات ناشی از سایر موافقتنامه         این موافقـتنامه خدشه  

  .یدنما چندجانبه که به امضاء و تصویب دو طرف متعاهد رسیده است، وارد نمی
  ـ اعتبار موافقتنامه11ماده

این موافقتنامه از تاریخ آخرین اطالعیه هر یک از طرفهای متعاهد به طرف متعاهـد دیگـر                 
االجـراء شـدن ایـن        مبنی بر این که اقدامات الزم را طبق قوانین و مقـررات خـود دربـاره الزم                

بـار ایـن موافقتنامـه      شـود مـدت اعت      موافقتنامه به عمل آورده است به موقع اجراء گـذارده مـی           
نامحدود است مگر آن که هرکدام از طرفین متعاهد تمایل خود را مبنی بر پایان دادن به اعتبار                  
این موافقتنامه به صورت کتبی به طرف متعاهد دیگر اعالم کند که در این صـورت خاتمـه آن                   

  .گردد شش ماه پس از اعالم به طرف دیگر عملی می
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های ارائـه شـده از سـوی هـر            افقتنامه تأثیری بر اجراء درخواست    انقضاء مدت اعتبار این مو    
  .یک از دو طرف متعاهد در چهارچوب این موافقتنامه تا پایان مدت اعتبار آن ندارد

 هجـری شمـسی   23/5/1386این موافقتنامه مشتمل بر یازده ماده در شهر کابل بـه تـاریخ            
 زبان دری ـ فارسی که هر دو نـسخه    میالدی در دو نسخه اصلی به2007 آگوست 14برابر با 

  .                                                                 از اعتبار یکسان برخوردار هستند، تنظیم گردید
  از طرف جمهوری اسالمی ایران       از طرف جمهوری اسالمی افغانستان

  رار احمدمقبل         منوچهر متکی                             ض
           وزیر امورخارجه                             وزیر امور داخله

  و رئیس کمیسیون مشترک
  همکاریهای دو کشور

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمـه و یـازده مـاده در                   
شتاد و هشت مجلس شورای     ماه یکهزار و سیصد و ه       شنبه مورخ هشتم دی     جلسه علنی روز سه   

  . به تأیید شورای نگهبان رسید23/10/1388اسالمی تصویب و در تاریخ 
  )6/11/1388 مورخ 18908 رسمی شمارۀ ۀروزنام(

  
قانون موافقتنامه همکاریهـای امنیتـی میـان دولـت جمهـوری اسـالمی ایـران و دولـت                  .3

  پادشاهی بحرین
ان دولت جمهوری اسـالمی ایـران و دولـت    ماده واحده ـ موافقتنامه همکاریهای امنیتی می 

پادشاهی بحرین، مشتمل بر یک مقدمه و نه ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد                 
  .شود داده می
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ن سم م اهّلل ا   ا
ن ی  ان و دو پادشا ی ا ال وری ا یان دو  ی  ھای ا کار نا  سو ھ   ا

  
  مقدمه

المی ایران و دولت پادشاهی بحـرین کـه از ایـن پـس طـرفین نامیـده                  دولت جمهوری اس  
ها و با عنایت به      شوند با عالقمندی به تقویت روابط دوجانبه میان دو کشور در تمامی زمینه             می

روابط دوستـانه و برادرانه اسالمی مبتنی بر اصول احـترام متقابـل، حُـسن همــجواری، عـدم                 
 با احترام به حق حاکمیـت ملـی و تمامیـت ارضـی هریـک از                 دخالت در امور داخلی یکدیگر و     

المللـی طـرفین و در چهـارچوب اصـول حقـوق             طرفین، رعایت قوانین داخلی و تعهـدات بـین        
الملل و باتوجه به اهمیت مسائل امنیتی و با اعتقاد به ضرورت برقـراری همکـاری امنیتـی                   بین

  :یر دارد، در موارد ذیل توافق نمودندمیان دو کشور که بر تحکیم ثبات و امنیت منطقه تأث
  های همکاری ـ زمینه1ماده 

  :های زیر همکاری خواهند نمود طرفین در زمینه
ـ مبارزه با تهیه، تولید، انباشت، توزیع، واردات و صادرات، حمل، مبادله و مصرف غیرمجاز               1

ز اعتیـاد، درمـان و   گردان و مواد شیمیایی مرتبط بـا آن، پیـشگیری ا         مواد مخدر، داروهای روان   
  .المللی مربوط بازپروری معتادان به مواد مخدر در چهارچوب اصول کنوانسیونهای بین

ـ پیشگیری و مبارزه با قاچاق کاال و انسان، سرقت تولیـدات فکـری و فرهنگـی، امـوال                   2     
 اسـناد   منقول و آثار تاریخی و فرهنگی، مبارزه با فعالیتهای اقتصادی غیرقانونی از قبیـل جعـل               

های اعتباری، مدارک مسافرتی و اسناد ارزشمند دیگـر، پولـشویی و توقیـف               دولتی، پول، کارت  
  .درآمدها و سودهای مالی ناشی از فعالیتهای یاد شده و مصادره آنها

ـ مبارزه با ساخت، توزیع، انباشـت، واردات و صـادرات، حمـل و مبادلـه غیرقـانونی مـواد                    3
  .منفجره، اسلحه و مهمات

  . مبارزه با فعالیتهای خصمانه در سرزمین طرفین علیه امنیت ملی طرف مقابلـ4
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 ـ پیشگیری و جلوگیری از سفر و تردد غیرقانونی اتباع هریک از دو کـشور و کـشورهای    5
  .ثالث به کشور طرف مقابل

  .یافته  ـ پیشگیری و مبارزه با جرایم سازمان6
  .یستـ پیشگیری و مبارزه با جرایم علیه محیط ز7
  . ـ مبارزه با جرایم دزدی دریایی8
  .ـ عملیات نجات دریایی و رویارویی با بالیای ناشی از حوادث طبیعی9

  ـ روشهای همکاری2ماده
عمـل   ، اقـدامات ذیـل بـه      )1(های یاد شده در ماده       طرفین در چهارچوب همکاری در زمینه     

  :آورند می
در مـاده قبـل و افـراد و گروههـای           ـ تبادل اطالعات مربوط به مرتکبین جـرایم مـذکور           1

  .مرتکب جرایم سازمان یافته و تروریسم
های فعالیت و سـاختارهای مرتکبـان جـرایم          ـ تبادل اطالعات و تجربیات مربوط به شیوه       2

  .یافته و تروریسم و روشهای مبارزه با این جرایم سازمان
  .یتی عنداللزومهای مختلف امن ـ تبادل و اعزام کارشناسان و متخصصان در زمینه3
آموزشی جهت افراد پلیس بر اساس درخواست هریک از طـرفین بـه              های ـ برگزاری دوره  4

  .های الزم در دستگاه پلیس منظور ارتقاء کیفیت و شیوه
های کـاری مـشترک در زمینـه تحقیــقات علمـی مربـوط بـه          ـ تشـکیل و مبادله گروه 5
  .شناسی و کشف جرایم جرم

 خصوص تکنیکها، تجهیزات و وسایلی کـه در هریـک از دو کـشور     ـ تبادل اطالعات در 6
  .شود جهت مبارزه با جرایم و کشف آنها ساخته می

ـــ بازدیــدهای متقابــل میــان کارشناســان خطــوط تولیــد تجهیــزات امنیتــی و پــذیرش  7
) 5(درخواستهای طرفین در خصوص تولید یا خرید این لوازم با رعایت مقررات یاد شده در ماده                 

  . موافقتنامهاین
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 ـ هماهنگی و مشورت برای اتخـاذ تـصمیمات مـشترک در خـصوص مبـارزه بـا جـرایم         8
  .سازمان یافته در دو کشور

  .ـ تبادل تجربیات در زمینه رویارویی با بالیای طبیعی و کاهش زیانهای ناشی از آن9
  .ـ تبادل اطالعات در خصوص مرتکبان جرایم از اتباع دو کشور در کشور مقابل10
ـ اعزام متقابل کارشناسان، اساتید و دانشجویان مؤسسات آموزش پلیـسی و امنیتـی بـه                11

ها و تکنیکهای نوین کشف جرایم، بر اساس پروتکلی که طـرفین در ایـن                منظور آموزش شیوه  
  .زمینه به امضاء خواهند رساند

هـای  هـای مبـارزه بـا موادمخـدر و دارو          ـ تبادل اطالعات و تجربیات در خصوص روش       12
گردان، فنĤوری پیشرفته و جدید تجهیزات مبارزه، پیشگیری از اعتیاد و معالجه و بازپروری               روان

  .معتادان
هـای امنیتـی کـه طـرفین تعیـین       ـ تبادل نشریات و نتـایج تحقیقـات علمـی در زمینـه       13

  .نمایند می
خاک طرف  ـ اعالم متقابل مراتب اجراء طرحهای امنیتی ویژه اتباع هریک از طرفین در              14

  .مقابل، از طریق مجاری دیپلماتیک و مرجع تماس
ـــ اعــالم متقابــل هریــک از طــرفین در مــورد زمــان و مکــان برگــزاری کنفرانــسها و 15

گـردد و نیـز      های امنیتی در دو کشور برگزار می       های علمی و تخصصی که در زمینه       گردهمایی
  .نمودن فرصتهای الزم جهت مشارکت در آنها  فراهم

منظور تسهیل   طرفین، به ) اینترپل(المللی پلیسی جنایی     گیری از شعبه سازمان بین     رهـ به 16
های همکاری منـدرج در ایـن موافقتنامـه در مواقـع             و تسریع در اجراء اقدامات مربوط به زمینه       

  .لزوم
ـ همکاری در جهت انعقاد قرارداد استرداد مجرمین بین دو کشور بر اساس قوانین جاری               17

  .دو کشور
  مشترک) کمیته(ـ کارگروه 3ماده 
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مشترک به ریاست وزراء کشور و نماینـدگان        ) ای کمیته(طرفین اقدام به تشکیل کارگروهی      
نمایند که به صورت متناوب و با هدف نظارت بر حُسن اجراء مقررات ایـن موافقتنامـه،                  آنها می 

شورت در خـصوص  فعال نمودن همکاریهای توافق شده و تعیـین روشـهای اجرائـی آنهـا و مـ           
به طور متناوب هر دو سال یک بـار     ) کمیته(نمایند این کارگروه     مسائل جدید تشکیل جلسه می    

و یا عنداللزوم بر اساس توافق طرفین و یا درخواست یکی از آنها، در یکی از دو کشور تـشکیل                    
  .شود می

  ـ مسؤول اجراء این موافقتنامه و مرجع تماس4ماده
. باشـند   هریک از دو کشور مسؤول اجراء مفاد ایـن موافقتنامـه مـی             های کشور در   وزارتخانه

طرفین هریک مرجع تماسی را که بتواند ارتباط مـستقیم را بـرای تـسهیل و تـسریع در اجـراء                     
همکاریهای موردنظر در این موافقتنامه فراهم کند، از طریق مجاری دیپلماتیک به طرف دیگـر         

  .نمایند معرفی می
  ی مالیها  ـ هزینه5ماده 

دربرگیرنـده  ) بر اساس مفاد این موافقتنامـه     (ـ در صورتی که درخواست هریک از طرفین         1
شـود و کـارگروه      هـا مـی    کننده متحمل ایـن هزینـه       هرگونه هزینه مالی باشد، طرف درخواست     

  .باشد ها و شیوه پرداخت آنها می مشترک مسؤول تعیین میزان این هزینه) کمیته(
جهـت برگـزاری    ) براساس مقررات این موافقتنامـه    (یک از طرفین    ـ در صورت تمایل هر    2 
های آموزشی و غیره توسط طرف مقابل و یـا خریـد هرگونـه تجهیـزات امنیتـی، قـرارداد                     دوره

های مربوطه نحوه پرداخـت آن       شود که به موجب آن هزینه      ای میان طرفین تنظیم می     جداگانه
  .گردد مشخص می

  رخواست ـ خودداری از اجراء د6 ماده
هریک از طرفین حق امتناع از اجراء درخواست طرف مقابل را در صورتی که موارد ذیل بـر                  

  :آن مترتب باشد، خواهد داشت
دار نمودن حاکمیت کشور درخواست شونده یا اخالل در منافع یا امنیت ملـی آن،                ـ خدشه 1

  .المللی یا قوانین و مقررات جاری، یا نظم عمومی آن یا تعهدات دوجانبه و بین
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االجـراء صـادره از      ـ اخالل در جریان دادرسی و یا نادیده گرفتن اعتبار احکام قضائی الزم            2
  .سوی دادگاههای دولت درخواست شونده

دولت درخواست شونده باید دالیل امتنـاع خـود از اجـراء درخواسـت را از طریـق مجـاری                    
  .اندکننده برس دیپلماتیک یا مرجع تماس به اطالع دولت درخواست

  ـ اختالف در تفسیر7ماده 
وگو  هرگونه اختالف میان طرفین در خصوص اجراء یا تفسیر این موافقتنامه به صورت گفت             

مـشترک حـل و فـصل       ) کمیتـه (و تفاهم دوستانه از طریق مجاری دیپلماتیک و یـا کـارگروه             
  .شود می

   ـ اجراء موافقتنامه8ماده 
رسـد و    اسی جاری در دو کشور بـه تـصویب مـی          این موافقتنامه بر اساس مقررات قانون اس      

مـدت پنــج سـال       روز پس از مبادله اسناد مصوب یادشده از طریق مجاری دیپلماتیـک بـه               سی
االجراء خواهد بود در صورت عدم اعالم یکی از طرفین به طرف مـقابل مبنی بر تمایل به                  الزم

ر، این موافقتنامـه خـود بـه خـود          خاتمه دادن آن، در مدتی حداقل شش ماه از پایان زمان اعتبا           
  .گردد برای مدت مشابه تمدید می

درخواست پایان اعتبار مانع از اجراء درخواستهای ارائه شده از سوی دو طرف تا پایان مـدت      
  .گردد اعتبار موافقتنامه نمی

  ـ مقررات عمومی9ماده 
 ایـن   ـ طرفین امکان توافق جهـت اصـالح و یـا اضـافه نمـودن ضـمایم دیگـری را بـه                     1

بـودن   االجراء موافقتنامه، ازطریق تبادل یادداشت از مجاری دیپلماتیک داشته و درخصوص الزم          
  .گردد آن نیز، مقررات یاد شده در ماده قبل رعایت می

گونه تأثیری بر تعهدات هریک از طرفین در خصوص اجـراء            ـ مقررات این موافقتنامه هیچ    2
  .المللی نخواهد داشت ه و بینهای دوجانبه، چندجانب تمامی موافقتنامه

 ـ طرفین بر اساس مقررات ایـن موافقتنامـه بـه قـوانین و ضـوابط جـاری دو کـشور در         3
  .نمایند های مندرج در این موافقتنامه تبادل اطالعات می زمینه
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ـ هریک از طرفین محرمانه بودن اطالعات، اسـناد، تجهیـزات و اشـیائی را کـه یکـی از                    4
نماید مـشروط     موافقتنامه به طرف مقابل ارائه خواهد نمود تضمین می         طرفی در چهارچوب این   

عـالوه بـر ایـن هـیچ یـک از           . بر این که استفاده از آنها در چهارچوب هدف تعیین شده باشـد            
طرفین موارد ارائه شده را بدون کسب موافقت قبلی طرف مقابل در اختیـار طـرف ثالـث قـرار                    

  .دهد نمی
 هجـری شمـسی برابـر بـا         1387هران در تـاریخ پـنجم دی مـاه           این موافقتنامه در شهر ت    

 2008بیـست و پـنجم دسـامبر        ( هجـری قمـری      1429الحرام سـال     حجه و ششم ذی   1ییست
در نه ماده و دو نسخه اصلی به زبانهای فارسی، عربی و انگلیسی که از اعتبار یکسان                 ) میالدی

تالف در تفسیر مفـاد ایـن موافقتنامـه،         درصورت بروز هرگونه اخ   . باشند، امضاء شد   برخوردار می 
  .متن انگلیسی مالک عمل خواهد بود

  
  از طرف دولت جمهوری اسالمی ایران       از طرف دولت پادشاهی بحرین

  خلیفه               منوچهر متکی                  خالد بن احمد بن محمد آل
               وزیر خارجه             وزیر امورخارجه                        

 قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه، شـامل مقدمـه و نـه مـاده در                    
شنبه مورخ هشتم دیماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شـورای               جلسه علنی روز سه   

  . به تأیید شورای نگهبان رسید23/10/1388اسالمی تصویب و در تاریخ 
  )6/11/1388 مورخ 18908 شمارۀ  رسمیۀروزنام(

  
  ها  قانون هدفمند کردن یارانه .4

  :ـ دولت مکلف است با رعایت این قانون قیمت حاملهای انرژی را اصالح کند1 ۀماد

                                                 
  .صحیح است» بیست«رسد  به نظر می.  1
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الف ـ قیمت فروش داخلی بنزین، نفت گاز، نفت کـوره، نفـت سـفید و گـاز مـایع و سـایر        
شـامل حمـل و نقـل،       (هـای مترتـب      نهمشتقات نفت، با لحاظ کیفیت حاملها و با احتساب هزی         

به تدریج تا پایان برنامـه پنجـساله پـنجم توسـعه اقتـصادی،              ) توزیع، مالیات و عوارض قانونی    
قیمـت تحویـل روی   %) 90(اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران کمتـر از نـود درصـد              

  .فارس نباشد در خلیج) فوب(کشتی 
ازی به پاالیشگاههای داخلی نـودوپنج درصـد   تبصره ـ قیمت فروش نفت خام و میعانات گ 

هـا   شود و قیمت خرید فـرآورده      فارس تعیین می    خلیج) فوب(قیمت تحویل روی کشتی     %) 95(
  .گردد متناسب با قیمت مذکور تعیین می

ای تعیین شود که به تدریج تـا پایـان    ب ـ میانگین قیمت فروش داخلی گاز طبیعی به گونه 
ادی، اجتماعی و فرهنگی جمهـوری اسـالمی ایـران، معـادل حـداقل              برنامه پنجم توسعه اقتص   

هـای انتقـال،     متوسط قیمت گاز طبیعی صادراتی پس از کـسر هزینـه          %) 75(هفتادوپنج درصد   
  .مالیات و عوارض شود

گـذاری، قیمـت خـوراک واحـدهای صـنعتی، پاالیـشی و        تبصره ـ جهت تـشویق سـرمایه   
ز تصویب این قانون هر متر مکعب حداکثر شـصت          پتروشیمی برای مدت حداقل ده سال پس ا       

تعیـین  ) بـدون هزینـه انتقـال     (فـارس     قیمت سبد صادراتی در مبدأ خلـیج      %) 65(و پنج درصد    
  .گردد می

ای تعیین شود که به تدریج تـا پایـان برنامـه     گونه ج ـ میانگین قیمت فروش داخلی برق به 
مهوری اسـالمی ایـران معـادل قیمـت         پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ج       

  .تمام شده آن باشد
های تبدیل انرژی، انتقـال و توزیـع و هزینـه     تبصره ـ قیمت تمام شده برق، مجموع هزینه 

نیروگاههـای کـشور و رعایـت اسـتانداردها         %) 38(سوخت با بازده حداقل سی و هشت درصـد          
روگاههای کشور افزوده شـود بـه       به بازده نی  %) 1(شود و هرساله حداقل یک درصد        محاسبه می 

برسـد و  %) 45(طوری که تا پنج سال از زمان اجراء این قانون بـه بـازده چهـل و پـنج درصـد           
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های انتقال و توزیع تا پایـان برنامـه پنجـساله پـنجم توسـعه اقتـصادی،                  همچنین تلفات شبکه  
  .کاهش یابد%) 14(اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران به چهارده درصد 

دولت مکلف است با تشکیل کار گروهی مرکب از کارشناسان دولتی و غیردولتی نسبت بـه                
کنندگان آن از نظر میزان تلفات، اقدام نمـوده          بندی تولیدکنندگان برق از نظر بازده و توزیع        رتبه

  .و سیاستهای تشویقی و حمایتی مناسب را اتخاذ نماید
ی، دولـت مجـاز اسـت بـا لحـاظ منـاطق             ـ در خصوص قیمتهای برق و گاز طبیعـ        1تبصره

  .جغرافیایی، نوع، میزان و زمان مصرف قیمتهای ترجیحی را اعمال کند
شرکتهای آب، برق و گاز موظفند در مواردی که از یک انشعاب چندین خانواده یا مـشترک                 

ر و  کردن کنتور باشد، تنها با اخذ هزینـه کنتـو           کنند، در صورتی که امکان اضافه      برداری می  بهره
نصب آن نسبت به افزایش تعداد کنتورها اقدام نمایند و در صورتی کـه امکـان اضـافه کـردن                    

  .برداران افزایش دهند کنتور نباشد مشترکین را به تعداد بهره
ـ قیمت حاملهای انرژی برای پس از سال پایه بر اسـاس قیمـت ارز منظورشـده در      2تبصره

  .گردد بودجه ساالنه تعیین می
ای تعیین گردد که بـرای مـدت یـک             متهای سال پایه اجراء این قانون به گونه       ـ قی 3تبصره

ریال و حـداکثر مبلـغ دویـست        ) 100,000,000,000,000(سال حداقل مبلغ یکصدهزار میلیارد      
  .ریال درآمد به دست آید) 200,000,000,000,000(هزار میلیارد 

ای حاملهای انرژی بر اقتصاد ملی      ـ دولت مجاز است برای مدیریت آثار نوسان قیمته        2ماده
قیمت تحویل در روی کـشتی      %) 25(قیمت این حاملها را در صورتی که تا بیست و پنج درصد             

التفـاوت و    کننده از طریق اخذ مابه     فارس نوسان کند بدون تغییرقیمت برای مصرف       خلیج) فوب(
زار حاملهای انـرژی در بودجـه   یا پرداخت یارانه اقدام نماید و مبالغ مذکور را در حساب تنظیم با      

  .سنواتی منظور کند
شود، در قیمت تجدیـدنظر     %) 25(در صورتی که نوسان قیمتها بیش از بیست و پنج درصد            

  .خواهد نمود
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آوری و دفـع     ـ دولت مجاز است، بـا رعایـت ایـن قـانون قیمـت آب و کـارمزد جمـع                   3ماده
  .فاضالب را تعیین کند

ارف مختلف با توجه به کیفیت و نحوه استحصال آن در الف ـ میانگین قیمت آب برای مص 
ای تعیین شود که به تدریج تا پایـان برنامـه پنجـساله پـنجم توسـعه اقتـصادی،           کشور به گونه  

  .اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران معادل قیمت تمام شده آن باشد
هـای تـأمین،     ینـه ـ دولت مکلف است قیمت تمام شده آب را با در نظر گـرفتن هز              1تبصره

  .انتقال و توزیع با رعایت بازده تعیین کند
ـ تعیین قیمت ترجیحـی و پلکـانی بـرای مـصارف مختلـف آب بـا لحـاظ منـاطق                  2تبصره

  .جغرافیایی، نوع و میزان مصرف مجاز خواهد بود
هـای نگهـداری و    آوری و دفع فاضالب بر اساس مجموع هزینـه  ب ـ کارمزد خدمات جمع 

که پس از کسر ارزش ذاتـی فاضـالب تحـویلی و کمکهـای دولـت در بودجـه                   برداری شب  بهره
  .گردد تعیین می) مربوط به سیاستهای تشویقی(سنواتی 
ـ دولت موظف است به تدریج تـا پایـان برنامـه پنجـساله پـنجم توسـعه اقتـصادی،                    4ماده

نج، روغن،  اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران، نسبت به هدفمند کردن یارانه گندم، بر            
  .اقدام نماید) مسافری(شیر، شکر، خدمات پستی، خدمات هواپیمایی و خدمات ریلی 

تبصره ـ یارانه پرداختی به تولیدکنندگان بخش کشاورزی نباید در هر سـال کمتـر از سـال     
  .قبل باشد
 ـ دولت موظف است یارانه آرد و نـان را بـه میزانـی کـه در الیحـه بودجـه سـالیانه         5ماده

  .کنندگان متقاضی قرار دهد شود با روشهای مناسب در اختیار مصرف یمشخص م
تبصره ـ سرانه یارانه نان روستاییان و شـهرهای زیـر بیـست هـزار نفـر جمعیـت و اقـشار         

بیـشتر از متوسـط     %) 50(پذیر در سایر شهرها به تشخیص دولت حـداقل پنجـاه درصـد               آسیب
  .یارانه سرانه خواهد بود
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است سیاستهای تشویقی و حمایتی الزم را بـرای ایجـاد و گـسترش     ـ دولت موظف  6ماده
واحدهای تولید نان صنعتی و نیز کمک به جبران خسارت واحـدهای تولیـد آرد و نـان کـه در                     

  .شود اتخاذ نماید اجراء این قانون ادامه فعالیت آنها با مشکل مواجه می
ربط تهیـه و     کاری دستگاههای ذی  نامه اجرائی این ماده توسط وزارت بازرگانی و با هم          آئین

  .رسد وزیران می حداکثر ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت
خالص وجوه حاصـل از اجـراء ایـن         %) 50(ـ دولت مجاز است حداکثر تا پنجاه درصد         7ماده

  :قانون را در قالب بندهای زیر هزینه نماید
ی با لحاظ میزان درآمد خانوار نسبت به کلیـه  الف ـ یارانه در قالب پرداخت نقدی و غیرنقد 
  .خانوارهای کشور به سرپرست خانوار پرداخت شود

  :ب ـ اجراء نظام جامع تأمین اجتماعی برای جامعه هدف از قبیل
های اجتماعی، خدمات درمانی، تأمین و ارتقاء سـالمت جامعـه و             ـ گسترش و تأمین بیمه    1

  .العالج  صعبپوشش دارویی و درمانی بیماران خاص و
  .سازی مسکن و اشتغال ـ کمک به تأمین هزینه مسکن، مقاوم2
  .های حمایت اجتماعی ـ توانمندسازی و اجراء برنامه3

نامه اجرائی این ماده شامل چگونگی شناسایی جامعه هـدف، تـشکیل و بـه                ـ آئین 1تبصره  
ف و پرداختهای موضوع    سازی پایگاههای اطالعاتی موردنیاز، نحوه پرداخت به جامعه هد         هنگام

این ماده حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون با پیـشنهاد وزراء امـور اقتـصادی و دارایـی،        
وزیـران   ریزی کشور به تصویب هیـأت      رفاه و تأمین اجتماعی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه         

  .خواهد رسید
های مشمول   رپرست خانواده ها را بنام س    تواند حساب هدفمندسازی یارانه    ـ دولت می  2تبصره

اعمال مـدیریت دولـت     . شود افتتاح نماید   یا فرد واجد شرایط دیگری که توسط دولت تعیین می         
هـا و    در نحوه هزینه کرد وجوه موضوع این حساب ازجمله زمـان مجـاز، نـوع برداشـت هزینـه                  

  .اند مجاز است برگشت وجوهی که به اشتباه واریز شده
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خالص وجوه حاصـل از اجـراء ایـن قـانون را     %) 30(درصد  سی ـ دولت مکلف است  8ماده 
برای پرداخت کمکهای بالعوض، یا یارانه سود تسهیالت و یـا وجـوه اداره شـده بـرای اجـراء                    

  :موارد زیر هزینه کند
سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خـدماتی و مـسکونی و تـشویق بـه      الف ـ بهینه 

  .شود ربط معرفی می ه توسط دستگاه اجرائی ذیجویی و رعایت الگوی مصرف ک صرفه
وری انـرژی، آب و   ب ـ اصالح ساختار فناوری واحدهای تولیدی در جهـت افـزایش بهـره    

  .توسعه تولید برق از منابع تجدیدپذیر
دهنده خدمات آب و فاضالب، برق، گاز طبیعـی و   ج ـ جبران بخشی از زیان شرکتهای ارائه 

  .ها ناشی از اجراء این قانون یها و دهیاریهای نفتی و شهردار فرآورده
د ـ گسترش  و بهبود حمل و نقل عمومی در چهارچوب قانون توسعه حمل و نقل عمـومی   

  .قانون مذکور) 9(و مدیریت مصرف سوخت و پرداخت حداکثر تا سقف اعتبارات ماده 
  . ـ حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی و صنعتی ه

  .ان صنعتیو ـ حمایت از تولید ن
  .ز ـ حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی

ح ـ توسعه خدمات الکترونیکی تعاملی با هدف حذف و یـا کـاهش رفـت و آمـدهای غیـر       
  .ضرور

نامه اجرائی این ماده شامل چگونگی حمایت از صنایع، کشاورزی و خدمات و  تبصره ـ آئین 
یب این قانون بـا پیـشنهاد وزراء        نحوه پرداختهای موضوع این ماده حداکثر سه ماه پس از تصو          

امور اقتصادی و دارایی، صنایع و معادن، جهاد کشاورزی، بازرگـانی، نفـت، نیـرو، کـشور، اتـاق               
ریزی کـشور بـه    بازرگانی و صنایع و معادن ایران، اتاق تعاون و رئیس سازمان مدیریت و برنامه     

  .رسد  وزیران می تصویب هیئت
این قانون اعـم از کمکهـا، تـسهیالت  و وجـوه اداره              ) 8(و  ) 7(ـ  منابع موضوع مواد      9ماده

شده از طریق بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری دولتی و غیردولتی در اختیار اشـخاص مـذکور                  
  .قرار خواهد گرفت
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ایـن قـانون منـوط بـه ارائـه          ) 8(و  ) 7(های موضوع مـواد      ـ دریافت کمکها و یارانه    10ماده
ورت احراز عدم صحت اطالعات ارائه شده، دولت مکلف اسـت           در ص . باشد اطالعات صحیح می  

ضمن جلوگیری از ادامه پرداخت، در خصوص استرداد وجوه پرداختی اقدامات قانونی الزم را به               
  .عمل آورد

) 8(و  ) 7(های موضـوع مـواد       ها و کمک   اشخاص در صورتی که خود را برای دریافت یارانه        
نامه اجرائی این ماده     تراض خود را به کمیسیونی که در آئین       توانند اع  این قانون محق بدانند می    

  .شود ارائه نمایند بینی می پیش
اجرائی این ماده حداکثر سه ماه پس از ابالغ این قـانون توسـط وزراء دادگـستری،                   نامه آئین

ریـزی کـشور     امور اقتصادی و دارایی، رفاه و تأمین اجتماعی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه             
  .رسد وزیران می نهاد و به تصویب هیأتپیش

خالص وجوه حاصل از اجراء این قانون را     %) 20(ـ دولت مجاز است تا بیست درصد        11ماده  
  .ای هزینه کند ای و تملک داراییهای سرمایه به منظور جبران آثار آن بر اعتبارات هزینه

 به حساب خاصـی بـه       ـ دولت مکلف است تمام منابع حاصل از اجرای این قانون را           12ماده
وجـوه واریـزی در   %) 100(صد درصـد  . داری کل واریز کند   ها نزد خزانه   نام هدفمندسازی یارانه  

ایـن قـانون    ) 11(و  ) 8(،  )7(بینـی شـده در مـواد         قالب قوانین بودجه سنواتی برای موارد پـیش       
  .اختصاص خواهد یافت

واد مـذکور را در چهـار       ـ دولت مکلف است اعتبارات منابع و مـصارف موضـوع مـ            1تبصره  
  .ردیف مستقل در الیحه بودجه سنواتی درج کند

ـ کمکهای نقدی و غیرنقدی ناشی از اجـراء ایـن قـانون بـه اشـخاص حقیقـی و                    2تبصره  
 و  1366حقوقی از پرداخت مالیات بر درآمد موضوع قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسـفندماه              

بور به اشخاص مذکور بابـت جبـران تمـام یـا            کمکهای مز . های بعدی آن معاف است     اصالحیه
  .قسمتی از قیمت کاال یا خدمات عرضه شده توسط آنها مشمول حکم این تبصره نخواهد بود

ماه به دیـوان محاسـبات        ـ دولت مکلف است گزارش تفصیلی این ماده را هر شش          3تبصره
  .کشور و مجلس شورای اسالمی ارائه نماید
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جراء این قانون در تنخواه بودجه سنواتی منظور و از محل منـابع             ـ تنخواه مورد نیاز ا    13ماده
  .شود حاصل از اجراء این قانون در طول سال مستهلک می

حداکثر ده واحد در    ) 11(و  ) 8(،  )7(ـ جابه جایی اعتبارات موضوع این قانون در مواد          14ماده
بینـی شـده در    پـیش صد در بودجه سنواتی مجاز است، به طوری که کل وجوه حاصل در موارد  

  .این قانون مصرف شود
االجـراء شـدن ایـن       شود ظرف مدت یک ماه پـس از الزم         ـ به دولت اجازه داده می     15ماده

ها با استفاده از منابع      قانون، سازمانی با ماهیت شرکت دولتی به نام سازمان هدفمندسازی یارانه          
ن قانون با لحاظ قانون برنامه ایجـاد        موجود، جهت اجراء ای   ) امکانات، نیروی انسانی و اعتبارات    (

  .کرده یا با اصالح ساختار و ادغام شرکتهای موجود تأسیس نماید
شود، عیناً پـس از   دولت مجاز است وجوه حاصل از اجراء این قانون را که به خزانه واریز می        

به طور مستمر برداشت و به عنوان کمـک صـرفاً           ) 11(وصول و کسر سهم دولت موضوع ماده        
این قانون در اختیار سازمان قـرار دهـد تـا    ) 8(و ) 7(هت اجراء اهداف و تکالیف مقرر در مواد         ج

  .برابر آن هزینه کند
شـود و صـرفاً مجـاز بـه داشـتن واحـدهای سـتادی،            سازمان به صورت متمرکـز اداره مـی       

  .باشد ریزی و نظارت در مرکز می برنامه
ــأمین ــری، جهــاد و  اجتمــاعی، اموراقتــصادی  وزراء رفــاه و ت  دارایــی، بازرگــانی، راه و تراب

ریـزی کـشور عـضو       کشاورزی، صنایع و معادن، نفت، نیرو و رئیس سازمان مـدیریت و برنامـه             
  .باشند مجمع عمومی سازمان می

اساسنامه شرکت شامل ارکان، وظایف و اختیارات، توسط وزارت امور اقتـصادی و دارایـی و             
  .رسد وزیران می ر تهیه و به تصویب هیأتریزی کشو سازمان مدیریت و برنامه

مانند سایر شـرکتهای دولتـی      ) 15(و  ) 12(وجوه و اعتبارات موضوع این قانون ازجمله مواد         
شود و به جز اختیارات و مجوزهای موضوع این قانون ازجملـه             در بودجه کل کشور منعکس می     

پیـشنهاد دولـت و تـصویب    تغییر در سقف اعتبارات شرکت در طـول سـال بـا    ) 14(و ) 2(مواد  
  .باشد مجلس مجاز می
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وجوه مانده سازمان از هر سال در سال بعـد قابـل مـصرف اسـت و سـازمان در هـر سـال                        
  .تواند برای سنوات بعد در چهارچوب این قانون تعهد ایجاد نماید می

اعتبارات موضوع این قانون مشمول قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون              
ز رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مـستثنـی هـستنـد ـ مـصوب     ا

  .باشد  ـ می6/11/1364
سازمان مکلف است گزارش عملکرد، دریافـت و پرداخـت منـابع حاصـل از هدفمندسـازی                 

در پایان هر شش ماه در اختیار کمیسیون برنامه و بودجـه            ) 8(و  ) 7(ها را به تفکیک مواد       یارانه
  .ربط مجلس شورای اسالمی قرار دهد و محاسبات و سایر کمیسیونهای ذی

ماهه گزارش عملیات انجام شده توسـط        دیوان محاسبات کشور مکلف است در مقاطع شش       
  .بینی شده در این قانون به مجلس شورای اسالمی ارائه نماید سازمان را بر اساس اهداف پیش

قـانون  ) 84( معافیت مالیاتی موضوع مـاده       1389ـ دولت مجاز است از ابتدای سال        16ماده
مالیاتهای مستقیم را عالوه بر افزایش ساالنه آن، متناسب با تغییر و اصالح قیمتهـای موضـوع               
این قانون با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی طی پنج سال حداکثر تـا دو برابـر افـزایش                

  .دهد
شـنبه مـورخ    ه تبـصره در جلـسه علنـی روز سـه    قانون فوق مشتمل بر شانزده ماده و شانزد    

ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسالمی تصویب و در تـاریخ                 پانزدهم دی 
  . به تأیید شورای نگهبان رسید23/10/1388

  )6/11/1388 مورخ 18908شمارۀ روزنامۀ رسمی (
  
   کل کشور1388قانون اصالح قانون بودجه سال  .5

 کل کـشور  1388ماده واحده قانون بودجه سال      ) 7(بند  ) ل( انتهای جزء    ـ متن زیر به   1ماده
  :شود قبل از پاراگراف آخر اضافه می
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ربط موظف است قیمت هـر متـر مکعـب            وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی       «
ریـال افـزایش داده و درآمـد حاصـله را عینـاً جهـت               ) 20(فروش گاز مصرفی را مبلـغ بیـست         

  .به روستاهای کشور هزینه نمایدگازرسانی 
شود جهت اجرائی نمودن تعهـدات ملـی و           به هریک از شرکتهای گاز استانی اجازه داده می        

استانی اجراء خطوط انتقال گاز، گازرسانی به شهرها و روستاها و منـاطق اجـراء طـرح مـسکن                   
و بازسـازی  سـازی   مهر، مشترکین عمـده و توسـعه گازرسـانی در شـهرها و روسـتاها و مقـاوم         

) 000/000/000/1000(تأسیسات رأساً نسبت به دریافت تسهیالت تـا سـقف یکهـزار میلیـارد               
ریال از بانکهای کشور با هماهنگی در هر استان با تعیین بازپرداخت توسط شـرکت ملـی گـاز                   

مدت زمان بازپرداخت استهالک تسهیالت دریافتی طـی مـدت پـنج سـال              . ایران اقدام نمایند  
این قانون در حکم تضمین بازپرداخت مبالغ تسهیالت توسط شرکت ملی گاز ایران             . خواهد بود 

بوده و بانکها نیز مجاز بـه پرداخـت تـسهیالت درخواسـتی شـرکتهای گـاز اسـتانی بـا تأییـد                       
  .باشد استانداری هر استان بوده و استاندار هر استان موظف به پیگیری اجراء این قانون می

و سازمان بهزیـستی کـشور      ) ره( خمینی    یته امداد حضرت امام    مددجویان تحت پوشش کم   
ربط پـس از   شرکتهای ذی. باشند برای یک بار از پرداخت حق انشعاب گاز، آب و برق معاف می        

اجتماعی ارائـه     برقراری انشعاب هزینه حق انشعاب را هر سه ماه یک بار به وزارت رفاه و تأمین               
و سـازمان بهزیـستی     ) ره( خمینـی   ی کمیته امداد حضرت امام    نمایند تا از ردیف هزینه عملیات       می

  ».ربط پرداخت گردد کشور برداشت و به شرکتهای ذی
  .گردد  کل کشور لغو می1388قانون بودجه سال ) 14(ـ حکم بند 2ماده
  :گردد اضافه می) 40(ـ یک تبصره به این شرح به بند 3ماده

ی موضـوع ایـن بنـد توسـط وزارت     تبصره ـ فهرست محصوالت نهایی مصرفی کشاورز « 
  ».گردد جهاد کشاورزی مشخص و ابالغ می

 6/5/1388اصـالحی مـورخ   ) 60(بنـد  ) ب(بـه جـرء   ) 2(ـ متن زیر به عنوان تبصره  4ماده  
  :شود الحاق می

  :شود مستثنی می) 60(بند » ب« ـ اعتبارات ردیفهای زیر از کاهش موضوع جزء 2تبصره« 
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  .ری و لشکریـ صندوقهای بازنشستگی کشو1
  .ـ اجراء قانون مدیریت خدمات کشوری برای شاغلین2
  .ـ اجراء قانون مدیریت خدمات کشوری برای بازنشستگان3
های کـشاورزی، ضـرر و زیـان خریـدهای            شامل یارانه کاالهای اساسی، نهاده    (ها    ـ یارانه 4

  ).بازار و یارانه داروتضمینی، تعهدات خاص از جمله نیروهای مسلح، دانشگاهها، زندانها، تنظیم 
  . ـ بیمه خدمات درمانی5
  . ـ برنامه درمان دانشگاههای علوم پزشکی6
  ».المللی ـ حق عضویت سازمانهای بین7

  : ـ دولت مجاز است5ماده 
 کل کشور   1388 قانون بودجه سال     130102 و   110106درآمدهای موضوع ردیفهای    ) الف

  .ریال افزایش دهد) 30,000,000,000,000(را تا سقف سی هزار میلیارد 
ریــال از اعتبــارات تملــک ) 35,000,000,000,000(مبلــغ ســی و پــنج هــزار میلیــارد ) ب

ریال به  ) 21,000,000,000,000(داراییهای مالی را کسر و به ترتیب بیست و یک هزار میلیارد             
آسـفالت و   ریال جهت بهـسازی،     ) 3,000,000,000,000(ای و سه هزار میلیارد        اعتبارات هزینه 

روستایی فاقد آسفالت مناسب، هـزار میلیـارد       ایمنی راههای روستایی و روکش آسفالت راههای      
) 1,000,000,000,000(ریال آب و فاضالب روسـتایی، هـزار میلیـارد           ) 1,000,000,000,000(

ریال بافتهای فرسوده، هـزار و      ) 500,000,000,000(ریال آب و فاضالب شهری، پانصدمیلیارد       
اجـراء وزارت   ریال جهت تکمیل بیمارستانهای در دست     ) 1,200,000,000,000(ست میلیارد   دوی

ریـال بهـسازی و طـرح هـادی         ) 700,000,000,000(مسکن و شهرسـازی، هفتـصد میلیـارد         
ریـال  ) 600,000,000,000(روستاها توسط بنیاد مـسکن انقـالب اسـالمی و ششـصد میلیـارد       

ان روستاها توسط سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور        دهیاریهای سراسر کشور جهت عمر      به
ریال بقیه طرحهـای عمرانـی ملـی و اسـتانی بـه             ) 6,000,000,000,000(و شش هزار میلیارد     

  .ای اضافه کند اعتبارات تملک دارایی سرمایه
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ناپذیر کلیه دستگاههای دارای ردیف مصوب در قانون بودجـه            های اجتناب   کسری هزینه ) ج
 کل کـشور    1388قانون بودجه سال    ) 11( کل کشور را از محل منابع مذکور در بند           1388سال  

  .و این قانون تأمین کند
ناپذیر از جمله حقوق و مزایای شاغلین در شرکتهای دولتی از محـل     های اجتناب   پرداخت) د

  .باشد  کل کشور مستثنی می1388منابع داخلی آنها از شمول محدودیتهای قانون بودجه سال 
 1388قـانون بودجـه سـال       ) 9(جدول شماره   ) 530000(ردیف  ) 5(اعتبار موضوع جزء      )    ه

. یابـد   ریـال افـزایش مـی     ) 5,100,000,000,000(کل کشور تا سقف پنج هزار و یکصد میلیارد          
استانهایی کـه درآمـد آنهـا     ریزی کشور به اختصاص مازاد بر آن با نظر سازمان مدیریت و برنامه    

صوب بوده و یا درآمد مازاد آنها کمتر از میانگین مازاد کل استانها باشـد، مجـاز                 کمتر از سقف م   
  .است

) 101600(ای  ریال از اعتبارات ردیف هزینه) 30,000,000,000( ـ مبلغ سی میلیارد  6 ماده
ـ تأمین تجهیزات و تعمیرات اساسـی       ) 10108002(کسر و به طرح شماره      » شورای نگهبان « 

  . مذکور ـ اضافه شودساختمانهای شورای
ای ردیـف     قـانون بودجـه، اعتبـارات تملـک دارایـی سـرمایه           ) 5(ـ در جدول شـماره      7ماده  

حـذف و بـه اعتبـارات تملـک داراییهـای           » هـای علمیـه قـم       مرکز خدمات حوزه  « ) 114084(
  .گردد اضافه می» های علمیه شورای عالی حوزه« ) 114020(ای ردیف  سرمایه
بیمارسـتان   ریـال از اعتبـارات مربـوط بـه    ) 15,000,000,000( میلیـارد   ـ مبلغ پانزده 8ماده

ای تغییـر     هزینـه   ای بـه    از تملک داراییهـای سـرمایه     ) 9(اهللا گلپایگانی قم در جدول شماره         آیت
  .یابد می

هـای نفتـی از       با عنـوان مالیـات فـروش فـرآورده        ) 110501(ـ ردیف درآمدی شماره     9ماده
  .استانی به ملی تغییر یابد

وزارت «توسعه مبارزه با دخانیـات، عبــارت        ) 530000(ردیف  ) 21(ـ به عنوان جزء     10ماده
  .شود اضافه می» %)25(و تربیت بدنی %) 75(بهـداشت، درمان و آموزش پزشکی 
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ریـال  ) 500,000,000,000(شود مبلغ پانصد میلیـارد        ـ به وزارت نیرو اجازه داده می      11ماده
  .ای طرح غدیر با تعهد بازپرداخت دولت به فروش رساندبه عنوان اوراق مشارکت بر

ـ بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران موظف اسـت سـهم وزارت نفـت از طریـق                 12ماده
ربط بابت ارزش نفت خام تولیدی را براساس گـزارش عملکـرد مـاه                شرکتهای دولتی تابعه ذی   

 وجـوه حاصـل از نفـت خـام     شود در پایان هر ماه از محل  قبل که توسط وزارت نفت اعالم می      
الحـساب بـه حـساب وزارت نفـت از طریـق       بـه صـورت علـی    ) حساب ذخیـره ارزی   (صادراتی  

  .ربط نزد آن بانک واریز نماید شرکتهای دولتی تابعه ذی
شـنبه مـورخ شـشم بهمـن مـاه            قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده در جلسه علنی روز سـه           

 بـه   7/11/1388ی اسالمی تصویب و در تاریخ       یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورا        
  .تأیید شورای نگهبان رسید

  )8/11/1388 مورخ 18910نقل از روزنامۀ رسمی شمارۀ (
  
  قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات  .6

  فصل اول ـ تعاریف و کلیات
  :بند اول ـ تعاریف

  :رود  میـ در این قانون اصطالحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار1ماده
افـزاری ذخیـره    هر نوع داده که در اسناد مندرج باشد یـا بـه صـورت نـرم    : الف ـ اطالعات 

  .گردیده و یا با هر وسیلۀ دیگری ضبط شده باشد
اطالعات فردی نظیر نام و نام خانوادگی، نشانیهای محل سـکونت  : ب ـ اطالعات شخصی 

احتیهـای جـسمی، شـماره حـساب       و محل کار، وضعیت زندگی خانوادگی، عادتهای فـردی، نار         
  .بانکی و رمز عبور است

ها، آمار و ارقام ملـی و   نامه اطالعات غیرشخصی نظیر ضوابط و آیین: ج ـ اطالعات عمومی 
  .رسمی، اسناد و مکاتبات اداری که از مصادیق مستثنیات فصل چهارم این قانون نباشد
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ت به معنای عـام کلمـه شـامل    سازمانها و نهادهای وابسته به حکوم: د ـ مؤسسات عمومی 
  .تمام ارکان و اجزاء آن که در مجموعه قوانین جمهوری اسالمی ایران آمده است

از نظر این قانون، مؤسسه خصوصی شامل هر مؤسسه انتفاعی و : هـ ـ مؤسسات خصوصی 
  .غیرانتفاعی به استثناء مؤسسات عمومی است

  :بند دوم ـ آزادی اطالعات
حق دسترسی به اطالعات عمـومی را دارد، مگـر آن کـه قـانون               ـ هر شخص ایرانی     2ماده

  .عمومی یا انتشار آنها تابع قوانین و مقررات مربوط خواهدبود استفاده از اطالعات. باشد کرده منع
ـ هر شخصی حق دارد از انتشار یا پخش اطالعاتی که به وسیله او تهیه شده ولی در                  3ماده

کـه اطالعـات      آن  کند، مـشروط بـه      تغییریافته است جلوگیری  سازی آن برای انتشار       جریان آماده 
  .مزبور به سفارش دیگری تهیه نشده باشد که در این صورت تابع قرارداد بین آنها خواهد بود

دهندگان اطالعات به افشاء منابع اطالعات خود ممنـوع           کنندگان و اشاعه    ـ اجبار تهیه  4ماده
کننـدگان و      ایـن امـر نـافی مـسؤولیت تهیـه          است مگر به حکم مقـام صـالح قـضائی و البتـه            

  .باشد دهندگان اطالعات نمی اشاعه
  :بند سوم ـ حق دسترسی به اطالعات

 ـ مؤسسات عمومی مکلفند اطالعات موضوع این قانون را در حداقل زمان ممکن و  5 ماده
  .بدون تبعیض در دسترسی مردم قرار دهند

 مردم است باید عالوه بر مـوارد قـانونی   تبصره ـ اطالعاتی که متضمن حق و تکلیف برای 
  .های همگانی به آگاهی مردم برسد موجود از طریق انتشار و اعالن عمومی و رسانه

  
  فصل دوم ـ آیین دسترسی به اطالعات

  بند اول ـ درخواست دسترسی به اطالعات و مهلت پاسخگویی به آن
حقیقی که اطالعات بـه   ـ درخواست دسترسی به اطالعات شخصی تنها از اشخاص  6ماده

  .شود گردد یا نماینده قانونی آنان پذیرفته می آنها مربوط می
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گونـه دلیـل یـا        تواند از متقاضی دسترسی بـه اطالعـات هـیچ           ـ مؤسسه عمومی نمی   7ماده
  .توجیهی جهت تقاضایش مطالبه کند

ن  ـ مؤسسه عمومی یا خصوصی باید به درخواست دسترسی به اطالعات در سریعتری 8ماده
توانـد حـداکثر بـیش از ده روز از            زمان ممکن پاسخ دهد و در هر صورت مدت زمان پاسخ نمی           

نامه اجرائی این ماده ظرف مدت شش ماه از تاریخ تـصویب              آیین. زمان دریافت درخواست باشد   
این قانون بنا به پیشنهاد کمیسیون انتشار و دسترسـی آزاد بـه اطالعـات، بـه تـصویب هیـأت                     

  .درس وزیران می
  :بند دوم ـ نحوه پاسخ به درخواستها

ـ پاسخی که توسط مؤسسات خصوصی به درخواستهای دسترسی بـه اطالعـات داده              9ماده
  .شود باید به صورت کتبی یا الکترونیکی باشد می

  
  فصل سوم ـ ترویج شفافیت

  بند اول ـ تکلیف به انتشار
بنـدی    العـات دارای طبقـه    ـ هر یک از مؤسسات عمومی باید جز در مواردی که اط           10ماده

باشد، در راستای نفع عمومی و حقوق شهروندی دست کم به طور ساالنه اطالعات عمومی                 می
االمکـان در یـک    ای و حتی خود را با استفاده از امکانات رایانه    ) بیالن(شامل عملکرد و ترازنامه     

در صـورت درخواسـت     تواند شامل موارد زیر باشد منتـشر سـازد و             کتاب راهنما که از جمله می     
  :شهروند با اخذ هزینه تحویل دهد

  .ها و ساختار الف ـ اهداف، وظایف، سیاستها و خطی مشی
  .دهد ب ـ روشها و مراحل اتمام خدماتی که مستقیماً به اعضاء جامعه ارائه می
  .ج ـ ساز و کارهای شکایت شهروندان از تصمیمات یا اقدامات آن مؤسسه

  .شود و آیین دسترسی به آنها عاتی که در آن مؤسسه نگهداری مید ـ انواع و اشکال اطال
  .هـ ـ اختیارات و وظایف مأموران ارشد خود
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هایی که به وسیله آنها اشخاص حقیقی و حقوقی و سازمانهای  و ـ تمام ساز و کارها یا آیین 
ثر واقـع   تواند در اجراء اختیارات آن واحد مشارکت داشته یا بـه نحـو دیگـری مـؤ                  غیردولتی می 

  .شوند
تبصره ـ حکم این ماده در مورد دستگاههایی که زیر نظـر مـستقیم مقـام معظـم رهبـری       

  .باشد است، منوط به عدم مخالفت معظم له می
بنـدی بـه      ـ مصوبه و تصمیمی که موجد حق یا تکلیف عمـومی اسـت قابـل طبقـه                11ماده

  .دباشد و انتشار آنها الزامی خواهد بو عنوان اسرار دولتی نمی
  رسانی به کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات بند دوم ـ گزارش واحد اطالع

رسـانی سـاالنه گزارشـی دربـاره          ـ مؤسسات عمومی موظفند از طریق واحد اطـالع        12ماده
فعالیتهای آن مؤسسه در اجراء این قانون به کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات ارائه                

  .دهند
  

   ـ استثنائات دسترسی به اطالعاتفصل چهارم
  بند اول ـ اسرار دولتی

اسـرار  (بنـدی شـده    ـ در صورتی که درخواست متقاضی به اسناد و اطالعـات طبقـه           13ماده
دسترسی بـه   . مربوط باشد مؤسسات عمومی باید از در اختیار قرار دادن آنها امتناع کنند            ) دولتی

  .ت خاص خود خواهد بودبندی شده تابع قوانین و مقررا اطالعات طبقه
  :بند دوم ـ حمایت از حریم خصوصی

ـ چنانچه اطالعات درخواست شده مربوط به حریم خصوصی اشخاص باشد و یـا در               14ماده
زمره اطالعاتی باشد که با نقـض احکـام مربـوط بـه حـریم خـصوصی تحـصیل شـده اسـت،                       

  .درخواست دسترسی باید رد شود
که پـذیرش درخواسـت متقاضـی متـضمن           رصورتیـ مؤسسات مشمول این قانون د     15ماده

افشای غیرقانونی اطالعات شخصی درباره یک شخص حقیقی ثالث باشد باید از در اختیار قرار               
  :که دادن اطالعات درخواست شده خودداری کنند، مگر آن



    1388   بهمن ماه-ماهنامۀ ویژۀ قوانین و مقررات /44
 

 

الف ـ شخص ثالث به نحو صریح و مکتوب به افشاء اطالعات راجع به خـود رضـایت داده    
  .باشد

  .ص متقاضی، ولی یا قیّم یا وکیل شخص ثالث، در حدود اختیارات خود باشدب ـ شخ
ج ـ متقاضی یکی از مؤسسات عمومی باشـد و اطالعـات درخواسـت شـده در چهـارچوب       

  .قانون مستقیماً به وظایف آن به عنوان یک مؤسسه عمومی مرتبط باشد
  :بند سوم ـ حمایت از سالمتی و اطالعات تجاری

که برای مؤسسات مشمول این قانون با مستندات قـانونی محـرز باشـد                تیـ در صور  16ماده
انـدازد    که در اختیار قرار دادن اطالعات درخواست شده، جان یا سالمت افراد را به مخاطره می               

یا متضمن ورود خسارت مالی یا تجاری برای آنها باشد، باید از در اختیـار قـرار دادن اطالعـات               
  .امتناع کنند

  : ـ سایر مواردبند چهارم
ـ مؤسسات مشمول این قانون مکلفند در مواردی که ارائه اطالعات درخواست شـده      17ماده

  .نماید از دادن آنها خودداری کنند به امور زیر لطمه وارد می
  .الف ـ امنیت و آسایش عمومی

  .ب ـ پیشگیری از جرائم یا کشف آنها، بازداشت یا تعقیب مجرمان
  .عوارض قانونی یا وصول آنهاج ـ ممیزی مالیات یا 

  .د ـ اعمال نظارت بر مهاجرت به کشور
شامل اطالعات راجع به وجود یا یروز خطرات زیست         ) 17(الی  ) 13(ـ موضوع مواد    1تبصره

  .گردد محیطی و تهدید سالمت عمومی نمی
شامل اطالعاتی که موجب هتک عرض و حیثیت افراد         ) 16(و  ) 15(ـ موضوع مواد    2تبصره

  .گردد شود، نمی ایر عفت عمومی و یا اشاعه فحشاء مییا مغ
  

  فصل پنجم ـ کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات
  :بند اول ـ تشکیل کمیسیون
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ـ به منظور حمایت از آزادی اطالعات و دسترسی همگانی بـه اطالعـات موجـود در         18ماده
هـای    ند، تدوین برنامـه   ده  مؤسسات عمومی و مؤسسات خصوصی که خدمات عمومی ارائه می         

رسانی، نظارت کلی بر حسن اجراء، رفع اختالف در چگونگی ارائـه   اجرائی الزم در عرصه اطالع   
اطالعات موضوع این قانون از طریق ایجاد وحدت رویه، فرهنگـسازی، ارشـاد و ارائـه نظـرات                  

ترکیـب زیـر    جمهور بـا      مشورتی، کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات به دستور رئیس          
  :شود تشکیل می

  ).رئیس کمیسیون(الف ـ وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی 
  .ربط ب ـ وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات یا معاون ذی

  .ربط ج ـ وزیر اطالعات یا معاون ذی
  .ربط د ـ وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح یا معاون ذی

  .ربط یا معاون ذیریزی کشور  هـ ـ رئیس سازمان مدیریت و برنامه
  .و ـ رئیس دیوان عدالت اداری

  .ز ـ رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی
  .ح ـ دبیر شورای عالی فناوری اطالعات کشور

. گـردد   ـ دبیرخانه کمیسیون یادشده در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی تشکیل مـی            1تبصره
شنهاد کمیسیون مـذکور بـه تـصویب        نحوه تشکیل جلسات و اداره آن و وظایف دبیرخانه به پی          

  .هیأت وزیران خواهد رسید
جمهـور    ـ مصوبات کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات پس از تأیید رئیس            2تبصره

  .االجراء خواهد بود الزم
  .باشند ربط ملزم به همکاری با کمیسیون می ـ مؤسسات ذی19ماده

  :بند دوم ـ گزارش کمیسیون
ید هر ساله گزارشی در باره رعایت این قـانون در مؤسـسات مـشمول               ـ کمیسیون با  20ماده

  .جمهور تقدیم کند این قانون و فعالیتهای خود را به مجلس شورای اسالمی و رئیس
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  فصل ششم ـ مسؤولیتهای مدنی و کیفری
ـ هر شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی کـه در نتیجـه انتـشار اطالعـات غیرواقعـی                    21ماده

افع مادی و معنوی وی صدمه وارد شده است حـق دارد تـا اطالعـات مـذکور را                   درباره او به من   
تکذیب کند یا توضیحاتی درباره آنها ارائه دهد و مطـابق بـا قواعـد عمـومی مـسؤولیت مـدنی               

  .جبران خسارتهای وارد شده را مطالبه نماید
یقـی و  تبصره ـ در صورت انتشار اطالعات واقعی بر خالف مفاد ایـن قـانون، اشـخاص حق    

حقوقی حق دارند که مطابق قواعد عمومی مسؤولیتهای مدنی، جبران خسارتهای وارد شـده را               
  .مطالبه نمایند

باشـد و مرتکـب بـه پرداخـت جـزاء نقـدی از                ـ ارتکاب عمدی اعمال زیر جرم مـی       22ماده
ریال با توجـه بـه میـزان تـأثیر،          ) 100,000,000(ریال تا یکصدمیلیون    ) 300,000(سیصدهزار  

  :فعات ارتکاب جرم و وضعیت وی محکوم خواهد شدد
  .الف ـ ممانعت از دسترسی به اطالعات برخالف مقررات این قانون

ب ـ هر فعل یا ترک فعلی که مانع انجـام وظیفـه کمیـسیون انتـشار و دسترسـی آزاد بـه        
  .رسانی مؤسسات عمومی برخالف مقررات این قانون شود اطالعات یا وظیفه اطالع

  .ء جزئی یا کلی اطالعات بدون داشتن اختیار قانونیج ـ امحا
  .د ـ عدم رعایت مقررات این قانون در خصوص مهلتهای مقرر

چنانچه هر یک از جرائم یادشده در قوانین دیگر مـستلزم مجـازات بیـشتری باشـد همـان                   
  .شود  مجازات اعمال می

ریخ تـصویب، توسـط وزارت      نامه اجرائی این قانون حداکثر ظرف سه ماه از تا           ـ آیین 23ماده
ربط تهیه و به تـصویب هیـأت وزیـران            فرهنگ و ارشاد اسالمی و با همکاری دستگاههای ذی        

  .خواهد رسید
قانون فوق مشتمل بر بیست و سه ماده و هفت تبصره در جلسه علنـی روز یکـشنبه مـورخ      

 تـاریخ  ششم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسالمی تـصویب و در              



 47 /ن مصوب مجلس شورای اسالمیقوانی: بخش اول
 

 

) 10( از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام بـا الحـاق یـک تبـصره ذیـل مـاده           31/5/1388
  .موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد

 )14/11/1388 مورخ 18915نقل از روزنامۀ رسمی شمارۀ (

  
  قانون بیمه کارگزاران مخابرات روستایی .7

 کشور، حـق بیمــه    کل1389ماده واحده ـ دولت مکلف است ضمن درج در بودجه سال  
را براسـاس دوره کـارگزاری، نـسبت بـه          ) از هر نوع بیمـه    (کلیه کارگزاران مـخابرات روستایی     

سنوات کارکرد آنان که بابت آنها بیمه پرداخت نشده است، بر مبناء سهم کارفرما و صرفاً بابـت                  
. ت نمایـد   کل کشور و حداکثر تا پایان سال مذکور پرداخـ          1389حق بیمه از محل بودجه سال       

هر نوع پرداخت   . ای معاف است    شود و از هر نوع جریمه       این پرداخت مشمول جریمه تأخیر نمی     
بابت خدمات این کارگزاران بعد از واگذاری در بـورس برعهـده شـرکت طـرف قـرارداد بـا آن                     

  .باشد کارگزاران می
خرداد ماه  قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سی و یکم                

 از  12/10/1388یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسالمی تصویب و در تاریخ               
  .سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد

  )28/11/1388 مورخ 18924نقل از روزنامۀ رسمی شمارۀ (
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  کـشور   هیأت عمومی دیوان عالی    18/1/1388   مورخ 710رأی وحدت رویه شماره      .1
  ]در خصوص مرجع رفع اختالف بین بازپرس و دادستان[

 اصالحی قانون تـشکیل دادگاههـای عمـومی و          3ماده  » ل«نظر به اینکه به موجب بند       
هرگاه بین بازپرس و دادستان توافق عقیده در مجرمیت یا منـع و             : 28/7/1381انقالب مصوب   

اشد، رفع اختالف حسب مورد در دادگاه عمومی و انقـالب محـل بـه           یا موقوفی تعقیب متهم نب    
آید و این دستور قانونی بر کلیه جرایم صـرفنظر از نـوع آن اطـالق دارد، لـذا عبـارت                     عمل می 

همان » ل« قانون مذکور به قرینه قسمت اخیر بند         3ماده  » ن«مندرج در بند    » دادگاه صالحه «
نابراین رأی شعبه یـازدهم دیـوان عـالی کـشور بـه نظـر               ماده دادگاه عمومی و انقالب است، ب      

اکثریت اعضاء حاضر در هیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با قـانون تـشخیص                 
  .گرددمی

 قـانون آیـین دادرسـی دادگاههـای عمـومی و انقـالب در امـور        270این رأی طبق ماده     
  .اهها الزم االتباع استکیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگ

  )18/10/1388 -710رأی شماره (
  

 هیأت عمومی دیوان عـالی کـشور        15/10/1388 مورخ   713رأی وحدت رویه شماره      .2
   16/12/1361 قانون توزیع عادالنه آب مصوب 45درخصوص مجازات مقرر در ماده 

  مقدمه: الف 
 وحـدت رویـه، رأس      88/16جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده ردیـف            

گرکـانی    اهللا محـسنی     آیت   به ریاست حضرت   15/10/1388شنبه مورخه      بامداد روز سه   9ساعت  
 دادستان کـل کـشور و شـرکت          اژیه  اهللا محسنی   رئیس دیوان عالی کشور و حضور حضرت آیت       

اعضای شعب مختلف دیوان عالی کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل و پس از تالوت آیاتی                
اهللا مجیــد و قرائــت گــزارش پرونــده و طــرح و بررســی نظریــات مختلــف اعــضای   کــالماز 
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کننده درخصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان کل کشور کـه بـه ترتیــب      شرکت
 منتهـی   15/10/1388ــ   713گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره           ذیل منعکس می  

  .گردید
  گزارش پرونده: ب 

دادرس محتـرم شـعبه اول دادگـاه عمـومی شهرسـتان تربـت       : رسـاند   عرض می  احتراماً به 
حیدریه اعالم داشته است که شعب یازدهم و دوازدهم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی              

اند و ضمن ارسال تصاویر آراء صادرشـده، تقاضـای            در موضوع واحدی آراء مختلفی صادر کرده      
هـا بـه      خالصه جریان پرونـده   .  عالی کشور نموده است    طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان      

  :شرح ذیل است
 شعبه اول دادگاه عمومی تربت حیدریـه، اداره امـور آب            85ـ  1643ـ حسب پرونده شماره     1

تربت حیدریه، دادخواستی به طرفیت آقای عزیزاله مهاجر به خواسته صدور حکم بر محکومیت              
آوری منـصوبات غیرمجـاز و       خوان دشت زاوه و جمع      خوانده به پرداخت خسارات واردشده به آب      

نمودن یک حلقه چاه که به صورت غیرمجاز حفر با احتساب خسارات دادرسی به دادگاه                مسدود
حیدریه تقدیم داشته که به شعبه اول ارجاع گردیده و تحت رسیدگی قرار گرفتـه                  عمومی تربت 

اینـده خواهـان و مـدافعات خوانـده و          دادگاه پس از دعوت طرفین و استماع اظهـارات نم         . است
 دعـوی خواهـان را   29/9/1386 ـ  1329نظر هیأت کارشناسان به موجب دادنامـه شـماره    جلب

 قـانون   2 و   1 قـانون توزیـع عادالنـه آب،         45 و   21مقرون به صحت دانسته و به استناد مـواد          
قـالب در امـور      قانون آیین دادرسی دادگاههای عمـومی و ان        519،  515،  198مسؤولیت مدنی،   

المنفعه نمـودن      کل کشور، حکم بر انسداد و مسلوب       1339 قانون بودجه سال     30مدنی و تبصره  
خـوان     ریال بابـت خـسارت واردشـده بـه آب          800/592/282چاه موضوع دعوی، پرداخت مبلغ      

الوکاله وکیل و پرداخت مبلغ       ریال بابت هزینه دادرسی و حق     000/172زیرزمینی، پرداخت مبلغ    
ــت     000/500/2 ــوده اس ــادر نم ــی ص ــه کارشناس ــت هزین ــال باب ــن رأی  .  ری ــده از ای خوان

 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی برابر دادنامه شماره         12تجدیدنظرخواهی کرده و شعبه     
  . آن را تأیید نموده است28/5/1387 مورخه 8709975133200878
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ربـت حیدریـه، اداره امـور آب         شعبه اول دادگاه عمـومی ت      1011/86ـ طبق پرونده شماره     2
تربت حیدریه دادخواستی به طرفیت آقای محمد رمضانی به خواسته صدور حکم بر محکومیت              

برداری از یـک حلقـه        زاوه از طریق بهره     خوان دشت   خوانده به پرداخت خسارات واردشده به آب      
دگـاه عمـومی    چاه بدون پروانه و اعاده وضع به حال سابق با احتساب خسارات دادرسـی بـه دا                

شـده و دادگـاه پـس از          تربت حیدریه تقدیم نموده که به شعبه اول ارجاع و مورد رسیدگی واقع            
دعوت طرفین و استماع اظهارات نماینده خواهان و مدافعات خوانده و جلـب نظـر کارشناسـان،                 

، 2 دعوی خواهـان را وارد دانـسته و بـه اسـتناد مـواد     20/9/1387 ـ  951حسب دادنامه شماره 
 قـانون   45دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امـور مـدنی،              قانون آیین  519 و   515،  198

 قـانون مـسؤولیت مـدنی حکـم بـر محکومیـت خوانـده بـه پـر و                    2 و   1توزیع عادالنـه آب و      
ریال بابت خسارات واردشـده بـه       000/001/10مسدودنمودن چاه موضوع دعوی، پرداخت مبلغ       

 ریال بابت خسارات دادرسـی در حـق خواهـان           100/153/4 مبلغ   خوان زیرزمینی و پرداخت     آب
 دادگـاه  11خوانده از ایـن رأی درخواسـت تجدیـدنظر نمـوده کـه در شـعبه        . صادر نموده است  

تجدیدنظر استان خراسان رضوی مورد رسیدگی قرار گرفته و این شعبه طبـق دادنامـه شـماره                 
 خواسته را در قسمت محکومیـت   رأی تجدیدنظر  30/11/1387 مورخه   8709975133101807

خوانده به انسداد چاه موضوع دعوی تأیید نمـوده ولـی در قـسمت محکومیـت او بـه پرداخـت                     
 ـ  104توجهاً به مفاد دادنامه شماره « : خوان زیرزمینی، به این استدالل خسارت واردشده به آب

 ـ   505/2478 هیأت عمـومی دیـوان عـدالت اداری کـه بـه موجـب آن بخـشنامه        8/3/1379
 وزارت نیرو ابطال و نتیجتاً دریافت وجه از اشـخاص بابـت جبـران افـت سـفره آب                    1/9/1371

تجدیـدنظرخواهی را وارد دانـسته و ضـمن نقـض        » زیرزمینی خالف قانون تشخیص داده شده     
از توجـه بـه آنچـه       . رأی تجدیدنظر خواسته حکم بر رد دعوی خواهان بدوی صادر نموده است           

 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی بـا اسـتنباط          12 و   11شود شعب     یگفته شد مالحظه م   
 شخصی را که بـدون      12شعبه  : اند   قانون توزیع عادالنه آب آراء مختلفی صادر کرده        45از ماده   

بـرداری از آن کـرده مـسؤول جبـران خـسارت              رعایت مقررات قانون اقدام به حفر چاه و بهـره         
 چنین  11 دانسته و رأی محکومیت او را تأیید کرده ولی شعبه            شده به سفره آب زیرزمینی      وارده
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شخصی را مسؤول جبران افت سفره آب زیرزمینـی ندانـسته و محکومیـت او را از ایـن بابـت                     
 270خالف قانون تشخیص داده و رأی محکومیت او را نقض کرده است، لذا بـه اسـتناد مـاده               

در امـور کیفـری طـرح موضـوع در هیـأت            های عمـومی و انقـالب         قانون آیین دادرسی دادگاه   
  .عمومی دیوان عالی کشور جهت ایجاد وحدت رویه قضایی مورد تقاضاست

  حسینعلی نیّری ـ معاون قضائی دیوان عالی کشور
  

  نظریه دادستان کل کشور: ج 
 هیأت عمومی دیوان عالی کشور موضـوع        15/10/1388با احترام درخصوص جلسه مورخه      

 12 و   11مـابین شـعب       نظـر فـی     دت رویـه، در ارتبـاط بـا اخـتالف          وحـ  88/16گزارش ردیـف    
 قانون توزیـع عادالنـه آب،       45دادگاههای تجدیدنظر استان خراسان رضوی در استنباط از ماده          

نظر اینجانب به عنوان دادسـتان کـل کـشور جهـت استحـضار حـضرتعالی و قـضات ارجمنـد                     
  :گردد کننده در جلسه بدین شرح اعالم می شرکت
اهمیت موضوع آب و مدیریت استفاده از منابع آبـی بـا در نظـر گـرفتن اولویتهـای                   : هنظری

باشد به خصوص بـه       مربوط در جهت شرب، کشاورزی، دامداری و صنعت بر کسی پوشیده نمی           
برداری و توزیع عادالنـه آب        آوری، بهره   علت وضعیت نزوالت جوی و منابع آبی کشور امر جمع         

ناپـذیر    ات و قـوانین مربوطـه و بـا مـدیریت وزارت نیـرو اجتنـاب               ضرورتاً در چهـارچوب مقـرر     
آبی در بخشهایی ممکن است باعث شود افراد با عدول از مقررات مبادرت بـه حفـر                   کم.باشد  می

برداری غیرمجاز از سـایر منـابع آبـی نمـوده و ایـن امـر موجبـات ورود                     غیرمجاز چاه و یا بهره    
بـرداری مجـاز نتواننـد     اخذ مجوز و رعایت میزان بهرهخسارت را به سایر بخشهایی که علیرغم       

نماینـد؛ فلـذا      نیاز را تأمین نمایند و منابع آب زیرمینی را نیز با مـشکالتی روبـرو مـی                 آب مورد 
برداری قانونمنـد      موجبات بهره  1361قانونگذار با تصویب قانون توزیع عادالنه آب در اسفندماه          

 از قـانون توزیـع عادالنـه آب         45ر دارند براسـاس مـاده       همانطوری که استحضا  . را فراهم آورد  
اشخاص زیر عالوه بـر اعـاده وضـع سـابق و            «  مجلس شورای اسالمی     16/12/1361مصوبه  

 روز تا سه ماه حبس تأدیبی برحـسب         15 ضربه شالق و یا از       50 تا   10جبران خسارت وارده به     
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سی بـدون رعایـت مقـررات ایـن     هـ  ـ هرکـ  ... شوند موارد جرم به نظر حاکم شرع محکوم می
که در خصوص جبـران  » .برداری از منابع آب مبادرت کند قانون به حفر چاه و یا قنات و یا بهره  

خسارت پس از طرح ادعای خسارت و جری تشریفات آئین دادرسی مـدنی و عنـداللزوم جلـب                  
االشـعار   فـوق نظر کارشناسی دادگاه در صورت احراز ورود خسارت به جبران آن وفق صدر ماده       

 مورخـه   104آنچه که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی شماره         . نماید  اتخاذ تصمیم می  
 505/2478 مورد بررسی و اتخاذ تصمیم قرار داده است نسبت به بخـشنامه شـماره             8/3/1379

 وزیر محترم وقت نیرو بوده که متن بخشنامه مذکور جهت استحضار قرائـت              1/9/1371مورخه  
  :ددگر می

در مواردی که برای جبران افت سفره آب زیرزمینی و جـایگزینی آب، وجـوهی               «: بخشنامه
نامـه     آئـین  12 قانون توزیـع عادالنـه آب و مـاده           3در اجرای قراردادهای مربوط به تبصره ماده      

بایستی دریافت گردد الزم است ضوابط دریافت وجوه مذکور           اجرائی فصل دوم قانون مذکور می     
ضمناً وجوه یادشده باید در حـساب خاصـی         . حظه و تصویب اینجانب ارسال فرمائید     را برای مال  

واریز شود و برداشت از آن تنها با امضاء مقامات مجـاز آن شـرکت باضـافه معاونـت امـور آب                      
. وزارت نیرو و صرفاً برای هزینه شدن در طرحهای جبران افت و جـایگزین آب صـورت گیـرد                  

نیز هرگونه برداشت برای مصارف دیگر از حـساب مـذکور تـصرف             عدم اقدام به ترتیب فوق و       
غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی تلقی شده و مستوجب مـسؤولیت مقـرر در قـوانین مربوطـه                   

هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری در رأی مذکور » بیژن زنگنه وزیر نیرو ـ امضاء . است
ذ هرگونه وجه از اشخاص حقیقی یا حقوقی حقـوق   نظر به اینکه اخ   « : چنین استناد نموده است   

ها و حقوق دیوانی منـوط بـه حکـم صـریح قانونگـذار               خصوصی اعم از مالیات، عوارض، هزینه     
 قانون توزیع عادالنه آب نیز متضمن جـواز دریافـت وجهـی از اشـخاص                3است و تبصره ماده     

زارت نیرو، مبنـی بـر لـزوم         و 1/9/1371 مورخه   505/2478باشد، بنابراین بخشنامه شماره       نمی
اخذ وجوهی از اشخاص بابت جبران افت سفره آب زیرزمینی و جـایگزینی آب مغـایر قـانون و                   

شـود و بـه اسـتناد         می  داده  خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص          
  ».گردد اداری ابطال می عدالت  قانون دیوان25قسمت دوم ماده
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ید بخشنامه مذکور و رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بر ابطـال آن              فرمائ  مالحظه می 
 قانون توزیـع عادالنـه آب نـدارد، لـیکن           45ارتباطی به موضوع جبران خسارت مصرح در ماده         

بایست موردتوجه قرار گیرد احراز ورود خـسارت          آنچه در جریان دادرسی حائز اهمیت بوده و می        
است که با رعایت موازین قانونی و مقررات مربوطه و تـدقیق            و مکانیسم تعیین میزان خسارت      

 دادگـاه   12بنـابر مراتـب از آنجائیکـه رأی شـعبه           . همکاران محترم قـضائی تعیـین خواهدشـد       
تجدیدنظر استان خراسان رضوی موافق مقررات مربوطه و صحیحاً انشاء گردیده اسـت و بنـده                

  .با رأی شعبه مذکور موافقم
  
 هیـأت عمـومی دیـوان عـالی     15/10/1388 ـ  713 شمارهرأی وحدت رویه: د 
  کشور

 حفـر چـاه یـا       16/12/1361 قانون توزیع عادالنه آب مـصوب        45بنا به حکم مقرر در ماده       
برداری از منابع آب بدون رعایت مقررات قـانونی مزبـور ممنـوع اسـت و مرتکـب                    قنات یا بهره  

ه مجازات مقرر در آن ماده نیز محکـوم         عالوه بر اعاده وضع سابق و جبران خسارات واردشده ب         
عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه دوازده         مراتب به نظر اکثریت اعضای هیأت       گردد، بنا به    می

المنفعه نمودن چاه     دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی که محکومیت مرتکب را به مسلوب          
أیید نموده اسـت صـحیح و       موضوع دعوی و پرداخت خسارت واردشده به آب خوان زیرزمینی ت          

  .گردد قانونی تشخیص می
عمومی و انقالب در امور کیفری، در         های  دادرسی دادگاه    قانون آیین  270این رأی طبق ماده   

  .االتباع است ها الزم موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه
  

  )  21/11/1388 مورخ 18921نقل از روزنامۀ رسمی شمارۀ (        
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 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال مصوبه شورای شـهر             648رأی شماره     .1
شاندیز درخصوص اخذ بهاء خدمات از کسانی که قبل از تاریخ تصویب نرخ  جدید اقدام 

  اند  به دریافت پروانه گردیده
                2/9/1388: تاریخ

            648: شماره دادنامه
  88/5: هکالسه پروند

  .هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: مرجع رسیدگی
  .اکبر شاملی آقای علی: شاکی

 17/5/1386 مـورخ    804 مصوبه شماره    4ابطال قسمتی از بند     : موضوع شکایت و خواسته   
  .شورای اسالمی شهر شاندیز

ای توسـط   وکیل شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعـالم داشـته اسـت، مـصوبه      : مقدمه
 تصویب شده که    804 در صورتجلسه شماره     17/5/1386المی شهر شاندیز در مورخ      شورای اس 

 ایـن مـصوبه     4در بنـد    . خالف نص صریح قانون، دال بر عطف به ماسبق نشدن قوانین اسـت            
آمده است، بهای خدمت جهت بهسازی بلوار ورودی شهر شاندیز از چهل بازه تا میدان شـهداء                 

. تا این قسمت ایرادی بـر آن مترتـب نیـست          . شود   اعالم می  ای   برابر قیمت منطقه   20به ماخذ   
خدمات در مورد کسانی که قبـل از تـاریخ تـصویب نـرخ     « معذلک در انتهای این مصوبه آمده   

ایـن قـسمت عمـالً      . »شـود   اند نیز اعمال می     جدید بهای خدمات، اقدام به دریافت پروانه کرده       
چرا که موکـل وفـق مـدارک پیوسـتی،          مخالف نص صریح عطف بماسبق نشدن قوانین است،         

   مـشهد  6 اصـلی بخـش   189 فرعی از    13مالک زمین در همان محدوده به شماره پالک ثبتی          
باشد که برای زمین خود قبل از تصویب این مصوبه، پروانه سـاختمانی توریـستی             می» شاندیز«

سـاختمانی،   تمام آنچه که شهرداری بـه عنـوان عـوارض            3/4/1385دریافت نموده و در مورخ      
نماید را پرداخـت نمـوده اسـت، ولـی            سازی دریافت می    عوارض نوسازی، بهای خدمات و آماده     

 برابری مواجه شده است، در صورتی که نص صریح قانون اسـت             20آور    اکنون با قیمت سرسام   
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نماید مگر در مواردی که به نفع متهم باشد و یـا آنکـه قـانون                  که قوانین را عطف بماسبق نمی     
لهذا موکل به این مـصوبه اعتـراض و اعتراضـیه خـود را بـه                .  اخف از قانون سابق باشد     الحق

معاونت عمرانی فرمانداری مشهد تقدیم نموده لهذا با توجه به اینکه استانداری در نامـه شـماره          
 خود به موکل اعالم نمـوده کـه بـا توجـه بـه عـدم وصـول                   12/12/1386 مورخ   12/145745

داری مشهد به مصوبه مذکور ایرادی وارد نیست، لذا مـصوبه ذکـر شـده          اعتراض از جانب فرمان   
لـذا متقاضـی    . بایست از طریق دیوان عدالت اداری انجـام پـذیرد           قانونی و هرگونه اعتراض می    

رئیس شورای اسالمی شـهر شـاندیز، در پاسـخ بـه شـکایت              . باشد  الذکر می   ابطال مصوبه فوق  
 اعـالم   25/10/1387 مـورخ    1851، طـی نامـه شـماره        الذکر  مذکور مبنی بر ابطال مصوبه فوق     

دریافت بهای خـدمات در     « ـ در متن مصوبه مذکور به وضوح قید گردیده است که            1اند،    داشته
 12و ایـن مـوارد بـه اسـتناد مـاده            » اند، اعمـال شـود      مورد کسانی که پایان کار دریافت نکرده      

ی اسالمی شـهر، شـهرک و بخـش         نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شورا          آیین
لـذا خواسـته ابطـال    .  مجلس شورای اسالمی، تصویب شده و قطعیت یافته است 1375مصوب  

ضـمن اینکـه شـاکی در مـتن         . مصوبه فوق از سوی شاکی فاقد مبنا و وجاهـت قـانونی اسـت             
ــ آنچـه منظـور    2. دادخواست کلیات مصوبه شورای اسـالمی شـهر شـاندیز را پذیرفتـه اسـت         

ای است که انصراف به زمان قبل از تصویب دارد             قانون مدنی است، مصوبه    4ار از ماده    قانونگذ
 است و زمان اخذ     17/5/1386در حالی که مصوبه شورای اسالمی شهر شاندیز مربوط به تاریخ            

مسلماً وصول  . باشد که هنوز فرا نرسیده است       پایان کار در حال حاضر که زمان موخر است، می         
تواند باشد و اکنون که شاکی درخواست پایـان کـار نمـوده               مقید به زمان نمی   حقوق شهرداری   

باشد و ایشان در قبال اخذ پایـان کـار بایـد عـوارض                است نیز زمان تسویه حساب عوارض می      
 میلیـارد   60ای بـالغ بـر        ـ احداث بلوار ورودی شهر شاندیز با هزینـه        3. مورد نظر را تادیه نمایند    
گیری از اختیارات قانونی خود       شورای اسالمی شهر شاندیز با بهره     . باشد  ریال در دست اقدام می    

های تحصیل حـریم و احـداث بلـوار مـذکور کـه       به منظور تأمین بخش بسیار ناچیزی از هزینه 
تأثیر قابل توجهی به افزایش قیمت اراضی و امالک واقع در حاشیه بلوار ورودی دارد، اقدام بـه                  

قطعاً تأمین تمام هزینه این پروژه بزرگ عمرانی نه از محل           . نمودتصویب بهای خدمات مذکور     
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های آن از محل دریافت ناچیز عـوارض          شود و نه امکان تأمین هزینه       اعتبارات دولتی میسر می   
ای که احداث بلوار برای امالک و اراضی واقع           از سوی دیگر ارزش افزوده    . ساختمانی وجود دارد  

کند در مقابل دریافت بهای خدمات بسیار ناچیز است و تأمین آن              میدر حاشیه بلوار ورود ایجاد      
کنند هم میسر نیست و هم از عدالت بـه دور             از محل عوارضی که سایر شهروندان پرداخت می       

هیـأت عمـومی   . الذکر رد شکایت نامبرده مورد اسـتدعا اسـت     لذا با عنایت به مراتب فوق     . است
البدل شـعب دیـوان تـشکیل و       مستشاران و دادرسان علی    دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا و       

پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شـرح آتـی مبـادرت بـه صـدور رأی                        
  .نماید می

  »رأی هیأت عمومی«
هر چند وضع مقررات برای وصـول عـوارض و تعیـین میـزان آن از وظـایف و اختیـارات               

 قانون  4ردیده است، لیکن چون طبق وحدت مالک ماده         قانونی شورای اسالمی شهرها مقرر گ     
مدنی و اصول کلی حقوقی، اثر قانون به معنی اعم آن نسبت به آتیه است و نسبت بـه ماقبـل                     

 شورای اسالمی شـهر     21/5/1376 مورخ   817آن اثر ندارد، بنابراین قسمت اخیر مصوبه شماره         
تاریخ تصویب نـرخ جدیـد بهـای خـدمات،          در مورد کسانی که قبل از       « شاندیز مبنی بر اینکه     

آثار مصوبه مرقوم را به     » .اند نسبت به دریافت خدمات اقدام نمایند        اقدام به دریافت پروانه کرده    
نماید، فاقد وصف قانونی و خـارج از حـدود اختیـارات              موارد ماقبل از تاریخ تصویب معطوف می      

 و 19ماده یـک و بنـد یـک مـاده      قانون اساسی و 170تشخیص و به استناد قسمت دوم اصل    
  .گردد  قانون دیوان عدالت اداری ابطال می42ماده 

  
  )29/11/1388 مورخ 18925نقل از روزنامۀ رسمی شمارۀ (
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بـا احـراز وجـود رابطـه        ( هیأت عمومی دیوان عـدالت اداری مبنـی بـر            650رأی شماره    .2
نونی و الزم بـرای     اشتغال براساس قانون کار بین اشخاص و جهاد دانشگاهی شـرایط قـا            

  )گردد برخورداری افراد از مزایای قانون تأمین اجتماعی فراهم می
                 2/9/1388: تاریخ

           650: شماره دادنامه
  88/647: کالسه پرونده
  .هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: مرجع رسیدگی

  .آقای علیرضا آل آقا: شاکی
  .عارض آراء صادره از شعب اول و هفتم تجدیدنظراعالم ت: موضوع شکایت و خواسته

 موضـوع شـکایت   87/583الف ـ شعبه اول دیوان در رسیدگی به پرونده کالسـه   : مقدمه
ـ شعبه هفدهم سازمان    2ـ جهاد دانشگاهی علم و صنعت       1آقای سیدعلیرضا آل آقا به طرفیت،       

وانده ردیف اول و الـزام طـرف        تأمین اجتماعی به خواسته الزام به پرداخت حق بیمه از ناحیه خ           
 1809شکایت ردیف دوم به قبول و احتساب آن جزء سنوات خدمت بـه شـرح دادنامـه شـماره         

 چنین رأی صادر نموده است، شاکی به شرح دادخواسـت تقاضـای پرداخـت               27/7/1387مورخ  
اهی و   از ناحیه جهاد دانشگ    5/11/1362 لغایت   2/11/1359حق بیمه ایام اشتغال خود از تاریخ        

نظر به اینکـه شـاکی      . الزام به پذیرش آن از جانب سازمان تأمین اجتماعی را تقاضا کرده است            
 با جهاد دانشگاهی قطع رابطه کاری نموده        1370حسب اعالم اداره طرف شکایت قبل از سال         

 1370نامه و قرارداد تنظیمی بـا سـازمان تـأمین اجتمـاعی از سـال       و این سازمان برابر موافقت 
دام به بیمه نمودن کارکنان خود نموده، بنابراین با توجه به اینکه در زمان انعقاد قرارداد بیمـه                  اق

 مــورخ 288شــاکی در خــدمت ســازمان جهــاد دانــشگاهی نبــوده و بــه موجــب رأی شــماره  
عنه ردیف اول الزامی به کسر و واریز          هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مشتکی      11/10/1379

تاریخ تنظیم قرارداد به سازمان تأمین اجتماعی نداشته و لذا شـکایت غیـروارد              حق بیمه قبل از     
ب ـ شـعبه سـوم دیـوان در رسـیدگی بـه       . گـردد  تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعالم می
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ــ سـازمان تـأمین      1 موضوع شکایت آقای علـی صـابر بـه طرفیـت،             84/1877پرونده کالسه   
 دانشگاهی صنعتی شریف به خواسته وصول حـق         ـ جهاد 3ـ شرکت مخابرات ایران     2اجتماعی  

 مـورخ   2418بیمه از کارفرما و احتساب سنوات پرداخت حـق بیمـه بـه شـرح دادنامـه شـماره                    
 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه رابطه کاری شاکی بـا کارفرمـا حـسب            28/8/1384

االصـول بـه     نکـه علـی   باشد و با عنایـت بـه ای        محتویات پرونده و مدارک پیوست آن محرز می       
 قانون تأمین اجتماعی و سایر مقررات مربوط سازمان مزبـور مـسئول و متـولی                40موجب ماده   

بنابراین و  . باشد که به این تکلیف قانونی عمل نشده است         وصول حق بیمه کارگر و کارفرما می      
ـ               وده بنـا بـه     با توجه به اینکه حسب محتویات پرونده رابطه استخدامی شاکی با کارفرما محرز ب

مراتب و به حکم قانون تأمین اجتماعی و مقررات آن سازمان مذکور مکلف است که نسبت بـه                  
بنا بـه مراتـب     . وصول حق بیمه از کارفرما و احتساب سنوات پرداخت حق بیمه وی اقدام نماید             

شکایت شاکی در رابطه با دادخواست مطروحـه موجـه تـشخیص و رأی بـه ورود آن صـادر و                     
 موضـوع  85/320ج ـ شعبه هفتم تجدیـدنظر در رسـیدگی بـه پرونـده کالسـه       . دارد اعالم می

 مـورخ   2418تجدیدنظرخواهی جهاد دانـشگاهی صـنعتی شـریف نـسبت بـه دادنامـه شـماره                 
 چنـین رأی    24/11/1385 مـورخ    1728 شعبه سوم دیوان به شرح دادنامه شـماره          28/8/1385

دنظرخواه نـسبت بـه دادنامـه تجدیدنظرخواسـته         صادر نموده است، نظر به اینکه از طرف تجدی        
اعتراض موجه و موثری بعمل نیامده و با بررسی سوابق امر کیفیت رسیدگی و اعمال مقـررات                 
نیز ایراد و اشکالی که فسخ دادنامـه بـدوی را ایجـاب نمایـد مـشـهود نیـست، بنـابراین بـا رد          

هیـأت عمــومی دیـوان عـدالت     . گردد تجدیدنظرخواهی دادنامه بدوی نتیجتاً تایید و استوار می   
البدل شـعب دیـوان تـشکیل و         اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی           

پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شـرح آتـی مبـادرت بـه صـدور رأی                        
  .نماید می
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  »رأی هیأت عمومی«
اعی به شرح ماده یک قـانون تـأمین اجتمـاعی    نظر به تکالیف قانونی سازمان تأمین اجتم    

مندی اشخاص واجد شرایط از مزایـای قـانون مزبـور و بـا               مبنی بر فراهم نمودن موجبات بهره     
الذکر در خصوص تعیین حق بیمه توسط سازمان تأمین اجتمـاعی    قانون فوق 40عنایت به ماده    

 قانون عمل   39لیف مقرر در ماده     و مطالبه و وصول آن از کارفرما در صورتی که کارفرما به تک            
 منعقده بین سازمان تأمین اجتمـاعی و جهـاد          1370ننماید و با توجه به مندرجات قرارداد مورخ         

دانشگاهی با احراز وجود رابطه اشتغال بر اساس قانون کار بین اشـخاص و جهـاد دانـشگاهی،                  
. گـردد  ین اجتماعی فراهم مـی    شرایط قانونی و الزم برای برخورداری افراد از مزایای قانون تأم          

 شعبه سـوم دیـوان عـدالت اداری موافـق           28/8/1384 مورخ   2418بنابراین رأی قطعی شماره     
 43 و مـاده  19 مـاده   2این رأی به اسـتناد بنـد        . شود اصول و موازین قانونی تشخیص داده می      

بط در   برای شـعب دیـوان و سـایر مراجـع اداری ذیـر             1385قانون دیوان عدالت اداری مصوب      
  .االتباع است موارد مشابه الزم

  )29/11/1388 مورخ 18925نقل از روزنامۀ رسمی شمارۀ (

  
 هیــأت عمــومی دیــوان عــدالت اداری مبنــی بــر صــرف ابطــال پروانــه  668رأی شــماره  .3

بـرداری جدیـد بـرای مـودی بـدون تأسـیس و                برداری سابق و صدور پروانـه بهـره         بهره
تواند منشاء برخورداری معافیت مقرر در  عدنی جدید نمیبرداری واحد تولیدی و  م بهره
  قانون مالیاتهای مستقیم باشد » 26/11/1376اصالحی  « 132ماده 

        23/9/1388: تاریخ دادنامه
        668: شماره دادنامه
  88/650: کالسه پرونده
  .هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: مرجع رسیدگی
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  .انشرکت کمپرسورسازی ایر: شاکی
 دیـوان عـدالت     16 و   14اعالم تعـارض آراء صـادره از شـعب          : موضوع شکایت و خواسته   

  .اداری
 موضـوع  86/1159الف ـ شعبه چهاردهم دیوان در رسیدگی بـه پرونـده کالسـه     : مقدمه

به طرفیت اداره کـل امـور مالیـاتی اسـتان           ) سهامی عام (شکایت شرکت کمپرسورسازی ایران     
 26/2/1385 مـورخ    43/3 و   20/1/1385 مـورخ    4/3به آراء شـماره     قزوین به خواسته اعتراض     

 به شـرح دادنامـه      1379و  1377هیأت حل اختالف مالیاتی تجدیدنظر موضوع عملکرد سالهای         
 چنین رأی صادر نموده است، طرف شکایت  در الیحه دفاعیه            28/7/1387 مورخ   1721شماره  

 شده ذکـر گردیـده کـه شـرکت بـا احـداث              خود اعالم نموده هر چند در متن گزارش قرار اجرا         
سالهای متعدد و نصب و تعبیه دستگاههای جدید اقدام به تولید کمپرسور نموده لیکن با توجـه                 
به اینکه در ماهیت نوع محصول و افزایش تولید تغییر حاصل نـشده و کماکـان حـداکثر تـوان                    

توانـد    تغییر حاصل نشده نمیتولید از مرز یک میلیون دستگاه در سال از ابتدای تاسیس تاکنون  
بنـابراین بـا عنایـت بـه        .  قانون مالیاتهای مستقیم اسـتفاده نمایـد       132از معافیت مقرر در ماده      

مطالب مذکور در الیحه دفاعیه طـرف شـکایت و اینکـه کـد محـصول تولیـدی بـدون تغییـر                      
ض قـانون و   از ابتدا تاکنون باقی مانده آراء معترض عنهما متـضمن نقـ  3829 ـ  370همچنان 

باشد و ایراد بینی از حیث رعایـت مقـررات شـکلی و قـانونی در جریـان                   تخلف از مقررات نمی   
رسیدگی و صدور آنها مشهود و ملحوظ نیست و دلیل موجـه و متقنـی کـه موجـب نقـض آراء            
معترض عنهما را ایجاب نماید از جانب شرکت شاکی ارائه و اقامه نگردیـده اسـت، دادخواسـت       

ب ـ شـعبه   . گـردد  وح غیر موجه تشخیص و حکم بـه رد آن صـادر و اعـالم مـی    اعتراض مطر
 موضوع شکایت شـرکت کمپرسورسـازی       85/65شانزدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه        

 443/3ایران به طرفیت اداره کل مالیاتی استان قزوین بـه خواسـته اعتـراض بـه رأی شـماره                    
 مـورخ  491همعـرض بـه شـرح دادنامـه شـماره       هیأت حل اختالف مالیـاتی  6/7/1382مورخ  

 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکـه تولیـدات جدیـد شـرکت شـاکی بـا                    27/12/1386
آالت بـوده و بـا تولیـدات قبلـی شـرکت مطـابق                اندازی سیستم جدید تولید و نصب ماشین       راه
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بـرداری شـماره     ه بهـره  گواهیهای اداره کل صنایع و معادن استان متفاوت بوده با توجه به پروان            
بایـست برخـوردار گـردد، علیهـذا          از معافیت مالیاتی مـی     15/1/1378 مورخ   7009/13692/31

عنه را نقض و رسیدگی به موضـوع بـه شـعبه             ضمن صدور حکم به ورود شکایت رأی معترض       
هیأت عمومی دیوان در تاریخ فـوق بـا حـضور رؤسـا و مستـشاران و                 . گردد همعرض احاله می  

البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء                  علی دادرسان
  .نماید به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می

  »رأی هیأت عمومی«
ب ـ نظـر بـه اینکـه     . رسـد  الذکر محرز بنظر می های فوق الف ـ تعارض در مدلول دادنامه 

 متعارض بابـت عملکـرد مالیـاتی مـؤدی در           های الذکر دادنامه  های فوق  حسب محتویات پرونده  
 قـانون مالیاتهـای مـستقیم       132 صـادر شـده اسـت در نتیجـه مـاده             1379 الی   1377سنوات  

 موضوع ماده واحده قانون اصالح قانون اصالح موادی از قانون           26/11/1376اصالحی مصوب   
ر، درآمد واحـدهای     قانون مزبو  132مطابق ماده . مالیاتهای مستقیم در مانحن فیه حاکمیت دارد      

های صنایع، معادن    شدن این قانون از طرف وزارتخانه      االجراء تولیدی و معدنی که از تاریخ الزم      
بـرداری صـادر    و فلزات یا جهاد سازندگی ـ حسب مورد برای آنها کارت شناسایی یا پروانه بهره 

برداری حسب اولویـت     شود از تاریخ استخراج و بهره      یا قراردادهای استخراج و فروش منعقد می      
با عنایت به هدف و     .  سال از مالیات معاف هستند     4 و   6،  8 به ترتیب به مدت      3 و   2های یک،   

برداری جدیـد بـرای      برداری سابق و صدور پروانه بهره      منظور قانونگذار صرف ابطال پروانه بهره     
ء برخـورداری  توانـد منـشا   برداری واحد تولیدی و معدنی جدید نمـی     مودی بدون تاسیس و بهره    

قانون صدرالذکر باشـد، بنـابراین دادنامـه        » 26/11/1376اصالحی « 132معافیت مقرر در ماده   
 شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری در حدی کـه مفیـد       28/7/1387 مورخ   1721قطعی شماره   

 و  19 مـاده    2این رأی بـه اسـتناد بنـد         . باشد این معنی است موافق اصول و موازین قانونی می        
 بـرای شـعب دیـوان و سـایر مراجـع اداری             1385 قانون دیوان عدالت اداری مـصوب        43ه  ماد

  .االتباع است ذیربط در موارد مشابه الزم
 )25/11/1388 مورخ 18922نقل از روزنامۀ رسمی شمارۀ (
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نامـه مـورخ      هیأت عمومی دیـوان عـدالت اداری مبنـی بـر ابطـال شـیوه         669رأی شماره     .4
 و پـــرورش بلحـــاظ تغییـــر در زمـــان اجـــرای قـــانون   وزارت آمـــوزش8/3/1387

  بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت
       23/9/1388: تاریخ

                669: شماره دادنامه
  88/282: کالسه پرونده
  .هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: مرجع رسیدگی

  .آقای احمدرضا جوانی: شاکی
 8/3/1387 مـورخ    8/710 دسـتورالعمل شـماره      6/2ابطال بند   : موضوع شکایت و خواسته   

  .ریزی و توسعه مدیریت وزارت آموزش و پرورش معاونت برنامه
شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعالم داشته است، برابر صـدر مـاده واحـده               : گردشکار

شـود از تـاریخ      قانون بازنشستگی پیش از موعدکارکنان دولت صراحتاً به دولت اجـازه داده مـی             
سال سابقه خـدمت    25ها و موسسات دولتی را که حداقل         ب این قانون کارکنان وزارتخانه    تصوی

خـدمت بـر      قابل قبول داشته باشند با حداکثر پنج سال سنوات ارفاقی و پرداخت پـاداش پایـان               
اساس سی سال بازنشسته نمایند و چون اینجانب در زمان حاکمیت و نفوذ قانون بازنشـسـتگی             

  ام، لذا قانوناً   بازنشسته شده1386صوب شهریور سال م... پیش از موعد
شـد، امـا     ام بر اساس ضوابط و مقررات این قانون صـادر مـی            بایست حکم بازنشستگی   می

متاسفانه سازمان بازنشستگی کشوری بر پایه مراتـب انعکـاس یافتـه از سـوی اداره آمـوزش و         
قـانون اصـالح    ( قـانون سـابق      پرورش شهرستان مالیر حکم بازنشستگی اینجانب را براسـاس        

و نـه قـانون الحـق و        ) 13/12/1368مقررات بازنشستگی و وظیفه استخدام کشوری مـصوب         
 روز حقـوق در مـاه       30 روز حقوق صادر نمود و به موجب این اقدام بجای            25جاری با احتساب    

ید یعنـی  کنم و علیرغم استحقاق و تجویز قانونی از مزایای قانون جد        روز حقوق دریافت می    25
خدمت محـروم شـدم و آشـکارا موجبـات تـضییع               سال سنوات ارفاقی و تفاضل پاداش پایان       5
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اینجانب برابر فرم درخواست باید یـا بازنشـستگی کـه تحـت شـماره               . ام فراهم آمد   حقوق حقه 
 در دفاتر اداره متبوع ثبت گردیده است، متقاضی بازنشستگی بـا            30/2/1386 مورخ   702/3535

 سال سابقه کار شدم و این تاریخ بعد از تصویب           25 با   17/8/1386صاً از تاریخ    صراحت و مشخ  
متعاقب تـصویب و ابـالغ      . باشد  می 5/6/1386و ابالغ قانون بازنشستگی پیش از موعد مصوب         

 در حالیکه قانونـاً شـاغل       1386قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت در شهریور سال         
صریح و مکتوب خود را جهت اعمال و اجرای قانون اخیرالـذکر و             شدم، درخواست    محسوب می 

 مـاه پاداش پایان خـدمت تسلیم اداره متبوع        30 روز و پـرداخت     30بازنشستگی با حقوق کامل     
 ثبت و در پرونـده پرسـنلی        29/6/1386 مورخ   702/11644ایـن درخواست طی شماره     . نمودم

یناً یا اثباتـاً پاسـخ و ترتیـب اثـری بـه درخواسـت               اما مسئولین ذیربط هیچ گاه یق     . موجود است 
مذکور نداده و کان لم یکن تلقی گردیده و سازمان بازنشستگی کشوری اقدام به صـدور حکـم                  

بدیهی است که با تصویب قـانون الحـق و          . بازنشستگی بنده براساس قانون سابق نموده است      
 اعتبار ساقط است و اداره متبـوع و         خود منسوخ و از درجـه     اجرایی شدن آن، قانون سابق خودبه     

تواند به استناد قانون سابق اقدام به صدور حکم بازنشـستگی            سازمان بازنشستگی کشوری نمی   
اما عمالً حکم بازنشستگی اینجانب حدود سه ماه پس از تصویب و حاکمیت قانون جدید               . نماید

صادر شده اسـت کـه      ) 1368مصوب  ( براساس ضوابط قانون سابق      29/6/1386یعنی در تاریخ    
متعاقباً درخواستهای دیگری بـا خواسـته اصـالح        . این اقدام بالصراحه فاقد وجاهت قانونی است      

حکم موصوف و اعمال و اجرای قانون الحق تقدیم نمودم که سرانجام اداره متبـوع طـی نامـه                
نامـه   ه شـیو 6/2 اظهار نمود که بـا اسـتناد بـه بنـد     29/4/1387 مورخ 104/8043جوابیه شماره 

ریزی و توسعه مـدیریت وزارت آمـوزش و پـرورش مثبـوت بـه                اجرایی صادره از معاونت برنامه    
 مبنا و مجوز قانونی برای استفاده اینجانـب از مزایـای قـانونی              8/3/1387 مورخ   8/710شماره  

بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت وجود ندارد و هیچ اقدامی در این خـصوص از سـوی                  
بنابراین اسـتناد بالوجـه و تـوام بـا ایـراد اداره متبـوع بـه                 . باشد اره متبوع میسر نمی   مدیریت اد 

نامه موصوف به عنوان معیار پذیرش و یا عدم پذیرش خواسته بنده مـواردی را بـه شـرح                    شیوه
نامه اجرایی وزارت متبوع خالف قـانون اسـت، چراکـه،      شیوه6/2ـ بند   1دارم،   ذیل معروض می  
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توانند اثرگـذاری قـانون      های صادره از دستگاههای مختلف نمی      نامه ها و آیین   امهن گاه شیوه   هیچ
نمایند و تنها نحوه چگونگی اجرای قـانون منـشاء را           » محدود« و یا   » مشروط« منشاء خود را    

نامـه وزارت     شـیوه  6/2لیکن در مانحن فیه چنین نیست و با تامل در مفاد بنـد              . کنند تبیین می 
به عبارت دیگر اختالف در این است که قانون         .  مشهود است  8/3/1387 تاریخ   متبوع صادره در  

به صراحت به دولت اجازه داده است       ) 5/6/1386(از تاریخ تصویب    ... بازنشستگی پیش از موعد   
که کارکنان خود را قبل از موعد و موافق با مزایا و ضوابط مندرج در صدر مـاده واحـده قـانون                      

نامه صـادره از معاونـت وزارت متبـوع اعـالم داشـته               شیوه 6/2ولی بند   مصوب بازنشسته نماید    
صـدور حکـم     نامـه مجـاز بـه      است که سازمانهای استانی و ادارات وابسته از تاریخ صدور شـیوه           

باشند و از آنجا که حکم بازنشستگی اینجانب بعد از تصویب            بازنشستگی برپایه قانون جدید می    
صـادر شـده اسـت،      » نامه اجرایـی وزارتـی     قبل از صدور شیوه   « و اجرایی شدن قانون جدید و       

باشد و   نامه وزارتی و نه قانون مصوب مجلس می        مالک عمل در صدور حکم بازنشستگی شیوه      
در نتیجه حکم اینجانب را علیرغم آنکه در زمان حاکمیت قـانون بازنشـستگی پـیش از موعـد                   

بـا عنایـت بـه جمیـع        .  صادر نموده است   ام بر اساس قانون سابق     کارکنان دولت بازنشسته شده   
» نـص صـریح  « ـ بر خالف ادعای اداره مبتوع با استناد بـه  1شود  جهات معروضه مالحظه می  

صدر ماده واحده قانون اخیرالتصویب نه تنها ممنوعیتی برای صدور حکم بازنشستگی بر اساس              
نامـه وزارت متبـوع نـه        وه شی 6/2ـ بند   2. قانون وجود ندارد بلکه مجوز آن نیز صادر شده است         

اجرایـی مـصوب      نامـه  از موعـد اسـت بلکـه در آیـین           تنها مغایر صریح قانون بازنشستگی پـیش      
 موضـوع قـانون مارالـذکر نیـز         27/12/1386ک مـورخ    38434ت/1391وزیران به شماره    هیأت

نامـه    شـیوه  6/2لذا بنابه مراتب فوق التوصـیف متقاضـی ابطـال بنـد             . ذکری از آن نشده است    
ریزی و توسعه مدیریت وزارت آمـوزش و پـرورش بـه دلیـل مغـایرت بـا قـانون                عاونت برنامه م

رئیس سازمان آموزش و پرورش استان همدان در پاسخ به          . باشم بازنشستگی پیش از موعد می    
ــ فـرم    1انـد،     اعـالم داشـته    23/7/1388 مـورخ    702/42285شکایت شاکی طی نامه شـماره       

تناد نامبرده مربوط به درخواست بازنشـستگی عـادی متقاضـیان           درخواست بازنشستگی مورد اس   
 قـانون اصـالح مقـررات      2تبصره یک ماده    ) ب(و  ) الف(واجد شرایط بازنشستگی مطابق با بند       
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 با سـنوات خـدمت واقعـی        13/12/1368بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری مصوب        
انون بازنشستگی پیش از موعد کارکنـان       باشد، که برای متقاضیان بازنشستگی با ق       مستخدم می 

ــ نـامبرده درخواسـت بازنشـستگی     2.  مورد استفاده قرار نگرفته است  5/6/1386دولت مصوب   
مـصوب  ...  قانون اصـالح مقـررات بازنشـستگی و        2پیش از موعد عادی خود را به استناد ماده          

 که پس از موافقت و       به اداره محل خدمت خود ارائه نموده       30/2/1386 در تاریخ    13/12/1368
 30/2/1386 مـورخ    702/3535ثبت در دفتر دبیرخانه آموزش و پـرورش مالیـر طـی شـماره               
توضـیح اینکـه در زمـان ارائـه         . جهت اخذ موافقت نهایی به این سازمان ارسال گردیـده اسـت           

 هنـوز قـانون بازنشـستگی پـیش از موعـد            30/2/1386درخواست بازنشـستگی وی در تـاریخ        
 به تصویب نرسیده بود و تنها قانون جاری برای بازنشستگی           5/6/1386ت مصوب   کارکنان دول 

مـصوب  ...  قانون اصـالح مقـررات بازنشـستگی و          2پیش از موعد کارکنان، تبصره یک مـاده        
 بوده است کـه این سازمان نیـز بـر اسـاس آن بـا درخواسـت بازنشـستگی وی                    13/12/1386

ــا صــدور ابــالغ بازنشــس   مــورخ 702/46583تگی بــرای وی بــه شــماره موافقــت نمــوده و ب
 و قید مـستند بازنشـستگی در آن قبـل از حکـم بازنشـستگی، نـامبرده را از ایـن                      24/6/1386

ـ قـانون بازنشـستگی پـیش از موعـد کارکنـان دولـت در تـاریخ                 3. موضوع مطلع نموده است   
شـماره   توسط مجلس شورای اسالمی تصویب و در مهرماه همان سـال طـی نامـه          5/6/1386

 وزارت متبوع صرفاً جهت اطالع به سازمانهای تابعه اسـتانها ارسـال             7/7/1386 مورخ   46/710
 ماده واحده قانون مذکور بـه دلیـل عـدم           5 و   3،  2های یک،    ضمناً به استناد تبصره   . شده است 

نامـه   الخصوص بـه دلیـل نداشـتن آیـین      و علی1386مین اعتبار الزم توسط دستگاه در سال    أت
 از طـرف وزارت متبـوع بـه    1386ی هیچ گونه مجوزی برای اجرای قانون مذکور در سال   اجرای

ـ در ماده واحده قـانون بازنشـستگی پـیش از موعـد کارکنـان               4. این سازمان ابالغ نشده است    
 چهار شرط اصلی برای بازنشستگی کارکنان در نظر گرفته شده اسـت             5/6/1386دولت مصوب 

ب ـ ارائـه درخواسـت توسـط     .  شرایط الزم از نظـر سـابقه خـدمت   که عبارتند از، الف ـ داشتن 
د ـ موافقت دستگاه با  .  قانون مذکور2های یک و  مین اعتبار الزم برابر تبصرهأج ـ ت . متقاضیان

بدیهی است بر اساس قانون مذکور، در صورت عـدم تحقـق هـر یـک از                 . درخواست متقاضیان 
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بـا تـصویب و اجـرای قـانون         . پـذیر نخواهـد بـود     شرایط مذکور، بازنشستگی متقاضیان امکان      
 هیچ یک از قوانین قبلـی مربـوط         5/6/1386بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب        

به بازنشستگی لغو نشده و بر اساس قانون مـذکور دسـتگاهها و موسـسات دولتـی در صـورت                    
. متقاضیان اقدام نمایند  بودن شرایط، مختارند نسبت به موافقت با درخواست بازنشستگی             فراهم

نامـه اجرایـی قـانون        قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولـت، آیـین          5بر اساس تبصره  
سـسات و   ؤکلیه دسـتگاهها و م      وزیران تصویب و به      توسط هیأت  26/12/1386مذکور در تاریخ  

ه درخواست نـامبرده    توانسته در زمان ارائ    بنابراین این اداره نمی   . ها ابالغ گردیده است    وزارتخانه
نمودن مشارالیه بر اسـاس قـانون          نسبت به بازنشسته   29/6/1386 و   30/2/1386در تاریخ های  

 ـ از آنجا که قانون بازنشستگی پـیش از موعـد کارکنـان دولـت مـصوب       5. مذکور اقدام نماید
 در وزارت آموزش و پرورش اجرائی نشده است، این سـازمان ضـمن              1386 در سال    5/6/1386
 همچـون روال    1386لع نمودن متقاضیان با درخواست کلیه متقاضـیان بازنشـستگی سـال             مط

مـصوب  ...  قانون اصـالح مقـررات بازنشـستگی و          2سنوات گذشته به استناد تبصره یک ماده        
 چون بر اسـاس     1387با اجرائی شدن قانون مذکور از سال        .  موافقت نموده است   13/12/1368
ریزی و توسعه مدیریت وزارت       معاونت برنامه  8/3/1387 مورخ   8/710نامه شماره     شیوه 6/2بند  

نامه مذکور با سنوات کمتـر       متبوع، تغییر وضعیت بازنشستگی کارکنان که تا قبل از صدور شیوه          
لـذا تغییـر مـستند      . انـد، ممنـوع گردیـده اسـت        از سی سال با تقاضای کتبـی بازنشـسته شـده          

 با سنوات کمتـر  1386ارکنان این سازمان که در سال    نفر ک  140بازنشستگی مشارالیه و تمامی     
اند به دلیل بار مالی ناشی از این تغییر عمـالً             سال و با تقاضای کتبی خود بازنشسته شده        30از  

عـدالت اداری در تـاریخ فـوق بـا حـضور رؤسـا و           عمـومی دیـوان     هیـأت . باشـد  پذیر نمی   امکان
کیل و پس از بحث و بررسی و انجام مـشاوره    البدل شعب دیوان تش    مستشاران و دادرسان  علی    

  .نماید با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می
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  »رأی هیأت عمومی«    
نظر به اینکه زمان اجرای قـانون بازنشـستگی پـیش از موعـد کارکنـان دولـت از تـاریخ                     

منـدی   رقوم نحوه بهرهنامه اجرائی قانون م  آیین2تصویب آن مقرر گردیده است و مقررات ماده     
نامـه    شـیوه  6/2از مزایای مقرر در زمان اجرای قانون را مشخص نموده اسـت و مقـررات بنـد                  

 مورد شکایت مانع اجرای مقـررات قـانون بازنشـستگی پـیش از              8/3/1387 مورخ 8/710شماره
نامـه مـذکور      تـا زمـان صـدور شـیوه        1/6/1386موعد کارکنـان دولـت از تـاریخ تـصویب آن            

گردد از این جهت و در ایـن حـد خـارج از حـدود اختیـارات و وظـایف مرجـع                 می) 8/3/1387(
 قانون اساسی و ماده یک و بند یک مـاده           170تصویب تشخیص و به استناد قسمت دوم اصل         

  .گردد  قانون دیوان عدالت اداری ابطال می42 و ماده 19
  )6/11/1388 مورخ 18908شمارۀ روزنامۀ رسمی (

  

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر در صورت عدم تحقق شرایط 670رأی شماره  .5
العـاده    قـانون مـدیریت خـدمات کـشوری، پرداخـت فـوق      68 مـاده 9دوگانه مندرج در بنـد   

  باشد آور نمی اضافه کار الزام
         23/9/1388: تاریخ دادنامه
        670: شماره دادنامه
  88/645: کالسه پرونده
  .ت عمومی دیوان عدالت اداریهیأ: مرجع رسیدگی

  .سازمان آموزش و پرورش خراسان رضوی: شاکی
اعالم تعارض آراء صادره از شعب اول و سـوم دیـوان عـدالت              : موضوع شکایت و خواسته   

  .اداری
 موضـوع شـکایت     87/665ـ شعبه اول دیوان در رسیدگی به پرونـده کالسـه              الف: مقدمه

ت اداره آموزش و پرورش شهرسـتان کاشـمر، بـه           آقای محسن رضایی عشرت آبادی، به طرفی      
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 1984شـرح دادنامـه شـماره        بـه  1387خواسته پرداخت اضافه کاری سه هفته آخـر مـرداد مـاه             
 قـانون   39مـاده   ) الف( چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه حسب بند            25/8/1387مورخ

افی قابـل پرداخـت اسـت و    العاده اضافه کار فقط در قبال ساعات کار اض         استخدام کشوری فوق  
شود و   کالسهای درس در پایان اردیبهشت ماه تعطیل و در خرداد ماه فقط امتحانات برگزار می              

شوند که کمتر از ساعتهای      دبیران به تعداد روزهای تدریس جهت مراقبت در مدرسه حاضر می          
بـر سـاعات    موظف دبیران است و با این وصف صرف وجود ابالغ داللت بر انجام کـار اضـافه                  

موظفی ننموده و شاکی نیز دلیلی بر انجام کار اضافی ارائه نکرده است، لذا حکم به رد شکایت                  
 87/1024ـ شعبه اول دیوان، در رسیدگی به پرونـده کالسـه              ب. نماید شاکی صادر و اعالم می    

اهللا هاتفی به طرفیت سازمان آموزش و پرورش خراسان رضوی بـه              موضوع شکایت آقای فضل   
 به شرح دادنامه    1387الزحمه ساعات غیرموظف تدریس از خرداد ماه          استه عدم پرداخت حق   خو

 چنین رأی صـادر نمـوده اسـت، نظـر بـه  اینکـه اداره طـرف                  24/9/1387 مورخ   2209شماره  
آموزان مقطع راهنمـایی و متوسـطه اعـالم داشـته از              های امتحانی دانش   شکایت با ارائه برنامه   

شـده و در ایـام امتحانـات کالسـهای      آموزان شـروع  انات خرداد ماه دانش  امتح 1/3/1387تاریخ
باشد و با عنایت به اینکه، شاکی دلیلی بر دائر بـودن کالسـهای درس و انجـام                   درس دائر نمی  

کار اضافی به میزان بیش از یک هفته در خرداد ماه ارائه نکرده و با توجه به اینکه بـه داللـت                       
العاده اضافه کـاری فقـط در قبـال انجـام کـار               استخدام کشوری فوق    قانون 39ماده  ) الف(بند  

اضافی قابل پرداخت است که در مانحن فیه دلیلی بـر انجام کار اضافی از ناحیه شاکی محــرز                  
ج . گردد باشد، بنابراین خـواسته غیر وارد تشخیص و حکم به رد شکایت صادر و اعالم می               نمی

 موضوع شـکایت آقـای محمدرضـا        87/1192 پرونده کالسه    ـ شعبه اول دیوان در رسیدگی به      
 هفتـه تـدریس     3نبوی به طرفیت آموزش و پرورش ناحیه یـک مـشهد بـه خواسـته، مطالبـه                  

 و اصالح آن بر اساس آخرین حکم صادر شـده بـه شـرح دادنامـه                 1387غیرموظف خرداد ماه    
نکـه بموجـب الیحـه       چنین رأی صادر نموده است، نظر بـه ای         3/10/1387 مورخ   2270شماره  

آموزان مربوطـه، مـشخص    دفاعیه و ضمائم پیوست آن از جمله برنامه امتحانی خرداد ماه دانش        
گردد که در ایام امتحانات خرداد ماه، دائر بودن کالسهای درس الزامی نبوده و معموالً هـم                  می
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م کـشوری،    قـانون اسـتخدا    39مـاده   ) الـف (شود و با عنایت به اینکه به موجـب بنـد             دایر نمی 
باشد که در مانحن فیه دلیلـی بـر       العاده اضافه کاری منوط به انجام کار اضافی می         پرداخت فوق 

آن از ناحیه شاکی ارائه نشده، بنابراین خواسته غیر وارد تشخیص و حکم به رد شکایت صادر و                  
ایت  موضوع شـک 87/1098د ـ شعبه سوم دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه  . گردد اعالم می

التـدریس از     آقای حسین بهنامی فرد به طرفیت وزارت آموزش و پرورش بخواسته مطالبه حـق             
 چنـین   27/12/1387 مـورخ    2524شرح دادنامه شماره       به 31/3/1387 لغایت   8/3/1387تاریخ  

رأی صادر نموده است، نظر به اینکه ریاست سازمان آموزش و پرورش خراسـان رضـوی طـی                  
 اقـدام بـه     23/3/1387 لغایـت    1/3/1387شـته دوره متوسـطه از تـاریخ         الیحه مذکور اظهار دا   

اند که معلمان در روزهای برگزاری امتحانات فقط در جلسه           برگزاری امتحانات پایان سال نموده    
با عنایـت بـه     . اند نموده  نمایند و در قبال انجام کار موظفی حقوق دریافت         امتحان حضور پیدا می   

التدریس تـا هفتـه اول خـرداد          ابر اعتبار موجود نسبت به پرداخت حق      موارد فوق این سازمان بر    
ماه اقدام نموده است و الباقی سه هفته خرداد ماه به جهت کسری اعتبـار بـا وزارت آمـوزش و                     
پرورش جهت تخصیص اعتبار مربوطه مکاتبـه شـده اسـت کـه در صـورت جـذب نـسبت بـه          

مستنداً به رأی وحـدت رویـه هیـأت عمـومی           بنابه مراتب فوق و     . پرداخت آن اقدام خواهد شد    
 مبنی بر اینکه عدم تامین اعتبـار        20/12/1370 مورخ 164دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه     

تواند باشد شکایت مطروحه وارد تشخیص و رأی به ورود شکایت            مسقط حق مسلم شاکی نمی    
 رؤسـا و مستـشاران و       هیأت عمومی دیوان در تـاریخ فـوق بـا حـضور           . گردد صادر و اعالم می   

البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء                 دادرسان علی 
  .  نماید به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می

  
  »رأی هیأت عمومی«

اینکـه   ب ـ نظـر بـه   . رسـد  الذکر محرز بنظر می های فوق الف ـ تعارض در مدلول دادنامه 
العاده اضافه کار فقط در       قانون استخدام کشوری پرداخت فوق     39ماده  ) الف(حسب مقررات بند    

پرداخت اسـت و      طور غیرمستمر قابل    قبال ساعات کار اضافی و برای انجام وظایف مشخصی به         
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 قانون مدیریت خـدمات کـشوری پرداخـت مبـالغی           68 ماده   9همچنین با توجه به مقررات بند       
التـألیف منـوط بـه انجـام          الترجمه و حـق     التدریس، حق   یق، حق التحق  کار، حق   عنوان اضافه   تحت

باشـد، در    خدمات خارج از وقت اداری توسط کارمند و به درخواسـت دسـتگاه متبوعـه وی مـی                 
باشـد،   العاده اضـافه کـار الـزام آور نمـی          صورت عدم تحقق شرایط دوگانه مذکور، پرداخت فوق       

 و  24/9/1387 مـورخ    2209 و شـماره     25/8/1387 مـورخ    1984هـای شـماره      بنابراین دادنامه 
 شعبه اول دیوان که با لحاظ مراتب مذکور صادرگردیده اسـت،       3/10/1387 مورخ   2270شماره  

 و مـاده    19 ماده   2این رأی به استناد بند      . شود موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می       
یر مراجع اداری ذیـربط در       برای شعب دیوان و سا     1385 قانون دیوان عدالت اداری مصوب       43

  .االتباع است موارد مشابه الزم
  )25/11/1388 مورخ 18922نقل از روزنامۀ رسمی شمارۀ (

  

 هیأت عمومی دیـوان عـدالت اداری مبنـی بـر ابطـال مـصوبه مـورخ                  795 و   684 الی   671رأی شماره     .6
انـشجویان   شورای مدیریت دانـشکده دامپزشـکی درخـصوص تعیـین  میـزان شـهریه د                20/12/1384

   1385 ـ 1386ورودی سال تحصیلی ) دوره شبانه(پذیرش نوبت دوم دکتری عمومی دامپزشکی 
         23/9/1388: تاریخ دادنامه
     795، 684، الی 671: شماره دادنامه
  942، 720 الی 87/707: کالسه پرونده
  .هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: مرجع رسیدگی

ـ نـدا خـازنی اسـکویی    3ـ مائده السادات مطهری     2جعفری    لیـ فاطمه ق  1خانمها  : شکات
 ـ یاســمن   8ـ حنانه گلـشاهی  7 ـ افرا تیموری  6 ـ شبنم شفیعی  5ـ ریحانه هوشمند عباسی 4

ـ میرکامران مـوالیی    12ـ محمد کتال    11ـ گلناز شرفی و آقایان      10خواه    ـ سیما نیک  9صفائی  
  . پدرام معیریـ15ـ سعید فرزادمهاجری 14ـ مجتبی رجبیان 13
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ابطال تصمیم مربوط بـه دریافـت شـهریه دانـشجویان رشـته             : موضوع شکایت و خواسته   
  .دامپزشکی
اند، دانشجویان ورودی    های تقدیمی اعالم داشته     وکالء شکات به شرح دادخواست    : مقدمه

های ذکر شـده در دفترچـه     دوره شبانه رشته دامپزشکی دانشگاه تهران، بر اساس شهریه         1385
 منـدرج در   40 طبـق جـدول شـماره        1385های تحصیلی کنکـور سـال        هنمای انتخاب رشته  را

 جدول شماره   56ردیف  . اند  این جدول انتخاب رشته کرده     56 براساس ردیف    49 و   48صفحات  
بـوده و از آنجـا کـه        ) شهریه سایر دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور       ( تحت عنوان    40

 را کـه    56بـود، دانـشجویان ردیـف         اگانه در دفترچه ذکرنشده   شهریه رشته دامپزشکی بطور جد    
لـیکن در   . انـد  مربوط به سایر دانشگاهها بوده مبنا قرار داده و بر اساس آن انتخاب رشته کـرده               

نامـه،   شدگان، شرایط تغییریافته و در صـفحه سـوم ایـن ویـژه              نامه اعالمی اسامی پذیرفته    ویژه
شده، اعالم گردیده و بـه صـورت غیـر            انتخاب رشته، تعیین  شهریه متفاوتی از آنچه در دفترچه       

نکته دیگری که دانشجویان را بـسیار       . قابل تصوری، دانشجویان را تحت فشار قرارد داده است        
درصد نسبت به سـال     10باشد که در هر سال تحصیلی به میزان          متاثر ساخته شهریه متغییر می    

امه چهارم توسعه اقتصادی، اجتمـاعی و فرهنگـی          قانون برن  49طبق ماده   . یابد قبل افزایش می  
نامـه مـصوب هیـأت امنـای      جمهوری اسالمی ایران شهریه دانشگاهها صرفاً بـر اسـاس آیـین       

رسد، درنظرگرفته خواهدشـد و امـا در         مربوطه که به تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می         
بارت از این اسـت کـه طبـق         بایست به آن توجه شود ع      ای که می   خصوص پرونده مذکور نکته   

 قانون برنامه چهارم پیروی نشده و شورای گسترش آموزش عـالی،            49مفاد دادخواست، از ماده     
 بـه سازمان   8/6/1385 مـورخ   8651/22طی نـامه شمـاره    ) وزارت علوم، تحقیقات و فنـاوری    (

رانادیده سنجش در خصوص شهریه دانشجویان رشته دامپزشکی، مصوبه هیأت امنای دانشگاه            
گرفته و لذا شهریه دیگـری را بـه سـازمان سـنجش اعـالم و سـازمان سـنجش نیـز آن را در               

 همان جدول کـه     56لذا دانشجویان خود را مشمول بند       . نامه اعالم اسامی درج کرده است      ویژه
بـوده محـسوب و بـر       » شهریه سایر دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور       « تحت عنوان   

نامـه اعـالم     لذا با توجه به اینکه شهریه مطرح شـده در ویـژه           . اند ب رشته کرده  مبنای آن انتخا  
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 برابر آنچه که در دفترچه راهنمای انتخاب رشته درج شـده بـود، در               3ای معادل    اسامی، شهریه 
با عنایت به مراتـب     . نظر گرفته شده و پرداخت این شهریه خارج از توان دانشجویان بوده است            

به شورای مدیریت دانـشگاه دامپزشـکی کـه منجـر بـه پرداخـت شـهریه                 متقاضی ابطال مصو  
مـدیر  . باشـند  بینی گردیده بلحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات مـی             غیرقابل پیش 

دفتر ریاست و روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور در پاسخ به شکایات مـذکور طـی                 
انـد، اوالً، ایـن سـازمان صـرفاً مجـری           داشـته   اعـالم  23/5/1387د مورخ   /21227نامه شماره   

باشـد و همـه سـاله در         برگزاری آزمونهای ورودی به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی مـی          
کلیه آزمونها بر اساس ظرفیت و شرایط اعالم شده توسط دانشگاهها و با رعایت دقیق قـوانین                 

حیت بـه مراجـع علمـی کـشور     و مقررات مربوطه مبادرت به پذیرش و معرفی افراد واجد صـال         
بنابراین میـزان و اخـذ   . نماید و وظایف و اختیارات این سازمان کامالً مشخص و معین است        می

هرگونه شهریه از دانشجویان نوبت دوم توسط هیأت امناء و شورای مرکزی دانشگاهها تعیـین                
ـ   . رسـد  گردد و به تایید شورای گسترش آموزش عـالی مـی           و تصویب می   صمیمات و  بنـابراین ت

اقدامات دانشگاهها و شورای گسترش آموزش عالی مبنی بر کاهش یـا افـزایش شـهریه و یـا                   
ای دیگر، ارتباطی به سازمان سنجش آموزش کـشور نـدارد و ایـن سـازمان                تصویب هر مصوبه  

ثانیاً، سازمان سنجش آموزش کشور     . باشد صرفاً مجری مصوبات و قوانین و مقررات مربوط می        
 در خصوص میزان شـهریه رشـته دکتـرای          16243/1 و طی نامه شماره      27/3/1385در مورخ   

دامپزشکی دانشگاههای تهران، ارومیه، شهرکرد و مشهد و به جهت درج در دفترچـه راهنمـای     
اسـتعالم نمـوده،    ) شورای گسترش آموزش عـالی    (انتخاب رشته از معاون آموزشی وزارت علوم        

هـای    جـدول شـهریه    8651/22 طـی نامـه شـماره        8/6/1387که شورای مذکور نیز در مورخ       
هـای انتخـاب     االشاره را بعد از چاپ دفترچه       مصوب رشته دکترای دامپزشکی دانشگاههای فوق     

بنابراین میـزان شـهریه رشـته دکتـرای دامپزشـکی در            . کرده است   رشته به این سازمان ارسال    
شـده و بـه اطـالع         قیقاً مـنعکس  شدگان د  نامه اعالم اسامی پذیرفته     در ویژه  21/6/1385مـورخ  

ها اصالح   کلیه داوطلبان رسانیده شده است و موارد مندرج در دفترچه راهنما در رابطه با شهریه              
علیهذا موضوع  . شده و خود داوطلب نیز در دادخواست تقدیمی به این موضوع اشاره کرده است             
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شکی در دانشگاههای تهـران،     نامه مذکور، مربوط به رشته دکترای دامپز       افزایش شهریه در ویژه   
در کلیه این دانشگاهها تاکنون اعمـال شـده اسـت و مـورد              . باشد شهرکرد، ارومیه و مشهد می    

اعتـراض داوطلـب      بنابراین صـرف  . اعتراض هیچ یک از دانشجویان آن رشته قرار نگرفته است         
درصـدی  10 ثالثـاً، موضــوع   . باشـد  مذکور به این موضوع فاقد توجیه قانونی و کارشناسی مـی          

های شبانه صراحتاً در دفترچه راهنمای انتخاب رشته         های متغیر در کلـیه رشته     افزایش شـهریه 
شـبانه اعمـال      هـای  توضیح داده شده است و این موضوع در خـصوص کلیـه دانـشجویان دوره              

 عمومی دیوان در تاریخ فـوق        هیأت. لذا تقاضا رد شکایت مشارالیها مورد استدعا است       . شود می
البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسـی            ا حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی       ب

  .نماید شرح آتی مبادرت به صدور رأی می و انجام مشاوره با اکثریت آراء به
  

  »رأی هیأت عمومی«
 از قسمت اول در بخش سوم دفترچـه راهنمـای آزمـون    3بند ) الف(از آنجا که طبق جزء   

) شـبانه (هـای تحـصیلی دوره نوبـت دوم           شـهریه ثابـت و متغیـر رشـته         1385سراسری سـال    
 دفتـر هیـأت     21/1/1381 مـورخ    5379/15های آموزشی غیرپزشکی به استناد نامه شماره       گروه

امناء و هیأت ممیزه مرکزی و شورای مرکزی دانشگاهها و همچنـین بـا توجـه بـه تـصمیمات                    
 وزارت علوم، تحقیقات و فنـاوری تعیـین و           شورای معاونین  16/2/1383متخذه در جلسه مورخ     

در دفترچه طی جدولی درج و منعکس گردیده است و با عنایت به اختیارات قانونی هیأت امنـاء                  
 قـانون برنامـه چهـارم توسـعه اقتـصادی، اجتمـاعی و              49ماده  ) الف(دانشگاهها مندرج در بند     

 مـدیریت دانـشکده    شـورای 20/12/1384فرهنگی جمهـوری اسـالمی ایـران مـصوبه مـورخ           
دامپزشکی در خصوص تعیین میزان شهریه دانـشجویان پـذیرش نوبـت دوم دکتـری عمـومی             

 که در ویژه نامـه اعـالم اسـامی    1385 ـ  1386ورودی سال تحصیلی ) دوره شبانه(دامپزشکی 
شدگان درج گردیده خارج از حدود اختیـارات و صـالحیت شـورای آموزشـی دانـشکده                   پذیرفته

شود و بـه اسـتناد قـسمت         شگاه تهران در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می        دامپزشکی دان 
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 قـانون   42 و مـاده     19 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و بنـد یـک مـاده              170دوم اصل   
  .گردد دیوان عدالت اداری ابطال می

         )17/11/1388 مورخ 18917شمارۀ رسمی نقل از روزنامۀ (  
  

 عمــومی دیــوان عــدالت اداری درخــصوص تــصویب ضــوابط و  هیــأت685رأی شــماره    .7
مقررات ثبت کشتی و شناور خارج از وظـایف هیـأت عامـل سـازمان بنـادر و کـشتیرانی                     

  باشد می) دریانوردی(
           23/9/1388: تاریخ

            685: شماره دادنامه
  88/330: کالسه پرونده
  .هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: مرجع رسیدگی

  .آقای محمد سعیدی: شاکی
 سازمان بنادر و    2/10/1381 مورخ   1320ابطال مصوبه شماره    : موضوع شکایت و خواسته   

  .دریانوردی
 2اند، بر اساس مواد یـک و         وکیل شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعالم داشته       : مقدمه

 ثبـت   شـرایط و مقـررات مربـوط بـه    29/6/1343از فصل اول قـانون دریـائی ایـران مـصوب           
باشـند، تعریـف و معـین گردیـده          هائی که خواهان و متقاضی تحصیل تابعیت ایرانی می          کشتی
در این مواد قانونی هیچ گونه اعمال محدودیت و تحدیدی در خصوص شـرایط سـنی از                 . است

بر این اساس و با توجه به اطالق و         . حیث ثبت کشتی برای اتباع ایرانی، قید و درج نشده است          
مقررات قانونی توسط قانونگذار در این خصوص، هر شخص و تبعه ایرانی، اعـم       عدم تخصیص   

باشد، کشتی دریاپیمـایی کـه ظرفیـت غیرخـالص ثبـت شـده آن        از حقیقی و حقوقی محق می 
 تن باشد را بدون هرگونه مانع و محدودیت قانونی به ثبت برساند و پـرچم ایـران را                   25حداقل  

با این وصف، هیأت عامل سـازمان بنـادر و    . آن افراشته نماید  به عنوان مشخصه تابعیت، برفراز      
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دریانوردی طی مصوبه موضوع شکایت برخالف نص قانون و مقررات آمـره و خـارج از حـدود                  
انـد کـه متـضمن تعیـین         ای نمـوده   اختیارات مقرره آن هیأت، مبادرت به وضع و ابالغ مـصوبه          

های متقاضی تابعیـت ایـران        ثبت کشتی  شرایط و محدودیتهای جدیدی برای اتباع ایران جهت       
گردد را  بر همین اساس، اهم ایرادات و دالئلی را که موجب ابطال مصوبه موصوف می             . باشد می

های اجرائی ایـن     نامه  قانون دریایی ایران مقرر داشته، کلیه آیین       193ـ ماده   1دارد،   معروض می 
بـوط و ذی مـدخل تهیـه و پـس از            هـای مر   بایست در وهله اول از طرف وزارتخانـه        قانون می 

بنـابراین وضـع و اعمـال       . تصویب مفاد آن در هیأت وزیـران، بـه موقـع اجـرا گذاشـته شـوند                
بایستی از طریق مجاری و ضوابط مشخص        های متقاضی، می   محدودیت سنی برای ثبت کشتی    

نونگـذار  و تعریف شده قانونی انجام پذیرد که راهکار آن بالصراحه در نص ماده مرقوم توسط قا               
بینی گردیده است، که بر اساس مقررات موجود، مرجع طرف شکایت حـداکثر مکلـف بـه                  پیش

هـائی   بود و درپی آن هرگـاه وزارتخانـه        های متبوع می   نویس جهت ارائه به وزارتخانه      تهیه پیش 
دیدند، موظف بودند تا     که درقانون از آنها نامبرده شده است، درخواست محدودیتی را صالح می           

گـاه قابلیـت و    رسـید آن    را در هیأت وزیران مطرح و چنانچه مورد تصویب هیأت وزیران می            آن
ــ براسـاس    2. ارزش استناد داشت نه آنکه رأساً مبادرت به وضع و اعمال مصوبه جدیـد نمایـد               

 7317 که مفاد آن در روزنامه رسمی شماره         1348مصوبه کمیسیون خاص دو مجلس در بهمن      
نامه سازمان بنادر و کشتیرانی که امروزه به سازمان بنادر           شار یافته، آیین   انت 28/12/1348مورخ  

در آن کلیه وظایف و اختیارات سـازمان بـه          . و دریانوردی تغییر نام یافته، تصویب گردیده است       
در فصل سوم این مصوبه، ارکان سـازمان و حـدود           . صورت مجزا و تفکیک احصا گردیده است      

نامه مرقوم، هیچ گونه اختیاری       آیین 2یح شده است، به موجب ماده       وظایف و اختیارات آن تصر    
مبنی بر وضع و تعیین شرایط جدید و یا اعمال محدودیت برای متقاضیان و اتباع ایرانی جهـت                  

نتیجتاً اینکه، هیأت عامل سازمان بنادر و       . است  عامل تفویض و واگذارنشده     ثبت کشتی به هیأت   
قانون است و ماالً حـق قانونگـذاری و یـا تـضییق و یـا تحدیـد                  دریانوردی خود تابع و مجری      

شرایط اجرای قانون و یا تغییر آن را در خصوص افراد و شهروندان کشور نـدارد و اقـدام بـدین            
لذا با اسـتناد بـه قـسمت        . باشد گونه امور، خارج از حدود صالحیت قانونی و احصائی ایشان می          
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 42 و ماده    19می ایران و ماده یک و بند یک ماده           قانون اساسی جمهوری اسال    170دوم اصل   
. باشـد   متقاضی ابطال مـصوبه موضـوع شـکایت مـی          1385قانون دیوان عدالت اداری مصوب      

سرپرست مدیریت حقوقی سازمان بنادر و دریانوردی وزارت راه و ترابری در پاسخ بـه شـکایت                 
ـ سازمان بنـادر و     1اند،   شته اعالم دا  17/6/1388 مورخ 1150/12/8/122شاکی طی نامه شماره   

حاکمیتی درخصوص امـور دریـانوردی را         رسمی دریایی کشور، وظایف     عنوان مرجع   دریانوردی به 
از جمله وظایف حـاکمیتی ایـن سـازمان، ثبـت و اعطـای              . دهد به نمایندگی از دولت انجام می     

در . شـود  انجام مـی  های ایرانی است که بعد از احراز قابلیت دریانوردی کشتی            تابعیت به کشتی  
 1348نامــه ســازمان بنــادر و کــشتیرانی مــصوب   آیــین3ایــن خــصوص بنــد هفــتم از مــاده 

کمیسیونهای خاص دو مجلس در خصوص وظیفه سازمان در نظارت بر امـور کـشتیرانی بیـان                 
نظارت کامل در امور کشتیرانی ساحل و بازرگـانی و مجاهـدت در راه توسـعه آنهـا و                   «. کند می

ی عبــور و مــرور و انجــام هــر نــوع اقــدامی کــه در پیــشرفت و توســعه فعالیــت  تــامین ایمنــ
های فنی و مـستمر      ـ ثبت کشتی بعد از بررسی     2» .های بازرگانی و ساحلی الزم باشد      کشتیرانی

شود، ضمن آنکه بررسـی فنـی ونظـارت بـر            به منظور احراز قابلیت دریانوردی کشتی انجام می       
ت داخل از همان آغاز ساخت شروع و تـا تکمیـل آن ادامـه               های ساخ  قابلیت دریانوردی کشتی  

های وارداتی مستعمل و مستهلک احراز قابلیـت دریـانوردی نیـاز بـه           لیکن در مورد کشتی   . یابد
هـا از    بررسی فنی و کارشناسی کشتی دارد، به منظور احراز قابلیت دریانوردی این نـوع کـشتی               

هـای فنـی در داخـل سـازمان را           وه بررسـی  جهت فنی، دستورالعملی تنظیم شده است که شـی        
ــ بـا در نظـر       3. باشد یعنی دستورالعمل داخلی برای ادارات خود سازمان می       . سازد مشخص می 

شود مصوبه مـورد اعتـراض       گرفتن وظیفه این سازمان در تامین ایمنی دریانوردی مشخص می         
یرتی ندارد، بلکه با قانون دریـایی       های مورد استناد مغا    نامه نه تنها با قانون دریایی ایران یا آیین       

بـا ایـن توضـیح کـه، مطـابق مـاده یـک قـانون دریـایی ایـران                    . ایران نیز انطباق کامـل دارد     
تـوان    فقط برای کشتی دریاپیما یعنی کشتی که قابلیـت دریـانوردی را دارد، مـی               1343مصوب

تای احـراز قابلیـت     ثبت و تابعیت ایرانی بر آن اعطاء نمـود و ایـن دسـتورالعمل صـرفاً در راسـ                  
 مـورخ   1544البته شایان ذکر است که مـصوبه شـماره          . دریانوردی تنظیم و تصویب شده است     
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 در خصوص موضوع شکایت جایگزین دستورالعمل مذکور شده اسـت کـه بـه طـور        3/4/1387
سـازد هـدف آن، بررسـی فنـی و کارشناسـی بـه منظـور احـراز قابلیـت                     تر مشخص مـی     دقیق

 این مصوبه هیچ گونه محدودیت سنی برای ثبت وجود ندارد بلکه به دلیـل               در. دریانوردی است 
 سـال بـه منظـور احـراز قابلیـت           15استهالک کشتی مستعمل شیوه بررسی فنی کشتی باالی         

ـ بر خالف آنچه در دادخواست ذکرشده، این مصوبه به هیچ وجـه             4. دریانوردی ذکر شده است   
ملی ایران منافات ندارد و دقیقـاً در راسـتای تـامین            با حقوق مکتسبه اشخاص ایرانی و مصالح        

باشـد، بـه خـصوص       مصالح ملی ایران، ایمنی دریانوردی و احراز قابلیت دریانوردی کشتی مـی           
باشـد   آنکه این مصوبه در خصوص تشریفات ثبت شناورهای وارداتی مستعمل و مستهلک مـی             

 فنی بـرای احـراز قابلیـت دریـانوردی و      که در قابلیت دریانوردی آنها تردید وجود دارد و از نظر          
بنـدی مـورد تاییـد ایـن سـازمان را الزم        تامین ایمنی دریانوردی ارایه تاییدیه از موسـسات رده        

هـای   های مـورد اسـتناد، در خـصوص کـشتی     نامه  ـ قانون دریایی ایران و آیین 5. شمرده است
های مـستعمل و مـستهلک       های خارجی و موضوع مصوبه کشتی      اند نه کشتی   ایرانی وضع شده  

خارجی وارداتی است، تا با بررسی فنی و کارشناسی قابلیت دریانوردی احراز و سـپس بـه ثبـت      
. آن اقدام گردد و بدین ترتیب از وقوع حوادث دریایی جلوگیری و ایمنی دریانوردی تامین شـود              

 الزم برای ثبت و     لذا احراز قابلیت دریانوردی بـه موجب ماده یک قانون دریایی یکی از شرایط            
اعطای تابعیت ایرانی است و دستورالعمل جـدیدی در جهت احراز قابلیت دریانوردی از جهـات               

گونه منافات با قـانون نـدارد، رد درخواسـت را             فنی جایگزین آن شده است و نظر به اینکه هیچ         
دادرسـان  هیأت عمومی دیوان در تاریـخ فوق با حـضور رؤسـا و مستـشاران و                . نماید تقاضا می 

البدل شعب دیوان تشکـیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح              علی
  .نماید آتی مبادرت به صدور رأی می

  
  »رأی هیأت عمومی«

 قانون دریـایی ایـران مـصوب        2نظر به اینکه شرایط تابعیت و ثبت کشتی در مواد یک و             
های اجرایـی قـانون      نامه  همان قانون کلیه آیین    193 مقرر گردیده و حسب مقررات ماده        1343
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مدخل تهیه و پـس از تـصویب مفـاد آن در هیـأت                های مربوط و ذی    مذکور از طرف وزارتخانه   
شود و با عنایت به اینکه وظایف هیأت عامل سازمان بنـادر و              وزیران به موقع اجراء گذاشته می     

مه اجرایی قانون مرقوم منصرف از تصویب       نا  آیین 10طبق مقررات ماده    ) دریانوردی(کشتیرانی  
 مــورخ 1320باشــد، بنــابراین مــصوبه شــماره  ضــوابط و مقــررات ثبــت کــشتی و شــناور مــی

رانی برخالف ترتیب مقرر در قانون و خارج از           هیأت عامل سازمان بنادر و کشتی      20/10/1381
وری اسالمی ایران    قانون اساسی جمه   170اختیارات مرجع مذکور و به استناد قسمت دوم اصل          

  .گردد  قانون دیوان عدالت اداری ابطال می42 و مقررات ماده 19و ماده یک و بند یک ماده 
  )6/11/1388 مورخ 18908شمارۀ روزنامۀ رسمی (  

                                        

ه العـاد    هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنـی بـر لـزوم احتـساب فـوق               751رأی شماره     .8
  ویژه هیأت امناء در تعیین بازخرید مرخصی ذخیره کارکنان دانشگاه  

          21/10/1388: تاریخ
           751: شماره دادنامه
  88/402: کالسه پرونده
  .هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: مرجع رسیدگی

  .آقای عبدالرضا اردبیلی: شاکی
 از شـعب اول، دوم و سـوم دیـوان           اعالم تعـارض آراء صـادره     : موضوع شکایت و خواسته   

  .عدالت اداری
 موضـوع شـکایت   87/1775الف ـ شعبه اول دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه  : مقدمه

آقای عبدالرضا اردبیلی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی به خواسته              
 مـورخ   2890نامـه شـماره     بـه شـرح داد    » العـاده ویـژه هیـأت امنـاء        فوق« محاسبه و پرداخت    

 صورتجلـسه نـوزدهمین جلـسه       6 چنین رأی صادر نموده است، نظر به مفاد بند           21/12/1387
هـا بـرای کارکنـان       جـویی  هیأت امنای دانشگاه طرف شکایت مبنی بر اینکـه از محـل صـرفه             
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اده العـ  العاده ویژه هیأت امناء برقرار شود و چـون پرداخـت فـوق             ای تحت عنوان فوق    العاده فوق
ها باید   جویی مذکور منوط به تصویب آن توسط هیأت امناء است و بودجه آن نیز از محل صرفه               

گردد و تجـویز پرداخـت       نشده و از آن کسور بازنشستگی نیز کسر نمی          تامین شود، مستمر تلقی   
العاده مورد نظر برای مقطع خاص زمانی، ایجاد تکلیف برای دستگاه طرف شـکایت بـرای                 فوق

نمایـد،   مستمر آنها و کسر کسورات بازنشستگی و احتساب آن در مرخصی ذخیره نمـی             پرداخت  
ب ـ شـعبه   . دارد بنابراین خواسته غیرموجه تشخیص و حکم به رد شکایت صادر و اعـالم مـی  

 موضوع شـکایت خـانم فـائزه کاشـانی بـه            87/1371دوم دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه        
 1694ان به خواسته اعاده دادرسی نسبت به دادنامـه شـماره            طرفیت دانشگاه علوم پزشکی تهر    

 چنین رأی صـادر نمـوده       26/12/1387 مورخ   2764 به شرح دادنامه شماره      28/7/1387مورخ  
 صورتجلسه بیست و    14است، نظر به اینکه هیأت امنای دانشگاه علوم پزشکی تهران برابر بند             

العاده ویژه هیأت امنا در پاداش،        فوق « مصوب نموده است     27/12/1384یکمین نشست مورخ    
مـاده  ) الـف (و برابر بنـد  » .بازخرید و ذخیره مرخصی کارکنان دانشگاه محاسبه و پرداخت گردد         

بنابراین با مدرک جدید خود خواسـته شـاکی         . شود  قانون برنامه چهارم قانونی محسوب می      49
د ذخیـره مرخـصی استحــقاقی بـا     التفاوت پاداش پایان خـدمت و بازخــری   دائر بر پرداخت مابه   

االشـعار مـستنداً بـه       باشد، لذا با نقض رأی فـوق       العاده ویژه هیأت امناء موجه می      محاسبـه فوق 
  . گـردد   قانون دیوان حکـم بـه ورود شـکایت شـاکی و پرداخـت مطالبـات صـادر مـی                    17ماده  

خانم مرضـیه   موضوع شکایت 87/1610ج ـ شعبــه سوم دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه  
هاشمیان به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران به خواسته الـزام                

 20/9/1387 مورخ   1842العاده ویژه هیأت امناء به شرح دادنامه شماره          دانشگاه به پرداخت فوق   
ت  هیـأ  28/12/1384 مصوبه مورخ    14چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه براساس بند           

 قـانون برنامـه     49مـاده   ) الـف (امناء دانشگاه علوم پزشکی تهران که با استفاده از اختیارات بند            
العاده ویژه هیأت امنـاء در بازخریـد مرخـصی        چهارم تصویب گردیده تصریح شده است که فوق       

توجهی بـه عمـل نیـاورده      خصوص دفاع قابل    عنه در این   شود و از طرفی مشتکی      ذخیره محاسبه 
العاده ویژه هیـأت     ذا حکم به ورود شکایت شاکی و الزام خوانده به لحاظ و محاسبه فوق             است، ل 
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های استحقاقی ذخیره شده وی صـادر و اعـالم           امناء در تعیین مبلغ مربوط به بازخرید مرخصی       
 موضوع شـکایت آقـای   87/2174د ـ شعبه سوم دیوان در رسیدگی به کالسه پرونده  . گردد می

عبدالرسول فاتحی پیکانی به طرفیـت دانـشگاه علـوم پزشـکی تهـران بـه خواسـته پرداخـت                    
 2455العاده ویژه هیأت امناء به هنگام بازخرید ذخیره مرخـصی بـه شـرح دادنامـه شـماره              فوق

 49مـاده   ) الـف ( صادر نموده است، نظر به اینکه براسـاس بنـد             چنین رأی  19/12/1387مورخ  
قانون برنامه چهارم توسعه هیأت امناء دانشگاهها مجـاز بـه تـدوین و تـصویب مقـررات اداری                   

باشند و با عنایـت      مالیاتهای مستقیم دانشگاهها بدون الزام به رعایت سایر قوانین و مقررات می           
 مقـرر  27/12/1384 مصوبه مـورخ  4 پزشکی تهران طی بند به اینکه هیأت امناء دانشگاه علوم   

العاده ویژه هیأت امناء در تعیین بازخرید مرخصی ذخیره کارکنـان دانـشگاه              داشته است که فوق   
العاده ویژه هیـأت     لذا حکم به ورود شکایت مطروحه و الزام خوانده به تاثیر فوق           . تاثیر داده شود  

هیـأت عمـومی دیـوان    . گردد یره شاکی صادر و اعالم میامناء در محاسبه بازخرید مرخصی ذخ 
البـدل شـعب دیـوان       عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسـان علـی              

تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بــه شـرح آتـی مبـادرت بــه            
  .نماید صدور رأی می

  
  »رأی هیأت عمومی«

 قانون برنامه چهارم توسـعه اقتـصادی، اجتمـاعی و فرهنگـی             49ماده  ) الف(براساس بند   
ها و مقررات اداری، مـالی،       نامه ، دانشگاهها براساس آیین   1383جمهوری اسالمی ایران مصوب     

استخدامی و تشکیالتی مصوب هیأتهای امنای مربوطه که حسب مورد بـه تاییـد وزیـر علـوم،                  
رسد، اداره خواهنـد شـد و بـا          ، درمان و آموزش پزشکی می     تحقیقات و فناوری یا وزیر بهداشت     

 مـصوبه مـورخ     14عنایت به اینکه هیأت امنای دانشگاه علوم پزشکی تهـران بـه موجـب بنـد                 
العاده ویژه هیأت امنـاء در تعیـین بازخریـد مرخـصی ذخیـره        مقرر نموده که فوق   27/12/1384

ه با عمومات حاکم بر حقوق اسـتخدامی        کارکنان دانشگاه محاسبه و پرداخت گردد و این مصوب        
 قـانون تعـدیل نیـروی انـسانی         3کارکنان دستگاههای دولتی به شرح منعکس در تبصره ماده          
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 از حیث محاسبه وجوه مربوط به مرخصی ذخیـره بـر مبنـای              1366دستگاههای دولتی مصوب    
ت وزیـران بـه     های دریافتی مستخدم، مطابقت دارد ضمن اینکه هیـأ         العاده آخرین حقوق و فوق   

العـاده    با اعـالم اینکـه فـوق       5/3/1388 مورخ      ه 536ت/49236موجب بند یک مصوبه شماره      
هیأت امناء مشمول کسورات بازنشستگی است، در واقع بـر اصـل برقـراری آن صـحّه گـذارده                  

 شـعبه سـوم دیـوان عـدالت اداری در           19/12/1387 مورخ   2455است، بنابراین دادنامه شماره     
شـود، ایـن رأی بـه        من این معناست موافق اصول و موازین قانونی شناخته مـی          حدی که متض  

 برای شعب دیـوان و      1385 قانون دیوان عدالت اداری مصوب       43 و ماده    19 ماده   2استناد بند   
  .االتباع است سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه الزم
                                )17/11/1388 مورخ 18917شمارۀ رسمی نقل از روزنامۀ (  

  
 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر تعیین حداقل ساعات تدریس 752رأی شماره   .9

 سـاعت   30باشد، لـذا تعیـین        متصدیان مشاغل آموزشی بعهده وزیر آموزش و پرورش می        
  باشد اشتغال در هفته برای مشاوران مدارس مغایر قوانین نمی

          21/10/1388: ختاری
         752: شماره دادنامه
  88/790: کالسه پرونده
  .هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: مرجع رسیدگی

  .سازمان آموزش و پرورش مازندران: شاکی
اعالم تعارض آراء صادره از شـعب اول، دوم و چهـارم دیـوان              : موضوع شکایت و خواسته   

  .عدالت اداری
 87/1898و 87/1888های هارم دیوان در رسیدگی به پرونده کالسهالف ـ شعبه چ : مقدمه

طرفیـت سـازمان      االشتی بـه    قادیکالیی و مریم رحیمی     بایی  شکایت خانمها خدیجه خان     موضوع
 24 سـاعت بـه      30آموزش و پرورش به خواسته الزام سازمان به تقلیل ساعت کـار مـوظفی از                
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اسـت،     چنین رأی صـادر نمـوده      6/2/1388رخ مو 214 و   215های شماره  ساعت به شرح دادنامه   
 18/9/1385 مـورخ       هـ 35329ت116033اینکه مشارالیها قبل از تصویب مصوبه شماره          نظر به 
ماسـبق توجیـه     گردیده و تسری و عطف مفاد مصوبه بـه       وزیران به پست مشاور منصوب      هیأت

 قانون دیوان عـدالت اداری      4 و   7قانونی ندارد، بنابراین شکایت وارد تشخیص و به استناد مواد           
 24 سـاعت بـه      30حکم به الزام دستگاه متبوع به تقلیل ساعت کار موظف هفتگی خواهـان از               

ب ـ شـعبه دوم دیـوان عـدالت اداری در رسـیدگی بـه پرونـده        . گردد ساعت صادر و اعالم می
انم بهناز  کلیدبری و خ    زاده   موضوع شکایت خانم گلبهار تقی     87/2002 و   87/1928های   کالسه

امیری شبلی به طرفیت سازمان آموزش و پرورش به خواسته اعتراض به افزایش ساعت کار از                
 چنـین رأی صـادر   26/3/1388 مـورخ  584 و 583 ساعت به شـرح دادنامـه شـماره        30 به   24

 وزارتـی اعـالم     10/7/1384 مـورخ    45/710نموده است، نظر به اینکه طـی بخـشنامه شـماره            
 ساعت کار موظـف     30یابند ملزم به     دی که در رشته مشاور مدرسه اشتغال می       گردیده کلیه افرا  

 الـی   33است و مستفاد از دادنامه        باشند و دلیلی بر ابطال بخشنامه مذکور ذکرنشده        در هفته می  
 هیأت عمومی دیوان عـدالت اداری نیـز تعیـین حـداقلی سـاعت تـدریس                 3/2/1385 مورخ 39

 دسـتورالعمل نحـوه احتـساب تجربـه         20 قسمت آخر ماده     متصدیان مشاغل آموزشی با اصالح    
بنـدی مـشاغل معلمـان بعهـده وزیـر           نامه اجرایی طرح طبقه    آموزشی موضوع تبصره یک آیین    

باشد، لذا تخلفی از مقررات ثابت نیست و حکم بـه رد شـکایت مـشارالیه                 آموزش و پرورش می   
 موضـوع شـکایت   87/1943ه کالسـه پروند  ـ شعبه اول دیوان در رسیدگی به  ج. گردد صادر می

آقای خسرو پارسیان به طرفیت سازمان آموزش و پـرورش اسـتان مازنـدران بخواسـته تقلیـل                  
اسـت،     چنین رأی صادر نموده    23/2/1388 مورخ   372ساعت کار مشاور به شرح دادنامه شماره        

 کلیـه    وزارتی اعـالم گردیـده کـه       10/7/1384 مورخ 45/710نظر به اینکه طی بخشنامه شماره     
 سـاعت کـار موظـف هفتگـی         30یابند ملـزم بـه       افرادی که در رشته مشاور مدرسه اشتغال می       

یادشده تصدی پست مشاور جهت شـمول مقـررات    باشند و با توجه به اینکه حسب بخشنامه     می
نماید و با عنایت به اینکه دلیلی        مزبور لزومی نداشته و صرف اشتغال در رشته مذکور کفایت می          

ــر ابطــال ــه ب ــورد اشــاره ارائ ــه شــماره   بخــشنامه م ــستفاد از دادنام ــده و م ــی 33نگردی  39 ال
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عمومی دیوان عدالت اداری نیز تعیین حداقل ساعت تدریس متصدیان             هیأت 29/2/1385مورخ
 دسـتورالعمل نحـوه احتـساب تجریـه آموزشـی           2آموزشی با اصالح قسمت آخـر مـاده           مشاغل

بندی مشاغل معلمان به عهده وزیـر آمـوزش و           ح طبقه نامه اجرائی طر   موضوع تبصره یک آیین   
عنه ثابت نبوده    باشد، علیهذا تخلفی از حیث نقض قوانین و مقررات از ناحیه مشتکی            پرورش می 

اداری در تاریخ فوق بـا        دیوان عدالت   عمومی  هیأت. گردد و حکم به رد شکایت صادر و اعالم می        
 شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسـی و            البدل حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی      

  .نماید انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می
  

  »رأی هیأت عمومی«
اینکـه بـه    ب ـ با عنایت به . الذکر محرز و مسلم است های فوق الف ـ تعارض بین دادنامه 

موزشی موضـوع تبـصره یـک مـاده      دستورالعمل نحوه احتساب تجربه آ   2داللت اصالحیه ماده    
بندی مـشاغل معلمـان کـشور مـصوب شـورای امـور اداری و               نامه اجرایی طرح طبقه    یک آیین 

استخدامی کشور تعیین حداقل ساعات تدریس متصدیان مشاغل آموزشی موضوع مقررات فوق            
ت باشد و وزارت آمـوزش و پـرورش بـا اسـتفاده از اختیـارا               به عهده وزیر آموزش و پرورش می      

 30 ساعات کار مشاوران را      28/11/1383 مورخ   102/710قانونی خود به شرح بخشنامه شماره       
ساعت در هفته تعیین کرده است و تعیین مدت مزبـور مغـایرتی بـا قـوانین و مقـررات نـدارد،                      

 و  583هـای شـماره       شعبه اول دیوان و دادنامـه      23/2/1388 مورخ   372بنابراین دادنامه شماره    
 شعبه دوم دیوان که متضمن این معنی است، صحیح و موافـق قـانون               26/3/1388 مورخ   584
 قانون دیوان عـدالت اداری بـرای شـعب          43 و ماده    19 ماده   2این رأی به استناد بند      . باشد می

  .االتباع است دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه الزم
  )25/11/1388 مورخ 18922نقل از روزنامۀ رسمی شمارۀ (
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 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص وجوب پرداخت تفاوت          754رأی شماره   .10
حقوق گروه قبلی با گـروه جدیـد آن دسـته از مـستخدمین قـضایی کـه بـدون محکومیـت                       

تر   انتظامی و به لحاظ ضرورت و مقتضیات دستگاه قضایی که در مشاغلی با گروه پایین              
  نمایند  مذکور خدمت میشوند مادامی که در مشاغل منصوب می

     21/10/1388:تاریخ دادنامه
         754: شماره دادنامه
  88/788: کالسه پرونده
  .هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: مرجع رسیدگی

  .مدیرکل کارگزینی قضات: شاکی
شـعبه  (اعالم تعارض آراء صادره از شعب اول و بیست و سوم            : موضوع شکایت و خواسته   

  ).دوم تشخیص
 موضـوع شـکایت آقـای    84/2792الف ـ شعبه اول در رسیدگی به پرونده کالسه  : قدمهم

سعید هیکلی چهارطاق به طرفیت معاونت اجرایی قوه قضائیه به خواسته ابطال حکم کارگزینی              
 و صدور حکم کـارگزینی جدیـد بـر مبنـای حقـوق و      17/2/1384 مورخ 84 ـ 511095شماره 

 چنـین رأی صـادر      30/7/1386 مـورخ    1450دادنامه شماره   مزایای گروه شغلی پنجم به شرح       
نموده است، با توجه به بررسـی اوراق و محتویـات پرونـده نظـر بـه اینکـه بـه موجـب ابـالغ                         

 بوده و بـه داللـت   5 گروه شغلی شاکی گروه     30/4/1383 مورخ   83ـ485986کارگزینی شماره   
است و بـا   یافته  تنزل4مبرده به  گروه نا17/2/1384 مورخ 84 ـ 511095حکم کارگزینی شماره 

نامه تعیین گروههای شغلی و ضوابط مربوط به تغییر مقـام          آیین 9عنایت به اینکه به استناد بند       
قضاتی کـه در اجـرای   « قضائیه،   ریاست محترم قوه19/11/1381و ارتقاء گروه قضات مصوب    

تـر منـصوب       گروه پایین   اصالح قانون تشکیل دادگاههای عمومی انقالب در مشاغل        113ماده  
شوند، تفاوت حقوق گروه قبلی آنان با گروه جدیـد پرداخـت خواهـد شـد و ایـن تفـاوت در                       می
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افزایش گروه بعدی کسر خواهد شد و با لحاظ اینکه تغییر گروه شاکی نیز ناشی از اجرای مـاده          
 نـامبرده در     قانون اصالح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقالب بوده بنابراین شکایت           13

حد استحقاق وی به دریافت تفاوت حقوق گروه قبل و گروه جدید موجه تشخیص و حکـم بـه                   
ورود شکایت مبنی بر پرداخت تفاوت حقوق گروه قبلی شاکی و گـروه جدیـد ایـشان صـادر و                    

 موضـوع  86/347ب ـ شعبه بیست و سوم دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه  . نماید اعالم می
 ولی اسدی به طرفیت وزارت دادگستری به خواسته تقاضای ورود به اقامه دعوی              شکایت آقای 

 و الـزام خوانـده      28/10/1383 از تاریخ    5مدنی جهت مطالبه کلیه خسارات مزایای گروه شغلی         
 مـورخ   1050 از تـاریخ مزبـور بـه شـرح دادنامـه شـماره               5به برقراری وضـعیت گـروه شـغلی         

 است، صرفنظر از اینکه خوانــده در الیحـه دفاعیـه قـرار               چنین رأی صادر نموده    19/5/1387
نامه تعیین گروههای شغلی دانـسته و    را طبق ضوابط و مقررات و آیین     4گرفتن شاکی در گروه     

تضییع حق شاکی را منتفی اعالم نموده است نظر به اینکه عزل و نصب قضات مطابق قـانون                  
حکام صادره از کارگزینی به موجب ابالغهـای        باشد و ا   اساسی با ریاست محترم قوه قضائیه می      

گردد و شاکی در زمان تصدی ریاست شعبه         صادره توسط ریاست محترم قوه قضائیه تنظیم می       
 دادگـاه عمـومی   5 بـوده و در شـعبه   5 دادگـاه عمـومی شهرسـتان بروجـرد دارای گـروه      103

یده است، بدیهی اسـت      به وی ابالغ گرد    4 و باگروه    2شهرستان بروجرد به عنوان رئیس درجه       
صدور احکام کارگزینی وفق ابالغهای قضایی صورت گرفته است و در این حد تخلف از قانون                

ج ـ شعبه دوم تشخیص دیوان در رسیدگی به پرونـده کالسـه    . و یا تضییع حقی مشهود نیست
  قانون دیوان عدالت اداری نسبت بـه دادنامـه شـماره           18 موضوع تقاضای اعمال ماده      87/329

ــورخ 1050 ــماره   19/5/1387 م ــه ش ـــرح دادنام ــه ش ــوم ب ــست و س ـــبه بی ــورخ 345 شع  م
 چـنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه اوالً وزارت دادگـستری و اداره کـل                 30/11/1387

کارگزینی آن وزارت به عنوان مجری تصمیمات کمیسیون نقل و انتقـاالت عمـل نمـوده و در                  
تمالی شاکی نداشته است و لذا اعالم وزارت مذکور بـه عنـوان     نتیجه نقشی در تضییع حقوق اح     

 28/10/1383ثانیاً با توجه به اینکه نامبرده در تـاریخ          . طرف شکایت فاقد وجاهت قانونی است     
 دادگـاه   103 ریاست محترم قوه قضائیه از سـمت ریاسـت شـعبه             3/4/ق/9410با ابالغ شماره    
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 بوده به سـمت دادرس علـی البـدل دادگـاه            5لی  عمومی شهرستان بروجرد که دارای گروه شغ      
 تنزل  4 به گروه    5عمومی آن شهرستان منصوب گردیده و در راستای این تغییر سمت از گروه              

 متعلـق بـه عنـوان       5باشد، زیرا گروه     یافته است و اقدام مذکور منافی حق مکتسب شاکی نمی         
ه متناسـب بـا پایـه مـسئولیت         ریاست شعبه بوده است که پس از تغییر سمت به هر دلیل، گرو            

 قانون دیوان عدالت    18بنابه مراتب مورد از مصادیق مقررات ماده        . بعدی را دریافت نموده است    
 صــادره از    19/5/1387 مــورخ    1050اداری تشخـیص نگردیـده و نتیجــتاً دادنامـه شــماره            

غیرموجـه تـشخیص و    لذا شـکایت را    . گردد  دیوان موصوف عـیناً تایید و استـوار می       23شعـبه  
هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا و          . نماید رأی به رد شکایت صادر و اعالم می       

البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مـشاوره               مستشاران و دادرسان علی   
  .نماید با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می

  

  »رأی هیأت عمومی«  
 9ب ـ منطـوق مـاده    . رسد الذکر محرز بنظر می های فوق لف ـ تعارض در مدلول دادنامه ا
نامه تعیین گروههای شغلی و ضوابط مربوط به تغییرمقام و ارتقـاء گـروه قـضات مـصوب                   آیین

عمومی اسـتخدامی ازجملـه       قضائیه و همچنین مدلول و مالک مقررات         ریاست قوه  9/11/1381
ستخدام کشوری که در مقام سکوت مقررات خاص اسـتخدامی قـضات             قانون ا  36 ماده 2تبصره

باشد مبین وجوب پرداخت تفاوت حقوق گـروه         االتباع می  عنوان قواعد و مقررات عمومی الزم       به
قبلی با گروه جدید آن دسته از مستخدمین قضایی که بدون محکومیت انتظـامی و بـه لحـاظ                   

شوند، مادامی که    ا گروه پایین تر منصوب می     ضرورت و مقتضیات دستگاه قضایی در مشاغلی ب       
 30/7/1386 مـورخ    1450بنابراین دادنامـه شـماره    . باشد نمایند، می  مذکور خدمت می    در مشاغل 

شعبه اول دیوان عدالت اداری در حدی که متضمن این معنی است صحیح و منطبق با مقررات                 
 قانون دیـوان عدالـت  43 و ماده    19این رأی به استناد بند یک ماده        . گردد قانونی تشخیص می  

  .االتباع است اداری برای شعـب دیوان و سایر مـراجع اداری ذیـربط در موارد مـشابه الزم
)17/11/1388 مورخ 18917شمارۀ رسمی نقل از روزنامۀ (    
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 :ئاتاستفتا: الف 
  مسؤول دیه جنایت بر میت : 697استفتاء   .1

  :پرسش
 نموده میت جسد زدن آتش به اقدام قتل از پس و گردیده عمد تلق مرتکب شخصی

) دینار صد یک (پرداخت و قصاص به محکوم را متهم دم، اولیای مطالبه از پس دادگاه است؛
  :بفرمایید است؛ نموده میت بر جنایت دیه

 و چیست تکلیف نماید، عجز اظهار میت بر جنایت دیه پرداخت از علیه محکوم چنانچه
  است؟ کسی چه پرداخت مسؤول
  

  :پاسخ
  )ره(بهجت تقی محمد العظمی اهللا آیت
 میراث و شود می میت برای خیر وجوه در صرف پرداخت از بعد و است دیون سایر مثل

  .نیست
)29/08/1387(  

  گلپایگانی صافی اهللا لطف العظمی اهللا آیت
 دینار دص ادای شود قصاص تمکّن، عدم و افالس حال در قاتل اگر سؤال فرض در
 وقت هر بدهد دیه و نشود قصاص دم اولیای رضایت با اگر و باشد نمی کسی عهده به ظاهراً

  . العالم واهللا بپردازد باید نیز را دینار صد شد متمکّن
  )ق .هـ 1429 القعده ذی 2(

  شیرازی مکارم ناصر العظمی اهللا آیت
 مسؤولیت آن برابر در دیگری صشخ و بردارند او اموال از باید باشد داشته اموالی چنانچه

  .باشید موفق همیشه. ندارد
)01/08/1387(  
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  همدانی نوری حسین العظمی اهللا آیت
 کس عهده بر باشد معسر اگر و است جانی خود عهده بر جنایت دیه سؤال، فرض در

  .نیست دیگر
)19/08/1387(  

  های افزون بر دیهخسارت: 6980استفتاء  .2
  :پرسش

 دو حدود صدمات از بعضی علت به و بیند می صدماتی پیرمردی رانندگی سانحه یک در
  :بفرمایید کند، می فوت بعد ماه

 وی فوت به ارتباطی هیچ که صدماتی ارش یا دیه مسلمان فرد یک دیه بر عالوه آیا
  خیر؟ یا گیرد می تعلق دم اولیای به نداشته

  
  :پاسخ
  )ره(بهجت تقی محمد العظمی اهللا آیت
  .گیرد نمی تعلّق دیگری چیز ،کامل دیه از غیر

)10/07/1387(  
  

  سبحانی جعفرالعظمی  اهللا آیت
 مرگ دیگر طرف از و باشد مالحظه قابل زمانی فاصله نفس قتل و عضو جرح بین هرگاه

 برای بپردازد دیه دو که است این قاعده مقتضای نباشد پیشین جرح به مستند دیگر طرف
 او بعداً یابد بهبودی او دست و بپردازد دیه و بشکند را کسی دست فردی هرگاه مطلب تقریب

 است الحذاء عبیده ابی صحیحه روایت فتوی این مؤید و بود خواهد متعدد دیه قهراً بکشد را
  . العالم واهللا

  )ق .هـ 1429 اآلخر جمادی 28(
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  گلپایگانی صافی اهللا لطف العظمی اهللا آیت
 شکسته پایش مثالً نداشته وی فوت رد تأثیری گونه هیچ صدمات بعض که صورتی در

 سؤال ظاهر که چنان شده واقع هم با سر به ضربه مثل شده فوت به منجر که صدماتی با اگر
  . العالم واهللا ندارند ارش یا دیگر دیه مطالبه حق کامله دیه جز دم اولیای است همین

  )ق .هـ 1429 المرجب رجب 6(
  شیرازی مکارم ناصر العظمی اهللا آیت
  .باشید موفق همیشه. گیرد می تعلّق فوت دیه فقط سؤال فرض در

)22/04/1387(  
  همدانی نوری حسین العظمی اهللا آیت
 درگذشت به منجر که شود وارد فردی بر صدماتی سانحه، یک در اگر سؤال، فرض در

  .باشد می کننده تصادف عهده بر نفس دیه فقط گردد، وی
)05/05/1387(  

     تشخیص نوع طالقمعیار : 6981استفتاء  .3
  : پرسش
 را زن طالق تقاضای مرد و شوند اختالف دچار مشترک زندگی در شوهری و زن چنانچه

 و ازدواج سردفتر اما نماید؛ اعالم رجعی را آن نوع و صادر را طالق حکم نیز دادگاه و بنماید
 به زوجه ناحیه از بذل عنوان به کمی بسیار مبلغ زوج از مهریه از قسمتی دریافت از پس طالق
 پرداخت حال در زوج که شود می یادآور (کند می اعالم خلعی را طالق و گرداند برمی زوج

  :بفرمایید ،)است آزادی بهار تمام سکه یک ماه هر قرار از زوج مهریه
  دهد؟ تغییر را طالق نوع تواند می طالق و ازدواج سردفتر آیا . الف
  رجعی یا است خلعی طالق نوع . ب
  دارد؟ رجوع حق مرد آیا فوق مطالب به توجه با . ج
  



    1388   بهمن ماه-ماهنامۀ ویژۀ قوانین و مقررات /98
 

 

  :پاسخ
    )ره(بهجت تقی محمد العظمی اهللا آیت
 اجرا شرایط با خلع طالق و شده داده تغییر خلع طالق به رجعی طالق مرد توافق با اگر

  .ندارد رجوع حق مرد نتیجه در و است نافذ و است خلعی طالق نوع شرایط، با است شده
)15/05/1387(  

  سبحانی جعفرالعظمی  اهللا یتآ
 خلعی طالق به آگاهانه ولی بوده رجعی طالق دادگاه حکم که این به علم با مرد هرگاه

 برگردد خود بذل از زن که این مگر ندارد رجوع حق مرد و است صحیح طالق است داده تن
  . العالم واهللا

  )ق .هـ 1429 المعظم شعبان 21(
  

  انیسیست علی سید العظمی اهللا آیت
  .است شوهر و زن توافق طالق نوع تعیین در معیار . الف
  .است رجعی طالق نبوده زوجه طرف از نفرت اگر . ب
  .دارد رجوع حق بودن رجعی صورت در . ج

)11/06/1387(  
  گلپایگانی صافی اهللا لطف العظمی اهللا آیت
 هرششو به زنی که است آن خلع طالق کلی طور به. ندارم اطالع شخصیه قضیه از
 را او شوهر که بخشد می او به را خود دیگر مال یا و آن از قسمتی یا مهر تمام و نیست مایل
 ولکن باطل خلع باشد شده واقع خلعی نحو به طالق فرض این غیر در چنانچه و دهد طالق
 دارند رجوع قصد طرفین که صورتی در سؤال فرض در و شده واقع رجعی نحو به طالق
 که مهرش از مقدار به نسبت زوجه زوج، رجوع از قبل و عده اتمام از قبل که است آن احتیاط
  . العالم واهللا کند رجوع مرد آن از بعد نماید رجوع نموده بذل

  )ق .هـ 1429 المعظم شعبان 2(
  



 99 /استفتائات قضایی و نظریات مشورتی: بخش چهارم 
 

 

  شیرازی مکارم ناصر العظمی اهللا آیت
 طالق ؤالس فرض در و ندارد زوج رضایت و اطالع بدون را طالق نوع تغییر حق سردفتر

  . باشید موفق همیشه. است باطل
)03/05/1387(  

  

  عدم تسری ضمانت  از اجاره بها به اجرت المثل: 7049استفتاء  .4
  : پرسش

 بها اجاره ضامن شخصی و دهند اجاره تومان هزار یکصد ماهیانه مبلغ به را ای خانه هرگاه
 و یکصد المثل اجرت و گردد الزم المثل اجرت بها اجاره جای به عقد بطالن اثر بر ولی شود
 به مختص او ضمانت یا است المثل اجرت پرداخت مسؤول ضامن آیا باشد، تومان هزار پنجاه
  دارد؟ ضمانتی آنها التفاوت مابه به نسبت آیا. است المسمی اجرت

  :پاسخ
  سبحانی جعفرالعمظی  اهللا آیت
 مورد المثل اجرۀ و تاس آمده نامه اجاره در که است ای اجاره وجه حد در ضامن تعهد

  .است نبوده تعهد
  )ق .هـ 1429 المبارک رمضان 2(

  
  گلپایگانی صافی اهللا لطف العظمی اهللا آیت
 و شده ساکن معین بهای اجاره با منزلی در کسی که این به باشد صحیح ضمانت اگر

 این در و شده موجر مدیون بالنتیجه و نپرداخته را بها اجاره مستأجر و شده تمام اجاره مدت
 صورت این در است بوده باطل اجاره که شده معلوم سپس شده او دین ضامن کسی حال

 به نسبت واالّ نباشد زیادتر المثل اجرت که صورتی در است المسمی اجرت مخصوص ضمانت
  . العالم واهللا نیست ضمانتی نیز التفاوت مابه

  )ق .هـ 1429 رمضان 2(
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  یشیراز مکارم ناصر العظمی اهللا آیت
 خالف به تصریح که این مگر شود می باطل نیز ضمان شود باطل اجاره که صورتی در

  .باشید موفق همیشه. باشد شده آن
)18/06/1387(  

   
  صحت یا عدم صحت ضمانت بازگرداندن عین مستأجره به موجر : 7051استفتاء  .5

  :پرسش
 اجاره مدت دنش تمام از بعد موجر به مستأجره عین بازگرداندن به نسبت ضمانت آیا
  خیر؟ یا است اصطالحی ضمان آیا صحت صورت در و نه، یا است صحیح
  
  

  سبحانی جعفرالعظمی  اهللا آیت
 اگر شود می ضامن فردی که درک ضمان بسان است اصطالحی ضمان و ندارد اشکال

  . باشد ضامن او درآمد للغیر مستحق عین
  )ق .هـ 1429 المبارک رمضان 2( 

  گلپایگانی صافی اهللا فلط العظمی اهللا آیت
  . العالم واهللا نیست صحیح

  )ق .هـ 1429 رمضان 2(
  شیرازی مکارم ناصر العظمی اهللا آیت
  .باشید موفق همیشه. است اصطالحی ضمان و است صحیح ضمانت آری

)18/06/1387(  
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  نظریات مشورتی: ب 
  عدم جواز تجدید کارشناسی قیمت ملک پس از صدور حکم قطعی  .1

قطعی و اینکه فقط تکلیف اجرای حکم را دارد حق  ام با توجه به اعتبار حکم اجرای احک
 قانون 19ماده تجدید کارشناسی برای تعیین قیمت عادله روز ملک را باستناد تبصره 

ندارد مگر این که در حکم دادگاه تصریح به انجام  1381صوب مکارشناسان رسمی دادگستری 
. ای احکام گردیده باشد ومبلغ مقطوعاً تعیین نشده باشدیا تجدید کارشناسی در مرحله اجر

 به 257بدیهی است تا قبل از صدور حکم قطعی، دادگاه در اثنای رسیدگی وفق مقررات مواد
  .باشدبعد قانون آیین دادرسی در امور مدنی مجاز به تجدید کارشناسی می

  )8/6/1388 مورخ 3496/7 شمارۀ ۀنظری( 
  

ه حق اجرا و معافیت از پرداخت حق االجرا در صورت مالک تعلق گرفتن هزین .2
  توقف عملیات اجرایی اخذ مهریه

 قانون اجرای احکام مدنی این است که 160مستفاد از منطوق و مفهوم قسمت اول ماده 
بنابراین، در مواردی که . حق اجراء پس از ابالغ اجرائیه و انقضاء ده روز تعلق خواهد گرفت

اجرائیه و انقضای ده روز مذکور، سازش کنند یا بین خود ترتیبی برای طرفین بعد از ابالغ 
اجرای حکم بدهند بر طبق قسمت دوم ماده مذکور، نصف حق اجراء باید از محکوم علیه 
دریافت گردد و در صورتی که قبل از ابالغ اجرائیه یا بعد از ابالغ ولی قبل از انقضای ده روز 

. بی برای اجرای حکم بدهند حق اجراء تعلق نخواهد گرفتمذکورطرفین سازش کنند یا ترتی
 1380 قانون تنظیم برخی از مقررات مالی دولت مصوب 98اضافه می شود که به موجب ماده 

 است چنانچه زوجه پس از صدور 1356 قانون اجرای احکام مدنی سال 160که وارد بر ماده 
اعم از اجرائیه اسناد رسمی و آراء (اجرائیه در خصوص وصول مهریه و الزم االجراء شدن 

به هر علت از ادامه عملیات اجرائی منصرف شود زوج از پرداخت نیم ) محاکم و مراجع قضائی
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 قانون تنظیم برخی از 98الزم به ذکر است که مقررات ماده . عشر دولتی معاف خواهد بود
م برای دوره این  قانون برنامه چهار156 طبق ماده 1380مقررات مالی دولت مصوب سال 

  .برنامه تمدید شده است
  )8/6/1388 مورخ 3498/7 شمارۀ ۀنظری( 

  

  مقام صالح رسیدگی به جرایم مربوط به استفاده غیر مجاز از وسایل مخابراتی .3
 بـا اصـالحات بعـدی و        2/4/1350 قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران مصوب        14ماده  

 نخست استفاده غیرمجاز از وسـائل مخـابراتی         تبصره های ذیل آن، ناظر به دو وضعیت است ،         
عمومی یا اختصاصی به صفت کلی و دوم اینکه استفاده غیرمجاز از وسائل مخابراتی به وقـوع                 

در صورت نخست نیازی به مداخله مقام قضائی نیست و شرکت مخابرات برابر             . بزهی بیانجامد 
ولی چنانچه استفاده غیرمجـاز از      مقررات موصوف انجام وظیفه و با متخلف برخورد خواهد کرد           

وسائل مخابراتی به تحقق بزهی منجر شود، مقام قضائی حسب مورد و براساس قوانین جزائـی                
 قانون  14با توجه به مراتب باال، تعارضی بین مندرجات ماده          . مربوط اتخاذ تصمیم خواهد نمود    
  . قانون مجازات اسالمی وجود ندارد641تأسیس شرکت مخابرات و ماده 

  )9/6/1388 مورخ 3516/7نظریۀ شمارۀ ( 
 

  پلمپ محل فاقد پروانه توسط نیروی انتظامی   .4
 قانون نظام صنفی کشور صریحاً کلیه قوانین و مقررات مغـایر بـا ایـن قـانون از                   73ماده  

جمله مصوبات مجمع تشخیص  مصلحت در خصوص تعزیرات حکومتی مربـوط بـه اصـناف و             
 قانون یادشـده،  27ون را ملغی اعالم کرده است و مطابق ماده        واحدهای صنفی موضوع این قان    

محل دایر شده توسط اشخاصی که پروانه دائم یا موقت برای آن صادر نـشده باشـد بـا اعـالم                     
مپ می گردد و قانونگذار بجز پلمپ محل دایـر شـده کیفـر              لاتحادیه از طرف نیروی انتظامی پ     

  . استدیگری را برای این اقدام پیش بینی ننموده
  )14/6/1388 مورخ 3587/7نظریۀ شمارۀ ( 
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  حق استرداد وجه پرداختی بابت دین مدیون   .5
در فرض مطروحه، چنانچه پرداخت دین مدیون از ناحیه شخص ثالث به حکم قانون یا 
به منظور دفع ضرر از خودش باشد نظیر پرداخت وجه الرهانه جهت امکان صدور سند رسمی 

ی مصرفی آب و برق و تلفن و غیره از باب جلوگیری از قطع آنها و انتقال و یا پرداخت بها
  .نظایر آن باشد پرداخت کننده حق استرداد وجه پرداختی را از مدیون خواهد داشت

  )14/6/1388 مورخ 3590/7 شمارۀ ۀنظری( 
  
  

 های دیگرسرایت اعسار محکوم علیه در خصوص یک محکومیت مالی به محکومیت .6
 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مـدنی و             509 با عنایت به ماده   

   قـانون نحـوه اجـرای محکومیتهـای مـالی، اگـر کـسی               6 آیـین نامـه اجرائـی مـاده          20ماده  
های متعدد مالی ، له شخص واحدی داشته باشد حکم اعسار صادره نسبت به یکـی                محکومیت

 علیـه نیـز مـی شـود و مـانع بازداشـت              ها شامل محکومیت های دیگـر محکـوم       از محکومیت 
علیه است اعم از اینکه محکوم علیه بطور مطلق معسر شناخته شود یا بـا احـراز اعـسار             محکوم

  .حکم به تقسیط محکوم به صادر گردد
  )14/6/1388 مورخ 3613/7نظریۀ شمارۀ (

  
  لزوم رعایت ترتیب در اجرای محکومیت مالی متعدد محکوم علیه .7

های مالی متعدد محکوم علیه، له شخص واحد و صدور حکـم بـه              تدر خصوص محکومی  
تقسیط محکوم به پس از احراز اعسار محکوم علیه، ترتیب اجرای احکـام، بـا توجـه بـه تـاریخ              
محکومیت در طول یکدیگر انجام پذیر است، مثالً پس از پایان اقساط مربوط بـه محکـوم بـه                   

  .شودشروع می»  ایام گذشتهفقهن«نوبت پرداخت اقساط محکوم به » مهریه«
  )14/6/1388 مورخ 3613/7 شمارۀ ۀنظری( 
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   مقام صالح تشخیص صحت نظر کارشناسی  .8
عنوان یکی از دالئل، برای قاضی طریقیت دارد، بنابراین اگر نظر کارشناس ه کارشناسی ب

و اصوالً با اوضاع و احوال مسلم قضیه مغایرت و مباینت نداشته باشد، قابل ترتیب اثر است 
تشخیص صحت اظهارنظر کارشناس بعهده مقام قضائی است و اعتراض به نظر کارشناس یا 
هیأت کارشناسی وقتی قابل ترتیب اثر است که مبتنی بر ایراد و اشکال موجه باشد و در 

اما چنانچه اعتراض به نظریه کارشناس . اینصورت موضوع به کارشناسان دیگر ارجاع می شود
کر علت موجه باشد و نظریه کارشناس فاقد ایراد و با اوضاع و احوال مسلم کلی و بدون ذ

قضیه هم مغایرت نداشته باشد، اعتراض به نظریه کارشناس قابل ترتیب اثر نیست و قانوناً 
  . های بعدی کارشناسی به جهت این اعتراض نیستموجبی برای ارجاع به هیأت

  )14/6/1388 مورخ 3614/7 شمارۀ ۀنظری( 
  

 امکان تعدد وکیل بعد از مرحلۀ  تحقیقات مقدماتی .9
 قانون آیین دادرسی کیفری در مرحله تحقیقات مقدماتی متهم می توانـد             128طبق ماده   

فقط یک وکیل همراه داشته باشد بدون این که وکیل مذکور بتواند در امر تحقیق مداخله کنـد                  
ز طرفین می تواند بـیش از یـک          همان قانون هر یک ا     185لکن در مرحله دادرسی طبق ماده       

وکیل داشته باشد و به بیان دیگر بعد از مرحله تحقیقات مقدماتی تعداد وکالئی که هر یـک از                   
  . نفر استدوطرفین می توانند داشته باشند فقط 

  )15/6/1388 مورخ 3622/7نظریۀ شمارۀ ( 
  

  

 غیر مالی بودن دعوای اعتراض به تصمیم هیأت هفت نفره .10
صمیم هیأت هفت نفـره موضـوع تبـصره یـک مـاده واحـده قـانون مرجـع                   اعتراض بر ت  

 در مورد موات شـناختن زمینـی، در         30/9/65تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مصوب         
  واقع اعتراض به تشخیص هیأت هفـت نفـره اسـت لـذا اینگونـه دعـاوی غیرمـالی محـسوب                     
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دیـوان عـالی کـشور در مـورد          هیأت عمـومی     2/3/62 -7گردد و رأی وحدت رویه شماره       می
  .مشابه دعوی را غیرمالی شناخته است

  )15/6/1388 مورخ 3626/7نظریۀ شمارۀ (
  

 اطالق مسؤولیت تجدیدنظرخواه نسبت به پرداخت هزینه دادرسی .11
 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی، 53 و 503توجهاً به مواد 

عهده تجدیدنظرخواه است و صدور حکم اعسار ه حله تجدیدنظر بپرداخت هزینه دادرسی در مر
 504از پرداخت هزینه دادرسی موقتاً تجدیدنظرخواه را از پرداخت هزینه دادرسی طبق ماده 

 از قانون فوق الذکر، هرگاه معسر به تأدیه تمام 514قانون مذکور معاف می کند و طبق ماده 
، ملزم به تأدیه خواهد بود، در این ماده به نوع حکم یا قسمتی از هزینه دادرسی متمکن گردد

دادگاه اشاره نشده است نتیجتاً شرط دریافت هزینه دادرسی صدور حکم به نفع تجدیدنظرخواه 
نیست و در صورت خروج وی از اعسار، اجرای احکام مدنی با دستور اداری دادگاه صادرکننده 

  .ول هزینه دادرسی بر می آیدحکم وفق قانون اجرای احکام مدنی در مقام وص
  )15/6/1388 مورخ 3642/7نظریۀ شمارۀ  (

  
  

  غیر قانونی بودن حبس صرفاً به لحاظ محکومیت به پرداخت ضرر و زیان .12
به محض اجرای مجازات محکوم علیه باید آزاد شود و نگهداری وی در زندان بـه لحـاظ                  

ندارد مگر اینکـه قبـل از آزادی از         محکومیت به پرداخت ضرروزیان ناشی از جرم مجوز قانونی          
 قـانون نحـوه اجـرای محکومیتهـای مـالی مـصوب             2زندان محکوم له تقاضای اعمـال مـاده         

 139 مـاده    2 را کرده باشد و اضافه می شود که منظـور از تـأمین مقـرر در تبـصره                    1377سال
ق مقـررات   قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری تأمین مأخوذه وفـ             

 قـانون مـذکور     74 این قانون است و در مواردی که قرار تأمین خواسته باستناد مـاده               132ماده  
صادر می شود و در قبال آن اموالی از متهم تأمین می گردد این تأمین تـا صـدور رأی قطعـی                      

  .باقی خواهد ماند
  )15/6/1388 مورخ 3644/7نظریۀ شمارۀ (
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 حکومیت به پرداخت دیه مؤجلغیر قانونی بودن حبس به لحاظ م .13
نگهداری محکوم علیه در زندان پس از پرداخت جزای نقـدی بـه لحـاظ محکومیـت بـه                   

  .پرداخت دیه در حالیکه مهلت پرداخت آن فرا نرسیده است فاقد مجوز قانونی است
   

  )15/6/1388 مورخ 3644/7نظریۀ شمارۀ (
  

و عدم ضرورت ابطال تمبر لزوم تسلیم تصویر وکالتنامه جهت ارائه اظهارنامه   .14
 مالیاتی

اوالً، وکیل برای تسلیم اظهارنامه لزوماً بایستی تصویر وکالتنامه خویش را نیز ضمیمه 
  .کند و بدون ارائه وکالتنامه، اظهارنامه از وی قابل پذیرش نیست

ثانیاً، چون در آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکالی دادگستری 
 قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسالمی ایران مصوب 187 وکالی موضوع ماده و

 برای تنظیم و تسلیم اظهارنامه از طرف وکیل تعرفه و حق الزحمه ای تعیین نشده 27/4/85
لذا دلیلی بر ابطال تمبر وکالتنامه مالیاتی به میزان دعاوی غیرمالی برای تقدیم اظهارنامه وجود 

  .ندارد
  )15/6/1388 مورخ 3648/7 شمارۀ ۀنظری( 

  

 عدم لزوم پرداخت هزینه دادرسی برای واخواهی در امور کیفری  .15
 قانون نحوه وصول درآمدهای دولت و نحوه مصرف آن در مـوارد             3با توجه به مقررات بند      

.  برای واخواهی از رأی غیابی کیفری هزینه دادرسی پیش بینی نشده است            1373معین مصوب   
  .اضای واخواهی در امور کیفری مستلزم هزینه ای نمی باشدبنابراین تق

  )16/6/1388 مورخ 3673/7 شمارۀ ۀنظری( 
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 غیر مالی بودن دعوای اعسار و لزوم پرداخت هزینه دادرسی .16
 هیـأت عمـومی دیوانعـالی       29/7/1382 مـورخ    662با عنایت به رأی وحدت رویه شماره        
به دعوی اعسار از هزینـه دادرسـی، هزینـه دادرسـی            کشور که دعوی اعسار غیرمالی است لذا        

 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمـومی       507دعاوی غیرمالی تعلق می گیرد و مستنداً به ماده          
 دعوی اعسار باید بطرفیت خوانـده اصـلی دعـوی طـرح             1379و انقالب در امور مدنی مصوب       

  .شود
  )16/6/1388 مورخ 3681/7 شمارۀ ۀنظری (

  

 فع نقصر  یم دادخواست اعسار از هزینه دادرسی به عنواناحتساب تقد .17
در فرض استعالم چنانچه در مورد پرداخت هزینه دادرسی برای خواهان اخطار رفـع نقـص                
صادر شود تقدیم دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی در فرجه قانونی از سوی خواهـان                

  .رفع نقص محسوب می شود
  )16/6/1388خ  مور3681/7 شمارۀ ۀنظری (

  

 قابلیت اجرای حکم اعسار قبل از قطعیت .18
حکم اعسار از احکامی است که قبل از قطعیت قابل اجرا اسـت و بـا قبـول اعـسار توسـط                      
دادگاه بدوی و صدور حکم به تقسیط محکـومٌ بـه، محکـوم علیـه از زنـدان آزاد مـی شـود و                         

تجدیـدنظر ویـا خـودداری      بازداشت مجدد محکوم علیه منوط به فسخ حکـم از طـرف دادگـاه               
محکومٌ علیه از پرداخت قسط یا اقساط است که درایـن صـورت بـه درخواسـت محکـومٌ لـه ،                      

بنابراین چنانچه محکوم علیه پس از صدور حکم به تقـسیط           . محکومٌ علیه بازداشت خواهد شد    
ر و قبل از رسیدگی در مرجع تجدیدنظر از زندان آزاد شود مـستندی وجـود نـدارد کـه ایـن امـ                    

  .تخلف انتظامی محسوب  می شود
  )18/6/1388 مورخ 3713/7نظریۀ شمارۀ (
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  الزام بازپرس به رفع نقص اعالمی از سوی دادگاه .19
چنانچه دادستان یا دادیار اظهارنظر تحقیقات بازپرس را ناقص ببیند می تواند تکمیل آن 

ید زیرا طبق بند هـ  ماده را بخواهد و بازپرس مکلف است تقاضای قانونی دادستان را اجراء نما
 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقالب حتی اگر بازپرس تحقیقات 28/7/81 اصالحی 3

خود را کامل بداند بازهم دادستان می تواند تکمیل موارد نقص را از بازپرس بخواهد و در 
   .نتیجه امتناع از اجرای آن تخلف انتظامی محسوب می شود

  )18/6/1388 مورخ 3714/7نظریۀ شمارۀ (
  

   نسبت به1388های هزینه دادرسی مذکور در قانون بودجه عدم شمول تعرفه .20
 های شورای حل اختالف پرونده

 در خصوص تعرفه های هزینه دادرسی شامل دعـاوی کیفـری و      88قانون بودجه مصوب    
  تالف مدنی طرح شده در دادسرا و دادگاههای دادگستری می باشد و منصرف از شورای حل اخ               

می باشد و قانون شوراهای حل اختالف قانون خاص بوده و کماکان در مورد دعاوی طرح شده                 
  .گرددنمی  88در آن مرجع قابل اعمال بوده و مشمول قانون بودجه 

  
  )18/6/1388 مورخ 3717/7نظریۀ شمارۀ ( 
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کـارگیری اسـامی،      عیـت بـه   نامه اجرایـی قـانون ممنو       آیین) 7(الحاق یک تبصره به ماده       .1
  عناوین و اصطالحات بیگانه 
 26675ــ   201326/21 بنا به پیشنهاد شماره      20/10/1388هیئت وزیران در جلسه مورخ      

ماده واحـده قـانون     ) 10( وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره           11/12/1387مورخ  
  :ـ تصویب نمود1375 ـ مصوبممنوعیت به کارگیری اسامی، عناوین و اصطالحات بیگانه

نامه اجرایـی قـانون ممنوعیـت بـه کـارگیری             آیین) 7( متن زیر به عنوان تبصره به ماده        
هــ مـورخ    17788ت/16941نامـه شـماره       اسامی، عناوین و اصطالحات بیگانه موضوع تصویب      

  :شود  الحاق می14/4/1378
نماینـد،   خاص تولید مـی تبصره ـ مؤسسات که در سایر کشورها محصوالتی بانام تجاری  

پذیر و عرضـه محـصوالت        توانند در ثبت شرکت سرمایه      گذاری در ایران، می     در صورت سرمایه  
گذار و    تولیدشده در ایران، با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط، از نام شرکت خارجی سرمایه              

 تبلیغـات  نام تجاری خاص محصوالت یادشـده اسـتفاده نماینـد و تفـاوت و محـدودیتی بـرای        
  .اینگونه محصوالت، با موارد مشابه داخلی نخواهدبود

 )1/11/1388 مورخ 18904نقل از روزنامۀ رسمی شمارۀ (

  
  ـ 1387قانون تأمین اجتماعی ـ مصوب) 4(الحاقی به ماده ) 5(نامه اجرایی تبصره  آیین .2

 بنـا   3/3/1388وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در جلسه مـورخ             
 وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و به استناد         12/8/1387 مورخ   87/ص/13811به پیشنهاد شماره    

قـانون اصـالح قـانون      ) 3(قانون تأمین اجتماعی، موضوع مـاده       ) 4(الحاقی به ماده    ) 5(تبصره  
تأمین اجتماعی و برخی قوانین مربوط به منظور تـشویق کارفرمایـان بـه تأدیـه دیـون معوقـه                    

نامه شـماره   ـ و با رعایت تصویب1387ی بابت حق بیمه وبیمه بیکاری کارکنان ـ مصوب سنوات
نامه اجرایی تبصره یادشده را به شرح زیر تصویب            آیین 10/10/1386هـ مورخ   373ت/164082
  :نمودند
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  :روند نامه اصطالحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می ـ در این آیین1ماده
  .ـ و اصالحات بعدی آن1354 تأمین اجتماعی ـ مصوبقانون: الف ـ قانون
  .سازمان تأمین اجتماعی: ب ـ سازمان
قانون که دارای مجوز فعالیت از مراجـع  ) 2(ماده ) 3(کارگاههای موضوع بند : پ ـ کارگاه 

  .باشند ذیصالح می
اشخاص حقیقی و مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی که حقـوق دریافـت   : شده ت ـ بیمه 

  .یندنما نمی
  .باشد قانون می) 28(ـ نرخ حق بیمه مطابق ماده 2ماده
شده، بین حداقل و حداکثر دستمزد قانونی زمان          ـ مبنای کسر حق بیمه ماهانه بیمه      3ماده

بود و از ابتدای هر سال به میزان درصدی که طبـق مقـررات مـصوب شـورای                   پرداخت خواهد 
در هـر حـال، مبنـای       . یابـد    افـزایش مـی    گردد،  عالی کار به سطوح دستمزد شاغالن اضافه می       

پرداخت حق بیمه نباید از حداقل دستمزد کمتر و از حداکثر دسـتمزد مبنـای کـسر حـق بیمـه                     
  .بیشتر باشد
شده بـرای کـسانی کـه بـیش از ده سـال               ـ مبنای پرداخت حق بیمه ماهانه بیمه      1تبصره

پرداختی در آخرین دوازده ماه     سابقه پرداخت حق بیمه دارند عبارت از میانگین مبنای حق بیمه            
قبل از تاریخ ثبت تقاضا است مشروط بر اینکه مبلغ مـذکور کمتـر از حـداقل دسـتمزد مبنـای                     

  .پرداخت حق بیمه زمان پرداخت نباشد
ای که کمتر از ده سال سابقه پرداخـت           شده  ـ مبنای پرداخت حق بیمه ماهانه بیمه      2تبصره

 داقل و حداکثر دستمزد مبنای کسر حق بیمـه خواهـد          حق بیمه دارد به انتخاب متقاضی بین ح       
  .بود

شـده در کارگاههـای دارای دسـتمزد     ـ دستمزد ماهیانه مبنای کسر حق بیمه بیمه    3تبصره
  .قانون از بیشترین دستمزد مقطوع کارگاه کمتر نخواهدبود) 35(مقطوع موضوع ماده 

  :شود ن میشده به شرح زیر تعیی ـ نحوه احتساب سوابق معوقه بیمه4ماده
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نامه از طریـق   الف ـ کارفرمایان حقیقی و حقوقی غیردولتی که تا تاریخ تصویب این آیین 
قانون اقدام به ارسال لیست و پرداخت حق بیمه نموده و یا            ) 28(کارگاههای خود براساس ماده     

صوب طبق قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند ـ م 
ـ نسبت به ارسال لیست و پرداخت حق بیمه خود به همراه حق بیمه کارکنان شـاغل در                  1361

هـای پرداختـی جـزو        های ارسالی و حق بیمه    اند، سوابق آنها به استناد لیست       کارگاه اقدام نموده  
  .شود ای کارفرما محسوب می سوابق بیمه

شـده    حـداکثر شـرط سـنی بیمـه    تبصره ـ معادل سابقه پرداخت حق بیمه تا این تاریخ به 
  .گردد اضافه می

  نامـه بـه اسـتناد قـانون اصـالح بنـد        ای که قبل از تاریخ تصویب این آیین شده ب ـ بیمه 
ـ نـسبت بـه عقـد قـرارداد و     1365قانون تأمین اجتماعی ـ مصوب ) 4(ماده ) 3(و تبصره » ب«

نامه   این آیین ) 2(ه موضوع ماده    تواند با پرداخت حق بیم      پردازی خود اقدام نموده است، می       بیمه
  .پردازی خود اقدام نماید با ارسال لیست نسبت به ادامه بیمه) شده و کارفرما سهم بیمه(

اند، با داشتن حداکثر پنجاه و  ج ـ کارفرمایانی که نسبت به بیمه نمودن خود اقدامی نکرده 
) 3(حق بیمه موضـوع مـاده       % 27توانند با پرداخت      قانون می ) 90(پنج سال سن و رعایت ماده       

نامـه قـرار گرفتـه و از مزایـای            نامه و ارسال لیست مشمول احکام مقرر در ایـن آیـین             این آیین 
  .شود شده به شرط سنی موضوع این بند اضافه می قانونی آن برخوردار شوند و سوابق قبلی بیمه

ودن خـود نـزد سـازمان    نامه اقدام به بیمه نمـ  د ـ کارفرمایانی که تا تاریخ ابالغ این آیین 
نامه پس از انعقاد قرارداد، مدارک و مـستندات خـود را              توانند بعد از ابالغ این آیین       اند، می   نکرده

جهت پذیرش سوابق گذشته به سازمان ارائه تا پس از احراز اشتغال توسط سازمان بـا پرداخـت       
  .ب آنها منظور گرددحق بیمه براساس دستمزد مبنای انعقاد قرارداد، سوابق معوقه به حسا

) 46(ـ حق بیمه متعلقه در صورت تقاضای کارفرما و موافقت سازمان مطابق ماده              1تبصره
  .قانون حداکثر در سی و شش قسط قابل تقسیط است
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شـود، بـه نـسبت     مـی  نامه پرداخت ای که در اجرای این آیین های معوقه بیمه  ـ حق 2تبصره
ان مستمری بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی و فوت       سالهای خدمت مربوط صرفاً در محاسبه میز      

  .گیرد مالک عمل قرار می
شده صرفاً برای ایامی خواهدبود که کارفرما نام خود را در  هـ ـ احتساب سوابق آینده بیمه 

  .لیست ارسالی درج و حق بیمه متعلقه را نیز پرداخت نماید
 حمایتهـای بازنشـستگی،   شده بـا ارسـال لیـست و پرداخـت حـق بیمـه از         ـ بیمه 5ماده

  .شود ازکارافتادگی کلی، فوت و خدمات درمانی برخوردار می
شدگانی که طبق گواهی پزشـک معتمـد سـازمان قبـل از درخواسـت بیمـه         ـ بیمه 6ماده

تواننـد از     شـوند، نمـی     نامه به دلیل نقص عضو از کارافتاده تشخیص داده مـی            موضوع این آیین  
مند شوند، مگر در مواردی که بـه دلیـل حادثـه یـا بیمـاری                  هرهحمایت مربوط به کارافتادگی ب    

  .دیگری ازکارافتاده گردند
 به تأییـد مقام محترم ریاست جــمهوری رسـیده          26/8/1388نامه در تـاریخ      این تصویب 

  .است
  )6/11/1388 مورخ 18908شمارۀ روزنامۀ رسمی (

  
  نامه چگونگی اداره صندوق تأمین خسارتهای بدنی  آیین .3

 بنا  22/9/1388یران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در جلسه مورخ            وز
 وزارت امور اقتصادی و دارایـی و بـه اسـتناد            17/5/1388 مورخ   61454/62به پیشنهاد شماره    

قانون اصالح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارنـدگان وسـایل نقلیـه موتـوری               ) 13(ماده  
ــل شــخص ث  ــی در مقاب ــصوب   زمین ــث ـ م ــصویب 1387ال ــت ت ــا رعای ــ و ب ــماره  ـ ــه ش نام

نامه چگونگی اداره صـندوق تـأمین خـسارتهای           ، آیین 28/12/1387هـ مورخ   452ت/246990
  :بدنی را به شرح زیر تصویب نمودند
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  :روند نامه، اصطالحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می ـ در این آیین1ماده
نون بیمه اجباری مسئولیت مـدنی دارنـدگان وسـایل نقلیـه     قانون اصالح قا: الف ـ قانون 

  ـ 1387موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث ـ مصوب
  .قانون) 10(صندوق تأمین خسارتهای بدنی موضوع ماده : ب ـ صندوق

  .بیمه مرکزی ایران: پ ـ بیمه مرکزی 
عـامالتی،  حقوقی مستقل است و اداره آن در امور مالی، م           ـ صندوق دارای شخصیت   2ماده

. باشـد   بود کـه در بیمـه مرکـزی مجـری مـی            استخدامی و تشکیالتی براساس مقرراتی خواهد     
  .باالترین مقام در اجرای مقررات یادشده مدیر صندوق خواهدبود

  :شود ـ ارکان صندوق به شرح زیر تعیین می3ماده
  الف ـ مجمع عمومی
  ب ـ هیئت نظارت
  پ ـ مدیر صندوق

  )حسابرس(ت ـ بازرس 
  :باشد ـ مجمع عمومی صندوق متشکل از اعضای زیر می4هماد

  الف ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی
  ب ـ وزیر بازرگانی

  پ ـ وزیر دادگستری
  ت ـ وزیر کار و اموراجتماعی

  ث ـ رییس کل بیمه مرکزی ایران
ـ مجمع عمومی در اولین جلسه یکی از اعضای خود را بـرای مـدت دو سـال بـه         1تبصره
  .کند  انتخاب میعنوان رییس
ـ مدیرصندوق به عنوان دبیر مجمع عمومی بدون حـق رأی در جلـسات مجـامع                2تبصره

  .عمومی صندوق حضور خواهدیافت
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 ـ مجمع عمومی صندوق حداقل یک بار در سال بـا دعـوت کتبـی ریـیس مجمـع       5ماده
ق و  ماه پس از پایان هر سال مالی به منظور بررسی عملکرد صـندو              عمومی حداکثر ظرف شش   

تصویب صورتهای مالی آن تشکیل خواهد گردید و با حضور حداقل چهار نفر از اعضا رسـمیت                 
مجمع عمومی در طول سـال بـه        . یابد و تصمیمات آن با اکثریت آرای حاضران معتبر است           می

صـندوق نیـز تـشکیل       اساس تقاضای یکی از اعضای مجمع یا مـدیر         مجمع یا بر    دعوت رییس 
  .شود می

  .بات مجمع عمومی توسط رییس مجمع ابالغ خواهدشدتبصره ـ مصو
  : ـ وظایف و اختیارات مجمع عمومی به شرح زیر است6ماده

  .الف ـ تعیین خط مشی صندوق
  .نیاز صندوق های مورد نامه ب ـ تصویب آیین

پ ـ رسیدگی و اظهارنظر درخصوص گزارش مدیرصندوق راجع به عملکرد و صـورتهای   
ع گزارش حسابرس و بازرس قانونی در مورد آنها  و تصویب ترازنامـه              مالی صندوق و نیز استما    

  .و صورتهای مالی
  .ت ـ بررسی و تصویب بودجه ساالنه صندوق

ث ـ اتـخاذ تصمیم نسبت به پیشنهاد رییس کـل بیمـه مرکـزی در مـورد تعیـین مـدیر        
  .صندوق

  .ج ـ تعیین حقوق و مزایای مدیرصندوق
  .نظارت و تعیین میزان حق حضور در جلساتچ ـ انتخاب و عزل اعضای هیئت 

ح ـ اتخاذ تصمیم در مورد ایجاد یا انحالل شعبه در مراکـز اسـتانها و اعطـای نماینـدگی      
  .صندوق به پیشنهاد مدیرصندوق و تأیید هیئت نظارت مطابق دستورالعمل مصوب

تبصره ـ در صورت درخواست مدیرصندوق، بیمه مرکزی موظف است مکانهایی مناسـب   
جهت استقرار دفتر مرکزی صندوق در تهران و شعب آن در استانها و تأمین لوازم و تجهیـزات                  

  .و امکانات مناسب جهت انجام فعالیتهای صندوق فراهم کند
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خ ـ تصویب دستورالعمل مربوط به ضوابط اعطـا و یـا لغـو نماینـدگی، حـدود وظـایف و        
  . پرداخت و سایر شرایط مربوطالزحمه قابل اختیارات نماینده، میزان کارمزد یا حق
  .الزحمه وی د ـ تعیین بازرس و میزان حق

ذ ـ انتخاب روزنامه کثیراالنتشار برای انتشار متن کامل ترازنامه و صورت درآمد و هزینـه   
  .صندوق

ر ـ اتخاذ تصمیم در مورد مطالبات غیرقابل وصول صندوق بـه پیـشنهاد مدیرصـندوق و     
  .تأیید هیئت نظارت

ذ تصمیم درخصوص سایر مواردی کـه بـه موجـب قـانون در صـالحیت مجمـع       ز ـ اتخا 
  .عمومی قرار دارد

ژ ـ تـصویب دسـتورالعمل نحـوه رسـیدگی و پرداخـت و بازیافـت خـسارت بـا پیـشنهاد           
  .مدیرصندوق
باشـد کـه چهـار نفـر آنـان            ـ هیئت نظارت صندوق متشکل از پنج نفـر عـضو مـی            7ماده

مدیرصندوق، عضو  . شوند  و توسط مجمع عمومی انتخاب می     غیرموظف و با پیشنهاد مدیرعامل      
جلسات هیئت نظارت حداقل ماهی یک بار با دعوت رییس          . باشد    هیئت نظارت صندوق نیز می    

صورتجلسات مذاکرات هیئت نظارت در دفتر      . شود  هیئت نظارت یا هر یک از اعضا تشکیل می        
  .اهدشدثبت و به امضای رییس هیئت نظارت رسیده و نگهداری خو

تبصره ـ اعضای هیئت نظارت در اولین جلسه یک نفر را از میان خود بـه عنـوان ریـیس     
  .کنند هیئت نظارت انتخاب می

  :باشد  ـ وظایف و اختیارات هیئت نظارت به شرح زیر می8ماده
  .الف ـ نظارت بر حُسن اجرای مصوبات مجمع عمومی
ساالنه، ترازنامه و سـایر صـورتهای   ب ـ بررسی و تأیید یا اعالم نواقص گزارش عملکرد  

  .مالی صندوق برای ارایه به بازرس
  .های موردنیاز صندوق برای ارایه به مجمع عمومی نامه پ ـ تأیید بودجه ساالنه و آیین

  .ت ـ تأیید سازمان و تشکیالت صندوق بنا به پیشنهاد مدیر صندوق
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بط اعطا و یا لغـو نماینـدگی،   ث ـ تأیید دستورالعمل پیشنهادی مدیر صندوق راجع به ضوا 
الزحمه قابل پرداخـت و سـایر شـرایط           حدود وظایف و اختیارات نماینده، میزان کارمزد و یا حق         

  .مرتبط با نمایندگی برای ارایه به مجمع عمومی برای تصویب
نظر و یا اتخاذ تصمیم نسبت به هر موضوع دیگری که از سوی مدیر صـندوق   ج ـ اعالم 

  .شود پیشنهاد می
ـ مدیر صندوق به پیشنهاد رییس کل بیمه مرکزی، تصویب مجمع عمومی صندوق             9ماده

مجمـع عمـومی    . گـردد   و با حکم رییس مجمع عمومی برای مدت چهـار سـال منـصوب مـی               
تواند نسبت به انتخاب مجدد مدیر صندوق و یا عزل وی قبل از پایان مـدت مـذکور اتخـاذ                    می

  .تصمیم نماید
االترین مقام اجرایی صندوق است و دارای اختیـارات الزم بـرای            ـ مدیر صندوق ب   10ماده

هـای مربـوط و مـصـوبات         نامـه   انجام امور صندوق در چارچوب بودجه و برنامه مصوب و آیـین           
  :باشد و دارای وظایف و اختیارات به شرح زیر است مجمع عمومی و مصوبات هیئت نظارت می

  . و سایر مقررات مربوط نامه د این آیینالف ـ انجام امور صندوق براساس قانون، مفا
ب ـ اجرای مصوبات و تصمیمات مجمع عمومی و هیئت نظـارت و انجـام امـور اداری و     

  .اجرایی صندوق برابر بودجه مصوب
پ ـ تهیه ترازنامه و سایر صورتهای مالی و گزارش عملکرد صندوق در هر سـال مـالی و    

  .د و ارایه به مجمع عمومی صندوقارایه آن به هیئت نظارت برای بررسی، تأیی
ت ـ تهیه برنامه و بودجه صندوق برای هر سال مالی و ارایه آن پـس از بررسـی و تأییـد     

  .هیئت نظارت به مجمع عمومی صندوق
ث ـ پیشنهاد ایجاد یا انحالل شعبه در مراکز استانها و اعطا یا لغـو نماینـدگی صـندوق و     

نامه به مجمـع عمـومی        این آیین ) 5(ماده  » ح« وع بند   همچنین تهیه و ارایه دستورالعمل موض     
  .صندوق پس از تأیید هیئت نظارت

ریزی بـرای آمـوزش آنهـا در صـورت      ج ـ به کارگیری کارکنان موردنیاز صندوق و برنامه 
  .لزوم
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چ ـ نمایندگی صندوق در مقابل اشخاص حقیقی یـا حقـوقی، دادگاههـا و سـایر مراجـع       
توکیل و سایر اختیارات مندرج در قانون آیین دادرسـی دادگاههـای            قضایی و غیرقضایی با حق      

  .قانون مذکور) 36(و ) 35(عمومی و انقالب در امور مدنی از جمله مواد 
قـانون و انجـام   ) 11(ح ـ پیگیری وصول به موقـع و صـحیح درآمـدهای موضـوع مـاده       

  .اقدامات الزم قانونی در این خصوص
رآمـد و هزینـه صـندوق در روزنامـه رسـمی و روزنامـه       خ ـ انتـشار ترازنامـه و صـورت د    

  .کثیراالنتشار تعیین شده توسط مجمع عمومی ظرف سه ماه پس از تصویب
  .د ـ نصب و عزل مدیران صندوق

گذاری نزد بانکها و مؤسـسات   ذ ـ پیشنهاد افتتاح و یا بستن هرگونه حساب بانکی، سپرده 
مشارکت به هیئت نظارت برای تصویب با رعایـت  مالی و اعتباری مجاز و خرید و فروش اوراق   

  .مقرات مربوط
  .های موردنیاز صندوق برای ارایه به هیئت نظارت نامه ر ـ تهیه و تدوین آیین

توانـد بـه تـشخیص و مـسئولیت خـود قـسمتی از وظـایف و                   ـ مدیر صندوق می   1تبصره
  .اختیارات خود را به هر یک از کارکنان صندوق تفویض نماید

تواند با تأیید هیئـت نظـارت صـندوق، انجـام بخـشی از امـور             مدیر صندوق می   ـ2تبصره
اجرایی و کارشناسی صندوق را که قابلیت واگذاری دارند از طریق انعقاد قـرارداد بـه اشـخاص                  

  .حقیقی یا حقوقی واجد شرایط واگذار نماید
 قراردادها و سایر    ها،  ها، بروات، سفته    ـ اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از قبیل چک        3تبصره

اوراق تجاری به امضای مدیرصندوق و یک نفر دیگر به انتخاب هیئت نظارت با مهر صـندوق                 
  .معتبر خواهدبود

ـ مجمع عمومی از میان حسابداران رسمی، یک تا سه نفـر را بـه عنـوان بـازرس                   11ماده
جـام وظیفـه    کنند و یا از طریق سازمان حسابرسی نسبت به ان           برای مدت یک سال انتخاب می     

  .شود بازرسی اقدام می
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تواند از تمامی امور صنـدوق اطالع حاصل کند، اما حـق مداخلـه در                ـ بـازرس می  12ماده
  .امور صندوق را نداشته و اجرای وظایف وی نباید مانع جریان عادی کار صندوق شود

ـ بازرس دربـاره صحت صورتهـای مالی کـه مـدیر صنــدوق بـرای تـسـلیم بـه                  13ماده
کند و همچنین درباره صحت مطالب و اطالعاتی که هیئت نظـارت در               مع عمومی تهیه می   مج

اختیار مجمع عمومی گذاشته است، اظهارنظر نموده و گزارش جامع به مجمع عمـومی تـسلیم                
  .کند می

ـ مدیر صندوق گزارش عملکرد ساالنه و همچنین ترازنامه و سایر صورتهای مالی             14ماده
روز قبل از تشکیل مجمع عمـومی سـاالنه بـرای بررسـی و اظهـارنظر،                صندوق را حداقل سی     

گزارش بازرس حداقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی ساالنه در            .تسلیم بازرس خواهدکرد  
  .گیرد اختیار اعضای مجمع عمومی قرار می

تواند هرگونه رسیدگی و بازرس را در هر موقع انجـام داده و اسـناد و                ـ بازرس می  1تبصره
  .مدارک و اطالعات مربوط به صندوق را مطالبه و مالحظه و رسیدگی نماید

ـ چنانچه بازرس اشکاالتی در کار صندوق مالحظه نماید، مکلف اسـت مراتـب را           2تبصره
به طور کتبی به اطالع مـدیر صندوق برساند و اگر نسبت به رفع اشـکال اقـدام نـشد، موظـف                   

  .مومی گزارش نمایداست موضوع را به هیئت نظارت و مجمع ع
ـ سال مالی صندوق از اول فروردین ماه هر سال آغاز شـده و در پایـان اسـفندماه                   15ماده

  .یابد همان سال پایان می
است حسابهای درآمد، هزینه، دارایی و بدهی خود را بـه تفکیـک             ـ صندوق موظف  16ماده

 و تعهـدات خـود را   ثبت و نگهداری کرده و هر شش ماه یک بار گزارش عملکرد وضعیت مالی         
  .برای اعضای مجمع عمومی ارسال نماید

الحساب از    های اداره صندوق بنا به درخواست مدیرصندوق به صورت علی           ـ هزینه 17ماده
شود و در پایان سال مالی، معادل این مبلغ حداکثر تا سقف سه               سوی بیمه مرکزی پرداخت می    

انون بـا بیمـه مرکـزی تـسویه حـساب      قـ ) 10(مـاده   ) 3(درصد از درآمد صندوق طبق تبـصره        
  .خواهدشد
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  :باشند، موظفند نامه شخص ثالث می ـ شرکتهای بیمه که مجاز به صدور بیمه18ماده
هـایی را کـه    قانون، معادل پنج درصد از حق بیمه) 11(ماده » الف« الف ـ در اجرای بند  

ز از پایان هر هفته بـه       حداکثر ظرف سه رو   . نمایند  بابت بیمه اجباری موضوع قانون دریافت می      
  .حساب صندوق واریز نمایند

قـانون را مطـابق دسـتورالعمل مـصوب مجمـع      ) 11(ماده » ب« ب ـ مبالغ موضوع بند  
  .عمومی صندوق وصول نموده و به صندوق پرداخت نمایند

ـ در صـورتی که هر یک از شرکتهای بیمه نسـبت به پرداخـت بـه موقـع وجـوه                   1تبصره
قانون اقدام ننمایند، بیمه مرکزی مکـلف اسـت بـه          ) 11(ماده  » ب«و  » الف«موضوع بندهای   

  .قـانون را اعمال نماید) 28(درخواسـت مدیر صندوق، موضـوع را بررسی و ماده 
ـ مدیر صندوق موظف است در صورت عدم پرداخـت حقـوق قـانونی صـندوق از                 2تبصره

قـانون بـه مراجـع      ) 11(ده  مـا ) 5(سوی شرکتهای بیمه نسبت به اعالم جرم موضـوع تبـصره            
  .قضایی اقدام نماید

جمهـور موظـف اسـت در اجـرای          ریزی و نظارت راهبردی ریـیس       ـ معاونت برنامه  19ماده
قانون، همه ساله در الیحه بودجه کـل کـشور، مبلغـی معـادل       ) 11(ماده  » و«و  » هـ«بندهای  

عادل بیـست درصـد از      بیست درصد از جرایم وصولی راهنمایی و رانندگی در کل کشور و نیز م             
های دادرسی و جزای نقدی وصولی توسط قوه قضاییه را به منظور تأمین بخـشی از                  کل هزینه 

  .به صندوق پرداخت گردد) 20(بینی و منظور نماید تا طبق مفاد ماده  منابع مالی صندوق پیش
عـادل  ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف ده روز از پایان هر ماه، م          20ماده

درصد   بیست درصد از جرایم وصولی راهنمایی و رانندگی در کل کشور و همچنین معادل بیست              
های دادرسی و جزای نقدی وصولی توسط قـوه قـضاییه را بـه صـندوق پرداخـت                    از کل هزینه  

  .نماید
ـ معاونت یادشده موظف است در صورت کمبود منابع مالی صندوق جهـت ایفـای               21ماده

قانون با درخواست مدیرصندوق و تأییـد و اعـالم          ) 11(ماده  ) 1(جرای تبصره   تعهدات آن و در ا    
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رییس مجمع عمومی صندوق، کسری منابع صـندوق را در بودجـه سـنواتی سـال بعـد منظـور           
  .نماید

ـ مازاد درآمد بر هزینه در پایان سال مـالی پـس از تـصویب مجمـع عمـومی بـه                     22ماده
شـود وجـوه     تعهـدات مقـرر در قـانون منتقـل مـی          حساب اندوخته سال بعد بـه منظـور انجـام         

  .نشده منابع درآمدی هـر سال به حساب افـزایش اندوختـه احتیاطـی منظور خواهدشد مصـرف
 به تأیید مـقام محترم ریاست جمــهوری رسـیده          3/11/1388نامه در تاریخ      این تصـویب 

  .است
  )6/11/1388 مورخ 18908شمارۀ روزنامۀ رسمی (

  
های اجتماعی قالیبافـان، بافنـدگان فـرش و شـاغالن صـنایع               جرایی قانون بیمه  نامه ا   آیین .4

  ) کددار(دار  دستی شناسه
 بنا  22/9/1388وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در جلسه مورخ            

های رفاه و تأمین اجتماعی و بازرگانی و سازمان میراث فرهنگـی، صـنایع            به پیشنهاد وزارتخانه  
تی و گردشگری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسـی جمهـوری اسـالمی                   دس

نامه اجرایی    ، آیین 10/10/1386ـ مورخ      ه 373ت/164082نامه شماره     ایران و با رعایت تصویب    
ـ ) کددار(دار    های اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغالن صنایع دستی شناسه           قانون بیمه 

  : به شرح زیر تصویب نمودندـ را1388مصوب 
  :روند نامه اصطالحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می ـ در این آیین1ماده 

های اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغالن صنایع دسـتی   قانون بیمه: الف ـ قانون 
  .ـ 1388ـ مصوب ) کددار(دار  شناسه

  .قالی، قالیچه و گبه: ب ـ فرش
صنایع دستی خانگی و غیر آن در گروههای مصوب ): کددار(دار  ی شناسهپ ـ صنایع دست 

  ).کددار(دار  شناسه



 123 /مصوبات هیأت وزیران : بخش پنجم
 

 

این ماده و نیز مشموالن ) پ(و ) ب(شاغالن در مشاغل موضوع بندهای : ت ـ مشموالن 
قانون که دارای مجوز فعالیت و یا کارت شناسایی معتبر          ) 1(ماده  ) 4(و  ) 1(های    موضوع تبصره 
  .باشند نامه می این آیین) 2(د مندرج در ماده بر اساس فرآین

ـ وزارت بـازرگانی و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشـگری مکلفنـد              2ماده  
  .ای کشور اقدام نمایند نسبت به شناسایی و معرفی مشموالن به سازمان آموزش فنی و حرفه

شدگان و    فنی معرفی است مهارت     ای کشور موظف    ـ سازمان آموزش فنی و حرفه     1تبصره  
نامه نسبت به صدور کـارت مهـارت          متقاضیان را بررسی و ظرف یک ماه پس از وصول معرفی          

مندی افراد موضوع این ماده از مزایای قانون، منوط به ارایـه کـارت                بهره. فنی آنان اقدام نماید   
  .باشد مهارت فنی توسط سازمان یادشده می

بط دارای مجوز از دستگاههای موضوع ایـن مـاده          های مرت   ها و تشکل    ـ اتحادیه 2تبصره  
ای کـشور اقـدام       توانند نسبت به معرفی واجدان شرایط به سـازمان آمـوزش فنـی و حرفـه                 می

  .نمایند
ـ بافندگان موضوع قانون بیمه بازنشستگی، فوت و از کارافتادگی بافندگان قالی،            3تبصره  

تواننـد   اند، می نون یادشده بیمه پرداز بودهـ که در اجرای قا1376قالیچه، گلیم و زیلو ـ مصوب  
نامه ظرف سه مـاه نـسبت بـه           پردازی، به منظور استفاده از مزایای این آیین         ضمن استمرار بیمه  

سـازمان تـأمین      ای کشور و ارایـه آن بـه         اخذ کارت مهارت فنی از سازمان آموزش فنی و حرفه         
  .اجتماعی اقدام نمایند

مه برای مشموالن براساس حداقل دستمزد ماهیانه مصوب        ـ مبنای محاسبه حق بی    3ماده  
گردد و در صورتی که مشموالن متقاضـی پرداخـت حـق بیمـه بـر                  شورای عالی کار تعیین می    

مبنای دستمزد بیشتر از مبلغ موضوع ایـن مـاده باشـند، انعقـاد قـرارداد و پرداخـت حـق بیمـه            
  .بیمه شده بالمانع خواهدبودالتفاوت حداقل دستمزد و دستمزد تعیین شده توسط  مابه

قانون تـأمین اجتمـاعی ـ    ) 28(ـ نرخ حق بیمه مشـموالن به ترتیب مقرر در ماده 4ماده 
بیست درصد حق بیمه سهم کارفرمایی توسط دولت و هفت درصد نیز            . باشد  ـ می 1354مصوب

  .توسط بیمه شده پرداخت خواهدشد
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ت شناسایی و کارت مهارت فنی، مبلـغ   ـ بیمه شده مکلف است در دوره اعتبار کار 5ماده 
ماده ) 3(و تبصره   » ب«حق بیمه سهم خود را از تاریخ انعقاد قرارداد براساس قانون اصالح بند              

قانون تأمین اجتماعی بـه صـورت   ) 39(ـ طبق ماده 1365قانون تأمین اجتماعی ـ مصوب  ) 4(
  .ماهانه به سازمان پرداخت نماید

افراد از حمایتهای موضوع قـانون صـرفاً در صـورت تمدیـد             مندی    ـ استمرار بهره  1تبصره
شناسایی معتبر و کارت مهارت فنی با اخذ تأییدیه کتبـی از دسـتگاههای                مجوز فعالیت یا کارت   

  .پذیر است وقت امکان ربط مبنی بر اشتغال تمام وقت یا پاره ذی
توانـد تـا      ده می ش  ـ  در صورت توقف پرداخت حق بیمه برای سه ماه متوالی، بیمه            2تبصره

  .موعد پرداخت بعدی حق بیمه دوره قبلی را پرداخت نماید
که در کارگاههای مشمول قانون تأمین      ) 1(ماده  ) ب(ـ در خصوص مشموالن بند      3تبصره

  .قانون مذکور اقدام خواهد شد) 36(باشند، طبق ماده  ـ شاغل می1354اجتماعی ـ مصوب 
) 2(ز طرف بیمه شده در موعد مقرر در تبصره         ـ در صورتی که پرداخت حق بیمه ا       4تبصره

این ماده متوقف شود با حفظ سوابق قبلی، بیمه وی قطع خواهد شد و برقراری مجدد آن منوط                 
  .نامه خواهدبود به ارائه تقاضای کتبی و تنظیم قرارداد جدید با رعایت مفاد این آیین

نامـه،    بیمه موضـوع ایـن آیـین    ـ حداقل سن افراد واجد شرایط برای انعقاد قرارداد 6ماده
  .پانزده سال و حداکثر پنجاه سال تمام است

نامه به حداکثر سـن موضـوع ایـن مـاده      پردازی مشموالن این آیین تبصره ـ سوابق بیمه 
  .شود اضافه می

شـرح زیـر      ـ شرایط الزم برای بیمه متقاضیانی که بیش از پنجاه سال سن دارند به             7ماده  
  :شود تعیین می

  .در زمان تقاضا سن آنان بیش از پنجاه و پنج سال نباشدالف ـ 
  .ب ـ حق بیمه مازاد را یکجا بپردازد

پ ـ بین پذیرش تقاضا توسط سازمان تأمین اجتماعی و پرداخت یکجا بیش از یـک مـاه    
  .فاصله نباشد
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  .تواند یک بار متقاضی استفاده از امکان پرداخت یکجا شود ت ـ هر فرد می
قـانون  ) 3( شدگانی که دارای کارفرما باشـند، از مزایـای منـدرج در مـاده      ـ  بیمه 8ماده 

ـ و همچنین حمایتهای مندرج در قانون بیمه بیکاری ـ مصوب  1354تأمین اجتماعی ـ مصوب  
  .باشند ـ برخوردار می1369

نامه کـه منجـر بـه برقـراری مـستمری از       تبصره ـ حوادث ناشی از کار موضوع این آیین 
شود، عبارت است از حوادثی که در ارتباط با حرفه بافنـدگی و               و فوت مشموالن می   کارافتادگی  

) باتشخیص سازمان تأمین اجتماعی   (نامه    این آیین » پ«و  » ب«صنایع دستی موضوع بندهای     
  .شود شدگان می متوجه بیمه
ـ سازمان تأمین اجتماعی مکلـف اسـت بـا همکـاری وزارت بازرگـانی و سـازمان                  9ماده  

فرهـنگی، صنایع دستـی و گردشگـری سامانه اطالعـات جـامع مـشـموالن را ایجـاد              میـراث  
  .نماید

ـ سوابق مشموالن قانون بیمه بازنشستگی، فوت و ازکارافتادگی بافنـدگان قـالی،             10ماده  
شـده و   ـ که به نحوی از انحا از شمول قانون مذکور خـارج 1376قالیچه، گلیم و زیلو ـ مصوب  

اجتمـاعی ـ مـصوب     امه قرارگرفته و یا در کارگاههای مشمول قـانون تـأمین  ن مشمول این آیین
التفـاوت حـق بیمـه     یابند، با درخواست بیمه شده و یـا پرداخـت مابـه            ـ اشتغال به کار می    1354

شـود،    مربوط، جزء سنوات خدمت قابل قبول آنان در اجرای قانون تأمین اجتماعی محسوب می             
ه نسبت پنجاه درصد سـنوات پرداخـت حـق بیمـه بـه منظـور                در غیر این صورت سابقه آنان ب      

  .مندی از تعهدات قانونی مالک عمل خواهد بود بهره
نامه در سال جاری از محل اعتبـار          ، هزینه اجرای این آیین    27/7/1388ـ از تاریخ    11ماده  

 کـل کـشور تـأمین       1388ماده واحـده قـانون بودجـه سـال          ) 34( مذکور در بند     30441برنامه  
  .شود می

جمهـور موظـف اسـت براسـاس          ریزی و نظارت راهبردی رئـیس       ـ معاونت برنامـه  12ماده
های رفاه و تأمین اجتماعی و بازرگانی و سازمان میـراث فرهــنگی، صـنایع                 پیشنهاد وزارتخانه 

 و بعـد از آن را در لـوایح          1389دسـتی و گردشگری اعتبار الزم برای اجـرای قـانون در سـال              
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 و بعد از آن منوط بـه تـأمین   1389نامه در سال      اجرای این آیین  . بینی نماید   شبودجه ساالنه پی  
اعتبار در قوانین بودجه سـاالنه کـشور اسـت و سـازمان تـأمین اجتمـاعی متناسـب بـا اعتبـار                       

بینی شده و متناسب با تعداد افراد معرفی شده توسط وزارت بازرگانــی و سـازمان میـراث                   پیش
  .باشد ردشگری موظف به بیمه نمودن مشموالن میفرهنگی، صنایع دستی و گ

 بـه تأییــد مقـام محتـرم ریاســت جمهـوری             3/11/1388نامـه در تـاریخ        این تصـویب 
  .است رسیده

 )11/11/1388 مورخ 18912نقل از روزنامۀ رسمی شمارۀ (

  
) ج(به بنـد  » و مدیران حراست دستگاههای اجرایی در مرکز و استانها      « الحاق عبارت    .5

  نامه چگونگی استفاده از خودروهای دولتی  آیین) 3(ماده 
 بنا به پیشنهاد وزارت اطالعات و بـه اسـتناد           27/10/1388 هیئت وزیران در جلسه مورخ      

  :اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران تصویب نمود
) 3(مـاده   ) ج (به بند » و مدیران حراست دستگاههای اجرایی در مرکز و استانها        « عبارت  

ــین ــصویب      آی ــوع ت ــی، موض ــای دولت ــتفاده از خودروه ـــگونگی اس ــه چ ــماره   نام ــه ش نام
  .شود  اضافه می21/11/1386هـ مورخ 34191ت/189211
  

  )14/11/1388 مورخ 18915نقل از روزنامۀ رسمی شمارۀ (
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نامه در خصوص احتساب انجمن استومی ایران، مؤسسه خیریه کودکان مبتال به  تصویب .6
طان، انجمن تاالسمی ایران، انجمن خیریه حمایت از بیماران سرطانی و  آسایـشگاه              سر

قـانون  ) 37(مـاده   ) 9(معلولین و سالمندان کهریزک از مصادیق مؤسسات موضوع بند          
  امور گمرکی

 مـورخ   9957/3224/56 بنا به پیشنهاد شـماره       29/9/1388هیئت وزیران در جلسه مورخ      
قـانون امـور    ) 37(ماده  ) 10(صادی و دارایی و به استناد تبصره بند          وزارت امور اقت   26/3/1386

  :ـ تصویب نمود1350گمرکی ـ مصوب
انجمن استومی ایران، مؤسسه خیریه کودکان مبتال به سرطان، انجمن تاالسـمی ایـران،              
انجمن خیریه حمایـت از بیمـاران سـرطانی و آسایـشگاه معلـولین و سـالمندان کهــریزک از                     

  .شوند قـانون امـور گـمرکی محسوب می) 37(مـاده ) 9(ـسات موضوع بنـد مـصادیق مؤس
  )14/11/1388 مورخ 18915نقل از روزنامۀ رسمی شمارۀ (

  
هــای تــشخیص و  نامــه در خــصوص افــزایش مبلــغ حــق حــضور اعــضای هیئــت   تــصویب .7

  اختالف  حل
 9/11/1384هـ مـورخ  34452ت/72884نامه شماره   وزیران عضو کارگروه موضوع تصویب    

) 2(به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و با رعایت بند                  
  : تصویب نمودند12/4/1386هـ مورخ 36153ت/55293نامه شماره  تصویب

نامـه    تـصویب ) 1(اخـتالف موضـوع بنـد         های تشخیص و حـل      حق حضور اعضای هیئت   
ریال و  ) 80,000(ریال به هشتاد هزار     ) 40,000( از مبلغ چهل هزار      1/1/1389یادشده از تاریخ    

  .یابد در حدود اعتبارات مصوب، افزایش می
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 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده 6/11/1388نـامه در تاریخ  این تصویب
  .است

  )14/11/1388 مورخ 18915نقل از روزنامۀ رسمی شمارۀ (
  

   در بهمن ماه سال جاری 1388) عیدی(نامه در خصوص پاداش آخر سال  تصویب .8
 بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و 14/11/1388هیئت وزیران در جلسه مورخ 

جمهور و به استناد ماده واحده قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان  سرمایه انسانی رییس
  :ـ تصویب نمود1374دولت ـ مصوب

دمات کشوری، نیروهای قانون مدیریت خ) 5(ـ دستگاههای اجرایی موضوع ماده 1
رسمی، ثابت، پیمانی، خرید (مسلح، نیروی انتظامی و قوه قضاییه مجازند به کارمندان خود 

و همچنین اعضای هیئت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش ) خدمت، قراردادی و موقت
عالی و تحقیقاتی که به طور تمام وقت اشتغال به کار دارند، مبلغ ثابت سه میلیون 

 به عنوان پاداش آخـر سال 1388ریال به نسبت مدت خدمت تمام وقت در سال ) 3,000,000(
  .در بهمـن ماه سـال جاری از محل بودجه مصوب دستگاههای اجرایی پرداخت نمایند) عیدی(

یا عناوین ) عیدی(ـ پرداخت هرگونه وجه دیگری به عنوان پاداش آخر سال 1تبصره
سازمان حسابرسی یا حسابرسان قانونی . باشد  بند ممنوع میمشابه، عالوه بر مبلغ موضوع این

  .شرکتها مکلفند نظارت الزم را اعمال و موارد خالف را گزارش نمایند
موضوع این بند به کارکنان خرید خدمت، ) عیدی(ـ پرداخت پاداش آخر سال 2تبصره

 یا عناوین مشابه قراردادی و موقت، مشروط بر آنکه وجهی به عنوان عیدی یا پاداش آخر سال
  . خواهدبود1388آن دریافت نکرده باشند، به نسبت خدمت تمام وقت آنان در سال 

بگیران حقوق وظیفه  بازنشستگان، مستمری) عیدی(ـ میزان پرداخت پاداش آخر سال 2
وظیفه وراث مستخدمان متوفای مشمول صندوقهای بازنشستگی و  ازکارافتادگی و حقوق

ارافتادگی جهادسازندگی و صندوقهای بازنشستگی نیروهای مسلح و صندوق معذوریت و ازک
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ریال از محل ) 3,000,000(نیروی انتظامی و سایر صندوقهای بازنشستگی، مبلغ سه میلیون 
  .باشد بودجه مصوب هر دستگاه اجرایی، قابل پرداخت می

. شود  مینامه، تمام وقت محسوب وقت بانوان از لحاظ اجرای این تصویب ـ خدمت نیمه3
  .نامه خواهندبود التدریس نسبت به ساعات تدریس، مشمول این تصویب معلمان حق

کارکنان شاغل، ) عیدی (1388ـ شهرداریهای سراسر کشور مجازند پاداش آخر سال 4
بگیر، وظیفه ازکارافتادگی و حقوق وظیفه وراث مستخدمان متوفای خود را  بازنشسته، مستمری

  .از محل اعتبارات منابع داخلی خود پرداخت نمایند) 2(و ) 1(ندهایبا رعایت مبلغ موضوع ب
 ـ مجامع عمومی شرکتهای دولتی موظفند از پرداخت هرگونه مبلغی تحت عنوان 5

  .به مدیران شرکت خودداری نمایند) 1(پاداش، عیدی و غیره به غیر از مبلغ مندرج در بند 
   )21/11/1388 مورخ 18921نقل از روزنامۀ رسمی شمارۀ (

 
نامـه درخـصوص ادای سـوگند و امـضای منـشور اخالقـی و اداری در اسـتخدام                     تصویب .8

  کارمندان دولت 
 13/10/1388وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در جلـسه مـورخ              

) 1(اسـتناد تبـصره       بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و بـه             
نامـه   تـصویب ) ط(ـ و با رعایت بنـد  1386قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب  ) 25(ماده 

  : تصویب نمودند1/10/1386 مورخ  هـ38856ت/158785شماره 
ـ دستگاههای اجرایی موظفند در استخدام کارمندان خود، پس از طی مراحل گزینش و              1

ای سوگند و امضای منـشور توسـط   در بدو ورود افراد به دستگاه اجرایی، تمهیدات الزم برای اد          
  .آنان فراهم کرده و سوگندنامه و منشور امضاء شده را در پرونده پرسنلی آنان نگهداری نمایند

 تبصره ـ برای تمدید قرارداد کارمندان، لزومی به ادای سـوگند و امـضای منـشور جدیـد      
  .نیست
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ههای اجرایـی بـا     ـ مراسم ادای سوگند و امضای منشور، در واحدهای مرکـزی دسـتگا            2 
و در  ) یا معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و عنـاوین مـشابه           (حضور معاون ثابت دستگاه     

  .گردد برگزار می) یا عناوین مشابه(واحدهای استانی با حضور معاون پشتیبانی دستگاه استانی 
صـورت   شـدگان را بـه      توانند مراسم ادای سوگند برای پذیرفته       ـ دستگاههای اجرایی می   3

  .فردی یا جمعی برگزار کنند
ـ اگر رابطه استخدامی کارمند با دستگاه اجرایی به هر طریقی قطـع گـردد، بـرای ورود                  4

نامه   این آیین ) 1(مجدد وی به دستگاه مزبور یا سایر دستگاههای اجرایی مشمول، رعایت ماده             
  .ضروری است

 خدمات، سوگند زیر را ادا کرده  ـ کارمندان دستگاههای اجرایی موظفند در بدو ورود به 5
  :و امضاء نمایند

ند«    »و
م سم ن ا   اهّلل ا

اکنون که به عنوان کارمند دسـتگاه اجرایـی در نظـام جمهـوری اسـالمی ایـران افتخـار           
بـه  » قـرآن مجیـد   « اسـت، در برابـر        خدمتگزاری به مردم عزیـز ایران برای من فراهم شــده         

کـنم کـه تمـام تـالش خـود را بـرای انجـام وظـایف شـغلی و                      د مـی  خداوند متعال سوگند یـا    
مسئولیتهای قانونی به کار گیرم و به حفظ حقوق مردم، پیشرفت نظام اداری و اعـتالی کـشور                  
اهتمام نموده و در این راه وجدان کار داشته و همواره عـدالت، صـداقت، امانتـداری، رازداری و                   

ر خود قرارداده و ارزشهای دینی، انـسانی و اجتمـاعی و            خدمت به مردم را سرلوحه گفتار و کردا       
قوانین، مقررات و ضوابط را در انجام فعالیتهای سازمانی و اداری رعایت نمایم و در همـه حـال                
به احکام الهی، قانون اساسی، مقـررات حـاکم و منـشور اخالقـی و اداری کارمنـدان دولـت و                     

ا در جهت جلب رضای خـدای متعـال و اجـرای            دستگاه متبوع خود پایبند باشم و تالش خود ر        
احکام و مقررات اسالمی به منظور رسیدن به روابط و مناسـبات عادالنـه انـسانی در جامعـه و                    
تحقق جامعه اسالمی و ترویج دین و اخالق، رفع تبعیضات ناروا و ایجـاد محیطـی عادالنـه در                 
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سطح علمی به کـار گیـرم و بـا          های مادی و معنوی، مهرورزی به بندگان خدا و اعتالی             زمینه
های علمی، فنی و فرهنگـی، همـواره سـالمت و             تقویت روحیه خالقیت و ابتکار در تمام زمینه       
  .شادابی و نشاط را در محیط کار ترویج نمایم

  
                           تاریخ                                                     

   امضاء
روان اقلیتهـای دینـی مـصرح در قـانون اساسـی جمهـوری اسـالمی ایـران،         تبصره ـ پی 

سوگندنامه را با ذکر کتاب آسمانی خود قرائت کرده و متن امضاء شده توسط آنان با ذکر کتاب                  
  .آسمانی خودشان خواهدبود

 ـ کارمندان موظفند در بدو ورود به خدمت، پـس از مطالعـه دقیـق منـشور زیـر، آن را       6
  :دامضاء نماین

ی عا ه    س
ن دو«  ند ری کار ی و اد ال اور ا ا   »خ

این منشور به منظور اشاعه اعتالی فرهنگ اسـالمی و ارزشـهای انـسانی و سـازمانی در         
نظــام اداری کــشور و نهادینــه کــردن ابعــاد آن در اندیــشه و عمــل کارمنــدان دولــت تــدوین 

بندگان خدا و خدمتگزاران مـردم بایـد        با اطالع از اینکه کارمندان دولت به عنوان         . است  گردیده
تمامی تالش و همت خود را برای انجام هر چه بهتر وظایف شـرعی و قـانونی و مـسئولیتهای                    
اداری بر مبنای باورها و ارزشهای اسالمی و افزایش سطح رضایتمندی مـردم بـه کـار گیرنـد،                   

  :دانم خود را ملزم به رعایت اصول و مفاد زیر می
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   بر منشورالف ـ اصول حاکم
همه شهروندان در برابر قانون برابرند و بایـد بـا همـه آنـان در شـرایط                  : ـ اصل برابری  1

کارمندان باید در محدوده وظایف شغلی خود، امکان دسترسی برابـر       . مشابه رفتار یکسان داشت   
  .دگونه تبعیض رفتار نماین به خدمات دولتی را برای شهروندان فراهم کرده و با آنان بدون هیچ

همـه امـور دولتـی مبنـای قـانونی دارد و            : ـ اصل حاکمیـت قـانون در مناسـبات اداری         2
تصمیمات و اقدامات اداری کارمندان باید براساس احترام به قوانین و مقررات موجـود اتخـاذ و                 

  .انجام گردد
هـدف غـایی از تـشکیل سـازمانهای دولتـی و            ): مـداری   مـردم (ـ اصل شـهروندمداری     3

کارمندان باید در گفتار، کردار     . ان، ارایه خدمت بهتر به مردم و شهروندان است        استخدام کارمند 
کارمندان متعهـد هـستند کـه در        . را متجلی سازند  » خدمتگزار مردم « و نگرشهای خود عنوان     

گیریها، انجام وظایف و رفتارهای خود منافع و ترجیحات مـردم و شـهروندان و مـصالح                   تصمیم
  .تر به خدمات دولتی را فراهم نمایند تر عام  و امکان دسترسی راحتعمومی را در نظر گیرند

کارمندان در تعامالت و رفتارهای خـود بـا سـایر افـراد ازقبیـل               : ـ اصل احترام و اعتماد    4
بـه انتظـارات و     . ها، زیردستان، همکاران و مراجعان بایـد احتـرام آنـان را حفـظ نماینـد                 مافوق

  . و بر مبنای اعتماد به طرف مقابل عمل کننداحساسات دیگران اهمیت قائل شده
کارمندان باید تمامی اطالعات مربوط بـه امـور و فرآینـدهای جـاری     :  ـ اصل شفافیت 5

) بندی شده قـرار دارد      به غیر از اموری که در زمره اسناد و اطالعات طبقه          (دستگاههای اجرایی   
ایـن اطالعـات    . فعـان قـرار دهنـد     را به طور شفاف در چارچوب مقررات و ضوابط در اختیار ذین           

کردن فرآیندهای سازمانی، مبنـای پاسـخگویی کارمنـدان بـه مـردم و مراجـع                  ضمن مشخص 
  .آورد ذیصالح را فراهم می

شوند و بایـد در برابـر آنـان     سازمانهای دولتی برای مردم ایجاد می:  ـ اصل پاسخگویی 6
د را برعهده گرفته و در مـورد آنهـا          کارمندان مسئولیت تصمیمات و اقدامات خو     . پاسخگو باشند 

  .صالح پاسخگو هستند به مردم و مراجع ذی
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کارمندان نباید از اختیارات و جایگاه شـغلی و         : ـ اصل عدم سوءاستفاده از موقعیت شغلی      7
اختیارات شغلی و سـازمانی  . سازمانی خود در جهت منافع شخص یا گروه خاصی استفاده نمایند      

  .کار گرفته شوند ایف سازمانی و در جهت مصالح عمومی بهباید فقط برای انجام وظ
کارمندان بایـد نـسبت بـه دسـتگاه متبـوع خـود و       :  ـ اصل تعهد و وفاداری به سازمان 8

منـدی و تمـام تـوان از طریـق            اهداف، مأموریتها و ضوابط آن متعهد و وفادار باشند و با عالقه           
 در راستای تحقق اهـداف و مأموریتهـای         انجام صحیح وظایف و مسئولیتهای شغلی و سازمانی       

  .سازمان تالش نمایند
کارمندان باید تالش نمایند تا مهـارت، دانـش و          : کارگیری مهارت و تخصص     ـ اصل به  9

تخصص مربوط به وظیفه شغلی و سازمانی خود را فراگرفتـه و تمـام تـوان فنـی، تخصـصی و           
  .کار گیرند سازمانی بهای خویش را برای انجام بهینه فعالیتهای شغلی و  حرفه

  ب ـ مفاد منشور
  ـ انجام وظایف و مسئولیتهای شغلی و سازمانی1
ـ به رعـایت نظم و انضباط در انجـام فعالیتها و حضور به مـوقع در ســازمان توجـه                  1ـ1
  .نماییم

ـ در انجام وظایف و مسئولیتها پشتکار و جدیت داشته و آنها را با دقت، صحت و بـه                   2ـ1
  . دهیمموقع انجام

داشته و آنهـا را   ـ سعی نماییم تا دانش خود را در زمینه فعالیتهای سازمانی به روز نگه           3ـ1
  .کار گیریم با توانمندی و ابتکار خود در انجام فعالیتهای اداری و سازمانی به

ها و افکار جدید ارزش قائل شده و برای اجرایی کردن آنها به شکل منطقی                 ـ به ایده  4ـ1
  .اجرایی متبوع و نظام اداری تالش کنیمدر دستگاه 

وری حیطه فعالیت خـود   وری نظام اداری از طریق افزایش بهره  ـ برای افزایش بهره 5ـ 1
  .تالش کنیم

های نظام اداری حفاظت نموده و در استفاده مـؤثر و    ـ از امکانات تجهیزات و سرمایه 6ـ1
  .مطلوب از آنها بکوشیم
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عامالت، روابط خویشاوندی، قومی، جنـسی، نـژادی، مـذهبی و          ـ در انجام فعالیتها و ت     7ـ1
  .غیره تأثیری در تصمیمات و اقداماتمان نداشته باشد

 ـ روحیه انتقادپذیری داشته و انتقادات سازنده دیگران را به عنـوان فرصـتی بـرای     8 ـ  1
  .اصالح و بهبود خود و فعالیتهایمان بدانیم

ای متعال را مـدنظر قـرارداده و بـر آنچـه کـه              ـ همـیشه و در همه حال رضایت خد       9ـ  1
کند، توجه کامل داشـته و او را نـاظر بـر اعمـال و کـردار خـویش                     خداوند امر یا از آن نهی می      

  .بدانیم
  رجوع و همکاران ـ رفتار و برخورد با ارباب2
تالش نماییم با ایجـاد  . حق برای نظام اداری هستند ـ مردم وشهروندان به عنوان ذی  1ـ2

اط مناسب و ارایه خدمت بهتر، تصویری مثبت از دسـتگاه اجرایـی و نظـام اداری در ذهـن                    ارتب
  .آنان ایجاد کنیم

کنندگان به صـورت عادالنـه و در چـارچوب قـوانین، مقـررات و ضـوابط            ـ به مراجعه  2ـ2
  .خدمت ارایه دهیم

رجـوع  ـ در محدوده وظایف شغلی، اطالعات و راهنماییهای الزم و مناسب به اربـاب               3ـ2
  .سازی صورت دهیم ارایه و در زمینه خدمات، شفاف

رجوع را در چـارچوب  وظـایف خـود بـا صـحت، دقـت و                   های قانونی ارباب    ـ خواسته 4ـ2
  .سرعت و بدون تشریفات زائد اداری و تحمیل هزینه اضافی به وی ارایه دهیم

  .رو باشیم اده ـ به ارباب رجوع احترام گذاشته و در استقبال و صحبت با آنان گش5ـ 2
کنندگان به عنوان منبعـی    ـ به نظرات، پیشنهادها و بازخوردهای شهروندان و مراجعه 6ـ2

  .گرانبها برای بهبود عملکرد نگاه کرده و با دید منطقی به آنها توجه کنیم
  .ـ به نظم و آراستگی شخصی و محل کار خود توجه کنیم7ـ2
گـشایی از مـشکالت    ع، پاسخگویی و گره ـ سعی کنیم تا فرهنگ تکریم ارباب رجو 8ـ 2

  .مردم و مراجعان به یک ارزش حاکم در نظام اداری تبدیل شود
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جـو و   کرده و در انجام فعالیتهای گروهی مشارکت ـ روحیه کارجمعی را در خود تقویت  9ـ2
  .پذیر باشیم مشارکت
ین امـر را در     ـ روحیه قدردانی از دیگران را در خود تقویت کرده و سعی نماییم که ا              10ـ2

  .بین همکاران اشاعه دهیم
ـ دانش، تجربه و توانمندیهای خود را به سعه صدر در اختیار همکاران قرارداده و در                11ـ2

  .                ارتقاء توانمندیهای آنان کوشا باشیم
ـ تا حد ممکن در حل مشکالت شـغلی همکـاران تـالش نمـاییم و از تجـسس در                    12ـ2

  .پرهیز نماییمزندگی خصوصی آنان 
نمـایم و   موارد فوق را با دقت مطالعه کرده و آنها را قبول می            به عنوان             اینجانب  

توفیق در عمل به ایـن      . تمامی تالش و توان خود را برای برآورده کردن آنها به کار خواهم برد             
  .منشور را از خداوند متعال خواستارم

 به تأیید مقام محتـرم ریاسـت جمهـوری رسـیده            17/11/1388نامه در تاریخ      این تصویب 
  .است

  )25/11/1388 مورخ 18922نقل از روزنامۀ رسمی شمارۀ (
  

  اساسنامه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی   .9
 بنــا بــه پیــشنهاد شــماره 22/9/1388 و 26/3/1387هیئــت وزیــران در جلــسات مــورخ 

مـاده  ) 3(ناوری اطالعات و به استناد تبـصره     وزارت ارتباطات و ف    21/8/1386 مورخ   28822/1
ــ اساسـنامه   1382قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات ـ مـصوب  ) 7(

  :سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی را به شرح زیر تصویب نمود
ساسـنامه  ـ به منظور اجرای مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات که در این ا    1ماده

شود و تحقق اهداف موردنظر در بخش ارتباطات رادیویی و            نامیده می » کمیسیون« به اختصار   
ایفای وظایف و اختیارات حاکمیتی، نظارتی و اجرایی وزارت ارتباطـات و فنـاوری اطالعـات در             
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 قانون وظایف و  ) 7(ماده  ) 2(بخش تنظیم مقررات ارتباطی و ارتباطات رادیویی، موضوع تبصره          
اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیـویی کـه               

شود، به صورت مؤسسه دولتی وابسته به وزارتخانه یادشـده            در این اساسنامه سازمان نامیده می     
  .شود تشکیل می
  .ـ سازمان دارای شخصیت حقوقی و استقالل مالی است2ماده
نیاز سازمان همه ساله از محل وجوه و اعتبارات عمومی زیـر ردیـف              ـ اعتبارات مورد  3ماده

بینـی و تـأمین       بودجه وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات در الیحه بودجه ساالنه کشور پـیش            
  .شود می

توانـد بـا تأییـد معاونـت توسـعه            ـ مرکز اصلی سازمان تهران است و سـازمان مـی          4ماده
 جهت انجـام وظـایف قـانونی خـود نـسبت بـه ایجـاد                جمهور  مدیریت و سرمایه انسانی رییس    

  .واحدهای سازمانی در مناطق مختلف کشور اقدام نماید
 ـ تشکیالت سازمان به پیشنهاد وزیر و تأییـد معاونـت توسـعه مـدیریت و سـرمایه       5ماده

  .شود انسانی رییس جمهور تدوین و اجرا می
  :باشد  ـ وظایف و اختیارات سازمان به شرح ذیل می6ماده

برداری برای ارایـه هرگونـه خـدمات مخـابراتی، پـستی و               ـ صدور پروانه فعالیت و بهره     1
فناوری اطالعات شامل شرایط، ضوابط و چگونگی جبران خسارات ناشی از عدم اجرای آنها در               

  .چارچوب مصوبات کمیسیون
 کـشور   ـ تدوین و پیشنهاد استانداردهای ملی مربوط به ارتباطات و فناوری اطالعات در            2

ربط و اعمـال اسـتانداردها و ضـوابط و نظامهـای کنتـرل کیفـی و تأییـد نمونـه                       به مراجع ذی  
هـای مخـابراتی، پـستی و فنـاوری           برداری از شـبکه     تجهیزات در ارایه خدمات و توسعه و بهره       

  .اطالعات در کشور
، بـرداری غیرمجـاز پـستی       ـ تدوین و ارایه پیشنهاد درخصوص تعیـین فعالیتهـا و بهـره            3

مخابراتی و فناوری اطالعات، تعیین جریمه در هر مورد و اعالم اعمال آن در چارچوب قـوانین                 
  .و مقررات پس از طی مراحل قانونی
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هـا، جـدولهای تعرفـه و نرخهـای کلیـه خـدمات در           نامه  ـ تدوین و تنظیم مقررات، آیین     4
ـ               ه منظـور حـصول     بخشهای مختلف ارتباطات و فناوری اطالعات، تعیین کف یا سـقف آنهـا ب

اطمینان از رقابت سالم و تداوم ارایه خدمات و رشد کیفی آنها برای تصویب توسـط کمیـسیون                  
  .در چارچوب قوانین و مقررات

االمتیاز صدور پروانـه، هزینـه اسـتفاده از فرکـانس، هزینـه جبـران         ـ وصول مبالغ حق 5
رسـد و واریـز آن بـه      مـی خسارت و سایر وجوهی که طبق قوانین و مقررات مربوط به تصویب             

  .حسابهای خزانه
هـای صادرشـده و    هـا در چـارچوب مفـاد پروانـه      ـ نظارت بر عملکرد دارندگان پروانـه  6

رسیدگی به تخلفات و ملزم نمودن آنان به انجام تعهدات و وظایف از طریـق اخطاریـه یـا لغـو                     
  .برداری های بهره موقت یا دایم امتیازها و پروانه

هـای   هادها دسـتورالعملها و ضـوابط مربـوط بـه اتـصال متقابـل شـبکه            ـ تدوین و پیشن   7
های آنها به کمیسیون و نظـارت بـر    ای از نظر امنیت، ایمنی اتصاالت و تعرفه     مخابراتی و رایانه  
  .اعمال صحیح آنها

 ـ تنظیم، مدیریت و کنترل فضای فرکانسی کشور و تدوین مقررات و تصویب ضوابط و  8
ستفاده بهینه از فرکـانس و نظـارت و حاکمیـت بـر طیـف و جـدول ملـی                    جداول و معیارهای ا   

فرکـانس در چهـارچوب قـانون وظـایف و اختیـارات وزارت ارتباطـات و فنـاوری اطالعـات ـ          
  .ـ و سایر قوانین و مقررات مربوط1382مصوب
  :ـ تدوین و پیشنهاد دستورالعملها به کمیسیون و اعمال مصوبات در موارد ذیل9

سـازی کیفیـت    های درجه و سطح خـدمات بـه منظـور شـفاف     نامه ب توافقالف ـ چارچو 
  .های پستی، مخابراتی و فناوری اطالعات خدمات در مقابل هزینه آن در شبکه

هـای   ها و کـدها در شـبکه   ، تعیین شماره)Domain names(ها  ب ـ نامگذاری دامنه 
  .پستی و مخابراتی و فناوری اطالعات

کنندگان خدمات پـستی، مخـابراتی و فنـاوری اطالعـات و      ادهپ ـ حمایت از حقوق استف 
  .نظارت مستمر بر اعمال صحیح آنها
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کنندگان خـدمات   ت ـ تدوین و پیشنهاد دستورالعملهای الزم به منظور تنظیم روابط ارایه 
  .پستی، مخابراتی و فناوری اطالعات

  .ث ـ پیشنهاد اصالح و تجدید ساختار بخش به کمیسیون
از گسترش حضور و مشارکت بخش غیردولتی در توسـعه فعالیتهـای پـستی،    ج ـ حمایت  

  .مخابراتی و فناوری اطالعات و نظارت مستمر بر اعمال صحیح آنها
  .صالح قانونی چ ـ پیشنهاد اصالح قوانین پستی و مخابراتی و ارتباطی به مراجع ذی

منـدرج در قـانون     ـ انجام وظایف و اختیـارات وزارت ارتباطـات و فنـاوری اطالعـات               10
ــ و اصـالحات بعـدی آن و    1345ای ـ مـصوب    سیمهای اختصاصی و غیرحرفـه  استفاده از بی
  .باشد رعایت آنها می ایران براساس قانون ملزم به اسالمی المللی مرتبط که جمهوری تعهدات بین

رسـانی عمـومی در       ـ انجام امور تحقیقاتی و ارایه آموزشهای تخصصی مرتبط و اطالع          11
  .ینه ارتباطات مجاز رادیویی با استفاده از توانمندیهای بخشهای دولتی و غیردولتیزم

ای از وضعیت و کیفیت ارایه خدمات پستی، مخابراتی و            ـ تهیه و انتشار گزارشات دوره     12
  .فناوری اطالعات در کشور و مقایسه تطبیقی آن در منطقه و جهان

کنندگان خدمات مخـابراتی و       های ارایه   ادیهـ حمایت از صاحبان صنایع، انجمنها و اتح       13
  .ارتباطی و هدایت و راهبری آن

ـ انجام امور مرتبط که با رعایت قوانین و مقررات مربـوط از طـرف وزیـر ارتباطـات و                    14
  .گردد فناوری اطالعات ارجاع می

ربط   المللی ذی   ای و بین    های منطقه   ـ نمایندگی، عضویت و حضور در مجامع و اتحادیه        15
به منظور حفظ منافع ملی در چارچوب سیاستهای کلـی نظـام و بـا رعایـت قـوانین و مقـررات               

  .مربوط
قانون مدیریت خدمات کشوری و بـه منظـور جـذب و            ) 68(ماده  ) 10(ـ در اجرای بند     16

توانـد بـا همـاهنگی        نگهداری نیروهای مناسب برای مشاغل تخصصی و مدیریت، سازمان می         
جمهور و با رعایـت قـوانین و مقـررات مربـوط               سرمایه انسانی رییس   معاونت توسعه مدیریت و   

  .العاده الزم را پس از تصویب هیئت وزیران پرداخت نماید فوق
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ـ رییس سازمان که معاون وزیر ارتباطـات و فنـاوری اطالعـات و دبیـر کمیـسیون                  7ماده
ن مقـام اجرایـی   شـود و بـاالتری    باشد توسط وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات منصوب مـی           می

  .سازمان خواهد بود
  :باشد  ـ وظایف و اختیارات رییس سازمان به شرح ذیل می8ماده

  .ـ انجام تمهیدات الزم برای اجرای مصوبات و تصمیمات کمیسیون1
ـ انجام امور اداری، استخدامی، مالی و اجرایی سازمان در حدود این اساسنامه و قـوانین                2

  .و مقررات مربوط
ها به کمیسیون و تنظیم دستور جلـسات و ابـالغ             نامه   پیشنهاد مقررات و آیین    ـ تدوین و  3
  .مصوبات
ریزی، هدایت و کنترل سازمان و تهیه و تنظیم بودجه برای پیشنهاد به معاونت                ـ برنامه  4
  .جمهور و اجرای آن ریزی و نظارت راهبردی رییس برنامه

  .سنامه و قوانین و مقررات مربوط ـ نظارت بر حُسن اجرای امور مندرج در این اسا5
  . ـ صدور احکام استخدامی کارکنان و ابالغهای مربوط6
ـ نمایندگی سازمان در مراجع قضایی و غیرقضایی با حق تعیین وکیل و توکیل به غیـر،          7

ارجاع به داوری و ارایه پیشنهاد صلح و سازش با رعایـت اصـل یکـصد و سـی و نهـم قـانون                        
  .ایراناساسی جمهوری اسالمی 

 ـ انجام اموری که برای ایفای وظـایف و اختیـارات الزم باشـد در چـارچوب قـوانین و       8
  .مقررات مربوط

های مـالی، معـامالتی و اسـتخدامی سـازمان بـه وزیـر ارتباطـات و                 نامه  ـ پیشنهاد آیین  9
  .فناوری اطالعات جهت تصویب در مراجع ذیصالح قانونی

 از مسئولیتهای خود را بـه هـر یـک از معاونـان،     تواند بخشی تبصره ـ رییس سازمان می 
  .مدیران یا کارکنان سازمان به تشخیص و مسئولیت خود تفویض نماید

رادیویی و معاونت امور مخابراتی به سـازمان          ـ امکانات موجود در اداره کل ارتباطات      9ماده
  .شود منتقل و جزء اموال سازمان محسوب می
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ــ 10مـاده  هـــ مــورخ 31594ت/36986نامـه شــماره   صویبـــ ایــن اساسـنامه جــایگزین ت
  .شود های مغایر قبلی لغو می ها و دستورالعمل نامه  شده و آیین20/9/1384

 و شـماره    3/6/1387 مـورخ    28385/30/87هـای شـماره       این اساسنامه به موجـب نامـه      
  . شورای نگهبان به تأیید شورای یادشده رسیده است8/10/1388 مورخ 36922/30/88

  )25/11/1388 مورخ 18922روزنامۀ رسمی شمارۀ نقل از (
  

  



 

  
  
  
  

  
  

ری ی اد ی عا ور اوبات    ا

 : مش 





 143 /مصوبات شورای عالی اداری  : ششمبخش 
 

ــام دفتــر خــدمات حقــوقی بــین   المللــی  مــصوبه شــورای عــالی اداری درخــصوص تغییــر ن
  جمهوری اسالمی ایران 

 بنا بـه پیـشنهاد      8/11/1388شورای عالی اداری در یکصد و سی و هفتمین جلسه مورخ            
المللـی    جمهور و مرکز امور حقوقی بـین        انی رییس انس  مشترک معاونت توسعه مدیریت و سرمایه     

  :ریاست جمهوری تصویب کرد
مرکـز امـور   « المللی جمهوری اسالمی ایران بـه عنـوان    ـ دفتر خدمات حقوقی بین   1ماده

تغییرنام یافته و به عنوان یکـی از واحـدهای تابعـه نهـاد              » المللی ریاست جمهوری    حقوقی بین 
  .نماید  سرپرست نهاد فعالیت میریاست جمهوری مستقیماً زیر نظر

ــ بودجــه مرکـز سـاالنه در الیحـه بودجـه کـل کـشـور در ردیفــی ذیـل نهـاد                        2ماده
  .گردد بینی می جمهوری پیش ریاست

ـ ساختار سازمانی مرکز توسط سرپرست نهاد ریاسـت جمهـوری تهیـه و بـه تأییـد                  3ماده
  .جمهور خواهدرسید رییس

 مـورخ   155580/1901مـصوبه شـماره     ) 1( مفـاد بنـد      نامه،  ـ در اجرای این تصویب    4ماده
  .گردد  شورای عالی اداری ملغی می26/8/1383

  .باشد  ـ سرپرست نهاد ریاست جمهوری مسئول اجرای مصوبه می5ماده
  )28/11/1388 مورخ 18924نقل از روزنامۀ رسمی شمارۀ ( 
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  »  مصرف در خانوادهطرح اصالح الگوی « مصوبه  
 ، براساس پیـشنهاد مـورخ       3/9/1388 مورخ   653شورای عالی انقالب فرهنگی در جلسه       

 شورای فرهنگی و اجتماعی زنان، طرح اصالح الگوی مصرف در خانواده را به شرح               1/4/1388
  :ذیل تصویب نمود

  :مقدمه
نگـر    یر و واقع  پرداختن به موضوع اصالح الگوی مصرف در قالب یک حرکت ارزشی، فراگ           

سازی، کنترل و ایجاد تحـول نـسبت بـه الگـوی مـصرف در خـانواده              و مستمر نیازمند فرهنگ   
باشد و این امر مهم نیز از طریق ارتقاء مدیریت زنان بر اصالح مصرف و نیز اصالح مصرف                    می

توانـد مبنـای      به همین دلیل طرح اصالح الگوی مصرف در خانواده مـی          . زنان ممکن خواهدبود  
  .حقق این حرکت ضروری و ارزشمند قرار گیردت

  :اصول
بـدیل خـانواده در حیـات          محوری و حساس زنان در خانواده و نقـش بـی           1نظر به موقیت  

هـای کـالن کـشوری،     فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ـ امنیتی جامعه؛ در اجرای طرح 
  .ها قرار گیرد مشارکت اساسی و فعال این نهاد بایستی در کانون مالحظات و فرصت

رعایت اصـول   » اصالح الگوی مصرف در خانواده    « بر این اساس در اجرایی نمودن طرح        
  :ذیل ضروری است

های دینی، پژوهش و تجربه در تنظیم         ـ رعایت اصول علمی و تخصصی مبتنی بر آموزه        1
  و ارائه الگوی مصرف در خانواده؛

هـا در جهـت اصـالح الگـوی           تگاههای همسو و مکمل از سوی کلیه دس         ـ تدوین برنامه  2
  مصرف با محوریت خانواده؛

ها با پرهیز از افراط و تفریط در تعیین حدود و مـصادیق               ـ کاربردی و عملی بودن برنامه     3
  مصرف در خانواده؛

                                                 
  .صحیح است» موقعیت«رسد  به نظر می.  1
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هـای مربـوط بـه        ـ آموزش محوری و توجه به اصل آموزش اعـضاء خـانواده در برنامـه              4
  اصالح الگوی مصرف؛

   عامل تشویق در اجرای برنامه در رابطه با اجرای ارائه الگوی مصرف؛گیری از  ـ بهره5
  ها و پرهیز از ارائه الگوهای مقطعی؛  ـ پایدار بودن برنامه6

  : اهداف
های موجود در خانواده در راستای اصالح         گیری عملی از منابع، امکانات و فرصت        ـ بهره 1 

  الگوی مصرف؛
وضوعات مختلف در خـانواده و تبیـین مـصادیق          ها و م    ـ اصالح الگوی مصرف درعرصه    2

  رفت از آن؛ اسراف و تبذیر در مصرف خانگی و راهکارهای برون
  گیری از تأثیر و توانمندی زنان در اصالح الگوی مصرف؛ ـ بهره3
ـ تحقق فرهنگ قناعت سرافرازانه در خانواده و مبارزه با عـادات فرهنگـی و اقتـصادی                 4
  غلط؛

  واده با اصالح الگوی مصرف و تأثیر آن بر اقتصاد ملی؛ ـ تقویت اقتصاد خان5
  :راهبردها

ـ اصالح نگرش خانواده و تواناسازی آنها براسـاس الگـوی مـصرف در اسـالم و سـنت                   1
گرایـی و     نسبت به مفهوم مـصرف، اسـراف و پرهیـز از تجمـل            ) ع(نبوی و علوی و معصومین      

  مدگرایی افراطی؛
بخـشی در تـأمین حقـوق          ترغیب آنها جهت اولویـت     ـ توسعه آگاهی والدین و هدایت و      2

مادی و معنوی فرزندان در زمینه تغذیه، بهداشت روانی، جـسمانی، ورزش، تفریحـات سـالم و                 
ای و تـصویری در   آور، تحصیل و ازدواج و استفاده بهینه از محصوالت فرهنگـی ـ رسـانه    نشاط

  روز؛ ساعات مختلف شبانه
طلبـی بـه منظـور        ستی، اعتدال و تعدیل روحیـه تنـوع       ـ توسعه فرهنگ قناعت، ساده زی     3

تقویت امنیت روانی اعضای خانواده و تهیه کتب و منابع و محصوالت فرهنگی و آموزشی الزم                
  در این زمینه؛
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منظور پرهیز از ظـاهرگرایی       بندیهای اخالقی در خانواده به      ـ توسعه فرهنگ عفاف و پای     4
  ی و پوششی؛روی در مصرف اقالم آرایش صرف و زیاده

هـای کالن کــشور نـسبت    ریزی گذاری و برنامه  ـ هماهنـگی و همگرایی در سیـاست 5
  ها؛ به اصالح الگوی مصرف و اولویت دادن به مصالح خانواده در این برنامه

ها و نحوه استفاده از منابع و ارائـه    ـ توسعه تحقیقات کاربردی درخصوص اجرای برنامه 6
  سازی مصرف و تداوم آن؛ ها در بهینه تشویق خانوادهنتایج آن به مردم جهت 

  :راهکارها
هـای صـحیح و مطلـوب در خـانواده      ـ تعیین و تبیین مصادیق اسراف و آمـوزش شـیوه          1

ها و استفاده از منـابع، امکانـات و    درخصوص رعایت اعتدال در مصرف، تنظیم درآمدها و هزینه       
  اقتصاد خانواده و جامعه؛های مادی و معنوی بمنظور تأمین امنیت  سرمایه
ـ تبلیغ و ترویج فرهنگ مطالعه، تقویت قـوه ادراک و تحلیـل و خودبـاوری در زنـان و                    2

اعضای خانواده به منظور رویگردانی آنان از زندگی مصرفی، اهـداف سـطحی و غیرتکـاملی و                 
  غیرهدفمند؛

ادی و  هـای مـ     گیـری   ـ تقویت مشارکت فرهنگی و اقتصادی اعضای خانواده در تصمیم         3
کـردن    پذیری آنها نسبت بـه نحـوه هزینـه          شدن و مسئولیت    معنوی خانواده به منظور هماهنگ    

  ها؛ سرمایه
ای، ارتقاء دانش مـدیریت زنـان در اصـالح الگـوی              های فنی و حرفه     ـ توجه به آموزش   4

وری در راسـتای اسـتفاده بهینـه از امکانـات، منـابع و            مصرف در خانواده و تبلیغ فرهنگ بهـره       
  ایل زندگی و جلوگیری از فرسودگی زودرس آنها؛وس

 ـ تشویق زنان بر استفاده بهینه از دارایی و اندوخته شخصی خـود در چرخـه اقتـصادی     5
  خانواده و کشور؛

هـای تـشویقی و    گذاری و اجرایی در اتخاذ شیوه های قانون گیری از کلیه ظرفیت  ـ بهره 6
ی مناسب مصرف در موارد و مصادیق مختلـف  تنبیهی مستقیم و غیرمستقیم جهت رعایت الگو   

  در خانواده؛
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ها به منظور جلوگیری از ترویج روحیه         ـ ایجاد تعادل در تبلیغات تجاری و مصرفی رسانه        7
  ها؛ زدگی در خانواده مصرف
ها در نحوه گذران اوقات فراغت زنان و اعضای خانواده متناسـب   دهی به برنامه  ـ جهت 8

هـای    ها به منظـور کـاهش هزینـه         روانی، خصوصیات اقلیمی و سنت    با سن، نیازهای جسمی و      
مندی سریع، آسان و ارزان از تسهیالت فراغتی در محـل زنـدگی               غیرضروری در زندگی و بهره    

  بانوان؛
ـ افزایش آگاهی جوانان در خانواده نسبت به تعدیل توقعات و کاهش تشریفات و تقلیل               9
   در مراحل مختلف زندگی و تأثیر آن بر اقتصاد خانواده؛های اضافی و زائد ازدواج و نیز هزینه

های الگوی مصرف در بخش انرژی، تغذیه و غذا، کاالهـای فرهنگـی،               ـ ارائه شاخص  10
های آرایشی و پوشاک، ابزار و وسایل زندگی، ارتباطـات، گـذران اوقـات                دارو و درمان، فرآورده   

  زندگی خانوادگی؛فراغت، حمل و نقل و کاهش ضایعات در اقالم مختلف 
هـا در     ـ اتخاذ تدابیر مناسب ترویجی و آموزشـی بـه منظـور افـزایش تمایـل خـانواده                 11

  مصرف کاالهای داخلی؛
ـ شـناسایی و معرفی تجربیات و الگوهای موفق مـصرف در کـشورهای مختلـف بـه                 12
  ها؛ خانواده

ختلـف کـشور    های اقتـصادی منـاطق م       ـ شناسایی امکانات و استفاده بهینه از ظرفیت       13
های بـومی، آداب دینـی و         متناسب با نیازهای جسی و روحی مردم هر منطقه، فرهنگ و سنت           

  تنوع اقلیمی،
رسـانی در زمینـه       ـ ترغیب سازمانهای مردم نهاد مرتبط با حوزه زنان نسبت به اطـالع            14

  رسانی و سایر منابع آنها؛ های اطالع رعایت الگوی مصرف صحیح از طریق پایگاه
هــای  نــاظر بــر اجــرای صــحیح برنامــه پیگیــری مــستمر و نظــارت دســتگاههای ـــ 15

  .شده بینی پیش
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  :ترتیبات اجرا
های ذیربط متناسب با هریک از راهبردها و راهکارها موظفند با همکاری شـورای                دستگاه

هـای    نامـه   بینی تمهیدات اجرایی و تهیه و تدوین آیین         فرهنگی و اجتماعی زنان نسبت به پیش      
ها بایستی گزارشی از عملکرد سالیانه خود         همچنین این دستگاه  . ایی مرتبط آن، اقدام نمایند    اجر

را از طریق شورای فرهنگی و اجتماعی زنان به دبیرخانه شورای عالی انقـالب فرهنگـی، ارائـه      
  .نمایند

  )8/11/1388 مورخ 18910نقل از روزنامۀ رسمی شمارۀ (
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 دوره آموزشی جدید مربوط به قضات و کارکنان نهدر این بخش مشخصات
 تحقیقات قوۀقضائیه اداری که در کمیسیون طراحی آموزشی معاونت آموزش و

مورد تصویب قرار گرفته و به تأیید معاون محترم آموزش و تحقیقات رسیده 
  .گردداست، جهت اطالع مخاطبان محترم درج می

 





 155 /گوناگون: بخش هشتم

   قضایی قضایی--شغلی شغلی موزش کوتاه مدت موزش کوتاه مدت دوره های آدوره های آ
  ))فرم برنامه آموزشی و درسی فرم برنامه آموزشی و درسی  (  ( 

  

  

              آماده سازی                 نوآموزی  باز آموزی :                 نوع آموزش ـ 1
-: پیش نیازـ 2  ک/د/12 : آموزشـ کد3

 تعامل قضایی دادسرا با دادگاه: عنوان آموزش -4

  قضات شاغل در دادسرا:    شرکت کنند گان-5

  روز 1:  به روز    :   الزامی 
  : اختیاری 

  :  نوع آموزش-7
  ساعت 8 : به ساعت 

  : مدت دوره-6

         سایر   غیر حضوری     کارورزی            کارگاهی سخنرانی  :  روش آموزشی-8
   ای فراگیران در خصوص موضوع مذکور در عنوان دورۀ آموزشیافزایش دانش، بینش و ارتقاء سطح آگاهی های حرفه:  هدف کلی-9

  

  :های آموزش ـ سرفصل10
 راهکارهای ارتقاء و اثربخشی تحقیقات قضایی، 
  کیفری،تأمینراهکارهای ارتقاء و اثربخشی قرارهای  
 راهکارهای ارتقاء و اثربخشی قرارهای نهایی، 
 راهکارهای ارتقاء کیفیت و اثربخشی کیفر خواست، 
 ژگی های تصمیم دادسرا در جرائم مالی، وی 
 ویژگی های تصمیم دادسرا در جرائم مستوجب دیه، 
 چگونگی استفاده بهینه از فرمهای قضایی، 
  .مطالعه موردی پرونده های مرتبط 

  

 

   اداره کل آموزش کارکنان اداری–معاونت آموزش دادگستری استانها :  مجری-11
  

          کتبی و شفاهی      کتبی و عملی           شفاهی عملی       کتبی:  روش ارزشیابی -12
  : منابع پیشنهادی -13

    نام کتاب    نویسنده یا تهیه کننده 
   معاونت آموزش قوه قضائیه-
   معاونت آموزش قوه قضائیه-

   ارتقاء کیفیت رسیدگی در دادسرا-
   نشستهای قضایی آیین دادرسی کیفری-

   ـ توضیحات14
آموزشی مطرح و با اعمال اصالحاتی این دوره بنا به پیشنهاد معاونت آموزش دادگستری استان اصفهان، در کمیسیون طراحی 

  4:              شماره مصوبه 7:  شماره جلسه 29/9/1388: تاریخ تصویب در کمیسیون طراحی آموزشی .    به شرح ذیل به تصویب رسید
ده                                                                                                                                                                                                                                 ش ز و مد  یا                                            مد و  ا                                                                                                           ا

ل  ی                                                                                                     د وز ون آ ن  دو ی و  هعاون      ر ضا وه  قات  وزش و         آ



    1388   بهمن ماه-ماهنامۀ ویژۀ قوانین و مقررات /156
 

   قضایی قضایی--   شغلی شغلیدوره های آموزش کوتاه مدت دوره های آموزش کوتاه مدت 
  ))فرم برنامه آموزشی و درسی فرم برنامه آموزشی و درسی  (  ( 

  

  

              آماده سازی                 نوآموزی  باز آموزی :                 نوع آموزش ـ 1
-: پیش نیازـ 2  ک/د/13 : آموزشـ کد3

 پیشگیری از جرم: موزشعنوان آ -4

  قضات رسیدگی کننده به امور کیفری اعم از دادسرا و دادگاه:    شرکت کنند گان-5
    روز1: به روز   :    الزامی 

  : مدت دوره-6   ساعت8 : به ساعت   :  نوع آموزش-7  : اختیاری 

         سایر وری       غیر حض     کارورزی       کارگاهی سخنرانی  :  روش آموزشی-8
  افزایش دانش، بینش و ارتقای سطح آگاهی های حرفه ای فراگیران در خصوص موضوع مذکور در عنوان دوره آموزشی:  هدف کلی- 9

  :های آموزش ـ سرفصل10  
 تعریف و مبانی علمی، قانونی پیشگیری از جرم با مطالعۀ تطبیقی و تاریخی، 
  آن در پیشگیری از جرم،نقش جرم شناسی پیشگیری و یافته های 
 ،... )وضعی، اجتماعی، بالینی و ( انواع پیشگیری از جرم  
 بررسی تأثیر سیاست جنائی تقنینی در پیشگیری از جرم و ارتباط آن با سیاست جنائی قضایی، 
 نقش نهادهای دولتی و اجتماعی در پیشگیری و چگونگی استفاده از ظرفیتهای موجود، 
 گیری از جرم،نقش قوه قضائیه در پیش 
 .نقش دستورات، قرارها و احکام قضائی در پیشگیری از جرم با بررسی کاربردی آنها 

  

  معاونت آموزش دادگستری کل استانها:  مجری-11
  

          کتبی و شفاهی      کتبی و عملی           شفاهی      عملیکتبی:  روش ارزشیابی -12
  : منابع پیشنهادی -13

    نام کتاب    ه یا تهیه کننده نویسند
   تألیف ریموندگسن، ترجمه دکتر کی نیا-
   ترجمه دکتر نجفی ابرند آبادی-
   مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه-
   دکتر آشوری-

   جرم شناسی کاربردی-
   سیاست جنائی، جلد اول و دوم-
   قوه قضائیه و پیشگیری از وقوع جرم-
  زاتهای بینابین جایگزین های زندان یا مجا-

   ـ توضیحات14
این دوره بنا به پیشنهاد معاونت آموزش دادگستری استان کرمانشاه، در کمیسیون طراحی آموزشی مطرح و با اعمال اصالحاتی به شرح ذیل به 

  5:         شماره مصوبه                  8: شماره جلسه          13/10/1388: تاریخ تصویب در کمیسیون طراحی آموزشی  .تصویب رسید

ده                                                       ش ز و مد  یا                                                                                                                                                                   مد و  ا                                                                                                                                                              ا
ل  ی                                                  د وز ون آ ن  دو ی و  هر ضا وه  قات  وزش و  عاون     آ                                                            



 157 /گوناگون: هشتم بخش

   شورای حل اختالف شورای حل اختالف--  دوره های آموزش کوتاه مدت دوره های آموزش کوتاه مدت 
  ))فرم برنامه آموزشی و درسی فرم برنامه آموزشی و درسی  (  ( 

  

  

     ازی          آماده س                نوآموزی  باز آموزی :                 نوع آموزش ـ 1
-: پیش نیازـ 2  آ/ش/04 : آموزشـ کد3

 )اصالحی ( داوری در شورای حل اختالف: عنوان آموزش -4
  اعضای شورای حل اختالف:    شرکت کنند گان-5

    روز2: به روز   :    الزامی 
  : مدت دوره-6   ساعت12 : به ساعت   :  نوع آموزش-7  : اختیاری 

         سایر       غیر حضوری      کارورزی       کارگاهی   سخنرانی:  روش آموزشی-8
  افزایش دانش، بینش و ارتقاء سطح آگاهی های حرفه ای فراگیران در خصوص موضوع مذکور در عنوان دورۀ آموزشی:  هدف کلی- 9

  :های آموزش ـ سرفصل10  
 تعریف داوری، اوصاف داوری و اصول کلی حاکم بر داوری، 
 ،)داوری موردی، داوری سازمانی، داوری تک نفره و سه نفره ( داوری انواع   
  قانون شوراهای حل اختالف،47داوری سازمانی شورای حل اختالف موضوع ماده  
 ،)داوری موردی، داوری سازمانی و قرارداد داوری کتبی و شفاهی( انواع وآثار قراردادهای داوری  
 شورای حل اختالف،تبیین دعاوی قابل ارجاع به داوری در  
 تبیین شرایط داوری، 
 تبیین وضعیت ارجاع دعاوی دولتی به داوری، 
 موارد ممنوع از ارجاع به داوری، 
 آئین دادرسی داوری و نحوه صدور رأی داوری در شورای حل اختالف، 
 موارد مداخله دادگاه در داوری شورای حل اختالف، 
 تصحیح رأی داوری،           
 شرایط ردّ در داوری شورای حل اختالف،جهات ردّ داور و  
 شناسایی و نحوه ابالغ و اجرای رأی داوری شورای حل اختالف، 
 نحوه اعتراض به رأی داوری صادره از شورای حل اختالف، 
 تأمین خواسته و دستور موقت در داوری شورای حل اختالف، 
     حق الزحمه داوری شورای حل اختالف 

  دگستری کل استانهامعاونت آموزش دا:  مجری-11
  

          کتبی و شفاهی      کتبی و عملی           شفاهی عملی       کتبی:  روش ارزشیابی -12
  : منابع پیشنهادی -13

    نام کتاب    نویسنده یا تهیه کننده 
  
  
  
   دکتر علی مهاجری-5
   ابوالفضل نیکوکار-6
  
  
  

  ـ جواد عزیزی ـ مجد12    ـ سید حسین نقیبی ـ ایران بان         11
  شمس...  دکتر عبدا-14 ـ  قضا                                              13
   دکتر جالل الدین مدنی-15

  )139اصل (  قانون اساسی -2 قانون شورای حل اختالف                    -1
    1376 قانون داوری تجاری بین المللی مصوب -3
   رئیس قوه قضائیه1381الزحمه داوری مصوب  آئین نامه حق -4
  4 جلد – المبسوط در شرح آئین دادرسی مدنی -5
   نکته از قانون شوراهای حل اختالف   301 -6
   قانون اساسنامه مرکز داوری اتاق بازرگانی-7
   قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقالب-8
   قانون اجرای احکام مدنی-9

  ربوط به طالق مصوب مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظامقانون اصالح مقررات م-10
     ـ قوانین و مقررات مربوط به داوری 12 ـ قوانین و مقررات داوری            11
 جلد سوم                            – آئین دادرسی مدنی -14 ـ سازش و داوری در شورای حل اختالف  13
   جلد دوم– آئین دادرسی مدنی -15

 ـ توضیحات  14
  2:                               شماره مصوبه 7:                   شماره جلسه 29/9/88: تاریخ تصویب در کمیسیون طراحی آموزشی 

ده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ش ز و مد  یا                                          مد و  ا            ا
ل  ی                                                                                                           د وز ون آ ن  دو ی و  هعاونر ضا وه  قات  وزش و         آ



    1388   بهمن ماه-ماهنامۀ ویژۀ قوانین و مقررات /158
 

   مشاغل پیرامونی قضات مشاغل پیرامونی قضاتدوره های آموزش کوتاه مدت دوره های آموزش کوتاه مدت 
  ))رم برنامه آموزشی و درسی رم برنامه آموزشی و درسی فف (  ( 

  

  

              آماده سازی                 نوآموزی  باز آموزی :                 نوع آموزش ـ 1
-: پیش نیازـ 2  ذ/ش/ض/10 : آموزشـ کد3

 ضابطین خاص ویژه ناظران شرعی ذبح و صید: عنوان آموزش -4

  و صید موضوع قانون نظارت شرعی ذبح و صیدکلیه ناظران شرعی ذبح :    شرکت کنند گان-5
    روز2: به روز   :    الزامی 

  : مدت دوره-6   ساعت12 : به ساعت   :  نوع آموزش-7  : اختیاری 

         سایر       غیر حضوری      کارورزی       کارگاهی سخنرانی  :  روش آموزشی-8
  ی سطح آگاهی های حرفه ای فراگیران در خصوص موضوع مذکور در عنوان دوره آموزشیافزایش دانش، بینش و ارتقا:  هدف کلی- 9

  :های آموزش ـ سرفصل10  
 تعریف ضابطین دادگستری و انواع آن، 
 آشنایی اجمالی با سایر ضابطین خاص، 
 ریاست و نظارت بر ضابطان و حدود و نظارت، 
 چگونگی انعکاس گزارش به دادستان، 
 ژه ناظران شرعی ذبح و صید،شناخت ضابطان خاص وی 
 حدود وظایف و اختیارات و مسئولیت ها و ضمانت اجرای آن، 
 نحوه تعامل ضابطان خاص ویژه ناظران شرعی ذبح و صید با نیروی انتظامی، 
 آشنایی با تخلفات و جرایم قانون نظارت شرعی بر ذبح و صید، 
  .ح و صیدآشنایی با قانون و آیین نامه اجرایی قانون نظارت شرعی ذب 

  

  معاونت آموزش دادگستری کل استانها:  مجری-11
  

          کتبی و شفاهی      کتبی و عملی           شفاهی       عملیکتبی:  روش ارزشیابی -12
  : منابع پیشنهادی -13

    نام کتاب    نویسنده یا تهیه کننده 
  یف و مسئولیتها ضابطین دادگستری، تکال-   معاونت آموزش قوه قضائیه-

   قانون و آیین نامه اجرایی قانون نظارت شرعی ذبح و صید-
   ـ توضیحات14

  .این دوره بنا به پیشنهاد سازمان دامپزشکی کشور، در کمیسیون طراحی آموزشی مطرح و با اعمال اصالحاتی به شرح ذیل به تصویب رسید
  4:                              شماره مصوبه 8:    شماره جلسه   13/10/1388: تاریخ تصویب در کمیسیون طراحی آموزشی 

ده                 ش ز و مد  یا                                                                                                                                                                   مد و  ا                                                                                                                                                                                                    ا
ل  ی            د وز ون آ ن  دو ی و  هر ضا وه  قات  وزش و  عاون     آ                                                                                                  



 159 /گوناگون: هشتمبخش 

   شغلی شغلی-- اداری  اداری دوره های آموزش کوتاه مدت دوره های آموزش کوتاه مدت 
  ))فرم برنامه آموزشی و درسی فرم برنامه آموزشی و درسی  (  ( 

  

  

              آماده سازی        نوآموزی           باز آموزی :                 نوع آموزش ـ 1
-: پیش نیازـ 2  پ/س/آ/01 : آموزشـ کد3

 آشنایی با نحوه سرویس دهی در محیط اداری: عنوان آموزش -4

  پیشخدمت:    شرکت کنند گان-5
   روز2:  به روز    :   الزامی 

  : اختیاری 
  :  نوع آموزش-7

  ساعت 8 : به ساعت 
  : مدت دوره-6

         سایر     غیر حضوری    کارورزی         کارگاهی سخنرانی  :  روش آموزشی-8
  افزایش دانش، بینش و ارتقای سطح آگاهی های حرفه ای فراگیران در خصوص موضوع مذکور در عنوان دوره آموزشی:  هدف کلی-9

  

  :های آموزش ـ سرفصل10
 ،... نه و نحوه کار با اجاق گاز، انواع سماورها و آشنایی با وسایل مورد نیاز در آبدارخا 
 مقررات عمومی و استانداردهای پایه ای سرویس، اصول سرویس و اصول پذیرایی، 
 روشهای اصولی سرویس و حمل ظروف، 
 ،... )چای، قهوه، انواع شربت و ( آشنایی با نحوه تهیه انواع نوشیدنی های سرد و گرم  
 میوه و چیدن آن داخل ظرف و سرو میوه،آشنایی با نحوه شست و شوی  
 آشنایی با نحوه چیدن شیرینی داخل ظرف و سرو شیرینی، 
 آشنایی با زمان جمع آوری و شستشوی ظروف پذیرایی، 
  .آداب سرویس دهی 

  

 

   اداره کل آموزش کارکنان اداری–آموزش دادگستری استانها :  مجری-11
  

          کتبی و شفاهی      کتبی و عملی         شفاهی   عملی      کتبی:  روش ارزشیابی -12
  : منابع پیشنهادی -13

    نام کتاب    نویسنده یا تهیه کننده 
   جزوه استاد-  

   ـ توضیحات14
  : صوبه                                     شماره م7:  شماره جلسه         29/9/1388: تاریخ تصویب در کمیسیون طراحی آموزشی 

ده                                                                                                                                                          ش ز و ی                                                                                                                                                                          امد  مد و  ا                        ا
ل  ی   د وز ون آ ن  دو ی و  هعاون                                                                                                                    ر ضا وه  قات  وزش و    آ



      1388 بهمن ماه -ۀ قوانین و مقرراتماهنامۀ ویژ /160
 

 

  شغلیشغلی  --  قضاییقضاییدوره های آموزش کوتاه مدت دوره های آموزش کوتاه مدت 
  ))فرم برنامه آموزشی و درسی فرم برنامه آموزشی و درسی  (  ( 

  

  

              آماده سازی                 نوآموزی  باز آموزی :                 نوع آموزش ـ 1
-: زپیش نیاـ 2  پ/ن/آ/02 : آموزشـ کد3

 آشنایی با اصول نظافت در محیط اداری و آبدارخانه: عنوان آموزش -4

  پیشخدمت:    شرکت کنند گان-5
   روز2:  به روز    :   الزامی 

  : اختیاری 
  : مدت دوره-6  ساعت 8 : به ساعت   :  نوع آموزش-7

         سایر ضوری   غیر ح    کارورزی            کارگاهی سخنرانی  :  روش آموزشی-8
  افزایش دانش، بینش و ارتقاء سطح آگاهی های حرفه ای فراگیران در خصوص موضوع مذکور در عنوان دورۀ آموزشی:  هدف کلی-9

  

  :های آموزش ـ سرفصل10
 آشنایی با وسایل نظافت و انواع شوینده ها، 
 و نحوه شستشوی وسایل آبدارخانه، مراحل انجام کار نظافت، زمان( آشنایی با اصول نظافت آبدارخانه  

 ... )سماور، اجاق گاز، یخچال، دیوارها، کابینت ها، کف ها و نحوه کشیدن تی و 
آشنایی با انواع زباله و محل نگهداری زباله، وسایل حمل زباله و شیوه های تفکیک، جمع آوری و حمل و  

 نقل آن، 
 موذی،آشنایی با نحوه مبارزه با انواع حشرات و موجودات  
  .انواع سموم و اصول استفاده از آن 

  

 

   اداره کل آموزش کارکنان اداری–معاونت آموزش دادگستری استانها :  مجری-11
  

          کتبی و شفاهی      کتبی و عملی           شفاهی عملی      کتبی:  روش ارزشیابی -12
  : منابع پیشنهادی -13

    ام کتابن    نویسنده یا تهیه کننده 
   جزوه استاد-  

   ـ توضیحات14
  29/9/1388: تاریخ تصویب در کمیسیون طراحی آموزشی 

  9:                                           شماره مصوبه 7:  شماره جلسه 
ده                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ش ز و مد  یا                                            مد و  ا                                       ا

ل  ی                                                                                                           د وز ون آ ن  دو ی و  هعاونر ضا وه  قات  وزش و         آ



 161 /گوناگون : هشتمبخش 

  شغلیشغلی  --  قضاییقضاییت ت دوره های آموزش کوتاه مددوره های آموزش کوتاه مد
  ))فرم برنامه آموزشی و درسی فرم برنامه آموزشی و درسی  (  ( 

  

  

              آماده سازی                 نوآموزی  باز آموزی :                 نوع آموزش ـ 1
-: پیش نیازـ 2  پ/ح/آ/03 : آموزشـ کد3

 آشنایی با اصول پیشگیری از حوادث ضمن کار و کمک های اولیه: عنوان آموزش -4

  پیشخدمت:  شرکت کنند گان  -5
   روز2:  به روز    :   الزامی 

  : اختیاری 
  : مدت دوره-6  ساعت 8 : به ساعت   :  نوع آموزش-7

         سایر   غیر حضوری     کارورزی            کارگاهی سخنرانی  :  روش آموزشی-8
  حرفه ای فراگیران در خصوص موضوع مذکور در عنوان دورۀ آموزشیافزایش دانش، بینش و ارتقاء سطح آگاهی های :  هدف کلی-9

  

  :های آموزش ـ سرفصل10
 آشنایی با اهمیت و ضرورت حفظ نکات ایمنی در محیط کار،  
 آشنایی با عالئم هشدار دهنده برق گرفتگی، آتش سوزی، و حریق و گازگرفتگی در محیط ادرای،  
 سولهای آتش نشانی و نحوه به کارگیری آنها،آشنایی با وسایل اطفاء حریق و انواع کپ 
 آشنایی با جعبه کمکهای اولیه،  
 )شامل عالئم حیاتی، عملیات اورژانسی و صدمات و بیماریها ( شناسایی و اصول به کارگیری کمک های اولیه  

  

 

   اداره کل آموزش کارکنان اداری–آموزش دادگستری استانها :  مجری-11
  

          کتبی و شفاهی      کتبی و عملی           شفاهی عملی      کتبی:  روش ارزشیابی -12
  : منابع پیشنهادی -13

    نام کتاب    نویسنده یا تهیه کننده 
   جزوه استاد-  

   ـ توضیحات14
  29/9/1388: تاریخ تصویب در کمیسیون طراحی آموزشی 

  9:                                                                                            شماره مصوبه                                7:  شماره جلسه 
ی                                                                                                                                                     مد و ده                                                                                                                                                                                                                    ا ش ز و مد  ا                ا

ی                                                                                                           ل د وز ون آ ن  دو ی و  هعاونر ضا وه  قات  وزش و         آ
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  شغلیشغلی  --  قضاییقضاییدوره های آموزش کوتاه مدت دوره های آموزش کوتاه مدت 
  ))فرم برنامه آموزشی و درسی فرم برنامه آموزشی و درسی  (  ( 

  

  

              آماده سازی                 نوآموزی  باز آموزی :                  آموزش نوعـ 1
-: پیش نیازـ 2  پ/م/آ/04 : آموزشـ کد3

 آشنایی با آداب معاشرت و اصول برقراری ارتباط: عنوان آموزش -4

  پیشخدمت:    شرکت کنند گان-5
   روز1:  به روز    :   الزامی 

  : اختیاری 
  : مدت دوره-6  ساعت 4 : به ساعت   :  نوع آموزش-7

         سایر   غیر حضوری     کارورزی            کارگاهی سخنرانی  :  روش آموزشی-8
  افزایش دانش، بینش و ارتقاء سطح آگاهی های حرفه ای فراگیران در خصوص موضوع مذکور در عنوان دورۀ آموزشی:  هدف کلی-9

  

  :های آموزش رفصلـ س10
 آشنایی با اصول و مقررات اداری،  
 ،... )سخن گفتن، نگاه کردن و ( نحوه رفتار با پرسنل و مراجعه کنندگان  
 رعایت موازین صحیح پوشش و آرایش سر و صورت،  
 دقت در انجام وظایف محوله با در نظر گرفتن شرایط زمان، 
 و ارباب رجوع،نیازهای ویژه در ارتباط با اقشار مختلف پرسنل  
  .نحوه تکریم ارباب رجوع 

  

 

   اداره کل آموزش کارکنان اداری–معاونت آموزش دادگستری استانها :  مجری-11
  

          کتبی و شفاهی      کتبی و عملی           شفاهی عملی      کتبی:  روش ارزشیابی -12
  : منابع پیشنهادی -13

     کتابنام    نویسنده یا تهیه کننده 
   جزوه استاد-  

   ـ توضیحات14
  29/9/1388: تاریخ تصویب در کمیسیون طراحی آموزشی 

  9:                                                                                                                           شماره مصوبه 7:  شماره جلسه 
ده                                                                                                                                                                                                                       ش ز و مد  یا                                            مد و  ا                                                                                                                     ا

ل  ی                                                                                           د وز ون آ ن  دو ی و  هعاون                ر ضا وه  قات  وزش و         آ



 163 /گوناگون: بخش هشتم

  شغلیشغلی  --  قضاییقضاییدوره های آموزش کوتاه مدت دوره های آموزش کوتاه مدت 
  ))فرم برنامه آموزشی و درسی فرم برنامه آموزشی و درسی  (  ( 

  

  

              آماده سازی                 نوآموزی  باز آموزی :                 نوع آموزش ـ 1
-: پیش نیازـ 2  پ/ب/ت/05 : آموزشـ کد3

 تمرینات بدنی: عنوان آموزش -4

  پیشخدمت:    شرکت کنند گان-5
   روز1:  به روز    :   الزامی 

  : اختیاری 
  : مدت دوره-6  ساعت 4 : به ساعت   :  نوع آموزش-7

         سایر   غیر حضوری     کارورزی            کارگاهی سخنرانی  :  روش آموزشی-8
   دانش، بینش و ارتقاء سطح آگاهی های حرفه ای فراگیران در خصوص موضوع مذکور در عنوان دورۀ آموزشیافزایش:  هدف کلی-9

  

  :های آموزش ـ سرفصل10
 لزوم انجام تمرینات کششی، 
 تمرینهایی برای پشت، شانه ها و دستها، 
 مجموعه تمرینهای کششی پا، 
 تمرینهای کششی ایستاده برای پاها و باالی بدن، 
  . کششی بعد از انجام کارهای سنگینتمرینهای 

  

 

   اداره کل آموزش کارکنان اداری–معاونت آموزش دادگستری استانها :  مجری-11
  

          کتبی و شفاهی      کتبی و عملی           شفاهی عملی      کتبی:  روش ارزشیابی -12
  : منابع پیشنهادی -13

    بنام کتا    نویسنده یا تهیه کننده 
   جزوه استاد-  

   ـ توضیحات14
  29/9/1388: تاریخ تصویب در کمیسیون طراحی آموزشی 

  9:                                                                                                                           شماره مصوبه 7:  شماره جلسه 
ده                                                                                                                                                                                                                           ش ز و مد  یا                                            مد و  ا                                                                                                                 ا

ل  ی                                                                                               د وز ون آ ن  دو ی و  هعاون            ر ضا وه  قات  وزش و         آ





 

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  
  

  

 ه

:ھم ش





 

  
  
  
  
  

  

  
  

  
  ج
  

  
 
 
 
 
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
  
  

  
ی ماره  ده از   ذف  رد  و ن  ات  ی  ھ   ۀ ر  س  ماه روز

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

نامه خودداری شده است و در صورت درخواست هر یک از موارد حذف ماه
  .شده، متن کامل آن برای متقاضی، ارسال خواهد شد





 169/ ضمیمه

  1/11/1388 مورخ 18904موارد حذف شده از روزنامۀ رسمی    ردیف
  نامه در خصوص تعیین اعضای کمیته دایمی پدافند غیرعامل کشور  تصویب1
   امنای مرکز آموزش مدیریت دولتی نامه در خصوص تعیین هیئت تصویب2
  )COI(نامه در خصوص کارمزد خدمات ترخیص کاالی وارداتی براساس گواهی بازرسی  تصویب3
  نامه درخصوص ممنوعیت واردات کاالهای نهایی که تولید داخل دارند به صورت ریفاینانس تصویب4
   کل کشور 1388دجه سال قانون بو) 6(بند ) د(ضوابط اعطای تسهیالت ارزی موضوع جزء 5

  
 

  6/11/1388 مورخ 18908موارد حذف شده از روزنامۀ رسمی    ردیف
  نامه داخلی هیئت دولت   اصالح آیین1
  نامه در خصوص تعیین ارزش هر سهم شرکتهای فوالد مبارکه و فوالد خوزستان  اصالح تصویب2

منای مندرج در حکم کارگزینی های مصوب هیئتهای ا العاده نامه درخصوص فوق اصالح تصویب3
  کارکنان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی 

    13/12/1386هـ مورخ 39246ت/202953نامه شماره  اصالح تصویب4
   1/7/1388 مورخ 131195/40852اصالح مصوبه شماره 5

یش، های ترک تشریفات مناقصه سازمانهای مناطق آزاد ک نامه در خصوص تعیین اعضای هیئت تصویب6
  اروند، قشم، ارس، چابهار و انزلی 

گیری درخصوص مسایل مربوط به برنج و  نامه درخصوص تشکیل کارگروهی برای تصمیم تصویب7
  چای کشور از قبیل تنظیم بازار و ارتقای کیفیت آنها 

نامه درخصوص تعیین استانداردهای واردات برنج با هدایت و مدیریت وزارت بازرگانی و  تصویب8
  سی ساختار تشکیالتی سازمان چای برر

های مناطق آزاد ارس، قشم، انزلی،  نامه درخصوص تعیین اعضای هیئت مدیره جدید سازمان تصویب9
  چابهار، اروند و کیش 

  
  8/11/1388 مورخ 18910موارد حذف شده از روزنامۀ رسمی    ردیف

 اراضـی شهرسـتان جیرفـت، اسـتان         بـرداری پـنج هکتـار از        نامه در خصوص واگذاری حق بهره       تصویب  1
  احمر  کرمان به جمعیت هالل

  شناسی پزشکی آسیای میانه  المللی زمین نامه درخصوص برگزاری گردهمایی بین تصویب  2
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مترمربع از اراضی واقع در     ) 1500(برداری یکهزار و پانصد       نامه درخصوص واگذاری حق بهره      تصویب  3
  )سازمان ثبت اسناد و امالک کشور(چستان به قوه قضائیه  شهرستان زابل، استان سیستان و بلو

  تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر نراق   4
  

  

  11/11/1388 مورخ 18912موارد حذف شده از روزنامۀ رسمی    ردیف
    کل کشور 1388ماده واحده قانون بودجه سال ) 7(نامه اجرایی بند  آیین1
   کل کشور 1388ماده واحده قانون بودجه سال ) 6(بند ) هـ(نامه اجرایی جزء  اصالح آیین2
  ای  نامه معامالت سازمان راهداری و حمل و نقل جاده اصالح آیین3
    18/7/1388ن مورخ 43422ت/126452نامه شماره  اصالح تصمیم4
  نسار، فالورجان، فریدن نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستانهای خوا تصویب5
  ) اکوتا(نامه در خصوص فهرست کاالهای مثبت موضوع قانون موافقتنامه تجاری اکو  تصویب6

 بخـش بهابـاد      نامه درخصوص ادغام روسـتاهای زیرکوئیـه و کهنـوج از توابـع دهـستان اسـفیچ                  تصویب7
  » آباد وحدت«شهرستان بافق در استان یزدبه عنوان روستای 

آباد از توابع دهستان کولکنی بخـش مـاژین شهرسـتان             ه درخصوص تغییرنام روستای نصراهللا    نام  تصویب8
  » آباد وحدت«شهر در استان ایالم به روستای  دره

  های تنگستان و دشتستان  نامه درخصوص تقسیمات کشوری در شهرستان تصویب9
   شهر راسک تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع10

  
  

  14/11/1388 مورخ 18915موارد حذف شده از روزنامۀ رسمی    ردیف
  وری کارکنان بالینی نظام سالمت  نامه اجرایی قانون ارتقاء بهره آیین1

قـانون اصـالح مـوادی از قـانون برنامـه چهـارم توسـعه               ) 7(نامـه اجرایـی مـاده         به آیین ) 28(الحاق ماده   2
  ـ 1387قانون اساسی ـ مصوب) 44(گی و اجرای سیاستهای کلی اصل اقتصادی، اجتماعی و فرهن



 171/ ضمیمه
 

 

 

نامـه بـانکی بـرای پرداخـت قـسط اول             جمهور درخصوص اخـذ ضـمانت       تصمیم نمایندگان ویژه رییس   3
  تسهیالت مسکن مهر قبل از اجرای پی توسط بانک مسکن 

تـن روغـن نبـاتی      ) 300,000(جمهور درخـصوص واردات سیـصد هـزار           تصمیم نمایندگان ویژه رییس   4
   توسط وزارت بازرگانی 1389خوراکی دام از محل سهمیه سال 

  نامه در خصوص احداث بازارچه مرزی در مناطق چزابه و بندر اروندکنار در استان خوزستان تصویب5

6
نامه در خصوص الحاق وزیران کار و امور اجتماعی و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و معـاون           تصویب
اعضای کمیسیون علمی، تحقیقاتی و فنـاوری        ه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور به ترکیب        توسع

  هیئت دولت

نامه در خصوص بهای خدماتی شرکت پست جمهوری اسالمی ایران به دسـتگاههای دولتـی و                  تصویب7
  سایر اشخاص حقوقی 

  وی اقتصادی دولتالدین حسینی به سمت سخنگ نامه در خصوص تعیین آقای سیدشمس تصویب8

نامه در خصوص مناطق حفاظت شـده در اسـتانهای سیـستان و بلوچـستان، کرمانـشاه، خراسـان                     تصویب9
  شمالی، گیالن، خراسان جنوبی و قم 

هکتار از اراضی حوزه ) 5/28(برداری بیست و هشت و نیم    نامه در خصوص واگذاری حق بهره       تصویب10
  احمر ل د، واقع در شهرستان  نطنز، استان اصفهان، به جمعیت هالآبا ثبتی نطنز، موسوم به اراضی شجاع

 
  17/11/1388 مورخ 18917موارد حذف شده از روزنامۀ رسمی    ردیف

1
نامه در خصوص الحاق وزیران کار و اموراجتماعی و دفاع و پشتیبانی نیروهای مـسلح و معـاون      تصویب

رکیب اعضای کمیسیون علمی، تحقیقاتی و فنـاوری       جمهور  به ت     توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس     
  هیئت دولت

  نامه در خصوص دایرنمودن فرمانداری ویژه در شهرستان الرستان  تصویب2

 تـدوین طـرح   14/7/1388مصوبه هفتصد و نود و پنجمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مـورخ     3
  ساماندهی منابع آموزشی 

  عضویت گروه مشاورین بین المللی تحقیقات کشاورزیتصویب نامه در خصوص افزایش حق 4
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   21/11/1388 مورخ 18921موارد حذف شده از روزنامۀ رسمی    ردیف
  بگیران  بگیران یا مستمری نامه درخصوص ضریب حقوق بازنشستگان، وظیفه اصالح تصویب1
  از تولید و عرضه مسکن نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت  آیین) 43(و ) 34(، )15(اصالح مواد 2
  نامه در خصوص ایجاد شهرستان گراش به مرکزیت شهر گراش در تابعیت استان فارس تصویب3
  نامه در خصوص تشکیل ستاد راهبری و هماهنگی توسعه استان خوزستان  تصویب4
  نامه در خصوص تشکیل ستاد راهبری و هماهنگی توسعه استان کرمان  تصویب5
  خصوص تشکیل ستاد مشارکت در بازسازی افغانستان نامه در  تصویب6
  گیری اجتماعی بیماری آنفوالنزای خوکی  نامه در خصوص تشکیل ستاد مقابله با همه تصویب7
  نامه در خصوص تشکیل کارگروه توسعه و عمران قم   تصویب8
  نامه در خصوص تشکیل کارگروه توسعه و عمران لرستان  تصویب9

صوص تشکیل نمایندگان ویژه رییس جمهور به منظور اتخاذ تصمیمات الزم برای کاهش آثـار  نامه در خ  تصویب10
  ناشی از خشکسالی در کشور 

  نامه در خصوص تعیین آقای کرم رضا پیریایی به عنوان استاندار استان همدان  تصویب11
  

  
  25/11/1388 مورخ 18922موارد حذف شده از روزنامۀ رسمی    ردیف

ریزی و توسعه استان و  نامه شورای برنامه موضوع اصالح آیین) 3(و ) 2(، ) 1(ای اصالح بنده1
  کارگروههای تخصصی 

نامه درخصوص بهای خدماتی شرکت پست جمهوری اسالمی ایران به دستگاههای  اصالح تصویب2
  دولتی و سایر اشخاص حقوقی      

  ران در شهر سائوپولو در کشور برزیل نامه درخصوص تأسیس شعبه سازمان توسعه تجارت ای تصویب3
  تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر رانکوه 4
  تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر ماکو 5
  جامع شهر چابهار تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح 6
  تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر آباده 7

  
  



 173/ ضمیمه
 

 

  28/11/1388 مورخ 18924موارد حذف شده از روزنامۀ رسمی    ردیف

مصوبه شورای عالی اداری درخصوص ضرورت ادامه فعالیت شرکت بازرگانی پتروشیمی در چین، 1
  یه  جنوبی، هند و ترک کره

  نامه درخصوص تشکیل ستاد راهبری و هماهنگی توسعه استان خوزستان  اصالح تصویب2
 ) ع(مصوبه شورای عالی اداری درخصوص اصالحات موادی از اساسنامه صندوق اشتغال و ازدواج مهر امام رضا 3

  
  29/11/1388 مورخ 18925موارد حذف شده از روزنامۀ رسمی    ردیف

1
، 18/11/1388هـ مورخ 42649ت/227740، شماره 18/11/1388هـ مورخ 42649ت/227687های شماره  نامه اصالح تصویب

 و شماره 18/11/1388 هـ مورخ42649ت/227715، شماره 18/11/1388هـ مورخ 42649ت/227696شماره 
  18/11/1388هـ مورخ 42649ت/227662

  نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستان اردبیل  تصویب2

نامه اجرایی موارد معافیـت اسـتفاده از اوراق صـورت وضـعیت مـسافری و       آیین) 1(ماده  ) 5(حذف بند   3
  بارنامه  

  
  





 175/ نظرخواهی

ی و   ا 
 قصد دارد در قوۀ قضائیهرساند معاونت آموزش محترم میو حقوقدانان به استحضار قضات 

 سهولت در این امر و راستای ارتقای سطح آگاهی مخاطبین از قوانین و مقررات و ایجاد سرعت و
امر قضاوت مورد نیاز در  شدن نگهداری و آرشیو آن، هر ماه قوانین و مقرراتی را که به نحوی نآسا

برای تشخیص میزان ضرورت این امر نظرات شما عزیزان معیار . است، به صورت ماهنامه منتشر کند
  :یر منعکس فرماییدهای زیر را به یکی از سه طریق زاست لذا انتظار دارد پاسخ پرسش

 معاونت – قوۀ قضائیه ساختمان شماره سه – نبش خیابان سمیه – خیابان حافظ -تهران: الف 
   اداره کل برنامه ریزی و تدوین متون آموزشی–آموزش 
   Tadvin_motoon@yahoo.comپست الکترونیکی : ب 
  021 – 88919418نمابر : ج 
  .کند میتأمینطالع یابی از تغییرات قوانین و مقررات این ویژه نامه نیاز شما را در خصوص ا -1

     تا حدودی موافقم    موافقم     کامالً موافقم 
 و دسته بندی قوانین و مقررات در این ویژه نامه مناسب بوده و موجب سهولت بویبنحوه ت – 2

  .شودو سرعت یافتن مطالب می
     تا حدودی موافقم    موافقم     کامالً موافقم 

روزنامۀ اطالع رسانی تغییرات قوانین و مقررات از طریق این ویژه نامه مناسب تر از دریافت  – 3
  .به شیوه معمول استرسمی 

     تا حدودی موافقم    موافقم     کامالً موافقم 
اطالع رسانی تغییرات قوانین و مقررات از طریق این ویژه نامه مناسب تر از مراجعه به  – 4
  .وط استهای مربسایت

     تا حدودی موافقم    موافقم     کامالً موافقم 
  . سایر نظرات و پیشنهادهای خود را مرقوم فرمایید- 5
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  :ّو
ت ر ن و  و ۀ  ه  راک  و ت ا و ام  ا  ا

  
رم  کار    :ھ

د ت  ر ن و  و ن از  خا ع  و ی   الع یا نا ا ن ما ر ا ی از ا ادف ا اص یط و  ھای اید و و   ذ با  د  ابا ا
ر ور، از سال  م قاط  ی  ن  ا خا ت  نا  د یدن ما نان  از ر ول ا ور  ور و   ر  را رم از  طضات 

ن١٣٨٩ ل و ارسال   ا ی     یا قا ی  ط  نا  تکما راک«ا ت ا و ده» ام  م  د دااا د  و   . اد،  ارسال 
ماره یا   ل   ما ورت  ما  ل و ارسال  م ر  ن  ت ا ه  الزم ا ن و عدی ا تکی    .ا

  

  
ی: ............................ م   د و   ........................:...........ام خا

الغ ق ا طا ی  ضا بت    ...................... .......................: ......................س
ن  ه........ ....: .....................ت ان  ھ   ..............................: .....ت

ق ی د   .......................................: ........................................شا
........................................................................................  

ی   رو ت ا ی  یشا ل ن(پ ورت د   .................................):......................ا 

ضا  ا


