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 5/2 هیأت عمومی دیوان عدالت اداري با موضوع ابطال بندهاي 436رأي شماره 

یریت و  معاون توسعه مد7/1/1391 ـ 41751/2/551 بخشنامه شماره 4 و 3و 
  بخشنامه شماره4پشتیبانی اداره کل آموزش و استان آذربایجان غربی و بند 

  معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش 11/11/1390صـ  /700/م/خ/715
  441  و پرورش

سازي   هیأت عمومی دیوان عدالت اداري با موضوع عدم ذخیره435رأي شماره 
  446  1368ن حفاظت در برابر اشعه مصوب سال  قانو20 ماده 2مرخصی موضوع بند 

 نامه در خصوص تعیین اعضاي غیرموظف هیأت مدیره سازمان مناطق آزاد تصویب
  450  تجاري ـ صنعتی ارس، ماکو، انزلی و کیش

) 4(هاي رئیس مجلس شوراي اسالمی موضوع صدر ماده واحده و تبصره    نظریه
و یکصد  و سی و هشتم ) 85(اد و پنجم هشت اصول نحوه اجراء قانون« الحاقی به 

  451  » قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران)138(
نامه در مورد ابالغ اعتبار سازمان نوسازي، توسعه و تجهیز مدارس کشور  تصویب

  453  اي هاي سرمایه هاي تملک دارایی در هر یک از طرح
  453  تأیید انتخاب رئیس دانشگاه یزد

  454  زده کشور ها در مناطق زلزله طلبان آزمون سراسري دانشگاهاختصاص سهمیه به داو
  454  تأیید انتخاب رئیس دانشگاه ارومیه
  455  تأیید انتخاب رئیس دانشگاه گیالن
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  455  تأیید انتخاب رئیس دانشگاه شیراز
  455  تأیید انتخاب رئیس دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

  456   انتخاب رئیس دانشگاه تبریزتأیید
  456  )ره(المللی امام خمینی  تأیید انتخاب رئیس دانشگاه بین

 هاي پزشکی در مناطق تحت اختصاص سهمیه به داوطلبان آزمون سراسري رشته
  457  هاي زاهدان و ایرانشهر هاي علوم پزشکی شهرستان پوشش دانشگاه

  457  هاي کشور منین اهواز در برخی از استانتأسیس شعب دانشگاه غیرانتفاعی امیرالمؤ
  458  مصوبه شوراي عالی شهرسازي و معماري ایران در خصوص طرح جامع شهر نوشین

  460   به دادگستري استانها9/4/1393ـ100/19115/9000بخشنامه شماره 
  هیأت عمومی دیوان عدالت اداري، موضوع نحوه پرداخت449ـ450هاي  رأي شماره

  461  هاي اجرائی به کارشناسان حقوقی دستگاه العاده جذب فوق
به ترکیب اعضاي  ربط وزیر امور خارجه نامه درخصوص الحاق معاون ذي تصویب

  464  گذاري گواهی الکترونیکی شوراي سیاست
نامه راجع به معافیت سازمان بیمه سالمت ایران از قانون مالیات بر  تصویب

جوه و حق بیمه دریافتی که صرف خرید خدمات درمانی  در قبال وارزش افزوده
  465  گردد شدگان می بیمه

  465  نامه اجرایی قانون امور گمرکی اصالح آیین
مصوبه شوراي عالی شهرسازي و معماري ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی 

  466  شهر خانوك
تفصیلی مصوبه شوراي عالی شهرسازي و معماري ایران در خصوص طرح جامع ـ 

  468  شهر کیاشهر
مصوبه شوراي عالی شهرسازي و معماري ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی 

  470  آباد شهر بلبان
 گذاري بین دولت جمهوري اسالمی قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه

  472  ایران و دولت جمهوري بروندي
و دولت جمهوري ي اسالمی ایران قانون موافقتنامه همکاري بین دولت جمهور
  479  خلق چین در زمینه مبارزه با جرائم فراملی

المللی پزشکی نظامی  قانون عضویت دولت جمهوري اسالمی ایران در کارگروه بین
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) پروتکل(قانون اصالحات قانون الحاق دولت جمهوري اسالمی ایران به تشریفات 
المللی جلوگیري از آلودگی دریا ناشی از کشتیها   مربوط به کنوانسیون بین1978
  507  ـ و اصالحات بعدي آن1380 ـ مصوب) 78/1973مارپل  (1973

هاي اقتصادي  اندازي بانک اطالعاتی سازمان همکاري قانون موافقتنامه ایجاد و راه
  514  درخصوص قاچاق و تخلفات گمرکی) اکو(
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  روزنامه رسمي۱۰/۴/۱۳۹۳ ـ ۲۰۱۹۰نقل از شماره 
  ٧/٤/١٣٩٣                                                                        ٩١/١٣١٦/شماره هـ
  ۹۱/۱۳۱۶: روندهالسه پ       ک436 :ماره دادنامهش     ١٩/٣/١٣٩٣: خ دادنامهتاري

  اري هيأت عمومي ديوان عدالت اد:مرجع رسیدگی
  فر  آقاي شهرام صميمي:یشاک

 ٧/١/١٣٩١ ـ ٤١٧٥١/٢/٥٥١ ابطال بخشنامه شماره :موضوع شکایت و خواسته
  معاون توسعه مديريت و پشتيباني اداره کل آموزش و پرورش استان آذربايجان غربي

 امهـفر به موجب دادخواستي ابطال بخشن  آقاي شهرام صميمي:کار گردش
 معاون توسعه مديريت و پشتيباني اداره کل آموزش ٧/١/١٣٩١ ـ ٤١٧٥١/٢/٥٥١ شماره

 و پرورش استان آذربايجان غربي را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعالم
  : است کهکرده

 ـ ٤١٧٥١/٢/٥٥١رساند پيرو بخشنامه شماره  احتراماً، به استحضار عالي مي «
اني اداره کل آموزش و  صادر شده از سوي معاون توسعه مديريت و پشتيب٧/١/١٣٩١

پرورش استان آذربايجان غربي اين اداره خواستار معرفي و جذب تعدادي نيروي مورد نياز 
در جهت خدمتگزار مدارس شهري و روستايي به صورت قراردادي شده و مطابق متن 

به باال از هر خانواده يک % ٥٠بخشنامه اولويت جذب نيرو از فرزندان فرهنگي و جانبازان 
اين جانب با امتياز پدر خود به عنوان فرهنگي بازنشسته اداره آموزش و .  بوده استنفر

پرورش شهرستان مهاباد جزء افراد پذيرفته شده بودم و بعد از موفقيت در تمامي مراحل 
مربوط به گزينش و تحقيقات محلي در مرحله نهايي به بنده اعالم شده که به علت اين 

آيم جذب بنده به صورت قراردادي  به حساب مي» ناحيه مادرياز «که از فرزندان شهدا 
  .مقدور نيست

 حال با عنايت.  قانون برنامه پنجم توسعه است٤٤از ماده » و«استناد اداره کل به بند 
به مطالب معنونه ذکر مواردي در خصوص نامعتبر بودن تصميم اتخاذ شده و مخالفت 

  .رساند ون برنامه پنجم توسعه به نظر عالي مي قان٤٤الذکر با ماده  صريح بخشنامه فوق
 قانون برنامه پنجم توسعه دستگاههاي اجرايي ٤٤ماده » و«اگر مطابق بند : الف

و باالتر % ٥٠نياز استخدامي خود را از ميان فرزندان شهداء و جانبازان % ٢٥مکلف باشند 
 عنوان نيروي قرارداديبه باال به % ٥٠صورت رسمي قطعي استخدام کنند جذب جانبازان به 

  .در سمت خدمتگزاري مدارس فاقد وجاهت قانوني است
 قانون مذکور فرزندان شهداء را از کليه امتيازات و مزاياي ٤٤بند الف ازماده : ب

به باال برخوردار و استثنائات % ٥٠مقرر در قوانين و مقررات مختلف براي شخص جانباز 
ر نتيجه اگر قسمت توسعه مديريت و پشتيباني آن را نيز صراحتاً مشخص کرده است، د

به باال اقدام به کارگيري % ٥٠بندي جذب فرزندان فرهنگي و جانبازان  اداره کل با اولويت
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باشم و از سوي  نيروي قراردادي کرده است بنده از يک سو داراي امتياز فرزند فرهنگي مي
باشم و  به باال برخوردار مي% ٥٠ديگر به عنوان فرزند شاهد از کليه امتيازات جانبازان 

  .اسقاط اين حق فاقد اعتبار قانوني است
به باال به شماره % ٢٥نامه ساماندهي اشتغال فرزندان شهداء و جانبازان  آيين: ج

هاي اجرايي را مکلف به جذب   خود، دستگاه٤ در ماده ٢٧/١٢/١٣٨٨ ـ ٢٦٢٧٥٦/٥٤٥٩
نهايتاً . به باال کرده است% ٢٥شهداء و جانبازان نيروي انساني قراردادي با اولويت فرزندان 

اين که نسبت به نپذيرفتن خود از سوي معاونت توسعه مديريت و پشتيباني اداره کل 
آموزش و پرورش استان آذربايجان غربي معترض و ابطال بخشنامه صادر شده از اين اداره 

در سمت خدمتگزار مدارس و الزام خوانده به تنظيم قرارداد کار معين و اشتغال بنده 
به صورت قراردادي و همچنين صدور دستور موقت براي جلوگيري از ورود خسارت 

  ».قابل جبران در آينده مورد تقاضاستغير
  قانون ديوان عدالت اداري مصوب٣٨در پاسخ به اخطار رفع نقص که در اجراي ماده 

  : براي شاکي ارسال شده بود، وي پاسخ داده است که١٣٨٥سال 
شکايت تقديمي بنده با عنايت به موارد مشروح در دادخواست و اين که بخشنامه «

 از سوي آموزش و پرورش که اعالم کرده از بين ٤١٧٥١/٢/٥٥١صادر شده به شماره 
فرزندان فرهنگي تعدادي را با سمت و عنوان نيروي خدماتي به صورت قرارداد کار معين 

 شرايط عمومي با اين تفسير که اولويت با فرزند جذب کرده و اينجانب نيز حسب داشتن
 ايثارگري نام کرده و متعاقب ارائه مدارک و مستندات من جمله گواهي باشد ثبت فرهنگي مي

هستم ، از سوي آموزش و پرورش اعالم شد به موجب اين که فرزند شهيد )خانواده شاهد(
اينجانب لذا از به کارگيري . ودمنطبق و منتفع از بخشنامه و مفاد مندرج در آن نخواهد ب

 رغم اين که در خصوص علي. به لحاظ اين که فرزند شهيد هستم استنکاف کردندصرفاً 
استرداد گواهي اقدام کرده و ترتيب اثر واقع نشد هر چند اقدامات مقرره آموزش و پرورش 

گيري کرد  اند در امور ايثارگران بايد آسان الشأن که فرموده با فرمايشات رهبر عظيم
 بخشنامه ٤ و ٣حال بنا به مراتب و اين که تعبير آموزش و پرورش از بند .  تباين استدر

 )٤١٧٥١/٢/٥٥١(االشاره  با اين عنوان که صرفاً فرزندان جانبازان مشمول نامه فوقمارالذکر 
بوده نه فرزندان شهيد، تعبير ناصواب بوده که با روح قوانين مصرح مستنداً به بند الف 

فرزند شهيد را ليکن در قانون ياد شده .  قانون برنامه پنجم توسعه در تضاد است٤٤ ماده
برنامه پنجم (هم رديف از حيث استيفاي امتيازات و مزاياي مقرر در قوانين و مقررات 

مخدوش بودن بند بديهي است توجه به مستندات ابرازي نشان از . مقدر کرده است) توسعه
 و ٩/٤/١٣٩١ ـ ٢٥١٥٩/١١٠/٥٥١هاي   که منتج به صدور نامه٤١٧٥١/٢/٥٥١ نامه ٤ و ٣

النهايه نظر به مراتب معنونه و نيز با امعان . باشد، است  مي١/٤/١٣٩١ ـ ٢٣٦٤١/٢/٥٥١
نظر به متباين بودن اقدامات آموزش و پرورش با قوانين مصرحه صدراالشاره، درخواست 

 نامه شماره ٤ و ٣نب و نيز نقض بند الزام آموزش و پرورش نسبت به بکارگيري اينجا
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 و ٩/٤/١٣٩١ ـ ٢٥١٥٩/١١٠/٥٥١ که منتهي به صدور نامه ٧/١/١٣٩١ ـ ٤١٧٥١/٢/٥٥١
  » . شده را دارم١/٤/١٣٩١ ـ ٢٣٦٤٠/٢/٥٥١

  :متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زير است
 و ارسال فهرست ٢/١٢/١٣٩٠ ـ ٥٥١/م/٢/٢١٧٣٤احتراماً، پيرو نامه شماره «
ات نيروهاي معرفي شده براي کار معين و با عنايت به هماهنگي تلفني مورخ مشخص

نام شده   خواهشمند است نسبت به بررسي مجدد در بين افراد ثبت٢٢/١٢/١٣٩٠
تجديدنظر الزم را به عمل آورده و برابر جدول پيوستي ليست نهايي را تکميل و مدارک 

 به اداره ٩/١/١٣٩١روز چهارشنبه مورخ کامل گزينشي را در دو سري تا آخر وقت اداري 
  .امور اداري استان تحويل نمايند

فلذا . باشد سازي در مدارس روستايي مي ـ جذب نيرو با سياست و اولويت بومي١
بندي مدارس و نياز به خدمتگزاري مدرسه  ضرورت دارد با توجه به سيستم بکفا و درجه

 معرفي کرده و در صورت نبود نيروي روستايي مشخص و از اهالي آن روستا انتخاب و
  .شود حائز شرايط از روستاهاي همجوار پذيرش مي

 براي سازماندهي) شهري ـ روستايي(ـ برابر جدول پيوستي ذکر مشخصات مدارس ٢
پذير نخواهد بود، مگر اين که  فرد معرفي شده ضرورت دارد و جابجايي بعد از جذب امکان

  .آموز نيرو به آموزشگاه تعلق نگيرد بندي با کاهش دانش از نظر درجه
 به باال، از هر خانواده يک نفر% ٥٠ـ جذب نيرو از فرزندان فرهنگي و جانباز ٣
  .باشد  ميپذير امکان

با توجه به متأهل بودن و (به باال % ٥٠ـ اولويت جذب فرزندان فرهنگي و جانباز ٤
ر حال در مدارس شهري با رعايت مدرک تحصيلي ديپلم در ه)  سال٣٥نداشتن بيش از 

و روستايي مد نظر قرار گيرد و در صورت نبود مدرک تحصيلي ديپلم بکارگيري با مدرک 
  .باشد تحصيلي زير ديپلم بالاشکال مي

ها، تأمين نيرو ميسر نگردد جذب افراد   ـ چنانچه در هر منطقه با عمل به اولويت٥
  . سپس زير ديپلم ميسر خواهد شدساير با توجه به موارد فوق الذکر به ترتيب ديپلم و

/ ضمناً تحويل مدارک درخواستي، حضوري و توسط مسؤول امور اداري شهرستان
  ».منطقه خواهد بود

 در پاسخ به شکايت مذکور، مديرکل آموزش و پرورش استان آذربايجان غربي به موجب
  :  توضيح داده است که٥/٦/١٣٩١  ـ٢٨٩١٤/١٨/٥٥١اليحه شماره 

وي قراردادي با عنوان کار مشخص خدمتگزاري و سرايداري مدارس ـ جذب نير١«
 وزارت متبوع ١١/١١/١٣٩٠ص ـ ٧٠٠/خ م/٧١٥نامه محرمانه شماره  در اجراي مفاد شيوه

  . درصد و با رعايت ساير شرايط بوده است٥٠ اولويت جذب فرزندان فرهنگي و جانباز باالي با
اره کل متبوع، سهميه براي ادارات تابعه نامه و بر اساس تصميم اد ـ با وصول شيوه٢

هاي تابعه بعد از بررسي و با مد نظر قرار دادن ساير شرايط،  مشخص و ادارات و مديريت
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اند و اين معرفي به منزله به کارگيري قطعي نبوده  سهميه ابالغي افراد را معرفي نمودهبرابر 
 صدور مجوز اشتغال از طرف با طي فرايند اشتغال، گزينش و تخصيص کد پرسنلي، بلکه

 باشد که تاکنون براي به کارگيري افراد معرفي شده مجوز به کارگيري مي... متبوع و وزارت 
  .صادر نشده است

 ١٨/١١/١٣٩٠ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ٤٤ماده ) و(ـ قانون اصالح بند ٣
  استخداميايه  داللت بر سهميه٢٢/١٢/١٣٩٠ ـ٧٦٧٧٣/٦١٦شمارهشوراي اسالمي بمجلس 

نيازهاي استخدامي و ميان % ٢٥و جايگزيني نيروهاي خروجي دستگاه با حداقل جذب 
دارد و در اين زمينه در زمان ... و آزادگان فاقد شغل و فرزندان و همسران شهدا و جانبازان 

تخصيص سهميه در آزمونهاي استخدامي، هماهنگي الزم با بنياد شهيد و امور ايثارگران 
پذيرد و با توجه به اين که بکارگيري در بخش خدمات صرفاً به صورت قرارداد  يانجام م

درخواست شاکي با استناد . باشد يک ساله است و استخدام رسمي آزمايشي يا پيماني نمي
  .باشد قانوني مي قانون برنامه پنجم توسعه غير٤٤ ماده) و(به بند 
 اصالح مورد اشاره، فرزندان شاهد  از ماده واحده، قانون٢ـ با التفات به تبصره ٤

پذيرفته شده و سهميه استخدامي به صورت رسمي قطعي استخدام و از مزاياي مدرک 
  .تحصيلي باالتر برخوردار خواهند شد

باشد لذا بخشنامه مربوطه   نمي٤٤ضمناً بخشنامه پيوست در دادخواست ماده 
  .گردد  پيوست تقديم ميبه

نامه وزارت  الذکر و با عنايت به اين که در شيوه فوقبا التفات به موارد مطروحه 
 ٤٤ماده ) و(اي براي جذب فرزندان شاهد براي خدمتگزاري اشاره نشده و بند  اشارهمتبوع 

هاي استخدامي با نوع استخدام قطعي داشته و  قانون اصالحيه نيز داللت بر سهميه
ه صورت قراردادي يک ساله  شاکي به قانون مذکور به لحاظ جذب نيروي فعلي باستناد

باشد و معرفي آموزش و پرورش شهرستان مهاباد صرفاً در حد اخذ مدارک  مرتبط نمي
  ».باشد براي بررسي بوده، درخواست رد شکايت شاکي مورد انتظار مي

معاون توسعه مديريت و پشتيباني وزارت آموزش و پرورش نيز به موجب اليحه 
  :يح داده است که توض١٣/١٢/١٣٩٢ ـ ٢٦٣٣٤٣شماره 
  در خصوص ابطال بخشنامه٤/١٢/١٣٩٢ ـ ٤٩/پ/٩٢بازگشت به نامه شماره «
  :دارد  معاونت توسعه مديريت و پشتيباني اعالم مي١١/١١/١٣٩٠ص ـ /٧٠٠/خ م/٧١٥شماره 
 شوراي ١٣٧٩ سال ٤٦/١٤ـ چنانچه مستحضريد، در اجراي دستورالعمل شماره ١

خي از مشاغل از جمله خدمتگزار ممنوع گرديد و با توجه عالي اداري، استخدام نيرو در بر
تعداد زيادي از مدارس کشور فاقد ... به خروج نيروهاي خدماتي به طريق بازنشستگي و 

لذا نظر به ضرورت حفظ و حراست از اموال دولت . نيروي خدمتگزار و سرايدار بوده است
تخدام، دستگاه با مشکالت و رعايت نظافت در مدارس و از طرفي عدم وجود مجوز اس

اي مواجه گرديد و با توجه به عدم وجود مجوزهاي قانوني شفاف و صريح جهت  عديده
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تامين نيروي انساني ديپلم و زيرديپلم براي مشاغل خدماتي که آثار زيان باري از قبيل 
سوزي و نيز عدم رسيدگي به بهداشت محيط واحدهاي آموزشي را به دنبال  سرقت، آتش

 هزار نيروي خدمتگزار و سرايدار را نموده ٢٠است به ناچار درخواست اخذ مجوز جذب ه داشت
 قانون مديريت خدمات ٣٢و دولت نيز با توجه به خالء قانوني با استفاده از مفاد ماده 

جذب کشوري و تبصره ذيل آن به صورت محدود اقدام به حل مشکل نموده و مجوز 
آموزش و پرورش پس از رعايت مراحل و انجام تشريفات  نيروي خدماتي را صادر و ٢٠٠٠٠

  .قانوني نسبت به جذب نيروهاي مذکور به صورت قرارداد کار معين اقدام نموده است
 قانون مديريت ٣٢ـ جذب نيروي قرارداد کار معين به استناد تبصره ذيل ماده ٢

ر دستگاه بوده خدمات کشوري، با رعايت سقف ده درصد پستهاي سازماني از اختيارات ه
در قانون ) ٤٤ و ٤٢موضوع مواد (و منصرف از ضوابط و مقررات مربوط به استخدام 

  .باشد مديريت خدمات کشوري مي
گردد که وزارت آموزش و پرورش همواره  الذکر مالحظه مي با عنايت به موارد فوق

نجم در راستاي ضوابط و مقررات از جمله قانون مديريت خدمات کشوري و برنامه پ
هاي آن مقام بتوانيم بيش از  ها و راهنمايي اميد است با حمايت. توسعه گام برداشته است

پيش در انجام رسالت مهم خويش و تحقق آرمانهاي نظام جمهوري اسالمي و پيشرفت 
  ».دستگاه عظيم تعليم و تربيت گام برداريم

، مستشاران و هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا
پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده . دادرسان شعب ديوان تشکيل شد

  .کند  صدور رأي مبادرت ميبه
  

   هیأت عمومیرأي
ساله پنجم توسعه جمهوري   قانون برنامه پنج٤٤ماده ) و(مطابق قانون اصالح بند 

اند در چهارچوب سهميه   کليه دستگاهها مکلف شده١٨/١١/١٣٩٠اسالمي ايران مصوب 
 درصد نيازهاي استخدامي خود ٢٥استخدامي و جايگزيني نيروهاي خروجي خود حداقل 

 درصد ٢٥را از ميان جانبازان و آزادگان فاقد شغل و فرزندان و همسران شهدا و جانبازان 
 ٤ و ٣نظر به اين که در بندهاي . و باالتر و ساير افراد مصرح در قانون تأمين نمايند

 آموزش و پرورش استان آذربايجان غربي ٧/١/١٣٩١ ـ ٤١٧٥١/٢/٥٥١بخشنامه شماره 
اند  برخالف حکم مقنن فقط فرزندان جانبازان واجد شرايط استخدام در اولويت قرار گرفته

الذکر مبني بر به کارگيري فرزندان شهداء در بخشنامه لحاظ  و حکم مقرر در قانون فوق
 ١ بخشنامه ياد شده مغاير قانون است و مستند به بند ٣ و٤اي نشده است، بنابراين بنده

 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري حکم به ابطال ٨٨ و ماده ١٢ماده 
بخشنامه پيش گفته پيرو بخشنامه اين که ضمناً با توجه به . شود آن صادر و اعالم مي

 ٥/٢ل صادر شده است و در بند  همان اداره ک٢/١٢/١٣٩٠ ـ ٥٥١/م/٢/٢١٧٣٤شماره 
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اند و   درصد به باال در اولويت استخدام اعالم شده٥٠اين بخشنامه نيز فرزندان جانباز 
 ١١/١١/١٣٩٠ صـ /٧٠٠/خ م/٧١٥ بخشنامه مذکور مبتني بر بخشنامه شماره ٢طرفي هر  از

 ٤د معاون توسعه مديريت و پشتيباني وزارت آموزش و پرورش صادر شده است و در بن
دام قرار گرفته و ـ درصد در اولويت استخ٥٠بخشنامه اخيرالذکر نيز فرزندان جانباز باالي 

هاي  ها به وزارت آموزش و پرورش اعالم شده و به موجب نامه نامهـمغايرت اين بخش
 مديرکل دفتر حقوقي، امالک ٣١/٢/١٣٩٣ ـ ٣٤١٠/٨١٠ و ١٧/٢/١٣٩٣ ـ ٢٥٢٢٩/٨١٠

ش و پرورش، پاسخ از معاونت توسعه مديريت و پشتيباني و حمايت قضايي وزارت آموز
وزارت آموزش و پرورش مطالبه شده، ليکن دفاعي به عمل نيامده است، بنابراين به لحاظ 

 اداره کل آموزش و ٢/١٢/١٣٩٠ ـ ٥٥١/م/٢/٢١٧٣٤ بخشنامه شماره ٥/٢مغايرت بند 
 ١١/١١/١٣٩٠ص ـ /٧٠٠/مخ /٧١٥ بخشنامه شماره ٤پرورش استان آذربايجان غربي و بند 

 ٢معاون توسعه مديريت و پشتيباني وزارت آموزش و پرورش با بندهاي مذکور در 
 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ٨٨ و ماده ١٢ ماده ١بخشنامه اخير نيز مستند به بند 

  .شود ديوان عدالت اداري ابطال مي
  رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري

 ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ
  روزنامه رسمي۱۰/۴/۱۳۹۳ ـ ۲۰۱۹۰نقل از شماره 

  ١/٤/١٣٩٣                                                                          ٩١/٤٢٠/شماره هـ
  ۹۱/۴۲۰: روندهالسه پ  ک    435 :ماره دادنامهش       ١٩/٣/١٣٩٣: خ دادنامهتاري

  ومي ديوان عدالت اداريهيأت عم: مرجع رسیدگی
  آقاي محمدرضا دالوري قاضي ديوان عدالت اداري : یشاک

اعالم تعارض نسبت به آراء صادر شده از شعب ديوان : موضوع شکایت و خواسته
  عدالت اداري 
اي   آقاي محمدرضا دالوري قاضي ديوان عدالت اداري به موجب اليحه:کار گردش
دفتر انديکاتور هيأت عمومي ديوان عدالت اداري  ثبت ٢١/٣/١٣٩١ ـ ٤٦٥که به شماره 

  :شده اعالم کرده است که
  قانون حفاظت در برابر٢٠ ماده ٢در خصوص قابل ذخيره بودن مرخصي موضوع بند 

 شعب پنجم، ششم و شعبه دوم تشخيص ديوان عدالت اداري ١٣٦٨اشعه مصوب سال 
  . رأي وحدت رويه را خواستار شده استنامبرده رفع تعارض و صدور. اند آراء معارض صادر کرده

  :ها و مشروح آراء به قرار زير است کار پرونده گردش
 با ٦/٨٩/٢٧٣شعبه ششم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره :  الف

نژاد دزفولي به طرفيت نيروي هوايي  موضوع دادخواست آقاي سيدعباس محمودي
 و ١٣٨٥ تا ١٣٦٨هاي استفاده نشده از سال  ـ مطالبه مرخصي١ارتش و به خواسته 

دريافت غرامت و خسـارت ناشي از تأخير در اجراي قـانون حفاظـت در برابر اشعه 
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، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي ١٢/٤/١٣٨٩ ـ٧٧١به موجب دادنامه شماره 
  :مبادرت کرده است

ده از مرخصي مربوط  قانون حفاظت در برابر اشعه، استفا٢٠ ماده ٢مستنداً به بند 
بنابراين اجابت خواسته وي در مورد بخش اول . باشد اجباري بوده و قابل ذخيره نمي

 ١٣راجع به بخش دوم با رعايت ماده . نمايد مقدور نيست به رد شکايت اعالم رأي مي
 شکايت لذا به رد. قانون ديوان عدالت اداري از حدود صالحيت و اختيارات ديوان خارج است

  .رأي ديوان قطعي است. شود  حکم صادر ميشاکي
 شعبـه دوم تشخيص ديوان عدالت اداري در رسيـدگي به پرونده شمـاره: ب

 قانون ديوان عدالت اداري نسبت ١٨ با موضوع اعمال ماده ٩٠٠٩٩٨٠٩٠٠٠١٤٥٢٧
 ـ٩٠٠٩٩٧٠٩٠٥٢٠٠١٤٥ به موجب دادنامه شماره ١٢/٤/١٣٨٩ ـ ٧٧١به دادنامه شماره 

  :مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است، ٢٩/٤/١٣٩٠
 با توجه به محتويات و مندرجات پرونده و امعان نظر در مستندات ابرازي در خصوص

 ١٣٦٨هاي استفاده نشده از سال  درخواست مطالبات مالي از جمله مرخصي( اول شاکي خواسته
 صادر شده از شعبه ٢٥/٦/١٣٨٧ ـ ١٥٦٨نظر به اين که وفق دادنامه شماره ) ١٣٨٥تا 

 قانون حفاظت در برابر ٢٠ ماده ٢ششم ديوان عدالت اداري، نامبرده مشمول مقررات بند 
باشد و از  اشعه شناخته شده و در نتيجه مستحق دريافت کليه مزاياي قانوني مرقوم مي

دي من طرفي مشاراليه تا آن زمان به خاطر عدم اقدام سازمان طرف شکايت مبني بر  بهره
هاي مورد تقاضا نداشته تا اقدام  از مزاياي قانون مذکور اطالعي از استحقاق مرخصي

 استفاده از آن نمايد، از اين جهت قاعده اقدام در مورد وي مبني بر عدم استفاده از به
هاي مذکور مصداق نداشته و مقررات قانوني عدم ذخيره مرخصي از وضعيت  مرخصي

 بدون التفات به موارد ١٢/٤/١٣٨٩ ـ ٧٧١دادنامه شماره باشد و  مشاراليه منصرف مي
مقيد اصدار يافته و لذا در اين قسمت واجد خالف بين قانون تشخيص و با اختيار حاصل 

اين قسمت   قانون ديوان عدالت اداري ضمن نقض دادنامه موصوف در١٨از مقررات ماده 
مندي از کليه  يت مبني بر بهرهمستنداً به مراتب مذکور به وارد دانستن شکااز خواسته 

هاي   قانون حفاظت در برابر اشعه از جمله مرخصي٢٠ ماده ٢ مقررات قانوني بند مزاياي
شود و در خصوص خواسته ديگر نامبرده داير بر جبران  نشده حکم صادر و اعالم مياستفاده 

 اين  بهغرامت و خسارت ناشي از تأخير در اجراي قانون مذکور در حق شاکي با توجه
 باشد لذا دادنامه موصوف خواسته مزبور خارج از صالحيت قانوني ديوان عدالت اداري ميکه 
 .شود اين قسمت مصون از خدشه تشخيص و به اعتبار و استواري آن حکم صادر و اعالم ميدر 

  .رأي ديوان قطعي است
 با ٦/٨٦/١٤٩٠شعبه ششم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره : ج
 دادخواست آقاي ابوالقاسم صفايي به طرفيت نيروي هوايي ارتش جمهوري اسالمي موضوع
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ايران و به خواسته مطالبه حقوق و مزاياي ناشي از کار با اشعه به موجب دادنامه شماره 
  :، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است٢٨/٩/١٣٨٦ـ ١٨٩١

 خواسته صفايي به طرفيت نيروي هوايي ارتش بهدر خصوص شکايت آقاي ابوالقاسم 
حقوق و مزاياي اشعه با عنايت به جوابيه مشتکي عنه اعالم داشته نامبرده از خدمت مطالبه 

نامه اجرايي قانون حفاظت در برابر اشعه سنوات   آيين١٩ ماده ١بازنشسته شده طبق بند 
 قانون موصوف ٢٠ ماده ٢ند  سال فاقد وجاهت قانوني است و مستنداً به ب٣٠زايد بر 

باشد و نظر به اين که  استفاده از مرخصي مربوطه اجباري بوده و قابل ذخيره نمي
ت عنه رد نشده شکايت مطروح محمول بر صح  بودن وي از طرف مشتکيپرتوکار

 قانون ٢٠عنه مکلف است وفق مقررات ماده  تشخيص داده شده در نتيجه مشتکي
نامه اجرايي و دستورالعمل مربوط، مزاياي قانوني   آيين٢٢اده حفاظت در برابر اشعه و م

  .رأي ديوان قطعي است. متعلق به شاکي را پرداخت نمايد
 با ٦/٨٦/٤٥٥شعبه ششم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره : د

موضوع دادخواست آقاي محمدرضا صادقي به طرفيت نيروي هوايي ارتش جمهوري 
 و به خواسته مطالبه حق مرخصي، حق اشعه و مطالبه سي درصد افزايش اسالمي ايران

، ٣/٧/١٣٨٦ـ ١١٥٦حقوق و مزايا و پنج سال سنوات ارفاقي به موجب دادنامه شماره 
  :مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است

آباد به طرفيت نيروي هوايي  در خصوص شکايت آقاي محمدرضا صادقي رحيم
خواسته فوق با عنايت به جوابيه مشتکي عنه اعالم داشته نامبرده از خدمت  ارتش به

نامه اجرايي قانون حفاظت در برابر اشعه، سنوات   آيين١٩ ماده ١طبق بند بازنشسته شده، 
 قانون موصوف، ٢٠ ماده ٢ سال فاقد وجاهت قانوني است و مستنداً به بند ٣٠زايد بر 

باشد و نظر به اين که  ري بوده و قابل ذخيره نميمرخصي مربوطه اجبااستفاده از 
عنه رد نشده شکايت مطروح محمول بر صحت  از طرف مشتکيپرتوکار بودن وي 

 قانون ٢٠تشخيص داده شده در نتيجه مشتکي عنه مکلف است وفق مقررات ماده 
ني متعلق نامه اجرايي و دستورالعمل مربوطه مزاياي قانو  آيين٢٢ماده حفاظت در برابر اشعه 
  . رأي ديوان قطعي است.به شاکي را پرداخت نمايد

 با ٦/٨٦/٨٦١شعبه ششم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره : هـ
موضوع دادخواست آقاي محمدعلي اديب مقدم به طرفيت نيروي هوايي ارتش جمهوري 

 سال ٥و مزاياي افزايش حقوق % ٣٠اسالمي ايران و به خواسته رسيدگي به عدم پرداخت 
، مفاداً ٢٩/٧/١٣٨٧ ـ ١٨٠٢سنوات ارفاقي مربوط به اشعه، به موجب دادنامه شماره 

  : شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده استبه
در خصوص شکايت آقاي محمدعلي اديب مقدم به طرفيت نيروي هوايي ارتش 

 سال ٥ه اضافه افزايش حقوق و مزايا ب% ٣٠ خواسته رسيدگي در مورد عدم پرداخت به
عنه   با عنايت به جوابيه مشتکي٢٠/١/١٣٦٨سنوات ارفاقي مربوط به اشعه غير يونساز از 



 

 ـ ۴۴۹ ـ 

نامه اجرايي   آيين١٩ ماده ١اعالم داشته، نامبرده از خدمت بازنشسته شده طبق بند 
  سال فاقد وجاهت قانوني است و مستندا٣٠ًحفاظت در برابر اشعه سنوات زايد بر قانون 

 باشد  قانون موصوف استفاده از مرخصي مربوطه اجباري بوده و قابل ذخيره نمي٢٠ ماده ٢ بندبه 
شود، شکايت مطروح  و نظر به اين که پرتوکار بودن وي از طرف مشتکي عنه رد مي

وفق مقررات محمول بر صحت تشخيص داده شده در نتيجه مشتکي عنه مکلف است 
نامه اجرايي و دستورالعمل مربوط مزاياي   آيين٢٢ده  قانون حفاظت در برابر اشعه ما٢٠ماده 

  .رأي ديوان قطعي است. قانوني متعلق به شاکي را پرداخت نمايد
 با ٦/٨٧/١٣٢٢شعبه ششم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره : و

موضوع دادخواست آقاي مصطفي سليمانيها به طرفيت نيروي هوايي ارتش جمهوري 
ن و به خواسته رسيدگي به عدم اجراي قانون حفاظت در برابر اشعه و محاسبه اسالمي ايرا

، مفاداً به شرح آينده ١٥/١٠/١٣٨٧ ـ ٢٥٨٢سنوات ارفاقي به موجب دادنامه شماره 
  : صدور رأي مبادرت کرده استبه

 در خصوص شکايت آقاي مصطفي سليمانيها به طرفيت نيروي هوايي ارتش به خواسته
 جوابيه د عدم اجراي قانون حفاظت در برابر اشعه به شرح فوق با عنايت بهرسيدگي در مور

 ١٩ ماده ١مشتکي عنه در پرونده اعالم داشته نامبرده از خدمت بازنشسته شده طبق بند 
 سال فاقد وجاهت قانوني ٣٠نامه اجرايي قانون حفاظت در برابر اشعه سنوات زايد بر  آيين

 قانون موصوف استفاده از مرخصي مربوطه اجباري بوده ٢٠  ماده٢است و مستنداً به بند 
باشد و نظر به اين که پرتوکار بودن وي از طرف سازمان انرژي اتمي  و قابل ذخيره نمي

 نشده شکايت مطروح محمول بر صحت تشخيص داده شده در نتيجه مشتکي عنه رد
نامه   آيين٢٢ده  قانون حفاظت در برابر اشعه و ما٢٠مکلف است وفق مقررات ماده 

رأي . اجرايي و دستورالعمل مربوط مزاياي قانوني متعلق به شاکي را پرداخت نمايد
  .ديوان قطعي است

 با ٥/٨٥/١٦٣٧شعبه پنجم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره : ز
موضوع دادخواست آقاي قاسم اصغرزاده به طرفيت نيروي هوايي ارتش جمهوري اسالمي 

 و به خواسته مطالبه حق ايام اشتغال پرتوکاري طبق قانون حفاظت در برابر اشعه ايران
، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت ٢٦/٩/١٣٨٦ ـ ١٥٩٢ موجب دادنامه شماره به

  :کرده است
نامه اجرايي قانون حفاظت در برابر اشعه،   آيين١٩ ماده ١نظر به اين که طبق بند 

 ٢سال فاقد وجاهت قانوني بوده و نيز حسب بند ) ٣٠(بر سي اعطاي سنوات زايد 
 قانون موصوف استفاده از مرخصي مربوطه اجباري بوده و قابليت ذخيره شدن ٢٠ ماده
 نمايد  از اين حيث تقاضاي شاکي غير موجه تشخيص به رد شکايت حکم صادر ميباشد نمي

توجه به اشتغال وي در قسمت و اما در مورد مطالبه ساير حقوق و مزاياي مربوطه با 
پرتوکاري به شرح مستندات ابرازي و تأييد تلويحي مشتکي عنه بر مراتب مذکور، لذا 



 

 ـ ۴۵۰ ـ 

نامه اجرايي   قانون مذکور و آيين٢٠ادعاي شاکي محمول بر صحت تلقي مستنداً به ماده 
ايام آن به وارد دانستن شکايت مبني بر الزام نهاجا به پرداخت حقوق و مزاياي قانوني 

  .رأي ديوان قطعي است. نمايد اشتغال پرتوکاري وفق مقررات حکم صادر و اعالم مي
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و 

پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده . دادرسان شعب ديوان تشکيل شد
  .کند  صدور رأي مبادرت ميبه

  
   هیأت عمومیرأي

 ٢از حيث قابل ذخيره بودن يا قابل ذخيره نبودن مرخصي اجباري موضوع بند : اوالً
  . تعارض بين آراء محرز است١٣٦٨ قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب سال ٢٠ماده 

 ،١٣٦٨ قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب سال ٢٠ ماده ٢نظر به اين که در بند : ثانياً
ه طور مستمر به کار با اشعه اشتغال داشته باشند افزايش ميزان مرخصي براي افرادي که ب

 مقرر شده ،بيني  ساليانه تا يک ماه در سال براي مدت اشتغال به کار با اشعه پيشاستحقاقي
استفاده از مرخصي ساليانه در اين گونه موارد در طول هر سال اجباري باشد، و اين امر 

وع قانون، لزوماً بايد از مرخصي مذکور استفاده کند و بيانگر آن است که مستخدم موض
 دانستن با توجه به مراتب، آراء صادر شده به غير وارد. سازي ندارد اين مرخصي قابليت ذخيره

 ٢د ـسازي مرخصي موضوع بن کار که مبين عدم ذخيره شکايت به شرح مندرج در گردش
د و به رد شکايت ـباش  مي١٣٦٨ه مصوب سال ـانون حفاظت در برابر اشعـ ق٢٠ماده 

اين رأي به استناد . شود شاکيان صادر شده است صحيح و موافق مقررات تشخيص مي
 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب ٨٩ و ماده ١٢ ماده ٢ بند

 براي شعب ديوان عدالت اداري و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه ١٣٩٢سال 
  .التباع استالزم ا

  رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري
  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ

   روزنامه رسمي۱۰/۴/۱۳۹۳ ـ ۲۰۱۹۰نقل از شماره 
  7/4/1393                                              ك           50748ت/36437رهشما

  مدیره نامه در خصوص تعیین اعضاي غیرموظف هیأت  تصویب
  سازمان مناطق آزاد تجاري ـ صنعتی ارس، ماکو، انزلی و کیش

  دبیرخانه شوراي عالی مناطق آزاد تجاري ـ صنعتی و ویژه اقتصادي
وزيران عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي در جلسه 

ي ايران و  به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسالم١/٤/١٣٩٣
  : تصويب كردند٥/٦/١٣٩٢هـ مورخ ٤٩٥١٦ت/١١٣٢٠٠نامه شماره  با رعايت تصويب



 

 ـ ۴۵۱ ـ 

زاده به مدت سه سال به عنوان عضو غيرموظف هيأت مديره  ـ آقاي جمشيد تقي١
  .شود الدين بيمقدار مي سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي ارس جايگزين آقاي شهاب

 سال به عنوان عضو غيرموظف هيأت مديره ـ آقاي قربانعلي سعادت به مدت سه٢
  .شود زاده مي سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي ماكو جايگزين آقاي علي عبدالعلي

ـ آقاي محمدعلي نجفي به مدت سه سال به عنوان عضو غيرموظف هيأت مديره ٣
  .شود سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي انزلي جايگزين آقاي سيدعيسي مهدوي مي

 و شماره ٢٨/٧/١٣٩٢ك مورخ ٤٩٧١١ت/١٣٠٩٥٥هاي شماره  نامه تصويبـ ٤
 لغو و عضويت آقايان اروج محمدي و مسعود ٢/٧/١٣٩٢ك مورخ ٤٩٦٠٧ت/١٢٢٢٤٠
 فر به ترتيب در هيأت مديره سازمانهاي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي ارس و كيش سلطاني

  .شوند به صورت غيرموظف تعيين مي
چيان در هيأت مديره سازمان منطقه آزاد  ياوش قهوه ـ عضويت موظف آقاي س٥

ك مورخ ٤٩٧١٠ت/١٢٨٥٩٧نامه شماره  تصويب) ٢(تجاري ـ صنعتي ماكو موضوع بند 
  .شود  به عضويت غيرموظف اصالح مي٢٠/٧/١٣٩٢

 ـ عضويت غيرموظف آقاي حسين دهباشي در هيأت مديره سازمان منطقه آزاد ٦
ك مورخ ٤٩٦٠٧ت/١٤٠٠٧١نامه شماره  تصويب) ٢(تجاري ـ صنعتي كيش، موضوع بند 

  .شود  به عضويت موظف اصالح مي٢٥/٨/١٣٩٢
 به تأييد مـقام محترم رياست جمهوري ١/٤/١٣٩٣نامه در تاريخ  اين تصـويب

  .رسيده است
  جمهور ـ اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس

 ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ
  ي روزنامه رسم۱۰/۴/۱۳۹۳ ـ ۲۰۱۹۰نقل از شماره 

) 4( رئیس مجلس شوراي اسالمی موضوع صدر ماده واحده و تبصره    هاي نظریه
  )85( هشتاد و پنجم اصولقانون نحوه اجراء « الحاقی به 

  »قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران) 138(و یکصد و سی و هشتم 
                                                                                                                             1     

  
  ٤/٤/١٣٩٣                                                                     ب    /هـ٢٢٣٣٢رهشما

 والمسلمين جناب آقاي دكتر روحانياالسالم  حجت
  رياست محترم جمهوري اسالمي ايران

 هـ٥٠٠٧١ت/٢٩٤١ هيأت محترم وزيران به شماره نامه بازگشت به رونوشت تصويب
  ديريت ـقانون م) ٦٨(اده ـم» ٥«د ـ موضوع بنالعاده فوق«: ، موضوع٢٠/١/١٣٩٣مورخ 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .باشد هاي فوق مربوط به ترتيب درج در روزنامه رسمي كشور مي ـ توضيح اينكه شماره١

823 



 

 ـ ۴۵۲ ـ 

هيأت بررسي و تطبيق «نظر مقدماتي  ها و اعالم  ، متعاقب بررسي»ات كشوريخدم
قانون  «الحاقي به) ٤(و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره » مصوبات دولت با قوانين

قانون اساسي ) ١٣٨(و يكصد و سي و هشتم ) ٨٥(نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم 
نامه اجرايي آن،  آييـن) ١٠(و ماده » جمهوري اسالمي ايـران و اصالحات بعدي

مراتب متضمن اعالم نظر قطعي جهت اقدام الزم در مهلت مقرر قانوني و اعالم نتيجه 
 بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلـت مقرر در قانون،. گردد اين جانب ابالغ مي به

  .بوداالثر خواهد  آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي
 هاي قانون مديريت خدمات كشوري، برخي از دستگاه) ۱۱۷(ـ از آنجا كه طبق ماده ۱«

آن ) ۶۸( ماده) ۵(هاي موضوع بند  العاده اند، فوق اجرايي از شمول احكام قانون خارج شده
 بنابراين، متن. باشد االجراء مي هاي مشـمول قانون الزم قانون نيز صرفاً در خصوص دستگاه

قانون مديريت خدمات ) ۵(هاي اجرايي موضوع ماده  ي بر اجازه به تمام دستگاهمصوبه مبن
قانون يادشده، از حيث ) ۶۸(ماده ) ۵(العاده موضوع بند  كشوري در خصوص برقراري فوق

 .شود، مغاير قانون است هايي كه قانون مذكور شامل آنها نمي توسعه شمول قانون به دستگاه
العاده شغل براي مشاغل  فوق«قانون مذكور، ) ۶۸(ماده ) ۵(ـ نظر به اينكه طبق بند ۲

ها و شرايط  ها، پيچيدگي وظايف و مسئوليت تخصصي، متناسب با سطح تخصص و مهارت
توان براي تمامي مشاغل، حداكثر امتيازات را مقرر نمود؛  گردد و نمي تعيين مي» بازار كار

عوامل مؤثّر در اعطاء امتيازات، حداكثر بنابراين، مصوبه دولت كه بدون تصريح به رعايت 
  ».باشد امتيازات مقرر در بند يادشده را براي تمامي مشاغل در نظر گرفته، مغاير قانون مي

  رئيس مجلس شوراي اسالمي ـ علي الريجاني
                         

       
  ٤/٤/١٣٩٣                                                                     ب    /هـ٢٢٣٣٧رهشما

 والمسلمين جناب آقاي دكتر روحانياالسالم  حجت
  رياست محترم جمهوري اسالمي ايران

 هـ٥٠٣٨٥ت/٤٥٤٥نامه هيأت محترم وزيران به شماره  بازگشت به رونوشت تصويب
قانون بودجه ) ١٨(تبصره » الف«نامه اجرايي بند  آيين«: ، موضوع٢٤/١/١٣٩٣مورخ 
هيأت بررسي و تطبيق «نظر مقدماتي  ها و اعالم  ، متعاقب بررسي» كل كشور١٣٩٣ سال

قانون  «الحاقي به) ٤(و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره » مصوبات دولت با قوانين
قانون اساسي ) ١٣٨(و يكصد و سي و هشتم ) ٨٥(نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم 

نامه اجرايي آن، مراتب  آيين) ١٠(و ماده » ديجمهوري اسالمي ايران و اصالحات بع
 متضمن اعالم نظر قطعي جهت اقدام الزم در مهلت مقرر قانوني و اعالم نتيجه به اين جانب

بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلـت مقرر در قانون، آن بخش . گردد ابالغ مي
  .هد بوداالثر خوا از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي
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 ـ ۴۵۳ ـ 

 ۱۳۹۳قانون بودجه سال ) ۱۸(تبصره » الف«نظر به اينكه طبق پاراگراف دوم بند «
مقرر در قانون، به هيأت وزيران محول شده، » كرد درآمد نوع و نرخ تعرفه و هزينه«تعيين 

به كارگروه مذكور » هاي مرزي هزينه خدمات ارائه شده در بازارچه«واگذاري تعيين 
  ».ه، از حيث تغيير مرجع تصويب، مغاير قانون استمصوب) ۵( ماده در

  رئيس مجلس شوراي اسالمي ـ علي الريجاني
 ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ

   روزنامه رسمي۱۰/۴/۱۳۹۳ ـ ۲۰۱۹۰نقل از شماره 
  ٧/٤/١٣٩٣                                                      هـ         ٥٠٦٨٣ت/٣٦٦٨٢رهشما

 د ابالغ اعتبار سازمان نوسازي، توسعه و تجهیز مدارس کشورنامه در مور تصویب
  اي هاي سرمایه هاي تملک دارایی در هر یک از طرح

  امور اقتصادي و دارایی ـ وزارت آموزش و پرورشوزارت 
  مورخ١/١٠٢٩٢ـ٧٠٩٩ به پيشنهاد شماره ٤/٤/١٣٩٣وزيران در جلسه هيأت 

 اقتصادي و دارايي و به استناد رت امور وزارت آموزش و پرورش و تأييد وزا٢٦/٨/١٣٩٢
  :اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران تصويب كرد

وزارت آموزش و پرورش و سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور مجازند 
ـ در ١٣٨٠ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب) ٨٣(در اجراي ماده 

اي كه اعتبار آن از منابع عمومي دولت و  هاي سرمايه اي تملك داراييه  يك از طرحهر
گردد، اعتبار  ساير منابع تأمين و براي اجراء به واحدهاي استاني سازمان مذكور واگذار مي

 ـ١٣٦٦ قانون محاسبات عمومي كشورـ  مصوب) ٧٥( مربوط به ساير منابع را براساس مفاد ماده
  .بار نمايندو دستورالعمل آن ابالغ اعت

  جمهور ـ اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس
 ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ

   روزنامه رسمي۱۰/۴/۱۳۹۳ ـ ۲۰۱۹۰نقل از شماره 
  ٣١/٣/١٣٩٣                                                   دش                  /٤٢٢٦/٩٣رهشما

  تأیید انتخاب رئیس دانشگاه یزد
  ) شوراي عالي انقالب فرهنگي١٦/٢/١٣٩٣خ  مور٧٤٦مصوب جلسه (

  وزارت علوم، تحقیقات و فناوري
 ١٦/٢/١٣٩٣ مورخ ٧٤٦كه در جلسه » تأييد انتخاب رئيس دانشگاه يزد«مصوبه 

 وزير علوم، تحقيقات و ٢١/١٢/١٣٩٢شوراي عالي انقالب فرهنگي و بنا به پيشنهاد مورخ 
  :شود  اجراء ابالغ ميفناوري به تصويب رسيده است، به شرح ذيل براي

آقاي دكتر محمدصالح اوليا به موجب تأييد شوراي عالي انقالب فرهنگي، به عنوان «
  .»شود رئيس دانشگاه يزد انتخاب مي
  جمهور و رئيس شوراي عالي انقالب فرهنگي ـ حسن روحاني رئيس



 

 ـ ۴۵۴ ـ 

   روزنامه رسمي۱۰/۴/۱۳۹۳ ـ ۲۰۱۹۰نقل از شماره 
  ٣١/٣/١٣٩٣                                                         دش            /٤٢٢٧/٩٣رهشما

  ها  اختصاص سهمیه به داوطلبان آزمون سراسري دانشگاه
  زده کشور در مناطق زلزله

  ) شوراي عالي انقالب فرهنگي٢٨/٨/١٣٩٢ مورخ ٧٣٩مصوب جلسه (
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوري 

  زشکیوزارت بهداشت، درمان و آموزش پ
ها در مناطق  اختصاص سهميه به داوطلبان آزمون سراسري دانشگاه«ماده واحده 

 شوراي عالي انقالب فرهنگي و ٢٨/٨/١٣٩٢ مورخ ٧٣٩كه در جلسه » زده كشور زلزله
جمهور به تصويب رسيده است،   رئيس دفتر رئيس١٢/٤/١٣٩٢بنا به پيشنهاد مورخ 

  :شود  شرح ذيل براي اجراء ابالغ ميبه
ها و مؤسسات آموزش عالي و  به داوطلبان آزمون سراسري دانشگاه «اده واحده ـم

  .يابد زده كشور، سهميه پذيرش اختصاص مي پژوهشي در مناطق زلزله
نامه اجرايي اين ماده واحده مشتمل بر تعيين تعداد و دوره زماني   آيينتبصره ـ

 موارد، به طور مشترك زده و ساير برقراري سهميه و همچنين تشخيص مناطق زلزله
توسط وزارتين علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ظرف مدت 

  ».حداكثر سه ماه از تاريخ ابالغ اين مصوبه، تهيه و تصويب خواهد شد
  جمهور و رئيس شوراي عالي انقالب فرهنگي ـ حسن روحاني رئيس

 ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ
   روزنامه رسمي۱۰/۴/۱۳۹۳ ـ ۲۰۱۹۰نقل از شماره 

  ٣١/٣/١٣٩٣                                                   دش                  /٤٢٣٠/٩٣رهشما
  تأیید انتخاب رئیس دانشگاه ارومیه

  ) شوراي عالي انقالب فرهنگي٢/٢/١٣٩٣ مورخ ٧٤٥مصوب جلسه (
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوري

 ٢/٢/١٣٩٣ مورخ ٧٤٥كه در جلسه » يس دانشگاه اروميهتأييد انتخاب رئ«مصوبه 
 وزير علوم، تحقيقات و ١٠/١١/١٣٩٢شوراي عالي انقالب فرهنگي و بنا به پيشنهاد مورخ 

  :شود فناوري به تصويب رسيده است، به شرح ذيل براي اجراء ابالغ مي
عنوان نقي به موجب تأييد شوراي عالي انقالب فرهنگي، به  آقاي دكتر رحيم حب«

  .»شود رئيس دانشگاه اروميه انتخاب مي
  جمهور و رئيس شوراي عالي انقالب فرهنگي ـ حسن روحاني رئيس



 

 ـ ۴۵۵ ـ 

   روزنامه رسمي۱۰/۴/۱۳۹۳ ـ ۲۰۱۹۰نقل از شماره 
  ٣١/٣/١٣٩٣                                                   دش                  /٤٢٣١/٩٣رهشما

  نشگاه گیالنتأیید انتخاب رئیس دا
  ) شوراي عالي انقالب فرهنگي٢/٢/١٣٩٣ مورخ ٧٤٥مصوب جلسه (

  وزارت علوم، تحقیقات و فناوري
 ٢/٢/١٣٩٣ مورخ ٧٤٥كه در جلسه » تأييد انتخاب رئيس دانشگاه گيالن«مصوبه 

 وزير علوم، تحقيقات و ٨/١١/١٣٩٢شوراي عالي انقالب فرهنگي و بنا به پيشنهاد مورخ 
  :شود يب رسيده است، به شرح ذيل براي اجراء ابالغ ميفناوري به تصو

آقاي دكتر احمد رضي به موجب تأييد شوراي عالي انقالب فرهنگي، به عنوان «
  .»شود رئيس دانشگاه گيالن انتخاب مي

  جمهور و رئيس شوراي عالي انقالب فرهنگي ـ حسن روحاني رئيس
 ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ

   روزنامه رسمي۱۰/۴/۱۳۹۳ ـ ۲۰۱۹۰نقل از شماره 
  ٣١/٣/١٣٩٣                                                   دش                  /٤٢٣٤/٩٣رهشما

  تأیید انتخاب رئیس دانشگاه شیراز
  ) شوراي عالي انقالب فرهنگي١٦/٢/١٣٩٣ مورخ ٧٤٦مصوب جلسه (

  وزارت علوم، تحقیقات و فناوري
 ١٦/٢/١٣٩٣ مورخ ٧٤٦كه در جلسه » نشگاه شيرازتأييد انتخاب رئيس دا«مصوبه 

 وزير علوم، تحقيقات و ٢١/١٢/١٣٩٢شوراي عالي انقالب فرهنگي و بنا به پيشنهاد مورخ 
  :شود فناوري به تصويب رسيده است، به شرح ذيل براي اجراء ابالغ مي

آقاي دكتر مجيد ارشاد لنگرودي به موجب تأييد شوراي عالي انقالب فرهنگي، «
  .»شود  عنوان رئيس دانشگاه شيراز انتخاب ميهب

  جمهور و رئيس شوراي عالي انقالب فرهنگي ـ حسن روحاني رئيس
 ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ

   روزنامه رسمي۱۰/۴/۱۳۹۳ ـ ۲۰۱۹۰نقل از شماره 
  ٣١/٣/١٣٩٣                                                   دش                  /٤٢٣٥/٩٣رهشما

  تأیید انتخاب رئیس دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
  ) شوراي عالي انقالب فرهنگي١٦/٢/١٣٩٣ مورخ ٧٤٦مصوب جلسه (

  وزارت علوم، تحقیقات و فناوري
 ٧٤٦كه در جلسه » تأييد انتخاب رئيس دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل«مصوبه 

 ٢١/١٢/١٣٩٢هاد مورخ  شوراي عالي انقالب فرهنگي و بنا به پيشن١٦/٢/١٣٩٣مورخ 
  :شود وزير علوم، تحقيقات و فناوري به تصويب رسيده است، به شرح ذيل براي اجراء ابالغ مي



 

 ـ ۴۵۶ ـ 

 اميري به موجب تأييد شوراي عالي انقالب فرهنگي، به عنوان آقاي دكتر جواد واثقي«
  .»شود رئيس دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل انتخاب مي

  الي انقالب فرهنگي ـ حسن روحانيجمهور و رئيس شوراي ع رئيس
 ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ

   روزنامه رسمي۱۰/۴/۱۳۹۳ ـ ۲۰۱۹۰نقل از شماره 
  ٣١/٣/١٣٩٣                                                   دش                  /٤٢٣٦/٩٣رهشما

  تأیید انتخاب رئیس دانشگاه تبریز
  ) عالي انقالب فرهنگي شوراي١٦/٢/١٣٩٣ مورخ ٧٤٦مصوب جلسه (

  وزارت علوم، تحقیقات و فناوري
 ورخـ م٧٤٦ه ـكه در جلس» شگاه تبريزـد انتخاب رئيس دانـتأيي«مصوبه 

 ٢١/١٢/١٣٩٢ شوراي عالي انقالب فرهنگي و بنا به پيشنهاد مورخ ١٦/٢/١٣٩٣
وزير علوم، تحقيقات و فناوري به تصويب رسيده است، به شرح ذيل براي اجراء 

  :شود غ ميابال
آقاي دكتر محمدرضا پورمحمدي به موجب تأييد شوراي عالي انقالب فرهنگي، «

  .»شود  عنوان رئيس دانشگاه تبريز انتخاب ميبه
  جمهور و رئيس شوراي عالي انقالب فرهنگي ـ حسن روحاني رئيس

 ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ
   روزنامه رسمي۱۰/۴/۱۳۹۳ ـ ۲۰۱۹۰نقل از شماره 

  ٣١/٣/١٣٩٣                                                   ش                  د/٤٢٣٧/٩٣رهشما
  )ره(المللی امام خمینی  تأیید انتخاب رئیس دانشگاه بین

  ) شوراي عالي انقالب فرهنگي١٦/٢/١٣٩٣ مورخ ٧٤٦مصوب جلسه (
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوري

كه در » )ره(المللي امام خميني  تأييد انتخاب رئيس دانشگاه بين«وبه ـمص
 شوراي عالي انقالب فرهنگي و بنا به پيشنهاد مورخ ١٦/٢/١٣٩٣ مورخ ٧٤٦ جلسه
 وزير علوم، تحقيقات و فناوري به تصويب رسيده است، به شرح ذيل ٢١/١٢/١٣٩٢

  :شود براي اجراء ابالغ مي
ب فرهنگي، آقاي دكتر سيدابوالحسن نائيني به موجب تأييد شوراي عالي انقال«

  .»شود انتخاب مي) ره(المللي امام خميني   عنوان رئيس دانشگاه بينبه
  جمهور و رئيس شوراي عالي انقالب فرهنگي ـ حسن روحاني رئيس



 

 ـ ۴۵۷ ـ 

   روزنامه رسمي۱۰/۴/۱۳۹۳ ـ ۲۰۱۹۰نقل از شماره 
  ٣١/٣/١٣٩٣                                                   دش                  /٤٢٣٢/٩٣رهشما

هاي پزشکی در مناطق  اختصاص سهمیه به داوطلبان آزمون سراسري رشته
  هاي زاهدان و ایرانشهر هاي علوم پزشکی شهرستان تحت پوشش دانشگاه

  ) شوراي عالي انقالب فرهنگي٢٨/٨/١٣٩٢ مورخ ٧٣٩مصوب جلسه (
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

هاي پزشكي در  داوطلبان آزمون سراسري رشتهاختصاص سهميه به «ماده واحده 
كه در » هاي زاهدان و ايرانشهر هاي علوم پزشكي شهرستان مناطق تحت پوشش دانشگاه

 شوراي عالي انقالب فرهنگي و براساس پيشنهاد مورخ ٢٨/٨/١٣٩٢ مورخ ٧٣٩جلسه 
 رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسالمي به تصويب ٧/٣/١٣٩٢

  :شود  است، به شرح ذيل براي اجراء ابالغ ميرسيده
  مؤسساتها و هاي پزشكي آزمون سراسري دانشگاه به داوطلبان رشته «ماده واحده ـ

هاي علوم پزشكي و خدمات  آموزش عالي و پژوهشي، در مناطق تحت پوشش دانشگاه
  در هر سالهاي زاهدان و ايرانشهر براي دورة زماني پنج سال و بهداشتي درماني شهرستان

  .يابد تعداد ده سهميه پذيرش، اختصاص مي
نامه اجرائي اين ماده واحده توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش   آيينتبصره ـ
 دت حداكثر سه ماه از تاريخ ابالغ اين مصوبه تهيه و به تصويبـپزشكي ظرف م

  .» رسيدخواهد
  حانيجمهور و رئيس شوراي عالي انقالب فرهنگي ـ حسن رو رئيس

 ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ
   روزنامه رسمي۱۰/۴/۱۳۹۳ ـ ۲۰۱۹۰نقل از شماره 

  ٣١/٣/١٣٩٣                                                   دش                  /٤٢٣٣/٩٣رهشما
  هاي کشور تأسیس شعب دانشگاه غیرانتفاعی امیرالمؤمنین اهواز در برخی از استان

  ) شوراي عالي انقالب فرهنگي٢/٢/١٣٩٣  مورخ٧٤٥مصوب جلسه (
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوري

تأسيس شعب دانشگاه غيرانتفاعي اميرالمؤمنين اهواز در برخي از «ماده واحده 
 شوراي عالي انقالب فرهنگي و بنا ٢/٢/١٣٩٣ مورخ ٧٤٥كه در جلسه » هاي كشور استان

ست جمهوري به تصويب رسيده است،  معاونت اجرايي ريا٢٨/١٠/١٣٩٢به پيشنهاد مورخ 
  :شود به شرح ذيل براي اجراء ابالغ مي

 اندازي شعب دانشگاه غيرانتفاعي اميرالمؤمنين با توجه به ضرورت راه «ماده واحده ـ
هاي  اندازي شعب اين دانشگاه دراستان هاي كشور، با تأسيس و راه اهواز در برخي از استان

  .شود موافقت مي) مورد حسب (هاي استان خوزستان ير شهرستانكرمانشاه، ايالم، هرمزگان و سا

  



 

 ـ ۴۵۸ ـ 

 هاي كشور براساس اندازي شعب ديگر در ساير استان  در صورت ضرورت، راهتبصره ـ
 و مقررات حاكم بر آموزش عالي و با موافقت شوراي گسترش آموزش عالي وزارت علوم، ضوابط

  .»پذير خواهدبود تحقيقات و فناوري امكان
  ور و رئيس شوراي عالي انقالب فرهنگي ـ حسن روحانيجمه رئيس

 ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ
   روزنامه رسمي۱۰/۴/۱۳۹۳ ـ ۲۰۱۹۰نقل از شماره 

  ١/٤/١٣٩٣                                                                         ٣٠٠/١٥٦٣٠رهشما
  مصوبه شوراي عالی شهرسازي و معماري ایران 

   طرح جامع شهر نوشیندر خصوص
  ريزي و توسعه استان آذربايجان غربي استاندار محترم و رئيس شوراي برنامه

قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و ) ٤(ماده ) ٥(در اجراي بند 
اي،  نامه نحوه بررسي و تصويب طرحهاي توسعه و عمران محلي، ناحيه آيين) ٤٢(ماده 
 هيأت ١٢/١٠/١٣٧٨مقررات شهرسازي و معماري كشور، مصوب اي و ملي و  منطقه

رساند، شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه  محترم وزيران، به استحضار مي
قانون ) ٣(از ماده ) ٢(، طرح جامع شهر نوشين را كه در اجراي بند ١٩/٣/١٣٩٣مورخ 
عيين وظايف آن، توسط اين نام وزارت آباداني و مسكن به مسكن و شهرسازي و ت تغيير

 ريزي و توسعه استان آذربايجان غربي  در شوراي برنامه١٣/٦/١٣٩١وزارتخانه تهيه و در تاريخ 
  :به تصويب رسيده بود را مورد بررسي نهايي قرار داد و ضمن تصويب طرح مقرر نمود

 اصالح و در كليه گزارشات اعمال ١٣٩٠ـ پايه جمعيتي برمبناي سرشماري سال ١
  . افزايش يابد١٤٠٥ردد و افق طرح جامع با حفظ جمعيت پيشنهادي به سال گ

هاي شمال شرقي،  ـ اراضي اضافه شده به محدوده طرح هادي مصوب در بخش٢
حريم خط (جنوب شرقي و غرب شهر حذف و از محدوده خارج گردد و در بخش غربي 

 و در ضوابط رعايت ضوابط صرفاً با كاربري موجود در محدوده شهر تثبيت شوند) لوله گاز
 داخل محدوده(همچنين اراضي زراعي و باغي موجود . مقررات حريم خط لوله گاز درج گرددو 

كه با شكل كاربري عمومي و مسكوني پيشنهاد شده است ) طرح هادي مصوب قبلي
هاي مسكوني پيشنهادي در اين   كاربري عمومي مورد قبول خواهد بود و كاربريصرفاً با
ا به صورت كاربري زراعي و باغي در محدوده تثبيت و به عنوان اساس طرح در ه بخش

  .بخش مغايرات اساسي منظور گردد
 نامه طراحي راههاي شهري ـ نقشه سلسله مراتب شبكه معابر پيشنهادي مطابق آيين٣

 شوراي عالي شهرسازي و معماري تهيه و ارائه گردد و در ٧/٩/١٣٧٣ايران، مصوبه مورخ 
طرح جامع به جهت ساماندهي و تسهيل و ايمني ترافيك در دو محور اصلي شهر قالب 

مشاور تمهيدات و پيشنهادات الزم را در رابطه با ) متري اول و كمربندي دوم شهر٤٥(
مقاطع ورودي و خروجي جهت عبور عابرين پياده در شهر در محورهاي مذكور ارائه نمايد 



 

 ـ ۴۵۹ ـ 

 جهت اهميت موضوع به عنوان يك طرح موضوعي و الزم است مطالعات ترافيكي شهر به
  .در دستور كار مديريت شهري قرار گيرد

هاي  هاي پيشنهادي مطابق طرح تدقيق تعاريف و مفاهيم كاربري ـ عناوين كاربري٤
 شوراي عالي شهرسازي و معماري اصالح ١٠/٣/١٣٨٩شهري و تعيين سرانه آنها مصوب 

هاي خارج از محدوده  پيشنهادي كليه معابر و كاربريهاي  و ارائه گردد و در نقشه كاربري
بندي حريم نمايش  در نقشه پهنه... حذف گردند و در صورت لزوم حرايم و كمربند سبز و

  .داده شوند
 مصوبه ضوابط جلوگيري از افزايش ٨بندي حريم مطابق بند   ـ نقشه منطقه٥

 اختيار شوراي عالي  مصوبه تفويض٧ و بند ١٠/٨/١٣٧٨محدوده شهرها مصوب مورخ 
شهرسازي و معماري ايران در خصوص بررسي و تصويب طرحهاي جامع شهرهاي زير 

 شوراي عالي ١٥/٥/١٣٨٦ريزي و توسعه استان مصوب  صدهزار نفر به شوراي برنامه
 شوراي عالي شهرسازي و ١٠/٣/١٣٨٩شهرسازي و معماري و با رعايت مصوبه مورخ 

هاي شهر و تعيين سرانه آن  اريف و مفاهيم كاربريمعماري در خصوص طرح تدقيق تع
منطبق بر جداول و ضوابط و مقررات پيشنهادي طرح جامع تهيه و ارائه گردد و مساحت 
حريم در گزارشات با تفريق محدوده شهر اصالح و درج گردد و ضوابط و مقررات حريم 

ين مرتبط كشاورزي با توجه به غالب بودن پهنه زراعي و باغات براساس ضوابط و قوان
  . جمله قانون حفظ اراضي زراعي و باغات تدوين گردداز

 ـ اساس طرح جامع مطابق دستورالعمل تشخيص اساس طرح جامع شهر مصوب ٦
هاي اساسي براساس   شوراي عالي شهرسازي و معماري و آستانه مغايرت٢٣/١٢/١٣٦٣

هاي توسعه و عمران محلي، نامه نحوه بررسي و تصويب طرح  آيين٤٤تبصره يك ذيل ماده 
 ١٢/١٠/١٣٧٨ اي و ملي و مقررات شهرسازي و معماري كشور مصوب اي، منطقه ناحيه

  .هيأت محترم وزيران تهيه و ارائه گردد
بندي تراكمي شهر تهيه و ارائه گردد و در بخش ضوابط هرگونه الزام  ـ نقشه پهنه٧

رج از قوانين موجود حذف و ضوابط و به توافق با مالكين در واگذاري اراضي به شهردار خا
  .مقررات مجدداً بازنگري و ارائه گردد

 مطابق اين مصوبه آن دسته از اراضي كه در خارج از محدوده و درون حريم شهر قرار دارند
هاي ساختماني صادره داراي  ناشي از تغيير كاربري و پروانه(در صورت ايجاد حقوق مكتسبه 

تا زمان تصويب طرح در شوراي عالي شهرسازي ) ذيصالح استانيمجوزهاي قانوني از مراجع 
  .گردد در حريم شهر تثبيت و ابقاء مي) كاربري(و معماري ايران، با همان عملكرد 

) ١٤٠٠(بيني شده براي شهر تا پايان دوره طرح  اين طرح براساس جمعيت پيش
هاي موردنياز  ري هكتار شامل كارب٦٤/١٥٣اي به وسعت   نفر در محدوده٨٩٩٦معادل 

 ٦٢٩و حريمي به مساحت )  نفر در هكتار٨/٥٨با تراكم ناخالص پيشنهادي (ساكنان شهر 
  .ريزي و توسعه استان رسيده بود هكتار تهيه و به تصويب شوراي برنامه



 

 ـ ۴۶۰ ـ 

داند از مشاركت مؤثر و ثمربخش كارگروه تخصصي امور زيربنائي و  ضروري مي
توسعه آن استان به رياست جنابعالي در فرآيند ريزي و  شهرسازي و شوراي برنامه

بررسي و تصويب طرح مذكور قدرداني نموده و اميد است كه با اجراي دقيق طرح 
ربط در توسعه و عمران  هاي ذي االجراي ياد شده توسط شهرداري و ساير دستگاه الزم

 شهر، زمينه توسعه كالبدي موزون شهر و همچنين توسعه اقتصادي، اجتماعي و
آن و مآالً آسايش و رفاه و سالمت محيط زيست شهروندان محترم شهر نوشين فرهنگي 

  .بيش از پيش فراهم گردد
 خواهشمند است دستور فرماييد مراتب به طرق مقتضي به اطالع شوراي محترم

  .ربط رسانيده شود اسالمي شهر و شهردار محترم مربوطه و ساير مراجع ذي
نامه نحوه   آئين٤٢د و مدارك طرح در اجراي ماده همچنين دستور فرمائيد اسنا
 هيأت محترم وزيران، پس از اعمال ١٢/١٠/١٣٧٨بررسي و تصويب طرحها مصوب 

تهيه و ارسال نمايند تا جهت اجراء )  روز٤٥حداكثر (الذكر، در موعد مقرر  موارد فوق
  .ابالغ گردد

ـ معاون معماري و شهرسازي و دبير شوراي عالي معماري و شه   پيروز حناچيرسازي 
 ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ

   روزنامه رسمي۱۲/۴/۱۳۹۳ ـ ۲۰۱۹۲نقل از شماره 
  ٩/٤/١٣٩٣                                                                ١٠٠/١٩١٩٩/٩٠٠٠رهشما

  جناب آقاي سینجلی جاسبی
  رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

 رياست محترم قوه قضائيه ٩/٤/١٣٩٣ـ١٠٠/١٩١١٥/٩٠٠٠بخشنامه شماره تصوير 
  .گردد ميجهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال 

  مديركل دبيرخانه قوه قضائيه ـ محسن محدث
  

  ٩/٤/١٣٩٣                                                                ١٠٠/١٩١١٥/٩٠٠٠رهشما
  بخشنامه

 قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز، ٦٠ ماده ١ و تبصره ١١ي بند الف ماده در اجرا
 شود  بدينوسيله به رؤساي محترم كل دادگستري استانها تفويض اختيار مي٣/١٠/١٣٩٢مصوب 
 تعيين ت و تجارب قضات نسبت بهـان و لحاظ صالحيـي وضعيت خاص استـبا بررس

براي رسيدگي به جرايم قاچاق كاال و ارز و و يا اختصاص شعبه يا شعبي از دادگاهها 
  .صدور حكم مبني بر تبديل جزاي نقدي به حبس اقدام نمايند

  رئيس قوه قضائيه ـ صادق آملي الريجاني



 

 ـ ۴۶۱ ـ 

   روزنامه رسمي۱۲/۴/۱۳۹۳ ـ ۲۰۱۹۲نقل از شماره 
  ١/٤/١٣٩٣                                                                          ٩١/١١٦/شماره هـ
  449 ـ 450 :ماره دادنامهش                 ١٩/٣/١٣٩٣: خ دادنامهتاري
  ۵۴۱، ۹۱/۱۱۶: روندهالسه پک

  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري: مرجع رسیدگی
 الهيـ  نژاد ـ حسن فيض آقايان محمد ضيائي ـ بهادر فقيهيـ  جهانگير رحيمي: اتشک

زاده ـ محمدباقر عابدي ـ محسن  لم کاليي ـ محمد قليموال بهاروند ـ مرتضي محسني مع
ـ اداره کل آموزش و پرورش تهران و ) قاضي ديوان عدالت اداري(فريدوني ـ علي ديزجي 

  خسرو پاليزگر مديرکل امور اداري رفاه و پشتيباني جهاد کشاورزي
 اعالم تعارض نسبت به آراء صادر شده از شعب ديوان :موضوع شکایت و خواسته

  عدالت اداري 
 اند که در موضوع کنندگان تعارض به موجب لوايح جداگانه اعالم کرده اعالم: کار گردش
هاي موضوع ماده واحده قانون حمايت قضايي از کارکنان دولت و پرسنل  الزام دستگاه

 مصوب مذکورنامه اجرايي قانون   آيين٣ و ماده ٢٩/٧/١٣٧٦نيروهاي مسلح مصوب 
% ٤٠نامه اجرايي قانون ياد شده و پرداخت حداکثر   آيين١٣ال ماده ، به اعم١٦/٦/١٣٧٩
 ١/١/١٣٨٨العاده جذب کارشناسان همان دستگاه از تاريخ  العاده جذب بيشتر از فوق فوق

به بعد و اجراي فصل دهم قانون مديريت خدمات کشوري و نيز از تاريخ تصويب قانون 
، ٢٦/١/١٣٨٨ل نيروهاي مسلح مصوب اصالح حمايت قضايي از کارکنان دولت و پرسن

  . شعب ديوان عدالت اداري آراء معارض صادر شده استدر
  .اند نامبردگان رفع تعارض و صدور رأي وحدت رويه را خواستار شده

  :ها و مشروح آراء به قرار زير است کار پرونده گردش
  :خالصه آراء به وارد دانستن شکايت

هاي شماره  ت اداري در رسيدگي به پرونده ديوان عدال٣ و ٩، ١٣، ١٤، ٢١شعب 
 ـ ٢١/٩١٢٣٥٣ـ  ١٤/٨٨/٣٦١ـ  ١٤/٨٩/٥٩٩ ـ ١٣/٨٩/١٠٦٤ـ  ١٣/٨٩/١١٧ ـ ١٣/٨٩/٥٨٩
 با موضوع دادخواست اشخاص و ٩/٩١/٢٠٢٤ ـ ٩/٩١/٢٠١٢ ـ ٣/٩٠٣٠٩٦ ـ ٣/٩٠٢١٣٥

 ١٣العاده حمايت قضايي مقرر در ماده  فوق% ٤٠به خواسته الزام به برقراري مجدد 
نامه اجرايي قانون حمايت قضايي از کارکنان دولت و پرسنل نيروهاي مسلح مصوب  آيين
 ـ ٦٩٢ از زمان اجراي قانون مديريت خدمات کشوري به موجب آراء شماره ١٣٧٩سال 
، ٣٠/٩/١٣٨٩ ـ ٣٥٤، ١٦/٥/١٣٨٩ ـ ٥٦٧، ٢٢/٣/١٣٩٠ ـ ١٣٠٠٢٠٤، ٢٤/١١/١٣٨٩

، ٢٧/١١/١٣٩٠ ـ ٣٧٥٨، ١٤/٤/١٣٩١ ـ ١٢٠٦، ٢٣/٢/١٣٩٢ ـ ٤٦٩، ٢١/٢/١٣٩٢ ـ ٤٤٠٤
  :اند  کرده به خالصه چنين استدالل١٧/٣/١٣٨٩ ـ ٢٩٧، ٢/٩/١٣٩٢ ـ ١٩٢٣

هاي اجرايي در انجام وظايف و  نظر به اين که حمايت قضايي از کارمندان دستگاه
بيني شده  مسؤوليتهاي قانوني در برابر شاکيان با استفاده از کارشناسان حقوقي خود پيش



 

 ـ ۴۶۲ ـ 

 اعتبار شدن ، موجب لغو و بي٨/٧/١٣٨٦ قانون مديريت خدمات کشوري مصوب ٨٨اده مدر 
ماده واحده قانون حمايت قضايي از کارکنان دولت و پرسنل نيروهاي مسلح مصوب 

 نشده است زيرا قلمرو ماده واحده پس از حيات کارمندان دستگاه را نيز ٢٩/٧/١٣٧٦
بيني نشده به عالوه ماده واحده  ياد شده پيش ٨٨گيرد که چنين امري در ماده   بر ميدر

قانون اصالح قانون حمايت قضايي از کارکنان دولت و پرسنل نيروهاي مسلح مصوب 
 که از حيث زمان تصويب مؤخر بر قانون مديريت خدمات کشوري است و ٢٦/١/١٣٨٨

دايره شمول آن به مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي گسترش يافته است حاکي 
باشد و حکم   مي١٣٧٦ نظر قانونگذاران بر اعتبار و استمرار ماده واحده مصوب سال زا

کارگزيني که براي خواهان از سوي دستگاه متبوع او صادر شده داللت بر استحقاق 
 ١٣بيني شده در ماده  العاده جذب پيش فوق% ٤٠خواهان به برخورداري از مزاياي 

 دارد، لذا با شرايط موصوف شکايت ١٣٧٦سال نامه اجرايي ماده واحده مصوب  آيين
عنه  شاکي وارد و موجه تشخيص، حکم به وارد دانستن آن داير بر الزام سازمان مشتکي

العاده جذب مطالبه شده در ستون خواسته دادخواست  فوق% ٤٠ دوباره  برقراريبه
  .رأي صادر شده قطعي است. شود تقديمي در حق شاکي صادر و اعالم مي

  : آراء صادر شده به غير وارد دانستن شکايتخالصه
هاي شماره   ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده٢ و ٤، ١٠، ١٤ـ شعب ١

 ـ ٤/٩١١٥٢٥ ـ ٢/٩٠/٢٤٥ ـ ٤/٩١٠٧٠٨ ـ ٤/٩٢٠٠٢٩٨ ـ ٤/٩١٢٠١٢ ـ ٤/٩١٠٨٧٦
 با موضوع ٩٠/٤/٢٧٤٧ ـ ٤/٩١٢٥٩٦ ـ ٤/٩١٠٧٠٧ ـ ١٠/٩١٠٦٢١ ـ ١/١٤/٩١٠٢٦٩

العاده حمايت قضايي  فوق% ٤٠اص و به خواسته الزام به برقراري مجدد دادخواست اشخ
نامه اجرايي قانون حمايت قضايي از کارکنان دولت و پرسنل   آيين١٣مقرر در ماده 

 از زمان اجراي قانون مديريت خدمات کشوري ١٣٧٩نيروهاي مسلح مصوب سال 
، ١٧/١٠/١٣٩١ـ ٢٤٨٢، ١٥/١٢/١٣٩١ـ ٢٥٨، ٢١/٥/١٣٩١ـ ١٤٣٢ موجب آراء شماره به

 ٨٩٩، ٣/١١/١٣٩١ـ ٢٦٥٠، ٨/٢/١٣٩٢ـ ١٩٩، ١١/٥/١٣٩١ـ ١١٣٤، ٨/٤/١٣٩٢ ـ ٨٠٥
  :اند  به خالصه چنين استدالل کرده٢٣/٢/١٣٩١ـ ٢٢٩، ٩/٥/١٣٩٢ـ ١٢٢٢، ١١/٤/١٣٩٢

در خصوص دادخواست شاکي داير بر صدور حکم بر الزام طرف شکايت به برقراري 
نامه   آيين١٣ درصد موضوع ماده ٤٠ناسان حقوقي به ميزان العاده جذب کارش مجدد فوق

، ١٣٧٦اجرايي قانون حمايت قضايي از کارکنان دولت و پرسنل نيروهاي مسلح مصوب 
گرديد اما از ابتداي  العاده مذکور قبالً برقرار بوده و پرداختي مي با اين توضيح که فوق

د اليحه دفاعيه مشتکي عنه به شماره اند با توجه به محتويات و مفا  قطع کرده١٣٨٨ سال
 ١٣٨٦الذکر مبني بر اين که با اجرايي شدن قانون مديريت خدمات کشوري مصوب  فوق

.  کليه قوانين مغاير از جمله قانون استنادي شاکي لغو شده است١٣٨٨از اول سال 
مصوب ... هذا هر چند به موجب ماده واحده قانون اصالح قانون حمايت قضايي علي
افزوده شده است لکن » مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي« عبارت ٢٦/١/١٣٨٨
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العاده قبلي که به موجب قانون مديريت منسوخ شده است  داللتي بر احياء و ابقاي فوق
کايت غير وارد تشخيص و ـته وجود ندارد، شـوني بر اجابت خواسـلذا الزام قان. ندارد
 حکم به رد شکايت صادر ١٣٨٥ن عدالت اداري مصوب  قانون ديوا٤٨ و ٧ استناد مواد به

  .رأي صادر شده قطعي است. گردد و اعالم مي
 ٢٣/٩/١٣٩٢ ـ ٣٦٣ تشخيص ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه ٣ـ رأي شعبه ٢

 قانون ديوان عدالت اداري مصوب ١٨که در مقام رسيدگي به درخواست اعمال ماده 
 ديوان عدالت اداري ٢١ شعبه ١٢/٦/١٣٩١ ـ ١٥٧٦ نسبت به رأي شماره ١٣٨٥ سال

  :صادر شده است به قرار زير است
 العاده جذب براي  قانون مديريت خدمات کشوري، فوق٦٨به موجب ماده 

 قانون ياد شده، کليه ٧٨بيني نشده است و مستنداً به ماده  کارشناسان حقوقي پيش
 ١٢٧نون لغو شده و بر اساس ماده پرداختهاي خارج از ضوابط و مقررات فصل دهم اين قا

قانون مارالذکر، کليه قوانين عام و خاص مغاير لغو شده و در قانون اصالح قانون حمايت 
العاده خاص براي کارکنان قضايي منظور   پرداخت فوق١٣٨٨قضايي کارکنان مصوب 

لزام  ديوان عدالت اداري در خصوص ا٢١بنا به مراتب مذکور، استدالل شعبه . نشده است
العاده جذب به کارشناسان قضايي،  آموزش و پرورش دانشگاه تربيت معلم به پرداخت فوق

باشد، با قبول اشتباه   قانون مديريت خدمات کشوري مي٦٤ و ٦٧، ٧٨، ١٢٧مغاير مواد 
، دادنامه شماره ١٣٨٥ قانون ديوان عدالت اداري مصوب ١٨بين در راستاي اعمال ماده 

رأي . گردد  نقض و حکم به رد شکايت صادر و اعالم مي١٢/٦/١٣٩١ـ ٩٠٢١٠١٥٧٦
  .  صادر شده قطعي است

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و 
پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده . دادرسان شعب ديوان تشکيل شد

  .کند  صدور رأي مبادرت ميبه
  

  ومی هیأت عمرأي
  .الف ـ تعارض در آراء محرز است

 قانون مديريت خدمات کشوري، در ٧٨مطابق ماده : ب ـ نظر به اين که اوالً
هاي مشمول قانون، کليه مباني پرداخت بايد مطابق ضوابط و مقررات فصل دهم  دستگاه

 و ٦٥هاي موضوع ماده   قانون مذکور، عالوه بر پرداخت٦٨طبق ماده : ثانياً. صورت پذيرد
هايي در ده بند  العاده  که حقوق ثابت تلقي شده، پرداخت فوق٦٦هاي آن و ماده  تبصره

 کارمندان مشمول قانون قابل پرداخت اعالم گرديده و در هيچ يک از اين بندها، عنوان به
 قانون مزبور فقط ٨٨در ماده : ثالثاً. بيني نشده است العاده جذب حمايت قضايي پيش فوق

بيني شده در حالي که به موجب ماده واحده حمايت  ن، حمايت قضايي پيشبراي کارمندا
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 براي کارمند و ورثه ١٣٧٦قضايي از کارکنان دولت و پرسنل نيروهاي مسلح مصوب سال 
با توجه به اين که در : رابعاً. بيني شده که با يکديگر مغايرت دارند او حمايت قضايي پيش

  کليه قوانين و مقررات عام و خاص مغاير آن لغو شده است، قانون صدرالذکر، صراحتا١٢٧ًماده 
 قانون مذکور به دليل آنچه که ذکر شد، حکم ماده واحده قانون حمايت ٨٨لذا حکم ماده 

نامه اجرايي آن را براي مشموالن قانون مديريت   و آيين١٣٧٦قضايي مصوب سال 
 قانون حمايت قضايي در خدمات کشوري لغو کرده است ولي حکم مذکور در ماده واحده

 قانون مديريت خدمات کشوري که مشمول قانون ١١٧هاي اجرايي موضوع ماده  دستگاه
مذکور نيستند، حاکم خواهد بود و قانون اصالح قانون حمايت قضايي از کارکنان دولت و 

 که توسعه دامنه شمول قانون به مؤسسه ٢٦/١/١٣٨٨پرسنل نيروهاي مسلح مصوب 
ي را تجويز کرده است، داللت بر احياء قانون حمايت قضايي از کارکنان عمومي غيردولت

 نسبت به مشموالن قانون خدمات ١٣٧٦دولت و پرسنل نيروهاي مسلح مصوب سال 
کشوري را ندارد تا دليل بر عدول از احکام قانون مديريت خدمات کشوري در زمينه 

.  مذکور را داشته باشد قانون٦٨هاي موضوع ماده  اصل حمايت قضايي و پرداختي
با توجه به مراتب فوق و با لحاظ وجود حکم خاص در قانون مديريت خدمات کشوري 

، الزام دستگاههاي اجرايي مشمول قانون مديريت ٦٨ و ٧٨، ٨٨ و ١٢٧ شرح مواد به
نامه اجرايي  العاده جذب کارشناسان حقوقي موضوع آيين خدمات کشوري به پرداخت فوق

 هيأت وزيران ١٣٧٩ضايي از کارکنان دولت و نيروهاي مسلح مصوب سال قانون حمايت ق
وجاهت قانوني ندارد و آراء صادر شده به غير وارد دانستن شکايت به شرح مندرج در 

 و ١٢ ماده ٢اين رأي به استناد بند . شود کار صحيح و موافق مقررات تشخيص مي گردش
 عدالت اداري براي شعب ديوان عدالت  قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان٨٩ماده 

  .اداري و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه الزم االتباع است
  رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري

 ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ
   روزنامه رسمي۱۲/۴/۱۳۹۳ ـ ۲۰۱۹۲نقل از شماره 

  ٨/٤/١٣٩٣                                                   هـ          ٥٠٦٣١ت /٣٦٩٤٩ره شما
  ربط وزیر امور خارجه  نامه درخصوص الحاق معاون ذي تصویب

  گذاري گواهی الکترونیکی به ترکیب اعضاي شوراي سیاست
  وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات

  جه ـ وزارت دادگستريوزارت امور اقتصادي و دارایی ـ وزارت امور خار
  جمهور ریزي و نظارت راهبردي رییس معاونت برنامه

 مورخ ٢٦٦٩٨٤٥/٧٣٢ به پيشنهاد شماره ٤/٤/١٣٩٣هيأت وزيران در جلسه 
 وزارت امور خارجه و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي ٢٩/٢/١٣٩٣

  :جمهوري اسالمي ايران تصويب كرد
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 گذاري گواهي ارجه به تركيب اعضاي شوراي سياستربط وزير امور خ معاون ذي
قانون تجارت الكترونيكي، ) ٣٢(نامه اجرايي ماده  آيين) ٢(الكترونيكي، موضوع ماده 

  .شود  اضافه مي٢١/٦/١٣٨٦هـ مورخ ٣١٨١٩ت/٩٨٩٨٦نامه شماره  موضوع تصويب
 جمهور ـ اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس

 ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ
   روزنامه رسمي۱۲/۴/۱۳۹۳ ـ ۲۰۱۹۲اره نقل از شم

  ٨/٤/١٣٩٣                                                   هـ          ٥٠٦٠٤ت /٣٦٩٤٣ره شما
  نامه راجع به معافیت سازمان بیمه سالمت ایران تصویب

  دریافتی و حق بیمه  از قانون مالیات بر ارزش افزوده در قبال وجوه
  گردد شدگان می ت درمانی بیمه که صرف خرید خدما

  وزارت امور اقتصادي و دارایی ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
 ٢٤/٢/١٣٩٣ مورخ ١٨٨٦٩/١٣٧٢٩ به پيشنهاد شماره ٤/٤/١٣٩٣هيأت وزيران در جلسه 

 جمهور و به  استناد اصل يكصد و سي و چهارم قانون اساسي معاونت حقوقي رئيس
  :ويب كردجمهوري اسالمي ايران تص

با توجه به اينكه وجوه منظور شده در بودجه كل كشور براي سازمان بيمه سالمت 
گردد،  ايران و نيز حق بيمه دريافتي آن سازمان، صرف خريد خدمات درماني بيمه شدگان مي

قانون ) ١٢ (ماده) ٩(هاي دريافتي سازمان ياد شده از مصاديق بند  وجوه مذكور و حق بيمه
  .گردد ـ محسوب مي١٣٨٧زش افزوده ـ مصوب ماليات بر ار

  جمهور ـ اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس
 ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ

   روزنامه رسمي۱۲/۴/۱۳۹۳ ـ ۲۰۱۹۲نقل از شماره 
  ٩/٤/١٣٩٣                                                   هـ          ٥٠٦٩٠ت /٣٧٤٦٠ره شما

  نون امور گمرکینامه اجرایی قا اصالح آیین
  وزارت امور اقتصادي و دارایی ـ گمرك جمهوري اسالمی ایران

 به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و ٤/٤/١٣٩٣هيأت وزيـران در جلسه 
  :ـ تصويب كرد١٣٩٠قانون امور گمركي ـ مصوب ) ١٦٤( استناد ماده به

هـ ٤٧٧٧٥ت/٢٦٢٧٥٨مارهنامه ش نامه اجرايي قانون امور گمركي، موضوع تصويب آيين
  :شود  به شرح زير اصالح مي٢٩/١٢/١٣٩١مورخ 
در ارتباط با موضوع «به عبارت » اشخاص تحت حسابرسي«، عبارت )٢٠٣(ـ در ماده ١
  .شود اصالح مي» رسيدگي
  .شود حذف مي) ٢٠٥(ـ ماده ٢
  :شود آن به شرح زير اصالح مي) ١(و تبصره ) ٢٢٠(ـ ماده ٣
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ع صدور قبوض سپرده موظف است علت اخذ سپرده و مدت گمرك در موقـ 220ماده
قانون ) ٤١(هاي موضوع ماده  تسويه آن را در متن قبض تصريح و وجه سپرده را به حساب

در موارد ارجاع پرونده به گمرك ايران يا . ـ واريز كند١٣٦٦محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 
  .رف گمرك ايران خواهد بودها، واريز سپرده موكول به ابالغ نتيجه از ط كميسيون

 چنانچه معلوم شود تمام يا مبلغي از وجه سپرده، اضافه دريافت شده است،ـ 1تبصره
برگه قبض سپرده . با رعايت مقررات مربوط به اضافه دريافتي، قابل استرداد خواهدبود

  . طرف گمرك ايران تهيه خواهد شداز
  جمهور ـ اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس

 ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ
   روزنامه رسمي۱۲/۴/۱۳۹۳ ـ ۲۰۱۹۲نقل از شماره 

  ١/٤/١٣٩٣                                                                         ٣٠٠/١٥٦١١رهشما
 مصوبه شوراي عالی شهرسازي و معماري ایران در خصوص

  طرح جامعـ  تفصیلی شهر خانوك
  ريزي و توسعه استان كرمان  برنامهاستاندار محترم و رئيس شوراي

قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و ) ٤(ماده ) ٥(در اجراي بند 
اي،  نامه نحوه بررسي و تصويب طرحهاي توسعه و عمران محلي، ناحيه آيين) ٤٢(ماده 
 هيأت ١٢/١٠/١٣٧٨اي و ملي و مقررات شهرسازي و معماري كشور، مصوب  منطقه
رساند، شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه   وزيران، به استحضار ميمحترم
) ٣ (از ماده) ٢( طرح جامع ـ تفصيلي شهر خانوك را كه در اجراي بند ٧/١١/١٣٩٢مورخ 

نام وزارت آباداني و مسكن به مسكن و شهرسازي و تعيين وظايف آن، توسط  قانون تغيير
ريزي و توسعه استان كرمان   در شوراي برنامه٢٠/٨/١٣٩١خ اين وزارتخانه تهيه و در تاري

  :به تصويب رسيده بود را مورد بررسي نهايي قرار داد و ضمن تصويب طرح مقرر نمود
 اصالح و افق طرح جامع با حفظ ١٣٩٠ـ پايه جمعيتي براساس سرشماري سال ١

  . افزايش يابد١٤٠٧جمعيت پيشنهادي به سال 
ي   غربي شهر از محدوده شهر خارج و خط حريم بر لبهـ اراضي مرغداري جنوب٢

بيني در اين بخش در  هاي خدماتي پيش معابر پيشنهادي مجاور منطبق شود و كاربري
ورودي شهر با طرح موضعي متناسب تهيه و با . داخل بافت و محدوده نهائي تأمين گردد

به اعالم شهرداري، كاربري سبز حفظ شود و در بخش جنوب شرقي نيز از آنجا كه بنا 
شوراي اسالمي شهر و مديريت شهرسازي و معماري استان اراضي براي تخصيص 

 خانواده شهدا در نظر گرفته شده و بر حوزه آبخوان قرار گرفته در مكان مناسب ديگري به
 داخل محدوده شهر مكانيابي شود، بنابراين خط محدوده در بخش جنوب و جنوب شرقيدر 

  .گردد ادي قبلي منطبق ميبر محدوده طرح ه
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گردد و  ـ در ضوابط و مقررات بخش شمالي شهر بر رعايت حريم گسل تأكيد مي٣
هرگونه ساخت و ساز در بخش شمالي ممنوع و اولويت بر انتقال جمعيت به بخش جنوبي 
بوده و پس از انتقال جمعيت امكان تهيه طرح موضوعي و موضعي براي اين بخش در 

  .اي متناسب خواهد بوده حريم با كاربري
  مصوبه ضوابط جلوگيري از افزايش محدوده٨بندي حريم مطابق بند  ـ نقشه منطقه٤

 مصوبه تفويض اختيار شوراي عالي شهرسازي و ٧ و بند ١٠/٨/١٣٧٨شهرها مصوب مورخ 
معماري ايران در خصوص بررسي و تصويب طرحهاي جامع شهرهاي زير صدهزار نفر 

 شوراي عالي شهرسازي و ١٥/٥/١٣٨٦ي و توسعه استان مصوب ريز  شوراي برنامهبه
 شوراي عالي شهرسازي و معماري در ١٠/٣/١٣٨٩معماري و با رعايت مصوبه مورخ 

هاي شهر و تعيين سرانه آن منطبق بر  خصوص طرح تدقيق تعاريف و مفاهيم كاربري
  .جداول و ضوابط و مقررات پيشنهادي طرح جامع تهيه و ارائه گردد

ابق اين مصوبه آن دسته از اراضي كه در خارج از محدوده و درون حريم شهر مط
هاي ساختماني  ناشي از تغيير كاربري و پروانه(قرار دارند در صورت ايجاد حقوق مكتسبه 

تا زمان تصويب طرح در شوراي عالي ) صادره داراي مجوزهاي قانوني از مراجع ذيصالح استاني
  .گردد در حريم شهر تثبيت و ابقاء مي) كاربري(با همان عملكرد شهرسازي و معماري ايران، 

) ١٤٠٠(بيني شده براي شهر تا پايان دوره طرح  اين طرح براساس جمعيت پيش
هاي موردنياز   هكتار شامل كاربري٨/٢٦٦اي به وسعت   نفر در محدوده٥٩٠٤معادل 

 ٩٧٤حريمي به مساحت و )  نفر در هكتار٢٢با تراكم ناخالص پيشنهادي (ساكنان شهر 
  .ريزي و توسعه استان رسيده بود هكتار تهيه و به تصويب شوراي برنامه

داند از مشاركت مؤثر و ثمربخش كارگروه تخصصي امور زيربنائي و  ضروري مي
ريزي و توسعه آن استان به رياست جنابعالي در فرآيند  شهرسازي و شوراي برنامه

 نموده و اميد است كه با اجراي دقيق طرح بررسي و تصويب طرح مذكور قدرداني
ربط در توسعه و عمران  هاي ذي االجراي ياد شده توسط شهرداري و ساير دستگاه الزم

شهر، زمينه توسعه كالبدي موزون شهر و همچنين توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي 
 آن و مآالً آسايش و رفاه و سالمت محيط زيست شهروندان محترم شهر خانوك

  . پيش فراهم گردد ازبيش
 خواهشمند است دستور فرماييد مراتب به طرق مقتضي به اطالع شوراي محترم

  .ربط رسانيده شود اسالمي شهر و شهردار محترم مربوطه و ساير مراجع ذي
نامه نحوه   آئين٤٢همچنين دستور فرمائيد اسناد و مدارك طرح در اجراي ماده 

 هيأت محترم وزيران، پس از اعمال ١٢/١٠/١٣٧٨بررسي و تصويب طرحها مصوب 
تهيه و ارسال نمايند تا جهت اجراء )  روز٤٥حداكثر (الذكر، در موعد مقرر  موارد فوق
  .ابالغ گردد

ـ    پيروز حناچيمعاون معماري و شهرسازي و دبير شوراي عالي معماري و شهرسازي 



 

 ـ ۴۶۸ ـ 

   روزنامه رسمي۱۲/۴/۱۳۹۳ ـ ۲۰۱۹۲نقل از شماره 
  ١/٤/١٣٩٣                                                                         ٣٠٠/١٥٦٣١رهشما

  مصوبه شوراي عالی شهرسازي و معماري ایران 
  در خصوص طرح جامعـ  تفصیلی شهر کیاشهر

  ريزي و توسعه استان گيالن استاندار محترم و رئيس شوراي برنامه
تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و قانون ) ٤(ماده ) ٥(در اجراي بند 

اي،  نامه نحوه بررسي و تصويب طرحهاي توسعه و عمران محلي، ناحيه آيين) ٤٢(ماده 
 هيأت ١٢/١٠/١٣٧٨اي و ملي و مقررات شهرسازي و معماري كشور، مصوب  منطقه

ر رساند، شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران د محترم وزيران، به استحضار مي
) ٢( طرح جامع ـ تفصيلي شهر كياشهر را كه در اجراي بند ١٩/٣/١٣٩٣جلسه مورخ 

نام وزارت آباداني و مسكن به مسكن و شهرسازي و تعيين  قانون تغيير) ٣(از ماده 
ريزي و   در شوراي برنامه٥/٥/١٣٩١وظايف آن، توسط اين وزارتخانه تهيه و در تاريخ 

 ده بود را مورد بررسي نهايي قرار داد و ضمن تصويبتوسعه استان گيالن به تصويب رسي
  :طرح مقرر نمود

ـ با توجه به اظهارات مديريت شهري مبني بر تعهدات ايجاد شده و واگذاري ١
 هكتاري پيشنهادي ٤٤صورت گرفته و تبعات اجتماعي ناشي از آن، مقرر شد اراضي 

 د و به همين ميزان از اراضي هكتاري كالنشهرها در محدوده شهر قرار گير٩٠ و شهرداري
  .كشاورزي داخل محدوده شهر خارج گردد

ـ اراضي جنگلي در شمال شرقي شهر از محدوده شهر خارج شود همچنين خط ٢
محدوده در ضلع جنوبي بر لبه شمالي كانال منطبق گردد و اراضي حدفاصل بافت موجود 

  . گرددو كانال در ضوابط و مقررات طرح به عنوان اساس طرح منظور
همچنين )  اثر١١٣شامل (ـ كليه آثار تاريخي ثبت شده از جمله مجموعه شيالت ٣

هاي پيشنهادي با  بايست در نقشه كاربري پل چوبي نزديك ساحل و حمام قديمي مي
كاربري تاريخي مشخص و در بخش ضوابط و مقررات طرح با رعايت قوانين و ضوابط 

  .ن اساس طرح منظور گرددسازمان ميراث فرهنگي و گردشگري بعنوا
 كه در سنوات گذشته توسط) كوي امام خميني(ـ اراضي واقع در شهرك سپيدكنار ٤

 سازمان مسكن و شهرسازي وقت و راه و شهرسازي واگذار گرديده، از كاربري ذخيره مسكوني
به كاربري مسكوني اصالح و ساير قطعات واقع در شهرك مذكور به خدمات موردنياز 

  .ه و ناحيه تغيير يابد حد محلدر
 هاي هاي پيشنهادي مطابق طرح تدقيق تعاريف و مفاهيم كاربري  ـ عناوين كاربري٥

 شوراي عالي شهرسازي و معماري اصالح ١٠/٣/١٣٨٩شهري و تعيين سرانه آنها مصوب 
  .و ارائه گردد



 

 ـ ۴۶۹ ـ 

  اصالح و افق طرح با حفظ جمعيت١٣٩٠ ـ پايه جمعيتي براساس سرشماري سال ٦
  . افزايش يابد١٤٠٨به سال )  نفر٢٣٠٠٠(هادي پيشن

نامه طراحي راههاي  ـ نقشه سلسله مراتب شبكه معابر پيشنهادي مطابق آيين٧
 شوراي عالي شهرسازي و معماري تهيه و ارائه گردد ٧/٩/١٣٧٣ ايران، مصوبه مورخ شهري

همچنين  هاي پيشنهادي حذف شود و شبكه معابر خارج از محدوده شهر در نقشه كاربري
 استاندارد كمربندي شمالي شهر به دليل عدم توجيه فني و عبور از اراضي كشاورزي مطابق

  .مجدداً ساماندهي گردد
 ـ اساس طرح جامع مطابق دستورالعمل تشخيص اساس طرح جامع شهر مصوب ٨

هاي اساسي براساس   شوراي عالي شهرسازي و معماري و آستانه مغايرت٢٣/١٢/١٣٦٣
 نامه نحوه بررسي و تصويب طرحهاي توسعه و عمران محلي،  آيين٤٤يل ماده تبصره يك ذ

 ١٢/١٠/١٣٧٨اي و ملي و مقررات شهرسازي و معماري كشور مصوب  اي، منطقه ناحيه
  .هيأت محترم وزيران تهيه و ارائه گردد

  مصوبه ضوابط جلوگيري از افزايش محدوده٨بندي حريم مطابق بند  ـ نقشه منطقه٩
 مصوبه تفويض اختيار شوراي عالي شهرسازي و ٧ و بند ١٠/٨/١٣٧٨صوب مورخ شهرها م

معماري ايران در خصوص بررسي و تصويب طرحهاي جامع شهرهاي زير صدهزار نفر 
 معماري  شوراي عالي شهرسازي و١٥/٥/١٣٨٦ريزي و توسعه استان مصوب  به شوراي برنامه

 شهرسازي و معماري در خصوص طرح  شوراي عالي١٠/٣/١٣٨٩و با رعايت مصوبه مورخ 
هاي شهر و تعيين سرانه آن منطبق بر جداول و ضوابط و  تدقيق تعاريف و مفاهيم كاربري

هاي  همچنين با توجه به قابليت و جاذبه. مقررات پيشنهادي طرح جامع تهيه و ارائه گردد
عاليت گردشگري شهر در ضوابط و مقررات حريم در اراضي مرتعي شمال غربي حريم ف

گردشگري با رعايت مقررات سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري به عنوان 
  .فعاليت مجاز درج شود

بندي تراكم ساختماني و جدول ضوابط و مقررات ساختماني شامل  ـ نقشه پهنه١٠
تعداد طبقات، سطح اشغال، تراكم ساختماني و ساير مشخصات، با رعايت مصوبات شوراي 

 پذيري پيشنهادي و ديد و منظر و ساير اصول شهرسازي ارائه گردد ا توجه به جمعيتو بعالي 
  .و در جلسه ابالغ طرح با حضور اعضاي منتخب كميته فني مجدداً بررسي شود

ـ مطابق اين مصوبه آن دسته از اراضي كه در خارج از محدوده و درون حريم ١١
هاي  اشي از تغيير كاربري و پروانهن(شهر قرار دارند در صورت ايجاد حقوق مكتسبه 

تا زمان تصويب طرح ) ساختماني صادره داراي مجوزهاي قانوني از مراجع ذيصالح استاني
در حريم شهر ) كاربري(در شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران، با همان عملكرد 

  .گردد تثبيت و ابقاء مي
) ١٤٠٥(يان دوره طرح بيني شده براي شهر تا پا اين طرح براساس جمعيت پيش

هاي موردنياز   هكتار شامل كاربري١١٥٠اي به وسعت   نفر در محدوده٢٣٢٩٧معادل 



 

 ـ ۴۷۰ ـ 

و حريمي به مساحت )  نفر در هكتار٦٤/٢٠با تراكم ناخالص پيشنهادي (ساكنان شهر 
  .ريزي و توسعه استان رسيده بود  هكتار تهيه و به تصويب شوراي برنامه٢٦٧٠

اركت مؤثر و ثمربخش كارگروه تخصصي امور زيربنائي و داند از مش ضروري مي
ريزي و توسعه آن استان به رياست جنابعالي در فرآيند  شهرسازي و شوراي برنامه

بررسي و تصويب طرح مذكور قدرداني نموده و اميد است كه با اجراي دقيق طرح 
سعه و عمران ربط در تو هاي ذي االجراي ياد شده توسط شهرداري و ساير دستگاه الزم

شهر، زمينه توسعه كالبدي موزون شهر و همچنين توسعه اقتصادي، اجتماعي و 
آن و مآالً آسايش و رفاه و سالمت محيط زيست شهروندان محترم شهر كياشهر فرهنگي 

  .بيش از پيش فراهم گردد
 خواهشمند است دستور فرماييد مراتب به طرق مقتضي به اطالع شوراي محترم

  .ربط رسانيده شود و شهردار محترم مربوطه و ساير مراجع ذياسالمي شهر 
نامه نحوه   آئين٤٢همچنين دستور فرمائيد اسناد و مدارك طرح در اجراي ماده 

 هيأت محترم وزيران، پس از اعمال موارد ١٢/١٠/١٣٧٨بررسي و تصويب طرحها مصوب 
  .ند تا جهت اجراء ابالغ گرددتهيه و ارسال نماي)  روز٤٥حداكثر (الذكر، در موعد مقرر  فوق

ـ    پيروز حناچيمعاون معماري و شهرسازي و دبير شوراي عالي معماري و شهرسازي 
 ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ

   روزنامه رسمي۱۲/۴/۱۳۹۳ ـ ۲۰۱۹۲نقل از شماره 
  ١/٤/١٣٩٣                                                                         ٣٠٠/١٥٦٣٦رهشما

  مصوبه شوراي عالی شهرسازي و معماري ایران 
  آباد در خصوص طرح جامعـ  تفصیلی شهر بلبان

  ريزي و توسعه استان كردستان استاندار محترم و رئيس شوراي برنامه
قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و ) ٤(ماده ) ٥(در اجراي بند 

اي،  صويب طرحهاي توسعه و عمران محلي، ناحيهنامه نحوه بررسي و ت آيين) ٤٢(ماده 
 هيأت محترم ١٢/١٠/١٣٧٨اي و ملي و مقررات شهرسازي و معماري كشور، مصوب  منطقه

رساند، شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ  وزيران، به استحضار مي
قانون ) ٣(از ماده ) ٢(آباد را كه در اجراي بند   طرح جامع ـ تفصيلي شهر بلبان١٩/٣/١٣٩٣

تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به مسكن و شهرسازي و تعيين وظايف آن، توسط اين 
ريزي و توسعه استان كردستان   در شوراي برنامه١/٨/١٣٩٢وزارتخانه تهيه و در تاريخ 

  : تصويب رسيده بود را مورد بررسي نهايي قرار داد و ضمن تصويب طرح مقرر نمودبه
 ١٣٩٠ گرديد اطالعات جمعيت شهر بر مبناي اطالعات پايه سال ـ مقرر١

 ١٤٠٨اصالح و افق طرح با حفظ سقف جمعيت شهر به سال ) ١٣٩٠سرشماري سال (
  .افزايش يابد



 

 ـ ۴۷۱ ـ 

هاي پيشنهادي مطابق طرح تدقيق تعاريف و مفاهيم كاربريهاي  ـ عناوين كاربري٢
لي شهرسازي و معماري اصالح  شوراي عا١٠/٣/١٣٨٩شهري و تعيين سرانه آنها مصوب 

  .و ارائه گردد
ها بسيار زياد آن مورد  با توجه به سرانه) تجاري ـ خدماتي(ـ كاربري با عنوان ٣

  .بازنگري قرار گيرد و اصالح گردد
 ـ رينگ غربي شهر با توجه به عبور از اراضي و عدم نياز شهر حذف و خط محدوده٤

) بغير از زراعي و باغات(كاربريهاي پيشنهادي  خروج اراضي كشاورزي و باغات بر حد با
  .منطبق گردد

از محدوده شهر خارج و در ) موچش ـ دهگالن( ـ حريم سبز معبر شرقي شهر ٥
  .بندي حريم تثبيت گردد نقشه منطقه

هاي شهر اجراي كندرو براي   ـ با عنايت به نقش محور شرقي در سلسله مراتب راه٦
  .باشد اين محور مورد تأكيد مي

محدوده بافت (ـ مقرر گرديد آستانه مغايرتهاي اساسي مورد بازنگري قرار گيرد ٧
  )فرسوده ـ شبكه معابر و تراكم جمعيت

هاي تراكم ساختماني ـ   ـ مقرر گرديد ضوابط و مقررات طرح با تدقيق پهنه٨
هاي تشويقي براي احياي   مترمربع و رعايت سياست٢٠٠افزايش نصاب تفكيك به حداقل 

هاي فرسوده مورد بازنگري قرار گيرد و پس از كنترل دبيرخانه شوراي عالي  فتبا
الزم به ذكر است رعايت تناسب ارتفاع و عرض معبر در تهيه ضوابط مذكور . گردد  ابالغ

  .مورد توجه قرار گيرد
 مطابق اين مصوبه آن دسته از اراضي كه در خارج از محدوده و درون حريم شهر قرار دارند

هاي ساختماني صادره داراي  ناشي از تغيير كاربري و پروانه(ورت ايجاد حقوق مكتسبه در ص
تا زمان تصويب طرح در شوراي عالي شهرسازي ) مجوزهاي قانوني از مراجع ذيصالح استاني

  .گردد در حريم شهر تثبيت و ابقاء مي) كاربري(و معماري ايران، با همان عملكرد 
) ١٤٠٥(بيني شده براي شهر تا پايان دوره طرح  اين طرح براساس جمعيت پيش

 هكتار شامل كاربريهاي موردنياز ساكنان ٦/٨٤اي به وسعت   نفر در محدوده٤٣٧١معادل 
 ٤٦/٤١٩و حريمي به مساحت )  نفر در هكتار٨/٨٤با تراكم ناخالص پيشنهادي (شهر 

  .ودريزي و توسعه استان رسيده ب هكتار تهيه و به تصويب شوراي برنامه
داند از مشاركت مؤثر و ثمربخش كارگروه تخصصي امور زيربنائي و  ضروري مي

ريزي و توسعه آن استان به رياست جنابعالي در فرايند  شهرسازي و شوراي برنامه
بررسي و تصويب طرح مذكور قدرداني نموده و اميد است كه با اجراي دقيق طرح 

ربط در توسعه و عمران  هاي ذي ستگاهاالجراي يادشده توسط شهرداري و ساير د الزم
 شهر، زمينه توسعه كالبدي موزون شهر و همچنين توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي
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آباد  آن و مآالً آسايش و رفاه و سالمت محيط زيست شهروندان محترم شهر بلبان
  .بيش از پيش فراهم گردد

ع شوراي محترم خواهشمند است دستور فرماييد مراتب به طرق مقتضي به اطال
  .ربط رسانيده شود اسالمي شهر و شهردار محترم مربوطه و ساير مراجع ذي

نامه نحوه   آيين٤٢همچنين دستور فرمائيد اسناد و مدارك طرح در اجراي ماده 
 هيأت محترم وزيران، پس از اعمال موارد ١٢/١٠/١٣٧٨بررسي و تصويب طرحها مصوب 

  .تهيه و ارسال نمايند تا جهت اجراء ابالغ گردد)  روز٤٥ حداكثر(الذكر، در موعد مقرر  فوق
ـ پيروز حناچي   معاون معماري و شهرسازي و دبير شوراي عالي معماري و شهرسازي 

 ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ
   روزنامه رسمي۱۵/۴/۱۳۹۳ ـ ۲۰۱۹۴نقل از شماره 

  ٣/٤/١٣٩٣                                                                         ٢١٦٨٠/٣٨٢رهشما
  االسالم والمسلمين جناب آقاي دكتر حسن روحاني حجت

  رياست محترم جمهوري اسالمي ايران
 در اجراي اصل يكصد و ٩/٧/١٣٩٢ مورخ ١٢٤٤٣٦/٤٩٣٦٢عطف به نامه شماره 

قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران قانون موافقتنامه تشويق و ) ١٢٣(بيست و سوم 
 گذاري بين دولت جمهوري اسالمي ايران و دولت جمهوري بروندي تقابل از سرمايهمحمايت 

كه با عنوان اليحه به مجلس شوراي اسالمي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني 
  .گردد  و تأييد شوراي محترم نگهبان، به پيوست ابالغ مي١٨/٣/١٣٩٣روز يكشنبه مورخ 

  ي الريجانيرئيس مجلس شوراي اسالمي ـ عل
  

  ١١/٤/١٣٩٣                                                                              ٣٥٤٩٢رهشما
  وزارت امور اقتصادي و دارایی

قانون «در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران 
بين دولت جمهوري اسالمي ايران و گذاري  موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه

كه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ هجدهم خرداد ماه يكهزار » دولت جمهوري بروندي
 شوراي  به تأييد٢٨/٣/١٣٩٣و سيصد و نود و سه مجلس شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ 

 مجلس شوراي اسالمي ٣/٤/١٣٩٣ مورخ ٢١٦٨٠/٣٨٢نگهبان رسيده و طي نامه شماره 
  .گردد اصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابالغ ميو

با توجه به اصل يكصد و بيست و پنجم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران اجراي 
موافقتنامه ) ١٥(مفاد موافقتنامه منوط به انجام تشريفات امضاء و ترتيبات منـدرج در ماده 

  .باشد مي
  جمهور ـ حسن روحاني رئيس
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  گذاري ه تشویق و حمایت متقابل از سرمایهقانون موافقتنام
  بین دولت جمهوري اسالمی ایران و دولت جمهوري بروندي

 گذاري بين دولت  موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايهماده واحده ـ
جمهوري اسالمي ايران و دولت جمهوري بروندي مشتمل بر يك مقدمه و شانزده ماده 

  .شود زه مبادله اسناد داده مي شرح پيوست تصويب و اجابه
قانون اساسي جمهوري اسالمي ) ١٣٩( رعايت اصل يكصد و سي و نهم تبصره ـ

  .اين موافقتنامه الزامي است) ١٤(و ) ١٣(ايران در اجراي مواد 
  

   الرحمن الرحيم اهللابسم 
  

  گذاري موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه
   و دولت جمهوري برونديبین دولت جمهوري اسالمی ایران

  مقدمه
 »طرفهاي متعاهد« كه از اين پس جمهوري برونديدولت  دولت جمهوري اسالمي ايران و

همكاريهاي با عالقمندي به تحكيم د؛ ناميده مي شون» طرف متعاهد«و بطور جداگانه 
  اقتصادي و امكاناتگيري منابعبا هدف بكار؛ دو دولت مين منافع هرأاقتصادي در جهت ت

گذاريهاي  گذاري و نيز ايجاد و حفظ شرايط مساعد براي سرمايه بالقوه خود در امر سرمايه
 گذاريهاي و با تأييد لزوم تشويق و حمايت از سرمايه؛ طرفهاي متعاهد در قلمرو يكديگراتباع 

  :اتباع طرفهاي متعاهد در قلمرو يكديگر، به شرح زير توافق نمودند
  ـ تعاریف1ماده

  :موافقتنامه معاني اصطالحات بكار رفته به شرح زير خواهد بوداز نظر اين 
 عبارت از هر نوع مال يا دارايي از جمله موارد زير است »گذاري سرمايه«اصطالح ـ ١

گذاران يكي از طرفهاي متعاهد در قلمرو و طبق قوانين و مقررات طرف  كه توسط سرمايه
  :بكار گرفته شود) شود پذير خوانده مي كه از اين پس طرف متعاهد سرمايه(متعاهد ديگر 

  اموال منقول و غير منقول و حقوق مربوط به آنها) الف
  سهام يا هر نوع مشاركت در شركتها) ب
  پول و يا هرگونه مطالبات قابل وصول) پ
 ،حق اختراع با مدت محدودحقوق مالكيت معنوي و صنعتي از قبيل حق اختراع، ) ت

   عالئم و اسامي تجاري، دانش فني و حسن شهرت تجاريهاي صنعتي،طرحها يا نمونه
  برداري از منابع طبيعي حق اكتشاف، استخراج يا بهره) ث
  عبارت از اشخاص زير است كه در چهارچوب اين»گذاران سرمايه«ـ اصطالح ٢

  : گذاري كنند موافقتنامه در قلمرو طرف متعاهد ديگر سرمايه
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 ن هر يك از طرفهاي متعاهد اتباع آن طرفاشخاص حقيقي كه به موجب قواني) الف
  .پذير را دارا نباشند متعاهد بشمار آيند و تابعيت طرف متعاهد سرمايه

اشخاص حقوقي هر يك از طرفهاي متعاهد كه به موجب قوانين همان طرف ) ب
تأسيس شده و مركز اداره يا مركز اصلي فعاليتهاي آنها در قلمرو طرف متعاهد مزبور متعاهد 

  .ر داشته باشدقرا
گذاري  به معني وجوهي است كه بطور قانوني از سرمايه» عوايد «ـ اصطالح٣
  االمتياز  گذاري، سود سهام، كارمزد و حق  شده باشد از جمله سود حاصل از سرمايهحاصل
  به معني مناطقي است كه حسب مورد تحت حاكميت يا صالحيت»قلمرو«ـ اصطالح ٤

  . شود آنها نيز ميبه دارد و شامل مناطق دريايي مربوط  اريك از طرفهاي متعاهد قر هر
  گذاري  ـ تشویق سرمایه2ماده 
گذاري در قلمرو طرف متعاهد  ـ هر يك از طرفهاي متعاهد اتباع خود را به سرمايه١

  .ديگر تشويق خواهد كرد
 ـ هر يك از طرفهاي متعاهد در حدود قوانين و مقررات خود زمينه مناسب را جهت٢
  .گذاري اتباع طرف متعاهد ديگر در قلمرو خود فراهم خواهد آورد  سرمايهجلب

  گذاري  پذیرش سرمایه ـ3ماده
 ـ هر يك از طرفهاي متعاهد با رعايت قوانين و مقررات خود نسبت به پذيرش١
  . گذاري اشخاص حقيقي و حقوقي طرف متعاهد ديگر در قلمرو خود اقدام خواهد كرد سرمايه
گذاري، كليه مجوزهايي  رفهاي متعاهد پس از پذيرش سرمايهـ هر يك از ط٢

ت ـزبور الزم اسـگذاري م رمايهـت تحقق سـ جهخود رراتـق قوانين و مقـرا كه طب
  .  خواهد كردءاعطا

  گذاري  ـ حمایت از سرمایه4ماده
 گذاريهاي اشخاص حقيقي و حقوقي هر يك از طرفهاي متعاهد در قلمرو طرف سرمايه

 اي كه از رفتار منصفانه پذير و ر از حمايت كامل قانوني طرف متعاهد سرمايهديگ متعاهد
كشور ثالث در شرايط  گذاران هر گذاران خود يا سرمايه رفتار اعمال شده نسبت به سرمايه

  . مشابه نامساعدتر نباشد، برخوردار خواهد بود
   ـ شرایط مساعدتر 5ماده

ه، شرايط مساعدتري كه ميان هر يك قطع نظر از شروط مقرر در اين موافقتنام
  گيرد،گذار طرف متعاهد ديگر مورد توافق قرار گرفته يا قرار از طرفهاي متعاهد و يك سرمايه

  . قابل اعمال خواهد بود
  ـ مصادره و جبران خسارت  6ماده
گذاريهاي اشخاص حقيقي و حقوقي هر يك از طرفهاي متعاهد توسط  ـ سرمايه١

ي، مصادره و سلب مالكيت نخواهد شد و يا تحت تدابير مشابه طرف متعاهد ديگر مل
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قرار نخواهد گرفت، مگر آنكه اقدامات مزبور براي اهداف عمومي، به موجب فرايند قانوني 
  . غرامت انجام پذيردو كافي ثر ؤم آميز و در مقابل پرداخت سريع،  روش غيرتبعيضبه

گذاري بالفاصله قبل از  مايهـ ميزان جبران خسارت بايد معادل ارزش روز سر٢
  .، مصادره، سلب مالكيت يا آگاهي از آنها باشد شدنملي

  ها ـ زیان7ماده
 هاي آنها به علت مخاصمه گذاري گذاران هر يك از طرفهاي متعاهد كه سرمايه سرمايه

 مسلحانه، انقالب، يا حالت اضطراري مشابه در قلمرو طرف متعاهد ديگر دچار خسارت شود،
گذاران  گذاران خود يا سرمايه اري كه نسبت به رفتار طرف متعاهد مزبور با سرمايهاز رفت

  .هر كشور ثالث نامساعدتر نباشد، برخوردار خواهند بود
   ـ بازگشت و انتقال سرمایه8ماده
ـ هر يك از طرفهاي متعاهد طبق قوانين و مقررات خود و با حسن نيت اجـازه ١
گذاري موضوع اين موافقتنامه انتقاالت زير بصورت آزاد و  سرمايه مورد كه در داد خواهد
  : خير به خارج از قلمرو آن انجام شودأبدون ت

  الف ـ عوايد
  گذاري سرمايه يا تصفيه تمام يا قسمتي از ب ـ مبالغ حاصل از فروش و

  آوريفن به قراردادهاي انتقال  مربوطهاي الزحمه و حق االمتيازها ـ حق پ
   اين موافقتنامه)٧( و يا )٦(ت شده به موجب مواد ـ مبالغ پرداخ ت
 گذاري، مشروط بر آنكه از محل عملكرد ـ اقساط وامهاي مربوط به سرمايه ث
  . پرداخت شودگذاري سرمايه

كه پروانه كار  گذار دستمزدهاي دريافتي توسط كاركنان سرمايه ج ـ حقوق ماهيانه و
  .پذير را دارا باشند عاهد سرمايهگذاري در قلمرو طرف مت مرتبط با آن سرمايه

  )١٣(چ ـ وجوه پرداختي ناشي از تصميم مرجع مذكور در ماده 
ـ انتقاالت فوق بايد به ارز قابل تبديل و به نرخ جاري بر اساس مقررات ارزي زمان ٢

  . انتقال انجام پذيرد
ت توانند در خصوص چگونگي بازگش پذير مي گذار و طرف متعاهد سرمايه ـ سرمايه٣

  .و يا انتقال موضوع اين ماده به نحو ديگري توافق كنند
  ـ جانشینی 9ماده

هر گاه يكي از طرفهاي متعاهد يا مؤسسه تعيين شده توسط آن در چهار چوب يك 
  به لحاظ پرداختي كه به موجب يك قرارداد بيمه يا تضمين خطرات غيرتجاريحقوقينظام 

  : گذار شود يهگذاري بعمل آورده جانشين سرما يك سرمايه
  .توسط طرف متعاهد ديگر معتبر شناخته خواهد شد جانشيني مزبور) الف
گذار استحقاق آن را داشته است،  نچه سرمايهآجانشين مستحق حقوقي بيش از ) ب

  .نخواهد بود
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  اين موافقتنامه١٣ پذير بر اساس ماده اختالفات ميان جانشين و طرف متعاهد سرمايه) پ
  . دحل و فصل خواهد ش

  ـ رعایت تعهدات 10ماده
گذاريهاي  هر يك از طرفهاي متعاهد رعايت تعهداتي را كه در ارتباط با سرمايه

  . نمايد  حقوقي طرف متعاهد ديگر تقبل نموده است، تضمين مييااشخاص حقيقي 
  ـ دامنه شمول موافقتنامه 11ماده

 به تصويب مرجعشود كه  هايي اعمال مي گذاري اين موافقتنامه در مورد سرمايه
  . پذير برسد صالحيتدار طرف متعاهد سرمايه

گذاري و كمكهاي  سازمان سرمايه «مرجع صالحيتدار جمهوري اسالمي ايران) الف
  . مرجع ديگري كه جايگزين آن شود است يا هر» اقتصادي و فني ايران

 است يا هر» گذاري آژانس تشويق سرمايه«بروندي مرجع صالحيتدار جمهوري ) ب
  . رجع ديگري كه جايگزين آن شودم

   ورود و اقامت کارکنانـ 12 ماده
يك طرف متعاهد، طبق قوانين حاكم خود در رابطه با ورود و اقامت اتباع خارجي، 
اجازه ورود و اقامت اشخاص حقيقي طرف متعاهد ديگر و ساير اشخاصي كه توسط 

 به فعاليتهاي مرتبط باگذاران طرف متعاهد ديگر در قلمرو آن جهت اشتغال  سرمايه
  .، خواهد داددشون گذاري گماشته يا بكار گرفته مي سرمايه

 گذار سرمایه و ـ حل و فصل اختالفات میان یک طرف متعاهد13ماده
  طرف متعاهد دیگر )انگذار سرمایه(

گذار طرف  پذير و يك يا چند سرمايه ـ چنانچه اختالفي ميان طرف متعاهد سرمايه١
گذار  پذير و سرمايه گذاري بروز كند، طرف متعاهد سرمايه اره يك سرمايهمتعاهد ديگر درب

مزبور در ابتدا تالش خواهند كرد كه اختالف را از طريق مذاكره و مشاوره ) گذاران سرمايه(
  . و بصورت دوستانه حل و فصل كنند

نند نتوا مزبور) گذاران سرمايه(گذار  پذير و سرمايه ـ چنانچه طرف متعاهد سرمايه٢
 تواند اختالف وافق برسند، هر يك از آنها ميـتاريخ ابالغ ادعا به ديگري به ت ش ماه ازـظرف ش

پذير مطرح يا ضمن رعايت قوانين و مقررات  هاي صالح طرف متعاهد سرمايهرا در دادگاه
  . زير ارجاع كند) ٥(مربوط خود به يك هيأت داوري سه نفره به شرح مندرج در بند 

پذير اقامـه شود،  هاي صالح طرف متعاهد سرمايهفي كه ابتدا در دادگاهـ هر اختال٣
تواند به داوري ارجاع شود،  تا زماني كه در دست رسيدگي است جز با توافق طرفها نمي

  . در صورتي كه منتهي به صدور حكم قطعي شود قابل ارجاع به داوري نخواهد بود و
از صالحيت دادگاههاي داخلي مستثني ـ هر اختالفي كه به داوري ارجاع شود، ٤
له حكم داوري  با اين وجود مفاد اين بند مانع از آن نخواهد بود كه محكوم. بود خواهد

  . براي اجراي آن به دادگاههاي داخلي مراجعه كند
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طرف متعاهد ديگر هر ) گذاران سرمايه(گذار  يا سرمايه پذير ـ طرف متعاهد سرمايه ٥
ارسال اطالعيه كتبي براي  الفي را به داوري ارجاع كنند، بايد ضمنكـدام كه بخواهند اخت

طرف ديگر بايد ظرف شصت روز از تاريخ  .ديگري داور منتخب خود را معرفي نمايند
دريافت اطالعيه مذكور نسبت به معرفي يك داور اقدام كند و داوران منتخب بايد ظرف 

چنانچه هر يك از طرفها ظرف . ين كنندتاريخ آخرين انتخاب، سرداور را تعي شصت روز از
مدت مقرر داور خود را تعيين نكند و يا داوران منتخــب ظرف مدت مذكور در مورد 

دبيركل ديوان دائمي داوري  از تواند يك از طرفها مي انتخاب سرداور به توافق نرسند هر
صورت سرداور  در هر. كه حسب مورد داور طرف ممتنع يا سرداور را تعيين نمايد بخواهد

   .اتباع كشوري انتخاب شود كه در زمان انتخاب با طرفهاي متعاهد روابط سياسي دارد از بايد
اند آئين و   ـ هيأت داوري با توجه به ساير مواردي كه طرفهاي متعاهد توافق نموده٦

  .محل داوري را تعيين خواهد نمود
  .باع خواهد بوداالت ـ تصميمات هيأت داوري براي طرفهاي متعاهد الزم٧

  ـ حل و فصل اختالفات بین طرفهاي متعاهد14ماده
مذاكره و  ابتدا از طريق  يا تفسير اين موافقتنامهءـ كليه اختالفات ناشي از اجرا١

در صورت عدم توافق، هر يك از طرفهاي متعاهد . بطور دوستانه حل و فصل خواهد شد
اي براي طرف  ضمن ارسال اطالعيهتواند با رعايت قوانين و مقررات مربوط خود،  مي

ت داوري سه نفره مركب از دو داور منتخب طرفهاي أمتعاهد ديگر، موضوع را به يك هي
  . متعاهد و يك سرداور ارجاع نمايد

تاريخ  از ظرف شصت روز طرفهاي متعاهد يك از به داوري، هر در صورت ارجاع امر
داوران منتخب طرفهاي متعاهد  و كند اقدام مي دريافت اطالعيه نسبت به معرفي يك داور

يك  چنانچه هر .كرد تعيين خواهند تاريخ آخرين انتخاب، سرداور را از ظرف شصت روز
يا داوران منتخب ظرف  و تعيين نكند را خود طرفهاي متعاهد ظرف مدت مقرر داور از

 تواند مي طرفهاي متعاهد يك از به توافق نرسند، هر مورد انتخاب سرداور در مدت مذكور
كه حسب مورد داور طرف ممتنع يا سرداور  المللي دادگستري بخواهد رئيس ديوان بين از

هر صورت تابعيت كشوري را دارا باشد كه در زمان انتخاب  در بايد سرداور. را تعيين نمايد
  . با طرفهاي متعاهد روابط سياسي دارد

 مللي دادگستري تعيين شودال توسط رئيس ديوان بين ـ در مواردي كه سرداور بايد٢
المللي دادگستري از انجام وظيفه معذور يا تبعه يكي از طرفهاي  چنانچه رئيس ديوان بين

متعاهد باشد، انتصاب توسط معاون رئيس انجام خواهد شد و چنانچه معاون رئيس نيز از 
 عضو طرفهاي متعاهد باشد اين انتصاب توسط انجام وظيفه مذكور معذور يا تبعه يكي از

  .ارشد ديوان كه تابعيت هيچيك از طرفهاي متعاهد را نداشته باشد انجام خواهد شد
اند آئين و  مواردي كه طرفهاي متعاهد توافق نموده ت داوري با توجه به سايرأـ هي٣

  .محل داوري را تعيين خواهد نمود
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  . االتباع است ـ تصميمات هيأت داوري براي طرفهاي متعاهد الزم٤
   اعتبار موافقتنامه ـ15 ماده

ـ اين موافقتنامه طبق قوانين و مقررات هر يك از طرفهاي متعاهد به تصويب ١
  . مراجع صالحيتدار آنها خواهد رسيد

ـ اين موافقتنامه سي روز پس از تاريخ ارائه آخرين اطالعيه هر يك از طرفهاي ٢
 قوانين و مقررات متعاهد به طرف متعاهد ديگر مبني بر اينكه اقدامات الزم را طبق

ت براي مدت ده سال ـتنامه بعمل آورده اسـدن اين موافقـش ءاالجرا خود درباره الزم
پس از مدت مزبور اين موافقتنامه همچنان معتبر . به موقع اجراء گذارده خواهد شد

فسخ آن را بطور كتبي به اطالع طرف خواهد ماند، مگر آنكه يكي از طرفهاي متعاهد 
 شده ماه پس از اعالم مزبور فسخ) ٦(برساند كه در اين صورت موافقتنامه متعاهد ديگر 

   .گردد تلقي مي
 گذاريهاي يا فسخ اين موافقتنامه، مفاد آن در مورد سرمايه پس از انقضاء مدت اعتبارـ ٣

  . مشمول اين موافقتنامه براي يك دوره اضافي ده ساله مجري خواهد بود
  ـ زبان و تعداد متون 16ماده

 ،فارسيدر دو نسخه به زبانهاي ، مشتمل بر يك مقدمه و شانزده ماده، اين موافقتنامه
.  تنظيم شده و همه متون از اعتبار يكسـان برخوردار خواهند بودانگـليسي فرانسوي و

  . باشد مالك مي انگليسي  صورت اختالف در متون، متندر
  

 ٢٠١٣ آوريل ١٠ مطابق با ١٣٩٢ فروردين ماه٢١ تاريخ تهران در اين موافقتنامه در
  . رسيد جمهوري بروندي و هاي جمهوري اسالمي ايرانبه امضاء نمايندگان دولت

  
  ز طرفا

  دولت جمهوري اسالمی ایران
  الدین حسینی سید شمس

  وزیر امور اقتصادي و دارایی

  از طرف
   جمهوري برونديدولت

  ویکتوریا ندیکومانا
  وزیر تجارت، صنعت، پست و گردشگري

  
: قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و يك تبصره منضم به متن موافقتنامه، شامل

مقدمه و شانزده ماده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ هجدهم خرداد ماه يكهزار و 
 به تأييد ٢٨/٣/١٣٩٣سيصد و نود و سه مجلس شوراي اسالمي تصويب شد و در تاريخ 

  .شوراي نگهبان رسيد
  المي ـ علي الريجانيرئيس مجلس شوراي اس
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   روزنامه رسمي۱۵/۴/۱۳۹۳ ـ ۲۰۱۹۴نقل از شماره 
  ٣/٤/١٣٩٣                                                                         ٢١٦٨٢/٣٨٤رهشما

  حجت االسالم والمسلمين جناب آقاي دكتر حسن روحاني
  رياست محترم جمهوري اسالمي ايران

 در اجراي اصل يكصد و ٩/٧/١٣٩٢ مورخ ١٢٤٤٣٤/٤٩٤٢٦ه عطف به نامه شمار
قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران قانون موافقتنامه همكاري بين ) ١٢٣(بيست و سوم 

دولت جمهوري اسالمي ايران و دولت جمهوري خلق چين در زمينه مبارزه با جرائم فراملي 
 بود، با تصويب در جلسه علني روز كه با عنوان اليحه به مجلس شوراي اسالمي تقديم گرديده

  .گردد  و تأييد شوراي محترم نگهبان، به پيوست ابالغ مي١٨/٣/١٣٩٣يكشنبه مورخ 
  رئيس مجلس شوراي اسالمي ـ علي الريجاني

  
  ١١/٤/١٣٩٣                                                                              ٣٥٥٢٨رهشما

  وزارت کشور
قانون «در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران 

موافقتنامه همكاري بين دولت جمهوري اسالمي ايران و دولت جمهوري خلق چين 
كه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ هجدهم خردادماه »  زمينه مبارزه با جرائم فرامليدر

 ٢٨/٣/١٣٩٣سالمي تصويب و در تاريخ يكهزار و سيصد و نود و سه مجلس شوراي ا
 مجلس ٣/٤/١٣٩٣ مورخ ٢١٦٨٢/٣٨٤ تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره به

  .گردد شوراي اسالمي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابالغ مي
با توجه به اصل يكصد و بيست و پنجم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران 

ه منوط به انجام تشريفات امضاء و ترتيبات مندرج در ماده اجراي مفاد موافقتنام
  .باشد موافقتنامه مي) ١٢(

  جمهور ـ حسن روحاني رئيس
  

  قانون موافقتنامه همکاري بین دولت جمهوري اسالمی ایران 
  و دولت جمهوري خلق چین در زمینه مبارزه با جرائم فراملی

ري اسالمي ايران و دولت  موافقتنامه همكاري بين دولت جمهوماده واحده ـ
جمهوري خلق چين در زمينه مبارزه با جرائم فراملي مشتمل بر يك مقدمه و دوازده ماده 

  .شود به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي
قانون اساسي جمهوري اسالمي ) ١٣٩( رعايت اصل يكصد و سي و نهم تبصره ـ

قانون اساسي جمهوري ) ٧٧( اصل هفتاد و هفتم و رعايت) ١١(ايران در اجراي ماده 
  .اين موافقتنامه الزامي است) ١٢(اسالمي ايران در اجراي ماده 
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  اهللا الرحمن الرحيمبسم 
  

  موافقتنامه همکاري بین دولت جمهوري اسالمی ایران 
  و دولت جمهوري خلق چین در زمینه مبارزه با جرائم فراملی

 »ها طرف«لت جمهوري خلق چين كه از اين پس دولت جمهوري اسالمي ايران و دو
شوند؛ به منظور تقويت و توسعه روابط دوستانه ميان جمهوري اسالمي ايران و  خوانده مي

ها در زمينه مبارزه با جرائم فراملي، براساس احترام  جمهوري خلق چين و تقويت همكاري
  :ير توافق نمودندمتقابل به حق حاكميت ملي، برابري و منافع متقابل، به شرح ز

  هاي همکاري  ـ زمینه1ماده
باشند و قوانين كشورهاي  المللي که عضو آن مي هاي بين ها، براساس پيمان طرف

 متبوع خود در زمينه جلوگيري و مبارزه با جرائم زير در حيطه اختيارات ذيربط خود همكاري
  : خواهند نمود

  المللي هاي تروريستي بين ـ فعاليت۱
  سازهاي شيميايي رقانوني و قاچاق مواد مخدر، روانگردان و پيشـ توليد غي۲
  ـ قاچاق كاال از جمله اشياء تاريخي و فرهنگي۳
  ـ پولشوئي۴
  هاي اعتباري  ـ جعل اسكناس و اوراق بهادار و كارت۵
   ـ جعل گذرنامه، ويزا و ساير اسناد با ارزش۶
 ل اشتعال خطرناک، مواد شيمياييهاي گرم، مهمات، مواد منفجره، مواد قاب ـ قاچاق سالح۷

  اي و ساير مواد راديواكتيو بازي، مواد سمي قوي، مواد هسته براي آتش
   ـ سازماندهي يا انتقال غيرقانوني اشخاص از مرزهاي ملي۸
  ـ قاچاق انسان۹
  ـ كالهبرداري۱۰
  اي ـ جرائم رايانه۱۱
  ـ ديگر جرائم فراملي۱۲

  ـ تبادل اطالعات 2ماده
  :س قوانين كشورهاي متبوع خود، اطالعات زير را تبادل خواهند نمودها، براسا طرف

  نامه اين موافقت) ۱(ـ اطالعات در زمينه جرائم مذكور در ماده ۱
 ها كه در سرزمين طرف ديگر مرتكب ـ اطالعات در مورد شهروندان هر يك از طرف۲

 طوراب يافته است، يا بهبرند و يا عليه آنها جرايمي ارتك جرايمي شده و در بازداشت بسر مي
  .اندغيرقانوني مورد ضرب و شتم قرار گرفته

  ـ اطالعات در مورد اشخاص فراري مظنون به ارتكاب جرم، اشخاص متهم و مجرمان۳
  ـ اطالعات در زمينه قوانين پيشگيري و مبارزه با جرائم۴
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 ها  ـ ساير اطالعات مورد عالقه طرف۵
  ـ تبادل تجربیات3ماده
  :هاي زير را تبادل خواهند نمود بيات در زمينهها تجر طرف

  ـ جلوگيري، مبارزه و رسيدگي به جرائم۱
  ـ ساز و كار مديريت جمعيت و كنترل اجتماعي۲
 ـ نظارت و كنترل سالحهاي گرم، مهمات، مواد منفجره، مواد قابل اشتعال خطرناک،۳

اكتيو و  اير مواد راديواي و س بازي، مواد سمي قوي، مواد هسته مواد شيميايي براي آتش
  خطرناك
  ـ نظارت بر ورود و خروج اشخاص، از جمله اتباع بيگانه۴
 اي، خطوط ريلي، بنادر، كشتيراني و  ـ مديريت حفاظت و امنيت ترافيك جاده۵

 هواپيمائي كشوري
هاي فني در زمينه رسيدگي و جلوگيري  اي و شيوه  ـ به كارگيري اقدامات مقابله۶

  اي رايانهاز بروز جرائم 
  ـ مديريت اطفاء حريق۷
   ـ ساختار حقوقي پليس۸
هاي آموزشي  ها و دوره ـ آموزش و تربيت پليس از جمله از طريق برگزاري نشست۹

 يا اعزام مربي و كارشناس
  هاي مديريتيـ كنترل مرزها و روش۱۰

  الملل  ـ همکاري از طریق پلیس بین4ماده
الملل مستقر  ن دفتر مركزي ملي پليس بينها بي ها، در زمينه تقويت همكاري طرف

الملل مستقر در چين، اقدام خواهند نمود و حيطه  در ايران و دفتر مركزي ملي پليس بين
  . ها را گسترش خواهند داد همكاري

   ـ شیوه همکاري 5ماده
 ها، براساس قوانين كشورهاي متبوع خود، به صورت متقابل در حيطه اختيارات ـ طرف۱

اين ) ۱(، به طور مشترك اقداماتي را براي جلوگيري از جرائم مذكور در ماده ذيربط خود
نامه و مقابله با آنها، ساماندهي رسيدگي، تجسس و توقيف اشخاص مظنون  موافـقت

رساني  به ارتكـاب جرم، اشخاص متهم و مجرمان اتخاذ خواهند كرد و نسبت به اطالع
و شواهد، جزئيات موضوع، تحويل اشخاص  خصوص هويت آنها به طرف ديگر، مدارك در

مظنون به ارتكاب جرم، اشخاص متهم و مجرمين و در صورت لزوم انتقال مدارك جرم 
  .  طرف ديگر، اقدام خواهند نمودبه

ها با رضايت متقابل نسبت به اعزام يك گروه كاري به منظور  ـ هر يك از طرف۲
يا درصورت لزوم تشكيل يك گروه هماهنگ نمودن كارهاي مربوط به تفحص و بازجوئي 
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مشترك جهت رسيدگي، اقدام خواهند نمود و در مورد موضوعات مهم، عمليات مشترك 
  . انجام خواهد شد

ها، اقدامات مؤثري را به منظور تضمين ايمني شهروندان و نهادهاي طرف  ـ طرف۳
 ايمني  مربوط بهديگر در سرزمين متبوع خود اتخاذ خواهند كرد و طرف ديگر را از اطالعات

 .شهروندان و نهادهاي خود، آگاه خواهند ساخت
   ـ محرمانه بودن 6ماده
 ودن اطالعات وـرمانه بـها براي مح يك از طرف ت هرــ بر اساس درخواس۱

راي رعايت آن ـام اقدامات الزم را بـنمايد، طرف ديگر تم ادي كه فراهم ميـاسن
 . خواهد كرداتخاذ

تواند هرگونه اطالعات، سند يا ابزار فني دريافتي   نميها ـ  هيچ يك از طرف۲
دهنـده، به طـرف ثالث  نامه را بدون موافقـت كتبي طرف ارائه طبـق اين موافـقت

  .منتقل كند
  ـ امتناع از همکاري 7ماده
ـ در صورتي كه طرف درخواست شونده معتقد باشد كه اجراي درخواست، به حق ۱

 نمايد، ت داخلي، امنيت ملي يا منافع عمومي آن خدشه وارد ميحاكميت ملي، قوانين و مقررا
  . تواند از اجراي تمامي يا بخشي از درخواست امتناع نمايد مي

 كننده بايد در اسرع وقت از دالئل امتناع از اجراي كامل يا جزئي ـ طرف درخواست۲
  . رخواست خود مطلع گرددد

  ها  ـ هزینه8ماده
نامه،  هاي اعزامي به موجب مفاد اين موافقت  براي هيأتالمللي هاي سفر بين هزينه

كننده بر عهده  هاي صرف شده در كشور طرف دريافت به عهده طرف فرستنده و هزينه
  . طرف اخير است، مگر آن كه دو طرف از پيش به نحو ديگري توافق كرده باشند

  نامه  ـ پیگیري اجراي موافقت9ماده
 خصوص تبادل اطالعات مربوط به اجراي اينها به صورت متناوب در  ـ طرف۱
هاي آتي، در تهران و پكن به صورت  نامه و بحث و تبادل نظر در زمينه همكاري موافقت

  .ساالنه تشكيل جلسه خواهند داد
  :نامه در دو طرف عبارتند از ـ مراجع صالحيتدار مسئول اجراي اين موافقت۲

   ـ از سوي جمهوري اسالمي ايران ـ وزارت كشور
  ـ از سوي جمهوري خلق چين ـ وزارت امنيت عمومي 

نامه به صورت متقابل توسط اداره كل امنيتي وزارت كشور  ـ چگونگي اجراي اين موافقت۳
 المللي وزارت امنيت عمومي جمهوري خلق چين،  بين جمهوري اسالمي ايران و اداره كل همكاري

  . مشخص خواهد شد
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قع و مؤثر ارتباطات، يك خط تلفن مستقيم ها به منظور تضمين به مو ـ طرف۴
 شد هاي تماس در جلسات كارشناسي مبادله خواهد شماره.  ساعته برقرار خواهند نمود۲۴

 . و ارتباطات به زبان انگليسي صورت خواهد گرفت
  المللی  هاي بین ـ ارتباط با دیگر کنوانسیون10ماده

المللي   بينهاي شي از ديگر كنوانسيونالمللي نا نامه، بر اجراي تعهدات بين اين موافقت
  . اند، تأثيري نخواهد داشت اند يا به آنها ملحق شده ها، امضاءكرده كه طرف

  ـ حل و فصل اختالف11ماده
نامه را با مذاكره دوستانه يا  ها هرگونه اختالف در تفسير يا اجراي اين موافقت طرف

  .از طريق مجاري ديپلماتيك حل و فصل خواهند نمود
  ـ مدت اعتبار و اصالحات 12ماده
ها به طرف  نامه از تاريخ ارسال آخرين اطالعيه كتبي هريك از طرف ـ اين موافقت۱

ديگر از طريق مجاري ديپلماتيک، مبني بر اينكه اقدامات الزم را طبق قوانين و مقررات 
ل به موقع  سا۵نامه بعمل آورده است، به مدت  شدن اين موافقت االجراء خود درباره الزم

 هاي پس از انقضاي دوره مزبور، اين موافقتنامه خود به خود براي دوره. اجراء گذارده خواهد شد
ها تمايل خود را به فسخ آن،  گردد، مگر آن كه يكي از طرف پنج ساله ديگر تمديد مي

  . حداقل شش ماه قبل از انقضاي آن به صورت كتبي به اطالع طرف ديگر برساند
نامه،  توانند نسبت به تغيير و تكميل اين موافقت ا رضايت متقابل ميها ب ـ طرف۲

  .االجراء خواهد شد نامه الزم  اين موافقت۱۲ماده ) ۱( اصالحات مزبور با رعايت بند. اقدام نمايند
 جوالي ۴ هجري شمسي برابر با ۱۳۹۲ تير۱۳نامه در شهر پکن در تاريخ  اين موافقت

هاي فارسي، چيني و انگليسي امضاء گرديده است كه  زبان ميالدي در دو نسخه به ۲۰۱۳
باشد، در صورت اختالف در تفسير، متن انگليسي  تمام متون از اعتبار يكسان برخوردار مي

  .باشد مالك  مي
  

  از طرف دولت جمهوري اسالمی ایران
  مصطفی محمدنجار

  وزیر کشور

  از طرف دولت جمهوري خلق چین
  گوشینگ کون

  تی  و  وزیر امنیت عمومیعضو شوراي دول
  

: قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و يك تبصره منضم به متن موافقتنامه، شامل
مقدمه و دوازده ماده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ هجدهم خرداد ماه يكهزار و 

 به تأييد ۲۸/۳/۱۳۹۳سيصد و نود و سه مجلس شوراي اسالمي تصويب شد و در تاريخ 
  . رسيدشوراي نگهبان

  رئيس مجلس شوراي اسالمي ـ علي الريجاني
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   روزنامه رسمي۱۵/۴/۱۳۹۳ ـ ۲۰۱۹۴نقل از شماره 
  ٣/٤/١٣٩٣                                                                         ٢١٦٧٢/١٩٤رهشما

  حجت االسالم والمسلمين جناب آقاي دكتر حسن روحاني
  مي ايرانرياست محترم جمهوري اسال

 در اجراي اصل يكصد و ٢٦/٩/١٣٩١ مورخ ١٨٦٨١٤/٤٨١٦٣عطف به نامه شماره 
قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران قانون عضويت دولت جمهوري ) ١٢٣(بيست و سوم 

 كه با عنوان اليحه» ICMM«المللي پزشكي نظامي  اسالمي ايران در كارگروه بين
د، با تصويب در جلسه علني روز دوشنبه مورخ به مجلس شوراي اسالمي تقديم گرديده بو

  .گردد  و تأييد شوراي محترم نگهبان، به پيوست ابالغ مي۵/۳/۱۳۹۳
  رئيس مجلس شوراي اسالمي ـ علي الريجاني

  
  ١١/٤/١٣٩٣                                                                              ٣٥٥١٣رهشما

  ي و داراییوزارت امور اقتصاد
قانون «در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران 

» (ICMM)المللي پزشكي نظامي  عضويت دولت جمهوري اسالمي ايران در كارگروه بين
كه در جلسه علني روز دوشنبه مورخ پنجم خرداد ماه يكهزار و سيصد و نود و سه مجلس 

 به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي ۲۸/۳/۱۳۹۳اريخ شوراي اسالمي تصويب و در ت
 مجلس شوراي اسالمي واصل گرديده است، ۳/۴/۱۳۹۳ مورخ ۲۱۶۷۲/۱۹۴نامه شماره 

  .گردد  پيوست جهت اجراء ابالغ ميبه
  جمهور ـ حسن روحاني رئيس

  
  قانون عضویت دولت جمهوري اسالمی ایران در کارگروه 

  »ICMM«المللی پزشکی نظامی  بین
شود با هماهنگي ستاد كل نيروهاي مسلح   به دولت اجازه داده ميماده واحده ـ

المللي پزشكي نظامي به شرح اساسنامه پيوست عضويت يابد و نسبت  در كارگروه بين
تعيين و تغيير دستگاه اجرائي طرف عضويت با .  پرداخت حق عضويت مربوط اقدام كندبه

  .ه دولت استهماهنگي ستاد كل نيروهاي مسلح برعهد
اساسنامه در مورد جمهوري اسالمي ايران با رعايت ) ١٨(ماده ) ب( اعمال بند ـ1تبصره

) ٣٠(و ) ٥(قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران و مواد ) ١٣٩(اصل يكصد و سي و نهم 
  .قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران خواهد بود) ٧٧(اساسنامه با رعايت اصل هفتاد و هفتم 

موضوع » نماينده ملي«در مورد جمهوري اسالمي ايران فرد جايگزين  ـ2تبصره
  .گردد در نشستهاي كارگروه به وسيله دولت تعيين مي) ٩(ماده ) ٣ (بند
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 با توجه به متن» حكومت شروع دولت«اساسنامه عبارت ) ١٥(ماده ) پ(در بند 
  .شود اصالح مي» دولت مشروع«انگليسي آن به عبارت 

  
  المللی پزشکی نظامی روه بیناساسنامه کارگ

  المللی پزشکی نظامیبخش اولـ  مبانی کارگروه بین
  کلیات
  ـ1ماده
المللي در بخش پزشکي نظامي تشکيل شده است ـ يک سازمان بين دولتي بين۱

  . باشدالمللي پزشکي نظامي ميکه نام آن کارگروه بين
ي ابتکاري و برگزاري جلسات هاـ براي قدرداني از زحمات دولت بلژيک در ارائه طرح۲

المللي  المللي پزشکي نظامي و همچنين ميزباني اولين کنگره بين مقدماتي کارگروه بين
  . شودپزشکي نظامي، محل دبيرخانه کارگروه در بلژيک مستقر مي

  ها مأموریت
  : لمللي پزشکي نظامي عبارتند ازاهاي کارگروه بينمأموريتـ 2 ماده
 هاي خدمات پزشکياي ميان اعضاي بخش پيوندهاي همکاري حرفهحفظ و تقويت) الف

  هانيروهاي مسلح تمامي دولت
  المللي پزشکي نظاميهاي بين سازماندهي ادواري کنگره) ب
 مورد هاي گسترده يا محدود، در المللي در مقياسسازماندهي جلسات پژوهشي بين) پ

  پيشرفته آموزشي افسران جوانهايموضوعات مرتبط با پزشکي نظامي به ويژه دوره
  هاي خدمات پزشکي نيروهاي مسلح بخش

 الملل به ويژه از طريق سازماندهيتشويق رعايت و اجراي حقوق بشر دوستانه بين) ت
الملل قابل اعمال در مورد مناقشات هاي آموزش حقوق بشردوستانه بينيا حمايت از دوره

 روهاي مسلح در چارچوب امکانات وهاي خدمات پزشکي ني نظامي براي اعضاي بخش
  توانمندي آن

هاي خدمات پزشکي نيروهاي مسلح و  روزرساني دائم اسناد مرتبط با بخشبه) ث
المللي بخش مرور بين«المللي با عنوان  اسناد مزبور در يک نشريه تخصصي بينانتشار 
  » پزشکي نيروهاي مسلحخدمات
هاي ارزشمندي که ها، مقاالت يا کتاباي به گزارشاعطاي جوايز به صورت دوره) ج

شود به ويژه جايزه در حوزه نوآوري پزشکي نظامي يا در زمينه حقوق پزشکي چاپ مي
  »جولز ونکن«

 هاي مستمر با بخش خدمات پزشکي نيروهاي مسلح مختلفبرقراري تمـاس) چ
  ها؛سراسر دنيا از طريق نمايندگان رسمي اين بخش
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 المللي که در حوزه مسايل مرتبط با سرنوشتهادهاي مختلف بينبرقراري ارتباط با ن) ح
  .کنندو حمايت از نيروهاي مسلح مجروح و بيمار فعاليت مي

هاي پزشکي در صورت وجود هاي پزشکي مرتبط با مراقبت يه ترغيب ترويج نظر) خ
ي تعداد زيادي نيروهاي مجروح و بيمار در بخش نظامي و غيرنظامي و حمايت از همکار

  هاي خدمات سالمت ملي با احترام به حاکميت مليميان بخش
ارائه کمک براي ايجاد پيوند و هماهنگي در زمان مداخله بشردوستانه نيروهاي ) د

  مسلح در بالياي با مقياس وسيع؛ و
المللي ارتقاي فعاالنه صلح از طريق تبادل آزاد دانش پزشکي، همکاري پزشکي بين) ذ

  . تفاهم متقابل، تسامح و همزيستي بيشترو در نتيجه ارتقاي 
   تعریف پزشکی نظامی 

 هاي مشروح زير كه در زمان جنگ توان در قالب فعاليتپزشکي نظامي را ميـ 3ماده
  : شود تعريف کرد و در زمان صلح انجام مي

هاي تخصصي هاي مرتبط با تشخيص، درمان و جراحي در تمام حوزهفعاليت) الف
  .شود هاي مرتبط با افراد نظامي انجام مي  جهت منافع افراد يا گروه  که دردر مواردي
هاي اقدامات پيشگيرانه در بخش پزشکي، پزشکي صنعتي و بهداشتي در محيط) ب
  نظامي

 کارکردهاي هاي رواني و فيزيکي موردنياز برايهاي ارزيابي و برآورد ظرفيتشيوه) پ
  مختلف نظامي

  در تمام موضوعات نظاميهاي پزشکي انجام پيمايش) ت
  اشکال ويژه پزشکي در سطح و مقياس عظيم) ث
  هاي عفوني در محيط نظاميهاي درمان بيماريشيوه) ج
  داروسازي و داروخانه در محيط نظامي) چ
ها به پزشکي انساني که اين فعاليتهاي مرتبط با علوم دامپزشکي در مواردي فعاليت) ح

سرايت قابل هاي حيواني ژه بهداشت غذايي و جلوگيري از بيماريکند؛ به ويکمک مي الذکر فوق
  .شناسي جسمي در يک محيط نظامي مرتبط باشد به انسان يا مواردي که به آسيب

 مختلف هايهاي بخشهاي تدارکاتي، سازماني و اجرايي مرتبط با مأموريتفعاليت) خ
  پزشکي نظامي؛ و 

  . باال به آن اشاره شد هايي که درعاليتمطالعات و کارهاي پژوهش مرتبط با ف) د
  .تواند در جهت منافع غير نظاميان باشد هاي مزبور مي برخي از فعاليت

  المللی، جلسات پژوهشی هاي بینکنگره
المللي پزشکي نظامي موارد ها، کارگروه بينبراي موفقيت بيشتر مأموريتـ 4ماده

  :زير را سازماندهي خواهد کرد
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ها هر دو سال يک بار کنگره. المللي پزشکي نظاميهاي بيندواري کنگرهبرگزاري ا) الف
  .هاي عضو کارگروه برگزار خواهد شددر يکي از دولت

 هاي آموزش،ها، دوره انديشي المللي به شکل هم هاي پژوهشي بينبرگزاري نشست) ب
  .محافل علمي يا روزهاي پزشکي بر حسب شرايط، نيازها يا امکانات

  مقررات
يرکل کارگروه ـادره توسط دبـتواند با مقررات ص نامه ميـ اين اساس ـ5ماده

 المللياين مقررات بايد به تصويب کارگروه بين. شودالمللي پزشکي نظامي تکميل بين
  . پزشکي نظامي برسد

  هاي عضو بخش دوم ـ دولت
  پذیرش و اخراج

   ـ  6ماده
هايي است که عضو سازمان ملل ز دولتالمللي پزشکي نظامي متشکل اـ کارگروه بين۱

  .متحد يا داراي وضعيت ناظر در سازمان ملل متحد يا عضو سازمان بهداشت جهاني هستند
المللي فوق براي اين که به عنوان دولت عضو کارگروه بين) ۱(هاي موضوع بند  ـ دولت۲

  : پزشکي نظامي پذيرفته شوند بايد
  ؛ واساسنامه کنوني را تأييد کنند) الف
پذيرش عضويت آنها در نشست کارگروه در مجمع عمومي و با حضور دست کم ) ب

  . براي اين منظور اکثريت دوسوم آراء مورد نياز است. هاي عضو تصويب شودنيمي از دولت
المللي پزشکي نظامي، انتخاب هر دولت عضو مشابه روالي ـ در درون کارگروه بين۳ 

  . گيردت مياست که در سازمان ملل متحد صور
ـ عضويت فعال مستلزم پرداخت حق عضويت مشخص و منظم پس از پذيرش يا ۴ 

  . تأييديه براي معاف بودن از پرداخت اين مبلغ است
 ـ هر دولت عضو داراي يک نماينده ملي خواهد بود که توسط دولت متبوع وي ۵ 

ملي خود يا براي تواند از طريق نماينده  عضو ميدولت. شودبه طور رسمي منصوب مي
موضوعات داراي مالحظات و نگراني دولتي از طريق وزير امورخارجه بلژيک با کارگروه 

  . المللي پزشکي نظامي ارتباط برقرار کند بين
  که بيش از يک حکومت مدعي نمايندگي يک دولت باشند، کارگروه  ـ زماني۶

 حد به عنوان حکومت مشروعالمللي پزشکي نظامي مرجعي را که توسط سازمان ملل مت بين
آن دولت، مورد پذيرش يا شناسايي قرار گرفته است به عنوان تنها نهاد مشروع داراي 

هر حکومت ديگري که ادعاي . صالحيت براي نمايندگي در کارگروه تلقي خواهد کرد
 نمايندگي آن دولت را داشته باشد، به صرف اين عمل، حق اشغال کرسي در نظر گرفته شده

  . دهدالمللي پزشکي نظامي را از دست مي نمايندگي آن دولت در کارگروه بينبراي
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  :هاي عضوـ دولت۷
کنند و نمايندگي آنها بر عهده هاي مجمع عمومي حضور پيدا ميدر نشست) الف

  يک نماينده ملي قرار دارد که از حق اظهارنظر و رأي دادن برخوردار است
انديشي و يا  المللي، روز پزشکي نظامي، همنهاي بياز حق سازماندهي کنگره) ب

 هاي آموزش پيشـرفته براي افسران جوان بخش خدمات پزشکي نيروهاي مسلحدوره
  . برخوردارند
تواند با تقديم استعفاي خود به دبيرکل از طريق سند صادر شده  ـ دولت عضو مي۸

ار است، از کارگروه هاي دولت عضو که داراي اختيار انجام اين ک توسط يکي از مقام
سند استعفاء به نشست کارگروه در مجمع عمومي . المللي پزشکي نظامي خارج شودبين

  . ارجاع خواهد شد و مجمع عمومي اين استعفاء را ثبت خواهد کرد
المللي توان يک دولت عضو را از کارگروه بينـ در صورت عدم رعايت اساسنامه مي۹

 هر گونه پيشنهادي براي اخراج بايد از پيش در برنامه ارائه. پزشکي نظامي اخراج کرد
پس از مذاکره . المللي پزشکي نظامي گنجانده شودکاري مجمع عمومي کارگروه بين

 کارگروه ويژه که در چنين پيرامون موضوع و در صورت وجود ضرورت پس از اخذ توصيه
ع عمومي به رأي شود، تصميم براي اخراج يک دولت عضو در مجممواردي تشکيل مي

هاي عضو حضور داشته باشند در اين نشست بايد دست کم نيمي از دولت.  خواهد شدگذاشته
  . و براي اين منظور اکثريت دوسوم آراء مورد نياز است

ـ دولت عضوي که در پرداخت حق عضويت خود کوتاهي کند، مشمول مفاد ۱۰
 عضو بدون هيچ دليل عدم پرداخت حق عضويت توسط دولت. شود خاص مقررات مي

  :تواند به موارد زير منجر شودمعتبري مي
  هاي عموميتعليق حق سخنراني و رأي دادن در مجمع عمومي يا نشست) الف
المللي در حوزه پزشکي نظامي يا هاي بيناز دست دادن حق برگزاري کنگره) ب

ان بخش خدمات هاي پيشرفته براي افسران جوها يا دوره انديشي روزهاي پزشکي يا هم
  المللي پزشکي نظاميپزشکي نيروهاي مسلح با استفاده از نام کارگروه بين

اگر يک دولت عضو به مدت چهار سال متوالي نتواند تعهدات مالي خود را در قبال 
تواند با در نظر گرفتن شرايطي المللي پزشکي نظامي ايفا کند، کارگروه ميکارگروه بين

  . گيري کند، در خصوص اخراج آن دولت تصميمدهد که مناسب تشخيص مي
المللي پزشکي نظامي را چنانچه يک دولت، تمام تعهدات خود در قبال کارگروه بين

تواند با رأي مجمع عمومي، عضويت آن دولت را بار ديگر با تمام ايفا نمايد، کارگروه مي
  .امتيازات مربوط به عضويت دولت عضو در کارگروه، برگرداند
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  هاي رسمی سوم ـ مقامبخش
  المللی پزشکی نظامیرئیس کارگروه بین

  ـ7ماده
  :المللي پزشکي نظاميـ رئيس کارگروه بين۱
 اصوالً فردي است که از سوي يک دولت عضو براي خدمت به عنوان رياست کنگره) الف

  .شود دهي شده است، تعيين ميالمللي پزشکي نظامي که توسط آن دولت عضو سازمان بين
وي در روز افتتاح کنگره سازماندهي شده توسط دولت عضو متبوع وي، رياست ) ب

گيرد و تا جايگزيني توسط رئيس جديد کارگروه در روز افتتاح کنگره کنگره را برعهده مي
  .نمايدالمللي بعدي خدمت مي بين

 تواند به سخنراني بپردازد وهاي کارگروه را بر عهده دارد و ميرياست نشست) پ
  .أي بدهدر

  .المللي پزشکي نظامي در رويدادهاي رسمي را بر عهده داردنمايندگي کارگروه بين) ت
  .هاي عضو، روابطي هماهنگ و مستمر برقرار کندکند تا با دولتتالش مي) ث
 المللي پزشکيحق درخواست اطالعات در هر زمان از اعضاي کارگروه بين) ج
 هاي آنها و ابراز نظرات خود در خصوص موضوعات ها و برنامهدر خصوص فعاليتنظامي 

 هاي ها و برنامه تواند از وي بخواهد مراتب را به مسئولين فعاليتمزبور به دبيرکل را دارد و مي
  .مزبور ارجاع دهد

ها و موضوعات مسئول نظارت بر اجراي اساسنامه و مقررات مربوط به فعاليت) چ
  .مرتبط با تصميمات مجمع عمومي است

المللي العمر کارگروه بيندر انتهاي دوره تصدي خود به عنوان رئيس افتخاري مادام) ح
  .هاي کارگروه حضور يابدتواند با سمت مشاور در نشستشود و ميپزشکي نظامي انتخاب مي

المللي پزشکي ـ در صورت ناتواني جسماني مستمر يا مرگ رئيس کارگروه بين۲ 
المللي پزشکي نظامي را ل از دولتي که آخرين کنگره بيننظامي در دوران تصدي، دبيرک

 موقت در صورت ناتواني. برگزار کرده است، دعوت خواهد کرد تا جايگزين وي را تعيين کند
المللي پزشکي نظامي در دوران تصدي، رئيس بازنشسته، تمام وظايف رئيس کارگروه بين

  .گيردرا در اين دوره به طور موقت بر عهده مي
  المللی پزشکی نظامی عاون کارگروه بین م

  :المللي پزشکي نظامي عبارتند ازدو معاون کارگروه بين ـ 8ماده
  رئيس بازنشسته) الف
 المللي شخصي که از سوي دولت عضو متبوع خود براي رياست دوره بعد کنگره بين) ب

  .پزشکي نظامي انتخاب شده است
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لي پزشکي نظامي همانند دوره تصدي الملدوره مسئوليت دو معاون کارگروه بين
هاي کارگروه در دوره مسئوليت خود توانند در نشستها ميآن. رئيس کارگروه است

  .  عنوان معاون رئيس به ايراد سخنراني بپردازند و رأي بدهندبه
  نماینده ملی 

  ـ 9ماده
 ـ هر دولت عضو، يک نماينده ملي را منصوب خواهد کرد تا نمايندگي آن دولت۱

  . المللي پزشکي نظامي بر عهده بگيرد عضو را در کارگروه بين
 هايـ اين نماينده ملي حق خواهد داشت که در مجمع عمومي و نشست۲

  . المللي پزشکي نظامي سخنراني کند و رأي بدهدسازماندهي شده از سوي کارگروه بين
 پزشکيـ نماينده ملي از ميان اعضاي افسران ذخيره يا فعال بخش خدمات ۳

طبق قاعده، اين نماينده ترجيحاً رئيس بخش خدمات . نيروهاي مسلح انتخاب خواهد شد
پزشکي نيروي هوايي، دريايي و ارتش دولت متبوع خود يا رئيس يکي از اين سه بخش 

انتصاب اين نماينده از طريق وزارت امور خارجه بلژيک به دبيرکل منعکس . خواهد بود
هاي کارگروه شرکت کند، مراتب را به دبيرخانه تواند در نشستاگر نماينده ن. خواهد شد

  . اعالم خواهد کرد و فرد جايگزين خود را مشخص خواهد کرد
 تواند تنها، نمايندگي جايگاه رسمي حکومت متبوع خود را ـ نماينده ملي مي۴

  . المللي پزشکي نظامي بر عهده داشته باشددر درون کارگروه بين
  :ي ـ نمايندگي مل۵

روابط مستمري را با دبيرخانه کارگروه و بخش خدمات پزشکي نيروهاي مسلح ) الف
  .دولت متبوع خود حفظ خواهد کرد

 هاي نشر را که در کشور خود در حوزه پزشکي نظاميآثار، نشريات ادواري و تازه) ب
  .کندمنتشر شده باشد، به دبيرخانه ارسال مي

دسازي يا اطالعاتي که از سوي دبيرخانه هاي مستندر صورت امکان درخواست) پ
  .به وي ارجاع شده است، اجابت خواهد کرد

  دبیرکل 
  ـ 10ماده
  :ـ دبيرکل۱
. شودعمومي انتخاب مي مجمع  دوره چهار ساله توسط نشست کارگروه در يکبراي) الف

  .دشود يا خاتمه پيدا کنتواند تمديد  اختيارات وي در نشست کارگروه در مجمع عمومي مي
بايد يک پزشک باشد که در بخش خدمات پزشکي نيروهاي مسلح به صورت ) ب

با توجه به لزوم احترام . افسـر ذخيره يا شاغل خدمـت کرده يا در حال خدمت باشد
المللي پزشکي نظامي و با توجه به محل  ژنرال ونکن، مؤسس و پيشگام کارگروه بينبه

  .لژيکي داشته باشداستقرار دبيرخانه، دبيرکل بايد مليتي ب
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  .بايد براي انجام وظايف خود وقت کافي را اختصاص دهد) پ
شود العمر انتخاب ميدر انتهاي دوره تصدي خود، به عنوان دبيرکل افتخاري مادام) ت
  .المللي پزشکي نظامي حضور يابدهاي کارگروه بينتواند با سمت مشاور در نشستو مي

  : ـ دبيرکل در مدت تصدي۲
  .المللي پزشکي نظامي استهاي کارگروه بينمسئول حفظ و استمرار فعاليت) الف
المللي پزشکي نظامي از جمله تعيين مديريت و مسئوليت دبيرخانه کارگروه بين) ب

  .شرايط استخدام کارکنان و تهيه تجهيزات را بر عهده دارد
است که ها و اجراي تدابيري مسئول سازماندهي و ايجاد هماهنگي فعاليت) پ

 هاي المللي پزشکي نظامي تصويب شده است يا هماهنگ با مأموريتتوسط کارگروه بين
  .المللي پزشکي نظامي استکارگروه بين

 .المللي پزشکي نظامي استمسئول مديريت مالي اموال و منابع کارگروه بين) ت
  .کندوي بودجه کارگروه را تدوين و براي تصويب به مجمع عمومي تقديم مي

  .سردبير و مدير نشريه تخصصي خدمات پزشکي نيروهاي مسلح است) ث
هاي مستمر با کارگروه طبق دستورهاي مجمع عمومي، مسئول برقراري تماس) ج

المللي است که داراي اهداف و المللي پزشکي نظامي و آن دسته از نهادهاي ملي بينبين
  . ي پزشکي نظامي هستندالمللگيري اخالقي و علمي مشابه با کارگروه بينجهت

المللي پزشکي نظامي، هاي هيأت مشورتي، دفتر کارگروه بيندستور کار نشست) چ
کند و تأييد و تصويب العاده کارگروه را آماده ميهاي عادي و فوقمجامع عمومي و نشست

  .کند دستور کارها را از رؤساي اين نهادها دريافت مي
اونين کارگروه و رئيس شوراي علمي و دبيرکل با هماهنگي رئيس کارگروه، مع)  ح

هاي المللي آتي، روزهاي پزشکي، دورهدوره بعد کنگره، بر سازماندهي مقدماتي کنگره بين
هاي وي گزارش. کندها با رعايت مقررات مربوط نظارت مي انديشي آموزشي پيشرفته و هم

ه اقدام ويژه مورد نياز را در کند تا وي بتواند هرگونخود را به رئيس کارگروه تقديم مي
  .رساندرئيس شوراي علمي به دبيرکل در اين امر ياري مي. زمان مقرر انجام دهد

 المللي پزشکي نظامي وترتيـبات الزم را براي تشکيل دفـتر کارگروه بين) خ
  .گذارد هاي فني در زمان مقرر، به مورد اجراء مي کميسيون
هاي زماني مشخص شده  ادهاي مزبور محدودهموظف است با موافقت رؤساي نه) د

مسئوليت در اين اساسنامه، انتصاب جانشينان رؤسا و اعضاي نهادهاي مزبور را که دوره 
 توزيع منصفانه وي تمامي تدابير الزم را براي تضمين. آنها رو به اتمام است، سازماندهي نمايد

 مجمع يا به وسيله آن را جغرافيايي در خصوص نامزدهاي معرفي شده براي انتصاب به
  .کنداتخاذ مي
المللي بر شيوه هاي آموزش بينکنندگان دوره با همکاري مديران و هماهنگ) ذ

هاي خدمات پزشکي هاي پيشرفته مخصوص افسران جوان بخشسازماندهي کلي دوره
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المللي المللي مصوب يا مورد حمايت کارگروه بينهاي بيننيروهاي مسلح و ساير دوره
پس از دريافت مشاوره از سوي رئيس شوراي علمي در خصوص ارائه . کندنظارت مي

ها هاي آموزشي، وي به تبيين روندهاي کلي برنامهدستورالعمل به مديران اين دوره
وي سپس ارزش . شودها ميپردازد و خواستار ارائه گزارش در خصوص نحوه اجراي آنمي

  .کند بي ميهاي مزبور را ارزيا و کارايي دوره
  .کند المللي پزشکي نظامي را سازماندهي ميهاي دفتر کارگروه بيننشست) ر
 کند و در صورت نياز نتايج وهاي هيأت مشورتي را سازماندهي مينشست) ز

  .دهدالمللي پزشکي قرار ميپيشنهادهاي هيأت مشورتي را در اختيار کارگروه بين
هاي کارگروه ضمين پيشرفت عادي نشستمسئوليت اتخاذ تمام تدابير براي ت) ژ

  : المللي را از جمله در موارد زير بر عهده دارد بين
هاي مزبور به عنوان نمايندگان ملي يا  ـ توانايي افراد مجاز به شرکت در نشست۱

  ها يا افراد مجاز به شرکت به عنوان ناظرين يا افراد داراي حق رأيدستياران آن
  دهي و شايستگي طبق مقررات مربوطات رأيـ نظارت بر رعايت تشريف۲
  .هاي کاري موقت برخوردار است از حق تشکيل گروه) س
  کندالملل پزشکي نظامي را صادر و اجراء ميمقررات کارگروه بين) ش

  معاون دبیرکل 
  :معاون دبيرکلـ 11 ماده
توسط نشست کارگروه در مجمع عمومي و به پيشنهاد دبيرکل براي دوره ) الف

اختيارات وي در نشست کارگروه . شودي همانند دوره تصدي دبيرکل انتخاب ميتصد
  .تواند تمديد شود يا خاتمه پيدا کند  مجمع عمومي ميدر

بايد پزشک باشد و مليتي بلژيکي داشته باشد که در بخش پزشکي نيروهاي مسلح ) ب
 وي در حال خدمت باشد،اگر . صورت افسر ذخيره يا شاغل خدمت کرده يا در حال خدمت باشدبه 

  .بايد براي اجراي مسئوليت خود از فرمانده مافوق خود مجوز الزم را از پيش دريافت کند
  .همان وظائفي را که به دبيرکل تفويض شده است، انجام خواهد داد) پ
  .کندبه عنوان دبير بدون حق رأي هيأت مشورتي فعاليت مي) ت
ل يا مرگ وي، وظائف دبيرکل را براي در صورت ناتواني جسمي دائمي دبيرک) ث

  .دوره باقي مانده دوره تصدي وي بر عهده دارد
  المللی مدیرکل کنگره بین

  ـ12ماده
المللي پزشکي نظامي که از سوي دولت عضو متبوع ـ معاون رئيس کارگروه بين۱

فردي تواند المللي پزشکي نظامي را برگزار نمايد، مي خود منصوب شده است تا کنگره بين
  .را به عنوان مديرکل کنگره مزبور منصوب نمايد
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  :ـ مديرکل۲
بايد عضوي از حرفه پزشکي يا حرفه پزشکي جانبي يا حرفه بهداشتي باشد که ) الف

به عنوان افسر ذخيره يا فعال در بخش خدمات پزشکي نيروهاي مسلح خدمت کرده يا 
  .باشد  حال خدمت ميدر

 تا زمان پايان و تکميل تمام وظايف اجرايي شود وبه طور رسمي منصوب مي) ب
دهي شده توسط دولت متبوع وي در اين سمت به فعاليت خود مرتبط با کنگره سازمان

  ).بنابراين ممکن است دو مديرکل در اين زمينه فعاليت کنند(دهد ادامه مي
  .هاي اجرايي و علمي مرتبط با کنگره استدهي محتوايي فعاليتمسئول سازمان) پ
  . پردازد به عنوان عضو موقت شوراي علمي در دوره مسئوليت خود به فعاليت مي) ت

  بخش چهارم ـ ناظرین و گزارشگرها
  المللی پزشکی نظامی نیستندهایی که عضو کارگروه بین نمایندگان دولت

  ـ 13ماده
 يتوان به شرط پذيرش قبل المللي يا نشست علمي را ميـ جايگاه ناظر در کنگره بين۱

المللي پزشکي توسط کشور برگزارکننده به هر نماينده دولتي داد که عضو کارگروه بين
نظامي نيست، اما عضو سازمان ملل متحد است يا از سوي سازمان ملل متحد به عنوان 

  . عضو به رسميت شناخته شده است
المللي پزشکي نظامي نيست ـ درخواست حکومت يک کشور که عضو کارگروه بين۲

 تاريخ اي براي حضور در جايگاه ناظر است، حداقل سه ماه پيش از واستار انتخاب نمايندهو خ
هاي  انديشي  همالمللي پزشکي نظامي بعدي يا روزهاي پزشکي بعدي يابرگزاري کنگره بين

  .المللي پزشکي ارسال خواهد شدبعدي به دبيرکل کارگروه بين
المللي، هاي بين هاي علمي کنگرهدر نشستدهد تا ـ جايگاه ناظر به ناظر اجازه مي۳

هايي ها حضور پيدا کند و به ارائه مقاله علمي در چنين نشست انديشي روزهاي پزشکي و هم
دهد که در مجمع عمومي شرکت کند، مگر آنکه دفتر  اما به ناظر اين اجازه را نمي. بپردازد

براي . جوز حضور را صادر کندالمللي پزشکي نظامي با تأييد مجمع عمومي مکارگروه بين
  .اين منظور اکثريت دو سوم آراء ضروري است

  المللی و نهادهاي تخصصیهاي بیننمایندگان سازمان
  ـ14ماده
تواند پس از تأييد آن توسط  المللي يا نشست علمي ميـ جايگاه ناظر در کنگره بين۱

  : شودکننده به اين افراد اعطاء دولت برگزار
المللي و نهادهاي تخصصي طبق شرايط منشور هاي بينن سازماننمايندگا) الف

ها  خاص آنالمللي غير دولتي که مأموريتهاي بينسازمان ملل متحد و نمايندگان سازمان
  .هاي خاص است ها يا جمعيت تأمين سالمت و ارائه خدمات کمکي به برخي گروه
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 حمايت د اصلي خود درنمايندگان مؤسسات خيريه که طبق سنت ديرين، کارکر) ب
اند و کارکنان خود را در خدمت از بخش خدمات پزشکي نيروهاي مسلح را حفظ کرده

  . دهنداجراي وظايف پزشکي براي قربانيان نظامي و غيرنظامي منازعات مسلحانه قرار مي
ها و مؤسسات حداقل سه ماه پيش هاي ارائه شده از سوي اين سازمانـ درخواست۲

 دبيرکل انديشي بعدي به اطالع المللي يا روزهاي پزشکي يا همگزاري کنگره بيناز تاريخ بر
  .کارگروه بين المللي پزشکي نظامي ارسال خواهد شد

المللي، هاي بينهاي علمي کنگرهدهد تا در نشستـ جايگاه ناظر به ناظر اجازه مي۳
دهد که در   اجازه را نمياما به ناظر اين. ها حضور پيدا کند انديشي روزهاي پزشکي و هم

المللي پزشکي نظامي با تأييد که دفتر کارگروه بينمجمع عمومي شرکت کند، مگر آن 
  . ، ضروري است براي اين منظور اکثريت دوسوم آراء. مجمع عمومي مجوز حضور را صادر کند

 هاي هاي خدمات پزشکی که بخشی از هیأت اعضاي نظامی و غیرنظامی بخش
  هاي عضو نیستندسمی دولتنمایندگان ر
  ـ 15 ماده

هاي هاي خدمات پزشکي که بخشي از هيأت ـ اعضاي نظامي و غيرنظامي بخش۱
توانند در هاي عضو نيستند، پس از تأييد دولت برگزارکننده، مي نمايندگي رسمي دولت

ها  انديشي المللي پزشکي نظامي، روزهاي پزشکي و همهاي بينهاي علمي کنگرهفعاليت
  :پذيرفته شوند مشروط بر اين که شرايط زير را به دقت رعايت کنند

  .نام شوند آنها بايد به صورت انفرادي ثبت) الف
با توجه به صدور مجوز براي ورود و اقامت در کشوري که نشست علمي برگزار ) ب

هاي حکومتي و قوانين هاي مقامشود، اين افراد مشمول تدابير تدوين شده در تصميممي
  .و مقررات کشور برگزارکننده خواهند بود

ها يا عالئم ها، نشانههايي، آنها نبايد از لباسدر زمان برگزاري چنين نشست) پ
 باشد، هايي استفاده کنند که متضمن معاني و مفاهيم نظامي يا سياسيمشخص يا نام

 به عنوان المللي پزشکي نظامي  آنکه مرجع به رسميت شناخته از سوي کارگروه بينمگر
  . حکومت شروع دولت آنها، چنين مجوزي را صادر کند

ـ اعضاي بخش خدمات پزشکي مزبور اجازه ندارند در مجمع عمومي يا نشست ۲
  . المللي پزشکي نظامي شرکت کنندعادي کارگروه بين

   اعضاي گزارشگر
   ـ16ماده
مي تعلق دارند المللي پزشکي نظاهاي غير عضو کارگروه بينـ افرادي که به دولت۱

اند  توسط رئيس بخش خدمات پزشکي نيروهاي مسلح دولتهاي مزبور منصوب شدهو 
 المللي هاي علمي با دبيرخانه کارگروه بينتوانند به منظور برقراري تماس در حوزه مي

  .پزشکي نظامي پذيرفته شوند
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طور هايي به شود، اين چنين تماس ـ تا جايي که به اعضاي گزارشگر مربوط مي۲
متبوع هاي پزشکي ـ نظامي در کشورهاي عمده شامل ارسال اطالعات در خصوص فعاليت

 خدمات هاي شود که نويسندگان آنها افسراني هستند که در بخشآنها و ارسال آثار علمي مي
  . کنندپزشکي نيروهاي مسلح کشورهاي خود خدمت مي

شود، ظامي مربوط ميالمللي پزشکي نـ تا جايي که به دبيرکل کارگروه بين۳
 المللي خدمات پزشکي نيروهاي مسلحهايي شامل ارسال نشريه مرور بينتماسچنين 

علمي يا  موضوعات شده براي کسب اطالعات در خصوص هاي ارائهدر پاسخ به درخواست
المللي پزشکي هاي عضو کارگروه بين ها براي تماس با مقامات پزشکي دولت درخواست

  .نظامي است
  المللی پزشکی نظامی پنجم ـ نهادهاي رسمی کارگروه بینبخش 

  ترکیب کارگروه 
   ـ17ماده
المللي پزشکي نظامي متشکل از افراد ـ کارگروه، نهاد مشورتي عالي کارگروه بين۱
  :زير است
المللي پزشکي نظامي و دو معاون آن که از حق سخنراني و رئيس کارگروه بين) الف

  .ارگروه برخوردارندهاي کرأي دادن در نشست
هاي  نماينده ملي هر دولت عضو که از حق سخنراني و رأي دادن در نشست) ب

  .کارگروه برخوردار است
هاي کارگروه  رئيس شوراي علمي که از حق سخنراني و رأي دادن در نشست) پ

  .برخوردار است
 هاي کارگروهو اعضاي افتخاري که در نشست) رئيس پيشين(رئيس افتخاري ) ت

  .کنند  عنوان مشاور شرکت ميبه
  .کندالمللي پزشکي نظامي که به عنوان مشاور شرکت ميدبيرکل کارگروه بين) ث
  .کندالمللي پزشکي نظامي که به عنوان مشاور شرکت ميمعاون دبيرکل کارگروه بين) ج
  .کنندهاي فني که به عنوان مشاور شرکت ميرؤساي کميسيون) چ
  .کنندري که به عنوان مشاور شرکت ميهاي افتخادبيرکل) ح
کند و دوره مسئوليت المللي که به عنوان مشاور شرکت ميمديرکل کنگره بين) خ

  .پذيردشود و با افتتاح کنگره بعدي پايان ميوي با افتتاح کنگره شروع مي
 ـ در طي برگزاري نشست کارگروه، به همراه هر نماينده ملي ممکن است دستياري۲
  . شته باشد که از حق سخنراني، رأي دادن يا مشاوره برخوردار نيستحضور دا
هاي کارگروه توانند در نشستالمللي ميهاي آموزش بينکنندگان دورهـ هماهنگ۳

  . گردد و به شرط تصويب دفتر کارگروه حضور پيدا کنند هنگامي که توسط دبيرکل تشکيل مي
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يا ناظر در نشست کارگروه به شرط تصويب توانند به عنوان مشاور ـ ساير افراد مي۴
ور اکثريت دفتر کارگروه و پس از تصويب مجمع عمومي حضور پيدا کنند، براي اين منظ

  ). فوق رجوع شود۱۴ و ۱۳به مواد (دوسوم آراء نياز است 
 حضور )مجمع عمومي و نشست عمومي(توانند در نشست کارگروه  ـ افرادي که مي۵

هايي متفاوت و مشخص المللي از پوششهاي بينمان برگزاري کنگرهپيدا کنند، بايد در ز
  . استفاده کنند

  . شود ـ کارگروه بر اساس مفاد بخش ششم مديريت مي۶
  هیأت مشورتی 

  ـ18 ماده
هايي را در موضوعات مطرح شده توسط رئيس  تواند توصيهـ هيأت مشورتي مي۱

  . رائه دهدالمللي پزشکي نظامي يا دبيرکل اکارگروه بين
  : ـ موضوعات زير در حوزه اختيارات هيأت مشورتي قرار دارد۲

 ارائه نظر در خصوص موضوعات مرتبط با اساسنامه و مقررات از جمله) الف
 اساسنامه گيري در خصوص مواردي که درهاي اصالح، تفسير مواد اساسنامه، تصميم پيشنهاد
  .اسنامه و مقرراتبيني نشده است يا رويه قضايي در خصوص اس پيش

تواند به اختالف نظر ميان داوري يا ارائه نظر در خصوص موضوعاتي که مي) ب
المللي پزشکي نظامي يا مقامات منجر شود و براي گير کارگروه بين نهادهاي تصميماعضاي

  .هاي مزبور زبان بخش هستند عملکرد صحيح نهاد
واند اعتبار يک مقام کارگروه تگيري در خصوص پيامدهاي اقدامي که ميتصميم) پ

  .را به طور جدي به خطر بياندازد
المللي پزشکي نظامي که ارائه نظر در خصوص موضوعات مرتبط با کارگروه بين) ت

  .گيري استهاي آن مستلزم توجه ويژه پيش از شروع روند تصميم اهميت يا پيامد
  . تأييد شودها بايد متعاقباً توسط مجمع عمومي بعدي  گيرياين تصميم

  : ـ هيأت مشورتي متشکل از افراد زير است۳
  .المللي پزشکي نظاميتمام رؤساي افتخاري کارگروه بين) الف
  تمام دبيران کل افتخاري؛ و ) ب
  . المللي پزشکي نظاميمعاون دبيرکل کارگروه بين) پ

ه هيأت مشورتي رئيس خود را از ميان اعضاي حاضر در نشستي که به آن فراخواند
المللي پزشکي نظامي به عنوان دبير معاون دبيرکل کارگروه بين. کنداند، انتخاب مي شده

  . گيري مشارکت کندکند و حق ندارد در روند تصميمجلسات خدمت مي
المللي پزشکي نظامي يا ابتکار دبيرکل، دبيرکل ـ به درخواست رئيس کارگروه بين۴

 موضوعات طالعيه تشکيل هيأت حاوي دستور کار وا. تواند هيأت مشورتي را تشکيل دهدمي
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هيأت مشورتي بايد به ابتکار گروهي . مورد مذاکره و اسناد مربوط ضروري خواهد بود
  . متشکل از دست کم ده دولت عضو نيز تشکيل شود

تنها نتايج اين . هاي هيأت مشورتي محرمانه خواهد بود ـ مباحثات و مشاوره۵
المللي پزشکي نظامي رئيس کارگروه بين. رت علني و کتبي منتشر شودتواند به صو ميمباحثات 

  .کنندو دبيرکل اين نتايج را دريافت مي
هاي عضو تواند از توصيه کارشناسان دولت ـ در موارد مقتضي، هيأت مشورتي مي۶

  . المللي پزشکي نظامي را دريافت کندکارگروه بين
اگر آراء . پذيردأي اکثريت ساده صورت ميها در هيأت مشورتي با رگيريـ تصميم۷

حد نصاب حداقلي براي معتبر . کننده را دارد برابر باشد، رئيس هيأت مشورتي رأي تعيين
رأي دادن . گيري هستندبودن جلسات کاري، حضور سه عضوي است که مجاز به تصميم

  .باشداز طريق رايانامه يا وکالت مجاز مي
شود و أت مشورتي توسط معاون دبيرکل آماده ميهاي هي ـ صورتجلسات نشست۸

. شودصورت جلسات در دبير خانه نگهداري مي. رسدبه تأييد رئيس هيأت مشورتي مي
توانند به اين صورت جلسات المللي پزشکي نظامي و دبيرکل ميتنها رئيس کارگروه بين
  . دسترسي داشته باشند

ي توسط شخص مدعي ديگري ـ اگر موضوع مورد رسيدگي توسط هيأت مشورت۹
المللي پزشکي نظامي تقديم شود، معاون دبيرکل  غير از دبيرکل و رئيس کارگروه بينبه

  . پاسخ مناسبي را به شکل نتايج کتبي مستدل به مدعي مزبور ارائه خواهد کرد
  شوراي علمی 

  )1388 برابر با 2009اصالحیه اکتبر  (19ماده 
هاي فني و علمي کارگروه رکل، مسئول تمام اقدامـ شوراي علمي با راهنمايي دبي۱

سازي و هاي خود در آماده شوراي علمي با پيشنهادها و توصيه. المللي پزشکي نظامي استبين
سازي هاي علمي، آمادههاي آتي و ساير نشستهاي علمي براي کنگرهبرگزاري برنامه

المللي  تهاي علمي کارگروه بينالمللي و سياس هاي آموزش پيشرفته بينهاي دوره برنامه
هاي فني هاي علمي کميسيونشوراي علمي، فعاليت. کندپزشکي نـظامي مشارکت مي

 شورا پيشنهادها را دريافت و آنها را به همراه نظر مشورتي خود. سازدهماهنگ ميرا 
  . کند دبيرکل ارسال ميبه

هاي فني کميسيونـ شوراي علمي متشکل از رئيس، يک معاون رئيس و رؤساي ۲
  .باشد و اعضاي مشاور مي

  : ـ رئيس شوراي علمي۳
  :هاي زير باشدبايد داراي صالحيت) الف
  .ـ پزشک باشد۱
  ـ افسر پزشک فعال باشد يا در گذشته فعال بوده باشد و۲
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هاي شوراي هاي کامالً تخصصي در مأموريتـ از صالحيت و تجربه کافي در زمينه۳
  .علمي برخوردار باشد

المللي پزشکي نظامي در توسط دبيرکل معرفي و توسط نشست کارگروه بين) ب
مجمع عمومي و چنانچه نامزد مربوط کماکان در حال خدمت باشد پس از پذيرش 

شود؛ طول مدت مسئوليت وي هاي ملي که نامزد تبعه آن دولت است، انتخاب ميمقام
  . چهار سال و قابل تمديد است

  ها است؛ خنراني و رأي دادن در نشستداراي حق ايراد س) پ
  .المللي خدمات پزشکي نيروهاي مسلح استشوراي سردبيري نشريه مرور بين رئيس) ت
اي است که مسئول اعطاي به اعتبار سمت خود، عضو و رئيس هيأت منصفه) ث

  .جوايز مختلف علمي است
هاي  و کميسيونهاي شوراي علميها و پروژهمسئول تهيه و ارائه گزارش فعاليت) ج

  .فني به نشست کارگروه در مجمع عمومي است
المللي اي و بينهاي منطقهسازي کنگره کند تا از آمادهها شرکت ميدر نشست) چ

  .نمايد امکان شرکت مي اطمينان حاصل کند و در اين رويدادها تا حد
 وسطالمللي را که تهاي آموزش بينهاي آموزش و محتواي علمي دورهشيوه) ح

وي بر کيفيت . کند المللي پزشکي نظامي تصويب شده است، تصويب ميکارگروه بين
 کند که کارايي آنها بر حسب تحقق اهدافکند و اطمينان حاصل مياجراي آنها نظارت مي
  .شود هاي دبيرکل ارزيابي مي آموزشي طبق رهنمود

 لمي برگزار شدهالمللي پزشکي نظامي در رويدادهاي عنماينده کارگروه بين) خ
ها المللي پزشکي نظامي با اين سازمانالمللي است که کارگروه بينهاي بينتوسط سازمان

  .موافقتنامه همکاري امضاء کرده است
  .کندهاي دبيرخانه حضور پيدا ميدر نشست) د
 مديريت شوراي علمي را بر عهده دارد و به تبيين نيازهاي اين شورا طبق) ذ

هاي شوراي وي نشست. پردازداي ارائه شده از سوي دبيرکل مي  بودجههايدستورالعمل
  .کند علمي را سازماندهي مي

هاي فني با تصويب دبيرکل و نشست کارگروه در از اختيار تشکيل کميسيون) ر
  .مجمع عمومي برخوردار است

  : ـ معاون رئيس شوراي علمي۴
قت دبيرکل، در نشست کارگروه پس از معرفي از سوي رئيس شوراي علمي و مواف) الف

. شوداي همانند دوره رئيس فعلي شوراي مزبور انتخاب مي در مجمع عمومي براي دوره
  .تواند توسط نشست کارگروه در مجمع عمومي تمديد شود يا خاتمه پيدا کنداختيارات وي مي

بايد پزشک باشد و در بخش خدمات پزشکي نيروهاي مسلح به عنوان افسر ) ب
اگر وي در حال خدمت باشد براي .  يا فعال خدمت کرده يا در حال خدمت باشدذخيره

  .اجراي مسئوليت خود بايد از فرمانده مافوق خود مجوز الزم را از پيش دريافت کند



 

 ـ ۴۹۹ ـ 

. دهد همان وظايفي را که به رئيس شوراي علمي تفويض شده است، انجام مي) پ
  .ها شرکت کند وي در نشستتواند در غياب رئيس شوراي علمي به جاي وي مي
در صورت ناتواني جسمي دائمي يا مرگ رئيس شوراي علمي، وظائف وي را ) ت

  .رئيس شوراي علمي تا زمان برگزاري نشست بعدي مجمع عمومي بر عهده دارد
  : ـ مشاورين رئيس شوراي علمي۵
 با شوراي علمي متشکل از اعضاي مشاوري است که تعداد و تخصص آنها متناسب) الف
رئيس شوراي علمي آنها را انتخاب و عنوان و حيطه . باشد هاي جاري شورا ميفعاليت

  .کنداختيارات آنها را تعيين مي
  .شودوظايف اعضاي مشورتي در مقررات داخلي شوراي علمي مشخص مي) ب
 هاي آموزشيبرخي از اعضاي شوراي علمي به عنوان هماهنگ کننده دوره) پ

هاي آموزشي کنند و موضوعات مرتبط با محتواي فني و علمي اين دوره مي فعاليتالمللي بين
  . شود اين وظيفه خاص در همان مقررات داخلي شوراي علمي تبيين مي. نمايند را بررسي مي

  هاي فنی کمیسیون
  ) 1388 برابر 2009اصالحیه اکتبر  (20 ماده 

ي علمي و با مسئوليت ـ نشست کارگروه در مجمع عمومي با پيشنهاد رئيس شورا۱
هاي فني را به منظور بررسي ابعاد تواند تشکيل کميسيونوي و با موافقت دبيرکل، مي
هاي فني توسط رئيس شوراي علمي تعداد اين کميسيون. فني ويژه پزشکي تجويز نمايد

ها، توسط فعاليت اين کميسيون. شوداي تعيين ميبا توجه به نيازها و امکانات بودجه
  . شودي علمي هماهنگ ميشورا

  :ـ هر کميسيون فني متشکل از افراد زير است۲
يک رئيس که به پيشنهاد رئيس شوراي علمي و با موافقت دبيرکل توسط ) الف

شود؛ رئيس بايد به عنوان افسرفعال در نشست کارگروه در مجمع عمومي انتخاب مي
دوره مسئوليت . باشدبخش خدمات پزشکي نيروهاي مسلح دولت خود مشغول فعاليت 

  . وي چهار سال و يکبار نيز قابل تمديد است
  اعضاي منتخب از سوي رئيس کميسيون فني با موافقت رئيس شوراي علمي) ب
 شرايط ويژه در مورد وظايف عملي در دو مقررات داخلي در خصوص شوراي علمي) پ

  .هاي فني تبيين شده استو کميسيون
  :فراد زير در ارتباط استـ رئيس هر کميسيون فني با ا۳

  دبيرکل، براي موضوعات سازماني کلي و اجرايي) الف
  هاي فني و علميرئيس شوراي علمي، براي برنامه) ب
 المللي خدمات پزشکي نيروهاي مسلح،مسئول کارگروه سردبيري نشريه مرور بين) پ

  به منظور تشويق انتشار مقاالت مرتبط در اين بخش
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ر حوزه خاص در بخش خدمات پزشکي نيروهاي مسلح هاي مسئول دمقام) ت
 هاي هاي فني مسئول ايجاد ارتباط با آن دسته از سازمانرئيس کميسيون. هاي عضودولت
  . کنندباشد که در حوزه علمي کميسيون فني فعاليت مي المللي غير نظامي نيز ميبين

  :  فنيـ رئيس هر کميسيون۴
  . المللي پزشکي نظامي، سمت مشاور را داردروه بينها و مجامع کارگدر نشست) الف
  . عضو شوراي علمي است) ب
هاي ها و پروژهالمللي پزشکي نظامي، گزارش فعاليت کارگروه بيندر هر نشست) پ

 گزارش اين گزارش، بخشي از. کندکميسيون مربوطه خود را به رئيس شوراي علمي ارائه مي
 مجمع المللي پزشکي نظامي دري به نشست کارگروه بينارائه شده توسط رئيس شوراي علم

  .دهد  فني تشکيل ميعمومي را با توافق ميان رئيس شوراي علمي و رئيس هر کميسيون
  دفتر کارگروه

  ـ21ماده 
المللي پزشکي نظامي، دو معاون ـ دفتر کارگروه متشکل از رئيس کارگروه بين۱

  .باشد وراي علمي، دبيرکل ميالمللي پزشکي نظامي، رئيس شکارگروه بين
المللي پزشکي نظامي ـ جلسه دفتر کارگروه بنا به درخواست رئيس کارگروه بين۲

  . شودتشکيل مي
  : ـ وظايف دفتر کارگروه عبارتند از۳

  هاي کارگروهتهيه دستور کار نشست) الف
  هدايت و مديريت جلسات کارگروه) ب
ي ارائه شده از سوي اشخاصي که به طور هاموافقت يا عدم موافقت با درخواست) پ

  اند، براي شرکت در تمام يا بخشي از نشست کارگروه عادي کنار گذاشته
هاي گرفته شده توسط کارگروه سازگار با حصول اطمينان از اين که تصميم) ت

  .اساسنامه است
هاي کاري ریزي و طراحی گروههاي کاري ویژه و موقت براي برنامهگروه

   المللی و بینايمنطقه
   ـ22 ماده

 داند براي درخواست تواند با مسئوليت خود در هر زمان که مقتضي ميـ دبيرکل مي۱
  :کاري موقت را تشکيل دهدگروه مشاوره بيشتر در خصوص موضوعات مهم زير

  .هاي وي قرار داردهايي که در حيطه مسئوليت هاي فعاليتريزيطراحي و برنامه) الف
  هاي فني خاص برحسب تصميم دبيرکليار فوري و داراي پيچيدگيموضوعات بس) ب
 هاي کاري موقت منحصراً متشکل از اعضاي کنوني و پيشين کارگروهـ گروه۲

پزشـکي نظامي است که در آن موضوع خاص، داراي صالحيت يا تجربه کافي  المللي بين
  .اند پرداخت کرده دولت عضوي باشند که حق عضويت خود را به طور کامل و متعلق به
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فعاليت  .کند و محل تشکيل خود را تعيين ميکاري موقت، رئيس و شيوه کاريـ گروه۳
کاري روهـل گـان تشکيـول شده به آن در زمـيل وظيفه ويژه محـدود به تکمـکاري، محگروه

به طورکلي، مدت زمان فعاليت از زمان بين دو نشست تجاوز . دـباش از سوي دبيرکل مي
المللي پزشکي نظامي و در صورت عدم تکميل در هر حال با موافقت کارگروه بين. اهد کردنخو

  . توان براي يک دوره بين دو نشست تمديد کرد وظيفه محول شده، اين مدت زمان را مي
هاي ارائه شده از سوي دبيرکل العملـ گروه کاري موقت مأموريت خود را طبق دستور۴

کاري  رئيس گروه. دهدهاي خود را به دبيرکل ارائه مييافتهدهد و موضع و انجام مي
  . هاي خود به کارگروه فراخوانده شودممکن است براي ارائه يافته

 اي گزارش مفصلي را در خصوص داليل تشکيل، ترکيب، ـ دبيرکل به صورت دوره۵
 پزشکي الملليکاري موقت به رئيس کارگروه بينها و طول دوره فعاليت گروهفعاليت

وي گزارشي در خصوص همان موضوعات را به نشست کارگروه . کندنظامي ارائه مي
  . کندالمللي در مجمع عمومي ارائه ميبين

  : الملليکاري بين  ـ گروه۶
المللي با هدف کمک به دبيرکل به منظور بهبود عملکرد کارگروه کاري بين گروه

 المللي کاري بين گروه. شوده تشکيل مي پزشکي نظامي ميان هر نشست کنگرالملليبين
کاري  گروه. کندهاي عضو عمل ميهاي دولتبه عنوان رابطي ميان دبيرکل و نماينده

پردازد که ممکن است از سوي ها و سؤاالتي مي و ارائه نظر در خصوص پروژه مطالعهبه
مللي تنها الکاري بين گروه. يکي از اعضاي مجمع عمومي مطرح شده باشددبيرکل يا 
هاي آن هاي عضو به لحاظ سياسي درگير پيشنهاد مشورتي دارد و دولتيک نقش
المللي توسط مجمع عمومي تعيين کاري بين تعداد اعضاي تشکيل دهنده گروه. نيستند

المللي توسط مقررات کاري بينه مديريت و سازماندهي دروني گروه جزئيات نحو. شودمي
المللي در جلسه کاري بينک گزارشگر که توسط اعضاي گروه ي. شودداخلي آن تعيين مي

کاري  هاي کاري گروهشود به طور منظم پيشرفتالمللي انتخاب مي کاري بين گروه عمومي
  . کنددهد و در هر مجمع عمومي يک گزارش را ارائه ميرا به دبيرکل گزارش مي

  : ايهاي کاري منطقهـ گروه۷ 
المللي پزشکي هاي کارگروه بينگيريدف انطباق جهتاي با هکاري منطقه گروه

هاي با مسئوليت دبيرکل و به درخواست تعدادي از دولتتواند  اي مينظامي با نيازهاي منطقه
يک کشور . شودعضو در يک منطقه همجوار جغرافيايي به صورت داوطلبانه تشکيل 

هر کشور از اين انتخاب . داي درآيکاري منطقه تواند به عضويت بيش از يک گروه مي
هاي  دبيرکل اين گروه. هاي کاري بپيوندد يا نپيونددبرخوردار است که به چنين گروه

هاي کاري برگزار اولين مجمع عمومي که پس از تشکيل اين گروهکاري را در جريان 
اي داراي رويکردي فني و علمي هاي کاري منطقهگروه.  کردشود، معرفي خواهد مي

اي از سوي مقررات داخلي مشترک هاي کاري منطقهها و تشريفات گروه فعاليت.هستند
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تواند پيشنهادهايي را براي الحاق مواردي  کاري مي رئيس هر گروه. شودتدوين مي
کاري خود با تأييد دبيرکل ارائه دهد، الحاقات بايد با مقررات و اساسنامه   مقررات گروهبه

هر ماده يا فعاليتي که مغاير با مقررات و . باشدامي منطبق المللي پزشکي نظکارگروه بين
کاري  گروه. يکن اعالم خواهد شد لم باشد کان المللي پزشکي نظامي اساسنامه کارگروه بين

 سازماندهي المللي پزشکي نظامي بهتواند با همکاري شوراي علمي کارگروه بيناي ميمنطقه
 )هاي آموزش و يا محافل علميها، دوره کنگره(ي اهاي علمي منطقهبرگزاري فعاليتو 

هاي اي با هدف بهبود مناسبات با ساير دولتهاي دو جانبه و چند جانبه تماساز. بپردازد
هاي  اي، دبيرکل را در جريان نحوه فعاليتکاري منطقه رئيس گروه. شود استقبال ميعضو

کاري خود  ا از وضعيت گروهدهد و در هر جلسه مجمع عمومي گزارشي رخود قرار مي
  .کند  ميارائه

  المللی پزشکی نظامی  دبیرخانه کارگروه بین
  ـ 23 ماده

المللي پزشکي نظامي متشکل از دبيرکل، معاون دبيرکل و ـ دبيرخانه کارگروه بين۱
 متخصص براي نيازهاي فوري دبيرخانه، دبيرکل از چند کارمند. تعدادي کارکنان دائمي است

  . کندبه دبيرخانه دعوت به همکاري ميبراي کمک 
  : ـ وظايف دبيرخانه عبارتند از۲

  اجراي وظايف مديريتي و اجرايي با مسئوليت دبيرکل) الف
  متمرکز ساختن و انتشار اطالعات پزشکي ـ نظامي) ب
  المللي خدمات پزشکي نيروهاي مسلحنظارت و انتشار نشريه مرور بين) پ
 و المللي هاي پژوهشي بينها، نشست زشکي، هم انديشيترغيب برگزاري روزهاي پ) ت

  هاي خدمات پزشکي نيروهاي مسلحالمللي براي افسران جوان بخش هاي پيشرفته بيندوره
 هاي آموزش مورد نياز پزشکي نظاميترغيب برگزاري يا حمايت از ساير دوره) ث

  المللي پزشکي نظاميتصويب شده از سوي کارگروه بين
) ۴(و ) ۲(هاي مندرج در مواد مچنين مسئول حفظ استمرار فعاليتدبيرخانه ه
 تحقيقات، هاي کاري وها و گروهبه همين منظور دبيرخانه از طريق کميسيون. اساسنامه است

هاي فعال و همکار در حوزه  مورد درخواست اعضاي کارگروه يا سازمانهرگونه پژوهش
  . کند ميدوستانه و سطوح علمي و فني را اجراء بشر

  بخش ششم ـ فعالیت کارگروه 
   هاي کارگروه ـ اختیار برگزاري نشستنشست

  دفترنشست کارگروه بنا به درخواست مديرکل و پس از مشورت و تصويبـ 24ماده
هاي برگه. شودالعاده برگزار ميکارگروه يا به صورت مجمع عمومي يا نشست عادي يا فوق

  . شودها صادر مي از برگزاري اين نوع نشستدعوت به نشست دست کم سه ماه پيش
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  مجمع عمومی 
  ـ 25ماده

المللي ـ کارگروه به طور منظم در قالب مجمع عمومي در زمان برگزاري هر کنگره بين۱
  . دهدپزشکي نظامي تشکيل جلسه مي

دهد که از سوي دفتر کارگروه ـ مجمع عمومي موضوعاتي را مورد بررسي قرار مي۲
، موضوعاتي )۲(بيني شده در ماده هاي پيشبا توجه به مأموريت.  شده استبه آن ارجاع

شود اما به آنها  گيرند شامل موارد زير ميکه در حيطه صالحيت مجمع عمومي قرار مي
  :گردد محدود نمي
  المللي پزشکي نظاميپذيرش يا اخراج يک دولت به عنوان دولت عضو کارگروه بين) الف
  ولت عضوتأييد خروج يک د) ب
  المللي پزشکي نظاميتصويب اساسنامه، اصالحات و بازبيني اساسنامه کارگروه بين) پ
  تصويب مقررات صادر شده از سوي دبيرکل و يا بازبيني آن) ت
 انتصاب و برکنارکردن دبيرکل، معاون دبيرکل، رئيس و اعضاي دائم شوراي علمي،) ث

  اي افتخاريههاي فني، مقامرؤسا و اعضاي دائم کميسيون
  هاي فنيترکيب شوراي علمي و کميسيون) ج
 استناد المللي پزشکي نظامي باهاي کارگروه بينها و بودجهتصويب صورت حساب) چ

  هاي حسابرسانبه گزارش
  المللي پزشکي نظاميهاي کارگروه بينحساب  انتصاب حسابرسان براي بررسي صورت)ح
  ي عضوهاهاي مالي دولتتعيين ميزان کمک) خ
  هاي دبيرخانه در طول نشست قبليارزيابي فعاليت) د
  المللي پزشکي نظاميانحالل داوطلبانه کارگروه بين) ذ

  جلسه عمومی 
  ـ26ماده
شود، يا به مناسبت برگزاري روز هايي که مجمع عمومي برگزار نميـ در سال۱

المللي روه بينها يا محافل علمي که با تصويب کارگ انديشي علمي پزشکي نظامي، هم
شود، کارگروه، جلسه پزشکي نظامي يا با حمايت آن توسط يک دولت عضو برگزار مي

  .کند عمومي را برگزار مي
  :شودتواند براي بررسي موارد زير برگزار  ـ جلسه عمومي مي۲
  المللي پزشکي نظامي موضوعات مرتبط با نحوه عملکرد و منابع مالي کارگروه بين) الف
  المللي پزشکي نظاميندهي دوره بعدي کنگره بينسازما) ب
 المللي پزشکي نظاميساير موضوعات مرتبط با سازماندهي و فعاليت کارگروه بين) پ

  .گيري را تا مجمع عمومي بعدي به تأخير انداخت توان تصميم که در مورد آنها نمي



 

 ـ ۵۰۴ ـ 

  العاده جلسه فوق
  ـ 27ماده
العاده تواند جلسه فوقد، کارگروه ميـ هرگاه دفتر کارگروه مناسب تشخيص ده۱

  .برگزار کند
هاي عضو براي برگزاري جلسه بايد ـ اطالعيه ارسال شده به نمايندگان ملي دولت۲

  . العاده بررسي شودشامل دستور کار تمام موضوعاتي باشد که قرار است در جلسه فوق
  دهی  رأي
 مورد موضوعات مشمول المللي پزشکي نظامي به جز درکارگروه بينـ 28 ماده

مفاد قانوني يا مقررات مرتبط با اکثريت يا حد نصاب مورد نياز با رأي اکثريت ساده، بدون 
اکثريت دوسوم و . نمايد گيري مي در نظر گرفتن تعداد اعضاي حاضر در جلسه تصميم

. براي پذيرش، اخراج و اصالح اساسنامه مورد نياز است%) ۵۰(نصاب پنجاه درصد  حد
  . کننده برخوردار است صورت برابر بودن آراء رئيس از حق رأي تعيين در

  بخش هفتم ـ مدیریت مالی 
  وجوه و بودجه 

  ـ29ماده
هاي خود داراي کارمند، المللي پزشکي نظامي براي انجام مأموريتـ کارگروه بين۱

  . ها و وجوه استتجهيزات، ساختمان
هيزات و اثاثيه توسط دولت بلژيک ها و کارمندان واجد شرايط، تجـ ساختمان۲
  . شوند ميتهيه

  :شوندـ وجوه از طريق زير تأمين مي۳
 هاي ساالنه که ميزان آنهاي عضو به شکل پرداختهاي مالي دولتکمک) الف

 المللي پزشکي نظامي در مجمع عمومي، نشستبراساس معيار مصوب نشست کارگروه بين
  .شودالعاده تعيين ميعادي يا فوق

  اعانات مالي توسط نهادهاي خصوصي يا دولتي و اشخاص حقيقي) ب
هاي منتشر شده ازسوي دبيرخانه درآمدهاي حاصل از فروش نشريات و پژوهش) پ

  المللي پزشکي نظامي کارگروه بين
المللي پزشکي نظامي توسط دبيرکل که در برابر کارگروه ـ وجوه کارگروه بين۴

دبيرکل به طور منظم رئيس کارگروه . شود ديريت ميمزبور پاسخگو و مسئول است، م
در زمان برگزاري هر مجمع عمومي، . نمايدپزشکي نظامي را از روند حسابها آگاه ميالمللي بين

  :دبيرکل موارد زير را انجام خواهد داد
 ها از زمان مجمع عمومي پيشينارائه گزارش در خصوص وضعيت صورت حساب) الف

 حسابرسي کارگروه سه حسابرس را از ميان نمايندگان ملي براي. گروهبراي تصويب در کار



 

 ـ ۵۰۵ ـ 

هايي را براي تـصويب يا عدم تصويب گزارش ارائه شده کند و توصيهحسابهـا انتخاب مي
. کند هاي سال پيش به کارگروه ارائه مياز سوي دبيرکل در خصوص صورت حساب

کي نظامي اقدام صحيح را المللي پزش صورت عدم تصويب، رئيس کارگروه بيندر
پس از تکميل اقدام مزبور، دبيرکل نتايج آن را به نمايندگان ملي . تجويز خواهد کرد

ويب ـا را براي تصـده حسابهـهاي اصالح شو ارائه خواهد کرد و گزارشـهاي عضدولت
   .العاده ارائه خواهد کرد نشست کارگروه در مجمع عمومي، نشست عادي يا نشست فوقبه

المللي جاري و کنگره ها را براي دوره ميان کنگره بينبودجه درآمدها و هزينه) ب
  . کندبعدي به کارگروه تقديم مي

 بيني نشده باشد، مگر در شرايط اضطراري هايي که در بودجه مصوب پيش ـ هزينه۵
 دي،در چنين موار. هاي عادي کارگروه، توسط دبيرکل عملياتي نخواهد شد  در حين فعاليت

المللي پزشکي نظامي در خصوص دبيرکل بالفاصله گزارشي را به رئيس کارگروه بين
 وي همچنين گزارش تفسيري را در خصوص اين. کندهاي استثنايي ارائه ميهزينه
کند و در آن خواستار  المللي پزشکي نظامي ارائه ميها به نشست بعدي کارگروه بينهزينه

  . شود کارگروه ميتصويب آن از طريق رأي اعضاي
هاي باشد که از سوي دولت ـ کميسيون حسابرسي متشکل از سه حسابرس مي۶

. شوندشوند و از سوي مجمع عمومي براي دوره ميان دو کنگره منصوب ميعضو معرفي مي
ها، هر شش ماه يکبار از سوي دبيرکل در جريان وضعيت مالي کارگروه حسابرس

ها  در زمان برگزاري مجمع عمومي، حسابرس. گيرندر ميالمللي پزشکي نظامي قرابين
دبيرکل بايد در هر زمان تمام اطالعات مالي . کنندگزارش خود را به کارگروه ارائه مي

  . درخواست شده از سوي رئيس را ارائه کند
   بخش هشتم ـ بازنگري در اساسنامه

   بازنگري در اساسنامه
  ـ 30 ماده

  .  يا تمام اين اساسنامه را مورد بازنگري قرار دهدتواند بخشيـ کارگروه مي۱
ـ در شرايط عادي، پيشنهاد بازنگري در اساسنامه بايد حداقل يک سال پيش از ۲

 کم زمان تعيين شده براي تشکيل مجمع عمومي بعدي به صورت درخواستي با امضاي دست
اين . رکل ارسال شودالمللي پزشکي نظامي به دبيهاي ملي کارگروه بينيک پنجم نماينده

بندي دقيق پيشنهاد بازنگري اساسنامه را همراه با توجيه مناسب پيشنهاد بايد با جمله
پيشنهادي که به طور صحيح ارائه شده باشد در دستور کار مجمع عمومي . ارائه کند

گيرد و دست کم شش ماه پيش از تاريخ تعيين شده براي برگزاري مجمع بعدي قرار مي
دار براي رأي دادن در جلسه  هاي رسمي صالحيت تمام نمايندگان ملي و مقامعمومي به

  . شودمجمع عمومي ارسال مي



 

 ـ ۵۰۶ ـ 

المللي پزشکي نظامي ـ در مواردي که پيشنهادي براي بهبود کارکرد کارگروه بين۳
توان در دستور کار مجمع عمومي، جلسه مناسب باشد، پيشنهاد بازنگري اساسنامه را مي

 نمايندگان ها وپيشنهاد پيشاپيش در اختيار مقام. دارد العاده دفتر کارگروه قراروقعادي يا ف
  . ملي قرار خواهد گرفت

هاي تواند به طور کتبي توصيهـ در ارزيابي پيشنهاد بازنگري اساسنامه، دبيرکل مي۴
  . هيأت مشورتي را جويا شود

لعاده در خصوص پيشنهاد اگيري در مجمع عمومي قانوني يا مجمع فوق  ـ در رأي۵
  :ارائه شده براي بازنگري در اساسنامه

المللي پزشکي نظامي که داراي هاي کارگروه بينحضور حدنصاب نيمي از مقام) الف
  حق رأي هستند، الزامي است؛ و 

تصويب مستلزم رأي اکثريت دوسوم اکثريت آراي افراد داراي حق رأي و حاضر ) ب
  . در جلسه است

  انحالل داوطلبانهبخش نهم ـ 
  انحالل داوطلبانه

  ـ31 ماده
 المللي پزشکي نظامي تنها با تصميم کارگروهـ انحالل داوطلبانه کارگروه بين۱
  . پذير است امکان

 سال المللي پزشکي نظامي بايد يکـ در شرايط عادي، پيشنهاد انحالل کارگروه بين۲
بعدي به صورت درخواستي پيش از زمان تعيـين شده براي تشـکيل مجمع عمومـي 

المللي پزشکي نظامي هاي ملي کارگروه بينپنجم نماينده کم يک با امضاي دست
کار مجمع  پيشنهادي که به طور صحيح ارائه شده باشد در دستور.  دبيرکل ارسال شودبه

گيرد و دست کم شش ماه پيش از تاريخ تعيين شده براي برگزاري عمومي بعدي قرار مي
دار براي رأي دادن  هاي رسمي صالحيتي به تمام نمايندگان ملي و مقاممجمع عموم

  . شود جلسه مجمع عمومي ارسال ميدر
تواند  المللي پزشکي نظامي ميـ در شرايط استثنايي، پيشنهاد انحالل کارگروه بين۳

اين . گيردالعاده قرار کار مجمع عمومي يا مجمع فوق از سوي هيأت مشورتي در دستور
 الملليهاي کارگروه بينشنهاد پيش از برگزاري نشست به نمايندگان ملي و مقامپي

  . پزشکي نظامي ارسال خواهد شد
  : المللي پزشکيگيري جلسه مجمع عمومي براي انحالل کارگروه بينـ در راي۴

المللي پزشکي نظامي و حضور حد نصاب نيمي از نمايندگان ملي کارگروه بين) الف
  ه داراي حق رأي هستند الزامي است؛ و هايي کمقام

  . تصويب مستلزم رأي اکثريت دوسوم افراد داراي حق رأي و حاضر در جلسه است) ب



 

 ـ ۵۰۷ ـ 

  بخش دهم ـ مفاد پایانی 
  ها استفاده از زبان

  هاي رسمی  زبان
  ـ32ماده

  .نظامي هستندالمللي پزشکي رسمي کارگروه بينهاي فرانسوي و انگليسي، دو زبان ـ زبان۱
ها هاي احتمالي که براي تصويب درنشستـ اساسنامه، مقررات داخلي و اصالحيه۲

 فرانسوي و شود، دست کم به دو زبانالمللي پزشکي نظامي تقديم ميبه اعضاي کارگروه بين
  .شود باشد، آماده مي انگليسي که نسخه فرانسوي نسخه معتبر مي

ه جز زبان فرانسوي و انگليسي منوط ـ استفاده موقت يا دائم از هر زبان ديگري ب۳
 المللي پزشکياست که از سوي دبيرکل به نمايندگي از کارگروه بين) پروتکلي(به تشريفاتي 

 دبيرکل مفاد تشريفات. شود هاي مربوط امضاء ميو نماينده دولت يا گروهي از دولتنظامي 
 عمومي حضور دارند، مزبور را به اعضاي کارگروه که در نشست عادي يا مجمع) پروتکل(

  .تقديم خواهد کرد
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره منضم به متن اساسنامه شامل 
مقدمه و سي و دو ماده در جلسه علني روز دوشنبه مورخ پنجم خرداد ماه يكهزار و 

 تأييد  به۲۸/۳/۱۳۹۳سيصد و نود و سه مجلس شوراي اسالمي تصويب شد و در تاريخ 
  .نگهبان رسيدشوراي 

  رئيس مجلس شوراي اسالمي ـ علي الريجاني
 ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ

   روزنامه رسمي۱۵/۴/۱۳۹۳ ـ ۲۰۱۹۴نقل از شماره 
  ٣/٤/١٣٩٣                                                                         ٢١٦٥١/١٩٣رهشما

  نيحجت االسالم والمسلمين جناب آقاي دكتر حسن روحا
  رياست محترم جمهوري اسالمي ايران

 در اجراي اصل يكصد و ٢٦/٩/١٣٩١ مورخ ١٨٦٨٠٨/٤٨٣٥٨عطف به نامه شماره 
قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران قانون اصالحات قانون الحاق ) ١٢٣(بيست و سوم 

المللي   بين مربوط به كنوانسيون١٩٧٨) پروتكل(دولت جمهوري اسالمي ايران به تشريفات 
ـ ١٣٨٠مصوب ـ ) ٧٨/١٩٧٣مارپل  (١٩٧٣ا از آلودگي دريا ناشي از كشتيهجلوگيري 

و اصالحات بعدي آن كه با عنوان اليحه به مجلس شوراي اسالمي تقديم گرديده بود، 
  و تأييد شوراي محترم نگهبان،٥/٣/١٣٩٣تصويب در جلسه علني روز دوشنبه مورخ  با
  .گردد  پيوست ابالغ ميبه

  شوراي اسالمي ـ علي الريجانيرئيس مجلس 



 

 ـ ۵۰۸ ـ 

  ١١/٤/١٣٩٣                                                                              ٣٥٥٢٤رهشما
  وزارت راه و شهرسازي

قانون «در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران 
 مربوط ١٩٧٨) پروتكل(يران به تشريفات اصالحات قانون الحاق دولت جمهوري اسالمي ا

 )٧٨/١٩٧٣مارپل  (١٩٧٣المللي جلوگيري از آلودگي دريا ناشي از كشتيها  به كنوانسيون بين
كه در جلسه علني روز دوشنبه مورخ پنجم خرداد » ـ و اصالحات بعدي آن١٣٨٠مصوب ـ 

 به ٢٨/٣/١٣٩٣خ ماه يكهزار و سيصد و نود و سه مجلس شوراي اسالمي تصويب و در تاري
 مجلس ٣/٤/١٣٩٣ مورخ ٢١٦٥١/١٩٣تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 

  .گردد شوراي اسالمي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابالغ مي
  جمهور ـ حسن روحاني رئيس

  
قانون اصالحات قانون الحاق دولت جمهوري اسالمی ایران به تشریفات 

  المللی جلوگیري از آلودگی دریا  به کنوانسیون بین مربوط 1978) پروتکل(
  ـ و اصالحات بعدي آن1380ـ مصوب) 78/1973مارپل  (1973ناشی از کشتیها 

 اصالحات قانون الحاق دولت جمهوري اسالمي ايران به تشريفات ماده واحده ـ
 ز كشتيهاالمللي جلوگيري از آلودگي دريا ناشي ا  مربوط به كنوانسيون بين١٩٧٨) پروتكل(

ـ و اصالحات بعدي آن با رعايت اصول هفتاد و ١٣٨٠ـ مصوب ) ٧٨/١٩٧٣مارپل  (١٩٧٣
قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران ) ١٢٥(صد و بيست و پنجم ـو يك) ٧٧(هفتم 

  .شود  شرح پيوست تصويب ميبه
  
  تعالي باسمه

  
  )12/12/1390 (2012 مارس 2 مصوب 216) 63(سی  پی اي قطعنامه ام

مربوط به کنوانسیون ) 1357( 1978) پروتکل(حات ضمیمه تشریفات اصال
ترتیبات ) (1352 (1973 جلوگیري از آلودگی دریا ناشی از کشتیها، المللی بین

  ) مارپل5 و 4، 2، 1اي تسهیالت دریافت بندري به موجب ضمایم  منطقه
  کارگروه حفاظت محيط زيست دريايي

 المللي دريانوردي درخصوص نوانسيون سازمان بينک) ۳۸(ماده ) الف(با يادآوري بند 
المللي کنترل  هاي بين کارگروه حفاظت محيط زيست دريايي که براساس کنوانسيونوظايف 

  و جلوگيري از آلودگي دريايي به آن محول شده است؛
 ها، المللي جلوگيري از آلودگي دريا ناشي از کشتي کنوانسيون بين) ۱۶(با توجه به ماده 

 و )شود از آن ياد مي» ۱۹۷۳کنوانسيون «که از اين پس به عنوان  (۱۳۵۲برابر با  ۱۹۷۳
المللي جلوگيري از  مربوط به کنوانسيون بين) ۱۳۵۷ (۱۹۷۸) پروتکل(تشريفات  ۶ماده 



 

 ـ ۵۰۹ ـ 

تشريفات «از اين پس به عنوان ( که ۱۳۵۲ برابر با ۱۹۷۳ها،  آلودگي دريا ناشي از کشتي
 را ۱۹۷۸) پروتکل(تشريفات که با هم، فرايند اصالح ) شود مياز آن ياد » ۱۹۷۸) پروتکل(

کنند و به نهاد مربوط سازمان، وظيفه بررسي و تصويب اصالحات كنوانسيون  مشخص مي
 )۷۸/۱۹۷۳مارپل ( اصالح شده است، ۱۹۷۸) پروتکل(تشريفات  را آن طور كه به وسيله ۱۹۷۳

  .کنند واگذار مي
  :۷۸/۱۹۷۳ مارپل ۵ و ۴، ۲، ۱ضمايم نويس اصالحات  پس از بررسي پيش

 ، که متن آن در پيوست اين قطعنامه۷۸/۱۹۷۳ مارپل ۵ و ۴، ۲، ۱ـ اصالحات ضمايم ۱
  .نمايد  تصويب مي۱۹۷۳کنوانسيون ) ۱۶(ماده ) ۲(بند ) ت(درج شده است را طبق جزء 

 نمايد ، تعيين مي۱۹۷۳کنوانسيون ) ۱۶(ماده ) ۲(بند ) ج(جزء ) ۳(ـ طبق رديف ۲
 شوند، پذيرفته شده قلمداد مي) ۱۳/۱۱/۱۳۹۱ (۲۰۱۳اين اصالحات در تاريخ اول فوريه که 

هاي داراي مجموع  ها، يا طرف مگر آن که تا پيش از اين تاريخ، حداقل يک سوم طرف
ظرفيت ناخالص ناوگان تجاري جهاني اعتراض خود را به اين %) ۵۰( درصد ۵۰حداقل 

  .ده باشنداصالحات به سازمان اعالم نمو
) ۲(بند ) چ(جزء ) ۲(خواهد توجه داشته باشند که طبق رديف  ها مي ـ از طرف۳

 تاريخ فوق، در) ۲(، اين اصالحات درصورت پذيرش طبق بند ۱۹۷۳کنوانسيون ) ۱۶(ماده 
  .االجراء خواهد شد الزم) ۱۱/۵/۱۳۹۲ (۲۰۱۳اول آگوست 

، ۱۹۷۳ کنوانسيون) ۱۶( هماد )۲(بند ) ث(طبق جزء  که خواهد دبيركل مي ـ از۴
هاي مورد تأييد اين قطعنامه و متن اصالحات مندرج در پيوست را براي تمامي  نسخه
  . ارسال نمايد۷۸/۱۹۷۳هاي مارپل  طرف

هايي از اين قطعنامه و پيوست آن را براي  نسخه خواهد دبيركل مي  ـ همچنين از۵
  .ايد نيستند ارسال نم۷۸/۱۹۷۳اعضاي سازمان كه طرف مارپل 

  
 پیوست

   مارپل5 و 4، 2، 1اصالحات ضمایم 
  :شوند اضافه مي) ۱(ضميمه ) ۳۸( مکرر، به مقرره ۴ مکرر و ۳ـ بندهاي جديد ۱
) ۱(توانند الزامات بندهاي  اي درحال توسعه کوچک مي  مکرر ـ کشورهاي جزيره۳

رها، اتخاذ فرد اين کشو اين مقرره را ـ در مواردي که به علت شرايط منحصر به ) ۳(تا 
اي  اي، تنها روش عملي اجراي اين الزامات باشد ـ از طريق ترتيبات منطقه ترتيبات منطقه

 هاي گرفتن دستورالعمل نظر اي بايد با در کننده در ترتيبات منطقه هاي شرکت طرف. نماينداء اجر
  .اي اقدام نمايند مصوب سازمان، نسبت به تدوين طرح تسهيالت دريافت منطقه

رساني به ساير  کننده در اين ترتيبات بايد به منظور اطالع هر طرف شرکتدولت 
  :هاي اين کنوانسيون، در موارد زير با سازمان مشورت نمايد طرف

  .نظر گرفته است ها را در اي چگونه دستورالعمل ـ طرح تسهيالت دريافت منطقه۱



 

 ـ ۵۱۰ ـ 

  ها؛ و  شتياي تعيين شده براي دريافت مواد زائد ک ـ مشخصات مراکز منطقه۲
  .ـ مشخصات بنادر داراي تسهيالت محدود۳
اين ) ۴(توانند الزامات بند  حال توسعه کوچک مي اي در  مکرر ـ کشورهاي جزيره۴

اي فرد اين کشورها، اتخاذ ترتيبات منطقه مقرره را در مواردي که به علت شرايط منحصر به 
ـ از طريق ترت هاي  طرف. ء نماينداي اجرا يبات منطقهتنها روش عملي اجراي اين الزامات باشد 

هاي مصوب سازمان،  نظر گرفتن دستورالعمل اي بايد با در  در ترتيبات منطقهکننده شرکت
  .اي اقدام نمايند نسبت به تدوين طرح تسهيالت دريافت منطقه

رساني به ساير  کننده در اين ترتيبات بايد به منظور اطالع دولت هر طرف شرکت
  :کنوانسيون، در موارد زير با سازمان مشورت نمايدهاي اين  طرف

  .نظر گرفته است ها را در اي چگونه دستورالعمل ـ طرح تسهيالت دريافت منطقه۱
  ها؛ و  اي تعيين شده براي دريافت مواد زائد کشتي ـ مشخصات مراکز منطقه۲
  .ـ مشخصات بنادر داراي تسهيالت محدود۳
  :شوند اضافه مي) ۲( ضميمه ۱۸دوم، به مقرره  مکرر ۲ مکرر و ۲ـ بندهاي جديد ۲
، )۱(توانند الزامات بندهاي  اي درحال توسعه کوچک مي  مکرر ـ کشورهاي جزيره۲

فرد اين کشورها، اتخاذ  اين مقرره را ـ در مواردي که به علت شرايط منحصر به ) ۴(و ) ۲(
اي   طريق ترتيبات منطقهاي تنها روش عملي اجراي اين الزامات باشد ـ از ترتيبات منطقه

 هاي اي بايد با درنظرگرفتن دستورالعمل کننده در ترتيبات منطقه هاي شرکت طرف. نمايند اجراء
  .اي اقدام نمايند مصوب سازمان، نسبت به تدوين طرح تسهيالت دريافت منطقه

رساني به ساير  کننده در اين ترتيبات بايد به منظور اطالع دولت هر طرف شرکت
  :اي اين کنوانسيون، در موارد زير با سازمان مشورت نمايده طرف

  .نظر گرفته است ها را در اي چگونه دستورالعمل ـ طرح تسهيالت دريافت منطقه۱
  ها؛ و  اي تعيين شده براي دريافت مواد زائد کشتي ـ مشخصات مراکز منطقه۲
  .ـ مشخصات بنادر داراي تسهيالت محدود۳
اين ضميمه شستشوي اوليه را مقرر نمايد و ) ۱۳(ه  مکرر دوم ـ چنانچه مقرر۲

باشد، شستشوي اوليه  اي، در بندر محل تخليه قابل اعمال  طرح تسهيالت دريافت منطقه
 اين ضميمه،) ۱۳(تخليه پس از آن به تسهيالت دريافت بايد به گونه تجويز شده در مقرره و 

ه در آن طرح تسهيالت دريافت ها ک اي دريافت مواد زائد کشتي يا در يک مرکز منطقه
  .اي تعيين شده است، انجام شود منطقه
  :شود اضافه مي) ۴(ضميمه ) ۱۲( مکرر جديد، به مقرره ۱ـ بند ۳
اين ) ۱(توانند الزامات بند  اي درحال توسعه کوچک مي  مکررـ کشورهاي جزيره۱

اي   منطقهخاذ ترتيباتفرد اين کشورها، ات به مقرره را ـ در مواردي که به علت شرايط منحصر
. اي اجراء نمايند تنها روش عملي اجراي اين الزامات باشد، از طريق ترتيبات منطقه



 

 ـ ۵۱۱ ـ 

 مصوب هاي اي بايد با درنظر گرفتن دستورالعمل کننده در ترتيبات منطقه هاي شرکت طرف
  .اي اقدام نمايند سازمان، نسبت به تدوين طرح تسهيالت دريافت منطقه

رساني به ساير  کننده در اين ترتيبات بايد به منظور اطالع تدولت هر طرف شرک
  :هاي اين کنوانسيون، در موارد زير با سازمان مشورت نمايد طرف

  .نظر گرفته است ها را در اي چگونه دستورالعمل ـ طرح تسهيالت دريافت منطقه۱
  ها؛ و  اي تعيين شده براي دريافت مواد زائد کشتي ـ مشخصات مراکز منطقه۲
  .ـ مشخصات بنادر داراي تسهيالت محدود۳
  :شود اضافه مي) ۵(۱ضميمه ) ۸( مکرر جديد، به مقرره ۲بند  ـ۴
 و ۱توانند الزامات بندهاي  حال توسعه کوچک مي اي در  مکرر ـ کشورهاي جزيره۲«

 تفرد اين کشورها، اتخاذ ترتيبا به  اين مقرره راـ  در مواردي که به علت شرايط منحصر)۲ . ۱(
. اي اجراء نمايند اي تنها روش عملي اجراي اين الزامات باشدـ  از طريق ترتيبات منطقه منطقه
هاي مصوب  اي بايد با در نظر گرفتن دستورالعمل کننده در اين ترتيبات منطقه شرکتهاي  طرف

  .اي اقدام نمايند سازمان، نسبت به تدوين طرح تسهيالت دريافت منطقه
رساني به ساير  نده در اين ترتيبات بايد به منظور اطالعکن دولت هر طرف شرکت

  :هاي اين کنوانسيون، در موارد زير با سازمان مشورت نمايد طرف
  .نظر گرفته است ها را در اي چگونه دستورالعمل ـ طرح تسهيالت دريافت منطقه۱
  ها؛ و  اي تعيين شده براي دريافت مواد زائد کشتي ـ مشخصات مراکز منطقه۲
  .مشخصات بنادر داراي تسهيالت محدودـ ۳
  

  ) 12/12/1390 (2012 مارس 2 مصوب 217)63(قطعنامه ام اي پی سی 
براي اصالح کنوانسیون ) 1376 (1997) پروتکل(اصالحات ضمیمه تشریفات 

  ) 1352 (1973ها،  المللی جلوگیري از آلودگی دریا ناشی از کشتی بین
  مربوط به آن ) 1357 (1978)پروتکل(وسیله تشریفات  که به طور آن

اي تسهیالت دریافت بندري به موجب ضمیمه  ترتیبات منطقه( شده است اصالح
 مارپل و صدور گواهینامه براي موتورهاي دیزل دریایی داراي سامانه 6

  نامه فنی  هاي کاهش کاتالیزوري گزینشی به موجب آیین )سیستم(
  )1387 (2008 دیزل دریایی کنترل انتشار اکسیدهاي نیتروژن از موتورهاي

  کارگروه حفاظت محيط زيست دريايي
 المللي دريانوردي درخصوص کنوانسيون سازمان بين) ۳۸(ماده ) الف(با يادآوري بند 

المللي کنترل  هاي بين  دريايي که براساس کنوانسيون کارگروه حفاظت محيط زيستوظايف 
  ،و جلوگيري از آلودگي دريايي به آن محول شده است

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . به تصويب رسيده است۲۰۱)۶۲(ام اي پي سي  ، به موجب قطعنامه۵ـ متن بازبيني شده ضميمه ۱



 

 ـ ۵۱۲ ـ 

ها،  کشتي المللي جلوگيري از آلودگي دريا ناشي از کنوانسيون بين) ۱۶(با توجه به ماده 
 ۶، ماده )شود از آن ياد مي» ۱۹۷۳نسيون كنوا«که از اين پس به عنوان  (۱۳۵۲ برابر با ۱۹۷۳

آلودگي المللي جلوگيري از  مربوط به کنوانسيون بين) ۱۳۵۷ (۱۹۷۸) پروتکل(تشريفات 
) پروتکل(تشريفات «که از اين پس به عنوان  (۱۳۵۲ برابر با ۱۹۷۳ها،  دريا ناشي از کشتي

براي اصالح ) ۱۳۷۶ (۱۹۹۷) پروتکل( تشريفات ۴و ماده ) شود  از آن ياد مي»۱۹۷۸
، )۱۳۵۲ (۱۹۷۳ها،  المللي جلوگيري از آلودگي دريا ناشي از کشتي کنوانسيون بين

که از اين پس (مربوط به آن ) ۱۳۵۷ (۱۹۷۸) پروتکل( طور كه بوسيله تشريفات آن
 اصالح شده است، كه با هم، )شود از آن ياد مي» ۱۹۹۷) پروتکل(تشريفات « عنوان به

مربوط سازمان، کنند و به نهاد   را مشخص مي۱۹۹۷) پروتكل (فرايند اصالح تشريفات
 تشريفات  را آن طور كه با۱۹۷۳وظيفه بررسي و تصويب اصالحات كنوانسيون 

  .کنند  اصالح شده است، واگذار مي۱۹۹۷ و ۱۹۷۸هاي  )پروتكل(
 با عنوان مقررات ۶، ضميمه ۱۹۹۷) پروتکل(با توجه به اين که به موجب تشريفات 

از آن » ۶ضميمه «که از اين پس به عنوان (ها  آلودگي هوا ناشي از کشتيري از جلوگي
  . افزوده شد۱۹۷۳ کنوانسيون به) شود ياد مي

هاي  نامه فني کنترل انتشار اکسيد  که آيين۶ضميمه ) ۱۳(به عالوه با توجه به مقرره 
  .کند آن ضميمه، الزامي ميرا به موجب ) فني ناکس نامه آيين(نيتروژن از موتورهاي ديزل دريايي 

 ، مصوب طي قطعنامه ام اي پي سي۶بازبيني شده ضميمه که نسخه و نيز با توجه به اين
، مصوب طي قطعنامه ام اي پي سي )۱۳۸۷ (۲۰۰۸فني ناکس  نامه  و آيين۱۷۶)۵۸(
  .االجراء شدند الزم) ۱۱/۴/۱۳۸۹ (۲۰۱۰، در تاريخ اول جوالي ۱۷۷)۵۸(

فني  نامه  و آيين۶ اصالحات نسخه بازبيني شده ضميمه نويس پس از بررسي پيش
  ):۱۳۸۷ (۲۰۰۸ناکس 
 ، که متن آن در پيوست)۱۳۸۷ (۲۰۰۸فني ناکس  نامه  و آيين۶ـ اصالحات ضميمه ۱

 ۱۹۷۳ کنوانسيون ۱۶ماده ) ۲(بند ) ت(اين قطعنامه درج شده است را طبق جزء 
  .نمايد تصويب مي

نمايد  ، تعيين مي۱۹۷۳ کنوانسيون ۱۶ماده ) ۲(بند ) ج(جزء ) ۳(ـ طبق رديف ۲
شوند،   ميپذيرفته شده قلمداد) ۱۳/۱۱/۱۳۹۱ (۲۰۱۳که اين اصالحات در تاريخ اول فوريه 

هاي داراي مجموع  ها، يا طرف مگر آن که تا پيش از اين تاريخ، حداقل يک سوم طرف
د را به اين ظرفيت ناخالص ناوگان تجاري جهاني اعتراض خو%) ۵۰( درصد ۵۰حداقل

  .اصالحات به سازمان اعالم نموده باشند
) ۲(بند ) چ(جزء ) ۲(خواهد توجه داشته باشند که طبق رديف  ها مي ـ از طرف۳

 فوق، در تاريخ ۲صورت پذيرش طبق بند  ، اين اصالحات در۱۹۷۳ کنوانسيون ۱۶ماده 
  .االجراء خواهند شد الزم) ۱۱/۵/۱۳۹۲ (۲۰۱۳اول آگوست 



 

 ـ ۵۱۳ ـ 

، ۱۹۷۳ کنوانسيون ۱۶ ماده )۲(بند ) ث(طبق جزء  که خواهد ل ميدبيرك ـ از۴
هاي مورد تأييد اين قطعنامه و متن اصالحات مندرج در پيوست را براي تمامي نسخه
 ۱۹۹۷ و ۱۹۷۸هاي )پروتکل(، آن طور كه به وسيله تشريفات ۱۹۷۳هاي کنوانسيون  طرف

  .اصالح شده است، ارسال نمايد
هايي از اين قطعنامه و پيوست آن را براي نسخه خواهد مي دبيركل  ـ همچنين از۵

هاي )پروتکل(، آن طور كه به وسيله تشريفات ۱۹۷۳اعضاي سازمان كه طرف کنوانسيون 
  . تغيير يافته، نيستند، ارسال نمايد۱۹۹۷ و ۱۹۷۸

  
 پیوست

  )1387 (2008فنی ناکس  نامه  مارپل و آیین6اصالحات ضمیمه 
  

  رپل  ما۶اصالحات ضميمه 
  :شود اضافه مي) ۱۷(مکرر جديد به مقرره ۱ـ بند ۱
 اين ۱توانند الزامات بند  اي درحال توسعه کوچک مي مکرر ـ کشورهاي جزيره۱«

اي   منطقهفرد اين کشورها، اتخاذ ترتيبات به مقرره را ـ در مواردي که به علت شرايط منحصر
. اي اجراء نمايند يبات منطقهتنها روش عملي اجراي اين الزامات باشد ـ از طريق ترت

هاي مصوب  اي بايد با درنظر گرفتن دستورالعمل کننده در ترتيبات منطقه شرکتهاي  طرف
  .اي اقدام نمايند سازمان، نسبت به تدوين طرح تسهيالت دريافت منطقه

رساني به ساير  کننده در اين ترتيبات بايد به منظور اطالع دولت هر طرف شرکت
  :نوانسيون، در موارد زير با سازمان مشورت نمايدهاي اين ک طرف

  .ها را درنظر گرفته است اي چگونه دستورالعمل ـ طرح تسهيالت دريافت منطقه۱
  ها؛ و  اي تعيين شده براي دريافت مواد زائد کشتي ـ مشخصات مراکز منطقه۲
  .ـ مشخصات بنادر داراي تسهيالت محدود۳

  )۱۳۸۷ (۲۰۰۸فني ناکس  نامه اصالحات آيين
  :شود کنوني مي) ۲,۲,۴(ـ متن زير جايگزين بند ۲
  :اند موتورهايي که پيش از نصب، گواهينامه دريافت نکرده) ۲,۲,۴(«
ـ براي برخي موتورها، به جهت اندازه، ساختار و برنامه تحويل آنها، امکان صدور ۱

تور، مالک در اين موارد، سازنده مو. گواهينامه پيش از تست آزمايشگاهي وجود ندارد
. کشتي يا سازنده كشتي بايد از مرجع دريايي درخواست اجراي تست در کشتي نمايد

کننده مزبور بايد بتواند به مرجع دريايي اثبات كند  درخواست)  مالحظه شود۲,۱,۲,۲بند (
نامه   آييناين) ۵(که تست در کشتي تمامي الزامات فرايند تست آزمايشگاهي مندرج در فصل 

هاي معتبر  در صورتي که بازرسي اوليه برروي کشتي بدون انجام تست. نمايد ميرا تأمين 
 پيش از صدور گواهينامه اجراء شده باشد، در هيچ موردي نبايد براي موارد انحراف احتمالي
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در موارد اجراي تست در کشتي به منظور صدور . ها گواهينامه صادر شود گيري از اندازه
 گواهينامه، پي، فرايندي مشابه فرايند تست آزمايشگاهي پيش از صدور پي اي آي گواهينامه اي

  . شود اعمال مي) ۲,۲,۴,۲(هاي مندرج در بند  با رعايت محدوديت
 توان براي يک موتور، يا گروهي ـ اين فرايند بازرسي پيش از صدور گواهينامه را مي۲

 بايد براي صدور گواهينامهموتورهاي صرفاً داراي مشخصات مشترک پذيرفت، اما از آن ناز 
  ».براي يک دسته از موتورها استفاده شود

  :شود کنوني مي) ۲,۲,۵,۱(ـ متن زير جايگزين بند ۳
پي، اين  پي اي آي ـ در صورت نياز به درج وسيله کاهش ناکس در گواهينامه اي۱«

 موتور نظرگرفته شود و وجود آن در پرونده فني وسيله بايد به عنوان بخشي از موتور در
موتور بايد پس از نصب وسيله کاهش ناکس مورد آزمايش قرار بگيرد، به جز . ثبت شود

در مواردي که به داليل فني و اجرايي، انجام اين آزمايش ترکيبي مناسب نباشد و امکان 
. ه باشدـود نداشتـد مرجع دريايي وجـبا تأيي) ۲,۲,۴,۱(د مندرج در بند ـپيروي از فراين
ر، فرايند تست مناسب بايد اجراء شود، مجموع موتور و وسيله کاهش ناکس در مورد اخي

هاي  نظرگرفتن دستورالعمل باهم مورد تأييد قرار بگيرد و براي آن گواهينامه اوليه، با در
 هاي با اين حال، صدور اين گواهينامه اوليه مشمول محدوديت. ، صادر شود۱مصوب سازمان
 ». بودخواهد) ۲,۲,۴,۲(مندرج در بند 

 قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن قطعنامه و دو پيوست در جلسه علني
روز دوشنبه مورخ پنجم خرداد ماه يكهزار و سيصد و نود و سه مجلس شوراي اسالمي 

  . به تأييد شوراي نگهبان رسيد۲۸/۳/۱۳۹۳تصويب شد و در تاريخ 
  رئيس مجلس شوراي اسالمي ـ علي الريجاني

 ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ
   روزنامه رسمي۱۵/۴/۱۳۹۳ ـ ۲۰۱۹۴نقل از شماره 

  ١/٤/١٣٩٣                                                                         ٢٠٩١٣/١١٩شماره
  حجت االسالم والمسلمين جناب آقاي دكتر حسن روحاني

  رياست محترم جمهوري اسالمي ايران
 در اجراي اصل يكصد و ٧/٥/١٣٩١ مورخ ٨٨٧٥٤/٤٨١٢٣عطف به نامه شماره 

قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران قانون موافقتنامه ايجاد و ) ١٢٣( و سوم بيست
در خصوص قاچاق و ) اكو(هاي اقتصادي  اندازي بانك اطالعاتي سازمان همكاري راه

   بود، با گرديدهتقديم شوراي اسالميمجلس ه به ـ عنوان اليحبا كه يگمركتخلفات 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) ۱۳۸۷( ۲۰۰۸نامه فني ناکس  هاي آيين درخصوص ساير جنبه) ۱۳۹۰( ۲۰۱۱ـ به دستورالعمل ۱
 هاي کاهش کاتاليزوري گزينشي )سيستم(توجه به الزامات خاص مرتبط با موتورهاي ديزل دريايي داراي سامانه  با
  . مراجعه نماييد۱۹۸)۶۲(امه ام اي پي سي ، مصوب طي قطعن)آر سي اس(
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 و تأييد شوراي محترم نگهبان ٣٠/٢/١٣٩٣ه مورخ ـشنب تصويب در جلسه علني روز سه
  .گردد به پيوست ابالغ مي

  رئيس مجلس شوراي اسالمي ـ علي الريجاني
  

  ١١/٤/١٣٩٣                                                                              ٣٣٩٣٢شماره
  وزارت امور اقتصادي و دارایی

قانون «در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران 
در خصوص ) اكو(هاي اقتصادي  اندازي بانك اطالعاتي سازمان همكاري موافقتنامه ايجاد و راه

 ارديبهشت ماه ام يشنبه مورخ س كه در جلسه علني روز سه» قاچاق و تخلفات گمركي
 ٢٠/٣/١٣٩٣يكهزار و سيصد و نود و سه مجلس شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ 

 مجلس ١/٤/١٣٩٣ مورخ ٢٠٩١٣/١١٩ تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره به
  .گردد شوراي اسالمي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابالغ مي

قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران اجراي مفاد جم  يكصد و بيست و پنبا توجه به اصل
  .باشد موافقتنامه مي) ٩(موافقتنامه منوط به انجام تشريفات امضاء و ترتيبات مندرج در ماده 

  جمهور ـ حسن روحاني رئيس
  

هاي  اندازي بانک اطالعاتی سازمان همکاري قانون موافقتنامه ایجاد و راه
  خلفات گمرکیدرخصوص قاچاق و ت) اکو(اقتصادي 

هاي  اندازي بانك اطالعاتي سازمان همكاري  موافقتنامه ايجاد و راهماده واحده ـ
در خصوص قاچاق و تخلفات گمركي به شرح پيوست، تصويب و اجازه ) اكو(اقتصادي 

  .شود مبادله اسناد آن داده مي
اسي قانون اس) ٧٧(و هفتاد و هفتم ) ١٣٩( رعايت اصول يكصد و سي و نهم تبصره ـ

  .موافقتنامه الزامي است) ١٠(ماده ) ٣(و ) ٢(جمهوري اسالمي ايران در اجراي بندهاي 
  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  

  هاي اندازي بانک اطالعاتی سازمان همکاري موافقتنامه ایجاد و راه
  در خصوص قاچاق و تخلفات گمرکی) اکو(اقتصادي 

  :مقدمه
وري آذربايجان، جمهوري اسالمي ايران، دولتهاي جمهوري اسالمي افغانستان، جمه

 جمهوري قزاقستان، جمهوري قرقيزستان، جمهوري اسالمي پاكستان، جمهوري تاجيكستان،
  :شوند ناميده مي» طرفها«جمهوري تركيه، تركمنستان و جمهوري ازبكستان، كه از اين پس 
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ي، مالي، با در نظر گرفتن اينكه تخلف از قانون گمركي به منافع اقتصادي، تجار
  زند؛ اجتماعي و فرهنگي آنها لطمه مي

با در نظر گرفتن اهميت حفاظت از درآمدها و ارزيابي صحيح حقوق گمركي و ساير 
شود و تضمين اجراي صحيح  هايي كه در هنگام واردات يا صادرات وصول مي ماليات

  هاي كنترلي؛ ها و اقدام ها، محدوديت ممنوعيت
فات گمركي فراملي و تغييرات سريع در فناوري اطالعات با در نظر گرفتن اينكه تخل

  سبب ايجاد چالشهاي بزرگي براي مراجع گمركي شده است؛
با تصديق ضرورت همكاري چند جانبه در موضوعات مرتبط با اعمال و اجراي قانون 

  گمركي؛
با در نظر گرفتن موارد زياد قاچاق و تخلفات گمركي به دليل شرايط جغرافيايي 

 سب در منطقه كه كشورهاي عضو اكو را مجبور كرده است معيارهاي خطر را شناسايينامنا
  هاي غيرقانوني شركت كنند؛ نمايند و در مطالعات ارزيابي فعاليت

هاي ملي براي مبارزه  المللي، عالوه بر فعاليت هاي بين با در نظر گرفتن اهميت همكاري
  المللي؛ اي براي همكاري بين مكاري منطقهبا قاچاق و تخلفات گمركي و همچنين تالشهاي ه

هاي غيرقانوني از طريق ارزيابي صحيح  با در نظر گرفتن امكان جلوگيري از فعاليت
بيني  شود و پيش المللي تعيين مي هاي ملي و بين معيارهاي خطر كه به وسيله همكاري

  ت فعلي؛رويداد غيرقانوني بعدي و انجام اقدامات احتياطي مقتضي در پرتو كشفيا
توان به وسيله رابطه  با اعتقاد به اينكه اقدام بر ضد قاچاق و تخلفات گمركي را مي

حمايتي متقابل بين گمركها از طريق تبادل اطالعات بين كشورها انجام داد و اينكه بانك 
  باشد؛ اطالعاتي قاچاق و تخلفات گمركي، ابزار الزمي براي تبادل اطالعات مي

نكه ايده ايجاد بانك اطالعاتي اكو در خصوص قاچاق و تخلفات با در نظر گرفتن اي
  مهر ماه٦ و ٥گمركي در تركيه در اولين اجالس شوراي رؤساي گمركهاي اكو كه در تاريخ 

  در استانبول برگزار گرديد، تأييد شد؛) ٢٠٠١ سپتامبر ٢٨ و ٢٧ (١٣٨٠
  با قاچاق و تخلفاتبا در نظر گرفتن يادداشت تفاهم در خصوص همكاري براي مبارزه

  امضاء شد؛) ١٩٩٨ مه ٩ (١٩/٢/١٣٧٧گمركي كه به وسيله كشورهاي عضو اكو در تاريخ 
هاي گمركي، به ويژه توصيه مربوط  با در نظر گرفتن اسناد مربوط شوراي همكاري

 ) ميالدي١٩٥٣ دسامبر ٥( هجري شمسي ١٣٣٢ آذر ماه ١٤به كمك متقابل اداري مصوب 
ها و اقدامات ويژه راجع  المللي متضمن محدوديتها، ممنوعيت  بينهاي ونـو كنوانسي

   كاالهاي خاص؛ كنترلبه
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  :به شرح زير توافق نمودند
  ـ تعاریف1ماده

  :از نظر اين موافقتنامه
يعني بانك اطالعاتي اكو در خصوص قاچاق و تخلفات گمركي » بانك اطالعاتي«ـ ١

هاي قاچاق  ا، رويدادها، اشخاص، وسايل، شيوهكه يكپارچگي و تبادل اطالعات راجع به كااله
ها   مادهو روند قاچاق و تخلفات گمركي، از جمله قاچاق مواد مخدر، مواد روانگردان و پيش

اي  رايانه) سيستم(دهد، به وسيله دفاتر رابط و در يك سامانه  را كه در منطقه اكو روي مي
  .نمايد بيني مي پيش

  .و كه طرف متعاهد اين موافقتنامه استيعني هر كشور عضو اك» عضو«ـ ٢
يعني دفتري در جمهوري تركيه كه بانك اطالعاتي را ايجاد خواهد كرد » مركز«ـ ٣

و به وسيله شركت فعال طرفها از طريق ايجاد كارگروه اجرائي مركب از مأموران رابط 
  .اداره خواهد شد) ٤(موضوع ماده 

  .  براي نقض قانون گمركي اعضاءيعني هرگونه نقض يا تالش» تخلف گمركي«ـ ٤
ها  يعني هر داده، اعم از پردازش يا تحليل شده يا نشده و اسناد، گزارش» اطالعات« ـ ٥

  هاي گواهي شده يا تصديق شده آن و ساير مكاتبات به هر شكل از جمله الكترونيكي، يا نسخه
 قيقييعني هر نوع داده مربوط به اشخاص حقوقي يا ح» هاي شخصي داده« ـ ٦

  شناسايي شده يا قابل شناسايي
  ـ ایجاد بانک اطالعاتی اکو در خصوص قاچاق و تخلفات گمرکی2ماده
  .ـ مركز، در آنكارا، تركيه، قرار خواهد داشت١
  .ـ بانك اطالعات به وسيله مركز مزبور ايجاد خواهد شد٢

  ـ وظایف و اختیارات مرکز3ماده
 ها را هماهنگ دازي و به روز كردن پايگاه دادهان ـ مركز تالشهاي مربوط به ايجاد، راه١

  .خواهد كرد
كاري و ساير موارد،  ها، فنون هاي جديد يا ويژه، رونده ـ مركز اطالعات مربوط به شيوه٢

ها را دريافت  ماده  تخلفات گمركي، از جمله قاچاق مواد مخدر، مواد روانگردان، پيشدرخصوص
  .زيع خواهد كردو اين اطالعات را تجزيه و تحليل و تو

شده از دفاتر رابط را تجزيه و تحليل و اين اطالعات را  ـ مركز، اطالعات اعالم٣
 هاي ماهانه ارسال خواهد كرد و به وسيله ارتباط اينترنتي به دفاتر رابط اعضاء به شكل گزارش

  .امن، دسترسي دفاتر رابط به بانك اطالعاتي را فراهم خواهد كرد
پروژه، دفاتر رابط، مأموران رابط و آخرين تغييرها درخصوص ـ مركز از مأموران ٤

  .موضوعات مربوط مطلع خواهد شد و اين اطالعات را به اعضاء انتقال خواهد كرد



 

 ـ ۵۱۸ ـ 

گذاري آنها در خارج از اكو مشروط به تصويب   ـ بازيافت اطالعات و به اشتراك٥
ربوط به هر عضو خاص را، در هر حال مركز، اطالعات م. قبلي كارگروه اجرائي خواهد بود

 اي و ملي در چهارچوب المللي، منطقه با رضايت آن عضو با ساير بانكهاي اطالعاتي بينفقط 
  .اصل عمل متقابل مبادله خواهد كرد

 المللي هاي بين ـ هرگونه تبادل اطالعات، مغاير قانون ملي اعضاء و موافقتنامه٦
 سال عات در بانك اطالعاتي براي حداقل پنجاطال. نخواهد بود كه اعضاء در آنها عضو هستند

  .از پايان سال تقويمي كه در آن وارد شده است، نگهداري خواهد شد
  ـ دفاتر رابط4ماده
ـ هر عضو با هدف ارائه اطالعات درخصوص قاچاق و تخلفات گمركي، يك دفتر ١

  .رابط را ايجاد خواهد كرد
العات درخصوص قاچاق يا تخلفات ـ طبق همكاري دو جانبه، هرگونه پيشرفت يا اط٢

 گمركي در كشورهاي عضو، در چهارچوب يادداشت تفاهم به وسيله دفاتر رابط به مركز
  . خواهد شداعالم

 ـ هر عضو مكاني مناسب و كاركنان متخصصي را به منظور ايجاد دفتر رابط٣
  .شدنام، عنوان شغلي و نشاني كاركنان به مركز اعالم خواهد .  خواهد كردفراهم
 بار ايجاد شده است، حداقل سالي يك) ١(ماده ) ٣(ـ كار گروه اجرائي كه طبق بند ٤

ها و اقدامات آتي بانك اطالعاتي  در مركز يا در قلمرو هر طرف به منظور بازنگري فعاليت
  .تشكيل جلسه خواهد داد

   ـ ارتباط مرکز با دفاتر رابط5ماده
اي موجود در  با استفاده از سامانه رايانهـ هر عضو اطالعات را به زبان انگليسي، ١

محل دفتر رابط خود، به بانك اطالعاتي از طريق تارنماي امني كه به وسيله مركز ايجاد 
  .خواهد شد، وارد خواهد كرد

ركز از طريق ـراري ارتباط با مـاي كه براي برق افزاري رايانه تــ فهرست سخ٢
اتر رابط اعضاء، توسط مركز ـبوط به دفالعات مرـب خواهد شد و اطـدفاتر رابط نص

  .ارائه خواهد شد
  هاي شخصی  ـ محرمانه بودن اطالعات و حفاظت از داده6ماده
ـ اطالعات كسب شده به موجب اين موافقتنامه محرمانه تلقي خواهد شد و منوط ١

هاي شخصي خواهد بود كه حداقل معادل الزامات كنوانسيون  به سطح حفاظت از داده
 هاي شخصي اروپا براي حفاظت از اشخاص در رابطه با پردازش خودكار دادهشوراي 
  .باشد) ١٩٨١ ژانويه ٢٨ (٨/١١/١٣٥٩ مورخ
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ـ اطالعات كسب شده به موجب اين موافقتنامه فقط براي اهداف اين موافقتنامه ٢
چنانچه عضوي درخواست استفاده از چنين اطالعاتي را براي اهداف . استفاده خواهد شد

ري از جمله ارائه آن به شخص ثالث نمايد بايد قبالً رضايت كتبي عضوي كه آن ديگ
  .اطالعات را ارائه كرده است، بگيرد

اي ديگر مقرر نكرده باشد، بند  ـ اگر عضوي كه اطالعات را ارائه كرده است به گونه٣
. اهد بودفوق مانع استفاده از اطالعات در هرگونه جريان رسيدگي قضائي يا اداري نخو) ٢(

هاي رسيدگي و  ها و در جريان ها وگواهي توانند در سوابق مربوط به مدارك، گزارش اعضاء مي
هاي مطرح شده نزد دادگاهها، اطالعات كسب شده به موجب اين موافقتنامه را به عنوان  اتهام

  . مدرك و دليل استفاده كنند
  ـ آموزش7ماده
هاي آموزشي  اندازي بانك اطالعاتي، دوره اهافزار فني و ر ـ مركز، در مرحله نصب سخت١

  .را برگزار خواهد كرد
 هاي ساالنه، پيشنهادهاي خود را به دبيرخانه اكو ـ مركز، در چهارچوب برنامه٢

 هاي آموزشي براي كاركرد بدون مشكل بانك اطالعاتي ارائه درخصوص برگزاري دوره
  .خواهد كرد
  ها  ـ هزینه8ماده

  .برعهده مركز خواهد بود) افزار افزار و نرم سخت(اد بانك اطالعاتي هاي فني ايج ـ هزينه١
ها براي كاركرد بدون مشكل بانك اطالعاتي برعهده اعضاء خواهد بود  ـ ساير هزينه٢

  .يا از ساير منابع تأمين خواهد شد
  ـ تصویب و اجراء9ماده
انون اساسي خود هاي ق ـ هر عضو امضاءكننده، اين موافقتنامه را طبق قواعد و رويه١

  .تصويب خواهد كرد و مراتب را به دبيرخانه اكو اطالع خواهد داد
االجراء خواهد شد كه در آن حداقل  ام بعد از تاريخي الزم ـ اين موافقتنامه در روز سي٢
كشور عضو آن را امضاء و تصويب كرده باشند و اسناد تصويب را نزد دبيرخانه اكو  چهار

  .د عمل خواهد كرد، سپرده باشندكه به عنوان امين اسنا
 شدن آن، به موافقتنامه االجراء از الزم كه بعد  اكو عضومورد هر كشور ـ اين موافقتنامه در٣

  .االجراء خواهدشد بپيوندند، بالفاصله پس از توديع اسناد تصويب يا الحاق نزد دبيرخانه اكو، الزم
  ـ مقررات نهائی10ماده
شدن اين موافقتنامه، بالفاصله نصب  االجراء مـ مركز ظرف شش ماه پس از الز١

پس از . تجهيزات الزم و آموزش مورد نظر را براي ايجاد بانك اطالعاتي انجام خواهد داد
تكميل الزامات فني و آموزشي مربوط به ايجاد بانك اطالعاتي، طرفها ظرف دو ماه ارائه 

  .اطالعات را شروع خواهند كرد
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 دو يا چند طرف يا بين يك طرف و مركز در مورد تفسير صورت بروز اختالف بين ـ در٢
صورت  يا اجراي اين موافقتنامه، طرفهاي مربوط با يكديگر مشورت و مذاكره خواهند كرد و در

  .جانبه مورد توافق طرفها آن را حل و فصل خواهند كرداز طريق ترتيبات دو جانبه يا چندلزوم 
ند به وسيله هر طرفي پيشنهاد گردد كه توا ـ هر نوع اصالح اين موافقتنامه مي٣

  .منوط به تأييد شوراي وزيران اكو خواهد بود
گذاري اطالعات مشابه  ـ ايجاد اين بانك اطالعاتي مانع هر عضوي برابر به اشتراك٤

  .به طور دو جانبه به شرط ارائه اطالعات به مركز نخواهد بود
اين موافقتنامه . ئي منعقد شده است ـ اين موافقتنامه براي يك دوره ده ساله ابتدا٥

هر سال به طور خود به خود تجديد خواهد شد مگر اينكه هر طرف اطالعيه كتبي را 
  .شصت روز قبل از انقضاي آن صادر كند

تواند با ارائه پيش آگهي شصت روزه به دبيرخانه اكو از عضويت   ـ هر طرف مي٦
  .گيري كند  اين موافقتنامه كنارهدر

  .افقتنامه در يك نسخه اصلي به زبان انگليسي تنظيم شده استـ اين مو٧
االختيار امضاءكننده زير، اين موافقتنامه را  در تأييد موارد فوق، نمايندگان تام

  . نمودندامضاء
 هفتمين روز جوالي) (هجري شمسي (٤/٤/١٣٨٤اين موافقتنامه در استانبول در تاريخ 

  .تنظيم گرديد)  ميالدي٢٠٠٥
  مهوري اسالمي افغانستاناز طرف ج

  از طرف جمهوري آذربايجان
  از طرف جمهوري اسالمي ايران

  از طرف جمهوري قزاقستان
  از طرف جمهوري قرقيزستان

  از طرف جمهوري اسالمي پاكستان
  از طرف جمهوري تاجيكستان

  از طرف جمهوري تركيه
  از طرف تركمنستان

  از طرف جمهوري ازبكستان
ه واحده و يك تبصره منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و قانون فوق مشتمل بر ماد
ام ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و نود و سه  شنبه مورخ سي ده ماده در جلسه علني روز سه

  . به تأييد شوراي نگهبان رسيد٢٠/٣/١٣٩٣مجلس شوراي اسالمي تصويب شد و در تاريخ 
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