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  ٢٨/١١/١٣٩٦                                                                 ١٠٣٧٤٢/٣٢٢رهشما
  دكتر حسن روحانيحجت االسالم والمسلمين جناب آقاي 
  رياست محترم جمهوري اسالمي ايران

در اجراي اصل يكصد  ٢٠/٤/١٣٩٦ مورخ ٤٥٤٨٤/٥٤٢٧٣عطف به نامه شماره 
قانون اصالح قانون ايران  اسالمي  اساسي جمهوري قانون) ١٢٣( سوم و بيست و

 فوريتي اليحه يك«با عنوان   كهها در بنادر تسريع در امر تخليه و بارگيري كشتي
به » ها در بنادر واحده قانون تسريع در امر تخليه و بارگيري كشتي ماده) ٢(اصالح بند
 شنبه سهتصويب در جلسه علني روز  شوراي اسالمي تقديم گرديده بود، با مجلس
  .گردد تأييد شوراي محترم نگهبان، به پيوست ابالغ مي و ١٠/١١/١٣٩٦مورخ 

  علي الريجانيرئيس مجلس شوراي اسالمي ـ 
  

  ٢/١٢/١٣٩٦                                                                          ١٥٣١٧٨رهشما
   راه و شهرسازيوزارت

 در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران به پيوست
 كه در جلسه »ها در بنادر قانون اصالح قانون تسريع در امر تخليه و بارگيري كشتي«

مورخ دهم بهمن ماه يكهزار و سيصد و نود و شش مجلس شوراي شنبه  علني روز سه
و طي نامه  به تأييد شوراي نگهبان رسيده ١٨/١١/١٣٩٦اسالمي تصويب و در تاريخ 

 مجلس شوراي اسالمي واصل گرديده، ٢٨/١١/١٣٩٦ مورخ ١٠٣٧٤٢/٣٢٢شماره 
  .گردد جهت اجرا ابالغ مي

   حسن روحانيرئيس جمهور ـ
  

  ها  اصالح قانون تسريع در امر تخليه و بارگيري كشتيقانون 
  در بنادر

ها در  واحده قانون تسريع در امر تخليه و بارگيري كشتي ماده) ٢(در بند ـ١ماده
پيش از » گذاري بخش غيردولتي يا از محل سرمايه« عبارت ٢٠/٢/١٣٩٥بنادر مصوب 

 .شود اضافه مي» اقدام نمايد«عبارت 
ورود «واحده قانون، پس از عبارت  ماده) ٥(در ابتداء و انتهاي بند  ـ٢ماده
» از بنادر/ و همچنين ورود و خروج كاال به «عبارت » ها كشتي) پاس(و خروج 
  .شود اضافه مي

ماه  شنبه مورخ دهم بهمن قانون فوق مشتمل بر دو ماده در جلسه علني روز سه
شوراي اسالمي تصويب شد و در تاريخ يكهزار و سيصد و نود و شش مجلس 

  . به تأييد شوراي نگهبان رسيد١٨/١١/١٣٩٦
  رئيس مجلس شوراي اسالمي ـ علي الريجاني

 ١٣٩٦ماه  ششم اسفند شنبهيك
 

  ٢١٢٥٤ شماره چهارمسال هفتاد و 

)١٠٢٥( 
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  ٢٨/١١/١٣٩٦                                                                   ١٠٣٧٤٨/١٤٢رهشما
  حجت االسالم والمسلمين جناب آقاي دكتر حسن روحاني

  ت محترم جمهوري اسالمي ايرانرياس
ايران اسالمي اساسي جمهوري قانون) ١٢٣( در اجراي اصل يكصد و بيست وسوم

با عنوان طرح حمايت از   كهقانون حمايت از هنرمندان، استادكاران و فعاالن صنايع دستي
 شوراي اسالمي تقديم گرديده بود، با مجلسهنرمندان و استادكاران صنايع دستي به 

تأييد شوراي محترم نگهبان،  و ٢٦/١٠/١٣٩٦ مورخ شنبه سه در جلسه علني روز تصويب
  .گردد به پيوست ابالغ مي

  رئيس مجلس شوراي اسالمي ـ علي الريجاني
  

  ٢/١٢/١٣٩٦                                                                            ١٥٣١٧٥رهشما
   صنعت، معدن و تجارت وزارت

  وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي
  سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گرد شگري

 در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران به پيوست
كه در جلسه علني روز » قانون حمايت از هنرمندان، استادكاران و فعاالن صنايع دستي«

يكهزار و سيصد و نود و شش مجلس شوراي شنبه مورخ بيست و ششم دي ماه  سه
 به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه ١٨/١١/١٣٩٦اسالمي تصويب و در تاريخ 

 مجلس شوراي اسالمي واصل گرديده، جهت ٢٨/١١/١٣٩٦ مورخ ١٠٣٧٤٨/١٤٢ شماره
  .گردد اجرا ابالغ مي

  رئيس جمهور ـ حسن روحاني
  

  ن و فعاالن صنايع دستيحمايت از هنرمندان، استادكاراقانون 
 است كه ضمن رعايت ي و سنتيع هنري از صنايا ران مجموعهي ايع دستيصناـ ١ماده

ه ي از مواد اوليريگ  با بهرهيشناس ييبايت، ذوق و زيت خالقيضوابط شرعي و قانوني با محور
، يا گروهي يصورت فرد د محصول بهيند ساخت و توليشود و فرآ يقابل دسترس توليد م

ع ي فرش دستباف و صنايها رشته. رديگ ياز انجام ميتاً با دست و با کمک ابزار مورد نعمد
، ي سنتي، کاشي، پوشاک سنتيرداري و غي داريها ، بافتهي سنتي از قبيل نساجيدست

 يع دستي، صناي وابسته به معماري سنتي، هنرهاي چرميع دستيک، صنايسفال و سرام
 استخوان، يع دستي، صنايياي دريع دستي صنا،يري و حصي چوبيع دستي، صنايفلز

، ي سنتي، سازهاي سنتي و نقاشي، طراحي کاغذيع دستينه، صناي، آبگي سنتيها يرودوز
  .باشند يادشده مي ي وابسته به گروههايها شهي و پيناکاريم

عناوين صنايع دستي موضوع اين ماده با پيشنهاد سازمان ميراث  ـ١تبصره
ران در چهارچوب تعريف مذكور  گردشگري و تصويب هيأت وزي صنايع دستي وفرهنگي،

  .باشد افزايش مي قابل
 موضوع ع دستي و اشخاص فعال در صنايع مذكوريق صنايص مصاديتشخ ـ٢تبصره

 مورد حسبباشند جهت برخورداري از بيمه مذكور  اين ماده كه فاقد بيمه تأمين اجتماعي مي
 و وزارت صنعت، معدن و تجارت يو گردشگر يع دستي، صنايراث فرهنگيبا سازمان م

  .باشد يم
بافان، بافندگان فرش ي قاليمه اجتماعي قانون بيدولت مکلف است در اجراـ ٢ماده

نمودن   نسبت به بيمه١٨/٥/١٣٨٨مصوب ) کُددار(دار   شناسهيع دستيو شاغالن صنا
  .واجدين شرايط اين قانون اقدام نمايد

تواند  عدم حضور در ساعت معين در محل كار نميدر اجراي اين قانون،  ـ١تبصره
درخصوص فرش و قالي مبناي قطع بيمه قرار گيرد و ارزيابي توسط بازرسان سازمان 

) ٢(ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري صرفاً براساس مساحت مذكور در ماده 
  .گيرد قانون يادشده انجام مي

 خودشان  مذكور در صورت درخواستت موضوع قانونيدارندگان مجوز فعال ـ٢تبصره
و تسهيالت ) آب، برق و گاز (ي انرژي بخش صنعت در مورد حاملهايها ه تعرفهياز کل
  .باشند ي برخوردار ميبانک

سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و وزارت صنعت، معدن ـ ٣ماده
 :زير را انجام دهندو تجارت حسب مورد موظفند در راستاي اجراي اين قانون اقدامات 

 )يگروه ـ يانفراد (يد کارگاهيس و پروانه توليصدور مجوز تأس ـ الف
   صنعتگر موضوع اين قانونييصدور کارت شناسا ـ ب
  راني ايع دستي و صناي سنتي هنرهايانحصار يصدور مجوز فروشگاهها ـ پ
  ي سنتي و هنرهايع دستي اصالت براي آثار صنايصدور گواه ـ ت
 يها هاي صنايع دستي و بازارچه  از خانهيبردار س و بهرهيمجوز تأسصدور  ـ ث

  يع دستيصنا
 هاي صنايع دستي به بناهاي واجد ارزش معماري يا تاريخي با مالكيت خانه  ـتبصره

برداري در امر توليد، فروش و مشاوره  شود كه قابليت بهره عمومي يا خصوصي گفته مي
موجب مجوز سازمان ميراث  يع دستي را داشته و بهتخصصي در جهت توسعه و ارتقاي صنا

  .شود فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و وزارت صنعت، معدن و تجارت ايجاد مي
  ي سنتي و هنرهايع دستي حراج آثار فاخر قابل فروش صنايصدور مجوز برگزار ـ ج
 يستع دينه صناي در زميالملل ني و بي داخليشگاههاي نمايصدور مجوز برگزار ـ چ
  ي سنتيو هنرها
 و يع دستي صنايت به کارگاهها و فروشگاههايفي کي و صدور گواهيبند درجه ـ ح

  ي سنتيهنرها
جز موارد مربوط به فرش دستباف  ن ماده بهيشده ا  احصاءيها تيفعال ـ١تبصره

 بوده و با صدور پروانه ١٢/٦/١٣٩٢ مصوب يقانون نظام صنف)  ٢(مشمول تبصره ماده 
از ي، ني و گردشگريع دستي، صنايراث فرهنگي سازمان مي از سويبردار هرهت و بيفعال
  .باشد يا پروانه کسب از وزارت صنعت، معدن و تجارت نميمجدد مجوز  اخذ به

 يررسمي غيها ه آموزشي، توسعه و نظارت بر کليزير ، برنامهيطراح ـ٢تبصره
 با ي و مجازيتخصص، ي عموميها  و فرش دستباف کشور اعم از آموزشيع دستيصنا

 .باشد ي و وزارت صنعت، معدن و تجارت مي و گردشگريع دستي، صنايراث فرهنگيسازمان م
 و فرش دستباف يع دستي فعال در امر آموزش صناي و حقوقيقيه اشخاص حقيکل

شده سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و  نيي تعيها استيمکلفند س
  .ت كنندي خود رعاياه وزارتخانه را در آموزش

 و وزارت صنعت، معدن ي و گردشگريع دستي، صنايراث فرهنگيسازمان مـ ٤ماده
  :عمل آورند ر را بهيصالح اقدامات ز ي مراجع ذيو تجارت مکلفند با هماهنگ

ع ي محصوالت صنايفي الزم در جهت بهبود کيها تياعمال نظارت و حما ـ الف
   صادراتژه در حوزهيو  و فرش دستباف بهيدست

 و آموزش يدي توليت کارگاههاي و نظارت بر وضعياستگذاري، سيزير برنامه ـ ب
   و فرش دستبافيع دستيصنا

ن يي تعيصالح برا ي با مراجع ذي از هنرمندان و صنعتگران و همکاريبانيپشت ـ پ
ن و ي و فرش دستباف در چهارچوب قوانيع دستي به هنرمندان صناي درجه هنريو اعطا

  مربوطمقررات 
 و يع دستي صناي و فکري معنويها تي در مورد مالکيزير  و برنامهيهماهنگ ـ ت

  در داخل و خارج از کشور ) آثار و هنرمندان(ران يفرش دستباف ا
   و فرش دستبافيع دستينه صناي در زميرسان  نظام اطالعيسازمانده ـ ث
ها،   هنرستانن سرفصل دروسيمنظور تدو ربط به ي ذي با دستگاههايهمکار ـ ج

   و فرش دستبافيع دستي صنايها ها و دانشکده آموزشکده
 دولت ي کاهش تصدي برايردولتي غيس نهادهاي جهت تأسيزير  و برنامهيهماهنگ ـ چ

  ن و مقررات مربوطي و فرش دستباف در چهارچوب قوانيع دستيت صناي فعاليو سامانده
 يشگاهي نمايس شرکتهايس و نظارت بر امر تأياستگذاري، سيزير برنامه ـ ح
  يها و بخش خصوص ي و فرش دستباف توسط تعاونيع دستي صنايتخصص

 و يع دستي صنايها  و جشنوارهي ملينارهايها، سم شيمشارکت در هما ـ خ
  فرش دستباف

 و فرش دستباف يع دستي صناي و نظارت در امر معرفياستگذاري، سيزير برنامه ـ د
  جيي و ترويغيق مناسب تبل از طريده در مراکز عموميبرگز

ده ي آثار باارزش و برگزي و گردآوريي و نظارت بر شناساياستگذاري، سيزير برنامه ـ ذ
  ربط  ي ذيش آنها توسط دستگاههاي و فرش دستباف دوران معاصر و نمايع دستيصنا

 و فرش يع دستيد صناي توليه و روشهاي مواد اولي الزم براين استانداردهايتدو ـ ر
   استاندارد ايرانيف براي پيشنهاد به سازمان ملدستبا
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ت ي اطالعات الزم از وضعيآور  و جمعي مستمر جامعه آماريق و بررسيتحق ـ ز
 و فرش يع دستيگاه صنايمنظور ارتقاي جا ران و جهان بهي و فرش دستباف ايع دستيصنا

  ران يدستباف ا
 و فرش دستباف يع دستيران در نظام بازار صنايت اياهتمام بر ارتقاي موقع ـ ژ

  ش صادرات يجهان در جهت رونق و افزا
ع يمنظور توسعه بازار فروش صنا  بهيشرفته بازرگاني پيها  از سامانهيريگ بهره ـ س

   يردولتي هدف توسط بخش غيران در کشورهاي و فرش دستباف ايدست
از  يريگ  و فرش دستباف با بهرهيع دستي صنايها جاد بازارچهيکمک به ا ـ ش

  يردولتي غي عمومي و نهادهاي، تعاوني خصوصي بخشهايها تيظرف
د و ي تولي مجاز است براي و گردشگريع دستي، صنايراث فرهنگيسازمان مـ  ٥ماده

ار ازجمله ي، امالک دراختي سنتي و فرش دستباف و هنرهايع دستيعرضه محصوالت صنا
 و فرش دستباف با انعقاد يع دستي صنا را به فعاالن مرتبط بايخي تاري مناسب در بناهايفضاها

ن ي در ايدات خارجياين قانون  و تول) ١(رمصاديق ماده يعرضه محصوالت غ. ديقرارداد واگذار نما
. شود شده مي ها ممنوع و موجب انفساخ قرارداد و ضبط اموال غيرمجاز و خارجي عرضه غرفه

  .قرارداد را خواهد داشتسازمان حق مطالبه زيان وارده از محل وجه التزام موضوع 
 يت خدمات کشوريريقانون مد) ٥( موضوع ماده ي اجرائيدستگاهها ـ ٦ماده

ت از ي، با اولويرنقديز غي جواي و اهدايقي تشويها  مکلفند در برنامه٨/٧/١٣٨٦مصوب 
  . استفاده کننديرانيل اي و فرش دستباف اصيع دستيدات صنايتول

يق بانكهاي عامل، بخشي از تسهيالت بانك مركزي مكلف است از طرـ ٧ماده
مسكن بانكها را با هماهنگي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و وزارت 

 و يع دستيدکنندگان صناين مسکن هنرمندان و توليصنعت، معدن و تجارت به امر تأم
  .  فرش دستباف اختصاص دهد

 هنرمندان، ميق و تکري و تشويع دستيج صنايت، توسعه و ترويمنظور حما به ـ ٨ماده
صندوق احياء و « و فرش دستباف، عنوان يع دستيشکسوتان و فعاالن بخش صنايپ

 و يع دستيصندوق توسعه صنا«به ) موجود(» برداري از اماكن تاريخي و فرهنگي بهره
منابع . گردد اصالح مي» برداري از اماكن تاريخي و فرهنگي فرش دستباف و احياء و بهره

و )) ع(مهر امام رضا ( از محل بخشي از تسهيالت صندوق كارآفريني اميد صندوق
هاي صندوق پس از درج  كمكهاي بخش دولتي و غيردولتي و درآمدهاي حاصل از فعاليت

سازمان ميراث (همچنين دولت . شود در بودجه سنواتي و گردش خزانه تأمين مي
از درآمدهاي سازمان %) ٣٠(درصد  تواند سي مي) فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري

دستي و گردشگري را به جهت تقويت منابع اين صندوق اختصاص  ميراث فرهنگي، صنايع
ماه پس از ابالغ اين قانون با پيشنهاد مشترك  اساسنامه صندوق ظرف مدت شش. دهد

سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و وزارت صنعت، معدن و تجارت تهيه 
  .رسد به تصويب هيأت وزيران ميشود و  مي

 و يت خدمات کشوريريقانون مد) ٥( موضوع ماده ي اجرائيدستگاههاـ ٩ماده
 و فرش يع دستي صناي از نمادهاي عمومي شهري فضاهايها مکلفند در طراح يشهردار

 . استفاده كنندي ايراني و اسالمي متناسب با معماري سنتيدستباف و هنرها
 مختلف يها ران مکلف است در برنامهي اي اسالميجمهور يمايصدا و سـ ١٠ماده

 و يع دستي صناي هنرمندان و آثار هنري و معرفي و مستندسازييآرا نسبت به صحنه
 و ي و گردشگريع دستي، صنايراث فرهنگيفرش دستباف با مشارکت سازمان م

» جهاد كشاورزي«و » فرهنگ و ارشاد اسالمي«، »صنعت، معدن و تجارت«هاي  وزارتخانه
 . دياقدام نما

منظور تشويق و حمايت از  ربط مکلفند به دولت و دستگاههاي اجرائي ذيـ ١١ماده
رشد و ترويج توليدات صنايع دستي و فرش دستباف و هنرهاي سنتي بومي و اصيل 

 :ل را انجام دهندياقدامات ذ
 و فرش يع دستيدات صنايد و ترويج تولت از رشيق و حمايمنظور تشو به ـ الف

 واردات يهاي الزم برا ل، نسبت به اعمال محدوديتي و اصي بومي سنتيدستباف و هنرها
  . و فرش دستباف ازجمله وضع تعرفه مناسب اقدام كنديع دستيمحصوالت صنا

لوگرم و يزان پنج کين به ميشده از نقره بدون نگ سقف خروج ظروف ساخته ـ ب
 حضور در ي هر نفر برايلوگرم براي تا سه کيمتيق مهي و نيمتي قينقره و سنگهاورآالت يز

ق معتبر ي و وثاي بانکيها نامه  خارجي از کشور با ارائه ضمانتيالملل ني بيشگاههاينما
 و ي، بانک مرکزي و گردشگريع دستي، صنايراث فرهنگيسازمان م. ابدي يش ميافزا

راث ي و ميخياقالم تار. كنند ن ماده نظارت ميي اياگمرک جمهوري اسالمي ايران بر اجر
  .باشد ين و مقررات خاص خود مي تابع قوانيفرهنگ

 و فرش دستباف در مقابل آثار منفي ناشي از يع دستياز صادرکنندگان صنا ـ پ
  .مت ارز حمايت كندينوسانات ق
 و يتع دسي، صنايراث فرهنگيران با نظر سازمان ميگمرک جمهوري اسالمي ا ـ ت
 كليه محصوالت ي براي فرعيها تعرفه) کد(جاد و احصاي شناسه ي نسبت به ايگردشگر

  .دي و فرش دستباف کشور اقدام نمايع دستيصنا
 هنرمندان و استادکاران يلي تحصيمنظور کمک به ارتقا تواند به يدولت مـ ١٢ماده

  . تعيين و پرداخت كنديلينه تحصيهز  و فرش دستباف، کمکيع دستيصنا
هاي موضوع اين قانون با هماهنگي وزارت صنعت، معدن و تجارت  حمايتـ ١٣ماده

  .شود ربط در مورد قاليبافي و بافندگي فرش اجراء مي و ساير دستگاهها و تشكلهاي ذي
تعيين نحوه صدور كليه مجوزهاي فعاليت صنايع دستي و فرش دستباف ـ ١٤ماده

ربط بر اساس  ي به تخلفات واحدهاي ذيو همچنين هماهنگي، نظارت، بازرسي و رسيدگ
اي است كه در چهارچوب قانون نظام صنفي توسط سازمان ميراث فرهنگي،  نامه آيين

ماه تهيه  صنايع دستي و گردشگري و وزارت صنعت، معدن و تجارت ظرف مدت سه
  .رسد شود و به تصويب هيأت وزيران مي مي

ماه پس از ابالغ آن توسط   ششن قانون ظرف مدتي اينامه اجرائ نييآـ ١٥ماده
 و وزارت صنعت، معدن و تجارت تهيه ي و گردشگريع دستي، صنايراث فرهنگيسازمان م

  .رسد شود و به تصويب هيأت وزيران مي مي
شنبه مورخ  قانون فوق مشتمل بر پانزده ماده و هفت تبصره در جلسه علني روز سه

 مجلس شوراي اسالمي تصويب شد و ماه يكهزار و سيصد و نود و شش ششم دي و  بيست
  . به تأييد شوراي نگهبان رسيد١٨/١١/١٣٩٦در تاريخ 

  رئيس مجلس شوراي اسالمي ـ علي الريجاني
  

  ٢٨/١١/١٣٩٦                                                        ـ ه٥٤٥٩٤ت/١٥٠٩١٤رهشما
 يوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک

  کشوري و استخداميسازمان ادار ـ بودجه کشورسازمان برنامه و 
  برنامه و بودجهيهاشنهاد مشترک سازماني به پ٤/١١/١٣٩٦ران در جلسه يوزهيأت 

 و به استناد ي کشور و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و استخداميکشور، ادار
 ي و فرهنگي، اجتماعيقانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصاد) ٧٢(ماده ) ب(بند 

 يمارستانيبشي پيهاتي، اساسنامه سازمان فورـ ١٣٩٥مصوب   ـراني اي اسالميجمهور
 :ب کردير تصوياورژانس کشور را به شرح ز

 
  اورژانس کشوريمارستانيش بي پيها تياساسنامه سازمان فور

ن اساسنامه به ي اورژانس کشور که در ايمارستانيبشي پيهاتيسازمان فور ـ١ماده
 مستقل يت حقوقي شخصي دارايشود، به صورت مؤسسه دولتيده ميصار سازمان ناماخت

ل و ي تشکي، وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و اداريو استقالل مال
 .شودين و مقررات مربوط اداره مير قوانين اساسنامه و سايبراساس مقررات ا

 آن در تهران است و يو مرکز اصلت سازمان در سراسر کشور يحوزه فعال ـ٢ماده
 و ي علوم پزشکيها دانشگاهيمارستانيبشي پيهاتي فوري و شهرستاني استانيواحدها

  .دينمايه خدمت مير نظر سازمان مذکور اراي زي درمانيخدمات بهداشت
  :باشدير مي سازمان به شرح زيهاتيف و مأموريوظا ـ٣ماده

 و ي اورژانس در سوانح عمديمارستانيبشي پي پزشکيهاتيه خدمات فورياراـ ١
 و انسان يعي طبيايد و باليد و جدي نوپديهايماريرمترقبه، بروز بي، حوادث غيرعمديغ

 يهاتيت در قالب نظام شبکه فوريت و تابعي آحاد مردم در سطح کشور با هر مليساخت برا
 .مارستانيده به بيدا حادثهيا مصدوم يمار يدن بيقبل از رس

  در سطح کشوريمارستانيبشي خدمات اورژانس پيهاها و برنامهيمش ن خطييعتـ ٢
ت ي تثبي مصوب، براين و استانداردهايش سرزمي خدمات، آمايبند براساس نظام سطح

  . آنهاين و نظارت بر حسن اجرايماران و مصدوميت و رفع مخاطرات از بيوضع
، ي شهريمارستانيبشيرژانس پ اويهاگاهي پايفي و کي توسعه کميزيربرنامه ـ ٣

 .ني و نويبي، نو ترکيياي، دريي، هوايلي، رياجاده
 به منظور يمارستانيبشي مرتبط با اورژانس پيهان استانداردها و دستورالعملييتعـ ٤

  . آنهاي و نظارت بر حسن اجرايمارستانيبشي اورژانس پيت کشوريري مديکپارچگي
 ميس ي و بييوي شبکه ارتباطات رادي، نظارت و ارتقايبانيش، پشتي، اجرا، پايطراحـ  ٥

م مقررات و ارتباطات يت ضوابط و مقررات سازمان تنظي کشور با رعايمارستانيبشياورژانس پ
  . کشورييويراد
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ا يات حوادث و باليو عمل) mcmc(ي درمانيرسانت و اطالعي، هدايفرمانده ـ ٦
)eoc(از درمانيمند بهرهيماران براي بيبندتي، اولو )ا يمار ي بيو درمان اضطرار) اژيتر

  .ي و درمانين مرکز بهداشتيترن و مناسبي به اوليمصدوم در محل حادثه و انتقال و
دهنده خدمات آمبوالنس و هيس مراکز ارايا لغو مجوز تأسيق يد و تعليصدور، تمدـ ٧

ه ي کلي کشور برا در سطحيياي و دريي، هوايني اورژانس زميمارستانيبشي پيهاتيفور
  .ي و حقوقيقياشخاص حق

 يها با سازمانيات و دستاوردها و همکاريجاد ارتباط و تبادل اطالعات، تجربيا ـ ٨
ه خدمات در ي ارايهاتيندها و فعالي فرآي و اثربخشيي کاراي در راستايالمللني و بيمل

 .يمارستانيبشي پي پزشکيهاتيحوزه فور
 اورژانس در يمارستانيبشي پيهاتي اطالعات فورياورکپارچه فني نظام يطراحـ ٩

  .ها و اطالعاتل و انتشار دادهيه و تحلي، تجزيآورکشور و جمع
 و يط عاديبان در شراي همکار و پشتيها با سازمانيجاد ارتباط و هماهنگياـ ١٠
  .يمارستانيبشيه خدمات اورژانس پي ارايبحران برا
 يها دورهيق برگزاري کارکنان از طريا و حرفهي دانش علميتوسعه و ارتقاـ ١١

  . موجوديهاتي کوتاه مدت با استفاده از ظرفيمهارت ـ يآموزش
 ي، توانمنديريپذتي، مسئولي سطح آگاهي ارتقايها برا برنامهين و راهبريتدوـ ١٢

 با ياري و هميو مشارکت ساختارمند و فعاالنه فرد، خانواده و جامعه در تعامل، همکار
  .يا داوطلب حرفهيروهاي استفاده از ني برايزيراورژانس کشور و برنامه

 و يردولتي غيها، مؤسسات، نهادها، سازمانيي اجرايهاجلب مشارکت دستگاهـ ١٣
د در جهت توسعه يات و جرايما و نشري کشور و صدا و سي و فرهنگي، آموزشيمراکز علم

  .ن رابطهي سطح فرهنگ جامعه در ايارتقا اورژانس و يمارستانيبشي پيهاتيخدمات فور
   سازمان با حکم ي و اداريين مقام اجرايس سازمان به عنوان باالتريير ـ٤ماده

ن يشود و عالوه بر انجام امور مقرر در ا ي منصوب مير بهداشت، درمان و آموزش پزشکيوز
  :ر را بر عهده دارديف زيارات و وظاياساسنامه، اخت

  . مربوطيشنهاد آن به مراجع قانونيجه ساالنه سازمان و پم بوديه و تنظيتهـ ١
 يمارستانيبشي پيهاتيالت سازمان و مرکز فوريم ساختار و تشکيه و تنظيتهـ ٢

  . مربوطيشنهاد آن به مراجع قانونيها و پر استانياورژانس استان تهران و سا
  . سازمانين ستاديران و معاونينصب و عزل مدـ ٣
  . گزارش عملکرد ساالنه سازمان مطابق مقررات مربوطميه و تنظيتهـ ٤
  .  سازمانيي اجرايهاها و برنامهيم خط مشيه و تنظيته ـ ٥
ن و مقررات مربوط و يها براساس قوانه و ابالغ استانداردها و دستورالعمليته ـ ٦
  .ن اساسنامهياحکام ا
  تير با رعايل به غيک با حق تويي و قضايه مراجع قانوني سازمان در کليندگينماـ ٧

  .ن و مقررات مربوطيقوان
 .رديگيس سازمان قرار ميين و مقررات مربوط به عهده ري که طبق قوانيفير وظايسا ـ ٨

 ي و قراردادها با امضايها و اسناد بانکه اسناد، اوراق بهادار، چکيکل ـ١تبصره
حساب يس و ذيي رن سازمان به انتخابيران و معاونيک از مديا هر يس سازمان و يير

 .سازمان معتبر خواهد بود
ف خود را با حفظ يارات و وظاي از اختيتواند برخيس سازمان ميير ـ٢تبصره

  .ديض نمايران سازمان تفويک از معاونان و مديت به هر يمسئول
سازمان د ييه و با تأي موجود تهي سازمانيهاالت سازمان از محل پستيتشک ـ ٥ماده

  .شودي موجود اجرا مي انسانيروهاي کشور با استفاده از ني و استخداميادار
س يي ري اورژانس تهران از سويمارستانيبشي پيهاتيس مرکز فوريير  ـ٦ماده

  .گردديسازمان منصوب م
 ي علوم پزشکيها اورژانس دانشگاهيمارستانيبشي پيهاتيس مرکز فوريير ـ٧ماده

س دانشگاه مربوط و يي ريها با معرفو استان مستقر در تهران ي درمانيو خدمات بهداشت
  .گردديس دانشگاه منصوب مييس سازمان و ابالغ رييد رييتأ

 شهرستان با يدرمان ـ ي شبکه بهداشتيمارستانيبشير اورژانس پيمد  ـ٨ماده
 اورژانس دانشگاه يمارستانيبشي پيهاتيس مرکز فورييد رييس شبکه و تأييشنهاد ريپ

  .گردديس شبکه منصوب ميي و با ابالغ ري درمانيمات بهداشت و خديعلوم پزشک
  :باشدير مي سازمان به شرح زيمنابع مال ـ٩ماده

  ن بودجه ساالنه کل کشورياعتبارات مصوب مربوط به اورژانس در قوانـ ١
ن و يت قواني با رعاي و خارجي داخلي و حقوقيقي اشخاص حقيايها و هداکمکـ ٢

  مقررات مربوط
  يفات، نذورات و وجوهات شرعموقوـ ٣
 ي شورا١٩/١١/١٣٩٦ مورخ ٤٢٤٨/١٠٢/٩٦ن اساسنامه به موجب نامه شماره يا

  .ده استيادشده رسي يد شورايينگهبان به تأ
  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 

  
  ١٧/١١/١٣٩٦                                                         ـ ه٥٥٠٦٠ت/١٤٦٢٤٧رهشما

  در خصوص نحوه پرداخت عيدي به كاركنان دولتنامه  تصويب
  سازمان برنامه و بودجه كشور

 ٣/١١/١٣٩٦ مورخ ١٦٥٢٤٦١ به پيشنهاد شماره ١٥/١١/١٣٩٦در جلسه  وزيران هيأت
سازمان برنامه و بودجه كشور و به استناد ماده واحده قانون نحوه پرداخت عيدي به كاركنان 

ـ ١٣٨٦قانون مديريت خدمات كشوري ـ مصوب) ٧٥(ـ و ماده ١٣٧٤دولت ـ مصوب
  :تصويب كرد

) ٥(قانون مديريت خدمات كشوري و ماده ) ٥(هاي اجرايي موضوع ماده  ـ دستگاه١
قانون محاسبات عمومي كشور، نيروهاي مسلح، نيروهاي انتظامي و قوه قضاييه و ساير 

رسمي، ثابت، (د ن خواهاي اجرايي مشمول قوانين خاص مجازند به كارمند دستگاه
ها و مؤسسات  و اعضاي هيأت علمي دانشگاه) پيماني، خريد خدمت، قراردادي و موقت

آموزش عالي و تحقيقاتي و قضات كه به طور تمام وقت اشتغال به كار دارند، مبلغ ثابت 
ريال به نسبت مدت خدمت ) ٨,٤٧٥,٠٠٠(هشت ميليون و چهارصد و هفتاد و پنج هزار 

در بهمن ماه سال جاري از ) عيدي( به عنوان پاداش آخر سال ١٣٩٦ تمام وقت در سال
  .هاي اجرايي پرداخت كنند محل بودجه مصوب دستگاه

 يا عناويني) عيدي( پرداخت هرگونه وجه ديگري به عنوان پاداش آخر سال ـ١تبصره
ه و هاي مزبور و تمام واحدهاي وابست مشابه، عالوه بر مبلغ موضوع اين بند توسط دستگاه

 .باشد تابعه و ساير واحدهايي كه اجراي مقررات در مورد آنها مستلزم ذكر نام است، ممنوع مي
هاي اجرايي مكلفند نظارت الزم را اعمال و موارد  حسابان و مديران امور مالي دستگاه ذي

  .خالف را گزارش نمايند
 موضوع اين بند به كاركنان خريد خدمت،) عيدي( پرداخت پاداش آخر سال ـ٢تبصره

 است و در هر حال ١٣٩٦قراردادي و موقت به نسبت خدمات تمام وقت آنان در سال 
  .رقم مذكور كمتر نخواهدبود%) ٥٠(افراد از پنجاه درصد ميزان عيدي اين گونه 

 حقوق بگيران، بازنشستگان، مستمري )عيدي(ـ ميزان پرداخت پاداش آخر سال ٢
وظيفه ازكارافتادگي، حقوق وظيفه وراث مستخدمين متوفاي مشمول صندوق بازنشستگي 

هاي بازنشستگي و نيز  كشوري، سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح و ساير صندوق
شهدا و جانبازان ازكارافتاده كلي نيز مبلغ هشت ميليون و چهارصد و هفتاد و پنج هزار 

ورد از محل بودجه مصوب صندوق بازنشستگي يا دستگاه ريال حسب م) ٨,٤٧٥,٠٠٠(
  .ربط قابل پرداخت است اجرايي ذي

 ١٣٩٦ عيدي بازنشستگان مشمول صندوق بازنشستگي كشوري كه در سال تبصره ـ
مندي، اوالد و بيمه خدمات درماني آنها را صندوق مذكور پرداخت نموده است،  حق عائله

هاي مندرج در  ساير مواردي كه مشمول صندوق. توسط آن صندوق قابل پرداخت است
ربط  نيستند، از محل اعتبارات دستگاه اجرايي، سازمان يا شركت دولتي ذي) ٢(بند 
  .پرداخت است قابل

شود  نامه، تمام وقت محسوب مي ـ خدمت نيمه وقت بانوان از لحاظ اجراي اين تصويب٣
  .نامه خواهندبود ن تصويبالتدريس نسبت به ساعات تدريس مشمول اي و معلمان حق

 )عيدي(هاي دولتي موظفند از پرداخت هر مبلغي تحت عنوان پاداش آخر سال  ـ شركت٤
نامه به مديران و اعضاي هيأت مديره  يا عناوين مشابه، عالوه بر مبلغ موضوع اين تصويب

  .خودداري كنند
سازمان . ربط است مسئوليت اجراي اين بند برعهده مديرعامل و ساير مديران ذي

ها مكلفند نظارت الزم را اعمال و موارد خالف را  حسابرسي يا حسابرسان قانوني شركت
  .گزارش كنند
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