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  صفحه  کنندهدستگاه اجراء  تاریخ تصویب  ) وحدت رویهاءقوانین و مقررات و مصوبات آر(عنوان مندرجات 

تومانتک شماره ۵۱ ۰۰

  ۲۹/۲/۱۳۹۹  قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژيم صهيونيستي عليه صلح و امنيت
ـ شوراي عالي امنيت ملي   قوه قضائيه 

ـ وزارت اطالعات   وزارت كشور 
ـ وزارت دفاع و پشتيباني وزارت ام ورخارجه 

  نيروهاي مسلح

١  

  سازمان اداري و استخدامي كشور  ۱۵/۲/۱۳۹۹  ) قانون مديريت خدمات كشوري١٠٣ماده (» الف«قانون تفسير تبصره بند 
  ٢  بنياد شهيد و امور ايثارگران

  ۳  ائيهقوه قض  ۷/۱/۱۳۹۹     يدادگستر يرسم يند کارشناسيزمان و فرا يستورالعمل ساماندهد

کلوت بخش مرکزي  نامه درخصوص تبديل روستاي روشناوند دهستان پس تصويب
  شهرستان گناباد استان خراسان رضوي،

  وزارت کشور  ۲۸/۲/۱۳۹۹
  ٤  

  ٤  وزارت کشور  ۲۸/۲/۱۳۹۹  نامه درخصوص تقسيمات كشوري در استان همدان تصويب

از و هيدروکربورهاي نامه درخصوص ممنوعيت عبور (ترانزيت) بنزين، نفت گ تصويب
  جمهوري اسالمي ايران ) از قلمروي٢٧١٠١٢عرفه شماره تمشابه (موضوع 

  ١٣٩٩تا پايان سال  به کشورهاي همسايه
  ٤  وزارت امور اقتصادي و دارايي - وزارت نفت  ۲۸/۲/۱۳۹۹

  ٤  وزارت كشور  ۲۸/۲/۱۳۹۹  استان خراسان جنوبيشهرستان فردوس نامه درخصوص تقسيمات كشوري در  تصويب

  
  
  
  

  ١/٣/١٣٩٩                                                                               ٩٣٦٧شماره
  االسالم والمسلمين جناب آقاي دكتر حسن روحاني حجت
  محترم جمهوري اسالمي ايران رياست

) قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران ١٢٣اصل يكصدوبيست وسوم ( در اجراي
له با اقدامات خصمانه رژيم صهيونيستي عليه صلح و امنيت كه با عنوان طرح قانون مقاب

اي و  دوفوريتي مقابله با اقدامات خصمانه رژيم صهيونيستي عليه صلح و امنيت منطقه
المللي به مجلس شوراي اسالمي تقديم شده بود، با تصويب در جلسه علني روز  بين

  شود. حترم نگهبان به پيوست ابالغ ميو تأييد شوراي م ٢٩/٢/١٣٩٩دوشنبه مورخ 
  رئيس مجلس شوراي اسالمي ـ علي الريجاني

  
  ٦/٣/١٣٩٩                                                                             ٢١٤٤٨شماره

  وزارت كشور ـ وزارت اطالعاتـ  عالي امنيت ملي قوه قضائيه ـ شوراي
  زارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلحوزارت امور خارجه ـ و

در اجراي اصل يكصدوبيست وسوم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران به پيوست 
كه در جلسه علني » قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژيم صهيونيستي عليه صلح و امنيت«

مي روز دوشنبه مورخ بيست ونهم ارديبهشت ماه يكهزاروسيصدونودونه مجلس شوراي اسال
 ٩٣٦٧به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره  ٣١/٢/١٣٩٩تصويب و در تاريخ 

  گردد. مجلس شوراي اسالمي واصل گرديده، جهت اجرا ابالغ مي ١/٣/١٣٩٩مورخ 
  رئيس جمهور ـ حسن روحاني

  
  قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژيم صهيونيستي عليه صلح و امنيت

اي اجرائي كشور به موجب اين قانون، مكلفند در چهارچوب كليه دستگاههـ ١ماده
المللي، با اقدامات  اي و بين هاي منطقه مندي از ظرفيت هاي كلي نظام و بهره سياست

خصمانه رژيم صهيونيستي عليه مردم مظلوم فلسطين، كشورهاي اسالمي و جمهوري 
اي و  و امنيت منطقه اسالمي ايران و نقش مخرب اين رژيم نامشروع در برهم زدن صلح

افروزي،  مند (سيستماتيك) حقوق بشر اعم از جنگ المللي و نقض گسترده و سامان بين
هاي ممنوعه  اقدامات تروريستي، جنگ الكترونيك، استفاده از تسليحات سنگين و سالح

كردن مردم فلسطين، تالش براي  سازي، آواره عليه غيرنظاميان، محاصره انساني، شهرك
هايي  هاي ديگري از سرزمين فلسطين، ادامه اشغال سرزمين فلسطين و بخش بخشانضمام 

  هاي اشغالي مقابله نمايند. از سوريه (جوالن)، لبنان و ديگر سرزمين
) قانون حمايت از انقالب اسالمي مردم فلسطين ١در اجراي تبصره ماده (ـ ٢ماده

ر خارجه موظف است ظرف مدت با اصالحات و الحاقات بعدي، وزارت امو ١٩/٢/١٣٦٩مصوب 
  سفارت يا كنسولگري مجازي«شش ماه پس از تصويب اين قانون، مقدمات الزم براي تشكيل 

 ۱۳۹۹ اهـم ردادـم خـهشت هـشنبپنج 
 

 ۲۱۹۰۳ شماره ششمسال هفتاد و 

)۱۲۸۲( 
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وزيران كند. وزارت  را فراهم و نتيجه را براي تصويب، تقديم هيأت» جمهوري اسالمي ايران
  د.امور خارجه مكلف است اقدامات الزم را در رايزني با ساير كشورها به عمل آور

جانبه از مردم مظلوم  ) قانون الزام دولت به حمايت همه٥در اجراي ماده ( ـ٣ماده
) قانون حمايت از انقالب اسالمي مردم ٨و ماده ( ١١/١٠/١٣٨٧فلسطين مصوب 

نهاد، مؤسسات اقتصادي، تجاري، مالي،  هاي مردم ها، سازمان فلسطين، فهرست سازمان
و حقوقي و امثال آن موضوع مواد مذكور علمي، فرهنگي، پژوهشي، اشخاص حقيقي 
هاي صنعت، معدن و  اي متشكل از وزارتخانه قوانين فوق، به صورت ساالنه از سوي كميته

تجارت، اطالعات، امور اقتصادي و دارايي، بانك مركزي، سازمان اطالعات سپاه پاسداران 
امور خارجه شناسايي انقالب اسالمي، نيروي قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمي و وزرات 

و به روزرساني خواهد شد. برگزاري و دبيري جلسات اين كميته برعهده وزارت امور 
خارجه خواهد بود و وزارت مذكور موظف است ساالنه گزارشي از عملكرد اين كميته به 

  كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسالمي ارائه نمايد.
براي مشاركت مستقيم يا غيرمستقيم اشخاص حقيقي صدور هرگونه مجوز ـ ٤ماده

نهاد وابسته به رژيم  هاي مردم ها، مؤسسات يا سازمان ها، سازمان يا حقوقي از جمله شركت
اشغالگر صهيونيستي در كليه نمايشگاهها يا هرگونه همايش يا گردهمايي داخلي و 

تكب به حبس درجه پنج المللي يا مشاركت يا معاونت در صدور آن ممنوع است و مر بين
  شود. و محروميت دائمي از تصدي خدمات عمومي و دولتي محكوم مي

افزارهاي توليدي رژيم صهيونيستي در ايران و  هرگونه استفاده از سخت ـ ٥ماده
  باشد. افزاري متعلق به اين رژيم در كشور ممنوع مي سكوهاي نرم  فعاليت

  ي به اين سكوها ممنوع است.همچنين هرگونه ارائه خدمات شركتهاي ايران
فرد قاصر يا مقصر و يا مستنكف در اجراي اين ماده به حبس تعزيري درجه پنج و 

  گردد. پنج سال محروميت از خدمات عمومي و دولتي محكوم مي
هاي اطالعات و ارتباطات و فناوري  مركز ملي فضاي مجازي با همكاري وزارتخانه

افزارها و سكوها اقدام و مراتب را  اين سخت اطالعات موظف است نسبت به شناسايي
  جهت اعمال قانون به دادستان كل كشور اعالم نمايد.

هرگونه همكاري اطالعاتي يا جاسوسي به نفع رژيم صهيونيستي در حكم  ـ ٦ماده
  باشد و مرتكب به اشد مجازات محكوم خواهد شد. االرض مي محاربه و افساد في

ل، توافق سياسي يا تبادل اطالعات با نهادها و هرگونه همكاري، تعام ـ٧ماده
به  باشد، مرتكب افراد رسمي و غيررسمي وابسته به رژيم صهيونيستي ممنوع مي

  شود. مجازات حبس تعزيري درجه چهار و انفصال دائم از خدمات دولتي محكوم مي
بليغي، اي، ت هرگونه اقدامي از قبيل امنيتي، نظامي، سياسي، فرهنگي، رسانه ـ ٨ماده

مساعدت اقتصادي و مالي مستقيم و غيرمستقيم آگاهانه در جهت تأييد يا تقويت و تحكيم 
  شود. رژيم صهيونيستي، ممنوع است. مرتكب به مجازات حبس تعزيري درجه پنج محكوم مي

ورود و عبور هرگونه كاالي شركتهاي وابسته به رژيم اشغالگر صهيونيستي ـ ٩ماده
هاي  باشد و نيز ورود كليه صهيونيست ري اسالمي ايران ممنوع مياز قلمرو سرزمين جمهو

تابع رژيم اشغالگر صهيونيستي شامل اشخاص حقيقي يا حقوقي كه تابعيت رژيم 
صهيونيستي را دارند، به جمهوري اسالمي ايران ممنوع است. در صورت ورود به حبس 

  شوند. تعزيري درجه پنج و اخراج از كشور محكوم مي
 سفر اتباع ايراني به سرزمين فلسطين اشغالي ممنوع است. مرتكب به مجازات ـ١٠ماده

حبس تعزيري درجه پنج و محروميت از داشتن گذرنامه به مدت دو تا پنج سال محكوم 
شود. همچنين مراوده و ارتباطات غيراتفاقي بين اتباع ايراني و اتباع رژيم اشغالگر  مي

  شود. جازات حبس تعزيري درجه شش محكوم ميصهيونيستي ممنوع است و مرتكب به م
دادستان كل كشور با همكاري وزارت امور خارجه و دفتر خدمات حقوقي ـ ١١ماده

هاي مراجع و نهادهاي داخلي، خارجي  مندي از ظرفيت رياست جمهوري مكلف است با بهره
شكايت و  المللي، نسبت به حمايت از مردم فلسطين و ساير قربانيان نسبت به طرح و بين

ارتكاب  محاكمه و اجراي احكام مجازات سران جنايتكار رژيم اشغالگر صهيونيستي به دليل
كشي، جنايت تجاوز و اقدامات تروريستي در  جنايت عليه بشريت، جنايت جنگي، نسل

صالح داخلي و خارجي و دادگاهها و  هاي اشغالي، در محاكم ذي داخل و خارج از سرزمين
  اقدام نمايد. المللي ديوان بين

) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، ٢٩دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (
هاي امور  از جمله وزارتخانه ١٤/١٢/١٣٩٥اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران مصوب 

خارجه، دادگستري و اطالعات، سازمان اطالعات سپاه و سپاه پاسداران انقالب اسالمي مكلفند 
  هاي الزم را معمول دارند. صالح همكاري سازي شكايت با دستگاههاي ذي ظور آمادهبه من

وزارت امور خارجه موظف است تحقق طرح سياسي جمهوري اسالمي ـ ١٢ماده
را كه با » پرسي ملي در سرزمين فلسطين برگزاري همه«ايران براي فلسطين با عنوان 

هاي سياسي  رسيده است را در عرصهنزد سازمان ملل متحد به ثبت  s/٢٠١٩٠٦٢شماره 
و ديپلماتيك پيگيري نمايد و گزارش اقدامات انجام شده را ساالنه به كميسيون امنيت 

  ملّي و سياست خارجي مجلس شوراي اسالمي ارائه نمايد.

هاي مردم نهاد   دولت موظف است از فعاليت ساير دولتها، ملتها و سازمانـ ١٣ماده
ي آزادسازي قدس و محكوميت، محدوديت و تحريم رژيم اشغالگر المللي حام داخلي و بين

صهيونيستي حمايت نمايد و اقدامات الزم را در جهت مقابله با هرگونه تالش در راستاي 
عادي سازي روابط با رژيم منحوس مذكور و حضور آن در منطقه و جهان اسالم معمول دارد. 

  المللي تبيين كند. ها و مجامع بين در سازمانهمچنين موضوع صهيونيسم بدتر از آپارتايد را 
) قانون حمايت از انقالب اسالمي مردم فلسطين كليه ٦در اجراي ماده (ـ  ١٤ماده

دستگاههاي فرهنگي كشور اعم از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، سازمان صدا و سيما، 
جهت تبيين سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمي، سازمان تبليغات اسالمي موظفند در 

الملل و رژيم منحوس اشغالگر قدس از همه  ماهيت، افشاء جنايات ضد بشري صهيونيسم بين
توانمندي و ظرفيت خود در جهت توليد محصوالت فرهنگي استفاده كند و وزارت فرهنگ و 

  ارشاد اسالمي موظف است از توليد محصوالت و فيلم با محتواي مذكور حمايت ويژه نمايد.
جويي دستگاههاي  ر مالي ناشي از اجراي مفاد اين قانون از محل صرفهباـ ۱۵ماده

  گردد. موضوع اين قانون تأمين مي
هاي الزم براي اجراي اين قانون،  به منظور پيگيري و انجام هماهنگيـ ۱۶ماده
اي متشكل از نمايندگان دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملّي، وزارت امور خارجه،  كميته ويژه
العات (سازمان اطالعات خارجي و معاونت ضدجاسوسي)، سازمان اطالعات سپاه وزارت اط

پاسداران انقالب اسالمي، نيروي قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمي، دادستاني كل كشور، 
المللي  كنفرانس بين وزارت كشور، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و دبيرخانه

شود. كميته موظف است  وراي اسالمي تشكيل ميحمايت از انتفاضه فلسطين مجلس ش
گزارش عملكرد دستگاههاي نام برده شده در اين قانون را به كميسيون امنيت ملّي و 
سياست خارجي مجلس شوراي اسالمي ارائه نمايد. مسؤوليت برگزاري و دبيري جلسات 

  باشد. برعهده دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملّي مي
شانزده ماده در جلسه علني روز دوشنبه مورخ بيست و نهم قانون فوق مشتمل بر 

ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و نود و نه مجلس شوراي اسالمي تصويب شد و در تاريخ 
  به تأييد شوراي نگهبان رسيد. ۳۱/۲/۱۳۹۹

  رئيس مجلس شوراي اسالمي ـ علي الريجاني
  

  ٦/٣/١٣٩٩                                                                               ٢١٤٤٧رهشما
  سازمان اداري و استخدامي كشور

  بنياد شهيد و امور ايثارگران
در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران به پيوست 

كه در جلسه علني » ) قانون مديريت خدمات كشوري١٠٣ماده (» الف«تفسير تبصره بند «
دوشنبه مورخ پانزدهم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و نود و نه مجلس شوراي اسالمي  روز

 ٩٠٧٤/٦٥٧به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره  ٢٤/٢/١٣٩٩تصويب و در تاريخ 
  گردد. مجلس شوراي اسالمي واصل گرديده، جهت اجرا ابالغ مي ٣١/٢/١٣٩٩مورخ 

جمهور ـ حسن روحاني رئيس  
  

  ٣١/٢/١٣٩٩                                                                         ٩٠٧٤/٦٥٧هرشما
 االسالم والمسلمين جناب آقاي دكتر حسن روحاني حضرت حجت

 رئيس محترم جمهوري اسالمي ايران 
 ايران اسالمي جمهوري اساسي ) قانون١٢٣( سوم در اجراي اصل يكصد و بيست و

) قانون مديريت خدمات كشوري كه با عنوان ١٠٣ماده (» الف«ر تبصره بند قانون تفسي
شنبه  طرح به مجلس شوراي اسالمي تقديم شده بود، با تصويب در جلسه علني روز دو

  شود. و تأييد شوراي محترم نگهبان به پيوست ابالغ مي ١٥/٢/١٣٩٩مورخ 
  رئيس مجلس شوراي اسالمي ـ علي الريجاني

  
  ) قانون مديريت خدمات كشوري١٠٣ماده (» الف«تبصره بند قانون تفسير 

  موضوع استفساريه:
) قانون مديريت ١٠٣ماده (» الف«در تبصره بند » مدرك كارشناسي«آيا عبارت 

) مدرك كارشناسي معادل را نيز در ٢٤/١١/١٣٩٥خدمات كشوري (الحاقي مصوب 
  گيرد؟ برمي

  پاسخ:
) قانون مديريت ١٠٣ماده (» الف«ه بند در تبصر» مدرك كارشناسي«بلي. عبارت 

  شود. خدمات كشوري شامل مدرك كارشناسي معادل كه ارزش استخدامي دارد نيز مي
ماه يكهزار و سيصد و  شنبه مورخ پانزدهم ارديبهشت دو تفسير فوق در جلسه علني روز 

نگهبان  به تأييد شوراي ٢٤/٢/١٣٩٩نود و نه مجلس شوراي اسالمي تصويب شد و در تاريخ 
  رسيد.

  رئيس مجلس شوراي اسالمي ـ علي الريجاني
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  ٣/٣/١٣٩٩                                                                ١٠٠/٣٢٥٥٦/٩٠٠٠رهشما
  جناب آقاي اكبرپور

  رئيس محترم هيأت مديره و مديرعامل روزنامه رسمي كشور
رياست محترم قوه  ٩/١/١٣٩٩مورخ  ١٠٠/١٤٧٥/٩٠٠٠تصوير دستورالعمل شماره 

جهت درج » ساماندهي زمان و فرآيند كارشناسي رسمي دادگستري«قضائيه درخصوص 
  گردد. در روزنامه رسمي به پيوست ايفاد مي

 مدير كل دبيرخانه قوه قضائيه ـ دكتر محسن محدث
  

  ٩/١/١٣٩٩                                                                 ١٠٠/١٤٧٥/٩٠٠٠رهشما
  يدادگستر يرسم يند کارشناسيزمان و فرا يدستورالعمل سامانده

) (دام عزه يمقام معظم رهبر يابالغ ييقضا يکل يها استياز س ١٣بند  يدر اجرا
نامه  ينيو آ ١٣٨١و قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب  ١٣٨١ مصوب

 يجمهور يو فرهنگ ي، اجتماعياقتصادقانون برنامه سوم توسعه  ١٨٧اجرايي ماده 
 يرسم يند کارشناسيزمان و فرا يسامانده«، دستورالعمل ١٣٩٧ران مصوب يا ياسالم

  است. يبه شرح مواد آت» يدادگستر
  کار رفته در اين دستورالعمل به شرح زير است: ها و اصطالحات به  معاني واژه ـ١ماده
  تري؛ـ کانون: كانون كارشناسان رسمي دادگس  الف
  ه؛ييقضا و مشاوران خانواده قوه يـ مرکز: مرکز وکال، کارشناسان رسم  ب
 ياز سو يا تخصصي يت در امور فنيپروانه فعال ياست که دارا يـ کارشناس: فرد  پ
  شود؛ يشناخته م يعنوان کارشناس رسم باشد و به  يا مرکزميکانون 
منظور پاسخگويي  ا مرکز بهـ کارشناس کشيک: کارشناسي است که از طرف کانون ي  ت

  شده و در دسترس است. به ارجاعات مقام قضايي در خارج از وقت اداري معرفي
  .ييت پرونده قضايريـ سمپ: سامانه مد  ث

از  يدر چارچوب قرار ارجاع يف کارشناسيه کارشناسان در حدود وظايکل ـ٢ماده
  وابط آن هستند.ت ضين دستورالعمل و ملزم به رعايمشمول ا ييمراجع قضا يسو

  بخش اول: اقدامات وظايف کانون و مرکز
 باشند: دار انجام امور زير مي در اجراي اين دستورالعمل کانون و مرکز عهده ـ٣ماده
از مراجع يدادن کارشناسان موردن ن و در دسترس قراريـ اقدام الزم جهت تأم  الف

  و ادارات اجراي ثبت؛ ييقضا
ها  مستمر بانک اطالعات کارشناسان با ذکر مشخصات کامل آن يروزرسان ـ به ب

 فراهم باشد؛ ييمراجع قضا يبه آن برا يکه امکان دسترس ينحو به
ها به  آن ياز و معرفيموردن يها ک در رشتهيا کارشناسان کشين کارشناس ييـ تع  پ

  مربوط؛ يها ق سامانهيو ادارات اجراي ثبت از طر ييس حوزه قضايير
  ؛يک در خارج از وقت اداريت کارشناسان کشيظارت بر انجام فعالـ ن  ت
، ي، مرخصيماريت، بيل محرومي، از قبيليکه به دال يکارشناسان يـ اعالم اسام  ث

  را ندارند. يکهولت سن امکان انجام کارشناس
مند و مؤثر  نظام ياجرا يدر راستا» يابيساختار مناسب نظارت و ارزش«جاد يـ ا  ج
آن  يينامه اجرا نييآ ٤٨و ماده  يدادگستر يقانون کانون کارشناسان رسم ٤ماده بند (د) 

 ي، اجتماعيقانون برنامه سوم توسعه اقتصاد ١٨٧ماده  يينامه اجرا نييآ ٤و بند (ج) ماده 
  .يمنظور نظارت مستمر بر عملکرد کارشناسان رسم  ، بهيو فرهنگ

ژه يو ه کارشناسان بهيکل به يکانون و مرکز مکلفند امکان دسترسـ ٤ماده
 يها خط در حوزه صورت بر ، بهيک را با توجه به تنوع موضوع کارشناسيکارشناسان کش

  ند.يو ادارات اجراي ثبت فراهم نما ييقضا
  

  بخش دوم: تکاليف و وظايف کارشناسان رسمي
با توجه به نقش نظريه کارشناسي در رسيدگي قضايي، کارشناس يا اعضاي  ـ٥ماده

اي کارشناسي بايد شخصاً، موضوع کارشناسي را به دقت بررسي و نسبت به آن ه هيأت
  اظهارنظر نمايند.

، علت و مدت يکارشناسان مکلفند در صورت عدم امکان انجام کارشناسـ ٦ماده
» ث«خط و برابر بند  صورت بر ند تا بهيزمان آن را حسب مورد به کانون و مرکز اعالم نما

  برسد. ييبه اطالع مرجع قضا ن دستورالعمليا ٣ماده 
شده کارشناسي کافي نباشد، کارشناس يا هيأت  چنانچه دستمزد تعيينـ ٧ماده

التفاوت آن را از مرجع  زمان با تقديم نظريه خود، مابه توانند هم کارشناسي مي
کننده قرار کارشناسي مطالبه نمايند. مرجع مذکور در صورت موافقت، با رعايت  صادر

التفاوت دستور وصول آن را صادر  ين و مقررات، پس از تعيين ميزان مابهمقررات قوان
  نمايد. مي

 ياحکام مدن يبرابر مقررات قانون اجرا يالتفاوت دستمزد کارشناس مابه ـ  تبصره
  شود. يه وصول ميياز به صدور اجرايبدون ن

د از ک، موظفنيدر اوقات کش يانجام کارشناس يشده برا يکارشناسان معرف ـ٨ماده
، در دسترس ييشده به مراجع قضا اعالم يکيو الکترون يمخابرات يل ارتباطيق وسايطر

  عمل آورند. باشند و پس از ارجاع بالفاصله اقدامات الزم را به
ر مراجع يق غياز طر يکه امور کارشناس يدر موارد يکارشناسان رسم ـ٩ماده

را مقدم داشته و  ييمراجع قضا يسامور کارشنا  ها ارجاع شده است، مکلفند به آن ييقضا
  ت قرار دهند.يها را در اولو انجام آن

تواند در موعد  يگر نميا علت موجه ديل کثرت کار يکه به دل يکارشناس ـ١٠ماده
حاضر  ييا در نزد مرجع قضايو اظهارنظر اقدام کند،  يقرار کارشناس ينسبت به اجرا مقرر

با ذکر علت اعالم  مراتب را به مرجع مذکور مانه،ساعت از ابالغ در سا ٤٨د ظرف يشود، با
  د.يدر سامانه درج نما و

  
  ها و شعب حل اختالف دادگاه وظايف مراجع قضايي و  بخش سوم:

ت يا رعايحل اختالف موظف به انجام  يو شوراها ييشعب مراجع قضا ـ١١ماده
 ر هستند:يموارد ز

که  ي، جز در موارديررسميان غبه کارشناس يـ اجتناب از ارجاع امر کارشناس  الف
  ا در دسترس نباشد؛يوجود نداشته  يکارشناس به تعداد کاف ييدر آن حوزه قضا

، حدود و يات کارشناسيکه موضوع، موارد و جزئ ينحو به  يـ صدور قرار کارشناس  ب
  ح و روشن ذکر شود؛يصورت کامل، صر ت کارشناس به يصالح

نام  از سمپ و ثبت يريگ ق قرعه و با بهرهيطر ن کارشناس وفق مقررات ازييـ تع  پ
  ن سامانه؛يکارشناس منتخب در ا

قانون کانون کارشناسان  ١٩در موارد مقرر در تبصره ماده  يد کارشناسيـ تجد  ت
  ؛يدادگستر يرسم

به  يف قانونيـ انعکاس هرگونه مسامحه، تعلل و تخلف کارشناسان از انجام وظا  ث
  جه.يو اعالم نت ي، اقدام قانونيدگيا مركز جهت رسيکانون و 

ه يحل اختالف قبل از ابالغ نظر يو شوراها ييشعب مراجع قضاـ ١٢ماده
را از کارشناسان  يليه تکمياز نظريدر صورت ن و يآن را بررس يبه اصحاب دعو يکارشناس

  کنند. ياخذ و سپس ابالغ م
 اجراي ثبت و و ادارات يي، مرجع قضايأت کارشناسيپس از انتخاب ه ـ١٣ماده

أت، در برگه ابالغ يه ين اعضايبهتر ب يمنظور هماهنگ ا کانون، موظفند به يمرکز 
 ک ازيکه هر  ينحو ند به يرا درج نما يکارشناس يها  أتيه ياعضا ي، اساميکيالکترون

  ها اطالع داشته باشد. أت و نحوه ارتباط با آنيه يگر اعضايکارشناسان از د
نه يتابع مقررات اعسار از هز يالزحمه کارشناس اخت حقاعسار از پرد ـ١٤ماده

 ي) تعرفه دستمزد کارشناسان رسم٢ماده ( ٤و  ٣، ٢ يها تبصره ياست و اجرا يدادرس
س حوزه ييد رييو تأ ييص مقام قضايپس از تشخ ٢٥/١٢/١٣٩٨، مصوب يدادگستر

  است. ييقضا
  

  بخش چهارم: اقدامات و وظايف مديران دستگاه قضايي
 ييمراجع قضا يمنظور سهولت دسترس  ها موظفند، به يدادگستر يرؤسا ـ١٥ماده
از بازداشت  يريو جلوگ يحل اختالف به کارشناس در خارج از وقت ادار يو شوراها

ت دارد، يکه جنبه فور يژه در اموريو ل، بهين دليآوردن امکان تأم ز فراهم يمتهمان و ن
ق سامانه يا از طريمستقر شوند  ييقضا يحدهاند تا کارشناسان در واياتخاذ نما يبيترت

  ا تلفن در دسترس باشند.ين) يبرخط (آنال يکيالکترون
 يل در امور کارشناسيمنظور تسه  ها مکلفند به يکل دادگستر يرؤسا ـ١٦ماده
  ر را انجام دهند:ياقدامات ز
نياز  هاي کارشناسي و تعداد کارشناسان مورد نظر در خصوص نوع رشته ـ اعالم   الف

منظور جذب آنان به کانون و مرکز هر سال يک ماه پيش از انتشار  حوزه قضايي خود به 
اطالعيه آزمون کارشناسي؛ مراجع مذکور نيز برحسب موارد اعالمي اقدام مقتضي را معمول 

  دارند. مي
ـ تشکيل جلسات مستمر با حضور نمايندگان واحدهاي قضايي، آمار و انفورماتيک   ب

 ، کانون و مرکز جهت همـاهنگي بيشتـر در امور مربوط و رفع موانع؛دادگستري
  ؛يتا اظهارنظر کارشناس از زمان انتخاب کارشناس يند کارشناسيـ نظارت بر فرا  پ
که  ييها ک به پروندهيکش يقاض يمنظور دسترس بات الزم به يـ فراهم نمودن ترت  ت
  وجود دارد؛ يه کارشناسينظربا وصول  يادار ريدر وقت غ يزندان يامکان آزاد
افزار بانک  ه در استقرار نرمييقضا اطالعات قوه يبا مرکز آمار و فناور يـ همکار  ث

  اطالعات کارشناسان و ارتباط آن با سمپ؛
به حساب  يالزحمه کارشناس حق يز نقديدات الزم جهت وارينمودن تمه ـ فراهم   ج
ز آن پس از انجام کار به حساب يو وار يکيرونق الکتيا کانون از طريمرکز  ياز سو ياعالم

  کارشناس.
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و   کانون يه مکلف است با همکارييقضا اطالعات قوه يمرکز آمار و فناور ـ١٧ماده
منظور ارجاع هوشمند و  از به يمورد ن يها جاد سامانهيمنظور ا  مرکز، اقدامات الزم را به

ت، يموارد معذور  نه هر کارشناس،اعالم گزارش عملکرد ساال ک به کارشناسان، يالکترون
 يابيجه آن و ارزيت، نتياز، موارد شکايک مورد نيزان درآمد، تعداد کارشناسان کشيم
 ت مردم انجام دهد.يزان رضايم

منظور بهبود  ه مکلف است به ييقضا اطالعات قوه يمرکز آمار و فناورـ ١٨ماده
 جاد ارتباط با مرکز و کانون،ي، اييقضا يها ، با روزآمد کردن سامانهيند کارشناسيفرا

  ر را فراهم کند:يامکانات ز
ثبت و  ها جهت مرکز و کانون يگاه داده کارشناسان برايبه پا يجاد دسترسيـ ا  الف

ت يت فعاليو وضع يي، حوزه قضايت فني، صالحياطالعات مربوط به اسام يروزرسان به
  ؛يياز مراجع قضاير اطالعات مورد نياا لغو پروانه و سيق ي، تعليکارشناسان از جمله مرخص

مورد نظر اعم از روزانه،  يها ک در دورهير اطالعات کارشناسان کشييـ ثبت و تغ ب 
  ؛يا فصليانه يماه

ارجاع شده، انطباق  يه گزارش عملکرد کارشناسان اعم از تعداد کارشناسيـ ته  پ
ا عدم اعتراض يزان اعتراض يمر در اعالم نظر، يا تأخين شده ييزمان اظهارنظر با مهلت تع

عملکرد  يابي، جهت نظارت و ارزيفيک يها ر شاخصيبه نظرات کارشناس و سا
  کارشناسان؛
د قرعه بر اساس تخصص با توجه به تعداد يـ انتخاب خودکار کارشناس به ق  ت

  که هنوز اظهارنظر نشده است؛ يارجاعات قبل
گاه داده يبه اطالعات پاو ادارات اجراي ثبت  ييمراجع قضا يـ دسترس  ث

  ک؛يکارشناسان کش يکارشناسان و اسام
  ا مرکز؛يآن به کارشناس به حساب کانون  يکينه و پرداخت الکترونيع هزيـ تود  ج
  ک؛يصورت الکترون و قرار صادره به کارشناس به ييـ ابالغ اوراق قضا  چ
ا کارشناسان يکارشناس  يپرونده برا يرسان به صفحه اطالع يجاد دسترسيـ ا  ح

  و اطالعات مربوط به اشخاص و موضوع اختالف؛ يمنتخب جهت مطالعه قرار کارشناس
  و ادارات اجراي ثبت؛ ييه توسط کارشناس به مرجع قضايک نظريـ ارسال الکترون  خ
  نفعان؛ يآن به ذ يها وستيو پ يه کارشناسيک نظريـ ابالغ الکترون  د
ق از يا تعلي يل مرخصياز قب يليه دالرفعال بيـ خروج هوشمند کارشناس غ  ذ

  فهرست مربوط؛
شده از فهرست انتخاب و انتقال آن به فهرست  ـ خروج هوشمند کارشناس انتخاب  ر

  ش از حد متعارف به هر کارشناس؛ياز ارجاع ب يريدر حال انتظار با هدف جلوگ
ز ارائه ـ انتقال هوشمند نام کارشناس در حال انتظار به فهرست انتخاب پس ا  ز
و  ييه بنابر درخواست مرجع قضايل نظريح و تکميدر صورت لزوم توض و يه کارشناسينظر
  آن مرجع؛ ييد نهاييتأ

به کارشناسان از جمله ابالغ  ييمرکز و کانون به ارجاعات قضا يـ امکان دسترس  ژ
اين  ١٦منظور کنترل و نظارت مقرر در بند (پ) ماده  به يقرار، مکاتبات، گزارش کارشناس

  رمجاز اعالم کند؛يرا غ يربط دسترس يذ ينکه قاضيدستورالعمل مگر ا
ت يربط از وضع يذ يمافوق و مراجع نظارت ييران قضايمد يريگ ـ امکان گزارش س 

  ؛يارجاع و روند انجام کارشناس
 ييايت حوزه جغرافيبر اساس اولو يـ امکان انتخاب هوشمند کارشناسان رسم  ش
ت تخصص و مهارت کارشناسان ( از يس مرتبط، سپس با رعات کارشنايمحل فعال

  ا مرکز؛ي يجوار ) و بعد از آن کارشناسان حوزه سراسر هم ييقضا يها حوزه
به تناسب موضوعات  يکارشناس يمخصوص صدور قرارها يها برگ کار يـ طراح  ص
 مرتبط. يکارشناس يها و رشته يتخصص

مرکز و  يه مکلف است با همکارييوه قضااطالعات ق يمرکز آمار و فناورـ  ١٩ماده
 ييرا احصاء و سامانه قضا يع عادالنه امور کارشناسيتوز يفيو ک يکم يها کانون، شاخص

  را بر اساس آن روزآمد کند.
ه مکلفند ظرف سه ييقضا اطالعات قوه يمرکز، کانون و مرکز آمار و فناورـ ٢٠ماده

ن يا ير ملزومات اجرايو سا يفن زات و امکاناتيماه نسبت به فراهم آوردن تجه
  دستورالعمل اقدامات الزم را به عمل آورند.

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور مکلف است در کليه ادارات ثبت، نسبت به  ـ٢١ماده
منظور اجراي دستورات قضايي در خصوص بازداشت   تعيين کشيک در خارج از وقت اداري به

  اعالم پالك ثبتي يا نقشه آن و اعالم نتيجه اقدام نمايد. يا رفع بازداشت اموال غيرمنقول يا
وزارت  يه با همکارييقضا قوه يو عمران يباني، پشتيمعاونت مال ـ ٢٢ماده
که قوه  ييها يالزحمه کارشناس ن حقيتأم يمکلف است اعتبارات الزم برا يدادگستر

در                 يسنوات حه بودجهيباشد را در ال يالزحمه آن م ه مکلف به پرداخت حقييقضا
با اصالحات و الحاقات بعدي  ١٣٩٢، مصوب يفريک ين دادرسييقانون آ ٥٦٧ماده  ياجرا
  د.ينما يريگيپ

ه ييقضا عهده معاون اول قوه  ن دستورالعمل به يا ينظارت بر حسن اجرا ـ ٢٣ماده
س ييه را به راقدامات انجام شد يابيت عملکرد و ارزيفيبار گزارش ک ک ياست و هر سال 

  دارد. يه اعالم مييقضا  قوه
س يب رئيبه تصو ٧/١/١٣٩٩ خيتبصره در تار ١ماده و  ٢٣ن دستورالعمل در يا
  االجرا است. خ تصويب الزميد و از تاريه رسييقضا قوه

يسيم رئيدابراهيسرئيس قوه قضائيه ـ   
  

  ٣١/٢/١٣٩٩                                                   هـ         ٥٦٩٤٤/ت٢٠٤٥٣رهشما
کلوت بخش  نامه درخصوص تبديل روستاي روشناوند دهستان پس تصويب

  مرکزي شهرستان گناباد استان خراسان رضوي،
  وزارت کشور 

 ٦/٦/١٣٩٨مورخ  ١١٢٥٢٥به پيشنهاد شماره  ٢٨/٢/١٣٩٩هيئت وزيران در جلسه 
وابط تقسيمات کشوري ـ مصوب ) قانون تعاريف و ض١٣وزارت کشور و به استناد ماده (

 ـ تصويب کرد:١٣٦٢
کلوت بخش مرکزي شهرستان گناباد استان خراسان  روستاي روشناوند دهستان پس

 شود. رضوي، به شهر تبديل و به عنوان شهر روشناوند شناخته مي
  جمهور ـ اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس

  
  ٣١/٢/١٣٩٩                                                   هـ         ٥٦٥٢٥/ت٢٠٤٤٩رهشما

  نامه درخصوص تقسيمات كشوري در استان همدان تصويب
 وزارت كشور

 ٧/٢/١٣٩٨مورخ  ٢٠٠٧٦به پيشنهاد شماره  ٢٨/٢/١٣٩٩هيئت وزيران در جلسه 
مصوب  - ) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات کشوري ١٣وزارت كشور و به استناد ماده (

 رد:ـ تصويب ک١٣٦٢
الدين بخش مركزي شهرستان  آباد مرکز دهستان سيدجمال ـ روستاي جنت١

اسدآباد در استان همدان، با روستاي مزرعه بيد دهستان يادشده ادغام و به عنوان شهر 
 شود.  پاليز شناخته مي

 يابد.الدين به روستاي وندرآباد تغيير ميـ مرکز دهستان سيدجمال٢
  حاق جهانگيريجمهور ـ اس معاون اول رئيس

  
  ٣١/٢/١٣٩٩                                                   هـ         ٥٧٦٧٦/ت٢٠٤٣٥رهشما

نامه درخصوص ممنوعيت عبور (ترانزيت) بنزين، نفت گاز و  تصويب
  ) از قلمروي٢٧١٠١٢هيدروکربورهاي مشابه (موضوع تعرفه شماره 
  ١٣٩٩تا پايان سال  جمهوري اسالمي ايران به کشورهاي همسايه

 وزارت امور اقتصادي و داراييـ  وزارت نفت
به پيشنهاد وزارت نفت و به استناد ماده  ٢٨/٢/١٣٩٩هيئت وزيران در جلسه 

 ـ تصويب کرد:١٣٩٠) قانون امور گمرکي ـ مصوب ١٢٥(
عبور (ترانزيت) بنزين، نفت گاز و هيدروکربورهاي مشابه (موضوع تعرفه شماره 

 ١٣٩٩مروي جمهوري اسالمي ايران به کشورهاي همسايه تا پايان سال ) از قل٢٧١٠١٢
هاي موجود در بنادر و گمرکات جنوبي کشور نيز مشمول اين باشد. محمولهممنوع مي
  باشند.نامه ميتصويب

  جمهور ـ اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس
 

  ٣١/٢/١٣٩٩                                                    هـ         ٥٦٣٨٤/ت٢٠٤٤٥رهشما
  شهرستان فردوسنامه درخصوص تقسيمات كشوري در  تصويب

  استان خراسان جنوبي
 وزارت كشور

مورخ  ٢٣٧١٧٦به پيشنهاد شماره  ٢٨/٢/١٣٩٩هيئت وزيران در جلسه 
) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات ١٣وزارت كشور و به استناد ماده ( ٢٠/١٢/١٣٩٧

 :ـ تصويب کرد١٣٦٢کشوري ـ مصوب 
هاي باغستان و برون و شهر اسالميه در  ـ بخش اسالميه از تركيب دهستان١

  شود. شهرستان فردوس استان خراسان جنوبي ايجاد مي
  شود. ـ شهر اسالميه به عنوان مركز بخش اسالميه تعيين مي٢
ـ روستاي باغستان عليا مركز دهستان باغستان به شهر تبديل و با تغيير نام به ٣

  شود. عنوان شهر باغستان شناخته مي باغستان، به
  يابد. ـ مركز دهستان باغستان به روستاي باغستان سفلي تغيير مي٤
 شود. لغو مي ٣٠/٢/١٣٩٦هـ مورخ ٥٣٧٩٨/ت٢٢١٥١نامه شماره  ـ تصويب٥

  جمهور ـ اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس
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