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  :ّو
  

ت ر ن و  و ۀ  ه  راک  و ت ا و ام  ا  ا
  

رم  کار    :ھ
ن و  و ن از  خا ع  و ی   الع یا نا ا ن ما ر ا ی از ا ادف ا یطص و  دید ت  ار ھای ا 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 د» ام  دها م  دا د  و د،  ارسال    . اا

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
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م عو   ا
  قد 

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

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

  
الع رسا– ٢ ھای ا د ول   یط  الع یا   : طی و ا

یاز  ن  ضات«تأ ی  الع یا ن » طا 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

ۀ    ن ر مات ا ی و ار سلو  از  ت   ای آ ا العات«عل ی »  ٢طدمات اشا 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  جاتا ه  ا ن ز ق  ا ه   دو   ضا وه  وزش  عاو آ ی  ده   ام رسا

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

ز  : ًاوال ی با  تسروز ر ه ا ی د ھای سازما ور جام مأ ی ا ول زیادی  ن  و ھای  اناور   . ا
و : ًیا ی  دید ی با  ت از  ا ر ن و  و رات  ی  الع رسا ی ا ی  ن روز ر ذ ه کا اارسال  ا اس طا

ت   .ا
ند از بار دید  ن    :ی از ا

ه  ودن  رف  ن روزیک بار  ذ یی کا   س ر
العات  ر ا ی  ی آسان و بازیا گا کان با   طدم ا
نده   رف  ی   ول روز ر نان از و زم ا کا سف    ط
م روز  ی و  و یاکا ھا ر پدید  ری آ ھد ند سال    ول یک یا  ا   ا   .آوردن
ماره  وز  ید و  و ی از  ن  ف از روزه  ورتی  ح  ور      

  
  
  
  

                                                 
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 شیپ رو – ٤   :  
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 
کاًنا  ضات ا ه  ی  ر ل د جاد  ور  ا وزش  ک  زودی   عاو آ ق سا  ه  از  ل و ود  انن د

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 
ما » راکا 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 تع   ی  شا ل پ  ی ،  رو ی ا ه  ل ن ه ما و ری آ د ه  ت  د ارسالا  د  و   .ا 





 

  
  
  
  

  

  
  

  
  
  

 

  

س وب  ن  جو یا ال ی ا ور س   ا

: اولش
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قانون اصالح موادی از قانون تأسیس شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور   .1
   1372 مصوب
قانون تأسیس شورای عالی هماهنگی ) 1(به ماده ) 8(ـ متن ذیل به عنوان بند 1ماده

  :گردد  الحاق می8/12/1372ک شهرهای کشور مصوب ترافی
 ـ رئیس شورای عالی استانها، رئیس شورای شهر و شهردار شهر مربوطه حسب مورد 8«

  ».با حق رأی
  :گردد قانون مذکور به شرح ذیل اصالح می) 1(ماده ) 5(ـ بند 2ماده

  »ریزی کشور  ـ معاون فنی ریاست سازمان مدیریت و برنامه5«
سازمانهای عضو شورای عالی مستقر در «قانون مذکور بعد از عبارت ) 3( ماده ـ در3ماده

  .گردد اضافه می» رئیس شورای اسالمی استان«، عبارت »استان
  :گردد مکرر به قانون مذکور الحاق می) 3(ـ متن ذیل به عنوان ماده 4ماده

عضاء زیر مکرر ـ شورای هماهنگی ترافیک شهرستان به ریاست فرماندار و ا3ماده«
  :گردد تشکیل می

  .       ـ رئیس اداره راه و ترابری1
  .ـ نماینده مسکن و شهرسازی استان حسب مورد2
  .ـ رئیس اداره محیط زیست، در صورت وجود اداره آن در شهرستان3
  .ـ فرمانده انتظامی شهرستان4
  . ـ بخشدار هر بخش حسب مورد5
  . ـ شهردار هر شهر حسب مورد6
  .ی اسالمی شهر حسب موردـ رئیس شورا7

ـ وظایف شورای هماهنگی ترافیک شهرستان و دبیرخانه آن، همچنین نحوه 1تبصره
همکاری آن با شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور و شوراهای هماهنگی ترافیک 
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ای خواهدبود که ظرف سه ماه توسط وزارت کشور و شورای عالی  نامه استانها براساس آئین
  .رسد  تهیه و به تصویب هیأت وزیران میاستانها

نامه  آئین) 9(ـ شهر تهران از این قانون مستثنی بوده و کماکان مشمول ماده 2تبصره
قانون نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ) 4(ماده ) 12(اجرائی قانون الحاق سه تبصره به بند 

  .باشد  می1369ایران مصوب 
سه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و هفتم آبان قانون فوق مشتمل بر چهار ماده در جل

 11/9/1388ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسالمی تصویب و در تاریخ 
  .به تأیید شورای نگهبان رسید

  )2/10/1388 مورخ 18881نقل از روزنامۀ رسمی شمارۀ (
  
ثابت، حق بیمه و بیمه انداز  قانون حقوق و مزایای مستمر، پس) 14(قانون اصالح ماده  .2

قانون استخدامی ) 190( و ماده 1368درمانی مشمولین قانون ارتش جمهوری اسالمی ایران مصوب
مکرر به قانون مقررات ) 187( و الحاق ماده 1382نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران مصوب 
  1370استخدامی سپاه پاسداران انقالب اسالمی مصوب

انداز  قانون حقوق و مزایای مستمر، پس) 14(ایگزین متن ماده ماده واحده ـ متن زیر ج
 و متن 1368ثابت، حق بیمه و بیمه درمانی مشمولین قانون ارتش جمهوری اسالمی مصوب 

گردد و   می1382قانون استخدامی نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران مصوب ) 190(ماده 
ستخدامی سپاه پاسداران انقالب اسالمی مصوب مکرر به قانون مقررات ا) 187(به عنوان ماده 

  :شود  الحاق می1370
 با 1368به عائله تحت تکفل آن گروه از کارکنان نیروهای مسلح که پس از سال «

داشتن حداقل پانزده سال تمام سابقه خدمت براساس نظر مراجع قضائی و هیأتهای مربوط به 
 براساس نظر هیأتهای یادشده، ماهانه اند رسیدگی به تخلفات نیروهای مسلح اخراج شده

  ».شود وجوهی معادل سه پنجم حقوق بازنشستگی آنان پرداخت می
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قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ هجدهم آذرماه 
 به 25/9/1388یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسالمی تصویب و در تاریخ 

  .بان رسیدتأیید شورای نگه
 )22/10/1388 مورخ 18896نقل از روزنامۀ رسمی شمارۀ (

  
   و اصالحات بعدی آن 1364  قانون مطبوعات مصوب) 1(قانون اصالح ماده  .3

 و اصالحات بعدی آن به شرح زیر 1364قانون مطبوعات مصوب ) 1(ماده واحده ـ ماده 
  :گردد به آن الحاق می) 4(اصالح و یک تبصره به عنوان تبصره 

  .یابد تغییر می» تعاریف«الف ـ عنوان فصل اول به 
  :گردد الحاق می) 1(ب ـ متن زیر ذیل ماده 

، انواع )دیجیتال(ای است که به طور مستمر در محیط رقمی  نشریه الکترونیکی، رسانه
  .نماید خبر، تحلیل، مصاحبه و گزارش را در قالب نوشتار، صدا وتصویر منتشر می

آوری، پردازش و انتشار خبر،  ای خبری است که در زمینه جمع ؤسسهخبرگزاری داخلی، م
و یا غیر ) دیجیتال(تحلیل، مصاحبه و گزارش در قالب نوشتار، صدا و تصویر در محیط رقمی 

  .نماید آن فعالیت می
ـ خبرگزاریهای داخلی از حیث حقوق، وظایف، حمایتهای قانونی و جرائم و 4تبصره

  .باشند  دادرسی مشمول احکام مقرر در این قانون و اصالحات آن میمجازاتها و مرجع و نحوه
کنندگان مطالب خبرگزاریها حسب مورد دارای همان  مدیرعامل و نویسندگان و تهیه

  .هایی هستند که برای مدیر مسؤول و نویسنده مطبوعات منظور شده استمسؤولیت
  .بود ت خواهدهیأت نظارت بر خبرگزاریها، همان هیأت نظارت بر مطبوعا

نامه اجرائی این تبصره ظرف سه ماه با پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی به  آئین
  .رسید تصویب هیأت وزیران خواهد
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قانون فوق مشتمل بر ماده واحده درجلسه علنی روز یکشنبه مورخ هشتم آذر ماه یکهزار 
 به تأیید 18/9/1388و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسالمی تصویب و در تاریخ 

  .شورای نگهبان رسید
  )26/10/1388 مورخ 18899نقل از روزنامۀ رسمی شمارۀ (

  
گذاری بین کشورهای عضو اکو و پروتکل  قانون موافقتنامه تشویق و حمایت از سرمایه .4

  اصالحی آن 
گذاری بین کشورهای عضو اکو  ماده واحده ـ موافقتنامه تشویق و حمایت از سرمایه

بر یک مقدمه و هفده ماده و پروتکل اصالحی آن به شرح پیوست تصویب و اجازه مشتمل 
  .شود مبادله اسناد آن داده می
موافقتنامه در مورد دولت جمهوری اسالمی ) 13(های موضوع ماده  تبصره ـ اصالحیه

  .االجراء خواهدشد ایران پس از سیر مراحل قانونگذاری الزم
  

م سم ن ا   اهّلل ا
  گذاری بین کشورهای عضو اکو ن موافقتنامه تشویق و حمایت از سرمایهقانو

  مقدمه
  :باشند کننده این موافقتنامه می که امضاء) اکو(اقتصادی  کشورهای عضو سازمان همکاری

ای که در معاهده ازمیر تصریح  در راستای اهداف سازمان همکاری اقتصادی به گونه
ده مذکور جهت همکاری اقتصادی، فنی و تجاری میان در اجرای مفاد مربوط معاه است، شده

در تالش جهت استفاده از منابع اقتصادی و  کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی،
امکانات خود و بسیج و استفاده از آنها به بهترین نحو ممکن در چهارچوب همکاری نزدیک 

گذاری   عضو در زمینه سرمایهکه روابط میان کشورهای میان کشورهای عضو، با اعتقاد به این
های اصلی همکاری اقتصادی میان این کشورها است که از این طریق توسعه  یکی از زمینه
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با  تواند بر پایه عالقه مشترک و منافع متقابل تحکیم یابد، مابین می اقتصادی و اجتماعی فی
که در آن منابع گذاریهایی  اشتیاق برای فراهم ساختن و توسعه فضای مطلوب برای سرمایه

طوری که استفاده مطلوب از آنها به  اقتصادی کشورهای عضو بتواند بین آنها جریان یابد به 
این موافقتنامه را  عمل آید به نحوی که موجب توسعه و ارتقاء سطح زندگی مردم آنها شود،

بطه با سرمایه و در را» حداقل«اند که مقررات آن را به عنوان  و موافقـت نموده اند، امضاء نموده
و آمادگی کامل خود را جهت اجراء  کشورهای عضو تلقی نمایند،) حاصل از(گذاریها  سرمایه

نمودن موافقتنامه به طور کتبی و در عمل و نیز اراده خالصانه خود را جهت انجام هر تالشی 
  .اند برای تحقق اهداف آن اظهار نموده

  ـ تعاریف1ماده 
  :از نظر این موافقتنامه

  :یعنی» موافقنامه«ـ 1
  گذاری بین کشورهای عضو اکو موافقتنامه تشویق و حمایت از سرمایه

  :یعنی» طرفهای متعاهد«ـ 2
گونه که در  که این موافقتنامه را همان) اکو(کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی 

  .اند است، امضاء و تصویب کرده تصریح شده) 12(ماده 
  :نییع» پذیر کشور سرمایه«ـ 3

گذاران  گذاری توسط سرمایه هریک از کشورهای متعاهد عضو که در قلمرو آن سرمایه
  .طرفهای متعاهد دیگر صورت پذیرفته است

عبارت از هر نوع مال یا دارایی است که توسط » گذاری سرمایه«ـ اصطالح 4
رف گذاران یک طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر طبق قوانین و مقررات ط سرمایه

به کار گرفته شود و به ) شود پذیر خوانده می که از این پس طرف متعاهد سرمایه(متعاهد دیگر 
  :شود ویژه، اما نه منحصراً، شامل موارد زیر می

  الشرکه یا هر نوع مشارکت دیگر در شرکتها، الف ـ سهام، سهم
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 دارای گذاری شده، حق نسبت به پول یا هر حقی که ب ـ عوایدی که مجدداً سرمایه
  .گذاری باشد ارزش مالی مرتبط با سرمایه

پ ـ اموال منقول و غیر منقول و حقوق مربوط به آنها از قبیل رهن، حق حبس، وثیقه و 
سایر حقوق مشابه به نحوی که در قوانین و مقررات طرف متعاهدی که در قلمروی آن 

  .است گذاری صورت گرفته تعریف شده سرمایه
ی و صنعتی از قبیل حق اختراع، طرحهای صنعتی، فرآیندهای ت ـ حقوق مالکیت معنو

  .فنی و نیز عالئم تجاری، حسن شهرت تجاری، دانش فنی و سایر حقوق مشابه
ث ـ حقوق تجاری که به موجب قانون کشور میزبان یا به موجب قرارداد منعقده با کشور 

  .میزبان اعطاء شده باشد از جمله حقوق مربوط به منابع طبیعی
شود که طبق قوانین و  گذاریهای مستقیمی اطالق می صطالح مذکور به همه سرمایها

. گذاریها در قلمرو آن صورت پذیرفته انجام شود مقررات طرف متعاهدی که این سرمایه
 موافقتنامهاالجراء شدن این  گذاریهایی را که پس از الزم همه سرمایه» گذاری سرمایه«اصطالح 

  .گیرد است دربرمی هد انجام شدهدر قلمرو یک طرف متعا
در مورد هریک از طرفهای متعاهد عبارت از اشخاص زیر » گذار سرمایه«  ـ اصطالح 5

  :گذاری کنند است که در قلمرو طرف متعاهد دیگر سرمایه
الف ـ اشخاص حقیقی که به موجب قوانین آن طرف متعاهد به عنوان اتباع آن شناخته 

  .شوند
، یا مؤسسات تجاری که به موجب قانون جاری هریک از طرفهای ب ـ شرکتها، بنگاهها

متعاهد تشکیل یا تأسیس شده و مرکز اداره یا مرکز اصلی فعالیتهای اقتصادی آنها در قلمرو 
  .طرف متعاهد مزبور قرار داشته باشد

این موافقتنامه تعریف شده ) 1(ماده ) 4(هر پیمانکاری که سرمایه را به نحوی در بند 
  .گذار تلقی نخواهد شد نیاورد، به عنوان سرمایهاست 
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گذاری حاصل شده باشد و به  به معنی وجوهی است که از سرمایه» عواید« ـ اصطالح 6
االمتیاز، کارمزد و  ای، حق ویژه، اما نه منحصراً شامل سود، سود تسهیالت مالی، عواید سرمایه

  .باشد سود سهام می
  :یعنی» دبیرخانه« ـ 7

  )اکو(سازمان همکاری اقتصادی دبیرخانه 
  :یعنی» دبیرکل«  ـ 8

  )اکو(دبیرکل سازمان همکاری اقتصادی 
  :یعنی» سازمان« ـ 9

  )اکو(سازمان همکاری اقتصادی 
  گذاری ـ تشویق و حمایت از سرمایه2ماده

گذاری در قلمرو طرفهای متعاهد  گذاران خود را به سرمایه ـ طرفهای متعاهد سرمایه1
  . شرایط مناسب را فراهم خواهند کرددیگر تشویق و

گذاری در قلمرو  گذاران طرفهای متعاهد دیگر را به سرمایه ـ طرفهای متعاهد سرمایه2
  .خود تشویق و شرایط مناسب را فراهم خواهند کرد

گذاران طرفهای متعاهد در هر زمان از رفتار منصفانه و  گذاریهای سرمایه ـ سرمایه3
د بود و از حمایت کامل در قلمرو طرفهای متعاهد دیگر برخوردار عادالنه برخوردار خواهن

آمیز به مدیریت،  وجه با اقدامات غیرموجه یا تبعیض هیچ یک از طرفها نباید به هیچ. شد خواهند
  .گذاریها لطمه وارد کند مندی، توسعه، یا فروش این سرمایه نگهداری، استفاده، بهره

  گذاری ـ پذیرش سرمایه3ماده
گذاران طرفهای متعاهد دیگر را  فهای متعاهد طبق قوانین و مقررات خود، سرمایهـ طر1

  .پذیرند گذاری در قلمرو خود می جهت انجام سرمایه
گذاری، کلیه مجوزهایی را که طبق قوانین و  ـ طرفهای متعاهد پس از پذیرش سرمایه2

  .خواهند کردگذاری مزبور الزم است اعطاء  مقررات خود جهت تحقق مناسب سرمایه
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های مربوط به ورود و  ـ طرفهای متعاهد در چهارچوب قوانین داخلی خود درخواست3
اقامت اشخاص طرفهای متعاهد دیگر که قصد ورود به قلمرو طرفهای متعاهد دیگر جهت 

این رفتار . گذاری را دارند با نظر مساعد مورد بررسی قرار خواهند داد  انجام و ادامه سرمایه
گذاری قصد ورود به قلمرو طرفهای  اتباع طرفهای متعاهدی که در رابطه با سرمایهنسبت به 

درخواست مجوز . متعاهد دیگر و اقامت در آنجا جهت اشتغال را دارند نیز اعمال خواهد شد
  .اشتغال نیز باید با نظر مساعد مورد بررسی قرار گیرد

قوانین مربوط کشور میزبان گذاریها براساس  ـ چنانچه الزامی برای تصویب سرمایه4
  .گذاران طرفهای متعاهد دیگر رعایت شود وجود داشته باشد این الزام باید توسط سرمایه

  گذاری ـ رفتار با سرمایه4ماده
گذاران طرفهای متعاهد دیگر  گذاریهای انجام شده سرمایه ـ طرفهای متعاهد با سرمایه1

گذاران  گذاریهای سرمایه  شرایط مشابه با سرمایهرفتاری خواهند نمود که از رفتار اعمال شده در
گذاران هر کشور ثالث، هر کدام که مساعدتر باشد، نامساعدتر  گذاریهای سرمایه خود یا سرمایه

  .نباشد
های زیر که توسط هر یک از طرفهای متعاهد  ـ مفاد این ماده تأثیری بر موافقتنامه2

  :منعقد شده نخواهد داشت
های  ای یا موافقتنامه های گمرکی، سازمان اقتصادی منطقه اتحادیهدر رابطه با ) الف

  .المللی مشابه موجود یا آتی بین
  .تماماً یا قسمتی از آنها مربوط به مالیات باشد) ب
های دو جانبه یا چندجانبه  مقررات مربوط به حل و فصل اختالفات در موافقتنامه) پ
االجراء شدن موافقتنامه  ده و قبل از تاریخ الزمگذاری که با هر کشور ثالث امضاء ش سرمایه
  . االجراء یا امضاء شده است الزم

االجراء شدن این موافقتنامه توسط یک طرف متعاهد  امتیازاتی که قبل از تاریخ الزم) ت
  .گذاران هر کشور ثالث به موجب قرارداد اعطاء شده باشد به سرمایه
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   ـ مصادره و جبران خسارت5ماده
گذاری، مصادره یا ملی نخواهد شد یا به طور مستقیم یا غیرمستقیم تحت  ایهـ سرم1

تدابیر مشابه قرار نخواهد گرفت، مگر آن که برای یک هدف عمومی، به روش غیر 
آمیز، در مقابل پرداخت فوری، کافی و مؤثر خسارت و به موجب فرآیند قانونی و اصول  تبعیض

  .وافقتنامه انجام شوداین م) 4(کلی رفتار مندرج در ماده 
گذاری مصادره شده قبل از اقدام به  ـ جبران خسـارت باید معادل ارزش روز سرمایه2

جبران خسارت باید بدون تأخیر پرداخت شود و همانگونه . مصادره یا آگاهی عموم از آن باشد
  .تصریح شده است، آزادانه قابل انتقال باشد) 7( ماده 2که در بند 
   ـ زیانها6ماده

گذاریهای آنها در قلمرو طرف  گذاران هر یک از طرفهای متعاهد که سرمایه سرمایه
متعاهد دیگر به علت جنگ، شورش، اغتشاش داخلی یا سایر حوادث مشابه دچار خسارت شود، 
توسط طرف متعاهد دیگر از رفتاری برخوردار خواهند شد که از رفتار اعمال شده درخصوص 

گذاران هر کشور ثالث، هر  گذاران خود یا سرمایه ی نسبت به سرمایهاقدامات مربوط به زیانها
  .کدام که مساعدترین رفتار باشد، نامساعدتر نباشد

  ـ بازگشت و انتقاالت7ماده
گذاری به  ـ هر طرف با حسن نیت اجـازه خواهد داد که انتقـاالت مربوط به سرمایـه1

این انتقاالت شامل موارد . و آن انجام شودصورت آزاد و بدون تأخیر به داخل و خارج از قلمر
  :زیر است
  .عواید) الف
  .گذاری مبالغ حاصل از فروش یا تصفیه تمام یا قسمتی از سرمایه) ب
  .این موافقتنامه) 6(و ) 5(جبران خسارت به موجب مواد ) پ
  .گذاری بازپرداخت وام و سود تسهیالت وامهای مربوط به سرمایه) ت
و سایر وجوه دریافتی توسط اتباع یکی از طرفهای متعاهد که حقوق، دستمزدها ) ث

  .گذاری در قلمرو طرفهای متعاهد دیگر را دارا باشند پروانه کار مرتبط با سرمایه
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  .گذاری وجوه پرداختی ناشی از اختالفات سرمایه) ج
قابل گذاری انجام شده یا به هر ارز  ـ انتقال باید به ارز قابل تبدیل که با آن سرمایه2

گذار و کشور  تبدیلی به نرخ ارز جاری در زمان انتقال انجام پذیرد، مگر آن که توسط سرمایه
  .میزبان به نحو دیگری توافق شده باشد

   ـ جانشینی8ماده
هرگاه یک طـرف متعاهد یا مؤسسه تعیین شده توسـط آن به لحاظ پرداختـی که به 

گذاری به عمل آورده است،  ری یک سرمایهموجب یک قرارداد بیمه یا تضمین خطرات غیرتجا
  :گذار شود جانشین سرمایه

  .جانشینی مزبور توسط طرف متعاهد دیگر معتبر شناخته خواهد شد) الف
گذار استحقاق آن را داشته  جانشین مستحق اعمال حقوقی بیش از آن چه سرمایه) ب

  است نخواهد بود،
این ) 9(پذیر براساس مفاد ماده  اختالفات میان جانشین و طرف متعاهد سرمایه) پ

  .موافقتنامه حل و فصل خواهد شد
  گذاران طرف متعاهد دیگر ـ حل و فصل اختالف میان یک طرف متعاهد و سرمایه9ماده

شده و   گذاری انجام ـ چنانچه اختالفی میان یک طرف متعاهد که در قلمرو آن سرمایه1
گذاری بروز کند، طرف  درباره یک سرمایهگذار یکی از طرفهای متعاهد  یک یا چند سرمایه

در ابتدا ) گذاران سرمایه(گذاری  گذاری انجام شده و سرمایه متعاهدی که در قلمرو آن سرمایه
  .صورت دوستانه از طریق مذاکره و مشاوره حل و فصل کنند خواهندکرد که اختالف را به تالش

گذار  انجام شده و  سرمایهگذاری  ـ چنانچه طرف متعاهدی که در قلمرو آن سرمایه2
نتوانند ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابالغ ادعا توسط یک طرف به طرف ) گذاران سرمایه(

  : گذار ارجاع شود به تواند به درخواست سرمایه دیگر به توافق برسند، اختالف می
  گذاری انجام شده، یا  الف ـ دادگاه صالح طرف متعاهدی که در قلمرو آن سرمایه

  :ک دیوان داوری موردی متشکل از سه عضو که به ترتیب زیر تشکیل شده باشدب ـ ی
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خواهد اختالف را به داوری ارجاع نماید باید یک داور را از طریق  طرف اختالفی که می
طرف دیگر باید ظرف مدت شصت روز از . ارسال یادداشت کتبی به طرف دیگر انتخاب نماید

اور را تعیین کند و داوران منصوب شده باید ظرف مدت تاریخ دریافت یادداشت مذکور یک د
چنانچه هر یک از طرفها نتوانند . شصت روز از تاریخ آخرین انتصاب، سرداور را تعیین نمایند

داور خود را ظرف مدت مذکور تعیین کنند یا داوران انتخاب شده در مورد سرداور به توافق 
المللی تجارت  المللی داوری اتاق بین یوان بینتواند از رئیس د نرسند، هر یک از طرفها می

  .بخواهد که حسب مورد داور طرف ممتنع یا سرداور را انتخاب نماید
در هر صورت، سرداور باید از بین اتباع کشوری انتخاب شود که با طرفهای اختالف 

  .دارای روابط سیاسی باشد
الملل سازمان ملل متحد  ـ داوری باید طبق قواعد داوری کمیسیون حقوق تجارت بین3

  .انجام پذیرد) آنسیترال(
ـ هـر اختالفی که ابتدا در دادگاههـای صالح طرف مـتعاهدی که در قلمرو آن 4
گذاری انجام شده است اقامه شود، تا زمانی که در دست رسیدگی است بدون توافق  سرمایه

هی به صدور حکم قطعی تواند به داوری ارجاع شود، و همچنین در صورتی که منت طرفها نمی
  .شود

 ـ هر اختالفی که به داوری ارجاع شود، از صالحیت دادگاههای داخلی مستثنی خواهد 5
له حکم داوری برای اجراء آن  با این وجود مفاد این بند مانع از آن نخواهد بود که محکوم. بود

  .به دادگاههای داخلی مراجعه کند
هر طرف . االجراء خواهد بود ف قطعی و الزم ـ تصمیمات دیوان برای طرفهای اختال6

  .متعاهد حکم داوری را بر طبق قانون داخلی خود اجراء خواهد نمود
گذاری خاص بین یک طرف متعاهد یا هر یک از  ـ هرگاه در یک قرارداد سرمایه7

گذار طرف متعاهد دیگر، حل و فصل اختالف در یک  مؤسسات وابسته به آن و یک سرمایه
موجب این  تواند به گذار نمی بینی شده باشد، سرمایه شده پیش المللی داوری شناخته ندادگاه بی

  .موافقتنامه درخواست حل وفصل اختالف نماید
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متعاهد یا مؤسسات  مورد توسط طرف الذکر حسب چه حکم داوری فوق به هرحال، چنان
 ماده درخواست حل وفصل تواند به موجب این گذار می وابسته به آن اجراء نشود، آنگاه سرمایه

  .اختالف نماید
  ـ حل وفصل اختالفات بین طرفهای متعاهد10ماده

ـ کلیه اختالفات میان طرفهای متعاهد در رابطه با تفسیر یا اجراء این موافقتنامه، ابتدا 1
در صورتی که اختالف ظرف مدت شش ماه از . باید از طریق مشاوره دوستانه حل وفصل شود

تواند، ضمن   از طریق مشاوره حل و فصل نشود، هر یک از طرفهای متعاهد میتاریخ ایجاد آن
ارسال اطالعیه به طرف دیگر، اختالف را به یک هیأت داوری سه نفره متشکل از دو داور 

  .منتخب طرفهای متعاهد و یک سرداور ارجاع نماید
ت روز از در صورت ارجاع اختالف به داوری، هر یک از طرفهای متعاهد ظرف مدت شص

تاریخ دریافت اطالعیه یک داور را انتخاب خواهد نمود و داوران منتخب طرفهای متعاهد ظرف 
چه هریک از  چنان. مدت شصت روز از تاریخ آخرین انتخاب سرداور را تعیین خواهند کرد

شده درخصوص  طرفهای متعاهد داور خود را انتخاب ننماید یا داورهای منتخب ظرف مدت یاد
المللی دادگستری  تواند از رئیس دیوان بین  توافق نکنند، هر یک از طرفهای متعاهد میسرداور

در هر . درخواست کند حسب مورد داوری را از سوی طرف ممتنع یا سرداور انتخاب نماید
صورت، سرداور باید تبعه کشوری باشد که در زمان داوری با طرفهای اختالف روابط سیاسی 

  .داشته باشد
المللی دادگستری، اگر رئیس دیوان  ورت انتصاب سرداور توسط دیوان بینـ در ص2

المللی دادگستری از انجام وظیفه مذکور معذور یا اگر او تبعه هر یک از طرفهای متعاهد  بین
المللی انجام خواهد شد، و اگر او نیز از  باشد، انتصاب توسط نایب رئیس دیوان دادگستری بین

ذور یا تبعه هر یک از طرفهای متعاهد باشد، انتصاب توسط عضو ارشد انجام وظیفه مذکور مع
  .المللی دادگستری که تبعه هیچ یک از طرفهای متعاهد نباشد انجام خواهد شد دیوان بین

اند، آئین و مکان  ـ دیوان با رعایت سایر مواردی که طرفهای متعاهد توافق نموده3
ان توافق درخصوص قواعد، قواعد داوری کمیسیون در صورت فقد. داوری را تعیین خواهد نمود
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تصمیمات دیوان . قواعد حاکم خواهد بود) آنسیترال(الملل سازمان ملل متحد  حقوق تجارت بین
  .آور خواهد بود برای طرفهای متعاهد الزام

  ـ تداوم موافقتنامه در صورت اختالف11ماده
نظر از  ن طرفهای متعاهد و صرفاین موافقتنامه در صورت بروز اختالفات از هر نوع بی

وجود یا عدم وجود روابط سیاسی یا هر نوع نمایندگی بین کشورهای مربوط همچنان مجری 
  .خواهد بود
  االجراء شدن ـ الزم12ماده

این موافقتنامه دو ماه پس از تودیع چهارمین سند تصویب به اجراء در خواهد آمد و در 
آن بپیوندند یک ماه پس از تاریخ تودیع سند مورد هر کشور جدیدی که ممکن است به 

  .االجراء خواهد شد تصویب آن الزم
  ـ اصالح13ماده

. تواند به درخواست هر یک از طرفهای متعاهد انجام پذیرد هرگونه اقدام برای اصالح می
  .تواند با اجماع طرفهای متعاهد اصالح شود در هر صورت، این موافقتنامه تنها می

  ـ مشورت14ماده
نمایند که بنا به درخواست هر طرف متعاهد درخصوص هر   طـرفهای متعاهد موافقت می

گذاریهای مشمـول این موافقتنامه یا موضـوعاتی که به نـحوی بر  موضـوع مرتبط با سرمایه
  .اجراء این موافقتنامه تأثیر دارند با یکدیگر مشورت نمایند

  گیری از عضویت  ـ کناره15ماده
توانند پس  طرفهای متعاهد می. االجراء خواهد بود ه برای مدت نامحدود الزماین موافقتنام

االجراء شدن موافقتنامه نسبت به کشور مربوط، با ارسال  از گذشت مدت پنج سال از الزم
گیری نمایند مشروط به این که  اطالعیه کتبی به دبیرکل از عضویت در این موافقتنامه کناره

در هر . ل از گذشت مدت یک سال از تاریخ اطالعیه معتبر نشودگیری از عضویت قب کناره
االجراء بودن آن انجام  گذاریهایی که در زمان الزم صورت، مفاد موافقتنامه نسبت به سرمایه
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االجراء خواهد  گیری از عضویت الزم شده است برای یک دوره اضافی ده ساله از تاریخ کناره
  .بود

  گذاری ی دوجانبه سرمایهها ـ اعمال موافقتنامه16ماده
های دوجانبه تشویق و  در صورت هرگونه تعارض بین مفاد این موافقتنامه و موافقتنامه

 گذاری مایهسر دوجانبه های موافقتنامه بین طرفهای متعاهد مفاد گذاری سرمایهحمایت متقابل از 
  .حاکم خواهد بود

  ـ مقررات متفرقه17ماده 
با در نظر گرفتن قید تحدید تعهد به امضاء برسد و قیود تواند  ـ این موافقتنامه نمی1

  .تحدید تعهد به هنگام تصویب پذیرفته نخواهد شد
ـ این موافقتنامه نزد دبیر کل تودیع خواهد شد و دبیر کل سریعاً رونوشت مصدق آن را 2

  .برای هر طرف متعاهد ارسال خواهد نمود
کل تودیع خواهد نمود و دبیرکل سریعاً  ـ هرطرف متعاهد سند تصویب خود را نزد دبیر3

  .هرطرف متعاهد را از این تودیع مطلع خواهد نمود
در تأیید مراتب فوق، امضاءکنندگان زیر که از طرف دولتهای متبوع خود به طور مقتضی 

  .اند باشند، این موافقتنامه را امضاء نموده دارای اختیار می
 هجری 1384 تیرماه 16( میالدی 2005ژوئن  7این موافقتنامه در استانبول در تاریخ 

در دو نسخه به زبانهای انگلیسی و روسی که نزد دبیرکل دبیرخانه اکو تودیع گردیده ) شمسی
در صورت اختالف بین متون انگلیسی و روسی، متن انگلیسی مالک خواهد . تنظیم شده است

  .ارسال خواهد نمودامین اسناد رونوشت مصدق آن را برای همه طرفهای متعاهد . بود
  

  از طرف جمهوری اسالمی افغانستان 
  از طرف جمهوری آذربایجان

  از طرف جمهوری اسالمی ایران
  از طرف جمهوری قزاقستان



 27 /قوانین مصوب مجلس شورای اسالمی: بخش اول
 

 

  از طرف جمهوری قرقیزستان
  از طرف جمهوری اسالمی پاکستان

  از طرف جمهوری تاجیکستان
  از طرف جمهوری ترکیه

  از طرف ترکمنستان
  کستاناز طرف جمهوری ازب

  
  پروتکل

  )9(ماده ) 7(اصالحیه بند 
  گذاری بین دولتهای عضو اکو موافقتنامه تشویق و حمایت از سرمایه

 2007 آوریل 5ـ 7 ـ دومین اجالس وزراء امور اقتصادی و دارایی اکو که در تاریخ 1
در آنتالیای ترکیه برگزار گردید، اصالحیه )  هجری شمسی1386 فروردین 16ـ 18(میالدی 

گذاری بین دولتهای  موافقتنامه تشویق و حمایت از سرمایه) 9(ماده ) 7(یر را در خصوص بند ز
  :عضو تصویب نمود

گذاری خاص بین یک طرف متعاهد یا هریک از مؤسسات  هرگاه در یک قرارداد سرمایه«
 المللی داوری گذار طرف متعاهد دیگر، حل و فصل اختالف در یک دادگاه بین آن و یک سرمایه
تواند به ساز و کار حل و فصل اختالف به  گذار نمی بینی شده باشد، سرمایه شناخته شده پیش

  .موجب این موافقتنامه استناد نماید
تواند به موجب مفاد این موافقتنامه نسبت به اجراء حکم،  گذار نمی دولت متبوع سرمایه

کم را ظرف مدت دو ماه از مداخله نماید، مگر آن که طرف متعاهد میزبان یا مؤسسات آن، ح
  ».تاریخ صدور حکم، اجراء ننموده باشند

ماده ) 2(ـ این پروتکل به سند اصلی که نزد دبیرخانه اکو تودیع شده است طبق بند 2
  .این موافقتنامه پیوست خواهد شد و جزء الینفک آن تلقی خواهد شد) 17(
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 1386 فروردین 18( میالدی 2007 آوریل 7ـ این پروتکل در آنتالیای ترکیه در تاریخ 3
در صورت اختالف . است شده در دو نسخه به زبانهای انگلیسی و روسی تنظیم) هجری شمسی

های مصدق را  امین اسناد نسخه. بین متون انگلیسی و روسی، متن انگلیسی مالک خواهد بود
  .طرفهای متعاهد ارسال خواهد نمودبرای همه  

  ناز طرف جمهوری اسالمی افغانستا
  از طرف جمهوری آذربایجان

  از طرف جمهوری اسالمی ایران
  از طرف جمهوری قزاقستان
  از طرف جمهوری قرقیزستان

  از طرف جمهوری اسالمی پاکستان
  از طرف جمهوری تاجیکستان

  از طرف جمهوری ترکیه
  از طرف ترکمنستان

  از طرف جمهوری ازبکستان
وافقتنامه، مشتمل بر یک مقدمه و قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن م

ماه یکهزار و  هفده ماده و پروتکل اصالحی در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ شانزدهم بهمن
 از سوی 21/9/1388سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسالمی تصویب و در تاریخ 
  .مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد

  )26/10/1388 مورخ 18899ۀ رسمی شمارۀ نقل از روزنام(
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 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجراء سیاستهای کلی اصل  .5
 چهل و چهارم قانون اساسی 

ـ اصـطالحات و عـباراتی که در این قانون به کـار رفته است دارای معانی زیر 1ماده
  :باشد می

اوراق بهادار متحدالشکلی است که توسط صندوق گذاری؛  الف ـ گواهی سرمایه
گذاری اشخاص در صندوق با درج مشخصات صندوق و  گذاری منتشر و در ازاء سرمایه سرمایه
  .شود گذاری به آنها ارائه می گذار و مبلغ سرمایه سرمایه

ب ـ سهام شناور آزاد؛ بخشی از سهام شرکت است که دارندگان آن همواره آمادۀ عرضه 
باشند و قصد ندارند با حفظ آن قسمت از سهام، در مدیریت شرکت  ش آن سهام میو فرو

  .مشارکت نمایند
بازار اوراق بهادار « سازمانی است که به موجب قانون : ج ـ سازمان بورس و اوراق بهادار

نامیده » سازمان« است و در این قانون  شده   تشکیل1/9/1384مصوب» ایران اسالمی جمهوری
  .شود می

د ـ نهاد واسط؛ یکی از نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی 
تواند با انجام معامالت موضوع عقوداسالمی نسبت به تأمین مالی از طریق  ایران است که می

  .انتشار اوراق بهادار اقدام نماید
ز انتشار گواهی گذاری، نهاد مالی است که منابع مالی حاصل ا هـ ـ صندوق سرمایه

  .کند گذاری می گذاری را در موضوع فعالیت مصوب خود سرمایه سرمایه
ـ سازمان ثبت اسناد و امالک کشور موظف است صرفاً با مجوز سازمان، 2ماده

بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی «قانون ) 1(مادۀ ) 20(و ) 19(صندوقهای موضوع بندهای 
ساماندهی و «قانون ) 14(ماده ) 1(ری مشترک موضوع بند گذا و صندوقهای سرمایه» ایران

 و سایر صندوقهایی را که به موجب 25/2/1387مصوب » حمایت از تولید و عرضه مسکن
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شوند، ثبت  مقررات قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران نهاد مالی محسوب می
  .باشند میاین صندوقها از تاریخ ثبت دارای شخصیت حقوقی . نماید

نام  گذاری با ، گواهی سرمایه)2(گذاری در صندوقهای موضوع ماده  ـ در ازاء سرمایه3ماده
گذاری  گذاران در این صنـدوقها محدود به میزان مبلغ سرمایه مـسؤولیت سرمایه. شود صادر می
  .آنها است
 ضوابط طبق) 2(ـ تأسیس، ثبت، فعالیت، انحالل و تصفیه صندوقهای موضوع ماده 4ماده

  :زیر خواهدبود
الف ـ مدت فعالیت این صندوقها باید متناسب با نوع فعالیت صندوق در اساسنامه قید 

  .شود
گذاری پنج میلیارد  ب ـ حداقل سرمایه الزم برای تشکیل صندوقهای سرمایه

تواند حداقل سرمایۀ  شورای عالی بورس و اوراق بهادار می. باشد ریال می) 5,000,000,000(
  .گذاری را با درنظرگرفتن تغییرات نرخ تورم افزایش دهد م برای تشکیل صندوقهای سرمایهالز

ج ـ متغیّر یا ثابت بودن سرمایه و همچنین قابلیت و نحوه نقل و انتقال گواهی 
گذاری صندوقها از طریق صدور و ابطال و یا خرید و فروش باید در اساسنامۀ صندوق  سرمایه
  .قید شود

شود باید حداقل یک رکن  بینی  می ه موجب ترتیباتی که در اساسنامه پیشد ـ صندوق ب
  .حسابرس داشته باشد /اداره کننده و یک رکن ناظر به عنوان بازرس

هـ ـ وظایف، اختیارات و مسؤولیتهای ارکان مذکور و سایر ارکان از قبیل ضامن بر عهدۀ 
حدود .  قبول سمت نماینداشخاص حقوقی واجد شرایطی خواهدبود که باید در صندوق

توان  کننده را می رکن اداره. شود مسؤولیت و اختیارات هر یک از ارکان در اساسنامه تعیین می
  .از بین اشخاص حقیقی واجد شرایط تعیین کرد

و ـ نحوۀ تصفیه صندوق در پایان مدت فعالیت و یا انحالل آن به موجب شرایط مندرج 
باشد مگر این که شرایط الزم برای ادارۀ  مدیرتصفیه نیز میدر اساسنامه بوده و مدیرصندوق 

  .صندوق را از دست بدهد
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  .باشد گذاری طبق اساسنامۀ آنها می  ادارۀ صندوقهای سرمایه
و ) 2(گذاری در صندوقهای موضوع ماده   ـ هرگونه اختالف ناشی از سرمایه5ه ماد

بازار اوراق بهادار «اوری موضوع قانون فعالیت آنها و نیز اختالف بین ارکان صندوق در هیأت د
  .شود رسیدگی می» جمهوری اسالمی ایران

 و اصالحات بعدی آن 3/12/1366قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ) 143( ـ ماده 6ماده
و ) 1(های  به عنوان تبصره) 3(و ) 2(های  آن حذف و تبصره) 1(به شرح زیر اصالح، تبصرۀ 

  :ابقاء گردید) 2(
از مالیات بردرآمد حاصل از فروش کاالهایی که در %) 10(معادل ده درصد ـ 143ماده

از مالیات بردرآمد %) 10(رسد و ده درصد  های کاالیی پذیرفته شده و به فروش می بورس
شود و پنج  شرکتهایی که سهام آنها برای معامله در بورسهای داخلی یا خارجی پذیرفته می

کتهایی که سهام آنها برای معامله در بازار خارج از بورس از مالیات بردرآمد شر%) 5(درصد 
شود، از سال پذیرش تا سالی که از فهرست شرکتهای پذیرفته  داخلی یا خارجی پذیرفته می

شرکتهایی که . شود اند با تأیید سازمان بخشوده می شده در این بورسها یا بازارها حذف نشده
ی یا خارجی یا بازارهای خارج از بورس داخلی یا سهام آنها برای معامله در بورسهای داخل

خارجی پذیرفته شود در صورتی که در پایان دوره مالی به تأیید سازمان حداقل بیست درصد 
سهام شناور آزاد داشته باشند معادل دو برابر معافیتهای فوق از بخشودگی مالیاتی %) 20(

  .شوند برخوردار می
مکرر و چهار تبصره ذیل آن به قانون مالیاتهای ) 143(ـ متن زیر به عنوان مادۀ 7ماده

  شود؛  الحاق می1366مستقیم مصوب 
مکرر ـ از هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکتها اعم از ایرانی و 143ماده

خارجی در بورسها یا بازارهای خارج از بورس دارای مجوز، مالیات مقطوعی به میزان نیم 
ش سهام و حق تقدم سهام وصول خواهدشد و از این بابت وجه ارزش فرو%) 5/0(درصد 

دیگری به عنوان مالیات بردرآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام و مالیات بر ارزش 
  .افزوده خرید و فروش مطالبه نخواهدشد
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کارگزاران بورسها و بازارهای خارج از بورس مکلفند مالیات یادشده را به هنگام هر انتقال 
دهنده وصول و به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند  انتقالاز 

و ظرف ده روز از تاریخ انتقال، رسید آن را به همراه فهرستی حاوی تعداد و مبلغ فروش سهام 
  .و حق تقدم مورد انتقال به اداره امور مالیاتی محل ارسال کنند

گذاری در چارچوب این قانون و تمامی   سرمایهـ تمامی درآمدهای صندوق1تبصره
قانون بازار اوراق ) 1(ماده ) 24(گذاری در اوراق بهادار موضوع بند  درآمدهای حاصل از سرمایه

 و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا 1384بهادار جمهوری اسالمی ایران مصوب 
 مالیات بردرآمد و مالیات بر ارزش افزوده درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت

باشد و از بابت نقل و انتقال    معاف می2/3/1387موضوع قانون مالیات برارزش افزوده مصوب 
  .آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار یادشده مالیاتی مطالبه نخواهد شد

این ماده ) 1(ـ سود و کارمزد پرداختی یا تخصیصی اوراق بهادار موضوع تبصره 2تبصره
گذاری صندوقها، مشروط  الشرکه شرکتها و سود گواهیهای سرمایه به استثناء سود سهام و سهم

های قابل قبول برای تشخیص درآمد  به ثبت اوراق بهادار یادشده نزد سازمان جزء هزینه
  .شود مشمول مالیات ناشر این اوراق بهادار محسوب می

ا حقوقی مقیم ایران که سهامدار شرکت ـ در صورتی که هر شخص حقیقی ی3تبصره
شده در بورس یا بازار خارج از بورس، سهام یا حق تقدم خود را در بورسها یا بازارهای  پذیرفته

  .شد گونه مالیاتی در ایران دریافت نخواهد خارج از بورس خارجی بفروشد، از این بابت هیچ
 اقتصادی دیگری خارج از گذاری مجاز به هیچ گونه فعالیت ـ صندوق سرمایه4تبصره

  .باشد مجوزهای صادره از سوی سازمان نمی
   عبارت 27/11/1380قانون مالیاتهای مستقیم اصالحی ) 104( ـ در مادۀ 8ماده

بورسها، بازارهای خارج از بورس و کارمزد معامالت و تسویه اوراق بهادار و کاال در بورسها و «
حمل و «قبل از عبارت » قرارداد« و کلمۀ » بانکها« قبل از کلمۀ » بازارهای خارج از بورس

  .شود اضافه می» نقل
  :گردد قانون مالیات بر ارزش افزوده به شرح زیر اصالح می) 12(ماده ) 11(ـ بند 9ماده
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ـ خدمات بانکی و اعتباری بانکها، مؤسسات و تعاونیهای اعتباری و صندوقهای 11
 اوراق بهادار و کاال در بورسها و بازارهای خارج الحسنه مجاز و خدمات معامالت و تسویه قرض

  .از بورس
ـ معامالت کاال و اوراق بهادار در بورسهای کاالیی و کلیه فعالیتهای اشخاص در 10ماده

آنها مشمول احکام مندرج در فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران بوده 
همان قانون تحت پیگرد قرار ) 52(ور با رعایت مادۀ و مرتکبان جرائم مندرج در ذیل فصل مذک

  .خواهند گرفت
ـ نهاد واسط از پرداخت هرگونه مالیات و عوارض نقل و انتقال و مالیات بردرآمد 11 ماده

گیرد  آن دسته از داراییهایی که تأمین مالی آن از طریق انتشار اوراق بهادار به عموم صورت می
امات تأمین مالی که از طریق انتشار اوراق بهادار توسط این وجوه حاصل از اقد. معاف است

گیرد، باید در حساب خاصی متمرکز شود و هرگونه برداشت از این  گونه نهادها صورت می
دستورالعمل مربوط به فعالیت نهادهای . حساب باید تحت نظارت و با تأیید سازمان انجام گیرد

 به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار واسط ظرف مدت سه ماه به پیشنهاد سازمان
  .خواهد رسید
ـ درآمد حاصل از فروش دارایی به نهاد واسط برای تأمین مالی از طریق عرضۀ 12ماده

گونه مالیات و عوارضی  عمومی اوراق بهادار معاف از مالیات است و به نقل و انتقال آن هیچ
 ارزش دارایی در خرید مجدد همان دارایی هزینۀ استهالک ناشی از افزایش. گیرد تعلق نمی

  .های قابل قبول مالیاتی نخواهد بود توسط فروشنده به هر نحوی که باشد جزء هزینه
ـ مدیران نهادهای مالی، ناشران اوراق بهادار و تشکلهای خود انتظام شامل اعضاء 13ماده

ای  و از صالحیت حرفههیأت مدیره و مدیرعامل باید فاقد محکومیت قطعی کیفری مؤثر بوده 
ای نامبردگان، مرجع  در صورت فقدان یا سلب صالحیت حرفه. الزم برخوردار باشند

کننده موظف است از انتخاب آنان به سمتهای یادشده خودداری نموده و یا مدیران  انتخاب
ای مدیران مذکور  شرایط و معیارهای صالحیت حرفه. انتخاب شده را از آن سمت برکنار نماید

صرفاً از حیث تحصیالت و سوابق تجربی مرتبط و همچنین نحوۀ سلب صالحیت آنها توسط 
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ای خواهدبود که به پیشنهاد شورای عالی بورس و اوراق بهادار به   نامه سازمان، به موجب آئین
  .رسد تصویب هیأت وزیران می

ز اشخاصی که ـ ناشران اوراق بهادار، نهادهای مالی و تشکلهای خود انتظام و نی14ماده
شوند، در صورت نقض قوانین و مقررات مربوط به فعالیت هر  به عنوان مدیران آنها انتخاب می

و ) 7(یک از آنها متخلف محسوب شده و سازمان عالوه بر اقدامات انضباطی مندرج در مواد 
دی از تواند نسبت به اخذ جریمۀ نق قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران می) 35(

ریال اقدام و به ) 1,000,000,000(ریال تا یک میلیارد ) 10,000,000(متخلفین از ده میلیون 
نامۀ مربوط به تعیین میزان جرایم نقدی متناسب با عمل ارتکابی  آئین. حساب خزانه واریز نماید

ب هیأت های اموراقتصادی و دارایی و دادگستری تهیه و به تصوی به پیشنهاد مشترک وزارتخانه
  .رسد وزیران می
ـ مبالغ جزای نقدی هر سه سال یک بار متناسب با رشد شاخص بهای کاالها و 1تبصره

شود  خدمات مصرفی که توسط بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران به طور رسمی اعالم می
  .شود با پیشنهاد شورای عالی بورس و اوراق بهادار و تصویب هیأت وزیران تعدیل می

االجراء بوده و از طریق دوایر اجراء ثبت و  ها الزم آراء صادره درخصوص جریمهـ 2تبصره
  .اجراء احکام دادگاهها قابل وصول است

تواند گزارش سازمان درخصوص وقوع جرائمی که آن سازمان به  ـ قوه قضائیه می3تبصره
ایران نسبت به قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ) 52(عنوان شاکی و در اجرای مادۀ 

نماید را در حکم گزارش ضابطان دادگستری  صالح قضائی اقدام می طرح شکایت در مراجع ذی
کارکنان سازمان در اجرای دستورات قضائی مربوط به جرائم مذکور کلیه اختیارات . تلقی نماید

بیان دادرسی کیفری تصریح یا  و مسؤولیتهایی را که برای ضابطان دادگستری در قانون آئین
کارکنان مرتبط با معرفی رئیس سازمان و حکم دادستان تعیین . باشند شده است دارا می

  .شوند می
ـ در صورتی که اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار یا بازار خارج از 15ماده

ب، شود متضمن سود مصو بورس و یا اوراق بهادار مبتنی بر کاال که در بورس کاال پذیرفته می



 35 /قوانین مصوب مجلس شورای اسالمی: بخش اول
 

 

سررسید شده یا تضمین شده باشد، باید به موقع و در چهارچوب مقررات، توزیع و پرداخت 
در صورت خودداری ناشران و شکایت صاحبان اوراق بهادار یا سازمان، موضوع در هیأت . شود

داوری قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران طرح و آراء صادره در این خصوص از 
  . احکام دادگاهها قابل اجراء استطریق اجراء
ـ در صورت درخواست سازمان، کلیه اشخاص تحت نظارت از قبیل ناشران، 16ماده

نهادهای مالی و تشکلهای خود انتظام موظفند اسناد، مدارک، اطالعات و گزارشهای موردنیاز 
ند نسبت به ارائه توا سازمان می. برای انجام وظایف و مسؤولیتهای قانونی سازمان را ارائه کنند

صالح داخلی و یا  اطالعات، اسناد، مدارک و گزارشهای مذکور به مراجع و نهادهی ذی
مدیران . المللی با موافقت دادستان کل در چهارچوب صالحیتهای قانونی آنها اقدام نماید بین

اشخاص حقوقی تحت نظارت در صورت خودداری از انجام موارد فوق به مجازات مندرج در 
  .شوند قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران محکوم می) 49(ر ماده صد

ـ در صورتی که ارائه دهندۀ اطالعات، اسناد، مدارک و گزارش اعالم نماید که 1تبصره
مدیره  موارد ارائه شده جزء اسرار تجاری وی محسوب و غیرقابل انتشار است، موضوع در هیأت

خصوص موضوع،  مدیره سازمان در  تصمیم هیأت. شود  میگیری سازمان مطرح و تصمیم
  .بود االتباع و مبنای اقدام خواهد الزم

شود و در صورت افشاء آن، سازمان مسؤول   ـ اسرار تجاری محرمانه تلقی می2تبصره
که  باشد مشروط براین دهندۀ اسناد، مدارک و اطالعات می جبران ضرر و زیان واردشده به ارائه

  .ار تجاری توسط سازمان و در غیر موارد قانونی صورت گرفته باشدافشاء اسر
ـ دولت، شرکتهای دولتی و شهرداریها از شمول تکالیف مربوط به ناشران اوراق 3تبصره

  .این قانون مستثنی هستند) 16(و ) 15(، )14(، )13(بهادار موضوع مواد 
االیی که با رعایت های ک ـ خرید و فروش کاالهای پذیرفته شده در بورس17ماده

ها، سازمانها، نهادها  گیرند توسط وزارتخانه مقررات حاکم بر آن بورسها مورد داد و ستد قرار می
و دستگاههای دولتی و عمومی و دستگاههای اجرائی نیاز به برگزاری مناقصه یا مزایده و 

  .تشریفات مربوط به آنها ندارد
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گذاری خارج   در بورس را از نظام قیمتـ دولت مکلف است کاالی پذیرفته شده18ماده
  .نماید

  .تبصره ـ دارو از شمول این ماده مستثنی است
قانون فوق مشتمل بر هجده ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 
بیست و پنجم آذرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسالمی تصویب و در 

  .ید شورای نگهبان رسید به تأی16/10/1388تاریخ 
  )29/10/1388 مورخ 18902نقل از روزنامۀ شمارۀ (
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نامه اجرائی الیحه قانونی استقالل کانون وکالی دادگستری مصوب  تمدید توقف اجرای آئین
27/3/1388 1    

  یوالمسلمین جناب آقای رازین االسالم حجت
  معاون محترم حقوقی قوه قضائیه

، ریاست محترم قوه قضائیه با تمدید توقف 30/4/1388 ـ 130/88/1پیرو نامه شماره 
 27/3/1388نامه اجرائی الیحه قانونی استقالل کانون وکالی دادگستری مصوب  اجرای آئین

  .از تاریخ انقضاء به مدت شش ماه دیگر موافقت فرمودند
  .گردد  جهت اقدام الزم ابالغ میلذا بدینوسیله مراتب

  یف علی خل–رئیس حوزه ریاست قوۀ قضائیه 
  

 )22/10/1388 مورخ 18896نقل از روزنامۀ رسمی شمارۀ (

                                                 
  . آمده است79، مبحث سوم، صفحه 1388متن مربوط به توقف اجرای آیین نامه مذکور در ویژه نامۀ قوانین و مقررات تیرماه .  1





 

  
  
  

  
  

  
ی ضا تائات  ی١ا ور یات   ٢ و 

ع -١ ی از  ون  ن  دو ون و  وزش روحا ر آ ی د ضا تائات  ظام ا ا ید    ق
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  :ئاتاستفتا: الف 
  حکم جنایت منجر به فوت به طور اتفاقی  : 7061استفتاء  .1

  : پرسش
 به منجر غالباً که (کند وارد یگرید اعضای بر ضربه یک با را جنایتی عمداً جانی اگر

 جنایت این چندی از پس اتفاقاً لکن) است اطراف قصاص مستحق فقط و شود نمی مرگ
 پرداخت به محکوم اطراف قصاص بر عالوه جانی آیا شود، علیه مجنی مرگ به منجر عمدی

  شود؟ می نیز نفس دیه
  

  :پاسخ
    )ره(بهجت تقی محمد العظمی اهللا آیت
 مصالحه نفس دیه بر احتیاطاً کرده فوت علیه مجنی بعداً و شده جاری فطر قصاص اگر

  .شود مصالحه الدیتین اعظم بر نشده، جاری قصاص اگر و کنند
 )21/10/1387(  

  جعفر سبحانی العظمی اهللا آیت
  . العالم واهللا نفس دیه پرداخت به محکوم

  )ق .هـ 1429 الحرام الحجه ذی 3(
   صافی گلپایگانیی لطف اهللامآیت اهللا العظ

 ادا نفس دیه باید فقط ندارد قصاص بشود علیه مجنی فوت موجب اتفاقاً عضو قطع اگر
  . العالم واهللا شود

  )ق .هـ1429 الحرام محرم 5(
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  آیت اهللا العظمی ناصر مکارم شیرازی
. دارد نفس دیه فقط سؤال فرض در شود مرگ به منتهی جنایت آن که صورتی در
  .یدباش موفق همیشه

)30/8/1387(  
  

  آیت اهللا العظمی سید عبدالکریم موسوی اردبیلی
 و بپردازد را نفس دیه تمام باید جانی است، مرده سرایت سبب به علیه، مجنی اگر
  .شود نمی عضو قصاص

)26/2/1388(  
  

  حکم قتل مسلمان مهدور الدم: 7062استفتاء  .2
  : پرسش

 قتل به را آن مانند یا مرتد محصن، نیزا محارب، الئط، النبی، ساب مسلمانی، غیر اگر
 مسلمان که آن واسطه به یا شود می قصاص مسلمان غیر آیا باشد، مسلمان مقتول و برساند
  است؟ منتفی مسلمان غیر قصاص بوده القتل واجب

  
  :پاسخ
  )ره(بهجت تقی محمد العظمی اهللا آیت

  .بعید نیست که امر آن راجع به حاکم شرع باشد
)21/10/1387(  

  جعفر سبحانی العظمی اهللا آیت
  . العالم واهللا است الدم محقون ذمی به نسبت مقتول این زیرا شود می قصاص

  )ق .هـ 1429 الحرام الحجه ذی 3(
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  لطف اهللا صافی گلپایگانی العظمی اهللا آیت
 شود نمی قصاص باشد مسلمان غیر ولو قاتل است مهدورالدم مقتول که سؤال فرض در

  . العالم واهللا نماید تعزیر را او الشرایط جامع شرع اکمح است ممکن بلی
  )ق .هـ 1429 الحرام محرم 5(

  ناصر مکارم شیرازی العظمی اهللا آیت
  .همیشه موفق باشید. شودآری قصاص می

)30/8/1387(  
  

  دبیلیرسید عبدالکریم موسوی ا العظمی اهللا آیت
قی نداشته و باید دیه ظاهر این است، که قصاص منتفی است ولکن مرتکب چنین ح

  .پرداخت کند
)26/2/1388(  

  
  ا. م .  ق630حکم قتل نابالغ مرتکب جرم ماده : 7068استفتاء  .3

  :پرسش
 زنای دادگاه در و برساند قتل به را وی و ببیند زنا حال در را خود نابالغ همسر مردی، اگر
 به ـ شرعاً زانیه که آن سبب به یا است ساقط او از قصاص و دیه آیا کند، ثابت را خود همسر
 قصاص به محکوم او قتل سبب به شوهر نبوده، مهدورالدم ـ لذا و نبوده مکلف بلوغ عدم سبب
  شود؟ می

 در و بکشد را زانی حال آن در و کند می زنا همسرش با که ببیند را نابالغی مردی، اگر . 2
 ـ شرعاً زانی که آن سبب به ای است ساقط او از قصاص و دیه آیا کند، ثابت را او زنای دادگاه

 قصاص به محکوم شوهر نبوده، مهدورالدم ـ لذا و است نبوده مکلف بلوغ عدم سبب به
  شود؟ می
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  :پاسخ
  )ره(محمد تقی بهجت  العظمی اهللا آیت

  .احتیاطاً صلح بر دیه شود در هر دو مورد، چون قتل به شبهه بوده
)21/10/1387(  

  جعفر سبحانی العظمی اهللا آیت
 او تواند می ببیند، دیگری با نزدیکی حال در را خود همسر اگر مرد که شرعی حکم . 1  

 تکلیف و است نابالغ همسر مسأله فرض در و باشد مکلف که است همسری به مربوط بکشد را
  .بود خواهد قصاص یا دیه به محکوم شوهر طبعاً ندارد

  . العالم واهللا ندارد ار او کشتن حق یعنی شد روشن قبل مسأله در آن حکم . 2
  )ق .هـ 1429 الحرام الحجه ذی 3(

  آیت اهللا العظمی ناصر مکارم شیرازی
 مقتول اولیای قصاص فرض در را دیه فاضل و است ثابت قصاص سؤال فرض در . 1  
  .بپردازند
  .باشید موفق همیشه. است ثابت قصاص . 2

)30/8/1387(  
  یدبیلآیت اهللا العظمی سید عبدالکریم موسوی ار

 حق که باشد داشته اطمینان و اعتقاد که آن مگر شود می قصاص قاتل مورد دو هر در
  .کند پرداخت دیه باید فرض این در که نشود شناخته مقصر اعتقاد این حصول در و دارد قتل

)26/2/1388(  
  

  
  

   اسناد تجاری و سهام طال،حکم وقف پول، : 7153استفتاء  .4
  :پرسش

  است؟ جایز بهادار و تجاری اداسن پول، وقف آیا . 1
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 بانک در پول این از که صورت این به کند وقف را پول مبلغی واقف که صورتی در . 2
 کند کار آن با که گیرد قرار هایی شرکت اختیار در یا و شود استفاده مدت بلند سپرده صورت به
 که شود وقف نهالحس قرض عنوان به مبلغی یا و شود مصرف خیر و برّ راه در حاصل سود و

  است؟ جایز وقفی چنین این آیا برگردانند، مدتی از بعد و گرفته وام افراد
 عین (گیرند می گرو عنوان به را طال از شده ساخته زیورآالت و سکه ها بانک از برخی . 3

 این است جایز آیا پردازند، می وام عنوان به را مبلغی آن ازای در و) شود می نگهداری طال آن
  شود؟ وقف صورت این به استفاده برای زیورآالت و سکه

  است؟ جایز اعتباری و مالی مؤسسات و ها آن سهام و تجاری های شرکت وقف آیا . 4
  

  :پاسخ
  سید علی سیستانی العظمی اهللا آیت

  .نیست جایز . 1
 وصیت موارد در مزبور مبلغ باید کرده وصیت را آن اگر ولکن ندارد را وقف حکم . 2
  .شود صرف

  .نیست جایز . 3
  .باشد منفعت دارای و باشد اعیان از باید موقوفه . 4

 )1/2/1388(  
  ناصر مکارم شیرازی العظمی اهللا آیت

 باقی آن عین که چه آن وقف اما دارد اشکال بهادار و تجاری اسناد پول، وقف . 2 و 1
  .ندارد اشکال) آن امثال و اتومبیل و خانه مانند (کرد استفاده توان می آن منافع از و ماند می

    .ندارد اشکالی . 3
  .باشید موفق همیشه. ندارد اشکالی . 4

)17/09/1387(  
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  اردبیلی موسوی عبدالکریم سید العظمی اهللا آیت
 باقی موقوفه عین و شود می استفاده نمائات و منافع از وقف در که این به توجه با . 1 

 است، اندک بسیار انتقال و نقل بدون منافع پول مورد در و نیست انتقال و نقل قابل و ماند می
 و کرد تملیک ای خیریه مؤسسه مثل جهتی به را پول شود می ولی نیست، صحیح پول وقف لذا
 آن وقف گیرد، قرار استفاده مورد عین، حفظ وجود با که باشد، داشته عقالیی منفعت سکه اگر

  .ندارد اشکال
  .است وقف قابل آن سهام و تجاری شرکت . 4

)1/02/1388(  

  » کشندهاًنوعکار «تبیین  : 7164استفتاء  .5
  :پرسش

 قتل که شود می موجب قتل، قصد بدون حتی که جانی، کار بودن کشنده غالباً از مراد
  چیست؟ باشد، عمد

 اگر لذا و شود قتل به منجر درصد پنجاه باالی احتمال به کار آن که است آن مراد آیا
 یک کسی اگر مثال برای نباشد؛ عمد شد، قتل به منجر و بود درصد پنجاه از کمتر احتمال این

 که این احتمال کند، شلیک گناهی بی مغز به و دهد چرخ را آن داده قرار تیر هفت در گلوله
 را علیه مجنی مغز و شد شلیک گلوله و کرد شلیک اگر لذا است هفتم یک شود شلیک گلوله

 را یکی شربت لیوان پنج بین از کسی اگر مثالً یا شود؟ نمی محسوب عمد قتل آیا کرد متالشی
 برای یا خود شانس امتحان برای فقط و باشد داشته قتل قصد که آن بدون ـ کند مسموم عمداً
 و اتفاقاً علیه مجنی و کند تعارف گناهی بی به را مذکور لیوان پنج ـ دیگران و خود تفریح

 بود، نخواهد عمد مذکور قتل آیا  بمیرد، و بنوشد و داشتهبر را مسموم لیوان جا همه از خبر بی
  است؟ درصد پنجاه از کمتر که است بوده پنجم یک جا این در جنایت تحقق احتمال چون

 به است، دیگری دادن قرار قتل معرض در همان کار، بودن کشنده غالباً از مراد یا
 را وی و کنند نمی گذشت عملی چنین فاعل از و کرده شدید مذمت را آن عقالء که مقداری
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 ـ باشد آن از کمتر یا درصد سی مقدار به معرضیت این اگر حتی کنند می محسوب عمدی قاتل
 جبران محتمل قوت و اهمیت زیرا ـ نباشد عقالء اعتنای و توجه مورد که پایین قدر آن نه البته

 وضوح و تفصیل به را ودخ شریف نظر لطفاً است، دیگری چیز مراد یا کند می را احتمال ضعف
  فرمایید؟ بیان

  
  :پاسخ
  شیرازی مکارم ناصر العظمی اهللا آیت
  .باشید موفق همیشه. شود می قتل موجب غالباً وسیله آن که است آن معیار

)11/10/1387(  
  اردبیلی موسوی عبدالکریم سید العظمی اهللا آیت
 به عمدی استناد ءعقال پیش فوت که نحوی به فعل قصد با دادن قرار مرگ معرض در
 مورد در و است جاری آن احکام و است مالک عمدی قتل تحقق برای باشد داشته مرتکب
  .دارد وجود مذکور مالک عقالء نزد در جانب این نظر به ها مثال

)26/02/1388(  
 

   عمدی موجب قصاص و دیهتنصاب اقرار در جنای : 7167استفتاء  .6
   :پرسش

 نیز اقرار بار یک با یا است الزم اقرار بار دو عضو بر عمدی جنایت یا عمد قتل در آیا . 1
  شود؟ می ثابت قصاص
 قتل مانند ـ باشد دیه پرداخت مستلزم فقط و نباشد قصاص موجب عمدی جنایت اگر . 2
 جنایت یا شده استخوان شکستگی موجب که عمدی جنایت یا فرزند به نسبت پدر عمدی
  است؟ الزم اقرار بار دو یا شود می ثابت اراقر بار یک با جنایت آیا ـ جائفه
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  :پاسخ
  حانیالعظمی جعفر سب اهللا آیت

  .العالم واهللا است کافی بار یک . 2 و 1
  )ق .هـ 1429 الحرام الحجه ذی 28 (

  شیرازی مکارم ناصر العظمی اهللا آیت
  .شود می ثابت بار یک با . 1
  .باشید موفق همیشه. است کافی بار یک . 2

)23/10/1387(  
  اردبیلی موسوی عبدالکریم سید العظمی اهللا آیت

 و است کافی اقرار مرتبه یک است آور قصاص که عمدی جنایت یا و عمد قتل در . 1
  .نیست الزم بار دو و شود می ثابت

 بار دو است دیه پرداخت سبب بلکه نیست قصاص موجب که هم مسأله فرض در . 2
  .شود می ثابت دیه و ستا کافی بار یک بلکه نیست الزم اقرار

)26/02/1388(  
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  نظریات مشورتی: ب 
  عدم لزوم تقدیم دادخواست برای حکم به رد مال  .1

 قانون مجازات 10با احراز وقوع بزه انتقال مال غیر، دادگاه مکلف است با توجه به ماده 
وه بر عال 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختالس و کالهبرداری1 و ماده 1اسالمی

رم و استرداد وجوه ناشی از بزه انتقال مال غیر را صادر  تعیین مجازات، حکم به رد مال موضوع
                                                 

  :  قانون مجازات اسالمی 10ماده  .  1
یل یا بازپرس یا دادستان در صورت صدور قرار منع تعقیب یا موقوف شدن تعقیب باید تکلیف اشیاء و اموال کشف شده را که دل

وسیله جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده است تعیین کند یا مسترد 
یا ضبط یا معدوم شود در مورد ضبط دادگاه تکلیف اموال و اشیاء را تعیین خواهد کرد همچنین بازپرس و یا دادستان مکلف است 

  .او جریان دارد به تقاضای ذینفع با رعایت شرایط زیر دستور رد اموال و اشیاء مذکور در فوق را صادر نمایدمادام که پرونده نزد 
  . وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی الزم نباشد– 1
  . اشیاء و اموال بالمعارض باشد– 2
  . معدوم گردد در شمار اشیاء و اموالی نباشد که باید ضبط یا– 3

در کلیه امور جزایی دادگاه نیز باید ضمن صدور حکم یا قرار یا پس از آن، اعم از اینکه مبنی بر محکومیت یا برائت یا موقوف شدن 
تعقیب متهم باشد، نسبت به اشیاء و اموالی که وسیلۀ جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا برای 

  .ها باید مسترد یا ضبط یا معدوم شودختصاص داده شده حکم مخصوص صادر و تعیین نماید که آناستعمال ا
  :  قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختالس و کالهبرداری1ماده  .  2

شتن اموال و اختیارات ها یا مؤسسات موهوم یا به داها یا کارخانهها یا تجارتخانههرکس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت
واهی فریب  دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش آمدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار 

ها مثال آنکند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و ا
 سال و 7تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کالهبردار محسوب و عالوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا 

  .شودپرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می
و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت یا ها در صورتی که شخص مرتکب بر خالف واقع عنوان یا سمت مأموریت از طرف سازمان

ها یا نهادهای انقالبی و به طور کلی سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و نهادها و های دولتی یا شوراها یا شهرداریشرکت
ل رادیو، مؤسسات مأمور به خدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبی

تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق یا مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا 
ها یا نهادهای انقالبی و یا به طور کلی از قوای سه گانه و همچنین مؤسسات و سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداری

 تا ده سال و انفصال ابد از خدمت 2أمورین به خدمت عمومی باشد عالوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از نیروهای مسلح و م
  .شوددولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می
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  .نماید و نیازی به تقدیم دادخواست نیست
  )28/5/1388 مورخ 3294/7 شمارۀ ۀنظری( 

  

  ضابط بودن مأمورین راهنمایی و رانندگی .2
انقالب در  ادگاههای عمومی و قانون آیین دادرسی د15  ماده1باتوجه به اطالق بند 

 و باعنایت به اینکه مأمورین راهنمایی و رانندگی، نیروی انتظامی هستند ضابط 1امورکیفری
 قانون نیروی انتظامی 52  ماده8 از شق 12شوند و این معنی از بنددادگستری محسوب می

گی نیز برعهده  با اصالحات بعدی که اجرای قوانین و مقررات راهنمایی و رانند1369مصوب 
  . گرددآنان گذاشته شده است مستفاد می

  )28/5/1388 مورخ 3296/7 شمارۀ ۀنظری(
  

  

  ضروری نبودن ایداع خسارت احتمالی برای صدور قرار تأمین در دعوای مستند به چک .3
 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی 108مطابق بند الف ماده 

  رسمی باشد نیازی به ایداع خسارت احتمالی برای  نچه دعوی مستند به سند، چنا1379مصوب 

                                                 
 و مقدماتی بازجویی و جرم کشف در قضایی مقام تعلیمات و نظارت تحت که هستند مورانیأم دادگستری ابطینض - 15 ماده.  1

   اقدام قانون موجب به قضایی تصمیمات اجرای و اوراق وابالغ متهم شدن مخفی و فرار از جلوگیری و جرم دالیل و آثار حفظ
  :از عبارتند و نمایندمی

  .ایران اسالمی جمهوری انتظامی نیروی  - 1
2-...    
3-...    

   .استصحیح  4 ماده 12بند .  2
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 با 13551 قانون صدور چک مصوب 2صدور قرار تأمین خواسته نیست و چون طبق ماده 
اصالحات بعدی، چکهای صادره به عهده بانکهائی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دائر 

زم االجراء دانسته لذا به منظور صدور قرار تأمین خواسته را در حکم اسناد ال... شوندشده یا می
علیه صادر کننده چک، ضرورتی به ایداع خسارت احتمالی نیست، اعم از اینکه گواهی عدم 
پرداخت داخل در مهلت قانونی صادر شده یا خارج از مهلت قانونی، اما در مورد سایر مسؤولین 

نچه دارنده چک در موعد قانونی نسبت به ارائه ضامن، چنا پرداخت چک از قبیل ظهرنویس و
دریافت گواهی عدم پرداخت اقدام نکرده باشد صدور قرار تأمین خواسته بدون  چک به بانک و

  .موقعیت قانونی ندارد تودیع خسارت احتمالی علیه ظهرنویس امکان و
  )28/5/1388 مورخ 3297/7نظریۀ شمارۀ (

 

  یدگی ماهیتی  لزوم صدور حکم پس از ورود به رس .4
تواند قرار منع چنانچه دادگاه ابتدائاً متوجه شود که عمل ارتکابی وصف مجرمانه ندارد می

تعقیب صادر نماید لکن چنانچه وقت رسیدگی تعیین و طرفین به جلسه دادرسی دعوت شده یا 
   برائت باید حکماز آنان اخذ توضیح شده باشد، نظر باینکه دادگاه وارد رسیدگی ماهیتی شده می

                                                 
شود همچنین هایی که طبق قانون ایران در داخل کشور دایر شده یا میهای صادره عهده بانکچک:  صدور چک قانون2ماده  .  1

شعب آنها در خارج از کشور در حکم اسناد الزم االجرا است و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی 
تواند طبق قوانین و گری که منتهی به برگشت چک و عدم پرداخت گردد میاز وجه آن به علت نبودن محل و یا به هر علت دی

  .های مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چک یا باقیمانده آن را از صادر کننده وصول نمایدآیین نامه
را به اجرای ثبت اسناد  5 و یا گواهینامه مندرج در ماده 4برای صدور اجرائیه دارنده چک باید عین چک و گواهینامه مذکور در ماده 

کند که مطابقت امضای چک با نمونه امضای صادر کننده در بانک از اجرای ثبت در صورتی دستور اجرا صادر می .محل تسلیم نماید
دارنده چک اعم است از کسی که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او پشت نویسی یا حامل . طرف بانک گواهی شده است

  .یا قائم مقام قانونی آنان) های در وجه حامل چکدر مورد(چک 
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 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور 177صادر گردد و مبنای اقدام ماده 
  .باشد آن می1کیفری و بندهای الف و ب

  )28/5/1388 مورخ 3297/7نظریۀ شمارۀ (
  

  اثر قطعیت یا عدم قطعیت دستور صدور سند انتقال بر مزایده  .5
 صحت جریان مزایده 2قانون اجرای احکام مدنی 143چنانچه دادگاه حسب مقررات ماده 

را احراز و دستور صدور سند انتقال را بنام خریدار صادر کرده باشد چون دستور صادره قطعی 
است هر چند مزایده بدون حضور نماینده دادستان انجام گرفته باشد دستور صادره الزم االجراء 

و دادستان پس از اطالع از موضوع در مهلت خواهد بود ولی اگر دستور انتقال سند صادر نشده 
  .یکهفته اعتراض نماید دادگاه باید مزایده قبلی را ابطال و دستور مزایده مجدد صادر کند

  )28/5/1388 مورخ 3297/7 شمارۀ ۀنظری( 
  
  

 وظیفه اجرای احکام در فرض امتناع از تحویل گرفتن مبیع .6
 گرفتن مبیع نبوده و فروشنده با طرح چنانچه در قرارداد بیع، خریدار حاضر به تحویل

دعوی، تقاضای الزام خریدار به تحویل گرفتن مبیع را نموده و حکم بر محکومیت خریدار بر 
تحویل گرفتن مبیع صادر شده یا اینکه احیاناً در قرارداد بیع حکم بر فسخ معامله و استرداد 

                                                 
  :قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری 177 ماده .  1

 : نمایدمی عمل زیر بشرح دادگاه دیگر اقدام یا و تحقیق به نیاز عدم و دادگاه شعبه به پرونده ارجاع از پس
 تعقیب منع قرار یا و برائت رای صدور به اقدام دادگاه نباشد جرم وی به انتسابی عمل  یا نبوده متهم متوجه هامیتا چنانچه - الف
 .نماید می
 یا و ندهد تشخیص موجه را استمهال دادگاه یا و نکنند مهلت درخواست باشندو حاضر دعوا اصحاب چنانچه فوق موارد غیر در - ب
   رای صدور و رسیدگی به مبادرت رسمی جلسه تشکیل با ننماید را محاکمه ترک درخواست مدعی، الناس، حقوق خصوص در
  .نمایدمی
...  
  : قانون اجرای احکام مدنی 143ماده .  2

  .دهد و این دستور قطعی استدادگاه در صورت احراز صحت جریان مزایده دستور صدور سند انتقال را به نام خریدار می
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متناع می کند و نگهداری مبیع نیز مبیع به فروشنده صادر شده و فروشنده از پس گرفتن مبیع ا
مستلزم هزینه و خسارت برای محکوم له است و محکوم علیه از اجرای حکم و تحویل گرفتن 

کند، در اینصورت اگر مبیع با وصف صدور اجرائیه و انقضای مهلت ده روز قانون امتناع می
مقررات اجرای احکام مبیع از اموال ضایع شدنی و سریع الفساد باشد به دستور دادگاه طبق 

مدنی، دائره اجرا به نمایندگی از محکوم علیه ممتنع مبیع را از محکوم له تحویل گرفته و به 
  رساند و وجه آن پس از کسر هزینه های قانونی در صندوق دادگستری سپرده فروش می

  ولی اگر مبیع از اموال . شود و با مراجعه محکوم علیه به وی پرداخت خواهد شدمی
ضایع شدنی و سریع الفساد نباشد مثل لوازم و تجهیزات و اجناسی که قابلیت انبارشدن و 
نگهداری دارد دائره اجرا به نمایندگی از محکوم علیه مبیع را تحویل گرفته و با هماهنگی و 

شود و در این حالت چنانچه دستور دادگاه به حافظی که توسط دادگاه تعیین شده سپرده می
 اجرت حافظ و اجرت انبارداری و نگهداری را نپردازد هزینه های مذکور به دستور محکوم علیه

بدیهی است . شوددادگاه از محل فروش مبیع تأمین و الباقی وجه به محکوم علیه پرداخت می
ای که چنانچه در مهلت عرفی محکوم علیه جهت تحویل گرفتن مبیع مراجعه نکند به گونه

بی یا کاهش ارزش کاالها شود یا احیاناً هزینه نگهداری غیرمتعارف ادامه نگهداری موجب خرا
ای از قیمت کاالها را شامل شود، در ای که کل یا بخش عمدهو سنگین باشد به گونه
های قانونی مربوطه تواند مبیع را به فروش رسانده و پس از کسر هزینهاینصورت نیز دادگاه می

رسد اخت نماید و چنانچه مبیع غیرمنقول باشد نیز بنظر میالباقی وجه را به محکوم علیه پرد
اجرای احکام به نمایندگی از محکوم علیه با تنظیم صورتمجلس اجرائی، مبیع را تحویل گرفته 

  .دهد آن را نگهداری و با مراجعه محکوم علیه به وی تحویل میدو کلی
  )31/5/1388 مورخ 3314/7 شمارۀ ۀنظری( 

  

 حفظ بدل پرونده در صورت اعاده از دادگاه به دادسرا وم  یا عدم لزلزوم   .7
چنانچه دادگاه قرار منع تعقیب را فسخ و آن را برای رسیدگی به دادسرا اعاده کند، پرونده 
از آمار دادگاه کسر و لزومی برای تشکیل بدل پرونده نیست ولی اگر دادگاه تحقیقات مقدماتی 



    1388   دی ماه-ماهنامۀ ویژۀ قوانین و مقررات /56
 

 

 نقص به دادسرا اعاده کند، دراین صورت پرونده از آمار را ناقص بداند و آن را به منظور رفع
شود و دفتر دادگاه مکلف است بدل پرونده تشکیل و حسب تعلیمات و دستور دادگاه کسر نمی

دادگاه انجام تحقیقات را از دادسرا بخواهد و دادسرا باید از نظر دادگاه تبعیت کند و با صدور 
به دادگاه کیفری ارسال کند و ممکن است پرونده برای قرار مجرمیت و کیفرخواست پرونده را 
  .رسیدگی به شعبه دیگری ارجاع شود

  )31/5/1388 مورخ 3315/7 شمارۀ ۀنظری( 
  

 لزوم پرداخت قیمت زمین در صورت تملک آن توسط شهرداری جهت  تعریض .8
درفرض استعالم، چنانچه مالکین هنگام نوسازی و یا احداث ساختمان برابر پروانه 

اختمانی و طرحهای مصوب، برهای اصالحی را رعایت کنند و داوطلبانه اصالحات و عقب س
توانند بهای آن قسمت  را انجام دهند، نمی1 قانون شهرداری100 ماده6نشینی موضوع تبصره 

 خیابان یا کوچه و مانند -از زمین را که در اثر اجرای طرح واحداث ساختمان در تعریض معبر
، از شهرداری مطالبه کنند ولی اگر شهرداری رأساً اقدام به تملک زمین یا ملک  قرار گرفته-آن

  .شهروندان و تعریض معبر بنماید، باید قیمت آنرا برابر ضوابط مربوط بپردازد

                                                 
  : قانون شهرداری100ماده .  1

امالک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از مالکین اراضی و 
  .شهرداری پروانه اخذ نمایند

های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مأمورین خود اعم از آن که تواند از عملیات ساختمانی ساختمانشهرداری می
  . محصور یا غیر محصول واقع باشد جلوگیری نمایدساختمان  در زمین 

...  
در مورد تجاوز به معابر شهر، مالکین موظف هستند در هنگام نوسازی بر اساس پروانه ساختمان ) : 27/6/1358اصالحی  : (6تبصره 
زی در این مورد انجام گیرد در صورتی که خالف پروانه و یا بدون پروانه تجاو. های مصوب رعایت برهای اصالحی را بنمایندو طرح

در سایر موارد تخلف مانند عدم استحکام . شهرداری مکلف است از ادامه عملیات جلوگیری و پرونده امر را به کمیسیون ارسال نماید
  .های ماده صد استبنا، عدم رعایت اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی در ساختمان رسیدگی به موضوع در صالحیت کمیسیون
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مطابق الیحه قانونی مورد اشاره در استعالم، چنانچه شهرداری ملکی را به منظور احداث 
م در طرح قرار دهد باید بهای آن را به مالک بپردازد ولی اگر خیابان یا کوچه یا راه عبور مرد

دیل به کوچه یا راه عبور مردم نماید وجه آن قابل مطالبه نیست بمالک شخصاً ملک خود را ت
  .هر چند بعد از تأسیس شهرداری باشد

  )1/6/1388 مورخ 3364/7نظریۀ شمارۀ (
  

 قید در کیفرخواست م مجرمانه عدم الزام دادگاه به تبعیت از عنوان .9
  قـانون اصـالحی قـانون تـشکیل دادگاههـای عمـومی و      14هرچند که طبق بند ج ماده    

 دادگاه مکلف است صرفاً به جرائم مندرج در کیفرخواست رسیدگی و رأی صادر نمایـد                1انقالب
ولی این امر بدان معنا نیست که دادگاه مقید به مواد استنادی دادسرا در کیفرخواست است لـذا                  

 ]استناد شـده  [نانچه عنوان جزائی مورد تشخیص دادگاه با آنچه در کیفرخواست به ماده دیگر              چ
دهـد  متفاوت باشد، دادگاه براساس تشخیص و تطبیق جرم با ماده قانونی که خود تشخیص می  

  .تواند با تغییر جرم و تفهیم آن به متهم واخذ دفاعیات وی حکم مقتضی صادر نمایدمی
  

  )1/6/1388 مورخ 3367/7 نظریۀ شمارۀ (
  
  
  
  

                                                 
  ):28/7/1381اصالحی ( قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقالب 14ماده .  1
  : ...الف
  : ...ب 
دادگاههای عمومی جزایی و انقالب با حضور رئیس دادگاه یا دادرس علی البدل و دادستان یا معاون او یا یکی از دادیاران به : ج 

نماید و انشاء خواست وفق قانون آیین دادرسی مربوط رسیدگی میگردد و فقط به جرایم مندرج در کیفرتعیین دادستان تشکیل می
  .رأی پس از استماع نظریات و مدافعات دادستان یا نماینده او وفق قانون بر عهده قاضی دادگاه است
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 امکان رسیدگی مستقل به اتهام معاون جرم .10
در دسترس نبودن مباشر، مانع تعقیب و مجازات معاون جرم نیست مشروط به اینکه 

  . آمده است احراز گردد1 قانون مجازات اسالمی43 ماده 1معاونت متهم بنحوی که در تبصره 
  )1/6/1388 مورخ 3367/7نظریۀ شمارۀ  (

  

 یم دادخواستدامکان کسر وجه پرداختی بابت فک رهن از ثمن معامله بدون تق .11
چنانچه بعد از صدور حکم بر الزام خوانده به تنظیم سند انتقال ملک و صدور اجرائیه 

باشد عملیات اجرائی و صدور سند انتقال موکول به معلوم شود که ملک متنازع فیه در رهن می
تواند با رعایت ورت عدم مراجعه محکوم علیه، محکوم له میدر ص. پرداخت طلب مرتهن است

 نسبت به پرداخت طلب مرتهن و فک رهن اقدام نماید، 2 قانون اجرای احکام مدنی55ماده 
بنابراین وجه . مراجعه نماید) راهن(سپس جهت حصول وجوه پرداختی به محکوم علیه 

وصول از الباقی ثمن معامله بوده و نیاز های انتقال قابل پرداختی بابت فک رهن و سایر هزینه
  . به تقدیم دادخواست ندارد

  )1/6/1388 مورخ 3343/7نظریۀ شمارۀ  (
  

                                                 
  :  قانون مجازات اسالمی43ماده .  1

 درجات و تهدید و وعظ از دیبأت و جرم بومرات دفعات و خاطی امکانات و شرائط به توجه با و محسوب جرم معاون زیر اشخاص
 : شوندمی تعزیر تعزیر،

 وقوع موجب نیرنگ و فریب و دسیسه بوسیله یا و نماید جرم ارتکاب به تطمیع یا تهدید یا ترغیب یا تحریک را دیگری هرکس -1
 . شود جرم

  .دهد ارائه مرتکب قصد به علم با را آن ارتکاب طریق یا و کند تهیه را جرم ارتکاب وسایل عمد و علم با کس هر  - 2
 . کند تسهیل را جرم وقوع عامداً ،عالماً هرکس  - 3

  . است شرط جرم مباشر و معاون عمل بین زمانی اقتران یا و تقدم و قصد وحدت وجود جرم در معاونت تحقق برای - 1 تبصره
  : قانون اجرای احکام مدنی 55 ماده.  2
 حقوق با را قانونی خسارات و دیون تمام تواندمی له محکوم باشد شده توقیف مطالباتی مقابل در یا بوده وثیقه که مالی مورد در

 این در بنماید آن از را خود حقوق استیفای و مال توقیف تقاضای نموده تودیع دادگستری یا ثبت صندوق در مورد حسب دولت
  .شودمی توقیف بالفاصله شده تودیع وجوه عمجمو و او طلب بابت مال و فک سابق توقیفهای و وثیقه صورت
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  شمول و عمومیت صالحیت شوراهای حل اختالف در دعاوی مالی نسبت به اموال غیر منقول  .12
 به 18/4/13871 قانون شورای حل اختالف مصوب 11 ماده 1دعاوی مالی مذکور در بند 

روستا (اموال غیرمنقول از جمله خلع ید نیز در صورت رعایت حد نصاب مقرر در همان ماده 
  .قابل تسری است)  ریال000/000/50 ریال، شهر تا 000/000/20

  )1/6/1388 مورخ 3342/7 شمارۀ ۀنظری( 
  

 اختصاص پیگرد جزایی به مباشر، شریک و معاون .13
 1378دادگاههای عمومی و انقالب مصوب      قانون آیین دادرسی     5به موجب مقررات ماده     

لذا مـسبب   . در امور کیفری، تعقیب امر جزائی فقط نسبت به مباشر، شریک و معاون خواهد بود              
در صورتی که مشمول یکی از این عناوین باشد قابل تعقیب است و در غیر این صـورت قابـل                    

  .باشدتعقیب نمی
  )3/6/1388 مورخ 3395/7 شمارۀ ۀنظری(

  
  
  

 نبودن اخذ وجه بابت رسیدگی به اعتراض به قرار منع و موقوفی تعقیبی نونقا .14
هـای  تغییـرات درآمـدها و واگـذاری دارائـی        « بخش سوم    104101در طبقه بندی شماره     

 کل کشور به افزایش تعرفه در مرحله تجدیـدنظر          1388قانون بودجه سال    » سرمایه ای و مالی   
معانی عرفیـه آن داللـت دارد و در اصـطالح متعـارف     اشاره شده است و نظر به اینکه الفاظ به        

حقوقی مرحله تجدیدنظر غیر از مرحله واخواهی و غیر از مرحله تجدید رسیدگی است و قرینـه                 
 اصـالحی قـانون تـشکیل       18قانونی مذکور در قسمت آخر همین مقرره که تعرفه اجرای ماده            

رسیدگی غیـر از     است و این تجدید    هزارریال تعیین شده     200دادگاههای عمومی و انقالب به      
                                                 

شورا در موارد زیر با مشورت اعضاء شورای حل اختالف رسیدگی و مبادرت به قاضی : قانون شوراهای حل اختالف 11ماده .  1
  :نمایدصدور رأی می

   دعاوی مالی در روستا تا بیست میلیون ریال و در شهر تا پنجاه میلیون ریال– 1
 ....  
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مخصوص دادگاههای تجدیدنظر است لذا مرحله تجدیدنظر مذکور در ایـن            اصطالح تجدیدنظر 
مقرره قانونی به مرحله واخواهی و غیر آن تسری ندارد و با توجه به اینکه اخذ هرگونـه وجهـی      

منـع تعقیـب و موقـوفی       از مردم باید مستند به قانون باشد و قانون برای اعتراض به قرارهـای               
ای مقرر نکرده است اخذ هر وجهی بابـت رسـیدگی نـسبت بـه               تعقیب صادره در دادسرا هزینه    

  .اعتراض به قرارهای مزبور فاقد مجوز قانونی است
  )3/6/1388 مورخ 3404/7 شمارۀ ۀنظری (

  

 مهلت نداشتن اعتراض به رأی کمیسیون ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختالفی .15
 قانون 56نظر به اینکه در ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختالفی موضوع ماده 

بینی نشده است لذا اعتراض به رأی ، مدتی برای اعتراض پیش1حفاظت از جنگلها و مراتع
  .باشدکمیسیون ماده واحده مقید به مهلت نمی

  )7/6/1388 مورخ 3445/7 شمارۀ ۀنظری (
  
  
  

                                                 
   :22/6/1367 قانون جنگلها و مراتع مصوب 56ه واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختالفی موضوع اجراء ماده ماد.  1

زارعین صاحب اراضی نسقی و مالکین و صاحبان باغات و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی شهرها و حریم روستاها، سازمانها و 
های بعدی آن  و اصالحیه1346ت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب  قانون حفاظ56مؤسسات دولتی که به اجراء ماده 

  :توانند به هیأتی مرکب از اعتراض داشته باشند می
   مسؤول اداره کشاورزی– 1
   مسؤول اداره جنگلداری– 2
   عضو جهاد سازندگی– 3
   عضو هیأت واگذاری زمین– 4
   یک نفر قاضی دادگستری– 5
  .دو نفر از اعضاء شورای اسالمی روستا یا عشایر محل مربوطه مراجعه نمایند بر حسب مورد – 6

 نفر رسمیت یافته و پس از اعالم نظر کارشناسی 7 نفر از 5این هیأت در هر شهرستان زیر نظر وزارت کشاورزی و با حضور حداقل 
  )آیین دادرسی کیفری( مکرر 284 و 284مواد هیأت رأی قاضی الزم االجراء خواهد بود مگر در مواد سه گانه شرعی مذکور در 
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 ل مورد مزایده به کمتر از مبلغ کارشناسیعدم جواز فروش ما .16
 چنانچه مال مورد مزایده در دفعه اول 1 قانون اجرای احکام مدنی،131با توجه به ماده 

تواند تقاضای تجدید مزایده را بنماید در این صورت مال مورد خریدار پیدا نکند محکوم له می
معذالک این میزان نباید نامتعارف . سدرمزایده به هر میزانی که خریدار پیدا کند به فروش می

 مقصود 56 مصوب 2 قانون اجرای احکام مدنی132 و 127باشد زیرا با عنایت به مقررات مواد 
 قانون مزبور مبلغی کمتر از میزان 131مذکور در ماده » به هر مبلغی که خریدار پیدا کند«از 

  .کارشناسی نیست
  )7/6/1388 مورخ 3449/7 شمارۀ ۀنظری (    

    

 3 ا. م.  ق255عدم ضرورت صدور کیفرخواست یا تقدیم دادخواست در اعمال ماده  .17
در فرض استعالم باید نسبت به شناسائی قاتل اقدام شود و پس از شناسائی مرتکب 

                                                 
   :قانون اجرای احکام مدنی 131 ماده.  1
 تقاضای و معرفی علیه محکوم از دیگری مال تواند می له محکوم باشد نداشته خریدار شود می شروع آن از مزایده که مالی گاه هر

 مزایده تجدید تقاضای یا کند قبول شده ارزیابی که قیمتی به یدهمزا مورد اموال از خود طلب معادل یا بنماید را آن مزایده و توقیف
 آگهی هزینه و رفت خواهد فروش به کند پیدا خریدار که میزانی هر به مزایده مورد مال اخیر صورت در و بنماید را شده توقیف مال

 مزایده آگهی تجدید برای طلب مبلغ حیث از آنها اکثریت یأر باشند متعدد طلبکاران هرگاه و باشدمی له محکوم عهده به مجدد
  .است اعتبار مناط

  :قانون اجرای احکام مدنی 127 ماده.  2
 فروش امر مباشر که اشخاصی سایر و) اجرا مورینأم (دادورزها و ارزیابان ولی نماید شرکت خرید در سایرین مثل تواندمی لهمحکوم 

  . کنند شرکت خرید در توانند نمی ومس درجه تا آنان سببی و نسبی یاقربا همچنین هستند
  :قانون اجرای احکام مدنی 132 ماده
 به مال آن ننماید قبول شده ارزیابی که قیمتی به را مزایده مورد مال نیز له محکوم و نباشد خریداری هم دوم دفعه در گاه هر

  .شد خواهد مسترد علیه محکوم
  : قانون مجازات اسالمی255 ماده.  3

 به او قتل نسبت بر قاضی برای ظنی قرائن و شود پیدا عام شارع در مقتولی جسد یا و شود کشته ازدحام اثر رد شخصی هرگاه
 شخص به قتل آن که شود اقامه حاکم نزد ظنی شواهد اگر و بدهد المال بیت از را او دیه باید شرع حاکم نباشد جماعتی یا شخص

  . بود واهدخ لوث موارد از مورد است منسوب معین اشخاص یا
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مطابق قانون مجازات خواهد شد و اگر تحقیقات به هیچ وجه مفید واقع نشد و به نتیجه نرسید 
 قانون مجازات اسالمی و بر 255 با استفاده از مالک ماده ،و شناسائی مرتکب ممکن نشد

اساس این اصل که نباید خون مسلمانی هدر شود دیه از بیت المال پرداخت خواهد شد و در 
اینگونه موارد دادسرا بدون نیاز به صدور کیفرخواست مستقیماً پرونده را به دادگاه عمومی 

 255 به دادخواست حقوقی با استفاده از مالک ماده دارد و دادگاه بدون نیازجزائی ارسال می
  .نمایدقانون مزبور حکم مقتضی را صادر می

  )7/6/1388 مورخ 3451/7 شمارۀ ۀنظری (    
  

 عدم صالحیت شورای حل اختالف نسبت به صدور دستور موقت .18
با توجه به اینکه مقررات مربوط به دادرسی فوری خاص دادگاههاست، شورای حل 

 قانون آیین دادرسی 325تواند دستور موقت صادر نماید، زیرا تبصره یک ماده یاختالف نم
 اجرای دستور موقت را مستلزم تأیید رئیس حوزه 1دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی

  .قضائی دانسته و مستفاد از آن صدور این دستور خاص محاکم است نه شورای حل اختالف
      

  )7/6/1388ورخ  م3455/7 شمارۀ ۀنظری (
  

 ارتباط تلفنی مصداق رابطه نامشروع .19
ارتباط تلفنی از مصادیق رابطه نامشروع دانسته شده و طبق قانون مجازات اسالمی قابل 

  .پیگرد است
  )8/6/1388 مورخ 3492/7نظریۀ شمارۀ  (    

                                                 
  : قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی325ماده .  1

تواند ضمن تقاضای لکن متقاضی می. قبولی یا ردّ درخواست دستور موقت مستقالً قابل اعتراض و تجدیدنظر و فرجام نیست
 ولی در هر حال رد یا قبول درخواست دستور موقت .تجدیدنظر به اصل رأی نسبت به آن نیز اعتراض و درخواست رسیدگی نماید

  .قابل رسیدگی و فرجام نیست
  .باشداجراء دستور موقت مستلزم تأیید رئیس حوزه قضایی می : 1تبصره 
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  غیر قانونی بودن ادامۀ بازداشت محکوم علیه ممتنع پس از معرفی مال .20
 1های مالی قانون نحوه اجرای محکومیت2وم علیه در اجرای ماده جواز بازداشت محک

  به امری استثنائی است و علت آن امتناع محکوم علیه از تمکین به حکم و تأدیه محکومٌ
به مالی معرفی نماید، عنوان علیه برای تأدیه محکومٌباشد، از این رو به محض اینکه محکومٌمی

امه بازداشت وی فاقد محمل قانونی است و باید فوراً آزاد شود، اد کند وممتنع بر او صدق نمی
این مدت  زیرا فروش مال معرفی شده مستلزم انجام تشریفات و گذشت زمان است و در

  مجوزی ندارد) مدیون(بازداشت محکوم علیه 
  )8/6/1388 مورخ 3493/7نظریۀ شمارۀ  (    

  
  

                                                 
  :های مالی قانون نحوه اجرای محکومیت2ماده .  1

ثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه لی به دیگری شود چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا ماهرکس محکوم به پرداخت م
و آن را تأدیه ننماید، دادگاه او را الزام به تأدیه نموده و چنانچه مالی از او دسترس باشد آن را ضبط و به میزان محکومیت از مال 

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





 
 

  
  

  
    

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  

  

ان یأت   وز  وبات 

:ھارمش
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   کل کشور1388ماده واحده قانون بودجه سال ) 26( آیین نامه اجرایی بند  .1
 مورخ 15398/5105/3 بنا به پیشنهاد شماره 29/9/1388هیئت وزیران در جلسه مورخ 

ماده واحده قانون بودجه ) 26( وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و به استناد بند 26/8/1388
  :زیر تصویب نمودنامه اجرایی بند مذکور را به شرح   کل کشور، آیین1388سال 

قانون ) 160(های مشمول ماده  نامه، دستگاه ـ منظور از دستگاه در این تصویب1ماده
  .باشد قانون مدیریت خدمات کشوری می) 5(برنامه چهارم توسعه و ماده 

های پژوهشی را با  ها و اولویت ـ شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری، سیاست2ماده
  .نماید ها تدوین و ابالغ می نهادها و نیازهای دریافتی از دستگاهگیری از نظرات، پیش بهره

های  ها و اولویت سیاست پژوهشی خود را در راستای ها موظفند اعتبارات ـ دستگاه3ماده
شورای پژوهش، . نمایند  هزینه) 2موضوع ماده(علوم، تحقیقات و فناوری  عالی شده شورای تعیین

شود،  که از سوی رییس دستگاه به دبیرخانه معرفی می) هیا شورای مشاب(فناوری و آموزش 
 یادشده مصوب شورای  های پیشنهادی دستگاه با سیاست های مرجع تطبیق طرحها و پروژه

  .است
هایی که نیازمند فعالیت چند دستگاه است، پیشنهاد مرتبط  تبصره ـ در مورد پژوهش

  .شود  با تأیید دبیرخانه عملیاتی میهای مرتبط به دبیرخانه اعالم و دستگاه/توسط دستگاه
ها موظفند گزارش عملکرد اعتبارات پژوهشی، تحلیل نتایج و دستاوردهای  ـ دستگاه4ماده

نامه  خود را از طریق سامانه ملی مدیریت اطالعات پژوهش و فناوری کشور و براساس شیوه
ملزم به رعایت دبیرخانه . دبیرخانه شورای یاد شده به این دبیرخانه ارسال نمایند

  .باشد های دریافتی می های الزم در مورد گزارش بندی طبقه
های پژوهشی  ها و فعالیت تبصره ـ دبیرخانه ساز و کار الزم برای دریافت گزارش

  .نماید های گوناگون و کارشناسان ذیربط فراهم می گیری از تخصص ها را با بهره دستگاه
ها  ری موظف است گزارش جامع عملکرد دستگاه ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناو5ماده 

  .را بر اساس ضوابط و مقررات مربوط بررسی و به تأیید شورای مذکور برساند
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 ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف است گزارش جامع عملکرد اعتبارات 6ماده
 شورای تحقیقاتی را به همراه نتایج و دستاوردهای پژوهشی و گزارش تحلیلی تأیید شده در

 به 1389بندی تا آخر اردیبهشت ماه سال  عالی علوم، تحقیقات و فناوری پس از ارزیابی و جمع
  .مجلس شورای اسالمی ارائه نماید

  )2/10/1388 مورخ 18881نقل از روزنامۀ رسمی شمارۀ (
  

  نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان   اصالح آیین .2
 با تــوجه بـه نظــر ریـیس     29/9/1388ن در جلسه مـورخ    وزیران عـضو کارگروه مسـک   

 تـصویب   26/8/1388ب مـورخ    /هــ 42817/532مجلس شورای اسالمی، موضوع نامه شـماره      
  :نمودند

نامـه شـماره      نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، موضـوع تـصویب             آیین
  :شود  به شرح زیر اصالح می16/2/1388ک مورخ 42428ت/32140
  :گردد الحاق می) 60(به ماده ) 2(و ) 1(های  تن زیر به عنوان تبصرهم

ـ تا زمانی که تعداد اعضای نظام مهندسی هیچ یک از اسـتانها بـه نـصاب مقـرر                   1تبصره
 نفره نرسیده باشد، تعداد اعضای هیئت مدیره استانی که بـاالترین            25برای تعیین هیئت مدیره     

در استانهایی که شـرایط مـذکور       . بود  نفر خواهد  25 دارد،   اعضا را در سازمانهای نظام مهندسی     
در این تبصره را داشته باشند، براساس انتخابات به عمـل آمـده و آرای مـأخوذه کـه بـه تأییـد                  

قـانون، اعتبارنامـه    ) 12(هیئت اجرایی رسیده است، وزارت مسکن و شهرسازی با رعایت مـاده             
  .نمود اعضای هیئت مدیره را صادر خواهد

ـ در صـورتی که در مورد سازمانهای نظام مهندسی استانی که تعداد  اعضای آن               2صرهتب
 نفره به ازای یک نفر در       7تا دو هزار نفر باشد، داوطلب واجد شرایط برای تشکیل هیئت مدیره             

  .بود  نفر خواهد5هر رشـته اصلی وجود نداشته باشد، تعداد اعضای هیئت مدیره 
 به تأیید مقام مـحترم ریاست جمهـوری رسـیده          29/9/1388یخ  نامه در تـار    این تصـویب 

  .است
  )2/10/1388 مورخ 18881نقل از روزنامۀ رسمی شمارۀ (
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  نامه خرید خدمات مشاوره  آئین .3
 بنا به پیشنهاد شماره 18/7/1388وزیران عضو کمیسیون اقتصاد در جلسه مورخ 

جمهور و به  ت راهبردی رییسریزی و نظار  معاونت برنامه31/3/1388 مورخ 30576/100
» ج« ـ و با رعایت جزء 1383قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب ) 29(ماده » هـ« استناد بند 

نامه خرید خدمات   آیین1/10/1386ـ مورخ  ه38855ت/158783نامه شماره  تصویب) 1(بند 
  :مشاوره را به شرح زیر تصویب نمودند

  
  فصل اول ـ کلیات

  ردـ هدف و کارب1ماده 
قانون برگزاری مناقصات، ضوابط، موازین و ) 29(ماده )  ه(در اجرای بند : الف ـ هدف

  :شوند معیارهای خرید خدمات مشاوره به منظور تحقق موارد زیر تعیین می
  ـ انتخاب مشاوران صالحیتدار و توانمند1
  ـ ایجاد محیط رقابت کیفی برای توسعه خدمات مشاوره2
  شاورهـ تضمین کیفیت خدمات م3

قانون برگزاری مناقصات باید ) 1(ماده ) ب(های موضوع بند  تمام دستگاه: ب ـ کاربرد
خرید . نامه را برای خرید خدمات مشاوره در معامالت بزرگ رعایت کنند مقررات این آیین

  .نامه خواهد بود این آیین) 24(خدمات مشاوره در معامالت کوچک و متوسط بر اساس ماده 
  های اختصاری ریف و عبارت ـ تعا2ماده 

  :شوند نامه به کار رفته است، به شرح زیر تعریف می الف ـ اصـطالحاتی که در این آییـن
  ـ1383قانون برگزاری مناقصات ـ: ـ قانون1
  جمهور ریزی و نظارت راهبردی رییس معاونت برنامه: ـ معاونت2
  قانون) 1(ماده ) ب(های موضوع بند  دستگاه: ـ کارفرما3
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های   ـ و تبصره1366قانون محاسبـات عمومی ـ مصوب ) 53(ره ـ به استـناد ماده تبص
نامه منظور شده است، توسط  آن، اعمال اختیارات و وظایفی که برای کارفرما در این آیین

قانون صورت خواهد گرفت که به ) 1(ماده ) ب(باالترین مقام دستگاه اجرایی موضوع بند 
  .باشد از وی قابل تفویض مینماینده یا نمایندگان مج

هیئتی مرکب از کارفرما یا نماینده وی، ذیحساب یا باالترین :  ـ هیئت انتخاب مشاور4
مقام مالی کارفرما و یک یا سه کارشناس متخصص در زمینه مرتبط با موضوع پروژه به 

  .انتخاب کارفرما
ز نهاد صنفی مربوط ـ در معامالت باالی ده برابر سقف نصاب معامالت متوسط ا1تبصره 

گردد، یک نفر نماینده بعنوان یکی از اعضای هیئت انتخاب  که توسط کارفرما مشخص می
کارفرما از نهاد یاد شده به صورت کتبی برای معرفی نماینده و . مشاور حضور خواهد داشت

عدم حضور نماینده مانع از تشکیل جلسه و اتخاذ . آورد شرکت در جلسه دعوت بعمل می
  .م نخواهد شدتصمی

  .ـ در هرحالت، تعداد اعضای هیئت باید فرد باشد2تبصره 
ای یا خدمات مهندسی مشاور،  هر نوع خدمات مدیریتی، کارشناسی، مشاوره:  ـ مشاوره5
  :از جمله

  الف ـ طراحی مفهومی، پایه تفصیلی و اجرایی
  ب ـ مطالعات پیدایش، مطالعات توجیهی و تهیه طرح

  .ای ، تحقیقاتی، بنیادی، کاربردی، راهبردی و توسعهپ ـ مطالعات پژوهشی
  .ت ـ مطالعات موضوعی، بخشی، جامع و میان بخشی

  .ای و آمایش سرزمین ث ـ مطالعات منطقه
  .ج ـ تهیه و تنظیم استانداردها، ضوابط و معیارهای فنی و اجرایی

  .ریزی و کنترل پروژه چ ـ برنامه
  .ح ـ مهندسی ارزش

  .موزشی و توسعه منابع انسانیریزی آ خ ـ برنامه
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  .ها د ـ پایش و ارزشیابی طرح
  .ذ ـ خدمات مدیریتی

  .ر ـ مدیریت طرح
  .ز ـ کنترل مهندسی

  .ژ ـ مطالعات اقتصادی
  .سنجی، طراحی و مدیریت سیستمها س ـ امکان

  .ش ـ مطالعات ارزیابی زیست محیطی
  .برداری ص ـ نظارت بر اجرا، نصب و بهره

  .یض ـ مطالعات آمار
  .برداری و ایجاد سیستمهای اطالعات جغرافیایی ط ـ نقشه
  . افزاری های نرم اندازی، نگهداری و پشتیبانی بسته سازی، نصب، راه ظ ـ ویژه

سنجی، مدیریت طرح، استانداردسازی، مطالعه، طراحی، ساخت،  ریزی، امکان ع ـ برنامه
  .سازی، ارزیابی و ممیزی نظامهای فناوری اطالعات پیاده

 افزارهای رمنسازی، انتقال، پشتیبانی و نگهداری  نویسی، پیاده اطالعات، برنامه  معماریـ غ
  .سفارشی

  .ای های رایانه ف ـ طراحی شبکه
های جامع فناوری  ریزی فناوری اطالعات و ارتباطات شامل تهیه طرح ق ـ خدمات برنامه

ت و ارتباطات و تدوین معماری ریزی راهبردی فناوری اطالعا اطالعات و ارتباطات، برنامه
  .سازمانی

  .ک ـ خدمات جنبی و مکمل خدمات مشاوره
های اداری، مالی، آموزشی، حقوقی،  گ ـ خدمات کارشناسی در یک یا چند مورد از زمینه

  .پژوهشی، فنی و بازرگانی
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های تخصصی، نیازی به افزودن یا تغییر  تبصره ـ چنانچه به سبب توسعه فناوری و زمینه
کند و معاونت در صورت تایید،  ارد یادشده باشد، کارفرما پیشنهاد خود را به معاونت ارائه میمو

  .نماید موضوع را ابالغ می
نامه صالحیت برای انجام کار  شخصی حقیقی یا حقوقی که دارای گواهی:  ـ مشاور6

ملی که توسط دهد، طبق دستورالع نامه ارائه نمی در کارهایی که معاونت گواهی. مشاوره است
  .گردد شود، شخص صالحیتدار به طور مشخص بیان می معاونت تهیه می

) الف(بند ) 5(به استثنای موارد جزء (آن بخش از خدمات مشاوره :  ـ خدمات کارشناسی7
  .شود که توسط مشاوران حقیقی یا حقوقی صالحیتدار انجام می) 2(ماده 

هدف ایجاد و ارتقای دانش و شناخت یافته با  های نظام فعالیت:  ـ کار پژوهشی8
ای یا  های طبیعی، انسانی، اجتماعی و فرهنگی که در قالب تحقیقات بنیادی، توسعه پدیده

  .کاربردی انجام شود
وار و دارای هدف، منابع، مهلت و  های سامانه تبیین یک سلسله فعالیت: پروژه/  ـ طرح9

پیمانکاری، تامین  دمات مدیریت، مشاوره، برنامه زمانی معین که معموالً از طریق تحصیل خ
  .شود کاال و خدمات اجرا می

فراخوانی که از طریق پست سفارشی، تلگرام، تلکس، دورنگار، پست :  ـ دعوتنامه10
  .شود قانون، به نشانی مشاوران ارسال می) 22(الکترونیک یا نظایر آن، با رعایت ماده 

 فرآیند خرید خدمات مشاوره برای دعوت به سندی که در ابتدای: ـ فراخوان مشاوره11
  .شود همکاری از مشاوران ارائه می

کاربرگهایی که به منظور ارزیابی کیفی بین ) : RFQ(ـ استعالم ارزیابی کیفی 12
  .شود توزیع و اطالعات مورد نیاز از آنها دریافت می)) 7(موضوع ماده (مشاوران فهرست بلند 

 کاربرگهایی که به منظور ارزیابی فنی و مالی ):RFP( ـ درخواست پیشنهاد 13
توزیع و اطالعات مورد نیاز از ) فهرست کوتاه(پیشنهادها، به طور یکسان بین مشاوران برگزیده 

  .شود آنها دریافت می
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فهرست اسامی و مشخصات مشاورانی که از طریق یکی از دو روش :  ـ فهرست بلند14
  .آید ت میبدس) 7(ماده ) الف(بیان شده در بند 

فهرست اسامی و مشخصات مشاورانی که در ارزیابی کیفی مشاوران : ـ فهرست کوتاه15
فهرست بلند، حایز حداقل امتیاز قابل قبول شده و توان انجام خدمات مشاوره را در زمینه مورد 

  .نظر داشته باشند
ر است و مدتی که پیشنهادهای فنی و مالی مشاوران معتب: ـ مدت اعتبار پیشنهادها16

باشد  پس از آن، در صورتی که قرارداد منعقد نشده باشد، پیشنهادهای مشاوران فاقد اعتبار می
  .و فرایند خرید خدمات مشاوره باید تجدید شود

سـندی که در آن، زمان و مهـلت برگزاری مراحل :  ـ برنامـه زمانی انتخاب مشاور17
  .شود ها و زمان انعقاد قرارداد مشخص میمختلف خرید خدمات مشاوره، مدت اعتبار پیشنهاد

، )برای تعیین طرح یا پروژه(پس از انجام مطالعات پیدایش :  ـ مطالعات توجیهی18
مطالعات توجیه فنی، اقتصادی، مالی، اجتماعی، فرهنگی ـ تاریخی، زیست محیطی و پدافند 

های فنی و ارائه  غیرعامل با گردآوری اطالعات و آمار، بررسی و تحلیل نیازها، بررسی
های مختلف برای تامین نیاز و ضرورت یا عدم ضرورت تبدیل آن به طرح  یا پروژه  حل راه

و در نهایت تعیین ) درصورت موجه بودن(های مطلوب  طرح یا پروژه  منجر به تعیین گزینه
گزینه برتر با توجه به مبانی فنی، سودآوری مالی، اقتصادی و مالحظات اجتماعی، زیست 

توسط این مطالعات، تایید یا رد طرح یا پروژه و یا تعیین حدود و . شود حیطی و ایمنی میم
  .شود زمان اجرای گزینه برتر مشخص می

خدماتی که در صورت اعالم موجه بودن طرح یا پروژه توسط :  ـ طراحی تفصیلی19
یات اجرایی، مطالعات توجیهی، با انجام محاسبات فنی ـ مهندسی به مدارک الزم برای عمل

یک ) شامل تعیین مشخصات و جزئیات فنی، اجرایی، روش ساخت و تدارک(اندازی  نصب و راه
  .طرح یا پروژه منجر شود

فرایندی که در آن سطح کیفی کارهای در دست انجام یا انجام : ـ ارزشیابی عملکرد20
  .شود های زمانی خاص تعیین می شده مشاور در مقاطع یا دوره
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بر اساس قانون (مشاورانی که در قالب مشارکت مدنی یا ثبت شده : شارکت ـ گروه م21
  .شامل دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی، متقاضی انجام خدمات مشاوره شوند) تجارت

آن بخش از کارهای مشاوره که به لحاظ حوزه کار، مقدار، مدت و :  ـ کارهای مشروط22
گونه کارها وابسته به شرایط  تغییرات قرارداد در اینبینی نبوده و  چگونگی انجام کار، قابل پیش

  .کار باشد
شخص حقوقی که طی قرارداد مشخص، وظایف مدیریت بر انجام طرح :  ـ مدیر طرح23

  .گیرد را از طرف کارفرما به عهده می
اشخاصی که کارفرما در انجام فرآیند خرید : ـ اشخاص حقیقی یا حقوقی مستقل24

نفع پروژه منافع مشترک  نماید و با سایر عوامل ذی  آنها استفاده میخدمات مشاوره از کمک
  .ندارند

بسیار گران یا بسیار (پیشنهادهای مالی خارج از اعتدال : ـ پیشنهادهای مالی نامتناسب25
  .شود که شاخص آنها در درخواست پیشنهاد توسط کارفرما تعیین می) ارزان

وسط معاونت ابالغ شده تا به عنوان شرح خدماتی که ت: ـ شرح خدمات همسان26
  .راهنمای تهیه شرح تفصیلی خدمات پروژه در انجام خدمات مشاوره استفاده شود

ها و تکالیفی که برای انجام  مجموعه ریز خدمات، فعالیت: ـ شرح تفصیلی خـدمات27
  .گیرد دادن خدمات مشاوره در یک پروژه، مورد استفاده قرار می

اتی که بر مبنای سیمای کلی طرح یا پروژه و با بررسی کامل و خدم: ـ طراحی پایه28
میدانی و انتخاب دانش فنی مناسب و انجام محاسبات مهندسی، مشخصات اصلی و معماری 

  .نماید کلی طرح یا پروژه را تعیین می
دامنه، شرایط و وضعیت فنی کار که ممکن است بسته به عوامل اثرگذار : ـ حوزه کار29

  .بینی نباشد یعت و یا جامعه انسانی تغییر یافته و به طور دقیق از ابتدا قابل پیشناشی از طب
 حشرح نیاز و خدمات کلی مورد نیاز کارفرما که مبنای تهیه شر:  ـ شرح کلی خدمات30

  .گیرد تفصیلی خدمات قرار می
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های  ها و اعتصاب شده یا نشده، انقالب به موارد جنگ اعم از اعالم: ـ حوادث قهری31
های  سوزی های غیرعادی، آتش های واگیردار، زلزله، سیل و طغیان عمومی، شیوع بیماری

  .شود دار و مهار نشدنی، طوفان و حوادث مشابه خارج از کنترل حوادث قهری گفته می دامنه
مسابقه طراحی معماری و شهرسازی که طبق اهداف، ضوابط و معیارهای : ـ مسابقه32

راهنمای برگزاری مسابقات معماری و شهرسازی در «عاونت با عنوان م) 240(نشریه شماره 
  .شود انجام می» ایران

موافقتنامه و شرایط عمومی قرارداد که به صورت همسان از : ـ متن قرارداد همسان33
  . شده استغطرف معاونت ابال

 قانون که طبق) 1(ماده) ب(های موضوع بند واحد مرکزی دستگاه: ـ دستگاه مرکزی34
های مرکزی مورد  فهرست دستگاه. (مقررات وظیفه راهبری واحدهای تابعه را برعهده دارند
  .)دستیابی است رسانی مناقصات قابل تایید معاونت، از طریق بانک اطالعات و پایگاه ملی اطالع

خدمات مشاوره مشمول ضوابط شورای عالی :  ـ کارهای حوزه فناوری اطالعات35
  .انفورماتیک کشور

  :باشد نامه به شرح زیر می های اختصاری در این آیین ها و عبارت ـ معادلب 
  Project                      :پروژه/  ـ طرح 1
  ITC= Information to Consultants           :ـ گزارش شناخت2
  LOI = Letter Of Invitation                                       :دعوتنامه/ ـ فراخوان3
  PQ = Pre – qualification                                                :یابی کیفیـ ارز4
     RFQ = Request For Qualification                       : ـ استعالم ارزیابی کیفی5
  RFP = Request For Proposal                                  : ـ درخواست پیشنهاد6
  TP = Technical Proposal                                               :اد فنی ـ پیشنه7
  FP = Financial Proposal                                               : ـ پیشنهاد مالی8
  QBS = Quality Based Selection                       : ـ انتخاب بر اساس کیفیت9

  QCBS = Quality and Cost  Based Selection    :بر اساس کیفیت و قیمت ـ انتخاب 10
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  SFB = Selection under a Fixed Budget           :ـ انتخاب بر اساس بودجه ثابت11
  SSS = Single Source Selection         :ای ـ انتخاب بر اساس روش تک گزینه12
  EC = Evaluation Committee                               :ـ هیئت انتخاب مشاور13
  GC = General Contractor                                         :ـ پیمانکار عمومی14
  GCC = General Condition of Contract               :ـ شرایط عمومی قرارداد15
  DB = Design and Build                                     :ـ طراحی و ساخت توأم16
  :ـ خدمات مهندسی ـ تامین کاال ـ ساخت17

EPC = Engineering and procurement and Construction  
  EPC = Engineering and Construction            :ـ خدمات مهندسی ـ ساخت18
  Psovisional Sum                                                         : ـ مبلغ مشروط19

کار رفته است به ترتیب براساس قانون برگزاری  نامه به سایر اصطالحاتی که در این آیین
نامه تشخیص صالحیت  های آن، قانون محاسبات عمومی کشور، آیین نامه مناقصات و آیین

  .شود مشاوران، نظام فنی و اجرایی کشور و ضوابط آن و سایر قوانین تعریف و تفسیر می
  

  فصل دوم ـ اصول ضوابط خرید خدمات مشاوره
  ها ها و نقش  ـ مسئولیت3ماده 

های کارفرما در خرید خدمات مشاوره شامل موارد  الف ـ به طور کلی، وظایف و مسئولیت
  :زیر و ارزیابی شکلی مربوط است

  )).4(موضوع ماده (ـ اجرای تمهیدات خرید خدمات مشاوره 1
  .یا لغو فرآیند خرید خدمات مشاورهگیری درباره تجدید  ـ تصمیم2
  .ـ مستندسازی خرید خدمات مشاوره3
  .ای گزینه ـ انجام تمام مراحل خرید خدمات مشاوره به روش تک4
  . ـ انعقاد قرارداد مشاوره5
  .یید گزارش شناختأ ـ بررسی کفایت و ت6
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  .ـ امتیازدهی و ارزیابی کیفی مشاوران7
  .یابی کیفی ـ تهیه فهرست کوتاه و گزارش ارز8
  ).RFP(ـ تایید مفاد درخواست پیشنهاد 9

  .های ارزیابی فنی ـ گشایش پاکت10
  .ـ امتیازدهی و ارزیابی فنی پیشنهادها11
  .ـ تعیین مشاور منتخب12
  .رسانی خرید خدمات مشاوره ـ اطالع13

 تواند به تشخیص خود تبصره ـ چنانچه کارفرما احساس نیاز نماید، برای انجام وظایف می
. الزحمه استعالم نماید ای مرکب از اشخاص حقیقی یا حقوقی مستقل با پرداخت حق از کمیته

  .یید وی اجرایی خواهد بودأنظر کمیته یاد شده پس از ت
های  تواند مسئولیت ب ـ در صورتی که از خدمات مدیر طرح استفاده شود، کارفرما می

را به مدیر ) 4(ماده ) الف(بند ) 6(تا ) 1(ای این ماده و اجز) الف(بند ) 8(و ) 7(، )3(اجـزای 
  .طرح واگذار کند

های  های هیئت انتخاب مشاور در فرایند خرید خدمات مشاوره بجز روش پ ـ مسئولیت
  :ای و مسابقه، شامل موارد زیر و ارزیابی شکلی مربوط است گزینه تک

  های قیمت ـ گشایش پاکت1
  . مشاور منتخبـ ارزیابی مالی پیشنهادها برای تعیین2

های انتخاب بر مبنای تعرفه و بودجه ثابت، ارزیابی مالی پیشنهادها  تبصره ـ در روش
باشد و قرارداد با  فقط شامل کنترل امضا و مهر مشاور در تمامی اسناد درخواست پیشنهاد می

مشاوری که باالترین امتیاز فنی را کسب کرده باشد بر طبق بخش مالی اسناد درخواست 
  .شود نهاد که کارفرما ارائه کرده است، منعقد میپیش

پس از انجام هریک از فرآیندهای (ـ تایید وجود فقط یک متقاضی خدمات مشاوره 3
  ).توسط کارفرما و وجود فقط یک متقاضی خدمات مشاوره) 7(ماده ) ت(بند ) 5(یا ) 4(اجزای 



    1388   دی ماه-ماهنامۀ ویژۀ قوانین و مقررات /78
 

 

رفرما در درخواست شده کا ـ رد پیشنهادهای مالی نامتناسب بر اساس روش اعالم4
  .پیشنهاد

  :های معاونت در خرید خدمات مشاوره عبارتند از ت ـ مسئولیت
ـ تهیه و ارایه فهرست مشاوران صالحیتدار با ذکر رشته، زمینه تخصصی، پایه 1

  .صالحیت و ظرفیت آزاد
  .ـ ابالغ متن قرارداد همسان2
  . ـ ابالغ فهرست خدمات یا شرح خدمات همسان3
  .الزحمه خرید خدمات مشاور انی تعیین حق ـ ابالغ مب4
  .رسانی مناقصات  ـ نظارت بر ارجاع کار از طریق بانک اطالعات و پایگاه ملی اطالع5
ها و راهنمای الزم  نامه و تهیه، ابالغ و نظارت بر دستورالعمل  ـ تفسیر و تبیین این آیین6

  .برای اجرای آن
مشاوره به روش مسابقه طبق نشریه های انجام مراحل خرید خدمات  ث ـ مسئولیت

  .شود معاونت تعیین می) 240(شماره 
   ـ تمهیدات خرید خدمات مشاوره4ماده 

های زیر را انجام  الف ـ کارفـرما قبل از شروع فرآینـد خرید خدمات مشاوره باید اقدام
  :دهد

  )).5(موضوع ماده (ـ تهیه گزارش شناخت 1
  )).6(موضوع ماه (ـ تهیه شرح کلی خدمات 2
  .ـ تهیه برنامه زمانی خرید خدمات مشاوره3
  .الزحمه خدمات مشاوره  ـ برآورد حق4
  )).16(موضوع ماده ( ـ تعیین روش انتخاب مشاوران 5
  )).7(ماده ) ب(موضوع بند ( ـ تهیه مفاد فراخوان مشاوره حسب مورد 6
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  ).حسب روش خرید خدمات مشاوره (1ـ تعیین هیئت انتخاب مشالور7
  )).13(موضوع ماده (تهیه معیارها و استعالم ارزیابی کیفی مشاوران حسب مورد   ـ 8
  )).18(موضوع ماده (ـ تهیه اسناد درخواست پیشنهاد 9

ب ـ کارفرما باید قبل از شروع فرایند انتخاب مشاور، نسبت به تهیه مقدمات الزم برای 
دارک مربوط به مراحل قبلی ها و م اجرای تعهدات مشاور مانند مستندسازی مطالعات، نقشه

  .اقدام و از تامین منابع مالی کار اطمینان حاصل کند
  :  ـ گزارش شناخت5ماده 

  :الف ـ تهیه گزارش شناخت در موارد زیر برعهده کارفرما است
  .ـ عنوان، مشخصات کلی، اهداف کیفی و کمی طرح1
  .ـ سازمان کارفرمایی2
 به نحوی که وضعیت طرح را به طور اجـمال ها و مدارک طراحی ـ اسناد فنـی و نقشه3

  ).در صورتی که در مطالعات قبلی تهیه شده باشد. (برای مشاور از نظر شـرایط کار تبییـن کند
  .های مربوط ها و دستورالعمل ـ فهرست مهمترین مقررات، بخشنامه4

یر ب ـ چنانچه انجام خدمات مشاوره طرحی مستلزم رعایت قوانین و مقررات خاصی نظ
حفاظت ویژه یا ) مربوط به مقررات بیمه، عوارض، مالیات و نظایر آن(حقوق دولتی خاص 

مالحظات زیست محیطی خاصی باشد، در گزارش شناخت باید موارد با ذکر قوانین و مقررات 
  .مربوط تشریح شوند

   ـ شرح کلی خدمات6ماده 
  :باشدالف ـ شرح کلی خدمات حداقل شامل موارد زیر می

  .ف و محدوده طرحـ هد1
  ).به منظور ارایه شرح تفصیلی خدمات یا متدولوژی(ـ اطالعات پایه 2
  .ـ مبانی، اصول، معیارها و استانداردهای مورد نظر کارفرما3

                                                 
  .کلمه مشاور مدنظر بوده است.  1
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هایی که مشاور باید در  ها یا گزارش ها و نتایج مورد نیاز شامل اطالعات، نقشه ـ خروجی4
  .حویل دهدمراحل مختلف یا پایان کار به کارفرما ت

 ـ خدمات جنبی و تکمیلی که باید توسط مشاور یا به واسطه وی توسط شخص ثالثی 5
  .انجام شود

  ).حسب مورد( ـ وظایف مشاور در زمینه آموزش یا انتقال دانش فنی 6
ب ـ معاونت با دریافت نظر کارفرمایان نسبت به تهیه و ابالغ شرح خدمات همسان برای 

تواند  در صورت نبودن شرح خدمات همسان، کارفرما می. کند یزی میر کارهای مشاوره برنامه
شرح تفصیلی خدمات را تهیه یا در ابتدا به عنوان یک امتیاز فنی از مشاوران درخواست نموده 
و سپس شرح تفصیلی خدمات تلفیق شده خود را به منظور استعالم قیمت از مشاوران به آنها 

  .ابالغ نماید
و ) 5(ماده ) الف(جاز است تهیه یک یا چند مورد از موارد مندرج در بند تبصره ـ کارفرما م

  .را به اشخاص حقیقی یا حقوقی مستقل واگذار نماید) 6(ماده ) الف(بند 
   ـ تهیه فهرست بلند7ماده 

  :های زیر فهرست بلند مشاوران را تهیه کند تواند به روش الف ـ کارفرما می
از طریق انتشار آگهی در دو تا سه ) 9(حیت طبق ماده ـ فراخوان مشاوران دارای صال1

های کثیراالنتشار کشور و درج آن در بانک اطالعات و پایگاه  نوبت حداقل در یکی از روزنامه
  .رسانی مناقصات ملی اطالع

  .و انتخاب دوازده مشاور) 9(ـ مراجعه به فهرست مشاوران دارای صالحیت طبق ماده 2
  :باشد ب ـ آگهی فراخوان مشاوره حداقل شامل موارد زیر می

  .ـ نام و نشانی کارفرما1
  .ـ موضوع خدمات مشاوره2
  .نامه صالحیت مرتبط با موضوع پروژه در صورت وجود آن ـ درخواست گواهی3
  )حسب مورد(ـ اعالم انجام ارزیابی کیفی 4
  . ـ رشته یا زمینه تخصصی مشاور5
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  .نشانی دریافت و تحویل اسناد ـ تاریخ، مهلت و 6
  . ـ نحوه دریافت اسناد ارزیابی و هزینه آن در صورت لزوم7

پ ـ فهرست مشاوران دارای صالحیت معاونت از طریق مراجعه به نشانی الکترونیکی 
  .باشد رسانی مناقصات در دسترس عموم می بانک اطالعات و پایگاه ملی اطالع

  :دت ـ شرایط خاص در تهیه فهرست بلن
بند ) 2(ـ در موار خاص با تشخیص و مسئولیت کارفرما، تعداد مشاوران موضوع جزء 1

  .یابد به پنج مشاور تقلیل می) الف(
الزحمه مشاوره آنها در حوزه فناوری  ـ انتشار آگهی برای کارهایی که برآورد حق2

ر کارهای اطالعات بیش از سه برابر سقف نصاب معامالت متوسط باشد و همچنین برای سای
الزحمه مشاوره بیش از بیست برابر سقف نصاب معامالت متوسط ضروری  مشاوره با برآورد حق

  .است
این ماده، کارفرما با مجوز باالترین مقام ) ت(بند ) 2(ـ در مورد کارهای موضوع جزء 3

به نامه بدون انتشار آگهی نسبت  تواند با رعایت سایر مفاد این آیین دستگاه مرکزی خود می
  .تهیه فهرست بلند اقدام نماید

 ـ در صورت انتشار فراخوان بصورت آگهی و عدم تکمیل حداقل سه متقاضی برای 4
اقدام ) الف(بند ) 2(فهرست بلند، کارفرما فرآیند انتشار آگهی را یک بار  تکرار یا مطابق جزء 

  .شود نماید و در هر صورت به تعداد متقاضیان این فرآیند کفایت می می
در صورت عدم کفایت تعداد فهرست مشاوران دارای ) الف(بند ) 2( ـ در مورد جزء 5

های باالتر  صالحیت، کارفرما فهرست بلند را از تعداد موجود مشاوران دارای صالحیت در پایه
دهد و به این ترتیب، به تعداد موجود مشاوران برای فهرست  تر همان رشته تشکیل می یا پایین

  .شود میبلند کفایت 
این ماده ) ت(بند ) 5(یا ) 4( ـ در شرایطی که پس از انجام هریک از فرآیندهای اجزای 6

یید هیئت انتخاب أفقط یک متقاضی خدمات مشاوره اعالم آمادگی نموده باشد، پس از ت
  .شود ای انجام می گزینه مشاور، انتخاب مشاور به روش  تک
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تهیه فهرست بلند و به تبع آن جزء ) 16(ماده ) ث(ای، موضوع بند  گزینه ـ در روش تک7
  .این ماده موضوعیت ندارد) ت(بند ) 2(

    ـ همزمانی خدمات مشاوره8ماده 
های جنبی و تکمیلی به مشاور اصلی، در صورتی که دارای  الف ـ ارجاع همزمان فعالیت

جنبی با در این صورت ارجاع کار خدمات . صالحیت الزم در رشته مربوط باشد، مجاز است
  .ای خواهد بود گزینه استفاده از روش  تک

تبصره ـ در صورتی که مشاور اصلی فاقد صالحیت الزم برای انجام خدمات جبنی باشد، 
ای به مشاور خدمات جنبی دارای صالحیت که به  گزینه ارجاع خدمات جنبی به صورت تک

شود، مجاز  رفرما معرفی میدهنده این خدمات توسط مشاور اصلی به کا عنوان همکار و انجام
  .است

  :ب ـ ارجاع خدمات زیر در یک طرح به یک مشاور مجاز نیست
ـ مدیریت طرح با هریک از خدمات مطالعات پیدایش، مطالعات توجیهی، طراحی پایه، 1

  .طراحی تفصیلی، نظارت عالیه و نظارت کارگاهی
حی تفصیلی، نظارت ـ مطالعات پیدایش و مطالعات توجیهی با هریک از خدمات طرا2

  .عالیه و نظارت کارگاهی
ـ قرارداد مستقل خدمات مهندسی ارزش با هریک از خدمات طراحی پایه، طراحی 3

  .تفصیلی، نظارت عالیه و نظارت کارگاهی
تواند جزئی از شرح خدمات در هرگونه قرارداد  تبصره ـ خدمات مهندسی ارزش می

  .خدمات مشاوره باشد
ر منافع مالی و تدارکاتی پروژه برای مشاوری که خدمات پ ـ هرگونه مشارکت د

مدیریت طرح، مطالعات پیدایش، مطالعات توجیهی، بازرسی، طراحی پایه، طراحی تفصیلی یا 
و ) p(نظارت عالیه یا کارگاهی در طرحی را بر عهده گرفته است، در قراردادهای تامین کاال 

  .همان طرح ممنوع است)  C(پیمانکاری 
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اطالعات، همزمانی طراحی  مشاوره خارج از حوزه فناوری ـ برای کارهای خدماتتبصره 
) DB & EPC & EC(با کارهایی که قراردادهای آنها به صورت مشارکت برای پیمانکاری 

شود، از مصادیق کارهای پیمانکاری بوده و در قالب این  ارجاع می) GC(و پیمانکاری عمومی 
  .گیرد نامه قرار نمی آیین

   ـ  تشخیص صالحیت و موازین کلی9ده ما
مجاز ) 2(ماده ) الف(بند ) 6(الف ـ ارجاع کارهای مشاوره فقط به مشاوران موضوع جزء 
  .باشد است و میزان ظرفیت کاری مجاز بنا بر خود اظهاری مشاوران می

ب ـ به منـظور تحقق اصل رقابـت مشاوران و رعایت مفاد قانون راجـع به منع مداخله 
 ـ 1337ا و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معامالت دولتی و کشوری ـ مصوب وزر

تمام مشاوران استعالم شده باید دارای شخصیت حقوقی مستقل نسبت به دستگاه کارفرما 
  .باشند

های وابسته و نظایر آن انجام   ـ فرآیند خرید خدمات مشاوره که با حضور شرکت1تبصره 
وزه کار به صورت انتخاب بر اساس روش کیفیت و قیمت یا روش کیفیت شود باید حسب ح می

  .برگزار شود
های کارکنان که اعضای آنها در چهارچوب  های بازنشستگی و تعاونی ـ صندوق2تبصره

باشند، مجاز به  گیری در فرآیند خرید خدمات مشاوره می دار مسئولیت تصمیم عهده) 3(ماده 
های کارکنان که اعضای آن جزء  تعاونی. ای ذیربط خود نخواهند بوده انعقاد قرارداد با دستگاه

باشند مجاز به شرکت در فرآیند خرید خدمات  گیری موضوع ماده یاد شده نمی مراجع تصمیم
  .مشاوره حسب حوزه کار بر اساس روش کیفیت و قیمت و یا روش کیفیت خواهند بود

ه را در قالب گروه مشارکت ارایه پ ـ ارجاع کار به اشخاص حقوقی که خدمات مشاور
در این صورت امتیازهای مشاوران همکار در امتیاز ارزیابی . کنند، با نظر کارفرما مجاز است می

معاونت، دستورالعمل نحوه مشارکت و همکاری گروه مشارکت را . شود کیفی مشاور منظور می
  .نماید تهیه و ابالغ می
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 و انتخاب از مدارک جعلی یا اطالعات خالف واقع، ت ـ چنانچه مشاور در فرایند ارزیابی
تهدید، تطمیع، رشوه و نظایر آن برای قبول پیشنهادهای خود استفاده نموده باشد و یا پس از 

های فنی و یا مالی از پیشنهاد خود انصراف دهد و یا از مبادله قرارداد  گشایش هریک از پاکت
دگی به تخلفات مشاوران که توسط معاونت تهیه استنکاف ورزد، مطابق دستورالعمل نحوه رسی

  .شود از ارجاع کار محروم بوده و مشمول مجازات قانونی مقرر خواهد شد و ابالغ می
ث ـ به منظور ارتقا و تضمین کیفیت خدمات مشاوره باید اصول زیر در استفاده از خدمات 

  :مشاوره رعایت شوند
  .ـ اصول و مقررات نظام فنی و اجرایی کشور1
حسب (ـ انـجام مطالعات توجیـهی پیـش از ارجاع مـطالعات تفصیـلی و اجـرایـی 2
  ).مورد

  . ـ استقالل مشاور نسبت به کارفرما3
  . ـ تنظیم دقیق شرح خدمات4
 ـ رعایت اصل رقابت کیفی، فنی و مالی در تمام مراحل ارزیابی و ارجاع کارهای 5
  .مشاوره
  ).در صورت وجود(ان در خدمات مشاوره   ـ استفاده از متن قرارداد همس6
ـ تحقق مسئولیت مدنی مشاوران در قبال صحـت و کیفیت کارها و خدمات از طریق 7

  .ها برای تضمین خدمات ای و یا سایر روش ایجاد پوششهای بیمه
نسبت به تهیه دستورالعمل ) 25(ماده ) پ(تبصره ـ معاونت موظف است در چارچوب بند 

ان تحقق و دستیابی به اصول تصریح شده در اجزای این بند اقدام و به برای ارزیابی میز
  .های اجرایی ابالع کند دستگاه

  ـ انعقاد قراردادهای مشاوره10ماده 
در . الف ـ قرارداد با مشاور منتخب باید قبل از پایان مدت اعتبار پیشنهادها منعقد شود

  .ک بار قابل تمدید استصورت توافق مشاور منتخب و کارفرما این مدت برای ی
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ب ـ تغییر در موضوع، قیمت و شرایط قراردادهای مشاوره بعد از تعیین مشاور منتخب تا 
  .انعقاد قرارداد ممنوع است

پ ـ تغییر در قیمت و شرح خدمات موضوع قراردادهای خدمات مشاوره پس از انعقاد 
  .باشد قرارداد تابع قوانین و مقررات مربوط می

ارهایی که انتخاب مشاور به روش کیفیت و قیمت یا به روش بودجه ثابت تبصره ـ در ک
) کاهش و یا افزایش(تواند تغییرات  شود و حوزه کار مشخص دارند، کارفرما می انجام می

%) 25(خدمات مشاوره را با اعالم در درخواست پیشنهاد، در متن قرارداد به بیست و پنج درصد 
  .محدود نماید

تواند در تعیین قیمت مشاوره به نحوی با مشاور قرارداد منعقد کند که  ت ـ کارفرما می
خدمات مشاوره متکی به درصدی از برآورد هزینه اجرا یا متکی به صورت وضعیت پیمانکار 

  .نباشد و قرارداد را با قیمت مقطوع منعقد کند
  ـ مستند سازی و اطالع رسانی11ماده 

  .خاب مشاوران را مستندسازی کندالف ـ کارفرما موظف است فرایند انت
  :ب ـ مستندهای فرآیند انتخاب مشاوران شامل موارد زیر است

  .ـ فراخوان مشاوره1
  ).ای نام مشاور منتخب  در روش تک گزینه(ـ فهرست بلند مشاوران 2
  .ای ـ استعالم ارزیابی کیفی بجز روش تک گزینه3
  .ای گزینه ـ گزارش ارزیابی کیفی مشاوران بجز روش تک4
  )).18(موضوع ماده ( ـ اسناد درخواست پیشنهاد 5
  ).23( ـ صورتجلسه پایانی طبق ماده 6
ـ خالصه قرارداد که شامل موضوع، شماره، تاریخ، مبلغ، مدت، نام مشاور و اهم خدمات 7
  .است

  . ـ اسناد و مدارک اخذ شده از مشاوران در طول فرآیند خرید خدمات مشاوره8
  . که شامل قرارداد، ضمائم و ملحقات آن استـ اسناد قراردادی9
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پ ـ کارفرما باید تمامی مراحل خرید خدمات مشاوره را به صورت مکتوب مستندسازی 
این ماده را از طریق بانک اطالعات و ) ب(بند ) 7(تا ) 1(نموده و مستندهای متناظر با اجزای 

  .رسانی مناقصات منتشر کند پایگاه ملی اطالع
تواند مدارک و مستندات استعالم از مشاوران  رفرما به تشخیص خود می ـ کا1تبصره 

) بدون نسخه کاغذی(برای ارزیابی کیفی را در چارچوب مشخص فقط به صورت الکترونیکی 
  .اخذ نماید

ـ در صورت لغو فرآیند خرید خدمات مشاوره، کارفرما باید اعالمیه و خالصه ادله 2تبصره 
  .رسانی مناقصات منتشر نماید  و پایگاه ملی اطالعمربوط را در بانک اطالعات

های مالی ناگشوده به  ـ در پایان فرآیند خرید خدمات مشاوره باید پاکت3تبصره 
کنندگان پیشنهاد مسترد و رسید دریافت گردد و رسید دریافت شده به صورت مکتوب  ارسال

  .مستند و بایگانی شود
ا با ذکر رشته و زمینه تخصصی، پایه ت ـ معاونت فهرست مشاوران صالحیتدار ر

رسانی مناقصات  ای در بانک اطالعات و پایگاه ملی اطالع صالحیت و نتایج ارزشیابی دوره
  .نماید منتشر می

رسانی مناقصات برای  رسانی در بانک اطالعات و پایگاه ملی اطالع ث ـ مهلت اطالع
 این ماده در دستورالعمل معاونت تعیین )پ(بند ) 2(و تبصره ) ب(بند ) 7(تا ) 1(هریک اجزای  

  .شود می
  

  فصل سوم ـ ارزیابی کیفی مشاوران
  ـ ارزیابی کیفی مشاوران12ماده

  :ارزیابی کیفی مشاوران باید به ترتیب زیر انجام شود
ها بجز روش  الف ـ ارزیابی کیفی مشاوران پس از تهیه فهرست بلند، برای تمام روش

  :شود  توسط کارفرما و طی مراحل زیر انجام میای و روش مسابقه، تک گزینه
  .ـ تعیین معیارهای ارزیابی کیفی و وزن آنها1
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  ـ تعیین حداقل امتیاز قابل قبول2
  ))13طبق ماده (ـ تهیه استعالم ارزیابی کیفی 3
  ـ توزیع استعالم ارزیابی کیفی و دریافتی پاسخ آن4
متیازدهی به مشاوران متقاضی  ـ انطباق مدارک دریافتی با مدارک درخواستی و ا5
  ارزیابی
تهیه فهرست ( ـ تعیین سه تا شش مشاور حایز شرایط که باالترین امتیاز را کسب کنند 6
  )کوتاه

  ـ مستندسازی و تهیه گزارش ارزیابی کیفی مشاوران7
   ـ اطالع رسانی گزارش ارزیابی کیفی مشاوران8

شود انجام و   توسط کارفرما تعیین میب ـ ارزیابی کیفی مشاوران بر اساس معیارهایی که
تواند شامل تجربه  این معیارها می. شوند سه تا شش مشاور بعنوان فهرست کوتاه انتخاب می

، ارزیابی کارفرمایان قبلی و ساختار سازمانی باشد که مجموع امتیازها معادل )سابقه اجرایی(
  .یکصد خواهد بود

ت کوتاه در رشته و پایه مربوط به مدت یک پ ـ نتایج ارزیابی کیفی مشاوران و فهرس
  .سال از تاریخ گزارش ارزیابی کیفی معتبر است

  .ت ـ ارزیابی کیفی مشاوران باید در مهلت مقرر در استعالم ارزیابی کیفی انجام شود
دار فهرست کوتاه کافی نباشد، کارفرما  ث ـ در صورتی که تعداد مشاوران صالحیت

تر  داقل فهرست کوتاه را با دعوت از مشاورانی که در پایه پایینتواند به تشخیص خود ح می
) 4(همچنین در صورت احراز شرایط هریک از اجزای . اند، تکمیل کند تشخیص صالحیت شده

  .شود به تعداد موجود مشاوران کفایت می) 7(ماده ) ت(بند ) 5(یا 
هرست کوتاه با نظر ج ـ در صورت انصراف متقاضیان پس از مرحله ارزیابی کیفی از ف

  .کارفرما و با هر تعداد باقیمانده در فهرست کوتاه، فرآیند انتخاب مشاور ادامه خواهد یافت
  ـ استعالم ارزیابی کیفی مشاوران13 ماده

  :باشد حداقل شامل اطالعات زیر می) RFQ(الف ـ استعالم ارزیابی کیفی 
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  ـ نام و نشانی کارفرما1
  ـ موضوع خدمات مشاوره2
  های الزم نامه رخواست مدارک صالحیت و گواهیـ د3
  )حسب مورد(ـ حجم کار یا برآورد اولیه خدمات مشاوره 4
   ـ معیارهای ارزیابی و امتیاز آنها5
 ـ درخواست مدارک و مستندهای الزم برای تعیین امتیازهای مربوط به هریک از 6
  )حسب مورد(معیارها 
   از معیارهاـ روش محاسبه امتیازهای مربوط به هریک7
  برای دعوت به ارایه پیشنهاد) شصت امتیاز( ـ حداقل امتیاز ارزیابی کیفی قابل قبول 8
  ها ـ محل، زمان و مهلت دریافت و تحویل استعالم9

  )حسب مورد(ـ نام و نشانی مدیر طرح 10
  ـ مهلت بررسی استعالمها11

 از آخرین روز توزیع ب ـ حداقل زمان الزم برای تکمیل استعالم ارزیابی و تحویل آن
  .باشد شود که این مدت برای ارزیابی کیفی یک هفته می ها محاسبه می استعالم

پ ـ استعالم ارزیابی کیفی باید به طور یکسان بین همه مشاوران فهرست بلند مشاوران 
  .توزیع شود
  ـ امتیازدهی برای ارزیابی کیفی مشاوران14ماده

های ارزیابی کیفی مشاوران نباید با ارزیابی فنی و  الف ـ بررسی و امتیازدهی استعالم
  .مالی پیشنهادها همزمان باشد

ب ـ کارفرما موظف است نحوه و فرآیند امتیازدهی به معیارهای تعیین شده در ارزیابی 
رسانی  را مشخص و در اسناد استعالم ارزیابی کیفی، اطالع)) 12(موضوع ماده (کیفی مشاوران 

  .دو آن را مستند نمای
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  ـ گزارش ارزیابی کیفی مشاوران15ماده
الف ـ پس از امتیازدهی و انجام ارزیابی کیفی، گزارش ارزیابی کیفی مشاوران شامل 

  :شود موارد زیر توسط کارفرما تهیه می
  های تکمیل شده توسط مشاوران ـ فهرست استعالم1
ز معیارهای ـ امتیازهای کسب شده توسط هریک از مشاوران در ارتباط با هریک ا2

  ارزیابی کیفی
  ـ امتیاز کل ارزیابی کیفی هریک از مشاوران3
فهرست (اند  ـ نام و مشـخصات مشاورانی که برای درخواسـت پیشنهاد بـرگزیده شـده4
  )کوتاه

   ـ متن دعوتنامه برای دریافت5
   ـ محل و زمان تشکیل جلسه6

ک اطالعات و پایگاه ملی ب ـ کافرما باید گزارش ارزیابی کیفی مشاوران را در بان
  .رسانی مناقصات منتشر کند اطالع

پ ـ در صورتی که هیچ یک از مشاوران حداقل امتیاز الزم را کسب نکنند، گزارش 
  .شود ارزیابی کیفی با ذکر این موضوع تنظیم و فرآیند انتخاب مشاور تجدید می

  
  فصل چهارم ـ ارزیابی پیشنهادها و انتخاب مشاور

  های انتخاب مشاوران ـ روش16ماده
  :الف ـ روشهای انتخاب مشاوران عبارتند از

  ـ روش انتخاب بر اساس کیفیت و قیمت1
  ـ روش انتخاب بر اساس کیفیت2
  ـ روش بودجه ثابت3
  ای ـ روش انتخاب تک گزینه4
   ـ روش مسابقه5
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   ـ روش انتخاب براساس تعرفه6
خاب بر اساس کیفیت و قیمت در روش انت: ب ـ روش انتخاب بر اساس کیفیت و قیمت

)QCBS (در این روش، . شود مشاور منتخب طی فرآیند رقابت کیفی، فنی و مالی انتخاب می
تراز شده و کمترین ) 22(ماده ) ب(پیشنهادهای فنی و مالی مشاوران فهرست کوتاه طبق بند 

 پاکت قیمت قـیمت تراز شده مالک انتخاب مشاور بوده و عقد قرارداد با قیمت درج شده در
ای که حوزه  توان برای خدمات مشاوره این روش را فقط می. پذیرد مشاور منتخب، انجام می

  .کار مشخص دارند، استفاده نمود
در روش انتخاب بر اساس کیفیت، مشاور منتخب : پ ـ روش انتخاب بر اساس کیفیت

یده و دارای حوزه این روش در کارهای پیچ. شود طی فرآیند رقابت کیفی و فنی انتخاب می
محیطی و یا بلند مدت داشته  کار نامشخص یا کارهایی که آثار اجتماعی، اقتصادی و زیست

  .باشد کاربرد دارد
در این روش قیمت مربوط به هزینه خدمات مشاور توسط مراجع : ت ـ روش بودجه ثابت

اده، تکراری و این روش برای کارهای س. شود صالحیتدار تعیین و محدود به مبلغ معینی می
در این روش کارفرما باید محدود، کار، . دقیقاً قابل شرح که بودجه آن ثابت باشد کاربرد دارد

شرح تفصیلی خدمات و مبلغ مورد نیاز را برای مشاوران در اسناد درخواست پیشنهاد، مشخص 
  .باشد این روش برای کارهایی که مدت و حجم مشخص ندارد قابل استفاده نمی. نماید

های اجرایی و معاونت و  های مبادله شده بین دستگاه تبصره ـ بودجه مندرج در موافقتنامه
های اجرایی با واحدهای زیرمجموعه خود به صورت برآورد بوده و الزاماً به معنی  یا بین دستگاه

  .باشد مبلغ مشاوره در روش بودجه ثابت نمی
ی روشی است که در آن مشاور ا انتخاب تک گزینه: ای ث ـ روش انتخاب تک گزینه

با این وجود، مذاکره فنی . شود بدون وابستگی به فرآیند ارزیابی کیفی، فنی و مالی انتخاب می
استفاده از این روش صرفاً در موارد . پذیرد و مالی توسط کارفرما برای تنظیم قرارداد انجام می

  :زیر مجاز است
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پروژه در چارچوب موضوع قرارداد قبلی به ای مشاور  ـ ارجاع خدمات تکمیلی یا توسعه1
  .مشاوری که خدمات همان پروژه را قبالً انجام داده است

ـ ارجاع خدمات نظارتی پروژه به مشاوری که خدمات طراحی تفصیلی همان پروژه را 2
  .قبالً انجام داده است

 و تبصره )8(ماده ) الف(ـ ارجاع خدمات جنبی مطالعات موضوع قرارداد در چارچوب بند 3
  آن

ـ تهیه و تدوین ضوابط، استاندارها و معیارها تا سقف پنج برابر سقف نصاب معامالت 4
  متوسط
  )شرایط فورس ماژور( ـ بروز حوادث قهری 5
های انتخاب مشاور حداکثر   ـ عدم امکان خرید خدمات مشاور با استفاده از سایر روش6

یید أس گزارش توجیهی کارفرما با تتا بیست برابر سقف نصاب معامالت متوسط بر اسا
  باالترین مقام دستگاه مرکزی کارفرما

ـ وجود شرایطی که در فرآیند تهیه فهرست بلند فقط یک متقاضی خدمات مشاوره 7
  اعالم آمادگی نموده باشد

یید باالترین مقام ألیف یا ثبت اختراع باشد با تأ ـ در کارهای پژوهشی که مشمول حق ت8
  کارفرمادستگاه مرکزی 

  ـ ارجاع خدمات مشاوره حقوقی برای قراردادها9
افزار را  افزاری به مشاوری که قبالً همان نرم ـ ارجاع خدمات نگهداری یا پشتیبانی نرم10

  طراحی یا ارائه کرده است
) 240(این روش طبق اهداف، ضوابط و معیارهای نشریه شماره : ج ـ روش مسابقه

شود  انجام می» رگزاری مسابقات معماری و شهرسازی در ایرانراهنمای ب« معاونت با عنوان 
  .باشد شده می و فرآیندهای ارزیابی کیفی، فنی و مالی مشاوران در این روش مطابق نشریه یاد



    1388   دی ماه-ماهنامۀ ویژۀ قوانین و مقررات /92
 

 

برای این روش در اسناد درخواست پیشنهاد، نحوه و : چ ـ روش انتخاب بر اساس تعرفه
های ابالغی معاونت تعیین  بط و دستورالعملالزحمه مشاور کامالً بر اساس ضوا میزان حق

  .پذیرد لذا انتخاب مشاور طی فرآیند رقابت کیفی و فنی انجام می. شود می
المللی استفاده شود، چنانچه طبق مقررات مربوط،  ح ـ در صورتی که از منابع مالی بین

  . مجاز استهای دیگری برای انتخاب مشاور الزام شده باشد، رعایت آنها تشریفات یا روش
  ـ فرآیندهای خرید خدمات مشاوره17ماده

الف ـ فرآیند خرید خدمات مشاوره بعد از اجرای تمهیدات خرید خدمات مشاوره موضوع 
  .شود با توجه به روش انتخاب، انجام می) 4(ماده 

حسب روش (های پیشنهاد فنی و یا مالی  تبصره ـ در صورتی که پس از ارائه پاکت
تواند با تعداد باقیمانده مشاوران فرآیند  مشاوری انصراف دهد، کارفرما می، )انتخاب مشاور

  .انتخاب مشاور را ادامه دهد
  :به شرح زیر است) QCBS(ب ـ فرآیند انتخاب بر اساس کیفیت و قیمت 

  )7(ـ تهیه فهرست بلند طبق ماده 1
تهیه ) (12(ـ انجام مراحل ارزیابی کیفی و انتخاب مشاوران صالحیتدار طبق ماده 2

  )فهرست کوتاه
  )18(ـ ارسال درخواست پیشنهاد برای مشاوران فهرست کوتاه طبق ماده 3
  )19(ـ تهیه و تحویل پیشنهادها طبق ماده 4
  )21( ـ ارزیابی فنی پیشنهادها طبق ماده 5
طبق بند ( ـ ارزیابی مالی پیشنهادها بر اساس قیمت تراز شده و انتخاب مشاور منتخب 6

  )22(ماده ) ب(
ارائه (بر اساس قیمت پیشنهادی مشاور ) 10(ـ انعقاد قرارداد با مشاور منتخب طبق ماده 7

  )شده در پاکت قیمت مشاور
  :به شرح زیر است) QBS(پ ـ فرآیند انتخاب بر اساس کیفیت 

  )7(ـ تهیه فهرست بلند طبق ماده 1
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تهیه ) (12(اده ـ انجام مراحل ارزیابی کیفی و انتخاب مشاوران صالحیتدار طبق م2
  )فهرست کوتاه

  برای مشاوران فهرست کوتاه) 18(ـ ارسال درخواست پیشنهاد طبق ماده 3
  )19(ـ تهیه و تحویل پیشنهادها طبق ماده 4
 ـ ارزیابی فنی پیشنهادها و تعیین مشاوری که باالترین امتیاز فنی را کسب کرده باشد 5

  )21(طبق ماده 
 باالترین امتیاز فنی را کسب کرده است و ارزیابی  ـ گشایش پاکت قیمت مشاوری که6

  )22(ماده ) پ(مالی پیشنهاد وی طبق بند 
  )10(ـ انعقاد قرارداد طبق ماده 7

  :ای به شرح زیر است ت ـ فرآیند انتخاب تک گزینه
  )18(ـ تهیه اسناد درخواست پیشنهاد طبق ماده 1
   پیشنهاد فنی و مالی از مشاورنامه به همراه درخواست پیشنهاد و اخذ ـ ارسال دعوت2
  ـ ارزیابی فنی و مالی و مذاکره با مشاور برای قیمت3
  )10(ـ انعقاد قرارداد طبق ماده 4

  :ث ـ فرآیند انتخاب به روش بودجه ثابت به شرح زیر است
  )7(ـ تهیه فهرست بلند طبق ماده 1
تهیه فهرست ) (12 (ـ انجام مراحل ارزیابی کیفی و انتخاب مشاور صالحیتدار طبق ماده2
  )کوتاه

به مشاوران فهرست کوتاه با ذکر مبلغ ) 18(ـ ارسال درخواست پیشنهاد طبق ماده 3
  مشاوره پروژه

  )19(ـ تهیه و تحویل پیشنهادها طبق ماده 4
 ـ ارزیابی فنی پیشنهادها و تعیین مشاوری که باالترین امتیاز فنی را کسب کرده باشد 5

   مشاور منتخببه  عنوان) 21(طبق ماده 
  )3(ماده ) پ( ـ ارزیابی مالی پیشنهاد مشاور منتخب طبق تبصره بند 6
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  )10(ـ انعقاد قرارداد با رعایت ماده 7
  :ج ـ فرآیند انتخاب به روش تعرفه

  )7(ـ تهیه فهرست بلند طبق فرآیند ماده 1
ه فهرست تهی) (12(ـ انجام مراحل ارزیابی کیفی و انتخاب مشاور صالحیتدار طبق ماده 2
  )کوتاه

به مشاوران فهرست کوتاه با ذکر تعرفه ) 18(ـ ارسال درخواست پیشنهاد طبق ماده 3
  مورد استفاده 

  )19(ـ تهیه و تحویل پیشنهادها طبق ماده 4
 ـ ارزیابی فنی پیشنهادها و تعیین مشاوری که باالترین امتیاز فنی را کسب نموده است 5

  تخببه عنوان مشاور من) 21(طبق ماده 
  )3(ماده ) پ( ـ ارزیابی مالی پیشنهاد مشاور منتخب طبق تبصره بند 6
های مصوب معاونت با رعایت مـاده   ـ انعـقاد قرارداد با مشاور منتخب بر اساس تعـرفه7

  )باشد های مربوط ممنوع می های تعرفه هرگـونه تغییر خارج از حدود بخـشنامه) (10(
های یادشده تغییر یافته یا متفاوت بوده و  ی در تعرفهتبصره ـ در مواردی که حقوق دولت

التفاوت مربوط توسط، کارفرما در تعرفه منظور  بینی نشده باشد باید مابه این تغییر در تعرفه پیش
  .شود

فرآیندهای ارزیابی کیفی، فنی و مالی مشاوران در : چ ـ روش انتخاب بر اساس مسابقه
راهنمای برگزاری مسابقات معماری و «اونت با عنوان مع) 240(این روش طبق نشریه شماره 

  .شود انجام می» شهرسازی در ایران
  ـ درخواست پیشنهاد18 ماده

  :شامل سه بخش است) RFP(الف ـ درخواست پیشنهاد 
  :ـ بخش فنی که شامل موارد زیر است1
  )ITC(ـ گزارش شناخت 1ـ1
  ـ شرح کلی خدمات2ـ1
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  ))16(اده موضوع م(ـ روش انتخاب مشاور 3ـ1
  ـ روش ارزیابی فنی و نحوه امتیازدهی به هر یک از معیارها4ـ1
   ـ ضریب تاثیر فنی در روش انتخاب بر اساس کیفیت و قیمت5ـ 1
امتیاز بجز روش تک   ـ حداقل امتیاز فنی قابل قبول، شصت تا هفتاد امتیاز از صد6ـ1
  ای و روش مسابقه گزینه

  )حسب مورد(شنهادی ـ نحوه تنظیم برنامه زمانی پی7ـ1
   ـ مدت اعتبار پیشنهادها8ـ 1
  )در صورت وجود(ـ متن قرارداد همسان 9ـ 1
  )حسب مورد(ـ نحوه تنظیم متدولوژی 10ـ1
  .ـ سایر موارد به تشخیص کارفرما11ـ1
  :ـ بخش مالی که حداقل شامل موارد زیر است2
  الزحمه ـ نحوه محاسبه حق1ـ2
  الزحمه ـ روش پرداخت حق2ـ2
  حقوق دولتی و غیردولتی مترتب بر قراردادـ 3ـ2
  )حسب مورد(ـ نرخ تسعیر ارز 4ـ2
  الزحمه پیشنهادی مشاور  ـ فرم حق5ـ 2
 ـ هزینه تهیه پیشنهاد و نحوه پرداخت آن توسط کارفرما به حداکثر سه مشاور برتر 6ـ2

  )حسب مورد(
  )حسب روش انتخاب مشاور(ـ روش حذف پیشنهادهای مالی نامتناسب 7ـ2
  )حسب مورد(الزحمه خدمات مشاور   ـ برآورد اولیه حق8ـ 2
  ـ روش تأمین منابع مالی9ـ2

الزحمه آنها بر اساس نفر ماه  تبصره ـ در کارهایی که بخشی از آن مشروط بوده و یا حق
شود پیشنهادهای مالی مشاوران با توجه به ابعاد، نوع کار و نیز سوابق، تجارب و  برآورد می
د نیاز باید بر اساس ساختار مشابه و دوره زمانی یکسان استعالم شود و های مور تخصص
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های ثابت نظیر میزان کسورات و حقوق دولتی، تعداد خودرو و سایر تجهیزات و امکانات  هزینه
شود، در اسناد درخواست پیشنهاد قید  مورد نیاز و نیز تسهیالتی که توسط کارفرما تامین می

تشویقی و تنبیهی به منظور تسریع در خاتمه کار بر اساس مفاد های  همچنین سیاست. شود
  .رسانی شود اطالع) در صورت وجود(شرایط عمومی قراردادهای همسان 

  :ـ بخش عمومی که شامل موارد زیر است3
  ـ برنامه زمانی کلی طرح1ـ3
  ـ ترتیب فهرست ارائه مدارک2ـ3
حداقل دو (ران به کارفرما ـ مهلت تحویل پیشنهادهای فنی و مالی توسط مشاو3ـ3
  )هفته

  ـ مکان و زمان تحویل پیشنهادهای فنی و مالی4ـ3
  .ب ـ کارفرما باید درخواست پیشنهاد را برای همه مشاوران فهرست کوتاه ارسال کند

پ ـ درخواست پیشنهاد باید توسط مشاوران تکمیل و مهر و توسط افراد مجاز امضا و در 
  . شودموعد مقرر به کارفرما تحویل

  ـ تهیه و تحویل پیشنهادها19ماده
  :الف ـ رعایت موارد زیر در تهیه و تکمیل پیشنهادها ضروری است

  ـ پیشنهادها در مهلت مقرر در درخواست پیشنهاد تحویل شوند1
  ـ اطالعات صحیح و کامل باشد2
  های صالحیت، حسب مورد، ارایه شود نامه ـ اطالعات مربوط به گواهی3
  ارک درخواست شده پیوست شودـ اسناد و مد4
  . ـ تمامی صفحات اسناد توسط اشخاص مجاز، امضا و مهر شود5

تسلیم کنند مگر آنکه در ) فنی و مالی(توانند بیش از یک پیشنهاد  ب ـ مشاوران نمی
  .بینی شده باشد اسناد درخواست پیشنهاد نحوه دیگری پیش

های جداگانه و الک و مهر  در پاکتپ ـ مشاوران پیشنهادهای فنی و مالی خود را باید 
  .شده و در لفاف مناسب با ذکر نام مشاور، موضوع و تاریخ ارسال روی پاکت قرار دهند
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ت ـ کارفرما موظف است در مهلت مقرر، همه پیشنهادهای ارایه شده توسط مشاوران را 
  .پس از دریافت، ثبت و تا جلسه بازگشایی از آنها صیانت کند

یم، تحویل، اصالح، جایگزینی و یا پس گرفتن پیشنهاد باید به صورت ث ـ هرگونه تسل
  .انجام شود) RFP(قابل گواهی و در مهلت و مکان مقرر در اسناد درخواست پیشنهاد 

  ـ توضیح و تشریح اسناد20ماده
الف ـ چنانچه مشاوری در استعالم ارزیابی کیفی مشاوران یا اسناد درخواست پیشنهاد، 

  .تواند از کارفرما توضیح بخواهد دی مشاهده کند، میابهام یا ایرا
های مشاوران و در صورت تشکیل جلسه توضیح اسناد،  ب ـ توضیحات و پاسخ به پرسش

اند  رونوشت صورتجلسه آن باید به طور یکسان برای همه مشاورانی که اسناد را دریافت کرده
  .ر ارسال شودبا لحاظ تغییرات احتمالی در برنامه زمانی انتخاب مشاو
ها  ها و یا سایر راهنمایی ال و ارایه پاسخؤتبصره ـ امکان ارایه توضیحات و دریافت س

  .رسانی مناقصات صورت پذیرد تواند از طریق شبکه ملی اطالع می
  ـ ارزیابی فنی پیشنهادها21ماده

نی الف ـ تفکیک مراحل ارزیابی فنی و مالی پیشنهادها ضروری است و هرگونه ارزیابی ف
های قیمت باید تا پایان  پاکت. های قیمت مجاز است پیشنهادها تنها پیش از گشودن پاکت

  .مرحله ارزیابی فنی پیشنهادها، ناگشوده و در جایی مطمئن نگهداری شوند
یا انتخاب ) QCBS(ب ـ در صورت استفاده از روش انتخاب  بر اساس کیفیت و قیمت 

های قیمت در جلسه  تشکیل جلسه گشایش پاکت، زمان و مکان )QBS(بر اساس کیفیت 
این مدت فقط برای یک بار تا سقف مدت اعتبار . های فنی اعالم خواهد شد گشایش پاکت

در لفاف الک و مهر شده (های قیمت  پیشنهادها قابل تمدید است و در این صورت پاکت
  .شود توسط کارفرما صیانت می) مشاور

. شود ل بر بررسی و امتیازدهی به روش وزنی انجام میپ ـ ارزیابی فنی پیشنهادها مشتم
باشد و هر مشاور در  می%) 100(در این روش، مجموع ضریب وزنی معیارها معادل صددرصد 

امتیاز کل هر مشاور، معادل مجموع . کند ازای هر معیار، امتیازی بین صفر تا یکصد کسب می
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حداقل امتیاز . باشد وزنی مربوط میحاصل ضرب امتیاز کسب شده برای هر معیار در ضریب 
ذکر ) RFP(و نحوه تعیین امتیاز باید در درخواست پیشنهاد ) شصت تا هفتاد امتیاز(قابل قبول 

  .شود
  :ت ـ معیارهای اصلی ارزیابی فنی پیشنهادها و اهمیت وزنی آنها به شرح زیر است

ناسی با توجه به ش امتیاز روش: ) %)30(حداقل سی درصد (متدولوژی /شناسی ـ روش1
معیارهای فرعی نظیر شرح تفصیلی خدمات، نحوه تضمین کیفیت، روش مدیریت اطالعات و 

زمانی  های فنی و اجرایی انجام پروژه و برنامه دهی پروژه، گزینه نظام مستندسازی و گزارش
  .شود مشاور با توجه به روش پیشنهادی برای انجام کار تعیین می

ثر ؤامتیاز کارکنان کلیدی م%)): 25(حداقل بیست و پنج درصد  (ثرؤـ کارکنان کلیدی م2
های عمومی کارکنان با توجه به تحصیالت و  طرح بر اساس معیارهای فرعی نظیر صالحیت

های ویژه در زمینه  های آموزشی، تجربه ها، دوره آموزشهای عمومی، سوابق کار و مسئولیت
  .شود یی با قوانین و مقررات و نظایر آن تعیین میپروژه مورد نظر، زبان، مهارتهای خاص، آشنا

این معیارها با توجه به نوع پروژه به %)): 45(حداکثر چهل و پنج درصد (ـ سایر معیارها 3
  .شوند تشخیص کارفرما تعیین می

تبصره ـ وزن هر یک از معیارهای اصلی یادشده و نیز معیارهای فرعی باید در درخواست 
همچنین مجموع درصد . س از آن تغییر در اوزان معیارها ممنوع استپیشنهاد قید شود و پ

  .باشد) 100(وزنی معیارهای اصلی باید برابر با یکصد 
ث ـ کارفـرما بعد از امتیازدهی به پیشنهادهای مشاوران، نتایج ارزیابی فنی پیشنهادها را 

  :باشد این گزارش حداقل شامل موارد زیر می. کند طبق گزارشی مستندسازی می
  ـ نام و مشخصات مشاوران1
  ـ معیارهای ارزیابی فنی و اهمیت وزنی هر یک از معیارها2
  )شصت تا هفتاد امتیاز(ـ حداقل امتیاز فنی قابل قبول 3
ـ امتیاز مشاوران برای هر یک از معیارهای ارزیابی فنی و امتیاز فنی کل هر یک از 4
  مشاوران
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) ارزیابی مالی پیشنهادها( گشایش پاکت قیمت  ـ نام و مشخصات مشاورانی که برای5
  .اند برگزیده شده

   ـ محل و زمان ارزیابی فنی6
ـ سایر مواردی که به تشخیص کارفرما برای درج در ارزیابی فنی پیشنهادها ضرورت 7

  .داشته باشد
های قیمت توسط کارفرما  ج ـ اصل پیشنهادهای فنی مشاوران قبل از گشودن پاکت

  .ودش بایگانی می
  ـ ارزیابی مالی پیشنهادها22ماده

موضوع مواد (الف ـ ارزیابی مالی پیشنهادها با توجه به روش و فرآیند انتخاب مشاور 
باید پس از پایان یافتن ارزیابی کیفی مشاوران و ارزیابی فنی پیشنهادها انجام )) 17(و ) 16(

  .شود
روش، ارزیابی مالی در این ): QCBS(ب ـ روش انتخاب بر اساس کیفیت و قیمت 

پیشنهادها بر اساس قیمت تراز شده بین مشاورانی که امتیاز فنی برابر یا بیش از حداقل امتیاز 
در این روش کارفرما موظف است از مشاوران . شود اند انجام می فنی قابل قبول را کسب نموده

. وت کندیادشده یا نمایندگان آنها جهت حضور در جلسه گشایش پیشنهادهای مالی دع
مشاوری که کمترین قیمت تراز شده را پیشنهاد کرده باشد به عنوان مشاور منتخب برگزیده 

  .شود قیمت تراز شده طبق رابطه زیر محاسبه و تعیین می. شود می
  

          [ ])100(*100
*100

ti
CL

−−
=  

  :که در آن
L : قیمت تراز شده  
C :  درج شده در پاکت قیمت(قیمت پیشنهادی(  
i :  5/0(تا پنج دهم %) 15(بین پانزده صدم (ضریب تاثیر امتیاز فنی((  
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t  : بین حداقل امتیاز فنی قابل قبول تا صد امتیاز(امتیاز فنی پیشنهادها(  
های قیمت مشاورانی که امتیاز فنی برابر یا بیش از حداقل امتیاز فنی  ـ همه پاکت1تبصره

  .ودقابل قبول را کسب کرده باشند، باید گشوده ش
است ) 5/0(تا پنج دهم ) 15/0(ـ ضریب تاثیر امتیاز فنی، عددی بین پانزده صدم 2تبصره

که بر حسب پیچیدگی کار، ابداعی بودن، تکراری بودن و بزرگی کار توسط کارفرما تعیین و 
پیچیدگی و یا ابداعی بودن کار ضریب تاثیر امتیاز . باید در اسناد درخواست پیشنهاد قید شود

  .دهد  افزایش و تکراری بودن و یا باالبودن حجم ریالی کار آن را کاهش میفنی را
ـ درصورتی که ترکیبی از ارزهای مختلف برای پیشنهاد مالی الزم باشد باید نرخ 3تبصره

  .تسعیر ارز در اسناد درخواست پیشنهاد قید شود
ا پیشنهادهای ـ هیئت انتنخاب مشاور باید قبل از محاسبه قیمت ترازشده، ابتد4تبصره
های نامتناسب را از فرآیند ارزیابی مالی براساس روشی که کارفرما در اسناد  دارای قیمت

  .درخواست پیشنهاد درج کرده است، حذف نمایند
 ـ قرارداد باید با مشاوری که کمترین قیمت ترازشده را کسب کرده است و با 5تبصره

  .قد شودمنع) درج شده در پاکت قیمت(قیمت پیشنهادی وی 
 ـ چنانچه در طول انجام فرآیند به روش انتخاب براساس کیفیت و قیمت 6تبصره

)QCBS( ،فقط یک متقاضی خرید خدمات مشاوره برای مرحله ارزیابی مالی باقی بماند ،
های نامتناسب  این ماده مالک نیست و قیمت پروژه با مالحظه روش رد قیمت) ب(رابطه بند 

  .گردد فق کارفرما با مشاور تعیین میو براساس مذاکره و توا
برای ارزیابی مالی در این روش، ابتدا پاکت ): QBS(پ ـ روش انتخاب براساس کیفیت 

قیمت مشاور اولویت اول که باالترین امتیاز فنی را کسب کرده است، در حضور مشاور یادشده 
مه، چنانچه مبلغ الزح شود و پس از بررسی قیمت پیشنهادی و نحوه محاسبه حق گشوده می

پیشنهادی از نظر هیئت انتخاب مشاور با توجه به نرخهای متعارف و ویژگی طرح قابل قبول 
مورد توافق قرار ) مبلغ پیشنهادی مشاور%) 10(در حد ده درصد (باشد یا با تغییرات جزیی 

نتخاب چنانچه قیمت پیشنهادی مشاور از نظر هیئت ا. شود گیرد، قرارداد با مشاور منعقد می
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مشاور قابل قبول نباشد و هیئت در مذاکره با مشاور یادشده نتواند به قیمت قابل قبولی دست 
  .یابد، باید مراحل فوق با مشاور اولویت دوم که دارای امتیاز فنی بعدی است، انجام شود

تبصره ـ فقط در شرایطی بازگشت به مذاکره با مشاور اولویت اول مجاز است که پیشنهاد 
  .تر از قیمت پیشنهادی مشاور اولویت اول باشد  مشاور اولویت دوم، گرانقیمت

های انتخاب مشاور براساس  ارزیابی مالی سایر روش: های انتخاب مشاور  ت ـ سایر روش
  .پذیرد تصریح شد، انجام می) 17(و ) 16(تعاریف و فرآیند جداگانه که برای هر روش در مواد 

  ـ صورتجلسه پایانی23ماده
های قیمت و ارزیابی مالی پیشنهادها، صورتجلسه پایانی  ف ـ بعد از گشایش پاکتال

در روش (شود و به امضای هیئت داوران  ارزیابی پیشنهادها مشتمل بر موارد زیر تهیه می
) ها در سایر روش(و اعضای هیئت انتخاب مشاور ) ای در روش تک گزینه(، کارفرما )مسابقه

  :رسد می
  .تشکیل جلسه پایانیـ محل و زمان 1
و ) در روش مسابقه(، هیئت داوران )ای در روش تک گزینه(ـ نام و امضای کارفرما 2

  ).ها در سایر روش(اعضای هیئت انتخاب مشاور 
  .ـ برآورد کارفرما3
حسب روش (ـ امتیاز فنی پیشنهادهای مشاوران طبق گزارش ارزیابی فنی پیشنهادها 4

  ).انتخاب مشاور
  ).QCBS(مربوط به روش (یر امتیاز فنی  ـ ضریب تأث5
قید شده در اسناد درخواست پیشنهاد و حسب روش ( ـ حداقل امتیاز فنی قابل قبول 6

  ).انتخاب مشاور
  .های بودجه ثابت و تعرفه شده مشاوران بجز روش  یتؤهای پیشنهادی ر ـ قیمت7
  .QCBS)مربوط به روش ( ـ قیمت ترازشده پیشنهادهای مشاوران 8
   نام مشاور منتخب و مبلغ قراردادـ9
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های گشوده شده پیشنهادهای قیمت باید ثبت و ضمیمه  ـ کلیه محتویات پاکت10
  .صورتجلسه پایانی شود

  ـ خرید خدمات مشاوره در معامالت کوچک و متوسط24ماده
در معامالت کوچک و متوسط با تشخیص باالترین مقام دستگاه اجرائی یا مقام مجاز از 

 خرید خدمات مشاوره از اشخاص حقیقی و حقوقی واجد معیارها و ضوابط زیر مجاز طرف او،
  :است

نامه مهارت  ـ داشتن تحصیالت دانشگاهی و یا پروانه کارشناسی رسمی و یا گواهی1
  مرتبط با خدمات مشاوره مورد نیاز

  .ئیـ داشتن سوابق تجربی در زمینه خدمات مشاوره مورد نیاز با تشخیص دستگاه اجرا2
نامه تضمین برای معامالت دولتی موضوع  های موضوع آئین ـ ارائه یکی از تضمین3
  . برای کیفیت خدمات1/4/1381هـ مورخ 26590ت/10729نامه شماره  تصویب

ـ در مورد اشخاص حقوقی، افرادی که توسط شخص حقوقی جهت انجام مشاوره 1تبصره
  .دادن تضمین بر عهده شخص حقوقی استشوند باید واجد شرایط فوق باشند ولی  معرفی می
توانند در خصوص خرید خدمات مشاوره در معامالت  ـ دستگاههای اجرائی می2تبصره

کوچک و متوسط خود دستورالعملی برای تعیین معیارهای انتخاب مشاوران مورد نیاز با رعایت 
  .ضوابط این ماده تنظیم و مبنای عمل خود قرار دهند

ربط ارایه  نامه را تدوین و به دستگاههای ذی ارت اجرای این آیینـ معاونت فلوچ25ماده
  .نماید

  ـ مقررات و استانداردها26ماده
هـ مورخ 34162ت/84178نامه شماره  نامه، تصویب الف ـ از تاریخ ابالغ این آیین

  .گردد  لغو می16/7/1385
یادشده شروع شده نامه  تبصره ـ در مواردی که فرآیند ارجاع کار به مشاوران با تصویب

نامه و بر اساس  تواند سایر مراحل را ظرف شش ماه از تاریخ ابالغ این آیین باشد، کارفرما می
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نامه یادشده ادامه داده و به انجام رساند یا آنکه فرآیند خرید خدمات مشاوره را مجدداً  تصویب
  .نامه شروع نماید بر اساس این آیین

ها، استانداردها و راهنمای خرید خدمات   دستورالعملب ـ در صورت ضرورت، معاونت باید
  .مشاوره را تهیه، بهنگام، تنفیذ و در شبکه ملی اطالع رسانی مناقصات منتشر کند

 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده 28/9/1388نامه در تاریخ  این تـصویب
  .است

  )3/10/1388 مورخ 18882نقل از روزنامۀ رسمی شمارۀ (
 

  نامه درخصوص ممنوعیت خرید کاالهای خارجی توسط دستگاههای اجرایی   یبتصو .4
 بنا به پیشنهاد وزارت 1/8/1388وزیران عضو کارگروه حمایت از تولید در جلسه مورخ 

وهشتم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و با   صنایع و معادن و به استناد اصل یکصدوسی
  : تصویب نمودند29/7/1388 مورخ 43505ت/151247نامه شماره  رعایت تصویب

پیوست « که تأیید شده به مهر 1ـ خرید کاالهای خارجی مندرج در فهرست پیوست1
باشد توسط دستگاههای اجرایی ممنوع بوده و ذیحسابان  می» وزیران نامه هیئت تصویب
شده خودداری های اجرایی یا عناوین مشابه مکلفند از پرداخت اعتبار خرید کاالهای یاد دستگاه
در صورت ابهام در تشخیص کاالهای مذکور، نظر وزارت صنایع و معادن که ظرف یک . نمایند

  .شود مالک عمل خواهد بود هفته کاری پس از دریافت استعالم اعالم می
های صنایع و معادن، بازرگانی، نفت، نیرو، دفاع و  ـ کارگروهی مرکب از وزارتخانه2

بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جهاد کشاورزی و مرکز کد ملی پشتیبانی نیروهای مسلح، 
  .کاال مکلفند ظرف یک ماه نسبت به تنظیم و ارائه فهرست کاالهای جدید اقدام نمایند

 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده 28/9/1388نامه در تاریخ  این تـصویب
  .است

 )3/10/1388 مورخ 18882نقل از روزنامۀ رسمی شمارۀ (

                                                 
 .به دلیل طوالنی بودن از درج آن خودداری شده است و در صورت درخواست برای متقاضی ارسال می شود .1
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    8/3/1387هـ مورخ 39836ت/35234نامه شماره  تصویب) 6(تنفیذ بند  .5
 به استناد اصل یکصد و سی 4/8/1388وزیران عضو کارگروه کنترل بازار در جلسه مورخ 

نامه شماره  و هشتم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و با رعایت تصویب
  : تصویب نمودند29/7/1388 مورخ  هـ43505ت/151263

) 7( برای جزء8/3/1387هـ مورخ39836ت/35234نامه شماره تصویب) 6(ـ مفاد بند1
نامه   کل کشور با رعایت مفاد تصویب1388قانون بودجه سال ) 520000(ردیف اعتباری 

 و در سقف اعتبار مصوب برای اجرا در سال 31/1/1388هـ مورخ 42399ت/10779شماره 
  .گردد جاری تنفیذ می

ن مورخ 42833ت/90391نامه شماره  تصمیم) 1(جدول بند ) 4(ی ردیف ـ یارانه نقد2
گیرد تا به ازای آن کاالی یادشده   در اختیار شرکت بازرگانی دولتی ایران قرار می24/4/1388

  .نامه مذکور تأمین و توزیع گردد مطابق تصمیم
 رسیده  به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری28/9/1388نامه در تاریخ  این تـصویب

  .است
 )3/10/1388 مورخ 18882نقل از روزنامۀ رسمی شمارۀ (

  
  نامه درخصوص تشکیل سامانه اطالعات امالک و مستغالت   اصالح تصویب .6

 با توجه به نظر رییس مجلس شورای اسالمی، 29/9/1388هیئت وزیران در جلسه مورخ 
  : تصویب نمود2/6/1388ب مورخ /هـ25882/311موضوع نامه شماره 

 به شـرح زیـر اصالح 21/10/1387ک مـورخ 41632ت/190328نامه شمـاره  تصـویب
  :شود می

  :شود می) 2(بند ) 3(الف ـ متن زیر جایگزین تبصره 
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ـ در شهرها و مناطقی که صدور شناسنامه هوشمند امالک و مستغالت آنها به 3تبصره
ارایه هرگونه خدمات، اطالعات موظفند هنگام ) 2(اتمام برسد، دستگاههای اجرایی موضوع بند 

  .رسانی نمایند روزه شناسنامه هوشمند ملک را ب
  :گردد می» 4«ب ـ متن زیر جایگزین بند 

ـ دفاتر اسناد رسمی مکلفند در زمان ثبت معامالت راجع به عین یا منفعت امالک و 4
قوقی را با مستغالت اعم از بیع، اجاره، وکالت، هبه، صلح و غیره، هویت اشخاص حقیقی و ح

شماره ملی که به وسیله سازمان ثبت احوال کشور و شناسه اشخاص حقوقی که توسط سازمان 
گیرد، طبق قوانین و مقررات احراز نمایند و  ثبت اسناد و امالک کشور در اختیار قرار می

اطالعات معامالت یادشده را به ترتیبی که سازمان ثبت اسناد و امالک کشور براساس ماده 
ای سازمان وارد و  کند در سیستم رایانه قانون برنامه چهارم توسعه تعیین نموده و می) 131(

  .ثبت نمایند تا از طریق این سیستم به سامانه هوشمند امالک و مستغالت منتقل شود
  :گردد اضافه می) 6(ج ـ متن زیر به عنوان تبصره به بند 

 منطقه، سامانه الکترونیکی جهت های امور مالیاتی هر تبصره ـ از زمانی که اداره
پاسخگویی به استعالمهای دفاتر اسناد رسمی نصب نمایند، دفاتر اسناد رسمی، فرآیند استعالم 

  .رسانند های امور مالیاتی مذکور را از طریق این سامانه به انجام می از اداره
  )10/10/1388 مورخ 18886نقل از روزنامۀ رسمی شمارۀ (

  

  1 درخصوص تعرفه صدور گذرنامه برای افراد زیر هجده سال تمام نامه اصالح تصویب .7
 10/8/1388هـ مـورخ 43539ت/158581نامـه شـماره  نـظر بـه اینـکه در تـصویـب

  بعـد از عـبارت » الکترونیکی«که براساس طرح پیشنهادی تنظیم و ابالغ شده است واژه 
  .شود ـت اصـالح اعالم میتحـریر نشده است، مراتب جه» تعرفه صدور گذرنامه« 

 )22/10/1388 مورخ 18896نقل از روزنامۀ رسمی شمارۀ (

                                                 
  :شود شمارۀ آبان ماه درج شده است که عیناً نقل می80متن مصوبه در صفحه .  1
  ».باشدبهای صدور گذرنامه می%) 50(ی افراد زیر هجده سال تمام، پنجاه درصد تعرفه صدور گذرنامه برا«
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نامه در خصوص تعیین وزارت دادگستری به عنوان مرجع ملی کنوانسیون حقوق  تصویب  .8
  کودک 

 مورخ 49325/02/88 بنا به پیشنهاد شماره 13/10/1388هیئت وزیران در جلسه مورخ 
الحاقی به ماده واحده قانون عضویت ) 5(ه استناد تبصره  وزارت دادگستری و ب12/8/1388

  :ـ تصویب نمود1370المللی ـ مصوب ها و مجامع بین دولت جمهوری اسالمی ایران در سازمان
عنوان مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، موضوع قانون اجازه  وزارت دادگستری به

  .شود ـ تعیین می1372دک ـ مصوبکو ایران به کنوانسیون حقوق اسالمی الحاق دولت جمهوری
)26/10/1388 مورخ 18899نقل از روزنامۀ رسمی شمارۀ (  

 

نامه اجرایی قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت  آیین) 9(الحاق تبصره به ماده  .9
  از ماهواره  

 بنا به پیشنهاد سازمان صـدا   18/8/1388وزیران عضو کمیسیون فرهنگی در جلسه مورخ        
قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات     ) 11( جمهوری اسالمی ایران و به استناد ماده         و سیمای 

هــ مـورخ   373ت/164082نامـه شـماره   ـ و با رعایت تصویب1373دریافت از ماهواره ـ مصوب 
  : تصویب نمودند10/10/1386

نامـه اجرایـی قـانون ممنوعیـت بـه کـارگیری              آیین) 9(متن زیر به عنوان تبصره به ماده        
 21/1/1374هــ مـورخ    14906ت/449نامه شماره     هیزات دریافت از ماهواره موضوع تصویب     تج

  :شود الحاق می
تبصره ـ کلیه تجهیزات و کاالهای موضـوع ایـن قـانون کـه در اختیـار سـازمان صـدا و         

گیرد، با تشخیص سازمان در صورت امکان عیناً مـورد            سیمای جمهوری اسالمی ایران قرار می     
گرفته و در صورت تعذر به معاذیر فنی، اسقاط و الشه تجهیزات و کاالهای اسقاط               استفاده قرار   

شود و وجـوه حاصـله        های مالی و معامالتی سازمان فروخته می        نامه  شده مطابق مقررات و آیین    
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پس از واریز به خزانه با رعایت قوانین و مقررات مربوط، بـه مـصرف توسـعه پوشـش رادیـو و                      
  .رسید تلویزیونی خواهد
  .است جمهوری رسیده محترم ریاست  به تأیید مقام21/10/1388نامه در تاریخ این تصویب

  
  )29/10/1388 مورخ 18902نقل از روزنامۀ شمارۀ  (
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نامه تـشکیل هیـأت عـالی جـذب اعـضای        آیین5 ماده 5الحاق یک تبصره به بند     « مصوبه  
 19/4/1386 مـورخ      608مـصوب جلـسه     (و مؤسسات آموزش عالی     ها    هیأت علمی دانشگاه  

  »)شورای عالی انقالب فرهنگی
، و بنـا بـه      1/10/1388 مـورخ    195شورای معین شورای عالی انقالب فرهنگی در جلسه         

نامه    آیین 5 ماده   5 شورای عالی، الحاق یک تبصره به بند         5/8/1388 مورخ   651تفویض جلسه   
مـصوب  (ها و مؤسسات آمـوزش عـالی          ای هیأت علمی دانشگاه   تشکیل هیأت عالی جذب اعض    

  :را به شرح ذیل تصویب نمود)  شورای عالی انقالب فرهنگی19/4/1386 مورخ 608جلسه 
هـا و مؤسـسات آموزشـی و     تبصره ـ آن دسته از جانبازان عضو هیـأت علمـی دانـشگاه    «

سابقه خدمت داشته باشند،     سال   2 حداقل   1/10/1387پژوهشی دولتی و غیردولتی که تا تاریخ        
الـذکر، درصـورت داشـتن        نامـه فـوق      آیـین  5 مـاده    5ضمن مستثنی شدن از شمول حکم بنـد         

های علمی و عمومی الزم، از پیمانی به رسمی ـ آزمایشی و یا از رسـمی ـ آزمایـشی      صالحیت
  . »یابند به رسمی ـ قطعی، حسب مورد تبدیل وضعیت می

  
)29/10/1388 مورخ 18902نقل از روزنامۀ شمارۀ (  

 
  





 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  
  

  

ون  و

:م ش

ره آموزشی جدید مربوط به قضات و کارکنان در این بخش مشخصات ده دو
اداری که در کمیسیون طراحی آموزشی معاونت آموزش و تحقیقات قوۀقضائیه 
مورد تصویب قرار گرفته و به تأیید معاون محترم آموزش و تحقیقات رسیده 

  .گردداست، جهت اطالع مخاطبان محترم درج می
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   قضایی قضایی--دوره های آموزش کوتاه مدت شغلی دوره های آموزش کوتاه مدت شغلی 
  ))فرم برنامه آموزشی و درسی فرم برنامه آموزشی و درسی  (  ( 

  

  

              آماده سازی                 نوآموزی  باز آموزی :                 نوع آموزش ـ 1
-: پیش نیازـ 2  ح/آ/40 : آموزشـ کد3

 بررسی تحلیلی و کاربردی شروط باطل و تأثیر آن در عقد: ن آموزشعنوا -4

  )بدوی و تجدید نظر(کلیه قضات محاکم حقوقی :    شرکت کنند گان-5
   روز1:  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 ارتقاء سطح آگاهی های حرفه ای فراگیران در خصوص موضوع مذکور در عنوان دورۀ آموزشی:  هدف کلی-9

  

  :های آموزش ـ سرفصل10
 مفهوم، ماهیت حقوقی و صحت و بطالن شرط؛ 
 ؛) نامشروع، خالف مقتضای عقد و مجهول شرط غیرمقدور، بی فایده،( اقسام شروط باطل  
 اثر شرط باطل در عقد؛ 
 های مشورتی اداره حقوقی در این موضوع؛بررسی آراء وحدت رویه و نظریه 
  نقد و بررسی چند نمونه آراء قضایی؛ 

  

 

  .معاونت آموزش دادگستری کل استان ها:  مجری-11
  

          کتبی و شفاهی      کتبی و عملیفاهی           ش عملی      کتبی:  روش ارزشیابی -12
  : منابع پیشنهادی -13

    نام کتاب    نویسنده یا تهیه کننده 
   میر حسین عابدیان-
   مهدی عالمه-

   شروط باطل و تأثیر آن در عقد-
   شروط باطل و تأثیر آن در عقد-

   ـ توضیحات14
 کل استان یزد در کمیسیون طراحی آموزشی مطرح و با اعمال اصالحاتی در بخش ساعت این دوره بنا به پیشنهاد معاونت آموزش دادگستری

  26/7/88: تاریخ تصویب در کمیسیون طراحی آموزشی  .دوره و افزودن منابع پیشنهادی به شرح ذیل به تصویب رسید
  3:                                                          شماره مصوبه                                                                  4:  شماره جلسه 

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
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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 آموزی                  نوباز آموزی :                 نوع آموزش ـ 1
-: پیش نیازـ 2  - : آموزشـ کد3

  و تایپICDL سطح اول 3: عنوان آموزش -4

  )بدوی و تجدید نظر(کلیه قضات محاکم حقوقی :    شرکت کنند گان-5
   روز1:  به روز    :   الزامی 

  : اختیاری 
  : مدت دوره-6  ساعت 8 : 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 ـ سرفصل10
 .آشنایی با ثبت پروندۀ ورودی 
 . با جستجوی پروندهآشنایی 
 .آشنایی با دفتر اوقات شعبه 
 .آشنایی با نحوۀ ثبت اندیکاتور 
 .نحوۀ تنظیم ابالغیه 
 .آشنایی با نحوۀ تنظیم دادنامه 
 .آشنایی با گزارشات و آمار شعب 
 .آشنایی با نحوۀ ثبت بازداشتی 
 .آشنایی با انواع گزارشات مدیریتی 
 .آشنایی با نحوۀ تنظیم سجل قضایی 
 . با نحوۀ ساختن گزارش سازآشنایی 
  .آشنایی با اطالعات پایه، نحوه دسترسی کاربران، موارد تغییر در شعبه و سایر امکانات نرم افزار 

 

  .معاونت آموزش دادگستری کل استان ها:  مجری-11
  

  ی        کتبی و شفاه      کتبی و عملی           شفاهی عملی      کتبی:  روش ارزشیابی -12
  : منابع پیشنهادی -13

    نام کتاب    نویسنده یا تهیه کننده 
  )user manual(راهنمای کاربران   

   ـ توضیحات14
 ذیل به تصویب این دوره بنا به پیشنهاد معاونت آموزش دادگستری کل استانهای مازندران و گلستان در کمیسیون طراحی آموزشی مطرح و با اعمال اصالحاتی در بخش ساعت دوره به شرح

  3:                شماره مصوبه 4:  شماره جلسه            2:      شماره مصوبه 5:  شماره جلسه         3/8/88: تاریخ تصویب در کمیسیون طراحی آموزشی .           رسید
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
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   قضات و کارشناسان  آموزش قضات و کارشناسان  آموزش––موزش کوتاه مدت شغلی موزش کوتاه مدت شغلی های آهای آدوره دوره 
  ))فرم برنامه آموزشی و درسی فرم برنامه آموزشی و درسی  (  ( 

  

  

              آماده سازی                 نوآموزی  باز آموزی :                 نوع آموزش ـ 1
-: پیش نیازـ 2  آ/ن/ب/01 : آموزشـ کد3

 ... )اروپا، آسیا، آمریکا و(  دستگاه قضایی برخی از کشورهای جهانآشنایی اجمالی با نظام آموزش در: عنوان آموزش -4

  .کلیۀ قضات وکارشناسان آموزش شاغل در معاونت آموزش قوه قضائیه:    شرکت کنند گان-5
   روز2:  به روز    :   الزامی 

  : اختیاری 
  : مدت دوره-6  ساعت 12 : به ساعت   :  نوع آموزش-7

         سایر   غیر حضوری     کارورزی            کارگاهی رانی  سخن:  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
ا، انگلستان، آلمان، بلژیک، پرتغال، فرانسه، اسپانی(بررسی نظام آموزشی دستگاه قضایی کشورهای اروپایی  

 ).  لهستان، هلند، یونان، اتریش
هندوستان، ژاپن، ویتنام، بحرین، اردن، امارات متحده (بررسی نظام آموزشی دستگاه قضایی  کشورهای آسیایی  

 ).عربی، سوریه، عربستان سعودی، فلسطین، کویت، لبنان، یمن، افغانستان، اندونزی
 ).الجزایر، تونس، سودان، مراکش، مصر(م آموزشی دستگاه قضایی در چند کشور آفریقایی بررسی نظا 
 .بررسی نظام آموزشی دستگاه قضایی در آمریکا وکانادا 
 .بررسی نظام آموزشی دستگاه قضایی در اقیانوسیه 

  

 

  اری ادارات کل آموزش قضات و کارکنان اد–معاونت آموزش دادگستری کل استان ها :  مجری-11
  

          کتبی و شفاهی      کتبی و عملی           شفاهی عملی      کتبی:  روش ارزشیابی -12
  : منابع پیشنهادی -13

    نام کتاب    نویسنده یا تهیه کننده 
  شورهای جهان جزوه بررسی نظامهای آموزشی دستگاه قضایی ک-   رقیه ماستری فراهانی، انتشارات  معاونت آموزش قوه قضائیه-

   ـ توضیحات14
  26/7/88: تاریخ تصویب در کمیسیون طراحی آموزشی 

  9:                                                                                                          شماره مصوبه 4: شماره جلسه 
ده                                                                                                                                                                                                                                                     ش ز و مد  یا                                            مد و  ا                                                                                       ا

ل  ی                                                                                                            د وز ون آ ن  دو ی و  وزعاونر ه    آ ضا وه  قات    ش و 
  



      1388دی ماه  -ماهنامۀ ویژۀ قوانین و مقررات /118
 

 

   شغلی شغلی-- قضایی  قضایی 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  م/ن/ش/01 : آموزشـ کد3

 )ویژه قضات(ها  نقش مددکاری اجتماعی در دادرسیشناخت ضرورت: عنوان آموزش -4

  .، اطفال و قضات دادسرا و سرپرستی) بدوی و تجدید نظر ( کلیه قضات دادگاههای خانواده :    شرکت کنند گان-5
   روز1:  به روز    :   الزامی 

  : مدت دوره-6  ساعت 6 : 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
 ؛)اعم از بدوی و تجدید نظر(وعات خانوادگی و اطفال ضرورتهای همکاری مددکار با قضات رسیدگی کننده به موض 
 های تحت صالحیت با مددکار؛بررسی چگونگی تعامل محاکم مذکور در قبل، حین و بعد از رسیدگی به پرونده 
 های حقوقی، خانوادگی و اطفال؛نقش مددکار اجتماعی در دادرسی بهینه دادگاه 
 های اطفال؛تهای بین المللی در کیفیت رسیدگی به پروندهبررسی و تحلیل پیمان نامه حقوق کودک و سیاس 
 های قضازدایی و شرایط کاربردی آن؛شیوه 
 های اطفال؛های حبس در دادرسی جایگزین 
 ها؛مددکاری اجتماعی در ایران، وظایف، حقوق و مسؤولیت 
 .بررسی آثار روانی، اجتماعی تصمیمات و احکام قضایی بر رفتارهای اطفال 

   

 

   ادارات کل آموزش قضات و کارکنان اداری–معاونت آموزش دادگستری کل استان ها : جری م-11
  

          کتبی و شفاهی      کتبی و عملی           شفاهی عملی      کتبی:  روش ارزشیابی -12
  : منابع پیشنهادی -13

    نام کتاب    نویسنده یا تهیه کننده 
-  
  
  ائیه معاونت آموزش قوه قض-2
-  
-  

 قوانین آئین دادرسی کیفری و قانون اجازه الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران به کنوانسیون -1
  )1989مصوب  ( 1/12/1372حقوق کودک مورخ 

   قوانین و مقررات مربوط به حقوق کودک؛-2
   تحلیل آراء مرتبط و بررسی سایر آثار تصمیمات و احکام قضایی بر رفتارهای اطفال؛-3
  .ابع مربوط به بزهکاری اطفال و نیز سایرمنابعی که از سوی استاد معرفی می شود من-4

   ـ توضیحات14
  .در کمیسیون طراحی آموزشی مطرح و به شرح ذیل به تصویب رسیدد معاونت آموزش دادگستری استان اصفهان این دوره بنا به پیشنها

  10:                                   شماره مصوبه 16: شماره جلسه         13/11/87: 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  هعاون                                                                                                                ر ضا وه  قات  وزش و      آ



 119 /گوناگون : ششمبخش 

   شغلی شغلی-- اداری  اداری دوره های آموزش کوتاه مدتدوره های آموزش کوتاه مدت
  ))فرم برنامه آموزشی و درسی فرم برنامه آموزشی و درسی  (  ( 

  

  

              آماده سازی                 نوآموزی  زی باز آمو:                 نوع آموزش ـ 1
-: پیش نیازـ 2  م/ن/ش/02 : آموزشـ کد3

 )کارکنان اداریویژه (ها شناخت ضرورت نقش مددکاری اجتماعی در دادرسی: عنوان آموزش -4

  .کارشناسان و کمک کارشناسان مددکارکلیه :    شرکت کنند گان-5
   روز2:  به روز    :   الزامی 

  : مدت دوره-6  ساعت 12 : به ساعت   :وع آموزش  ن-7  : اختیاری 

         سایر   غیر حضوری     کارورزی            کارگاهی سخنرانی  :  روش آموزشی-8
  ان دورۀ آموزشیافزایش دانش، بینش و ارتقاء سطح آگاهی های حرفه ای فراگیران در خصوص موضوع مذکور در عنو:  هدف کلی-9

  :های آموزش ـ سرفصل10
 های کیفری؛های ویژۀ اطفال در دادگاهنقش مددکار اجتماعی در دادرسی 
 های خانوادگی؛های ویژۀ اطفال در دادگاهنقش مددکار اجتماعی در دادرسی 
 ار اجتماعی؛ها در قبل، حین و بعد از رسیدگی به پرونده ها با مددکبررسی چگونگی همکاری و تعامل دادگاه 
 ؛231 الی 219آشنایی با قوانین حمایت از خانواده، حمایت از کودکان و نوجوانان، آئین دادرسی کیفری از مواد  
 های صحیح مواجهه با عوامل جرم زا، آشنایی با علل ارتکاب جرم و روش 
 های جایگزینی حل منازعه به خصوص مصالحۀ خارج از دادگاه؛آشنایی با شیوه 
 ا روشهای گزارش نویسی در محاکم؛آشنایی ب 
 آشنایی با جرایم اطفال؛ 
 آشنایی با عوامل مختلف و مؤثر در بزهکاری اطفال؛ 
 .بررسی آثار روانی، اجتماعی تصمیمات و احکام قضایی بر رفتار فردی و اجتماعی اطفال 

  

 

  .معاونت آموزش دادگستری کل استانها:  مجری-11
           کتبی و شفاهی      کتبی و عملی           شفاهی   عملی    کتبی:  روش ارزشیابی -12

  : منابع پیشنهادی -13
    نام کتاب    نویسنده یا تهیه کننده 

   محمد حسین فرجاد؛-1
   ترجمه هاجر ساروخانی؛-2
   حمید رضا کریمی و سید سعیده آقایی؛-3
   حسن موسوی چلک؛-4
   دانش؛-  تاج زمان-5
  ؛ حمزه زینالی- 6
   معاونت آموزش قوه قضائیه-7
-  
-  

   آسیب شناسی اجتماعی و جامعه شناسی انحرافات؛-1
   انتشارات سروش؛- جامعه شناسی خانواده-2
   انتشارات دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی؛-  تکنیک های ارتباط با افراد و خانواده-3
   کار با فرد؛- ) 1( مددکاری اجتماعی-4
  ار در حقوق تطبیقی؛ دادرسی اطفال بزهک-5
  9 شماره - قانون حمایت از کودکان و نوجوانان و تقابل دیدگاهها در آن، فصل نامه رفاه اجتماعی - 6
   قوانین و مقررات مربوط به حقوق کودک؛-7
   تحلیل آراء مرتبط و بررسی سایر آثار تصمیمات و احکام قضایی بر رفتارهای اطفال؛-8
  . از سوی استاد معرفی می شود قوانین مرتبط و منابعی که-9

   ـ توضیحات14
  .در کمیسیون طراحی آموزشی مطرح و به شرح ذیل به تصویب رسیدد معاونت آموزش دادگستری کل استان اصفهان این دوره بنا به پیشنها

  10: شماره مصوبه                                      16: شماره جلسه           13/11/87: تاریخ تصویب در کمیسیون طراحی آموزشی 

ده                                                                                                                                                                             ش ز و مد  ی                                                                                                                                            ا                                     مد و  ا                                                ا
ل  ی                    د وز ون آ ن  دو ی و  هعاون                                                                                              ر ضا وه  قات  وزش و        آ



      1388دی ماه  -ماهنامۀ ویژۀ قوانین و مقررات /120
 

 

   ویژه کارکنان حفاظت و اطالعات ویژه کارکنان حفاظت و اطالعات––دوره های آموزش کوتاه مدت دوره های آموزش کوتاه مدت 
  ))فرم برنامه آموزشی و درسی فرم برنامه آموزشی و درسی  (  ( 

  

  

              آماده سازی                 نوآموزی  وزی باز آم:                 نوع آموزش ـ 1
-: پیش نیازـ 2  110/آ/ح/الف/3 : آموزشـ کد3

 مبانی حفاظت از اسناد و اطالعات طبقه بندی شده: عنوان آموزش -4

  کلیه کارمندان، کارآموزان قضایی و قضات قوه قضائیه:    شرکت کنند گان-5
   روز2:  به روز    :   الزامی 

  : مدت دوره-6  ساعت 14 : به ساعت   :وزش  نوع آم-7  : اختیاری 

         سایر   غیر حضوری     کارورزی            کارگاهی سخنرانی  :  روش آموزشی-8
  دورۀ فوق الذکرافزایش دانش، بینش و ارتقاء سطح آگاهی های حرفه ای فراگیران در خصوص :  هدف کلی-9

  

 . و بایگانیدسترسی 
طرز نگهداری و شیوه نگهداری اسناد بکلی سری،  

 .سری، خیلی محرمانه، محرمانه
 .حفاظت ارتباطات 
  امحاء پیش نویسی 

  

  :های آموزش ـ سرفصل10
 .سند و نقش و اهمیت آن 
 .خطرات اسناد 
 .حفاظت از اسناد و مدارک و جایگاه حفاظت 
 .تعریف اسناد دولتی و مصادیق آن 
 ...نواع آن، نحوه تعیین و تغییر و ا بندی،طبقه 
انگاری و موجبات افشاء مجازاتهای انتشار، سهل 

 .بندی شدهاسناد طبقه
  

 

  مرکز حفاظت و اطالعات کل قوۀ قضائیه:  مجری-11
  

          کتبی و شفاهی      کتبی و عملی           شفاهی عملی      کتبی:  روش ارزشیابی -12
  :هادی  منابع پیشن-13

    نام کتاب    نویسنده یا تهیه کننده 
  منابع و جزوات پیشنهادی از سوی استاد مربوطه  

   ـ توضیحات14
  تأمین استاد با نظر و تأئید مرکز حفاظت و اطالعات صورت پذیرد -
  . این دوره، توسط مرکز حفاظت و اطالعات قوه قضائیه پیشنهاد شده است-

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



 121 /گوناگون : ششمبخش 

   ویژه کارکنان حفاظت و اطالعات ویژه کارکنان حفاظت و اطالعات--  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  110/آ/ح/الف/4 : آموزشـ کد3

 )دستورالعمل حفاظت از اسناد و ادله پرونده های قضایی ، دستورالعمل حفاظتی مهر(  های حفاظتی آشنایی با دستورالعمل: عنوان آموزش -4

  کلیه کارمندان، کارآموزان قضایی و قضات قوه قضائیه:    شرکت کنند گان-5
   روز2  :به روز    :   الزامی 

  : مدت دوره-6  ساعت 14 : به ساعت   :  نوع آموزش-7  : اختیاری 
         سایر   غیر حضوری     کارورزی            کارگاهی سخنرانی  :  روش آموزشی-8
  دورۀ فوق الذکرافزایش دانش، بینش و ارتقاء سطح آگاهی های حرفه ای فراگیران در خصوص :  هدف کلی-9

  

  :های آموزش ـ سرفصل10
 .نحوه حفاظت از اسناد مورد جعل 
 .تنظیم صورت مجلس 
 .حفاظت از اسناد سری و محرمانه دولتی 
 .های مهم و حساسحفاظت از پرونده 
 .شرایط حفاظت فیزیکی بایگانی راکد 
 .شرایط دسترسی به اسناد 
 .ممنوعیت انتشار و افشای جریان رسیدگی 
 .حفاظت از سوابق محکومان 
 ...شرایط واگذاری اسناد و  
 .ها از طریق پستنظارت در ارسال پرونده 
 .های قضاییوظایف مرتبطین پرونده 
  اعضای هیئت تشخیص نیاز به مهر  
  مرجع تائید اجزاء مهر                                 
  نحوه تولید و تحویل مهر  
  وظایف دارندگان مهر                                   
 شرایط تعویض مهر 

  

 

  مرکز حفاظت و اطالعات کل قوه قضائیه:  مجری-11
  

          کتبی و شفاهی      کتبی و عملی           شفاهی عملی      کتبی:  روش ارزشیابی -12
  : منابع پیشنهادی -13

    نام کتاب    نویسنده یا تهیه کننده 
  منابع و جزوات پیشنهادی از سوی استاد مربوطه  

   ـ توضیحات14
  .ر این دوره، توسط مرکز حفاظت و اطالعات قوه قضائیه پیشنهاد شده استد

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



      1388دی ماه  -ماهنامۀ ویژۀ قوانین و مقررات /122
 

 

   ویژه کارکنان حفاظت و اطالعات ویژه کارکنان حفاظت و اطالعات--  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  110/آ/ح/الف/5 : آموزشـ کد3

    حفاظت و پیشگیری از خروج اطالعات موجود در رایانه: عنوان آموزش -4

  قضائیهکلیه کارمندان رسمی و پیمانی، کارآموزان قضایی و قضات قوه :    شرکت کنند گان-5
   روز1:  به روز    :   الزامی 

  : مدت دوره-6  ساعت 8 : به ساعت   :  نوع آموزش-7  : اختیاری 

         سایر   غیر حضوری     کارورزی            کارگاهی سخنرانی  :  روش آموزشی-8
  دورۀ فوق الذکرافزایش دانش، بینش و ارتقاء سطح آگاهی های حرفه ای فراگیران :  هدف کلی-9

  

  :های آموزش ـ سرفصل10
 اصول امنیت  
 حمله و انواع آن  
 عملکرد انواع حمله  
 ای مفاهیم امنیت در شبکه رایانه 
 تعریف ویروس 
 انواع ویروسها و راههای نفوذ آن 
 ای عملکرد انواع ویروسهای رایانه 
 ایهای رایانهاهم تهدیدات رایانه و شبکه 

  

 

  ت و اطالعات کل قوه قضائیهمرکز حفاظ:  مجری-11
  

          کتبی و شفاهی      کتبی و عملی           شفاهی عملی      کتبی:  روش ارزشیابی -12
  : منابع پیشنهادی -13

    نام کتاب    نویسنده یا تهیه کننده 
  منابع و جزوات پیشنهادی از سوی استاد مربوطه   

  

   ـ توضیحات14
  .مرکز حفاظت و اطالعات قوه قضائیه پیشنهاد شده استاین دوره، توسط 

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



 123 /گوناگون : ششمبخش 

   ویژه کارکنان حفاظت و اطالعات ویژه کارکنان حفاظت و اطالعات--  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  110/آ/ح/الف/6 : آموزشـ کد3

    آشنایی با تخلیه تلفنی: عنوان آموزش -4

  کلیه کارمندان رسمی و پیمانی، کارآموزان قضایی و قضات قوه قضائیه:    شرکت کنند گان-5
   روز1  :به روز    :   الزامی 

  : مدت دوره-6  ساعت 8 : به ساعت   :  نوع آموزش-7  : اختیاری 

         سایر   غیر حضوری     کارورزی            کارگاهی سخنرانی  :  روش آموزشی-8
  دورۀ فوق الذکرافزایش دانش، بینش و ارتقاء سطح آگاهی های حرفه ای فراگیران :  هدف کلی-9

  

  :های آموزش ـ سرفصل10
 خلیه تلفنی تعریف ت 
 تاریخچه تخلیه تلفنی  
 جایگاه تخلیه تلفنی در کسب اطالعات  
 مزایای استفاده از تلفن جهت تخلیه اطالعات  
 شگردهای کسب اطالعات  
 راههای شناسایی 
    راههای مقابله 

 

  مرکز حفاظت و اطالعات کل قوه قضائیه:  مجری-11
  

          کتبی و شفاهی      کتبی و عملی  شفاهی          عملی      کتبی:  روش ارزشیابی -12
  : منابع پیشنهادی -13

    نام کتاب    نویسنده یا تهیه کننده 
  منابع و جزوات پیشنهادی از سوی استاد مربوطه   

  

   ـ توضیحات14
  .این دوره، توسط مرکز حفاظت و اطالعات قوه قضائیه پیشنهاد شده است

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
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   ویژه کارکنان حفاظت و اطالعات ویژه کارکنان حفاظت و اطالعات--  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  110/آ/ح/الف/7 : آموزشـ کد3

    آشنایی با تهدیدات نرم: عنوان آموزش -4

  کلیه کارمندان رسمی و پیمانی، کارآموزان قضایی و قضات قوه قضائیه:    شرکت کنند گان-5
   روز1:  به روز    :   الزامی 

  : مدت دوره-6  ساعت 8 : به ساعت   :  نوع آموزش-7  : اختیاری 

         سایر   غیر حضوری     کارورزی            کارگاهی  سخنرانی  : روش آموزشی-8
  دورۀ فوق الذکرافزایش دانش، بینش و ارتقاء سطح آگاهی های حرفه ای فراگیران :  هدف کلی-9

  

  :های آموزش ـ سرفصل10
 تعریف تهدیدات نرم  
 اهمیت و ضرورت آشنایی 
 انواع تهدیدات نرم  
 نرم استراتژی تهدیدات  
 هدف تهدیدات نرم  
 آثار تهدیدات نرم  
 عوامل گرایش 
 انواع شگردهای استفاده  
 راههای شناسایی 
    راههای مقابله 

 

  مرکز حفاظت و اطالعات کل قوه قضائیه:  مجری-11
  

          کتبی و شفاهی      کتبی و عملی           شفاهی عملی      کتبی:  روش ارزشیابی -12
  :بع پیشنهادی  منا-13

    نام کتاب    نویسنده یا تهیه کننده 
  منابع و جزوات پیشنهادی از سوی استاد مربوطه   

  

   ـ توضیحات14
  .این دوره، توسط مرکز حفاظت و اطالعات قوه قضائیه پیشنهاد شده است

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
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ی ماره  ده از   ذف  رد  و ی   دی  ات  ۀ ر  س  ماه روز

وزنامه های ویژۀ قوانین و مقررات ررسد مواردی از شمارهبه نظر می:توجه 
لذا از درج آن در این ماهنامه .  ماه برای مخاطبین کاربرد ندارددیرسمی در 

خودداری شده است و در صورت درخواست هر یک از موارد حذف شده، 
  .متن کامل آن برای متقاضی، ارسال خواهد شد





 129 / ضمیمه
 

  2/10/1388 مورخ 18881موارد حذف شده از روزنامۀ رسمی    ردیف

 کل 1388قانون بودجه سال ) 9(جدول شماره ) 550000(ردیف ) 9(ای جزء  نامه اجرایی اعتبار هزینه آیین1
  کشور 

های ساز و کار توسعه پاک در چارچوب پروتکل کیوتو توسط مرجع صالحیتدار  هنامه تصویب پروژ آیین2
  ملی در جمهوری اسالمی ایران 

نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق  اصالحی آیین) 30(ماده  )1(اصالح تبصره 3
  کاال و ارز  

های سیاسی و   ماهه برای دارندگان گذرنامهنامه درخصوص برقراری مقررات لغو روادید یک تصویب4
  خدمت بین دولت جمهوری اسالمی ایران و دولت جمهوری پاراگوئه

نامه درخصوص تشکیل کارگروهی درخصوص تعیین میزان و نحوه دریافت حق بیمه خدمات  تصویب5
  درمانی کشور 

هکتار به صورت توسعه منفصل  10تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص الحاق 6
  به محدوده شهر گوگان 

 هکتار به صورت توسعه منفصل 2تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص الحاق 7
  داش  به محدوده شهر تیکمه

 هکتار به صورت توسعه منفصل 2تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص الحاق 8
  وده شهر ورزقان به محد

 هکتار به صورت توسعه 5/2تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص الحاق 9
  منفصل به محدوده شهر کشکسرای 

   هکتار به محدوده شهر ترک  5/2تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص الحاق 10
   هکتار به محدوده شهر تسوج 5/2معماری ایران درخصوص الحاق تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و 11

 هکتار به صورت توسعه منفصل 6تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص الحاق 12
  به محدوده شهر ترکمانچای 

 هکتار به صورت توسعه 6/5تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص الحاق 13
  نفصل به محدوده شهر قره آغاج م

 هکتار به صورت توسعه منفصل 9تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص الحاق 14
  باسمنجبه محدوده شهر 
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 هکتار به صورت توسعه 8تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص الحاق 15
  منفصل به محدوده شهر شندآباد 

   عضو پیوسته فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسالمی ایران 4تأیید انتخاب «صوبه م16

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص ضوابط طرحهای توسعه و عمران، کنترل 17
  های عمرانی  ساخت و ساز و اجراء پروژه

اسی طرح تفصیلی با طرح های اس مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص مغایرت18
  جامع شهر جدید سهند 

  
  3/10/1388 مورخ 18882موارد حذف شده از روزنامۀ رسمی    ردیف

  نامه اجرایی قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی  آیین1
  نامه مالی شرکت مادر تخصصی فرودگاههای کشور  آیین2
  المت ترانزیت خارجی کاال از کشور سازی و س نامه روان آیین) 14(ماده » د«اصالح بند 3
  اصالح تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در خصوص تعیین سهمیه بنزین معلوالن 4

جمهور درخصوص تعیین سهمیه بنزین خودروها برای ماههای  اصالح تصمیم نمایندگان ویژه رییس5
   1388آبان و آذر سال 

از توابع بخش خور و بیابانک شهرستان نائین » رخیف« نامه درخصوص تبدیل روستای  اصالح تصویب6
  از توابع بخش مرکزی شهرستان نائین در استان اصفهان به شهر» بافران« در استان اصفهان و روستای 

نامه درخصوص استقرار و احداث واحدهای صنعتی در داخل شهرکها و نواحی صنعتی  تصویب7
  شهرستان زرندیه 

  ی تسهیالت بانکی در قالب طرح مسکن مهر نامه درخصوص اعطا تصویب8

جمهور  نامه درخصوص تعیین آقای جواد قناعت، استاندار گلستان به عنوان نماینده ویژه رییس تصویب9
   راه جنگل گلستان  در مورد اجرای پروژه

ک  /42648/ ت /61604شماره  نامه تصویب) 2( فهرست کاالهای پیشنهادی موضوع بند 10
  کارگروه حمایت از تولید 6/3/1388مورخ

  
  8/10/1388 مورخ 18884موارد حذف شده از روزنامۀ رسمی    ردیف

نامه در خـصوص ضـمائم پروتکـل اجرایـی یادداشـت تفـاهم ترجیحـات تجـاری متقابـل بـین                        تصویب1
  جمهوری اسالمی ایران و جمهوری قرقیزستان 



 131/ ضمیمه
 

 

  10/10/1388 مورخ 18886موارد حذف شده از روزنامۀ رسمی    ردیف

 منطقه در استان سیستان و بلوچستان بـه عنـوان منـاطق         54نامه درخصوص تعیین      تصویب) 2(اصالح بند   1
  نمونه گردشگری 

  نامه درخصوص راجع به پروژه عمرانی آزادراه ساوه ـ همدان  تصویب) 2(اصالح بند 2

 توسـط وزارت بهداشـت،   نامه در خصوص تأمین نیروی انسانی موردنیاز مرکز اورژانس تهـران          تصویب3
  درمان و آموزش پزشکی 

پناهگـاه حیـات   « به عنـوان  »کوساالن و شاهو« و » تاالب زریوار« نامه در خصوص تعیین مناطق     تصویب4
  » منطقه حفاظت شده« و » وحش

هزینـه  % 10نامه درخصوص تمدیـد اجـرای معافیـت دارنـدگان کـارت بازرگـانی از پرداخـت                    تصویب5
  رش کارمزد ثبت سفا

  
  

  1388 /16/10 مورخ 18891موارد حذف شده از روزنامۀ رسمی    ردیف
  نامه درخصوص افزایش سود بازرگانی برنج   اصالح تصویب1

قـانون  ) 133(مـاده  ) 1(های نفتی مـشمول حکـم بنـد      نامه درخصوص کاالها و فرآورده      اصالح تصویب 2
  1383 اسالمی ایران مصوب برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری

نامه در خصوص تعیین سود بازرگانی کاالهای مـشمول ردیفهـای تعرفـه      از تصویب215اصالح ردیف  3
  1388نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات سال  جداول پیوست آیین

   14/7/1388ک مورخ 40780ت/140723نامه شماره  تصویب) 7(اصالح ماده 4
  » بندی و خدمات شناسه کاال و خدمات نامه اجرایی نظام ملی طبقه آیین« ) 9(  اصالح ماده5

تصویب نامه در خصوص تخصیص مبلغ پانصد میلیارد ریال به سـرجمع اعتبـارات بودجـه هزینـه ای بـه           6
  منظور کمک نقدی به نیازمندان توسط سازمان بهزیستی کشور  

  زنشستگان نامه در خصوص پرداخت نقدی مطالبات با تصویب7

نامه در خصوص تشکیل کارگروهی به منظـور تـسهیل، تـسریع و مـساعدت در تـأمین خـودرو                      تصویب8
  جانبازان  

نامه درخصوص تعیین وزیـران کـشور، دادگـستری و تعـاون بـه عنـوان وزرای منتخـب هیئـت                       تصویب9
  وزیران در شورای عالی اداری 
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  22/10/1388 مورخ 18896موارد حذف شده از روزنامۀ رسمی    ردیف

بـه بنـد    » ساماندهی کلیه امور توزیع و واردات صنایع قنـد و شـکر           « نامه در مورد الحاق عبارت        تصویب1
  هـ 43505ت/151263نامه شماره  تصویب) 1(

جمهور درخصوص تعیـین قیمـت خریـد          تصمیم نمایندگان ویژه رییس   ) 8(و  ) 2(،  )1(اصالح ردیفهای   2
   1388 ـ 1389ی برای سال تضمینی محصوالت کشاورز

  نامه خرید خدمات مشاوره  آیین) 9(ماده » ث« اصالح تبصره بند 3
   3/9/1388ک مورخ 42347ت/174773نامه شماره  اصالح تصویب4

 
  26/10/1388 مورخ 18899موارد حذف شده از روزنامۀ رسمی    ردیف

) 22( هیئت وزیران با رعایـت مـاده         نامه درخصوص تفویض اختیارات     تصویب) 1(بند  ) د(اصالح جزء   1
  نامه داخلی هیئت دولت به وزرای عضو کمیسیون امور  زیربنایی، صنعت و محیط زیست آیین

  مصرف  نامه نحوه هزینه اعتبارات طرح توسعه المپ کم آیین) 4(و ) 1(اصالح مواد 2
  ن ایالم نامه در خصوص تعیین آقای مجتبی اعالیی به عنوان استاندار استا تصویب3

نامه در خصوص تمدید مدت ضوابط ارایه تسهیالت ساخت مـسکن بـه آزادگـان، جانبـازان و                    تصویب4
   1388خانواده شهدا تا پایان سال 

نامه درخصوص افزایش سرمایه شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایـران از محـل                 تصویب5
  بهای اراضی و امالک بافت قدیم 

   الحاق آقای صادق خلیلیان وزیر جهاد کشاورزی به ترکیب کارگروه مسکننامه درخصوص تصویب6
  » های جمهوری اسالمی ایران اصالح موادی از اساسنامه فرهنگستان« مصوبه 7
  » انتخاب یک عضو جدید فرهنگستان هنر جمهوری اسالمی ایران«مصوبه 8
  » المی ایرانتأیید انتخاب رئیس فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اس«مصوبه 9

 



 133/ ضمیمه
 

 

  
  29/10/1388 مورخ 18902موارد حذف شده از روزنامۀ رسمی    ردیف

  های افزار   نامه ایمنی ماشین آیین1
  »  عضو فرهنگستان هنر جمهوری اسالمی ایران3انتخاب « مصوبه 2
  » تأیید انتخاب رئیس فرهنگستان هنر جمهوری اسالمی ایران« مصوبه 3

الحاقی به قانون نحوه اجراء ) 4(ی اسالمی موضوع صدر ماده واحده و تبصره نظریه رئیس مجلس شورا4
  اصل هشتاد و پنجم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران





 135/ نظرخواهی

  

ی و   ا 
 قصد دارد در قوۀ قضائیهرساند معاونت آموزش محترم میو حقوقدانان به استحضار قضات 

طبین از قوانین و مقررات و ایجاد سرعت و سهولت در این امر و راستای ارتقای سطح آگاهی مخا
امر قضاوت مورد نیاز در  شدن نگهداری و آرشیو آن، هر ماه قوانین و مقرراتی را که به نحوی نآسا

برای تشخیص میزان ضرورت این امر نظرات شما عزیزان معیار . است، به صورت ماهنامه منتشر کند
  :های زیر را به یکی از سه طریق زیر منعکس فرماییدسخ پرسشاست لذا انتظار دارد پا

 معاونت – قوۀ قضائیه ساختمان شماره سه – نبش خیابان سمیه – خیابان حافظ -تهران: الف 
   اداره کل برنامه ریزی و تدوین متون آموزشی–آموزش 
   Tadvin_motoon@yahoo.comپست الکترونیکی : ب 
  021 – 88919418نمابر : ج 
  .کنداین ویژه نامه نیاز شما را در خصوص اطالع یابی از تغییرات قوانین و مقررات تأمین می -1

     تا حدودی موافقم    موافقم     کامالً موافقم 
 و دسته بندی قوانین و مقررات در این ویژه نامه مناسب بوده و موجب سهولت بویبنحوه ت – 2

  .شودو سرعت یافتن مطالب می
     تا حدودی موافقم    موافقم     افقم کامالً مو

اطالع رسانی تغییرات قوانین و مقررات از طریق این ویژه نامه مناسب تر از دریافت روزنامه  – 3
  .رسمی به شیوه معمول است

     تا حدودی موافقم    موافقم     کامالً موافقم 
امه مناسب تر از مراجعه به اطالع رسانی تغییرات قوانین و مقررات از طریق این ویژه ن – 4
  .های مربوط استسایت

     تا حدودی موافقم    موافقم     کامالً موافقم 
  . سایر نظرات و پیشنهادهای خود را مرقوم فرمایید- 5
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  :ّو
ت ر ن و  و ۀ  ه  راک  و ت ا و ام  ا  ا

  
رم  کار    :ھ

الع یا نا ا ن ما ر ا ی از ا یطصدف ا و  دید ت  ر ن و  و ن از  خا ع  و ای   ا ھای ا 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   ا ی     یا قا ی  ط  نا  تکما راک«ارسال ا ت ا و ده» ام  م  د داا د  و د،  ارسال    . اا
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
ط ی  ضا ت  الغس ق ا   ...................................... ......: ..............با

ن  ه.............. ......: .........ت ان  ھ   : .............................ت
ق ی د   ......................................................: ..............شا

ی  رو ت ا ی  یشا ل ن (پ ورت د   ):............................................ا 

ضا  ا


