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گزیده مصوبات جدید

رای وحدت رویه شماره  726هیات عمومی دیوانعالی کشور در خصوص صالحیت دادگاه
رسیدگی به دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال
الف :مقدمه
جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده وحدت رويه رديف
 29/86رأس ساعت  9روز سهشنبه مورخ  1391/4/27به رياست حضرت
آيتاهلل احمد محسني گركاني رئيس ديوان عالي كشور و حضور جناب آقاي
سيداحمد مرتضوي نماينده دادستان كل كشور و شركت جنابان آقايان رؤساء ،
مستشاران و اعضاء معاون كليه شعب ديوان عالي كشور ،در سالن هيأت عمومي
تشكيل و پس از تالوت آياتي از كالم اهلل مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و
بررسي نظريات مختلف اعضاي شركتكننده در خصوص مورد و استماع نظريه
معاون دادستان كل كشور كه به ترتيب ذيل منعكس ميگردد ،به صدور رأي
وحدت رويه قضائي شماره  726ـ  1391/4/27منتهي گرديد.
ب :گزارش پرونده
احترامًا معروض ميدارد :طبق گزارش  3070ـ  ،1386/9/25رياست محترم
حوزة قضائي شهرستان نطنز شعب هجدهم و سي و هشتم (سابق) ديوان عالي
كشور در مقام حل اختالف در صالحيت با استنباط از ماده  4قانون ثبت احوال
مصوب  1355و نيز مواد  11و  529قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي
و انقالب در امور مدني طي پروندههاي كالسه  18/2569/20و 38/1997/24
آراء مختلفي صادر نمودهاند با اين توضيح كه1 :ـ خانم زري يحيايي در تاريخ
 1384/7/21به طرفيت اداره ثبت احوال نطنز ،به خواسته ابطال شناسنامه و
صدور شناسنامه جديد با تغيير تاريخ تولد از  1339به تاريخ  1343در حوزه
قضائي شهرستان مذكور اقامه دعوي نموده كه در شعبه اول دادگاه عمومي
حقوقي اين شهرستان ثبت و به لحاظ اينكه محل اقامت خواهان تهران اعالم
شده به استناد ماده  4قانون ثبت احوال طي دادنامه  412ـ 1384/7/21
به صدور قرار عدم صالحيت به شايستگي دادگاههاي عمومي حقوقي تهران
منتهي گرديده كه در شعبه  91دادگاه عمومي تهران به كالسه  145/84ثبت
مخير
و اين شعبه هم به لحاظ اينكه به موجب ماده  4قانون ثبت احوال خواهان ّ
بوده دعوي خود را در دادگاه محل تنظيم سند يا در دادگاه محل اقامت خود
طرح نمايد و در اين پرونده دادگاه محل تنظيم سند را براي طرح دعوي انتخاب
نموده از خود نفي صالحيت به عمل آورده و پرونده را جهت حل اختالف به
ديوان عالي كشور ارسال داشته كه به شعبه سي و هشتم (سابق) ارجاع و طي
دادنامه  38/717/84ـ  1384/11/18كه ذيلًا منعكس ميگردد به صالحيت
رسيدگي دادگاه عمومي نطنز حل اختالف نمودهاند «هر چند به موجب ماده 4
قانون ثبت احوال مصوب سال  1355رسيدگي به ساير دعاوي راجع به اسناد
ثبت احوال در دادگاه شهرستان يا بخش مستقل محل اقامت خواهان به عمل
ميآيد لكن طبق ماده  11قانون آيين دادرسي دادگاههـاي عمومي و انقالب
در امور مـدني مصوب  1379كه مؤخرالتصويب و وارد بر ماده  4قانون ثبت
احوال است ،دعوي بايد در دادگاهي اقامه شود كه خوانده در حوزة قضائي آن
اقامتگاه دارد و به موجب ماده  529قانون اخيرالذكر قوانين و مقررات مغاير
با آن علياالطالق ملغي است ،بنا به مراتب و با عنايت به اينكه دعوي به
طرفـيت اداره ثبت احوال نطنـز اقامه گرديده ،در اجراي ماده  27قانون مرقوم
با تشخيص صالحيت دادگاه عمومي نطنز حل اختالف مينمايد».
2ـ آقاي علي خائيان فرزند روحاله طي پروندة كالسه  162/86شعبه اول
دادگاه عمومي حقوقي نطنز به طرفيت ادارة ثبت احوال تهران به خواسته
ابطال شناسنامه شماره  2470حوزه  6ثبت احوال اين شهرستان و صدور
شناسنامه جديد با نام دلسوز و نام خانوادگي هخومنشي اقامه دعوي كرده و
دادگاه رسيدگيكننده طي دادنامه  206ـ  1386/5/13چنين رأي داده است:
« ...گرچه طبق ماده  4قانون ثبت احوال رسيدگي به دعاوي راجع به اسناد
ثبت احوال در دادگاه محل اقامت خواهان به عمل ميآيد و ليكن چون طبق

ماده  11قانون آيين دادرسي در امور مدني دعوي بايد در دادگاه محل اقامت
خوانده اقامه شود و اين ماده حكمي مغاير ماده  4وضع كرده و از طرفي بر
طبق ماده  529از قانون اخيرالذكر قوانين و مقررات موضوعه در موارد مغاير
ملغي اعالم شده است بالنتيجه دادگاه محل اقامت خوانده ،يعني دادگاه عمومي
تهران صالح به رسيدگي به خواسته دعوي است» پس از ارسال پرونده به تهران
و ارجاع آن به شعبه  188دادگاه حقوقي شهرستان اخيرالذكر اين شعبه نيز
طي دادنامه  419ـ  1386/7/8پرونده  775/6/188از خود نفي صالحيت كرده
كه پس از طرح موضوع در شعبه هجدهم ديوان عالي كشور منتهي به دادنامه
شماره  639ـ  1386/8/8گرديده است به اين شرح« :نظر به موضوع خواسته و
ماده  4قانون ثبت احوال كه نسبت به ماده  11قانون آيين دادرسي دادگاههاي
عمومي و انقالب در امور مدني خاص ميباشد قرار شماره  419ـ  86شعبه
 188دادگاه عمومي تهران موجه تشخيص و با تأييد آن پرونده جهت رسيدگي
در ماهيت امر ...به دادگاه عمومي نطنز ارسال و حل اختالف ميشود».
با عنايت به مراتب فوقالذكر نظر به اينكه از شعب محترم هجدهم و سي و
هشتم سابق ديوان عالي كشور با استنباط از ماده  4قانون ثبت احوال و مواد 11
و  529قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب در امور مدني مص ّوب
 1379آراء متفاوت صادر گرديده است به اين شرح كه شعبه  38سابق ديوان
عالي كشور ماده  4قانون ثبت احوال در خصوص صالحيت دادگاه محل اقامت
خواهان را براي رسيدگي به دعاوي راجع به اسناد ثبت احوال به استناد مواد
 11و  529قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب منسوخ دانسته
ولي شعبه هجدهم ديوان عالي كشور ماده مزبور را معتبر و الزماالجرا دانسته
است ،لذا به استناد ماده  270قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب
در امور كيفري طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوان عالي كشور جهت صدور
رأي وحدت رويه قضائي درخواست مينمايد.
حسينعلي ن ّيري ـ معاون قضائي ديوان عالي كشور
ج :نظريه نماينده دادستان كل كشور
قانونگذار كه در ماده  4قانون ثبت احوال محل اقامت خواهان را براي
رسيدگي به اسناد سجلي تعيين نموده است از باب تسهيل كار براي خواهان
است و ماده  11قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب هر چند
عموميت دارد و مؤخر از قانون ثبت احوال است اما عقيده دارم تخصيص
همچنان به قوت خود باقي است مضافًا اينكه اگر مالك ،محل اقامت خوانده
موضوع ماده  11هم باشد چون خوانده در حقيقت سازمان ثبت احوال است
هر كجا دعوا مطرح شود محل اقامت خوانده (به لحاظ حضور نماينده سازمان)
محسوب ميگردد؛ بنابراين نتيجتًا رأي شعبه محترم هجدهم ديوان عالي كشور
را صائب ميدانم.
د :رأي وحدت رويه شماره  726ـ  1391/4/27هيأت عمومي ديوان
عالي كشور
ماده  4قانون ثبت احوال مص ّوب  1355كه دادگاه محل اقامت خواهان را
صالح براي رسيدگي به دعاوي راجع به اسناد ثبت احوال اعالم كرده است
برحسب مستفاد از ماده  25قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب
در امور مدني با مقررات اين قانون مغايرت ندارد؛ بنا به مراتب رأي شعبه
هجدهم ديوان عالي كشور كه با اين نظر انطباق دارد موافق قانون تشخيص و
به اكثريت آراء تأييد ميگردد .اين رأي طبق ماده  270قانون آيين دادرسي
دادگاههاي عمومي و انقالب در امور كيفري براي شعب ديوان عالي كشور و
دادگاهها الزماالتباع است.
هيأت عمومي ديوان عالي كشور
روزنامه رسمی شماره  19760مورخه 1391/10/12
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رای وحدت رویه شماره  727هیات عمومی دیوانعالی 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 هيأت عمومي ديوان عالي كشور درمورد
پرونده وحدت رويه رديف  7/91رأس ساعت  9روز
سهشنبه مورخ  1391/9/21به رياست حضرت
آيتاهلل احمد محسني گركاني رئيس ديوان عالي
كشور و حضور جناب آقاي سيداحمد مرتضوي
مقدم نماينده دادستان كل كشور و شركت جنابان
آقايان رؤساء ،مستشاران و اعضاء معاون كليه شعب
ديوان عالي كشور ،در سالن هيأت عمومي تشكيل
و پس از تالوت آياتي از كالماهلل مجيد و قرائت
گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف
اعضاي شركتكننده در خصوص مورد و استماع
نظريه معاون دادستان كل كشور كه به ترتيب ذيل
منعكس ميگردد ،به صدور رأي وحدت رويه قضائي
شماره  727ـ  1391/9/21منتهي گرديد.
ب :گزارش پرونده
احترامًا ،به عرض ميرساند :بعد از تصويب و
الزماالجراشدن قانون مجازات قاچاق اسلحه و
مهمات و دارندگان سالح و مهمات غيرمجاز مص ّوب
 1390/6/7كه در تاريخ  1390/7/18در روزنامه
رسمي چاپ و منتشر گرديده ،براي رسيدگي به
جرايم حمل و نگهداري غيرمجاز سالح از انواع
مختلف (شكاري ،كمري ،كالش) مهمات (فشنگ
جنگي) و اقالم و مواد تحت كنترل (گاز اشكآور،
شوكر برقي) بين دادگاههاي عمومي و انقالب
شهرستانهاي مختلف اختالف در صالحيت حاصل
شده و شعب ديوان عالي كشور در مقام حل اختالف
در صالحيت با استنباط از قانون مزبور ،آراء مختلفي
صادر كردهاند بهاين شرح:
الف :شعبه ششم رسيدگي به بزه حمل سالح
شكاري غيرمجاز ،شعبه پانزدهم رسيدگي به بزه
حمل و نگهداري سالح جنگي غيرمجاز و كالشينكف،
شعبه شانزدهم رسيدگي به بزه نگهداري فشنگ
جنگي و سالح كمري ،شعبه بيست و چهارم
رسيدگي به بزه حمل و نگهداري سالح شكاري
غيرمجاز ،كالش با سه خشاب مربوط و  42تير
جنگي غيرمجاز و شعبه سي و دوم رسيدگي به بزه
نگهداري سالح گرم و مهمات جنگي را در صالحيت
دادگاه عمومي دانسته و صالحيت اين دادگاه را
تأييد كردهاند .تصاوير دادنامههاي شعب مزبور به
شمارههاي  697/6ـ 15/602/91 ،1390/10/18ـ
 15/665/91 ،1391/6/29ـ 00357 ،1391/7/10
ـ  00046 ،1391/5/14ـ 00316 ،1391/1/29
ـ  1391/4/28و  00087ـ  1391/1/30پيوست
است.

استدالل اين دسته از شعب در تأييد صالحيت
دادگاه عمومي اين است كه قانون مجازات قاچاق
اسلحه و مهمات و دارندگان سالح و مهمات غيرمجاز
مص ّوب شهريور ماه  1390قاچاق اسلحه را منحصر
در وارد كردن و يا خارج كردن از مرز دانسته و
بين قاچاق و حمل و نگهداري سالح تفكيك قائل
شده و بزه اخير را جرم مستقلي دانسته كه خارج
از شمول مقررات بند  5ماده  5قانون تشكيل
دادگاههاي عمومي و انقالب است.
ب ـ شعبه دوم رسيدگي به بزه خريد و نگهداري
اسلحه شكاري غيرمجاز ،شعبه بيست و نهم رسيدگي
به بزه حمل اسلحه شكاري غيرمجاز ،حمل اسلحه
كمري غيرمجاز با فشنگ جنگي و حمل سالح
جنگي كالشينكف و شعبه سي و يكم رسيدگي به
بزه حمل كلت و خشاب و فشنگ را در صالحيت
دادگاه انقالب دانستهاند كه تصاوير دادنامههاي
مربوط به شمارههاي  89ـ  29/33 ،1391/2/27ـ
 29/168 ،1391/1/27ـ  29/381 ،1391/3/27ـ
 1391/6/15و  724ـ  1390/1/21پيوست است.
استدالل اين دسته از شعب در تأييد صالحيت
دادگاه انقالب اين است كه قانون مجازات قاچاق
و اسلحه و مهمات و دارندگان سالح و مهمات
غيرمجاز مص ّوب شهريور ماه  1390ذكري پيرامون
صالحيت مرجع رسيدگيكننده به جرايم مذكور
در قانون نكرده و متعرض صالحيت دادگاه انقالب
نگرديده است و انحصار صالحيت دادگاه انقالب به
بزه قاچاق محتاج دليل و نص قانوني ميباشد كه در
قانون مزبور وجود ندارد.
ج ـ شعبه چهاردهم به موجب دادنامه شماره
 14/123/91ـ  1391/2/27رسيدگي به نگهداري
اسپري غيرمجاز و شعبه پانزدهم طبق دادنامه شماره
 15/641/91ـ  1391/7/8رسيدگي به بزه حمل
و نگهداري شوكر برقي غيرمجاز را در صالحيت
دادگاه عمومي دانستهاند ولي شعبه بيست و نهم
برابر دادنامه شماره  29/359ـ  1391/6/6رسيدگي
به بزه حـمل و نگهداري گاز اشـكآور غيرمجاز و
حسـب دادنامه شماره  29/24ـ 1391/1/26
رسيدگي به بزه نگهداري شوكر برقي غيرمجاز را
در صالحيت دادگاه انقالب دانسته است .تصاوير
دادنامههاي مزبور نيز پيوست است.
با توجه به مراتب فوق تقاضا دارد در اجراي
ن دادرسي دادگاههاي عمومي
ماده  270قانون آيي 
وانقالب در امور كيفري ،موضوع به منظور ايجاد
وحدت رويه قضائي در هيأت عمومي ديوان عالي
كشور مطرح گردد.
حسينعلين ّيريـمعاونقضائيديوانعاليكشور
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ج :نظريه نماينده دادستان كل كشور
الف :قضات محترم و شريف ديوان عالي كشور
استحضار دارند كه قاچاق اسلحه و مهمات مستقيمًا
با حفظ نظم و امنيت كشور ارتباط دارد .اسلحههاي
جنگي غيرمجاز عمومًا مورد استفاده سارقان مسلّح،
اشرار و ضدانقالب ميباشد ،لذا قانونگذار هرچند
در عنوان قانون اخيرالتصويب بين قاچاق اسلحه و
نگهداري تفكيك قائل شده ولي در مقام تفكيك
صالحيت مرجع قضائي نبوده است.
ب ـ قانونگذار در ماده  4قانون مجازات
قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سالح و
مهمات غيرمجاز ،تمام موارد جرم (اعم از قاچاق و
نگهداري) را در رديف هم آورده و مجازات را تفكيك
نكرده است .از مفاد اين ماده استفاده ميشود كه
قانونگذار بزه نگهداري را از جرايم مربوط به قاچاق
دانسته است كه به موجب ماده  5قانون تشكيل
دادگاههاي عمومي و انقالب رسيدگي در صالحيت
دادگاه انقالب است؛ بنابراين آراء صادره از شعب
محترم دوم و بيست و نهم و سي و يكم ديوان عالي
كشور را صائب ميدانم.
د :رأي وحدت رويه شماره  727ـ 1391/9/21
هيأت عمومي ديوان عالي كشور
چون ماده  45قانون مجازات مرتكبين قاچاق
مص ّوب  1312/12/29كه مقصود از قاچاق اسلحه
را وارد كردن به مملكت و يا صادركردن از آن يا
خريد و فروش و يا حمل و نقل و يا مخفي كردن
و نگاهداشتن آن در داخل مملكت عنوان كرده
بود ،طبق ماده  21قانون مجازات قاچاق اسلحه
و مهمات و دارندگان سالح و مهمات غيرمجاز
مص ّوب  1390/6/7لغو گرديده و در ماده يك اين
قانون قاچاق سالح ،مهمات ،اقالم و مواد تحت
كنترل واردكردن آنها به كشور يا خارج نمودن آنها
از كشور به طور غيرمجاز تعريف شده است ،لذا
به نظر اكثريت اعضاي هيأت عمومي ديوان عالي
كشور خريد و فروش ،حمل و نقل ،مخفي كردن
و نگاهداشتن سالح ،مهمات ،اقالم و مواد تحت
كنترل به طور غيرمجاز از شمول عنوان قاچاق
خارج و رسيدگي به اين جرايم در صالحيت دادگاه
عمومي است .اين رأي به استناد ماده  270قانون
ن دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب در امور
آيي 
كيفري صادر شده و براي شعب ديوان عالي كشور و
دادگاهها در موارد مشابه الزماالتباع است.
هيأت عمومي ديوان عالي كشور
روزنامه رسمی شماره  19760مورخه
1391/10/12
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اساسنامه مركز ملي فضاي مجازي كشور
مصوب جلسه مورخ  1391/4/31شورايعالي فضاي مجازي
مقدمه:
براساس متن و پيوست حكم ابالغي مورخ
 17اسفند  1390مقام معظم رهبري ،مركز
ملي فضاي مجازي ،زير نظر شورايعالي فضاي
مجازي كشور تأسيس ميشود تا اشراف كامل و
به روز نسبت به فضاي مجازي در سطح داخلي
و جهاني و تصميمگيري نسبت به نحوه مواجهه
فعال و خردمندانه كشور با اين موضوع از حيث
سختافزاري ،نرمافزاري و محتوايي در چارچوب
مصوبات شوراي عالي و نظارت بر اجراي دقيق
تصميمات در همه سطوح تحقق يابد .اين مركز
در چارچوب مصوبات شورايعالي فضاي مجازي،
باالترين سطح حاكميتي را در ميان كليهي
دستگاههاي كشور در حوزهي فضاي مجازي دارد.
ماده1ـ تعاريف و اصطالحات:
شورايعالي :شورايعالي فضاي مجازي كشور
مركز :مركز ملي فضاي مجازي كشور
پژوهشگاه :پژوهشگاه فضاي مجازي
حكم :حكم ابالغي مورخ  17اسفند 1390
مقام معظم رهبري با موضوع تشكيل شورايعالي
و مركز
ماده2ـ اهداف و سياستهاي مركز:
 -1مواجهه فعال و مبتكرانه با فضاي مجازي
در سطح ملي و جهاني و توسعه آن به ميزان
آمادگي قطعي نظام (از نظر فني و محتوايي)
براي استفاده از فرصتها و مقابله با تهديدات آن
 -2به حداقل رساندن اتكاي كشور به كشورهاي
ديگر در استفاده از فضاي مجازي و توابع آن در
عرصههاي فني
 -3جذابسازي و غنيسازي محتوا و خدمات
بومـي جهت پاسخگويي حداكثري به نيازهاي
داخلي
 -4آموزش عمومي و فرهنگسازي در جهت
باالبردن سواد اينترنتي ،هشيارسازي مردم در
مورد مخاطرات فضاي مجازي و انگيزهدادن به
مردم براي مقابله با مخاطرات آن در زندگي

فردي و اجتماعي
 -5مقدم داشتن محتوا نسبت به زيرساختها،
قالبها و خدمات اينترنتي و سرمايهگذاري باال و
مستمر در زمينه توليد وسيع و زاينده محتواي
جذاب براساس اسالم ناب محمدي و گفتمان
انقالب اسالمي
 -6مشاركت حداكثري نيروها و تشكلهاي
مردمي متعهد در يك فضاي رقابتي جهت
بهرهبرداري بهينه از فرصتها
 -7حضور خالقانه جمهوري اسالمي ايران
در فضاي مجازي در دو عرصه سختافزاري و
نرمافزاري خصوصًا در جهت ابداع خدمات نو،
قوي و جذاب
 -8ساماندهي تبادل اطالعات با شبكه جهاني
 -9فراهمآوردن شرايط الزم براي دستيابي
فضاي مجازي كشور به باالترين سطح از امنيت و
سالمت براي آحاد مردم ،نظام و كليه نقشآفرينان
در فضاي مجازي
 -10در نظر گرفتن شرايط جنگ فرهنگي
و به تبع آن حاكم كردن روحيه جهادي و
گسترش تعامل و همافزايي بين كليه دستگاهها و
نيروهاي مردمي در عاليترين سطح از هماهنگي
و انسجام
 -11ايجاد آمادگي الزم در عاليترين سطح
به منظور صيانت از زيرساختهاي حياتي در برابر
حمالت اينترنتي و دفاع مناسب در برابر هرگونه
حمله
 -12استفاده حداكثري از فضاي مجازي به
منظور ارتباط و همكاري وسيع و هدفمند با ملتها
خصوصًا ملل مسلمان در جهت ترويج و تحقق
گفتمان انقالب اسالمي
 -13حضور قوي و هدفمند نظام در مجامع و
سازمانهاي جهاني و ايجاد ائتالفهاي قوي مركب
از ملتها و دولتها در جهت كاهش حاكميت
قدرتهاي بزرگ در عرصه اينترنت و بوجود آمدن
بستر عادالنه و اخالقي براي استفاده از اين ابزار
ماهنامه آموزش دادگستری استان تهران
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توسط همه ملتها و دولتها و همچنين تأمين
حقوق ملت ايران در اين عرصه
ماده3ـ وظايف و اختيارات مركز:
 -1انجام وظايف دبيرخانهاي شورايعالي به
شرح ماده4
 -2تحقق بخشيدن به اهداف و سياستهاي
مركز و نظارت بر حسن اجراي آنها طبق مصوبات
شورايعالي
 -3تحقق بخشيدن به اقدامات و پروژههاي
مندرج در پيوست حكم (بند ه ) و نظارت بر حسن
اجراي آنها در چارچوب مصوبات شورايعالي
 -4نظارت و ارزيابي در همهي ابعاد فضاي
مجازي كشور در چارچوب طرح مصوب
شورايعالي
 -5تقسيم كار ملي ،هماهنگي و همافزايي
در فضاي مجازي كشور در همهي ابعاد ،طبق
مصوبات شورايعالي
 -6پايش و رصد نظاممند و مستمر فرصتها و
تهديدهاي فضاي مجازي براي كشور
 -7برنامهريزي براي حضور قوي و مستمر در
مجامع جهاني مرتبط با فضاي مجازي به منظور
صيانت از حقوق و منافع ملي ،به دستگيري
ابتكار عمل و گسترش تعامالت ميان دولتهاي
همسو در جهت سالم و امنسازي فضاي مجازي
و امكان بهرهگيري همه كشورها از اين فضا
براساس حاكميت ملي و عدالت در چارچوب
مصوبات شورايعالي
 -8مديريت تشخيص حمالت سايبري به
كشور و همچنين دفاع از زيرساختهاي حياتي در
برابر حمالت سايبري
 -9انجام مستمر مطالعات راهبردي و آينده
پژوهي در جهت مواجهه عالمانه و پيشتاز با
تحوالت فضاي مجازي ايران و جهان
 - 10تدوين نقشه جامع توسعه فاوا ،برنامههاي
پنجساله توسعه فضاي مجازي و تعيين اولويتهاي
علمي و فناوري فضاي مجازي
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 -11تسهيم و توزيع بودجه طرحهاي كالن
يا فرادستگاهي مصوب شورايعالي از طريق ابالغ
اعتبار يا ساير روشهاي مصوب شورايعالي يا
قوانين كشور
 -12تحقق بخشيدن به مصوبات كميسيونهاي
تعريفشده در ماده  6و  9در چارچوب مصوبات
شورايعالي و نظارت بر حسن اجراي آنها.
تبصره ـ انجام اين وظايف ،با اولويت
استفادهي حداكثري از ظرفيتهاي دستگاههاي
كشور ميباشد.
ماده4ـ وظايف دبيرخانهاي مركز:
 -1انجام امور اداري دبيرخانهاي شامل دريافت
و ارسال نامهها ،تدوين صورتجلسات شورايعالي،
ابالغ مصوبات شورايعالي و ساير وظايف اداري
محول شده طبق آييننامه داخلي شورايعالي
2ـ ارائه پيشنهاد در موارد زير به شورايعالي
جهت تصويب:
2ـ1ـ سياستگذاري ،برنامهريزي كالن،
نظامسازي ،نظارت و ارزيابي در همه ابعاد فضاي
مجازي كشور
2ـ2ـ سازماندهي و نظاممندسازي كليه ابعاد
فني ،محتوايي و خدماتي در فضاي مجازي
كشور
2ـ3ـ تقسيم كار ملي ،هماهنگي و همافزايي
در فضاي مجازي كشور در همه ابعاد اعم از فني،
امنيتي ،علمي ،محتوايي ،اقتصادي ،بازرگاني،
حقوقي ،انتظامي ،دفاعي و غيره و همچنين
نظارت و كنترل مستمر بر روي عملكرد دستگاهها
و بخش مردمي در اين زمينه
2ـ4ـ پايش و رصد عالمانه ،نظاممند و مستمر
فرصتها و تهديدهاي فضاي مجازي براي كشور
و تدابير الزم براي مواجهه به موقع و مبتكرانه
با آنها
2ـ  5ـ برنامهريزي كالن براي شناسايي و
فعالسازي ظرفيتهاي داخلي به منظور توليد
قدرت نرم و همچنين مواجهه قوي با فرصتها و
تهديدهاي نرم در فضاي مجازي كشور در جهت
گسترش و تعميق اسالم ناب محمدي و گفتمان
انقالب اسالمي
2ـ 6ـ برنامهريزي براي گسترش هدفمند
ارتباطات و همكاريهاي جهاني با ملتها اعم از
نخبگان و توده مردم ،از طريق فضاي مجازي در
چارچوب گفتمان انقالباسالمي
2ـ7ـ بررسي و تصويب طرحهاي كالن مرتبط
با فضاي مجازي كشور نظير شبكه ملي اطالعات
و همچنين آي پي تي وي و آي پي مديا و نظارت
مستمر بر روي آنها
2ـ  8ـ طراحي و ساماندهي مشاركت وسيع
و هدفمند كاربران و تشكلها و مؤسسات مردمي
براي توليد محتوا و خدماتدهي فعال در فضاي
مجازي كشور

2ـ9ـ تشويق و ترغيب مستمر بخش خصوصي
براي ورود حسابشده به فضاي مجازي كشور به
منظور افزايش خدماترساني به مردم ،گسترش
بازار كسب و كار و اشتغالزايي در كشور
2ـ10ـ طراحي ،ساماندهي و نظاممندسازي
پااليش محتواي فضاي مجازي كشور و نظارت
دائمي بر روي آن
2ـ11ـ ساماندهي امنيت فضاي مجازي كشور
در شرايط عادي و بحراني و همچنين تهيه و
تصويب ضوابط ،آييننامهها و دستورالعملهاي
موردنياز در اين عرصه و نظارت مستمر بر حسن
اجراي آنها
2ـ12ـ تشخيص حمالت سايبري به كشور و
همچنين دفاع از زيرساختهاي حياتي در برابر
حمالت سايبري از داخل و خارج كشور
2ـ13ـ پيشنهاد سياستهاي كلي نظام،
برنامههاي پنجساله توسعه و خألها و نقصهاي
قانوني در ارتباط با فضاي مجازي كشور
2ـ14ـ نقشه جامع توسعه فاوا از حيث
سختافزاري و نرمافزاري و نظارت بر حسن
اجراي آن
2ـ 15ـ تهيه و تصويب ضوابط و آييننامههاي
اجرايي الزم در فضاي مجازي و نظارت بر حسن
اجراي آنها
2ـ16ـ انجام مستمر مطالعات راهبردي و
آيندهپژوهي در جهت مواجهه عالمانه و پيشتاز با
تحوالت فضاي مجازي ايران و جهان
2ـ17ـ نيازسنجي و تعيين اولويتهاي علمي
و فناوري فضاي مجازي و همچنين زمينهسازي
براي گسترش نوآوريهاي علمي و فناوري در اين
عرصه
2ـ18ـ برنامهريزي براي حضور قوي و
مستمر در مجامع جهاني مرتبط با فضاي مجازي
به منظور صيانت از حقوق و منافع ملي ،به
دستگيري ابتكار عمل و گسترش تعامالت ميان
دولتهاي همسو در جهت سالم و امنسازي فضاي
مجازي و امكان بهرهگيري همه كشورها از اين
فضا براساس حاكميت ملي و عدالت
2ـ19ـ تدوين و تصويب شاخصهاي ملي
توسعه فاوا در ايران و ارزيابي مستمر وضعيت
كشور و رتبهبندي آن و همچنين مطالعه و
ارزيابي دائم موقعيت كشور در جهان بر مبناي
شاخصهاي معتبر بينالمللي
2ـ20ـ تهيه و تدوين بودجه طرحهاي كالن
و فرادستگاهي مصوب مركز و تسهيم و توزيع آن
ميان دستگاهها و بخشهاي مربوط
2ـ21ـ ساختار و تشكيالت مركز شامل معاونتها
و بخشهاي تخصصي ناظر به ابعاد گوناگون فضاي
مجازي
ماده 5ـ محل استقرار:
محل اصلي استقرار مركز در تهران است.
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با تصويب شورايعالي مركز ميتواند به تعداد
موردنياز در ساير نقاط مؤسسات و سازمانهاي
تابعه ايجاد نمايد.
ماده 6ـ اركان مركز:
الف ـ شورايعالي (به منزلهي مجمع و هيأت
امناي مركز)
ب ـ رئيس مركز و دبير شورايعالي
ج ـ كميسيونهاي عالي مركز
د ـ بازرس
ماده7ـ رئيس مركز و دبير شورايعالي:
رئيس مركز و دبير شورايعالي ،كه به عنوان
باالترين مقام اجرايي و نماينده قانوني مركز نزد
مراجع حقيقي و حقوقي است ،با حكم رئيس
شورايعالي مطابق با آييننامه داخلي شورايعالي
منصوب ميشود.
ماده 8ـ وظايف و اختيارات رئيس مركز و
دبير شورايعالي:
 -1امكان ارائه پيشنهاد تغيير اساسنامه مركز
به شورايعالي
 -2مديريت و هدايت امور مركز و نظارت بر
حسن اجراي كليه فعاليتهاي آن در چارچوب
اساسنامه و سياستهاي مصوب شورايعالي
 -3پيشنهاد ساختار سازماني و تشكيالت مركز
به شورايعالي
 -4پيشنهاد آئيننامههاي مالي ـ معامالتي
و اداري ـ استخدامي ـ تشكيالتي مركز به
شورايعالي
 -5تصميمگيري در مورد خطمشي ،اولويتها
و بودجه طرحهاي اجرايي و تحقيقاتي توسعه
سازماني و تحول اداري مركز
 -6تصميمگيري در مورد سياستها،
خطمشيها و برنامه ارتقاي بهرهوري مركز
 -7پيشنهاد بودجه ساالنه براساس اهداف و
وظايف مركز به شورايعالي
 -8امضاي قراردادها ،اسناد مالي و اداري در
چارچوب ضوابط ،مقررات و آئيننامههاي مصوب
شورايعالي
 -9ارائه گزارش عملكرد ساالنه مركز به
شورايعالي
 -10استيفاي منافع و حفظ حقوق مركز در
مراجع قانوني به نمايندگي از مركز شخصًا يا به
وسيله وكيل
 -11پيشنهاد تشكيل كميسيون عالي جديد
جهت تصويب شورايعالي
 -12تشكيل ستادها و كارگروههاي موردنياز
تحقق اهداف مركز
 -13پيشنهاد تأسيس و انحالل نهادهاي تابعه
مركز به شورايعالي
 -14عزل و نصب معاونان و مديران مركز
 -15ساير وظايف تعيينشده در مصوبات
شورايعالي و اساسنامه حاضر
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تبصره ـ رييس مركز ميتواند بخشي از وظايف
و اختيارات مندرج در اين ماده (به استثناء رديف
 )15را با حفظ مسووليت خويش به معاونين،
مديران و يا مشاورين خود تفويض نمايد.
ماده9ـ كميسيونهاي عالي
جهت تصميمسازي و تحقق مصوبات
شورايعالي ،مركز در زمان تأسيس داراي سه
كميسيون عالي زير ميباشد كه اعضا و وظايف
آنها به تصويب شورايعالي ميرسد:
1ـ كميسيون عالي تنظيم مقررات فضاي
مجازي كشور
2ـ كميسيون عالي ارتقاي توليد محتواي
فضاي مجازي كشور
3ـ كميسيون عالي امنيت فضاي مجازي
كشور
ماده10ـ پژوهشگاه فضاي مجازي:
به منظور تحقق بخشيدن به بخشي از اهداف
و وظايف مركز و همچنين اعمال بخشي از
وظايف نظارتي مركز ،پژوهشگاه فضاي مجازي
به عنوان يك نهاد تابعه مركز تشكيل ميگردد.
سازمان ،شرح وظايف و همچنين انتخاب رئيس
پژوهشگاه ،با پيشنهاد رئيس مركز ،به تصويب
شورايعالي ميرسد.
ماده11ـ بازرس:
معاونت نظارت و حسابرسي دفتر مقام معظم
رهبري حسابرس و بازرس مركز ميباشد .وظيفه

گزیده مصوبات جدید
حسابرس و بازرس مركز براساس وظايف ابالغي
نظارت و حسابرسي عبارت است از:
1ـ انجام حسابرسي مركز و تأييد حسابرسي
واحدهاي تابعه
2ـ انجام بازرسيهاي موردي و نوبهاي
3ـ بررسي ترازنامه و ساير صورتهاي مالي
مركز
4ـ تعيين امين مالي و حسابرس ثابت و در
صورت نياز تعيين بازرس
5ـ گزارش كليه بررسيهاي انجام شده به
همراه نظرات كارشناسي به شورايعالي و در موارد
تعيين شده به دفتر مقام معظم رهبري ارائه
ميگردد.
6ـ حسابرسي و بازرسي ميتواند در هر موقع
هرگونه رسيدگي و بازرسي الزم را انجام داده
و اسناد و مدارك و اطالعات مربوط به مركز را
مطالبه و مورد رسيدگي قرار دهد.
ماده12ـ منابع مالي:
1ـ اعتبارات مصوب در بودجه كل كشور
2ـ درآمدهاي اختصاصي
3ـ هدايا و كمكهاي نقدي و غيرنقدي
دريافتي از اشخاص حقيقي و حقوقي
تبصره ـ اعتبارات موردنياز مركز و طرحهاي
مصوب شورايعالي در سال اول تأسيس ،از طرف
رياست محترم جمهور اختصاص مييابد و در
سالهاي بعد با همكاري دولت و مجلس در رديف

مجزايي به نام مركز ،در بودجه كل كشور تصويب
و تخصيص مييابد.
ماده13ـ سال مالي:
سال مالي مركز از اول فروردين ماه هر سال
شروع و به آخر اسفند ماه همان سال ختم
ميگردد.
تبصره ـ اولين سال مالي از تاريخ تصويب
اساسنامه مركز شروع و به پايان اسفند ماه همان
سال ختم ميگردد.
ماده14ـ ساير الزامات فعاليت مركز:
در راستاي تحقق فرامين مندرج در حكم،
كليه دستگاههاي كشور موظف به همكاري همه
جانبه با مركز ميباشند و نظارت بر اجراي دقيق
تصميمات شوراي عالي در همه سطوح توسط
مركز صورت ميپذيرد .تصميمات مركز ملي،
در چارچوب مصوبات شورايعالي ،براي كليه
دستگاههاي كشور الزماالجرا بوده و تخطي از آن
تخلف محسوب ميشود.
اين اساسنامه مشتمل بر مقدمه 14 ،ماده
و  4تبصره در تاريخ  1391/4/31به تصويب
شورايعالي فضاي مجازي رسيد و از تاريخ ابالغ
الزماالجرا ميباشد.
دبير شورايعالي فضاي مجازي ـ مهدي
اخوان بهابادي
روزنامه رسمی شماره  19697مورخه
1391/7/25

آييننامه اجرايي ماده ( )228قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران
ماده 1ـ در طول سالهاي برنامه پنجساله
پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران ،افرادي
كه از ابتداي پيروزي انقالب اسالمي تا ابتداي
سال  1370در كميته انقالب اسالمي و سپاه
پاسداران انقالب اسالمي به صورت تمام وقت
خدمت كردهاند به ميزان مدت خدمت و
همچنين رزمندگاني كه به صورت داوطلبانه
در جبهههاي جنگ حضور داشتهاند به ميزان
مدت حضور در جبهه مشمول بيمه بازنشستگي
ميگردند .برخورداري از مزاياي بيمه مذكور
مستلزم پرداخت حق بيمه سهم كارمند توسط
افراد فوقالذكر و سهم كارفرما توسط دولت
است.
تبصره ـ مدت حضور داوطلبانه در جبهههاي
جنگ از ابتداي پيروزي انقالب اسالمي تا
ابتداي سال  1370طبق دستورالعمل صادره از
طرف ستاد كل نيروهاي مسلح و تأييد مراجع
اعزامكننده قابل احتساب ميباشد.
ماده 2ـ تقاضاي افراد مشمول ،براي احتساب
سوابق به شرح زير بررسي ميشود:

الف ـ درمورد سوابق خدمت در كميته انقالب
اسالمي درخواست فرد توسط دستگاه مربوط يا
صندوق ذيربط جهت بررسي و تأييد به نيروي
انتظامي جمهوري اسالمي ايران ارسال ميشود.
ب ـ درمورد سوابق خدمت در سپاه پاسداران
انقالب اسالمي درخواست فرد توسط دستگاه
مربوط يا صندوق ذيربط جهت بررسي و
تأييد ،به سپاه پاسداران انقالب اسالمي ارسال
ميشود.
ج ـ درمورد سوابق حضور داوطلبانه در
جبهههاي جنگ ،درخواست فرد توسط دستگاه
مربوط يا صندوق ذيربط حسب مورد به سپاه
پاسداران انقالب اسالمي ،ارتش جمهوري اسالمي
ايران و نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران،
وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح ،وزارت
جهادكشاورزي ،سازمان بسيج مستضعفين يا
ساير سازمانها و ستادهاي قانوني كه صـالحيت
اعزام افراد به جبهههاي جنگ را داشتهاند براي
بررسي و تأييد ارسال ميشود .در ساير موارد
بررسي و تأييد تقاضا با واحد سازماني ذيربط
ماهنامه آموزش دادگستری استان تهران
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در وزارت كشور ميباشد.
تبصره ـ دستگاههاي يادشده موظفند ظرف
شش ماه نظر خود را مبني بر تأييد يا رد
درخواست اعالم نمايند.
ماده3ـ تعيين ميزان كسور بيمه بازنشستگي
(سهم مستخدم و سهم دولت) براساس مقررات
مورد عمل صندوق بازنشستگي ذيربط خواهد
بود.
تبصره ـ حق بيمه موضوع اين ماده به ترتيب
به نسبت سهم مستخدم يا بيمه شده توسط
متقاضي و سهم كارفرما با رعايت نرخ مورد عمل
صندوق ذيربط توسط دولت پرداخت ميشود.
ماده4ـ مقررات اين آييننامه شامل افراد
مشمول كه براساس قوانين و مقررات مربوط
قبلي نسبت به پرداخت حق بيمه يا كسور
بازنشستگي به صندوق بازنشستگي ذيربط
اقدام نموده يا مينمايد ،نخواهد بود.
معاون اول رييسجمهور ـ محمدرضا رحيمي
روزنامه رسمی شماره  19735مورخه
1391/9/13
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آييننامه اجرايي بند «ب» ماده ( )101قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران
ماده1ـ دراين آييننامه اصطالحات زير در
معاني مشروح مربوط به كار ميروند:
الف ـ مراجـع صـدور پروانه كسب :اتـحاديهها
و دسـتگاههاي مجاز به صدور پروانه كسب.
ب ـ پروانه كسب موقت :مجوزي كه به
منظور ساماندهي واحدهاي فاقد پروانه كسب
طبق مقررات اين آييننامه توسط مراجع صدور
پروانه كسب تنها براي يكبار و به مدت يكسال
صادر ميشود.
ج ـ دستگاههاي اعمالكننده جرايم :سازمان
امور مالياتي و واحدهاي تابعه ،شركتـهاي توزيع
برق ،آب و فاضالب ،گاز ،سازمان تنظيم مقررات
و ارتباطات راديويي و شهرداريها.
ماده 2ـ به منظـور هماهنگي ،هـدايت و
نـظارت بر حسن اجراي اين آييننامه ،ستاد
ساماندهـي صنوف فاقد پروانه كسـب در
مركز ،استان و شهرستان به شـرح زير تشكيل
ميگردد:
1ـ تركيب كار گروه ساماندهي صنوف فاقد
پروانه كسب در مركز:
الف ـ معاون توسعه بازرگاني داخلي وزارت
صنعت ،معدن و تجارت (رييس).
ب ـ دبير هيئت عالي نظارت بر سازمانهاي
صنفي كشور (دبير ستاد).
ج ـ نماينده تاماالختيار وزارت كشور.
د ـ نماينده تاماالختيار وزارت بهداشت
درمان و آموزش پزشكي.
هـ ـ نماينده تاماالختيار وزارت نيرو.
و ـ نماينده تاماالختيار وزارت ارتباطات و
فناوري اطالعات.
ز ـ نماينده تاماالختيار سازمان امور
مالياتي.
ح ـ مديريت نظارت بر اماكن عمومي نيروي
انتظامي جمهوري اسالمي ايران.
ط ـ رييس شوراي اصناف كشور.
2ـ تركيب كار گروه ساماندهي صنوف فاقد
پروانه كسب در استان:
الف ـ رييس واحد استاني وزارت صنعت،

معدن و تجارت (رييس).
ب ـ رييس واحد اماكن عمومي ناحيه
انتظامي استان.
ج ـ نمايندگان دستگاههاي اعمالكننده
جرائم.
3ـ تركيب كار گروه ساماندهي صنوف فاقد
پروانه كسب در شهرستان:
الف ـ رييس واحد شهرستاني وزارت صنعت،
معدن و تجارت (رييس).
ب ـ رييس واحد اماكن عمومي منطقه
انتظامي شهرستان.
ج ـ نمايندگان دستگاههاي اعمالكننده
جرائم.
د ـ رييس مجمع امور صنفي شهرستان.
ماده3ـ شوراي اصناف كشور و مجامع امور
صنفي موظفند از تاريخ ابالغ اين آييننامه
ظرف سه ماه از طريق صدا و سيما ،روزنامههاي
كثيراالنتـشار ،درگاه رسمي وزارت صنعت،
معدن و تجـارت و يا ارسال دعوتنامه نسبت
به فراخـوان متحدالشكل واحدهاي صنفي فاقد
پروانه كسب جهت دريافـت پروانه از مراجع
صدور پروانه كسب اقدام نمايند .در اين فراخوان
بايد آخرين مهلـت مراجعه براي دريافت پروانه
كسب مورد تأكيد قرار گيرد.
ماده4ـ واحدهاي صنفي فاقد پروانه كسب
موظفند ظرف شش ماه از ابالغ اين آييننامه
و اعالم فراخوان توسط شوراي اصناف و
دستگاههاي ذيربط به مراجع صدور پروانه
كسب مراجعه و با تسليم تقاضاي كتبي و ارايه
مدارك الزم نسبت به اخذ پروانه كسب اقدام
نمايند .مراجع صدور پروانه كسب موظفند
درصورت احراز شرايط اخذ پروانه دايم نسبت
به صدور پروانه كسب دايم و در غير اينصورت
براساس شرايط مقرر در ماده ( )5اين آييننامه،
پروانه كسب موقت صادر نمايند.
تبصره ـ درخصوص واحدهاي صنفي كه
تا پايان مهلت تعيين شده در اين ماده نسبت
به تشكيل پرونده اقدام نمايند ،رعايت ضوابط
داخلي اتحاديهها از جمله حدود و سقف مجاز
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براي هر واحد صنفي الزامي نيست.
ماده 5ـ شرايط و مدارك الزم براي صدور
پروانه كسب موقت توسط وزير صنعت ،معدن و
تجارت تعيين ميشود.
تبصره ـ درصورت عدم تبديل پروانه كسب
موقت به دايم ،هيچگونه حقوق مكتسبهاي براي
دارندگان پروانه كسب موقت ايجاد نخواهد شد.
ماده 6ـ درصـورتيكه واحدهاي صنفي فاقد
پروانه كسب ظرف مدت يادشده در ماده ()4
اين آييننامه اقدام به اخذ پروانه كسب موقت
ننمـايد و يا پس از انقضاي پروانه كسب موقت
موفق به تبديل آن به پروانه دايم نشوند،
مراجع صدور پروانه كسب موظف به معرفي
اين واحدها به دستگاههاي اعمالكننده جرايم
براي اخذ جرايم مقرر در ماده ( )8اين آييننامه
ميباشند.
ماده7ـ اتحاديههاي صنفي با همكاري مجامع
امور صنفي در هر شهرستان موظف به شناسايي
واحدهاي فاقد پروانه كسب و معرفي آنها به
دستگاههاي اعمالكننده جرايم و كارگروههاي
ساماندهي صنوف فاقد پروانه ميباشند.
ماده 8ـ دستگاههاي اجرايي ذيربط موظفند
در سالهاي سوم ،چهارم و پنجم برنامه پنجساله
پنجم توسعه ،به ترتيب معادل پنجاه درصد
( ،)%50هفتاد و پنج درصد ( )%75و صد درصد
( )%100نرخهاي ماليات و يا تعرفه مصوب را
به عنوان جريمه وصول و بهحساب درآمدهاي
عمومي كشور نزد خزانهداري واريز نمايند.
ماده9ـ چنـانچه واحدهاي مشمول
جريمه موفق به اخذ پروانه كسب دايم شوند،
دستگاههاي اعمالكننـده جرايم موظفند
دريافت جريمه از اين واحدها را متوقف نمايند.
تبصره ـ مراجع صادركننده پروانه بايد
تصوير پروانههاي صادرشده را به دستگاههاي
اعمالكننده جرايم ارسال نمايند.
معاون اول رئيسجمهور ـ محمدرضا
رحيمي
روزنامه رسمی شماره  19690مورخه
1391/7/17

