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مخاطب محرتم
درداخل  که  مایل  وتوان  تجربه  از  درهرحد  حقوقی  و  حقیقی  اشخاص  کلیه  مستحضرید  همانطورکه 
کشور خود مشغول به کارهستند ، برای انجام اصویل کلیه اموراداری و تجارتی اعم از امورشخصی و یا 
امورشغلی شان در خارج از کشور، نیازمند مشاوران متخصص و آشنا به مقررات قانونی و تجاری در کشور 

هدف هستند تا از خدمات آنها استفاده بهینه نمایند.
تجربه نزدیک به دو دهه وکالت در کشورهای عربی بخصوص برای ایرانیان مقیم و سرمایه گذاران ، ثابت 
کرده که عمده دلیل تضرر این اشخاص که منتهی به نابودی سرمایه و لطمات حیثیتی به آنها شده از 
این جهت بوده که آنها برای مشاوره و حتی انجام اموراتشان  از خدمات مشاورمتخصص قانونی برخوردار 
نبوده اند و بعضًا انتخابشان بر اساس اعتماد به اشخاصی بوده که بصورت غری حرفه ای توسط واسطه ها 
معرفی شده و توانسته اند خودشان را به عنوان مجری متخصص برای سرمایه گذاران مطرح کنند و از 
این رهگذر با هدف های منفعت طلبانه ، موجبات خسارت به صاحبان سرمایه را فراهم نموده اند واین 
در حایل است که منطق و البته درایت مدیران و سرمایه گذاران ایجاب می کند که آنها قبل از هر گونه 
اقدامی در خارج از کشوربا شناسایی وکالی رسمی و قانونی و البته نه مدعیان وکالت – چون این پدیده 
غری قانونی نیز متاسفانه در حال شکل گرفنت است و عده ای بدون اینکه دارای هیچگونه مجوز قانونی 
در این زمینه باشند ادعای وکالت می کنند و البته در قواننی، مجازات های شدیدی برای اینگونه مدعیان 

در نظر گرفته شده است - از خدمات حقوقی و نظارتی آنها استفاده کنند. 
 فلذا با معرفی مجموعه های وکالتی ما در امارات عربی متحده-  موسسه حقوقی راشد بن عرب محامون 
ومستشارون قانونیون - و نیزدر عمان - موسسه حقوقی فهد الحسنی محامون و مستشارون قانونیون  که 
با دارا بودن مجوز قانونی رسمی از حکومت های مربوطه و با ترکیب وکالی متخصص در کلیه زمینه های 
ضمن  تا  نمائیم  می  دعوت  شما  از  بدینوسیله   ، هستند  حقوقی  خدمات  ارائه  آماده  تجارتی  و  وکالتی 
تماس با ما و انعقاد قرارداد وکالت سالیانه جهت وکالت در کلیه دعاوی جزایی و حقوقی و تجاری در 

این کشورها از سایر خدمات حقوقی ذیل برخوردار شوید و تجارت موفق و بی خطری را داشته باشید:
تنظیم بیزنس پلن های قانونی – تجاری

مشاوره قانونی در امور تجاری و مایل 
 تنظیم قراردادهای قانونی
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احتادی  دولت   )19( شماره  قانون  اجرای  فرمان 

مصوب سال 2018 میالدی درباره سرمایه گذاری

تعریف اصطالحات
ماده )1(

در راستای اجرای این فرمان ، منظور از معنی اصطالحات به کار رفته 
در این قانون به شرح زیر است ...

دولت : دولت امارات متحده عربی
وزارتخانه : وزارت دارایی

وزیر : وزیر دارایی
کمیته : کمیته سرمایه گذاری خارجی 

ارتباط  ویژه سرمایه گذاری خارجی که  : واحد  واحد سرمایه گذاری 
مستقیم با وزارتخانه دارد 

مقامات ذیربط : مقامات ذیربط سرمایه گذاری خارجی در امارات 

اتحادی که صالحیت اعطای  : مقامات دولت  اجازه دهنده  مقامات 
مجوز فعالیت اقتصادی به سرمایه دار خارجی را طبق قانون سرمایه 

گذاری دارند.
 2015 سال  مصوب   )2( شماره  اتحادی  دولت  قانون   : شرکتها  قانون 

درباره شرکتهای تجاری وسایر اصالحات.
که  خارجی  حقوقی  یا  حقیقی  شخصیت   : خارجی  گذار  سرمایه 

داوطلب سرمایه گذاری در امارات می باشد .
سرمایه خارجی : هرگونه سرمایه ممکن با ارز محلی یا خارجی برای 

سرمایه گذاری افراد خارجی وارد کشور شود.
طرح سرمایه گذاری : انجام هرگونه فعالیت اقتصادی توسط سرمایه 

گذار خارجی طبق مفاد این قانون.
توسط  شرکت  هرگونه  تاسیس  خارجی:  گذاری  سرمایه  شرکت 

سرمایه گذار خارجی طبق مفاد این قانون.
لیست مثبت : لیست فعالیتهای اقتصادی سرمایه گذار خارجی که در 

چارچوب مفاد این قانون باشد . 
لیست منفی : لیست فعالیتهای اقتصادی سرمایه گذار خارجی که در 

)بخش اول(
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چارچوب مفاد این قانون نباشد .
پروانه : موافقتنامه نهایی برای شروع فعالیت اقتصادی سرمایه گذار 

خارجی طبق مفاد این قانون .
های  وانگیزه  اهداف   : مستقیم  خارجی  سرمایه گذاری  های  مزیت 

طرح سرمایه گذاری طبق مفاد این قانون.
اموال ثابت : هرگونه اموال ثابت که سرمایه دار برای طرح سرمایه گذاری 

استفاده نماید 
روز کاری : روزهای رسمی کار هفته که توسط وزارتخانه ها و ادارات 

دولتی به عنوان روز کاری تلقی گردد.

ماده )2(
اهداف قانون 

مفاد این قانون درباره تقویت وتوسعه فضای سرمایه گذاری به منظور 
تشویق وجذب سرمایه گذاران خارجی به  کشور بویژه در زمینه تحقق 

اهداف زیر می باشد : 
1.تحکیم موقعیت شکور به عنوان مرکز اصلی برای جذب سرمایه گذاران 

خارجی در سطح منطقه وجهان .
2.جلب وتشویق سرمایه گذاران خارجی بطور مستقیم .

3.رشد وتوسعه تولید وجذب فنآوری پیشرفته وگسرتش علوم وآموزش 
افراد .

رونق  باعث  به کشور که  خارجی  سرمایه گذاریهای  ورود  4.افزایش 
اقتصاد وایجاد زمینه کار می شود .

رشد  منظور  به  افزوده  ارزش  وتحقق  ملی  منابع  از  بهینه  5.استفاده 
وگسرتش اقتصاد کشور .  

ماده )3(
حدود اجرای قانون 

1.مفاد این قانون در کلیه طرحها وبرنامه های سرمایه گذاری خارجی 
داخل کشور که توسط مراجع ذیربط مورد موافقت وبه ثبت می رسد 

اجرا می شود . 
آزاد  مناطق  در  هایی که  وبرنامه  طرحها  قانون  درباره  قانون  2.این 

مایل وغری مایل در کشور اجرا می شود مستثنی است .

ماده )4(
سرمایه گذاری خارجی

1.سرمایه گذاری خارجی شامل موارد زیر می باشد :
از  خارجی  سرمایه گذار  شرکت  برای  خارج  از  نقدی که  اموال  ـ  فلا 
طبق  آنهم  شود  می  وارد کشور  مجاز  مایل  ومؤسسات  بانکها  طریق 

مقررات وضوابط این قانون .
ب ـ سود ودرآمدهای ناشی از سرمایه گذاریهای خارجی که در زمینه 

اجرای طرحهای جدید یا افزایش سرمایه گذاریها در کشور می شود .

ج ـ افزایش صدور اوراق مایل ورشد وتوسعه تجارت محلی وخارجی 
که در نتیجه جلب سرمایه گذاری خارجی در کشور می شود .

2.احکام ومقررات سرمایه گذاری خارجی طبق مفاد این قانون شامل 
سرمایه گذاری  وبرنامه های  در طرح  رفته  بکار  ودارایی های  اموال 

خارجی بطور مستقیم بنا به موارد زیر می شود :
فلا ــ دارایی های ثابت .

ب ــ حقوق معنوی افراد مانند حق امتیاز وثبت اخرتاع وعالئم تجاری 
که طبق ضوابط ومقررات داخلی به ثبت می رسد .

ماده )5(
واحد سرمایه گذاری

مستقیم"  خارجی  سرمایه گذاری  "واحد  نام  به  ویژه  بخش  یک    .1
درون وزارتخانه تأسیس می شود که مسئولیتهای زیر را بطور مستقیم 

بر عهده دارد :
در  مستقیم  بطور  خارجی  سرمایه گذاری  سیاست  پیشنهاد  ارائه  ـ  فلا 
واجرای طرحها  آن  با  مرتبط  ریزیهای  وبرنامه  اولویت  وتعینی  کشور 

پس از ارائه آنها به کمیته ویژه وتصویب آنها توسط هیأت دولت .
پایگاه اطالعات وداده های سرمایه گذاری در کشور، که  تأسیس  ـ  ب 
وظیفه آن،جمع آوری اطالعات درباره طرح وبرنامه های سرمایه گذاری 
خارجی موجود در کشور وبه روز رساندن این اطالعات بطور ماهیانه 
به  مربوط  اطالعات  وثبت  آوری  جمع  مسئولیت  ذیربط  مراجع   ،

طرحهای سرمایه گذاری به درون این پایگاه را بر عهده می گریند .
ج ـ فراهم ساخنت محیط وفضای الزم برای جذب سرمایه گذاریهای 
منظور  به  وهماهنگی  وحدت  ایجاد  برای  وتالش  مستقیم  خارجی 
اجرای  برای  مجوز  دادن  و  خارجی  های  سرمایه  جذب  تسهیل 

طرحهای سرمایه گذاری خارجی مستقیم در کشور .
د ـ نظارت وپیگریی طرحهای سرمایه گذاری مستقیم در کشور وبرآورد 

روند کار آنها .
های  رسانه  از  استفاده  با  سرمایه گذاریها  فضای  وترویج  تبلیغ  ـ  ه 

تبلیغاتی وگروهی کشور .
اجرای  وفواید  مزیت  درباره  به کمیته،  الزم  های  توصیه  ارائه  ـ  و 

طرحهای سرمایه گذاری خارجی مستقیم
در کشور  سرمایه گذاریها  فضای  درباره  ماهیانه  تهیه گزارشهای  ـ  ز 
ونظارت بر میزان رشد وافزایش حجم سرمایه گذاریهای خارجی بکار 

رفته در طرحهای در حال اجرا وارائه آن به هیأت دولت .
زمینه  در  مستقیم  بطور  خارجی  های  سرمایه  جذب  برای  تالش  ـ  ح 

اجرای طرحهای حیاتی وزیر بنایی .
2.  شرکتهای سرمایه گذاری متعلق به شخصیت های حقیقی وحقوقی 
خارجی طبق مفاد این قانون در دفرت ویژه به نام دفرت ثبت سرمایه گذاران 
خارجی به ثبت می رسد که ضوابط ومقررات آن دفرت با صدور بخشنامه ای 

توسط شخص وزیر تعینی می گردد .
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ماده )6(
کمیته سرمایه گذاری خارجی مستقیم 

" کمیته سرمایه  نام  به  ویژه  به دستور هیأت دولت یک کمیته  بنا    .1
گذاری خارجی مستقیم " به ریاست وزیر وعضویت دو نماینده از سوی 
دهنده  ترخیص  مراجع  سوی  از  نمایندگانی  همچننی  ذیربط  مراجع 
طرحهای  وهدایت  نظارت  آن  وظیفه  می گردد که  تشکیل  ذیربط 

سرمایه گذاری است .
داده  قرار  بررسی  مورد  را  سرمایه گذاری  طرحهای  این کمیته    .2
وتوصیه های خود را با هماهنگی مسئوالن محلی ومراجع ذیربط به 

شرح زیر به هیأت دولت ارائه می دهد :
فلا ـ تهیه لیست مثبت درباره بخش ها وفعالیتهای اقتصادی وشعبات 
بطور  خارجی  سرمایه گذاران  سوی  از  سرمایه گذاری  آماده  آنها که 

مستقیم در کشور می باشند .
بـ  اضافه نمودن برخی بخش ها وفعالیتها به لیست منفی مشار الیه در 

ماده )2/7( این قانون .
منظور  به  ذیربط محلی  مراجع  از سوی  وارده  توصیه های  ارائه  ـ  ج 
اعالم موافقت برای اجرای طرحهای سرمایه گذاری خارجی مستقیم 
نام  آنها که  اقتصادی وسایر شعبات  در بخش ها وفعالیتهای مختلف 

آنها در لیست مثبت کمیته نیآمده باشد .
د ـ مزیت های ارائه شده به طرحهای سرمایه گذاری خارجی مستقیم 

در کشور .
از سوی هیأت دولت طبق  ـ هرگونه وظایف ومسئولیتهای دیگر که  ه 

مفاد این قانون به کمیته واگذار می شود . 
3.  کمیته در چارچوب وظایف وتخصصهای مندرج در بند )2( این 

ماده باید موارد زیر را رعایت نماید :
فلا ـ ایجاد تکامل وهمبستگی با طرحهای راهربدی دولت .

ب ـ ایجاد درآمد بهرت وارزش افزوده برای اقتصاد ملی .
ج ـ افزایش میزان ابتکار وخالقیت در اقتصاد ملی .

د ـ فراهم نمودن زمینه کار وآموزش نریوهای کار ملی .
ه ـ ایجاد محدودیت برای جلوگریی از تأثری اجرای طرح های مزبور 
بر روی شرکتهای ملی که در فعالیتهای مشابه در حال فعالیت هستند .
سرمایه گذاران  جهانی  وشهرت  وتجربه  توانایی  میزان  بررسی  ـ  و 

خارجی شاغل در کشور .
ز ـ بهره برداری بهینه از فنآوری جدید وپیشرفته .

ح ـ بررسی وتحقیق درباره تأثری مثبت طرحها بر روی محیط زیست .
4.  کمیته ویژه مزبور می تواند از تجربه افراد متخصص وآگاه استفاده 

نماید .

ماده )7(
بخشها وفعالیتهای اقتصادی

1.  سرمایه گذاران خارجی طبق مفاد این قانون می توانند در تمامی 

بخش ها وفعالیتهای اقتصادی کشور بر اساس تصمیمات هیأت دولت 
مشارکت نمایند به استثنای موارد ذکر شده در بند )3( این ماده .

2.  موارد اعالم شده در بند )1( این ماده که در لیست منفی طرحهای 
سرمایه گذاری قرار دارد مشمول اینگونه مشارکتها وفعالیتها نمی شود 

که عبارتند از :
فلا ـ اکتشاف واستخراج نفت .

منفجره  ومواد  دفاع  وصنایع  نظامی  ونریوهای  امنیت  بخش  ب 
ومهمات سازی وتولید یونیفورم نظامی

ج ـ فعالیتهای بانکداری ومعامالت نقدی 
د ـ خدمات بیمه 

وجلب  وخدمتکار  نریوهای کارگر  واستخدام  عمره  حج  خدمات  ـ  ه 
کارمند 

و ـ خدمات آب وبرق
ز ـ خدمات مرتبط به صید ماهی

ح ـ خدمات پست ومخابرات ووسایل صوتی وتصویری
ط ـ خدمات حمل ونقل زمینی وهوایی

ی ـ خدمات چاپ ونشر 
ک ـ خدمات نمایندگیهای تجاری

ل ـ خدمات داروسازی خاص وتجارت تجزیه دارو
م ـ مراکز جمع آوری سموم وبانک خون وقرنطیه بهداشتی 

به  استثناءات  این  از  دیگر  مواردی  تواند  می  دولت  هیأت  ضمن  در 
بخشها وفعالیت لیست منفی اضافه نماید .

های  وطرح  برنامه  لیست  در  امارتهای کشور  از  یکی  توان  می    .3
سرمایه گذاری خارجی مستقیم را با رعایت ضوابط وشرایط مندرج در 

ماده )3/6( این قانون تعینی کرد .
4.  با رعایت مفاد این قانون ، هیأت دولت می تواند موافقت بنا به 
توصیه مراجع ذیربط محلی طرح وبرنامه های خارج از لیست مثبت 

اعالم شده در بند )3( این ماده اعالم نماید .
5.  طبق موارد مندرج در بندهای )3( و)4( این ماده ، میزان سهم 
مالکیت سرمایه داران خارجی در نتیجه اجرای طرح سرمایه گذار ی 

در کشور به میزان 100% یا کمرت تعینی گردد .

ماده )8(
مزیت طرح های سرمایه گذاری خارجی مستقیم

1.با شرکتهای سرمایه گذاری خارجی دارای پروانه ،بموجب این قانون 
مانند شرکتهای ملی رفتار می شود در چارچوب قانون ومقررات جاری 

در کشور وقراردادهای بنی المللی که طرف مقابل آنها دولت است .
2.با رعایت قواننی ومقررات جاری در کشور ، شرکتهای سرمایه گذاری 
خارجی به منظور بهره برداری از عایدات طرح سرمایه گذاری خود  

حق نقل وانتقال حوالجات مایل به خارج از کشور دارند ، از جمله : 
فلا ـ انتقال سود خالص سالیانه

یا  فروش کل   ، سرمایه گذاری  طرح  تصفیه  از  ناشی  درآمدهای  ـ  ب 
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قانون امارات

بخشی از طرح سرمایه گذاری شده
ج ـ اموال حاصله از حل اختالفات در رابطه با طرح سرمایه گذاری  

3.  کارمندان شاغل در شرکتهای سرمایه گذاری خارجی حق انتقال 
حقوق وپاداش خود به خارج از کشور را دارند به شرط رعایت ضوابط 

وشرایط این قانون .
4.  شرکتهای سرمایه گذاری خارجی از حقوق قانون محرمانه بودن 
طرح  با  مرتبط  وفعالیتهای  ومایل  واقتصادی  فنی  واطالعات  اسناد 

سرمایه گذاری در کشور بهره مند می شوند.
، شرکتهای سرمایه گذاری  قانون  این  احکام وضوابط  رعایت  با    .5
وبخش  محلی  ذیربط  مراجع  موافقت کتبی  از کسب  پس  خارجی 

سرمایه گذاری ، می توانند اقدامات زیر را انجام دهند :
فلا ـ وارد کردن شریک یا تعدادی شرکاء 

بـ  انتقال مالکیت شرکت سرمایه گذاری خارجی به سرمایه گذار جدید 
جـ  انجام اصالحات در اساسنامه شرکت یا تغیری ساختار قانونی شرکت 

د ـ ادغام در شرکت دیگر 

ماده )9(
ضمانتهای طرح سرمایه گذاری خارجی مستقیم

1.  خلع ید سرمایه گذار خارجی از طرح سرمایه گذاری بطور کلی یا 
به  را  اینکه مبلغی معادل آن  جزیی به نفع عمومی جایز نیست مگر 

عنوان معاوضه در تاریخ خلع ید به نامربده پرداخت کنند .
2.  با رعایت ماده )14( وسایر موارد این قانون وعدم اخالل در مفاد 
آن ، منع استفاده سرمایه گذاراز امالک اختصاص یافته  برای اجرای 
طرح سرمایه گذاری جایز نیست، مگر اینکه بر خالف شرایط ومقررات 
پروانه خود عمل نماید که در آن صورت مراجع ذیربط با هماهنگی 

کمیته سرمایه گذاری دستور وقف یا منع را صادر نمایند .
3.  توقیف ومصادره اموال طرح سرمایه گذاری خارجی جایز نیست 

مگر با دستور قضایی طبق مقررات جاری 

ماده )10( 
شرایط ومقررات صدور  پروانه

1.  شرایط واقدامات صدور پروانه برای طرح سرمایه گذاری خارجی 
مستقیم مندرج در لیست مثبت به شرح زیر می باشد :

ـ مراجع ذیربط محلی صدور پروانه هر کدام طبق تخصص خود  فلا 
شرایط وضوابط ومقررات مربوط به تأسیس وصدور پروانه برای طرح 
های سرمایه گذاری خارجی مستقیم مندرج در لیست مثبت طبق مفاد 
این قانون را تعینی می نمایند ، بطوریکه اطالع از آن شرایط ومقررات 

برای همگان قابل دسرتسی است .
برای  محلی  مراجع  به  درخواستی  ابتدا  خارجی  سرمایه گذار  ـ  ب 
چارچوب  در  خود  سرمایه گذاری  طرح  اجرای  برای  موافقت  کسب 

شرایط وضوابط لیست مثبت ارائه می دهد .
ج ـ مراجع محلی پس از بررسی درخواست ارائه شده موافقت خود را 

با صدور پروانه ظرف )5( روز از دریافت درخواست اعالم می نمایند 
البته به شرط آنکه طرح پیشنهادی ارائه شده با لیست مثبت مطابقت 

داشته باشد . 
د ـ  نام انتخابی برای شرکت سرمایه گذار خارجی به صورت قانونی 

" سرمایه گذار خارجی مستقیم " در پروانه قید می گردد .
اعالم   وعدم  فوق  بند  در  شده  تعینی  مهلت  صورت گذشت  در  ـ  ه 
موافقت از سوی مراجع محلی ، طرح پیشنهادی بطور خودکار لغو 

می گردد .
در  مندرج  غری  سرمایه گذاری  طرح  به  مربوط  ومقررات  شرایط    .2

لیست مثبت به شرح زیر می باشد :
برای  محلی  مراجع  به  درخواستی  ابتدا  خارجی  سرمایه گذار  ـ  فلا 
لیست  در  خود که  سرمایه گذاری  طرح  اجرای  برای  موافقت  کسب 

مثبت درج نشده ، ارائه می دهد .
ب ـ مراجع محلی پس از بررسی درخواست ارائه شده مخالفت خود 
درباره  باالتر  مقامات  با  اینکه  یا  نمایند  اعالم می  پروانه  با صدور  را 
اجرای طرح ،وارد مذاکره می شود که در آن صورت درخواست ارائه 
شده به کمیته ویژه سرمایه گذاری خارجی و سپس هیأت دولت ارسال 
می گردد ، پس از اعالم موافقت هیأت دولت با طرح مزبور ، مقامات 
محلی ، مراتب امر به اطالع سرمایه گذار خارجی می رسانند وظرف 

مدت )5( روز پروانه طرح سرمایه گذاری صادر می گردد .

ماده )11( 
اعرتاض به رد درخواست سرمایه گذاری

1.  در صورت مخالفت مقامات ذیربط با درخواست سرمایه گذار جهت 
اجرای طرح پیشنهادی خود مندرج در لیست مثبت ، یا اینکه مهلت 
دارد  حق  طرح  درخواست کننده   ، شود  درازا کشیده  به  شده  تعینی 
ارائه دهد ، در  اعرتاض خود را به مراجع ذیربط ظرف مدت 15 روز 
صورت عدم دریافت پاسخ قانع کننده ظرف مدت )10( روز از تقدیم 
مدت  ظرف  ویژه  دادگاه  به  را  خود  اعرتاض  تواند  می   ، درخواست 

)30( روز از تاریخ دریافت مخالفت با طرح پیشنهادی احاله نماید .
درباره  شده  ارائه  درخواستهای  رد  درباره  ذیربط  مراجع  رأی    .2
اجرای طرح سرمایه گذاری که در لیست مثبت درج نشده قابل نقض 

واعرتاض نیست .

ماده )12(
حل وفصل اختالفات 

1.  می توان اختالفات احتمایل پیش آمده درباره طرح سرمایه گذاری 
خارجی مستقیم با توسل به راه حلهای مختلف حل وفصل نمود ، 

به  گذاری  سرمایه  طرح  درباره  شده  ارائه  های  درخواست    .2
دادگاههای کشور با قید فوریت واولویت رسیدگی می شود .

)ادامه دارد...(



12

جهت اطالع از قوانین ایران و امارات به وب سایت www.ghadr.com مراجعه منایید.

جهت اطالع از قواننی امارات،عمان و ایران به
وب سایت www.ghadr.com مراجعه نمایید.

هشدار اقنونی

نظر باینكه در تبلیغات متعدد شركتهای امالك برای دعوت به خرید ملك همراه با اقامت برای 
تعداد زیادی از هموطنان ،این شبهه ایجاد شده كه با خرید ملك حتمًا اقامت هم ضمیمه آن 

است و میتوانند از اقامت كاری در امارات استفاده كنند لذا باطالع می رساند :

 Issue 01 | www.ghadr.com 12

هشدارقانونی

)امارات(

1- شركتهای ساختمانی فقط و فقط فروشنده های امالک هستند 
و اعطای اقامت توسط اداره مهاجرت بوده و شركت های سازنده 
خریدی  هر  برای  مهاجرت  اداره  طرف   از  نمیتوانند  ساختمانی 

تأیید اقامت بدهند.

2- خریدار ملك در صورت حصول اقامت مسكونی، مجاز به كار 
در امارات نیست و اقامِت شركتی و كاری ، انواع دیگری از اقامت 

هستند که بایستی  پروسه دیگری را طی نمایند.

3- در فرض صدور اقامت برای خریداران )با رعایت شرایط خاص 
از نوع مسكونی )مستثمر( بوده  اقامت فقط  این  جوازات دبی(، 
كه فقط تا تاریِخ داشنت ملك ،معترب است و به محض فروش، آن 

اقامت هم كنسل میشود.

4- اقامت از نوع مسكونی قابل تبدیل به اقامت كاری نمی باشد .

فلذا توصیه میشود:
 اواًل: خریداران ضمن توجه به نكات فوق، بایستی قبل از هر گونه 

خرید امالک ، قواعد اعطای اقامت را از جوازات دبی استفسار نمایند.

ثانیًا: شركتهای ساختمانی فروشنده هم در اجرای قانون موظف 
و  آگهی ها  در  امالك خود  برای فروش  تبلیغات  زمان  در  هستند 
اعالنات خود قید نمایند ) اقامت ملک مسکونی با رعایت مقررات 
مربوطه و در صورت اعطای آن توسط  اداره مهاجرت دبی ( و با در 
مطلع  واقع  حقیقت  از  را  او  مشرتی،  حقوق  رعایت  و  گرفنت  نظر 
كنند چرا كه در صورت تبلیغ } ادعای اخذ اقامت تضمینی همراه 
با خرید ملک توسط خریدار { و عدم اعطای اقامت توسط مرجع 
صالح قانونی – مرجع صدور اقامت ،اداره مهاجرت حکومت دبی 
است و نه شرکت سازنده ساختمانی – آن شرکت در مقابل مشرتی 

مسئول می باشد.
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هشدار قانونی

تنظیم  صورت  در  فقط  بانکی  وام  دارای  امالک  خرید  برای   -5
قرارداد قانونی توسط دفاتر وکالت رسمی اماراتی اقدام کنید.

6- در صورتی که مالک ملک در امارات هستید و قصد اجاره آن 
قانونی  نظر  از  مهلت  انقضای  با  که  باشید  داشته  توجه  دارید  را 
مقررات  برابر   . بنمایید  را  مستاجر  تخلیه  تقاضای  نمیتوانید 
یک  ابالغ  تاریخ  از  ماه  دوازده  گذشت  از  بعد  صرفا  شما  مربوطه 
انذار قانونی ) توجه داشته باشید منت انذار هم بایستی با مشورت 

وکیل تنظیم شود ( میتوانید تخلیه محل را از مستاجر بخواهید.

7- قبل از خرید ملک، از وضعیت مالکیت قطعی بودن آن اطالع 
پیدا کنید.

خودداری  هستند  بانکی  بدهی  دارای  که  امالکی  اجاره  از   -8
کنید مگر اینکه از وضع قانونی آن مطلع باشید. در مواردی بعد 
به تخلیه ملک ،صادر شده و در آن  از اجاره ملک ،حکم قانونی 
صورت شما ملزم به تخلیه محل هستید و هزینه پرداختی شما هم 

هدر می رود.

9- در معاوضه امالک در امارات به دقت به توصیه های قانونی در 
بخش معاوضه ،که در این وبسایت توضیح داده شده توجه نمایید.

شما  شده  خریداری  ملک  ساخت  از  که  شرکتهایی  قبال  در   -10
ننمایید.  عقود  تبادل  به  مبادرت  راحتی  به  اند  کرده  خودداری 
ادعاهای  به  توسل  با  سازنده  شرکتهای  از  برخی  اینکه  توضیح 
قرارداد  تنظیم  و  تنظیمی  سابق  قرارداد  اخذ  در  سعی  مختلف 
جدید با شما هستند و با این روش از تعهدات خود در قرارداد سابق 
معاف میشوند چون بموجب قانون شرایط جدید جایگزین شرایط 

مذکور در قرارداد سابق تنظیمی است.

11- از صدور چک به عنوان تضمنی در امارات خودداری کنید چرا 
که این چک جنبه کیفری دارد و در صورت طرح شکایت کیفری 

این ادعا قابل استماع نمی باشد.

12- از صدور چک سفید امضا به دیگران خودداری نمایید چرا که 
با استناد به قواننی چک امارات اگر امضای چک منتسب به شما 
باشد و مبلغی در منت چک قید شده باشد شما ملزم برپداخت آن 

هستید.

اینگونه  از صدور چک مشروط خودداری کنید. صادر کردن   -13
چکها با استناد به اینکه مشروط به انجام شرطی بوده تاثریی در 

تحت تعقیب قرار گرفنت صادر کننده ندارد.

14- ادعای امانتی صادر کردن چک فقط در صورتی قابل پذیرش 
می باشد که مستند به دالیل کافی باشد و صرف ادعا کفایت 

نمی کند.

15- بعد از اتمام دسته چک تحویلی از بانک مربوطه ، آنرا مجددا 
مورد شمارش و بررسی قرار بدهید تا اگر چکی مفقود شده نسبت 

به آن اقدام قانونی کنید.

16- صدور چک مشروط  ، وعده دار ، سفید امضا و با تفاوت تاریخ 
فقط برابر قانون صدور چک ایران قابل مجازات کیفری نیست و 

صادر کننده بعد از اثبات از مجازات کیفری معاف است. 

17- از ورود به هر شرکتی تحت عنوان شریک خودداری کنید چرا 
احتمایل  دیون  مقابل  در  الشرکه  سهم  نسبت  به  اینصورت  در  که 

شرکت مسئول هستند.

18- از خرید شرکت هایی که قبال ثبت شده اند به هر مبلغ و هر 
شرطی خودداری کنید.

19- در صورت داشنت شرکت و عدم فعالیت آن ، نسبت به کنسل 
نمودن آن بصورت قانونی اقدام نمایید و در این خصوص سهل انگاری 

نکنید.

با  با شرکتهایی که دارای جند شرکت  20- برای هر گونه تجارت 
اسم مشابه هستند نهایت دقت را بعمل آورید.

21- برای ثبت شرکت و یا تجدید مجوز حتما نسبت به اجاره دفرت 
صوری  قرارداد  با  شرکت  تمدید  از  و  کنید  اقدام  قانونی  بصورت 

خودداری کنید.

22- هر گونه تعهد و توافق بنی شرکای شرکت که یکی را در مقابل 
دیون احتمایل تربئه کنید مورد قبول قانونی نیست.

23- ثبت شرکت در امارات به اسم دیگری که در ظاهر عنوان شرکت 
تجاری را داشته باشد ولیکن در عمل برای نقل و انتقال وجوه نقدی 
قانونی  مجازات  دارای  و  محسوب  پولشویی  مصادیق  از  باشد،  مبهم 

است.
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اخبار اقنونی

سرقت سه خودروی لوکس از یک ویال
باند شش نفره ای که سه خودروی لوکس را با پالک های خاص از 

ویالیی دزدیده بودند توسط پلیس دبی دستگری شدند.  
صاحب ویال در زمان وقوع جرم خارج از کشور بوده است.

همکاری کرده  سارقنی  با  نگهبان  شد که  مشخص  تحقیقات  طی 
است.

مجازات افرتا و توهنی از طریق تلفن یا رو در رو
جریمه  به  ويدئویی  انتشار  طی  عربی  متحده  امارات  دادستانی 

توهنی و افرتا از طریق تلفن پرداخت.
توهنی  يا  افرتا  مجازات  فدرال،  مجازات  قانون   374 ماده  طبق 
مجازاتی  ديگران،   برابر  در  و  رو  در  رو  يا  همراه  تلفن  طريق  از 
حداکثر شش ماه زندان و جريمه حداکثری 5000 درهم به همراه 

دارد.
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اخبار کوتاه         
در راهروهای دادگاه

ارجاع پرونده مواد مخدر دو برادر به محکمه 
 اویل به اتهام تأمنی مواد مخدر برای متهم دوم  
و دومی به اتهاِم تهیه مواد مخدر برای یک زن 

جوان بود.
متهم  داد،  دبی گزارش  پلیس  شاهدان  از  یکی 
اول سوابقی در زمینه مواد مخدر داشته و تیم های 
پليس پس از ورود به محل سکونت وی در جميرا 

و کشف مقاديری مواد مخدر وی را دستگير کرده و همچننی پس از دستگيری متهم دوم اعرتاف 
می کند که او مواد مخدر را از برادرش تهيه می کرده و بدون دريافت هزينه به زن جوانی

 می داده است.

محکومیت 6 فرد و دو شرکت به 
اتهام پول شویی

دادگاه جنایی ابوظبی 6 متهم و دو شرکت را 
به اتهام پول شویی از طریق اجرای معامالت 
بانکی مشکوک به منظور پنهان سازی مبالغ 
محکوم  مخدر  مواد  تجارِت  از  حاصل  مایل 

کرد.
دادگاه هر یک از متهمنی را به 10 سال زندان و پرداخت 10 میلیون جریمه مایل و تبعید از کشور 

محکوم کرد.
وهر یک از دو شرکت را 50 میلیون درهم جریمه کرد، ضمن اینکه درآمد حاصل از پول شویی 

را نیز از این دو شرکت مصادره کرد.

محاکمه فردی که تحت تأثری مشروبات الکلی قاتِل دوست خود شد

دادگاه کیفری راس الخیمه، جوانی را که تحت تاثير مشروبات الکلی دوست خود را به قتل 
رسانده بود را به 15 سال زندان و پس از اجرای حکم  به تبعيد از کشور محکوم کرد.

6.3 دقیقه مدت زمان پاسخ 
اضطراری پلیس شارجه

فرماندهی عمومی پلیس شارجه طی ده ماه 
با مدت مشابه سال گذشته  گذشته در مقایسه 
روشی که  به  و  نظر  مورد  اهداف  با  مطابق 
به  پاسخ  افزایش شاخص ملی سرعت  باعث 
شرایط اضطراری در وزارت کشور می شود در 

ده ماه گذشته به سطح پاینی تری در شاخص زمان پاسخ )6.3 دقيقه( رسیده است.

270 هزار درهم جربان خسارت 
به مادر و دو فرزندش در حادثه 

رانندگی 
شرکت  یک  ابوظبی،  نظر  تجدید  دادگاه 
بیمه را به پرداخت 270 هزار غرامت مایل 
وارد  جسمی  و  روحی  خسارات  عوض  در 

شده به مادر و دو فرزندش ملزم کرد.
 150 ابتدایی  به ذکر است که محکمه  الزم 
در  که  کرده  تعینی  غرامت  درهم  هزار  
برای جربان  میزان  این  معلوم شد،  نتیجه 

خسارت های وارد شده کافی نیست.

استفادۀ  ابوظبی در  پليس  هشدار 
و  اينرتنت  از  فرزندان  صحيح 

شبکه های اجتماعی
خواست  والدین  از  ابوظبی  پلیس 
حواسشان به فرزندانشان باشد و آنها را از 
طریق  از  سوءاستفاده  و  اخاذی  خطرات 
وب سایت ها، شبکه های اجتماعی و بازی های 
تهدید  زورگویی  موارد  مانند  الکرتونیکی 
به  برای  جوانان  جلب  و  اذیت  و  آزار  و 
اطالعات  و  ها  عکس  گذاشنت  اشرتاک 
شخصی خود و دخالت آنها در فعالیت های 

غریاخالقی محافظت کنند.

500درهم جريمۀ عدم رعايت حق 
تقدم به عابر پياده

به  ابوظبی  پلیس  عمومی  فرماندهی 
تقدم  حق  رعایت  به  رانندگان،نسبت 
عابران  عبور  مخصوص  نقاط  در  عابرین 

هشدار داد.
 500 تقدم،  رعايت حق  اعالم کرد؛ عدم  و 
)بلک  منفی  امتیاز   6 و  جريمه   درهم 

پوینت( به همراه دارد.
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هشدار پلیس شارجه درمورد 
پليس های تقلبی

پلیس شارجه برای مقابله با مشکل جعل کنندگان 
گاهی  آ افزایش  یک کمپنی  پلیس،  هویت 
بخاطر  موضوع  این  است.  آغاز کرده  را 
تقلبی  پلیس  چندین  دستگریی  و  مشاهده 
شده  مطرح  پلیس  افسر  به  تظاهر  دلیل  به 
در  است که  خواسته  مردم  از  پلیس  است. 
به دنبال  پلیس  افسر  با یک  هنگام برخورد 
عالئمی باشند که نشان دهند وی یک افسر 

پلیس واقعی است.
این کمپنی تحت عنوان "مراقب باشید قبل 
گاهی جامعه  از این که طعمه تقلب شوید" آ
را در مورد خطر جعل هویت پلیس گسرتش 
پلیس  عنوان  با  افراد  این  بیشرت  می دهد. 

برای سرقت پول، تلفن های همراه و سایر اشیای با ارزش ظاهر می 
شدند.

مدیر گروه جنایی و تحقیقات ، گفت که این پلیس های جعلی عمدتا 
در مناطق صنعتی شارجه و همچننی در مناطق دیگر مردم را هدف 

قرار دادند.
خود  از  چگونه  دهد که  می  آموزش  جامعه  افراد  به  این کمپنی 
محافظت کنند و در زمان وقوع حادثه، با شماره 999 تماس بگریند 

یا به نزدیکرتین ایستگاه پلیس بروند و واقعه را گزارش کنند.
پلیس شارجه چندین پرونده جعل هویت پلیس را در طول سال ثبت 

کرده است.
مدیر گروه جنایی و تحقیقات از ساکنان خواست که وقتی شخصی 
کارت  درخواست  همیشه   ، است  پلیس  افسران  از  کند  می  ادعا 

شناسایی وی را داشته باشند.
وی گفت، افسران پلیس هرگز از مردم نمی خواهند کیف پول خود 
را نشان دهند یا پول طلب نمی کنند. پلیس کسی را بازرسی نمی کند 
مگر در شرایط استثنایی یا با اجازه دادستان عمومی. پلیس ممکن 
و  رانندگی  ، گواهینامه  شناسایی  مظنون کارت  از  دالیلی  به  است 

کارت وسیله نقلیه یا مدارک دیگری بخواهد.

دستگيری سارقان گاو صندوق و 
کامیوِن شرکت

دو راننده  پس از بررسی شرکتی در منطقه 
صنعتِی جبل علی و اطمينان از عدم وجود 
اول  طبقه  در  حسابدار  دفرت  نگهبان،به 
سنگنی  صندوق  گاو  آنها  از  يکی  و  رفته 
پنجره  طريق  از  را  درهم  هزار   350 حاوی 
به کامیون متعلق به همان موسسه که متهم 
و  دهد  می  انتقال  بوده  ماشنی  پشت  ديگر 

سپس فرار می کنند.

پلیس دبی توانست آنها را دستگری و اگرچه 
کشورهايشان  به  متهمان  توسط  مبالغی 
از  ای  بود، قسمت عمده  داده شده  انتقال 
مبلغ سرقتی را بازگرداند و یکی ازبرادرها 
را به دلیل داشنت بخشی از مبلغ،باز داشت 

کند.
این سه نفر به دادسرای عمومی در دبی و 
از آنجا به دادگاه جنایی ارجاع داده شدند 

تا محاکمه آنها آغاز گردد.

پرداخت 120 هزار درهم غرامت 
به  دلیل اشتباه پزشکی 

غرامت  میزان  ابوظبی  تجدیدنظر  دادگاه 
برای  بدوی  دادگاه  توسط  شده  اعطا 

هزار   120 به  درهم  هزار   20 از  را  دخرتی 
معنوی  و  مادی  خسارت  عنوان  به  درهم، 
کشیدن  طی  در  پزشکی  اشتباه  از  ناشی 
دندان که منجر به فلج کامل فک چپ وی 

شده بود، افزايش داد.
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سرقت 60 هزار 
درهم از وسیله نقلیه 

پس از پیاده شدن 
راننده آن

دادستانی عمومی دو 
جوان را به مقام قضایی 

دادگاه کیفری دبی ارجاع 
داد.

اين دو متهم با  هدف قرار دادن مشرتیان بانك و تعقیب آنها در خفا، از فرصت مناسب برای 
حمله به آنها و سرقت پولهایی كه در اختیار داشته استفاده می کردند.

 در پرونده دو متهم ذکر شده که آنها پس از تعقيب يکی از مشرتيان بانک که چکی به مبلغ60 
هزار درهم را نقد کرده بود، پس از توقف خودرويش در مقابل فروشگاهی و پیاده شدن از 
ماشنی برای خريد، سارقنی با شیئی آهنی شيشه اتومبیل را خرد کرده و مبلغ مورد نظر را از 

وی سرقت می کنند.

دریافت10 هزار درهم غرامت 
برای زنی که پیامهای توهنی 

آمیز دریافت کرد
دادگاه تجدیدنظر ابوظبی حکم دادگاه 
بدوی را تأیید کرد و مردی را که از طريق 
به خانمی توهنی کرده  برنامه واتس اپ 
و اعتبار وی را در جامعه زير سوال برده 
10 هزار درهم جربان  به پرداخت  را  بود 

خسارت معنوی محکوم کرد.

پلیس شارجه عمليات یک باند 
مواد مخدر را خنثی کرد

فرماندهی  مخدر  مواد  با  مبارزه  اداره 
عمومی پلیس شارجه موفق شد يک  باند 
قرص  میلیون  یک  از  بیش  را که  نفره   9
ارزش  با  )زینکس(  نوع  از  مخدر  مواد 
بیش از )15( میلیون درهم به داخل کشور 
وارد کرده  آن   ترويج  و  فروش  هدف  با 

بودند را دستگری کند.

زندانی دو فرد به اتهاِم هک 
ایمیل های یک شرکت حقوقی

اتهاِم  به  را  فرد  دو  دبی  دادگاه کیفری 
حقوقی  شرکت  یک  های  ایمیل  هک 
چننی  به  امارات  کشور  خارج  از  که 
را  بودند  ورزيده  مبادرت  کالهربداری 
به سه سال حبس و جریمه نقدی 442000 

درهمی مجازات کرد.

محاکمه کارمند پمپ بنزين به 
جرِم اختالس

پمپ  یک  دبی، کارمند  دادگاه کیفری 
بنزین متعلق به دولت را به جرِم اختالس 
جريمه  زندان،  ماه  سه  به  درهم،   49000

نقدی و تبعيد از کشور محکوم کرد.

کالهربداران با شيوه 
جديد تری برای هِک 
کارت بانکی آمده اند

کالهربداران اينرتنتى اين بار با 
شيوه اى جديد جهت دسرتسى 
افراد  بانكى  حساب  شماره  به 

وارد عمل شده اند.
اين افراد با ارسال ايميلى مبنى 
از گيرنده  پستى  بسته  بر رسيدن 

درخواست ميكنند كه به صورت آنالين مبلغ 12 درهم را پرداخت كنند و به محض وارد كردن 
شماره كارت و رمز آن مبالغ موجود در حساب افراد به حساب ديگرى انتقال مى دهند.

در راهروهای دادگاه 
مسافر که 86 کپسول حاوی  یک 
در  را  متافتامنی   کیلوگرم  نیم 
بود  کرده  خودجاسازی  روده 
دبی  گمرک  بازرسان  ازدید 
دادسرای  به  و  نماند  مخفی 
عمومی دبی و از آنجا به دادگاه 
ارجاع  محاکمه  برای  کیفری 

داده شد.
متهم  ها،  بازپرسی  طی  در 

اعرتاف كرد، كپسول های ماده مخدر کريستال را در روده خود پنهان کرده وسعی داشته 
آنها را به شخصی در دبی در ازای 1000 دالر تحويل دهد.

اخبار کوتاه         
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بازار سیاه جهانی برای فروش داده های 
)کارت بانکی( در اینرتنت

دادستان کِل دادسرای عمومِی دبی، نسبت به بازار سیاه جهانی برای 
خواست  شهروندان  از  و  داد  هشدار  بانکی  های کارت  داده  فروش 

نسبت به حفظ محرمانه اطالعات کارت خود دقت نمايند.
ایشان بیان کردند؛ شخصی قبل از برداشت پول از کارت بانکی اش قبل 
از استفاده از آن متعجب شد، زیرا فرد ناشناسی موفق شده رمز و تاریخ 

انقضاءکارت را بدست آورد و کارت را فعال کرده و از آن استفاده کند.
در ادامه افزود: این یک مورد نادر است، اما باندهای متقلب اکنون 

از روش ها و تکنیک های پیشرفته در عملیات هک استفاده می کنند.

دو سال حبس برای متهمی که سعی در قتل دیگری 
داشت

دادگاه تجدیدنظِرابوظبی، فردی را به اتهام تالش برای قتل ديگری 
به دليل مشاجره لفظی و توهنی به همان فرد به دو سال و يک ماه 

حبس محکوم کرد.

زندان و جریمه برای پدری که پسرش را کتک می زد
دادگاه فجریه پدری را که پسر 11 ساله خود را مورد ضرب و شتم قرار 
از 20  ناتوانی وی برای مدت بیش  داده و منجر به آسیب جسمی و 
روز شده بود را به یک ماه حبس و 1100 درهم جریمه نقدی محکوم 
کرد و دستور تعلیق اجرای حکم زندان را فقط برای مدت سه سال 

صادر کرد.
مادر اين پسر در دادگاه ابراز کرد؛ همسرش با آنها زندگی نمی کند و 
هر بار به نشانه تهديد، فرزندشان را مورد ضرب و شتم قرار می دهد.

پرداخت 70 هزار درهم جربان خسارت به کارگر پیک 
موتوری

پیک  با کارگر  ای  راننده  تصادف  حادثه  در  الخیمه  راس  دادگاه 
موتوری که منجر به شکسته شدن استخوان از شانه چپ وی و عدم 
به  را  بيمه  شرکت  بود،  شده  سفارش  تحویل  زمینه  در  توانایی کار 

پرداخت 70 هزار درهم جريمه  ملزم کرد.

زندان و تبعید برای زنی که بر خالف جهت خيابان 
اسکوتر سواری کرد

دادگاه کیفری دبی، خانمی را که در منطقة النهده با اسکوتر برقی 
بر خالف مسير جاده حرکت می کرده و نزديک بوده با گشت پليس 

دبی برخورد کند به سه ماه حبس و تبعید از کشور محکوم کرد.
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اخبار قانونی

زندانی سه نفر به اتهام سرقت و 
جعل هویِت پلیس 

پنج  به  را  متهم  دو  دبی  دادگاه کیفری 
سال زندان و متهم سوم را در قضیه سرقت 
زندان  سال  سه  به  پلیس  هويت  جعل  و 

محکوم کرد.
و در ادامه، حکم سارق چهارم را به اتهام 
تلفن   15 حدود  و  درهم   642000 سرقت 

همراه به تعویق انداخت.

جريمه 20هزار درهمی به اتهام 
توهنی

دادگاه بدوی ابوظبی جوانی را به اتهام 
ارسال کلمات رکيک از طريق برنامه واتس 
اپ به دوستش،الزام به پرداخت 20 هزار 

درهم جريمه نمود.

جريمه کارمندی به اتهام 
بهره برداری از کارت 

سوخت شرکت
به  را  یک کارمند  ابوظبی  بدوی  دادگاه 
پرداخت مبلغ 23 هزار و 912 درهم بابت 
تأمنی  برای  یافته  اختصاص  ارزش کارت 
آن  در  که  شرکتی  خودروهای  سوخت 
عنوان  به  درهم  هزار   5 و  داشته  فعالیت 
خسارت مادی و معنوی متحمل شده ملزم 

کرد.
این شرکت  ، با بررسی اظهارات و هزینه 
های عملیاتی، دریافت که یکی از کارمندان 
از کارت   ) نقل  و  ناظر حمل  )به عنوان  آن 
مبلغی  شرکت که  های  اتومبیل  سوخت 
به  میباشد  درهم   912 و  هزار   23 بر  بالغ 
نظررسانیده  مورد  اهداف  از  غری  مصارف 

است .
الزم به ذکر است متهم در دادگاه به جرم 

خود اعرتاف کرد.

دستگریی توریستی در فرودگاه 
دبی به جرم حمل 2 کیلوگرم 

حشیش در جعبه میوه
دبی،  بدوی  دادگاه  اطالعات  براساس 
کارمندان بخش پروازهای ورودی فرودگاه 
دبی یک توریست 26 ساله را با مواد مخدر 

دستگری کردند.
کارمندان بخش گمرک که متوجه ضخامت 
غریعادی بخشی از جعبه میوه چوبی شده 

بودند، این جعبه را بازرسی کردند
مورد  متوجه  ما  مامورین گفت:  این  از  یکی 
غریعادی در بار شدیم و جعبه میوه را بازرسی 

کردیم و در آن مواد مخدر حشیش یافتیم
به  متهم  را  فرد  این  دبی  عمومی  دادستان 

حمل و قاچاق مواد مخدر کرد.

سرقت 1 ميليون درهمی یک 
خدمتکاراز منزل صاحبش در دبی

یک خدمتکار منزل در دادگاه بدوی دبی به 
از  دالر  میلیون  یک  به  نزدیک  سرقت  اتهام 

اسپانسر خود محاکمه شد.
مجموع  در  ساله   26 خدمتکار  سوابق،  طبق 

979،900 درهم سرقت کرده بود.
کارفرمای او ، شهادت داد که متهم از مارس 
سال گذشته در خانه او در بر دبی کار می کرد
»من متوجه شدم که او کم کم از من پول می دزد 

روز حادثه شوهرم خدمتکار را دید که به طبقه 
اول مریود و بعد با یک کیسه سیاه برمیگردد و 
از خانه بریون می رود، روز بعد او فرار کرد.«

از  را  هفته،خدمتکار  دو  از  پس  دبی  پلیس 
مخفی  آن  در  جایی که  عجمان  در  خانه ای 
صورت  به  از کشور  منتظرخروج  و  بود  شده 

قاچاق بود دستگری کرد.
به دزدی  پلیس ها گفت که خدمتکار  از  یکی 
به  را  پول  او  و گفته که  است  اعرتاف کرده 
از کشور  پول ها  با  او  و  داده  دیگری  مظنون 

خارج شده است.

اخبار کوتاه         
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قوانین سلطنت عمانقوانین سلطنت عمان

آیا میدانید هک:
برابر قواننی پولشویی – غسیل االموال – هر 
گونه بیزنس و تجارتی که در ظاهر قانونی ویل 
صورت  پولشویی  هدف  با  باطن  و  درماهیت 
بگرید دارای مجازات های شدید قانونی است  
پولشویی  به  اقدام   ، قانونی  تعریف  به موجب 
ممکن است از طریق تبدیل پول نقد حاصله از 
امالک   در  سرمایه گذاری  به  قانونی  غری  عمل 
خرید و فروش اتومبیل های گران قیمت برای 
در  و  سهام  خرید  ظاهر،  صورت  پنهان کردن 
واقع هر اموایل که دارای ارزش مادی زیاد باشند 
اشاره شده است.این پرونده ها با اعالم گزارش 
به مراجع قضایی در ایران و امارات و عمان در 

هستند. رسیدگی  قابل  مربوطه  دادسراهای 
مجازات های این جرم در قواننی امارات عربی 
متحده ، در قانون موسوم به ) مرسوم بقانون 
مواجهة  شـأن  يف   2018 لسنة   20 رقم  اتحادي 
جرائم غسل األموال ومكافحة تمويل اإلرهاب 
وتمويل التنظيمات غير المشروعة ( و در قواننی 
رقم  سلطاني  )مرسوم  اسم  به  عمان  سلطنت 
30 / 201٦ بإصدار قانون مكافحة غسل األموال 
جمهوری  قواننی  در  و  اإلرهاب(  وتمويل 
اسالمی ایران با نام ) قانون اصالح و مبارزه با 

پولشویی(  دارای مجازات های شدیدی است.
 

" قابل توجه اشخاصی که با اشتغال ظاهری به بیزنس و تجارت 
در رشته های مختلف، اقدام به پولشویی از طریق تبدیل پول نقد 
ناشی از جرم و یا انتقال وجوه محصله از اعمال خالف مجرمانه 
شرط   ، بازی  قمار  مثل  قانونی  غری  و  نامشروع  منبع  و  مصدر   (
یا  و   ).... و  اسلحه  تجارت   ، مخدر  مواد   ، قانونی  غیز  بندی 

تبدیل آنها به اموال دیگری می نمایند " 



قوانین سلطنت عمانقوانین سلطنت عمان

جهت اطالع از قواننی امارات،عمان و ایران به
وب سایت www.ghadr.com مراجعه نمایید.
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فرمان سلطنتی شماره 2019/50
درباره صدور قانون سرمایه گذاری خارجی

تعریف اصطالحات
ماده )1(

در راستای اجرای مفاد این فرمان ، منظور از معنی اصطالحات به کار 
رفته در این قانون به شرح زیر است ..

فلا ـ وزارتخانه : وزارت بازرگانی وصنایع  
ب ـ وزیر : وزیر بازرگانی وصنایع  

ج ـ هیأت : هیأت گسرتش سرمایه گذاری وتوسعه صادرات  
د ـ مرکز : مرکز خدمات سرمایه گذاری مستقر در وزارتخانه 

صدور  مسئولیت  که  دولتی  ذیربط  مقامات   : ذیربط  مقامات  ـ  ه 
موافقتنامه ومجوزهای سرمایه گذاری را دارند.

و ـ سرمایه گذاری خارجی :  استفاده از سرمایه افراد خارجی به منظور 

اجرای طرحهای سرمایه گذاری در کشور بطور مستقیم .
در کشور  اقتصادی  فعالیت  هرگونه  انجام   : سرمایه گذاری  طرح  ـ  ز 
توسط سرمایه گذار خارجی به تنهایی یا با مشارکت سایر افراد خارجی 

یا عمانی . 
ح ـ سرمایه گذار خارجی : هر شخصیت حقیقی یا حقوقی غری عمانی 
عمان  سلطنت  در  سرمایه گذاری  طرح  از  برداری  وبهره  اجرا  به  که 

اقدام نماید .
ط ـ سرمایه افراد سرمایه گذار خارجی : عبارت است از اصل سرمایه 
استفاده شده در طرح سرمایه گذاری به هر مقدار ومیزان اعم از  سرمایه 

نقدی یا عینی یا معنوی .
ی ـ بخشنامه : بخشنامه اجرایی این قانون .

ماده )2(
مفاد این قانون با مقررات فرمان سلطنتی ویژه صادره درباره منطقه 
هیچگونه  عمان  آزاد  صنعتی  مناطق  وسازمان  دقم  ویژه  اقتصادی 

تعارض وتناقضی ندارد .
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ماده )3( 
افراد خارجی اعم از حقیقی یا حقوقی ،حق انجام هرگونه فعالیت 

سرمایه گذاری در عمان را ،در خارج از چارچوب این قانون ندارند .

ماده )4(
اصل سرمایه مورد استفاده در طرح سرمایه گذاری شامل موارد زیر 

می باشد :
1.اموال نقدی ومایل وتجاری 

اولیه  ومواد  وخودرو  یدکی  ولوازم  وتجهیزات  آالت  2.ماشنی 
وملزومات تولید در رابطه با سرمایه گذاری .

ثبت  وحقوق  تجاری  وعالیم  وصنعتی  معنوی  مالکیت  3.حقوق 
ومهندسی  فنی  وطرحهای  مشهور  تجاری  وبرندهای  اخرتاعات 

وفنآوریهای جدید .
وتوسعه  سرمایه  افزایش  صورت  در  خارجی  سرمایه گذاران  4.سود 
تعلق  به خودشان  اندازی طرحهای جدید  وراه  طرح سرمایه گذاری 

می گرید . 

ماده )5(
مرکز ثبت سرمایه گذار خارجی مسئولیت ارائه تسهیالت صدور پروانه 
 . دارد  برعهده  را  سرمایه گذاری  طرحهای  برای  الزم  ومجوزهای 

همچننی مرکز مزبور مجوزهای الزم را در مدت زمان مقرر به
سرمایه گذاران خارجی صادر می نماید ودر صورت سرپی شدن مدت 
تعینی شده وعدم صدور مجوز ، این امر بمثابه موافقت با اجرای طرح 

سرمایه گذاری تلقی می گردد .

ماده )6(
در سلطنت  فعالیت سرمایه گذاری خود  باید  سرمایه گذاران خارجی 
عمان را از طریق تأسیس مؤسسه یا شرکت در یکی از فعالیتهای مجاز 
افراد  سرمایه کامل  با  شرکت  یا  مؤسسه  تأسیس  مجوز  نماید که  شروع 
خارجی یا به طور مشارکتی با افراد غری، توسط این  مرکز صادر می گردد .

ماده )7(
سرمایه گذار خارجی باید طرح سرمایه گذاری شده خود را بر اساس 
یک  ،طی  اقتصادی  سنجی  وامکان  تفصیلی  وطرح  ومدارک  اسناد 
از کسب  وپس  دهد  ارائه  مرکز  این  به  ،مشخص  بندی  زمان  جدول 
موافقت نسبت به اجرای طرح خود اقدام نماید وحق اجرای تغیریات 
در طرح پیشنهادی را ندارد مگر با کسب موافقت مرکز سرمایه گذاری .

ماده )8( 
حفظ  شرایط  با  مطابق  باید  پیشنهادی  خارجی  سرمایه گذاری  طرح 
را  عمومی  وسالمت  وبهداشتی  اخالقی  وموارد  باشد  زیست  محیط 

طبق مقررات وضوابط جاری در سلطنت عمان رعایت نماید .  

ماده )9( 
با رعایت کلیه قراردادهای بنی المللی در سلطنت عمان در رابطه با 
سرمایه گذاری،  طرح   ، مالیاتی  دوگانگی  از  پرهیز  و  سرمایه گذاری 
مقررات  اینکه  مگر  باشد،  می  در کشور  جاری  ومقررات  قواننی  تابع 

خاص دیگری در این رابطه صادر شده باشد .

ماده )10(
از  مجموعه  آن  توان  می  وزیر  وتوصیه  دولت  هیأت  دستور  به  بنا 
طرحهای  وتوسعه  رشد  راستای  در  که  گذاری  سرمایه  طرحهای 
راه   ، پذیر  تجدید  نریوی  تولید  جمله  از  زیربنایی کشور  و  راهربدی 
قابل اجراست  با یک موافقت  باشد فقط  ، کشتریانی وغریه  وترابری 
ذیصالح  مراجع  ضمن  در   . ندارد  مختلف  مراحل  به گذراندن  ونیاز 

حق نظارت ومراقبت از طرحهای زیربنایی یاد شده را دارند . 

ماده )11(
نظر گرفنت  در  بدون  باید  خارجی  سرمایه گذاری  طرحهای  اجرای 
اهداف سیاسی ومذهبی خاصی باشد ، همچننی نباید بنی شهروندان 
ملی  سنت های  و  آداب  به  و  شود  قایل  تبغیض  و  فرق  مقیم  افراد  و 

احرتام بگذارد . 

ماده )12(
به منظور تحقق اهداف این قانون ،کارمندانی از سوی مراجع ذیربط 
زمانی که  آنها در هر  به عنوان ضابطنی قضایی معرفی می شوند که 
صالح بدانند حق بازدید از محل اجرای طرحهای سرمایه گذاری یا 
دارند   را  ومدارک  اسناد  بازرسی  و  خارجی  ومؤسسات  شرکت  دفاتر 
قضایی  ضابطنی  با  باید  دفاتر  ومالکان  شرکتها  صاحبان  رو  این  از 
هنگام ورود به محل وبررسی اسناد و مدارک طرحهای سرمایه گذاری 

همکاری الزم را بنمایند .

ماده )13(
اطالعات ارائه شده به ضابطنی قضایی درباره طرحهای سرمایه گذاری 
باید  داشت  خواهد  پی  در  اقتصادی که  ومنافع  شغلی  وفرصتهای 

محرمانه باقی بماند و از افشای آنها پرهیز شود . 

ماده )14(
وزیر بازرگانی و صنایع لیست فعالیتهای غری مجاز برای سرمایه گذاری 

خارجی را صادر می نماید .

ماده )15(
بخشنامه اجرایی این قانون با هماهنگی با مراجع ذیربط طبق شرایط 
طرحهای  اجرای  جهت  مشخص  زمان  در  و  شده  تعینی  ضوابط  و 

سرمایه گذاری صادر خواهد شد .
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ماده )16(
هیأت سرمایه گذاری همان مسئولیت وتخصصهای وزارتخانه را بر عهده 
دارد  همچننی رئیس هیأت مدیره نیز همان صالحیتهای وزیر را برعهده 

دارد .   

ماده )17(
احتمایل  اختالف  به  رسیدگی  مسئولیت  عمان  سلطنت  دادگاههای 
بروز دهد  افراد غری،  و  که ممکن است بنی طرحهای سرمایه گذاری 
از  سرمایه گذاری  طرحهای  پرونده  بطوری که   ، می گریند  برعهده 

اولویت رسیدگی در دادگاهها برخوردار می باشند ، همچننی 
می توان اختالفات پیش آمده را از طریق داوری حل وفصل کرد .

فصل دوم 
مزایای سرمایه گذاری خارجی

ماده )18( 
تشویقی  وضمانتهای  مزایا  دارای  خارجی  سرمایه گذاری  طرحهای 
اضافی است که بنا به توصیه وزیر وتصمیم هیأت دولت صادر می گردد  
هیأت دولت می تواند آن مجموعه از طرحهای سرمایه گذاری که در 
مناطق محروم اجرا می شود را مورد تشویق ومزایای اضافه بیشرتی در 

اختیار آنها قرار دهد .

ماده )19(
امکان دارد به طرحهای سرمایه گذاری، زمنی وامالک از طریق اجاره 
دراز مدت اختصاص داده شود تا سرمایه گذاران بتوانند بهره بیشرتی از 
طرح خود خارج از ضوابط و مقررات امتالک  اراضی جاری در عمان 
مراجع  هماهنگی  با  شده  تعینی  وضوابط  مقررات  البته  باشند  داشته 
ذیربط صورت می گرید . هیأت  سرمایه گذاری با هماهنگی وزارتخانه های 
را تعینی نموده وخدمات آب وبرق  اراضی مد نظر  مربوطه امالک و 

وگاز وتلفن وغریه را فراهم می نماید. 

ماده )20(
شورای  عضو  یکسان کشورهای  قانون گمرک  مفاد  به  اخالل  عدم  با 
خارجی  گذاری  سرمایه  قانون  اجرای  بخشنامه   ، خلیج  همکاری 
برای  مالیات  پرداخت  از  وبخشودگی  معافیتهای گمرکی  سری  یک 
است که  نموده  وضع  مزایا،  وسایر  خارجی  سرمایه گذاری  طرحهای 
این امر پس از بهره برداری از طرح ومطابقت آن با مفاد این قانون 
قابل اجرا می باشد ، برخی از مزایای این طرح عبارتند از معافیت از 
پرداخت مالیات گمرک بر ماشنی آالت وتجهیزات ودستگاهها ومواد 
اولیه وارداتی به کشور جهت اجرای طرح که این موضوع در ماده )21( 

این قانون آمده است .

ماده )21(
مجری طرح سرمایه گذاری می تواند مواد وماشنی آالت ولوازم یدکی وسایر 

تجهیزات مورد نیاز اجرای طرح خود را بطور مستقیم از خارج وارد نماید 
بدون اینکه آنها را در لیست واردات به ثبت برساند . در ضمن ،وزارتخانه 

وسایر مراجع ذیربط مقدار مواد و تعداد  ماشنی آالت مورد نیاز طرح
 سرمایه گذاری را ،بنا به درخواست سرمایه گذار خارجی تعینی می نمایند .

ماده )22(
قانون  طبق  مالیات  پرداخت  از  سرمایه گذاری  طرحهای  بخشودگی 

مالیات بر درآمد عمل می شود .

فصل سوم
ضمانت های سرمایه گذاری خارجی

ماده )23(
وبازداشت  وتوقیف  مصادره  قابل  گذاری  سرمایه  طرحهای  اموال 

نیستند مگر به دستور مقامات قضایی .

ماده )24(
در  اینکه  مگر  نیست  جایز  سرمایه گذاری  طرحهای  مالکیت  سلب 
عنوان  به  مبلغی  باید  صورت  این  در   ، باشد  عمومی  منافع  راستای 
سرمایه گذار  به  مالکیت  سلب  نتیجه  در  وارده  وزیان  ضرر  جربان 
خارجی بدون تأخری ودر اسرع وقت پرداخت کرد . همچننی نمی توان 
قراردادهای امالک و اراضی استیجاری که به امضای سرمایه گذاران 
مقامات  دستور  و  دادگاه  رأی  با  مگر  لغو کرد  است  رسیده  خارجی 

قضایی .

ماده )25(
مراجع ذیربط حق لغو و ابطال پروانه فعالیت سرمایه گذاران خارجی 
رأی  البته در   ، رأی دادگاه ودستور مقامات قضایی  با  ندارند مگر  را 
صادره باید موارد تخلف احتمایل قید شود وبه دارنده پرونده اخطار 
قبلی داده شود تا ظرف مدت )30( روز نسبت به ارائه اعرتاض خود به 
دادگاه اقدام نماید . در هر صورت باید نظر وزارتخانه را درباره لغو 

وابطال پروانه جویا شد .  

ماده )26(
با رعایت سایر قواننی ومقررات جاری در سلطنت عمان ، سرمایه گذار 
خارجی در نقل وانتقال وحواله نمودن درآمدهای حاصل از اجرای 
به  یا ورود هرمقدار وجه  از کشور  به خارج  طرح سرمایه گذاری خود 

داخل کشور آزاد می باشد که اینگونه حوالجات عبارتند از :
1.  درآمدهای ناشی از طرح سرمایه گذاری خارجی .

یا بخشی از طرح  یا تسویه حساب کل  از فروش  2.  درآمدهای ناشی 
سرمایه گذاری .

3.  درآمدهای ناشی از تسویه حساب اختالفات طرح سرمایه گذاری .
و  اموال  مالکیت  سلب  وزیان  ضرر  جربان  از  ناشی  درآمدهای    .4

اراضی طرح سرمایه گذاری .
5.  مبلغ اقساط وام وتسهیالت مایل اخذ شده توسط سرمایه گذار از 

منابع خارجی به منظور اجرای طرح .
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وخدمات  وصادرات کاال  واردات  به  مربوط  های  حواله  هرگونه    .6
مربوط به طرح سرمایه گذاری .

7.  هرگونه وجه استحقاقی خارجی برای اجاره ماشنی آالت ودریافت 
خدمات در چارچوب اجرای طرح .  

ماده )27(
سرمایه گذار خارجی می تواند مالکیت طرح سرمایه گذاری خود را 
به غری، اعم از سرمایه گذار خارجی یا عمانی یا انتقال به شرکاء طبق 
قواننی ومقررات جاری در کشور واگذار نماید . همچننی می تواند با 
سایر طرحهای سرمایه گذاری ادغام نماید . به شرط آنکه سرمایه گذار 
جدید فعالیت خود را در همان طرح سرمایه گذاری سابق ادامه دهد 

و به فعالیت خود به جای سرمایه گذار سابق ادامه دهد .

فصل چهارم 
مجازاتهای اداری

ماده )28( 
قانون  این  مفاد  اجرای  در  خارجی که  سرمایه گذار  برای  وزارتخانه 
مرتکب مخالفت می شود اخطاریه کتبی صادر می نماید وموارد نقض 
قانون را به نامربده تذکر می دهد و به وی مهلت می دهد تا ظرف 
مدت حد اکثر )30( روز نسبت به اصالح موارد تخلف اقدام نماید . 

مهلت تعینی شده در موارد مقتضی قابل افزایش می باشد .

ماده )29(
در صورت عدم پایبندی سرمایه گذار خارجی به تعهدات خود نسبت 
به اجرای مفاد این قانون وعدم ارسال پاسخ مناسب ظرف مدت تعینی 
وی  درباره  زیر  مجازاتهای  از  یکی   ، قانون  این   )28( ماده  در  شده 

اجرا می شود :
1.  محرومیت از دریافت مزایا وتشویق های تعینی شده در این قانون .

2.  جلوگریی از فعالیت نامربده در مدت حد اکثر )6( ماه .
3.  ابطال پروانه فعالیت وی به طور نهایی در صورت تکرار مخالفت 

و نقض مقررات و مفاد این قانون .
بخشنامه اجرایی، شرایط و اقدامات پیش بینی شده برای مجازاتهای 

اعالم شده فوق را تعینی می نماید .

ماده )30(
یک کمیته یا بیشرت به نام کمیته تظلمات در وزارتخانه تشکیل می شود 
تا به اعرتاضات وارده از سوی سرمایه گذار پاسخ دهد . کمیته مزبور 
به ریاست یک مشاور معرفی شده از سوی دادگاه اداری تشکیل جلسه 
می دهد تا به شکایت سرمایه گذار رسیدگی نماید . اعضای کمیته اعم 

از قاضی ومشاور توسط وزیر معرفی می شوند .

ماده )31(
نامه تظلم توسط سرمایه گذار ظرف مدت )60( روز از تاریخ دریافت 
اخطاریه به کمیته تعینی شده در ماده )30( ارائه می گردد تا پاسخ الزم 

داده شود . در ضمن کمیته یاد شده پس از تماس با وزارتخانه ومراجع 
ذیربط جهت دریافت توضیحات کافی، با کمک کارشناسان ومشاوران 
خربه، نسبت به تهیه پاسخ مناسب ظرف مدت )30( روز اقدام، و به 
سرمایه گذار متخلف ارسال می نماید که این مدت بنا به اقتضای کار 
اثبات  قابل افزایش می باشد . رأی صادره از سوی کمیته در صورت 
به عنوان رأی قطعی و نهایی تلقی می گردد بطوری که وزارتخانه و 
سایر مراجع ذیربط ملزم به اجرای آن می باشند . با این وجود رأی 

صادره قابل نقض و رسیدگی از سوی دادگاه ویژه می باشد .

فصل پنجم 
محکومیت
ماده )32( 

سرمایه گذاری که به ارتکاب جرم ونقض مفاد این قانون متهم 
می گردد به تحمل مجازات تعینی شده در این قانون محکوم می شود. 

ماده )33(
هر سرمایه گذار خارجی که اقدام به فعالیت سرمایه گذاری در کشور 
ارزش  به  غرامت  پرداخت  متحمل  نماید  قانون  این  مفاد  خالف  بر 
حداقل 20000 ریال وحد اکثر 150000 ریال عمانی می گردد ، همچننی 
افراد عمانی که در طرح سرمایه گذاری با افراد خارجی شریک باشند 
ومرتکب جرم شوند به همان میزان تعینی شده در این قانون محکوم 

می شوند .

ماده )34(
کسانی که باعث کارشکنی در انجام مأموریت کارمندان اداری تعینی 
ارزش  به  غرامت  پرداخت  به  شوند  قانون  این   )12( ماده  در  شده 

حداقل 1000 ریال و حد اکثر 5000 ریال عمانی محکوم می شوند .

ماده )35(
کسانی که اقدام به افشاگری اطالعات فنی واقتصادی درباره موضوع 
طرح سرمایه گذاری نمایند که منجر به از دست رفنت فرصت سرمایه گذاری 
سال  وحداکثر)3(  ماه   )6( اقل  حد  مدت  به  زندان  تحمل  به  شوند 
محکوم می شوند ، همچننی عالوه بر آن به پرداخت غرامت به ارزش 
دو  این  از  یکی  یا  عمانی  ریال   50000 اکثر  وحد  ریال   5000 اقل  حد 

مجازات محکوم می شوند .

ماده )36(
به استثنای جرایم قید شده در ماده )35( این قانون ، وزیر یا نماینده 
فوق  شده  تعینی  مجازاتهای  میزان  در  تواند  می  وی  االختیار  تام 
به جای تحمل  ، بطوری که  البته قبل صدور رأی  تخفیف قایل شود 
زندان به پرداخت غرامت به میزان دو برابر حداقل غرامت تعینی شده 

محکوم گردد .

www.ghadr.com | Issue 0127

قانون عمان

سؤاالت حقوقی خود را به شماره همراه 44 94 94 94 968+        ارسال منایید.جهت اطالع از قوانین ایران و امارات به وب سایت www.ghadr.com مراجعه منایید.
 



28

جهت اطالع از قوانین ایران و امارات به وب سایت www.ghadr.com مراجعه منایید.

جهت اطالع از قواننی امارات،عمان و ایران به
وب سایت www.ghadr.com مراجعه نمایید.

هشدار اقنونی
)عمان(
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از  قبل  البته  و  تجارتتان  به  قواننی مربوط  از  برای اطالع   -1
اقدام به آن، فقط از مشورت وکالی رسمی استفاده کنید.

2- با توجه باینکه با شراکت شما در شرکت ، مسئولیت قانونی 
پرداخت دیون احتمایل آن شرکت به نسبت سهم الشرکه تان به 
عهده شما قرار می گرید فلذا قبل از قبول هر گونه شراکت از 

عدم بدهی شرکتی که قصد ورود به آن را دارید مطلع شوید.

3- با توجه به اینکه باب شده بعد از شراکت از شریک وکالت 
اخذ می شود تا به تصور غلط طرف مقابل منبعد هیچ حقی 
صرف  باشید که  داشته  عنایت  حتما  باشد  نداشته  شراکت  در 
اخذ وکالت از دیگران ، نمی تواند برای شما حقی را ایجاد 
برای  اتفاقا"  آن صورت  در  وکالت که  در حد  فقط  مگر  کند 
شما مسئولیت های بیشرتی ایجاد می شود و برای تکمیل این 
نقیصه بایستی عقد تأسیس بر اساس توافق حاصله اصالح شود.

4- قبل از هر گونه عمل تجاری اعم از خرید و فروش و....
حتما قرارداد قانونی و رسمی تنظیم نمایید.

اینکه سیستم کسب وکار درکشورهای مختلف  به  با توجه   -5
متفاوت است فلذا قبل از هر گونه تجارت ،از خطرات احتمایل 

آن کسب وکار آگاه شوید و با احتیاط کامل اقدام کنید.

از نظر قانونی فعالیت مقیم مستثمر در غری شغلی که در   -6
ترخیص بلدیه اشخاص مستثمر قید شده ممنوع است و نیز کار 

کردن با ویزای توریستی و یا با ویزای کار در غری شغل خود .

7- کار با ویزای توریستی برای هم کارگر هم کارفرما مسئولیت 
دارد.

در  صرافی  امور  از  استفاده  برای  را  خود  بانکی  حساب   -8
اختیار هیچ َکس قرار ندهید .

9- در صورتی که دارای شرکت ثبت شده ای هستید و قصد 
آن را کنسل  فعالیت با آن را به هر دلیلی ندارید بایستی قانونًا 

کنید.



29

سؤاالت حقوقی خود را به شماره همراه 6848100 0097150        ارسال منایید.جهت اطالع از قوانین ایران و امارات به وب سایت www.ghadr.com مراجعه منایید.
 

هشدار اقنونی
)عمان(

www.ghadr.com | Issue 0129

هشدار قانونی

و  افتتاح کسب  به  مبادرت  تحقیق  بدون  اینکه  از  قبل   -10
کاری بکنید با تحقیق از اهل فن ، نظر آنها را جویا شوید 
و مراقب باشید بدون بررسی الزم مشغول به کار و تجارتی 
نشوید چرا که فلسفه و نوع تجارت در این کشورها بصورتی 

است که هزینه ها قابل برگشت نیست.

11- با سر در گمی ایام خود را سرپی نکنید و چنانچه قادر 
به انجام کسب و کاری نیستید با مشورت افراد متبحر ،  وقت 

خود را تلف نکرده و سریعا چاره ای صحیح بیندیشید.

را  آن  جوانب  تمام   ، سرمایه گذاری  هر گونه  از  قبل   -12  
بررسی کنید و توجه داشته باشید که به کرات پیش می آید که 
طرح تجاری شما در تصورتان بسیار خوب و مفید باشد ویل 

در عمل به دالیل گوناگون نتیجه بخش نباشد.

13- قبل از هر گونه اقدام تجاری در عمان ، توصیه می شود 
حتما به این کشور مسافرت کرده و از فضای تجاری و ظرفیت 
کسب و کاری که میخواهید بدان مبادرت کنید مطلع شوید .

14- در هر موردی که در مورد افتتاح تجارتی در عمان نیاز 
به مشورت داشتید از مراجع رسمی استعالم و استفسار الزم 

را بنمایید.

جدید  قواننی  به  توجه  با   ، سرمایه گذاری  مباحث  15-در 
نظر  در  را  تجارت  به  شروع  زمان  شرایط   حتما  اعالمی  

بگریید.

16- در مقام همنوع دوستی و اخالق اسالمی و اعتقاد به 
اینکه رزق دهنده خداوند رزاق است ، به اشخاصی که قصد 
افتتاح کسب و کار رادارند مشورت صحیح و صادقانه بدهید.

17-از اعمال خالف قانون و عرف اسالمی خودداری کنید. 
این اعمال صرفنظر از مجازات های قانونی ، باعث 

کسر شأن و جایگاه اعتباری شما می شود.

18-قبل از هر گونه اقدام تجاری در عمان حتما از مشاورین 
معترب بهره مند شوید.
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مهاجر چهار  دستگيری 
اتهام قتل به   

الباطنه شمایل چهار  استان  پلیس  فرماندهی 
ديگری  مهاجر  فرد  قتل   اتهام  به  را  مهاجر 

دستگری کرده و پرونده در حال بررسی است.

سلطان هیثم 285 زندانی از جمله 
چند مهاجر را عفو کرد 

سلطان  اعالم کرد که  عمان  سلطنتی   پلیس 
هیثم بن طارق 285 زندانی از جمله 118 فرد 

خارجی را عفو کرده است . 
 فرمان عفو زندانیان به مناسبت سالگرد وفات 
ژانویه،صادر شده  یازدهم  در  قابوس  سلطان 

است.  

به جرم  نفر در عمان  دستگریی دو 
قاچاق مواد مخدر و پولشویی

دو  عمان،  مخدر  مواد  با  مبارزه  اداره کل 
نفر را به اتهام قاچاق مواد مخدر، پولشویی 
المللی  بنی  تبهکار  باندهای  با  ارتباط  و 

بازداشت کرد.
پلیس عمان موفق شد از این افراد 25 کیلوگرم 

کریستال کشف و ضبط کند.

اخبار اقنونی
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دستگریی راننده ی اتومبیل متخلف 
در سافاری

حرکات  با  سافاری  در  اتومبیلی  راننده 
نقلیه  وسیله  واژگونی  سرانجام  و  خطرناک 

خود و دیگران را در معرض خطر قرار داد.
راننده  این  نیز  شرقی  شمال  استان  پلیس 

متخلف را دستگری کرد.

جلوگيری از قاچاِق بیش از 20 هزار 
کیلوگرم تنباکو 

هزار   20 از  بیش  قاچاق  صحار  بندر  گمرک 
کیلوگرم تنباکو و 120 جعبه لوازم دخانیات را 

خنثی کرد.

دستگریی راننده متخلف
پلیس  از  نمایندگی  به  عمان،  سلطنت  پلیس 
به  را  متخلفی  راننده ی  شرقی،  شمال  استان 
دلیل الیی کشیدن و بر هم زدن نظم عمومی 

دستگری کرد.
پرونده ی این فرد در دست بررسی است.

پلمپ یکی از کشتارگاه های شهر صحار به دلیل عدم رعایت مسائل 
بهداشتی 

   شهرداری صحار با همکاری دادستان و پلیس عمان یکی از کشتارگاه های غری مجاز این شهر را 
به دلیل عدم رعایت مسائل بهداشتی و ذبح حیوانات در مکان غریمجاز، پلمپ کرد.

قانون مجازات عمانی در مورد اختالس 
   مطابق با ماده 213 در رابطه با )اختالس و خسارت به پول عمومی( مجازات فرد اختالس گر 

3 تا 5 سال زندان  و جزای نقدی برابر با ارزش پول اختالس شده است.
اگر اختالس از طریق جعل و یا استفاده از سند جعلی رخ داده باشد، مجازات متهم از

 )5( پنج سال تا )10( ده سال زندان است.

دستگریی دو شهروند به دلیل نقض قواننی تردد
پلیس سلطنت عمان دو شهروند را به دلیل نقض قواننی منع تردد در ساعات مشخص دستگری کرد.

دادگاه، متهم اول را 1000 ریال عمانی و متهم دوم را عالوه بر اتهام نام برده به دلیل رانندگی در حالت مستی به سه ماه زندان و
 400 هزار ریال عمانی جریمه کرد.

 

بازپرداخت بیش از 1300 ریال عمانی به تعدادی از مسافران
دپارتمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان در استان جنوب الشرقی )1،320( ریال عمان را به 

تعدادی از مصرف کنندگان شاکی بازگرداند.
تعدادی از مصرف کنندگان به اين اداره گزارش داده که بلیط هواپیما را از یکی دفاتر مسافرتی 
رزرو کرده و به دلیل گسرتش بیماری همه گری کرونا و بسته شدن فرودگاه ها، خواستار لغو رزرو 
و برگرداندن مبلغ شدند، اما دفرت مذکور این امر را به تأخری انداخته و منجر به ارسال شکايت 
مصرف کنندگان به دولت شده و  بالفاصله اقدامات الزم انجام می شود و مبالغ پرداختی به 

ارزش)1320( ریال عمان به درخواست کنندگان بازگردانده می شود.
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دو منزل مسکونی والیت السیب به 
غریبهداشتی  غذاهای  توزیع  دلیل 

در بازار پلمپ شد.  
در شهر  منزل مسکونی  دو  شهرداری مسقط 
السیب که اقدام به ذخریه تخم مرغ و درست 
کردن غذا به شیوه غریبهداشتی کرده بودند 

را پلمپ کرد.  
شیوه  به  غذاها  مسکونی،  منزل  دو  این   در 
غریبهداشتی برای توزیع در بازار آماده می شد.  

 شهرداری مسقط افراد متخلف را به پرداخت 
محکوم  منزل  دو  این  اموال  ضبط  و  جریمه 
کرده و همچننی این مکان ها را پلمپ کرد  .

شانزده مهاجر به دلیل قماربازی از عمان اخراج شدند.  
 شانزده مهاجر به دلیل شرکت در قماربازی به شش ماه زندان، پرداخت پانصد ریال جریمه 

و اخراج از کشور محکوم شدند.  
الباطنه  در  منزل مسکونی  در یک  نفر  شانزده  این  اعالم کرد که  در خربی   دادستان عمان 

شمایل مشغول قمار بازی بودند.  
 در ادامه خرب آمده: متهمان در حنی حضور در منزل مسکونی برای قماربازی دستگری شدند.  

متهم ردیف اول، منزل مسکونی خود را برای قماربازی آماده کرده بود و دو نفر از متهمان 
قانون را نقض کرده بودند.  

 دو نفر از متهمان نیز کارت اقامت معترب نداشتند.  
از کشور  پانصد ریال جریمه و اخراج  را به شش ماه زندان،  از این متهمان   دادگاه هر کدام 

محکوم کرد.  

تصمیم منع استفاده از کیسه های 
پالستیکی 

 2020/23 شماره  به  وزارتخانه  قطعنامه 
های  از کیسه  استفاده  ممنوعیت  مورد  در 
پالستیکی یکبار مصرف  در سلطنت عمان 

از روز جمعه، 1 ژانویه 2021 به اجرا درآمد.
جریمه  استفاده از کیسه های یک بار مصرف 

از 100 ریال عمانی تا 2000 ریال عمانی 
می باشد. در صورت ارتکاب تخلف جريمه 

دو برابر می شود.

کشف مقادیر زیادی نوشیدنی های 
الکلی در گمرک عمان  

زیادی  مقادیر  عمان  در  الداره  بندر   گمرک 
نوشیدنی های الکلی را کشف کرد.  

نوشت: گمرک  خربی  در  عمان   اداره گمرک 
نوشیدنی های  زیادی  مقادیر  الداره  بندر 
تریلر،جاسازی  زیر  در  را که  قاچاق  الکلی 

شده بود را ،کشف و ضبط کرد. 

محاکمه فردی به دليل عدم ارائه 
صحیح خدمات 

دادگاه بدوی صاللة ، يک کارگر را در کارگاه 
آلومینیوم  به اتهام عدم ارائه خدمات صحیح 
فرمان  با  توافق شده، مطابق  زمان  در مدت 
ریال   )1000(  ،  )2016/2014( شماره  سلطنتی 

عمانی جريمه کرد.
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پلمپ 17 مغازه در السیب
خود  رسمی  صفحه  در  مسقط  شهرداری 
السیب   را در  توئیرت گفت که )17( مغازه  در 

پلمپ کرده است.
عدم  دلیل  به  پلمپ  این  داد که  توضیح  و 

تمدید مجوزها بوده است.

دستگيری کالهربداری در برکاء 
توسط پلیس عمان  

استان   پلیس  جنایی  تحقیقات  اداره 
پلیس  اداره  همکاری  با  جنوبی،  الباطنة 
به  شخصی  دستگریی  به  موفق   ، برکاء 
سود  آوردن  دست  به  و  اتهام کالهربداری 

غریقانونی از دیگران شد.

راه اندازی خدمات ترافیک 
آنالین توسط پلیس عمان
بازرس کل پلیس و گمرک عمان گفت:

ایمنی  موسسات  برای  آنالین  سیستم  یک 
افتتاح  مختلف  های  استان  در  ترافیک  و 
الکرتونیکی  سرویس  سه  همچننی  و  شده 
میکنیم.  اندازی  راه  را  ترافیک  به  مربوط 
برای  الکرتونیکی  سیستم  یک  شامل  این 
آزمایش رانندگان جدید، یک سرویس برای 
و  الکرتونیکی  رانندگی  دریافت گواهینامه 

ثبت کارت خودرو است.
با  رانندگان  الکرتونیکی  آزمون  سیستم 
انجام  و  درخواست  مراحل  تسهیل  هدف 
آزمایش از طریق یک سیستم فنی است که 
به فرد اجازه می دهد آزمایش اولیه را برای 

دریافت گواهینامه رانندگی انجام دهد.
در این سیستم از مدل های محیطی مسری های 
شهر  در  محلی  های  جاده  و  مختلف 
است  شده  استفاده  مورد  عمان  مختلف 
ایمن  رانندگی  برای  رانندگان  از کارآیی  تا 

سنجیده شود.

احکام قضایی حمایت از حقوق 
شهروند در الباطنه شمایل

حمایت  اداره کل  در  شناص  بدوی  دادگاه 
الباطنه  شمال  کنندگاِن  مصرف  حقوق  از 
از  یکی  علیه  کارفرما  يک  از  شکایتی 
مؤسسات فعال در بخش پیمانکاری دریافت 
کرد، مبنی بر اینکه وی با ساخت یک خانه 
مطابق با مشخصات و شرایط مندرج در نقشه 
بر  مشروط  است،  موافقت کرده  ساختمان 
اینکه کار حداکثر در مدت شش ماه به اتمام 

برسد. 
اول  مرحله  مبلغ  اساس کارفرما،  این  بر   
عمان  ریال   )5،000( ارزش  به  را  خدمات 
نامه  توافق  سازمان  این  اما  پرداخت کرده؛ 
و شرایط مندرج در قرارداد را نقض می کند.

از  قانون حمایت  نقض  دلیل  به  دادگاه هم 
حقوق شهروند، متهمنی در اين ماجرا را که 
متعلق به این شرکت بوده را به 10 روز حبس و 
پرداخت جريمه به ارزش )100( ریال عمانی  

محکوم کرد.

500 ریال جريمه شهروندی که به 
قرنطینه خانگی پايبند نبود

دادگاه بدوی استان الربیمی شهروندی را 
به دلیل عدم رعایت قرنطینه خانگی به500 
تصوير  اينکه  ضمن   ، جريمه  عمانی  ریایل 

وی را هم منتشر کرد.

جريمه آرايشگری به دليل افزايش قيمت ها
اداره کل حمایت از حقوق شهروند در استان الباطنة شمایل آورده: در دادگاه بدوِی والیت 

السویق و الخابورة جریمه نقدی به مبلغ 1400 ریال عمانی تصویب شد.
بر  آرایشگر عالوه  این که یک  بر  مبنی  از مصرف کننده  به گزارشی  مربوط  پرونده   جزئیات 

قیمت   ، ها  قیمت  از  لیستی  تهیه  عدم 
اصالح را بدون اخذ تأیید مقام، افزایش 
قانون   )21( ماده  خالف  این  و  داده 
حمایت از حقوق شهروند بوده  که در 
اول قطعنامه شماره )2011/12( در  ماده 
مورد ممنوعیت افزایش قیمت کاالها و 

خدمات به اثبات رسیده است.
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تکمیل اشتباه اظهارنامه مالیاتی 4.5 میلیون 
خسارت به یک شرکت عمانی وارد کرد.  

تکمیل  با   Sweets of Oman شرکت  از کارمندان   تعدادی 

 4.5 از  بیش   ،2020 سال  دوم  ماهه  سه  مالیاتی  اظهارنامه  اشتباه 

میلیون ریال عمانی به شرکت خسارت وارد کردند. 

را  اینکار   شرکت Sweets of Oman گفت علیه کارمندانی که 

انجام داده اند، شکایت خواهد کرد. 

بورس  بازار  به  شده  صادر  اظهارنامه  بازبینی  برای  شرکت   این 

مستقل  حسابرسی  شرکت  یک  از   )MSM( مسقط  بهادار  اوراق 

کمک گرفت و بر اساس تحقیقات این شرکت حسابرسی، خسارت 

عمانی  ریال  میلیون   4.5 برابر  مدت،  دراین  شرکت  این  انباشته 

اعالم شده است.

 ایجاد سازوکار مشخص و پایدار "برای انتقال قدرت حاکم در کشور".
 ایجاد سازوکاری برای تعینی ولیعهد و توضیح وظایف و اختیارات وی.

 تٔاکید بر اصل حاکمیت قانون و استقالل قوه قضاییه به عنوان مبنای حاکمیت در کشور.
 تٔاکید بر نقش دولت در تٔامنی حقوق و ٓازادی های بیشرت شهروندان.

 تٔاسیس کمیته ای توسط سلطان برای پیگریی و ارزیابی عملکرد وزرا، معاوننی وزرا و کسانی که در سمت خود هستند.
 تٔاکید بر رویکرد دولت در ایجاد سیستم اداره محلی با تنظیم فصل ویژه ای برای ٓان.

 تٔاکید بر اهمیت نقش شورای عمان و سهم ٓان در روند توسعه کشور.
حریم  حفظ  و  امن  زندگی  انسانی،  عزت  و  زندگی  حق  مخرتعان،  و  مبتکران  به  توجه  علمی،   تحقیقات  احیای  همچننی  جدید،  احکام 
خصوصی را تضمنی می کنند و بخش زندان ها و کانون های اصالح و تربیت را تحت نظارت مستقیم قضایی قرار می دهند و حفاظت از مریاث 

ملی را تضمنی و هرگونه تعدی به ٓان و تجارت ٓاثار فرهنگی و ملی را جرمی قلمداد می کنند که باید مشمول قانون مجازات شود.

افتتاح مرکز خدمات جدید پلیس در القرم 
)ترافیک  خدمات  مرکز  یک  به کار  آغاز  از  عمان  سلطنت  پلیس 
وضعیت مدنی، گذرنامه و اقامت( در القرم استان مسقط خرب داد.

از عموم مردم تقاضا می شود به جای اداره راهنمایی و رانندگی به 
مرکز خدمات القرم مراجعه کنند.

عناوين مهم ترين قواننی 
صادر شده توسط سلطان 
هيثم همزمان با سالگرد 

سلطنت  ایشان
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محاکمه فردی به دلیل کودک آزاری

دادگاه تجدیدنظر )بخش جنایی( در استان شمال شرقی فردی را به 
دلیل کودک آزاری دخرت بچه ای، به پنج سال زندان و جریمه

 5.000 ریال عمان محکوم کرد.
دادگاه تجدید نظر همچننی این مرد را از شغل فروش مواد غذایی 

محروم کرد.  

چهار نفر به دلیل قاچاق مواد مخدر و ورود 
غریقانونی به عمان بازداشت شدند.  

پلیس گارد ساحلی ظفار، چهار نفر را که قصد قاچاق هفده بسته ماده 
مخدر »قات« به عمان  را داشتند ، بازداشت کرد.  

پلیس گارد ساحلی استان الشرقیه جنوبی نیز دو نفر را که با استفاده 
،بازداشت کرد. داشتند  را  عمان  به  غریقانونی  ورود  قصد  قایق،  از 

اقدامات قانونی علیه این افراد در حال انجام است . 
پلیس عمان از مردم کشور خواست تا برای مبارزه با قاچاقچیان مواد 
دولت   با  شوند،  می  وارد کشور  غریقانونی  بطور  آنهایی که  و  مخدر 
همکاری کرده و آنهایی که مجوز اقامتی معترب ندارند را استخدام نکنند.  

دستگریی فردی که به دليل اختالف شخصی ،ماشينی را به آتش کشيد!
فرماندهی پلیس استان الباطنة شمایل، فردی را که از عمد و به دليل اختالف شخصی با مالک وسيله نقليه ماشنی وی را به آتش کشيده بود 

را دستگير کرد. متهم به جرم خود اعرتاف کرده و مراحل قانونی علیه وی در حال اتمام است.

بیش از هفت هزار بسته ماده مخدر قات در عمان 
کشف شد  

اداره مبارزه با مواد مخدر پلیس استان ظفار اعالم کرد که 7090 بسته 
مواد مخدر قات را از یک قاچاقچی مواد مخدر کشف کرده است.  

هرگونه  تا  خواست  کشور  مقیم های  و  شهروندان  از  عمان  پلیس 
اطالعاتی که درباره قاچاقچیان و فروشندگان مواد مخدر دارند را با 

پلیس کشور در میان بگذارند. 
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آیا میدانید هک:

ماده 5 - هر شخص ایرانی یا غریایرانی که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرائم 
زیر- مذکور در ماده به تفصیل - یا جرائم مقرر در قواننی خاص گردد، طبق قواننی جمهوری اسالمی 
ایران محاکمه و مجازات می شود و هرگاه رسیدگی به این جرائم در خارج از ایران به صدور حکم 
میزان محکومیت  تعزیری،  تعینی مجازاتهای  در  ایران  دادگاه  منتهی شود،  آن  اجرای  و  محکومیت 

اجراء شده را محاسبه می کند.

ماده 7- عالوه بر موارد مذکور در مفاد فوق، هریک از اتباع ایران در خارج از کشور مرتکب جرمی 
ایران  اسالمی  جمهوری  قواننی  طبق  اعاده گردد،  ایران  به  یا  و  یافت  ایران  در  صورتی که  در  شود، 

محاکمه و مجازات می شود.

ماده 8- هرگاه شخص غریایرانی در خارج از ایران علیه شخصی ایرانی یا علیه کشور ایران مرتکب 
جرمی به جز جرائم مذکور، در مفاد ،قبل شود و در ایران یافت و یا به ایران اعاده گردد، طبق قواننی 

جزائی جمهوری اسالمی ایران به جرم او رسیدگی می شود.

 قانون مجازات اسالمی مصوب 1392 در مورد 
مرتکب  از کشور  خارج  در  ایرانی که  مجازات 
جرم تعریف شده در قانون مذکور شوند در مواد 
ایرانی یا  5 و 7 و 8 مقرر داشته که هر شخص 
غریایرانی که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران 
مرتکب یکی از جرائم زیر- مذکور در ماده به 
تفصیل - یا جرائم مقرر در قواننی خاص گردد 
طبق قواننی جمهوری اسالمی ایران محاکمه و 
مجازات می شود و هرگاه رسیدگی به این جرائم 
در خارج از ایران به صدور حکم محکومیت و 
اجرای آن منتهی شود، دادگاه ایران در تعینی 

اجراء  محکومیت  میزان  تعزیری،  مجازاتهای 
موارد  بر  عالوه  نیز  و  می کند  محاسبه  را  شده 
در  ایران  اتباع  از  فوق هریک  مواد  در  مذکور 
خارج از کشور مرتکب جرمی شود، در صورتی 
اعاده گردد  ایران  به  یا  و  یافت  ایران  در  که 
محاکمه  ایران  اسالمی  جمهوری  قواننی  طبق 

و مجازات می شود 

داشنت  با  می کنند  تصور  اشخاصی که  توجه  )قابل 
پاسپورت دوم ، غری ایرانی محسوب می شوند و هرفعل 

مجرمانه ای بدون رسیدگی قانونی خواهد بود.(

 قانون مجازات اسالمی مصوب 1392مقرر میدارد :



ایران قوانین جمهوری اسالمی 
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آینی نامه اعطای تابعیت ایران به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی
آینی نامه اعطای تابعیت ایران به فرزندان حاصل از ازدواج زنان 

ایرانی با مردان خارجی
مصوبه شماره24957/ت57624هـ مورخ 13/3/1399 هیأت وزیران

وزارت کشور ـ وزارت اطالعات
وزارت امور خارجه

معاونت حقوقی رییس جمهور
هیأت وزیران در جلسه 1399/2/31 به پیشنهاد شماره 15519 مورخ 
1399/2/21 معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد 
آینی نامه  ایران،  اسالمی  جمهوری  اساسی  قانون  هشتم  و  سی  و 
اعطای تابعیت ایران به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با 

مردان خارجی را به شرح زیر تصویب کرد:
این آینی نامه اصطالحات زیر در معانی مشروح مربوط  ماده1ـ در 

به کار می روند:
فرزندان  تابعیت  تکلیف  تعینی  قانون  اصالح  قانون  قانون:  1ـ 
حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی ـ مصوب 1398ـ .

باشد  معترب  ایران  قواننی  مطابق  ازدواجی که  شرعی:  ازدواج  2ـ 
اعم از اینکه ثبت شده یا نشده باشد.

3ـ پروانه اقامت: سندی که بر اساس قانون راجع به ورود و اقامت 
یا  آن  بعدی  اصالحات  و  1310ـ  مصوب  ـ  ایران  در  خارجه  اتباع 
مقررات ورود و اقامت اتباع خارجی در مناطق آزاد تجاریـ  صنعتی 

جمهوری اسالمی ایران، صادر شده یا می شود.
4ـ متقاضی: اشخاص زیر متقاضی تلقی می شوند:

با مرد غریایرانی ازدواج کرده و در نتیجه  ایرانی که  ـ هر زن  فلا 
این ازدواج، دارای فرزند زیر )18( سال باشد.
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ب ـ هر فردی که از مادر ایرانی و پدر غریایرانی متولد شده و بیش 
از )18( سال تمام داشته باشد.

و  قواننی  مطابق  فرزند،  والدت  از  پیش  زنی که  ایرانی:  زن  ـ   5
خارجی  مرد  با  و  باشد  ایرانی  تابعیت  دارای  ایران،  مقررات 

ازدواج کرده باشد.
6 ـ مرجع امنیتی: هر دو نهاد امنیتی مندرج در قانون. )اصالحی 

)1/5/1399
ماده2ـ مالک ایرانی بودن مادر، اسناد سجلی او است.

فرزند  خارجی  پدر  با  ایرانی  مادر  شرعی  ازدواج  مالک  ماده3ـ 
مشمول این قانون، عقدنامه رسمی یا هر سند معترب قانونی مبنی 
بر وقوع نکاح یا صدور رأی قضایی )داخلی یا خارجی( مبنی بر 

وجود رابطه زوجیت او است.
تاریخ الزم االجرا شدن  از  ازدواج هایی که  تبصره1ـ احراز وقوع 
صورت  رسمی  روزنامه  در  آینی  نامه  این  انتشار  زمان  تا  قانون 
مرجع  قطعی  حکم  یا  رسمی  عقدنامه  ارایه  به  موکول  گرفته، 

قضایی مبنی بر احراز وقوع نکاح شرعی است.

در مورد ازدواج هایی که پس از انتشار این آینی  نامه واقع می شوند، 
این  از  متولد  فرزندان  تابعیت  تأیید  مالک  ثبت شده  ازدواج  تنها 

ازدواج ها خواهد بود.
تبصره2ـ صدور و اجرای حکم قطعی طالق یا فسخ نکاح، مانع از 
رسیدگی به درخواست اعالم تابعیت ایرانی برای فرزندان حاصل 

از ازدواج منتهی به حکم طالق نیست.

ماده4ـ فوت مادر، پدر یا فرزند و حجر این افراد، با رعایت تبصره 
ماده )11( این آینی  نامه، مانع از درخواست اعالم تابعیت ایرانی 
برای فرزند نیست. در صورت فوت یا حجر مادر و نرسیدن فرزند 
از  فرزند پس  اقامت  به هجده سالگی، دادستان شهرستان محل 
مورد  درخواست  ادله،  و  مستندات  و گردآوری  تحقیقات  انجام 

نظر را به استانداری ارایه می کند.
تبصره1ـ در صورت فوت یا حجر مادر یا حجر فرزند و وجود قیم 
منصوب یا قیم اتفاقی یا امنی موقت موضوع ماده )1187( قانون 
مدنی، حسب مورد، افراد مذکور درخواست و دالیل و مدارک را 

ارایه می کنند.
به  رسیدگی  از  مانع  از کشور،  خارج  در  فرزند  اقامت  تبصره2ـ 

درخواست مربوط به وی نمی  شود.

ماده5 ـ تعلق فرزند مشمول این قانون به مادر ایرانی، به موجب 
و  بهداشتی  مراکز  از  هریک  یا گواهی  بیمارستان  معترب  گواهی 
درمانی ایرانی که فرزند در آن جا متولد شده و در صورت نبودن 
به  از کشور،  خارج  در  طفل  تولد  یا  ها  این گواهی  از  هریک 
موجب رأی مرجع قضایی )داخلی یا خارجی(، احراز می  شود.

از  خارج  در  فرزندانی که  ایرانی  تابعیت  تأیید  ـ  تبصره 
تقدیم  زمان  تا  یا  اند  شده  متولد  ایرانی  مادر  از  ایران 
اقامت  ایران  در  آینی نامه  این  موضوع  درخواست 
درخواست  تقدیم  زمان  در  یا  نداشته اند  قانونی 
اساس گواهی  بر  نباشند،  ایران  مقیم  قانونًا 
آنها مطابق  ثبت رسمی ازدواج پدر و مادر 
مقررات کشور محل تنظیم سند و رعایت 
شخصیه  احوال  مقررات  و  قواننی 

ایرانیان، صورت می  پذیرد.

پروانه  صدور   - ماده6 
پدر غریایرانی  برای  اقامت 
فرد مشمول قانون در صورت 
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ایرانی  تابعیت  اعالم  و  تأیید  به  مشروط  امنیتی،  مشکل  نداشنت 
براساس  ایران،  در  اقامت  برای  وی  درخواست کتبی  و  فرزند 

قواننی و مقررات مربوط صورت می گرید.
این قانون اجازه  به موجب  ـ در صورتی که پدر غریایرانی  تبصره 
ایرانی به واسطه صدور حکم  از زن  از آن  اقامت ،اخذ کند و پس 
طالق یا فسخ نکاح یا هر طریقی که موجب مفارقت می شود، جدا 

شود، اقامتی که بدین جهت تحصیل کرده، لغو می شود.
ماده7ـ در صورت اعالم صریح وجود مشکل امنیتی توسط مرجع 
یا  مربوط  استانداری  به  موافقت  عدم  سه ماه،  ظرف  امنیتی 
از  خارج  در  ایران  اسالمی  جمهوری  و کنسویل  سیاسی  نمایندگی  
کشور اعالم می شود. پس از ابالغ عدم موافقت توسط استانداری 
از  به متقاضی، وی حق دارد ظرف یک سال  نمایندگی مذکور  یا 
تاریخ ابالغ نسبت به اعالم نظر مرجع امنیتی اعرتاض کند. مرجع 
و  رسیدگی  موضوع  به  دوباره  اعرتاض،  دریافت  از  پس  امنیتی 

حداکثر ظرف سه ماه اظهارنظر می کند.
یک  تا  می تواند  متقاضی  امنیتی  غری  موضوعات  در  ـ  ماده8 
را  خود  تجدیدنظر  درخواست  نهایی،  پاسخ  وصول  از  پس  سال 
اسالمی  جمهوری  و کنسویل  سیاسی  نمایندگی  یا  استانداری  به 
براساس  تجدیدنظرخواهی  ارائه کند.  از کشور  خارج  در  ایران 
وزارت کشور مطرح می شود.  تابعیت  در کمیسیون  نوبت وصول، 
کمیسیون یادشده موظف است طبق مقررات، حداکثر ظرف شش 
ماه درخواست را بررسی و تصمیم نهایی خود را به معرتض ابالغ 

کند. )اصالحی 1/5/1399و 19/6/1399(
است  موظف  متقاضی  تابعیت،  اعالم  روند  شروع  برای  ماده9ـ 
ارائه  و  با اطالعات کامل  را  الکرتونیکی خود  یا  درخواست کتبی 
فرزند  ایرانی  مادر  اقامت  یا  تولد  محل  استانداری  به  مستندات 
نشانی  شغل،  خانوادگی،  نام  نام،  تقاضانامه  این  در  ارائه کند. 
محل سکونت و محل کار، مشخصات و مدارک تابعیت پدر فرزند 
مشخصات سجلی مادر فرزند و اطالعات قابل ذکر هویتی فرزند 

بیان می شود.
محل  یا  باشد  مجهول المکان  فرزند،  پدر  درصورتی که  تبصره1ـ 
خود  پدر  با  فرزند  یا  باشد  نداشته  ایران  در  مشخصی  سکونت 
زندگی نکند، مادر آخرین محل اقامت پدر فرزند در ایران یا محل 

آخرین سکونت مشرتک خود با او را به مرجع مربوط، اعالم 
می کند.

رسیدن  از  پیش  شمسی که  سال  هجده  از  باالتر  فرزندان  تبصره2ـ 
یا پس  ندارند  ایرانی  تابعیت  این سن، سابقه درخواست اعالم  به 
حق  اند،  رسیده  مذکور  سن  به  مادر،  درخواست  یافنت  جریان  از 

یا پیگریی کنند. در صورت جریان  ارائه  دارند درخواست خود را 
پیگریی  ادامه  یادشده،  مادر فرزندان  به درخواست  پرونده  یافنت 
به  افراد  این  سن  تعینی  پذیرد.  می  صورت  فرزند  خود  طریق  از 
مراجع  این  و  است  رسیدگی  صالح  مرجع  یا  استانداری  عهده 
قانونی  پزشکی  اخذنظر  قبیل  از  الزم،  تحقیق  هرگونه  می توانند 

را انجام دهند.
ماده10ـ استانداری محل تولد یا اقامت زن ایرانی، مدارک هویتی 
استعالمات  انجام  و  مدارک  اصالت  تعینی  و  بررسی  جهت  را 

مربوط، دریافت می کند.
در  است  موظف  مربوط  استان  احوال  ثبت  کل  اداره  تبصره1ـ 
ثبت احوال محل  اداره  صورت عدم احراز اصالت مدارک توسط 
تولد زن ایرانی، مراتب را با ذکر دالیل و نواقص پرونده از طریق 
استانداری به اطالع متقاضی برساند. متقاضی که درخواست وی 
تکمیل  به  نسبت  می تواند  باشد،  شده  رد  اولیه  بررسی  مرحله  در 
را  پرونده  بررسی  دوباره  نواقص،  رفع  از  پس  و  اقدام  پرونده 

درخواست کند.
به  نسبت  احوال  ثبت  اداره  اعالم  به  اعرتاض  درصورت  تبصره2ـ 
می تواند  متقاضی  متقاضی،  سوی  از  شده  نهایی   و  پرونده کامل 

ظرف یک سال اعرتاض خود را به استانداری مربوط تسلیم کند.
تعلق  و  غریایرانی  مرد  با  وی  ازدواج  مادر،  بودن  ایرانی  ماده11ـ 
تابعیت  اعالم  برای  ازدواج مذکور  از  آن  مادر و حصول  به  فرزند 
دالیل  و  اسناد  ارائه  و  است  ضروری  استانداری،  توسط  فرزند 
مربوط به این موارد به عهده متقاضی و احراز اصالت این موارد 
به عهده  استانداری های سراسر کشور است. در مورد اسناد سجلی 

نظر اداره ثبت احوال مالک است.
تبصرهـ  در صورت فوت مادر، پدر یا فرزند در زمان ارائه درخواست 
به  موکول  استانداری،  در  پرونده  به  رسیدگی  ادامه  آن،  از  پس  یا 
از  پس  است.  قضایی  مرجع  در  مادر،  و  پدر  با  فرزند  نسب  احراز 
ارائه حکم قطعی مرجع قضایی، مرجع رسیدگی کننده بر اساس 

مقررات به رسیدگی خود ادامه می دهد.
است  موظف  فوق،  موارد  صحت  تأیید  از  پس  استانداری  ماده12ـ 
استعالم کند.  امنیتی  مرجع  از  را  امنیتی  مشکل  فقدان  یا  وجود 
مرجع امنیتی باید حداکثر ظرف سه ماه نظر خود را جهت اعالم 

تابعیت ایرانی صریحًا به استانداری اعالم کند.
مرجع  در  امنیتی  مشکل  وجود  اعالم  و  احراز  بررسی،  ـ  تبصره 
اطالعاتی  و  امنیتی  فنی،  مستندات  و  دالیل  اساس  بر  امنیتی، 

قطعی و موجود در رابطه با متقاضی صورت می گرید.
ماده13ـ عدم ارسال پاسخ روشن ظرف سه ماه توسط مرجع امنیتی 
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و  این صورت  در  و  تلقی می شود  امنیتی  منزله فقدان مشکل  به 
احوال  ثبت  اداره  امنیتی،  مشکل  فقدان  رسمی  اعالم  فرض  در 
شناسنامه  و  ملی  صدور کارت  به  موظف  ایرانی  مادر  تولد  محل 
اعالم صریح وجود مشکل  نظر است. در صورت  برای فرد مورد 
استانداری  توسط  درخواست  رد  مذکور،  مراجع  سوی  از  امنیتی 
از تاریخ  به متقاضی ابالغ می شود. این تصمیم ظرف یک سال 
قابل  کشور  وزارت  تابعیت  کمیسیون  در  متقاضی  به  آن  ابالغ 
شش  ظرف  است  موظف  این کمیسیون  است.  تجدیدنظرخواهی 
نتیجه  و  نهایی  گریی  تصمیم   درخواست،  این  خصوص  در  ماه 
ابالغ کند. )اصالحی  به متقاضی  امنیتی  اساس نظر مرجع  بر  را 

1/5/1399و 19/6/1399(
برای  تابعیت  اعالم  درخواست  با  موافقت  صورت  در  ماده14ـ 
اقامت  پروانه  صدور  جهت  نتیجه،  ایرانی،  مادر  از  متولد  فرزند 
پدر توسط استانداری به اطالع نریوی انتظامی محل اقامت مادر 
ایرانی می رسد. صدور پروانه اقامت مذکور موکول به درخواست 

کتبی پدر است.
اعالم  درخواست  ارائه  جهت  از کشور  خارج  متقاضی  ماده15ـ 
تابعیت و تشکیل پرونده به نمایندگی  سیاسی و کنسویل جمهوری 
اسالمی ایران در کشور محل سکونت مادر ایرانی مراجعه می کند. 
مادر  به  مربوط  اسناد  جمله  از  ارائه شده  مدارک  اصالت  احراز 
به  مادر،  به  فرزند  تعلق  و  غریایرانی  مرد  با  وی  ازدواج  ایرانی، 

عهده  نمایندگی مذکور  است.
ایران  اسالمی  جمهوری  و کنسویل  سیاسی  نمایندگی  ماده16ـ 
و  با ذکر دالیل  را  مراتب  نقص مدارک،  در صورت  است  موظف 
نواقص پرونده به اطالع متقاضی برساند. متقاضی که درخواست 
به  نسبت  می تواند  است،  شده  رد  اولیه  بررسی  مرحله  در  وی 
تکمیل پرونده اقدام و پس از رفع نواقص، دوباره بررسی پرونده 
را درخواست کند. در صورت اعرتاض به تصمیم نهایی نمایندگی  
متقاضی می تواند ظرف یک سال مراتب تجدیدنظرخواهی خود 
به کمیسیون  پرونده جهت بررسی  تا  نمایندگی منعکس کند  به  را 
تابعیت وزارت کشور ارسال شود. ترتیب رسیدگی این کمیسیون به 

شرح مواد )8( و )13( این آینی  نامه است.
و کنسویل  سیاسی  نمایندگی  مدارک،  تأیید  صورت  در  ماده17ـ 
برای  را  متقاضی  پرونده  است  موظف  ایران  اسالمی  جمهوری 
دریافت مجوز صدور شناسنامه و کارت ملی به وزارت امور خارجه 

و سازمان ثبت احوال کشور ارسال کند.
پرونده  ارسال  از  پس  است  موظف  خارجه  امور  وزارت  ماده18ـ 
ایران  اسالمی  جمهوری  کنسویل  و  سیاسی  نمایندگی  توسط 

مورد  فرد  درباره  امنیتی  مشکل  وجود  عدم  یا  وجود  درخصوص 
نظر از وزارت اطالعات و سازمان اطالعات سپاه پاسداران انقالب 
ماده  در  مقرر  ترتیبات  این دو مرجع طبق  استعالم کند.  اسالمی 

)7( این آینی نامه بررسی و صریحًا اعالم نظر می کنند.

ماده19ـ پس از تکمیل پرونده و احراز فقدان مشکل امنیتی، وزارت 
جمهوری  و کنسویل  سیاسی  نمایندگی  به  را  مراتب  امورخارجه 
اسالمی ایران در کشور محل اقامت مادر ایرانی اعالم می کند تا 
نسبت به صدور شناسنامه و کارت ملی برای متقاضی، اقدام شود.

ایران  در  اقامت  به  تمایل  غریایرانی  پدر  صورتی که  در  ماده20ـ 
و کنسویل  سیاسی  نمایندگی  به  مراجعه  با  می تواند  باشد،  داشته 
جمهوری اسالمی ایران در کشور محل اقامت مادر ایرانی، صدور 
در  غریایرانی  پدر  درخواست کند.  خود  برای  را  ایرانی  روادید 
صورت ورود به کشور، می تواند از طریق نریوی انتظامی جمهوری 

اسالمی ایران، صدور سند اقامت برای خود را درخواست کند.

ماده21ـ فرزندان موضوع قانون و این آینی  نامه، پس از طی روند 
مقرر در آینی نامه و از زمان تأیید تابعیت ایرانی آنان، از حقوق و 

تکالیف اتباع ایران برخوردار هستند.

این  شدن  الزم االجرا  تاریخ  از  قبل  درخواست هایی که  ماده22ـ 
آینی نامه برای اعالم تابعیت فرزندان موضوع قانون ارائه شده اند، 
پس از رفع نقص احتمایل و انطباق با شرایط این آینی  نامه، مورد 

رسیدگی قرار می گریند.

یا  شخص  غریقانونی  رفتار  یا  تقلب  احراز  صورت  در  ماده23ـ 
مزایای  از  استفاده  به منظور  و مستندات  ارایه دالیل  در  اشخاص 
به  دادن  پایان  یا  توقف  ضمن  مورد،  حسب  استانداری  قانون، 
اشخاص  علیه  مربوط،  قانونی  احکام  اساس  بر  خود،  رسیدگی 
مذکور طرح دعوا می کند. در این صورت، مرجع قضایی صالح 
مرتکبان  یا  مرتکب  رفتار  بر  حاکم  قواننی  براساس  مورد  حسب 
آنها را مجازات می کند. در صورتی که اعالم تابعیت فرزند ناشی 
دالیل  یا  اسناد  اساس  بر  ایرانی  غری  مرد  با  ایرانی  زن  ازدواج  از 
خالف واقع یا نامعترب صورت گرفته باشد، تابعیت اعالمی و اسناد 
صادرشده بر اساس آن، با تصمیم استانداری مربوط، ملغی اعالم 
تأثری  بی  صورت  در  شود.  می  ابالغ  مرتبط  اشخاص  به  مراتب  و 
تا  درخواست  به  رسیدگی  تابعیت،  اعالم  در  مذکور  رفتار  بودن 
اتخاذ تصمیم نهایی در استانداری براساس مقررات این آینی نامه 

ادامه می یابد.

ماده24ـ این آینی  نامه از زمان تصویب الزم  االجرا است.
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هشدار اقنونی

هشدار قانونی

)اریان(

با تحقیق و  از تصمیم به مهاجرت به خارج از کشور حتما  1- قبل 
بررسی دقیق از مزایا و معایب آن مطلع شوید.

با  را  خود  نظر  مورد  ، کشور  مهاجرت  از  قبل  میگردد  توصیه   -2
دقت و با مشورت کامل انتخاب کنید.

3- خانم های ایرانی قبل از ازدواج با اشخاص خارجی برای فقط 
اخذ اقامت ، از عواقب این اقدام هم مطلع شوند.

از مقررات قانونی کشور هر دو   ، با هر شخص  از ازدواج  4- قبل 
گاه شوید و بر این مبنا شروط مهریه را تعینی کنید. طرف ازدواج آ

اداره مهاجرت هر کشور   ، اقامت  اعطای  اینکه مرجع  به  5- نظر 
است نه شرکتهای سازنده امالک فلذا قبل از توجه به تبلیغات های 
از  با استعالم  از مقررات قانونی مورد  این زمینه ، حتما  متعدد در 

مرجع قانونی اقدام نمایید.

6- نظر به اینکه اشخاصی با تبلیغات فریبنده در شبکه های اجتماعی  
سعی بر اخذ سرمایه شما به هر عنوان دارند فلذا بهرت است قبل از 

اعتماد به ظاهر امر به درستی در مورد آنها تحقیق نمایید.

7- قبل از هرگونه تجارت با اشخاص حقیقی و حقوقی ، به طریق 
مقتضی از اعتبار آنها اطمینان حاصل کنید . 

سیم کارت  قبول  یا  و  اشخاص  به  خود  سیم کارت  تحویل  از   -8
دیگران به هر دلیل خودداری کنید. در هر مورد از این حالت ها 

مسئولیت قانونی به عهده شماست.

9- از ارائه امور تجاری و قانونی خود به اشخاصی که مورد اعتماد 
و یا مورد شناخت نیستند خودداری نمایید.

10- امور قانونی در کشورهای خارجی فقط توسط وکالی قانونی 
بایستی صورت بگرید فلذا از وکالت به اشخاص غری وکیل با ادعای 

وکالت خودداری نمایید.

از  باشید که  داشته  توجه   ، این کشورها  به  مسافرت  هنگام  در   -11
همراه آوردن داروهایی نظری استامینوفن کدینی ، دیازپام و امثالهم 

قبل از هر گونه اقدام به هشدارهای قانونی توجه نمائید!
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هشدار قانونی

که قانونا" ممنوع و دارای مجازات شدیدی هستند خودداری کنید  
حتما دقت کنید که حتی همراه داشنت نسخه پزشک هم تاثریی در 
مجوز  اخد  صورت  در  خاص  داروهای  از  بعضی  ندارد.  مورد  این 
رعایت  با  فقط  هم  آن  و  تهران  در  این کشورها  سفارت  از  قانونی 

شرایط خاص ممکن است.

12- وراث اشخاصی که دارای اموال غری منقول در خارج از ایران 
داده  وراثت  انحصار  ایران  در  بایستی  اند  نموده  فوت  و  هستند 
های کشورهای  سفارتخانه  تایید  با  را  آن  رسمی  عربی  ترجمه  و 

خارجی در ایران جهت امورات بعدی ارائه نمایند.

13- برای ازدواج دخرت ایرانی در کشورهای موضوع وکالت رضایت 
نامه رسمی و قانونی همراه با تایید ویل قانونی دخرت ضرورت دارد. 
شخص  هر  به  وکالت  اعطای  قالب  در  تواند  می  نامه  رضایت  این 

حتی طرفنی ازدواج باشد.

14- قبل از انجام هر گونه اقدام تجاری و بخصوص انعقاد قرارداد های 
تجاری با اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی ، حتما از اعتبار آنها 
اطمینان حاصل نموده و نیز این اقدام حتما در قالب قراردادهای 
انجام تجارت به سبک سنتی قدیمی خودداری  از  باشد و  قانونی 

کنید.

15- چنانچه شما ساکن و یا شاغل در ایران هستید و به هر دلیلی  
هر گونه اموایل از شما به اسم شخص حقیقی و یا حقوقی دیگری 
در خارج از کشور موجود است ،حتما از خدمات وکیل قانونی برای 
نظارت بر اعمال نماینده خود استفاده کنید تا از احتمال خلل و یا 

نقص و یا نابودی سرمایه خود جلوگریی کنید. 

16- مراقب باشید تا با اسم شما عملیات پولشویی انجام نشود.
 ) بعضی از افراد که به صورت غری مجاز به کار صرافی مشغول هستند 
یا توافق مایل با شخصی ، اقدام به  با استفاده از روابط دوستی و 
افتتاح حساب برای او در کشورهای مختلف می کنند و عملیات غری 
این  انجام می دهند که  به اسم صاحب حساب  را  انتقال پول  مجاز 

عمل در قانون جرم تلقی و دارای مجازات است (.

17- امور قانونی خود را به اشخاص غری وکیل ) مگر اینکه صد در 
صد نسبت به آنها شناخت داشته باشید ( واگذارنکنید.

متعاقب  و  شود  می  ثبت  شخصی  اسم  به  شرکتی  وقتی که   -18
آن حساب بانکی به اسم همان شخص بعنوان مدیر شرکت افتتاح می 
شود به معنی این است که قانونا آن شخص مالک شرکت است نه 
و  مستند  مدارک  اینکه  مگر  نیست  قانونی  آن  خالف  ادعای  و  شما 

کامل داشته باشید.) بعضی از اشخاص حقیقی و حقوقی به دالیل 
مختلف نمی خواهند   و یا نمی توانند شرکتی به اسم خودشان ثبت 

شود اقدام به این کار می کنند (.

19-بنا بر اصل قانونی ، جهل به قانون رافع مسئولیت شما نمی باشد 
فلذا در تعامالت خود حتما از قواننی مربوطه آگاه شوید.

20- نظر به مشکالت عدیده در روابط خانوادگی که منتهی به پرونده های 
مشاوره  از   ، طالق  به  اقدام  از  قبل  شود  می  توصیه  اند  شده  طالق 

روانشناسان خانواده در خصوص مورد اطالع پیدا کنید و 
حتی االمکان در صدد رفع مشکل باشید.

به  اشتغال   ، را دارد  اشتغال در خارج  ایران که قصد  تبعه  برای   -21
بعضی از شغل ها به موجب قانون مجازات اسالمی ممنوع می باشد 

فلذا قبل از اشتغال به این شغل ها خوب بررسی کنید.

خارج  در کشورهای  شما  علیه  هایی که  پرونده  در  دفاع  عدم   -22
تشکیل شده به علت عدم امکان سفر ، موجب قانونی ندارد و شایسته 
است در این مورد از وکالی رسمی با اعطای وکالت از داخل ایران 

به آنها ، اقدام کنید.

23- نظر به اینکه بعضا پیش آمده که اشخاصی با ادعای  ثبت شرکت 
و اخذ اقامت ، با دریافت وجه نسبت به ارائه ویزاهای تقلبی و جعلی 
_ بصورت فتو شاپ – اقدام می کنند لذا شایسته است در این موارد از 

مرجع قانونی اداره گذرنامه استعالم الزم را بنمایید.

24- در مواردی که برای انجام کاری به اشخاص غری وکیل وکالتی 
می دهید که مورد آن تمام می شود ، بهرت است در همان مرجع

 ) کاتب عدل ( نسبت به کنسل کردن آن اقدام نمایید.

25- نظر به اینکه مشاهده می شود عده ای با ظاهری فریبنده و حتی 
با  رابطه،  و  نفوذ  ادعای  و  ترفند دوستانه  با  و  به صورت خانوادگی 
شناسایی افراد متمول ، سعی در ایجاد رابطه دوستی با آنها را دارند 
تا از این طریق اموال آنها را با کالهربداری تصاحب کنند لذا مراقب 
این اشخاص باشید و از آنها برای انجام هیچگونه کاری در امارات 

کمک نگریید.

26- اشخاصی که با متهمنی بنی المللی تحت تعقیب دارای مراودات 
مایل و تجاری هستند ، بایستی قانونا مسئولیت قانونی این ارتباط را 
متقبل شوند. این اشخاص با عناوین قانونی مجرمانه مانند معاون در 

جرم ممکن است تحت تعقیب قرار بگریند.
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اخبار اقنونی

مصالحه پرونده قتل  پس از 18 سال
پرونده  تاکستان درخصوص مصالحه  انقالب شهرستان  و  دادستان عمومی 

قتل در تاکستان پس از 18 سال توضیحاتی را ارائه کرد.
مورد  پرونده  توضیح  در  تاکستان  شهرستان  انقالب  و  عمومی  دادستان   
سازش گفت: سال 81 در پی بحث و درگریی میان مستأجر و موجر متاسفانه 
و  وی  مستأجر  خانمی که  توسط  بود  ساله   62 حدود  فردی  صاحبخانه که 
وسیله  ،به  بر شریان های حیاتی گردن  فشار  از طریق  بوده،  ساله   20 تقریبا 

کابل به قتل رسید.
مراجع  به  را  خود  قاتل  قتل،  وقوع  از  پس  افزود:  ادامه  در  رجبی  حسنی 
انتظامی معرفی و پس از بررسی های قضایی صحت اقدام وی محرز گردید 

و حکم به قصاص صادر شد، که در دست اقدام بوده است.
این مقام قضایی تصریح کرد:طی این سال ها اقداماتی جهت اخذ رضایت 
از اولیای دم مقتول صورت گرفت که نتیجه بخش نبود، اما درسال جاری با 
ورود دادستانی شهرستان ضمن برگزاری 2 جلسه، رضایت اولیای دم کسب و 

قاتل که دارای فرزند دخرت نیز است به آغوش خانواده بازگشت
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اخبار کوتاه         

رهایی قاتل از پای چوبه ی دار 
سنندج  شهرستان  تربیت  و  اصالح  اختالف کانون  حل  شوراهاي  روزي  شبانه  تالش  با 

پرونده پسر جواني كه پدر خود را به قتل رسانده بود منجر به رضايت گرديد
کل  رئیس  قضائی  کردستان،معاون  استان  کل  دادگسرتی  عمومی  روابط  گزارش  به 
ماه  شهريور  در  نمود:  بيان  اختالف  حل  شوراهای  امور  در  استان کردستان  دادگسرتی 
سال 1396 در شهرستان سنندج در پي يك نزاع خانوادگي پسر ، پدر خود را به قتل رساند 
آماده  و  نهایتا در سال 1397 حكم قصاص نفس، صادر  از طی مراحل دادرسی  که پس 
اجراي حكم مي گردد و نهايتا پرونده  به شعبه ويژه كانون اصالح و تربيت شوراهای حل 
اختالف شهرستان سنندج جهت اخذ رضایت از خانواده اولیای دم ارجاع مي گردد.وی 
افزود : با تالش اعضای شعبه و برگزاری جلسات متعدد با خانواده اولیای دم نهایتا در 

تاریخ 22/ 08/ 1399 اولياي دم مقتول حاضر به رضایت و گذشت شدند.

دو پزشک  به ویزیت رایگان 
بیماران محکوم شدند

رایگان  به ویزیت  دو پزشک خوزستانی 
بیماران محکوم شدند.

محیط  حفاظت  اداره  شکایت  پی  در 
به  متخلف  پزشک  دو  از  زیست کارون 
بیمارستانی  پسماندهای  انباشت  دلیل 
سالمت  تهدید  و  عمومی  معابر  در 
شهروندان  قاضی دادگاه های عمومی و 
انقالب اسالمی اهواز، این دو  پزشک را 
به ارائه خدمات عمومی و ویزیت رایگان 
امداد  پوشش کمیته  تحت  محرومنی  به 
و بهزیستی به مدت 2 سال )تا 400 نفر( 

محکوم کرد.

نیکوکار تهرانی بدهی 20 زندانی 
نیازمند را پرداخت کرد

تربیت  و  اصالح  سالمت،  معاون 
زندان های استان تهران اعالم کرد: یکی 
 365 پرداخت  با  تهرانی،  نیکوکاران  از 
میلیون تومان، بدهی بیست نفر زندانی 
آزادی  زمینه  پرداخت کرده،  را  نیازمند 

آنان فراهم شد.

بازداشت یکی از بزرگ ترین 
وارد کننده های نهاده های دامی 

درمازندران 
فردی که با تخصیص ارز دولتی مبادرت 
به واردات نهاده های دامی و فروش آزاد 
و غریدولتی آن در بازار اقدام می کرد به 
اتهام اخالل در نظام اقتصادی با دستور 

قضایی  دستگری شد. 
میزان  انجام گرفته  طبق کارشناسی های 
ریال  میلیارد   130 از  بیش  مایل  تخلفات 

برآورد شده است.

سرانجام تلخ دخرت 15 ساله ای 
که طعمه هوس 
مرد 60 ساله شد

این  بود.  دخرتک  گور  پریزن  باغچه 
تلخ ترین  از  یکی  قتل  و  آدم ربایی 
 60 پریمرد  است.   99 سال  پرونده های 
راننده  یک  نقش  در  پیش  ماه   15 ساله 
تاکسی، دخرتک را ربود و در خانه اش 
مورد آزار و اذیت قرار داد. متهم پس از 

قتل دخرت نوجوان او را در باغچه خانه صاحب خانه اش دفن کرد. صاحب خانه ای که 2 
خانه درسبالن  دارد یکی از آن ها را به قاتل  اجاره داده بود. هنوز مشخص نیست قاتل  

کلید خانه اصلی پریزن را از کجا به دست آورده است.
این مرد جانی در روند رسیدگی پرونده هربار محل های متفاوتی از دفن جسد مقتول 
را به تیم جنایی نشان می داد. انتقال این دخرت به زادگاهش در اعرتافات نخست متهم 
ثبت شد. دفن در جاده چالوس هم ادعای دیگر این آدم ربای پری بود. او که قصد گمراه 
کردن تیم جنایی را داشت سرانجام محل دقیق دفن مقتول را در باغچه خانه شماره 16 

نشان داد.

کشف حدود 70 تن کاالهای 
اساسی مردم  درآق قال

و  از کشف  انقالب   و  عمومی  دادستان 
ضبط  نزدیک به 70 تن کاالهای اساسی 

مردم  خرب داد.
این کاالها شامل 25  حسن نجفی گفت: 
تن آرد ، 30 تن برنج  و 14 تن قند و شکر 
نگهداری  شناسه  فاقد  انبار  در  است که 

می شد و با گزارش مسئولنی امر کشف و برای صاحب آن در تعزیرات پرونده تشکیل شد .
وی افزود: ارزش این کاالها ، 850 میلیون تومان برآورد شده است .

دادستان نجفی افزود: کاالهای کشف شده با قیمت مصوب به بازار عرضه می شود.

جهت اطالع از قوانین ایران و امارات به وب سایت www.ghadr.com مراجعه منایید.
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جزئیات تازه از پرونده پولشویی
جلوگریی از خروج حدود دو هزار میلیارد تومان 

پول و شمش طال از کشور / شناسایی و توقیف اموال 
متهمان به ارزش بیش از 39 هزار میلیارد ریال 

دستگاه  موقع  به  اقدامات  با  دادگسرتی گلستان گفت:  رییس کل 
 30 و  پول  تومان  میلیارد  هزار  دو  حدود  خروج  از  استان  قضایی 

کیلوگرم شمش طال از استان گلستان و کشور جلوگریی شد.
پرونده  تحقیقات  ادامه  در  تازه   جزئیات  از  هاشمیان  هادی 
پولشویی در دادسرای مرکز استان خرب داد و گفت: در این پرونده 
9 متهم اصلی و تعدادی افراد دیگر احضار و از آنان درباره امالک 
مستغالت، حساب های بانکی، کد های بورسی و شرکت های تحت 

مدیریت متهمان ردیف اول و دوم تحقیق شد.
مستغالت  و  امالک  پرونده،  این  متهمان  از  تاکنون  افزود:  وی 
خودرو های سنگنی، کد های بورسی و شرکت کارگزاری، حساب های 

بانکی و دو کارخانه در مجموع به ارزش تقریبی بیش از 39 هزار 
میلیارد ریال، شناسایی و توقیف شده است.

افراد  این  پولشویی  شگرد های  از  دیگر  یکی  داد:  ادامه  وی 
ارزش گذاری غریواقعی واحد های تولیدی و فروش آن به موسسات 

مایل بود که از این راه نیز میلیارد ها تومان به جیب می زدند.

کشف مواد مخدردراستان گلستان 
عملیات ظربتی نریوها در اداره کل اطالعات گلستان به سوداگران مرگ در گنبدکاووس

رئیس کل دادگسرتی گلستان گفت : با رصد و پیگریی در اداره کل اطالعات گلستان و با همکاری دستگاه های امنیتی ،انتظامی و قضایی 
شبکه بزرگ قاچاق مواد مخدر در گنبدکاووس منهدم شد .

مواد  250 کیلوگرم  تبهکاری  شبکه  این  از  افزود:  هاشمیان  هادی 
مخدر و 10 دستگاه خودرو لوکس کشف و ضبط شده است .

جریان  در  پرونده  اند که  شده  دستگری  نیز  متهم   5 داد:   ادامه  وی 
دیگر  از  را  پولشویی  .هاشمیان  دارد  قرار  بیشرت  وتحقیق   رسیدگی 
اقدامات تبهکارانه این شبکه  بیان کرد و گفت :متهمان با پولشویی 
دستگاه  بودند که  انداخته  مخاطره  به  را  استان  و  شهرستان  اقتصاد 
متهمان  اموال  شناسایی  و  پرونده  این  به  رسیدگی  حال  در  قضایی 

است .

دستگریی مدعی وکالت گلستان   
فردی که بنا به موقعیت از هر عنوانی برای کالهربداری از مردم 
دادگسرتی  اطالعات  و  حفاظت  دام کارکنان  به  می کرد  استفاده 

گلستان افتاد.
مبنی  اخباری  دریافت  از  پس  دادگسرتی گلستان گفت:  رئیس کل 
بر کالهربداری از  مراجعان با عنوان وکیل موضوع در دستور کار 

حفاظت و اطالعات دادگسرتی قرار گرفت .
هادی هاشمیان افزود: تحقیقات و بررسی ها ، کارکنان حفاظت 
و  پر  رساند که کارنامه  فردی  به  را  استان  دادگسرتی  اطالعات  و 

پیمانی از تخلفات و کارچاق کنی داشت  .
هاشمیان ادامه داد: این فرد  با هر عنوانی که فکر می کرد امکان 

سرکیسه کردن مردم وجود دارد افراد را فریب می داد و پولشان را 
به جیب می زد .

وی گفت: متهم   تا کنون 15 شاکی از داخل و خارج استان دارد 
وکیل  عنوان  با  برخی  از  و  شرخر  عنوان  با  آنان  از  برخی  از  که 

کالهربداری کرده است .
رئیس کل دادگسرتی گلستان گفت: متاسفانه مردم به راحتی اعتماد 
می کنند و همنی امر، کار  را برای سودجویان راحت می کند در حالیکه 
و  حفاظت  به  حضوری  مراجعه  یا   1580 شماره  به  تماس  یک  با 
اطالعات دادگسرتی و کانون وکال و مرکز مشاوران استان می توانند 

از هویت فردی که خود را وکیل معرفی می کند ، مطمئن شوند .



49 www.ghadr.com | Issue 0149

اخبارقانونی

سؤاالت حقوقی خود را به شماره همراه 6848100 0097150        ارسال منایید.جهت اطالع از قوانین ایران و امارات به وب سایت www.ghadr.com مراجعه منایید.
 

اخبار کوتاه        
عملیات ضربتی پلیس قزوین 
و گیالن در دستگریی اراذل 

متواری
از  قزوین  استان  انتظامی  فرمانده 
دستگریی دو شرور فراری که با ضرب 
و شتم شهروندان ضمن اخالل در نظم 
وحشت  و  رعب  ایجاد  باعث  عمومی 
قزوین  شهرستان  مناطق  از  یکی  در 

شده بودند، خرب داد.
اظهار  حاجیان«   »مهدی  سردار 
نزاع  فقره  یک  وقوع  پی  در  داشت 
شهرستان  در  جمعی  دسته  درگریی  و 
قزوین و ضرب و شتم و مجروح کردن 

و  اوباش معروف قزوینی بالفاصله موضوع شناسایی  و  اراذل  از شهروندان توسط دو  نفر   8
دستگریی آنان در دستور کار پلیس امنیت عمومی استان قرار گرفت.

كشف یک تن و 11 کیلو تریاک 
توسط پلیس: 

 فرمانده  نریوی انتظامی از دستگریی 9 
سوداگر مرگ و کشف یک تن و 11 کیلو مواد 
افیونی در درگریی مسلحانه تکاوران پلیس  

با قاچاقچیان مواد افیونی خرب داد.
مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر، با 

اشراف اطالعاتی، اعضای یک باند مسلح و 
سازمان یافته قاچاق مواد مخدر را که قصد 

انتقال 2 محموله بزرگ مواد افیونی به مرکز 
کشور را داشتند، شناسایی کردند.

دستگریی دو نفر به اتهام قاچاق 
موادمخدردرگنبد کاووس  

نفر  دو  دستگریی  از  گنبد کاووس  دادستان 
هنگام حمل موادمخدر در این شهرستان خرب 

داد.
موادمخدر  با  مبارزه  ماموران  خلیلی گفت: 
شهرستان گنبد کاووس ، این دو نفر را  هنگام 
خودرو  در  تریاک که  42 کیلوگرم  جابجایی 
سواری جاسازی شده بود ، شناسایی و دستگری  

کردند.

با پا درمیانی اعضای شورای حل 
اختالف گلستان  ؛ 

آزادی زندانی مهریه یک و نیم 
میلیارد تومانی

جوانی که از دو سال پیش به علت ناتوانی 
با  امروز  بود  زندانی  مهریه  پرداخت  در 
اختالف  حل  شورای  اعضای  پادرمیانی 
از  سابقش  همسر  و گذشت  گرگان  زندان 

زندان آزاد شد .
دستگریی 2 عضو شورای 

شهر بابل
دادستان عمومی و انقالب شهرستان بابل :

در راستای برخورد با مفسدان اقتصادی، پس 
از جمع آوری ادله از حدود 3 ماه قبل توسط 
دادستانی، 2 عضو شورای شهر و یک کارمند 
دریافت  و  مایل  فساد  اتهام  به  شهرداری  
رشوه، توسط ارگان مربوطه  دستگری شدند.

ضمنًا این پرونده متهمان دیگری دارد که در 
حال رسیدگی است.

درگریی مسلحانه 
طایفه ای  مسلحانه  درگریی  عوامل  نفراز   2

بازداشت شدند.     
در پی وقوع  نزاع طایفه ای که دراین راستا 
چند نفر مورد اصابت ساچمه سالح شکاری 

قرار گرفتند.
در  نزاع  این  و دستگریی عامالن  شناسایی 
راستا  قرار گرفت.دراین  پلیس  کار  دستور 
و  میدانی  تحقیقات  با  کالنرتی  مأمورین 
را  تریاندازی  اصلی  2عامل  اطالعاتی  کار 
یک  در  قضایی  هماهنگی  با  و  شناسایی 

عملیات منسجم ،متهمنی دستگری شدند.
در این رابطه 2عدد سالح شکاری غریمجاز 
از  مخدر  مواد  استعمال  مواد  و  فشنگ  و 

عاملنی درگریی کشف وضبط شد .
مقام  به  پرونده  تشکیل  از  پس  نیز  متهمنی 

قضایی معرفی شدند.
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ضرب و شتم تکنسنی اورژانس تهران هنگام 
خدمات رسانی

معاون فنی و عملیاتی اورژانس تهران:
حوایل ساعت 00:45 دقیقه بامداد تصادف دو دستگاه موتورسیکلت 

به مرکز 115 اورژانس تهران گزارش شد. 
مشروبات  تاثری  تحت  موتور که  راکب  ناگهان  رسانی  خدمت  حنی 
الکی بوده است به تکنسنی اورژانس حمله ور می شود. متاسفانه در 
این حادثه کارشناس اورژانس 115 تهران از ناحیه دهان مورد آسیب 

جدی قرار می گرید و دندان او می شکند.

فرار راننده بنز 
پس از تصادف با 
پلیس موتورسوار

جانشنی پلیس 
پیشگریی تهران 

بزرگ:
پیشگریی  پنجم  سرکالنرتی  ضربت  موتورسوار   ، آذرماه  دوم  شامگاه 
تهران بزرگ ،در بلوار، مشغول گشت زنی بود که ناگهان یک دستگاه 
خودروی بنز سفیدرنگ با این پلیس موتورسوار تصادف کرد و پس از 
صحنه  از  موتورسیکلت،  شدن  واژگون  و  انتظامی  مأمور  با  برخورد 

متواری شد.
دقایقی بعد شهروندی در تماس با مرکز فوریتهای پلیسی 110 اعالم کرد 
راننده خودروی بنز مذکور در حال حاضر خودرو را در مکانی مخفی 

کرده و اعالم کرد که تصاویری نیز از خودروی بنز ضبط کرده است.
نمایشگاه  در  مذکور  بنز  خودروی  شد  مشخص  بیشرت  بررسی  از  پس 
خودرو قرار دارد که پس از هماهنگی با مقام محرتم قضائی، خودرو 
جریان  در  نیز  انتظامی  شد.موتورسوار  بازداشت  نیز  راننده  و  توقیف 
این حادثه از نواحی مختلف بدن دچار آسیب جدی شده و هم اکنون 

در بیمارستان بسرتی است و حال عمومی اش خوب است

قتل خواهری به دست برادر 20 ساله اش در کرج 

خرب  اعالم  با  سال گذشته  مرداد   12 شامگاه  از  پرونده  این  به  رسیدگی 
قتل زنی جوان به مأموران کالنرتی شهرستان کرج آغاز شد و مأموران 
بالفاصله به محل جنایت رفتند. آنها با جسد خوننی زن 32 ساله ای در 

خانه روبه رو شدند و کنار جسد چند چاقو پیدا کردند.
به دستور بازپرس کشیک قتل جسد مقتول به پزشکی قانونی منتقل شد 
و گزارش ها نشان داد که این زن با 25 ضربه چاقو به ناحیه گردن و قلب 

و سینه ،جان باخته است.
برادر 20 ساله مقتول که با پلیس تماس گرفته بود ضمن اعرتاف به قتل 
خواهرم  که  بود  سایل  یک  حدود  گفت:  بازجویی ها  در  خواهرش 
به  قبل  مدتی  از  اما  بود  برگشته  پدری   خانه  به  و  قهر کرده  شوهرش  از 
افزاری  نرم  به همنی خاطر مخفیانه  بودم.  او مشکوک شده  رفتارهای 
روی تلفنش نصب کردم و متوجه شدم روابط نامناسبی دارد.روز حادثه 

اعضای خانواده مان برای تفریح به باغی رفتند اما خواهرم همراهشان نرفت. صبح با هم صبحانه  خوردیم اما ساعتی بعد متوجه پیام هایی از 
یک مرد ناشناس شدم و دیدم خواهرم برای عصر با او قرار گذاشت به خاطر همنی من بشدت عصبانی شدم.

حدود ساعت 2 بعدازظهر بود که به او گفتم حق ندارد از خانه بریون برود اما توجهی نکرد من هم از کشوی آشپزخانه یک چاقو برداشتم و به 
جانش افتادم، بعد لباس هایم را که خونی شده بود عوض کردم و در تماس با پلیس خودم را معرفی کردم. به دنبال اعرتاف متهم به قتلی که 

مرتکب شده بود با صدور کیفرخواست از سوی دادستانی کرج به اتهام قتل عمد روانه ندامتگاه مرکزی کرج شد.
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دستگریی فروشنده قرص های غریمجاز و داروهای 
روانگردان

معاون نظارت بر اماکن پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ از دستگریی 
یک فروشنده روانگردان و قرص های غریمجاز خرب داد.

بر  نظارت  ماموران  شب گذشته  دراین باره گفت:  مرادی  نادر  سرهنگ 
زنی  حال گشت  در  بزرگ  تهران  عمومی  امنیت  پلیس  عمومی  اماکن 
در سطح شهر بودند که با یک عابر پیاده که بسته ای مشکوک در دستش 

مواجه شدند و به همنی دلیل او را متوقف کردند.
وی با بیان اینکه ماموران اقدام به بررسی محتویات بسته کارتنی همراه 
این فرد کردند، گفت: در این بررسی 500 عدد انواع قرص و 15 شیشه 250 
میلی لیرتی داروی روانگردان و مخدر از سوی ماموران کشف و ضبط شد 

که در همنی راستا این فرد دستگری و به مقر انتظامی انتقال داده شد.
مرادی با بیان اینکه با هماهنگی مقام قضایی، ماموران از محل اسکان این فرد نیز بازرسی کردند، گفت: در جریان این بازرسی 392عدد 

قرص روانگردان دیگر، اسرپی اشک آور ناتو، اسلحه لوله بلند سناتور، 69 فشنگ جنگی، دستگاه درج تاریخ و ... کشف و ضبط شد.

انهدام شبکه سازمان یافته قاچاق سوخت توسط سپاه 
استان سمنان

مفاسد کالن  با  مبارزه  راستای  در  سمنان،  استان  خرب گزاری  به گزارش 
اقتصادی با اقدامات اطالعاتی نریوها در سازمان اطالعات سپاه استان، 
و  قرار گرفت  ضربه  مورد  استان  در  سوخت  قاچاق  یافته  سازمان  شبکه 
مراجع قضائی  با هماهنگی  این شبکه  اصلی  اعضای  از  نفر   10 تاکنون 

دستگری شدند.
بر این اساس به دنبال رصد و اقدامات اطالعاتی گسرتده توسط سازمان 
اطالعات سپاه استان، اعضای شبکه سازمان یافته قاچاق سوخت که طی 
چند سال اخری فرآورده های نفتی یارانه ای را به صورت غری مجاز جمع 

آوری و با همکاری دالالن از مبادی رسمی کشور خارج می کردند شناسایی و دستگری شدند.

پدر و پسر مواد فروش در فضای مجازی دستگری شدند
با رصدهای اطالعاتی توسط  سرهنگ عبدالوهاب حسنوند اظهار کرد: 
مأموران مبارزه با جرایم سایربی )فتا( پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران 
مشخص شد که فرد یا افرادی در شبکه های اجتماعی به تبلیغ و فروش 

مواد مخدر می پردازند.
شد  مشخص  پلیسی  تحقیقات  از  دیگری  شاخه  در  داشت:  بیان  وی 
که فروشندگان مواد مخدر پدر و فرزند می باشند و مأموران اطالعاتی 
مخفیگاه  تهران  مخدر  مواد  با  مبارزه  پلیس  یازدهم  پایگاه  عملیاتی  و 

متهمان شناسایی شد.
با هماهنگی های  عنوان کرد:  تهران  مواد مخدر  با  مبارزه  پلیس  رئیس 
از  بازرسی  در  و  دستگری  مخفیگاهشان  در  فرزند  و  پدر  این  قضائی 

مخفیگاهشان یک کیلوگرم مواد مخدر روانگردان کشف شد.
سرهنگ حسنوند افزود: هر دو متهم به همراه مواد مخدر کشف شده به مقر پلیس انتقال و برای سری مراحل قانونی در اختیار مرجع قضائی 

قرار گرفتند.
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شما پدران و مادران !
شمایی که به سرنوشت و سعادت جگرگوشگان خود عالقمند و دلبسته اید . 
شمایی که به امنیت و آسایش یا به دو رکن اساسی نظم جامعه احرتام 
می نهید و بدانید هم آن و هم این، هم سعادت فرزندان شما و هم 
نظم عمومی جامعه درگرو رفتار معقول و منطقی و محبت آمیز شما 
این  قبول  برای   . است  یکدیگر  به  نسبت  مادر  و  پدر  صحیح  رفتار 
حقیقت و حصول به یک بینش علمی به این سرگذشت واقعی توجه 

فرمائید . 
این سرگذشت زائیده تخیل نویسنده یا نویسندگان خیال پرداز نیست 
سرگذشتی است که کم و بیش شدیدتر یا خفیف تر هرروز درگوشه و 
کنار جهان، دراطراف ما، درمیان اغنیاء و ثروتمندان درمیان فقرا و 
تهیدستان، درمیان اقوام پیشرفته و عقب مانده، درهمه جا تکرار می شود 
دانیم چاره کار  نمی  و  را می خوریم  آن  از کجا چوب  دانیم  نمی  و 
در چیست ؟ و چگونه باید از بروز این قبیل آالم و دردها و ضایعات 

اجتماعی پیشگریی کرد؟ 
 : است  همنی کار  برای  قانون  پندارند که  می  چننی  باوران  خوش 
نیز درس  تا اصالح شوند و دیگران  به زندان می فرستند  را  بدکاران 

عربت گریند و عدالت درجامعه برقرارشود .
چرا  ندارد؟  امکان  سقوط  از  پیشگریی  آیا  سقوط کنند؟  افراد  چرا 
نگون بختان و فرو افتادگان و بیماران اجتماع روانی را به زندان یا 
دانشگاه جنائی بفرستیم که از او تبهکاری بدسابقه و کینه توز و انتقام 
جو و بی پروا بسازیم؟ چرا ریشه تبهکاری را خشک نکنیم و با آلت 

فعلها مبارزه بی اثر بنمائیم!
بالخره اگر افرادی دراثر اشتباه ما به راه کج افتاده اند چرا به فکر 
خود  قربانیان  این  درمانی  وتربیت  تعلیم  راه  از  مخصوص  درمان 

نرپدازیم ؟ گزارش زیر پاسخی است به بسیاری از این چراها.
بسیار جالبی  بالینی  آقای شارل مویر روان پزشک فرانسوی گزارش   
پلیس  المللی  بنی  سازمان  اطالع  به  را  آن  بعدا  است که  ارائه کرده 
)اینرتپل( نیز رسانید . چون این گزارش حکایت از اثرات و مخاطرات 
دزد  یک  سرگذشت  متضمن  این گزارش  میکند.  والدین  ناسازگاری 
دراین  محکومیت  سابقه  چندین  دارای  سو  ازیک  است که  اتومبیل 
زمینه است و از سوی دیگر به اختالل انحراف جنسی نیز مبتالست . 
هرچند که این جوان یک روان رنجور ) سایکوپات ( به نظر می رسد. 
تجربه نشان داده است که اقدامات درمانی دراو بی تأثری بوده است 

همچنان که زندانی کردن او هیچ گونه سودی نداشت.
چه باید کرد؟ آیا این درد بی درمان است ؟ چاره ی این بیماری چیست ؟ 

مخاطرات و 
تأثیرناسازگاری 

والدین در اطفال
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پیش از آنکه خوانندگان محرتم به حدس روی آورند و راههایی برای 
حکمی  بخت  نگون  تبهکار  این  درباره  آنکه  یا  و  بیاندیشند.  درمان 
صادر کنند و او را برای همیشه بخواهند ازجامعه دور سازند بهرت آن 
آنان بگذرد  است که ترجمه منت این گزارش از نظر تیزبنی و منطقی 
و اضافه نمائیم که این گزارش را آقای مویر با همکاری روماژن تهیه 

کرده است . 
ژان ،جوانی است بیست و دو ساله که به جرم چندین سرقت زندانی 
شده است وی اظهار میدارد که بیش از دویست خودرو دزدیده است 
ادعای او مورد تأیید قرارگرفته و به نظر مـــا صحیح به نظر می رسد. ما 
اورا از هشت سال پیش می شناسیم زیرا روزی که بیش از چهارده سال 
نداشت، برای نخستنی بار به اتفاق مادرش به بخش ما در بیمارستان 

سال پرتیر مراجـعه کرده بود.
و  فرار  تحصیلی،  کفایت  عدم  دزدی،  بدخلقی،  او:  کسالتهای 
به جرم چندین  تاریخ هنگامی که  آن  از  است. پس  بوده  بزرگنمائی 
سرقت خودرو زندانی بوده است برای ما به عنوان کارشناس فرصتی 
دست داد تا اورا بار دیگر مالقات نمائیم مالحظه وضع وی به نظر ما 

درخور تفسریهای بسیار جالب است . 
به نظم جامعه برخاسته است  نابسامان و مخل  از خانواده های  ژان 
شانزده  مادر  زیرا  اند،  بوده  بسیارجوان  ازدواج  هنگام  به  او  والدین 

ساله و پدر بیش از بیست سال نداشت.
طبق اطالعاتی که دائی این جوان دراختیار ما گذاشت والدین او پس 
از ازدواج چندسال به خرج خاله جوان او زندگی کرده اند، دائی درآن 
تاریخ استاندار بود ویل امروز بازنشسته است و از خواهر و خواهر زاده اش 

سرپرستی می کند.

قابل توجه پدران و مادران  

سرگذشت یک جوان که دراثر ناسازگاری والدین خود منحرف شد
مادر، زنی بود بی غم و بی بند و بار؛ فرزند خود را بسیارنامنظم به بار 

آورد و او را از شهری به شهری کشانید، نسبت به تحصیالت او 
از دو سال که دریک  به حال خود گذاشت پس  را  او  و  بود  اعتنا  بی 
رستوران خدمت کرد و شدیدا دچار انحطاط شد به پاریس برگشت و 
مناسبی  آپارتمان  آنکه سرفرصت  تا  اقامت کرد  والدین خود  درمنزل 

برای فرزندش خریداری نماید و بی تابی اورا فرونشاند.
او  با  سرانجام  و  زندگی کرد  آزاد  طور  به  پست  یک کارمند  با  مدتی 

ازدواج نمود. اما این مرد با کودک ناسازگاربود . 
پدرواقعی ژان مجددا ازدواج کرد و از همسر دوم خود صاحب فرزند 
شد که اکنون پنج ساله است و ژان نسبت به او بسیار حسود است به نظر 
می رسد که این پدر به وضع پسر چندان بی اعتنا نبود زیرا چندبارکه او از 
مدرسه فرار کرده بود ژان را به مدرسه برگرداند و به دیدار مدیر دبستان 
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رفت . اما متأسفانه ژان را در خانه خود نمی توانست نگهداری کند زیرا 
ازنظر مسکن چندان وضع مطلوبی نداشت وضع تحصیلی و رفتار ژان 
تاحدود یازده سالگی تقریبا طبیعی بود پس از آن، بازده تحصیلی او 
به شدت کاهش یافت درعوض تحرک و ماجراجوئی فراوان نصیب او 
گردید ؛ دیگر عالقه ای به درس نداشت و توجهی بدان نمی نمود . 

گریزپائی و بی انضباطی او منجر به طرد او از سه مدرسه گردید . 
رفتار شیطنت آمیز ژان درمنزل نیز قابل تحمل نبود، نوجوانی پر جنب 
و جوش و بیقرار بود. تمام روز را با دوچرخه به ولگردی می پرداخت 
باآنکه با مادرش درخانه تنها می ماند و لباسهای مادرش را می پوشید و 
ساعتهای متوایل در جلوی آینه به دلقک بازی می پرداخت چندی بعد 
به جنون نویسندگی مبتال شد و دراین موقعیت بود که مادر اورا مالمت 

می کرد .
سرانجام ژان مرتکب چند سرقت شد، از همسایگان و دوستان خود می دزدید، 
اما هرگز چیزی از مغازه ندزدیده بود اشیائی را می دزدید که نظرش را 

جلب میکرد اما پس از سرقت آنها را دور می انداخت .
اورا به یک موسسه شبانه روزی سرپدند چهار مرتبه از آنجا فرار کرد به 
با   . نمی کرد  آورد. درکالس کار  دائی خود روی  یا  مادر  یا  پدر  خانه 
کودکان هم سن خود خیلی کم بازی می کرد از آنها فاصله  می گرفت 
تا او را متشخص و بزرگ بپندارند . سپس مدرسه را ترک گفت و مادرش 

اورا در بخش ما بسرتی کرد .
درآن زمان تشخیص دادیم : 

به  هرچه که   . بود  شده  مبتال  ناپذیر  پایان  نویسندگی  جنون  به  •ژان 
زیر دستش می افتاد از آن رونوشت برمی داشت لغتنامه، آگهی های 
تبلیغاتی، مخصوصا فهرست شخصیت های سرشناس و معروف، کتب 
اسامی  نامه،  شجره  و  شناسی  شجره  و  سیاسی  های  سالنامه  و  رجال 
نجبا و اعیان زادگان را رونویسی می کرد و از آنها فهرست هایی ترتیب می 
داد و کم و بیش با این شخصیت ها همزاد پنداری میکرد . از دیگر سو 

فهرستی از سنگهای قیمتی و اسامی تمام پوستهای گرانبها تهیه می کرد.

•ژان دراندیشه های واهی بی انتها و رویاهای دور و دراز فرو می رفت و 
درطی آن خود را درقالب زنان اشرافی می یافت . ژان به تراوستی تیسم 
) تلبیس یا لباس جنس مخالف پوشیدن( مبتال شد . وی عالقه شدیدی 
داشت که مانند زنان اشراف پالتوی پوست قیمتی بر دوش و جامه های 
زنانه مخصوصا پریاهن های بلند مارکیزها و زنان عایل مقام و سرشناس 

بر تن کند 
درآزمامون هایی که دربخش ما از وی به عمل آمد اورا پسری زن صفت 
یافتیم آرایش موی سرش کامال زنانه و رفتارش هم تا حدی اطواری و 

تفننی بود . 
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سطح عقلی :
بهره هوشی او بدان حد بود که میشد او را در ردیف اشخاص نرمال جا 
اندازه گریی شد  او به وسیله آزمون وکسلرـ بل ویو  داد. بهره هوشی 
میانگنی بهره های هوش شناسی و عملی او از نود و هفت تجاوز نمی 
کرد سطح تحصیالت علمی اونیز بسیار پائنی بود و ازسال اول دبریستان 
فقریبود.  حدی  تا  او  تخیلی  و  ذهنی  های  ظرفیت  رفت  نمی  باالتر 
درزمان درمان های روانی و رهایی او از عقده های مزاحم به کمک 
روان نمایشی به این نتیجه رسیدیم که وی از بالهت و سادگی رهایی 
نیافته است درعنی حال به عالقه و شدید دلبستگی او به مادر کینه عمیق 
نسبت به ناپدری و مخصوصا تمایل به ابراز شخصیت زنانگی در او پی 

برده بود .
تفاوتی  اقامت هیچ گونه  بیمارستان درپی هفته ها  رفتارش دربخش 
نکرد، وی پسری بود دشوار و ناسازگار، بی حیا، وقیح و بدون اینکه 
کسی اورا تحریک کند آشوب طلب و پرهیاهو بود اگر اورا در اتاقی 
برگ کاغذ  صدها  شد.  می  خشنود  و  راضی  بسیار  می گذاشتند  تنها 
باخود داشت که درآن اسامی خانواده های اعیان و نجبا، لوازم زنانه 

عطرها ، جواهر، هرنپیشگان سینما ثبت شده بود. 
او تصاویر یکنواخت از صورت زنان ترسیم و نقاشی میکرد که دارای 
از قبیل : نیم تاج  با زیور آالتی  صورتی مربعی شکل موهای سیاه و 

گردنبند و گوشواره ها بودند . به هریک از آنها عنوانی اشرافی 

می داد وی برنامه کشیک و خدمات کلیه ی پرستاران بخش بیمارستان 
را از حفظ بود. یک روز هنگامی که دستخوش تصورات بزرگنمائی 
بوده است اعالم داشت : ) ندائی به من می گوید تو مارکی هستی( 
به  شبیه  حالتی  و  خود گرفته  به  مارکی  ژست  اظهارات  این  متعاقب 

هذیان به او دست داد. 
به جز موارد مذکور هیچ گونه فعالیت دیگری نداشت .

راجع به نقشه هایش در آینده از او سوال کردیم ، درجواب اعالم داشت 
که می خواهد پیانیست شود و حال آنکه برای این کار چندان بهره و 

استعدادی نداشت .
به طور خالصه ، ژان ازنظر قوای عقلی درحد متوسط و ازنظر عاطفی 
دچار اختالل بود و در یک حالت شبه هذیانی و عالم تخیل و رویا به 
سر می برد و هم جنس بازی خود را آشکارنمی کرد و مسئله آغاز جنون 

جوانی در او قابل طرح بود .
 . مرخص گردید  بیمارستان  از  مادرش  و  دائی  درخواست  به  بنا  ژان 
دیدن  به  مجددا  او  باخود  مادرش  درپیش گرفت  فرار  راه  درنگ  بی 
ما آمدند ، ژان چند روزی دربیمارستان بسرتی گردید برایش انسولنی 
به  دست  بیمارستان  های  یخش  از  دریکی  آنکه  از  پس  تجویز کردیم 

تجاوز جنسی خطرناکی زد او را به بخش خصوصی اعزام کردند.

 )ادامه دارد...(
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 )Interpol ( اینرتپل
المللی  بنی  مجرمان  با  مبارزه  برای  است که  المللی  بنی  سازمانی   
است.  آمده  وجود  به  عضو  عمومی کشورهای  امنیت  وبرقرارکردن 

اینرتپل نام کوتاه سازمان بنی المللی پلیس جنایی به انگلیسی :
است   )International Criminal Police Organization  (
اصلی  هدف  شد.  ایجاد  اتریش  پایتخت  وین  در  1923م  درسال  که 
این سازمان، همکاری بنی پلیس کشورهای عضو، و هماهنگ کردن 

مراجع قضایی این کشورها برای مبارزه با مجرمان و جرم های 
بنی المللی است . مقر این سازمان اکنون درشهرلیون فرانسه است. 
قبل ازاینکه به شرح وظایف اینرتپل برپدازیم وشما را ازمقررات اینرتپل 
گاه کنیم.  و موافقتنامه مربوطه مابنی ایران وامارات دراین خصوص آ
تعقیب  تحت  متعدد،  دالیل  به  اشخاص  بعضی  ذکراست که  قابل 
پلیس اینرتپل قراردارند وبعضی نیزمواجه با تشکیل پرونده ای برعلیه 
خود،در زمینه هایی هستند که نهایتًا به اقدام اجرایی اینرتپل ختم می 
اقدام اجرایی توسط  به  ازشروع  بایستی قبل  این دوگروه می  شود. 
دراین  آنان  قانونی  خدمات  از  و  مراجعه  رسمی  وکالی  به  اینرتپل 
اطالع  بدون  ای  عده  درامارات  متأسفانه  برخوردارشوند.  خصوص، 

ازمقررات اینرتپل،ادعای آشنایی با روال قانونی واجرایی آن را 
همراه  به  ای  نتیجه  موکل،  حقوق  تضییع  جز  نهایتًا  نمایند که  می 
ندارد. لذا شایسته است موکلنی دراین رابطه ابتدا ازتبحر وکیل دراین 
پرونده  هرگونه  ازتشکیل  قبل  سپس  حاصل کرده،  اطالع  خصوص 
کیفری از خدمات وکیل استفاده نمایند. وظایف اینرتپل : تمرکزاصلی 
جنایات  یافته،  سازمان  عمومی،تروریسم،جنایات  امنیت  بر  اینرتپل 
قاچاق  معنوی،  مالکیت  جرائم  جنگی،پولشویی،جرائم کامپیوتری، 
شرح  به  سازمان  این  وظایف  ترین  مهم  مخدراست.  ومواد  اسلحه 
زیراست : – انجام کلیه امورپلیسی درسطح دنیا – تهیه بانک اطالعاتی 
ازجمله  مختلف  های  درزمینه  عضو  ازکشورهای  واصله  ازاطالعات 
فرهنگی  اموال  مسروقه،  های  اتومبیل  المللی،  بنی  مجرمنی  سیاهه 
مسروقه، شگرد مجرمنی وغریه – برگزاری سمینارها وکنفرانس های 

بنی المللی درزمینه های فنی و تخصصی پلیسی  تدوین وصدوربولنت های 
وهماهنگی  ارتباط  ایجاد   – المللی  بنی  جرائم  درزمینه  تخصصی 
به  ازکشوری  متواری  مجرمنی  با  دررابطه  قضایی کشورها  مراجع  با 
کشوردیگر – اسرتداد مجرمنی – پیشگریی وکشف سرقت ها نظریسرقت 
با مواد  ، سرقت مسلحانه وغریه – مبارزه  بانک  آثارهرنی،  اتومبیل، 
مخدر) کشت، تولید، قاچاق ، ترافیک ومسریهای ترانزیت( – کشف 
موارد جعل مدارک هویت ) گذرنامه ، روادید وسایرمدارک( – کشف 
جعل اسکناس – اقدام برای یافنت گمشدگان بنی المللی – شناسایی 
افراد  وشناسایی  ردیابی   – المللی  بنی  تعقیب   – شده  اجساد کشف 
فراهم   – با کشورهای عضو  وآنی  ارتباط سریع  ایجاد   – تقاضا  مورد 
ساخنت امکان مسافرت افسران تحقیق درپرونده های تحت پیگرد به 
کشوری که متهم یا متهمان به آنجا متواری شده اند. – هرچیزی که 
مورد مراجعه مراجع انتظامی داخلی کشورها قرارمیگرید، در صورتی 
که به خارج ازکشورمربوط باشد. تشکیالت : اینرتپل دارای شش نهاد 
است که عبارتند از: مجمع عمومی ، کمیته اجرایی، دبریخانه مرکزی، 
دفرتهای ملی مرکزی، هسته مشاوران وکمیسیون بررسی پرونده های 
اینرتپل. کمیسیون بررسی پرونده های اینرتپل : این کمیسیون، یکی 

ازبخش های مستقل سازمان است که سه وظیفه زیررا بر عهده دارد:
 1- بررسی وضعیت پردازش اطالعات شخصی ومطابقت آن با قواننی 

ومقررات سازمان.
 2- دادن مشاوره به اینرتپل درمورد پروژه های سازمان ، عملیات ها 
افراد وجود داشته  وهرمشکلی که درباره وضعیت اطالعات شخصی 

باشد.
 3- پردازش درخواست های مربوط به پرونده های موجود دراینرتپل. 

اعالمیه های بنی المللی : این اعالمیه ها، بخشنامه هایی بنی المللی 
هستند که توسط دفاترملی مرکزی درکشورهای مختلف تهیه شده وبه 
دبریخانه مرکزی فرستاده می شود. دبریخانه مرکزی این مستندات را 

برای تمامی کشورهای عضو می فرستد.
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 این اعالمیه ها شامل اطالعات جامعی درمورد تبهکاران ومجرمنی 
بنی المللی با ذکرمشخصات هویتی، شگردهای کار، عکس و آثارانگشتان 
است وبه کشورهای عضوکمک می کند تا ورود و خروج این مجرمان 
را کنرتل کنند. کلیه اعالن های اینرتپل به چهار زبان رسمی سازمان 
منتشرمی شود و حاوی مشخصات هویتی فرد تحت پیگرد، اطالعات 
اداره  از سوی  اقداماتی که  و  ارتکابی  به جوانب قضایی جرم  راجع 
پیدا  درآنجا  پیگرد  تحت  فرد  که  کشوری  پلیس  نریوی  یا  اینرتپل 
حساسیت  به  بسته  ها  اعالمیه  این  است.  انجام گرید،  باید  شود،  می 

محتوایی و موضوع ، به چند دسته زیرتقسیم می شوند : 

شود  صادرمی  درزمانی  استعالم  آبی:)Blue Notice(یا  اعالن 
کشوربخواهد  این  و  کشورباشد  یک  نظرپلیس  تحت  فردی  که 
تواند  می  صورت  دراین  آورد.  اوبدست  به  راجع  بیشرتی  اطالعات 
هرگونه  درخواست کند  مرکزی  دبریخانه  و  عضو  دیگرکشورهای  از 
ارسال  نظردراختیاردارند،  مورد  فرد  درخصوص  جنایی  اطالعات 
پلیس کشور مربوطه کمک  به  تواند  این اطالعات می  کنند. دریافت 
کند تا ارزیابی کاملی دراین خصوص به عمل آورده، امکان ارتکاب 

جرم توسط فرد را پیش بینی و از وقوع جرم پیشگریی کند. 

 اعالن سبز:)Green Notice( یا هشدار برای این که پلیس کشورهای 
اما  را گذرانده  خود  محکومیت  مجرم که  فرد  یک  وضعیت  از  عضو 
جرم کند  ارتکاب  به  دیگرمبادرت  درکشورهای  دوباره  است  ممکن 
مطلع شوند، معمواًل ادارات اینرتپل کشورهای عضوازطریق دبریخانه 
کل و با صدوراعالن سبز،نوع ارتکاب جرم،شگرد کارو دیگر اطالعات 

الزم در خصوص چننی فردی را به اطالع همتایان خود 
انجام  درچندین کشورمشغول  است  ممکن  افراد  این  رسانند.  می 
فعالیت های جنایی باشند، لذا مبنای صدور این اعالن ها، هشدار به 

کشورهای عضو و امکان بالقوه ارتکاب جرم است.

در  برای گمشدگان  اعالن  یا   )  Yellow Notice  (  : زرد  اعالن   
و  شده  خود گم  معمویل  ازمحل  شود که  صادرمی  افرادی  خصوص 
هیچ گونه اثری از آنها نیست. بنابراین اینرتپل ازاین طریق می تواند 
به خانواده های مفقودان کمک زیادی کند. مشخصات دقیق وعکس 
گمشدگان توسط اینرتپل کشور عضو به دبریخانه مرکزی ارسال وپس از 
آن، مرجع اخریبا صدوراعالن گمشدگان، مراتب را به کلیه کشورهای 

عضو اعالم می کند. 

اجساد گمشده  برای  اعالن،  یا   )Black Notice(  : مشکی  اعالن 
زمانی است که پلیس کشوری که این اجساد درآنجا پیدا شده، ازطریق 
اینرتپل مربوطه ازدبریخانه مرکزی می خواهد دراین خصوص  اداره 

اقدام و بررسی کند. خانواده هایی که ازنزدیکان خود مدت ها 
بی خربهستند و به دالیل مختلف به کشورهای دیگرمسافرت کرده اند

مشخصات  و  ها  عکس  مالحظه  با  و  آرشیو  به  مراجعه  با  توانند  می 
اجساد شناسایی نشده ، آنها را شناسایی کنند.

با  پیگرد.  تحت  افراد  برای  اعالن  یا   )Red Notice(:قرمز اعالن 
این اعالن می توان افرادی را که مرتکب جرم می شوند وبه کشوریا 
قرارداد.  المللی  بنی  پیگرد  تحت  را  گریزند  دیگرمی  کشورهای 
دراعالن قرمز تصریح می شود که اداره اینرتپل کشوری که فرد تحت 
پیگرد درآنجا پیدا شود، باید بالفاصله اداره اینرتپل کشوردرخواست 
اعالن  نظرکشورهایی که  از  مطلع کند.  را  مرکزی  دبریخانه  و  کننده 
اعالن  اند،  شناخته  رسمیت  به  شان  قضایی  نظام  موجب  به  را  قرمز 
قرمزبه منزله درخواست دستگریی موقت است. لذا اعالن قرمز از این 
جهت مبنای حقوقی دستگریی فرد تحت پیگرد را تشکیل می دهد. 

به همنی دلیل، دراعالن قرمزتأکید می شود کشوردرخواست کننده
ازچه کشورهایی درخواست اسرتداد متهم را می کند. کشورهای عضو: 

این پلیس درسال 2007 دارای 186 عضو)عضو مستقل( بوده است. 
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اســـــرتداد مـــــجرمنی
مجرم  کشوری که  توسط   است  مجرمی  تسلیم  از  عبارت   اسرتداد، 
قضاوت  صالحیت  دولتی که  آن  به  او  تحویل  و  شده  دستگری  آن  در 
درباره آن مجرم را به عنوان تبعه او دارد. در داخل کشور همه مراجع 
مقدمات  تهیه  و  اتهامی  پرونده  تشکیل  با  قضایی  و  انتظامی  مرتبط 
دستگریی متهم را به عهده دارند و سفارتخانه هر کشور نیز به عنوان 
مقصد ارسال و تحویل مدارک و اقدام دو جانبه هستند.اسرتداد زمینه 
اعمال مجازات متهمنی را فراهم می نماید.اسرتداد مجرمنی بر اساس 
تقاضای کشوری که جرم در قلمرو آن واقع شده و نیز در شرایط ذیل 

واقع می شود:
متقاضی  دار کشور  صالحیت  مقامات  طرف  از  باید  اسرتداد  تقاضای 

صورت گرفته باشد.
اشخاص مورد اسرتداد ممکن است یا متهم به ارتکاب جرم شده باشند 

) در دادسرا ( و یا در دادگاه محکوم شده باشند.
ارتکاب  آن کشور  در  جرم  از کشوری که  است  ممکن  مجرم  یا  متهم 
یافته به کشور دیگری مسافرت ) در حالتی که بعد از سفردر کشور محل 
به  از کشور خود  یا  و  یا کشور دیگری  مرتکب جرم شود(  و  سکونت 
کشور دیگری فرارکرده باشد و یا به کشور دیگری پناهنده شده باشد و 

یا با پاسپورت دیگری در کشوری سکونت کرده باشد.
تابع  است  ممکن  شود  می  او  اسرتداد  تقاضای  مجرمی که  یا  متهم 
دولت متقاضی یا تابع دولت متقاضی عنه و یا تابع دولت ثالث باشد.

متهم یا مجرم در صورتی مسرتد می گردد که کشور متقاضی صالحیت 
قضاوت، طبق تشریفات الزم از سوی دولت اسرتداد کننده درباره او را 

داشته باشد.
اسرتداد مجرمنی یک اقدام الزم دو یا چند جانبه بنی کشورهاست که 
به منظور اجرای احکام کیفری و قضایی و تأمنی نظم و امنیت صورت 

می پذیرد.
اسرتداد ،موجب حتمیت اجرای مجازات تبهکاران می گردد که بدون 

قاعده و آینی اسرتداد، یک خالء در اجرای عدالت ایجاد می شود.
برغم ابهاماتی که برای خیلی از متهمنی اینرتپل پیش آمده ، کشورهای 

عضو در اعمال مقررات اینرتپل همکاری الزم را با همدیگر دارند.
اینرتپل در انجام معاضدات حقوقی به خصوص انجام اسرتداد که با 

آزادی های شخصی افراد رابطه مستقیم دارد نقش مهمی را ایفا 
می کند. سرعت، دقت و امنیت سه عامل اساسی در انجام معاضدات 
حقوقی و همچننی اصول حقوق بشر و اجرای عدالت خواهد بود در 
قابل  غری  و  اسرتداد  قابل  مجرمان  وضعیت  مجرمنی  اسرتداد  قواننی 
اسرتداد  و  تقاضا  اجرایی  مراحل  و کلیه  است  شده  مشخص  اسرتداد 
پذیرفته  اصل کلی  یک  مجرمنی  .اسرتداد  است  بینی گردیده  پیش 
شده است که دیوان بنی المللی دادگسرتی بر آن تاکید دارد. مقررات 
اسرتداد مجرمنی در کشورها بیشرت در چارچوب اصول کلی است و از 
نظر جزایی قابل انطباق با نظام حقوقی همه کشورها نیست و بر این 
بیشرت  و معاهدات بنی کشورها  اسرتداد مجرمنی  قراردادهای  اساس، 

در جهت همکاری دو جانبه منعقد می گردد.   
اجرای سریع احکام جزایی به خصوص در محل های ارتکاب جرم 
و با توجه به اثر گذاری وسیع جرایم بر افکار عمومی جامعه، عالوه 
بازدارندگان  خاطر  تشفی  موجب  پیشگریانه،  جنبه  و  بازدارندگی  بر 
تمام  منظور  بدین  خواهد گردید.  مجرمان  سایر  ارعاب  و  عربت  و 
نهادهای حقوقی و پلیسی مؤثر در این خصوص می بایست زمینه های 
این نوع معاضدت را فراهم کرده سعی کنند با استفاده از روش های 
جدید و بدیع، احکام جزایی را به اجرا در آورند. انتقال محکومنی به 
حبس از موارد دیگر معاضدات حقوقی است که در اسناد بنی المللی 

زیادی به آن اشاره شده است. 

 لزوم رديابی اموال ناشی از جرم و ضبط و مصادره آن ها :
جزیی  یا  تمام  بر  دولت،  استیالی  از  است  عبارت  ضبط،  یا  مصادره   
از دارایی موجود محکوم علیه، به موجب حکم دادگاه،که با توجه 
باشد  می  مادی  منافع  اکثرًا کسب  مختلف، که  جرایم  اهداف  به 
با  مبارزه  مؤثر  راهکارهای  از  اموال  بازگرداندن  و  ضبط،مصادره 
جرایم بنی المللی است؛ لذا باید با استفاده از رویه های ساده و سریع 
و با از بنی بردن موانع موجود در انجام آن و ارتقا سطح هماهنگی های 
بنی المللی، حداکثر استفاده را از این نوع معاضدت در کاهش دادن 

جرائم فرا ملی نمود.
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تقاضای بازداشت متهم :
در موارد مقتضی و ضروری ممکن است که دولت متقاضی از کشورهای 
ارسال  از  قبل  را  نظر  مورد  شخص  بازداشت  تقاضای  عنه  متقاضی 
درخواست ها داشته باشد، تا زمان الزم برای انتقال درخواست، باعث 
فرار شخص مورد نظر نشود. درخواستهای اسرتداد نیز ممکن است به 
وسیله پست، تلگراف یا از طریق پلیس بنی الملل جنایی ارسال گردد. 
از وظایف اصلی اینرتپل در اسرتداد این است که دفاتر ملی مرکزی و 
دبریخانه کل باید مقدمات اسرتداد را فراهم کرده و سپس به شناسایی، 
تعقیب و دستگریی افراد مورد تقاضا پرداخته شود. می توان حالت های 

ذیل را برای اسرتداد مجرمان در نظر گرفت:

1- مشخص بودن محل حضور شخص :
در این حالت می بایست احکام و اسناد و مدارک صادره از مقامات 
یا  توافقات چند جانبه  در  آنچه که  اساس  بر  لحاظ شکلی  از  قضایی 
کنوانسیون های بنی المللی یا معامالت متقابل تصریح شده درآیند و 
پس از آن در خواست ها از طریق دفاتر ملی مرکزی مستقر در کشورهای 
از  و اسرتداد پس  به کشور متقاضی عنه فرستاده  عضو و دبریخانه کل 

هماهنگی با پلیس کشورهای مسری انتقال صورت می گرید.

2- مشخص نبودن محل حضور شخص :
مرحله اول : اعالم مشخصه های هویتی از جمله عکس، آثار انگشت 
مدارک و احکام بازداشت از طریق دفاتر ملی مرکزی کشور متقاضی 

به دبری خانه کل.

مرحله دوم: بررسی مسئله در خصوص اینکه موضوع سیاسی، مذهبی 
نژادی و نظامی  باشد که این بررسی توسط دبری خانه کل و نمایندگان 

کشورهای متقاضی و متقاضی عنه صورت میگرید.

مرحله سوم: انتشار و پخش اعالن قرمز )Red Wanted( که مربوط 
به کسانی است که می بایست دستگری شوند و به کشور درخواست کننده 
گهی بنی الملل جزییات دستور باز داشت، جرم  مسرتد شوند. در این آ

انجام گرفته، مشخصات مجرم و آثار انگشت او موجود می باشد.

مرحله چهارم: بعد از انتشار اعالن مربوطه، دفاتر ملی مرکزی از طریق 
هماهنگی با مبادی ورودی و خروجی ،به انجام چک های شناسایی 
محسوس و غری محسوس، جهت یافنت فرد مورد نظر پرداخته و در صورت 
لزوم به هماهنگی مقامات قضایی دستور توقیف یا ممنوع الخروج بودن 
نبود  یا  بود  خصوص  در  صریح  های  پاسخ  شد.  خواهد  صادر  فرد، 
فرد در کشور های عضو، باید با سرعت از طریق دفاتر ملی مرکزی به 

دبریخانه کل، جهت انعکاس به کشور متقاضی ارسال گردد.

تحقیق، گاهی  افسران  اعزام  برای  هماهنگی  ایجاد  پنجم:  مرحله 
اسرتداد با توجه به قرارداد های دو جانبه انجام می گردد ویل گاهی 
به منظور مشخص شدن موضوع و آشکار شدن جوانب مختلف پرونده 
و یا به جهت کشف و متالشی نمودن یک باند به طور کامل، حضور 
افسران تحقیق در کشور دیگر ضرورت پیدا می کند. اینرتپل از طریق 
دفاتر ملی مرکزی هماهنگی های الزم را برای اعزام افسران تحقیق 
یا مقامات قضایی و پلیسی کشورهای میزبان به عمل آورده و به منظور 
جلوگریی از تداخل کار، زمینه های مسافرت آنها را فراهم می کند. 
بررسی یکی از مصوبات مجمع عمومی اینرتپل که عایل ترین مرجع 
سازمان محسوب می شود، دیدگاه و نحوه اسرتداد مجرمان را توسط 
مجرمنی  یافنت  برای  اولیه  مکاتبات  می کند.  مشخص  بهرت  سازمان 
وجود  عضو  در کلیه کشورهای  اینرتپل که  مرکزی  ملی  دفاتر  توسط 
دارد، انجام می شود. متعاقب آن، اقدامات دیپلماتیک برای اسرتداد 
و  سوابق  بررسی  با  اینرتپل  صورتی که  در  آید.  می  عمل  به  مجرمنی 
اطالعاتی که در مورد مجرمنی دارد، رد پایی از او یابد، آن را به اطالع 
دولت متقاضی اسرتداد می رساند. که بر طبق آن اقدامات دیپلماتیک 
از طرف کشور متقاضی اسرتداد و کشور محل فرار مجرم باید به عمل 
آید. بدین نحو که مقامات قضایی دلیل مجرمیت فرد را طی گزارشی 

به همراه مدارک تهیه و به اداره حقوقی وزارت امور خارجه ارسال 
می کنند. در این اداره پس از بررسی اینکه آیا میان طرفنی، قرارداد 
اسرتداد مجرمنی وجود دارد و در صورت عدم آن، با استناد به شرط 

معامله متقابل از کشور محل فرار مجرم تقاضای اسرتداد او را 
می نماید.
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برخورد با متهمان بنی المللی در دستور کار 
پلیس ایران و ترکیه

سردار "هادی شریزاد"رئیس پلیس بنی الملل ناجا با "لطفی چیچک"رئیس 
رابط  افسران  حضور  با  ویدئو کنفرانس  صورت  به  ترکیه  اینرتپل 

پلیس های دو کشور گفتگو کردند.
به  اشاره  ضمن  ویدئو کنفرانسی،  دیدار  ابتدای  در  شریزاد  سردار 
همسایگی جمهوری اسالمی ایران و کشور ترکیه اظهار داشت: روابط 
ایران و پلیس ترکیه حسنه است و طی  میان پلیس جمهوری اسالمی 
سال های اخری شاهد تعامالت پلیسی مطلوبی میان دو کشور بوده ایم.

وی افزود: پلیس بنی الملل ناجا، با اقتدار، هوشمندی و حرفه ای گرایی 
به دنبال انجام مأموریت های محوله و توسعه روابط پلیسی دیپلماسی 

برای برخورد قاطعانه با متهمان بنی المللی است.
سردار " شریزاد" ادامه داد: امروز با تهدیدات و آسیب های مختلفی 
معضالت  و  مشکالت  از  عبور  راهکار های  از  یکی  و  هستیم  مواجه 
تقویت تعامالت و همکاری های مشرتک است و در این میان جمهوری 
اسالمی ایران با کشور ترکیه همکاری های مشرتکی در حوزه پلیسی و 

انتظامی دارد.

وی با تأکید بر لزوم تقویت تعامالت میان دو کشور ادامه داد: برخورد 
مخدر  مواد  با  مبارزه  قاچاق کاال،  با  مقابله  یافته،  سازمان  جرایم  با 
محور  می تواند  انسان  قاچاق  و  تروریستی  با گروهک های  مقابله 

فعالیت های مشرتک دو کشور ایران و ترکیه باشد.
در ادامه این گفتگو رئیس اینرتپل ترکیه با اشاره به مرز مشرتک دو کشور 
خاطر نشان کرد: پلیس ترکیه نیز خواهان برخورد با متهمان بنی المللی 
بوده و در این راستا آماده هرگونه همکاری با پلیس جمهوری اسالمی 

ایران هستیم.
وی ضمن اشاره به ضرورت شناخت محور های مشرتک با هدف برخورد 
در  همکاری ها  تقویت  داشت:  اظهار  بنی المللی  متهمان  با  قاطعانه 
برای  مناسب  بسرتی  یافته می تواند  با جرائم سازمان  مبارزه  راستای 

اسرتداد متهمان تحت تعقیب بنی المللی هر دو کشور باشد.

هشدار اینرتپل در باره سو استفاده از واکسن کرونا
پلیس بنی الملل، اینرتپل، به مقام های مسئول در سراسر جهان هشدار 
تولید  از  پس  واکسیناسیون کووید-19 که  پویش های  جریان  در  داد 
سازمان  خواهند کرد، گروه های  به کار  آغاز  جهان  در  واکسن کووید 
برای  و  نشست  نخواهند  بیکار  نیز  و مجرمان  و جنایت  یافته ی جرم 
به کار  تولیدی دست  و سرقت واکسن های  تقلبی  توزیع واکسن های 

خواهند شد.
با عفونت  مقابله  برای  واکسن هایی که  توزیع  این گزارش،  اساس  بر 
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موافقتنامه اسرتداد مجرمنی مابنی 
ایران و امارات :

مابنی ایران و امارات عربی متحده موافقتنامه اسرتداد مجرمنی وجود 
دارد و بنا بر ماده اول آن تعهد به اسرتداد شده است و بدین صورت 
شرح داده شده است ) طرفنی، تعهد می کنند بنا به تقاضا وبا رعایت 
مفاد این موافقتنامه اشخاصی را که در سرزمنی آنان یافت می شوند 
به منظور  تعقیب ،یا برای اجرای حکم ،به یکدیگر مسرتد نمایند(.                  

مردم  از  بسیاری  و  آغاز خواهد شد  ویروسی کووید-19 ساخته شده، 
ویروس کرونا،  برابر  در  را  خودشان  زودتر  چه  هر  می کنند  تالش 
واکسینه کنند و به همنی علت، به اهدافی ساده و آماده برای مجرمان 

تبدیل می شوند.
قرار  فرانسه  لیون  شهر  در  آن  مقر  اینرتپل که  رئیس  استاک،  یورگن 
توزیع  برای  دولت ها  »همچنان که  اعالم کرد:  بیانیه ای  در  دارد، 
گسرتده واکسن کووید-19 و اجرای طرح های ملی واکسناسیون آماده 
نیز دارند برای نفوذ و مختل کردن  می شوند، سازمان های جنایتکار 
زنجریه ی تأمنی واکسن برنامه ریزی و توطئه چینی می کنند. شبکه های 
وابسته به جرائم سازمان یافته نیز از مسری پایگاه های اینرتنتی تقلبی و 
روش های درمانی ساختگی، آحاد مردم را هدف قرار می دهند و خطر 
جان  حتی  و  می آورند  بوجود  آنان  سالمتی  برای  مالحظه ای  قابل 

توده های مردمی را در معرض خطر قرار می دهند.«
آزمایش  تقلبی  درباره گسرتش کیت های  ژوئیه  ماه  در  پیشرت  اینرتپل 
کووید-19 و دیگر محصوالت پزشکی در میان مردم هشدار داده بود. 
همزمان کشور های سراسر جهان داشتند پرشتاب برای تأمنی و تدارک 
نیازمندی هاشان در جریان همه گریی ویروس کرونا گام بر می داشتند.

پایگاه  هزار  سه  به  نزدیک  تازگی  به  اینرتپل  سایربی  جرائم  واحد 
اینرتنتی را بررسی کرد که با داروخانه های آنالین در ارتباط بودند و 
دارو و دیگر محصوالت پزشکی غریقانونی می فروختند. در این میان 
سرقت  برای  فیشینگ  روش های  از  استفاده  با  اینرتنتی  پایگاه   1700
اطالعات و داده های شخصی افراد یا فرستادن بدافزار به رایانه ها و 

گوشی های همراه شان اقدام می کردند.
واقعی، خوب هستند  از حد  بیش  پیشنهاد هایی که  تأکید کرد  اینرتپل 
باید نسبت به آنها بدبنی و هوشیار باشیم، زیرا اصوال پیشنهاد هایی که 

بیش از حد واقعی ،خوب هستند، مستلزم احتیاط و هشیاری است.

                         وکالت در پرونده های اینرتپل :

میگریند  قرار  اینرتپل  پلیس  تعقیب  تحت  متعدد،  دالیل  به  اشخاص 
هایی  زمینه  در  خود  برعلیه  ای  پرونده  تشکیل  با  نیزمواجه  بعضی  و 
هستند که نهایتًا به اقدام اجرایی اینرتپل ختم می شود ، گروه دیگر از 

این اشخاص نیز به دالیل خاص و عمدتا؛ به علت عدم امکان حضور، 
ارائه  یا   ، صحیح  دفاع  امکان  عدم  و  مربوطه  قضایی  مراجع  نزد 
وکالی  می گریند.  قرار  اینرتپل  جلب  مورد  و  میگردد  دلیل،محکوم 
این دو گروه می بایستی قبل از شروع به اقدام اجرایی مربوطه ، از 
نوع اتهامات انتسابی در این گونه از پرونده ها و نیز قواننی مربوطه 
کشورهای طرف اسرتداد، اطالع داشته باشند تا با بررسی معاهده های 
دفاع  موکل  از  بتوانند  اسرتداد  طرف  دو کشور  بنی  مجرمنی  اسرتداد 
قانونی الزمه را بنمایند. آنچه در این مورد مهم است این است که یک 
طرف با اخذ حکم اینرتپل در صدد جلب طرف دوم برای رسیدن به 
منظور خود است و طرف دوم هم با اخذ وکیل درصدد دفاع قانونی 
و کنسل کردن جلب مذکور است . این وضعیت دو جانبه که معموال" با 
ادعای داشنت حق از ناحیه هر دو طرف مطرح می شود، حساسیت کار 
وکالی قانونی در این زمینه را مشخص تر می کند. با شروع اقدامات 
به  را که  اینرتپل  اعالن های   ، اینرتپل  ، کشورهای عضو  اینرتپل  اولیه 
چهارزبان رسمی منتشر می شود ، مورد بررسی و اقدام قرار می دهند.
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آیا میدانید هک:آیا میدانید هک:

هر گونه همکاری با متهمنی تحت تعقیب 
داخلی ) داخل کشور ( و یا تحت تعقیب 
بنی المللی خارجی ) متهمنی تحت تعقیب 
دادن  قرار  اختیار  در  جمله  از  اینرتپل( 
همکاری  گونه  هر  ویا  مخفیگاه   ، منزل 
تا دستگریی متهم  دیگری که باعث شود 
شود  مواجه  مشکل  با  قانون  اجرای  و 
مجازات  قابل  و  قانونی  مسئولیت  دارای 
خواهد بود و قانونگذار برای پیشگریی از 
آن  مرتکبنی  برای  امری،  چننی  دادن  رخ 

مجازات قابل توجه در نظر گرفته است.

جرم  در  معاون  اشخاص  توجه  قابل   "  
اموال  حفظ  یا  و  منفعت  کسب  برای  که 
اعمال  از  ناشی  قانونی  غری  و  نامشروع 
نزد  تعقیب  تحت  متهمنی  از  که  مجرمانه 
آنها است  ) اعم از منقول و غری منقول ( به 

چننی اقداماتی مبادرت می کنند "

قواننی  از  اطالع  عدم  دلیل  به  چنانچه 
کشورهایی که در آنها سکونت می کنید  
به خصوص در مبحث قواننی جزایی و یا 
با تفسریی غلط از آنچه در ظاهرمی بینید 
به اقدامات مجرمانه ای مبادرت کنید و 
مدعی عدم اطالع از آنها باشید  مجازات 
قانونی آن زندان و جریمه و مهمرت از آن 
کشورخواهد  از  قانونی  الزامی  اخراج 

بود.

سهل  با  که  اشخاصی  توجه  قابل   "  
انگاری و یا ساده انگاری در جرم های 
یا  و  عادی  اسناد  جعل  مثل  عمومی 
 " تزویر   " آنها  به  قانون  در  که  رسمی 
گفته می شود با اهداف مادی مشارکت 

و یا معاونت می کنند  " 
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فاصله ما با شما فقط یک تلفن و یا واتس آپ است
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