
 

    طوسيطوسيطوسيطوسي    خواجه نصيرخواجه نصيرخواجه نصيرخواجه نصيرخيريه خيريه خيريه خيريه بنياد بنياد بنياد بنياد 

        ييييدولتدولتدولتدولت    بخشبخشبخشبخش        ييييحكومتحكومتحكومتحكومت    راتراتراتراتييييتعزتعزتعزتعز    ونونونونييييسسسسييييكمكمكمكم    ييييدگدگدگدگييييرسرسرسرس    نحوهنحوهنحوهنحوه    نامهنامهنامهنامه        ننننييييييييآآآآ

  اختصار به يدولت بخش در استانها  يحكومت راتيتعز ونيسيكم اي و يحكومت راتيتعز يمركز ونيسيكم نامه نييآ نيا در ـ 1 ماده

 عهده كه است يحكومت راتيتعز قانون 23 ماده موضوع واحد ات،يشكا  به يدگيرس واحد از منظور و شوند يم دهينام) ونيسيكم( 

 تخلفات به يدگيرس زين و آنها در دنظريتجد و استانها يونهايسيكم و يمركز ونيسيكم صادره احكام از اتيشكا به يدگيرس دار

 .  است يدولت بخش يحكومت راتيتعز انيمجر 

 قانون 26 ماده موضوع نيضابط اي و خود نيبازرس يكتب گزارش اي و اشخاص اتيشكا به بنا ونيسيكم كه مورد هر در ـ 2 ماده

 و كنترل خود صيتشخ به بنا اي و شود مطلع يحكومت راتيتعز قانون  اول فصل موضوع تخلفات از يكي وقوع از يحكومت راتيتعز

  الزم را يحكومت راتيتعز قانون 19 ماده موضوع يدولت بخش ياقتصاد يواحدها از كي هر رانيامدي ريمد عملكرد به يدگيرس

 . دهد يم يدگيرس به شروع و يمقدمات قاتيتحق به امر ، جلسه ليتشك ضمن بداند

 به بازرس اعزام اي و ندهينما درخواست  قيطر از ليدال و اسناد و اطالعات يآور جمع و اخذ يمقدمات قاتيتحق از منظور ـ 3 ماده

 .  است نيمطلع با مذاكره و دفاتر و اسناد يبررس و يياجرا و يادار اماكن و انبارها و فروش و ديتول مركز

 . گردد موسسه  يجار تيفعال در يكند اي و وقفه بروز موجب وجه چيه به دينبا ها يدگيرس و قاتيتحق  ـ تبصره

 نيتام ليتبد اي و نيتام اخذ قرار زين و متهم فيتوق قرار يكاف ليدال به توجه با تواند يم يقاتيتحق مراحل تمام در ونيسيكم ـ 4 ماده

 دارد قرار يو پوشش تحت مزبور موسسه اي و شركت كه يسازمان  رده نيباالتر اي و ريوز به قبال ديبا مراتب لكن د،ينما صادر را

 . شود داده اطالع

 اتيشكا به يدگيرس واحد به  بالفاصله موارد نيا در را خود جلسات از كي هر ماتيتصم جينتا است موظف ونيسيكم ـ تبصره

 . دينما گزارش

 و ابالغ يو به روز ده تيشكا  حق ديق با فيتوق هياول ساعات همان در را اشخاص فيتوق قرار است مكلف ونيسيكم ـ 5 ماده

 سه مدت ظرف حداكثر را يو تيشكا الذكر فوق قرار از  متخلف تيشكا صورت در و كند ارسال فگاهيتوق به را آن از يرونوشت

 . دينما ارسال اتيشكا به يدگيرس واحد به) روز كي لومتريك 200 هر ازا  به(  مسافت بعد تيرعا با اعالم خيتار از روز

 يهمكار به موظف يحكومت  راتيتعز قانون 19 ماده موضوع يشركتها و موسسات و يدولت يسازمانها و ها  وزارتخانه ـ 6 ماده

 ماده نيا از متخلف و بوده محرمانه و يعاد از اعم اسناد و  اطالعات و اياش و كاالها ارائه و يحكومت راتيتعز ونيسيكم با الزم

 . بود خواهد ماه 6 تا 3 از يدولت  خدمات از موقت انفصال به محكوم



 راتيتعز قانون 19 ماده موضوع مراكز و ها وزارتخانه در تفحص و ورود اجازه يكاف ليدال به توجه با تواند يم ونيسيكم ـ 7 ماده

 . دينما صادر را نيمتهم منازل و يحكومت

 و كاالها و اسناد اي و متخلف  شخص كه نمود تصور بتوان يكاف ليدال موجب به كه ديآ يم عمل به يموارد در تفحص ـ 8 ماده

 . نمود كشف يمحل در توان يم را تخلف موضوع اياش

 . ديآ يم عمل به قيتحق شهود و منازل صاحبان و مربوطه مقامات اي مقام نيباالتر حضور در تفحص ـ 9 ماده

 نيا ياجرا يبرا و دينما ممنوع را تفحص محل به خروج و دخول يكاف ليدال با تواند يم ضرورت صورت در ونيسيكم ـ 10 ماده

 . بگمارد محافظ گريد اشخاص اي نيضابط از حكم

 . بدهد را  بسته اياش و ها  محل كردن باز حكم يكاف ليدال با تواند يم ضرورت صورت در ونيسيكم ـ 11 ماده

 را ضرورت جهت. كند اقتضا ضرورت كه يمورد در فقط شب در و ديآ يم عمل به روز در اشخاص منازل در تجسس ـ 12 ماده

 . كند ديق مجلس صورت در ديبا ونيسيكم

 خود تخلف به متخلف اقرار اموجبي و تخلفات كشف موجب و آمده بدست تجسس نيح در كه ييكاالها و اياش هيكل ـ 13 ماده

 . شود  فيتوص و فيتعر مجلس صورت در و ضبط ديبا بود خواهد

 ينگهدار و حفظ جهت را  الزم اقدامات ديبا نمود خارج محل از را آن توان ينم كه باشد يزيچ تخلف ليدال گاه هر ـ 14 ماده

 . سپرد مربوطه نيضابط به را آن نظارت و كرده موم و مهر و قفل را محل ضرورت صورت در و آورده عمل به مزبور ليدال

 ضبط اي و ليتحص قيتحق و تجسس انيجر در كه يدفاتر و اسناد و اياش و كاالها مقابل در است موظف ونيسيكم ـ 15 ماده

 مقامات و نيولئمس به اجياحت رفع از پس مذكور اسناد و اياش و كاالها است يهيبد. دهد ديرس ربط يذ واحد نيولئمس به شود يم

 . گردد يم مسترد نفع يذ افراد اي و ربط يذ

 عمل به نامه احضار ارسال با شهود زين و رود يم آنان فرار ميب كه يموارد ريغ در يدولت بخش در متهم اشخاص احضار ـ 16 ماده

 احضار مامور به كرده امضا را گريد نسخه و گرفته شاهد اي و متخلف را نسخه كي شده فرستاده نسخه دو در نامه احضار و ديآ يم

 . كند يم رد

 . شود ديق ديبا حضور عدم  جهينت و حضور محل و خيتار و احضار علت ، شده احضار شهرت و اسم نامه احضار در ـ 17 ماده

 . شود يم  ابالغ قيتحق شاهد نفر دو حضور در نامه احضار مضمون باشد سواديب شده احضار گاه هر ـ 18 ماده

 : شود يم محسوب موجه عذر ليذ جهات ـ 19 ماده

 . شود مقرر وقت در حضور از مانع كه يصورت به دنيرس ريد اي نامه احضار دنينرس ـ1

 .  است حركت از مانع كه يمرض ـ2

 . اوالد اي زوجه اي زوج اي نيوالد از يكي فوت ـ3



 .  آن امثال و قيحر ليقب از يبزرگ يابتال ـ4

 .  بودن حبس اي فيتوق در ـ 5

 . بدهد يو جلب به حكم تواند يم ونيسيكم متهم فرار ميب اي و حضور عدم صورت در ـ 20 ماده

 متخلف به ديبا است احضار  ورقه مضمون مضمونش كه جلب ورقه ديآ يم عمل به جلب ورقه موجب به متهم جلب ـ 21 ماده

 . شود ابالغ

 . ديآ يم عمل به روز در كند يم نييتع ونيسيكم كه يفور موارد ياستثنا به متهم جلب ـ 22 ماده

 ريغ در دينما اقدام قاتيتحق انجام  به نسبت ساعت 24 مدت ظرف حداكثر متخلف فيتوق از بعد است موظف ونيسيكم ـ 23 ماده

 .  داشت خواهد را يحكومت راتيتعز قانون 23 ماده موضوع  اتيشكا به يدگيرس واحد به تيشكا حق متخلف صورت نيا

 . شوند خارج اجازه  بدون كند يم نيمع ونيسيكم كه ييقضا حوزه از دينبا هستند بيتعق تحت كه يكسان ـ 24 ماده

 : دينما راصادر نيتام يقرارها از يكي تواند يم ونيسيكم متخلف شدن پنهان اي فرار از يريجلوگ يبرا ـ 25 ماده

 .  شرف قول با ييقضا حوزه از خروج عدم التزام ـ 1

 .  حكم ياجرا و يدگيرس ختم تا التزام وجه نييتع با خروج عدم التزام ـ 2

 .  است آن قبول  به مكلف ونيسيكم بدهد نقد وجه ليكف يجا به دينما تقاضا متخلف كه يصورت در ليكف اخذ ـ 3

 )  منقول ريغ مال اي نقد وجه از است اعم قهيوث( قهيوث اخذ ـ 4

 .  شش ماده در مقرر طيشرا تيرعا اي ياطياحت فيتوق ـ 5

 سابقه نيهمچن و جرم آثار امحا و متهم فرار احتمال و اتهام اسباب و ليدال و مجازات شدت و جرم تياهم با ديبا نيتام ـ 26 ماده

 .  است ديتشد اي فيتخف قابل ماخوذه قرار ديجد ليدال ليتحص با و باشد متناسب او تيثيح و سن و مزاج يچگونگ و متهم

 و متهم درخواست به است موظف  ونيسيكم است ونيسيكم اجازه به منوط ييقضا حوزه از متهم خروج كه يموارد در ـ 27 ماده

 موافقت عدم صورت در و دهد پاسخ اينف اي اثباتا هفته كي مدت  ظرف يضرور خروج بر يمبن ربط يذ يسازمان رده نيباالتر اي

 واحد يبرا را خود يهيتوج يتقاضا تواند يم ربط يذ موسسه اي و سازمان مقام نيباالتر اي ريوز مذكور درخواست با ونيسيكم

 .  است االجرا الزم و يقطع ونيسيكم يبرا واحد نيا نظر و دينما تكرار اتيشكا به يدگيرس

 يو پوشش تحت يبررس مورد مركز اي و شركت كه يينهادها و سازمان يياجرا مقام نيباالتر اي ريوز كفالت و ضمانت ـ 28 ماده

 .  است ونيسيكم با اشخاص ريسا كفالت اعتبار صيتشخ لكن است قبول قابل و معتبر دارد قرار

 مبلغ متهم فرار اي و حضور عدم صورت در و باشد متهم تخلفات زانيم از كمتر دينبا ليكف ضمانت اي الضمانه وجه مبلغ ـ 29 ماده

 . شود يم هيتاد اشخاص خسارت بدوا و اخذ ليكف از مذكور



 الضمان وجه دهنده اي و ليكف و ونيسيكم توسط نامه كفالت برگه متهم يسو از آن قبول و كفالت قرار صدور از پس ـ 30 ماده

 . شود يم داده الضمان وجه دهنده اي و ليكف به آن از يا نسخه و شود يم امضا

 54 ماده مطابق اشخاص انيز و ضرر ثيح از و ونيسيكم عهده به يعموم حقوق ثيح از متخلف بيتعق و يدعو اقامه ـ 31 ماده

 .  است يخصوص  يمدع عهده بر صالح يذ مراجع در يحكومت راتيتعز قانون

 مراجع به بيتعق يبرا را موضوع  است مكلف د،ينما برخورد يعموم ميجرا از يكي به يدگيرس ضمن ونيسيكم گاه هر ـ 32 ماده

 . بود نخواهد ونيسيكم در تخلفات به يدگيرس از  مانع متعدد اتهامات اي و امر نيا صورت هر در. دينما اعالم ييقضا

 كار محل استان راتيتعز  ونيسيكم تيصالح در باشد استان چند اي دو در آن وقوع محل كه يتخلفات به يدگيرس ـ 33 ماده

 عمل به ياستان ونيسيكم در يدگيرس باشد داشته مختلف  ياستانها در يمتعدد يها پرونده متخلف كه يصورت در است مختلف

 .  است شده واقع آن حوزه در تخلف نيمهمتر كه ديآ يم

 بخش يحكومت راتيتعز تخلفات به نيمرتكب نيمعاون و شركا و متعدد نيمتهم تخلفات به يدگيرس به موظف ونيسيكم ـ 34 ماده

 ديبا پرونده مورد نيا در باشد ينم تخلفات به يدگيرس و فيتكل  نييتع از مانع آنان از كي هر به يدسترس عدم و است يدولت

 . نباشد سريم وجه چيه به تخلفات به يدگيرس و ها پرونده كيتفك امكان نكهيا مگر شود  روشن نيحاضر فيتكل و كيتفك

 نامه تيشكا ضمن در كه ياشخاص  ژهيو به نيمطلع شهود از قيتحق و احضار به نسبت تواند يم ونيسيكم لزوم صورت در ـ 35 ماده

 كسب ليدل و اقدام شهود يشرع صفات و نامه نييآ نيا شانزده ماده  تيرعا با دينما يم يمعرف را آنان متخلف اي و شوند يم برده نام

 . دينما

 و يشكل صحت احراز و يقانون  مراحل ريسا انجام و بازرسان گزارش و متهم اظهارات استماع و قيتحق مراحل ختم با ـ 36 ماده

 ونيسيكم سيير يسو از يمقتض يرا صدور و يينها يدگيرس  جهت پرونده نامه نييآ نيا ضوابط چارچوب در يدگيرس يماهو

 هر ارياخت در پرونده به مراجعه و يكاف مطالعه جهت پرونده خالصه از يا نسخه قبل هفته كي  حداقل و رديگ يم قرار كار دستور در

 . رديگ يم قرار ونيسيكم اعضا از كي

 اتيمحتو به توجه با و يتعال و  تبارك خداوند از استعانت با شش و يس ماده تيرعا و يدگيرس مراحل اتمام با ونيسيكم ـ 37 ماده

 به سپس و ثبت يدفتر در ابتدا و قرائت ونيسيكم عضو يمنش  توسط ديبا يرا مفاد و دينما يم يرا صدور به مبادرت پرونده

 . گردد ارائه و ابالغ يو به زين  يا  نسخه و شود ميتفه هيعل محكوم

 19 ماده موضوع يدستگاهها و مراكز متوجه كه را يخسارات متهم تيمحكوم بر يرا صورت در است موظف ونيسيكم ـ 38 ماده

 . دينما خسارت جبران به مكلف را عامل و كند صادر الزم حكم و نييتع باشد شده يحكومت راتيتعز قانون

 ونيسيكم باشد آمده وجود  به متهم يبرا يتيممنوع اي و تيمحدود چنانچه و باشد متهم برائت بر يرا كه يصورت در ـ 39 ماده

 . دينما رفع را آن بالفاصله است موظف

 ونيسيكم ،  يحكومت راتيتعز  قانون 54 ماده موضوع يخصوص يمدع درخواست به بنا و متهم تيمحكوم صورت در ـ 40 ماده

 . دارد ارسال صالح يذ مرجع به اقدام جهت است يخصوص  يمدع انيز و ضرر به مربوط كه را پرونده از قسمت آن است موظف



 به جزئا اي كال آن هيتاد به قادر ونيسيكم صيتشخ به شود محكوم مهيجر پرداخت و يمال مجازات به متهم چنانچه ـ 41 ماده

 پرداخت از چنانچه و دينما افتيدر اقساط به معتبر نيتضم اخذ با را مذكور مهيجر تواند يم ونيسيكم نباشد واحده دفعتا صورت

 . شد خواهد نيتام يو اموال از مهيجر مبلغ يحكومت راتيتعز قانون 55  ماده مفاد برابر دينما يخوددار مهيجر

 . گردد يم  يجار زين يحكومت راتيتعز قانون 53 ماده موضوع خسارات مورد در ماده نيا مفاد ـ تبصره

 نيا مفاد و يدولت بخش يحكومت  راتيتعز قانون چارچوب در كه است ونيسيكم سيير عهده بر ونيسيكم احكام ياجرا ـ 42 ماده

 . شود يم انجام موضوعه مقررات گريد و نامه نييآ

 قائم اي و هيعل محكوم و است دنظريتجد قابل استانها ونيسيكم از كي هر و يمركز ونيسيكم صادره يقرارها و احكام ـ 43 ماده

 يدگيرس واحد از آنها ابالغ خيتار از روز ده مدت ظرف توانند يم  صادره يقرارها و احكام به اعتراض صورت در يو يقانون مقام

 . ندينظرنما ديتجد درخواست اتيشكا به

 . دينما ابالغ هيعل محكوم به و درج يروشن به صادره يقرارها و احكام ليذ را ماده نيا مفاد است موظف ونيسيكم ـ 1 تبصره

 شده آنان متوجه يخسارت حكم صدور در كه يحكومت راتيتعز قانون 19 ماده موضوع مراكز و دستگاهها از كي هر ـ 2 تبصره

 .  داشت راخواهند شده نييتع موعد در نظر ديتجد درخواست و اعتراض حق باشد

 نام افتادن قلم از و قلم سهو اي  حساب در ياشتباه آنكه مگر ندارد را آن رييتغ حق ونيسيكم ، قرار اي حكم صدور از پس ـ 44 ماده

 به تواند يم است نشده اجرا حكم اي قرار كه يمادام  صورت نيا در باشد، داده رخ نام شدن اديز اي يدعو اصحاب از يكي

 نظر ديتجد قابل مقرر مهلت در ابالغ از پس قرار و حكم حيتصح كند، اصالح را قرار اي حكم ربط يذ سازمان اي متهم درخواست

 . بود خواهد

 واحد يبرا را آن از يا نسخه  حكم صدور از پس بالفاصله موظفند استانها يها ونيسيكم از كي هر و يمركز ونيسيكم ـ 45 ماده

 يسو از نظر ديتجد درخواست و تيشكا صورت در و ارسال يحكومت راتيتعز قانون 23 ماده موضوع اتيشكا به يدگيرس

 با همراه را امر پرونده يحكومت راتيتعز قانون 19 ماده موضوع يدستگاهها و امراكزي و يو يقانون مقام قائم اي و هيعل محكوم

 بخش يحكومت  راتيتعز قانون 23 ماده موضوع اتيشكا به يدگيرس واحد به يدگيرس يبرا وقت اسرع در خوانا و ديمف خالصه

 . دارند ارسال يدولت

 باشد نشده ينيب شيپ نامه  نييآ نيا در كه دينما خورد بر يموارد و نكات به خود يها يبررس در ونيسيكم چنانچه ـ 46 ماده

 يدادرس نييآ قانون مفاد برابر موارد گونه نيا در واحد نظر صدور تا و اعالم اتيشكا به يدگيرس واحد به را مراتب است موظف

 . دينما عمل يفريك

 يشركتها و موسسات و سازمانها و كشور سراسر اسناد ثبت ادارات و زندانها و بانكها نيمسئول و يانتظام يواحدها هيكل ـ 47 ماده

 ونيسيكم اي و يمركز ونيسيكم يسو از صادره احكام ياجرا به موظف  يحكومت راتيتعز قانون 26 ماده مفاد موجب به كه يدولت

 . داد خواهند انجام نامه نييآ نيا موجب به را خود يقانون فيوظا اند دهيگرد اتيشكا به يدگيرس واحد و استانها راتيتعز

 15/2/1369 خيتار در تبصره پنج و ماده هشت و چهل بر مشتمل يحكومت راتيتعز قانون 24 ماده اساس بر نامه نييآ نيا ـ 48 ماده

 .ديرس يحكومت  راتيتعز قانون 23 ماده تبصره موضوع اتيه بيتصو به


