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م عو   ا
  قد 

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

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

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

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

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

                                                 
ی - ١ نا ی –  ری –ع  د تا خا و  تا ت چاپ دوم –ا    .١٣١ ص –س 

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

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

ت  اوال ی ب: ًا تسروز ر ه ا ی د ھای سازما ور جام مأ ی ا ول زیادی  ن  و ھای  ناور ز   اا    . ا
ذ: ًیا ه کا و نارسال  ی  دید ی با  ت از  ا ر ن و  و رات  ی  الع رسا ی ا ی  ا روز ر اا طا س

ت   .ا
ند از بار دید  ن    :ی از ا

ه  ودن  رف  یی یک بار  ن روز ر ذ   سکا
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  فه  ورتی  ح  ور      از روز 

                                                 
و٢و   ١ ور   ھای  ت ژپو وط ا ه  ضا وه  وزش  عاو آ ی  رک  د ی و  ناد سازما عل ا   .ا



 11       مقدمه
 

 

ر : ًثا ی و ا ده  جام  ی ا ر ش و  نای ژپو ت«ا  ر ن و  و ر  ه  اتا ورت » ا ند«  ورد » پی آ
ت ه ا ر    .اتأ 

  
و شیپ رو – ٤   :  

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

ند ما م ما ر یاری  ور  ن مأ جام ا اود  ا ه .ھ تا ن  ی ا ه  پایا ز   ی  م   ه  ن ز تھ   ده ا . ه 
م  ه   ار  ی شا د م  و ان  ب  ب  صا م با  ر یدو اا ا ی. ا عا   ون اهّلل 

  

  

  

 

  





 

  
  

  
  

  
  
  

 
 

  

ی ال ی ا ور س  وب  ن  سو ا ج  ا

:ث اول
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 قانون اصالح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه 53ماده ) 1(تبصره ) 2(اصالح بند   -1
 اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران

       
 زارت امور اقتصادی و داراییو

پیرو ابالغیه قانون اصالح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
قانون اساسی به شماره ) 44(جمهوری اسالمی ایران و اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم 

 مجلس شورای 26/3/1388 مورخ 14780/680 به پیوست نامه شماره 12/5/1387 مورخ 67428
» )3(بند « به عبارت ) 53(ماده ) 1(در متن تبصره » )2(بند « اسالمی درخصوص اصالح عبارت 
  .گردد جهت اجراء و درج اصالح، ابالغ می

  7/4/1388 مورخ 18734نقل از روزنامۀ رسمی شمارۀ 
 

 نامه مالی شهرداریها آئین)  مکرر20(قانون اصالح ماده  -2

 به شرح زیر اصالح و تبصره 1380نامه مالی شهرداریها مصوب آئین) مکرر20(ماده واحده ـ ماده 
 :گردد ذیل آن ابقاء می

و قسمت ) 4(ماده ) ج(و ) ب(، )الف(، بندهای )1(مکرر ـ حدنصابهای تعیین شده در ماده 20ماده
اد مشترک نامه متناسب با شرایط اقتصاد کشور بنا به پیشنه این آئین) 20(و ماده ) 16(اخیر ماده 

وزارت کشور و شورای عالی استانها و یا هر یک از آنها با تصویب هیأت وزیران قابل تجدیدنظر 
 .خواهدبود

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سوم خردادماه یکهزار و 
ید شورای  به تأی20/3/1388سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسالمی تصویب و در تاریخ 

 .نگهبان رسید
  10/4/1388 مورخ 18737نقل از روزنامۀ رسمی شمارۀ 
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قانون عضویت دولت جمهوری اسالمی ایران در مرکز آموزش و تحقیقات اقتصادی،   -3
 اجتماعی و آماری کشورهای اسالمی

 شـود در مرکز آموزش و تحقـیقات اقتصادی، اجتماعی و ماده واحده ـ بـه دولت اجازه داده می
تعیین . آماری کشورهای اسالمی عضویت یابد و نسبت به پرداخت حـق عضـویت مربوط اقدام نماید

  . و تغییر دستـگاه اجرائی طرف عضویت بر عهـده دولت است
قانون اساسی جمهوری ) 77(منوط به رعایت اصل هفتاد و هفتم ) 28(تبصره ـ اجراء ماده 

 .باشد اسالمی ایران می
 

 موزش و تحقیقات اقتصادی، اجتماعی و آماری کشورهای اسالمی آنکارا ـ ترکیهاساسنامه مرکز آ

عضو سازمان (بر مبنای اساسنامه و ارکان تابعه مصوب ششمین نشست سران کشورهای 
تأییدشده ) 6/1ـ )  ORG (ISسند شماره ( میالدی، 1919 دسامبر 9ـ 11اسالمی، داکار، ) کنفرانس

امور اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی به عنوان مجمع عمومی مرکز توسط هفدهمین نشست کمیسیون 
  طی مصوبه) SESRTCIC(آموزش و تحقیقات اقتصادی، اجتماعی و آماری کشورهای اسالمی 

 1 .93/SESRTCIC/REP 17ـ/ICECS ،میالدی1993 ژانویه 9 ـ 15 پیوست شماره شش جده . 
  

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
حقیقات اقتصادی، اجتماعی و آماری کشورهای اسالمی آنکارا ـ اساسنامه مرکز آموزش و ت

 ترکیه
 

 فصل اول

 ـ عنوان و حوزه فعالیت1ماده
اساسنامه مرکز آموزش و تحقیقات اقتصادی، اجتماعی و آماری « این سند تحت عنوان 

ه ای است که در مورد تمامی ارکان تابع سازی شده دربرگیرنده مفاهیم یکسان» کشورهای اسالمی
 .سازمان کنفرانس اسالمی قابل اطالق و تسری است
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 فصل دوم

 ـ تعاریف2ماده
 :در این سند از واژگان ذیل معانی مقابل آنها مستفاد خواهد گردید

 .سازمان کنفرانس اسالمی: الف ـ سازمان
 .منشور سازمان: ب ـ منشور

 .کشورهای عضو سازمان: ج ـ کشورهای عضو 
 .پادشاهان و رؤسای کشورهای عضوگردهمایی :  سران1د ـ نشت

 .کنفراس وزرای خارجه کشورهای اسالمی: هـ ـ کنفرانس 
 .دبیرکل سازمان: و ـ دبیرکل

 .دبیرخانه مرکزی سازمان: ز ـ دبیرخانه مرکزی
 .کمیسیون امور اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشورهای اسالمی: ح ـ کمیسیون
 .جلسات کمیسیون: ط ـ جلسات

 .مجمع عمومی مشترک ارکان تابعه: می مشترک ی ـ مجمع عمو
 .دائمی امور مالی سازمان) کمیته(کارگروه :دائمی امور مالی) کمیته(ک ـ کارگروه 
 18/6 ـ AFارکانی که در چهارچوب سازمان و طبق مندرجات قطعنامه شماره : ل ـ ارکان تابعه
 .اند کنفرانس تأسیس شده

 .ازمانمؤسسات تخصصی س: م ـ مؤسسات تخصصی 
 .هیأت مدیره ارکان تابعه: ن ـ هیأت مدیره

 .مدیرکل رکن تابعه: س ـ مدیرکل 
 .کشوری که در رکن تابعه در آن مستقر است: ع ـ کشور میزبان 

نامه منعقده میان سازمان و کشور میزبان در مورد  تفاهم: ف ـ توافقنامه سازمانهای مرکزی
 .معافیتها و امتیازات

 .ضوابط و مقررات برای ارکان تابعه سازمان: تص ـ ضوابط و مقررا

                                                 
  .لکن در متن روزنامه رسمی به صورت باال آمده است. صحیح است» نشست«رسد که  به نظر می- 1



     ماهنامۀ ویژۀ قوانین و مقررات         18
 

 

مرکز آموزش و تحقیقات اقتصادی، اجتماعی و آماری کشورهای اسالمی که به : ق ـ مرکز
 .شود عنوان رکن تابعه سازمان محسوب می

 فصل سوم

 ـ اهداف3ماده
هدف اصلی مرکز حمایت از روند همکاری و توسعه در میان کشورهای عضو سازمان در 

 .های آماری، پژوهشی، آموزشی و فنی است عرصه
 ـ اصول4ماده

 :، مرکز تالش خواهدکرد تا اصول ذیل را مراعات نماید)3(برای نیـل به هدف مندرج در مـاده 
 .های خود الف ـ اقتصادی نمودن فعالیتها و برنامه

 .ب ـ ایجاد شرایطی مناسب که به بهبود این قبیل فعالیتها منجر شود
  

 :یف ـ وظا5ماده
مرکز تمامی اقدامات مناسب و ضروری را به منظور تحقق اهداف خویش اتخاذ کرده و به طور 

 :خاص به اقدامات ذیل مبادرت خواهدنمود
 .ها و اطالعات اجتماعی ـ اقتصادی کشورهای عضو ـ گردآوری، پردازش و انتشار داده1
ماندهی و برگزاری ـ حفظ تماس مستمر با سازمانهای آماری در کشورهای عضو و ساز2

ها و اطالعات  نشستهای مشترک برای تدوین شرایط و ضوابطی برای جریان و تبادل گسترده داده
 .آماری در میان کشورهای عضو

ها برای تأمین نیازهای اطالعات  ـ تأسیس و اداره کتابخانه تخصصی و سامانه پایگاه داده3
 .اقتصادی ـ اجتماعی در مورد کشورهای عضو

ام پژوهشهای اقتصادی و اجتماعی در مورد مسائل مربوط به همکاری در میان ـ انج4
 .کشورهای عضو

های آموزشی جهت کمک به کشورهای عضو در آموزش و   ـ سازماندهی و پشتیبانی برنامه5
 .های مرتبط تربیت پرسنل اداری و فنی خود در زمینه
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رهای عضو از طریق گردآوری و های تخصصی در میان کشو  ـ کمک به ارتقاء سطح همکاری6
ای و فعالیتهای آنها و  انتشار اطالعات در مورد مسائلی همچون مؤسسات پژوهشی، آموزشی و مشاوره

نیز گردآوری و ارائه اطالعات در مورد فرصتهای آموزشی در کشورهای عضو و تدوین ضوابطی برای 
 . شده آنهاهای تخصصی شناخته ها و توانمندی استفاده کارآمد از ظرفیت

ـ برگزاری نشستها، همایشها، کارگاههای آموزشی به طور مستقل یا با همکاری سازمانهای 7
های اقتصادی و  نظر و همفکری در زمینه ای و کشوری با هدف تسهیل تبادل المللی، منطقه بین

 .اجتماعی
 نظایر آنها با و کمیسیونهای مربوطه و) ها کمیته( ـ شرکت در نشستهای وزیران و کارگروهها 8

ارائه گزارشها، سوابق و مستندات کارشناسی مصوب سازمان و لحاظ نمودن وظایف محوله، خصوصاً 
در حال فعالیت، در ) های کمیته(وظایف محول شده از سوی اجالس سران، کنفرانس و کارگروههای 

 .های ساالنه خود تدوین برنامه
عه و مؤسسات تخصصی و وابسته به کنفرانس ـ همکاری با دبیرخانه مرکزی دیگر ارکان تاب9

 .در زمینه همکاریهای اطالعاتی، تحقیقات و فنی
ـ انتشار اطالعات و نتایج پژوهشهای مربوط به کشورهای عضو از طریق نشریات ادواری 10

 .فهرستها، کتابها، مقاالت و گزارشها
کت در فعالیتهای آنها و انجام و مشار 1الملی ایو بین ـ نظارت بر فعالیتهای سازمانهای منطقه11

همکاریها و هماهنگی الزم با این مؤسسات در زمینه فعالیتهای مورد عالقه کشورهای عضو با هدف 
 .ای المللی و منطقه اجتناب از انجام فعالیتهای موازی در سطوح بین

کاریهای های اطالعاتی، پژوهشی و هم ـ انعقاد قرارداد در زمینه واگذاری فعالیتهای پروژه12
صالح کشورهای عضو جهت اجراء برنامه کاری  تخصصی به اشخاص، مؤسسات و شرکتهای ذی

 .یافته به آنها در طرح بودجه مرکز ساالنه مرکز، با توجه به ردیفهای تخصیص
ای به افراد و سازمانها در کشورهای عضو در زمینه موضوعات آماری،  ـ ارائه خدمات مشاوره13

 .های اجتماعی و اقتصادی ی تخصصی و آموزشی در عرصهپژوهشی و همکاریها

                                                 
  .لکن در متن روزنامه رسمی به صورت باال آمده است. صحیح است» بین المللی«رسد که  به نظر می- 1
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ـ قبول انجام پژوهشها، همکاریهای تخصصی و فعالیتهای انتشاراتی از اشخاص حقیقی و 14
کاری در هر یک از  العمل حقوقی کشورهای عضو و غیرعضو براساس انعقاد قرارداد یا به صورت حق

 .رکزهای مجاز و مرتبط با فعالیتهای تخصصی م زمینه
  

 فصل چهارم ـ ساختار

 . ـ ساختار مرکز مرکب است از مجمع عمومی، هیأت مدیره و مدیرکل6 ماده
ـ ساختار درونی و شرایط کاری مرکز تابع قوانین و مقررات درون سازمانی آن، اساسنامه و 7ماده

 .شرایط و ضوابط مندرج در مقررات استخدامی و مالی سازمان خواهدبود

  
 فصل پنجم

 ـ کمیسیون به عنوان مجمع عمومی مشترک نقش مجمع عمومی مرکز را ایفاء خواهد 8ماده
 .کرد

 : ـ مجمع عمومی مشترک به عنوان مجمع عمومی مرکز، موظف است9ماده
 .الف ـ سیاستهای کلی مرکز را تعیین و دستورالعملی کلی برای آن ارائه نماید

 .های خود را به کنفرانس ارائه  دهد هب ـ برنامه فعالیتهای مرکز را بررسی کرده و توصی
 .ج ـ قوانین و مقررات درون سازمانی حاکم بر فعالیتهای داخلی مرکز را بررسی و تصویب نماید

 .مدیره را انتخاب نماید ـ اعضاء هیئت د
دائمی ) کمیته(شود، پیش از ارائه به کارگروه  ـ بودجه مرکز را که براساس برنامه آن تهیه میـ  ه

 .مالی بررسی نمایدامور 
دائمی امور مالی و ارائه آن ) کمیته(وـ گزارشهای مالی نهایی مرکز را پس از حسابرسی کارگروه 

 .به کنفرانس جهت تأیید، بررسی کند
هر سال یک جلسه عادی در محل » مجمع عمومی مشترک« ـ کمیسیون به عنوان 10ماده

کمیسیون . ت قرار گیرد برگزار خواهد نموداصلی سازمان یا در هر مکان دیگری که مورد موافق
 .العاده نیز داشته باشد تواند جلسات فوق می
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 مدیره فصل ششم ـ هیئت

 : مدیره عبارت خواهد بود از ـ الف ـ هیئت11ماده
ـ نه نفر عضو مشتمل بر یک عضو از کشور میزبان که مجمع عمومی مشترک از میان 1

الیتهای مرکز و بنا به پیشنهاد کشورهای عضو آنها را صالح در زمینه فع نامزدهای مجرب و ذی
در این انتخاب اصول توزیع عادالنه جغرافیایی در میان کشورها تا حد ممکن رعایت . کند انتخاب می

 .شود می
مدیره  های خود عضو هیئت ـ دبیرکل یا نماینده وی و مدیرکل مرکز که به واسطه سمت2

 .باشند می
ر مبنای نظارت متقابل از مؤسسات تخصصی سازمان که فعالیت آنها در تواند ب ب ـ دبیرکل می

مدیره به عنوان ناظر  ارتباط با حوزه فعالیت تخصصی مرکز باشد دعوت نماید تا در جلسات هیئت
 .حضور یابند

المللی که فعالیت آنها در ارتباط با  تواند، از سایر مؤسسات تخصصی بین ج ـ دبیرکل می
 .مدیره به عنوان ناظر حضور یابند  مرکز باشد دعوت نماید تا در جلسات هیئتفعالیتهای تخصصی

مدیره برای مدت سه سال  الذکر، اعضاء هیئت فوق) 11(ـ الف از ماده 1ـ برای تحقق بند 12ماده
 .بار مجاز خواهد بود شوند و انتخاب مجدد آن فقط یک انتخاب می
 و از بین اعضاء برای مدت سه سال انتخاب مدیره مدیره، توسط هیئت ـ رئیس هیئت13ماده

 .شود می
 .بار تشکیل جلسه دهد مدیره حداقل باید سالی یک ـ هیئت14ماده
های مرکز و اعمال نظارت بر  مدیره وظیفه تدوین سیاستهای مربوط به برنامه ـ هیئت15ماده

 :اهد بودفعالیتهای آن را برعهده داشته و عالوه بر آن ملزم به ایفاء وظایف زیر خو
الف ـ بررسی دقیق برنامه کاری و گزارش فعالیتهای مرکز و ارائه نظرات و پیشنهادهای خود به 

 .مجمع عمومی مشترک
ب ـ بررسی بودجه برنامه کاری و گزارش نهایی حسابرسی مالی مرکز پیش از ارائه آنها به 

 .مجمع عمومی مشترک
 .مرکز برای نیل به اهداف آنج ـ مشورت با دبیرخانه مرکزی در مورد اقدامات 
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دـ تدوین قوانین و مقررات درون سازمانی مرکز پیش از ارائه آنها به مجمع عمومی مشترک 
 .جهت تصویب

  
 فصل هفتم ـ مدیرکل

ـ مدیرکل مرکز، باالترین مقام اجرائی آن بوده و وظیفه مدیریت عمومی مرکز و اتخاذ 16ماده
 . را برعهده خواهد داشتاقدامات ضروری برای تحقق اهداف مرکز

انجام وظایف  مدیره، موظف به ـ مدیرکل، تحت نظارت دبیرکل و در هماهنگی با هیئت17ماده
 :زیر خواهد بود

 .الف ـ مدیریت امور روزمره و فعالیتهای مرکز
 .ب ـ اجراء برنامه کاری مرکز با رعایت اساسنامه و قوانین و مقررات داخلی مرکز

ب مدیرکل از میان نامزدهای معرفی شده از سوی کشورهای عضو توسط ـ الف ـ انتصا18ماده
گردد و این  مدیره و کشور میزبان به مدت چهار سال به این سمت منصوب می دبیرکل و با نظر هیئت

 .انتصاب فقط برای یک دوره دیگر قابل تمدید خواهدبود
دیرکل و خدمت مدیرکل مدیره به دوره تصدی م تواند براساس توصیه هیئت ب ـ دبیرکل می

 .خاتمه دهد
ـ الف ـ انتصاب معاون مدیرکل و سایر کارکنان مشمول مقررات مرکز باید توسط 19ماده

دبیرکل و براساس پیشنهاد مدیرکل و طبق اصول توزیع عادالنه جغرافیایی و شرایط مندرج در قوانین 
 .و مقررات پرسنلی مرتبط صورت گیرد
 سمت مدیرکلی به سبب استعفاء یا از کارافتادگی وی یا به هر ب ـ در صورت بالتصدی ماندن

 .معاون وی محول شود دلیل دیگر، وظایف وی تا تعیین مدیرکل جدید از سوی مسؤولین مرکز به
در صورتی که سمت معاونت مدیرکل هم بالتصدی باشد، وظایف مدیرکل تا تعیین مدیرکل 

 .شود در مرکز محول میجدید یا معاون وی به باالترین مقام مسؤول 
ج ـ مشاوران، کارشناسان و کارکنان محلی توسط مدیرکل و با رعایت محدودیتهای بودجه 

 .شوند تخصیص یافته و طبق مقررات پرسنلی مرکز منصوب می
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 آمد یا ناتوان از  1ـ مدیرکل مرکز در صورتی که یکی از کارکنان رسمی مرکز را ناکار20ماده
د و یا مشخص گردد که مطالبی که توسط وی قبل از انتصاب بیان گردیده انجام وظایف تشخیص ده

) پرسنلی(تواند براساس مقررات استخدامی  واقعیت نداشته است، می) و به انتصاب وی منجرشده(
 .مرکز خاتمه خدمت رسمی وی را به دبیرکل پیشنهاد نماید

 :ت ذیل نیز برخوردار خواهد بودمدیره از اختیارا ـ مدیرکل با اطالع دبیرکل یا هیئت21ماده
الف ـ به عنوان نماینده مرکز، در انعقاد قراردادها یا خرید و فروش اموال منقول و غیرمنقول با 

و » مقررات مالی سـازمان« در این رابطه، باید طبق . هدف پیشبرد اهداف مرکز حضور داشته باشد
 . شودشرایط و ضوابط قید شده در توافقنامه دفتر مرکزی عمل

ب ـ مبادرت به اقدام انضباطی بر طبق اساسنامه مرکز و مقررات سازمان در موارد نقض 
 .مقررات و به ویژه در موارد امتناع اعضاء از تبعیت از شرایط اساسنامه و مقررات مرکز

ج ـ نظارت بر تمام وظایف کارکنان مرکز از نظر عمل به وظایف و انجام فعالیتهای محوله به 
 .آنها

 . ـ برقراری و بهبود روابط حسنه بین مرکز و مؤسسات مختلف مرتبط در کشورهای عضود
مدیره  مدیره را پس از مشورت با رئیس هیئت ـ مدیرکل وظیفه برگزاری نشستهای هیئت22ماده

 .و دبیرکل برعهده خواهد داشت
ز و مسائل ها و فعالیتهای مرک ـ مدیرکل موظف است گزارشهای خود در مورد برنامه23ماده

مدیره و مجمع عمومی مشترک  ای و مالی و اداری آن را پس از مشورت با دبیرکل به هیئت بودجه
 .ارائه نماید
ها و فعالیتهای مرکز را تهیه و  ای در مورد برنامه ـ مدیرکل موظف است گزارشهای دوره24ماده

 دبیرکل در مورد برقراری ارتباط وی همچنین الزم است با. به منظور تأیید دبیرکل به وی ارائه نماید
 .المللی مشورت کند با سایر سازمانهای بین

  

                                                 
  .لکن در متن روزنامه رسمی به صورت باال آمده است. صحیح است» ناکارآمد« که رسد به نظر می- 1
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 فصل هشتم

. ـ کشورهای عضو موظفند به هر شیوه ممکن مرکز را در نیل به اهداف آن یاری نمایند25ماده
 :برای تحقق این هدف کشورهای عضو موظفند

به معنای عضویت ) رانس اسالمیکنف(الف ـ در نظر داشته باشند که عضویت آنها در سازمان 
 .آنان در مرکز نیز خواهدبود

مرکز پرداخت  ب ـ کمکها و سهم خویش در تأمین بودجه مرکز را به طور منظم و بدون وقفه به
 .نمایند

 .ج ـ در زمینه گردآوری، مبادله و انتشار اطالعات مساعدت و همکاری الزم را مبذول نمایند
 .اطالعات مورد نیاز مرکز را در اختیار آن قرار دهنددـ تمامی مدارک، مستندات و 

 .ـ مرکز را تا حدامکان از نظر نیروی انسانی، امکانات آموزشی و پژوهشی تأمین نمایند ه
 .ربط کشور خود را به سازمان ارائه نمایند زـ نشانی مسؤوالن اصلی ذی

  
 فصل نهم ـ شخصیت حقوقی

 .ار خواهدبود ـ مرکز از شخصیتی حقوقی برخورد26ماده
  

 ها و امتیازات فصل دهم ـ معافیت

» توافقنامه دفتر مرکزی« ـ مرکز و کارکنان آن از معافیتها و امتیازات مندرج در 27ماده
 .برخوردار خواهند بود

  
 فصل یازدهم ـ اصالحات

مجمع عمومی مشترک . ـ اصالحات اساسنامه کنونی باید توسط کنفرانس تصویب گردد28ماده
 .هایی را ارائه نماید  در این خصوص توصیهتواند می
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 فصل دوازدهم ـ انحالل مرکز

ای در  ـ انحالل مرکز براساس توصیه مجمع عمومی مشترک و تصویب قطعنامه29ماده
 .کنفرانس مبنی بر انحالل آن، ممکن خواهدبود

ا بر طبق تشکیل خواهد داد ت) ای کمیته(ـ در صورت انحالل مرکز، کنفرانس کارگروهی 30ماده
شود، نسبت به فروش اموال و اداء دیون مرکز اقدام  ای که با مشورت کشور میزبان تعیین می برنامه
 .نماید

  
 فصل سیزدهم ـ شروط نهایی

 .ـ این اساسنامه از تاریخ تصویب آن توسط کنفرانس معتبر خواهدبود31ماده
یه گردیده و هر سه متن از اعتبار ـ این اساسنامه به سه زبان عربی، انگلیسی و فرانسه ته32ماده

  .باشد یکسان برخوردار می
و دو  قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره منضم به متن اساسنامه مرکز شامل سـی

شنبـه مورخ پـنجم خرداد ماه یکـهزار و سیصـد و هشتاد و هشت  ماده در جلـسه علـنی روز سه
  . به تأیید شورای نگهبان رسید20/3/1388 اسالمی تصویب و در تاریخ مجلس شورای 

  10/4/1388 مورخ 18737نقل از روزنامۀ رسمی شمارۀ 
  

قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسالمی ) 13(قانون اصالح ماده  -4
 ایران

قانون چگونگی اداره مناطق آزاد ) 13(مندرج در ماده » پانزده سال« ماده واحده ـ مدت 
 .شود اصالح می» بیست سال« ـ صنعتی به مدت ریتجا

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ششم خرداد ماه یکهزار و 
 به تأیید شورای 20/3/1388سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسالمی تصویب و در تاریخ 

  .نگهبان رسید
  11/4/1388  مورخ18738نقل از روزنامۀ رسمی شمارۀ 
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احمر جمهوری اسالمی  اصالحی اساسنامه جمعیت هالل) 10(و ) 7(قانون اصالح مواد  -5
 ایران

اصالحی اساسنامه جمعیت هالل احمر جمهوری ) احمر ارکان جمعیت هالل) (7(ـ ماده 1ماده
 :شود  به شرح زیر اصالح می24/2/1382اسالمی ایران مصوب

 .اضافه شود» له ولی فقیه در جمعیت با اذن معظمنمایندگی « عبارت ) 1(الف ـ در بند 
ارکان جمعیت در ) (2(به متن بند » مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در استان«  ب ـ عبارت 

 .گردد اضافه می) استان
اساسنامه مذکور به شرح زیر اصالح ) اعضاء شورای عالی جمعیت(اصالحی ) 10(ـ ماده 2ماده

 :شود می
 :شود الحاق و تبصره ذیل این بند حذف می» الف« به بند ) 8(ه عنوان جزء الف ـ عبارت زیر ب

 .له  ـ نماینده ولی فقیه در جمعیت با اذن معظم8
 :گردد اضافه می» ب« ب ـ متن زیر به عنوان تبصره ذیل بند 

 نماینده ولی فقیه در جمعیت بر نحوه مصرف اموال اهدائی و تبدیل هدایای مردمی تبصره ـ
ت لزوم اداره موقوفات و تعیین خط مشی و امور فرهنگی در جهت انطباق با موازین شرعی در صور

اختیارات مصرح در این اصالحیه نافی وظایف و اختیارات مفوضه از سوی ولی فقیه . نظارت خواهدکرد
 .باشد نمی

و جزء شود  به شرح ذیل اضافه می) ترکیب وظایف هیأت در استان(» ج« ج ـ عبارت زیر به بند 
 :شود اصالح می) 6(به عنوان جزء ) 5(

 . ـ مسؤول دفتر نمایندگی ولی فقیه در استان5
ماه یکهزار و  ام اردیبهشت قانون فوق مشتمل بر دو ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ سی

 به تأیید شورای 13/3/1388سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسالمی تصویب و در تاریخ 
 .  رسیدنگهبان 

  11/4/1388 مورخ 18738نقل از روزنامۀ رسمی شمارۀ 
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 قانون الزام دولت به تجدیدنظر در روابط تجاری و اقتصادی با کشورهای حامی تروریسم -6

تشخیص دولت  ماده واحده ـ دولت موظف است در روابط تجاری و اقتصادی با کشورهایی که به
 .ن این روابط تجدیدنظر کندکنند در جهت محدودکرد از تروریسم حمایت می

شنبه مورخ پنجم خرداد ماه یکهزار و  قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه
 به تأیید شورای 20/3/1388سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسالمی تصویب و در تاریخ 

   .نگهبان رسید
  11/4/1388 مورخ 18738نقل از روزنامۀ رسمی شمارۀ 

  

  ای  ن جرائم رایانهقانو  -7
  بخش یکم ـ جرائم و مجازاتها
         ای و مخابراتی های رایانه ها و سامانه فصل یکم ـ جرائم علیه محرمانگی داده

  
   مبحث یکم ـ دسترسی غیرمجاز

وسیله تدابیر  ای یا مخابراتی که به های رایانه ها یا سامانه ـ هرکس به طور غیرمجاز به داده1ماده
سال یا جزای نقدی از پنج  است دسترسی یابد، به حبس از نود و یک روز تا یک شده تامنیتی حفاظ

  .ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد) 20,000,000(ریال تا بیست میلیون ) 5,000,000(میلیون 
        

   مبحث دوم ـ شنود غیرمجاز
های   رعمومی در سامانهـ هر کس به طور غیرمجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غی2ماده

ای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری را شنود کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا  رایانه
ریال یا هر دو مجازات ) 40,000,000(ریال تا چهل میلیون ) 10,000,000(جزای نقدی از ده میلیون 

  .محکوم خواهدشد
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  ای مبحث سوم ـ جاسوسی رایانه
شده در  های سری درحال انتقال یا ذخیره ـ هر کس به طور غیرمجاز نسبت به داده3هماد
ای یا مخابراتی یا حاملهای داده مرتکب اعمال زیر شود، به مجازاتهای مقرر محکوم  های رایانه سامانه

  :خواهدشد
ال انتقال، به های مذکور یا تحصیل آنها یا شنود محتوای سری در ح دسترسی به داده) الف             

ریال تا شصت میلیون ) 20,000,000(حبس از یک تا سه سال یا جزای نقدی از بیست میلیون 
  .ریال یا هر دو مجازات) 60,000,000(

های مذکور برای اشخاص فاقد صالحیت، به حبس از دو تا ده  در دسترس قراردادن داده) ب
   .سال

کور برای دولت، سازمان، شرکت یا گروه بیگانه یا های مذ افشاء یا در دسترس قرار دادن داده) ج
  .عامالن آنها، به حبس از پنج تا پانزده سال

هایی است که افشای آنها به امنیت کشور یا منافع ملی لطمه  های سری داده  دادهـ1تبصره
  .زند می

 بندی و حفاظت آنها های سری و نحوه طبقه نامه نحوه تعیین و تشخیص داده  آئینـ2تبصره
های  ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت اطالعات با همکاری وزارتخانه

کشور، ارتباطات و فناوری اطالعات و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه و به تصویب  1دادگستری،
              .هیأت وزیران خواهدرسید

این قانون، تدابیر امنیتی ) 3 (های سری موضوع ماده  هرکس به قصد دسترسی به دادهـ 4ماده
ای یا مخابراتی را نقض کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده  های رایانه سامانه

  .ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد) 40,000,000(ریال تا چهل میلیون ) 10,000,000(میلیون 
این قانون ) 3(های سری مقرر در ماده   چنانچه مأموران دولتی که مسؤول حفظ داده ـ5ماده
های مذکور در  ها یا سامانه های مربوط هستند و به آنها آموزش الزم داده شده است یا داده یا سامانه

مباالتی یا عدم رعایت تدابیر امنیتی موجب دسترسی  احتیاطی، بی اختیار آنها قرار گرفته است بر اثر بی
های مذکور شوند، به حبس از نود و یک  املهای داده یا سامانهها، ح اشخاص فاقد صالحیت به داده

                                                 
  .لکن در متن روزنامه رسمی به صورت باال آمده است. اضافه است» کاما«رسد که  به نظر می- 1
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ریال ) 40,000,000(ریال تا چهل میلیون ) 5,000,000(روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون 
  .یا هر دو مجازات و انفصال از خدمت از شش ماه تا دو سال محکوم خواهندشد

  
  ای و مخابراتی های رایانه ها و سامانه فصل دوم ـ جرائم علیه صحت و تمامیت داده

              ای مبحث یکم ـ جعل رایانه
 هر کس به طور غیرمجاز مرتکب اعمال زیر شود، جاعل محسوب و به حبس از یک  ـ6ماده

) 100,000,000(ریال تا یکصد میلیون ) 20,000,000(تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون 
  :محکوم خواهدشدمجازات  ریال یا هر دو

  .های قابل استناد یا ایجاد یا واردکردن متقلبانۀ داده به آنها تغییر یا ایجاد داده) الف
ای یا  های رایانه ها یا عالئم موجود در کارتهای حافظه یا قابل پردازش در سامانه تغییر داده) ب

  .ئم به آنهاها یا عال ها یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانۀ داده مخابراتی یا تراشه
ها از آنها استفاده کند، به  ها یا کارتها یا تراشه  هرکس با علم به مجعول بودن دادهـ7ماده

  .مجازات مندرج در ماده فوق محکوم خواهدشد
  

 ای و مخابراتی های رایانه ها یا سامانه مبحث دوم ـ تخریب و اخالل در داده
ای یا مخابراتی یا  های رایانه ا از سامانههای دیگری ر  ـ هرکس به طور غیرمجاز داده8ماده

حاملهای داده حذف یا تخریب یا مختل یا غیرقابل پردازش کند به حبس از شش ماه تا دو سال یا 
ریال یا هر دو مجازات ) 40,000,000(ریال تا چهل میلیون ) 10,000,000(جزای نقدی از ده میلیون 

 .محکوم خواهدشد
از با اعمالی از قبیل واردکردن، انتقال دادن، پخش، حذف کردن، ـ هر کس به طور غیرمج9ماده

ای یا  های رایانه ها یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری، سامانه متوقف کردن، دستکاری یا تخریب داده
مخابراتی دیگری را از کار بیندازد یا کارکرد آنها را مختل کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا 

ریال یا هر دو مجازات ) 40,000,000(ریال تا چهل میلیون ) 10,000,000( ده میلیون جزای نقدی از
 .محکوم خواهدشد
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ها، تغییر گذر واژه یا  ـ هرکس به طور غیرمجاز با اعمالی از قبیل مخفی کردن داده10ماده
براتی شود، به ای یا مخا های رایانه ها یا سامانه ها مانع دسترسی اشخاص مجاز به داده رمزنگاری داده

ریال تا بیست میلیون ) 5,000,000(حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون 
 .ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد) 20,000,000(

ـ هرکس به قصد خطر انداختن امنیت، آسایش و امنیت عمومی اعمال مذکور در مواد 11ماده
ای و مخابراتی که برای ارائه خدمات ضروری  های رایانه ن را علیه سامانهاین قانو) 10(و ) 9(، )8(

روند، از قبیل خدمات درمانی، آب، برق، گاز، مخابرات، حمل و نقل و بانکداری  عمومی به کار می
 .مرتکب شود، به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهدشد

  
 فصل سوم ـ سرقت و کالهبرداری مرتبط با رایانه

ها در  های متعلق به دیگری را برباید، چنانچه عین داده ـ هرکس به طور غیرمجاز داده12ماده
ریال تا بیست میلیون ) 1,000,000(اختیار صاحب آن باشد، به جرای نقدی از یک میلیون 

ریال و در غیر این صورت به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از ) 20,000,000(
ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد ) 20,000,000(ریال تا بیست میلیون ) 5,000,000(پنج میلیون 

 .شد
ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل  های رایانه ـ هرکس به طور غیرمجاز از سامانه13ماده

منفعت یا ها یا مختل کردن سامانه، وجه یا مـال یا  وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن داده
خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند عالوه بر رد مال به صاحب آن به حبس از 

ریال تا یکصد میلیون ) 20,000,000(یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون 
 .ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد) 100,000,000(

  
 ق عمومیفصل چهارم ـ جرائم علیه عفت و اخال

ای یا مخابراتی یا حاملهای داده محتویات مستهجن  های رایانه ـ هرکس به وسیله سامانه14ماده
را منتشر، توزیع یا معامله کند یا به قصد تجارت یا افساد تولید یا ذخیره یا نگهداری کند، به حبس از 
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ل تا چهل میلیون ریا) 5,000,000(نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون 
 .ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد) 40,000,000(

ارتکاب اعمال فوق درخصوص محتویات مبتذل موجب محکومیت به حداقل یکی ـ 1تبصره
 .شود از مجازاتهای فوق می

 .گردد که دارای صحنه و صور قبیحه باشد محتویات و آثار مبتذل به آثاری اطالق می
ویات مستهجن به کمتر از ده نفر ارسال شود، مرتکب به یک میلیون  هرگاه محتـ2تبصره

 .ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد) 5,000,000(ریال تا پنج میلیون ) 1,000,000(
 چنانچه مرتکب اعمال مذکور در این ماده را حرفۀ خود قرار داده باشد یا به طور ـ3تبصره

رض شناخته نشود، به حداکثر هر دو مجازات مقرر در اال سازمان یافته مرتکب شود چنانچه مفسد فی
 .این ماده محکوم خواهد شد

 محتویات مستهجن به تصویر، صوت یا متن واقعی یا غیر واقعی یا متنی اطالق ـ4تبصره
 .شود که بیانگر برهنگی کامل زن یا مرد یا اندام تناسلی یا آمیزش یا عمل جنسی انسان است می

های داده مرتکب اعمال زیر  ای یا مخابراتی یا حامل های رایانه ق سامانهـ هرکس از طری15ماده
 :شود، به ترتیب زیر مجازات خواهد شد

چنانچه به منظور دستیابی افراد به محتویات مستهجن، آنها را تحریک، ترغیب، تهدید یا ) الف
ش دهد، به حبس از نود و تطمیع کند یا فریب دهد یا شیوه دستیابی به آنها را تسهیل نموده یا آموز

) 20,000,000(ریال تا بیست میلیون ) 5,000,000(یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون 
 .ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد

) 2,000,000(ارتکاب این اعمال در خصوص محتویات مبتذل موجب جزای نقدی از دو میلیون 
 .ریال است) 5,000,000(ریال تا پنج میلیون 

گردان یا  چنانچه افراد را به ارتکاب جرائم منافی عفت یا استعمال مواد مخدر یا روان) ب
آمیز تحریک یا ترغیب یا تهدید یا دعوت کرده یا فریب  خودکشی یا انحرافات جنسی یا اعمال خشونت

 نود و یک روز تا یک دهد یا شیوه ارتکاب یا استعمال آنها را تسهیل کند یا آموزش دهد، به حبس از
ریال یا هر دو ) 20,000,000(ریال تا بیست میلیون ) 5,000,000(سال یا جزای نقدی از پنج میلیون 

 .شود مجازات محکوم می
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شامل آن دسته از محتویاتی نخواهد شد که برای مقاصد ) 14(تبصره ـ مفاد این ماده و ماده 
 یا نگهداری یا ارائه یا توزیع یا انتشار یا معامله علمی یا هر مصلحت عقالیی دیگر تهیه یا تولید

 .شود می
  

 فصل پنجم ـ هتک حیثیت و نشر اکاذیب

ای یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را  های رایانه ـ هرکس به وسیله سامانه16ماده
ه نحوی که عرفاً تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، ب

موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون 
 .ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد) 40,000,000(ریال تا چهل میلیون ) 5,000,000(

زات تبصره ـ چنانچه تغییر یا تحریف به صورت مستهجن باشد، مرتکب به حداکثر هر دو مجا
 .مقرر محکوم خواهد شد

ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا  های رایانه ـ هر کس به وسیله سامانه17ماده
 دسترس دیگران قرار  1خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر کند یا

او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت 
ریال یا هر دو ) 40,000,000(ریال تا چهل میلیون ) 5,000,000(سال یا جزای نقدی از پنج میلیون 

 .مجازات محکوم خواهدشد
ـ هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله 18ماده

اکاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد ای یا مخابراتی  سامانه رایانه
اعمالی را بر خالف حقیقت، رأساً یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی به طور صریح یا 
تلویحی نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق یادشده به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به دیگری 

، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا )در صورت امکان(ا نشود، افزون بر اعاده حیثیت وارد شود ی
ریال یا هر دو مجازات ) 40,000,000(ریال تا چهل میلیون ) 5,000,000(جزای نقدی از پنج میلیون 

 .محکوم خواهدشد
  

                                                 
  .جا افتاده است» در«لمه رسد ک به نظر می- 1
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 فصل ششم ـ مسؤولیت کیفری اشخاص 

ای به نام شخص حقوقی و در راستای منافع آن  انهـ در موارد زیر، چنانچه جرائم رای19ماده
 :ارتکاب یابد، شخص حقوقی دارای مسؤولیت کیفری خواهدبود

 .ای شود هرگاه مدیر شخص حقوقی مرتکب جرم رایانه) الف
ای را صادر کند و جرم به وقوع  هرگاه مدیر شخص حقوقی دستور ارتکاب جرم رایانه) ب
 .بپیوندد
دان شخص حقوقی با اطالع مدیر یا در اثر عدم نظارت وی مرتکب جرم هرگاه یکی از کارمن) ج
 .ای شود رایانه

 ای اختصاص یافته هرگاه تمام یا قسمتی از فعالیت شخص حقوقی به ارتکاب جرم رایانه) د
 .باشد 

گیری یا نظارت بر شخص  ـ منظور از مدیر کسی است که اختیار نمایندگی یا تصمیم1تبصره
 .حقوقی را دارد
بود و در صورت نبود  ـ مسؤولیت کیفری شخص حقوقی مانع مجازات مرتکب نخواهد2تبصره

 .بود شرایط صدر ماده و عدم انتساب جرم به شخص خصوصی فقط شخص حقیقی مسؤول خواهد
ـ اشخاص حقوقی موضوع ماده فوق، با توجه به شرایط و اوضاع و احوال جرم ارتکابی، 20ماده

اصله از ارتکاب جرم، عالوه بر سه تا شش برابر حداکثر جزای نقدی جرم میزان درآمد و نتایج ح
 :ارتکابی، به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد

چنانچه حداکثر مجازات حبس آن جرم تا پنج سال حبس باشد، تعطیلی موقت شخص ) الف
 .سالحقوقی از یک تا نُه ماه و در صورت تکرار جرم تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا پنج 

باشد، تعطیلی موقت  1چنانچه حداکثر مجازات حبس آن جرم بیش از پنج سال حبش) ب
 .شخص حقوقی از یک تا سه سال و در صورت تکرار جرم، شخص حقوقی منحل خواهد شد

شود، تا سه سال حق  این ماده منحل می» ب« تبصره ـ مدیر شخص حقوقی که طبق بند 
 .یا نظارت بر شخص حقوقی دیگر را نخواهد داشتگیری  تأسیس یا نمایندگی یا تصمیم

                                                 
  . رسمی به صورت باال آمده استلکن در متن روزنامه. صحیح است» حبس«رسد که  به نظر می- 1
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دهندگان خدمات دسترسی موظفند طبق ضوابط فنی و فهرست مقرر از سوی  ـ ارائه21ماده
تعیین مصادیق موضوع ماده ذیل محتوای مجرمانه که در چهارچوب قانون تنظیم ) کمیته(کارگروه 

ای به کار  ایی که برای ارتکاب جرائم رایانهای و محتو شده است اعم از محتوای ناشی از جرائم رایانه
محتوای مجرمانه خودداری ) فیلتر(در صورتی که عمداً از پاالیش . کنند) فیلتر(رود را پاالیش  می

احتیاطی و بی مباالتی زمینۀ دسترسی به محتوای غیر  کنند، منحل خواهند شد و چنانچه از روی بی
ریـال تا ) 20,000,000(ت به جزای نقـدی از بیسـت میلیـون قانونی را فراهم آورند، در مرتبۀ نخسـ

ریال و در مرتبۀ دوم به جزای نقدی از یکصد میلیون ) 100,000,000(یکصـد میلیـون 
ریال و در مرتبۀ سوم به یک تا سه سال ) 1,000,000,000(ریال تا یک میلیارد ) 100,000,000(

 .تعطیلی موقت محکوم خواهند شد
مؤسسات عمومی شامل ) وب سایتهای( 1نچه محتوای مجرمانه به کارنماهای چناـ1تبصره

گانۀ مقننه، مجریه و قضائیه و  مؤسسات عمومی غیردولتی  فقیه و قوای سه نهادهای زیر نظر ولی
 و الحاقات بعدی آن 19/4/1373موضوع قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب 

های اسالمی یا اقلیتهای دینی  های سیاسی و صنفی و انجمن نجمنیا به احزاب، جمعیتها، ا
شده یا به سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی حاضر در ایران که امکان احراز هویت و ارتباط با  شناخته

آنها وجود دارد تعلق داشته باشد، با دستور مقام قضائی رسیدگی کننده به پرونده و رفع اثر فوری 
) فیلتر(مزبور تا صدور حکم نهایی پاالیش ) وب سایت(وی دارندگان، تارنما محتوای مجرمانه از س

 .نخواهد شد
قضائی  محتوای مجرمانه موضوع شکایت خصوصی با دستور مقام) فیلتر(پاالیش ـ 2تبصره

 .کننده به پرونده انجام خواهد گرفت رسیدگی
) کمیته(انون کارگروه ـ قوۀ قضاییه موظف است ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این ق22ماده

وزیر یا نمایندۀ . کل کشور تشکیل دهد 2تعیین مصادیق محتوای مجرمانه را در محل دادستای
های آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطالعات، اطالعات، دادگستری، علوم، تحقیقات  وزارتخانه

سازمان صدا و سیما و و فناوری، فرهنگ و ارشاداسالمی، رئیس سازمان تبلیغات اسالمی، رئیس 

                                                 
  .لکن در متن روزنامه رسمی به صورت باال آمده است. صحیح است» تارنماهای«رسد که  به نظر می- 1
  .لکن در متن روزنامه رسمی به صورت باال آمده است. صحیح است» دادستانی«رسد که  به نظر می- 2



 35        شورای اسالمیوب مجلسقوانین مص: مبحث اول 

 

فرمانده نیروی انتظامی، یک نفر خبره در فناوری اطالعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و 
معادن مجلس شورای اسالمی و یک نفر از نمایندگان عضو کمیسیون قضائی و حقوقی به انتخاب 

را تشکیل خواهند ) میتهک(کمیسیون قضائی و حقوقی و تأیید مجلس شورای اسالمی اعضای کارگروه 
 .به عهدۀ دادستان کل کشور خواهد بود) کمیته(ریاست کارگروه . داد

حداقل هر پانزده روز یک بار و با حضور هفت نفر عضو ) کمیته(جلسات کارگروه ـ 1تبصره
 .با اکثریت نسبی حاضران معتبر خواهد بود) کمیته(یابد و تصمیمات کارگروه  رسمیت می

شده ) فیلتر(موظف است به شکایات راجع به مصادیق پاالیش ) کمیته(ه کارگروـ 2تبصره
 .گیری کند رسیدگی و نسبت به آنها تصمیم

موظف است هر شش ماه گزارشی در خصوص روند پاالیش ) کمیته( کارگروه ـ3تبصره
 .گانه و شورای عالی امنیت ملی تقدیم کند محتوای مجرمانه را به رؤسای قوای سه) فیلتر(

تعیین ) کمیته(دهندگان خدمات میزبانی موظفند به محض دریافت دستور کارگروه  ـ ارائه23هماد
کننده به پرونده مبنی بر وجود محتوای مجرمانه  مصادیق مذکور در مادۀ فوق یا مقام قضائی رسیدگی

از اجرای چنانچه عمداً . ای خود از ادامۀ دسترسی به آن ممانعت به عمل آورند های رایانه در سامانه
در غیر این صورت، چنانچه . یا مقام قضائی خودداری کنند، منحل خواهند شد) کمیته(دستور کارگروه 

مباالتی زمینۀ دسترسی به محتـوای مجرمـانه مزبور را فراهم کنند، در مرتبۀ  در اثر بی احتیاطی و بی
) 100,000,000(یون ریال تا یکصد میل) 20,000,000(نخسـت به جزای نقدی از بیست میلیون 
) 1,000,000,000(ریال تـا یک میلیـارد ) 100,000,000(ریـال و در مرتبـۀ دوم به یکصـد میلیـون 

 .ریال و در مرتبۀ سوم به یک تا سه سال تعطیلی موقت محکوم خواهندشد
دهندگان خدمات میزبانی موظفند به محض آگاهی از وجود محتوای مجرمانه   ارائهتبصره ـ

 .تعیین مصادیق اطالع دهند) کمیته( را به کارگروه مراتب
المللی برای برقراری ارتباطات مخابراتی  ـ هرکس بدون مجوز قانونی از پهنای باند بین24ماده

مبتنی بر پروتکل اینترنتی از خارج ایران به داخل یا برعکس استفاده کند، به حبس از یک تا سه سال 
ریال یا هر ) 1,000,000,000(ریال تا یک میلیارد ) 100,000,000(یا جزای نقدی از یکصد میلیون 

 .دو مجازات محکوم خواهد شد
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 فصل هفتم ـ سایر جرائم

ـ هر شخصی که مرتکب اعمال زیر شود، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا 25ماده
 یا هر دو مجازات ریال) 20,000,000(ریال تا بیست میلیون ) 5,000,000(جزای نقدی از پنج میلیون 

 :محکوم خواهدشد
افزارها یا هر نوع  ها یا نرم تولید یا انتشار یا توزیع و در دسترس قرار دادن یا معاملۀ داده) الف

 .رود ای به کار می ابزار الکترونیکی که صرفاً به منظور ارتکاب جرائم رایانه
ای که امکان دسترسی غیرمجاز  هفروش یا انتشار یا در دسترس قراردادن گذر واژه یا هر داد) ب
 .کند ای یا مخابراتی متعلق به دیگری را بدون رضایت او فراهم می های رایانه ها یا سامانه به داده
انتشار یا در دسترس قراردادن محتویات آموزش دسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز، ) ج

 .ای و مخابراتی یانههای را ها یا سیستم ای و تخریب و اخالل در داده جاسوسی رایانه
 چنانچه مرتکب، اعمال یادشده را حرفه خود قرار داده باشد، به حداکثر هر دو مجازات تبصره ـ

 .مقرر در این ماده محکوم خواهد شد
  

 فصل هشتم ـ تشدید مجازاتها

ـ در موارد زیر، حسب مورد مرتکب به بیش از دو سوم حداکثر یک یا دو مجازات مقرر 26ماده
 :اهد شدمحکوم خو
ها و  ها و سازمانها یا شوراها و یا شهرداریها و موسسه هر یک از کارمندان و کارکنان اداره) الف

هایی که زیر نظر  شرکتهای دولتی و یا وابسته به دولت یا نهادهای انقالبی و بنیادها و مؤسسه
شوند و یا  لت اداره میهایی که با کمک مستمر دو شوند و دیوان محاسبات و مؤسسه فقیه اداره می ولی

گانه و همچنین نیروهای مسلح و  دارندگان پایه قضائی و به طور کلی اعضاء و کارکنان قوای سه
ای  مأموران به خدمت عمومی اعم از رسمی و غیررسمی به مناسبت انجام وظیفه مرتکب جرم رایانه

 .شده باشند
راتی که به مناسبت شغل خود ای یا مخاب های رایانه متصدی یا متصرف قانونی شبکه) ب

 .ای شده باشد مرتکب جرم رایانه
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دهنده  ای یا مخابراتی، متعلق به دولت یا نهادها و مراکز ارائه های رایانه ها یا سامانه داده) ج
 .خدمات عمومی باشد

 .جرم به صورت سازمان یافته ارتکاب یافته باشد) د
 .ای ارتکاب یافته باشد ه جرم در سطح گسترد)  ه

تواند مرتکب را از خدمات  ـ در صورت تکرار جرم برای بیش از دو بار دادگاه می 27ماده
الکترونیکی عمومی از قبیل اشتراک اینترنت، تلفن همراه، اخذ نام دامنۀ مرتبه باالی کشوری و 

 :بانکداری الکترونیکی محروم کند
اشد، محرومیت از یک ماه چنانچه مجازات حبس آن جرم نودویک روز تا دو سال حبس ب) الف

 .تا یک سال
 .چنانچه مجازات حبس آن جرم دو تا پنج سال حبس باشد، محرومیت از یک تا سه سال) ب
 .چنانچه مجازات حبس آن جرم بیش از پنج سال حبس باشد، محرومیت از سه تا پنج سال) ج
  

 دادرسی بخش دوم ـ آئین

 فصل یکم ـ صالحیت

بینی شده در دیگر قوانین، دادگاههای ایران در موارد زیر نیز صالح  ـ عالوه بر موارد پیش28ماده
 :به رسیدگی خواهند بود

هایی که برای ارتکاب جرم به کار رفته است به هر نحو در  های مجرمانه یا داده داده) الف
وایی ای و مخابراتی یا حاملهای دادۀ موجود در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و ه های رایانه سامانه

 .جمهوری اسالمی ایران ذخیره شده باشد
دارای دامنه مرتبه باالی کد کشوری ایران ارتکاب ) سایتهای وب(جرم از طریق تارنماهای ) ب

 .یافته باشد
ای و مخابراتی و  های رایانه جرم توسط هر ایرانی یا غیرایرانی در خارج از ایران علیه سامانه) ج

های  گانه یا نهاد رهبری یا نمایندگی استفاده یا تحت کنترل قوای سهمورد ) سایتهای وب(تارنماهای 
دهد یا علیه تارنماهای  ای که خدمات عمومی ارائه می رسمی دولت یا هر نهاد یا مؤسسه

 .دارای دامنۀ مرتبه باالی کدکشوری ایران در سطح گسترده ارتکاب یافته باشد) سایتهای وب(
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ستفاده از اشخاص کمتر از هجده سال، اعم از آنکه مرتکب یا ای متضمن سوءا جرائم رایانه) د
 .دیده ایرانی یا غیرایرانی باشد بزه

ای در محلی کشف یا گزارش شود، ولی محل وقوع آن معلوم نباشد،  ـ چنانچه جرم رایانه29ماده
چنانچه محل وقوع جرم مشخص . دادسرای محل کشف مکلف است تحقیقات مقدماتی را انجام دهد

کند و دادگاه مربوط نیز رأی مقتضی را  ود، دادسرا پس از اتمام تحقیقات مبادرت به صدور قرار مینش
 .صادر خواهد کرد

ـ قوه قضائیه موظف است به تناسب ضرورت شعبه یا شعبی از دادسراها، دادگاههای 30ماده
 .اص دهدای اختص عمومی و انقالب، نظامی و تجدیدنظر را برای رسیدگی به جرائم رایانه

امور رایانه دارند  های مذکور از میان قضاتی که آشنایی الزم به تبصره ـ قضات دادسراها و دادگاه
 .انتخاب خواهند شد

دادرسی   ـ در صورت بروز اختالف در صالحیت، حل اختالف مطابق مقررات قانون آئین31ماده
 .های عمومی و انقالب در امور مدنی خواهدبود دادگاه

  
 آوری ادله الکترونیکی ـ جمعفصل دوم 

 ها مبحث اول ـ نگهداری داده
های ترافیک را حداقل تا شش ماه پس از  دهندگان خدمات دسترسی موظفند داده ـ ارائه32ماده

 .ایجاد و اطالعات کاربران را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراک نگهداری کنند
ای در زنجیره ارتباطات  های رایانه امانهای است که س داده ترافیک هرگونه دادهـ 1تبصره

ها  این داده. کنند تا امکان ردیابی آنها از مبدأ تا مقصد وجود داشته باشد ای و مخابراتی تولید می رایانه
 .شود شامل اطالعاتی از قبیل مبدأ، مسیر، تاریخ، زمان، مدت و حجم ارتباط و نوع خدمات مربوطه می

ونه اطالعات راجع به کاربر خدمات دسترسی از قبیل نوع  اطالعات کاربر هرگـ2تبصره
خدمات، امکانات فنی مورد استفاده و مدت زمان آن، هویت، آدرس جغرافیایی یا پستی یا پروتکل 

 .، شماره تلفن و سایر مشخصات فردی اوست)IP(اینترنتی 
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 را حداقل تا شش دهندگان خدمات میزبانی داخلی موظفند اطالعات کاربران خود ـ ارائه33ماده
ماه پس از خاتمه اشتراک و محتوای ذخیره شده و داده ترافیک حاصل از تغییرات ایجاد شده را 

 .حداقل تا پانزده روز نگهداری کنند
  

 ای ذخیره شده های رایانه مبحث دوم ـ حفظ فوری داده
م باشد، مقام ای ذخیره شده برای تحقیق یا دادرسی الز های رایانه ـ هرگاه حفظ داده34ماده
تواند دستور حفاظت از آنها را برای اشخاصی که به نحوی تحت تصرف یا کنترل دارند  قضائی می
ها، ضابطان قضائی  دیدن یا تغییر یا از بین رفتن داده در شرایط فوری، نظیر خطر آسیب. صادر کند

ت به اطالع مقام قضائی  ساع24توانند رأساً دستور حفاظت را صادر کنند و مراتب را حداکثر تا  می
چنانچه هر یک از کارکنان دولت یا ضابطان قضائی یا سایر اشخاص از اجرای این دستور . برسانند

شود  های مزبور به آنها مربوط می های حفاظت شده را افشاء کنند یا اشخاصی که داده خودداری یا داده
ان دولت به مجازات امتناع از دستور مقام را از مفاد دستور صادره آگاه کنند، ضابطان قضائی و کارکن

میلیون  قضائی و سایر اشخاص به حبس از نودویک روز تا شش ماه یا جزای نقدی از پنج
 .ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهند شد) 10,000,000(میلیون  ریال تا ده) 5,000,000(

 .ستلزم رعایت مقررات مربوط استها به منزله ارائه یا افشاء آنها نبوده و م حفظ دادهـ  1تبصره
ها حداکثر سه ماه است و در صورت لزوم با دستور مقام   مدت زمان حفاظت از دادهـ2تبصره

 .قضائی قابل تمدید است
  

 ها مبحث سوم ـ ارائه داده
و ) 33(، )32(شده مذکور در مواد  های حفاظت تواند دستور ارائه داده ـ مقام قضائی می35ماده

مستنکف از اجراء این دستور به .  به اشخاص یادشده بدهد تا در اختیار ضابطان قرارگیردفوق را) 34(
 .این قانون محکوم خواهد شد) 34(مجازات مقرر در ماده 
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 ای و مخابراتی های رایانه ها و سامانه مبحث چهارم ـ تفتیش و توقیف داده
و مخابراتی به موجب دستور قضائی و ای  های رایانه ها یا سامانه ـ تفتیش و توقیف داده36ماده

آید که ظن قوی به کشف جرم یا شناسایی متهم یا ادله جرم وجود داشته  در مواردی به عمل می
 .باشد

ای و مخابراتی در حضور متصرفان قانونی  های رایانه ها یا سامانه ـ تفتیش و توقیف داده37ماده
. ها انجام خواهد شد  دارند، نظیر متصدیان سامانهیا اشخاصی که به نحوی آنها را تحت کنترل قانونی

در غیر این صورت، قاضی با ذکر دالیل دستور تفتیش و توقیف بدون حضور اشخاص مذکور را صادر 
 .خواهد کرد
ـ دستور تفتیش و توقیف باید شامل اطالعاتی باشد که به اجراء صحیح آن کمک میکند، 38ماده

خارج از آن، مشخصات مکان و محدوده تفتیش و توقیف، نوع و از جمله اجراء دستور در محل یا 
های  افزارها، نحوه دستیابی به داده های مورد نظر، نوع و تعداد سخت افزارها و نرم میزان داده

 .رمزنگاری یا حذف شده و زمان تقریبی انجام تفتیش و توقیف
 : شود امل اقدامات ذیل میای و مخابراتی ش های رایانه ها یا سامانه ـ تفتیش داده39ماده
 .ای یا مخابراتی های رایانه دسترسی به تمام یا بخشی از سامانه) الف
 .ها یا لوحهای فشرده یا کارتهای حافظه های داده از قبیل دیسکت دسترسی به حامل) ب
 .های حذف یا رمزنگاری شده دستیابی به داده) ج

وع، اهمیت و نقش آنها در ارتکاب جرم، به ها، با رعایت تناسب، ن  ـ در توقیف داده40ماده
قابل  ها، غیر برداری یا تصویربرداری از تمام یا بخشی از داده ها، کپی هایی از قبیل چاپ داده روش

هایی از قبیل تغییر گذرواژه یا رمزنگاری و ضبط حاملهای داده عمل  ها با روش دسترس کردن داده
 .شود می

 :ای یا مخابراتی توقیف خواهد شد های رایانه ر سامانه ـ در هریک از موارد زی41ماده
 های ذخیره شده به سهولت در دسترس نبوده یا حجم زیادی داشته باشد،  داده) الف
 ها بدون سامانه سخت افزاری امکان پذیر نباشد،  تفتیش و تجزیه و تحلیل داده) ب
 متصرف قانونی سامانه رضایت داده شده،) ج
 پذیر نباشد، ها به لحاظ فنی امکان از داده) برداری  کپی( تصویربرداری ) د
 ها شود، داده تفتیش در محل باعث آسیب) هـ
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ای یا مخابراتی متناسب با نوع و اهمیت و نقش آنها در  های رایانه  ـ توقیف سامانه42ماده
مانه در محل هایی از تغییر گذرواژه به منظور عدم دسترسی به سامانه، پلمپ سا ارتکاب جرم با روش

 .گیرد استقرار و ضبط سامانه صورت می
های مرتبط با جرم ارتکابی   ـ چنانچه در حین اجراء دستور تفتیش و توقیف، تفتیش داده43ماده

دارد ضروری باشد،  ای یا مخابراتی که تحت کنترل یا تصرف متهم قرار های رایانه در سایر سامانه
های  های مذکور گسترش داده و داده فتیش و توقیف را به سامانهضابطان با دستور مقام قضائی دامنه ت

 .مورد نظر را تفتیش یا توقیف خواهند کرد
ای یا مخابراتی موجب ایراد لطمه جانی یا   رایانه1های ها یا سانامه ـ چنانچه توقیف داده44ماده

 .خسارت مالی شدید به اشخاص یا اخالل در ارائه خدمات عمومی شود ممنوع است
نفع حق دارد پس از پرداخت هزینه از  شود، ذی ها توقیف می ـ در مواردی که اصل داده45ماده

شده مجرمانه یا منافی با محرمانه بودن  های توقیف آنها کپی دریافت کند، مشروط به این که ارائه داده
 .ای وارد نشود تحقیقات نباشد و به روند تحقیقات لطمه

شود، قاضی  ای یا مخابراتی توقیف می های رایانه ها یا سامانه دادهـ در مواردی که اصل 46ماده
های مـورد نظر و  افزار ها و نرم ها و نوع و تعداد سخت افزار موظف است با لحاظ نوع و میزان داده

 . آنها تعیین تکلیف کند نقش آنها در جرم ارتـکابی، در مهلت متناسب و متعارف نسبت به
های  ها و سامانه واند در مورد عملیات و اقدامهای مأموران در توقیف دادهت  ـ متضرر می47ماده 

مرجع قضائی دستوردهنده  ای و مخابراتی، اعتراض کتبی خود را همراه با دالیل ظرف ده روز به رایانه
به درخواست یادشده خارج از نوبت رسیدگی گردیده و تصمیم اتخاذ شده قابل اعتراض . تسلیم نماید

 .است
  
 ای بحث پنجم ـ شنود محتوای ارتباطات رایانهم

ای یا  های رایانه  ـ شنود محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه48ماده 
 .مخابراتی مطابق مقررات راجع به شنود مکالمات تلفنی خواهد بود

                                                 
  .در متن روزنامه رسمی به صورت باال آمده استلکن . صحیح است» هایسامانه«رسد که  به نظر می- 1
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 یا شده، نظیر پست الکترونیکی  دسترسی به محتوای ارتباطات غیرعمومی ذخیرهتبصره ـ
  .پیامک در حکم شنود و مستلزم رعایت مقررات مربوط است

 
 فصل سوم ـ استناد پذیری ادله الکترونیکی

آوری   ـ به منظور حفظ صحت و تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری ادله الکترونیکی جمع49ماده 
 .نامه مربوط از آنها نگهداری و مراقبت به عمل آید شده، الزم است مطابق آئین

ای توسط طرف دعوا یا شخص ثالثی که از دعوا آگاهی نداشته،  های رایانه  ـ چنانچه داده50ماده
ای یا مخابراتی مربوط به نحوی درست  ایجاد یا پردازش یا ذخیره یا منتقل شده باشد و سامانه رایانه
ابل استناد ها خدشه وارد نشده باشد، ق عمل کند که به صحت و تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری داده

 .خواهد بود
ای  های دوم و سوم این بخش، عالوه بر جرائم رایانه  ـ کلیه مقررات مندرج در فصل51ماده

 .شود گیرد نیز می شامل سایر جرائمی که ادله الکترونیکی در آنها مورد استناد قرار می
  

 بخش سوم ـ سایر مقررات
تی به عنوان وسیله ارتکاب جرم به کار رفته و ای یا مخابرا  ـ در مواردی که سامانه رایانه52ماده

است، مطابق قوانین جزائی مربوط عمل خواهد  بینی نشده در این قانون برای عمل مزبور مجازاتی پیش
 .شد

ای مقررات   در مواردی که در بخش دوم این قانون برای رسیدگی به جرائم رایانهتبصره ـ
ست طبق مقررات قانون آئین دادرسی کیفری اقدام بینی نشده ا دادرسی پیش خاصی از جهت آئین

 .خواهد شد
های نقدی این قانون بر اساس نرخ رسمی تورم حسب اعالم بانک مرکزی   ـ میزان جزا53ماده

 .هر سه سال یک بار با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه و تصویب هیأت وزیران قابل تغییر است
 و استنادپذیری ادله الکترونیکی ظـرف مدت شـش آوری های مربوط به جمع  نامه  ـ آیین54ماده

ماه از تاریخ تصویب این قـانون توسط وزارت دادگسـتری با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری 
 .اطالعات تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید
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ون مجازات قان) 782(تا ) 729(این قانون به عنوان مواد ) 54(تا ) 1( ـ شماره مواد 55ماده 
قانون مجازات ) 729(ای منظور و شماره ماده  با عنوان فصل جرائم رایانه) بخش تعزیرات(اسالمی 

 .اصالح گردد) 783(اسالمی به شماره 
 . ـ قوانین و مقررات مغایر با این قانون ملغی است56ماده 

نجم خردادماه  تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ پ25 ماده و 56قانون فوق مشتمل بر 
 به تأیید 20/3/1388یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسالمی تصویب و در تاریخ 

 .   شورای نگهبان رسید
  

  17/4/1388 مورخ 18742به نقل از روزنامۀ رسمی شمارۀ 
 

الیحه قانون اصالح مقررات مربوط به تحصیل افسران و همافران ) 4(قانون اصالح تبصره   -8
        1358داران و محصلین در نیروهای مسلح مصوب  و درجه

الیحه قانون اصالح مقررات مربوط به تحصیل افسران و همافران و ) 4(ماده واحده ـ تبصره 
  :گردد ـ به شرح زیر اصالح می26/6/1358داران و محصلین در نیروهای مسلح ـ مصوب درجه

ریال و یا کمتر    ) 2,000,000(ن دو میلیون    ـ چنانچه میزان هزینه تحصیلی یا باقیمانده آ       4تبصره« 
باشد و اقامتگاه بدهکار مشخص نبوده و دسترسی به ایشان و اموال آنان میسر نگردد و یا پیگیـری آن                    

حسب مورد رئیس ستاد کل نیروهـای       (به صرفه نباشد، پرونده با موافقت باالترین مقام سازمان مربوط           
ایران، فرمانده کل سپاه پاسداران انقـالب اسـالمی، وزیـر           مسلح، فرمانده کل ارتش جمهوری اسالمی       

  .شود بایگانی و تعقیب موضوع منتفی می) دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و فرمانده نیروی انتظامی
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکـشنبه مـورخ بیـست و چهـارم خردادمـاه                     

 بـه تأییـد     2/4/1388شورای اسـالمی تـصویب و در تـاریخ          یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس         
  .شورای نگهبان رسید

   
  30/4/1388 مورخ 18752نقل از روزنامۀ رسمی شمارۀ 
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     1369قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضالب مصوب ) 17(قانون اصالح ماده  -9
 بـه شـرح زیـر    11/10/1369قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضالب مصوب ) 17(ماده واحده ـ ماده    

  :شود اصالح می
ـ شرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضالب کشور وظیفه راهبری و پشتیبانی شرکتهای              17ماده « 

موضوع این قانون و شرکتهای موضوع قانون تشکیل شـرکتهای آب و فاضـالب روسـتایی ـ مـصوب      
هیأت وزیران بـه عهـده      ـ را در امور فنی، تحقیقاتی، تدارکاتی و آموزشی طبق اساسنامه مصوب             1374
  ».دارد

شنبه مورخ بیست و ششم خرداد ماه یکهزار و           قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه          
 بـه تأییـد شـورای       8/4/1388سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسـالمی تـصویب و در تـاریخ                

  .نگهبان رسید
  30/4/1388  مورخ18752نقل از روزنامۀ رسمی شمارۀ 

  

     1380قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب) 60(قانون اصالح ماده  -10
قانون تنظیم بخـشی از مقـررات مـالی دولـت مـصوب      ) 60(ماده ) 8(و ) 7(، )6(ماده واحده ـ بندهای  

  :گردد  به شرح ذیل اصالح و چهار بند و دو تبصره به آن الحاق می1380
  : الف ـ بندهای اصالحی

  .ریال) 100،000(سنامه و کارت شناسایی ملی المثنی نوبت اول یکصد هزار  ـ صدور شنا6
) 200،000(ـ صدور شناسنامه و کارت شناسایی ملی المثنی نوبت دوم و نوبتهای بعدی دویست هزار                7

  .ریال
  .ریال) 2،500( ـ صدور کارت شناسایی ملی دو هزار و پانصد 8

  :ب ـ بندهای الحاقی
  .ریال) 20،000(ای بیست هزار  یانهـ صدور شناسنامه را10
  .ریال) 10،000(ـ صدور گواهی فوت ده هزار 11
  .ریال) 10،000(ـ صدور گواهی مشخصات و اعالم شماره ملی ده هزار 12
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  .ریال) 50،000(ـ صدور یا تعویض گواهی والدت اتباع خارجه پنجاه هزار 13
  :های الحاقی ج ـ تبصره

 هر یک از مدارک و اسناد مزبور به علت وقـوع حـوادث غیرمترقبـه از         ـ در صورت از بین رفتن     1تبصره
  .صالح بابت صدور مجدد وجهی از متقاضیان دریافت نخواهدشد قبیل سیل یا زلزله با تأیید مراجع ذی

شود تعرفه خدمات جدیـد قـانونی مربـوط را تنظـیم و پـس از                  ـ به وزارت کشور اجازه داده می      2تبصره
داری کل کـشور واریـز        از متقاضیان وصول و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه         تصویب هیأت وزیران    

  .نماید
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و هفتم خرداد ماه یکهـزار                   

 بـه تأییـد شـورای    8/4/1388و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسالمی تـصویب و در تـاریخ             
  .نگهبان رسید

  30/4/1388  مورخ18752نقل از روزنامۀ رسمی شمارۀ 
  

قانون الحاق یک ماده و دو تبصره به قانون اساسنامه سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی  -11
  1362ایران مصوب

ماده واحده ـ یک ماده و دو تبصره به شرح ذیل به قانون اساسنامه سازمان صـدا و سـیمای جمهـوری     
) 31(به ماده   ) 30(گردد و شماره ماده       افزوده می ) 30( به عنوان ماده     27/2/1362اسالمی ایران مصوب  

  .شود اصالح می
اعم از خبری، گزارشی، تولیدی در قالبهای مختلف       (های پخش شده سازمان       ـ چنانچه در برنامه   30ماده

 صـادره از  های المللی و یا در اطالعیه های محلی، سراسری و بین از شبکه) بیانی ـ تصویری و نمایشی 
اعم از حقیقـی    (سوی آن سازمان مطالبی مشتمل بر توهین، افتراء یا خالف واقع نسبت به هر شخص                

باشد و یا به هر نحوی اظهارات اشخاص تحریف گردد، مراحل ذیل برای احقاق حـق طـی                  ) یا حقوقی 
  .خواهدشد

سـازمان صـدا و سـیما در    . دتواند اعتراض خود را کتباً به سازمان صدا و سیما منعکس نمای ـ مدعی می 
صورت قبول اعتراض، ظرف بیست و چهار ساعت پاسخ وی را به صـورت عادالنـه، حـداقل دو برابـر                     
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زمان اصل مطلب که از پنج دقیقه کمتر نباشد در همان برنامه و سـاعت و در همـان شـبکه بـه طـور                         
  .رایگان پخش نماید

تواند موضوع را برای رسیدگی به        یما، وی می  ـ در صورت عدم توافق میان معترض و سازمان صدا و س           
شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما به عنوان مرجع تشخیص وقوع توهین، افتراء ، تحریف یا خالف                  

بـه  ) حداکثر چهل و هشت ساعت    (واقع منعکس نماید و شورای نظارت نیز موظف است در اسرع وقت             
نفع داد نظر خود را به سازمان صدا و سـیما ابـالغ               مسأله رسیدگی نموده و در صورتی که حق را به ذی          

نفع را مشروط به آن که متضمن توهین و افتـراء بـه               کند و سازمان صدا و سیما موظف است پاسخ ذی         
کسی نباشد حداقل دو برابر مدت مطلب اصلی که از پنج دقیقه کمتر نباشد تا حـداکثر بیـست و چهـار                      

  .امه و ساعت و در همان شبکه به طور رایگان پخش نمایدساعت پس از دریافت پاسخ در همان برن
  .ـ شورای نظارت موظف است برای تحقق وظایف مندرج در این قانون ساز و کار الزم را فراهم سازد

       ـ چنانچه سازمان صدا و سیما از اجراء مصوبه شورای نظارت خودداری نمود و یا شاکی نسبت به                  
شود،   بنا بر شکایت شاکی، شعبه خاصی که به این منظور تشکیل می           . دنظر شورای نظارت معترض باش    
رسیدگی و حکم مقتـضی را براسـاس ایـن قـانون            ) حداکثر یک هفته  (نسبت به موضوع خارج از نوبت       

. صدا و سیما مکلف است نظر دادگاه را ظرف مدت بیست و چهار ساعت اجـراء کنـد                 . صادر خواهدنمود 
  .خلف به مجازات مستنکف از اجراء حکم دادگاه محکوم خواهدشددر صورت عدم اجراء حکم، مت

ـ اگر سازمان عالوه بر پخش پاسخ مذکور، مطالب یا توضیحات مجددی را که متضمن توهین،    1تبصره
پخـش قـسمتی از پاسـخ یـا         . نفع حق پاسـخگویی مجـدد دارد        افتراء یا تحریف باشد پخش نماید، ذی      

  .پخش استافزودن مطالبی به آن در حکم عدم 
گیری مستقیم شاکی نسبت به سایر جهات کیفری از طریـق دادگـاه    ـ مصوبه مذکور مانع از پی   2تبصره

  .نخواهدبود
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ هفتم بهمن ماه یکهزار و سیـصد و                    

وی مجمـع تـشخیص    از سـ   23/3/1388هشتاد و یک مجلس شـورای اسـالمی تـصویب و در تـاریخ               
  .مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد

  30/4/1388  مورخ18752نقل از روزنامۀ رسمی شمارۀ 
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قانون موافقتنامه همکاریهای گمرکی بین دولت جمهوری اسالمی ایران و دولت جمهوری             -12
  الجزایر دموکراتیک خلق

جمهـوری اسـالمی ایـران و دولـت     ماده واحده ـ موافقتنامـه همکاریهـای گمرکـی بـین دولـت       
الجزایر مشتمل بر یک مقدمه، بیست و هفت ماده و یک ضـمیمه بـه شـرح           جمهوری دموکراتیک خلق  

  :شود پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می
  اهللا الرحمن الرحیم بسم

اتیـک  موافقتنامه همکاریهای گمرکی بین دولت جمهوری اسالمی ایران و دولت جمهوری دموکر  
  الجزایر خلق
      

  مقدمه
  الجزایر که از این پس به عنوان  دولت جمهوری اسالمی ایران و دولت جمهوری دموکراتیک خلق    

  .شوند نامیده می» طرفهای متعاهد«
با در نظر گرفتن اهمیت تعیین دقیق حقوق گمرکی و سایر مالیاتها و حـصول اطمینـان از اجـراء                    

اقدامات کنترلی توسط گمرکها در زمینه کاالهای خـاص، بـا در نظـر              صحیح ممنوعیتها، محدودیتها و     
گرفتن این که تخلف از قوانین گمرکی برای امنیت طرفهای متعاهد و برای منافع اقتـصادی، تجـاری،                  

المللی   آور است، با تشخیص نیاز به همکاری بین         مالی، اجتماعی، بهداشت عمومی و فرهنگی آنان زیان       
ربوط به اعمال و اجرای قوانین گمرکی خود، با اعتقاد بـه ایـن کـه اقـدام علیـه                    در زمینه موضوعات م   
تواند با همکاری نزدیک بین گمرکهای آنها براساس شـرایط قـانونی توافـق شـده                  تخلفات گمرکی می  

نامه کمک متقابـل اداری شـورای همکـاری           دوجانبه به نحوی مؤثرتر صورت بگیرد، با توجه به توصیه         
المللی حاوی ممنوعیتهـا، محـدودیتها و اقـدامات ویـژه جهـت               جه به کنوانسیونهای بین   گمرکی و با تو   

  :اند اعمال کنترل نسبت به کاالهای خاص، در موارد زیر توافق کرده
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  فصل اول ـ تعاریف
  :  ـ  از لحاظ این موافقتنامه1ماده

  به معنی زیر خواهد بود؛» گمرک« الف ـ 
  ن، گمرک ایران؛برای دولت جمهوری اسالمی ایرا

  .الجزایر، اداره کل گمرک برای دولت جمهوری دمکراتیک خلق
به هرگونه حقوق گمرکی که توسط هریک از طرفهای متعاهد وصـول  » مطالبات گمرکی« ب ـ  

  .شود نشده باشد اطالق می
هـای دیگـر غیـر از     به تمام حقوق، مالیاتها، عوارض یـا هرگونـه هزینـه   » حقوق گمرکی« پ ـ  

هـای متعاهـد در اجـراء قـانون           های مربوط به خدمات ارائه شده که در قلمروی طرف           و هزینه عوارض  
  .شود گردد اطالق می گمرکی وضع می

یعنی کلیه مقررات قانونی و اداری قابل اعمال یا اجـراء توسـط گمرکهـا    » قوانین گمرکی« ت ـ  
جایی  ، انبارداری و جابه)ترانزیت(، گذر )انتقال کاال بوسیله حمل دیگر(به واردات، صادرات، تراباری  راجع

کاال از جمله مقررات قانونی و اداری مربوط به اقـدامات دربـاره ممنوعیـت، محـدودیت و کنتـرل و در                      
  .شویی ارتباط با مبارزه با پول

  یعنی هرگونه نقض یا شروع به نقض قوانین گمرکی؛» تخلفات گمرکی« ث ـ 
پردازش شده یا تجزیه و تحلیل شده یا نشده، و اسناد،   خواهیعنی هرگونه داده،» اطالعات« ج ـ   

  های گواهی شده یا مصدق آنها؛ گزارشها و سایر مکاتبات به هر شکل، از جمله الکترونیکی یا نسخه
یعنی هر مأمور گمرک یا مأمور سایر نهادهای دولتی که برای اجراء قانون گمرکی » مأمور« چ ـ  
  است؛ تعیین شده
نحو دیگری   به معنی شخص حقیقی یا حقوقی است مگر این که سیاق عبارت به»شخص« ح ـ  

  اقتضاء نماید؛
بـه شـخص حقیقـی شـناخته شـده یـا قابـل         یعنی هرگونه داده راجـع » های شخصی داده« خ ـ  
  شناسایی؛
  شود؛ به معنی گمرکی خواهد بود که از آن درخواست کمک می» گمرک درخواست شونده« د ـ 
  کند؛ به معنی گمرکی خواهد بود که درخواست کمک می» کننده رخواستگمرک د« ذ ـ 
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یعنی طرف متعاهدی که از گمرک آن، درخواسـت کمـک   » شونده طرف متعاهد درخواست« ر ـ  
  است؛ شده

یعنی طرف متعاهـدی کـه گمـرک آن درخواسـت کمـک      » کننده طرف متعاهد درخواست« ز ـ  
  .است نموده

        
   موافقتنامهفصل دوم ـ دامنه شمول

  ـ 2ماده
ـ طرفهای متعاهد از طریق گمرکهای خود در جهت اجراء صحیح قوانین گمرکی و جلـوگیری،                1

تحقیق و مبارزه با تخلفات گمرکی طبق شرایط مندرج در این موافقتنامه، کمکهای اداری را به یکدیگر      
  .ارائه خواهند نمود

س این موافقتنامه را طبق مقررات قـانونی و         ـ هریک از طرفهای متعاهد باید کلیه کمکها براسا        2
  اداری و در محدوده صالحیت و منابع موجود گمرک خود انجام دهد؛

گیـرد و تـأثیری بـر         ـ این موافقتنامه کمک متقابل اداری بین طرفهـای متعاهـد را در بـر مـی                3
ک متقابـل توسـط    در صورتی که قرار باشد کمـ      . های معاضدت قضائی متقابل بین آنها ندارد        موافقتنامه

شونده بایـد مقامـات مزبـور و          شونده ارائه شود، گمرک درخواست      دیگر مقامات طرف متعاهد درخواست    
  موافقتنامه مربوط یا ترتیبات قابل اعمال را در صورت معلوم بودن مشخص نماید؛

د ـ مفاد این موافقتنامه برای هیچ شخصی حق ممانعت از اجراء درخواست کمک را ایجاد نخواه 4
  .کرد

هـای   ـ گمرکها جلسات هماهنگی را برای گسترش همکاریهای اداری و به ویـژه در زمینـه      3ماده
  .تبادل تجربیات و آموزش کارکنان برگزار خواهند کرد

        
  فصل سوم ـ اطالعات

  ـ اطالعات جهت اعمال و اجراء قوانین گمرکی4ماده



     ماهنامۀ ویژۀ قوانین و مقررات         50
 

 

عـاتی را که به حصـول اطمینـان از اجـراء         ـ گمـرکها، طبق درخواسـت یا به ابتکار خـود، اطال        1
کند به یکدیگر ارائـه       صحیح قوانین گمرکی و جلوگیری، تحقیق و مبارزه با تخلفات گمرکی کمک می            

  :تواند مربوط به موارد زیر باشد این اطالعات می. خواهند نمود
  های جدید اجراء قوانین که اثربخشی آنها به اثبات رسیده باشد؛ شیوه) الف
  ها یا ابزارهای جدید ارتکاب تخلفات گمرکی؛  روندها، شیوه)ب
تواند موضوع تخلفات گمرکی قرار گیرد همچنین روشهای حمل           کاالهایی که معلوم شده می    ) پ

  و انبارداری بکار رفته در مورد کاالهای یاد شده؛
 گمرکی اند یا مظنون به ارتکاب تخلف      اشخاصی که معلوم شده مرتکب تخلفات گمرکی شده       ) ت

  .این موافقتنامه) 2(ماده ) 2(هستند، طبق شرایط بند 
کننـده    شونده بنا به درخواست، اطالعات زیـر را بـرای گمـرک درخواسـت               ـ گمرک درخواسـت  2

  :فراهم خواهد کرد
کننده به طور قانونی از قلمرو طرف  الف ـ آیا کاالهای وارد شده به قلمرو طرف متعاهد درخواست 

  است؟ ونده صادر شدهمتعاهد درخواست ش
قلمرو گمرکـی   کننده به طور قانونی به ب ـ آیا کاالی صادر شده از قلمرو طرف متعاهد درخواست 

است و در صورت اعمال رویه گمرکی، تحت چه رویه گمرکـی              شونده وارد شده    طرف متعاهد درخواست  
  است؟ وارد شده
ملی خود به نیابت از طـرف گمـرک   ـ هریک از گمرکها در حین اجراء تحقیقات در حوزه قلمرو         3

  .دیگر، از تمام ابزارهای موجود جهت ارائه کمک مورد درخواست استفاده خواهد نمود
 ـ مواردی که متضمن خسارت اساسی به اقتصاد، بهداشت عمومی، امنیت عمومی یا سایر  5ماده 

باشـد،    انپـذیر مـی   منافع حیاتی یک طرف متعاهد باشد گمرک طرف متعاهد دیگر، در مواردی کـه امک              
  .اطالعاتی را بنا به ابتکار خود بدون تأخیر ارائه خواهد کرد

   ـ اطالعات برای ارزیابی حقوق گمرکی6ماده
ـ کمک ارائه شده به موجب این موافقتنامه، بنـا بـه درخواسـت شـامل ارائـه اطالعـاتی بـرای                      1

  .اطمینان از تعیین صحیح ارزش گمرکی خواهد بود
ایـن موافقتنامـه و در   ) 20(ونده بنا به درخواست، بدون لطمه زدن به ماده      ـ گمرک درخواست ش   

جهت حمایت از اعمال صحیح قوانین گمرکی یا جلوگیری از کالهبرداری گمرکی، اطالعـاتی را بـرای        



 51        شورای اسالمیوب مجلسقوانین مص: مبحث اول 

 

کمک به درخواست کننده که دالیلی مبنی بر تردید در مورد صحت یا دقت یک اظهارنامـه دارد ارائـه                    
  .خواهد کرد
  ـ 7هماد
شونده بنا به درخواست، تمام اقـدامات الزم را اتخـاذ خواهـد کـرد تـا                   ـ ابالغ گمرک درخواست   1

شخص مقیم یا مستقر در قلمرو طرف متعاهـد درخواسـت شـونده را از تمـام تـصمیمات اتخـاذ شـده                       
کننده در زمینه اجراء قـوانین گمرکـی کـه در حیطـه          پیرامون شخص مذکور از سوی گمرک درخواست      

  .گیرد، مطلع نماید ل این موافقتنامه قرار میشمو
شونده در مـورد      های قابل اعمال در قلمرو طرف متعاهد درخواست         هایی طبق رویه    ـ چنین ابالغ  2

  .تصمیمات ملی مشابه انجام خواهد شد
   ـ دریافت مطالبات گمرکی8ماده

نماینـد،   مـک مـی  ـ گمرکها بنا به درخواست، درخصوص دریافت مطالبات گمرکی به یکدیگر ک       1
که هر دو طرف متعاهد، مقررات اداری و قانونی الزم را در زمان درخواست بـه تـصویب                    مشروط بر این  
  .رسانده باشند

  .این موافقتنامه صورت خواهد گرفت) 22(ـ کمک در زمینه دریافت مطالبات گمرکی طبق ماده 2
  ـ نظارت و اطالعات9ماده

 باید تا حد ممکن بر موارد زیـر نظـارت داشـته باشـد و                شونده بنا به درخواست     گمرک درخواست 
  :کننده فراهم نماید درخصوص آنها اطالعاتی را برای گمرک درخواست

الف ـ کاالی در حال حمل یا در انبار که معلوم شده جهـت ارتکـاب تخلـف گمرکـی، در قلمـرو       
  ز آنها وجود دارد؛کننده مورد استفاده قرارگرفته یا سوءظن استفاده ا طرف متعاهد درخواست

ب ـ وسائل حمل ونقلی که معلوم شده جهت ارتکاب تخلف گمرکـی، در قلمـرو طـرف متعاهـد      
  کننده، مورد استفاده قرارگرفته یا سوءظن استفاده از آنها وجود دارد؛ درخواست

شونده  پ ـ اماکنی که معلوم شده جهت ارتکاب تخلف گمرکی، در قلمرو طرف متعاهد درخواست 
کننده، مورد استفاده قرارگرفتـه یـا         اط با ارتکاب تخلف گمرکی در قلمرو طرف متعاهد درخواست         در ارتب 

  سوءظن استفاده از آنها وجود دارد؛
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کننده مرتکب تخلف گمرکی شده  ت ـ اشخاصی که معلوم شده در قلمرو طرف متعاهد درخواست 
شـونده   لمرو طرف متعاهد درخواستیا مظنون به ارتکاب تخلف گمرکی هستند، به ویژه آنهایی که به ق           

  .شوند وارد و از آن خارج می
  ـ تحویل کنترل شده10ماده

این موافقتنامه به منظور تحقیق و مبارزه بـا    ) 22(گمرکها ممکن است با توافق متقابل طبق ماده         
درون قلمـرو ملـی خـود، گـذر           جایی کاالهای غیرقانونی یـا مظنـون را بـه           تخلفات گمرکی، اجازه جابه   

اگر صدور چنین مجوزی در حدود صـالحیت        . یا خروج از آن را تحت کنترل خود قرار بدهند         ) ترانزیت(
گمرک نباشد، گمرک مذکور کوشش خواهد کرد تـا بـا مقامـات ملـی کـه چنـین صـالحیتی را دارنـد                        

  .همکاری کند یا موضوع را به آنان ارجاع خواهد نمود
  ـ کارشناسان و گواهان11ماده

تواند، بنا به درخواست، اجازه دهد مأمورانش در موضوعات مربوط به             شونده، می   گمرک درخواست 
اجراء قانون گمرکی به عنوان کارشناس یا گواه نزد دادگاه یا محکمـه واقـع در قلمـرو طـرف متعاهـد                      

  .کننده حاضر شوند درخواست
  های مشترک کنترل و تحقیق ـ گروه12ماده

ای مشترک کنترل و تحقیق را برای کـشف و جلـوگیری از             ه  توانند گروه   ـ طرفهای متعاهد می   1
  .برخی موارد تخلفات گمرکی که نیاز به اقدامات همزمان و هماهنگ شده دارند ایجاد نمایند

های طرف متعاهدی که فعالیتها در قلمـرو آن انجـام             هایی مطابق با قانون و رویه       ـ چنین گروه  2
  .شود، عمل خواهند کرد می

        
  ها م ـ مکاتبه در مورد درخواستفصل چهار

  ـ 13 ماده
آید مستقیماً برای گمرک طـرف        ـ درخواستهای کمک که به موجب این موافقتنامه به عمل می          1

  .هر گمرک نقطه تماسی را برای این منظور تعیین خواهد کرد. متعاهد دیگر ارسال خواهد شد
 شد و با هرگونه اطالعـاتی کـه         ـ درخواست کمک به صورت کتبی یا الکترونیکی انجام خواهد         2

توانـد    شـونده مـی     گمرک درخواسـت  . رسد همراه خواهد بود     جهت اجابت درخواست سودمند به نظر می      
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کنـد درخواسـتها      در مواقعی که شـرایط ایجـاب مـی        . خواستار تأیید مکتوب درخواست الکترونیکی شود     
وراً بـه صـورت کتبـی یـا در صـورت            این قبیل درخواستها باید ف    . تواند به طور شفاهی صورت گیرد       می

  .پذیرش گمرکها به صورت الکترونیکی تأیید گردد
هرگونـه اسـنادی کـه بـه همـراه چنـین            . ـ درخواستها باید بـه زبـان انگلیـسی صـورت گیـرد            3

  .شود باید در صورت لزوم به زبان انگلیسی ترجمه شود درخواستهایی ارسال می
  :گیرد شامل جزئیات زیر خواهد بود امه صورت میـ درخواستهایی که به موجب این موافقتن4

  کننده؛ الف ـ نام گمرک درخواست
  ب ـ موضوع گمرکی مورد بحث، نوع همکاری و دلیل درخواست؛

  گردد؛  شرح مختصری از مورد تحت بررسی و مقررات قانونی و اداری که اعمال می پ ـ
  .ته شده باشندت ـ اسامی و نشانی اشخاص مرتبط با درخواست، چنانچه شناخ

کننده تقاضای دنبال نمودن رویه یا روش خاصی را نمایـد گمـرک     ـ چنانچه گمرک درخواست 5
  .نماید شونده با توجه به مقررات قانونی و اداری داخلی خود با این درخواست موافقت می درخواست

باشـد   یهای تصویربرداری شده کـافی نمـ   های اصلی اسناد فقط در مواردی که نسخه  ـ نسخه 6
شــود، بــدون آن کــه بــه حقــوق گمــرک   شــود و در اولــین فرصــت بازگردانــده مــی درخواســت مــی

  .شونده یا طرفهای ثالث خللی وارد شود درخواست
        

  فصل پنجم ـ اجراء درخواستها
  های کسب اطالعات ـ شیوه14ماده

دام بـه تحقیـق و   شونده اطالعات مورد درخواست را نداشته باشد، اق       ـ چنانچه گمرک درخواست   1
  .استعالم جهت کسب آن اطالعات خواهد نمود

شونده صالحیت تحقیق و استعالم جهت کسب اطالعات را نداشـته            ـ چنانچه گمرک درخواست   2
  .صالح انتقال خواهد داد صالح، درخواست را به آن مقام ذی باشد، عالوه بر مشخص نمودن مقام ذی
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   طرف متعاهد دیگرـ حضور مأموران گمرک در قلمرو 15ماده
 درخواست و    توانند بنا به    اند می   کننده تعیین شـده    ای که از سوی گمرک درخواست       مـأموران ویژه 

شونده و با رعایت شرایط وضع شده از طـرف گمـرک اخیرالـذکر بـه منظـور                    با اجازه گمرک درخواست   
  :انجام تحقیق پیرامون تخلف گمرکی موارد زیر را اعمال نمایند

شونده، اسناد و سایر اطالعات مربوط به تخلف گمرکی را معاینه   دفاتر گمرک درخواستالف ـ در 
  کنند و تصویر اسناد و اطالعات مزبور به آنها تسلیم شود؛

شـونده، در    کننده، توسط گمرک درخواست ب ـ در موقع انجام تحقیق مرتبط با گمرک درخواست 
  .باشندشونده حضور داشته  قلمرو طرف متعاهد درخواست

کننـده بنـا بـه دعــوت گمـرک            ـ حـضور مأموران گمرک درخواســت     16ماده
  شونده درخواست

کننـده را بـه هنگـام         شونده حضور مأموری از گمرک درخواسـت        در صورتی که گمرک درخواست    
کننـده را از   انجام اقدامات مربوط به کمک براساس درخواست، مفید یا ضروری بداند، گمرک درخواست          

  .طلع خواهد نموداین امر م
  ـ ترتیبات مربوط به بازدید مأموران17ماده

ـ هرگاه مأموران یکی از طرفهای متعاهد براساس شرایط این موافقتنامه در قلمرو طرف متعاهد              1
  .دیگر حاضر شوند باید همواره بتوانند مدارکی دال بر این که در سمت اداری خود هستند را ارائه کنند

این موافقتنامه جهـت حـضور در قلمـرو طـرف متعاهـد             ) 16(و  ) 15(واد  ـ مأمورانی که طبق م    2
  .ای خواهند داشت اند، صرفاً نقش مشاوره کننده تعیین شده شونده از سوی طرف درخواست درخواست

ـ این مأموران به هنگام حضورشان در قلمرو طرف متعاهد دیگر از همان حمایـت مقـرر بـرای                   3
االجـراء در قلمـرو همـان طـرف، بــرخوردار              به موجب قوانین الزم    مأموران گمرک طرف متعاهد دیگر    

  .خواهند بود و مـسؤول هرگونه تخلفی که ممکن است مرتـکب شوند خواهند بود
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   فصل ششم ـ استفاده، محرمانه بودن و حفاظت از اطالعات
  ـ استفاده از اطالعات  18ماده

شود فقط توسط گمرکهـا و صـرفاً          ریافت می ـ هرگونه اطالعاتی که به موجب این موافقتنامه د        1
برای اهداف این موافقتنامه مورد استفاده قرار خواهد گرفت، مگر در صورتی کـه گمـرک ارائـه دهنـده            

  .چنین اطالعاتی، استفاده از آن را برای اهداف دیگر یا توسط مقامات دیگر صراحتاً اجازه داده باشد
ایـن موافقتنامـه محرمانـه تلقـی شـده و حـداقل از              ـ هرگونه اطالعات دریافت شده به موجب        2

حمایت و حفاظت مشابه اطالعات آن طرف با رعایت قوانین داخلی طرف متعاهدی کـه آن را دریافـت         
  .کرده است برخوردار خواهد بود

  های شخصی ـ محرمانه بودن و حفاظت از داده19ماده
خواهد شد کـه طرفهـای متعاهـد در         های شخصی طبق این موافقتنامه زمانی آغاز          ـ تبادل داده  1

کننده را برآورده نماید، توافق متقابل به         مورد سطح محافظتی که الزامات قانونی ملی طرف متعاهد ارائه         
  .عمل آورده باشند

هـای    ـ در چهارچوب این ماده، طرفهای متعاهد باید قوانین و مقررات مربوط به حفاظت از داده               2
  .شخصی را به یکدیگر ارائه دهند

  .ـ پیوست جزء الینفک این موافقتنامه تلقی خواهد شد3
  

  فصل هفتم ـ استثنائات
  ـ 20ماده

ها در چهارچوب این موافقتنامه، حاکمیت، امنیت، نظم عمومی یـا سـایر               ـ در مواردی که کمک    1
شونده را نقض کند یا باعث ضرر رساندن به منافع تجاری یا              منافع اساسی ملی طرف متعاهد درخواست     

ها  خودداری نماید، یا با توجه به          تواند از ارائه این کمک      ای مشروع گردد طرف متعاهد مذکور می        رفهح
  .شونده، ممکن است نیاز داشته باشد آنها را ارائه نماید گونه که گمرک درخواست چنان شرایطی، همان
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ــر گمــرک درخواســت 2 ــ اگ ــشابهی از ســوی گمــرک    ـ ــه درخواســت م ــده در صــورتی ک کنن
شونده مطرح شود، توانایی برآوردن آن را نداشته باشد، در درخواست خود این واقعیت را مورد                  ستدرخوا

  .برآوردن چنین درخواستی به صالحدید گمرک درخواست شونده خواهد بود. توجه قرارخواهد داد
ـ چنانچه دالیلی وجود داشته باشد که ارائه کمک در تحقیق، تعقیـب و اقـدامات جـاری خللـی       3

در چنین مواردی گمـرک درخواسـت شـونده بـرای     . توان آن را به تعویق انداخت اد خواهد کرد، می  ایج
شـونده احتمـاالً      توان ارائه کمک را موکول به شرایطی نمود که گمرک درخواسـت             که آیا می    تعیین این 

  .کننده مشورت خواهد کرد کند، با گمرک درخواست مشخص می
ودداری شود یا ارائه آن به تعویق بیفتـد، دالیـل خـودداری یـا     ـ در مواردی که از ارائه کمک خ      4

  .تعویق آن ارائه خواهد شد
  

  ها فصل هشتم ـ هزینه
   ـ 21ماده

های ایجاد شده در ارتباط با اجراء ایـن موافقتنامـه    این ماده هزینه) 3(و ) 2(های   ـ با رعایت بند   1
  .شونده تقبل خواهد کرد را طرف متعاهد درخواست

های مترجمین متون و      ها و مخارج پرداختی به کارشناسان و گواهان و همچنین هزینه            ـهـ هزین 2
  .کننده تقبل خواهد شد مترجمین شفاهی، که کارمند دولت نباشد توسط گمرک درخواست

های زیاد یا غیرمتعارف مورد نیاز باشـد، طرفهـای         ـ در صورتی که برای اجراء درخواست، هزینه       3
عیین شرایطی که به موجب آن درخواست باید اجراء شود و همچنین روشـی کـه بـه        متعاهد به منظور ت   
  .ها باید تقبل شود، با یکدیگر مشورت خواهند کرد موجب آن هزینه

         
  نامه فصل نهم ـ اجراء و اعمال موافقت

   ـ22ماده
که   اطمینان از این  ـ طرفهای متعاهد در اجراء این موافقتنامه تا حد امکان اقدامات الزم را برای               1

مقامات مسؤول تحقیق یا مبارزه با تخلفات گمرکی ارتباط شخصی و مستقیم با یکدیگر داشـته باشـند                  
  .اتخاذ خواهند کرد
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ـ طرفهای متعاهد یک کارگروه همکاری گمرکی به ریاست رئـیس کـل گمرکهـای دو طـرف                  2
 متعاهد به طور متناوب در الجزیـره        این کارگروه بنا به درخواست هریک از طرفهای       . ایجاد خواهند کرد  

  :و تهران برای مقاصد زیر تشکیل جلسه خواهد داد
  الف ـ نظارت بر اجراء این موافقتنامه،

  ب ـ تقویت همکاریهای فنی و تبادل تجربیات در موضوعات گمرکی به ویژه در زمینه آموزش،
  .پ ـ تبادل قوانین و سایر مقررات گمرکی

        
   اجرائی موافقتنامهفصل دهم ـ قلمرو

ای که در مقررات قانونی و اداری آنها          ـ این موافقتنامه در قلمرو طرفهای متعاهد به گونه        23 ماده
  .تعریف شده است، قابلیت اجراء خواهد داشت

         
  فصل یازدهم ـ حل و فصل اختالفات

   ـ 24 ماده
وافقتنامه تـا حـد امکـان از طریـق          ـ هرگونه اختالف بین گمرکها راجع به تفسیر یا اجراء این م           1

  .مذاکره بین آنها حل و فصل خواهد شد
  .ـ اختالفات حل نشده، از راههای دیپلماتیک حل و فصل خواهد شد2

        
  یی فصل دوازدهم ـ مقررات نها

  االجراء شدن  ـ الزم25 ماده 
رت کتبـی و از طریـق       که طرفهای متعاهد به صو      این موافقتنامه در اولین روز ماه دوم پس از این         

االجراء شدن این     مجاری دیپلماتیک به یکدیگر اطالع دادند که الزامات قانون اساسی یا ملی برای الزم             
  .االجراء خواهد شد موافقتنامه اعمال شده است الزم
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   ـ  مدت و فسخ26ماده 
توانـد     می ـ این موافقتنامه برای مدت نامحدود منعقد شده است ولی هریک از طرفهای متعاهد             1

  .در هر زمان با اعالم از طریق مجاری دیپلماتیک آن را فسخ کند
ـ فسخ این موافقتنامه سه ماه از تاریخ اعالم اراده فسخ به طرف متعاهد دیگر نافذ خواهد شـد،                   2

  .با این وجود اقدامات جاری در زمان فسخ، طبق مفاد این موافقتنامه تکمیل خواهد شد
   ـ بازنگری27ماده 
خواست یا در پایان پنج سال از تاریخ          های متعاهد به منظور بازنگری این موافقتنامه، بنا به در         طرف

که عدم نیاز بـه بـازنگری را بـه صـورت              االجراء شدن آن با یکدیگر مالقات خواهند کرد، مگر آن           الزم
  .کتبی به اطالع یکدیگر برسانند

دارای اختیار الزم هستند، ایـن موافقتنامـه را          به منظور گواهی مراتب باال، امضاءکنندگان زیر که         
  .اند امضاء  کرده

 مـیالدی   2008 اوت   12 هجری شمسی برابر با      1387مرداد22این موافقتنامه در تهران در تاریخ       
 در دونسخه به زبانهای فارسی، عربی و انگلیسی که هر سه متن دارای اعتبار یکـسان هـستند، تنظـیم                  

  .خواهد بود نه اختالف در تفسیر، متن انگلیسی مالکدر صورت بروز هرگو. گردید
  از طرف                                    از طرف

  دولت جمهوری اسالمی ایران       جمهوری دمکراتیک خلق الجزایر
  الدین حسینی                     مراد مدلسی سید شمس

  یر امور خارجهوزیر امور اقتصاد و دارایی                      وز
  

  ضمیمه
  های شخصی اصول اساسی حفاظت داده

  :شود باید های شخصی که به طور خودکار پردازش می ـ داده1
  .الف ـ به طور منصفانه و قانونی بدست آمده و به همین طریق پردازش شود

  ب ـ برای مقاصد مشخص و مشروع ذخیره شده و در جهتی مغایر با این مقاصد بکار برده نشود،
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شود، کافی و مرتبط بـوده و اضـافی    ها ذخیره می پ ـ با توجه به مقاصدی که برای آنها این داده 
  نباشد،

  ت ـ دقیق باشد و در صورت لزوم به روز نگهداری شود،
ها را در مدت مورد لـزوم بـرای    ث ـ به شکلی نگهداری شود که امکان شناسایی موضوعات داده 

  .شود، فراهم سازد ذخیره میها برای آنها  مقاصد که این داده
های شخصی که منشاء نژادی، عقاید سیاسی یـا مـذهبی یـا سـایر اعتقـادات، همچنـین                     ـ داده 2

توان به طـور خودکـار    سازد را نمی   های شخصی که وضعیت سالمتی یا زندگی جنسی را آشکار می            داده
های شخصی    مین امر برای داده   ه. که قوانین داخلی، تضمین الزم را فراهم سازد         مگر این . پردازش کرد 

  .گردد مربوط به محکومیتهای کیفری نیز اعمال می
هـای     شخصی ذخیره شده در پرونده داده      1ها  ـ تدابیر امنیتی مناسب برای حفظ و نگهداری داده        3

خودکار در قبال تخریب غیرمجاز یا ضرر و زیان اتفاقی و همچنین در مقابل دسترسی، تغییر یـا انتـشار     
  . اتخاذ خواهد شدغیرمجاز
  : ـ هر شخص باید بتواند4

های خودکار شخصی، مقاصد عمده آن، همچنین هویت و اقامت دائمی یا  الف ـ یک پرونده داده 
  محل اصلی کار بازرسی کننده پرونده را ایجاد کند،

های شخصی مربـوط بـه    ب ـ در فواصل زمانی مناسب و بدون تأخیر یا هزینه زیاد، از وجود داده 
هـا بـه روش هوشـمند     گونـه داده   های خودکار و همچنین از مکاتبـه و ارسـال ایـن             د در پرونده داده   خو

  اطمینان حاصل نماید،
ها را در صورتی که مخالف مقررات قوانین داخلی، پردازش شده باشد،  پ ـ حسب مورد، این داده 
  .این ضمیمه اصالح یا محو کند) 2(و ) 1(با رعایت ضوابط مندرج در اصول 

هـا بـه صـورت     ت ـ چنانچه درخواست برای مکاتبات یا حسب مورد، تأیید اصالح یـا محـو داده   
  این اصل رعایت نشده باشد، اقدامات مقتضی را انجام دهد، » پ « و » ب « های  مندرج در بند

این ضمیمه به جز در حدود ) 4(و ) 2(، )1(گونه استثنائی بر مقررات مندرج در اصول   ـ هیچ 5ـ 1
  .عریف شده در این اصل، مجاز نخواهد بودت

                                                 
  .لکن در متن روزنامه رسمی به صورت باال آمده است. صحیح است» هایداده«رسد که  به نظر می- 1
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این ضمیمه، چنانچـه ایـن لغـو بـه     ) 4(و ) 2(، )1( ـ لغو بخشی از مقررات مندرج در اصول  5ـ 2
بینی شده باشد و اقدام الزم در یـک جامعـه مـردم سـاالر در راسـتای       موجب قانون طرف متعاهد پیش   

  :موارد زیر محسوب شود، مجاز خواهد بود
  منیت کشور، ایمنی جامعه، منافع پولی کشور یا ممانعت از تخلفات کیفری، الف ـ حفظ ا

  .ها یا حفظ حقوق و آزادی دیگران ب ـ حفظ موضوع داده
» ت « و » پ « ، »ب « های   ـ محدودیتهای مربوط به اعمال حقوق مشخص شده در بند 5ـ 3

های خودکار شخصی مورد      های داده   هتواند به موجب قانون و با توجه به پروند          این ضمیمه می  ) 4(اصل  
گونه خطـری بـرای نقـض محرمانـه بـودن             استفاده برای آمار یا مقاصد تحقیقات علمی که ظاهراً هیچ         

  .ها ندارد، ایجاد شود داده
های مناسب را برای تخطـی از مقـررات    جوئی کند مجازاتها و چاره  ـ هر طرف متعاهد تعهد می 6

  .اصول اساسی مندرج در این ضمیمه ایجاد کندقوانین داخلی به منظور اجراء 
کردن و لطمه  ای تفسیر شود که موجب محدود  ـ هیچ یک از مقررات این ضمیمه نباید به گونه 7

ها از سوی یک طرف متعاهد بیـشتر از آنچـه کـه در                زدن به امکان انجام اقدام حفاظتی نسبت به داده        
  .این ضمیمه تصریح شده، گردد

 بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بیست و  هفت ماده و                 قانون فوق مشتمل  
یک ضمیمه در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و چهارم خرداد ماه یکهـزار و سیـصد و هـشتاد و                      

  . به تأیید شورای نگهبان رسید2/4/1388هشت مجلس شورای اسالمی تصویب و در تاریخ 
  

  30/4/1388  مورخ18752ۀ نقل از روزنامۀ رسمی شمار
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     1380اصالحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب) 134(قانون اصالح ماده   -13
ـ پس از عبارت 1380اصالحی قانون مالیاتهای مستقیم ـ مصوب) 134(ماده واحده ـ در ماده  

یافته و  و مهدهای کودک در مناطق کمترتوسعه« عبارت » و مراکز آموزش عالی غیرانتفاعی« 
  .شود اضافه می» ستاهارو

 قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و هفتم خرداد ماه 
 به تأیید 8/4/1388یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسالمی تصویب و در تاریخ 

  .شورای نگهبان رسید
  31/4/1388 مورخ 18753نقل از روزنامۀ رسمی شمارۀ 





 

  
    
   

  
  
    
  
  

  
  

  

  

ه ضا وه  ی  نا   آ   و اسا

:لث او :ث دوم   
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نامه اجرایی الیحه قانونی استقالل کانون وکالی دادگستری  اصالح آئین -1
 1334مصوب

 :شود نامه به شرح ذیل تعریف می ها و عبارات اختصاری بکار رفته در این آئین ـ واژه1ماده
 .کانون وکالی دادگستری: کانون) 1
 با اصالحات 1333کالء دادگستری مصوبقانون الیحه قانونی استقالل کانون و: قانون ) 2
 .       بعدی

 الیحه قانون 22موضوع ماده (1334نامه الیحه قانونی استقالل کانون وکالء  آئین: نامه آئین) 3
 ).استقالل کانون وکالء

 الف ـ آزمون، کارآموزی، صدور پروانه وکالت
ور نماینده یا نمایندگان ـ پذیرش وکیل از طریق برگزاری آزمون کتبی و شفاهی با حض2ماده

منابع سئواالت امتحانی از دروس حقوقی و فقهی در مقطع کارشناسی . شود قوه قضائیه انجام می
دروس حقوق تجارت ـ حقوق جزای عمومی ـ حقوق جزای اختصاصی ـ : خواهدبود که عبارتند از

ق ثبت ـ فقه در حد  دادرسی مدنی ـ آئین دادرسی کیفری ـ امور حسبی ـ حقو حقوق مدنی ـ آئین
 ).ره(تحریرالوسیله امام خمینی 

پایه  ـ تعداد کارآموزان وکالت براساس اعالم نیاز دادگستریهای استانها و شهرستانها و بر3ماده
نامه مادتین  ها به موجب آئین های جریانی با توجه به اجباری شدن حضور وکیل در پرونده تعداد پرونده

باشد و اتخاذ تصمیم در این موضوع به عهده  ای از قوانین دادگستری می  قانون اصالح پاره32 و 31
 . است1376 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب سال 1 ماده1کمیسیون تبصره 
 در صورتی که کانون از اجرای تصمیم کمیسیون استنکاف نماید یا قادر به اجرای تبصره ـ

تواند رأساً نسبت به جذب و پذیرش وکالء اقدام نماید و  میتصمیم کمیسیون نباشد، قوه قضائیه 
 .باشد کانون موظف به همکاری می

باشد و پذیرش افراد  از کل نمره آزمون می% 50ـ حداقل نمره قبولی در آزمون وکالت 4ماده
 .بدون کسب نمره الزم ولو در صورت نیاز ممنوع است

 :باشند عاف می این افراد از شرکت در آزمون وکالت متبصره ـ
 .ـ دارندگان سابقه خدمت قضایی بیش از پنج سال1
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ـ نمایندگان مجلس شورای اسالمی با گذراندن یک دوره کامل نمایندگی که دارای لیسانس 2
حقوق یا گواهی پایان تحصیالت سطوح عالیه از حوزه علمیه قم و پنج سال سابقه کار قضایی در 

 .محاکم باشند
رای لیسانس حقوق قضائی یا گواهی پایان تحصیالت سطوح عالیه از ـ کلیه کسانی که دا3

 سال متناوب در سمتهای حقوقی در 10 سال سابقه کار متوالی یا 5حوزه علمیه قم با حداقل 
دستگاههای دولتی و وابسته به دولت و نهادها و نیروهای مسلح باشند با داشتن سی سال سابقه 

 .یت شرط سن با انجام نصف مدت مقرر کارآموزیشوند بدون رعا خدمت بازنشسته می
فرم .  ـ متقاضی باید فرم تقاضانامه را که مشتمل بر امور ذیل است تکمیل نماید5ماده

 :تقاضانامه توسط کانون تهیه و در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت
 . مشخصات فردی متقاضی-
 . محل اقامت متقاضی-
 . سوابق شغلی قبلی و فعلی-
صریح به عدم سوء پیشینه کیفری مؤثر و غیرمؤثر با ذکر سوابق کیفری و نوع جرم ارتکابی  ت-

 .و مجازات آن
 . تصریح به عدم اعتیاد به مواد مخدر و سکرآور-
 .خواهد در آن اشتغال به وکالت داشته باشد  تعیین و معرفی محلی که می-

 : ـ تقاضا باید دارای ضمائم ذیل باشد6 ماده
  مصدق کلیه صفحات شناسنامه و کارت ملیـ تصویر1
  جدید3 × 4ـ چهار قطعه عکس 2

ها یا شرکتها و  ـ گواهی حُسن سابقه خدمت در صورت داشتن سابقه شغل در وزارتخانه3
 .مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها متعلق به دولت است

و مبانی حقوق اسالمی یا معادل آن ـ تصویر مصدق از دانشنامه لیسانس یا باالتر حقوق یا فقه 4
 .از دروس حوزوی و دانشگاهی
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ـ داوطلبین موظفند محل مورد تقاضای خدمت خود را در مدارک موردنیاز برای آزمون 7ماده
بود مگر به موجب تصمیم هیأت رسیدگی به نقل و  تعیین کنند و تغییر این محل ممکن نخواهد

 .نامه انتقاالت براساس همین آئین
 ـ تاریخ و چگونگی برگزاری آزمون کتبی و شفاهی و مدارک موردنیاز و شرایط داوطلبان 8ماده

براساس قانون، ضمن درج آگهی در دو روزنامه کثیراالنتشار و از طریق پایگاه اینترنتی به اطالع 
 .رسد متقاضیان می

نامه بر عهده  ینـ نظارت بر حُسن اجرای آزمون و رعایت ضوابط مندرج در قانون و این آی9ماده
 .باشد نامه می  همین آئین11هیأت ماده 
 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت 2ـ شرایط متقاضیان وکالت همان است که در ماده 10ماده

کانونهای وکالء استعالمات الزم را از سازمان پزشکی قانونی و اداره . دادگستری تصریح شده است
قضائیه و عنداللزوم وزارت اطالعات و حفاظت اطالعات کل سجل کیفری، هیأت مرکزی گزینش قوه 

آورند و مراجع مذکور مکلفند ظرف دو  قوه قضائیه و کارگزینی محل خدمت قبلی متقاضی بعمل می
ماه به استعالمات پاسخ دهند و در صورت عدم وصول پاسخ از مرجع اخیرالذکر شروع کارآموزی 

در هر مرحله واصل و فقدان شرایط وکالت برای کارآموز ولی چنانچه پاسخ استعالمات . بالمانع است
 قانون کیفیت اخذ پروانه در برگزاری 3مفاد ماده . شود محرز گردد، پروانه وکالت کارآموزی لغو می

 .االجراء است آزمون الزم
 درخصوص قضات نیازی به استعالم و اخذ گواهی عدم سوء پیشینه و عدم اعتیاد از تبصره ـ

 .فقط از حفاظت و اطالعات قوه قضائیه استعالم به عمل خواهدآمد. باشد  نمیمراجع ذیربط
 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری بعهده 2ـ احراز صالحیتهای مندرج در ماده 11ماده

البدل خواهدبود که سه عضو اصلی و یک عضو  هیأتی متشکل از پنج عضو اصلی و دو عضو علی
وقدانان توسط رئیس قوه قضائیه انتخاب و بقیه اعضاء از وکالء و به پیشنهاد البدل آن از بین حق علی

اتخاذ تصمیم در این کمیسیون با . هیأت مدیره کانون و تأیید رئیس قوه قضائیه منصوب خواهندشد
تواند در صورت فقدان هر یک از شرایط مذکور در کارآموزان و  این هیأت می. اکثریت آراء معتبر است

 .سبت به سلب صالحیت آنان اقدام نمایدوکالء ن
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ـ کارآموزان شاغل در صورت شمول قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل در دوره 12ماده
باشند و در زمان صدور پروانه  کارآموزی مجاز به قبول وکالت ولو تحت نظارت وکیل سرپرست نمی

 .وکالت نباید شاغل باشند
 :زـ وظایف کارآموز عبارت است ا13ماده

 حضور در جلسات کارگاههای آموزشی در دوره کارآموزی به میزان حداقل شصت ساعت به -
 .دعوت کانون

 . حضور در جلسات دادرسی مدنی و کیفری الاقل در روزهای اداری-
 .  تهیه گزارش از حداقل صد پرونده با رعایت تنوع موضوعات-
 . معرفی کانون  کارآموزی نزد یکی از وکالی با سابقه دادگستری با-

باشد و تجدید دوره کارآموزی منوط به نظر  ـ طول مدت کارآموزی دوازده ماه می14ماده
تجدید دوره تنها تا سه نوبت مجاز خواهدبود و پس از . کمیسیون ارزیابی نتایج کارآموزی وکالء است

 1ویق در شورعتع. شود آن نسبت به توانایی اشتغال به وکالت یا عدم آن تصمیم مقتضی اتخاذ می
 . شود کارآموزی برای مدت شش ماه مجاز است و پس از آن داوطلب منصرف تلقی می

 : موارد معافیت یا تقلیل از کارآموزی به این ترتیب استتبصره ـ
های حقوق نصف مدت سایر کارآموزان   مدت کارآموزی اعضای هیأت علمی دانشکده-

 .خواهدبود
باشند به  ال سابقه در شورای حل اختالف بعنوان عضو می کارآموزی افرادیکه دارای سه س-

 .یابد شرط تائید و ارائه حسن سابقه خدمت به نصف تقلیل می
ـ نتایج علمی و عملی کارآموزی وکالت در کمیسیونی متشکل از پنج نفر وکیل با ده 15ماده

 سه نفر از کمیسیون امضای حداکثر. شود سال سابقه وکالت و یا پنج سال سابقه قضاوت ارزیابی می
 11این اعضا توسط هیأت ماده. فوق در ذیل هر پرونده کافی است و نظر اکثریت مالک خواهدبود

 .شوند نامه انتخاب می همین آئین
ـ اختبار از کارآموزان وکالت در پایان دوره تحت نظارت کمیسیون مذکور انجام تبصره  

 .جاز استتاخیر در اختبار فقط در مدت یک ماه م. شود می
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شود  ـ هر کارآموز دارای کارنامه مخصوص خواهد بود که از طرف کانون به او داده می16ماده
در این کارنامه باید حضور در جلسات دادگاهها به گواهی رؤسای دادگاهها و کارهایی که نزد وکیل 

ارهای سرپرست انجام داده است و حسن اخالق در دوره کارآموزی به گواهی وکیل سرپرست و ک
معاضدت قضایی به گواهی شعبه معاضدت قضایی یا ریاست کانون و تمرینات و سخنرانیها به گواهی 

دهند به گواهی مدیرداخلی کانون  رئیس شعبه سخنرانیهای کانون و کارهایی که در کانون انجام می
 .برسد

نده رسمی رئیس قضائیه یا نمای ـ توقیع پروانه وکالت دادگستری بعهده معاون اول قوه17ماده
 .شود باشد و پروانه پس از انجام تحلیف به کارآموز تحویل داده می قوه قضائیه می
ـ پس از حاضر شدن پروانه وکالت و قبل از تسلیم به متقاضی مشارالیه باید در 18       ماده

یل قسم حضور نماینده قوه قضائیه و ریاست کانون و الاقل یک نفر از اعضای هیأت مدیره به شرح ذ
 :نامه را امضاء نماید یاد کرده و در صورتمجلس قسم و قسم

خواهم به شغل شریف وکالت نایل شوم به خداوند قادر متعال قسم یاد  دراین موقع که می« 
کنم که همیشه قوانین و نظامات را محترم شمرده و جز عدالت و احقاق حق منظوری نداشته و  می

دام و اظهاری ننمایم و نسبت به اشخاص و مقامات قضایی و برخالف شرافت قضاوت و وکالت اق
اداری و همکاری و اصحاب دعوی و سایر اشخاص رعایت احترام را نموده و از اعمال نظریات سیاسی 
و خصوصی و کینه توزی و انتقام جویی احتراز نموده و در امور شخصی و کارهایی که از طرف 

ا رویه خود قرار داده و مدافع از حق باشم و شرافت من دهم راستی و درستی ر اشخاص انجام می
 ».نمایم نامه را امضاء می وثیقه این قسم است که یاد کرده و ذیل قسم

 در صورتی که وکیل در خارج از محل کانون باشد در حضور رئیس عالیترین دادگاه تبصره ـ
اید قسم یاد نماید و اگر در محل اقامت خود و دو نفر از وکالی آن محل به دعوت رئیس دادگاه ب

 .محل وکیل نباشد در حضور رئیس دادگاه قسم یاد خواهدکرد
ـ کارآموزانی که در محل سکونت آنان جلسات سخنرانی و کانون نیست یا کانون به 19ماده

 .وجود ایشان احتیاج ندارد از سخنرانی و کارکردن در آن مراجع معافند
رآموزی را طی نکرده و پروانه وکالت مستقل به وی داده ـ مادام که کارآموز دوره کا20ماده

 .نشده نام او در فهرست اسامی وکالء درج نخواهدشد
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ـ پروانه وکالت پس از صدور گواهی اتمام دوره کارآموزی و موفقیت در آن و ادای 21ماده
 .شود سوگند و امضای ذیل سوگندنامه و تعهدنامه به انجام معاضدت قضایی اعطاء می

ـ پروانه وکالت و دفترچه وکالت و سایر ملزومات دفتر وکیل پس از طی تشریفات قانونی 22هماد
. وکیل موظف است در حفظ و نگهداری آنها نهایت دقت را بنماید. شود به وکیل تحویل داده می

 .صدور المثنی بدون انتشار آگهی و انقضای یک ماه و وجود عذر موجه ممنوع است
نه وکالت هر دو سال یکبار با ارائه مفاصا حساب مالیاتی و عدم محکومیت ـ تمدید پروا23ماده

به انفصال موقت یا دائم یا تعلیق و گواهی انجام وکالت معاضدتی مجاز است هرگاه وکیلی فاقد یکی 
تشخیص داده شود کانون موظف است موضوع و دالیل آن را به دادگاه انتظامی  1از شرایط این قانونی

دادگاه مذکور پس از رسیدگی نسبت به تمدید یا عدم تمدید . م و درخواست رسیدگی نمایدوکالء اعال
پروانه این اشخاص تا صدور حکم قطعی معتبر خواهدبود مگر در . کند پروانه رأی مقتضی صادر می

 .مواردی که دادگاه با توجه به ضرورت حکم تعلیق صادر نماید
 ب ـ تشکیالت، هیأت مدیره و انتخابات

نظارت بر «  به عنـوان هیأت 11ـ حداقـل چهارماه قبل از انقضای هر دوره هیأت ماده 24ماده
 .نماید تشکیل جلسه داده و اعالمیه ثبت نام از متقاضیان عضویت هیأت مدیره را منتشر می» انتخابات

ـ داوطلبین عضویت در هیأت مدیره ظرف یک هفته پس از اعالم شخصاً در محل 25ماده
کانون اسامی وکالیی که حق انتخاب . نمایند شده توسط هیأت نظارت بر انتخابات ثبت نام میتعیین 

 .شدن و انتخاب کردن را دارند ظرف مدت مذکور به هیأت نظارت اعالم خواهد کرد
 :ـ شرایط و نحوه انتخابات26ماده

پروانه وکالت  قانون کیفیت اخذ 4 و 2همان است که در ماده : الف ـ شرایط انتخاب شوندگان
 تعیین شده است و مرجع رسیدگی به صالحیت نامزدها دادگاه عالی انتظامی 1376دادگستری مصوب 

قضات است که مکلف است ظرف دوماه پس از اعالم اسامی نامزدها از طرف کانون ضمن استعالم 
ه، اداره سجل قضائی سوابق داوطلبان از مراجع ذیربط از جمله وزارت اطالعات، حفاظت اطالعات قوه

کیفری و دادسرای عمومی و انقالب صالحیت آنان را بررسی و به کمیسیون مسئول نظارت بر 
قضائیه یک یا چندنفر از رؤسای شعب دادگاه عالی انتظامی قضات را  رئیس قوه. انتخابات اعالم نماید

 .برای انجام این امر معرفی خواهد نمود
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ی افراد واجد شرایط که صالحیت آنان مورد تأیید قرار هیأت نظارت اسام: ب ـ نحوه انتخابات
های کثیراالنتشار  است را به همراه زمان و مکان انتخابات تا دهم بهمن ماه در یکی از روزنامه گرفته

فاصله بین انتشار آگهی و روز جلسه نباید کمتر از . نماید آگهی و در پایگاه اینترنتی کانون اعالم می
 .شود نسخه از آگهی برای وکالیی که حق انتخاب کردن دارند ارسال میبیست روز باشد یک 

شود و احتیاج به دعوت مجدد  ـ اگر روزجلسه مصادف با تعطیلی شد روز بعد تشکیـل می27ماده
 .نخواهد بود
ـ در وقت مقرر جلسه هیأت عمومی با حضور هر عده که حاضر شده باشند تشکیل و 28ماده

ق ضبط آرا را برای اطمینان از خالی بودن آن به حاضرین ارایه داده آن را بدواً هیأت نظارت صندو
کند و هیچگونه اظهار یا اقدام دیگری در جلسه هیأت  نماید و بعد شروع به اخذ آرا می الک و مهر می

 .عمومی جائز نیست و تبلیغ به موافقت یا مخالفت اشخاص به کلی ممنوع است
است و باید رأی روی اوراقی که به مهر هیأت نظارت رسیده ـ انتخاب جمعی و مخفی 29ماده

نوشته شود و رأی دهنده پس از ارایه پروانه وکالت رأی خود را در صندوق آرا بیندازد و در صورت 
با هر دفترچه وکالت تنها از . اسامی واجدین شرایط انتخاب کردن مقابل اسم خود را امضاء نماید

 . دشو صاحب آن و یک رای اخذ می
 .ـ حق رأی کسانی که تا پایان جلسه حاضر نشده رأی ندهند ساقط است30ماده
شود و اال هیأت  ـ پس از اتمام اخذ آرا اگر وقت کافی باشد شروع به قرائت آن می31ماده

نماید و بر هر ورقه که قرائت شود  نظارت صندوق را الک و مهر کرده و روز بعد شروع به استخراج می
 . حک و برگه ضبط خواهدشدمهر قرائت شد

شود و  ـ آرایی که دارای نشان یا امضاء باشد باطل است و اسامی مکرر حساب نمی32ماده
 .ای که باید انتخاب شوند قرائت نخواهدشد اسامی زائد بر عده

ـ آرا قرائت شده پس از اتمام آن در صندوق ضبط و از طرف هیأت نظارت الک و مهر 33ماده
مدت شکایت یا حصول نتیجه شکایت محفوظ خواهد ماند تا در صورت احتیاج، مورد شده و تا انقضاء 

 .رسیدگی واقع شود و بعد ابطال خواهدشد
ـ از واجدین شرایط انتخاب شدن کسانی که دارای رأی بیشتر هستند عضو اصلی و 34ماده

 .خواهندبودالبدل  کسانی که بعد از اعضای اصلی بیش از سایرین دارای رأی باشند عضو علی
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باشد و شکایت از  ـ مدت شکایت از جریان انتخابات تا سه روز بعد از اتمام قرائت آرا می35ماده
 .کسانی که حق رأی دادن دارند پذیرفته است

ـ مرجع رسیدگی به شکایات هیأت نظارت بر انتخابات است هیات مذکور مکلف است 36ماده
در صورت وقوع تقلب .  در محل اخذ آرا اعالم نمایدظرف سه روز به شکایات رسیدگی و نظر خود را

 .گردد در انتخابات در صورتیکه قابل تدارک و جبران نباشد، انتخابات ابطال و تجدید می
تواند بوسیله دفتر کانون به شعباتی  ـ کسی که به تصمیم هیأت نظارت معترض است می37ماده

 .ت نماید تعیین شده شکای26از دادگاه انتظامی که در ماده 
ـ پس از اتمام انتخابات و تعیین نتیجه قطعی، رئیس هیأت نظارت اسامی منتخبین را 38ماده

منتخبین به . نماید اعالم و آنان را برای تشکیل هیأت مدیره قبل از تاریخ هفتم اسفندماه دعوت می
 4اظ شرایط ماده ها و بازرسین بالح ترتیب حائزین بیشترین آراء به سمت رئیس و نواب رئیس و منشی

 .شوند قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری تعیین می
ـ در صورت ابطال انتخابات تجدید آن بر طبق مقررات باال خواهدبود در این صورت تا 39ماده

 .تعیین هیأت مدیره جدید، هیأت مدیره سابق انجام وظیفه خواهد نمود
اداری و دفتر کانون سمت ریاست مستقیم دارد و ـ رئیس کانون نسبت به کلیه کارمندان 40ماده

. باشد رئیس هیأت مدیره و مرجع رسیدگی به شکایت و اختالفات وکالء و کارآموزان از یکدیگر می
تواند تقاضای تعقیب انتظامی وکیل متخلف  اجرای تصمیمات هیأت مدیره بعهده اوست و همچنین می

 .را بنماید
 .باشد ه در غیبت رئیس با یکی از نواب رئیس میـ اداره جلسات هیأت مدیر41ماده
ـ در صورتی که یکی از اعضای اصلی هیأت مدیره سه ماه متوالی بدون عذر موجه 42ماده

مقام او خواهدشد  البدل که رأی او بیشتر است به عضویت اصلی قائم غیبت نماید یکی از اعضای علی
خیص موجه بودن عذر غیبت بر عهده اکثریت تش. و عضو غایب قائم مقام عضو مزبور خواهد گردید

 .نسبی سایر اعضای هیأت مدیره است
های وکالء موظفند بطور مستمر نسبت به بازرسی دفاتر وکالء و ارزیابی نحوه  ـ کانون43ماده

اداره دفاتر درخصوص دعوت مردم به صلح و سازش، ارائه مشاوره حقوقی صحیح، داشتن بایگانی 
گویی منطقی و مستدل به مردم و رعایت سایر نظامات شغلی اقدام الزم را منظم و منسجم و پاسخ
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قضائیه  بعمل آورند و بطور ساالنه گزارشات بازرسیها و تخلفات ارتکابی و مجازاتهای انتظامی را به قوه
 .منعکس نمایند

 ج ـ وظایف و اختیارات وکیل
هتمام نمایند لذا در مواردی که ـ وکالء باید نسبت به احقاق حق و جلوگیری از ظلم ا44ماده

شائبه تضییع حقوق مردم وجود دارد موکلین را به رفع ستم ارشاد نموده و از مساعدت در جور امتناع 
نمایند و با علم به محق نبودن شخص از پذیرش دعوی که مصداق تعاون بر اثم باشد خودداری کرده 

رتی بمنظور ارعاب محکمه خودداری نمایند و همچنین از تشویق موکل به طرح شکایت در مراجع نظا
 :که اهمّ موارد آن عبارتند از

 ـ اهتمام به صلح و سازش پیش از طرح دعوا در محکمه1
 ـ مشاوره حقوقی در انعقاد قراردادها و ایقاعات2
 ـ داوری و میانجیگری در خارج از دادگستری3
 ـ تنظیم لوایح و دادخواست و شکوائیه4
 هی با موکل یا به نمایندگی موکل در نزد مراجع قضایی و دولتی ـ همکاری و همرا5
 الوکاله یا انعقاد قرارداد برابر تعرفه  ـ انعقاد قرارداد خصوصی درخصوص اخذ حق6
ـ وکال موظفند به منظور جلوگیری از اطاله رسیدگی یا ارجاع پرونده به شعب خاصی، 7

 .رسی متوسل نشونددادخواست ناقص نداده و بی دلیل به ایرادات داد
 ـ پیگیری امور موکل و حضور در جلسات دادرسی، ارائه رسید درمقابل وجوه و اسناد دریافتی 8
 .از موکل

باید مناسب شأن ایشان و ) دفتر(ـ پوشش و لباس وکالء در محیط دادگاهها و محل کار 45ماده
ین ملزم به حفظ عفاف و حجاب بویژه بانوان وکیل نسبت به خود و موکل. ای وکالت باشد منزلت حرفه

کامل اسالمی و رعایت سادگی و متانت در محیط دادگستری، دفاتر، زندانها، دفتر کار و در حین 
باشند و محاکم مکلفند از پذیرش وکالیی که رعایت شئون وکالت و ضوابط  مالقات با موکلین می

 .نمایند خودداری کنند اسالمی و پوشش مناسب را نمی
باشند، لذا دفاتر آنها نباید محل   وکالء ضامن امنیت اخالقی دفتر کار خود می ـ 46ماده 

مراودات یا رفتارهای غیرقانونی باشد همچنین نسبت به رعایت موازین شرعی و پوشش مناسب و 
 .باشند رعایت عفاف و تقوی در دفتر کار مسئول می
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 دارای دفتر باشند و ساعات  ـ وکالء موظفند در محل مناسبی در حوزه قضائی خود47ماده 
 .معینی را برای مراجعات مردم اختصاص دهند

ـ وکیل در برابر اشخاص ثالث، مقامات قضایی و همکاران خود دارای مسئولیت مدنی 48ماده
باشد و در صورت تقصیر باید از عهده خسارت وارده برآید و نسبت به رعایت این اصول دقت کافی  می

 :بنماید
 بضاعت ظلوم و مساعدت در احقاق حقوق عامه و معاضدت به افراد بیـ حمایت از م1
 ای ـ رعایت نظم و انظباط شغلی، ایجاد بایگانی منظم و عمل به مقررات و اخالق حرفه2
ـ اطالع کافی و به روز و عمل به مقررات و قوانین ماهوی و شکلی در نزد محاکم و در روابط 3

 .شخصیخصوصی و عدم نقض قوانین در زندگی 
 .ای  ـ پرداخت مالیاتهای حرفه4
 . ـ رعایت احترام، ادب و متانت در برابر همکاران و قضات5
 . ـ  صداقت در رفتار و گفتار و عدم استفاده از حیله و نیرنگ در پیشبرد امور وکالت6

های علیه وکالء باید به   ـ تصویب دستور جلب، قرارهای تأمین و کیفرخواست و دادنامه49ماده
 .ارسال گردد محکمه انتظامی وکالء 

 :گیرند  ـ  وکالء با شرایط ذیل مورد تشویق قرار می50ماده 
ـ اهتمام به تنظیم صورتجلسه اصالحی و ایجاد صلح و سازش و در این صورت وکیل از 1

 .شود های تمدید پروانه برای یک یا چند سال معاف می پرداخت هزینه
کلین معاضدتی و در این صورت از مجازاتهای انتظامی درجه ـ اهتمام به احقاق حق برای مو2

 .شوند یک و دو برای یک یا چند نوبت معاف می
 .ـ ارتقاء سطح علمی دانشگاهی، تألیف و ترجمه آثار حقوقی و تدوین مقاالت معتبر علمی3
ـ انجام وکالت با نرخ ارزان و جلب رضایت مردم، موجب معرفی از طریق مجله و پایگاه 4

 .شود های تمدید پروانه می ینترنتی کانون یا موجب تخفیف در هزینها
های صنفی مرتبط و مؤسسات خیریه موجب   ـ همکاری مؤثر و مفید و مجانی با تشکل5

 .شود معرفی از طریق مجله و پایگاه اینترنتی کانون می
 در پرونده، درج  ـ  اتخاذ تصمیم بمنظور تشویق وکالء دادگستری ازجمله کتبی با درج51ماده 

 .باشد مدیره کانون می در روزنامه رسمی و یا معافیت از پرداخت هزینه تمدید به عهده هیأت
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های خود را مشخص   ـ  وکیل باید حسابرسی دقیق داشته باشد و نحوه دریافت و هزینه52ماده 
 .نماید و حساب خود را بتدریج به موکل اطالع  دهد

کند  دیگری وقتی که موکلی را به همکار خویش معرفی می ـ  وکیل یا هر شخص 53ماده 
 .تواند از وی به هر عنوان وجهی دریافت نماید نمی

دار شوند باید در قرارداد سهم هریک   ـ اگر دو یا چند نفر وکالت از یک پرونده را عهده54ماده 
 .الوکاله معین شود از حق

الت بدهند هریک  بالمناصفه یا بالنسبه به  ـ  اگر دو یا چند نفر به یک نفر وکیل وک55ماده 
 .الوکاله هستند مگر خالف آن تصریح شود تعدادشان مسئول پرداخت حق

تواند فعالیت  تواند چند شعبه یا مؤسسه فرعی ایجاد کند و همچنین نمی  ـ  وکیل نمی56ماده 
ؤسسه فرعی تعطیل و خود را عمالً در حوزه قضایی دیگری متمرکز نماید و در این صورت شعبه یا م

 در نوبت اول و درجه چهار در نوبت دوم و درجه پنج در نوبت سوم 3به مجازات انتظامی درجه 
 .شود محکوم می

 د ـ مرجع انتظامی، تخلفات و مجازاتهای انتظامی
 14 ـ  مرجع رسیدگی به تخلفات انتظامی کلیه وکالء دادگاه انتظامی وکالء وفق ماده 57ماده 
باشد و مرجع تجدیدنظر از احکام آن یک یا چند شعبه دادگاه عالی انتظامی قضات با  نی میالیحه قانو

 .باشد و رأی دادگاه مزبور قطعی است انتخاب رئیس قوه قضائیه می
 ـ موارد رد و امتناع دادستان و معاونین ایشان و دادرسان همان است که طبق آئین 58ماده 

های عمومی مقرر است به عالوه در موردی که دادسرا یا دادگاه دادرسی مدنی برای دادرسان دادگاه
انتظامی وکیل شاکی یا مشتکی عنه یا شریک یا وکیل یکی از طرفین بوده باید از رسیدگی امتناع 

 .نمایند
 ـ شکایت از تخلفات و اخالق و رفتار وکالء ممکن است کتبی باشد یا شفاهی، شکایت 59ماده 

شود و نزد دادستان فرستاده خواهد شد و شکایت شفاهی در  ت و رسید داده میکتبی در دفتر کانون ثب
دادستان شخصاً یا بوسیله یکی از معاونین نسبت به . رسد صورتمجلس درج و به امضای شاکی می

 .نماید شکایات رسیدگی و اظهار عقیده می
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یس کانون برسد و آن  ـ  از هر طریقی تخلف یا سوء اخالق و رفتار وکیل به اطالع رئ60ماده 
نماید و دادسرا باید به موضوع رسیدگی کرده اظهار  را قابل توجه تشخیص دهد به دادسرا رجوع می

 .عقیده نماید
 ـ در صورتی که دادستان حضور مشتکی عنه را برای ادای توضیحات و کشف حقیقت 61ماده 

ممکن است عدم حضور، قرینه صدق الزم بداند و او را احضار نماید  و بدون عذر موجه حاضر نشود 
 .نسبتی که به او داده شده تلقی شود

 عذر موجه همان است که در قانون وکالت و آئین دادرسی مقرر است و باید کتباً به  تبصره ـ
 .ضمیمه دلیل آن در موقع معین برای رسیدگی به متصدی تحقیقات داده شود

از رسیدگی در صورتی که عقیده بر تعقیب داشته  ـ دادستان یا معاون او یا دادیار پس 62ماده 
فرستد و در صورتی که عقیده بر منع تعقیب داشته باشد قرار  باشد کیفرخواست صادر و به دادگاه می

 .منع تعقیب صادر خواهد کرد
 ـ قرار منع تعقیب از طرف شاکی و رئیس کانون در ظرف ده روز پس از ابالغ قابل 63ماده 

در صورتی که دادگاه قرار منع تعقیب را صحیح دانست آن . اه انتظامی وکالء استتجدیدنظر در دادگ
 .دهد نماید و در صورتی که موضوع را قابل تعقیب تشخیص داد رسیدگی کرده حکم می را استوار می
 ـ پس از رسیدن کیفرخواست یا تقاضای رسیدگی از طرف اشخاصی که حق تقاضا 64ماده 

ضوع برای رسیدگی تصویر کیفرخواست یا تقاضا به وسیله مأمور کانون یا مأمور دارند و آماده بودن مو
شود که برای اشخاص مقیم ایران ظرف  دادگستری یا پست سفارشی به شخص مورد تعقیب ابالغ می

باشند ظرف مدت دو ماه فرصت دارند تا هرگونه   روز و برای افرادی که خارج از کشور می20مدت 
 .دجوابی دارند بدهن

رسد و   ـ پس از رسیدن جواب یا انقضای مهلت، وقت رسیدگی به اطالع دادستان می65ماده 
دهد و اگر توضیحی دادستان الزم بدانند یا دادگاه  در وقت مزبور دادگاه رسیدگی کرده حکم می

شود و اگر توضیحی از شخص مورد تعقیب  توضیحی از دادستان بخواهد در جلسه رسیدگی استماع می
شود که در موقع  زم باشد صریحاً در صورتمجلس ذکر و ضمن اخطار وقت رسیدگی به او اخطار میال

معین حاضر شده شفاهاً توضیح دهد یا توضیحات خود را کتباً به دادگاه بفرستد چنانچه پاسخ مشتکی 
 دهد و حکم مزبور عنه به موقع نرسد و شخص هم حاضر نشده باشد دادگاه رسیدگی کرده حکم می

 .شود حضوری محسوب می
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شود رسیدگی کرده رأی بدهد و   ـ دادگاه باید نسبت به موضوعاتی که به آن رجوع می66ماده 
تواند مجازات شدیدتر از مورد تقاضا تعیین نماید و در مورد تقاضای تعلیق  در صورت ثبوت تخلف می

من جنبه کیفری باشد و یا باید خارج از نوبت رسیدگی کرده رأی بدهد و در موردی که موضوع متض
 .تفکیک آن از جنبه انتظامی ممکن نباشد باید رسیدگی را موقوف به فراغ از جنبه کیفری نماید

 ـ مرجع شکایت انتظامی از دادرسان دادگاه انتظامی و دادستان و معاونین ایشان و رؤسا 67ماده 
است و در صورت احراز تخلف مدیره  و اعضای شعب و کمیسیونها راجع به انجام وظایفشان هیأت

 الیحه قانونی استقالل کانون 21شود که به ترتیب مقرر در ماده  پرونده نزد دادستان کل فرستاده می
 .وکالء عمل شود

کانون اطالع دهند که   ـ وکالء مکلفند محل سکونت خود را بطور صریح و روشن به68ماده 
 اوراقی را در آن محل به ایشان ابالغ نمایند و در مأمور کانون یا دادگستری یا پست بتواند هرگونه

صورت تغییر محل باید محل جدید را ظرف ده روز بنحوی که ذکر شده کتباً به کانون اطالع دهند و 
 .شود شود ابالغ شده محسوب می اوراقی که به محل مزبور فرستاده می

له پست سفارشی در سراسر کشور  و دادگاه به وسی1 ـ کلیه اوراقی که از کانون و دادسر69ماده 
شود؛  شده محسوب می شود بیست روز پس از تسلیم به دفتر پست ابالغ برای اشخاص فرستاده می

مگر کسی که اوراق برای او فرستاده شده ثابت نماید که بعد از مهلت مقرر رسیده که در این صورت 
د که اصالً نرسیده که در این صورت گردد یا ثابت نمای تاریخ رسیدن به او تاریخ ابالغ محسوب می

شود تاریخ رساندن آن به رؤیت طرف  شود و اوراقی که بوسیله مأمور فرستاده می ابالغ تجدید می
تاریخ ابالغ محسوب است و در موردی که از گرفتن اوراق از مأمور کانون یا دادگستری یا پست  و 

 .رؤیت آنها امتناع شود ابالغ شده محسوب خواهد شد
 ـ مراجع رسمی مکلفند در اسرع وقت اطالعاتی را که دادگاه یا دادسرا یا هیأت نظارت 70اده م

خواهد بدهند مگر در موردی که دادن اطالع قانوناً ممنوع باشد و  و هیأت مدیره و شعب کانون می
لعین تقاضا دادستانها یا نمایندگان ایشان مکلفند تحقیقاتی را که کانون از شاکی یا مشتکی عنه یا مط

 .نماید انجام داده بفرستد و تخلف از آن مستوجب تعقیب انتظامی است می

                                                 
  .لکن در متن روزنامه رسمی به صورت باال آمده است. صحیح است» دادسرا«رسد که  به نظر می- 1
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 ـ  در صورتیکه رئیس دادگاه یا دادستان شهرستان یا رئیس دادگاه استان یا دادستان 71ماده 
تخلفی از وکیل مشاهده نماید که قابل تعقیب باشد و همچنین در مورد تقاضا از طرف رئیس کانون 

ی که دادستان انتظامی مخالف با تعقیب باشد صدور کیفرخواست الزم نیست و پرونده جهت در صورت
 .شود رسیدگی به دادگاه انتظامی ارسال می

 ـ نسبت به احکام دادگاه انتظامی وکالء رئیس کانون و دادستان و سایر اشخاص و 72ماده 
ه احکام مجازات از درجه چهار به  الیحه استقالل کانون و نسبت ب16 و 15مقامات مذکور در ماده 

تواند از دادگاه عالی انتظامی قضات درخواست  علیه در ظرف مدت ده روز از تاریخ ابالغ می باال محکوم
تجدیدنظر نماید و دادگاه مزبور رسیدگی کرده، در صورت عدم ورود اعتراض حکم را تأیید واال حکمی 

 .ایدنم داند صادر می را که به نظر خود مقتضی می
 : ـ مجازاتهای انتظامی عبارت است از73ماده 

 . ـ توبیخ بدون درج در پرونده1
 . ـ توبیخ با درج در پرونده2
  ـ توبیخ با درج در روزنامه رسمی و مجله و پایگاه اینترنتی کانون3
  ـ کاهش حدود صالحیت و تنزیل درجه4
 . ـ تعلیق از وکالت از سه ماه تا سه سال5
 پروانه وکالت از سه ماه تا پنج سال یا ممنوعیت از وکالت در محل معین برای  ـ عدم تمدید6

 .مدت پنج سال
 . ـ عدم تمدید پروانه وکالت بطور دائم7

شود درجه یک  ـ  مجازات تخلف از نظاماتی که توسط مقامات ذیصالح قانونی تعیین می74ماده
شود و   دادستان انتظامی تعیین و اجرا میو دو است که از طرف رئیس کانون مستقالً یا به پیشنهاد

 .اختیار رئیس کانون مانع صالحیت دادگاه برای تعیین مجازات درجه یک و دو نخواهد بود
 :ـ متخلف از هریک از موارد ذیل به مجازات انتظامی درجه سه محکوم خواهد شد75ماده

 ممکن نباشد باید حضور  ـ چنانکه به دو یا چند محکمه دعوت شود و جمع بین اوقات مزبور1
ای که وقت آن زودتر ابالغ شده  در مرجع قضایی کیفری را مقدم بدارد و در سایر محاکم در محکمه

 .حاضر گردد و به دیگر محاکم الیحه بفرستد یا قبل از حلول وقت اطالع دهد
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اهها در  ـ کارهای معاضدت قضایی را که از طرف کانون و دفاع از متهمین را که از طرف دادگ2
 .مندی انجام دهد شود به خوبی و با عالقه حدود قانون و نظامات به ایشان ارجاع می

ـ کلیه اوراق فرستاده از کانون را اعم از نامه یا اخطار یا تصویر کیفرخواست یا حکم که به 3
 .شود به محض ارائه قبول و رؤیت کرده رسید بدهد وسیله مأمور یا پست فرستاده می

ای از وکالتنامه یا سایر اوراق را به موکل  امه را در فرم مخصوص تنظیم نماید و نسخهـ وکالتن4
 .بدهد

 . ـ رسید اصول اسناد موکل را به وی بدهد5
 ساعت در طول یک هفته مفتوح نگه 24 ـ دفتر وکالت خود را برای چهار ساعت در هر روز یا 6

 .دارد
سناد موکلین، درآمد و هزینه و دفتر نماینده را ـ بایگانی منظم داشته و دفاتر ثبت، رسید ا7

 .نگهداری و تکمیل نماید
 . ـ قبل از دادرسی، اهتمام به صلح و سازش بین موکل و طرف وی بورزد8
 .ـ دادخواست و ضمائم را بدون نقص به ویژه از حیث تمبر به دادگاه تقدیم نماید9

 .نه وکالت اهمال ننمایدـ در نگهداری و حفظ کارت شناسایی، دفترچه و پروا10
 :ـ اعمال ذیل مستوجب مجازات انتظامی درجه سه یا چهار خواهد بود76ماده

 .ـ تجاهر به استعمال مسکر و مواد مخدر و مراوده در اماکن فساد و معاشرت با این افراد1
 .ـ عدم ارائه رسید در مقابل اخذ هرگونه وجهی از موکل2
 . مدت اعتبار پروانه و بدون تجدید تمبرـ اقدام به وکالت بعد از انقضای3
ای که به واسطه عدم حضور او کار دادگاه به  ـ عدم حضور در دادگاه بدون عذر موجه بگونه4

 .از وکیلی که وکالت در توکیل دارد عذری بر عدم حضور پذیرفته نخواهد شد. تأخیر افتد
رداد بدون رضایت موکل یا پس  ـ اعطای وکالت به غیر بدون داشتن حق توکیل و انتقال قرا5

 .از خاتمه قرارداد
 .        ـ عدم رعایت نظم و انضباط و اخالل در نظم جلسه دادگاه6
 .ـ سوء استفاده از عنوان وکیل و مشاور حقوقی7
 . ـ اقدام به عملی که موجب ضرر موکل است8

 :ودش ـ در موارد ذیل متخلف به مجازات انتظامی درجه چهار محکوم می77ماده
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ـ مرتکب اعمال و رفتاری شود که منافی شئون وکالت باشد مانند اینکه از پرداخت دیون 1
مسجل خود امتناع کند یا اینکه روابط خصوصی غیرمتعارف با طرفین پرونده برقرار نماید یا در محلی 

 . نمایدکه مناسب دفتر وکالت نیست، دفتر دایر کند یا مشارکت با غیر وکیل در اداره دارالوکاله
ـ در صورتی که به وسیله اوراق چاپی یا تابلو یا مسائل دیگر درجه میزان تحصیالت، تخصص 2

ای که دارد معرفی نماید یا از عناوین غیرواقعی مانند سابقه قضاوت و یا  خود را باالتر از پروانه
 .استفاده نماید... عضویت در هیأت علمی دانشگاهها و 

 . فریبنده تحصیل وکالت نمایدـ در صورتی که به وسیله3
الوکاله که به تراضی با موکل قرار داده و در موردی که قرار در   ـ در صورتی که زائد بر حق4

های قانونی وجه یا مال دیگر یا سندی به نام خود یا  بین نباشد زائد بر تعرفه مصوب یا زائد بر هزینه
 .دیگری بگیرد

 وکالت به موکل و دادگاه اطالع ندهد یا وقتی اطالع دهد ـ در صـورتی که استعفای خود را از5
 .که موکل مجال کافی برای تعیین وکیل دیگر و معرفی به دادگاه نداشته باشد

 ـ در صورتی که پس از ابالغ حکم یا قرار یا اخطاری که مستلزم دادن خرج یا اقدامی از 6
طالع ندهد و موجب تضییع حقی از طرف موکل است در اسرع وقت به موکل یا متصدی امور او ا

واخواهی ـ (موکل شود یا از اختیارات قانونی خود که مورد توکیل واقع شده مانند حق اعتراض به رأی 
استفاده ننماید یا با وجود عدم تصریح به اختیار خاص در وکالتنامه آن را اعمال نماید ولو ) تجدیدنظر

 .اختیار را به او داده باشدآنکه موکل شفاهاً و یا به طریق دیگر این 
ـ در صورتی که نسبت به موضوعی که قبالً به مناسبت سمت قضایی یا داوری اظهار عقیده 7

 .کتبی کرده قبول وکالت نماید
ها یا ادارات دولتی یا مملکتی یا شهرداری یا شرکتها یا   ـ در صورتی که در یکی از وزارتخانه8

یه آنها متعلق به دولت است سمت وکالت یا مشاور حقوقی داشته مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرما
 .علیه آنها قبول وکالت نماید

آمیز از قبیل رد دادرس یا داور  ـ در صورتی که برای تسریع یا تطویل دادرسی به وسیله خدعه9
 کلی یا استفاده از وکالت و قبول مجدد وکالت یا تغییر اقامتگاه یا محل سکونت متوسل شود و بطور

  .به تشخیص محکمه صالحه از مواد قانون در راستای این امور سوء استفاده نماید
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ـ در صورتی که در مذاکرات کتبی و شفاهی نسبت به دادگاه یا سایر مقامات رسمی و وکال و 10
 .اصحاب دعوی و سایر اشخاص برخالف احترام اظهاری نماید

 برخالف اخالق حسنه و متعارف بگنجاند یا ـ در صورتی که در قرارداد خصوصی، شروطی را11
شروطی را بدون رضایت موکل به وی تحمیل نماید یا به استناد حق صلح و سازش در مفاد وکالتنامه 

 .خالف مصلحت موکل عمل کند
ـ هرگونه ارتباط غیراداری به منظور تبانی با قضات و کارمندان دادگستری و مراجع ذیربط 12

ه مالی اعم از وجوه نقدی و غیرنقدی به کارمندان یا قضات دادگستری و سایر دیگر یا پرداخت هرگون
 .ادارات و سازمانهای دولتی و غیره

ـ وکالتنامه را ناقص تنظیم نماید یا آن را ثبت نشده یا فاقد تاریخ و امضاء تقدیم کند یا 13
ادخواست که اصول آن را د امضای موکلی که در مرئی و منظر وی انجام نشده است یا اوراق منضم به

رؤیت ننموده است گواهی نماید یا وکالتنامه سفید را به امضای موکل برساند و مندرجات را بعداً الحاق 
 .نماید

 .ـ اوراق و وکالتنامه سفید امضاء خود را در اختیار غیر قرار دهد14
 صالحیت  اعمال مجازات درجه چهار برای وکالء پایه یک دادگستری موجب کاهشتبصره ـ

بین سه (به میزان وکالی پایه دو و برای وکالی پایه دو به میزان کارآموزان وکالت برای مدت معین 
شود و برای کارآموزان وکالت منجر به تعلیق پروانه کارآموزی برای مدت معین  می) ماه تا سه سال

 .خواهد شد
 :م خواهد شدـ متخلف در موارد ذیل به مجازات انتظامی درجه پنج محکو78ماده

ـ در صورتی که دعوی را به طور مصانعه یا در ظاهر به نام دیگری و در باطن برای خود 1
انتقال بگیرد یا با داشتن جهتی از جهات رد، قبول وکالت کرده و یا در صورت حدوث آن در اثناء 

 .وکالت استعفاء ندهد
 .بینی شده است  جهات رد همان است که در قانون پیشتبصره ـ

مقام یا وکالء  ـ در صورتی که به واسطه وکالت از اسرار موکل و طرف مقابل پرونده یا قائم2
امر وکالت یا شرافت  آنان و کارشناس مطلع شده و آن را افشا نماید اعم از اینکه اسرار مزبور مربوط به

 .و حیثیت و اعتبار آنان باشد
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 از یک شغل با داشتن شغل پروانه ـ در صورتی که با توجه به قانون ممنوعیت تصدی بیش3
وکالت گرفته و یا بعد از گرفتن پروانه وکالت به شغل دیگری که مشمول منع قانونی است اشتغال 

 .یابد
الوکاله را درصدی از نتیجه قرار دهد یا در مدعی به بنام خود یا بنام  ـ چنانچه وکیل حق4

 .دیگری و در حقیقت برای خود شرکت نماید
 .ز حدود موضوع وکالت که مورد رضایت موکل نبوده است ـ خروج ا5
 . ـ هرگونه تهدید، تطمیع و اعمال زور بر علیه موکل یا طرف وی6

 :ـ متخلف از مقررات ذیل به مجازات انتظامی درجه شش محکوم خواهد شد79ماده
شند باید ـ کسانی که برخالف قانون خود را واجد شرایط وکالت معرفی کرده و پروانه گرفته با1

نامه کتباً به کانون اطالع داده پروانه خود را تسلیم نمایند و  در ظرف یک ماه از تاریخ اجرای این آئین
در صورتی که در حین دریافت پروانه واجد شرایط بوده و بعد فاقد یکی از شرایط گردند باید کانون را 

 .کتباً مطلع نموده و پروانه خود را تسلیم نمایند
تی که بعد از استعفاء یا عزل از طرف موکل یا انقضاء وکالت، وکالت طرف موکل یا ـ در صور2

 .اشخاص ثالث را در آن موضوع علیه موکل سابق خود یا قائم مقام قانونی او قبول نماید
ـ در صورتی که ثابت شود وکیل با طرف موکل خود تبانی کرده که حق موکل را تضییع نماید 3

 . به موکل کرده باشدیا خیانت دیگری نسبت
ـ در صورتی که خالف عذری که برای حضور به دادگاه یا سایر مراجع یا دادسرا یا دادگاه 4

 .انتظامی وکال اعالم کرده ثابت شود
شده  قضایی تعیین  ـ چنانچه مؤسسه فرعی یا شعبه دایر کند یا دارالوکاله را در غیر حوزه5

 غیر حوزه قضایی مذکور متمرکز نماید، در صورتی که پس از تأسیس نماید یا وکالت خود را عمالً در
 .اعمال مجازاتهای درجه سه و چهار برای مرتبه سوم اقدام به این تخلف نماید

تواند هیچ تخلفی را عفو نماید و اگر موجبی برای تخفیف باشد در موردی   ـ دادگاه نمی80ماده
جازات حداقل را تعیین نماید و در سایر موارد یک تواند م که مجازات دارای حداقل و حداکثر است می

 .درجه تخفیف بدهد
 در صورتی که وکیل مرتکب تخلفات متعدد شود اگر تخلفات مشابه باشند به حداکثر  تبصره ـ

 .شود مجازات همان تخلف و اگر مشابه نباشند برای هرکدام مجازات جداگانه تعیین می



 83       های قوۀ قضائیه  ها و اساسنامهآیین نامه: مبحث دوم 
 

 

ات انتظامی شود و بعد از قطعیت حکم مرتکب همان  ـ هرگاه وکیلی محکوم به مجاز81ماده
تخلف و یا نظیر تخلف مورد حکم شود به یک درجه باالتر از حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهدشد 

 .و در صورت تکرار همان تخلف و نظیر آن مجازات به ترتیب مقرر تشدید خواهدشد
ز تعقیب و رسیدگی انتظامی نیست  استرداد شکایت یا استعفاء از شغل وکالت مانع اتبصره ـ

 .تواند موجب تخفیف مجازات شود لیکن استرداد شکایت می
 ـ در صورتی که نسبت به وکیلی به اتهام ارتکاب جرم کیفرخواست صادرشود دادستان 82ماده

باید رونوشت آن را به دادگاه انتظامی وکالء بفرستد در صورتی که اتهام از مواردی باشد که در فرض 
نماید و حکم مزبور موقتاً  بات موجب محکومیت مؤثر کیفری باشد، حکم تعلیق موقت او را صادر میاث

شود و در مورد  قابل اجرا است و مفاد آن به حوزه قضایی که پروانه برای آن صادر شده است ابالغ می
خیص دادگاه محکومیت قطعی وکیل به ارتکاب جرائم مذکور مطلقاً و در مورد سایر جرائم که به تش

انتظامی وکالء ادامه وکالت منافی شئون وکالت است محرومیت وکیل از شغل وکالت در روزنامه 
 .شود رسمی و مجله کانون آگهی و به حوزه قضایی مربوطه ابالغ می

 ـ مدت مرور زمان تعقیب انتظامی دو سال از تاریخ وقوع امر موجب تعقیب است و در 83ماده
 .عمل آمده، دو سال از تاریخ آخرین اقدام انتظامی استمواردی که تعقیب به 

 .نامه خواهندبود  ـ کارآموزان مشمول مقررات انتظامی مندرج در این آئین84ماده
 . ـ تعقیب انتظامی مانع تعقیب مدنی یا کیفری نیست85ماده

 هـ ـ نقل و انتقال وکالء
زمون ممکن است و متقاضیان تغییر  ـ تعیین شهر برای متقاضیان وکالت تنها از طریق آ86ماده
در صورت قبولی در آزمون دوم . توانند در آزمونهای بعدی برای شهر مورد تقاضا شرکت نماید شهر می

 .شود پروانه برای شهر مذکور صادر می
 . ـ جابجایی بین وکالء با توافق دو طرف با اخذ وجوه یا غیر آن ممنوع است87ماده
یا امتیاز از وکالء جهت تغییر شهر توسط کانونهای وکالء ممنوع  ـ اخذ هرگونه وجه 88ماده

 .است
 :پذیر است  ـ نقل و انتقال به تهران و مرکز استان فقط به طریق ذیل امکان89ماده

ـ از طریق پذیرش در آزمون کارشناسی ارشد و دکترا در همان حوزه قضائی برای مدت اشتغال 
 .به تحصیل
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 . پیمانی دانشگاه همان حوزه قضائی مورد درخواستـ عضویت هیات علمی رسمی ـ
العالج خود یا فرزند یا همسر که مداوای آن نیاز به حضور مداوم در مراکز  ـ بیماریهای صعب

 .درمانی که در مراکز استان یا تهران وجوددارد با تأیید سازمان پزشکی قانونی
 .از قبولی در مصاحبه علمیـ قبولی در آزمونهای سراسری بعدی برای شهر موردنظر پس 

 .ـ نقل و انتقال موقت فقط برای دو نوبت در طور خدمت وکالت مجاز است1تبصره
ـ تقاضای نقل و انتقال از هر وکیل فقط برای سه سال پس از وکالت در حوزه قضائی 2تبصره

 .شود شده و با فاصله سه سال یک مرتبه پذیرفته می تعیین
 :ر از تهران و مرکز استانـ نقل و انتقال به غی90ماده

ـ نقل و انتقال بین شهرهای همان استان، با موافقت کانون وکالی هر استان برای دو بار در 
 .طول مدت وکالت و در صورت موافقت رئیس دادگستری هر دو شهرستان بالمانع است

برای یک ـ نقل و انتقال  بین شهرهای دو استان هم سطح با موافقت کانون وکالی هر استان، 
 .بار در طول مدت وکالت در صورت موافقت رئیس دادگستری هر دو شهرستان بالمانع است

هم سطح غیر از استان تهران با موافقت کانون  ـ نقل و انتقال بین شهرهای دو استان غیر
وکالی مربوطه برای یک بار در طول مدت وکالت در صورت موافقت رئیس دادگستری هر دو 

 .نع استشهرستان بالما
باشد و نقل و انتقال در مرحله کارآموزی  ـ کارآموزی فقط در حوزه قضائی انتخابی مجاز می

 .ممنوع است
شود و اعضای آن  ـ کمیته نقل و انتقاالت در هر کانون بصورت فصلی تشکیل می91ماده 

 .شود توسط کانون وکالی استان تعیین می
باشند  شده خود نمی ر دفتر در حوزه قضائی تعیینـ کسانی که بهر دلیل قادر به استقرا92ماده

 .توانند کلیه مدارک خود را تودیع نمایند تا ظرف مدت یک سال تعیین تکلیف نمایند می
شوند باید کلیه مدارک خود  ـ کسانی که بیش از یکسال یا بطوردائم از کشور خارج می93ماده 

 .را تودیع نمایند
 :و ـ درجه بندی وکالء

 :شوند بندی می کالء به ترتیب زیر درجهـ و94ماده 
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ـ وکیل درجه یک که حق قبول وکالت در تمامی مراجع قضایی و دادن مشاوره حقوقی در 1
 .تمامی دعاوی را دارد

 .ـ وکیل درجه دو حق قبول وکالت در دادگاه کیفری استان و دیوانعالی کشور را ندارد2
ه وکیل حائز شرایط عمومی وکالت بوده، ـ شرایط ترفیع پایه دو به یک آن است ک95ماده

همکاری . خدمت وی به تصدیق رئیس کل دادگستری شهرستان محل اقامت وی برسد گواهی حُسن
مستمر وکیل با واحد ارشاد و معاضدت حوزه قضایی وی تأیید شود و تمدید دو ساالنه بطورمنظم 

مدت تعلیق، مرخصی، تودیع، . هد داشتدرصورتیکه وکیل کارنکرده باشد، ترفیع نخوا. انجام شده باشد
 .شود انفصال در سنوات وی محاسبه نمی

 :ز ـ وکالت معاضدتی و تسخیری
ـ معاضدت قضایی عبارت است از ارائه خدمات مشاوره حقوقی و وکالت به افراد فاقد 96ماده
ق مقررات کننده وف های کیفری به درخواست دادگاه رسیدگی ـ معرفی وکیل در پرونده1: تمکن مالی

 قانون اصالح 32 و 31نامه اجرایی مادتین  های حقوقی برابر آئین  دادرسی کیفری در پرونده آئین
 13841ای از قوانین دادگستری مصوب  پاره

ـ وکالی عدلیه موظفند همه ساله در سه پرونده وکالت معاضدتی یا تسخیری کامالً 97ماده
کننده، مالک  ادنامه اعسار یا دستور قضایی دادگـاه رسیدگیدر وکالت رایگـان د. رایگان ارائه نمایـند

بودن دعوی و فقدان تمکن مالی شخص  خواهدبود و در مورد اخیر اداره معاضدت مبتنی بر با اساس
 .تقاضاکننده تصمیم خواهدگرفت

 .گردد االثر می های قبلی ملغی نامه نامه، آئین ـ با تصویب این آئین98ماده
 الیحه قانونی استقالل کانون وکالی دادگستری 22نامه در اجرای ماده  ـ این آئین99ماده

 تبصره و بنا به پیشنهاد کانونهای وکالی دادگستری با اصالحات 12ماده و 99 در 1333مصوب
  . به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید27/3/1388شده در تاریخ  انجام

  7/4/1388 مورخ 18734نقل از روزنامۀ رسمی شمارۀ 
  

                                                 
  . به صورت کامل درج نشده است96متن ماده رسد  به نظر می- 1
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نامه کمیسیون عفو و تخفیف مجازات محکومین   آیین23حاقیه و اصالحیه ماده ال -2
 12/9/1387مصوب 

 23 ماده 14به عنوان ردیف »  مرداد14سالروز حقوق بشر اسالمی و کرامت انسانی ـ « عبارت 
 .گردد  اصالح می15 سابق به شماره 14نامه مذکور الحاق و شماره  آیین

  
  22/4/1388 مورخ 18746رۀ نقل از روزنامۀ رسمی شما

 
آمـوزی و صـنایع زنـدانیان کـشور           اصالح ماده دوازدهم اساسـنامه بنگـاه تعـاون و حرفـه            -3

   اساسنامه 12 در ماده 1386 آبان 2مصوب 
  .گردد جایگزین می» هیئت مدیره بنگاه از« پس از عبارت » سه« بجای » پنج« کلمه 

  رئیس قوه قضائیه ـ سیدمحمود هاشمی شاهرودی   
 

  30/4/1388 مورخ 18752نقل از روزنامۀ رسمی شمارۀ 

  



 

  
  

  

هنا ضا وه  ی  ل  ور عم    و د  ا

ومث  :
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 بخشنامه به واحدهای قضایی سراسر کشور -1

ای مخالف نظام، مستلزم اقدامات جدی در  های ماهواره توسعه کمی و کیفی روزافزون شبکه
ضات جهت برخورد با این پدیده است و لذا مقتضی است رؤسای کل محترم دادگستری استانها و ق

 :سراسر کشور موارد ذیل را مدنظر قرار دهند
ـ رؤسای کل دادگستری استانها مکلفند شعبی از دادسرا و محاکم جزایی مرکز استان را جهت 1

های مذکور با تصدی قضات مجرب به صورت تخصصی در نظر بگیرند و ترتیبی  رسیدگی به پرونده
های مذکور از نظرات کارشناسان و مسئوالن  روندهاتخاذ نمایند که متصدیان امر قضا در رسیدگی به پ

های مالی و سیاسی و اطالعاتی  امنیتی نهادهای مرتبط جهت شناسایی مقاصد، اهداف و پشتیبانی
 .های موصوف استفاده نمایند تا با اشراف بیشتر صدور احکام جامع و بازدارنده میسر شود شبکه

نمایند و یا در قالب  های مذکور همکاری می شبکهـ درخصوص افرادی که به نحوی از انحاء با 2
یابند، مستنداً به مواد  گردد، عضویت می اینترنتی ایجاد می های سازمانی که از طریق سایتهای هسته
 قانون مجازات اسالمی، حسب مورد اقدام قضایی 510 و تبصره ماده 508 ، 504 ، 500، 499، 498

 .مناسب صورت پذیرد
 .ی استانها مسئولیت نظارت بر حُسن اجرای این بخشنامه را به عهده دارندرؤسای کل دادگستر

 
  14/4/1388 مورخ 18740نقل از روزنامۀ رسمی شمارۀ 

 
نامه اجرایی الیحه قانونی استقالل کانون وکالی دادگستری  توقف شش ماهه اجرای آیین -2

     27/3/1388مصوب 
   جناب آقای دکتر جمشیدی 

  توسعه قضایی قوه قضاییهمعاون محترم حقوقی و 
 جناب عالی، دائر بر درخواست توقف شش ماهه 30/4/1388 ـ 500/1818/9000نامه شماره 

 که در 27/3/1388نامه اجرایی الیحه قانونی استقالل کانون وکالی دادگستری مصوب  اجرای آیین
 قوه قضاییه  درج گردیده، به استحضار ریاست محترم7/4/1388 ـ 18734روزنامه رسمی شماره 
  :رسید، مرقوم فرمودند
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  .گردد علیهذا مراتب جهت اطالع اعالم می ».شود موافقت می تعالی، بسمه« 
  رئیس دفتر ویژه رئیس قوه قضاییه ـ مهدی دربین

  
  )العالی ظله دام(اهللا هاشمی شاهرودی  حضرت آیت

  رئیس محترم قوه قضاییه
سه سال است با دستور حضرتعالی معاونت رساند با عنایت به اینکه قریب  به استحضار می

حقوقی و توسعه قضایی با همکاری مرکز امور مشاوران حقوقی قوه قضاییه، کانون وکالی دادگستری 
ای جامع برای تحول و توسعه  و جمعی از استادان، قضات و وکالی دادگستری نسبت به تهیه الیحه

های حضرتعالی است اقدام نموده است و با  هنظام وکالت در کشور که مورد وفاق همگان و از دغدغ
توجه به رایزنی این معاونت و اعالم آمادگی اعضاء محترم کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای 

 6اسالمی برای بررسی این الیحه در قالب طرح، استدعا دارد ضمن موافقت با این موضوع به مدت 
 که در 27/3/1388نون وکالی دادگستری کشور مصوبنامه اجرایی الیحه قانونی استقالل کا ماه آیین

های   از سیاست13 در روزنامه رسمی کشور درج گردیده است متوقف بماند تا بند 30/3/1388تاریخ 
  .کلی قضایی مصوب مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام در قالب قانونی جامع اجرا گردد

  جمشیدی معاون حقوقی و توسعه قضایی قوه قضاییه ـ دکتر علیرضا 
    

  31/4/1388 مورخ 18753نقل از روزنامۀ رسمی شمارۀ 
  
  
  
  



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
  
 

  

  

ری د اد ن  و ی د و یأت  ی  اآر اا  عا

ھارمث   :





 93       آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری  : مبحث چهارم 
 

 

  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص پاداش مناطق محروم243رأی شماره -1

 
           24/3/1388: تاریخ

            243: شماره دادنامه
 88/192: کالسه پرونده
 .ی دیوان عدالت اداریهیأت عموم: مرجع رسیدگی

 آقای غالمرضا خدامی : شاکی
اعالم تعارض آراء صادره از شعب اول، دهم و سیزدهم دیوان عدالت : موضوع شکایت و خواسته

 .اداری
، 87/1129، 86/1258الف ـ شعبه دهم در رسیدگی به پرونده های کالسه : مقدمه

اله گاموری، عباس پاداشی، علی  درتکهن، ق  موضوع شکایت آقایان احد شجری87/1542و87/1530
به خواسته پرداخت پاداش مناطق ) ره(راشدی به طرفیت اداره بنادر و کشتیرانی بندر امام خمینی 

 1584، شماره 30/11/1386 مورخ 1608های شماره  محروم و دورافتاده به شرح دادنامه
ر نموده است ، با استناد به  چنین رای صاد30/4/1387 مورخ 1871 و 1866، شماره 9/4/1387مورخ

 3 و بند 1367قانون جذب نیروی انسانی به مناطق محروم و دورافتاده و مناطق جنگی مصوب 
 هیات وزیران در خصوص جذب و نگهداری نیروی 12/6/1376 مورخ 215ت/23347مصوبه شماره 

یه مستخدمان انسانی متخصص و مجرب شاغل در دهستانها و اطالق قانون و مصوبه موصوف به کل
 هیات عمومی دیوان 25/2/1384 مورخ 87 الی 83رسمی و ثابت ومستنداً به دادنامه های شماره 

 مصوبه مذکور به مستخدمان رسمی و ثابت اعم از بومی و 3عدالت اداری در مورد شمولیت بند 
کایت و الزام غیربومی استحقاق شاکی را بر دریافت پاداش مقرر قانونی محرز دانسته حکم به ورود ش

اداره مشتکی عنه به اجرای قانونی جذب نیروی انسانی به مناطق محروم و نیز اعمال مصوبات مربوط 
 قانون دیوان عدالت اداری صادر 44درمورد شاکی در صورت داوطلب بودن وی به استناد تبصره ماده 

 موضوع شکایت آقای 83/1726ب ـ شعبه سیزدهم در رسیدگی به پرونده کالسه . گردد و اعالم می
غالمرضا خدامی به طرفیت سازمان بنادر و کشتیرانی به خواسته پرداخت یک ماه مرخصی به شرح 

 چنین رای صادر نموده است، نظر به اینکه سازمان بنادر و 27/11/1383 مورخ 3062دادنامه شماره 
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رات مذکور مزایا و کشتیرانی دارای قوانین و مقررات خاص استخدامی بوده و در قوانین و مقر
بینی گردیده قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم  العاده و  تسهیالت خاص استخدامی پیش فوق

 قابلیت تسری را به سازمان مذکور نداشته است، براین 1367و دورافتاده و مناطق جنگی مصوب 
اول در رسیدگی به ج ـ شعبه . شود اساس شکایت مردود و مندفع تشخیص رای به رد آن صادر می

 موضوع شکایت آقای مصطفی اسدالهی به طرفیت سازمان بنادر و کشتیرانی 80/275پرونده کالسه
به خواسته، الزام سازمان به اعطای امتیازات مقرر در قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و 

با توجه ... وده است، چنین رای صادر نم21/3/1381 مورخ 501مناطق جنگی به شرح دادنامه شماره 
 و اینکه طبق الیحه ارسالی طرف شکایت آن 2به عدم ذکر نام سازمان مذکور در بندهای ماده 

 قانون استخدام کشوری به 2سازمان دارای آئین نامه استخدامی خاص می باشد و در بند ح ماده 
 از 2ب بند ح ماده مؤسساتی اشاره شده که به موجب قانون مستثنی شده باشند و لذا چون به موج

 نیز نمی باشد، تحت 2باشد و مشمول بندهای دیگر ماده  شمول قانون استخدام کشوری خارج نمی
. لوای قانون استخدام کشوری قرار گرفته و قانون جذب نیروی انسانی در آن سازمان قابل اجراء است

د ـ شعبه . گـردد یبنابراین شکایت شاکی وارد تشـخیص و حـکم به ورود شکایت شاکی صادر م
 موضوع اعتراض سازمان بنادر و کشتیرانی به 81/475پنجم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کالسه 

 شعبه اول دیوان به شرح دادنامه شماره 21/3/1381 مورخ 501خواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره 
هیأت . تأیید نموده است ضمن رد اعتراض تجدیدنظرخواه، دادنامه بدوی را 24/5/1383 مورخ 631

البدل شعب  عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی
دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه 

 .نماید صدور رأی می
 رأی هیأت عمومی

ب ـ همانطور که . رسد های فوق الذکر محرز بنظر می ول دادنامه           الف ـ تعارض در مدل
 هیات عمومی دیوان که در مقام ایجاد 28/11/1386 مورخ 1385، 1384، 1383در دادنامه شماره 

وحدت رویه انشاء شده، حکم مقرر در ماده یک  قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و 
العاده جذب و نگهداری به  منحصراً مبین لزوم پرداخت فوق 1367دورافتاده و مناطق جنگی مصوب 

 به 1352مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری و مقررات استخدامی شرکتهای دولتی مصوب 
بنابراین . منظور جذب و نگهداری آنان جهت خدمت در نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی است
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شمول مقررات استخدامی خاص از جمله کارکنان تعمیم و تسری حکم مذکور به مستخدمین م
 شعبه سیزدهم 27/11/1383 مورخ 3062سازمان بنادر و کشتیرانی جواز قانونی ندارد و دادنامه شماره 

این رأی به . باشد که متضمن رد شکایت شاکی در این خصوص است، صحیح و مطابق قانون می
 برای شـعب دیوان و سایر 1385الت اداری مصـوب  قانون دیوان عد43 و ماده 19 ماده 2استناد بند 

 .االتباع است مراجـع اداری ذیربط در مـوارد مشـابه الزم
  4/4/1388 مورخ 18732نقل از روزنامۀ رسمی شمارۀ                                                   

 
 قانون 9اده هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص نحوه اجرای م245رأی شماره -2

 1379ای از مقررات مربوط به بازنشستگی مصوب اصالح پاره

           24/3/1388: تاریخ
           245: شماره دادنامه
 86/205: کالسه پرونده
 .هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: مرجع رسیدگی

 .آقای منوچهر ظهرابی: شاکی
 . شعب هشتم و سوم دیوان عدالت اداریاعالم تعارض آراء صادره از: موضوع شکایت و خواسته

 موضوع شکایت آقای 83/790الف ـ شعبه هشتم دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه : مقدمه
آبادی به طرفیت سازمان بازنشستگی کشوری ـ سازمان ملی زمین و مسکن به  علی منوچهر ظهرابی

ای از مقررات مربوط به حقوق  ره قانون اصالح پا9خواسته اصالح حکم بازنشستگی وی براساس ماده 
 چنین رأی صادر نموده است، 9/2/1385 مورخ 211 به شرح دادنامه شماره 1379بازنشستگی مصوب 

ها و  ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی بانوان شاغل و خانواده  قانون اصالح پاره9طبق ماده 
 قانون استخدام کشوری که 144 و 143 مستخدمین موضوع مادتین 1379سایر کارکنان مصوب سال 

نمایند و تابع قانون  در یکی از موسسات دولتی مستثنی شده از قانون استخدام کشوری خدمت می
نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و قوانین اصالحی آن باشند، هنگام بازنشستگی یا فوت یا 

الک کسور بازنشستگی است در دو سال ازکارافتادگی معدل تمامی حقوق و مزایای دریافتی آنان که م
به اینکه شاکی  آخر خدمت مبنای حقوق بازنشستگی یا وظیفه آنان خواهد بود، بر این اساس نظر
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 به شرکت 1مامور 1/7/1373مستخدم رسمی سازمان ملی زمین و مسکن بوده و در تاریخ 
وجه به اینکه شرکت مزبور وابسته به بانک مسکن گردیده و با ت) سهامی خاص(گذاری مسکن  سرمایه

 قانون مارالذکر 9نیز غیردولتی و تابع قانون نظام هماهنگ کارکنان دولت نبوده لذا مشمول ماده 
 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خواسته 8/9/1383 مورخ 429باشد و طبق مفاد رأی شماره  نمی

 85/396گی به پرونده کالسه ب ـ شعبه دهم تجدیدنظر در رسید. وی غیرموجه و محکوم به رد است
 مورخ 211آبادی نسبت به دادنامه شماره  علی موضوع تجدیدنظرخواهی آقای منوچهر ظهرابی

 چنین رأی صادر نموده است، از آنجائی که 22/6/1385 مورخ 732 به شرح دادنامه شماره 9/2/1385
ی تجدیدنظرخواه ارائه و مطرح اعتراض موثر و ایراد موجهی که اقتضاء نقض دادنامه را بنماید از سو

نگردیده و با بررسی سوابق ایراد و اشکالی بر کیفیت رسیدگی و اعمال مقررات نیز مشهود نیست، از 
ج ـ . گردد عنه مبنی بر رد شکایت تایید و استوار می این رو با رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه معترض

پور به  اله ایران  موضوع شکایت آقای احسان83/689شعبه سوم دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه 
ـ سازمان ملی زمین و 3ـ سازمان بازنشستگی 2ریزی کشور  ـ سازمان مدیریت و برنامه1طرفیت 

 3430ای از مقررات بازنشستگی به شرح دادنامه شماره   اصالحی پاره9مسکن به خواسته اجرای ماده 
 بررسی اوراق و محتویات پرونده و مفاد  چنین رأی صادر نموده است، با18/11/1383مورخ 

رسد  نظر می دادخواست تقدیمی و مدارک پیوست آن و لوایح جوابیه وارده از ناحیه طرفهای شکایت به
عنهم در این خصوص موجه  استحقاق شاکی نسبت به مورد ادعا ثابت و مسلم بوده و مدافعات مشتکی

د ـ . گردد و رأی به ورود آن صادر و اعالم میباشد، لذا شکایت بنحو مطروحه وارد تشخیص  نمی
 موضوع تجدیدنظر خواهی سازمان 84/574شعبه یازدهم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کالسه 

 1566 به شرح دادنامه شماره 18/11/1383 مورخ 3430ملی زمین و مسکن نسبت به دادنامه شماره 
ه به محتویات پرونده نظر به اینکه از طرف  چنین رأی صادر نموده است، با توج18/5/1384مورخ 

 شعبه سوم دیوان عدالت اداری 18/11/1383 مورخ 3430تجدیدنظرخواه نسبت به دادنامه شماره 
اعتراض موجه و موثری بعمل نیامده و با بررسی سوابق امر بر کیفیت رسیدگی و اعمال مقررات نیز 

ماید، مشهود نیست، بنابراین با رد تجدیدنظرخواهی ایراد و اشکالی که فسخ دادنامه بدوی را ایجاب ن
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور . گردد دادنامه بدوی عیناً تایید و استوار می

                                                 
  . صورت باال آمده استلکن در متن روزنامه رسمی به. صحیح است» مأمور«رسد که  به نظر می- 1
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البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره  رؤسا و مستشاران و دادرسان علی
 .نماید بادرت بـه صدور رأی میبا اکثریت آراء بـه شرح آتی م
 رأی هیأت عمومی

های مذکور  ب ـ محتویات پرونده. الذکر محرز است های فوق الف ـ تعارض در مدلول دادنامه
اند که در  مبین آن است که شاکیان در عداد مستخدمین رسمی سازمان ملی زمین و مسکن بوده

وابسته به بانک مسکن ) سهامی خاص (گذاری مسکن  مأمور به خدمت  در شرکت سرمایه1373سال
 الیحه قانونی استخدام کشوری ، 143اند و به تجویز ماده   بازنشسته گردیده1379اند و در سال  شده

حقوق بازنشستگی آنان با رعایت مقررات مربوط از طریق همترازی شغل مورد تصدی با مقررات 
یصالح تعیین شده است و از این حیث قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت توسط شورای ذ

 شعبه هشتم 9/2/1385 مورخ 211بنابراین دادنامه شماره . درباره آنان تضییع حقی مشهود نیست
 قانون 9بدوی دیوان مبنی بر رد شکایت شاکی به خواسته اصالح حکم بازنشستگی بر اساس ماده 

 732 که به شرح دادنامه شماره1379ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی مصوب اصالح پاره
 شعبه دهم تجدیدنظر تایید و قطعیت یافته و متضمن این معنی است، موافق اصول 22/6/1385مورخ 

 قانون دیوان عدالت اداری برای 43 و ماده 19 ماده 2این رای به استناد بند . باشد و موازین قانونی می
 .مشابه الزم االتباع استشعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد 

  4/4/1388 مورخ 18732نقل از روزنامۀ رسمی شمارۀ                                                  
 
 از 1ـ3 و 1ـ2 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بندهای 246رأی شماره -3

جنوبی در اسان خری  استاندار22/1/1386 مصوبه مورخ 1 ـ8 و بند 21/1/1386مصوبه مورخ 
 خصوص دشت بیاض

         24/3/1388: تاریخ
           246: شماره دادنامه
 87/266: کالسه پرونده
 .هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: مرجع رسیدگی
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 .آقای حسین خاکسار: شاکی
 1 ـ8 و بند 21/1/1386 از مصوبه مورخ 1ـ3 و 1ـ2ابطال بندهای : موضوع شکایت و خواسته

 . استانداری خراسان جنوبی در خصوص دشت بیاض22/1/1386وبه مورخ مص
 1362شاکی به شرح دادخواست تقدیمی و الیحه تکمیلی اعالم داشته است، در سال : گردشکار

 کیلومتر تبدیل به یک شهر بنام خضری 3دو نقطه روستایی خضری و دشت بیاض به فاصله تقریبی 
مهری  گردیده و چند سالی است که مورد بی) شهرستان قاین(دشت بیاض در استان خراسان جنوبی 

یکی از اقدامات مغرضانه بهانه قرارداد گسل . شهرداری و شورای اسالمی مربوطه قرار گرفته است
زلزله است که در مجاور محل دشت بیاض قرار دارد که با این دست آویز از ارائه خدمات شهری به 

ها در خضری هزینه شده و اجازه ساخت و ساز در دشت بیاض  محل دشت بیاض خودداری و بودجه
 مواردی را به منظور اجبار 21/1/1386شود و با جلب نظر مقامات استانی طی جلسه مورخ  داده نمی

اند که بر  ای دیگر مصوب نموده های خود و کوچ دادن آنان به نقطه مردم دشت بیاض به ترک خانه
 1ـ2الف ـ بند . ی و مغایر عدالت و اصول انسانی و حقوق بشر استخالف قانون اساسی و قوانین عاد

به محله دشت ... گونه خدمات شهری از تاریخ تنظیم این صورتجلسه هیچ « 21/1/1386صورتجلسه 
هرگونه ساخت و سازی در محله دشت  « 21/1/1386 صورتجلسه 1ـ3ب ـ بند . بیاض ارائه نگردد

 آب و برق 1388از ابتدای سال  « 22/1/1386 صورتجلسه 1 ـ 8بند ج ـ . »...ممنوع بوده و... بیاض
درخصوص دالیل غیر قانونی بودن مصوبه مذکور به شرح » .گردد و تلفن محله دشت بیاض قطع می

عنه مجبور کردن مردم محله دشت بیاض به  ـ هدف کلی از مصوبه معترض1گردد،  ذیل معروض می
 قانون 33باشد که مغایر اصل  یگر در مجاورت محله خضری میترک محل اقامت و انتقال به محلی د

اش ممنوع یا  از اقامت در محل مورد عالقه... توان  هیچ کس را نمی« دارد،  اساسی است که مقرر می
ثانیاً، انتقال منازل مردم . »دارد به اقامت در محلی مجبور ساخت مگر در مواردی که قانون مقرر می

 متر 1700 تا 1500لی به محل تعیین شده جدید که فاصله آن با محل فعلیدشت بیاض از مکان فع
 کامالً به اثبات 1347است تاثیر در کاهش خطر زلزله ندارد و این واقعیتی است که در زلزله سال 

 مصوبه 1ـ2ـ در جزء 2. رسید و مردم محله خضری و دشت بیاض بطور مشابه تخریب شده است
 تاریخ این صورتجلسه هیچگونه خدمات شهری توسط دستگاههای ذیربط از« عنه آمده است  معترض

 بند 28 قانون شهرداری است که در 55این بند مغایر صریح ماده » .به محل دشت بیاض ارائه نگردد
شهرداری را موظف و مکلف به ارائه خدمات شهری به تمام شهروندان نموده و هیچ مقامی حق ندارد 
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 اعالمیه جهانی حقوق بشر 21 ماده 2همچنین این بند مغایر بند .  محروم نمایدمردم را از استفاده آن
  . »هرکس حق دسترسی مساوی به خدمات عمومی را در کشور خود دارد« دارد،  است که مقرر می

هرگونه ساخت و سازی در محل دشت بیاض ممنوع بوده و «  مصوبه آمده است، 1ـ3ـ در بند 3
با هماهنگی فرمانداری شهرستان قاینات و بخشداری نیمبلوک موظف شهرداری خضری دشت بیاض 

نامه طراحی  این بند مغایر مفاد آیین» باشند به جلوگیری از ساخت و ساز احتمالی در این منطقه می
باشد که صرفاً نظر بر ساخت و ساز   هیأت وزیران می25/3/1384ساختمانها در برابر زلزله مصوب 

ابر زلزله دارد، کما اینکه در تهران بزرگ با وجود دهها گسل فعال زلزله در هیچ مطمئن و مقاوم در بر
شود که اکثر  ای ساخت و ساز ممنوع نشده و حتی در مجاورت گسلها، برج سازی نیز می مرحله
 مصوبه معترض آمده 1 ـ8ـ در جزء سوم از بند 4. باشند های شمیرانات بر روی این گسلها می محله

این بند از مصوبه » .گردد  آب، برق و تلفن محله دشت بیاض قطع می1388بتدای سال از ا« است، 
باشد، الف ـ ماده یک قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضالب  الذکر می مغایر صریح مواد قانونی ذیل

برداری تاسیسات مربوط به توزیع آب شهری را به عهده   که وظیفه ایجاد و بهره11/10/1369مصوب
 و فاضالب هر شهر برای استفاده عموم مردم گذاشته و هیچ مقامی حق ندارد مردم را از شرکت آب

 29/3/1350 ماده یک قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران مصوب 2ب ـ تبصره . آن محروم کند
ها و وسایل مخابراتی برای استفاده عموم را بر عهده این شرکت گذاشته و هیچ  وظیفه ایجاد شبکه

 اساسنامه شرکت ملی 5ماده ) د(ج ـ بند . محروم ساختن مردم از استفاده از آن را نداردمقامی حق 
 وظیفه ایجاد امکانات استفاده از گاز طبیعی و گاز مایع برای استفاده عامه 1356گاز ایران مصوب 

 ـ د. مردم را بر عهده این شرکت گذاشته و احدی حق محروم ساختن مردم از این امکانات را ندارد
 اعالمیه جهانی حقوق  بشر است که فوقاً 21 ماده 2عنه نیز مغایر بند  ضمناً این بند از مصوبه معترض

عنه را تصویب نموده فاقد جایگاه   ـ کمیسیون بررسی گسل که مصوب معترض5. معروض گردید
اده یک الذکر خارج از اختیارات قانونی این کمیسیون است که طبق م قانونی بوده و مصوبات فوق

الذکر از   ـ بندهای فوق6. باشد  از موجبات ابطال آن می1385قانون دیوان عدالت اداری مصوب 
محروم نمودن مردم از حقوق مقرر در قانون اساسی توسط « عنه از مصادیق بارز  مصوبه معترض

مجازات  قانون 570بوده و قبح آن به حدی است که قانونگذار در ماده » مقامات و مامورین دولتی
اسالمی برای آن سه نوع مجازات را مقرر داشته است، با عنایت به مراتب معروضه نظر به اینکه 

 مصوبه جلسه مطالعات گسل خضری دشت بیاض مورخ 1 ـ8 و جزء سوم از بند 1ـ3، 1ـ2بندهای 
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ست و  مغایر قانون اساسی، قوانین عادی و نیز اعالمیه جهانی حقوق بشر ا22/1/1386 و 21/1/1386
کننده آن فاقد جایگاه قانونی بوده و مصوبات مذکور، خارج از اختیارات مقام  نیز کمیسیون تصویب

رئیس کارگروه تخصصی زلزله و لغزش . باشد، لذا تقاضای ابطال آنها را دارد کننده آن می تصویب
 77298/12/35های زمین استان خراسان جنوبی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره  الیه

 قانون طرح جامع امداد نجات کشور، هدف از 3اند، بر اساس ماده   اعالم داشته20/12/1387مورخ 
تصویب طرح جامع امداد و نجات عبارت است از، سازماندهی و هم پیوسته کردن کلیه عناصر و 

کلیه عوامل مدیریت بحران، استفاده از تمامی امکانات ملی، استانی و نیروهای مردمی، هدایت 
کمکهای دولتی و غیردولتی داخلی و خارجی به منظور پیشگیری و کاهش آثار بالیای طبیعی، ارائه 
حداکثر خدمات امداد ونجات سازمان یافته، تقلیل تلفات انسانی و اقتصادی، جبران و بازسازی و 

 و تعیین دقیق بازگرداندن شرایط زندگی به وضعیت اولیه قبل از بحران، ایجاد آمادگی الزم در مردم
 22/1/1386نقش و وظایف دستگاههای اجرایی برای مقابله با بحران، بنابراین کلیه مصوبات جلسه 

ای به ریاست استاندار به عنوان رئیس ستاد حوادث و سوانح  براساس مصوبات قانونی و در جلسه
ل خضری و دشت مطالعات گس. باشد غیرمترقبه استان مصوب شده است و دارای جایگاه قانونی می

 از محل اعتبارات ستاد حوادث و سوانح غیر مترقبه استان و با همکاری 1384بیاض در سال 
های زمین استان مورخ  مهندسین مشاور علوم زمین و با عنایت به مصوبه کار گروه زلزله و لغزش الیه

سازمان مسکن . ت به ریاست معاون امور عمرانی استانداری انجام شده اس31/3/1384 و 12/4/1384
 با همکاری مهندسین مشاور توسعه علوم زمین اقدام به 1384و شهرسازی خراسان جنوبی در سال

مطالعه گسل خضری دشت بیاض نموده است و با در نظر گرفتن تمامی ابعاد بر اساس خروجی 
دودیت و  ناحیه به رنگهای قرمز، زرد، آبی و سبز مشخص و در هر یک از آنها مح4مطالعات مزبور 

محدوده قرمز، کامالً بر روی خط گسل قرار . ضوابطی خاص جهت ساخت و ساز اعمال گردیده است
از آنجائی . ای ممنوع گردیده است داشته و اساساً به دلیل وجود خطر برش پی، احداث هرگونه سازه

ین این که محل دشت بیاض کامالً بر روی خط گسل قرار داشته و با عنایت به اهمیت جان ساکن
محله مقرر گردید در اسرع وقت مساعدتها و تسهیالت الزم به منظور جابجایی سریع ساکنین این 
محله به واریانت آبی توسط کلیه دستگاههای اجرایی استان معمول گردد و ساکنین منطقه مورد نظر 

امل، معاف بودن نه تنها از امکانات محروم نگردیده بلکه با نظر مساعد استاندار، کمکهای تشویقی ش
نیز برای ... های زمین، آماده سازی، پروانه ساختمانی شهرداری، انشعابات آب و برق و تلفن و از هزینه
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آنان در نظر گرفته شده است، که این واریانت مورد اقبال ساکنین قرار نگرفته و ایشان اراضی دیگری 
زام تیم کارشناسی به محل، متاسفانه را بدین منظور پیشنهاد داده که پس از بررسیهای مجدد و اع

اراضی پیشنهادی ساکنین به دلیل قرار گیری در اسکارپ گسلی از دیدگاه فنی و زمین شناختی مورد 
قرار گرفته و ) قرمز(از طرفی از آنجائی که محله دشت بیاض کامالً بر روی گسل . قبول واقع نگردید

باشد،  ای به لحاظ فنی و اقتصادی فاقد توجیه میبا توجه به خطر برش پی، مقاوم سازی این واحده
باشد و  ساخت و ساز با هیچ نوع تکنولوژی و فناوری موجود کشور بر روی خط گسل جایز نمی

مسائل و . هیچگونه فونداسیونی توان تحمل نیروی زلزله و مقاومت در برابر برش ایجاد شده را ندارد
ه و این در حالی است که مطالعات مزبور کامالً دارای مشکالت مطروحه ساکنین دارای بعد فنی نبود

مالکین و اهالی . باشد ابعاد فنی و در جهت دفع خطرات احتمالی از جان و مال ساکنین منطقه می
توانند نسبت به اعمال حقوق مالکانه در اراضی مالکانه متعلقه اقدام و فقط به لحاظ سکونتی مقرر  می

هیأت عمومی دیوان عدالت .  ساخت و ساز و سکونت نداشته باشندگردیده که در حریم مشخص شده
البدل شعب دیوان تشکیل و پس از  اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان  علی

 .نماید بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می
 رأی هیأت عمومی

 قانون ثبت اسناد و امالک کشور و سایر مقررات آن قانون در باب 22 عنایت به ماده           با
اعتبار مالکیت اشخاص نسبت به اموال غیر منقول و احکام قانون مدنی در خصوص اعتبار اصل 
استیال بر مالکیت مشروع و وظایف سازمانها و شرکتهای دولتی و موسسات عمومی مسئول ارائه 

قوق مکتسب قانونی صاحبان امتیاز برخورداری از نیروهای آب و برق و تلفن، بند خدمات شهری و ح
 که اعالم داشته از تاریخ مصوبه مذکور هیچ گونه خدمات شهری 21/1/1386 مصوبه مورخ 1ـ2

 از مصوبه مورخ 1 ـ8گردد و همچنین بند  توسط دستگاههای ذیربط به محل دشت بیاض ارائه نمی
گردد،   آب، برق و تلفن محله دشت بیاض قطع می1388 نموده از ابتدای سال  که اعالم22/1/1386

شود و مستنداً به قسمت دوم  مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط تشخیص داده می
 قانون 42 و ماده 19 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و ماده یک و بند یک ماده 170اصل 

ب ـ با توجه به اینکه محله دشت بیاض واقـع در . شود  ابطال می1385ی مصوب دیوان عدالت ادار
استان خراسان جـنوبی حسب نظر کارشناسان متخصص روی گسل زلزله قرار گرفته است و ساخت و 
ساز در این محل به لحاظ بروز مخاطرات جانی و ایراد خسارت مالی سنگین، موافق اصول فنی و 
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 قانون شهرداری و سایر مقررات مربوط نیست، بنابراین بند 100یک ماده شهرسازی موضوع تبصره 
واریانت ( مبنی بر ممنوعیت هرگونه ساخت و ساز در محله دشت بیاض 21/1/1386 مصوبه مورخ1ـ3

و جلوگیری از احداث بنا در این منطقه مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی ) قرمز
 .اشدب مربوط نمی

  4/4/1388 مورخ 18732نقل از روزنامۀ رسمی شمارۀ                                       
                                             

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص عدم امکان پرداخت 248رأی شماره -4
 العاده جذب برای نوبت کاری دوّم در آموزش و پرورش فوق

 
            24/3/1388: یختار

           248:شماره دادنامه
 88/229: کالسه پرونده
 .هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: مرجع رسیدگی

 .آقای جعفر جعفرپور: شاکی
 .اعالم تعارض آراء صادره از شعب  اول و چهارم دیوان عدالت اداری: موضوع شکایت و خواسته

 موضوع شکایت آقای 85/2962 رسیدگی به پرونده کالسه الف ـ شعبه اول دیوان در: مقدمه
العاده جذب نوبت  جعفر جعفرپور به طرفیت وزارت آموزش و پرورش به خواسته اعتراض به حذف فوق

 چنین 8/11/1386 مورخ 2508دوم از حکم کارگزینی و تقاضای اجرای آن به شرح دادنامه شماره 
خود اظهار داشته که به موجب ابالغهای پیوستی عالوه رأی صادر نموده است، شاکی در دادخواست 

بر اشتغال تمام وقت در پست سازمانی مدیر دروس نوبت اول در دبیرستان شهید نصیری سیرجان، با 
العاده جذب  همین سمت در نوبت دوم دبیرستان مذکور نیز بطور تمام وقت اشتغال داشته و از فوق

 مندرج در حکم 1379 تا پایان اسفند 11/5/1376ورخ  م132/710/100اضافی موضوع بخشنامه 
العاده جذب نوبت دوم وی خارج از حکم کارگزینی   فوق1380کارگزینی استفاده نموده ولی از سال 

پرداخت گردیده و این امر در بازنشستگی وی هم تاثیر گذارده و به شرح دادخواست تقدیمی تقاضای 
های ارسالی و نظر به اینکه اشتغال شاکی  ب مذکور و مفاد جوابیهرسیدگی دارد، فلذا با عنایت به مرات
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در نوبت دوم در ازای انجام وظیفه در خارج از ساعات موظف بوده و به عنوان خدمت غیر موظف تلقی 
العاده جذب نوبت دوم خارج از حکم کارگزینی به استناد  عنه در اعمال فوق گردد و اقدام مشتکی می

بر  پذیرفته و از سوی شاکی دلیلی مبنی  وزارتی صورت15/12/1379 مورخ 69/710بخشنامه شماره 
ابطال بخشنامه اخیرالذکر ارائه نگردیده لذا خواسته شاکی موجه نبوده و حکم به رد دعوی مطروحه 

 موضوع 84/2797ب ـ شعبه چهارم دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه . دارد صادر و اعالم می
اله محتشم به طرفیت وزارت آموزش و پرورش و سازمان بازنشستگی به خواسته  شکایت آقای رحمت

 مورخ 1137العاده جذب نوبت دوم از حکم کارگزینی و اجرای آن به شرح دادنامه شماره  پرداخت فوق
 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه آراء صادره از شعبه دهم و دوم تجدیدنظر 10/3/1385

داری از مصادیق امر مختومه نبوده و دعوی مطروحه با توجه به ستون خواسته دعوی دیوان عدالت ا
العاده جذب نوبت دوم بر خالف قاعده و  جدیدی است و اینکه اصل مشروط نمودن پرداخت فوق

ها در متن حکم  العاده ها بوده و با عنایت به اینکه قبالً اینگونه فوق العاده اصول جاری در پرداخت فوق
گردد و  العاده جذب مربوط شامل آن می رج بوده و با عنایت به تصدی پست سازمانی کسر فوقمند

العاده جذب مربوط  تلقی اشتغال افراد در نوبت دوم به عنوان خدمت غیر موظف و در نتیجه حذف فوق
 باشد و با توجه به از حکم کارگزینی خالف رویه و عرف مسلم قبلی که حق مکتسبه آنان بوده می

بایست در متن حکم  العاده جذب نام گرفته و بر اساس اصول جاریه می اینکه این حق به عنوان فوق
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری . گردد قید شود، لذا حکم به ورود شکایت شاکی صادر و اعالم می

 بحث و البدل شعب دیوان تشکیل و پس از در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی
 .نماید بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می

 رأی هیأت عمومی
ب ـ نظر به میزان ساعات . رسد الذکر محرز به نظر می های فوق الف ـ تعارض در مدلول دادنامه

 قبال دریافت حقوق قانونی اشتغال به کار یا تدریس در واحدهای آموزشی وزارت آموزش و پرورش در
العاده جذب، اشتغال به کار یا تدریس در  ها و مزایای قانونی مربوط از جمله فوق العاده ماهانه و فوق

خارج از ساعات قانونی مذکور از مصادیق اضافه کار ساعتی محسوب می شود و تابع مقررات مربوط 
رود تا شاغلین   مضاعف به شمار نمیبنابراین انجام وظیفه در نوبت دوم به منزله خدمت. به آن است

 2508انجام وظیفه در نوبت دوم ذیحق به دریافت حق جذب مضاف باشند و در نتیجه دادنامه شماره 
 شعبه اول دیوان مبنی بر رد شکایت شاکی به خواسته حق جذب برای خدمت در 8/11/1386مورخ 
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 قانون دیوان 43 و ماده 19 ماده 2 این رأی به استناد بند. نوبت دوم صحیح و موافق قانون است
االتباع   برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه الزم1385عدالت اداری مصوب 

 .است 
  4/4/1388 مورخ 18732نقل از روزنامۀ رسمی شمارۀ                                                 

                  
 
یأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال مصوبه شماره  ه249رأی شماره -5

  هیأت وزیران10/1/1387 مورخ 39453ت/660

       24/3/1388:  تاریخ دادنامه
       249:شماره دادنامه
 88/593: کالسه پرونده
 .هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: مرجع رسیدگی

  .  آقای علی بارسمی ممقانی: شاکی
 هیأت 10/1/1387 مورخ 39453ت/660ابطال مصوبه شماره : و خواستهموضوع شکایت 

 . وزیران
شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعالم داشته است، هیأت وزیران در مصوبه فوق : مقدمه

 با پیشنهاد وزیر رفاه و تأمین اجتماعی تصویب نمودند که 26/12/1386االشاره در جلسه مورخ 
 4تبصره ) ل(بازنشستگان از صندوق بازنشستگی کشوری ناشی از بند مانده مطالبات  پرداخت باقی

 کل کشور با توجه به رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری سهام شرکتهای 1381قانون بودجه سال
 به بعد بوده و پس از 1381 درصد در سال 12نظر به اینکه افزایش حقوق به مقدار . دولتی واگذار کند

 پرداخت و حال هیأت دولت 1387 فروردین 15انجام نصف مطالبات فوق را در گیریهای متعدد سر پی
با تصویب مصوبه اشاره شده نسبت به بقیه بدهی خود سهام شرکتهای دولتی واگذار نماید، مورد 
شمول قرار دادن بقیه مطالبات بازنشستگان کشوری که ناشی از افزایش اصل حقوق دریافتی است 

رج از حدود اختیارات هیأت وزیران بوده و متقاضی ابطال قسمت اخیر مصوبه مغایر با قوانین و خا
مشاور و مدیرکل دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه . باشد موصوف می
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 مورخ 58874/1802های شماره   ضمن ارسال تصویرنامه10/12/1387 مورخ 230768/5192شماره 
 87/ص/12460ریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری و شماره معاونت توسعه مدی13/7/1387

 وزارت امور 21/9/1387 مورخ 151463/91اجتماعی و شماره   وزارت رفاه و تأمین20/7/1387مورخ
 قانون برنامه سوم به موجب قانون اصالح موادی از 16اقتصادی و دارایی اعالم نموده است، ماده 

 اصالح گردید و در آن 1381اجتماعی و فرهنگی کشور مصوبقانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، 
تواند به سازمانها و صندوقهای بازنشستگی و  همچنین دولت می... 16ماده«تصریح شده است، 

چگونگی واگذاری سهام مطابق . کارکنان خود در ازای مطالبات آنان و با توافق آنها سهم واگذار نماید
 هیأت عالی واگذاری پیشنهاد و به تصویب هیأت وزیران خواهد ای خواهد بود که توسط نامه آیین
به  با توجه به مجوز قانونی مذکور دولت اقدام به تامین اعتبار نموده و این اجازه را» .رسید

دستگاههای ذیربط داده است تا چنانـچه بازنشستگان تمایل داشتند از محل منابع مزبور مطالبات آنان 
نامه مورد اعتراض براساس اختیارات قانونی دولت وضع شده و مغایر   تصویبپرداخـت شود، بنابراین

در نامه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی . لذا رد دادخواست را خواهان است. باشد قانون نمی
 قانون برنامه سوم توسعه تنفیذی به موجب 16ریاست جمهوری آمده است، با عنایت به اینکه در ماده 

قانون برنامه چهارم توسعه به دولت اجازه داده شده است به سازمانها و صندقهای بازنشستگی  9ماده 
نامه  و کارکنان خود در ازای مطالبات آنان سـهام واگذار کند، لذا هیأت وزیران در قسمت دوم تصویب

شستگی مورد اشاره ضمن حکم نمودن به پرداخت باقی مانده مطالبات بازنشستگی از صندوقهای بازن
 کل 1381 قانون بودجه سال 4تبصره ) ل(نامه اجرایی بند  کشوری و لشکری ناشی از اجرای آیین

کشور در اجرای رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به لحاظ محدودیت منابع مالی مقرر نموده که 
و تأمین اجتماعی در نامه معاون وزیر وزارت رفاه . معادل مطالبات مذکور به آنان سهام واگذار نماید

 در موارد درخواست 1385 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 38ـ با امعان نظر به ماده 1آمده است، 
ابطال مصوبات، مشخص نمودن علل درخواست و ذکر موارد مغایرت مصوبه با قانون یا خروج از 

باشد که در  یاختیارات و همچنین ماده قانونی که اعالم مغایرت مصوبه با آن شده، ضروری م
دادخواست مطروحه، موارد یاد شده رعایت نگردیده است لذا اجراء مفاد تبصره ماده قانونی ذکر شده 

 قانون اصالح 7ـ بر اساس ماده2. مبنی بررفع نقض و قرار رد دادخواست از دیوان درخواست گردد
و سایرکارکنان دولت مصوب ها  ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانواده پاره
 و پس از آن در هنگام 1379 قانونگذار مقرر نمود تا به کلیه بازنشستگی سال 13/2/1379
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نظر به اینکه . بازنشستگی به ازای هر سال خدمت معادل یک ماه پاداش پایان خدمت پرداخت گردد
 کل 1382ون بودجه سال قان) ر( و قبل از آن به موجب بند 78پاداش مذکور برای بازنشستگان سال 

 روز به ازای هر سال خدمت تعیین گردیده لذا هیأت دولت به منظور رفع تبعیض 10کشور معادل 
 مورخ   ه39453ت/660ایجاد شده و هماهنگی بین پاداش بازنشستگان با تصویب مصوبه شماره 

 معادل 1379ال  مقرر نمود تا پاداش پایان خدمت کلیه بازنشستگان پیش از موعد س10/11/1387
با توجه به اینکه این مصوبه .  ایشان محاسبه و پرداخت گردد1382یک ماه و براساس حقوق سال 

رأساً توسط دولت و برای هماهنگی پرداخت پاداش به تصویب رسیده بود لذا برای تامین بار مالی 
جوز واگذاری سهام بسیار سنگین ناشی از اجرای آن و سایر معوقات بازنشستگان، یا استفاده از م

 قانون برنامه سوم توسعه در همین مصوبه 16شرکتهای بزرگ دولتی به عموم مردم، مندرج در ماده 
ضمن . مقرر گردید تا این مطالبات از محل واگذاری سهام شرکتهای دولتی تامین و پرداخت گردد

 قانون مدیریت 126 کل کشور و همچنین ماده1387 قانون بودجه سال 24اینکه به استناد بند 
خدمات کشوری قانونگذار مجوز واگذاری سهام شرکتهای دولتی و بنگاههای اقتصادی قابل عرضه در 
بورس را بابت معوقات استخدامی بازنشستگان و شاغلین به دولت داده و مصوبه متنازع فیه نیز در 

بدیهی است با . باشد راستای نظر مقنن به تصویب هیأت دولت رسیده و کامالً منطبق با قانون می
ریزی در بخشهای  گردد که کالن مربوط به سیاست گذاری و برنامه توجه به این اصل مشخص می

اقتصادی و برقراری عدالت و تأمین اجتماعی و بار توزیع درآمد از امور حاکمیتی دولت بوده و این 
ده لذا دولت مکلف است در این  قانون برنامه چهارم نیز بالصراحه قید ش135ماده) الف(موضوع در بند 

. خصوص اقدامات قانونی الزم را با لحاظ نمودن جمیع جهات از جمله نحوه پرداخت به انجام برساند
دهد و این امر با  از آنجا که پرداخت نقدی مبالغی کالن در این حد، تورم را به شدت افزایش می

اخت این مطالبات به روش غیر نقدی را باشد هیأت وزیران پرد اهداف اجرای این تصمیم مغایر می
در نامه مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارائی آمده است، چنانچه دلیل . تصویب نمود

طرح شکوائیه و خواسته ابطال مصوبه را نگرانی تقدیم کننده آن از واگذاری سهام بجای وجه نقد 
، پاسخ این است که از مطالعه مصوبه این بابت پاداش آخر خدمت به شخص بازنشسته فرض نمائیم

به عبارت دیگر مصوبه نسبت به واگذاری سهام بجای وجه نقد به شخص . گردد مطلب استنباط نمی
ای نکرده است، فلذا از این حیث ادعای شاکی  بازنشسته نه به صراحت و نه به صورت ضمنی اشاره

عای مغایرت احصاء و اعالم ماده قانونی که محرز نیست، چه اینکه به شرح آتی شرط قانونی طرح اد
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آید این است که درخواست ابطال  البته فرض دیگری که به ذهن می. باشد مصوبه با آن تغایر دارد، می
التفاوتهای  مصوبه بر مبنای خالف قانون بودن واگذاری سهام جهت تامین منبع مالی پرداخت مابه

کنندگان از حدود اختیارات و یا  ه تنها خروج تصویبصورت ن مورد حکم اقامه گردیده که در این
گردد، بلکه واضع مصوبه حسب اختیارات قانونی و در چارچوب مقررات  مغایرت با قوانین مشاهده نمی

 قانون دیوان 38راهکار مناسب را جهت تامین بودجه مورد نیاز اتخاذ نموده است، لذا مستنداً به ماده 
واهان ابطال است که علل درخواست ابطال و موارد مغایرت مصوبه با عدالت اداری این بر عهده خ

قانون و یا خروج از اختیارات را به صراحت مشخص و همچنین ماده قانونی که اعالم مغایرت مصوبه 
هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و . با آن شده است را ذکر نماید

ریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به البدل در تا دادرسان علی
 .نماید شرح آتی مبادرت به صدور رأی می

 رأی هیأت عمومی
 قانون اصالح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و 16  به صراحت ماده 

ای دولتی در ازای مطالبات  واگذاری سهام شرکته1381فرهنگی جمهوری اسالمی ایران مصوب 
هـ 39453ت/660بنابراین تصویب نامه شماره . کارکنان دولت منوط به رضایت و موافقت آنان است

 که مفید واگذاری سهام مذکور در قبال مطالبات کارکنان شاغل یا بازنشسته دولت 10/1/1387مورخ 
شود و مستنداً به قسمت  یبدون کسب موافقت آنان است، خالف حکم صریح قانون تشخیص داده م

 قانون 42 و ماده 19 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و ماده یک و بند یک ماده 170دوم اصل 
 .گردد دیوان عدالت اداری ابطال می

    4/4/1388 مورخ 18732نقل از روزنامۀ رسمی شمارۀ 

 
 عدالت  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص صالحیت دیوان250رأی شماره  -6

 اداری به شکایت از تصمیمات شرکت ملی نفتکش ایران

 
           24/3/1388: تاریخ

          250:شماره دادنامه
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 88/214: کالسه پرونده
 .هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: مرجع رسیدگی

 .آقای سیدمجید بوشهری: شاکی
 . دیوان عدالت اداری13  و12اعالم تعارض آراء صادره از شعب : موضوع شکایت و خواسته

 موضوع شکایت 87/1149الف ـ شعبه دوازدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه : مقدمه
آقای سیدمجید بوشهری به طرفیت شرکت ملی نفتکش ایران به خواسته حق ماموریت و 

موده  چنین رأی صادر ن23/9/1387 مورخ 1660های طرح اقماری به شرح دادنامه شماره  العاده فوق
 و شماره 19/11/1387ـ مورخ  ه22461/ت/61973های شماره است، با توجه به تصویبنامه

 هیأت وزیران که شرکت ملی نفتکش ایران از وزارت نفت جدا 2/9/1379 مورخ   هـ22897ت/8124
 قانون دیوان عدالت 13و شرکت خصوصی تلقی گردیده است بالنتیجه شکایت از عداد مذکور در ماده 

ب ـ شعبه سیزدهم دیوان در رسیدگی به پرونده . گردد  خارج و قرار رد شکایت صادر و اعالم میاداری
 موضوع شکایت آقای سید مجید بوشهری به طرفیت شرکت ملی نفتکش ایران به 84/1858کالسه 

خواسته لغو حکم بازنشستگی پیش از موعد اعاده به کار با سمت دریایی ـ پرداخت حقوق و مزایا و 
 چنین رأی صادر نموده 24/2/1385 مورخ 207داخت حق ماموریت معوقه به شرح دادنامه شماره پر

 به 25901141122153 شاکی با شماره ثبت 19/10/1379است، با توجه به حکم انتصاب به تاریخ 
عنوان تعمیرکار موتورخانه نفتکشها و شناورهای شرکت ملی نفتکش ایران امور کارکنان دریایی بوده 

ه  استخدام وی نیز به حکایت حکم انتصاب رسمی است، تغییر پست شاکی و صدور حکم آماده بو
 بدون 15/11/1384 تا 15/9/1384 و اجرای آن از 10001/41 شماره 21/9/1384خدمت به تاریخ 

 مستند 18/8/1384دلیل و مستند قانونی و متعاقباً صدور حکم بازنشستگی به میل شخصی به تاریخ 
کی  مغایر با قوانین و مقررات موضوعه بوده و در مورد شا7/10/1384 مورخ 2084/4به نامه شماره 

 با 15/11/1384 تا 15/9/1384تحمیلی است صدور نامه یا تاریخ معارض از  که از جانبازان معزز جنگ
خدمت بدون  به خدمت و متعاقباً صدور حکم بازنشستگی در ایام و حالت آماده صدور حکم آماده به

ی اداره ورز درخواست شخصی مستخدم با قوانین و مقررات موضوعه مطابقت نداشته و بیانگر غرض
باشد، شعبه بر این اساس اقدامات و تصمیمات اداره را  در انجام امور اداری نسبت به جانباز معزز می

مبنی بر صدور حکم بازنشستگی که با توجه به سابقه کار شاکی و عدم درخواست وی و سایر دالیل 
کم به ورود شکایت و ابرازی مغایر با قوانین و مقررات موضوعه بوده ابطال و لغو تشـخیص داده ح
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الزام اداره به بازگشت به کار شاکی در محل اشتغال سابق وی با رعایت اولویت و شرایط جانبازی را 
ج ـ شعبه پنجم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کالسه . نماید در مورد وی جاری و ساری می

 مورخ 207شماره  موضوع تجدیدنظرخواهی شرکت ملی نفتکش ایران نسبت به دادنامه 85/199
است، با توجه   چنین رأی صادر نموده23/8/1385 مورخ 791 شـرح دادنـامه شـماره   به24/2/1385

به محتویات پرونده نظر به اینکه از طرف تجدیدنظرخواه نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته اعتراض 
عمال مقررات نیز ایراد و موجه و موثری بعمل نیامده و با بررسی سوابق امر بر کیفیت رسیدگی و ا

اشکالی که فسخ دادنامه بدوی را ایجاب نماید، مشهود نیست و فروش سهام شرکت تجدیدنظرخواه 
به سازمان بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی موجب تغییر ماهیت دولتی بودن شرکت 

هیأت عمومی . گردد استوار میگردد، بنابراین با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه بدوی عیناً تایید و  نمی
البدل شعب دیوان  دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی

تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی 
 .نماید می

 رأی هیأت عمومی
ب ـ نظر به اینکه . رسد الذکر محرز به نظر می ای فوقه الف ـ تعارض در مدلول دادنامه

سازمانهای بازنشستگی کشوری و تامین اجتماعی حسب قوانین موضوعه در عداد سازمانهای دولتی 
 درصد سهام شرکت دولتی ملی نفتکش ایران به دو سازمان مذکور 66قرار دارند و واگذاری و انتقال 

به شرکت بخش خصوصی نیست و درنتیجه شرکت مذکور در مغیر ماهیت حقوقی شرکت و تبدیل آن 
زمره شرکتهای وابسته به سازمانهای دولتی فوق الذکر محسوب میشود، بنابراین رسیدگی به شکایت 
مردم از تصمیمات و اقدامات اداری، اجرائی و یا خودداری آن شرکت از انجام وظایف قانونی مربوط در 

 207ت اداری در صالحیت شعبه دیوان قرار دارد و دادنامه شماره  قانون دیوان عدال13قلمرو ماده 
 شعبه سیزدهم دیوان درحدی که متضمن این معنی است، صحیح و موافق قانون 24/2/1385مورخ 

 قانون دیوان عدالت اداری 43 و ماده 19 ماده 2این رأی به استناد بند . تشخیص داده می شود
 .االتباع است مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه الزم برای شعب دیوان و سایر 1385مصوب

                                                    
    4/4/1388 مورخ 18732نقل از روزنامۀ رسمی شمارۀ                                                  
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 مصوبه مورخ  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال274رأی شماره -7
  شورای اسالمی شهر بوکان19/8/1386

       
            31/3/1388: تاریخ

           274: شماره دادنامه
 87/377: کالسه پرونده
 .هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: مرجع رسیدگی

زاده، علی  زاده، حسین یوسف پور و عمر شکرالهی، حسین عبداله آقایان خضر حاجی: شکات
زاده، حسن وکیلی، عثمان فرامرزی، صالح   احمد پورمصطفوی، احمد امینی، علی حسینشریفی،
 .رحیمیان

 . شورای اسالمی شهر بوکان19/8/1386ابطال مصوبه مورخ : موضوع شکایت و خواسته
 قانون تاسیس 5اند، با استناد به ماده  شکات به شرح دادخواست تقدیمی اعالم داشته: مقدمه

 بررسی و تصویب نهایی طرحهای 22/12/1351ازی و معماری ایران مصوب شورای عالی شهرس
 قانون 71 از ماده 23باشد و با استناد به بند  جامع و تغییرات آنها در صالحیت آن کمیسیون می

تشکیالت و وظایف و انتخابات شورای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران، وظیفه شورای اسالمی 
رت بر اجرای طرحهای مربوط به ایجاد و توسعه معابر، خیابانها، شهر در خصوص شهرسازی نظا

باشد و الغیر، ولی به  میادین و فضای سبز و تاسیسات عمومی شهر بر طبق مقررات موضوعه می
اند این درحالی است که به استناد   متری تبدیل کرده8 آن را  به 19/8/1386استناد مصوبه مورخ 

 متری اجرا و با اخذ رایگان 16ی شهرداری خیابان مذکور را به صورت های ساختمانی استناد پروانه
امالک اینجانبان و اجبار ما به عقب نشینی بدون کمترین چشمداشتی این طرح نسبت به ما اجرا 

بنابراین نظر به خروج موضوع از صالحیت و حیطه اختیارات شورای اسالمی استدعای . گردیده است
رئیس شورای اسالمی شهر بوکان در پاسخ به شکایت مذکور طی . داریمنقض مصوبه صدرالذکر را 

ـ مطابق آنچه خواهان در سطور سوم 1اند،   اعالم داشته29/7/1387الف مورخ /ش/1338نامه شماره 
و چهارم نیز به آن اقرار نموده است، فرایند طرحهای مصوب مستقیماً توسط شورای اسالمی شهر یا 

ـ خیابان مورد 2. شود که به خواسته خود نیز آن را تغییر و تبدیل نمایند  نمیشهرداری تهیه و تصویب
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 متری اساساً در طرح تفصیلی که مبنای اجرا و بخشی از وظایف شهرداری را 16ادعا موسوم به 
مضافاً حذف . دهد، وجود ندارد تا شهرداری با شورای اسالمی شهر ملزم به رعایت آن باشد تشکیل می
وسط شورای اسالمی صورت نگرفته تا دعوی متوجه آن باشد و نباید فراموش کرد که طرح نیز ت

مصوبات شورا در صورتی که مخالف باقانون و وظایف صریح و احصاء شده آن باشد، قابل فسخ و 
شود تا شورای  آور تفصیلی چنین خیابانی مشاهده نمی فیه در طرح الزام ابطال است که در مانحن

ـ تأمل و تعمق در اظهارات خواهان در 3. لت خود تغییراتی در آن ایجاد کرده باشداسالمی با دخا
سطور باال و پایین دادخواست مسجل خواهد نمود که شهرداری حتی یک متراژ از زمین مشارالیه را 

 متری اجراء نشده تا زمینی از ایشان در طرح قرار گرفته باشد، 16تصرف و تملک نکرده و اساساً طرح 
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری . ا نظر به مراتب معروض اتخاذ تصمیم شایسته مورد استدعا استلذ

البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و  در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی
 .نماید بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می

 هیأت عمومیرأی 
 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران تدوین و تصویب طرح 5طبق ماده 

تفصیلی شهرها با رعایت ضوابط مربوط به نقشه جامع شهر در زمره وظایف و مسئولیتهای کمیسیون 
یالت،  قانون تشک71 ماده 23الذکر و اینکه بند  بنا به مراتب فوق. مقرر در ماده مذکور قرار دارد

وظایف و اختیارات و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران مصرح در اختیار شورای 
اسالمی شهر در حد نظارت بر اجرای طرحهای مربوط به ایجاد و توسعه معابر، خیابانها، میادین و 

 در فضاهای سبز و تاسیسات عمومی شهر طبق مقررات موضوعه است و متضمن اختیار آن شورا
ها و معابر شهری و طول و عرض آنها و صدور دستور اجرای طرحهای مذکور  تعیین محل ایجاد کوچه

 شورای اسالمی شهر بوکان که مقرر داشته است، 19/8/1386نیست، بنابراین بند یک مصوبه مورخ 
ید،  متری اجراء نما8 متری به صورت کوچه 16شهرداری معبر مورد نظر را به لحاظ حذف خیابان 

شود و مستنداً به  خالف قانون وخارج از حدود صالحیت و اختیارات قانونی آن شورا تشخیص داده می
 42 و ماده 19 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و ماده یک و بند یک ماده 170قسمت دوم اصل

 .گردد  ابطال می1385قانون دیوان عدالت اداری مصوب 
                                               

    14/4/1388 مورخ 18740نقل از روزنامۀ رسمی شمارۀ                                                  
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 دستورالعمل 9 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بند276رأی شماره  -8
  سازمان تأمین اجتماعی7/1/1379 مورخ81/5015شماره

 
            31/3/1388: تاریخ

           276: شماره دادنامه
 87/395: کالسه پرونده
 .هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: مرجع رسیدگی

 .آقای کیومرث پرهیزکار: شاکی
 سازمان 7/1/1379 مورخ81/5015 دستورالعمل شماره9ابطال بند: موضوع شکایت و خواسته

 .تأمین اجتماعی
می اعالم داشته است، معاونت فنی و درآمد و عضو شاکی به شرح دادخواست تقدی: گردشکار

 اعالم 7/1/1379 مورخ 81/5015 نامه اداری شماره 9هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی در بند 
شدگان بعد از شروع بیمه، حق بیمه   بیمه1/1/1379داشته است که در مواردی که قبل از تاریخ 
اند و واحدهای اجرایی نیز بدون توجه به مقررات،  هماهیانه را خارج از مهلت مقرر پرداخت نمود

اند در هر مورد تاریخ صدور اظهارنامه به عنوان درخواست و عقد قرارداد  شده را پذیرفته پرداختی بیمه
جدید و شروع مجدد پرداخت حق بیمه تلقی و صرفاً از تاریخ مزبور به بعد سابقه آنان مورد پذیرش 

 ماه پس از انقضای مهلت مقرر 6ه پرداخت حق بیمه حداکثر در ظرف واقع گردد، مشروط بر اینک
در غیر این صورت سوابق مدتی که حق بیمه آن خارج از مهلت یاد شده پرداخت . صورت گرفته باشد

 نامه 9ـ در متن بند 1: باشد شده، مورد پذیرش نخواهد بود، که دارای اشکاالتی به شرح ذیل می
مدیره اعالم کرده است که واحدهای اجرایی بدون توجه به مقررات،  هیأت 5015اداری شمـاره 

ـ 2. یعنی تاوان عدم توجه عوامل اجرایی سازمان را باید بیمه شده بپردازد. اند پرداخت شده را پذیرفته
نامه اجرایی   آیین8 مدیرکل تأمین اجتماعی به ماده 3/4/1387 مورخ 260/ف/6033در نامه شماره 
 اشاره کرده در 29/7/1366اجتماعی مصوب  قانون تأمین4 ماده 3تبصره ) ب(ند قانون اصالح ب

شده با سازمان قطع و ادامه  الذکر عنوان شده، در غیر این صورت ارتباط بیمه  فوق8صورتی که در ماده
بنابه ادعای سازمان مبنی . بیمه وی موکول به تسلیم درخواست مجدد و موافقت سازمان خواهد بود
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شود که در صورت عدم پرداخت به موقع حق  نامه چنین نتیجه گرفته می نامه از متن آیین د آیینبر وجو
بیمه، ارتباط بیمه شده با سازمان قطع و در صورتی که بیمه شده بخواهد مجدداً خود را بیمه کند با 

رایط درخواست جدید به سازمان مراجعه کند و درصورتی که بیمه شده شرایط سازمان وسازمان ش
بیمه شده را بپذیرند، قرارداد جدید منعقد و حق بیمه بر مبنای قبل پرداخت شود که چنین موضوعی 
محقق نشده و سازمان مبادرت به دریافت حق بیمه کرده و بیمه شده هم مبادرت به پرداخت حق 

کرد و  عمل می برابر قانون 1370زیرا اگر سازمان در اولین نوبت یعنی در سال . بیمه خود نموده است
شد که حق  کرد، بیمه شده متوجه می نامه اجرایی رابطه را با بیمه شده قطع می  آیین8به استناد ماده 

شد در همان نوبت اول جلوی  بیمه را در موعد مقرر بپردازد و اگر خساراتی هم متوجه بیمه شده می
دید و تعویض دفترچه و ارائه متاسفانه سازمان اقدام به دریافت حق بیمه و تم. شد آن گرفته می

 سال متوجه شده که در 18خدمات توسط پزشکان طرف قرارداد و سایر موارد نموده حال بعد از 
 حق بیمه چند روزی دیرتر پرداخت شده است که به وسیله نامه 1373 و 1372، 1371، 1370سالهای 
ای بیمه شده داده است که   هیأت مدیره دستور به حذف سابقه بیمه7/1/1379 مورخ 5015شماره 

 4 ماده 3و تبصره ) ب(نامه اجرایی قانون اصالح بند   آیین8 قانون مدنی و خالف ماده 4خالف ماده 
 قانون 4لـذا با توجه به عملکرد سازمان تأمین اجتماعی که برخالف ماده . قانون تأمین اجتماعی است

الذکر   دستورالعمل شماره فوق9 متقاضی ابطال بند باشد، الذکر می نامه اجرائی فوق  آیین8مدنی و ماده 
سرپرست دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی . باشد می

نامه اجرایی قانون اصالح   آیین8ـ ماده 1اند،   اعالم داشته22/1/1388 مورخ 1289/7100نامه شماره 
در صورتی «  مقرر داشته است، 29/7/1366أمین اجتماعی مصوب  قانون ت4 ماده 3تبصره ) ب(بند 

که پرداخت حق بیمه از طرف بیمه شده متوقف گردد و بین تاریخ قطع پرداخت حق بیمه و پرداخت 
تواند حق بیمه معوقه را به سازمان پرداخت   ماه فاصله ایجاد نشده باشد، بیمه شده می3مجدد بیش از 

ارتباط بیمه شده با سازمان قطع و ادامه بیمه وی موکول به تسلیم نماید، در غیر این صورت 
درخواست مجدد و موافقت سازمان خواهد بود که در این صورت مبنای کسر حق بیمه این قبیل 

عنه نیز مقرر داشته، در مواردی   دستورالعمل معترض9ـ بند 2. متقاضیان همان مبنای قبلی خواهد بود
ه شدگان بعد از شروع بیمه، حق بیمه ماهانه را خارج از مهلت مقرر پرداخت  بیم1/1/1379که قبل از 

اند در هر مورد  اند و واحدهای اجرایی نیز بدون توجه به مقررات، پرداختی بیمه شده را پذیرفته نموده
تاریخ صدور اظهارنامه به عنوان درخواست و عقد قرارداد جدید و شروع مجدد پرداخت حق بیمه تلقی 
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رفاً از تاریخ مزبور به بعد سابقه آنان مورد پذیرش واقع گردد، مشروط بـر اینکه پرداخت حق بیمه  و ص
در غیر این صورت سوابق .  ماه پس از انقضای مهلت مقرر صورت گرفته باشد6حداکثر در ظرف 

بنابراین . مدتی که حق بیمه آنان خارج از مهلت یاد شده پرداخت شده باشد، مورد پذیرش نخواهد بود
 قانون تأمین اجتماعی 4 ماده 3تبصره ) ب(نامه اجرایی قانون اصالح بند   آیین8از آنجا که وفق ماده 

پذیرش حق بیمه بعد از قطع آن به واسطه عدم استمرار پرداخت حق بیمه توسط بیمه شده، صرفاً در 
عنه در  تورالعمل معترض دس9 بند 1 . ماه نباشد3صورتی که فاصله پرداخت حق بیمه مجدد بیش از 

خصوص آن دسته از بیمه شدگانی که شرایط قانونی یاد شده را دارا نبوده و خارج از مهلت مقرر سه 
اند   ماه پس از انقضای مهلت مقرر مبادرت به پرداخت حق بیمه نموده6ماه در قانون مزبور و در ظرف 

اختی خارج از مهلت مقرر قانون را پذیرفته و واحدهای اجرایی نیز بدون توجه به مقررات، حق بیمه پرد
بدین توضیح که تاریخ صدور اظهارنامه به عنوان درخواست و عقد جدید و . باشند، تنظیم شده است

شروع مجدد پرداخت حق بیمه ایـن دسته از بیمه شدگان تلقی شده و از تاریخ مزبور سابقه آنان مورد 
 ماه پس از انقضای 6اخت حق بیمه موصوف در ظرف گردد، مشروط بر اینکه پرد پذیرش واقع می

شدگان در واقع طی این  بنابراین سازمان جهت رعایت حال اینگونه بیمه. باشد گرفته مهلت مقرر صورت
دستورالعمل تا حدودی برای این دسته از بیمه شدگان که به اشتباه و خارج از مهلت قانونی، حق بیمه 

ازی قائل شده و با شرایط فوق به نفع آنان قسمتی از پرداختیها را جزء اند، امتی خود را پرداخت نموده
عنه نه تنها موجب هیچ گونه  لذا دستورالعمل معترض. سابقه پرداخت حق بیمه محسوب نموده است

تضییع حقوق شاکی نبوده است، بلکه کامالً در چهارچوب مقررات، نوعی امتیاز برای بیمه شدگان 
ت و لذا این ادعای شاکی که دستورالعمل اداری مذکور خارج از مقررات موجبات اختیاری قائل شده اس

ـ سازمان تأمین 3. باشد تضییع حقوق وی را فراهم نموده است، مبنای صحیحی نداشته و مردود می
 هیأت مدیره سازمان 22/1/1387 ششصد و هفتاد و ششمین جلسه مورخ 13اجتماعی بر اساس بند 

یراتی در شرایط پذیرش درخواست متقاضیان بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد و مبنی بر اعمال تغی
اختیاری از جمله تعیین شرط سن و سابقه جهت پذیرش درخواست متقاضیان مبادرت به صدور 

 نموده که پس از طرح دعوی به خواسته ابطال 19/2/1387 مورخ 303875/5010دستورالعمل 
 عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و پس ازرسیدگی مرجع دستورالعمل موصوف موضوع در هیأت

                                                 
  .نقطه زاید استرسد  به نظر می- 1
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 تعیین شرایط مربوط به عقد بیمه بین سازمان 13/11/1381 مورخ 411ـ410مذکور طی دادنامه شماره
در این . تأمین اجتماعی و صاحبان مشاغل آزاد را از وظایف و اختیارات قانونی سازمان دانسته است

شدگان مبادرت به صدور بخشنامه  جهت رفع مشکالت بیمهراستا سازمان تأمین اجتماعی در 
شدگان مبادرت به طرح شکایت به خواسته ابطال دستورالعمل  عنه نموده که احدی از بیمه معترض
 سازمان را نموده که در نهایت به دلیل عدم تحقق شرایط قانونی 7/1/1379 مورخ 81/5015شماره 

ن عدالت اداری تشخیص داده نشده است، لذا خواسته موضوع قابل رسیدگی در هیأت عمومی دیوا
 دستورالعمل 9با عنایت به مراتب فوق و اینکه بند . شاکی از این حیث وجاهت قانونی ندارد

عنه فراتر از قانون تنظیم نگردیده و مغایرتی با آن ندارد و نیز بخشنامه موصوف قبالً به  معترض
 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و به دلیل عدم 27/3/1386 مورخ 188موجب دادنامه شماره 

تحقق شرایط قانونی قابل رسیدگی در مرجع مذکور تشخیص داده نشده است، رد شکایت مطروحه 
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و . مورد استـدعا است

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

 رأی هیأت عمومی
 قانون تأمین اجتماعی و اصالحات بعدی آن از جمله ماده واحده قانون اصالح 4ماده ) ب(بند 

تماعی است  مصرح در تکلیف سازمان تأمین اج1365 قانون مذکور مصوب 4 ماده 3و تبصره ) ب(بند 
که صاحبان حرف و مشاغل آزاد را به صورت اختیاری در برابر تمام یا قسمتی از مزایای قانون تأمین 

نامه چگونگی انجام بیمه و نرخ حق بیمه و همچنین میزان مزایای  اجتماعی بیمه نماید و تصویب آیین
 اینکه پرداخت حق بیمه الذکر و نظر به مراتب فوق. مربوط به عهده هیأت وزیران محول شده است

قانونی توسط صاحبان حرف و مشاغل آزاد موجد حق مکتسب قانونی آنان به استفاده از مقررات قانون 
باشد و از طرف قانونگذار حکمی در باب انتفاء حق مکتسب مزبور در صورت تاخیر  تأمین اجتماعی می

 7/1/1379 مورخ 81/5015مل شماره  دستورالع9در پرداخت حق بیمه انشاء نشده است، بنابراین بند
سازمان تأمین اجتماعی که متضمن قانونگذاری و وضع قاعده آمره در خصوص انتفاء آثار مترتب بر 
حقوق ناشی از بیمه اختیاری بلحاظ تاخیر در پرداخت حق بیمه و عدم احتساب ایام گذشته کـه حق 

باشد، خالف هدف  عنوان قرارداد جدید میبیمه قانونی آن پرداخت شده و پرداخت حق بیمه مجدد به 
و حکم مقنن و نافی حق مکتسب قانونی افراد و خارج از حدود اختیارات سازمان تأمین اجتماعی در 
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 قانون اساسی جمهوری 170شود و مستنداً به قسمت دوم اصل  وضع مقررات دولتی تشخیص داده می
 1385 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 42 و ماده 19اسالمی ایران و ماده یک و بند یک ماده 

 .گردد ابطال می
    14/4/1388 مورخ 18740نقل از روزنامۀ رسمی شمارۀ                                                  

 
 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص مسئولیت کارفرمای جدید 277رأی شماره  -9

 لیبه انجام کلیه تعهدات کارفرمای قب

       
          31/3/1388: تاریخ

          277: شماره دادنامه
 88/81: کالسه پرونده
 .هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: مرجع رسیدگی

 .آقای صادق حسن پور و مهران زمانی یکتا: شاکی
 . دیوان عدالت اداری8 و 12اعالم تعارض آراء صادره از شعب : موضوع شکایت و خواسته

 موضوع شکایت 84/1290ف ـ شعبه دوازدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه ال: مقدمه
آقای عارف محمدزاده به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی شهریار به خواسته نقض رأی 

 چنین رأی صادر نموده 30/5/1386 مورخ797 به شرح دادنامه شماره30/6/1384 مورخ10622شماره
 مفاد الحاقیه که عنوان داشته چنانچه کار کارکنان قرارداد مدت 4بند است، نظر به اینکه به موجب 

معین مشمول پیمان فوق در کارگاه استمرار داشته باشد، اشتغال مشمولین الحاقیه در چهارچوب 
استخدامی شرکت تعمیر تجهیزات نیروگاهی کرج محفوظ خواهد بود و چون مطابق مفاد و  نامه آیین

 مبنی بر عدم استمرار کار مورد نظر وجود نداشته و شغل مذکور کماکان به محتویات پرونده دلیلی
 قانون مدنی 10 مفاد الحاقیه پیمان جمعی مطابق مقررات ماده 4قوت خود باقی است از طرفی بند 

بوده و بند مذکور نیز هیچ گونه مغایرتی با موازین قانونی نداشته و بر اساس توافق حاصله صورت 
 34/110 و 2/4/1384 مورخ 480/110های شماره  رفی شورای اسالمی کار برابر نامهپذیرفته از ط

 با اخراج کارگران مخالفت نموده بنابراین شعبه شکایت را وارد و موجه تشخیص و 30/1/1384مورخ 
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 و 30/6/1384 مورخ10622حکم به ورود شکایت و نقض رأی هیأت حل اختالف اداره کار به شماره 
ب ـ شعبه هجدهم دیوان در . نماید  به موضوع را به هیأت همعرض محول میرسیدگی مجدد

ـ مهران 1 موضوع شکایت آقایان 86/1076 و 86/1075های شماره  رسیدگی به پرونده کالسه
پور به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی شهریار به خواسته ابطال رأی  ـ صادق حسن2یکتا  زمانی

 و 3674های شماره   به شرح دادنامه20/6/1386ر و امور اجتماعی به تاریخ هیأت حل اختالف اداره کا
 چنین رأی صادر نموده است، با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی و با بررسی 9/9/1387 مورخ 3675

اوراق و محتویات پرونده و با عنایت به اینکه ایراد و اعتراض موثر و موجهی که موجب نقض رأی 
 ابراز و ارائه نگردیده و از طرفی رأی صادره برمبنای موازین و مقررات قانونی عنه گردد معترض

باشد، فلذا دعوی  صحیحاً اصدار و انشاء گردیده و تخلفی از قوانین و مقررات در آن مشهود نمی
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق . دارد مطروحه را غیر وارد تشخیص و مردود اعالم می

البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و  ور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیبا حض
 . نماید انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می

 رأی هیأت عمومی
ب ـ با عنایت به . رسد الذکر محرز بنظر می های فوق  الف ـ  تعارض در مدلول دادنامه

 فیمابین مدیرعامل شرکت توسعه صنایع نیروگاهی ایران و مدیرعامل 11/11/1371رخ موافقتنامه مو
 مبنی بر ابقا به کار 30/4/1380 الحاقیه مورخ 4شرکت تعمیر تجهیزات نیروگاهی کرج ـ ویژه بند 

 قانون کار مشعر 12افرادی که کار آنان در کارگاه کماکان استمرار دارد و نظر به حکم مقرر در ماده 
ر مسئولیت کارفرمای جدید به انجام کلیه تعهدات کارفرمای قبلی در قبال کارگران مشمول قانون ب

 شعبه دوازدهم دیوان در حدی که مبین این معنی است، 30/5/1386 مورخ 797کار، دادنامه شماره 
دالت  قانون دیوان ع43 و ماده 19 ماده 2این رأی به استناد بند . باشد صحیح و موافق قانون می

 .االتباع است  برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه الزم1385اداری مصوب 
  

    14/4/1388 مورخ 18740نقل از روزنامۀ رسمی شمارۀ                                                  
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بیمه ایام  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص پرداخت حق 281رأی شماره  -10
    خدمت

           31/3/1388: تاریخ
           281: شماره دادنامه
 88/227: کالسه پرونده
 .هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: مرجع رسیدگی

 .آقای احمد کرمی: شاکی
 . دیوان عدالت اداری21 و 12اعالم تعارض آراء صادره از شعب : موضوع شکایت و خواسته

موضوع شکایت 87/1295دوازدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه الف ـ شعبه : مقدمه
آقای احمد کرمی به طرفیت سازمان صنایع و معادن استان تهران به خواسته واریز یکسال و نیم حق 

 چنین رأی صادر نموده است، نظر به 29/11/1387 مورخ 1935بیمه معوقه به شرح دادنامه شماره 
 در سمت نگهبان در این 1/1/1365 تا 10/7/1363است، شاکی از تاریخ اینکه خوانده اعالم کرده 

سازمان بکار اشتغال داشته و با توجه به اینکه سازمان صنایع و معادن استان تهران یک سازمان 
دولتی بوده و قرارداد ایشان به صورت خرید خدمت بوده است در قوانین و مقررات استخدام کشوری 

سازمان در بیمه نمودن افرادی که به صورت قرارداد خرید خدمت بکار اشتغال هیچگونه تکلیفی برای 
با توجه به دفاعیات اداره خوانده شکایت نامبرده غیر وارد تشخیص و . بینی نگردیده بود اند، پیش داشته

 ب ـ شعبه دوازدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه. نماید علیهذا حکم به رد آن صادر و اعالم می
ـ 2ـ سازمان صنایع و معادن استان تهران 1 موضوع شکایت آقای رضا مرندی به طرفیت 87/1408

 ماه حق بیمه معوقه به شرح دادنامه شماره 4 سال و 5سازمان تأمین اجتماعی تهران به خواسته واریز 
ستان  چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه وزارت صنایع و معادن ا26/12/1387 مورخ 2110

 مورخ 2324تهران به عنوان یکی از طرفهای شکایت در الیحه دفاعیه خود که به شماره 
 و از تاریخ 24/12/1362 لغایت 28/8/1361 به ثبت رسیده به اشتغال شاکی از تاریخ 15/11/1387
 قانون تأمین اجتماعی مکلف 36است و کارفرما طبق ماده   اذعان نموده1/1/1365 لغایت 25/6/1363

باشد و با عنایت به مستندات منضم به دادخواست از جمله تصاویر  به پرداخت حق بیمه کارگر می
 ماه حق بیمه معوقه ثابت تشخیص و حکم به الزام اداره کل 9قرارداد همکاری واریز سه سال و 
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 و صنایع و معادن استان تهران به تادیه حق بیمه معوقه وفق ضوابط مربوطه به شرح مندرج در رأی
ج ـ شعبه بیست و یکم در . گردد الزام سازمان تأمین اجتماعی به پذیرش آن صادر و اعالم می

 موضوع شکایت آقای اسماعیل کاشانی به طرفیت اداره کل 83/1244رسیدگی به پرونده کالسه
  مورخ687صنایع استان تهران به خواسته واریز یکسال و نیم حق بیمه معوقه به شرح دادنامه شماره 

 چنین رأی صادر نموده است، با عنایت به دفاعیات غیـرموثر اداره خوانده به شـرح الیحه 24/5/1384
 نظر به اینکه اشتغال و همکاری مشارالیه با اداره طرف 20/8/1383 مـورخ 2689شده به شماره  ثبت

حق بیمه کارگر  قانون تأمین اجتماعی مکلف به پرداخت 36باشد، کارفرما طبق ماده  شکایت محرز می
باشد و با عنایت به مستندات منضم به دادخواست تقدیمی از جمله تصاویر قرارداد همکاری و مفاد  می

آن که داللت بر ضرورت پرداخت حق بیمه دارد، شکایت شاکی را به کیفیت مطروحه ثابت تشخیص 
 ضوابط مربوطه صادر و و حکم به الزام اداره کل صنایع استان تهران به تادیه حق بیمه معوقه وفق

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان . دارد اعالم می
البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی  علی

 .نماید مبادرت بـه صدور رأی می
 

 رأی هیأت عمومی

ب ـ محتویات . رسد الذکر محرز بنظر می های فوق رض در مدلول دادنامهالف ـ تعا
کل صنایع  الذکر داللت بر این دارد که شاکیان با تنظیم قرار خرید خدمت در اداره فوق های پرونده

 قانون کار به لحاظ عدم 188اند و به حکم ماده کار شده استان تهران به خدمت منصوب و مشغول به
 قانون 148اند و کارفرمای آنان طبق ماده ات استخدامی خاص، مشمول قانون کار بودهتبعیت از مقرر

خدمت آنان و سازمان تأمین اجتماعی  بیمه ایام کردن شاکیان و پرداخت حق مزبور مکلف به بیمه
 شعبه بیست 24/5/1384 مورخ 687بنابراین دادنامه شماره . اند موظف به پذیرش حق بیمه مزبور بوده

 شعبه دوازدهم که متضمن این معنی است، صحیح 26/12/1387 مورخ 2110م و دادنامه شماره و یک
 قانون دیوان عدالت 43 و ماده 19 ماده 2این رأی به استناد بند . و موافق قانون تشخیص داده میشود

 .استاالتباع   برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه الزم1385اداری مصوب 
    14/4/1388 مورخ 18740نقل از روزنامۀ رسمی شمارۀ                                                  
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 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال دستورالعمل شماره 282 رأی شماره -11
  اداره کل درآمد سازمان تأمین اجتماعی11/11/1384 مورخ 10155

       
      31/3/1388: تاریخ دادنامه
       282: شماره دادنامه
 87/227: کالسه پرونده
 .هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: مرجع رسیدگی

  .  دانشگاه صنعتی اصفهان: شاکی
 اداره کل 11/11/1384 مورخ 10155ابطال دستورالعمل شماره : موضوع شکایت و خواسته

 .درآمد سازمان تأمین اجتماعی
ح دادخواست تقدیمی اعالم داشته است، بر اساس رأی شعبه هفتم شاکی به شر: مقدمه

تجدیدنظر دیوان عدالت اداری دانشگاه صنعتی اصفهان و سازمان تأمین اجتماعی مکلف به پرداخت و 
 الی 1/4/1362احتساب حق بیمه سنوات خدمتی خانم فهمیه احمدی دارانی در فاصله زمانی 

نعتی اصفهان از آنجا که نامبرده را جمعی مدارس غیرانتفاعی دانشگاه ص. اند  گردیده29/12/1372
نمود، ولی   قانون تأمین اجتماعی برای وی حق بیمه پرداخت نمی29دانسته طبق ماده  دانشگاه می

دانشگاه با تمکین به رأی صادره دیوان آمادگی خود را برای پرداخت حق بیمه موصوف اعالم داشته 
ماعی بر خالف قوانین موضوعه کشور و قانون تأمین اجتماعی و تنها بر اما سازمان تأمین اجت. است

 اداره کل درآمد حق بیمه سازمان تأمین 11/11/1384 مورخ 10155اساس دستور اداری شماره 
اجتماعی، ماخذ محاسبه میزان پرداخت حق بیمه خانم احمدی را بر اساس نرخ روز آخرین لیست 

 محاسبه نموده است، در صورتی که براساس ماده 1385یر ماه سال حقوق و دستمزد مشارالیها در ت
لذا با توجه به مراتب . باشد  قانون تأمین اجتماعی ماخذ محاسبه حق بیمه، حقوق زمان اشتغال می28

باشد و  فوق نظر به اینکه تعیین ماخذ پرداخت حق بیمه به نرخ روز منوط به اذن صریح قانون می
 امور درآمد بیمه سازمان تأمین اجتماعی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات دستور اداری اداره کل

 28بایست براساس مفاد مندرج در ماده آن سازمان بوده است و ماخذ محاسبه حق بیمه شاکیه می
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 مورخ 10155اجتماعی طبق حقوق زمان اشتغال باشد، تقاضای ابطال دستور اداری شماره  قانون تأمین
سرپرست دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به .  را دارد11/11/1384

 قانون تأمین 28ـ ماده1اند،   اعالم داشته6/9/1387 مورخ25876شکایت مذکور طی نامه شماره
 درصد مزد یـا حقوق بیمه شده تعیین نموده که بـا احتساب 20اجتماعی حق بیمه سهم کارفرما را 

درصد مزد و حقوق 30درصد به 3و کمک دولت ) درصد مزد یا حقوق بیمه شده7 (سهم بیمه شده
درصد 3 مجلس شورای اسالمی 1369ضمناً براساس قانون بیمه بیکاری مصوب سال . یابد افزایش می

 36ـ براساس ماده 2.  قانون تأمین اجتماعی افزوده گردیده است28به نرخ حق بیمه موضوع ماده 
کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به «عی مقرر گردیده، قانون تأمین اجتما

باشد و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا سهم بیمه شده را کسر نموده و  سازمان می
در صورتی که کارفرما از کسر حق بیمه سهم بیمه . سهم خود را بر آن افزوده به سازمان تادیه نماید

تاخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم . اری کند، شخصاً مسئول پرداخت آن خواهد بودشده خودد
بیمه شدگانی که : تبصره. پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نخواهد بود

 حق بیمه شود، مکلفند  این قانون تامین می31تمام یا قسمتی از درآمد آنها به ترتیب مذکور در ماده 
سهم خود را برای پرداخت به سازمان به کارفرما تادیه نمایند ولی در هر حال کارفرما مسئول پرداخت 

اجتماعی نیز کارفرما مکلف است، حق بیمه مربوط   قانون تأمین39ـ طبق ماده3. حق بیمه خواهدبود
 صورت مزد یا حقوق بیمه به هر ماه را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به سازمان بپردازد و همچنین

 قانون تأمین اجتماعی در صورتی که کارفرما 40شدگان را به سازمان تسلیم نماید و نیز براساس ماده 
تواند حق بیمه را  الذکر خودداری کند، سازمان می  قانون فوق39از ارسال صورت مزد مذکور در ماده 

راین با توجه به تکلیف قانونی کارفرما مبنی بر بناب. رأساً تعیین و از کارفرما مطالبه و وصول نماید
پرداخت حق بیمه مقرر مربوط به هر ماه حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به سازمان و اینکه در صورت 

 قانون تأمین اجتماعی حاکم بر تعیین حق 40خودداری کارفرما از انجام تکلیف قانونی مذکور، ماده 
تواند حق بیمه موصوف را رأساً تعیین و از کارفرما  ه یاد شده میبیمه بوده و سازمان در اجرای ماد

 و به منظور تعیین حق بیمه مقرر در ماده 40بدین توضیح که سازمان در اجرای ماده . وصول نماید
شده را مالک عمل قرار دهد، منتهی از آنجایی  بایست مزد یا حقوق بیمه  قانون تأمین اجتماعی می28
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 را اجرا ننموده و از ارسال صورت مزد و حقوق کارگر خودداری کرده 39قرر در ماده که کارفرما حکم م
بیمه برای سازمان در ایام مورد  است به واسطه مشخص نبودن مزد یا حقوق، عمالً تعیین میزان حق

 که سازمان را مخیر در تعیین 40بر این اساس با اختیار حاصله از ماده . باشد ادعای شاکی میسر نمی
شده در زمان تقاضا اشتغال داشته باشد، مزد  حق بیمه ایام گذشته نموده است، سازمان نیز چنانچه بیمه

دهد در غیر این صورت جهت  یا حقوق مندرج در آخرین لیست ارسالی کارفرما را مالک عمل قرار می
بنابراین . دهد ر میعمل قرا تعیین مزد یا حقوق کارگر، میانگین حداقل و حداکثر مزد یا حقوق را مالک

 قانون تأمین اجتماعی و منطبق با قانون و در 40گردد ترتیب مزبور دقیقاً در اجرای ماده  مالحظه می
ـ براساس قانون و مقررات تأمین اجتماعی سازمان مکلف 4. باشد جهت حفظ حقوق بیمه شده می

از زمان استحقاق و بدون وقفه شدگان مشمول قانون مزبور  است تعهدات قانونی خود را نسبت به بیمه
گردد مگر اینکه  لذا این امر میسر نمی. تواند از انجام این امر استنکاف نماید انجام دهد و نمی

کارفرمایان نیز وفق قانون و مقررات جاری و در موعد مقرر نسبت به ارائه لیست حقوق یا مزد و 
 مزبور قانونگذار را بر آن داشته تا در این قبیل لذا رعایت منافع و مصالح. پرداخت حق بیمه اقدام نماید

 قانون تأمین اجتماعی به اختیار 40موارد اختیار تعیین میزان حق بیمه و نحوه وصول آن را در ماده 
بدین ترتیب اقدام سازمان در تعیین مبنای محاسبه حق بیمه . سازمان تأمین اجتماعی واگذار نماید

باشد و از این حیث ایرادی به اقدام سازمان در صدور نامه مورد  اری میدقیقاً وفق قوانین و مقررات ج
عنه اساساً قابل طرح در هیأت عمومی دیوان  باشد، هر چند موضوع نامه معترض اعتراض متصور نمی

بنابه مراتب فوق رد شکایت . باشد عدالت اداری نبوده و از این حیث نیز دعوی خواهان قابل رد می
هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان . عا استشاکی مورد استد

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

 رأی هیأت عمومی
 مبنای احتساب حق 1355ل سال  قانون تأمین اجتماعی از او28به موجب تبصره یک ماده 

 قانون 36بیمه کارفرما بیست درصد حقوق یا مزد ماهانه بیمه شده تعیین گردیده و حکم مقرر در ماده 
تأمین اجتماعی نیز موید مسئولیت کارفرما در پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان 
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شخص بیمه شده است، بنابراین مطالبه حق تأمین اجتماعی در هنگام پرداخت حقوق و مزایای ماهانه 
بیمه معوقه به نسبت میانگین حداقل و حداکثر دستمزد مشمول کسر حق بیمه سال پرداخت به شرح 

الذکر و خارج   سازمان تأمین اجتماعی خالف مقررات فوق11/11/1384 مورخ 10155بخشنامه شماره 
شود و بخشنامه مزبور مستنداً به قسمت  ه میاز حدود اختیارات سازمان  تأمین اجتماعی تشخیص داد

 قانون 42 و ماده 19 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و ماده یک و بند یک ماده 170دوم اصل 
 .شود  ابطال می1385دیوان عدالت اداری مصوبه 

 
    14/4/1388خ  مور18740نقل از روزنامۀ رسمی شمارۀ                                                  
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برنامه آموزش و صدور پروانه مهارت فنی « نامه موضوع  تصویب) 5(اصالح بند  -1
 »کارگران ساختمانی

       
 وزارت کار و امور اجتماعی ـ وزارت مسکن و شهرسازی 

 جمهور ریزی و نظارت راهبردی رییس معاونت برنامه
 20/2/1388 مورخ 15751 بنا به پیشنهاد شماره 27/3/1388لسه مورخ هیئت وزیران در ج

وزارت کار و امور اجتماعی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسالمی 
 :ایران تصویب نمود

برنامه «  ، موضوع 22/12/1387ک مورخ 42083ت/241874نامه شماره  تصویب) 5(بند 
 :شود به شرح زیر اصالح می» مهارت فنی کارگران ساختمانیآموزش و صدور پروانه 

های صنفی مربوط و  ای استانها موظفند با همکاری انجمن  ـ سازمان آموزش فنی و حرفه5
نهادهای مدنی از قبیل سازمان نظام مهندسی ساختمان استانها، نسبت به شناسایی و معرفی کارگران 

 مربوط به اعطای پروانه مهارت فنی از طریق واحدهای های آموزشی ساختمان جهت گذراندن دوره
 .مرتبط با استفاده از خدمات بخش غیردولتی اقدام نمایند

    4/4/1388 مورخ 18732نقل از روزنامۀ رسمی شمارۀ                                                  

 
 هـ42721ت/ 69600 کل کشورشماره1388ضوابط اجرایی بودجه سال ) 10(اصالح بند  -2

       
 وزارت بازرگانی

 12/2/1388 مورخ 3974/1 بنا به پیشنهاد شماره 27/3/1388هیئت وزیران در جلسه مورخ 
وزارت بازرگانی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران تصویب 

 :نمود
 1/2/1388هـ مورخ 42379ت/19032نامه شماره  به تصویب) 10( متن زیر به عنوان بند 

نامه یادشده  تصویب) 10(الحاق و شماره بند »  کل کشور1388ضوابط اجرایی بودجه سال « موضوع 
 :شود اصالح می) 11(به شماره 
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نامه نظام ملی   براساس آیین1388ـ کلیه دستگاههای دولتی مکلفند از ابتدای سال ) 10(بند 
خریدهای بزرگ و متوسط خود را با ترتیب ) ایران کد(دمات بندی و خدمات شناسه کاال و خ طبقه

مسئولیت . انجام دهند) ایران کد(های وزارت بازرگانی با قید شناسه ملی کاال  زمان مندرج در اطالعیه
های  ها و سازمان حساب و مدیرمالی دستگاه اجرای این بند به عهده باالترین مقام اجرایی و ذی

  .ربط است ذی
     4/4/1388 مورخ 18732نامۀ رسمی شمارۀ نقل از روز

  
نامه درخصوص تبدیل روستای نوجین از توابع بخش مرکزی شهرستان فراشبند  تصویب -3

 در استان فارس به شهر 

 مورخ 63077/42/4/1 بنا به پیشنهاد شماره 31/3/1388هیئت وزیران در جلسه مورخ 
ن تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ قانو) 13( وزارت کشور و به استناد ماده 18/5/1384

 :ـ تصویب نمود1362مصوب
روستای نوجین از توابع بخش مرکزی شهرستان فراشبند در استان فارس به شهر تبدیل و به 

 .شود عنوان شهر نوجین شناخته می
    10/4/1388 مورخ 18737نقل از روزنامۀ رسمی شمارۀ                                                  

  
د یک ماهه برای دارندگان یدانامه در خصوص برقراری مقررات لغو رو تصویب -4
 جیبوتی های سیاسی و خدمت بین دولت جمهوری اسالمی ایران و دولت جمهوری گذرنامه

   مورخ563/200/730ـ368110/3پیشنهاد شماره   بنابه3/4/1388وزیران در جلسه مورخ هیئت
 کل کشور 1343قانون بودجه اصالحی سال) 43( و به استناد تبصره وزارت امورخارجه3/3/1388 

 :تصویب نمود
های سیاسی و خدمت بین دولت  برقراری مقررات لغو روادید یک ماهه برای دارندگان گذرنامه

 .جمهوری اسالمی ایران و دولت جمهوری جیبوتی به شرط عمل متقابل مجاز است
    10/4/1388 مورخ 18737نقل از روزنامۀ رسمی شمارۀ                                                  
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د یک ماهه برای دارندگان ادینامه در خصوص برقراری مقررات لغو رو تصویب -5
 های سیاسی و خدمت بین دولت جمهوری اسالمی ایران و دولت جمهوری کنیا  گذرنامه

 563/200/730ـ368104/3شمارهپیشنهاد   بنا به3/4/1388وزیران در جلسه مورخ   هیئت
 کل 1343قانون بودجه اصالحی سال ) 43( وزارت امورخارجه و به استناد تبصره3/3/1388مورخ

 :کشور تصویب نمود
های سیاسی و خدمت بین دولت  برقراری مقررات لغو روادید یک ماهه برای دارندگان گذرنامه

  . متقابل مجاز استجمهوری اسالمی ایران و دولت جمهوری کنیا به شرط عمل
    10/4/1388 مورخ 18737نقل از روزنامۀ رسمی شمارۀ                                                  

  
نامه درخصوص تبدیل روستای دهرم مرکز بخش دهرم از توابع شهرستان  تصویب -6

 فراشبند در استان فارس به شهر 

 مورخ 174420/42/4/1ه پیشنهاد شماره  بنا ب31/3/1388 هیئت وزیران در جلسه مورخ 
قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ ) 31( وزارت کشور و به استناد ماده 11/12/1387

 :ـ تصویب نمود1362مصوب

روستای دهرم مرکز بخش دهرم از توابع شهرستان فراشبند در استان فارس به شهر تبدیل و به 
 .شود عنوان شهر دهرم شناخته می

    10/4/1388 مورخ 18737نقل از روزنامۀ رسمی شمارۀ                                                  
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نامه درخصوص تعیین سود بازرگانی برای برنج وارداتی توسط مرزنشینان  تصویب -7
   1و تعاونیهای آنها

 15/1/1388 مورخ 550/020 بنا به پیشنهاد شماره 31/3/1388هیئت وزیران در جلسه مورخ 
 :ـ تصویب نمود1372قانون مقررات صادرات و واردات ـ مصوب) 4(وزارت بازرگانی و به استناد ماده 

تعرفه به ازای هر کیلوگرم یک هزار و پانصد ) 1006(ـ سود بازرگانی برنج مشمول ردیف 1
 .شود ریال تعیین می) 1500(

اونیهای آنها، براساس سهمیه ـ سود بازرگانی برای برنج وارداتی توسط مرزنشینان و تع2
 .باشد ریال می)800(ـ هشتصد1384مرزی ـ مصوب ساماندهی مبادالت شده، موضوع قانون تعیین

هـ مورخ 38809ت/187369های شماره  نامه نامه جایگزین تصویب ـ این تصویب3
  .گردد  می17/11/1386ک مورخ 581ت/187378 و شماره 17/11/1386

    10/4/1388 مورخ 18737نقل از روزنامۀ رسمی شمارۀ                                                  
  
تصویب نامه در خصوص تعیین میزان تخفیف سود بازرگانی ورود کاال از بنادر استان  -8
 بوشهر

 وزارت جهاد – وزارت صنایع و معادن – وزارت امور اقتصادی و دارایی –وزارت بازرگانی 
  کشاورزی

ماده » ب« بنا به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد بند 6/3/1388ن در جلسه مورخ هیئت وزیرا
  : تصویب نمود– 1350 مصوب –قانون امور گمرکی ) 2(

  .گرددتعیین می%) 20(میزان تخفیف سود بازرگانی ورود کاال از بنادر استان بوشهر بیست درصد 
    17/4/1388 مورخ 18742نقل از روزنامۀ رسمی شمارۀ                                                  

 
  اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح  -9

                                                 
  . مالحظه شود145 اصالحیه مندرج در صفحه -  1
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  وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح 
 مورخ 20/134/117/24205 بنا به پیشنهاد شماره 30/1/1388هیئت وزیران در جلسه مورخ 

 فرماندهی 14/8/1381و به استناد مجوز مورخ  وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح 30/2/1387
 :معظم کل قوا، اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح را به شرح زیر تصویب نمود

  
  اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح

  اول ـ کلیاتفصل 
امه سوم قانون برن) 174(سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح که در اجرای ماده ـ 1ماده

ـ از ادغام سازمان بیمه 1379توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران ـ مصوب 
و بازنشستگی ارتش جمهوری اسالمی ایران و سازمان بیمه و بازنشستگی سپاه پاسداران انقالب 

انی اسالمی و بیمه و بازنشستگی نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران و سازمان خدمات درم
  .کند نیروهای مسلح ایجاد گردیده است براساس مفاد این اساسنامه فعالیت می

  :روند  در این اساسنامه اصطالحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میـ2ماده
  ستاد کل نیروهای مسلح: الف ـ ستاد کل

  وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح: ب ـ وزارت
  تماعی نیروهای مسلحسازمان تأمین اج: ج ـ سازمان

  شورای عالی تأمین اجتماعی نیروهای مسلح: د ـ شورای عالی
  نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران:  ـ نیروهای مسلح  هـ

 سازمان دارای شخصیت حقوقی و استقالل مالی و اداری بوده و وابسته به وزارت دفاع ـ3ماده
ی فرماندهی معظم کل قوا و طبق این اساسنامه و و پشتیبانی نیروهای مسلح و بر اساس تدابیر ابالغ

  .شود های مذکور در آن اداره می نامه آیین
  .باشد  سـازمان و واحدهای تابع، تابع ضوابط و مقررات عمومی نیروهای مسلح میتبصره ـ

 شرکتـها و واحدهایی از وزارت دفاع و پشتیبانی نـیروهای مسلح که فـعالیت آنها در ـ4ماده        
استای اهداف سـازمان است به پیشنـهاد وزیر دفاع و پشتـیبانی نیروهای مسلح و تصویب شورای ر
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. شوند عالی به شرکتها و واحدهای زیرمجموعه سازمان با رعایـت قوانین و مقـررات مربوط ملحق می
 همچـنین در صورت ضرورت و در قالب قوانین و مقررات مربوط، شرکتها و مؤسسات جدید بنا به

  .گردند تصویب شورای عالی ایجاد می
ارتش جمهوری ( مشمولین خدمات سازمان عبارتند از کارکنان نیروهای مسلح  ـ5ماده

اسالمی ایران، سپاه پاسداران انقالب اسالمی، نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران و وزارت دفاع و 
ا اعم از پایور، پیمانی، وظیفه، بسیجی و سازمانهای تابعه و وابسته به آنه) پشتیبانی نیروهای مسلح

  .بگیران بگیران و عائله تحت تکفل آنها و مستمری ویژه و نیز بازنشستگان، وظیفه
سازمان مجاز است .  مدت فعالیت سازمان نامحدود و مرکز اصلی آن در تهران است ـ6ماده

  .در تهران و سایر مناطق کشور شعبه یا نمایندگی ایجاد نماید
  

  : ـ موضوع فعالیتفصل دوم
 سازمان با رعایت مقررات این اساسنامه و سایر قوانین و مقررات مربوط، وظیفه  ـ7ماده

های خود  ریزی، اجرا، پشتیبانی، نظارت و کنترل فعالیت زیرمجموعه هدایت متمرکز، هماهنگی، برنامه
رات زیر را بر عهده خواهد را برعهده دارد و در چارچوب تدابیر فرماندهی معظم کل قوا وظایف و اختیا

  :داشت
تأمین نیازهای اساسی و رفاهی مشمولین خدمات سازمان در (الف ـ تأمین خدمات اجتماعی 

  )موارد محوله به سازمان با توجه به بند یکم اصل چهل و سوم قانون جمهوری اسالمی ایران اساسی
ی مسلح در چارچوب قوانین و ای و خدمات درمانی مربوط به نیروها ب ـ انجام کلیه امور بیمه

  .مقررات مربوط
بگیران در چارچوب اهداف  بگیران و مستمری ج ـ انجام امور مربوط به بازنشستگان، وظیفه

  .مندرج در این اساسنامه
د ـ استفاده از ظرفیت و توان درمانی و خدمات کشور بر اساس طرحهای مصوب نیروهای 

  .مسلح
برداری از وجوه و ذخایر سازمان  گذاری و بهره بازرگانی و سرمایههـ ـ انجام فعالیتهای اقتصادی، 

  .و صندوقهای تابعه
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  .ای در چارچوب اساسنامه سازمان و ـ انجام فعالیتهای حمایتی، امدادی و مشاوره
آوری کلیه کسورات قانونی اعم از سهم بیمه شده و سهم دولت و اعتبارات و درآمدهای  ز ـ جمع

برداری از آنها در  با رعایت سهم هر صندوق و بهره) فعالیت اقتصادی(ری گذا حاصل از سرمایه
  .چارچوب قوانین و مقررات مربوط

ح ـ حمایت و پشتیبانی از کانونهای بازنشستگی نیروهای مسلح در چارچوب اهداف این 
  .اساسنامه

  .آنهای اداری، مالی و تشکیالتی سازمان از محل درآمدهای   ط ـ انجام هزینه       
 فعالیتهای اجرایی مندرج در این ماده از طریق سازمان و شرکتهای زیرمجموعه انجام تبصره ـ

  .پذیرد می
گذاری سازمان صورت   کلیه فعالیتهای اقتصادی سازمان از طریق شرکت سرمایه ـ8ماده        
 ایران، ارتش جمهوری اسالمی(سازمان موظف است حساب صندوقهای بازنشستگی و بیمه . گیرد می

  .را جداگانه نگهداری نماید) سپاه پاسداران انقالب اسالمی و نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران
تواند اعضاء بسیج سپاه پاسداران انقالب اسالمی و عائله تحت تکفل آنها   سازمان میـ9ماده

حت پوشـش بیمه را با تعیین اولویت خصوصاً اولویت سابقه حضور در جبهه و عضویت فعال چنانچه ت
ای که به پیشنهاد شورای عالی و به  نامه دیگری نباشند با دریافت حق بیمه مناسب به موجب آیین

  .تصویب هیئت وزیران خواهد رسید تحت پوشش بیمه درمان قرار دهد
تواند فرزندان کارکنان شاغل و بازنشسته نیروهای مسلح را که از کفالت  سازمان میـ 10ماده

باشند چنانچه تحت پوشش بیمه دیگری نباشند با  شوند و یا در کفالت نمی خارج میسرپرست خود 
  دریافت

  .حق سرانه کامل و بدون کمک سازمان تحت پوشش خدمات بیمه درمانی قرار دهد
  

  :فصل سوم ـ ارکان سازمان
  : ارکان سازمان به شرح زیر استـ11ماده

          الف ـ شورای عالی
  ب ـ هیئت مدیره
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  دیرعاملج ـ م
  )حسابرس(ج ـ بازرس 

  :شود  شورای عالی از اعضای زیر تشکیل میـ12ماده
  )رییس شورا(ـ وزیر دفاع و پشتیبانی و نیروهای مسلح 1
  ـ رییس ستاد کل نیروهای مسلح یا معاون وی2
   ـ فرمانده کل ارتش جمهوری اسالمی ایران یا معاون وی3
  می یا معاون ویـ فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسال4
   ـ فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران یا جانشین وی5
   ـ وزیر دفاع و تأمین اجتماعی6
  ـ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی7
   ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی8
  جمهور ـ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس9

  جمهور ی رییسریزی و نظارت راهبرد ـ معاون برنامه10
  )دبیر شورا(ـ مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح 11

 جلسات شورای عالی با حضور حداقل هفت نفر رسمیت یافته و مصوبات آن با بیش ـ13ماده
  .از نصف آرای اعضای شورای عالی معتبر خواهد بود

 در موارد ضروری گردد و  جلسات عادی شورای عالی سالیانه دو بار تشکیل میـ14ماده
مدیره یا  العاده توسط رییس شورا و بنا به درخواست هر یک از اعضای شورا و هیئت صورت فوق به

  .بازرس قانونی با تصویب رییس شورا تشکیل خواهد شد
  :عالی به شرح زیر است  وظایف و اختیارات شورایـ15ماده

ای وابسته در چارچوب تدابیر و ها و راهبردهای کلی سازمان و واحده مشی  الف ـ تصویب خط
  .سیاستهای ابالغی فرماندهی معظم کل قوا و اساسنامه سازمان

گذاریها و دریافت  سرمایه ب ـ بررسی و تصویب ضوابط کلی نحوه مدیریت وجوه، ذخایر و
  .ها با رعایت مقررات این اساسنامه تسهیالت، اعتبارات، تضمین

  .مانج ـ تصویب برنامه و بودجه ساالنه ساز
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ها برابر قوانین و  نامه مالی، معامالتی برای سازمان و زیرمجموعه دـ بررسی و تصویب آیین
  .مقررات

  .وِـ رسیدگی و تصویب صورتهای مالی و گزارش عملکرد سازمان
  . ـ پیشنهاد اصالح اساسنامه سازمان جهت سیر مراحل تصویب ه

 و تصویب اساسنامه آنها با رعایت  وعهزـ تصویب ایجاد یا انحالل شرکتها یا موسسات زیرمجم
  .قوانین و مقررات مربوط

الوصول سازمان و صلح و سازش و  ح ـ اتخاذ تصمیم نسبت به مطالبات الوصول و مشکوک
  .ارجاع امر به داوری در چارچوب قوانین و مقررات مربوط

اد رییس شورا بنا به پیشنه) حسابرس(مدیره، مدیرعامل، بازرس  ط ـ نصب و عزل اعضای هیئت
  .و تعیین میزان حقوق و مزایای آنها با رعایت قوانین و مقررات مربوط

مدیره در چارچوب  ی ـ اتخاذ تصمیم درخصوص سایر پیشنهادهای ارایه شده از سوی هیئت
  .مقررات مندرج در این اساسنامه

  .ک ـ تعیین نوع و میزان خدمات برای مشمولین
خدمات قابل ارایه به کارکنان قراردادی، پیمانی، وظیفه و ل ـ تعیین نحوه و میزان و نوع 

  .بسیجیان
  .عالی تفویض نماید تواند برخی از اختیارات خود را به رییس شورای عالی می  شورایتبصره ـ       
. شود البدل تشکیل می مدیره سازمان از پنج نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی  هیئتـ 16ماده       

یره که باید به صورت موظف و تمام وقت در سازمان اشتغال داشته باشند از بین مد اعضای هیئت
مدیران یا کارشناسان مجرب و بصیر در امور بیمه، بازنشستگی، درمان، بازرگانی، اقتصادی، مالی، 

شوند و انتخاب  مدیریتی و حقوقی که دارای تحصیالت عالی باشند برای مدت چهار سال انتخاب می
  . بالمانع استمجدد آنها

پیشنهاد  مدیره سازمان نیز باشد که بنا به تواند رییس هیئت  مدیرعامل سازمان میتبصره ـ
  .شود عالی و تصویب شورای یادشده منصوب می رییس شورای
  .عالی خواهدبود شورای مدیره برعهده رییس  صدور احکام اعضای هیئتـ2تبصره
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ش هیچ سمت دیگری در سایر شرکتها را مدیره سازمان حق پذیر  اعضای هیئتـ3تبصره
  .ندارند

مدیره تشکیل  مدیره هر ماه حداقل یک بار با دعوت رییس هیئت  جلسات هیئتـ17ماده
  .شود می

یابد و تصمیمات آن با رأی  مدیره با حضور اکثریت اعضا رسمیت می  جلسات هیئتـ1تبصره
   .شود االجرا می موافق سه نفر از حاضران الزم

مدیره و یا چهار جلسه  در صورت فوت، استعفا یا عزل هر یک از اعضای هیئت ـ2تبصره
مدیره برای باقیمانده مدت چهار سال  البدل به انتخاب رییس هیئت غیبت متوالی، یکی از دو عضو علی

  .وظایف عضو اصلی را انجام خواهد داد
  :مدیره به شرح زیر است  وظایف و اختیارات هیئتـ18ماده

  .عالی و نظارت بر حسن اجرای آنها صمیمات و مصوبات شورایـ اجرای ت1
هایی که  نامه ها، پیشنهادها، گزارشها، مقررات و آیین ها، برنامه ـ بررسی، تایید یا تدوین طرح2

          .عالی ارایه شود باید برای تصویب به شورای
زنامه، حساب عملکرد و ـ بررسی و تنظیم برنامه، بودجه، صورت دارایی و دیون و همچنین ترا3

  .عالی سود و زیان سازمان و صورتهای مالی تلفیقی جهت ارایه به بازرس و شورای 
  .ـ بررسی و تأیید ساختار شرکتهای زیرمجموعه جهت سیر مراحل تصویب4
 ـ بررسی و تأیید پیشنهاد مدیرعامل در خصوص تشکیالت تفصیلی سازمان در چارچوب 5

  .یر مراحل تصویبسیاستهای کلی مصوب جهت س
 ـ تصویب اخذ و اعطای تسهیالت و اعتبارات و ارایه تضمین به طرفهای داخلی و خارجی 6

  .بابت فعالیت شرکتهای زیرمجموعه با رعایت قوانین و مقررات مربوط
   .عالی ـ تصویب کلیه دستورالعملها و ضوابط مورد نیاز برای اجرای مصوبات شورای7
  .ربط عالی جهت ارایه به مراجع ذی اهش سرمایه سازمان به شورای ـ پیشنهاد افزایش یا ک8

اقتصادی و بازرگانی یا  پذیری و فعالیتهای گذاری و سرمایه ـ بررسی و تصویب سرمایه9        
مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی در حدود اساسنامه و ضوابط و اختیارات تعیین 

  .رعایت سایر مواد این اساسنامهعالی با  شده از سوی شورای
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  .های زیرمجموعه ـ پیشنهاد تصویب و اصالح اساسنامه شرکت10
تواند برخـی از اختـیارات خود را با مسئـولیت خـود  مدیره به اتفـاق آراء می  هیـئت ـ1تبصره 

  .باشد مدیره نمی ایـن واگـذاری رافـع مسئـولیت هیئت. به مدیرعامل تفویـض نماید
عالی و مفاد این اساسنامه برای انجام  مدیره با رعایت مصوبات شورای   هیئتـ2تبصره

باشد و اتخاذ تصمیم درخصوص  اقداماتی که موجب پیشبرد فعالیتهای سازمان و تامین اهداف آن می
  .باشد عالی قرار نگرفته است، دارای اختیارات کامل می آنها صراحتاً جزء وظایف شورای

یف، اختیارات و مسئولیتهای مجامع عمومی شرکتها و موسسات  اعمال وظاـ19ماده
  .باشد مدیره سازمان می زیرمجموعه به عهده هیئت

 مدیرعامل سازمان باالترین مقام اجرایی و اداری سازمان بوده و مسئول حسن ـ20ماده
 مقامات، جریان کلیه امور و حفظ اموال و دارایی و منافع سازمان و نماینده قانونی آن در مقابل

  .باشد مؤسسات، مراجع رسمی و قضایی و اشخاص حقیقی و حقوقی می
  : وظایف و اختیارات مدیرعامل به شرح زیر استـ21ماده

  .مدیره عالی و هیئت الف ـ اجرای مصوبات شورای
های مالی و عملکرد سازمان به  ب ـ تنظیم و ارایه برنامه و بودجه ساالنه، صورتها و گزارش

  .مدیره برسد و ارایه سایر مواردی که باید به تصویب هیئتعالی  شورای
ج ـ نمایندگی سازمان در کلیه مراجع قانونی و قضایی، تعیین وکیل با حق توکیل به غیر و در 

در چارچوب اختیارات و (مدیره  صورت لزوم ارجاع به داوری و ارایه پیشنهاد صلح و سازش به هیئت
  ).کند  گونه موارد تعیین می  قوانین و مقررات مربوط در اینعالی با رعایت ضوابطی که شورای

ها  نامه ها، بودجه، روشها، تصمیمات و گزارشها، آیین  دـ ارایه پیشنهاد درخصوص طرحها، برنامه       
  .مدیره شود و سایر مواردی که باید برای اتخاذ تصمیم با تصویب تقدیم هیئت

الزحمه  تخصصی اشخاص حقوقی و حقیقی با پرداخت حقای و   ـ استفاده از خدمات مشاوره ه
  .مدیره آنها برابر ضوابط و مقررات مصوب هیئت

های سازمان با رعایت سایر مقررات این اساسنامه  وـ نظارت بر حسن اجرای فعالیت زیرمجموعه
ا قوانین و مانند انجام حسابرسی عملیاتی داخلی، نظارت بر قراردادها و تطبیق کلیه فعالیتهای آنها ب

  .مدیره هیئت های مصوب و ارایه گزارش به مقررات جاری و طرحها و برنامه
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 مدیرعامل سازمان ریاست مجمع عمومی شرکتها و موسسات زیرمجموعه را برعهده تبصره ـ
  .دارد

عالی از میان اشخاص حقیقی و یا  سازمان با تصویب شورای) حسابرس( بازرس ـ22ماده        
  :شود ام وظایف زیر و برای مدت معین انتخاب میحقوقی جهت انج

های آن با مقررات و  الف ـ بررسی ترازنامه و تطبیق عملیات مالی سازمان و زیرمجموعه
  .عالی عالی سازمان و اعالم نظر به شورای مصوبات شورای

عالی حداقل  های وابسته و ارایه گزارش به شورای ب ـ بررسی عملکرد سازمان و زیرمجموعه
  .عالی پانزده روز قبل از تشکیل شورای

ها،  مکلف است هرگونه تخلف از قوانین و مقررات، ابالغیه) حسابرس( بازرس ـ1تبصره
اقدامات بازرس قانونی در اجرای وظایف . عالی را به شورا منعکس نماید ها و مصوبات شورای اساسنامه

  .خود نباید مانع جریان امور سازمان شود
تواند با تصویب رییس شورا جهت انجام وظایف خود از  می) حسابرس( بازرس ـ2تبصره

  .خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی صالحیتدار استفاده نماید
تواند با اطالع مدیرعامل سازمان از کلیه قسمتهای سازمان و  می) حسابرس( بازرس ـ3تبصره

  . و تصویربرداری نمایدبرداری واحدهای وابسته بازرسی نموده و از اسناد و مدارک آنها بهره
و سایر ارکان سازمان مانع بازرسی و نظارت معمول ) حسابرس( بررسیهای بازرس ـ4تبصره

  .های وابسته آن نیست سلسله مراتب وزارت و نیروهای مسلح از سازمان و زیرمجموعه
  

  :فصل چهارم ـ منابع مالی و سایر امور
  : منابع مالی سازمان عبارتند ازـ23ماده

  .ها اعم از سهم دولت و سهم بیمه شده کسور بازنشستگی و حق بیمهالف ـ 
   .ای بیمه پذیری و فعالیتهای گذاریها و سرمایه ب ـ درآمد حاصل از سرمایه
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های دولت، عواید، تسهیالت و اعتباراتی که به موجب قوانین و مقررات مربوط  ج ـ کمک
      .شود بینی می پیش

  .یقی و حقوقی اعم از داخل یا خارج کشورهای اشخاص حق دـ هدایا و کمک
 ـ دیون دولت به سازمان بیمه و بازنشستگی سپاه پاسداران انقالب اسالمی و بیمه و  ه

  .بازنشستگی نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران و سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح
سپاه پاسداران انقالب اسالمی های منتزع شده از سازمان بیمه و بازنشستگی  وـ اموال و دارایی

و بیمه و بازنشستگی نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران و سازمان خدمات درمانی نیروهای 
  .مسلح

  .گیرد زـ سایر منابعی که حسب مورد در اختیار سازمان قرار می
 عمالً  و بعد از آن14/8/1381 کلیه داراییها و اموال منقول و غیرمنقولی که تا تاریخ ـ24ماده

ارتش، سپاه پاسداران و (در اختیار یا مورد استفاده سازمانهای بیمه و بازنشستگی نیروهای مسلح 
باشد و یا از محل منابع  و سازمان تأمین خدمات درمانی نیروهای مسلح بوده و می) نیروی انتظامی

ل از تاریخ ابالغ گذاری گردیده است با حفظ حسابهای مربوط ظرف یکسا آنها خریداری و یا سرمایه
  .گیرد این اساسنامه به حساب سرمایه سازمان اضافه و در اختیار سازمان قرار می

 ثبت و تقویم داراییها و اموال و محاسبه مطالبات و دیون سازمانها و صندوقهای ـ1تبصره
بیمه و بازنشستگی و سازمان تامین خدمات درمانی نیروهای مسلح ظرف یک سال از تاریخ ابالغ 

تا انجام عملیات . گیرد عالی انجام می صالح با انتخاب رییس شورای اساسنامه به وسیله کارشناسان ذی
  .یادشده ارقام مندرج در دفاتر آنها مالک عمل خواهدبود

 وجوه، اموال و ذخایر و داراییهای سازمان و صندوقها در حکم اموال عمومی بوده و ـ2تبصره
هرگونه تصرف در اموال . ه نسلهای جامعه تحت پوشش استمالکیت آن مشاع و متعلق به هم

  .سازمان در چارچوب قوانین و مقررات مربوط و این اساسنامه خواهدبود
تواند اعانات، هدایا و کمکها از قبیل وجوه نقد، سهام شرکتها، اموال   سازمان میـ3تبصره

  .های وابسته واگذار نماید وعهمنقول و غیرمنقول و غیره را پذیرش نموده و به هر یک از زیرمجم
ارتش (صندوقهای بیمه   سرمایه هر یک از سازمانها و صندوقهای بازنشستگی وـ4تبصره

) جمهوری اسالمی ایران، سپاه پاسداران انقالب اسالمی و نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران
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 آنها، با حفظ حساب و در گذاری و افزایش ارزش متعلق به همان صندوق بوده لکن برای امور سرمایه
  .گیرد گذاری قرار می عالی در اختیار شرکت سرمایه چارچوب ضوابط مصوب شورای

استخدام   پرداخت حقوق و مزایای کارکنانی که از زمان تصویب این اساسنامه به ـ5تبصره
  .آیند، پس از دریافت کسورات قانونی به عهده سازمان است نیروهای مسلح در می

لیه اسناد و اوراق مالی تعهدآور و قراردادهای سازمان با امضاء مدیرعامل سازمان و  کـ25ماده
های سازمان نیز مطابق مفاد اساسنامه  مدیره معتبر خواهد بود و در زیرمجموعه یکی از اعضای هیئت

  .شود مربوط اقدام می
ردی که مجازند با حفظ مسئولیت در موا) 25( صاحبان امضای مذکور در ماده تبصره ـ

  .ربط تفویض نمایند نماید بخشی از اختیارات خود را به مسئولین ذی مدیره تعیین می هیئت
 سال مالی سازمان از اول فروردین هر سال آغاز و در پایان اسفند همان سال خاتمه ـ26ماده

 حداکثر شود و ترازنامه و گزارش مالی سازمان حسابهای مالی سازمان در موعد مقرر بسته می. یابد می
  .گردد عالی ارایه می تا پایان تیرماه سال بعد تنظیم و برای تصویب به شورای

   .باشد  تاریخ شروع اولین سال مالی سازمان از زمان ابالغ اساسنامه میتبصره ـ
  .گردد  کلیه مقررات مغایر با این اساسنامه لغو میـ27ماده

    22/4/1388 مورخ 18746نقل از روزنامۀ رسمی شمارۀ                                                  
  

  تصویب نامه در خصوص پرداخت فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته -10
   جمهور ریزی و نظارت راهبردی رییس وزارت کشور ـ معاونت برنامه

  جمهور معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس
 29/2/1387 مورخ 17257/100نا به پیشنهاد شماره  ب20/2/1388هیئت وزیران در جلسه مورخ 

قانون مدیریت ) 68(ماده » 1«جمهور و به استناد بند  ریزی و نظارت راهبردی رییس معاونت برنامه
  :ـ تصویب نمود1386خدمات کشوری ـ مصوب 

  نامه که تأییدشده به مهر   این تصویب1ـ دهستانها و روستاهای موضوع فهرست پیوست1
یافته  العاده مناطق کمترتوسعه است، مالک پرداخت فوق» نامه هیئـت وزیران  تصویبپـیوست« 

                                                 
  .از درج آن خودداری شد) برای مخاطبین خاص( به لحاظ حجم زیاد فهرست مربوط و کاربرد کم آن -  1
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باشد و تغییرات آتی  ـ می1386کشوری ـ مصوب  قانون مدیریت خدمات) 68(ماده » 1«موضوع بند 
  .العاده یادشده نخواهد داشت تقسیمات کشوری و محدوده آنها تأثیری در تداوم برقراری فوق

ه هر یک از روستاهای واقع در دهستانهای موضوع فهرست پیوست به شهر  چنانچـ1تبصره
  .یابد تا به ترتیب و در نهایت حذف گردد تبدیل شوند، ضریب مربوط، ساالنه یک واحد کاهش می

، بر مبنای جدول درصد 1/1/1388ـ نحوه پرداخت و میزان درصدهای متعلقه از تاریخ 2        
 کل کشور، 1388ماده واحده قانون بودجه سال ) 11(بند » ب« ساس جزء پرداختی خواهد بود که بر ا
  .تصویب و ابالغ خواهد شد

یافته صرفاً به کارکنان واجد شرایط شاغل در مناطق روستایی  العاده مناطق کمترتوسعه ـ فوق3
تابعیت که در (کارکنان سایر روستاهای کشور . گردد پرداخت می) 1(تابعه دهستانهای مذکور در بند 

) 2(، از حداقل میزان مربوط که در جدول موضوع بند )دهستانهای فهرست پیوست قرار ندارند
  .گردند مند می مشخص خواهد شد، بهره

نامه از  العاده مناطق کمتر توسعه یافته موضوع این تصویب ـ اعتبار مورد نیاز برای پرداخت فوق4
 کل کشور و سالهای 1388ر قانون بودجه سال محل اعتبار اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری د

  .گردد ربط تأمین و پرداخت می ای دستگاههای اجرایی ذی بعد، از محل اعتبار هزینه
جمهور موظف است با هماهنگی دفتر امور   ـ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس5        

ریزی و نظارت  ر و معاونت برنامهجمهو مناطق محروم کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس رییس
جمهور و سایر دستگاههای اجرایی مربوط ظرف سه ماه بعد از تصویب هر یک از  راهبردی رییس

های پیوسـت را با توجه به میزان  های پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، فهرست برنامه
راه با اصالحات ضروری برای زدایی دهستان مربوط بازنگری نموده و هم توسعه و محرومیت

  .گیری به هیئت وزیران ارائه نماید تصمیم
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 تصویب نامه در خصوص تعیین مناطق محروم و کمتر توسعه یافته در امور حمایتی -11

  دارایی ـ وزارت صنایع و معادن ـ وزارت کشوروزارت امور اقتصادی و
 جمهور ریزی و نظارت راهبردی رییس معاونت برنامه
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 جمهور معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس
 29/2/1387 مورخ 17257/100 بنا به پیشنهاد شماره 20/2/1388وزیران در جلسه مورخ  هیئت

جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون  ریزی و نظارت راهبردی رییس معاونت برنامه
 :اساسی جمهوری اسالمی ایران تصویب نمود

مهر پیوست  ها و دهستانهای مندرج در فهرست پیوست که تأیید شده به ـ شهرستانها، بخش1
وزیران است، حسب مورد به عنوان مناطق محروم و کمترتوسعه یافته در امور  نامه هیئت تصویب

یافته و محروم اختصاراً در  مناطق کمتر توسعه. گردند وضوع قوانین و مقررات زیر تعیین میحمایتی م
 .شود نامیده می» مناطق کمتر توسعه یافته« نامه،  این تصویب

قانون برنامه چهارم ) 8(و ) 4(الف ـ قانون الحاق یک تبصره به قانون اصالح جداول شماره 
 کل کشور 1385جمهوری اسالمی ایران و قانون بودجه سال توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 

از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی به استانهای %) 2(به منظور اختصاص دو درصد 
 ـ1386های محروم کشور ـ مصوب  خیز و گازخیز و شهرستانهـا و بخش نفت

 ـ1380وب اصالحی قانون مالیاتهای مستقیم ـ مص) 132(و ) 92(ب ـ مواد 
قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران ) 50( ماده  پ ـ
 ).ـ1383قانون برنامه چهارم توسعه ـ مصوب ) 103(تنفیذ شده به موجب ماده (ـ 1379ـ مصوب 

 های توسعه ت ـ قانون الزام دولت برای جبران عقب ماندگیهای استانها و مناطقی که شاخص
 .ـ 1381آنها زیر شاخص میانگین کشور است ـ مصوب 

به تأسیس شرکت شهرکهای صنعتـی ایران ـ مصوب  اصالحی قانون راجع » 4«ث ـ بند 
  .ـ 1376

قانون اصالح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه ) 3(ماده » الف« بند ) 3(ج ـ تبصره 
اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران و 

 .ـ 1386قانون اساسی ـ مصوب ) 44(
 .ـ 1387قانون مالیات بر ارزش افزوده ـ مصوب ) 38(ماده ) 3(چ ـ تبصره 
 .ـ 1386قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ) 23(ماده ) 2(ح ـ تبصره 
رات مالی دولت ـ مصوب قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقر) 24(خ ـ ماده 

 .ـ 1384



 143       لت مصوبات هیأت دو: مبحث پنجم 
 

 

قانون برنامه چهارم ) 1(د ـ مقررات استفاده از تسهیالت حساب ذخیره ارزی موضوع ماده 
 .ـ 1383توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران ـ مصوب 

 است، نامه آمده ـ در مواردی که نام شهرستان یا بخش در فهرست پیوست این تصویب1تبصره 
 .حسب مورد شامل بخشها، نقاط شهری و دهستانهای تابع آنها نیز خواهد بود

نامه  تصویب) 6(ـ تمامی نواحی صنعتی روستایی و واحدهای موجود در آن مطابق ماده 2 تبصره 
نامه اجرایی قانون حمایت از ایجاد   موضوع آیین18/9/1385 مورخ  ه35253ت /116002شماره 

 .مشمول قوانین و مقررات حمایت از مناطق کمتر توسعه یافته هستندنواحی صنعتی روستایی، 
ها و دهستانهای موضوع فهرست پیوست، مالک  ـ محدوده جغرافیایی فعلی شهرستانها، بخش2

باشد و تغییرات آتی تقسیمات کشوری و  نامه می های موضوع این تصویب اعمال تسهیالت و حمایت
 .های یاد شده نخواهد داشت ال تسهیالت و حمایتمحدوده آنها تأثیری در تداوم اعم

است، به شرح زیر تعیین  ـ نقاط کمتر توسعه یافته قبلی که نام آنها در فهرست پیوست نیامده 3
 .شود تکلیف می

 در مورد 31/4/1382 مورخ  ه28893ت/21372نامه شماره  الف ـ فهرست ضمیمه تصویب
برداری از   اصالحی قانون مالیاتهای مستقیم که بهره)132(واحدهای صنعتی و معدنی موضوع ماده 

 .شود، همچنان تا پایان دوره ده ساله مالک عمل خواهد بود  شروع می1388آنها تا پایان تیر 
اشخاص حقیقی و  ب ـ تسهیالت اعطایی از حساب ذخیره ارزی در مناطق کمتر توسعه یافته به

 شده استفاده نموده باشند، همچنان طبق ضوابط و  از تسهیالت یاد1387حقوقی که تا پایان سال 
 .قرارداد مربوط بازپرداخت خواهد شد

 از محل درآمد حاصل از دو درصد صادرات نفت خام و 1387پ ـ سهم تخصیص یافته سال 
) 50(موضوع ماده (گاز طبیعی در امور زیربنایی و عمرانی و نیز معافیت از حقوق و عوارض دولتی 

و ) اصالحی قانون مالیاتهای مستقیم) 92(موضوع ماده (و معافیت مالیاتی ) وم توسعهقانون برنامه س
نامه برای شهرستانها و  این تصویب) 1(تسهیالت موضوع سایر قوانین و مقررات مذکور در بند 

ها و دهستانهایی که نام آنها در فهرست پیوست نیامده است، براساس ضوابط قبلی تا پایان سال  بخش
 .قابل اعمال است 1387

نامه، فقط برای قوانین و مقررات حمایتی دولت، مندرج در بند  ـ فهرست پیوست این تصویب4
 .باشد نامه مالک عمل می این تصویب) 1(
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 .باشد  مالک عمل می1388نامه از ابتدای سال   ـ مفاد این تصویب5
نامه شماره  تصویب) 2(بند ) 2(و تبصره ) ث(تبصره ـ مدت اعتبار فهرستهای موضوع جزء 

نامه  این تصویب) 1( در مورد قوانین و مقررات موضوع بند 24/3/1384 مورخ   ه33051ت/12290
 .شود  تنفیذ می1387 و 1386برای سالهای 

جمهور موظف است با هماهنگی دفتر امور  ریزی و نظارت راهبردی رییس  ـ معاونت برنامه6
جمهور و سایر دستگاههای اجرایی مربوط  مور مجلس رییسمناطق محروم کشور و معاونت حقوقی و ا

های پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی،  ظرف سه ماه بعد از تصویب هریک از برنامه
زدایی شهرستان، بخش و دهستان مربوط  های پیوست را با توجه به میزان توسعه و محرومیت فهرست

 .وزیران ارائه نماید گیری به هیئت وری برای تصمیمبازنگری نموده و همراه با اصالحات ضر
     22/4/1388 مورخ 18746نقل از روزنامۀ رسمی شمارۀ                                                  
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نامه در خصوص تعیین مناطق مشمول قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و  تصویب  -12
 1387 و 1386ـ برای سالهای 1367دورافتاده و مناطق جنگی ـ مصوب

 جمهور ریزی و نظارت راهبردی رییس وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ معاونت برنامه
    جمهور معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس

 6/7/1387 مورخ 102754 بنا به پیشنهاد شماره 20/2/1388هیئت وزیران در جلسه مورخ 
ایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسالمی وزارت امور اقتصادی و دار

 :ایران تصویب نمود
ـ مناطق مشمول قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی ـ 1
پیوست « ـ شامل دهستانها و روستاها به شرح فهرست پیوست که تأییدشده به مهـر 1367مصوب

 .گردد  تعیین می1387 و 1386 برای سالهای 1 .اسـت» وزیران ت نامه هیئ تصـویب
نامه شماره  تصویب) 2(العاده مربوط طبق جدول پیوست شماره ـ درصد و میزان پرداخت فوق2
  . خواهدبود24/3/1384هـ مورخ 33051ت/12290
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اصالح تصویب نامه در خصوص تعیین سود بازرگانی برای برنج وارداتی توسط  -13

 های آنهامرزنشینان و تعاونی

   وزارت امور اقتصادی و دارایی–وزارت بازرگانی 
) 4( بنا به پیشنهاد وزارت بازرگانی و به استناد ماده 10/4/1388هیئت وزیران در جلسه مورخ 

  : تصویب نمود– 1372قررات صادرات و واردات مصوب قانون م
 به شرح زیر اصالح 6/4/1388 هـ مورخ 42382ت /72318تصویب نامه شماره ) 3( بند – 1

  :شودمی

                                                 
  .رسد که نقطه زاید استنظر می به -  1
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 هـ مورخ 38809ت /187369های شماره  این تصویب نامه جایگزین تصویب نامه– 3«
گردد و اعتبار آن تا پایان سال  می17/11/1386 ک مورخ 581ت /187378 و شماره 17/11/1386

  ».شود تعیین می1387
 – 290 – 289 – 288 کماکان مطابق ردیفهای 1388 میزان سود بازرگانی برنج در سال – 2

  .شود تعیین می28/12/1387 هـ مورخ 447ت /246992 پیوست تصویب نامه شماره 291
     25/4/1388 مورخ 18749ز روزنامۀ رسمی شمارۀ نقل ا                                                 

 
گذار در شرکت  نامه در خصوص نحوه استفاده سهام ترجیحی شرکت سرمایه تصویب  -14

 مخابرات ایران

 وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات
 21/10/1387م مورخ /4913/1 بنا به پیشنهاد شماره 3/3/1388وزیران در جلسه مورخ  هیئت

 و فناوری اطالعات و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری وزارت ارتباطات
 :اسالمی ایران تصویب نمود

نامه  آیین) 4(ماده ) 1(شرکت مخابرات ایران نیز از جمله شرکتهای مستثنی شده موضوع تبصره 
اساس بوده و بر این ) 1/2/1386هـ مورخ 36586ت/12195شماره (نحوه واگذاری سهام ترجیحی 

گذار در آنها  پذیر شرکت یاد شده که میزان سرمایه شرکت سرمایه های سرمایه افراد شاغل در شرکت
توانند به نسبت درصد سهام شرکت  سرمایه آن شرکت باشد نیز می%) 50(بیش از پنجاه درصد 

درصد با رعایت سقف پنج (گذار سرمایه گذار در شرکت سرمایه پذیر از سهام ترجیحی شرکت سرمایه
 .استفاده نمایند) سهام قابل واگذاری به صورت ترجیحی%) 5(
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 14/8/1387مصوبه هفتصد و هفتاد و نهمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مورخ  -1

 ای ادامه تحصیل دارندگان مدرک تحصیلی مهارتهای حرفه: موضوع

 
 :ماده واحده

های اول و دوم راهنمایی تحصیلی مهارتهای  آموزان استثنایی که پایه به آن دسته از دانش
اند اجازه داده   را گذرانده22/4/1379 شورای سازمان استثنایی مورخ 17ای موضوع مصوبه جلسه  حرفه
 753ای مصوب جلسه  حرفه های دوم و سوم دوره راهنمایی تحصیلی پیش ترتیب در پایهشود به  می

نامه مربوط  شیوه. نام و ادامه تحصیل دهند عالی آموزش و پرورش ثبت   شورای3/7/1386مورخ 
 .توسط سازمان آموزش و پرورش استثنایی ابالغ خواهدشد

ای در هفتصد و هفتاد و  ی حرفهادامه تحصیل دارندگان مدرک تحصیلی مهارتها: موضوع
 . به تصویب رسید14/8/1387نهمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مورخ 

 احمدی ـ مهدی نوید                        رییس جلسه ـ علیرضا علی دبیر شورا 
 .ای مورد تأیید است ادامه تحصیل دارندگان مدرک تحصیلی مهارتهای حرفه

 
 نژاد    ورای عالی آموزش و پرورش ـ محمود احمدیرییس جمهور و رییس ش

     10/4/1388 مورخ 18737نقل از روزنامۀ رسمی شمارۀ                                                  
 
  

  28/8/1387 مورخ  پرورش و آموزش عالی شورای جلسه هشتادمین و هفتصد مصوبه -2
 دور راه از آموزش دانشگاهی پیش دوره آموزشی نامه آیین قطعی اجرای: موضوع

  
 :ماده واحده

دانشگاهی آموزش از  نامه آموزشی دوره پیش دارد آئین شورای عالی آموزش و پرورش مقرر می
 به آن 4ای به عنوان ماده   شورای عالی با الحاق ماده25/12/1384 مورخ 728راه دور مصوب جلسه 

بدیهی است با الحاق این ماده شماره . ا شود به صورت قطعی اجر1387 ـ 1388از سال تحصیلی 
 .یابد سایر مواد نیز تغییر می
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به ازای هر ) کالسهای هدایت آموزشی و رفع اشکال(ـ میزان ساعات آموزش حضوری 4ماده
 .باشد  ساعت می6آموزان در طول هر نیمسال یا دوره تابستانی حداقل  واحد درسی دانش

های حضوری هر نیمسال یا دوره  ظر مشاور، ساعات آموزشتواند با ن تبصره ـ مدیر مرکز می
است با توجه به نیاز برخی از دروس اضافه کند در این  آموز انتخاب شده تابستانی را که توسط دانش

 .تغییر رعایت سقف کل ساعات الزامی است
 و دانشگاهی آموزش از راه دور در هفتصد نامه آموزشی دوره پیش اجرای قطعی آیین: موضوع

 .تصویب رسید  به28/8/1387هشتادمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مورخ
 احمدی ـ مهدی نوید                        رییس جلسه ـ علیرضا علی دبیر شورا 

  
 .دانشگاهی آموزش از راه دور مورد تأیید است آموزشی دوره پیش نامه اجرای قطعی آیین

 نژاد    موزش و پرورش ـ محمود احمدیرییس جمهور و رییس شورای عالی آ
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 28/8/1387مصوبه هفتصد و هشتادمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مورخ -3

 از راه دورنامه آموزشی دوره متوسطه آموزش  اجرای قطعی آیین: موضوع

 
 :        ماده واحده

نامه آموزشی دوره متوسطه آموزش از راه  دارد آئین        شورای عالی آموزش و پرورش مقرر می
 به آن از 10ای به عنوان ماده   شورای عالی با الحاق ماده7/7/1383 مورخ 712دور مصوب جلسه 

 است با الحاق این ماده شماره سایر بدیهی.  به صورت قطعی اجرا شود1387 ـ 1388سال تحصیلی 
 .یابد مواد نیز تغییر می

به ازای هر ) کالسهای هدایت آموزشی و رفع اشکال(ـ میزان ساعات آموزش حضوری 10ماده
 .باشد  ساعت می6آموزان در طول هر نیمسال یا دوره تابستانی حداقل  واحد درسی دانش
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های حضوری هر نیمسال یا دوره  اعات آموزشتواند با نظر مشاور، س تبصره ـ مدیر مرکز می
آموز انتخاب شده است با توجه به نیاز برخی از دروس اضافه کند در این  تابستانی را که توسط دانش

 .تغییر رعایت سقف کل ساعات الزامی است
نامه آموزشی دوره متوسطه آموزش از راه دور در هفتصد و  اجرای قطعی آیین: موضوع

 . به تصویب رسید28/8/1387شورای عالی آموزش و پرورش مورخ هشتادمین جلسه 
 احمدی ـ مهدی نوید                        رییس جلسه ـ علیرضا علی دبیر شورا 

 .نامه آموزشی دوره متوسطه آموزش از راه دور مورد تأیید است اجرای قطعی آیین
  

 نژاد    حمدیرییس جمهور و رییس شورای عالی آموزش و پرورش ـ محمود ا
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 28/8/1387مصوبه هفتصد و هشتادمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مورخ -4

 انجام تحقیق از عملکرد مراکز آموزش از راه دور:  موضوع 

 
دارد پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش تحقیقی  پرورش مقرر میشورای عالی آموزش و 

درخصوص عملکرد مراکز آموزش از راه دور سراسر کشور به ویژه اجرای آزمایشی شیوه نیمسالی 
واحدی در دوره راهنمایی تحصیلی انجام داده و گزارش آن را به شورای عالی آموزش و پرورش ارائه 

گیری درخصوص توسعه مراکز آموزش از راه دور  تواند مبنای تصمیم های این تحقیق می یافته. کند
 .قرار گیرد

انجام تحقیق از عملکرد مراکز آموزش از راه دور در هفتصد و هشتادمین جلسه شورای : موضوع
 . به تصویب رسید28/8/1387عالی آموزش و پرورش مورخ 

 احمدی سه ـ علیرضا علیـ مهدی نوید                        رییس جل دبیر شورا 
 .انجام تحقیق از عملکرد مراکز آموزش از راه دور مورد تأیید است

 نژاد    رییس جمهور و رییس شورای عالی آموزش و پرورش ـ محمود احمدی
     10/4/1388 مورخ 18737نقل از روزنامۀ رسمی شمارۀ                                                  
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   13/12/1387صد و هشتاد و پنجمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مورخمصوبه هفت -5
المللی ارزشیابی پیشرفت تحصیلی و اجرا و  ای و بین طراحی و مشارکت در مطالعات ملی، منطقه: موضوع
 کاربست نتایج آن

 
 :ماده واحده

ه اهداف سند به منظور ارتقای جایگاه علمی ایران در منطقه و جهان در راستای دستیابی ب
های کلی ابالغ برنامه پنجم توسعه   و سیاست1404انداز جمهوری اسالمی ایران در افق  چشم

تحول در نظام آموزش و پرورش با « اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران مبنی بر 
تربیت و نیز های کشور در سه حوزه دانش، مهارت و  هدف ارتقای کیفی آن براساس نیازها و اولویت

وزارت آموزش و پرورش نسبت به انجام موارد زیر » آموزان افزایش سالمت روحی و جسمی دانش
 :نماید اقدام می
ـ با عنایت به ضرورت تبادل تجربیات علمی، فرهنگی و تربیتی با استفاده از توانمندی و 1

ی ارزشیابی پیشرفت الملل ای و بین ظرفیت مراکز علمی نسبت به طراحی مطالعات ملی، منطقه
 .تحصیلی و اجرای آن در داخل و خارج از کشور، با رعایت ارزشهای ایرانی ـ اسالمی اقدام نماید

تبصره ـ با توجه به عضویت دولت جمهوری اسالمی ایران و به استناد قانون عضویت دولت 
وضوع مصوبه م) (IEA(المللی ارزشیابی پیشرفت تحصیلی  جمهوری اسالمی ایران در انجمن بین

وزارت آموزش و پرورش با جلب مشارکت دستگاههای )  مجلس شورای اسالمی1/3/1381مورخ 
 .آموزان ایرانی در مطالعات تیمز و پرلز را فراهم آورد اجرایی ذیربط، زمینه شرکت دانش

های مطالعات موضوع این ماده واحده برای ارتقای کیفیت و توسعه متوازن نظام  ـ از یافته2
ها، مواد  زشی، با فراهم آوردن امکانات و تسهیالت الزم و انجام تغییرات ضروری در برنامهآمو

های  ای معلمان و تقویت آموزش خانواده و سایر مولفه های حرفه آموزشی و درسی، افزایش صالحیت
 .مربوط، استفاده نماید

تحلیلی و تکمیلی در های  ـ پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش با انجام مطالعات و پژوهش3
ها را تهیه و به  ها و فعالیت های ادواری ساالنه از روند اجرا و پیشرفت برنامه های مربوط، گزارش زمینه

 .شورای عالی آموزش و پرورش ارائه نماید
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ها و دستورالعمل اجـرایی این  نامه تشکیل کمیته تعیین اهداف، معیارها و شاخص ـ آیین4
 .اه تهیه و به تأیید وزیر آمـوزش و پـرورش خواهدرسیدمصـوبه ظرف مدت سـه م

المللی ارزشیابی پیشرفت تحصیلی  ای و بین طراحی و مشارکت در مطالعات ملی، منطقه: موضوع
و اجرا و کاربست نتایج آن در هفتصد و هشتاد  و پنجمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مورخ 

 . به تصویب رسید13/12/1387
 احمدی ـ مهدی نوید                        رییس جلسه ـ علیرضا علی  دبیر شورا

المللی ارزشیابی پیشرفت تحصیلی و اجرا و  ای و بین طراحی و مشارکت در مطالعات ملی، منطقه
 .نتایج باید به تصویب شورای عالی آموزش و پرورش برسند. کاربست نتایج آن مورد تأیید است

 
 نژاد    ورای عالی آموزش و پرورش ـ محمود احمدی رییس جمهور و رییس ش
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جمهور در توزیع و ابالغ اعتبارات ردیفهای متفرقه موضوع  اصالح تصمیم نماینده ویژه رییس -6
 کل 1388قانون بودجه سال ) 8(ک داراییهای مالی موضوع جدول شماره و ردیفهای تمل) 9(جدول شماره

 کشور

 جمهور ریزی و نظارت راهبردی رییس معاونت برنامه
جمهور در توزیع و ابالغ اعتبارات ردیفهای متفرقه موضوع جدول  تصمیم نماینده ویژه رییس

 کل 1388قانون بودجه سال ) 8(و ردیفهای تملک داراییهای مالی موضوع جدول شماره ) 9(شماره 
کشور که به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و با رعایت 

 اتخاذ شده است، به شرح زیر برای اجرا 26/3/1388هـ مورخ 42889ت/65226نامه شماره  تصویب
 :گردد ابالغ می

نامه یادشده  تصویب) 3(پیوست شماره  مندرج در 550000ردیف ) 8(       دستگاه اجرایی جزء 
  به » ستاد کل نیروهای مسلح« از » اعتبار موردنیاز پدافند غیرعامل دستگاههای اجرایی« با عنوان 

  .یابد تغییر می» نهاد ریاست جمهوری«
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  رآنیقمصوبه منشور توسعه فرهنگ  -7
   ) شورای عالی انقالب فرهنگی22/2/1388 مورخ 643مصوب جلسه (

، براساس مصوبه شورای 22/2/1388 مورخ 643شورای عالی انقالب فرهنگی در جلسه 
  :تخصصی مهندسی فرهنگی، مصوبه منشور توسعه فرهنگ قرآنی را به شرح ذیل تصویب نمود

  
  مقدمه

ای متمسک به قرآن و عترت و برخوردار از ایمان و عمل صالح، تحـقق  ابی به جامعهدستی       
اهللا تعالی علیه و رهنـمودهای مقام معظم رهبری  های معمار بزرگ انـقالب اسالمی رضوان اندیشـه
یافته با  العالی در گسترش فرهنگ حیات بخش قرآن کریم، و ارتـقای ایران به کشوری توسـعه مدظله
تی اسالمی ـ انقالبی، در گرو عزم ملی و اراده هماهنگ مدیران ارشـد نظام برای توسعه فرهنگ هوی

ها و رفتارهای فردی و  ها، نگرش فرهنگی که باید متأثر از قرآن و حاکم بر بینش. قرآنی است
دین ب. ریزی نظام جمهوری اسالمی جاری باشد گذاری و برنامه اجتماعی بوده و در کلیه سطوح سیاست

  منظور، منشور توسعه فرهنگ قرآنی، که مبین منویات نظام مقدس جمهوری اسالمی در مواجهه با 
المللی است، به شـرح مواد آتی  تعـالیم قرآن، در مقام علم، اعتقاد و عمل در سطح ملی و بیـن

  .رسد به تصویب می
             ـ اهداف1ماده

های فعال غیردولتی در جهت  ؤسسات و گروههای دولتی، م ـ ایجاد هماهنگی بین دستگاه1
             .المللی های قرآنی در سطح ملی و بین افزایی و ارتقاء فعالیت هم

       .ـ تقویت ایمان و اعتقاد به قرآن کریم و تمسک به تعالیم آن2
  .ـ تعمیق معرفت و تعمیم فهم و درک قرآن کریم3
  .اد فردی و اجتماعیـ ارتقاء التزام عملی به قرآن کریم در ابع4
   .ریزی کشور گیری و برنامه  ـ تحقق فرهنگ قرآنی در نظام مدیریت، تصمیم5
خوانی و درک معنای آیات قرآن کریم در میان اقشار  های روان خوانی، صحیح  ـ توسعه مهارت6

  .مختلف جامعه به ویژه کودکان و نوجوانان
  .تلف جامعهـ تقویت و گسترش انس با قرآن کریم در اقشار مخ7
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ای و  نمادسازی و تبلیغات رسانه( ـ ترویج آیات و مفاهیم قرآن کریم در حوزه فرهنگ عمومی 8
  ...)محیطی، محاورات و 

  ها و راهبردهای توسعه فرهنگ قرآنی سیاست ـ2ماده
در کلیه ) السالم علیهم(ـ توجه جدی به اصل جدایی ناپذیری قرآن کریم و اهل بیت 1
  .های قرآنی فعالیت

ـ اولویت بخشی به توسعه فرهنگ قرآنی در مهندسی فرهنگ، مهندسی فرهنگی و مدیریت 2
  .فرهنگی کشور

های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی مبتنی بر فرهنگ و  پردازی در نظام ـ توسعه نظریه3
  .معارف قرآنی

و پشتیبانی های قرآنی و تقویت نقش حمایتی  ـ توسعه مشارکت حداکثری مردم در فعالیت4
  .دولت در گسترش فرهنگ قرآنی در داخل و خارج از کشور

ها و لذات معنوی قرآن کریم از طریق   ـ تأکید بر گسترش درک عموم مردم از مفاهیم، زیبایی5
  .انس و ارتباط مستمر با آن

گان مدیران، نخبگان، فرهیخت( ـ اهتمام ویژه به توسعه فرهنگ قرآنی در میان اقشار تأثیرگذار 6
  .در داخل و خارج از کشور) های مرجع و گروه
  .های قرآنی بر مطالعه، کارشناسی و تحقیق شایسته ـ ابتنای حداکثری فعالیت7
 ـ هدایت فرآیندهای آموزشی، پژوهشی و تبلیغی ترویجی قرآنی بسمت کاربردی کردن تعالیم 8

  .قرآنی در زندگی فردی و اجتماعی
  .های علمیه در توسعه فرهنگ قرآنی یت حوزهگیری حداکثری از ظرف ـ بهره9

های مؤثر،  ای، نظام تبلیغات دینی و سایر نظام ـ ارتقابخشی نظام تعلیم و تربیت، نظام رسانه10
  .با الهام از تعالیم قرآن کریم

های مؤثر کشور و فراهم کردن  ها، نهادها و بخش ـ ساماندهی و هماهنگ کردن دستگاه11
ها در توسعه  افزایی توان، تجربه و ارتقاء سطح آن  رشد سازمانی جهت همهای یادگیری و زمینه

  .فرهنگ قرآنی
ها و راهبردهای منشور توسعه  به منظور پیشبرد و اجرایی شدن اهداف، سیاستـ 3ماده

فرهنگ قرآنی در داخل و خارج از کشور و تحقق عزم ملی برای توسعه تمسک و اعتصام به قرآن 
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ها، شورای تخصصی توسعه فرهنگ قرآنی، که از این پس در مواد آتی به اختصار  کریم در همه عرصه
  .شود شود، زیر نظر شورای عالی انقالب فرهنگی تشکیل می شورای تخصصی نامیده می

  ـ وظایف شورای تخصصی4ماده
های ارزیابی و نظارت  های توسعه فرهنگ قرآنی و تصویب شاخص ـ تهیه و تصویب شاخص1

  .ای قرآنیه بر فعالیت
های توسعه بلندمدت  ـ بررسی و پیشنهاد چگونگی حاکم کردن اصول و مبانی قرآنی در برنامه2

  .گیر  ها و نهادهای تصمیم و میان مدت کشور به سازمان
های دولتی و عمومی، شوراها و  ها و وظایف قرآنی دستگاه ـ بررسی و بازنگری مأموریت3

  . به شورای عالی انقالب فرهنگی به منظور تصویبستادها و سایر مجامع قرآنی و ارائه
سازی و پیگیری تحقق رهنمودها و مطالبات رهبر معظم انقالب اسالمی در حوزه  ـ زمینه4         

  .قرآن کریم
  .های قرآنی  ـ ایجاد ساز و کارهای الزم برای هماهنگی و تعامل مؤثر در زمینه فعالیت5
  .ی و فرابخشی در توسعه فرهنگ قرآنیهای مل ها و برنامه  ـ تأیید طرح6
ـ اتخاذ تدابیر الزم برای توانمندسازی و جلب مشارکت بخش مردمی و تقویت نقش حمایتی 7

  .دولت در جهت توسعه فرهنگ قرآنی
گیری حداکثری از   ـ اتخاذ تدابیر الزم برای گسترش فرهنگ وقف در امور قرآنی و بهره8

  .موقوفات کشور در این زمینه
  .ها و نهادهای دولتی و غیردولتی رزیابی و نظارت بر عملکرد دستگاهـ ا9

ها برای  ها و موانع توسعه فرهنگ قرآنی و استفاده از ظرفیت ـ شناسایی نیازها، محدودیت10
  .رفع آنها از طریق مراجع ذیربط در داخل و خارج از کشور

 قرآنی و ارائه آن به شورای های های کالن بودجه فعالیت گیری ها و جهت ـ تدوین اولویت11
  .عالی انقالب فرهنگی

های مختلف امور قرآنی و  ریزی برای تأمین و توسعه منابع انسانی موردنیاز حوزه ـ برنامه12
  .کیفیت بخشی منابع انسانی موجود

  .رسانی امور قرآنی های اطالع های آماری و شبکه ریزی الزم برای طراحی سامانه ـ برنامه13
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  اعضای شورای تخصصی ـ 5ماده
  ).رئیس شورای تخصصی(ـ دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی 1
  .ـ وزیر آموزش و پرورش2
  .ـ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری3
  .ـ وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی4
  . ـ رئیس نهادهای قرآنی وابسته به دفتر مقام معظم رهبری5
  .های علمیه  ـ نماینده شورای عالی حوزه6
  .س سازمان تبلیغات اسالمیـ رئی7
  . ـ رئیس دفتر تبلیغات اسالمی8
  .ـ رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه9

  .ـ رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی10
  .ـ نماینده رئیس سازمان صدا و سیما11
  .ـ نماینده کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی12
هشی و تبلیغی ـ ترویجی قرآنی مردمی با ـ سه نفر از صاحب نظرات مؤسسات آموزشی، پژو13

  .تصویب شورای تخصصی توسعه فرهنگ قرآنی
شود   دبیر شورای تخصصی توسط رئیس شورای تخصصی برای سه سال انتخاب میتبصره ـ

  .های بعد بالمانع است و انتخاب مجدد وی برای دوره
شورای تخصصی، در  دبیرخانه شورای تخصصی برای پیگیری تمامی امور مربوط به  ـ6ماده

دبیرخانه شورای عالی انقالب فرهنگی تشکیل و نمودار تشکیالتی و سازمانی آن توسط رئیس شورای 
  .شود تخصصی تصویب می

  های تخصصی ـ کمیسیون7ماده
های آموزش عمومی، آموزش عالی،  های قرآنی در حوزه با توجه به ماهیت قابل تفکیک فعالیت

های مرتبط با هرحوزه،  ی و به منظور ایجاد هماهنگی بین دستگاهپژوهش و تبلیغ و ترویج قرآن
گانه تخصصی، زیر نظر شورای تخصصی توسعه فرهنگ قرآنی و با عناوین ذیل  های سه کمیسیون

  :شود تشکیل می
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  .ـ کمیسیون توسعه آموزش عمومی قرآنی1
  .ـ کمیسیون توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآنی2
  .های تبلیغی ترویجی قرآنی ـ کمیسیون توسعه فعالیت3

های سه گانه فوق، توسط شورای تخصصی   شرح وظایف و ترکیب اعضای کمیسیونتبصره ـ
  .تعیین خواهدشد

  روند کار شورای تخصصی  ـ8ماده
های تخصصی، مطالعه و  های موردنظر شورای تخصصی، ابتدا در کمیسیون ـ مسائل و طرح1

  .گیرد جلسات شورای تخصصی مورد بحث و اظهارنظر قرار میبررسی شده و پس از تعیین اولویت، در 
های  ـ مصوبات شورای تخصصی با امضای رئیس شورای تخصصی جهت اجرا به دستگاه2         

  .شود ذیربط ابالغ می
ـ در موارد نیاز، مصوبات وتصمیمات شورای تخصصی برای تصویب نهایی به شورای عالی 3

  .شود انقالب فرهنگی ارائه می
های دولتی و   مصوبات شورای تخصصی توسعه فرهنگ قرآنی برای کلیه دستگاهـ9ماده

  .االجرا است عمومی و مؤسسات مردمی الزم
 شورای عالی 22/2/1388 مورخ 643 ماده و دو تبصره در جلسه 10 این مصوبه در ـ10ماده

  .انقالب فرهنگی به تصویب رسید
     17/4/1388 مورخ 18742نقل از روزنامۀ رسمی شمارۀ                                                  

  

  1388ش دولتی در سال ختصویب نامه در خصوص تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در ب -8
 ارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت رفاه و تأمین اجتماعیوز

خانواده به استناد اصل وزیران عضو کارگروه ساماندهی بیمه پایه، همگانی و توسعه پزشک 
نامه شماره  تصویب) 3(یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و با رعایت بند 

  : تصویب نمودند11/2/1387ـ مورخ  ه39653ت/18360
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 به شرح زیر تعیین 1388ـ تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی در سال 1
 :گردد می

 ش دولتیالف ـ ویزیت پزشکان بخ
 ریال) 29,000(ـ ویزیت پزشکان عمومی            بیست و نه هزار 1
 هزار) 35,000(ـ ویزیت پزشکان متخصص         سی و پنج هزار 2
 ریال) 43,000(ـ ویزیت پزشکان فوق تخصص    چهل و سه هزار 3
 ریال) 43,000(ـ ویزیت روانپزشکان                 چهل و سه هزار 4

گر پایه برای ویزیت استادان، دانشیاران و استادیاران  هیئت  پرداختی سازمانهای بیمهب ـ سهم 
براساس درجه علمی آنان به ترتیب ) مشروط به ویزیت مستقیم بیمار(علمی تمام وقت جغرافیایی 

 :گردد و به شرح ذیل تعیین می) الف( برابر نسبت به سهم آنان از جزء 35/1 و 45/1 برابر، 6/1معادل 
نامه اجرایی بند   تعریف اعضای هیئت علمی تمام وقت جغرافیایی براساس آیینـ1تبصره 

 . کل کشور خواهد بود1388ماده واحده قانون بودجه سال ) 24(
 ویزیت اعضای هیئت علمی که به صورت تمام وقت جغرافیایی مشغول فعالیت ـ2تبصره 

رائه گواهی توسط رییس دانشگاه علوم پزشکی باشند، در جهت تقویت بخش آموزشی در کشور با ا می
» ب«مبنی بر تمام وقت بودن جغرافیایی و ضمیمه نمودن حکم حقوقی تمام وقتی بر مبنای مفاد جزء 

 .گر پایه قابل پرداخت است توسط سازمانهای بیمه) 1(بند 
 ج ـ ضریب تعرفه ارزش نسبی خدمات تشخیصی و درمانی

که متخصصان طب فیزیکی و توانبخشی، دکترای فیزیوتراپی  در مراکز فیزیوتراپی ـ1تبصره
دار مسئولیت فنی مراکز مذکور هستند، ضریب تعرفه، دو  و پزشکان متخصص براساس ضوابط، عهده

 .ریال برای آنان اعمال خواهد شد) 2200(هزار و دویست 
نها در  تعرفه ضریب داخلی، جراحی و بیهوشی برای ارائه خدمات بیمارستانی تـ2تبصره
الزحمه نیروی انسانی در مورد پزشکان هیئت علمی که به صورت تمام وقت جغرافیایی در  قسمت حق

ضریب داخلی، جراحی (کنند و نیز تعرفه خدمات متخصصان پزشکی  بیمارستانهای آموزشی خدمت می
رالعمل این دستو. شود تعیین می» ج« در مناطق محروم تا دو برابر ارقام مندرج در جزء ) و بیهوشی
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جزء توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت رفاه و تأمین اجتماعی تهیه و ابالغ 
 .گردد می

های خدمات آزمایشگاهی، پاتولوژی و ژنتیک برای بخـش دولـتی در  د ـ به سر جمع تعرفه
 .د شد اضافه خواه1387وزیران در سال  های مصوب هیئت ، هفده درصد به تعرفه1388سال 

 سیزده و 1388 خدمات پرتوپزشکی بخش دولتی، برای سال تعرفه هایـ ـ به سر جمع  ه
 اضافه خواهد شد، مشروط بر اینکه 1387وزیران در سال  های مصوب هیئت چهاردهم درصد به تعرفه

های سونوگرافی ده درصد، رادیولوژی پانزده درصد، اسکن ایزوتوپ چهـل درصد،  رشد تعرفه
 . بدون رشد باشدMRI دوازده درصـد و CT Scanی چهل درصد، رادیوتراپ

و ـ دبیرخانه شورای عالی بیمه خدمات درمانی کشور موظف است اعداد اعالم شده به درصد در 
 .نامه را تا دو رقم گرد نماید این تصویب

 به شرح جدول ذیل 1388در بیمارستانهای بخش دولتی در سال ) هتلینگ(ز ـ هزینه اقامت 
 : باشد یم

گر بر مبنای تعرفه اقامت سه تختی و بیشتر در بخش دولتی  ـ پرداخت سازمانهای بیمه1تبصره 
 .خواهد بود

بر اساس میزان رشد هریک از سرفصلهای ) گلوبال(ـ تعرفه اعمال جراحی شایع 2تبصره 
درمانی کشور نامه توسط دبیرخانه شورای عالی بیمه خدمات  های این تصویب خدمتی و جزییات تعرفه
 .قابل محاسبه خواهد بود

شدگان در بخش دولتی به  ، برای بیمه1388ـ فرانشیز خدمات تشخیصی و درمانی در سال 2
 :شود شرح ذیل تعیین می

 .های مربوط الف ـ فرانشیز خدمات تشخیصی و درمانی در بخش بستری معادل ده درصد تعرفه
 .های مربوط سرپایی معادل سی درصد تعرفهب ـ فرانشیز خدمات تشخیصی و درمانی در بخش 

، در بخش بستری، برابر 1388 مبلغ فرانشیز دریافتی از بیماران بیمه شده در سال تبصره ـ
التفاوت به عنوان تخفیف از سوی دانشگاههای علوم پزشکی محسوب   خواهد بود و مابه1387سال 
 .گردد می
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ی گروههای تحت پوشش قانون بیمه  برا1388ـ نرخ حق بیمه خدمات درمانی در سال 3
ماده واحده قانون ) 14(به استثنای مشموالن بند ( ـ 1373همگانی خدمات درمانی کشور ـ مصوب 

 .گردد ریال تعیین می) 70,000(، برابر با هفتاد هزار ) کل کشور1388بودجه سال 
ابل اعمال و  ق1388نامه، از اول فروردین سال  های اعالم شده در این تصویب ـ تعرفه4

التفاوت اسناد تحویلی را به مرکز درمانی  گر پایه موظفند مابه سازمانهای بیمه. باشد االجرا می الزم
 .مربوط پرداخت نمایند

ای، شورای عالی بیمه  شدگان از خدمات مطلوب بیمه مندی عادالنه بیمه  ـ در جهت بهره5
، آخرین تغییرات اعمال شده در فهرست 1388خدمات درمانی کشور موظف است تا قبل از پایان سال 

ربط ابالغ  خدمات تشخیصی و درمانی مورد تعهد بیمه همگانی را تهیه و جهت اجرا به مبادی ذی
 .نماید

 8/2/1387ن مورخ 39194ت/16496نامه شماره  نامه جایگزین تصویب  ـ این تصویب6
 .شود می

 .است م محترم ریاست جمهوری رسیده به تأیید مقا14/4/1388نامه در تاریخ  این تصویب
     22/4/1388 مورخ 18746نقل از روزنامۀ رسمی شمارۀ                                                  

 
 نمایندگان ویژه رییس جمهور درخصوص واگذاری یک دستگاه تاکسی  تصمیم -9
از   دهی شده با بیشسوز در قبال اسقاط هر دستگاه خودروی مسافربر شخصی سامان دوگانه

 پانزده سال سن

 وزارت صنایع و معادن
جمهور در کارگروه توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف  تصمیم نمایندگان ویژه رییس

 به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری 12/2/1388سوخت که در جلسه مورخ 
 اتخاذشده 30/7/1387هـ مورخ 41048ت/131401نامه شماره  اسالمی ایران و با رعایت تصویب
 :شود است به شرح زیر برای اجرا ابالغ می

 در قبال اسقاط هر دستگاه خودروی مسافربر شخصی 1388خودروسازان موظفند از ابتدای سال 
ساماندهی شده با بیش از پانزده سال سن و دریافت گواهی اسقاط مورد تأیید ستاد مدیریت حمل و 
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ریال واگذار ) 15,000,000(سوز با تخفیف پانزده میلیون  ت، یک دستگاه تاکسی دوگانهنقل و سوخ
 .نمایند

 در قبال ارائه گواهی اسقاط 1388گمرک جمهوری اسالمی ایران موظف است از ابتدای سال 
هر دستگاه خودرو مسافربر شخصی تأییدشده توسط ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت معادل پانزده 

ریال از تخفیف سود بازرگانی خودروهای وارداتی یا سرجمع سود بازرگانی ) 15,000,000 (میلیون
 .قطعات منفصله وارداتی برای خودروسازان منظور نمایند

     4/4/1388 مورخ 18732نقل از روزنامۀ رسمی شمارۀ                                                  
 

امی مادرتخصصی مدیریت ساخت و تهیه کاالی آب و نامه معامالت شرکت سه آیین  -10
 )ساتکاب(برق 

ریزی و نظارت راهبردی  وزارت نیرو ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ معاونت برنامه
 جمهور رییس

 بنا به پیشنهاد شماره 12/11/1387وزیران عضو کمیسیون اقتصاد در جلسه مورخ 
قانون برنامه چهارم توسعه ) 7(و به استناد ماده  وزارت نیرو 23/3/1386 مورخ 100/20/21774

نامه  ـ و با رعایت تصویب1383اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران ـ مصوب 
نامه معامالت شرکت سهامی مادر تخصصی  ، آیین10/10/1386 مورخ  ه373ت/164082شماره 

 : نمودند  زیر تصویبرا به شرح) ساتکاب(مدیریت ساخت و تهیه کاالی آب و برق 

  
 فصل اول ـ کلیات

که از ) ساتکاب(ساخت و تهیه کاالی آب و برق  ـ معامالت شرکت مادرتخصصی مدیریت1ماده
شود، اعم از خرید، فروش، اجاره، استجاره،  نامیده می» شرکت« نامه به اختصار  این پس در این آیین

مزایده انجام / و حسب مورد از طریق مناقصهنامه  پیمانکاری، اجرت کار و غیره براساس این آیین
 .شود می

 :روند نامه در معانی مشروح زیر به کار می ـ اصطالحات مندرج در این آیین2ماده
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طبق (فرآیندی رقابتی برای تأمین کاال، خدمت یا حقوق با کیفیت مورد نظر : الف ـ مناقصه
گری که کمترین قیمت متناسب را پیشنهاد  که در آن تعهدات موضوع معامله به مناقصه) اسناد مناقصه

 .شود کرده باشد، واگذار می
فرآیندی رقابتی برای فروش کاال، خدمت یا حقوق متعلق به شرکت که در آن : ب ـ مزایده

 .شود گری که بیشترین قیمت متناسب را پیشنهاد کرده باشد، واگذار می موضوع معامله به مزایده
مزایده را برگزار / نامه، مناقصه شرکتی که بر اساس آیین: زارمزایده گ/ گزار ج ـ مناقصـه

 .نماید می
 .کند مزایده شرکت می/شخصی حقیقی یا حقوقی که در مناقصه: گر مزایده/گر د ـ مناقصه

هیئتی که فرآیند برگزاری، تعیین برنده، اتخاذ تصمیم در : مزایده/  ـ کمیسیون مناقصه هـ
 .گیرد نامه را بر عهده می مزایده و سایر وظایف مقرر در این آیینخصوص تجدید و یا لغو مناقصه 
حسب نوع (دار  هیئتی با حداقل سه عضو خبره فنی بازرگانی صالحیت: و ـ کمیته فنی بازرگانی

گران و همچنین سایر  مزایده/ گران که ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها و ارزیابی کیفی مناقصه) معامله
و یا نماینده (اعضای این کمیته توسط مدیرعامل . گیرد نامه را بر عهده می این آیینوظایف مقرر در 

 .شوند انتخاب می) مجاز وی
/ هیئتی که فرآیند تحویل و تحول کاال، خدمت یا حقوق از برنده مناقصه: ز ـ کمیسیون تحویل

 کمیسیون تحویل مرکب از .گیرد نامه را برعهده می به برنده مزایده و سایر وظایف مقرر در این آیین
، نماینده واحد تقاضاکننده و نماینده یا نمایندگانی )دهنده تحویل/ گیرنده یا نماینده واحد تحویل(انباردار 

 .شود، خواهد بود که توسط مدیرعامل تعیین می
هیئتی متشکل از مدیرعامل، ذیحساب و یک نفر به : مزایده/ ح ـ هیئت سه نفره ترک مناقصه

مزایده را / جمع عمومی که با توجه به شرایط، میسر نبودن انجام معامالت از طریق مناقصهانتخاب م
 .شود نامه به اختصاص هیئت سه نفره نامیده می نماید که در این آیین تأیید می

قانون برگزاری مناقصات » 7«هیئت رسیدگی موضوع ماده : ط ـ هیئت رسیدگی به شکایات
 .1383مصوب 

/ گران ارزیابی توان انجـام تعهـدات مناقصه: گران مزایده/ گران  یفی مناقصهی ـ ارزیابی کـ
 .شود گران که از سوی شرکت و توسط کمیته فنی بازرگانی انجام می مزایده
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بررسی کامل بودن اسناد و امضای آنها، غیر مشروط و خوانا بودن :        ک ـ ارزیابی شکلی
 .پیشنهاد قیمت

فرآیندی که در آن مشخصات، استانداردها، کارآیی، دوام و سایر : رگانیل ـ ارزیابی فنی باز
 .شوند ویژگیهای فنی بازرگانی پیشنهادها بررسی، ارزیابی و پیشنهادهای قابل قبول برگزیده می

این ) 22(ترین قیمت به شرح مندرج در ماده  فرآیندی که در آن مناسب: م ـ ارزیابی مالی
 . شود اند، برگزیده می ادهایی که از نظر فنی بازرگانی پذیرفته شدهنامه، از بین پیشنه آیین

شود و در طی آن پیشنهادها  دوره زمانی که توسط شرکت اعالم می: ن ـ مدت اعتبار پیشنهادها
مزایده، بررسی و ارزیابی /این مدت شامل زمان الزم برای انجام مناقصه. باید دارای اعتبار باشند

 .باشد رنده و انعقاد قرارداد میپیشنهادها، تعیین ب
 :انحصار در معامله عبارت است از: س ـ انحصار

 :شود ـ یگانه بودن متقاضی شرکت در معامله که به طرق ذیل تعیین می1
 .ـ اعالن هیئت وزیران برای کاالها، خدمات یا حقوقی که در انحصار دولت است1ـ1
له و ایجاب تنها یک متقاضی برای انجام ـ انتشار فراخوان عمومی در خصوص موضوع معام1ـ2
 .معامله

) 27(ماده » 1«ـ منحصر به فرد بودن اموال منقول، خدمات و حقوق که با توجه به بند 2
 .شود مشخص می

سندی که در آن زمان و مهلت برگزاری مراحل مختلف : مزایده/ ع ـ برنامه زمانی مناقصه
 .شود زمان انعقاد قرارداد مشخص می، مدت اعتبار پیشنهادها و )مزایده(مناقصه 

رسانی الکترونیکی معامالت  وب سایت اینترنتی با نام شبکه اطالع: رسانی ف ـ شبکه اطالع
و شرکتهای زیر ) ساتکاب(شرکت سهامی مادرتخصصی مدیریت ساخت و تهیه کاالی آب و برق 

شود و توسط  تکاب نامیده میرسانی معامالت سا نامه اختصاراً شبکه اطالع مجموعه که در این آیین
 .شود شرکت ایجاد می

  
 بندی معامالت فصل دوم ـ طبقه

 :شوند به سه دسته تقسیم می) قیمت معامله(ـ معامالت از نظر نصاب 3ماده
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ـ معامالت کوچک، معامالتی است که مبلغ آن کمتر از بیست و نه میلیون و سیصد و چهل 1
باشد و بر اساس رویه   می1386ب بر مبنای قیمت ثابت سال این نصا. ریال باشد) 29,340,000(هزار 

های بعدی تعدیل و   و اصالحیه1383قانون برگزاری مناقصات مصوب » 3«ماده » 1«تبصره 
 .شود جایگزین می

ـ معامالت متوسط، معامالتی است که مبلغ مورد معامله بیش از سقف مبلغ معامالت کوچک 2
 .عامالت کوچک تجاوز ننمایدبوده و از ده برابر سقف مبلغ م

ـ معامالت بزرگ، معامالتی است که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از ده برابر سقف مبلغ 3
 .معامالت کوچک باشد

 مبنای نصاب در خرید، برای معامالت کوچک و متوسط مبلغ مورد معامله و در ـ1تبصره 
) و یا نماینده مجاز وی(شخیص مدیرعامل مبلغ برآوردی به ت. باشد معامالت بزرگ، مبلغ برآوردی می

 .شود مدیره تعیین می و یا کارشناس منتخب هیئت) و یا واحد متقاضی(توسط مشاور طرح 
و یا نماینده ( مبنای نصاب در فروش، مبلغ برآوردی است که به تشخیص مدیرعامل ـ2تبصره

مدیره و یا کارشناس  ئتکارشناس منتخب هی(توسط مشاور طرح و یا کارشناس ارزیاب ) مجاز وی
 .تعیین خواهد شد) رسمی دادگستری

های یادشده نباید با تفکیک اقالمی  مبلغ یا برآورد معامالت مشمول هریک از نصابـ 3تبصره
 .تر تبدیل شود شوند، به نصاب پایین که به طور متعارف یک مجموعه واحد تلقی می

 :شوند دی میبن مزایده به شرح زیر طبقه/ ـ انواع مناقصه4ماده
 :شوند بندی می مزایده از نظر مراحل بررسی به انواع ذیل طبقه/ الف ـ مناقصه

ارزیابی  نیاز به ) و یا نماینده مجاز وی(فرآیندی که به تشخیص مدیرعامل : ای مرحله ـ یک1
ر یک گران د مزایده/گران در این فرآیند پاکتهای پیشنهـاد مناقصه. فنی بازرگانـی پیشنهادها نباشد

 .شود جلسه گشوده و در همان جلسه برنده تعیین می
بررسی فنی ) و یا نماینده مجاز وی(فرآیندی که به تشخیص مدیرعامل : ای ـ دو مرحله2

در این فرآیند کمیته فنی بازرگانی تشکیل و پیشنهادها را ارزیابی نموده . بازرگانی پیشنهادها الزم باشد
کند تا براساس  مزایده گزارش می/ پیشنهادها را به کمیسیون مناقصهو نتایج ارزیابی فنی بازرگانی 

 .مزایده تعیین شود/ نامه برنده مناقصه مفاد این آیین
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بندی  گران به انواع ذیل طبقه مزایده/ گران مزایده از نظر روش دعوت مناقصه/ ب ـ مناقصه
 :شوند می

) گران مزایده(گران  ومی از مناقصهفرآیندی که از طریق آگهی عم: مزایده عمومی/ ـ مناقصه1
 .آید دعوت به عمل می

) 14(و با رعایت ماده ) 16(فرآیندی که در آن براساس مفاد ماده : مزایده محدود/ ـ مناقصه2
شوند، سپس  گران واجد صالحیت فراخوان می مزایده/ گران نامه، در وهله نخست مناقصه این آیین

 .شود مزایده ارسال می/ نامه شرکت در مناقصه ، دعوت)فهرست کوتاه(برای واجدان اولویت 
  

 فصل سوم ـ سازماندهی

 :شود مزایده به شرح زیر سازماندهی می/  ـ کمیسیون مناقصه5ماده
باشد که  مزایده شرکت متشکل از سه نفر عضو می/ های مناقصه الف ـ هریک از کمیسیون

مدیره  هیئت. شوند ه، متعهد و مطلع انتخاب میمدیره از میان مدیران و یا کارشناسان خبر توسط هیئت
تواند بیش از یک کمیسیون تشکیل دهد، همچون کمیسیونهای مجزا برای انجام فرآیند مناقصه و  می

مانند معامالت با برآورد مبلغ کمتر و بیشتر (های متفاوت برای سطوح معامالت  مزایده و یا کمیسیون
 BOT، )برداری و مالکیت ساخت، بهره (BOO قبیل معامالت از(یا کمیسیون معامالت خاص ...) از 
و یا کمیسیون  معامالتی از ) برداری و انتقال بازسازی، بهره (ROTو ) برداری و انتقال ساخت، بهره(

مدیره باید محدوده فعالیت هریک را مشخص و  در این صورت، هیئت. باشد نظر تخصصی پیچیده می
 . ها ابالغ نماید نبه مدیرعامل و همچنین کمیسیو

 .تواند اختیارات خود را در انجام این بند به مدیرعامل تفویض نماید مدیره نمی  هیئتـ1تبصره
/ مدیره به عنوان عضو هر کمیسیون مناقصه  انتخاب حداکثر دو نفر از اعضای هیئتـ2تبصره

 .مزایده بالمانع است
/ های مناقصه ضـای کمیسیـونمدیره شرکت احکام اع  با تغـییر اعضـای هیئتـ3تبصره

ها به  اعضای کمیسیون مادام که عضویت . ها انتخاب شوند مزایده باید تنفیذ و یا اعضای کمیسیون
ها در مسؤولیت خود باقی  باشند، اعضای کمیسیون شرح فوق تنفیذ و یا اعضای جدید انتخاب نشده 

 .خواهند بود
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از یک یا چند نفر از ) مدیره ص هیئتبه تشخی( در صورت فوت یا سلب شرایط  ـ4تبصره
مدیره باید نسبت به انتخاب عضو یا اعضای جایگزین  مزایده، هیئت/ های مناقصه اعضای کمیسیون

مدیره باید کلیه  برای کمیسیون اقدام و در سایر موارد نظیر استعفای یک یا چند نفر از اعضاء هیئت
 .نتخاب نمایدتجدید ا» الف« اعضای کمیسیون را با رعایت بند 

نفر اعضای مزبور رسمیت دارد و تصمیمات آن به اکثریت آرا   ب ـ کمیسیون با حضور هر سه
 .اتخاذ خواهد شد
تواند حسب مورد از کارشناسان و متخصصان فنی،  مزایده می/ کمیسیون مناقصهـ 1تبصره

) ندارند وضوع معاملهنظران که هیچگونه منافعی در م و یا سایر صاحب(مالی، حقوقی و اداری شرکت 
 .نماید دعوت) رأی بدون حق(برای حضور در جلسات کمیسیون و برای اظهارنظر 

 رؤسای هریک از واحدها یا نمایندگان مختار آنها چنانچه عضو کمیسیون نباشند، ـ2  تبصره
ضیحات مزایده حضور یافته و تو/ توانند در مورد معامالت مربوط به واحد خود در کمیسیون مناقصه می

تواند از هریک از رؤسا تقاضا نمایند تا در  مزایده می/ همچنین کمیسیون مناقصه. الزم را ارایه دهند
 .اظهار کنند) بدون حق رأی(جلسه شرکت نموده و نظرات خود را 

 :مزایده است/  ـ موارد زیر از وظایف کمیسیون مناقصه6ماده
 .نامه انتشار آگهی و یا ارسال دعوتمزایده برای / الف ـ تأیید کفایت اسناد مناقصه

 .مزایده در موعد مقرر در فراخوان/ ب ـ تشکیل جلسات کمیسیون مناقصه
ج ـ بررسی پیشنهادها از نظر کامل بودن مدارک و امضای آنها و نیز خوانا بودن و غیر مشروط 

 ).ارزیابی شکلی(بودن پیشنهادهای قیمت 
 .مزایده/ دهای قابل قبول طبق شرایط و اسناد مناقصهد ـ ارزیابی پیشنهادها و تعیین پیشنها

و بررسی فنی بازرگانی پیشنهادها ) در صورت لزوم( ـ ارجاع ارزیابی کیفی پیشنهاد دهندگان  ه
 .ای به کمیته فنی بازرگانی در فرآیند دو مرحله

 .نامه و ـ تعیین برندگان اول و دوم طبق شرایط این آیین
 .مزایده/ لسات کمیسیون مناقصهز ـ تنظیم و امضای صورتج

 .نامه مزایده طبق شرایط این آیین/ گیری درباره تجدید یا لغو مناقصه ح ـ تصمیم
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 )مزایده(فصل چهارم ـ برگزاری مناقصه 

 :مزایده به ترتیب شامل مراحل ذیل است/ ـ فرآیند برگزاری مناقصه7ماده
صه و تعیین نحوه مصرف منابع حاصل از الف ـ تأمین منابع مالی الزم برای انجام موضوع مناق

 .انجام موضوع مزایده
ای، عمومی یا  ای یا دو مرحله یک مرحله(مزایده در معامالت بزرگ / ب ـ تعیین نوع مناقصه

 ).محدود
 .مزایده/ ج ـ تهیه اسناد مناقصه

 .گران در صورت لزوم مزایده/ گران د ـ ارزیابی کیفی مناقصه
 .ایدهمز/  ـ فراخوان مناقصه ه

 .و ـ ارزیابی پیشنهادها
 .مزایده/ ز ـ تعیین برنده مناقصه

 .ح ـ انعقاد قرارداد
 :شود  ـ تأمین منابع مالی مطابق ترتیبات زیر انجام می8ماده

الف ـ انجام معامله به هر طریق، مشروط بر آن است که شرکت به نحو مقتضی نسبت به 
 .ن حاصل نموده و مراتب در اسناد مرتبط قید شده باشدبینی مالی معامله در مدت قرارداد اطمینا پیش

 در خصوص معامالتی که دوره انجام آن بیش از مدت یک سال و مبلغ آن نیز بیش تبصره ـ
از دویست برابر نصاب معامالت کوچک باشد، قبل از انجام معامله باید اعتبار مورد نیاز سال جاری و 

های بودجه سالیانه شرکت درج و به تأیید  یره و در پیوستمد برآورد سالهای آینده با تصویب هیئت
 .مجمع عمومی برسد

ب ـ نحوه ضمان تأخیر تعهدات برای انجام معامله باید توسط شرکت به صراحت در شرایط و 
 .قید و تعهد شود) مزایده(اسناد مناقصه 

 :شود  ـ مناقصه به یکی از طرق ذیل انجام می9ماده
مأمور یا کارپرداز خرید باید با توجه به کم و کیف موضوع :  کوچکالف ـ در مورد معامالت

در ارتباط با بهای آن تحقیق نماید و با رعایت صرفه و صالح شرکت و ) کاال، خدمت یا حقوق(معامله 
اخذ صورتحساب مشخص و به تشخیص و مسؤولیت خود، معامله را با تأمین کیفیت به کمترین بهای 
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هزینه باید توسط مأمور خرید با درج نام و نام خانوادگی و سمت و تاریخ و ذکر سند . ممکن انجام دهد
 .، امضا شود»است معامله به کمترین بهای ممکن انجام شده« اینکه 

کارپرداز یا مأمور خرید باید با توجه به کم و کیف موضوع معامله : ب ـ در مورد معامالت متوسط
ن تحقیق نماید و با رعایت صرفه و صالح شرکت و با اخذ درباره بهای آ) کاال، خدمت یا حقوق(

حداقل سه فقره استعالم کتبی، با تأمین کیفیت مورد نظر، چنانچه بهای به دست آمده مورد تأیید 
مسؤول واحد تدارکاتی یا مقام مسؤول هم تراز وی باشد، معامله را با عقد قرارداد و با اخذ 

ه فقره استعالم کتبی ممکن نباشد با تأیید مسؤول تدارکاتی یا چنانچه اخذ س. صورتحساب انجام دهد
 .شود مقام مسؤول هم تراز وی، به تعداد موجود کفایت می

در خرید چنانچه درخواست کننده تأیید نمونه را به طور کتبی ضروری اعالم نماید، ـ 1تبصره 
 .کننده برسد قبل از انجام خرید، باید نمونه به تأیید درخواست

که فروشندگان کاال،   مأموران و سایر مسؤوالن مذکور در این ماده با توجه به مدتیـ2ره تبص
اند، باید طوری اقدام  خدمت یا حقوق در برگ استعالم بها برای اعتبار بهای پیشنهاد شده ذکر کرده

 .کنند که به علت انقضای مدت، خسارتی متوجه شرکت نشود
رکاتی بر عهده کارپرداز واحد باشد، امضای نامبرده به  چنانچه مسؤولیت واحد تداـ3تبصره 

توان وظایف  در صورتی که شرکت فاقد کارپرداز باشد، می. منزله امضای مسؤول واحد تدارکاتی است
در . نامه را به متصدیان پستهای مشابه سازمانی و یا به مأمور خرید محول نمود مندرج در این آیین

 .أیید مقام مسؤول واحد مربوط انجام خواهد شداینگونه موارد معامالت با ت
 :شود های ذیل عمل می ج ـ در معامالت بزرگ به یکی از روش

 .های کثیراالنتشار ـ برگزاری مناقصه عمومی از طریق انتشار فراخوان در روزنامه1
 .ـ برگزاری مناقصه محدود2

 :شود ـ مزایده به یکی از طرق ذیل انجام می10ماده
بهای پایه مورد معامله از طرف کارشناس منتخب : رد معامالت کوچک و متوسطالف ـ در مو

فراخوان حراج باید از طریق شبکه . پذیرد مدیره ارزیابی و فروش از طریق حراج صورت می هیئت
 .رسانی معامالت ساتکاب منتشر شود اطالع
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ت از طریق درج همچنین به اقتضای اهمیت معامله و به تشخیص مدیرعامل از دو تا سه نوب
با ذکر چگونگی (های کثیراالنتشار کشوری یا استان مربوط  خالصه فراخوان حراج در یکی از روزنامه

به نحوی که (یا طرق دیگر ) رسانی مذکور دسترسی به جزئیات اطالعات مربوط در شبکه اطالع
 .شر شودمنت) خریداران بتوانند با مالحظه مشخصات مورد معامله در حراج شرکت نمایند

 در فراخوان باید درج شود که در مقابل فروش، وجه آن نقداً دریافت و هرگونه ـ1تبصره
 .مالیات، عوارض و نظایر آن طبق قوانین و مقررات به عهده خریدار است

شده شروع و به خریداری که باالترین بها را پیشنهاد کند،  حراج از بهای ارزیابیـ 2تبصره
پیدا نشود، حراج تجدید ) قیمت ارزیابی شده(ه داوطلب خرید به حداقل قیمت شود و چنانچ واگذار می

 .شود و در صورت لزوم مورد معامله مجدداً ارزیابی می
، از فرآیند انجام )10(ماده ) الف(تواند، درخصوص معامالت موضوع بند   شرکت میـ3تبصره

 .استفاده نماید) مزایده کتبی(معامالت بزرگ 
) و یا نماینده مجاز وی( بزرگ، قیمت پایه کارشناسی به تشخیص مدیرعامل ب ـ در معامالت

با اکثریت آرای هیئتی کارشناسی متشکل از سه نفر به (توسط مشاور طرح و یا کارشناس ارزیاب 
های ذیل عمل  تعیین و به یکی از روش) انتخاب هیأت مدیره و یا کارشناس رسمی دادگستری

 .شود می
 .های کثیراالنتشار ه عمومی از طریق انتشار فراخوان در روزنامهـ برگزاری مزاید1
 .ـ برگزاری مزایده محدود2

قانون ) 115(به استثنای اموال مستثنی شده در ماده ( فروش اموال غیرمنقول شرکت تبصره ـ
، با پیشنهاد هیأت مدیره و )باشد ـ که فروش آنها ممنوع می1366محاسبات عمومی کشور ـ مصوب 

چنانچه روش انجام معامله در مصوبه مجمع عمومی مشخص . باشد ب مجمع عمومی مجاز میتصوی
 .نامه عمل خواهد شد باشد، براساس مفاد این آیین نشده

 :گیرد ـ ارزیابی کیفی به شرح زیر انجام می11ماده
 :گران باید موارد ذیل لحاظ شود الف ـ در ارزیابی کیفی مناقصه

 .محصوالتـ تضمین کیفیت خدمات و 1
 .ـ داشتن تجربه و دانش در زمینه مورد نظر2
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 .ـ حُسن سابقه3
 .های صالحیت، در صورت لزوم ـ داشتن پروانه کار یا گواهینامه4
 . ـ توان مالی متقاضی برای انجام موضوع معامله، در صورت لزوم5

تی که با بینی شده است، در صور گران پیش مواردی که برای ارزیابی کیفی مناقصهـ 1تبصره
 .عمل مزایده مورد نظر منطبق باشد، باید لحاظ شود

 :گران به شرح ذیل است مزایده/گران ب ـ مراحل ارزیابی کیفی مناقصه
 .ـ تعیین معیارهای ارزیابی و اهمیت نسبی معیارها1

این معیارها شامل .  معیارهای ارزیابی متناسب با موضوع معامله تعیین خواهدشدـ2تبصره
چون سابقه اجرائی و تجربه انجام کارهای مشابه یا در دست اقدام، حُسن سابقه و رضایت مواردی هم

آالت و لوازم  ها و نوآوری در کارهای مشابه، داشتن تجهیزات و ماشین در کارهای قبلی، خالقیت
 کارآماده به کار و یا در دسترس، مدیریت کارآمد و سیستم مدیریتی مناسب و نظام کیفی انجام کار،

کفایت کادر فنی و عناصر کلیدی از نظر دانش و تجربه، میزان سرمایه و توان مالی و پشتیبانی، 
امکانات ارائه خدمات پس از (ترجیحاً بومی بودن پیمانکار و داشتن تجربه در محل اجرای پروژه 

سایر کارهای با توجه به (و همچنین ظرفیت اجرائی ) افزار و موارد مشابه فروش در مورد تجهیزات، نرم
 .خواهد بود) در دست انجام و برآورد مقداری و ریالی کاال، خدمت یا حقوق

 .گیری و روش ارزیابی ـ تعیین شاخصهای اندازه2
شامل معیارهای ( روش ارزیابی کیفی پیشنهاددهندگان و عوامل موثر در این ارزیابی ـ3تبصره

نی تعیین آن برای هر یک از معیارها، اهمیت نسبی گیری و دامنه امتیاز و مبا ارزیابی، شاخصهای اندازه
و زمان مورد نیاز برای بررسی و تمدید آن باید در ) معیارها و همچنین حد نصاب امتیاز قابل قبول

 .مزایده درج شود/اسناد مناقصه
 .ـ تهیه اسناد ارزیابی3
 .گران مزایده/گران ـ انتشار فراخوان برای دعوت به ارزیابی کیفی مناقصه4
 . ـ دریافت، تکمیل و ارسال اسناد ارزیابی از سوی متقاضیان5

 در صورت وجود فهرست واجدان صالحیت در موضوع معامله که توسط معاونت ـ4تبصره
) 12(جمهور و یا وزارت نیرو منتشر شده باشد و یا با رعایت ماده  ریزی و نظارت راهبردی رییس برنامه
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 مادرتخصصی وزارت نیرو تهیه و بیش از دو سال از تاریخ تهیه های نامه توسط سایر شرکت این آیین
و یا تجدید آن نگذشته باشد، صرفاً تقاضای اشخاصی که در فهرست مزبور قرار دارند، رسیدگی خواهد 

 .شد
بندی  گران و رتبه مزایده/ گران  ـ ارزیابی اسناد دریافت شده و تعیین امتیاز هر یک از مناقصه6

 .آنها
تهیه فهرست (گران واجد صالحیت، امتیازات و رتبه آنها  مزایده/گران سامی مناقصهـ تهیه ا7
 ).کوتاه

 .گران مزایده/گران  ـ مستندسازی ارزیابی کیفی مناقصه8
گیری و روش ارزیابی  های اندازه گران، شاخص مزایده/گران ارزیابی کیفی مناقصه ـ 5تبصره 

نامه شماره  از جمله تصویب(رعایت مقررات مربوط هایی خواهدبود که با  براساس دستورالعمل
 .رسد توسط هیئت مدیره تهیه و به تصویب وزیر نیرو می) 16/7/1385هـ مورخ 33560ت/84136

ریزی و  بندی توسـط معاونت برنامه هایی که فهرست واجدان صالحیت و رتبه ـ در رشته12ماده
ه است، شرکت باید از فهرست واجدان جمهور و وزارت نیرو منتشر نشد نظارت راهبردی رییس
 .های مادرتخصصی وزارت نیرو استفاده نماید صالحیت سایر شرکت

ـ انتخاب و ارجاع کار به مهندسان مشاور طرحهای صنعت آب، برق و آب و فاضالب، 13ماده
مشتمل بر مطالعه، طراحی و (محققان و شرکتهای خدمات مدیریت صنعت آب، برق و آب و فاضالب 

براساس ) ای و کارشناسی دیریت بر طرح و اجرا و نظارت و یا هر نوع خدمات مشاورهیا م
ها و  نامه استفاده از آیین. های اجرائی مصوب وزیر نیرو در این خصوص خواهد بود دستورالعمل
 .باشد های موجود تا مدت یک سال بالمانع می دستورالعمل

های خدمات مدیریت  ر، محققان و شرکتالزحمه مهندسان مشاو  در مواردی که حقتبصره ـ
که (صنعت آب، برق و آب و فاضالب از محل منابع داخلی شرکت تأمین ولی از طریق رقابت 

الزحمه به  شود، میزان حق تعیین نمی) شود الذکر مشخص می های فوق چگونگی آن در دستورالعمل
الزحمه بیش از بیست و پنج  غ حقپیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیأت مدیره خواهد بود و چنانچه مبل

 .برابر نصاب معامالت کوچک باشد، مراتب باید به تأیید رئیس مجمع عمومی شرکت برسد
 :گیرد مزایده به شرح زیر انجام می/ـ فراخوان مناقصه14ماده

 :باشد الف ـ مفاد فراخوان حداقل باید شامل شرایط و نکات ذیل 
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 .ل و یا ارائه مدارک و نظایر آنـ نام شرکت و نشانی شرکت برای ارسا1
 .ـ نوع، کمیت و کیفیت کاال، خدمت یا حقوق2
 .ـ محل، زمان و مهلت دریافت اسناد، تحویل پیشنهادها و گشایش آنها3
به پیشنهادهای فاقد امضا، مشروط، مخـدوش و پیشنهاداتی که « ـ در فراخـوان درج شود که 4

 .»ل شود، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهدشدبعد از انقضای مدت مقرر در فراخوان واص
در صورتی که تعیین آن میسر و اعالم آن به مصلحت ( ـ مبلغ برآورد شده معامله و مبانی آن 5

 .شود در مواردی که فهرست بهای پایه وجود دارد، برآورد مربوط طبق فهرست یادشده تهیه می). باشد
 .به صورت مقطوع) مزایده/هتضمین شرکت در مناقص( ـ نوع و مبلغ سپرده 6

 مبلغ مقطوع مذکور بر مبنای درصدهایی از میزان برآورد به شرح ذیل از طرف تبصره ـ
 :مزایده درج خواهد شد/شرکت محاسبه و در اسناد مناقصه

 .ـ برای معامالت ده برابر نصاب معامالت کوچک به نرخ ده درصد1
مالت کوچک نسبت به مازاد ده برابر نصاب ـ برای معامالت تا بیست و پنج برابر نصاب معا2

 .معامالت کوچک به نرخ پنج درصد
ـ برای معامالت از بیست و پنج برابر نصاب معامالت کوچک به باال و نسبت به مازاد بیست و 3

 .پنج برابر نصاب معامالت کوچک به نرخ سه درصد
 .خوان اعالم خواهد شدـ در موارد خاص، میزان سپرده با نظر مدیرعامل تعیین و در فرا4
های معتبر  ـ در فراخوان درج شود که پیشنهاد دهنده مکلف است معادل مبلغ سپرده، تضمین7

مطابق مقررات تسلیم یا مبلغ مذکور را به حساب بانکی شرکت واریز و یا چک بانکی تضمینی در وجه 
های  قد سپرده، سپردهبه پیشنهادهای فا. شرکت تهیه و ضمیمه پیشنهاد به شرکت تسلیم نمـاید

 .های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد مخدوش، سپرده
مزایده مندرج /سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه«  ـ در فراخوان درج شود که 8
 .»است

 .مزایده/ـ ذکر ترتیب فروش اسناد مناقصه9
همچنین . رسانی معامالت ساتکاب منتشر کند  از طریق شبکه اطالعب ـ شرکت باید فراخوان را

های  به تشخیص مدیرعامل از دو تا سه نوبت از طریق درج خالصه فراخوان حداقل در یکی از روزنامه



     ماهنامۀ ویژۀ قوانین و مقررات         174
 

 

با ذکر چگونگی دسترسی به جزئیات اطالعات مربوط در شبکه (کثیراالنتشار کشوری یا استان مربوط 
 .نتشر شودم) اطالع رسانی مذکور

این ماده از ) ب(تواند عالوه بر موارد مذکور در بند  می) و یا نماینده مجاز وی(ج ـ مدیرعامل 
رسانی نیز فراخوان را  جمعی و پایگاههای اطالع های ارتباط های گروهی و رسانه طریق سایر رسانه

 .منتشر نماید
در چند محل ضرورت داشته  در مـواردی که به تشخیص مدیرعامل انتشار فراخوان ـ1تبصره

 .داند نیز به نشر فراخوان اقدام خواهد نمود باشد، در محلهایی که الزم می
المللی باشد یا استفاده از  مزایده بین/ در صورتی که نیاز به برگزاری مناقصهـ2تبصره

تسهیالت اعتباری خارجی مطرح باشد، باید با کسب مجوزهای مربوط و با رعایت موازین قانون 
ها و ایجاد  حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه

المللی،  ـ و همچنین در مورد برگزاری مزایده بین1375تسهیالت به منظور صدور خدمات ـ مصوب 
کی از های کثیراالنتشار و حداقل یک نوبت در ی مزایده مربوط در یکی از روزنامه/آگهی مناقصه

 .المللی مرتبط با موضوع، منتشر شود انگلیسی زبان داخلی و یک مجله یا روزنامه بین های روزنامه
 :مزایده الزامی است/ـ احکام زیر درخصوص اسناد مناقصه15ماده

 .مزایده باید به طور یکسان به همه داوطلبان تحویل شود/الف ـ تمامی اسناد مناقصه
 :مل تصریح در موارد ذیل استمزایده شا/ب ـ اسناد مناقصه

 .ـ نام و نشانی شرکت1
 ).مزایده/تضمین شرکت در مناقصه(ـ نوع و مبلغ سپرده 2
 .ـ محل، زمان و مهلت دریافت اسناد، تحویل پیشنهادها و گشایش آنها3
و همچنین حداکثر » مجازبودن حضور پیشنهاددهندگان در جلسه گشایش پیشنهادها« ـ ذکر 4

 .مزایده الزم است/رای بررسی پیشنهادها و تعیین برنده مناقصهمدت زمانی که ب
 .های آنها  ـ روش تهیه و مهلت مقرر برای تسلیم پیشنهادها و تعداد نسخه5
یا براساس درصد ) به صورت اعداد و حروف توأمان( ـ بهای پیشنهادی باید به مبلغ مشخص 6

ان کاال، خدمت یا حقـوق مورد نظر تعیین و در کسری یا اضافه نسبت به واحد بهای اعالم شده یا میز
پاکتهای یادشده صرفاً . پاکت الک و مهر شـده به دبیـرخانه شرکت و بـه طور محرمانه تسلیم شود

 .مزایده گشوده خواهدشد/در جلسه کمیسیون مناقصه
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 .ـ مبلغ پیش پرداخت و تضمین حُسن انجام کار7
 . ـ مدت اعتبار پیشنهادها8
 /گران های مربوط به تأمین ضامنتنامه هر یک از مناقصه سقف جبران هزینهـ شرایط و 9
 .مزایده به دلیل پایان مدت اعتبار پیشنهادها، تجدید شود/گران، برای مواردی که مناقصه مزایده

ـ شرح کار، مشخصات فنی بازرگانی، استانداردها، نوع، کمیت و کیفیت کاال، خدمت یا 10
 .حقوق

و یا کشور خاص ) حقیقی و یا حقوقی(نباید بیانگر انتخاب یک شخص  مشخصات ـ1تبصره
 .باشد

ای درج و به امضای   درخصوص مزایده، مشخصات مورد معامله باید در صورتجلسهـ2تبصره
 .ذیربط و در صورت لزوم مشاور طرح و یا کارشناس ارزیاب برسد) واحدهای(واحد ) مسؤوالن(مسؤول 

ترتیب حمل، بیمه و میزان (م و تحویل کاال، خدمت یا حقوق ریزی برای انجا ـ برنامه11
 ).خسارت در صورت تأخیر و نظایر آن

 .گران مزایده/گران ـ معیارها و روش ارزیابی کیفی مناقصه12
تعیین مواردی همچون پرداخت به طور نقد، اقساط و نظایر (ـ نحوه پرداخت بهای معامله 13

 ).آن
ایش اعتبار اسنادی ریالی برای معامالت بزرگ توصیه  پـرداخت از طریق گشـ3 تبصره

 .شود می
گران خارجی در  مزایده/گران گران داخلی نسبت به مناقصه مزایده/گران ـ نحوه ترجیح مناقصه14

 .المللی های بین مناقصه مزایده
انی نحوه تأثیرگذاری ارزیابی فنی بازرگ« ـ مبانی و روش تعیین برنده مناقصه مزایده با ذکر 15

بازرگانی و مالی /در مواردی که مناسبترین پیشنهاد از طریق ارزیابی فنی» بر قیمت پیشنهادی
 .شود پیشنهادها تعیین می

 .ـ متن قرارداد شامل موافقتنامه، شرایط عمومی و خصوصی و ضمائم آن16
 ).19(ـ صورت جلسات و توضیحات موضوع ماده 17
 .م باشدـ سایر اسنادی که به تشخیص شرکت الز18
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ـ تصریح به اینکه شرکت اختیار دارد مقدار کاال، خدمت یا حقوق مورد معامله را تا بیست و 19
 .پنج درصد افزایش یا کاهش دهد

ـ اعالم تکالیف قانونی شرکت در مورد کسور قانونی مربوط به قرارداد و تکالیف طرف معامله 20
 .داددر ارتباط با بیمه، مالیات و عوارض متعلق به قرار

 در صورتی که شرکت ثبت قرارداد را در دفاتر اسناد رسمی ضروری تشخیص دهد، ـ4 تبصره
در فراخوان درج شود که هزینه ثبت قرارداد و پرداخت مالیات و هرگونه عوارض طبق قوانین و 

 .خواهد بود) مزایده(مقررات به عهده برنده مناقصه 
مزایده حاضر به انعقاد قرارداد و انجام معامله /در صورتی که برنده مناقصه« ـ ذکر عبارت 21

شود و سپرده برنده دوم  مزایده معامله انجام می/نشود، سپرده او ضبط و با نفر دوم برنده مناقصه
. مناقصه مزایده نیز در صورتی که از انعقاد قرارداد و یا از انجام معامله امتناع ورزد، ضبط خواهدشد

مزایده، سپرده نفر دوم  /سلیم ضمانت انجام تعهدات از طرف برنده مناقصهقبل از انعقاد قرارداد یا ت
 .و همچنین حداکثر مدت زمان نگهداری سپرده نفر دوم» مسترد نخواهد شد

 .ـ میزان ضمانت انجام تعهدات و ترتیب دریافت و استرداد آن22
و » 2«بند » هـ «و جزء» 1«بند » و«شرکت در موارد موضوع جزء «ـ در اسناد درج شود که 23

گر مرتکب یکی از اعمال مندرج  مزایده/گر نامه و در مواردی که مناقصه این آیین» 26«ماده » 3«بند 
 های اصالحیه و 22/12/1383هـ مورخ 30374ت/73377نامه شماره  تصویب) 1( در بندهای ماده

 .»بعدی آن شود، در رد پیشنهادات مرتبط مختار است
شرکت در صورت . یته فنی بازرگانی نیز موجب سلب این اختیار نیست قبولی در کم ـ5تبصره

رد هر یک از پیشنهادات، دالیل مربوط به رد پیشنهاد را مشخص و در سوابق شرکت برای مراجعات 
 .نماید آتی نگهداری می

 .»22«ماده » ی« و » ط« ـ درج مفاد مندرج در بندهای 24
 حق واگذاری تمام و یا بخشی از موضوع معامله را مزایده/برنده مناقصه« ـ  ذکر عبارت 25

 .»بدون موافقت کتبی شرکت به دیگری ندارد
مزایده عمومی با ذکر ادله توسط واحد /ـ در مواردی که محدودیت برگزاری مناقصه16ماده

متقاضی گزارش و صرفه و صالح شرکت در انجام معامله به صورت مناقصه مزایده محدود براساس 
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مدیره و به تشخیص و مسؤولیت مدیرعامل تأیید شود، به ترتیب زیر عمل  ل مصوب هیئتدستورالعم
 :خواهد شد

نامه از کلیه اشخاص  رسانی معامالت ساتکاب و ارسال دعوت ـ شرکت از طریق شبکه اطالع1
 .آورد مزایده دعوت به عمل می/واجد صالحیت برای اعالم آمادگی شرکت در مناقصه

مزایده اعالم آمادگی کرده و اسناد مربوط را در مهلت / شرکت در مناقصهـ اشخاصی که برای2
ارزیابی کیفی » 11«و به ترتیب مقرر در ماده (اند، توسط کمیته فنی بازرگانی  مقرر تحویل داده

 .شوند می
ـ کمیته فنی بازرگانی اشخاص واجد حدنصاب را به ترتیب اولویت براساس روش ارزیابی 3

کمیسیون  در اسناد درج شده است، تعیین و به) 11(ماده » 3« به تبصره کیفی که با توجه
 .نماید مزایده منعکس می/مناقصه

مدیره، به واسطه تأخیر ناشی از   در مواردی که به تشخیص مدیرعامل و تأیید هیئتـ1تبصره
اساس  باشد، کمیته فنی بازرگانی بر2 و 1انجام ارزیابی، صرفه و صالح شرکت در حذف بندهای 

در مورد توان انجام تعهدات ) های انجام شده طی دو سال اخیر ارزیابی(آخرین اطالعات قابل تحصیل 
 .اشخاص اظهارنظر خواهد کرد

مزایده فهرستی از اشخاص واجد حدنصاب و به ترتیب اولویت ایشان تهیه /ـ کمیسیون مناقصه4
 .ی آنها ارسال شودمزایده برا/نامه مناقصه تا دعوت) فهرست کوتاه(نماید  می

مزایده محدود /که با توجه به اولویت برای مناقصه) موضوع این بند( تعداد اشخاص ـ2تبصره
حداقل تعداد . شوند با تأیید مدیرعامل و قبل از انجام مراحل فوق تعیین خواهند شد دعوت می

 .اشخاص هفت نفر خواهد بود
گران صالحیتدار، که حداکثر دو  زایدهم/گران در صورت وجود فهرست کوتاه مناقصهـ 3تبصره

این ماده تهیه شده باشد، به تشخیص ) 1(سال قبل به ترتیب فوق و بدون استفاده از تبصره 
 .باشد مدیرعامل، شرکت ملزم به انجام مراحل فوق نمی

تواند  مزایده می/ ـ چنانچه تعداد اشخاص یادشده کمتر از هفت نفر باشد، کمیسیون مناقصه5
نامه اشخاص واجد صالحیت را دعوت  رسانی مجدد اقدام و یا از طریق ارسال دعوت  اطالعنسبت به
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به ) از جمله کاهش حداقل تعداد به تعداد واجدان حدنصاب(نماید و یا مراتب را برای اتخاذ تصمیم 
 .مدیره منعکس نماید هیئت

مزایده محدود /ناقصهمزایده عمومی که قابل انطباق با م/مقررات مربوط به مناقصهـ 4تبصره
نامه در ارتباط با  موارد مندرج در این آیین. الرعایه است مزایده محدود نیز الزم/باشد، در مناقصه

 .مزایده محدود مراعات شود/نامه مناقصه فراخوان باید در دعوت
 :باشد ـ ترتیب تهیه و تسلیم پیشنهادها به شرح زیر می17ماده

مزایده پس از دریافت یا خرید اسناد باید پیشنهادهای خود را /کنندگان در مناقصه الف ـ شرکت
 :به ترتیب ذیل تهیه و به شرکت تسلیم کنند

 .ـ تهیه و تکمیل اسناد و پیشنهادها1
 .مزایده/ـ تسلیم پیشنهادها در مهلت مقرر در فراخوان مناقصه2
 .ـ دریافت رسید تحویل پیشنهادها3

 برای تهیه پیشنهاد کافی باشد، ولی این مهلت در ب ـ مهلت قبول پیشنهاد باید حسب عرف
مزایده به ترتیب نباید /المللی از آخرین مهلت تحویل اسناد مناقصه مزایده داخلی و بین/مورد مناقصه

 .کمتر از ده روز و یک ماه باشد
رسانی   در مواردی که عالوه بر انتشار فراخوان از طریق روزنامه و شبکه اطالعتبصره ـ

مزایده نیز به صورت الکترونیکی و بالفاصله در اختیار داوطلبان قرار / ساتکاب، اسناد مناقصهمعامالت
ماند، تاریخ انتشار اولین فراخوان در روزنامه و انتشار اسناد در  گیرد و در دسترس آنان باقی می  می

اد در حکم از نظر مهلت قبول پیشنه) هر کدام مؤخر باشد(رسانی معامالت ساتکاب  شبکه اطالع
 .باشد مزایده می/آخرین مهلت تحویل اسناد مناقصه

 :باشد ـ شرایط تسلیم و تحویل پیشنهادها به شرح زیر می18ماده
مزایده /مزایده، جز در مواردی که در اسناد مناقصه/کنندگان در مناقصه الف ـ هیچ یک از شرکت

 .ندتوانند بیش از یک پیشنهاد تسلیم کن بینی شده باشد، نمی پیش
گران، اعم از دولتی، عمومی یا  مزایده/گران مزایده برای تمامی مناقصه/ب ـ شرایط مناقصه

ها، شرایط قرارداد، نحوه تحویل و رسید  خصوصی، باید یکسان باشد از جمله در تأمین ضمانتنامه
 .مدارک، مشخصات و شرایط انجام تعهدات و نظایر آنها
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مزایده و پیشنهادهای خود را در / باید اسناد مناقصهمزایده/کنندگان در مناقصه ج ـ شرکت
 :پاکتهای جداگانه دربسته و الک و مهرشده به شرح ذیل به شرکت ارائه کنند

 .مزایده/شامل ضمانتنامه شرکت در مناقصه) پاکت الف(ـ پاکت تضمین 1
 .شامل اسناد فنی، اسناد قراردادی و حقوقی) پاکت ب(ـ پاکت فنی بازرگانی 2
شامل پیشنهاد قیمت و شرایط مالی پیشنهاد دهنده در چارچوب اسناد ) پاکت ج(کت قیمت ـ پا3
 .مزایده/مناقصه

متناسب با موضوع معامله در فراخوان اعالم خواهد شد که همگی پاکتها پس از الک و مهر در 
 .بندی مقرر تحویل داده شوند داخل یک پاکت الک و مهرشده قرارگرفته و طبق زمان

کنندگان را پس از  ت موظف است در مهلت مقرر همه پیشنهادهای ارائه شده شرکتدـ شرک
 .ها صیانت نماید دریافت، ثبت و تا جلسه بازگشایی از پاکت

صورت قابل  گرفتن پیشنهاد باید به  ـ هرگونه تسلیم، تحویل، اصالح، جایگزینی و یا پس هـ
 .مزایده انجام شود/ در اسناد مناقصهدر مهلت و مکان مقرر» 35«گواهـی و با رعایت ماده 

 :گیرد ـ توضیح و تشریح اسناد به شرح زیر انجام می19ماده
تواند از  مزایده، ابهام یا ایرادی مشاهده کند، می/ای در اسناد مناقصه کننده الف ـ چنانچه شرکت

 .شرکت توضیح بخواهد
همچنین در صورت تشکیل گران و  مزایده/گران های مناقصه ب ـ توضیحات و پاسخ به پرسش

مزایده باید با /، رونوشت صورتجلسه آن و هرگونه تجدید نظر در اسناد مناقصه»جلسه توضیح اسناد«
 .مزایده قرار داده شود/کنندگان در مناقصه به طور یکسان در اختیار همه شرکت» 35«رعایت ماده 

فافیت الزم برخوردار بوده و مزایده از ش/ شرکت باید اهتمام نماید تا اسناد مناقصهتبصره ـ
 /مزایده بتوانند با برداشت صحیح از اسناد مناقصه /کنندگان در مناقصه عاری از ابهام باشد تا شرکت

 .مزایده ارائه نمایند/مزایده، قیمت و شرایط مالی پیشنهادی خود را در چارچوب شرایط مناقصه
 :گیرد ـ گشایش پیشنهادها به شرح زیر انجام می20ماده

 الف ـ در صورتی که در مدت مقرر پیشنهاد یا پیشنهاداتی رسیده باشد، کمیسیون 
مزایده در زمان و مکان مقرر تشکیل و پیشنهادات واصل شده را باز و به شرح ذیل رسیدگی /مناقصه

 .و اتخاذ تصمیم خواهد نمود
 :ب ـ مراحل گشایش پیشنهادها به شرح ذیل است
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، )گران گران و مزایده مناقصه(کنندگان اسناد، پیشنهاددهندگان  ـ تهیه فهرست اسامی دریافت1
 .کنندگان در جلسه حاضران و شرکت

 .و کنترل آن) الف(ـ بازکردن پاکت تضمین 2
 )ب(ـ بازکردن پاکت فنی بازرگانی 3
های دو  مزایده/به کمیته فنی بازرگانی در مناقصه) ب(های فنی بازرگانی  ـ تحویل پاکت4
 .ای مرحله

و کنترل از نظر کامل بودن مدارک و امضای آنها و کنار گذاشتن ) ج(ـ بازکردن پاکت قیمت  5
 .ای های یک مرحله مزایده/پیشنهادهای غیرقابل قبول در مناقصه

 .مزایده/ ـ تهیه و تنظیم و امضای صورتجلسه گشایش پیشنهادها توسط کمیسیون مناقصه6
پیشنهادهای رد شده به شرکت برای استرداد ) فال(و تضمین ) ج(های قیمت  ـ تحویل پاکت7
 .به ذینفع

ای، زمان و مکان تشکیل جلسه گشایش  مزایده دو مرحله/ج ـ در صورت برگزاری مناقصه
این مدت فقط برای یک بار تا . ها اعالم خواهد شد در جلسه گشایش پاکت) ج(های قیمت  پاکت

در یک لفاف الک ) ج(های قیمت  ین صورت پاکتدر ا. سقف مدت اعتبار پیشنهادها قابل تمدید است
) ج(های قیمت  ای، پاکت های یک مرحله در مناقصه مزایده. شود و مهرشده توسط شرکت صیانت می

 .شود مزایده تعیین می/نامه، برنده مناقصه این آیین» 22«درنگ گشوده و براساس ماده  بی
مایندگان آنها جهت حضور در جلسه گران یا ن مزایده/گران دـ شرکت مکلف است از مناقصه

 .دعوت نماید)) ج(های قیمت  پاکت(گشایش پیشنهادهای مالی 
 :گیرد ـ ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها به شرح زیر انجام می 21ماده

های  ای، شرکت موظف است براساس معیارها و روش های دو مرحله مزایده/ الف ـ در مناقصه
گران و ارزیابی فنی بازرگانی  گران و مزایده مزایده، ارزیابی کیفی مناقصه/اعالم شده در اسناد مناقصه

 .پیشنهادها را انجام و اعالم نماید
المللی یا داخلی موضوع ماده  حسب مورد براساس استانداردهای بین( استانداردها ـ1تبصره

امل معیارهای ش(و روش ارزیابی مشخصات فنی پیشنهادات و عوامل مؤثر در این ارزیابی » 28«
گیری و دامنه امتیاز و مبانی تعیین آن برای هر یک از معیارها، اهمیت نسبی  ارزیابی، شاخصهای اندازه

 .مزایده درج شود/باید تعیین و در اسناد مناقصه) معیارها و همچنین حدنصاب امتیاز فنی قابل قبول
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تیجه بررسی طی مهلتی که ب ـ در صورتی که بررسی فنی بازرگانی پیشنهادها الزم باشد، ن
شود و براساس گزارش  کند به جلسه بعدی کمیسیون احاله می مزایده معین می/کمیسیون مناقصه

پیشنهاددهندگانی که امتیاز فنی بازرگانی الزم را احراز ) ج(های قیمت  کمیته فنی بازرگانی، پاکت
 .شود اند، گشوده می کرده

انی پیشنهادها الزم باشد، مهلت اعالم نظر توسط در صورتی که بررسی فنی بازرگـ 2تبصره
مزایده حداکثر تا دو برابر مهلت مقرر برای رسیدگی توسط کمیسیون قابل تمدید /کمیسیون مناقصه

چنانچه فرصت مورد نیاز از سقف مهلت مقرر برای تعیین برنده تجاوز نماید، شرکت باید . خواهد بود
گان برساند، در این صورت هر یک از پیشنهاددهندگان، حداکثر موضوع را به اطالع کلیه پیشنهاددهند

توانند انصراف خود را  ظرف نصف مدت مهلت تمدید شده که از ده روز کاری تجاوز نخواهد نمود، می
 .اعالم و در صورت انصراف سپرده آنها مسترد خواهد شد

راردادی و حقوقی را  شرکت همزمان با بررسی اسناد فنی پیشنهاددهندگان، اسناد قـ3تبصره
بررسی نموده و در صورت وجود ابهام نسبت به رفع ابهامات و احتماالًَ رفع اختالف بین پیشنهادهای 

مزایده اقدام نموده و چنانچه ضرورت ایجاب نماید، مدت زمان معقولی را برای /رسیده با اسناد مناقصه
 .کند کنندگان اعالم می رفع ابهام مشخص و به همه شرکت

کمیته فنی بازرگانی باید در مهلت تعیین شده پیشنهادهایی را که از نظر فنی مردود ـ 4صرهبت
است، با ذکر دلیل مشخص کرده و پیشنهادهای قابل قبول را به ترتیب اولویت و با درج ضریب 

 مزایده/تعیین و مراتب را به کمیسیون مناقصه) امتیاز فنی(مزایده /مطابقت با مشخصات مورد مناقصه
در ) 1(مبانی انجام بررسیهای فنی و تعیین ضریب مطابقت با توجه به مفاد تبصره . گزارش نماید

 .گزارش کمیته فنی بازرگانی با ذکر دلیل منعکس خواهد شد
 .مجاز است) ج(های قیمت  ج ـ هرگونه ارزیابی فنی بازرگانی، تنها پیش از گشودن پاکت

های فنی بازرگانی پذیرفته  گرانی که در ارزیابی دهمزای/ گرانی مناقصه) ج(د ـ پاکت قیمت 
 .اند باید ناگشوده بازگردانده شود نشده

 :گیرد ـ ارزیابی مالی و تعیین برنده به شرح زیر انجام می22ماده
هایی که مناسبترین قیمت با ارزیابی فنی، بازرگانی و مالی پیشنهادها  مزایده/الف ـ در مناقصه

 .شود ین قیمت به عنوان پیشنهاد برتر شناخته میشود، مناسبتر تعیین می
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مزایده باشد و قیمت پیشنهادی از /حداکثر قیمت در مناقصه/ چنانچه پیشنهاد برتر حائز حداقل
مزایده نظر /شود، در غیر این صورت، کمیسیون مناقصه نظر کمیسیون عادالنه باشد، برنده شناخته می

گزارش توجیهی و تصمیم  خود در خصوص پذیرش پیشنهاد خود را درخصوص پیشنهاد برتر به همراه 
 .نماید مدیره گزارش می مزایده برای کسب نظر به هیئت/برتر به عنوان برنده و یا تجدید مناقصه

مدیره ظرف دو هفته ضرورت بررسی مجدد را اعالم نماید، کمیسیون پس از  چنانچه هیئت
مزایده اقدام خواهد /وان برنده و یا تجدید مناقصهبررسی مجدد نسبت به اعالم پیشنهاد برتر به عن

 .نمود
مدیره ظرف این مدت ضرورت بررسی مجدد را اعالم ننماید، کمیسیون  در صورتی که هیئت

 .نسبت به اعالم تصمیم اولیه کمیسیون اقدام خواهد نمود
ری ارزیابی نحوه تأثیرگذا«  مبانی و روش ارزیابی مالی باید به صورت مشروح با ذکر تبصره ـ

 .مزایده درج شود/در اسناد مناقصه» فنی بازرگانی بر قیمت
یا قیمت پیشنهادی (ها، چنانچه حداقل حداکثر قیمت پیشنهاد شده  مزایده/ب ـ در دیگر مناقصه

از نظر کمیسیون عادالنه باشد، در صورتی که این ) در مواردی که فقط یک پیشنهاد رسیده باشد
 .شود بل قبول باشد، برنده شناخته میپیشنهاد از نظر فنی قا

یا قیمت پیشنهادی در مواردی که فقط (حداکثر قیمت پیشنهاد شده / چنانچه حداقلـ1تبصره
تواند اتخاذ تصمیم نماید که  از نظر کمیسیون عادالنه نباشد، کمیسیون می) یک پیشنهاد رسیده باشد

 استعالم بها شود و نتیجه آن در مزایده تجدید یا حداقل از سه شخص واجد صالحیت/مناقصه
 .کمیسیون مطرح شود

از ) بیشتر(دست آمده در استعالم بها کمتر  حداکثر قیمت به/در صورتی که حداقلـ 2تبصره
در صورتی که تفاوت این دو قیمت کمتر . مزایده باشد/قیمت پیشنهاد شده در مناقصه) حداکثر(حداقل 
حاضر ) حداکثر در مزایده(شنهاد دهنده  حداقل در مناقصه درصد باشد، در این صورت اگر پی از پنج

دست آمده در استعالم انجام دهد به عنوان برنده اعالم  حداکثر قیمت به/باشد، معامله را به حداقل
حداکثر قیمت در استعالم بها را حائز /در غیر این صورت کمیسیون پیشنهاد دهنده  حداقل. خواهد شد

مزایده به /ته و موضوع را برای تأیید وی به عنوان برنده و یا تجدید مناقصهحداکثر قیمت شناخ/حداقل
 .مدیره احاله خواهد نمود هیئت
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دست آمده در استعالم بها برابر یا بیشتر از  حداکثر قیمت به/در صورتی که حداقلـ 3تبصره
 بها کسی داوطلب مزایده باشد یا در استعالم/کمتر از حداکثر قیمت پیشنهاد شده در مناقصه/حداقل

تواند پیشنهاددهنده حداقل در  معامله نباشد و یا تعداد داوطلبان کمتر از سه باشند، کمیسیون می
 .مزایده دهد/حداکثر در مزایده را به عنوان برنده اعالم و یا رأی به تجدید مناقصه/مناقصه

یمتها و تجزیه ، چنانچه به تشخیص کمیسیون بررسی ق)ج(ج ـ پس از گشودن پاکتهای قیمت 
تواند انجام این بررسی را به کمیته فنی بازرگانی ارجاع  و کنترل مبانی آن الزم باشد، کمیسیون می

نماید، در این صورت کمیته فنی بازرگانی حداکثر ظرف دو هفته نتیجه ارزیابی را به کمیسیون اعالم 
 .کند می

 دوم، نزد شرکت نگهداری و سپرده ، سپرده برنده اول و)ج(د ـ پس از گشودن پاکتهای قیمت 
 .شود سایرین بازگردانده می

. گران خارجی ترجیح دارند گران داخلی نسبت به مناقصه المللی، مناقصه ـ ـ در مناقصات بین ه
مناقصاتی که در آنها رعایت این . گران داخلی در اسناد مناقصه قید خواهد شد نحوه ترجیح مناقصه

 .ید از سوی شورای اقتصاد تأیید شودقاعده به مصلحت نباشد، با
گران اعم از داخلی و خارجی در  و ـ برای افزایش سهم انجام کار در ایران، پیشنهادهای مناقصه

نامه شماره  تصویب) 4(و ) 3(المللی به شرح مندرج در مواد  مناقصات داخلی و یا بین
 .شود   میهای بعدی آن همسنگ  و اصالحیه13/8/1383هـ مورخ 30750ت/44930

کردن پیشنهادهای دارای بخش ارزی، نرخ برابری ارز، نرخ ارز قابل  ز ـ برای ارزیابی و همسنگ
کردن  گونه موارد برای ارزیابی و همسنگ در این. معامله اعالم شده توسط مراجع رسمی کشور است

قبل از روز گشایش پیشنهادهای واصل شده، باید متوسط نرخ ارز در هفت روز کاری متوالی تا سه روز 
 .پیشنهاددهندگان، مالک عمل قرارگیرد) ج(پاکتهای قیمت 

، باید حدود بهای )و یا نماینده مجاز وی(ح ـ درخصوص معامالت بزرگ با تشخیص مدیرعامل 
مدیره تعیین و تا قبل از  و یا کارشناس منتخب هیئت) و یا واحد متقاضی(عادالنه، توسط مشاور طرح 

 .کمیسیون گزارش شود به) مزایده/رجیحاً قبل از برگزاری مناقصهت(گشودن پاکتها 
مختلف برگزار شده باشد ) کاال، خدمت یا حقوق(مزایده برای اقالم /ط ـ در صورتی که مناقصه

و قیمت یک یا چند قلم پیشنهادی نسبت به پیشنهاد دیگر ارزانتر و چند قلم آن گرانتر باشد، معامله با 
موع قیمت پیشنهادی وی از همه مناسبتر باشد، انجام خواهد شد، مگر آنکه المج حیث کسی که من
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فروش اقالم مورد معامله از فروشندگان به خریداران متعدد به صرفه بوده و مخصوصاً با توجه /خرید
در این صورت موضوع معامله . به شرایط تحویل و خصوصیات مساعد دیگر به صالح شرکت باشد

به ( از کاال، خدمت یا حقوق مزبور از حائزین مناسبترین قیمت خریداری تفکیک گشته و هر قلم
 .مزایده درج شود/مراتب باید در فراخوان و اسناد مناقصه. خواهد شد) مناسبترین قیمت فروخته

ی ـ چنانچه تمامی یک نوع کاال، خدمت یا حقوق مورد نیاز توسط پیشنهاددهنده مناسبترین 
چنانچه تمامی یک نوع کاال، خدمت یا حقوق مورد درخواست (قیمت قابل تأمین نباشد 

فروش کاال، خدمت یا حقوق مورد نیاز از /و یا خرید) ی مناسبترین قیمت نباشد پیشنهاددهنده
تواند با رعایت موارد ذیل معامله  گران متعدد مقرون به صرفه باشد، شرکت می به مزایده/گران مناقصه

 :ان متعدد انجام دهدگر مزایده/گران را با مناقصه
 .ـ قیمت پیشنهادی عادالنه باشد1
فروش کاال، خدمت یا حقوق مورد نیاز را به تفکیک با حائزین مناسبترین قیمت و به /ـ خرید2

 .ترتیب اولویت  انجام دهد
 .مزایده درج شده باشد/ـ مراتب در فراخوان و یا اسناد مناقصه3

هرگونه مذاکره با پیشنهاد . شود بود که در اسناد درج می ـ تعیین برنده به ترتیبی خواهد 23ماده
هیچگونه . باشد دهندگان و یا برنده برای اخذ تخفیف و یا تغییر قیمت و شرایط قراردادی ممنوع می

 پذیرفته نخواهد شد و تنها مالک تعیین برنده، 1تخفیف و یا تغییر قیمتی از سوی پیشنهاد دهنگان
. ده در پاکت دربسته و الک و مهر شده به شرکت تسلیم کرده استقیمتی است که هر شرکت کنن

مزایده، کمیته فنی بازرگانی و مسؤوالن شرکت باید با توجه به مدتی که /کمیسیون مناقصه
به نحوی اقدام  2انده خریداران کاال، خدمت یا حقوق در برگ پیشنهادات خود ذکر نموده/فروشندگان

 .ارتی متوجه شرکت نشودکنند که به علت انقضای مدت خس
مزایده ترتیبی مشخص شده / چنانچه برای کاهش یا افزایش قیمت در اسناد مناقصه تبصره ـ

 .باشد، باید بر اساس آن اقدام شود

                                                 
  .صحیح است لکن در متن روزنامه رسمی به صورت باال آمده است» گانپیشنهاد دهند«رسد  به نظر می-  1
  .صحیح است لکن در متن روزنامه رسمی به صورت باال آمده است» اندنموده«رسد  به نظر می-  2
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مزایده برنده را اعالم کرده باشد، سپرده او و پیشنهاد / ـ در مواردی که کمیسیون مناقصه24ماده
نگهداری و سپرده سایر پیشنهاد ) 33(دوم قرارداد با رعایت ماده ای که پیشنهاد او در مرتبه  دهنده

 .دهندگان بالفاصله آزاد خواهد شد
تواند مورد ابالغ قرار گیرد که   پیشنهادی که در مرتبه دوم قرار دارد در صورتی میتبصره ـ

ه وی ممنوع تفاوت بهای پیشنهادی او با برنده کمتر از مبلغ تضمین باشد؛ در غیر این صورت رجوع ب
 .است و سپرده او آزاد خواهد شد

رسانی معامالت ساتکاب و یا دعوت   ـ اگر در نتیجه فراخوان یا انتشار در شبکه اطالع25ماده 
مزایده را تجدید و یا موضوع /تواند مناقصه عامل می ، پیشنهادی نرسیده باشد، مدیر)مزایده(به مناقصه 

نامه  این آیین» 29«نجام معامله به هیئت سه نفره مندرج در ماده را برای اتخاذ تصمیم و تعیین نحوه ا
 .احاله کند
 :باشد مزایده به شرح زیر می/ ـ شرایط تجدید و لغو مناقصه26ماده

 :شود مزایده در شرایط ذیل تجدید می/ـ مناقصه1
 .نامه الف ـ موارد مندرج در این آیین
 /نصاب تعیین شده در شرایط و اسناد مناقصهگران از حد  مزایده/ب ـ کم بودن تعداد مناقصه

 .مزایده
منحصر به فرد بودن (  در صورت ایجاب تنها یک متقاضی برای انجام معامله تبصره ـ

مزایده باید در تعیین برنده موارد مندرج در /، کمیسیون مناقصه))2(ماده ) س(بند ) 2(براساس جزء 
و سایر موارد مرتبط » 15«و » 14«ده موضوع مواد مزای/بخشهای فراخوان و اسناد و شرایط مناقصه

 .نامه را به طور کامل رعایت نماید  در این آیین
مزایده با /کنندگان و یا برنده مناقصه ها و عدم موافقت شرکت ج ـ پایان مدت اعتبار پیشـنهاد

 .تمدید مدت اعتبار پیشنهاد
 .ر مناقصه منتفی شودد ـ باال بودن قیمتها به نحوی که توجیه اقتصادی خرید د

 .هـ ـ پایین بودن قیمتها به نحوی که توجیه اقتصادی فروش در مزایده منتفی شود
 .و ـ رأی هیئت رسیدگی به شکایات در خصوص مناقصه

 .ز ـ امتناع برندگان اول و دوم از انعقاد قرارداد
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 تجدید شود، مزایده به دلیل پایان مدت اعتبار پیشنهادها/ در صورتی که مناقصهتبصره ـ
های مربوط به  مزایده هزینه/شرکت موظف است بر اساس شرائط و سقف مندرج در اسناد مناقصه

 .پرداخت نماید) گران مزایده( گران  ها را به مناقصه تأمین ضمانتنامه
 :شود مزایده در شرایط زیر لغو می/ـ مناقصه2

 .مزایده مرتفع شده باشد/مناقصهالف ـ نیاز به خرید و یا فروش کاال، خدمت یا حقوق موضوع 
مزایده /مزایده الزم باشد و موجب تغییر در ماهیت مناقصه/ب ـ تغییرات زیادی در اسناد مناقصه

 .شود
 .ج ـ حوادث غیرمترقبه نظیر جنگ، زلزله، سیل و مانند آنها

 .گر مزایده/گر مزایده مبنی بر تبانی مناقصه/د ـ تشخیص کمیسیون مناقصه
 .ت رسیدگی به شکایات در خصوص مناقصههـ ـ رأی هیئ

به آگاهی همه ) 35(مزایده را مطابق با ماده /ـ شرکت باید تجدید و یا لغو مناقصه3
  .گران برساند مزایده/مناقصه
 

 فصل پنجم ـ عدم الزام و ترک مناقصه و یا مزایده

 بدون انجام تواند مزایده در موارد زیر الزامی نیست و شرکت می/ـ برگزاری مناقصه27ماده
 :مزایده معامله مورد نظر را انجام دهد/مناقصه
و یا ( عامل  ـ خرید اموال منقول، خدمات و حقوقی که به تشخیص و مسؤولیت مدیر1

 .مدیره، منحصر به فرد بوده و دارای انواع مشابه نباشد و تصویب هیئت) نمایندگان مجاز وی 
، با کسب نظر )و یا نماینده مجاز وی ( عامل  بهای موضوع معامله به تشخیص و مسئولیت مدیر

 .مدیره برای معامله مربوط، تعیین خواهد شد منتخب هیئت) کارشناسان ( از کارشناس 
 .ـ خرید، اجاره به شرط تملیک یا اجاره گرفتن اموال غیر منقول2

نظر  کسب، با )و یا نماینده مجاز وی ( عامل  بهای موضوع معامله به تشخیص و مسئولیت مدیر
و یا هیئت کارشناسان خبره مربوط منتخب ) نفر حداقل سه(کارشناسان رسمی دادگستری  از هیئت
 .مدیره در صورت نبود کارشناسان رسمی دادگستری، تعیین خواهد شد هیئت
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ـ خرید اموال منقول و غیرمنقول، کاال و خدمات با قیمت تعیین شده و یا کمتر یا حقوقی که 3
 .شده باشد 1 طرف مراجع قانونی ذیصالح تعیننرخهای آنها از

های مصوب شرکت که به  ـ خرید خدمات آموزشی و ورزشی و نظایر آن در چارچوب  برنامه4
عامل به لحاظ رعایت صرفه و صالح کشور امکان برگزاری مناقصه مقدور  تشخیص و مسؤولیت مدیر

 .نباشد
سالمی که با تشخیص و مسؤولیت  ـ خرید خدمات فرهنگی و هنری با رعایت موازین ا5

مدیره به لحاظ رعایت صرفه و صالح کشور امکان برگزاری مناقصه  عامل پس از تصویب هیئت مدیر
 .مقدور نباشد

 ـ خرید خدمات مشاوره اعم از مهندسی مشاور و مشاوره فنی بازرگانی مشتمل بر مطالعه، 6
( ای و خدمات کارشناسان  ع خدمات مشاورهطراحی و یا مدیریت بر طرح و اجرا و نظارت و یا هرنو

 .نامه این آیین) 13(با رعایت ماده ) اشخاص حقیقی 
العمل اجرایی خواهد بود که با   ـ انتخاب و ارجاع کار به مهندسان مشاور بر اساس دستورتبصره
نامه شماره  موضوع تصویب( قانون برگزاری مناقصات » هـ « نامه موضوع بند  رعایت آیین

 .رسد  به تصویب وزیر نیرو می16/7/1385 هـ مورخ 34162ت/84178
آالت ثابت و متحرک   ـ خرید قطعات یدکی برای تعویض و یا تکمیل لوازم و تجهیزات ماشین7

گیری دقیق لوازم آزمایشگاههای علمی و فنی و نظایر  موجود و همچنین ادوات و ابزار و وسایل اندازه
پذیر نباشد، با تعیین بهای مورد معامله  عامل از طریق مناقصه امکان رآن که تأمین آن با تشخیص مدی

 .مدیره در رشته مربوط از سوی حداقل یک نفر کارشناس منتخب هیئت
آالت صرفاً  آالت ثابت و متحرک و تأمین تجهیزات و ماشین  ـ تعمیر تجهیزات و ماشین8

رکت به نحوی که به لحاظ رعایت صرفه و های تولیدی ش جایگزین و مرتبط با تداوم تولید در واحد
 .شامل توسعه واحد نشود) و یا نماینده مجاز وی ( عامل  صالح کشور به تشخیص و مسؤولیت مدیر

 ـ در مورد معامالت محرمانه که به تشخیص هیئت وزیران با مالحظه صرفه و صالح کشور 9
 .باید مستور بماند

                                                 
  .صحیح است لکن در متن روزنامه رسمی به صورت باال آمده است» تعیین«رسد  به نظر می-  1
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امه و مقررات مربوط در شرکت مجاز شناخته شده چنانچه بر اساس اساسن(  ـ خرید سهام 10
 .و تعهدات ناشی از اجرای احکام قضایی) باشد 

مزایده مشروط بر آن است که طرف معامله / انجام معامالت بدون انجام مناقصه ـ1تبصره
اینکه مالک مورد معامله بوده یا آن را در اختیار داشته یا تولید کننده و یا انجام دهنده آن باشد و یا 

 .وظیفه تهیه و توزیع و فروش مورد معامله را به عهده داشته باشد
نامه، مانع از انجام معامله  این آیین) 27(ماده ) 9( استثنائات یاد شده، به غیر از بند  ـ2تبصره

 .مزایده نخواهد بود/از طریق انجام مناقصه
 شرکت را از معامالت )بازرس ( مدیره و حسابرس  عامل مکلف است هیئت  مدیر ـ3تبصره
مدیره گزارش  مطلع نماید و هیئت » 29« های این ماده و همچنین معامالت موضوع ماده  موضوع بند

 .آنها را به اولین جلسه مجمع عمومی عادی صاحبان سهام ارائه نماید
قانون محاسبات عمومی کشور از شمول  » 78« های مربوط به ماده   هزینـه ـ4تبصره
نامه مستثنی و تابع قانون نحوه   مذکور و قانون برگزاری مناقصات و این آیینرعایت قانون

ـ  و 1366کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب هزینه
های معامالت آن به  باشد و بالفاصله جزئیات هزینه سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند، می

 .شود  گزارش میمدیره هیئت
اعم از خرید (  ـ رعایت استانداردهای ملی و داخلی در انجام کلیه معامالت شرکت 28ماده 

در مواردی که استانداردهای ملی و . ضروری است) کاال، خدمت یا حقوق، امور پیمانکاری و نظایر آن 
رد استثنا به تشخیص و موا. المللی الزامی است داخلی تدوین نشده باشد، رعایت استانداردهای بین

مدیره و حسابرس  عامل مکلف است هیئت گونه موارد مدیر بود و در این عامل خواهد مسؤولیت مدیر
مدیره نیز گزارش آنها را به اولین جلسه مجمع عمومی عادی  شرکت را مطلع نماید و هیئت) بازرس(

 .صاحبان سهام ارائه نماید
مزایده بر اساس /شرایط، میسر نبودن انجام مناقصه ـ در مـواردی که با توجه به 29ماده 

هیئت سه نفره (گزارش توجیهی و با ذکر ادله توسط واحد متقاضی گزارش و توسط هیئت سه نفره 
در این صورت، هیئت . توان معامله را به طریق دیگری انجام داد تأیید شود، می) مزایده/ترک مناقصه

یب انجام اینگونه معامالت را با رعایت سایر مقررات مربوط مذکور با رعایت صرفه و صالح شرکت ترت



 189       گوناگون : مبحث ششم 

 

تعیین و ) کاال، خدمت یا حقوق مورد درخواست ( در هر مورد برای یک نوع کاال، خدمت یا حقوق 
عامل و با حضور هر سه عضو رسمیت دارد و کلیه  هیئت مذکور بنا به دعوت مدیر. اعالم خواهد نمود

 هیئت و ابراز نظر نسبت به گزارش توجیهی شرکت در مورد تقاضای اعضا مکلف به حضور در جلسات
باشند، ولی تصمیمات هیئت با رأی  مزایده و همچنین نحوه انجام معامله مورد نظر می/ترک مناقصه

مزایده و /نظر هر یک از اعضا نسبت به گزارش توجیهی ترک مناقصه. اکثریت اعضا معتبر خواهد بود
 .امله باید برای مراجعات آتی در سوابق جلسه نگهداری شودهمچنین ترتیب انجام مع

 هیئت سه نفره و هریک از اعضا در صورت عدم اتفاق آراء، برای اظهارنظر  ـ1 تبصره
حسب موضوع معامله استفاده نمایند، در این صورت ) کارشناسان ( توانند از نظرات کارشناس  می

 .باشد ه عهده شرکت میب) کارشناسان ( هزینه استفاده از کارشناس 
 در هر حال شرکـت، در مواردی که موضوعیت داشـته باشـد، بایـد به طریق  ـ2تبصره 

از صالحیت و توان انجام تعهدات طرف معامله و یا )) 11(با عنایت به رویه مندرج در ماده ( مقتضی 
 .مشخصات فنی کاال، خدمت یا حقوق مورد  معامله اطمینان حاصل نماید

 :باشد مزایده به شرح زیر می/ ـ ترکیب هیئت ترک مناقصه30ماده
عامل و ذیحساب شرکت و یک نفر  مزایده، مرکب از مدیر/الف ـ هیئت ترک مناقصه

 .باشد دار به انتخاب مجمع عمومی می صالحیت
مزایده نفر /تواند به منظور عضویت در هیئت ترک مناقصه  مجمع عمومی میتبصره ـ

 .های مختلف تعیین نماید را حسب موضوع معامله برای رشته» الف«ند دار موضوع ب صالحیت
نامه، در صورتی که مبلغ معامله بیش از پنجاه برابر نصاب  این آیین» 29«ب ـ در اجرای ماده 

معامالت کوچک باشد، انجام معامله پس از تصویب هیئت سه نفری موضوع این ماده و با تأیید 
 .مدیره مجاز خواهد بود هیئت

این ماده در صورتی که مبلغ معامله بیش از دویست برابر نصاب » ب « ج ـ در اجرای بند 
معامالت کوچک باشد، پس از تصویب هیئت سه نفری موضوع این ماده، انجام معامله با موافقت وزیر 

 .بودقانون برگزاری مناقصات خواهد ) 28(ماده ) و(نیرو منوط به تأیید هیئت موضوع قسمت اخیر بند 
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 فصل ششم ـ قرارداد

 ـ معامالت شرکت نیازمند عقد قرارداد است که طبق قراردادهای نمونه مصوب 31ماده
در مواردی که برای آن . مدیره و قبل از پایان مهلت مقرر باید نسبت به عقد قرارداد اقدام شود هیئت
ید جداگانه به تصویب هیئت مدیره نرسیده است، هر قرارداد با های نمونه به تصویب هیئت قرارداد

تواند به مسؤولیت خود تصویب قراردادهای غیرنمونه را به کارگروهی  مدیره می هیئت. مدیره برسد
که (مرکب از حداقل سه نفر افراد ذیصالح در تخصصهای حقوقی، بازرگانی و مالی و حسب مورد فنی 

 . نمایدمحول) شوند مدیره و برای قرارداد معین انتخاب می توسط هیئت
مدیره شرکت، احکام اعضای کارگروه باید تنفیذ و یا اعضای   با تغییر اعضای هیئت ـ1تبصره

 .کارگروه انتخاب شوند
 در مورد معامالت کوچک و متوسط که مورد معامله بالفاصله پس از انجام تشریفات ـ2تبصره

انجام معامله منوط به انعقاد شود،  مزایده تحویل و بهای آن  نقداً پرداخت یا دریافت می/ مناقصه
باشد، ولی صورتحسابها، اوراق خرید کاال، خدمت یا حقوق، ضمانتنامه و دیگر موارد  قرارداد نمی

 .باید اخذ شود) متناسب با نوع معامله(
 : ـ در قرارداد درج نکات ذیل ضروری است32ماده

 ـ نام متعاملین1
 نهاـ نوع و مقدار مورد معامله با مشخصات کامل آ2
 ـ مدت انجام تعهد و محل و شرایط تحویل مورد معامله3

مزایده یا واگذاری امکانات شرکت و یا / دادن هرگونه امتیاز به برنده مناقصه ـ1 تبصره
پرداخت پیش پرداخت به برنده در موقع قرارداد یا اجرای کار، به غیر از آنچه که در فراخوان و یا اسناد 

 .ت، ممنوع استمزایده درج شده اس/مناقصه
آالت و وسائط نقلیه و امثال آن و همچنین هرگونه   میزان اجاره ساختمانها و ماشینـ2تبصره

تسهیالت مالی که از طرف شرکت با رعایت مقررات مربوط و تبصره فوق، در اختیار پیمانکاران برای 
عامل و تصویب  یرشود، به پیشنهاد کارشناس منتخب مد مدت انجام کار مورد قرارداد گذارده می

 .مدیره تعیین خواهد شد هیئت
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ـ ترتیب عمل و میزان خسارت در مواردی که طرف قرارداد در انجام تعهدات جزئاً یا کالً 4
 .تأخیر نماید

 ـ الزام تحویل کاال بر طبق اسناد و نمونه مهرشده، در صورتی که تهیه نمونه الزم باشد، در 5
 . طرفین معامله تأیید و نزد شرکت نگهداری شوداین صورت باید نمونه کاال با مهر

از مشخصات کاال، خدمت یا حقوق مورد معامله و « مزایده به اینکه / ـ اقرار برنده مناقصه6
مقتضیات محل تحویل کاال، خدمت یا حقوق اطالع کامل دارد و هیچ امر مجهولی باقی نمانده است 

 . »که بعداً مستند به جهل عنوان شود 
تیار شرکت نسبت به افزایش یا کاهش مورد معامله در مدت قرارداد تا میزان بیست و پنج  ـ اخ7

 .درصد مقدار مندرج در قرارداد
 ـ در مواردی که انجام کار براساس واحد بها باشد، بهای مورد معامله و ترتیب پرداخت آن 8

های کارهای انجام یافته براساس شود ب  بهای مورد معامله تعیین و در قرارداد ذکر می براساس برآورد
 .واحد بها احتساب و پرداخت خواهد شد

پرداخت داده و از برنده مزایده  ـ چنانچه بنا به مقتضیات در نظر باشد که به برنده مناقصه پیش9
دریافت اخذ شود و یا تسهیالتی ملحوظ شود، میزان و ترتیب پرداخت و یا دریافت آن باید در  پیش

 .مزایده درج شده باشد/ مناقصهشرایط و اسناد
 به هیچ وجه شروع قرارداد یا تحویل کاال، خدمت یا حقوق منوط به اخذ ـ1تبصره

 .پرداخت توسط طرف قرارداد نشود پیش
های  پرداخت و فراهم نمودن تسهیالت در مناقصه منوط به اخذ تضمین  تأدیه پیشـ2تبصره

 .معتبر و مورد قبول خواهد بود
در موارد (پرداخت از بیست و پنج درصد مبلغ معامله بیشتر نخواهد بود  پیش مبلغ ـ3تبصره

خاص به تشخیص و مسؤولیت مدیرعامل و به تصویب هیئت مدیره این درصد قابل افزایش خواهد 
 .و میزان و شرایط آن نیز باید در اسناد درج شود) بود

اد آن براساس شرایط و اسناد ـ میزان تضمین حُسن انجام کار و نحوه کسر و ترتیب استرد10
 .مزایده/مناقصه
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ـ مدت فاصله زمانی بین تحویل موقت و تحویل قطعی در قراردادهای مربوط به کارهای 11
 .مزایده/براساس شرایط و اسناد مناقصه) اجرایی از جمله ساختمان، تأسیسات و تجهیزات

خله وزرا و نمایندگان ـ اقرار به عدم شمول ممنوعیت موضوع قانون راجع به منع مدا12
ـ و همچنین افشای سمت و میزان 1337مجلسین و کارمندان در معامالت دولتی و کشوری ـ مصوب 

قانون ) 1(ماده ) 1(متعلق به اشخاص و اقربا موضوع تبصره ) در شرکتهای سهامی خاص(سهام 
 .یادشده در شرکت طرف قرارداد

 .مزایده ذکر شده است/هـ سایر تعهداتی که در شرایط و اسناد مناقص13
ـ سایر شرایط که مورد توافق طرفین معامله قرار گیرد مشروط بر آنکه امتیازاتی عالوه بر 14

 .مزایده ذکر شده است، برای طرف قرارداد در بر نداشته باشد/آنچه در شرایط و اسناد مناقصه
ه بر ضبط در صورت عدم انجام تعهد، شرکت مختار است عالو« ـ درج این شرط که 15

 .»ضمانت و وصول خسارات برای انجام معامله به نفر دوم یا دیگری مراجعه نماید
 .ـ سایر مواردی که حسب نوع معامله یا کاال، خدمت یا حقوق ضروری باشد16
ـ مشخص نمودن مرجع حل اختالف در صورتی که اشکال یا قصوری در انجام و یا تحویل 17

 .ع معامله پیش آیدموضوع معامله و یا پرداخت موضو
 در مواردی که اختالف، ناظر به اموال عمومی و دولتی بوده و روش حل اختالف از تبصره ـ

قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران الزم خواهد » 139«مصادیق صلح و داوری باشد، رعایت اصل 
 .بود

اعمال مندرج بینی حق فسخ برای شرکت در مواردی که طرف قرارداد مرتکب یکی از  ـ پیش18
های   و اصالحیه22/12/1383هـ مورخ 30374ت/73377نامه شماره  تصویب) 1(در بندهای ماده 

 .بعدی آن شود
 :گیرد ـ انعقاد قرارداد به شرح زیر انجام می33ماده

این . مزایده، باید پیش از پایان مدت اعتبار پیشنهادها منعقد شود/الف ـ قرارداد با برنده مناقصه
مزایده قابل تمدید /بینی شده در شرایط و اسناد مناقصه ر برای یک بار و برابر مدت پیشمدت حداکث

 .شود بعد از عقد قرارداد سپرده برنده دوم مسترد می. است
ب ـ چنانچه برنده اول از انعقاد قرارداد امتناع نماید و یا ضمانت انجام تعهدات را ارائه ننماید، 

چنانچه برنده اول پس از ابالغ کتبی، در مهلتی . شود نده دوم منعقد میسپرده وی ضبط و قرارداد با بر
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که حداکثر هفت روز کاری برای طرف معامله داخلی و پانزده روز کاری برای طرف معامله مقیم خارج 
باشد، حاضر به انجام معامله یا انعقاد قرارداد نشود و یا ضمانت انجام تعهدات را ارائه  از کشور می

های مذکور با  مهلت.  سپرده وی به نفع شرکت ضبط و قرارداد با برنده دوم منعقد خواهد شدننماید،
. تواند تا دوبرابر افزایش یابند می) و یا نماینده مجاز وی(توجیه مستند و مدلل و تصویب مدیرعامل 

 .مزایده درج شود/این نکته باید در شرایط و اسناد مناقصه
مزایده نیز در مدت مقرر پس از اعالم شرکت / دوم مناقصه در صورتی که برندهـ1 تبصره

. مزایده تجدید خواهد شد/حاضر به انعقاد قرارداد نشود، سپرده او نیز به نفع شرکت ضبط و مناقصه
 .این نکته باید در شرایط و اسناد مناقصه یا مزایده درج شود

انجام تعهد خودداری نماید،  در مواردی که پس از انعقاد قرارداد، طرف معامله از ـ2تبصره
مزایده ممکن باشد با تشخیص /چنانچه انجام معامله با آن قیمت و شرایط با برنده دوم مناقصه

مزایده معامله را با وی انجام /تواند بدون تجدید مناقصه مدیرعامل و تأیید هیئت مدیره، شرکت می
، معامله را به ترتیب به نفرات واجد تواند با همان شرایط و قیمت دهد، در غیر این صورت شرکت می

در صورتی که انجام مورد معامله با آن قیمت و شرایط میسر نشود، . شرایط بعدی واگذار نماید
 .مزایده تجدید خواهد شد/مناقصه
  

 فصل هفتم ـ ترتیب تحویل کاال، خدمت یا حقوق

 :شود ـ تحویل مورد معامله به شرح ذیل انجام می34ماده
د معامالت کوچک، تحویل مورد معامله با رسید انبار و مسؤولیت انباردار یا الف ـ در مور

گیرنده حسب مورد گواهی تطبیق مشخصات با نمونه و مقدار کاال، خدمت یا حقوق بر عهده  تحویل
 .باشد گیرنده می انباردار یا تحویل

اردار و یا نماینده ب ـ در مورد معامالت متوسط، تحویل مورد معامله با گواهی و مسؤولیت انب
 .گیرنده کاال، خدمت یا حقوق و رئیس واحد متقاضی و یا نماینده وی واحد تحویل

ج ـ در مورد معامالت بزرگ، تحویل مورد معامله با گواهی و مسؤولیت کمیسیون تحویل خواهد 
 .بود
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نظیم این ماده با ت» ج« و » ب« تحویل مورد معامله در موارد مندرج در بندهای ـ 1تبصره
کاال، خدمت یا حقوق موردمعامله یا کار « شود که در آن به صراحت عبارت  صورت مجلس انجام می

درج » باشد می) قرارداد(مزایده /شده طبق نمونه یا مشخصات مندرج در شرایط و اسناد مناقصه انجام
همچنین همچنین در ذیل صورت مجلس مقدار و مشخصات کاال، خدمت یا حقوق یا کار و . شود می

در (نام و سمت مسؤوالن مربوط و درخصوص معامالت بزرگ امضای طرف معامله یا نماینده آنان 
 .شود درج می) صورتی که در محل حضور داشته باشند

شوند، انباردار ضمن امضای صورت مجلس یا   کاالهایی که تحویل انباردار میـ2تبصره
در مواردی که کاال در خارج از انبار . در خواهد کرد، بالفاصله قبض رسید انبار صا)حسب مورد(گواهی 

های آن حسب مورد  شود با در نظر گرفتن مفاد این ماده و تبصره شود و به انبار وارد نمی تحویل می
گیرنده کاال به جای انباردار تکالیف مربوط را انجام خواهد داد و رسید یا صورتمجلس  اقدام و تحویل

 .گیرد ور قبض رسید انبار و حواله انبار قرار میمربوط حسب مورد مبنای صد
 کمیسیون تحویل، هنگام تحویل کاال، خدمت یا حقوق موظف است گزارش و ـ3تبصره

کنندگان مسؤول، حین انجام کار یا ساخت کاال، خدمت یا حقوق  تذکرات کتبی را که از طریق نظارت
 .داده شده است، در نظر بگیرد

تالف نظر بین اعضای کمیسیون تحویل در معامالت بزرگ و ـ در صورت وجود اخ4تبصره
مسؤوالن تحویل در معامالت متوسط نسبت به نوع و مشخصات کاال، خدمت یا حقوق مورد تحویل و 

نظر خود را در ) حسب مورد(سایر موارد مربوط، هر یک از اعضای کمیسیون و مسؤوالن تحویل 
گیرد و متعاقباً ترتیب انجام تحویل مورد معامله  ام نمینمایند و امر تحویل انج صورت مجلس درج می

 .از طرف مدیرعامل حسب مورد تعیین خواهد شد
تواند از نظر کارشناس و مهندس مشاور یا مؤسسه   در صورت لزوم مدیرعامل می ـ5تبصره

بازرسی فنی که به نمایندگی از طرف شرکت برگزیده شده است در اعالم تطبیق مشخصات کاال، 
 .مت یا حقوق با نمونه یا مشخصات مندرج در اسناد استفاده نمایدخد

 ـ چنانچه در کاال، خدمت یا حقوق تحویلی عیب و نقص مشاهده شود که رفع آن 6       تبصره
کننده و قبول کاال، خدمت  مستلزم صرف وقت و منابع مالی باشد در صورت نیاز فوری واحد درخواست

) یا در صورت لزوم با کسب نظر کارشناس(تواند رأساً  یسیون تحویل مییا حقوق ناقص یا معیوب، کم
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مراتب . میزان خسارت و تفاوت قیمت را تعیین و نسبت به تحویل کاال، خدمت یا حقوق اقدام نماید
 .مزایده و قرارداد درج شود/مندرج در این تبصره باید در شرایط و اسناد مناقصه

  
 فصل هشتم ـ سایر مقررات

نامه در صورتی معتبر است  ـ ارسال مکاتبات و اسناد مرتبط با معامالت موضوع این آیین35 ماده
که فرستادن آن جز در موارد تغییر نشانی یا محل، قابل تصدیق باشد، مانند پست سفارشی، تلگرام، 

 .تلکس و نظایر آن
 :ـ نحوه رسیدگی به شکایات به شرح زیر است36ماده

نامه  گران نسبت به اجرا نشدن موادی از این آیین مزایده/گران ناقصهالف ـ چنانچه هر یک از م
 .توانند به مدیرعامل شرکت شکایت کنند اعتراض داشته باشند، می

ب ـ مدیرعامل شرکت مکلف است در مهلت پانزده روز کاری از تاریخ دریافت شکایت، 
ض، مطابق مقررات مربوط موضوع های الزم را به عمل آورده و در صورت وارد دانستن اعترا رسیدگی

مزایده احاله تا نسبت به تأیید تصمیم اولیه کمیسیون یا انجام اقدامات الزم /را به کمیسیون مناقصه
و یا ) در صورتی که شکایت انجام شده مربوط به قبل از تعیین برنده باشد(برای حل و فصل موضوع 

نجام شده مربوط به مراحل پس از تعیین برنده در صورتی که شکایت ا(مزایده /تجدید یا لغو مناقصه
اقدام نماید و در صورتی که شکایت را وارد تشخیص ندهد، جواب الزم را به منظور ارائه به ) باشد

 .شاکی ظرف مهلت تعیین شده به مدیرعامل شرکت اعالم کند
می در که به تشخیص هیئت مدیره و یا اعالم مراجع رس) حقوقی و حقیقی(ـ اشخاصی 37ماده

ایفای تعهدات خود تعلل ورزیده و یا کاال، خدمت یا حقوق موضوع معامله را به نحو مطلوب تهیه، 
تدارک، انجام و یا تحویل ننمایند، ضمن اقدام قانونی برای استیفای حقوق شرکت تا اطالع ثانوی در 

 .شوند کت محروم میها و معامالت شر ها، مزایده گیرند و از شرکت در مناقصه فهرست سیاه قرار می
ـ به منظور تسهیل در انجام معامالت و گسترش رقابت و تحصیل صرفه و صالح 38ماده

شرکت و همچنین ایجاد شفافیت در معامالت، اطالعات معامالت متوسط و بزرگ شرکت باید در 
ادات، مراحل مختلف آن، شامل نحوه انجام معامله، چگونگی و نتایج بررسی پیشنهاددهندگان و پیشنه

 .رسانی معامالت ساتکاب منتشر شود انتخاب طرف معامله و ترتیب انجام معامله در شبکه اطالع
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 شرکت موظف است اطالعات و اسناد ذیل را در مورد معامالت شرکت ثبت و ـ1 تبصره
 : نگهداری کند

 اقدامات برای انجام) و یا نمایندگان مجاز وی(ـ درخواست انجام معامله و تأییدیه مدیرعامل 1
 .الزم در این خصوص

 .ـ فراخوان2
 .ـ نام و مشخصات اعضای کمیسیون، پیشنهاددهندگان و حاضران در جلسات3
 .ـ خالصه اسناد4
 . ـ روش و مراحل ارزیابی کیفی پیشنهاددهندگان و نتایج ارزیابی آنها5
 .ها  ـ صورتجلسات و نتایج ارزیابی6
 .یا برندگان ـ نام، مشخصات و نحوه انتخاب برنده 7
 اطالعات و اسناد و مدارک مربوط به انجام مراحل هر یک از معامالت شرکت اعم ـ2تبصره 

مزایده، عدم الزام و ترک آنها، به نحوی نگهداری شود تا امکان دسترسی، مشاهده و /از مناقصه
 .نظارت در هر زمان به سهولت برای بازرس شرکت فراهم باشد

مزایده، عدم الزام و ترک آنها، جز آن / شرکت اعم از مناقصه اطالعات معامالتـ3 تبصره
رسانی  دسته از معامالتی که به تشخیص هیئت وزیران باید مستور بماند، باید از طریق شبکه اطالع

رسانی مناقصات در اختیار  معامالت ساتکاب و بعالوه درخصوص مناقصات از طریق شبکه ملی اطالع
 که انتشار بالفاصله این اطالعات به صرفه و صالح شرکت نباشد، انتشار در مواردی. عموم قرار گیرد

تأخیر در انتشار و مدت آن باید قبالً به تصویب . اطالعات برای مدت زمان معین به تعویق خواهد افتاد
 .هیئت مدیره شرکت برسد

 .باشد نسوخ مینامه م های مغایر از تاریخ ابالغ این آیین ها و دستورالعمل نامه ـ آیین39ماده
تواند در صورت صالحدید و در موارد مسکوت در این   هیئت مدیره شرکت میـ1تبصره

های نظام فنی و اجرایی کشور و یا دیگر مصوبات هیئت وزیران در مورد  نامه، دستورالعمل آیین
مورد درخصوص منابع داخلی  ای از محل منابع عمومی را حسب طرحهای تملک داراییهای سرمایه

 .رکت نیز مورد استفاده قرار دهد و مراتب به مجمع عمومی منعکس شودش
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ای که محل تأمین اعتبار آنها منابع   در مورد طرحهای تملک داراییهای سرمایهـ2تبصره
های مربوط را  نامه نامه معامالت دولتی و نظام فنی ـ اجرایی و آیین باشد، شرکت باید آیین عمومی می

 .باشد، مراعات نماید مناقصات مغایر نمیکه با قانون برگزاری 
نامه را  ـ هیئت مدیره شرکت موظف است پیشنهادات اصالحی در خصوص این آییـن40ماده

نامه منوط به تصویب هیئت وزیران  اصالح این آیین. هـر ساله به مجـمع عمومی شرکت ارائه نماید
 مناقصات و قانون محاسبات عمومی کشور نامه از قانون برگزاری مواردی که در این آیین. خواهد بود

شده است صرفاً در چارچوب قوانین مذکور و اصالحات بعدی توسط مجلس شورای اسالمی  اقتباس
نامه با قانون  همچنین به منظور حصول اطمینان از استمرار انطباق این آیین. قابل اصالح است

می شرکت موظف است در صورت برگزاری مناقصات و قانون محاسبات عمومی کشور، مجمع عمو
هرگونه اصالح و یا تغییر در قوانین مذکور، پیشنهادات اصالحی خود را برای تصویب به هیئت وزیران 

 .ارائه نماید
 .  به تأیید مقـام محترم ریاسـت جمهوری رسیده است13/4/1388نامه در تاریخ  این تصـویب
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نامه درخصوص تمدید مأموریت مستخدمان رسمی دستگاههای مشمول قانون مدیریت  تصویب -11
 1388تا پایان سال ) ع(خدمات کشوری در صندوق مهر امام رضا 

 )ع(معاونت اجرایی رییس جمهور ـ صندوق مهر امام رضا 
 بنا به 20/2/1388مور اجتماعی و دولت الکترونیک در جلسه مورخ وزیران عضو کمیسیون ا

و به استناد اصل یکصد و سی ) ع( صندوق مهر امام رضا 8/1/1388 مورخ 2/88/100پیشنهاد شماره 
نامه شماره  تصویب) 1(بند » و« و هشتم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و با رعایت جزء 

 : تصویب نمودند1/10/1386هـ مورخ 38856ت/158795
تمدید مأموریت مستخدمان رسمی دستگاههای مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری در 

 مجاز 1388، با پرداخت حقوق و مزایا با نظر دستگاه مربوط تا پایان سال )ع(صندوق مهر امام رضا 
 .است
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 اخذ صندوق یادشده موظف است تا پایان سال جاری نسبت به اصالح ساختار تشکیالتی و
 .تأییدیه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور اقدام نماید

 . به تأیید مقام محترم ریاسـت جمهوری رسیده است13/4/1388نامه در تاریـخ  این تصـویب
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ها و  بینی دو واحد درس زبان و ادبیات مربوط به زبان اختصاص و پیش«ده واحده ما -12
 »های محلی و بومی برای تدریس در دانشگاههای مرکز استانهای ذیربط گویش

 ) شورای عالی انقالب فرهنگی5/3/1388 مورخ 644مصوب جلسه (
ت از اجزاء ارزشمند فرهنگ ماده واحده ـ در اجرای اصل پانزدهم قانون اساسی و به منظور صیان

های مقوّم این فرهنگ به وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و  و تمدن ایران اسالمی و تقویت بنیان
شود که دو واحد درسی زبان  بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسالمی اجازه داده می

ر مانند آذری، کردی، بلوچی و ترکمن در های بومی و محلی کشو ها و گویش و ادبیات مربوط به زبان
 .های مرکز استانهای ذیربط به صورت اختیاری ارائه و تدریس شود دانشگاه

ای خواهدبود که به تصویب کمیته  ـ تهیه متون و تربیت مدرسان موردنیاز طبق برنامه1تبصره
 .رسد فرهنگ و تمدن ایران و اسالم شورای عالی انقالب فرهنگی می

های مشمول این ماده واحده، برعهده فرهنگستان زبان و  ها و گویش شخیص زبانـ ت2تبصره
 .ادبیات فارسی خواهدبود
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 حوزوی و های گیری و تصویب رشته واگذاری و تفویض صالحیت تصمیم«ماده واحده  -13

 »های علمیه  حوزههای علمیه به شورای گسترش های حوزه علوم انسانی مرتبط با مأموریت

 ) شورای عالی انقالب فرهنگی5/3/1388 مورخ 644مصوب جلسه ( 
 1/2/1388، بنا به پیشنهاد مورخ 5/3/1388 مورخ 644شورای عالی انقالب فرهنگی در جلسه 

گیری و تصویب  واگذاری و تفویض صالحیت تصمیم«  واحده شورای عالی حوزه علمیه قم، ماده
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های علمیه به شورای گسترش  های حوزه های حوزوی و علوم انسانی مرتبط با مأموریت رشته
 :را به شرح ذیل تصویب نمود» های علمیه حوزه

های حوزوی و علوم انسانی مرتبط  گیری و تصویب کلیه رشته ماده واحده ـ صالحیت تصمیم« 
 شود های علمیه، واگذار و تفویض می های علمیه به شورای گسترش حوزه های حوزه  مأموریتبا

 این تفویض، به منزله سلب صالحیت شورای عالی انقالب فرهنگی در زمینه تصویب تبصره ـ
  .»های تحصیلی علوم حوزوی نخواهدبود رشته
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    »نامه تشکیل شورای فرهنگ عمومی  آیین2الحاق یک بند به ماده « مصوبه  -14

 ) شورای عالی انقالب فرهنگی5/3/1388 مورخ 644مصوب جلسه (
، براساس مصوبه مورخ 5/3/1388 مورخ 644شورای عالی انقالب فرهنگی در جلسه 

نامه   آیین2الحاق یک بند به ماده « شورای عالی انقالب فرهنگی، مصوبه  شورای معین 8/2/1388
 :را به شرح ذیل تصویب نمود» تشکیل شورای فرهنگ عمومی

 .»ـ یک نفر از اعضای حقیقی شورای عالی انقالب فرهنگی به انتخاب شورای عالی« 
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مصوب (های علمیه   اساسنامه شورای گسترش حوزه5الحاق یک بند به ماده « مصوبه  -15
    )23/4/1383 مورخ542جلسه 

 ) شورای عالی انقالب فرهنگی5/3/1388 مورخ 644مصوب جلسه (
یشنهاد دو فوریتی ، براساس پ5/3/1388 مورخ 644شورای عالی انقالب فرهنگی در جلسه 

 اساسنامه شورای گسترش 5الحاق یک بند به ماده « وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مصوبه 
 :را به شرح ذیل تصویب نمود» )23/4/1383 مورخ 542مصوب جلسه(های علمیه  حوزه

 .»ـ معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری« 
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 »انتخاب نماینده شورای عالی انقالب فرهنگی در شورای فرهنگ عمومی« مصوبه  -16

 ) شورای عالی انقالب فرهنگی5/3/1388 مورخ 644مصوب جلسه 
رخ ، براساس مصوبه مو5/3/1388 مورخ 644شورای عالی انقالب فرهنگی در جلسه 

انتخاب نماینده شورای عالی انقالب «  شورای معین شورای عالی انقالب فرهنگی، مصوبه 8/2/1388
 :را به شرح ذیل تصویب نمود» فرهنگی در شورای فرهنگ عمومی

اردکانی به عنوان نماینده شورای عالی انقالب فرهنگی در شورای  آقای دکتر رضا داوری
 .»شوند فرهنگ عمومی، انتخاب می
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های علمیه در شورای  عضویت یک نماینده از شورای گسترش حوزه« مصوبه  -17

 »گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

       
 )نقالب فرهنگی شورای عالی ا5/3/1388 مورخ 644مصوب جلسه (

 بر اساس پیشنهاد اعضای شورای 5/3/1388 مورخ 644شورای عالی انقالب فرهنگی در جلسه 
های علمیه در شورای گسترش آموزش  عضویت یک نماینده از شورای گسترش حوزه« عالی، مصوبه 

 :را به شرح ذیل تصویب نمود» عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
های علمیه به معرفی آن شورا، برای عضویت در شورای   گسترش حوزهیکی از اعضاء شورای« 

 .»شود گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، منصوب می
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     ج کردن خودروهای فرسودهنامه از رده خار اصالحیه آیین -18
  وزارت کشور ـ وزارت صنایع و معادن ـ سازمان حفاظت محیط زیست

  بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران
نامه شماره  موضوع تصویب» نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده در آیین« نظر به اینکه 

  به اشتباه عبارت » )4(و ) 3(مواد «عبارت ) 5( در ماده 20/3/1388ک مورخ 42596ت/61572
تحریر شده است، لذا مراتب برای » )20(ماده «به اشتباه » )18(ماده «و شماره » )5(و ) 4(مواد « 

  .شود اصالح اعالم می
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  رای اجباری استاندارد پره دیسک در ادوات کشاورزی  نامه در خصوص اج تصویب -19
  وزارت صنایع و معادن ـ وزارت جهاد کشاورزی

 کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط 31/3/1388شورای عالی استاندارد در جلسه مورخ 
 قانون )20(ماده ) 5(زیست بنا به پیشنهاد مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و به استناد بند 

  :ـ تصویب نمود1371اصالح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ـ مصوب
  :شود        اجرای استاندارد پره دیسک در ادوات کشاورزی به شرح ذیل اجباری می

      
  عنوان استاندارد ملی  شماره 

  مقعرنوع : ویژگیهای پره دیسک در ادوات کشاورزی ـ قسمت اول   2556
  نوع مسطح: ویژگیهای پره دیسک در ادوات کشاورزی ـ قسمت دوم   2557
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  نامه در خصوص اجرای اجباری استاندارد شیرهای برنجی مخازن تحت فشار تصویب -20
  ادن ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیوزارت صنایع و مع

 کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط 31/3/1388شورای عالی استاندارد در جلسه مورخ 
قانون ) 20(ماده ) 5(زیست بنا به پیشنهاد مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و به استناد بند 

  :ـ تصویب نمود1371یقات صنعتی ایران ـ مصوباصالح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحق
 و با عنوان شیرمخازن گاز 6592اجرای استاندارد شیرهای برنجی مخازن تحت فشار با شماره 

  .شود قابل حمل تحت فشار باال اجباری می
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کننده با  های مدار عمل کننده نامه در خصوص اجرای اجباری استاندارد قطع تصویب  -21
    جریان پسماند

  وزارت صنایع و معادن 
 کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط 31/3/1388شورای عالی استاندارد در جلسه مورخ 

قانون ) 20(ماده ) 5(به استناد بند زیست بنا به پیشنهاد مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و 
  :ـ تصویب نمود1371اصالح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ـ مصوب

  :شود کننده با جریان پسماند به شرح ذیل اجباری می های مدار عمل کننده  اجرای استاندارد قطع
  
  عنوان استاندارد ملی  شماره 

  )RCCB(کننده با جریان پسماند ـ بدون حفاظت کلی در برابر اضافه جریان  ار عملهای مد کننده قطع  6700
  )RCBO(کننده با جریان پسماند ـ با حفاظت کلی در برابر اضافه جریان  های مدار عمل کننده قطع  8724 - 1
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نامه در خصوص تعیین منطقه اویجدان در استان مازندران و منطقه گوهرکوه  تصویب -22
     تفتان در استان سیستان و بلوچستان به عنوان مناطق نمونه گردشگری

  سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ـ سازمان حفاظت محیط زیست 
 21/4/1388 مورخ 301/1/889 بنا به پیشنهاد شماره 24/4/1388هیئت وزیران در جلسه مورخ 

قانون تشکیل سازمان میراث ) 8(سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و به استناد ماده 
  :ـ تصویب نمود1382فرهنگی و گردشگری ـ مصوب

 و ـ منطقه اویجدان در استان مازندران و منطقه گوهرکوه تفتان در استان سیستان1       
  .شوند بلوچستان به عنوان مناطق نمونه گردشگری تعیین می

نامه ناقض و نافی اختیارات سازمان حفاظت محیط زیست درخصوص  ـ این تصویب2       
  .مناطق چهارگانه تحت مدیریت این سازمان نخواهدبود
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نامه درخصوص اجرای اجباری استاندارد تراکتورها، ماشینهای کشاورزی و  تصویب -23
  هشداردهنده جنگلداری و تجهیزات موتوری باغداری و چمن و نصب عالیم ایمنی و تصاویر

  

  وزارت صنایع و معادن ـ وزارت جهاد کشاورزی
 کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط 31/3/1388شورای عالی استاندارد در جلسه مورخ 

قانون ) 20(ماده ) 5(زیست بنا به پیشنهاد مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و به استناد بند 
  :ـ تصویب نمود1371اصالح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ـ مصوب 

ورزی و جنگلداری و تجهیزات موتوری باغداری و اجرای استاندارد تراکتورها، ماشینهای کشا
 و با عنوان ماشینهای 7256چمن و نصب عالیم ایمنی و تصاویر هشداردهنده بر روی آنها با شماره 

کشاورزی ـ تراکتورها، ماشینهای جنگلداری و کشاورزی، تجهیزات موتوری باغداری و چمن ـ عالئم 
  .شود جباری میایمنی و تصاویر هشداردهنده ـ اصول کلی ا
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ی و   ا 
رساند معاونت آموزش قوه قضائیه قصد دارد در محترم میو حقوقدانان به استحضار قضات 

ایجاد سرعت و سهولت در این امر و راستای ارتقای سطح آگاهی مخاطبین از قوانین و مقررات و 
امر قضاوت مورد نیاز در  شدن نگهداری و آرشیو آن، هر ماه قوانین و مقرراتی را که به نحوی نآسا

برای تشخیص میزان ضرورت این امر نظرات شما عزیزان معیار . است، به صورت ماهنامه منتشر کند
  :از سه طریق زیر منعکس فرماییدهای زیر را به یکی است لذا انتظار دارد پاسخ پرسش

 معاونت – ساختمان شماره سه قوه قضائیه – 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 
  .کندرا در خصوص اطالع یابی از تغییرات قوانین و مقررات تأمین میاین ویژه نامه نیاز شما  -1

     تا حدودی موافقم    موافقم     کامالً موافقم 
نحوه تبویت و دسته بندی قوانین و مقررات در این ویژه نامه مناسب بوده و موجب سهولت  – 2

  .شودو سرعت یافتن مطالب می
      موافقمتا حدودی    موافقم     کامالً موافقم 

اطالع رسانی تغییرات قوانین و مقررات از طریق این ویژه نامه مناسب تر از دریافت روزنامه  – 3
  .رسمی به شیوه معمول است

     تا حدودی موافقم    موافقم     کامالً موافقم 
از طریق این ویژه نامه مناسب تر از مراجعه به و مقررات اطالع رسانی تغییرات قوانین  – 4
  .های مربوط استسایت

     تا حدودی موافقم    موافقم     کامالً موافقم 
  .سایر نظرات و پیشنهادهای خودتان را مرقوم فرمایید - 5
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