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5 ماهنامه آموزش دادگستری استان تهران

گزیده مصوبات جدید

رای وحدت رویه شماره 726 هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص صالحیت دادگاه 

رسیدگی به دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال
الف: مقدمه

جلسه هیأت عمومي دیوان عالي كشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 
ریاست حضرت  به  مورخ 1391/4/27  روز سه شنبه  رأس ساعت 9   29/86
آیت اهلل احمد محسني گركاني رئیس دیوان عالي كشور و حضور جناب آقاي 
سیداحمد مرتضوي نماینده دادستان كل كشور و شركت جنابان آقایان رؤساء ، 
مستشاران و اعضاء معاون كلیه شعب دیوان عالي كشور، در سالن هیأت عمومي 
تشكیل و پس از تالوت آیاتي از كالم اهلل مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و 
بررسي نظریات مختلف اعضاي شركت كننده در خصوص مورد و استماع نظریه 
معاون دادستان كل كشور كه به ترتیب ذیل منعكس مي گردد، به صدور رأي 

وحدت رویه قضائي شماره 726ـ  1391/4/27 منتهي گردید.
ب: گزارش پرونده

احترامًا معروض مي دارد: طبق گزارش 3070ـ  1386/9/25، ریاست محترم 
حوزة قضائي شهرستان نطنز شعب هجدهم و سي و هشتم )سابق( دیوان عالي 
كشور در مقام حل اختالف در صالحیت با استنباط از ماده 4 قانون ثبت احوال 
مصوب 1355 و نیز مواد 11 و 529 قانون آیین دادرسي دادگاه هاي عمومي 
و انقالب در امور مدني طي پرونده هاي كالسه 18/2569/20 و 38/1997/24 
آراء مختلفي صادر نموده اند با این توضیح كه: 1ـ خانم زري یحیایي در تاریخ 
1384/7/21 به طرفیت اداره ثبت احوال نطنز، به خواسته ابطال شناسنامه و 
صدور شناسنامه جدید با تغییر تاریخ تولد از 1339 به تاریخ 1343 در حوزه 
قضائي شهرستان مذكور اقامه دعوي نموده كه در شعبه اول دادگاه عمومي 
حقوقي این شهرستان ثبت و به لحاظ اینكه محل اقامت خواهان تهران اعالم 
ـ 1384/7/21  دادنامه 412  احوال طي  ثبت  قانون  ماده 4  استناد  به  شده 
به صدور قرار عدم صالحیت به شایستگي دادگاه هاي عمومي حقوقي تهران 
منتهي گردیده كه در شعبه 91 دادگاه عمومي تهران به كالسه 145/84 ثبت 
و این شعبه هم به لحاظ اینكه به موجب ماده 4 قانون ثبت احوال خواهان مخّیر 
بوده دعوي خود را در دادگاه محل تنظیم سند یا در دادگاه محل اقامت خود 
طرح نماید و در این پرونده دادگاه محل تنظیم سند را براي طرح دعوي انتخاب 
نموده از خود نفي صالحیت به عمل آورده و پرونده را جهت حل اختالف به 
دیوان عالي كشور ارسال داشته كه به شعبه سي و هشتم )سابق( ارجاع و طي 
دادنامه 38/717/84 ـ 1384/11/18 كه ذیلًا منعكس مي گردد به صالحیت 
رسیدگي دادگاه عمومي نطنز حل اختالف نموده اند »هر چند به موجب ماده 4 
قانون ثبت احوال مصوب سال 1355 رسیدگي به سایر دعاوي راجع به اسناد 
ثبت احوال در دادگاه شهرستان یا بخش مستقل محل اقامت خواهان به عمل 
مي آید لكن طبق ماده 11 قانون آیین دادرسي دادگاه هـاي عمومي و انقالب 
در امور مـدني مصوب 1379 كه مؤخرالتصویب و وارد بر ماده 4 قانون ثبت 
احوال است، دعوي باید در دادگاهي اقامه شود كه خوانده در حوزة قضائي آن 
اقامتگاه دارد و به موجب ماده 529 قانون اخیرالذكر قوانین و مقررات مغایر 
به  اینكه دعوي  به  با عنایت  و  به مراتب  بنا  با آن علي االطالق ملغي است، 
طرفـیت اداره ثبت احوال نطنـز اقامه گردیده، در اجراي ماده 27 قانون مرقوم 

با تشخیص صالحیت دادگاه عمومي نطنز حل اختالف مي نماید.«
2ـ آقاي علي خائیان فرزند روح اله طي پروندة كالسه 162/86 شعبه اول 
ادارة ثبت احوال تهران به خواسته  دادگاه عمومي حقوقي نطنز به طرفیت 
این شهرستان و صدور  ابطال شناسنامه شماره 2470 حوزه 6 ثبت احوال 
شناسنامه جدید با نام دلسوز و نام خانوادگي هخومنشي اقامه دعوي كرده و 
دادگاه رسیدگي كننده طي دادنامه 206 ـ 1386/5/13 چنین رأي داده است: 
»... گرچه طبق ماده 4 قانون ثبت احوال رسیدگي به دعاوي راجع به اسناد 
ثبت احوال در دادگاه محل اقامت خواهان به عمل مي آید و لیكن چون طبق 

ماده 11 قانون آیین دادرسي در امور مدني دعوي باید در دادگاه محل اقامت 
خوانده اقامه شود و این ماده حكمي مغایر ماده 4 وضع كرده و از طرفي بر 
طبق ماده 529 از قانون اخیرالذكر قوانین و مقررات موضوعه در موارد مغایر 
ملغي اعالم شده است بالنتیجه دادگاه محل اقامت خوانده، یعني دادگاه عمومي 
تهران صالح به رسیدگي به خواسته دعوي است« پس از ارسال پرونده به تهران 
و ارجاع آن به شعبه 188 دادگاه حقوقي شهرستان اخیرالذكر این شعبه نیز 
طي دادنامه 419ـ  1386/7/8 پرونده 775/6/188 از خود نفي صالحیت كرده 
كه پس از طرح موضوع در شعبه هجدهم دیوان عالي كشور منتهي به دادنامه 
شماره 639ـ  1386/8/8 گردیده است به این شرح: »نظر به موضوع خواسته و 
ماده 4 قانون ثبت احوال كه نسبت به ماده 11 قانون آیین دادرسي دادگاه هاي 
عمومي و انقالب در امور مدني خاص مي باشد قرار شماره 419 ـ 86 شعبه 
188 دادگاه عمومي تهران موجه تشخیص و با تأیید آن پرونده جهت رسیدگي 

در ماهیت امر... به دادگاه عمومي نطنز ارسال و حل اختالف مي شود.«
با عنایت به مراتب فوق الذكر نظر به اینكه از شعب محترم هجدهم و سي و 
هشتم سابق دیوان عالي كشور با استنباط از ماده 4 قانون ثبت احوال و مواد 11 
و 529 قانون آیین دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقالب در امور مدني مصّوب 
1379 آراء متفاوت صادر گردیده است به این شرح كه شعبه 38 سابق دیوان 
عالي كشور ماده 4 قانون ثبت احوال در خصوص صالحیت دادگاه محل اقامت 
خواهان را براي رسیدگي به دعاوي راجع به اسناد ثبت احوال به استناد مواد 
11 و 529 قانون آیین دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقالب منسوخ دانسته 
ولي شعبه هجدهم دیوان عالي كشور ماده مزبور را معتبر و الزم االجرا دانسته 
است، لذا به استناد ماده 270 قانون آیین دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقالب 
در امور كیفري طرح موضوع را در هیأت عمومي دیوان عالي كشور جهت صدور 

رأي وحدت رویه قضائي درخواست مي نماید.
حسینعلي نّیري ـ معاون قضائي دیوان عالي كشور

ج: نظریه نماینده دادستان كل كشور
براي  را  اقامت خواهان  احوال محل  ثبت  قانون  ماده 4  قانون گذار كه در 
رسیدگي به اسناد سجلي تعیین نموده است از باب تسهیل كار براي خواهان 
است و ماده 11 قانون آیین دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقالب هر چند 
دارم تخصیص  عقیده  اما  است  احوال  ثبت  قانون  از  مؤخر  و  دارد  عمومیت 
همچنان به قوت خود باقي است مضافًا اینكه اگر مالك، محل اقامت خوانده 
موضوع ماده 11 هم باشد چون خوانده در حقیقت سازمان ثبت احوال است 
هر كجا دعوا مطرح شود محل اقامت خوانده )به لحاظ حضور نماینده سازمان( 
محسوب مي گردد؛ بنابراین نتیجتًا رأي شعبه محترم هجدهم دیوان عالي كشور 

را صائب مي دانم.
د: رأي وحدت رویه شماره 726 ـ 1391/4/27 هیأت عمومي دیوان 

عالي كشور
ماده 4 قانون ثبت احوال مصّوب 1355 كه دادگاه محل اقامت خواهان را 
صالح براي رسیدگي به دعاوي راجع به اسناد ثبت احوال اعالم كرده است 
برحسب مستفاد از ماده 25 قانون آیین دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقالب 
به مراتب رأي شعبه  بنا  ندارد؛  قانون مغایرت  این  با مقررات  امور مدني  در 
هجدهم دیوان عالي كشور كه با این نظر انطباق دارد موافق قانون تشخیص و 
به اكثریت آراء تأیید مي گردد. این رأي طبق ماده 270 قانون آیین دادرسي 
دادگاه هاي عمومي و انقالب در امور كیفري براي شعب دیوان عالي كشور و 

دادگاه ها الزم االتباع است.
هیأت عمومي دیوان عالي كشور

روزنامه رسمی شماره 19760 مورخه 1391/10/12
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گزیده مصوبات جدید

رای وحدت رویه شماره 727 هیات عمومی دیوان عالی کشور راجع به صالحیت دادگاه رسیدگی به 

مجازات عمل و نقل، مخفی کردن و نگاه داشتن سالح و مهمات به طور غیرمجاز

الف: مقدمه
جلسه هیأت عمومي دیوان عالي كشور درمورد 
پرونده وحدت رویه ردیف 7/91 رأس ساعت 9 روز 
حضرت  ریاست  به   1391/9/21 مورخ  سه شنبه 
آیت اهلل احمد محسني گركاني رئیس دیوان عالي 
مرتضوي  سیداحمد  آقاي  جناب  حضور  و  كشور 
مقدم نماینده دادستان كل كشور و شركت جنابان 
آقایان رؤساء، مستشاران و اعضاء معاون كلیه شعب 
دیوان عالي كشور، در سالن هیأت عمومي تشكیل 
قرائت  و  از كالم اهلل مجید  آیاتي  تالوت  از  و پس 
بررسي نظریات مختلف  پرونده و طرح و  گزارش 
اعضاي شركت كننده در خصوص مورد و استماع 
نظریه معاون دادستان كل كشور كه به ترتیب ذیل 
منعكس مي گردد، به صدور رأي وحدت رویه قضائي 

شماره 727ـ  1391/9/21 منتهي گردید.

ب: گزارش پرونده
و  تصویب  از  بعد  مي رساند:  عرض  به  احترامًا، 
و  اسلحه  قاچاق  مجازات  قانون  الزم االجراشدن 
مهمات و دارندگان سالح و مهمات غیرمجاز مصّوب 
روزنامه  در  تاریخ 1390/7/18  در  كه   1390/6/7
رسمي چاپ و منتشر گردیده، براي رسیدگي به 
انواع  از  سالح  غیرمجاز  نگهداري  و  حمل  جرایم 
مختلف )شكاري، كمري، كالش( مهمات )فشنگ 
جنگي( و اقالم و مواد تحت كنترل )گاز اشك آور، 
انقالب  و  عمومي  دادگاه هاي  بین  برقي(  شوكر 
شهرستان هاي مختلف اختالف در صالحیت حاصل 
شده و شعب دیوان عالي كشور در مقام حل اختالف 
در صالحیت با استنباط از قانون مزبور، آراء مختلفي 

صادر كرده اند به این شرح:
الف: شعبه ششم رسیدگي به بزه حمل سالح 
شكاري غیرمجاز، شعبه پانزدهم رسیدگي به بزه 
حمل و نگهداري سالح جنگي غیرمجاز و كالشینكف، 
شعبه شانزدهم رسیدگي به بزه نگهداري فشنگ 
چهارم  و  بیست  شعبه  كمري،  سالح  و  جنگي 
نگهداري سالح شكاري  و  بزه حمل  به  رسیدگي 
تیر  و 42  مربوط  با سه خشاب  غیرمجاز، كالش 
جنگي غیرمجاز و شعبه سي و دوم رسیدگي به بزه 
نگهداري سالح گرم و مهمات جنگي را در صالحیت 
را  دادگاه  این  و صالحیت  دانسته  عمومي  دادگاه 
تأیید كرده اند. تصاویر دادنامه هاي شعب مزبور به 
شماره هاي 697/6 ـ 1390/10/18، 15/602/91ـ 
1391/6/29، 15/665/91ـ  1391/7/10، 00357 
ـ 1391/1/29، 00316  ـ 1391/5/14، 00046 
ـ 1391/4/28 و 00087 ـ 1391/1/30 پیوست 

است.

استدالل این دسته از شعب در تأیید صالحیت 
دادگاه عمومي این است كه قانون مجازات قاچاق 
اسلحه و مهمات و دارندگان سالح و مهمات غیرمجاز 
مصّوب شهریور ماه 1390 قاچاق اسلحه را منحصر 
و  دانسته  مرز  از  یا خارج كردن  و  وارد كردن  در 
بین قاچاق و حمل و نگهداري سالح تفكیك قائل 
شده و بزه اخیر را جرم مستقلي دانسته كه خارج 
تشكیل  قانون   5 ماده   5 بند  مقررات  شمول  از 

دادگاه هاي عمومي و انقالب است.
بـ  شعبه دوم رسیدگي به بزه خرید و نگهداري 
اسلحه شكاري غیرمجاز، شعبه بیست و نهم رسیدگي 
به بزه حمل اسلحه شكاري غیرمجاز، حمل اسلحه 
و حمل سالح  جنگي  فشنگ  با  غیرمجاز  كمري 
جنگي كالشینكف و شعبه سي و یكم رسیدگي به 
بزه حمل كلت و خشاب و فشنگ را در صالحیت 
دادنامه هاي  تصاویر  كه  دانسته اند  انقالب  دادگاه 
مربوط به شماره هاي 89 ـ 1391/2/27، 29/33 ـ 
1391/1/27، 29/168 ـ 1391/3/27، 29/381 ـ 

1391/6/15 و 724 ـ 1390/1/21 پیوست است.
استدالل این دسته از شعب در تأیید صالحیت 
دادگاه انقالب این است كه قانون مجازات قاچاق 
مهمات  و  سالح  دارندگان  و  مهمات  و  اسلحه  و 
غیرمجاز مصّوب شهریور ماه 1390 ذكري پیرامون 
صالحیت مرجع رسیدگي كننده به جرایم مذكور 
در قانون نكرده و متعرض صالحیت دادگاه انقالب 
نگردیده است و انحصار صالحیت دادگاه انقالب به 
بزه قاچاق محتاج دلیل و نص قانوني مي باشد كه در 

قانون مزبور وجود ندارد.
به موجب دادنامه شماره  ج ـ شعبه چهاردهم 
14/123/91 ـ 1391/2/27 رسیدگي به نگهداري 
اسپري غیرمجاز و شعبه پانزدهم طبق دادنامه شماره 
15/641/91 ـ 1391/7/8 رسیدگي به بزه حمل 
را در صالحیت  غیرمجاز  برقي  نگهداري شوكر  و 
دادگاه عمومي دانسته اند ولي شعبه بیست و نهم 
برابر دادنامه شماره 29/359ـ  1391/6/6 رسیدگي 
به بزه حـمل و نگهداري گاز اشـك آور غیرمجاز و 
 1391/1/26 ـ   29/24 شماره  دادنامه  حسـب 
رسیدگي به بزه نگهداري شوكر برقي غیرمجاز را 
تصاویر  است.  دانسته  انقالب  دادگاه  در صالحیت 

دادنامه هاي مزبور نیز پیوست است.
اجراي  در  دارد  تقاضا  فوق  مراتب  به  توجه  با 
ماده 270 قانون آیین  دادرسي دادگاه هاي عمومي 
ایجاد  به منظور  امور كیفري، موضوع  وانقالب در 
وحدت رویه قضائي در هیأت عمومي دیوان عالي 

كشور مطرح گردد.
ـ معاون قضائي دیوان عالي كشور حسینعلي نّیري 

ج: نظریه نماینده دادستان كل كشور
الف: قضات محترم و شریف دیوان عالي كشور 
استحضار دارند كه قاچاق اسلحه و مهمات مستقیمًا 
با حفظ نظم و امنیت كشور ارتباط دارد. اسلحه هاي 
جنگي غیرمجاز عمومًا مورد استفاده سارقان مسّلح، 
اشرار و ضدانقالب مي باشد، لذا قانون گذار هرچند 
در عنوان قانون اخیرالتصویب بین قاچاق اسلحه و 
نگهداري تفكیك قائل شده ولي در مقام تفكیك 

صالحیت مرجع قضائي نبوده است.
مجازات  قانون   4 ماده  در  قانون گذار  ـ  ب 
و  سالح  دارندگان  و  مهمات  و  اسلحه  قاچاق 
مهمات غیرمجاز، تمام موارد جرم )اعم از قاچاق و 
نگهداري( را در ردیف هم آورده و مجازات را تفكیك 
نكرده است. از مفاد این ماده استفاده مي شود كه 
قانون گذار بزه نگهداري را از جرایم مربوط به قاچاق 
دانسته است كه به موجب ماده 5 قانون تشكیل 
دادگاه هاي عمومي و انقالب رسیدگي در صالحیت 
از شعب  آراء صادره  بنابراین  انقالب است؛  دادگاه 
محترم دوم و بیست و نهم و سي و یكم دیوان عالي 

كشور را صائب مي دانم.

د: رأي وحدت رویه شماره 727ـ  1391/9/21 
هیأت عمومي دیوان عالي كشور

قاچاق  مرتكبین  قانون مجازات  ماده 45  چون 
مصّوب 1312/12/29 كه مقصود از قاچاق اسلحه 
را وارد كردن به مملكت و یا صادركردن از آن یا 
خرید و فروش و یا حمل و نقل و یا مخفي كردن 
كرده  عنوان  مملكت  داخل  در  آن  نگاهداشتن  و 
اسلحه  قاچاق  مجازات  قانون  ماده 21  طبق  بود، 
غیرمجاز  مهمات  و  سالح  دارندگان  و  مهمات  و 
مصّوب 1390/6/7 لغو گردیده و در ماده یك این 
تحت  مواد  و  اقالم  مهمات،  سالح،  قاچاق  قانون 
كنترل واردكردن آنها به كشور یا خارج نمودن آنها 
لذا  است،  تعریف شده  غیرمجاز  به طور  از كشور 
به نظر اكثریت اعضاي هیأت عمومي دیوان عالي 
كشور خرید و فروش، حمل و نقل، مخفي كردن 
تحت  مواد  و  اقالم  مهمات،  سالح،  نگاهداشتن  و 
قاچاق  عنوان  شمول  از  غیرمجاز  طور  به  كنترل 
خارج و رسیدگي به این جرایم در صالحیت دادگاه 
عمومي است. این رأي به استناد ماده 270 قانون 
آیین  دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقالب در امور 
كیفري صادر شده و براي شعب دیوان عالي كشور و 

دادگاه ها در موارد مشابه الزم االتباع است.
هیأت عمومي دیوان عالي كشور

مورخه   19760 شماره  رسمی  روزنامه 
1391/10/12



ماهنامه قضاوت  مرداد و شهریور 91  شماره 77

7 ماهنامه آموزش دادگستری استان تهران

گزیده مصوبات جدید

اساسنامه مركز ملي فضاي مجازي كشور

مصوب جلسه مورخ 1391/4/31 شورایعالي فضاي مجازي

 مقدمه:
مورخ  ابالغي  حكم  پیوست  و  متن  براساس   
مركز  رهبري،  معظم  مقام   1390 اسفند   17
فضاي  شورایعالي  نظر  زیر  مجازي،  فضاي  ملي 
مجازي كشور تأسیس مي شود تا اشراف كامل و 
به فضاي مجازي در سطح داخلي  به روز نسبت 
و جهاني و تصمیم گیري نسبت به نحوه مواجهه 
از حیث  این موضوع  با  فعال و خردمندانه كشور 
و محتوایي در چارچوب  نرم افزاري  سخت افزاري، 
دقیق  اجراي  بر  نظارت  و  عالي  شوراي  مصوبات 
این مركز  یابد.  تصمیمات در همه سطوح تحقق 
مجازي،  فضاي  شورایعالي  مصوبات  چارچوب  در 
كلیه ي  میان  در  را  حاكمیتي  سطح  باالترین 
دستگاههاي كشور در حوزه ي فضاي مجازي دارد.

 ماده1ـ تعاریف و اصطالحات:
 شورایعالي: شورایعالي فضاي مجازي كشور

 مركز: مركز ملي فضاي مجازي كشور
 پژوهشگاه: پژوهشگاه فضاي مجازي

 1390 اسفند   17 مورخ  ابالغي  حكم  حكم:   
مقام معظم رهبري با موضوع تشكیل شورایعالي 

و مركز
 ماده2ـ اهداف و سیاستهاي مركز:

1- مواجهه فعال و مبتكرانه با فضاي مجازي 
میزان  به  آن  توسعه  و  جهاني  و  ملي  سطح  در 
محتوایي(  و  فني  نظر  )از  نظام  قطعي  آمادگي 

براي استفاده از فرصتها و مقابله با تهدیدات آن
2- به حداقل رساندن اتكاي كشور به كشورهاي 
دیگر در استفاده از فضاي مجازي و توابع آن در 

عرصه هاي فني 
3- جذاب سازي و غني سازي محتوا و خدمات 
نیازهاي  به  حداكثري  پاسخگویي  جهت  بومـي 

داخلي
4- آموزش عمومي و فرهنگ سازي در جهت 
در  مردم  هشیارسازي  اینترنتي،  سواد  باالبردن 
به  انگیزه دادن  و  مجازي  فضاي  مخاطرات  مورد 
زندگي  در  آن  مخاطرات  با  مقابله  براي  مردم 

فردي و اجتماعي
5- مقدم داشتن محتوا نسبت به زیرساختها، 
قالبها و خدمات اینترنتي و سرمایه گذاري باال و 
زاینده محتواي  و  تولید وسیع  مستمر در زمینه 
گفتمان  و  محمدي  ناب  اسالم  براساس  جذاب 

انقالب اسالمي
تشكلهاي  و  نیروها  حداكثري  مشاركت   -6
جهت  رقابتي  فضاي  یك  در  متعهد  مردمي 

بهره برداري بهینه از فرصت ها  
ایران  اسالمي  جمهوري  خالقانه  حضور   -7
و  سخت افزاري  عرصه  دو  در  مجازي  فضاي  در 
نو،  خدمات  ابداع  جهت  در  خصوصًا  نرم افزاري 

قوي و جذاب
8- ساماندهي تبادل اطالعات با شبكه جهاني

دستیابي  براي  الزم  شرایط  فراهم آوردن   -9
فضاي مجازي كشور به باالترین سطح از امنیت و 
سالمت براي آحاد مردم، نظام و كلیه نقش آفرینان 

در فضاي مجازي
فرهنگي  جنگ  شرایط  گرفتن  نظر  در   -10  
و  جهادي  روحیه  كردن  حاكم  آن  تبع  به  و 
گسترش تعامل و هم افزایي بین كلیه دستگاه ها و 
نیروهاي مردمي در عالي ترین سطح از هماهنگي 

و انسجام
سطح  عالي ترین  در  الزم  آمادگي  ایجاد   -11
به منظور صیانت از زیرساختهاي حیاتي در برابر 
حمالت اینترنتي و دفاع مناسب در برابر هرگونه 

حمله
به  مجازي  فضاي  از  حداكثري  استفاده   -12
منظور ارتباط و همكاري وسیع و هدفمند با ملتها 
تحقق  و  ترویج  جهت  در  مسلمان  ملل  خصوصًا 

گفتمان انقالب اسالمي
13- حضور قوي و هدفمند نظام در مجامع و 
سازمانهاي جهاني و ایجاد ائتالفهاي قوي مركب 
حاكمیت  كاهش  جهت  در  دولتها  و  ملتها  از 
قدرتهاي بزرگ در عرصه اینترنت و بوجود آمدن 
بستر عادالنه و اخالقي براي استفاده از این ابزار 

تأمین  همچنین  و  دولتها  و  ملتها  همه  توسط 
حقوق ملت ایران در این عرصه

 ماده3ـ وظایف و اختیارات مركز:
به  شورایعالي  دبیرخانه اي  وظایف  انجام   -1  

شرح ماده4
سیاستهاي  و  اهداف  به  بخشیدن  تحقق   -2
مركز و نظارت بر حسن اجراي آنها طبق مصوبات 

شورایعالي 
پروژه هاي  و  اقدامات  به  بخشیدن  تحقق   -3
مندرج در پیوست حكم )بند ه  ( و نظارت بر حسن 

اجراي آنها در چارچوب مصوبات شورایعالي
فضاي  ابعاد  همه ي  در  ارزیابي  و  نظارت   -4
مصوب  طرح  چارچوب  در  كشور  مجازي 

شورایعالي
هم افزایي  و  هماهنگي  ملي،  كار  تقسیم   -5
طبق  ابعاد،  همه ي  در  كشور  مجازي  فضاي  در 

مصوبات شورایعالي
6- پایش و رصد نظام مند و مستمر فرصتها و 

تهدیدهاي فضاي مجازي براي كشور
7- برنامه ریزي براي حضور قوي و مستمر در 
مجامع جهاني مرتبط با فضاي مجازي به منظور 
دست گیري  به  ملي،  منافع  و  حقوق  از  صیانت 
دولتهاي  میان  تعامالت  گسترش  و  عمل  ابتكار 
همسو در جهت سالم و امن سازي فضاي مجازي 
فضا  این  از  كشورها  همه  بهره گیري  امكان  و 
چارچوب  در  عدالت  و  ملي  حاكمیت  براساس 

مصوبات شورایعالي 
به  سایبري  حمالت  تشخیص  مدیریت   -8
كشور و همچنین دفاع از زیرساختهاي حیاتي در 

برابر حمالت سایبري
آینده  و  راهبردي  مطالعات  مستمر  انجام   -9
با  پیشتاز  و  عالمانه  مواجهه  جهت  در  پژوهي 

تحوالت فضاي مجازي ایران و جهان
10 - تدوین نقشه جامع توسعه فاوا، برنامه هاي 
پنج ساله توسعه فضاي مجازي و تعیین اولویتهاي 

علمي و فناوري فضاي مجازي
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كالن  طرحهاي  بودجه  توزیع  و  تسهیم   -11
یا فرادستگاهي مصوب شورایعالي از طریق ابالغ 
یا  شورایعالي  مصوب  روشهاي  سایر  یا  اعتبار 

قوانین كشور
12- تحقق بخشیدن به مصوبات كمیسیونهاي 
تعریف شده در ماده 6 و 9 در چارچوب مصوبات 

شورایعالي و نظارت بر حسن اجراي آنها.
اولویت  با  وظایف،  این  انجام  ـ  تبصره   
دستگاههاي  ظرفیتهاي  از  حداكثري  استفاده ي 

كشور مي باشد.
 ماده4ـ وظایف دبیرخانه اي مركز:

1- انجام امور اداري دبیرخانه اي شامل دریافت 
و ارسال نامه ها، تدوین صورتجلسات شورایعالي، 
اداري  وظایف  سایر  و  شورایعالي  مصوبات  ابالغ 

محول شده طبق آیین نامه داخلي شورایعالي
 2ـ ارائه پیشنهاد در موارد زیر به شورایعالي 

جهت تصویب:
كالن،  برنامه ریزي  سیاستگذاري،  2ـ1ـ   
نظام سازي، نظارت و ارزیابي در همه ابعاد فضاي 

مجازي كشور
 2ـ2ـ سازماندهي و نظام مند سازي كلیه ابعاد 
مجازي  فضاي  در  خدماتي  و  محتوایي  فني، 

كشور
2ـ3ـ تقسیم كار ملي، هماهنگي و هم افزایي 
در فضاي مجازي كشور در همه ابعاد اعم از فني، 
بازرگاني،  اقتصادي،  محتوایي،  علمي،  امنیتي، 
همچنین  و  غیره  و  دفاعي  انتظامي،  حقوقي، 
نظارت و كنترل مستمر بر روي عملكرد دستگاه ها 

و بخش مردمي در این زمینه
 2ـ4ـ پایش و رصد عالمانه، نظام مند و مستمر 
براي كشور  مجازي  فضاي  تهدیدهاي  و  فرصتها 
مبتكرانه  و  موقع  به  مواجهه  براي  الزم  تدابیر  و 

با آنها
و  شناسایي  براي  كالن  برنامه ریزي  ـ   5 2ـ   
تولید  منظور  به  داخلي  ظرفیتهاي  فعال سازي 
قدرت نرم و همچنین مواجهه قوي با فرصتها و 
تهدیدهاي نرم در فضاي مجازي كشور در جهت 
گسترش و تعمیق اسالم ناب محمدي و گفتمان 

انقالب اسالمي
هدفمند  گسترش  براي  برنامه ریزي  ـ  2ـ6   
از  اعم  ملتها  با  جهاني  همكاریهاي  و  ارتباطات 
نخبگان و توده مردم، از طریق فضاي مجازي در 

چارچوب گفتمان انقالب  اسالمي
2ـ7ـ بررسي و تصویب طرحهاي كالن مرتبط 
با فضاي مجازي كشور نظیر شبكه ملي اطالعات 
و همچنین آي پي تي وي و آي پي مدیا و نظارت 

مستمر بر روي آنها
و ساماندهي مشاركت وسیع  ـ طراحي  2ـ 8 
و هدفمند كاربران و تشكلها و مؤسسات مردمي 
براي تولید محتوا و خدمات دهي فعال در فضاي 

مجازي كشور

 2ـ9ـ تشویق و ترغیب مستمر بخش خصوصي 
براي ورود حساب شده به فضاي مجازي كشور به 
منظور افزایش خدمات رساني به مردم، گسترش 

بازار كسب و كار و اشتغالزایي در كشور
نظام مندسازي  و  ساماندهي  طراحي،  2ـ10ـ 
نظارت  و  كشور  مجازي  فضاي  محتواي  پاالیش 

دائمي بر روي آن
 2ـ11ـ ساماندهي امنیت فضاي مجازي كشور 
و  تهیه  همچنین  و  بحراني  و  عادي  شرایط  در 
دستورالعمل هاي  و  آیین نامه ها  ضوابط،  تصویب 
موردنیاز در این عرصه و نظارت مستمر بر حسن 

اجراي آنها
2ـ12ـ تشخیص حمالت سایبري به كشور و 
برابر  در  حیاتي  زیرساختهاي  از  دفاع  همچنین 

حمالت سایبري از داخل و خارج كشور
نظام،  كلي  سیاستهاي  پیشنهاد  2ـ13ـ   
نقص هاي  و  و خألها  توسعه  پنج ساله  برنامه هاي 

قانوني در ارتباط با فضاي مجازي كشور
حیث  از  فاوا  توسعه  جامع  نقشه  2ـ14ـ   
حسن  بر  نظارت  و  نرم افزاري  و  سخت افزاري 

اجراي آن
 2ـ 15ـ تهیه و تصویب ضوابط و آیین نامه هاي 
اجرایي الزم در فضاي مجازي و نظارت بر حسن 

اجراي آنها 
و  راهبردي  مطالعات  مستمر  انجام  2ـ16ـ 
آینده پژوهي در جهت مواجهه عالمانه و پیشتاز با 

تحوالت فضاي مجازي ایران و جهان
اولویتهاي علمي  تعیین  و  نیازسنجي   2ـ17ـ 
و فناوري فضاي مجازي و همچنین زمینه سازي 
براي گسترش نوآوریهاي علمي و فناوري در این 

عرصه
و  قوي  حضور  براي  برنامه ریزي  2ـ18ـ   
مستمر در مجامع جهاني مرتبط با فضاي مجازي 
به  ملي،  منافع  و  حقوق  از  صیانت  منظور  به 
دست گیري ابتكار عمل و گسترش تعامالت میان 
دولتهاي همسو در جهت سالم و امن سازي فضاي 
این  از  بهره گیري همه كشورها  امكان  و  مجازي 

فضا براساس حاكمیت ملي و عدالت
ملي  شاخصهاي  تصویب  و  تدوین  2ـ19ـ   
وضعیت  مستمر  ارزیابي  و  ایران  در  فاوا  توسعه 
و  مطالعه  همچنین  و  آن  رتبه بندي  و  كشور 
مبناي  بر  در جهان  موقعیت كشور  دائم  ارزیابي 

شاخصهاي معتبر بین المللي
 2ـ20ـ تهیه و تدوین بودجه طرحهاي كالن 
و فرادستگاهي مصوب مركز و تسهیم و توزیع آن 

میان دستگاهها و بخشهاي مربوط
2ـ21ـ ساختار و تشكیالت مركز شامل معاونتها 
و بخشهاي تخصصي ناظر به ابعاد گوناگون فضاي 

مجازي
 ماده5 ـ محل استقرار:

است.  تهران  در  مركز  استقرار  اصلي  محل   

تعداد  به  مي تواند  مركز  شورایعالي  تصویب  با 
و سازمان هاي  نقاط مؤسسات  در سایر  موردنیاز 

تابعه ایجاد نماید.
 ماده6 ـ اركان مركز:

 الف ـ شورایعالي )به منزله ي مجمع و هیأت 
امناي مركز(

 ب ـ رئیس مركز و دبیر شورایعالي
 ج ـ كمیسیون هاي عالي مركز

 د ـ بازرس 
 ماده7ـ رئیس مركز و دبیر شورایعالي:

به عنوان   رئیس مركز و دبیر شورایعالي، كه 
باالترین مقام اجرایي و نماینده قانوني مركز نزد 
رئیس  حكم  با  است،  حقوقي  و  حقیقي  مراجع 
شورایعالي  داخلي  آیین نامه  با  مطابق  شورایعالي 

منصوب مي شود.
و  مركز  رئیس  اختیارات  و  وظایف  ـ  ماده8   

دبیر شورایعالي:
1- امكان ارائه پیشنهاد تغییر اساسنامه مركز 

به شورایعالي
بر  نظارت  و  امور مركز  و هدایت  2- مدیریت 
در چارچوب  آن  فعالیت هاي  كلیه  اجراي  حسن 

اساسنامه و سیاست هاي مصوب شورایعالي
3- پیشنهاد ساختار سازماني و تشكیالت مركز 

به شورایعالي
معامالتي  ـ  مالي  آئین نامه هاي  پیشنهاد   -4
به  مركز  تشكیالتي  ـ  استخدامي  ـ  اداري  و 

شورایعالي
5- تصمیم گیري در مورد خط مشي، اولویت ها 
توسعه  تحقیقاتي  و  اجرایي  طرح هاي  بودجه  و 

سازماني و تحول اداري مركز 
سیاست ها،  مورد  در  تصمیم گیري   -6

خط مشي ها و برنامه ارتقاي بهره وري مركز
و  اهداف  براساس  ساالنه  بودجه  پیشنهاد   -7

وظایف مركز به شورایعالي
اداري در  و  مالي  اسناد  قراردادها،  امضاي   -8
چارچوب ضوابط، مقررات و آئین نامه هاي مصوب 

شورایعالي
به  مركز  ساالنه  عملكرد  گزارش  ارائه   -9

شورایعالي
منافع و حفظ حقوق مركز در  استیفاي   -10
مراجع قانوني به نمایندگي از مركز شخصًا یا به 

وسیله وكیل
عالي جدید  كمیسیون  تشكیل  پیشنهاد   -11

جهت تصویب شورایعالي
و كارگروههاي موردنیاز  12- تشكیل ستادها 

تحقق اهداف مركز
13- پیشنهاد تأسیس و انحالل نهادهاي تابعه 

مركز به شورایعالي
14- عزل و نصب معاونان و مدیران مركز

مصوبات  در  تعیین شده  وظایف  سایر   -15  
شورایعالي و اساسنامه حاضر
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 تبصرهـ  رییس مركز مي تواند بخشي از وظایف 
و اختیارات مندرج در این ماده )به استثناء ردیف 
معاونین،  به  خویش  مسوولیت  حفظ  با  را   )15

مدیران و یا مشاورین خود تفویض نماید.
 ماده9ـ كمیسیون هاي عالي

مصوبات  تحقق  و  تصمیم  سازي  جهت   
سه  داراي  تأسیس  زمان  در  مركز  شورایعالي، 
وظایف  و  اعضا  كه  زیر مي باشد  عالي  كمیسیون 

آنها به تصویب شورایعالي مي رسد:
فضاي  مقررات  تنظیم  عالي  كمیسیون  1ـ   

مجازي كشور
محتواي  تولید  ارتقاي  عالي  كمیسیون  2ـ   

فضاي مجازي كشور
مجازي  فضاي  امنیت  عالي  كمیسیون  3ـ 

كشور
 ماده10ـ پژوهشگاه فضاي مجازي:

 به منظور تحقق بخشیدن به بخشي از اهداف 
از  بخشي  اعمال  همچنین  و  مركز  وظایف  و 
مجازي  فضاي  پژوهشگاه  مركز،  نظارتي  وظایف 
تابعه مركز تشكیل مي گردد.  به عنوان یك نهاد 
سازمان، شرح وظایف و همچنین انتخاب رئیس 
تصویب  به  مركز،  رئیس  پیشنهاد  با  پژوهشگاه، 

شورایعالي مي رسد.
 ماده11ـ بازرس:

 معاونت نظارت و حسابرسي دفتر مقام معظم 
رهبري حسابرس و بازرس مركز مي باشد. وظیفه 

حسابرس و بازرس مركز براساس وظایف ابالغي 
نظارت و حسابرسي عبارت است از:

تأیید حسابرسي  و  مركز  انجام حسابرسي  1ـ 
واحدهاي تابعه

 2ـ انجام بازرسي هاي موردي و نوبه اي
مالي  سایر صورت هاي  و  ترازنامه  بررسي  3ـ   

مركز
 4ـ تعیین امین مالي و حسابرس ثابت و در 

صورت نیاز تعیین بازرس 
به  شده  انجام  بررسي هاي  كلیه  گزارش  5ـ   
همراه نظرات كارشناسي به شورایعالي و در موارد 
ارائه  رهبري  معظم  مقام  دفتر  به  شده  تعیین 

مي گردد.
 6ـ حسابرسي و بازرسي مي تواند در هر موقع 
داده  انجام  را  الزم  بازرسي  و  رسیدگي  هرگونه 
و اسناد و مدارك و اطالعات مربوط به مركز را 

مطالبه و مورد رسیدگي قرار دهد.
 ماده12ـ منابع مالي:

 1ـ اعتبارات مصوب در بودجه كل كشور
2ـ درآمدهاي اختصاصي

غیرنقدي  و  نقدي  كمك هاي  و  هدایا  3ـ   
دریافتي از اشخاص حقیقي و حقوقي

 تبصره ـ اعتبارات موردنیاز مركز و طرح هاي 
مصوب شورایعالي در سال اول تأسیس، از طرف 
در  و  مي یابد  اختصاص  جمهور  محترم  ریاست 
سال هاي بعد با همكاري دولت و مجلس در ردیف 

مجزایي به نام مركز، در بودجه كل كشور تصویب 
و تخصیص مي یابد.

 ماده13ـ سال مالي:
 سال مالي مركز از اول فروردین ماه هر سال 
ختم  سال  همان  ماه  اسفند  آخر  به  و  شروع 

مي گردد.
تصویب  تاریخ  از  مالي  سال  اولین  ـ   تبصره   
اساسنامه مركز شروع و به پایان اسفند ماه همان 

سال ختم مي گردد.
 ماده14ـ سایر الزامات فعالیت مركز:

حكم،  در  مندرج  فرامین  تحقق  راستاي  در   
كلیه دستگاههاي كشور موظف به همكاري همه 
جانبه با مركز مي باشند و نظارت بر اجراي دقیق 
توسط  سطوح  همه  در  عالي  شوراي  تصمیمات 
ملي،  مركز  تصمیمات  مي پذیرد.  صورت  مركز 
كلیه  براي  شورایعالي،  مصوبات  چارچوب  در 
دستگاه هاي كشور الزم االجرا بوده و تخطي از آن 

تخلف محسوب مي شود.
ماده   14 مقدمه،  بر  مشتمل  اساسنامه  این   
تصویب  به   1391/4/31 تاریخ  در  تبصره   4 و 
ابالغ  تاریخ  از  و  شورایعالي فضاي مجازي رسید 

الزم االجرا مي باشد.
مهدي  ـ  مجازي  فضاي  شورایعالي  دبیر 

اخوان بهابادي
مورخه   19697 شماره  رسمی  روزنامه 

1391/7/25

پنجساله  برنامه  سالهاي  طول  در  1ـ  ماده   
افرادي  ایران،  اسالمي  جمهوري  توسعه  پنجم 
ابتداي  تا  اسالمي  انقالب  پیروزي  ابتداي  از  كه 
سپاه  و  اسالمي  انقالب  كمیته  در   1370 سال 
وقت  تمام  صورت  به  اسالمي  انقالب  پاسداران 
و  خدمت  مدت  میزان  به  كرده اند  خدمت 
داوطلبانه  صورت  به  كه  رزمندگاني  همچنین 
میزان  به  داشته اند  حضور  جنگ  جبهه هاي  در 
مدت حضور در جبهه مشمول بیمه بازنشستگي 
مذكور  بیمه  مزایاي  از  برخورداري  مي گردند. 
توسط  كارمند  بیمه سهم  پرداخت حق  مستلزم 
دولت  توسط  كارفرما  سهم  و  فوق الذكر  افراد 

است.
تبصره ـ مدت حضور داوطلبانه در جبهه هاي 
تا  اسالمي  انقالب  پیروزي  ابتداي  از  جنگ 
ابتداي سال 1370 طبق دستورالعمل صادره از 
مراجع  تأیید  و  مسلح  نیروهاي  كل  ستاد  طرف 

اعزام كننده قابل احتساب مي باشد.
 ماده 2ـ تقاضاي افراد مشمول، براي احتساب 

سوابق به شرح زیر بررسي مي شود:

 الف ـ درمورد سوابق خدمت در كمیته انقالب 
اسالمي درخواست فرد توسط دستگاه مربوط یا 
صندوق ذي ربط جهت بررسي و تأیید به نیروي 
انتظامي جمهوري اسالمي ایران ارسال مي شود.

 ب ـ درمورد سوابق خدمت در سپاه پاسداران 
دستگاه  توسط  فرد  درخواست  اسالمي  انقالب 
و  بررسي  جهت  ذي ربط  صندوق  یا  مربوط 
ارسال  اسالمي  انقالب  پاسداران  سپاه  به  تأیید، 

مي شود.
در  داوطلبانه  حضور  سوابق  درمورد  ـ  ج   
جبهه هاي جنگ، درخواست فرد توسط دستگاه 
به سپاه  یا صندوق ذي ربط حسب مورد  مربوط 
پاسداران انقالب اسالمي، ارتش جمهوري اسالمي 
ایران و نیروي انتظامي جمهوري اسالمي ایران، 
نیروهاي مسلح، وزارت  وزارت دفاع و پشتیباني 
یا  مستضعفین  بسیج  سازمان  جهادكشاورزي، 
سایر سازمان ها و ستادهاي قانوني كه صـالحیت 
اعزام افراد به جبهه هاي جنگ را داشته اند براي 
موارد  سایر  در  مي شود.  ارسال  تأیید  و  بررسي 
سازماني ذي ربط  واحد  با  تقاضا  تأیید  و  بررسي 

در وزارت كشور مي   باشد.
 تبصره ـ دستگاههاي یادشده موظفند ظرف 
رد  یا  تأیید  بر  مبني  را  خود  نظر  ماه  شش 

درخواست اعالم نمایند.
 ماده3ـ تعیین میزان كسور بیمه بازنشستگي 
)سهم مستخدم و سهم دولت( براساس مقررات 
خواهد  ذي ربط  بازنشستگي  عمل صندوق  مورد 

بود. 
 تبصره ـ حق بیمه موضوع این ماده به ترتیب 
توسط  شده  بیمه  یا  مستخدم  سهم  نسبت  به 
متقاضي و سهم كارفرما با رعایت نرخ مورد عمل 

صندوق ذي ربط توسط دولت پرداخت مي شود.
افراد  شامل  آیین نامه  این  مقررات  ماده4ـ   
مربوط  مقررات  و  قوانین  براساس  كه  مشمول 
كسور  یا  بیمه  حق  پرداخت  به  نسبت  قبلي 
ذي ربط  بازنشستگي  صندوق  به  بازنشستگي 

اقدام نموده یا مي نماید، نخواهد بود.
معاون اول رییس جمهورـ  محمدرضا رحیمي

مورخه   19735 شماره  رسمی  روزنامه 
1391/9/13

آیین نامه اجرایي ماده )228( قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي ایران
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آیین نامه اجرایي بند »ب« ماده )101( قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي ایران

در  زیر  اصطالحات  آیین نامه  دراین  ماده1ـ 
معاني مشروح مربوط به كار مي روند:

 الفـ  مراجـع صـدور پروانه كسب: اتـحادیه ها 
و دسـتگاههاي مجاز به صدور پروانه كسب.

به  كه  مجوزي  موقت:  كسب  پروانه  ـ  ب   
كسب  پروانه  فاقد  واحدهاي  ساماندهي  منظور 
طبق مقررات این آیین نامه توسط مراجع صدور 
پروانه كسب تنها براي یكبار و به  مدت یكسال 

صادر مي شود.
 

 ج ـ دستگاههاي اعمال كننده جرایم: سازمان 
امور مالیاتي و واحدهاي تابعه، شركتـهاي توزیع 
برق، آب و فاضالب، گاز، سازمان تنظیم مقررات 

و ارتباطات رادیویي و شهرداریها.
و  هـدایت  هماهنگي،  منظـور  به  2ـ  ماده   
ستاد  آیین نامه،  این  اجراي  حسن  بر  نـظارت 
در  كسـب  پروانه  فاقد  صنوف  ساماندهـي 
به شـرح زیر تشكیل  مركز، استان و شهرستان 

مي گردد:
 1ـ تركیب كار گروه ساماندهي صنوف فاقد 

پروانه كسب در مركز:
بازرگاني داخلي وزارت  الف ـ معاون توسعه   

صنعت، معدن و تجارت )رییس(.
بر سازمانهاي   ب ـ دبیر هیئت عالي نظارت 

صنفي كشور )دبیر ستاد(.
 ج ـ نماینده تام االختیار وزارت كشور.

بهداشت  وزارت  تام االختیار  نماینده  ـ  د   
درمان و آموزش پزشكي.

 هـ ـ نماینده تام االختیار وزارت نیرو.
و  ارتباطات  وزارت  تام االختیار  نماینده  ـ  و   

فناوري اطالعات.
امور  سازمان  تام االختیار  نماینده  ـ  ز   

مالیاتي.
 ح ـ مدیریت نظارت بر اماكن عمومي نیروي 

انتظامي جمهوري اسالمي ایران.
 ط ـ رییس شوراي اصناف كشور.

 2ـ تركیب كار گروه ساماندهي صنوف فاقد 
پروانه كسب در استان:

صنعت،  وزارت  استاني  واحد  رییس  ـ  الف   

معدن و تجارت )رییس(.
ناحیه  عمومي  اماكن  واحد  رییس  ـ  ب   

انتظامي استان.
اعمال كننده  دستگاههاي  نمایندگان  ـ  ج   

جرائم.
 3ـ تركیب كار گروه ساماندهي صنوف فاقد 

پروانه كسب در شهرستان:
 الف ـ رییس واحد شهرستاني وزارت صنعت، 

معدن و تجارت )رییس(.
منطقه  عمومي  اماكن  واحد  رییس  ـ  ب   

انتظامي شهرستان.
اعمال كننده  دستگاههاي  نمایندگان  ـ  ج   

جرائم.
 د ـ رییس مجمع امور صنفي شهرستان.

امور  و مجامع  اصناف كشور  ماده3ـ شوراي   
آیین نامه  این  ابالغ  تاریخ  از  موظفند  صنفي 
ظرف سه ماه از طریق صدا و سیما، روزنامه هاي 
صنعت،  وزارت  رسمي  درگاه  كثیراالنتـشار، 
نسبت  دعوتنامه  ارسال  یا  و  تجـارت  و  معدن 
به فراخـوان متحدالشكل واحدهاي صنفي فاقد 
مراجع  از  پروانه  دریافـت  جهت  كسب  پروانه 
صدور پروانه كسب اقدام نمایند. در این فراخوان 
باید آخرین مهلـت مراجعه براي دریافت پروانه 

كسب مورد تأكید قرار گیرد.
كسب  پروانه  فاقد  صنفي  واحدهاي  ماده4ـ   
آیین نامه  این  ابالغ  از  ماه  شش  ظرف  موظفند 
و  اصناف  شوراي  توسط  فراخوان  اعالم  و 
پروانه  صدور  مراجع  به  ذي ربط  دستگاههاي 
كسب مراجعه و با تسلیم تقاضاي كتبي و ارایه 
اقدام  كسب  پروانه  اخذ  به  نسبت  الزم  مدارك 
موظفند  كسب  پروانه  صدور  مراجع  نمایند. 
نسبت  دایم  پروانه  اخذ  شرایط  احراز  درصورت 
اینصورت  پروانه كسب دایم و در غیر  به صدور 
براساس شرایط مقرر در ماده )5( این آیین نامه، 

پروانه كسب موقت صادر نمایند.
كه  صنفي  واحدهاي  درخصوص  ـ  تبصره   
نسبت  ماده  این  در  تعیین شده  مهلت  پایان  تا 
ضوابط  رعایت  نمایند،  اقدام  پرونده  تشكیل  به 
مجاز  و سقف  از جمله حدود  اتحادیه ها  داخلي 

براي هر واحد صنفي الزامي نیست.
براي صدور  الزم  مدارك  و  شرایط  ـ  ماده5   
پروانه كسب موقت توسط وزیر صنعت، معدن و 

تجارت تعیین مي شود.
پروانه كسب  تبدیل   تبصره ـ درصورت عدم 
موقت به دایم، هیچگونه حقوق مكتسبه اي براي 
دارندگان پروانه كسب موقت ایجاد نخواهد شد.

فاقد  واحدهاي صنفي  ـ درصـورتیكه  ماده6   
 )4( ماده  در  یادشده  مدت  ظرف  كسب  پروانه 
موقت  پروانه كسب  اخذ  به  اقدام  آیین نامه  این 
ننمـاید و یا پس از انقضاي پروانه كسب موقت 
نشوند،  دایم  پروانه  به  آن  تبدیل  به  موفق 
معرفي  به  موظف  كسب  پروانه  صدور  مراجع 
جرایم  اعمال كننده  دستگاههاي  به  واحدها  این 
براي اخذ جرایم مقرر در ماده )8( این آیین نامه 

مي باشند.
 ماده7ـ اتحادیه هاي صنفي با همكاري مجامع 
امور صنفي در هر شهرستان موظف به شناسایي 
به  آنها  معرفي  و  كسب  پروانه  فاقد  واحدهاي 
كارگروههاي  و  جرایم  اعمال كننده  دستگاههاي 

ساماندهي صنوف فاقد پروانه مي باشند.
 ماده8 ـ دستگاههاي اجرایي ذي ربط موظفند 
در سالهاي سوم، چهارم و پنجم برنامه پنجساله 
درصد  پنجاه  معادل  ترتیب  به  توسعه،  پنجم 
)50%(، هفتاد و پنج درصد )75%( و صد درصد 
را  مصوب  تعرفه  یا  و  مالیات  نرخهاي   )%100(
درآمدهاي  به حساب  و  وصول  جریمه  عنوان  به 

عمومي كشور نزد خزانه داري واریز نمایند.
مشمول  واحدهاي  چنـانچه  ماده9ـ   
شوند،  دایم  كسب  پروانه  اخذ  به  موفق  جریمه 
موظفند  جرایم  اعمال كننـده  دستگاههاي 
دریافت جریمه از این واحدها را متوقف نمایند.

باید  پروانه  صادركننده  مراجع  ـ  تبصره   
دستگاههاي  به  را  صادرشده  پروانه هاي  تصویر 

اعمال كننده جرایم ارسال نمایند.
محمدرضا  ـ  رئیس جمهور  اول  معاون 

رحیمي
مورخه   19690 شماره  رسمی  روزنامه 
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