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

تومانتک شماره ۵۱ ۰۰

  )٤(هاي رئيس مجلس شوراي اسالمي موضوع صدر ماده واحده و تبصره    نظريه
  )١٣٨(و يكصد  و سي و هشتم ) ٨٥(قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم « الحاقي به 

  » جمهوري اسالمي ايران قانون اساسي
  ٢  هيأت وزيران  ١٤/١/١٣٩١

  ٢  شعب ديوان عدالت و ساير مراجع اداري  ٢٣/٢/١٣٩٩    هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ٣٢٧رأي شماره 

   وزارت راه و شهرسازي  ٢١/٣/١٣٩٩  نامه در خصوص ايجاد سامانه ملي امالک و اسکان کشور تصويب
  ٤  وزارت امور اقتصادي و دارايي

  ) ١(نامه در خصوص تمديد مهلت ترخيص خودروهاي موضوع بند  تصويب
  ٢٩/١١/١٣٩٨هـ مورخ ٥٧٣٩٤ت/١٥٢٦٧٦نامه شماره تصويب

٢١/٣/١٣٩٩  

وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت 
وزارت  ـ صنعت، معدن و تجارت

دادگستري ـ بانک مرکزي جمهوري 
بنياد شهيد و امور  ـ اسالمي ايران

 ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق ايثارگران ـ
عالي مناطق دبيرخانه شوراي ـ کاال و ارز

  آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي

٤  

  ١٨/٣/١٣٩٩  اي کتاب مقررات صادرات و وارداتهاي تعرفهاصالح برخي از رديف
  وزارت صنعت، معدن و تجارت 
 وزارت امور اقتصادي و دارايي
  وزارت جهادکشاورزي

٤  

  ٤  سازمان برنامه و بودجه کشور  ١٨/٣/١٣٩٩   کل کشور١٣٩٩وابط اجرايي قانون بودجه سال اصالح ض

  ٢١/٣/١٣٩٩  ٢٧/١٢/١٣٩٨ مورخ  هـ٥٦٩٥٩ت/١٦٤٩٦٩نامه شماره بيتصواصالح 
 ي وزارت امور اقتصادـوزارت امورخارجه 

جمهور  سيي ريحقوقمعاونت ـ  ييو دارا
  راني ااستاندارد يسازمان مل

٤  

  ٢٠/٦/١٣٩٨   قانون برنامه ششم توسعه ٨٨ماده » خ«دستورالعمل اجرايي بند 

قانون ) ٥(دستگاههاي اجرايي موضوع ماده
قانون جامع ) ٢(مديريت خدمات كشوري و ماده

ـ سازمانها و رساني  خدمات به ايثارگران 
صندوقهاي بيمه و بازنشستگي فعال در قلمرو 

  نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي

٤  

هاي دستگاههاي  گذاري نحوه مديريت وجوه، ذخائر و سرمايه) ضوابط كلي(نامه  آيين
  اجرايي دولتي و عمومي غيردولتي فعال در قلمروهاي مختلف نظام تأمين اجتماعي

  ا، مؤسسات و صندوقهاي بيمه اجتماعي و بازنشستگي كشورو سازمانه
٢١/٣/١٣٩٩  

ـ وزارت كشور    سازمان برنامه و بودجه كشور 
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 

ـ وزارت راه    وزارت آموزش و پرورش 
ـ وزارت دفاع و پشتيباني  و شهرسازي 
ـ وزارت امور اقتصادي و  نيروهاي مسلح 

   بازنشستگي كشوردوقهايصن كليه ـدارايي 

٥  

  ٨  امور اقتصادي و داراييوزارت   ٢٥/٣/١٣٩٩  ٦/٢/١٣٩٩هـ مورخ ٥٧٥٧٥ت/٨٩٨٤نامه شماره  تصويب) ٣(اصالح بند 

  ٨  بنياد ملي نخبگان  ٧/٣/١٣٩٨   اساسنامه بنياد ملي نخبگان١٢مصوبه اصالح ماده 
  

 ١٣٩٩  ماهيكم تير شنبهيك 
 

 ٢١٩٢٠ شماره ششمسال هفتاد و 

)١٢٨٨( 
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) ٤( موضوع صدر ماده واحده و تبصره ي اسالميس مجلس شوراي رئ   هاي يهنظر
  )٨٥( هشتاد و پنجم اصولقانون نحوه اجراء «  به يالحاق

  »راني اي اسالمي جمهوريقانون اساس) ١٣٨( و هشتم يكصد و سيو 
                                                                                                                            ١     

  
  ٢٦/٣/١٣٩٩                                                                      هـ ب/١٥١٣٦رهشما

 والمسلمين جناب آقاي دكتر روحاني االسالم حجت
  راني اي اسالمي محترم جمهوراستير

هـ ٥٧٦١٢ت/١٥٦١٤ شماره نامه هيأت محترم وزيران به تصويببازگشت به رونوشت 
ها و  ، متعاقب بررسي»د خودرو توسط وزارت کشوريمجوز خر«: ، موضوع٢١/٠٢/١٣٩٩مورخ 

ه و مستنداً به صدر ماد» هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين«اعالم نظر مقدماتي 
و يكصد و سي و ) ٨٥( قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم«الحاقي به ) ٤(واحده و تبصره

نامه  آيين) ١٠(و ماده»  جمهوري اسالمي ايران و اصالحات بعدي قانون اساسي) ١٣٨(هشتم
 قانوني و اعالم  مراتب متضمن اعالم نظر قطعي جهت اقدام الزم در مهلت مقرر  آن،  اجرايي
قانون،  بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در . گردد ه اين جانب ابالغ مينتيجه ب

  .االثر خواهد بود آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي
 ـ١٣٨٠مصوب  ـ » دولتي از مقررات ماليم بخشيقانون تنظ) ٣٠(بر اساس ماده«

هاي  نمايندگي«ممنوع است و صرفاً  يي اجرايها  توسط دستگاهي خارجيد خودرويخر
ت مستثنا ين ممنوعياز ا» جمهوري اسالمي ايران در خارج از كشور و نيروي انتظامي

 توسط يد دو دستگاه خودرو خارجيز خري بر تجويرو مصوبه مذکور مبن نياز ا. هستند
، از باشد يات شمارش شده در قانون نمي کردستان که نهاد مزبور مشمول مستثنياستاندار

  ».ر قانون استيث توسعه شمول قانون، مغايح
  رئيس مجلس شوراي اسالمي ـ محمدباقر قاليباف
                          

       
  ٢٦/٣/١٣٩٩                                                                      هـ ب/١٥٠٧٤رهشما

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

 هـ٥٥٣٤٢ت/١٣٨٩٢٠نامه هيأت محترم وزيران به شماره  بازگشت به رونوشت تصويب
ت يريقانون مد) ٢٩(ماده» ط« بنديينامه اجرا نييآ«: ، موضوع٢٩/١٠/١٣٩٨مورخ 

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

  قانون اساسي) ١٣٨(تمو يكصد و سي و هش) ٨٥(نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم
مراتب   آن،  نامه اجرايي آيين) ١٠(و ماده» جمهوري اسالمي ايران و اصالحات بعدي

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

  .االثر خواهد بود ز مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغيبخش ا
شامل ـ ١٣٨٦مصوبي ـ ت خدمات کشوريريقانون مد) ٢٩(ماده» ط«بندـ ١«

ن قانون، ي مستثنا شده از ايي اجرايها است و صرفاً دستگاه» يي اجرايها دستگاه «يتمام
 بر يمصوبه مبن) ٢(ره مادهن، تبصيبنابرا. باشند يز خارج مين ماده نياز شمول حکم ا
 ياتي عملي وزارت آموزش و پرورش و واحدهاي شهرستانيواحدها«مستثنا شدن 

جه آن مستثنا شدن از حکم قانون است، از ينامه که نت نيياز شمول آ» يي اجرايها دستگاه
ز به تبع ين مصوبه نيا) ٥(ضمناً ماده. مغاير قانون  استق دامنه شمول قانون، ييث تضيح
 مواد به قانون يقانون الحاق برخ) ٦(بر اساس مادهـ ٢.ر با قانون استيراد مذکور، مغايا

 يها و موسسات دولت وزارتخانهـ ١٣٩٣ مصوبـ) ٢( دولتي از مقررات ماليم بخشيتنظ
اند که نسبت به فروش اموال  ها، مجاز دانسته شده  تابع آنها در استاني و واحدهايمل
 بر يمصوبه مبن) ٥(ماده» ٢«ن، تبصرهيبنابرا. ندياقدام نما يطيرمنقول خود با شرايغ

ن مذکور يکه جزء عناو»  و توسعه استانيزي برنامه ريشورا «ين امر برايز ايتجو
  ».باشد ير قانون ميصالح، مغاي ذير مرجع قانونييث تغيباشد، از ح ينم

  رئيس مجلس شوراي اسالمي ـ محمدباقر قاليباف
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

                          

       
  ٢٦/٣/١٣٩٩                                                                      هـ ب/١٥١٣٣رهشما

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

اره ـران به شمـترم وزيـمح  نامه هيأت بـتصويت ـبازگشت به رونوش
 قانون شکار يينامه اجرا نييآ«: ، موضوع١٤/١٠/١٣٩٨هـ مورخ ٥٤٥٨٢ت/١٣١٣٣٣

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

  قانون اساسي) ١٣٨(و يكصد و سي و هشتم) ٨٥(اجراء اصول هشتاد و پنجم
 آن،  نامه اجرايي آيين) ١٠(و ماده» الحات بعديـالمي ايران و اصـجمهوري اس

انوني و ـ ق عي جهت اقدام الزم در مهلت مقررـمن اعالم نظر قطـب متضـمرات 
ضاي يك هفته ـبديهي است پس از انق. گردد انب ابالغ ميـجه به اين جـاعالم نتي

خش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، قانون، آن ب مهلت مقرر در 
  .االثر خواهد بود ملغي

ب يتصوي ـ  با اصالحات بعد١٣٤٦ مصوبـد يقانون شکار و ص) ٢٨( طبق ماده«
ز ي از موضوعات نيف برخين تکلييران سپرده شده و تعيأت وزين قانون به هي ايينامه اجرا نييآ

 و منطقه ين مقررات مربوط به پارک ملييتع «نامه مذکور محول شده است، ازجمله نييبه آ
حقوق و «ن يي بر تعيمصوبه مبن) ٦(ن، تبصره ماده يبنابرا. »يحفاظت شده و قرق اختصاص

ر ييث تغياز ح» ستيط زي محي عالي توسط شوراي اختصاصيها ف دارندگان پروانه قرقيتکال
  ».مغاير قانون  استب امور مذکور، يمرجع تصو

   اسالمي ـ محمدباقر قاليبافرئيس مجلس شوراي
  

  ١١/٣/١٣٩٩                                                                         ٩٧٠١٨٧٧شماره
  بسمه تعالي

  جناب آقاي اكبرپور
  مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايران رئيس هيأت

 اداري به شماره دادنامه هيأت عمومي ديوان عدالت رأي يك نسخه از
جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست  ٢٣/٢/١٣٩٩ مورخ ٩٩٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٠٣٢٧

  .گردد ارسال مي
ـ مهدي دربين   مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري 

  
  ٩٧٠١٨٧٧: رونده پشماره    ٣٢٧ :ماره دادنامهش    ٢٣/٢/١٣٩٩: خ دادنامهتاري

  يوان عدالت اداري ديأت عمومي ه:مرجع رسيدگي
  يياي اصغر دري علي آقا:يشاك

 ٧ و بند ٩/٥/١٣٩٧ مصوبه مورخ ١٤ ابطال بند :موضوع شکايت و خواسته
 مصوبه مورخ ٤ون نظارت استان مازندران و ابطال بند يسي کم٢٢/٣/١٣٩٥مصوبه مورخ 

ـ ١١٠٧/٧٠١شماره هاي  ون نظارت شهرستان آمل و نامهيسي کم١٣٩٦ ماه يد
  ون نظارت استان مازندرانيسي کم٢٠/٥/١٣٩٧ـ ٣٠٩١١/٧٠١ و ١٩/١/١٣٩٤

 و ٩/٥/١٣٩٧ مصوبه مورخ ١٤ابطال بند  ي به موجب دادخواستي شاک:گردش کار
 مصوبه ٤ون نظارت استان مازندران و ابطال بند يسي کم٢٢/٣/١٣٩٥ مصوبه مورخ ٧بند 

ـ ١١٠٧/٧٠١شماره هاي  هون نظارت شهرستان آمل و ناميسي کم١٣٩٦ ماه يمورخ د
 را خواستار ون نظارت استان مازندرانيسي کم٢٠/٥/١٣٩٧ـ ٣٠٩١١/٧٠١ و ١٩/١/١٣٩٤

  :ن خواسته اعالم کرده است کهييشده و در جهت تب
 بر لغو يون نظارت استان مازندران مبنيسي کم٩/٥/١٣٩٧ مصوبه مورخ ١٤بند ـ ١«
ر با يان مغادار چاپخانه يه استاني به اتحادي رسته خدمات چاپ شهرستان ساريواگذار
  .باشد ي مي قانون نظام صنف٢١ و ٤ماده 

 يون نظارت مرکز استان مازندران مبنيسي کم٢٢/٣/١٣٩٥ مصوبه مـورخ ٧بند ـ ٢
 ٤رت با بند ي با توجه به مغايصنف مصنوعات هنر هي ضوابط خـاص اتحاد تأييدبر

باشد و   نميون نظارتيسيت کمي صالح، دري قانون نظام صنف٩١ ماده يي اجرانامه آيين
س از وزارت فـرهنگ و ارشاد يرا که پروانه تأسهايي  توانند ضوابط خـاص رسته  نميآنها

  . کننداند، تأييد  اخذ نمودهياسالم
ون نظارت شهرستان آمل و نامه يسي کم١٣٩٦ ماه ي مصوبه مورخ د٤ابطال بند ـ ٣
ون يسي کم٢٠/٥/١٣٩٧ـ ٣٠٩١١/٧٠١  و نامه شماره١٩/١/١٣٩٤ـ ١١٠٧/٧٠١شماره 

  »). استناد نشده استيل و قانون خاصيبه دل(نظارت مرکز استان مازندران 

٩٤٥ 

٩٤٤ 

٩٤٦ 

http://www.RRK.IR
http://www.DASTOUR.IR
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  :ر استيمورد اعتراض به شرح زهاي  متن مقرره
  :ون نظارت استان مازندرانيسي کم٢٢/٣/١٣٩٥ مصوبه مورخ ٧بند : الف«
  

موضوع مورد 
مستندات   مصوبات جلسه  )دستور کار(بررسي 

  مسئول پيگيري  نيقانو

ضوابط خاص ـ ٧
  هاي صنفي اتحاديه

 مصوبه مورخ ١در راستاي بند 
 کميسيون نظارت، ٢٥/١٢/١٣٩٤

هاي صنفي رنگ  ضوابط خاص اتحاديه
فروشان، خبازان، مصنوعات هنري، 
قصابان و مشاورين امالک مطابق 

گزارش کميته فني فرعي کميسيون 
  . گرديد تأييدنظارت طرح و

نامه   آيين١١ماده 
 ١٢اجرايي ماده 

  قانون نظام صنفي

اداره صنعت، معدن 
و تجارت شهرستان 

اتاق اصناف ـ ساري 
  مرکز استان

  
 : معدن و تجارت مازندران، رئيس سازمان صنعت١٩/١/١٣٩٤ـ ١١٠٧/٧٠١نامه شماره 

  اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان آمل
  در خصوص٦/١٢/١٣٩٣ـ٥٥٨٠/٣/٢٠/٧٠١سالم عليکم؛ احتراماً عطف به نامه شماره 

 ٦ ماده ٧ بند ي آن شهرستان، در راستا٢٩/١١/١٣٩٣ون نظارت مورخ يسيصورتجلسه کم
 ي موارد١٧ و ٦ ،٥ يرامون بندهاي پي قانون نظام صنف٤٨ ماده ٣ تبصره يي اجرانامه آيين

  :گردد  ميل جهت اصالح مصوبات اعالميبه شرح ذ
هاي  هي اتحادين حقوق براييور در خصوص تع مصوبه مذک٦ و ٥ يرامون بندهايپـ ١

 يف منابع مالي، با توجه به عدم تعرياطان مردانه و فروشندگان لوازم خانگيصنف خ
ب ي است تا تصوي، مقتضي قانون نظام صنف٧٥ ماده يي اجرانامه آييندر ها  هيبازرس اتحاد

ازرس و ب ت حقوقي و مشخص شدن وضع) ق ن ص٧٥ماده (د ي جديي اجرانامه آيين
  . گرددي بازرس خوددارين حقوق برايين اعتبار آن از تعيمحل تأم
لک و ي چاپ سي رسته صنفيجاد و واگذاري بر اي مصوبه مبن١٧نظر به بند ـ ٢

ل فاقد يلک اسکريرساند چاپ س  ميان شهرستان به اطالعدار چاپخانهه يل به اتحادياسکر
 يآن اداره به سازمان اعالم و ط يست از سويبا  ميک و رسته مستقل بودهيسيکد آ

جاد با اخذ مصوبه يد اقدام و پس از ايجاد کد رسته جديمکاتبه با مرکز اصناف نسبت به ا
  .ربط اقدام گردديه ذي رسته مزبور به اتحادي اتاق اصناف نسبت به واگذارياجالس عموم

ه يتحادجاد اي نظارت نسبت به ايأت عاليون نظارت مرکز استان با نظر هيسيکمـ ٣
ان دار چاپخانهه يز اعـالم نموده تا کلي اقدام و به آن شهرستان نيان استاندار چاپخانه

گردند لذا   مي ادارهالذکر فوقه ي در سطح استان توسط اتحاد)يافست و ملخهاي  رستـه(
ان اقدام دار چاپخانه يه شهرستاني اتخاذ تا نسبت به اصالح نام اتحاديبيسته است ترتيشا

   و توسعه تجارتيس سازمان امور بازرگانيرئـ  .گردد
س سازمان صنعت، معدن و تجارت ي رئ٢٠/٥/١٣٩٧ـ ٣٠٩١١/٧٠١نامه شماره  ـ ج
  :مازندران

 ادارات صنعت، معدن و تجارت شهرستان آمل
  ه تابلوسازانيان از اتحاددار چاپخانه حذف عنوان :موضوع

  اداره صنعت،١١/٥/١٣٩٧ـ٣٩٢٠/١٠/٧٠١سالم عليکم، به پيوست تصوير نامه شماره 
ه صنف ي اتحادمديره هيأت در خصوص درخواست يمعدن و تجارت شهرستان سار

تابلوسازان آن  ه صنفي بر حذف عنوان چاپخانه از اتحادي مبنيان استاندار چاپخانه
رو اعالم سابق يه مذکور و پي اتحاديت استانيگردد و نظر به فعال  ميشهرستان ارسال

ان از دار چاپخانهربط نسبت به حذف عنوان يه ذيق اتاق اصناف و اتحاديز طرسته است ايشا
معاون امور  ـ س سازمانيرئ ـ .دييجه سازمان را مطلع نمايه اقدام و از نتيعنوان اتحاد

  » و توسعه تجارتيبازرگان
حه يس سازمان صنعت، معدن و تجارت به موجب اليت مذکور، رئيدر پاسخ به شکا

  :ح داده است کهي توض٢٥/٧/١٣٩٧ـ ٥٣١٢٧/٧٠١شماره 
ون نظارت هر شهرستان يسي، کمي قانون نظام صنف٤٩ و ٤٨به موجب مواد ـ ١«

ن پرونده يت در اي که طرف شکاييبوده و از آن جا  مستقليت حقوقي شخصيدارا
ن سازمان در خصوص ي اييباشد، لذا پاسخگو ي ميون نظارت شهرستان ساريسيکم

 . نداردييت شهرستان آمل مبناون نظاريسيمصوبات کم
ون نظارت استان مازندران يسي کم٢٢/٣/١٣٩٥ مصوبه مورخ ٧در خصوص بند ـ ٢

ه صنف مصنوعات يتحت پوشش اتحادهاي   رستهين ضوابط خـاص برايي بر تعيمبن
تحت هاي  ک از رستهيچ ي استان هيد گفت که اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمي بايهنر

ون نظارت در يسين رو کمير را تحت پوشش خود ندانسته و از اه مذکويپوشش اتحاد

 از ي قانون نظام صنف٥٥ماده ) د( بند يي دستورالعمل اجرا٦ل ماده ي تبصره ذيراستا
  .نان حاصل نموده استين اطميبا قوانها  هي اتحاديانطباق ضوابط خاص داخل

د گفت يازندران باون نظارت استان ميسي کم٩/٥/١٣٩٧در رابطه با مصوبه مورخ ـ ٣
 يافست و ملخهاي  ان تنها مجاز به صدور پروانه کسب در رستهدار چاپخانه يه استانياتحاد

ان دار چاپخانهه ينکه اتحادين دو رسته کامالً از هم جدا هستند و با توجه به ايبوده و ا
 بر الحاق رسته خدمات چاپ در شهرستانها داشتند، ي مبني مستمريريگياستان پ

ل ين موضوع که در زمان تشکي کرده و با لحاظ ايون نظارت موضوع را بررسيسيکم
اند   بودهمدنظر يافست و ملخها  ان، صرفاً دارندگان چاپ در رستهدار چاپخانهه ياتحاد

ل ين امر از تشکي نفر هستند و ا٢٥٠دارندگان پروانه کسب در رسته خدمات چاپ 
 ٤٩ماده ) الف(ار حاصله از بند يبه استناد اخت و اهداف آن به دور است، يه استانياتحاد

 رسته خدمات چاپ به ي، مقرره فوق را وضع کرده است و با واگذاريقانون نظام صنف
  ».ان موافقت نکرده استدار چاپخانهه ياتحاد

 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب ٨٤در اجراي ماده 
شود و   مي ارجاعيوان عدالت اداري دي مالي اقتصاديأت تخصصي پرونده به ه١٣٩٢ سال

 ٩/٥/١٣٩٧ مصوبه مورخ ١٤، بند ٢١/١٠/١٣٩٨ـ ٧٢٩هيأت مذکور به موجب دادنامه شماره 
ون نظارت يسي کم١٣٩٦ ماه ي مصوبه د٤ون نظارت استان مازندران و بند يسيکم

 مـذکور يرأ. ت صادر کردي به رد شکايص نداد و رأيشهرستان آمل را قابل ابطال تشخ
 وانيا ده نفر از قضات دي و يوان عدالت اداريس دي رئيبـه علت عـدم اعتراض از سـو

  .افتيت ي قطعيعدالت ادار
 ١٩/١/١٣٩٤ـ ١١٠٧/٧٠١هاي شماره   و نامه٢٢/٣/١٣٩٥ مصوبه مورخ ٧رسيدگي به بند 

ت أيون نظارت استان مازندران در دستور کار هيسي کم٢٠/٥/١٣٩٧ـ ٣٠٩١١/٧٠١ و
  . قرار گرفتيعموم

وان ين دي با حضور معاون٢٣/٢/١٣٩٩خ ي در تاريوان عدالت اداري ديأت عموميه
ل شد و پس از بحث و يوان تشکي و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديعدالت ادار

  . مبادرت کرده استير به صدور رأيت آراء به شرح زي با اکثريبررس
  

   هيأت عموميرأي
 يوان عدالت اداري دين دادرسييالت و آيقانون تشک ١٢ ماده ١مطابق بند  ـ الف
 رسيدگي به شکايات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از ١٣٩٢مصوب 

ها و ساير نظامات و مقررات دولتي و شهرداريها و مؤسسات عمومي غيردولتي  نامه آيين
انون و يا عدم صالحيت مرجع در مواردي که مقررات مذکور به علّت مغايرت با شرع يا ق

مربوط يا تجاوز و يا سوء استفاده از اختيارات يا تخلّف در اجراي قوانين و مقررات يا 
شود، از جمله  خودداري از انجام وظايفي که موجب تضييع حقوق اشخاص مي

هاي  نظر به اينکه مفاد نامه. صالحيتها و وظايف هيأت عمومي ديوان عدالت اداري است
 رئيس سازمان ٢٠/٥/١٣٩٧ـ ٣٠٩١١/٧٠١ و شماره ١٩/١/١٣٩٤ـ ١١٠٧/٧٠١شماره 

صنعت، معدن و تجارت استان مازندران، جنبه پيشنهادي داشته و متضمن وضع قاعده 
الشمول و کلّي نيست، لذا قابل طرح در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري  آمره عام

  .تشخيص نشد
حوه صدور و تمديد پروانه کسب براي نامه اجرايي ن  آيين٤بر اساس ماده ب ـ 

ها،  برداري يـا اشتغال در وزارتخانه دارندگان مجوز فعاليت يا پروانه تأسيس، بهره
 ٩١موضوع ماده (عمومي غيردولتي  مؤسسات، سازمانها يا شرکتهاي دولتي و نهادهاي

در صورتي که براي اخذ مجوز فعاليت يا پروانه، ضوابط و «): قانون نظام صنفي
استانداردهاي فني نظير حداقل مساحت مورد نياز، تأسيسات و ابزار کار لحاظ شده 

نظر به اينکه بر » .باشد باشد، کميسيون نظارت مجاز به تعيين ضوابط خاص داخلي نمي
، صدور مجوز و قانون اهداف و وظايف وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي ١اساس ماده 

تبط با مصنوعات هنري از اهداف و وظايف وزارت تعيين ضوابط مربوط به فعاليتهاي مر
 کميسيون ٢٢/٣/١٣٩٥ مصوبه مورخ ٧باشد، لذا اطالق بند  فرهنگ و ارشاد اسالمي مي

نظارت استان مازندران که براساس آن اقدام به تصويب ضوابط خاص مربوط به 
ه و مصنوعات هنري شده است، خالف قانون و خارج از اختيارات مرجع مصوب وضع شد

قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت   ٨٨ و ماده ١٢ ماده ١مستند به بند 
  .شود  ابطال مي١٣٩٢ مصوب اداري

  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري                                    
  مرتضي علي اشراقي ـ معاون قضايي ديوان عدالت اداري
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  ٢٦/٣/١٣٩٩                                                            ـ ه٥٦٧٦٦ت/٣٠٣٢٧رهشما
   امالک و اسکان کشوريجاد سامانه مليادر خصوص نامه  تصويب

   يوزارت راه و شهرساز
  يي و دارايوزارت امور اقتصاد

 مورخ ٠٢/١٠٠/١٣٢٧٦٧شنهاد شماره ي به پ٢١/٣/١٣٩٩ران در جلسه يوزهيأت 
مکرر قانون ) ١٦٩(ماده ) ٤( و به استناد تبصره ي وزارت راه و شهرساز١١/٩/١٣٩٨
 :ب کردي آن تصوي و اصالحات بعدـ ١٣٦٦ مصوب ـم ي مستقيهااتيمال

 يجاد سامانه ملي اياز براي کشور موظف است اطالعات مورد نياتيسازمان امور مال
گاه ي مربوط از اطالعات موجود در پايبندت طبقهيامالک و اسکان کشور را با رعا

مکرر قانون ) ١٦٩( موضوع ماده ياتيان مالي مؤديي و داراي، عملکرديتيالعات هواط
ار وزارت راه و ي آن در اختي و اصالحات بعدـ ١٣٦٦ مصوب ـم ي مستقيهااتيمال

 . قرار دهديشهرساز
  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 

  
  ٢٦/٣/١٣٩٩                                                            ـ ه٥٧٧١٩ت/٣٠٣٢٨رهشما

) ١( موضوع بند يص خودروهايدر خصوص تمديد مهلت ترخنامه  تصويب
  هـ٥٧٣٩٤ت/١٥٢٦٧٦نامه شماره بيتصو

  ٢٩/١١/١٣٩٨ مورخ 
 وزارت صنعت، معدن و تجارت يي ـ  و دارايوزارت امور اقتصاد

 راني اي اسالمي جمهوريبانک مرکزي ـ وزارت دادگستر

  مبارزه با قاچاق کاال و ارزيستاد مرکز ـ ثارگرانيد و امور ايشهاد يبن

 يژه اقتصادي و وي صنعتـ ي مناطق آزاد تجاريعاليرخانه شورايدب
   ٧/٣/١٣٩٩ مورخ ٦١٩٦١/٦٠شنهاد ي به پ٢١/٣/١٣٩٩وزيران در جلسه هيأت 

   ي و هشتم قانون اساسيکصد و سيوزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل 
  :ران تصويب کردي اي اسالميجمهور
 هـ٥٧٣٩٤ت/١٥٢٦٧٦نامه شماره بيتصو) ١( موضوع بند يص خودروهايمهلت ترخـ ١
  .شوديد مينامه به مدت سه ماه تمدبين تصويخ ابالغ اي از تار٢٩/١١/١٣٩٨مورخ 

 ي قطعيرأ"به عبارت "  برائتيحکم قطع"نامه مذکور عبارت بيتصو) ٣(در بند ـ ٢
  .  شودياصالح م" ا برائتيگرد يمنع پ

 هـ٥٧٣٢٢ت/١٥٢٦٧٧نامه شماره بيموضوع تصو) ٤( گروه يص کاالهايمهلت ترخـ ٣
  .شوديد مينامه به مدت سه ماه تمدبين تصويخ ابالغ اي از تار٢٩/١١/١٣٩٨مورخ 

  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 
  

  ٢٦/٣/١٣٩٩                                                            ـ ه٥٧٧٢٣ت/٣٠٣٢٤رهشما
   کتاب مقررات صادرات و وارداتيا تعرفهيهافي از رديبرخاصالح 

   وزارت صنعت، معدن و تجارت
  يي و دارايوزارت امور اقتصاد

   ي وزارت جهادکشاورز
 مورخ ٦٠٩٩٤/٦٠شنهاد شماره ي به پ١٨/٣/١٣٩٩وزيران در جلسه هيأت 

 و هشتم قانون يکصد و سيرت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل  وزا٦/٣/١٣٩٩
 :ران تصويب کردي اي اسالمي جمهورياساس

ر ي کتاب مقررات صادرات و واردات به شرح جدول زيا تعرفهيهافي از رديبرخ
  :شودياصالح م

  
  ف تعرفهيرد

)HS( 
حقوق  شرح کاال

 حاتيتوض يورود

١٠٠٦٣٠ 
د ي برنج کامل سفايد شده يمه سفيبرنج ن

  ا ي يقلي صيشده حت
 براق شده

 ف تعرفهيک رديتفک  ـ 

ف تعرفه يجاد رديا ٤ د شدهيمه سفيبرنج ن ١٠٠٦٣٠١٠
 يکاهش حقوق ورود

ا ي يقلي صيد شده حتيبرنج کامل سف ١٠٠٦٣٠٢٠
 ف تعرفهيجاد رديا ١٠ براق شده

  
  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 

  ٢٦/٣/١٣٩٩                                                            ـ ه٥٧٧٠٣ت/٣٠٧٣٢رهشما
   کل کشور١٣٩٩ قانون بودجه سال ييضوابط اجرااصالح 

 سازمان برنامه و بودجه کشور

 مورخ ١٩٠١٢/٤٢٨٩٠شنهاد شماره ي به پ١٨/٣/١٣٩٩وزيران در جلسه هيأت 
 و هشتم قانون يکصد و سيد اصل جمهور و به استناسيي ري معاونت حقوق٢٩/٢/١٣٩٩

 :ران تصويب کردي اي اسالمي جمهورياساس
  نامه شمارهبي کل کشور، موضوع تصو١٣٩٩ قانون بودجه سال ييضوابط اجرا

 :شودير اصالح مي، به شرح ز٢/٢/١٣٩٩هـ مورخ ٥٧٥٩٨ت/٨٢٠٦
 يهاق دستگاهياز طر"عبارت " نفعيبه حساب ذ"، قبل از عبارت )٢٣(در ماده ـ ١
  :شودير به عنوان تبصره به ماده مذکور الحاق مياضافه و متن ز "مذکور

سازمان هر ماه توسط  ين ماده و مبالغ پرداختيفهرست افراد موضوع ا  ـتبصره
  .شوديبه سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال مها ارانهي يهدفمندساز

 ي شهريمران و بهساز عيشرکت مادر تخصص"، عبارت )٢٨(ماده ) ٢(در تبصره ـ ٢
  .شودياصالح م" راني اي شهرينيشرکت بازآفر"به عبارت " رانيا

  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 
  

  ٢٦/٣/١٣٩٩                                                            ـ ه٥٧٧٣٠ت/٣٠٣٢٢رهشما
   هـ٥٦٩٥٩ت/١٦٤٩٦٩نامه شماره بيتصواصالح 

  ٢٧/١٢/١٣٩٨ مورخ 
  يي و داراي وزارت امور اقتصادـوزارت امورخارجه 

 راني استاندارد اي سازمان ملـجمهور  سيي ريمعاونت حقوق

 مورخ ٢٣٥٠٣/٤٢٨٣٥شنهاد شماره ي به پ٢١/٣/١٣٩٩وزيران در جلسه هيأت 
 و هشتم قانون يکصد و سيجمهور و به استناد اصل  سيي ري معاونت حقوق١١/٣/١٣٩٩

  :ران تصويب کردي اي اسالمي جمهورياساس
از منابع "، عبارت ٢٧/١٢/١٣٩٨ هـ مورخ ٥٦٩٥٩ت/١٦٤٩٦٩نامه شماره بيدر تصو

 .شود ياصالح م" از محل اعتبارات مصوب مربوط"به عبارت "  خوديداخل
  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 

  
  ٢١/٣/١٣٩٩                                                                              ٤٢٩٣٠رهشما

   قانون برنامه ششم توسعه ٨٨ماده » خ«دستورالعمل اجرايي بند 
 رساني قانون جامع خدمات) ٢(قانون مديريت خدمات كشوري و ماده) ٥(دستگاههاي اجرايي موضوع ماده

ـ سازمانها و صندوقهاي بيمه و بازنشستگي فعال در قلمرو نظ   ام جامع رفاه و تأمين اجتماعيبه ايثارگران 
ابالغي به شماره ( هيأت محترم وزيران ٢٠/٦/١٣٩٨ جلسه مورخ  با عنايت به تصميم

، به پيوست متن دستورالعمل ) دبير هيأت دولت٢٨/٦/١٣٩٨ مورخ ٧٩١٧٣/٥٥٦٠٦
معافيت ايثارگران، « قانون برنامه ششم توسعه كشور، موضوع ٨٨ماده » خ«اجرايي بند 

 يك  ماه سابقه حضور در جبهه براي١٢شهدا، آزادگان، جانبازان و رزمندگان با حداقل فرزندان 
اي ناشي از تغيير صندوق بيمه و   سال سنوات بيمه١٥التفاوت براي  بار از پرداخت مابه

كه با همكاري دستگاههاي اجرايي ذيربط تهيه و به تأييد اين وزارتخانه و » بازنشستگي
  .گردد جه كشور رسيده است، جهت اجرا ابالغ ميسازمان برنامه و بود

  وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي ـ محمد شريعتمداري
  
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي و سازمان برنامه و بودجه کشور، با همکاري بنياد شهيد 
و امور ايثارگران و ساير دستگاههاي اجرايي ذيربط، مستنداً به تصميم جلسه مورخ 

، دستورالعمل ٢٨/٦/١٣٩٨ مورخ ٧٩١٧٣/٥٥٦٠٦ابالغي به شماره وزيران  هيأت ٢٠/٦/١٣٩٨
  : قانون برنامه ششم توسعه را به شرح زير تصويب نمودند) ٨٨(ماده » خ«اجرايي بند 

  
   قانون برنامه ششم توسعه٨٨ماده » خ« بندييدستورالعمل اجرا

  : گردند مل، به شرح ذيل تعريف مي عبارات و اصطالحات بکار رفته در اين دستورالعـ١ماده
 فعال در قلمرو يمه و بازنشستگي بيها و صندوقها ه سازمانيکل:  مهيب صندوق ـ الف

  .يا صنفي و ي، اختصاصيردولتي غي، عمومي، عمومي، اعم از دولتيه اجتماعي پايها  مهيب
شده و   از قبيل بيمهينين دستورالعمل که با عناوياشخاص مشمول ا: شده مهيب ـ ب
  . گردند يمه محسوب مي صندوق بيپرداز عضو اصل مهي به عنوان ب،مشترک
ن و يشده سابقاً به موجب قوان مهي که بيا مهيصندوق ب:  مبداء مهيصندوق ب ـ پ

  . مقررات مربوطه مشترک آن صندوق بوده است
ـ صندوق بيمه سوب و شده در زمان ارائه درخواست، عضو آن مح صندوقي که بيمه:  مقصد ت 

  .نمايد اي خود را از صندوق بيمه مبداء به آن منتقل مي برابر ضوابط مربوطه، سوابق بيمه
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پردازيـ  مطابق با قوانين و مقررات  کليه ايام قابل احتساب به عنوان بيمه:  ثـ  سوابق بيمه
ـ که   .حق بيمه مربوط به آن به صندوق بيمه مبداء پرداخت شده باشد صندوق بيمه مقصد 

شده به دليل مواردي نظير؛ تبديل وضعيت  اي بيمه  تغيير صندوق بيمه: ـ تغييرصندوق بيمهج 
  .استخدامي، تغيير محل کار يا خدمت و يا نوع فعاليت، در چارچوب قوانين و مقررات مربوط

، يا مهي سنوات بيشده و برا ت بيمهي که بابت عضويمجموع وجوه: بيمه حق ـ چ
 شده و بيمه يا عناوين مشابه ـ اعم از سهم بيمه ور بازنشستگي، حقتحت هر عنوان اعم از کس

  .شود يربط پرداخت مي ذيا به صندوق بيمه ـ کارفرما
مه مبداء که يمه در صندوق بيمه مربوط به سوابق بيب حق: مه قابل انتقاليحق ب ـ ح

مه مقصد ين و مقررات مربوط، به صندوق بيشده و در چارچوب قوان مهيبنا به درخواست ب
  . باشد يقابل انتقال م

 نقل و انتقال سوابق يشده به صندوق مقصد برا مهي بي کتبيتقاضا: درخواست ـ خ
  .مه مقصديمه مبداء به صندوق بي خود از صندوق بيا مهيب

 سوابق يمه موردعمل برايب شده به عنوان حق تفاوت مبلغ محاسبه: التفاوت مابه ـ د
مه مبداء، يمه قابل انتقال از صندوق بيب مقصد با مبلغ حقمه يقابل انتقال به صندوق ب

  . مهير صندوق بيي از تغي ناشيا مهي سال سنوات ب١٥کبار و حداکثر تا مدت ي يبرا
قانون مديريت خدمات ) ٥(کليه دستگاههاي اجرايي موضوع ماده : ذ ـ دستگاه مشمول

 که) ١٣٩٢مصوب ( ايثارگران بهرساني خدماتقانون جامع ) ٢(و ماده ) ١٣٨٦مصوب (کشوري
 توسط آنها بودجه از قسمتي يا و کنند مي استفاده دولت عمومي بودجه از انحاء از نحوي به

  .گردد و يا داراي رديف در قانون بودجه سنواتي هستند مي دولت تأمين
ثارگران، فرزندان شهداء، آزادگان، جانبازان و يشدگان شامل؛ ا مهيه بيکل ـ٢ماده
اند و  مه دادهير صندوق بييبا حداقل دوازده ماه سابقه حضور در جبهه که تغرزمندگان 

ت قانون برنامه ششم توسعه يمه مقصد در زمان حاکميه درخواست آنها به صندوق بيارا
  . باشند ين دستورالعمل ميمحقق شده باشد، مشمول ا

  . باشد ثارگران مي مرجع تشخيص مشمولين، بر اساس قوانين و مقررات مربوط به ايتبصرهـ 
ماه از تاريخ وصول  مقصد مکلف است حداکثر ظرف مدت يک صندوق بيمه  ـ٣ماده

.  مبداء اقدام نمايد شده، نسبت به بررسي موضوع و انجام مکاتبه الزم با صندوق بيمه درخواست بيمه
نسبت به ماه از تاريخ وصول مکاتبه مذکور،   مبداء مکلف است حداکثر ظرف مدت يک صندوق بيمه

  . مقصد اقدام نمايد  قابل انتقال و اعالم آن به صندوق بيمه بررسي سوابق، محاسبه مبلغ حق بيمه
 مبداء به صندوق  مهيا چند صندوق بيمه از دو يدرخواست انتقال سوابق ب تبصره ـ

در صورت وجود . ، بالمانع است)مه مقصديت ضوابط صندوق بيبا رعا( مه مقصديب
صندوق  تأييد شده و مهيبه انتخاب ب( از سوابق مذکوريکي، صرفاً  مهيابق ب در سويهمپوشان

  . باشد يقابل محاسبه م) مه مقصديب
کماه پس از اعالم ي مقصد مکلف است حداکثر ظرف مدت  مهيصندوق ب ـ٤ماده

التفاوت و اعالم و  به محاسبه مابه مه مبداء، نسبتي صندوق بيمه قابل انتقال از سويحق ب
  : ديل اقدام نمايآن به شرح ذوصول 
 مشمول، ي از دستگاههايکيشده با  مهي بيدرصورت وجود رابطه استخدامـ ١

مه مقصد، يماه پس از اعالم صندوق ب ربط مکلف است حداکثر ظرف مدت سهيدستگاه ذ
ادشده و از محل اعتبارات يمه يالتفاوت مربوطه به حساب صندوق ب نسبت به پرداخت مابه

  .دي اقدام نماين بودجه سنواتي در قوانمصوب مربوط
شدگان،  قانون برنامه ششم توسعه، در خصوص ساير بيمه) ٨٧(ماده ) ژ(با توجه به مفاد بند ـ ٢

التفاوت متعلقه حسب مورد به بنياد شهيد و امور ايثارگران و يا ستادکل نيروهاي مسلح اعالم تا از  مابه
  . ودجه سنواتي، به صندوق بيمه مقصد پرداخت گرددمصوب مربوط در قوانين ب محل اعتبارات 

  التفاوت مربوطه، نسبت مه مقصد مکلف است پس از وصول مابهيصندوق ب تبصره ـ
 عنوان مه بهي مبداء و احتساب سوابق ب مهيمه قابل انتقال از صندوق بيب افت مبالغ حقيبه در

  .ديمامه مقصد اقدام نيشده در صندوق ب مهي بيپرداز مهيسابقه ب
دستگاه مشمول ذيربط، بنياد شهيد و امور ايثارگران و ستاد کل نيروهاي مسلح  ـ ٥ماده

به  قانون برنامه ششم توسعه نسبت ) ٧(ماده ) ج(مکلفند در چارچوب بند ) حسب مورد(
بيني اعتبار موردنياز و اعالم آن به سازمان برنامه و بودجه کشور جهت بررسي و درج در  پيش

سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف . اقدام نمايد) هاي مربوطه در محل رديف(جه سنواتيلوايح بود
ماده ) ح(و ) د(است در حدود اعتبار مصوب مربوط در قوانين بودجه سنواتي و با رعايت بندهاي 

 و ١٣٩٣ـ مصوب ) ٢( قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت) ٢٨(
  .وانين و مقررات مربوطه نسبت به تخصيص اعتبار به دستگاه مشمول مربوطه اقدام نمايدساير ق
مه، ي بيها  مشمول و صندوقيه دستگاههاي کليخ ابالغ براين دستورالعمل از تاريا

  .باشد ياالجراء م الزم
           محمدباقر نوبخت             محمد شريعتمداري                   

 جمهور و رئيس سازمان برنامه و بودجه کشور    معاون رئيس     ، کار و رفاه اجتماعي وزير تعاون

  ٢١/٣/١٣٩٩                                                                              ٤٢٩٨٥رهشما
ـ وزارت كشور    سازمان برنامه و بودجه كشور 

  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
ـ وزارت راه و شهرسازي    وزارت آموزش و پرورش 

  وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح
  وزارت امور اقتصادي و دارايي 

  كليه صندوقهاي بازنشستگي كشور
قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي ) ١٥(ماده » هـ«در اجراي بند 

قانون احكام ) ٥٧(ماده » الف«د بن) ٢(و به استناد قسمت اخير تبصره ) ١٣٨٣مصوب (
 ٢٤/٦/١٣٩٨، به پيوست مصوبه مورخ )١٣٩٥مصوب(هاي توسعه كشور  دايمي برنامه

نحوه مديريت ) ضوابط كلي(نامه  آيين«شوراي عالي رفاه و تأمين اجتماعي در خصوص 
هاي دستگاههاي اجرايي دولتي و عمومي غيردولتي فعال در  گذاري وجوه، ذخائر و سرمايه

مروهاي مختلف نظام تأمين اجتماعي و سازمانها، مؤسسات و صندوقهاي بيمه اجتماعي قل
كه به تصويب وزراي عضو شورا و تأييد و توشيح مقام محترم » و بازنشستگي كشور

  .گردد رياست جمهوري رسيده است، جهت اجرا ارسال مي
  وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي ـ محمد شريعتمداري

  
شنهاد ي، بنا به پ٢٤/٦/١٣٩٨ در جلسه مورخ ين اجتماعيرفاه و تأم يعال يشورا

قانون ساختار نظام ) ١٥(ماده » هـ « بندي و در اجرايوزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع
بند ) ٢(ر تبصره يو به استناد قسمت اخ) ١٣٨٣مصوب (ين اجتماعيجامع رفاه و تأم

 نامه نييآ" )١٣٩٥مصوب(  توسعه کشوريها برنامهي قانون احکام دائم) ٥٧(ماده ) الف(
 ي دولتيي اجرايدستگاههاهاي  گذاري سرمايهت وجوه، ذخائر و يرينحوه مد) يضوابط کل(

ات  مؤسس و سازمانها،ين اجتماعي مختلف نظام تأمي فعال در قلمروهايردولتي غيو عموم
  : دب نموير تصويرا به شرح ز"  کشوري و بازنشستگيمه اجتماعي بيو صندوقها

بر لزوم ساماندهي   مبني »العالي مدظله«در اجراي رهنمودهاي مقام معظم رهبري
منظور تدوين اصول کلي جهت حفظ سالمت مالي  داري و به ها و بنگاه گذاري سرمايه
سازي قوانين و مقررات مربوط به  هاي بازنشستگي، ايجاد شفافيت و يکپارچه صندوق

گذاري، افزايش  اي، تأمين امنيت پرتفوي سرمايه هگذاري صندوقهاي بيم چگونگي سرمايه
ها و حفظ توانگري مالي و حداکثرسازي سود صندوقهاي  گذاري قدرت نقدشوندگي سرمايه

  گذاري نحوه مديريت وجوه، ذخاير و سرمايه) ضوابط کلي(نامه  آيين"بازنشستگي، 
 اقتصادي و دارايي، بهداشت، هاي امور هاي بازنشستگي که با مشارکت وزارتخانه صندوق

درمان و آموزش پزشکي کشور، جهادکشاورزي، راه و شهرسازي، آموزش و پرورش، 
صنعت، معدن و تجارت، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، سازمان برنامه و بودجه کشور و 

تدوين شده است، به شرح پيوست، ممهور به مهر دبيرخانه ) ره(کميته امداد امام خميني
  .ا تصويب گرديدشور

  
هاي دستگاههاي  گذاري نحوه مديريت وجوه، ذخائر و سرمايه) ضوابط کلي(آيين نامه

اجرايي دولتي و عمومي غيردولتي فعال در قلمروهاي مختلف نظام تأمين اجتماعي 
  و سازمانها، مؤسسات و صندوقهاي بيمه اجتماعي و بازنشستگي کشور

  
  تعاريف و دامنه شمول: فصل اول

  : شود يف ميل تعرين مقررات به شرح ذيعبارات و اصطالحات بکار رفته در ا: ١ماده
ر يها و سا ها و پروژه ر به طرحي از وجوه و ذخايص بخشيتخص: يگذار هيسرما: الف

ت اصول ي مشمول به منظور کسب سود و با رعايها  دستگاهي از سوي اقتصاديها تيفعال
 .ن ضوابطيو مقررات مندرج در ا

 در يگذار هيزان سرماين مييبرنامه دستگاه مشمول جهت تع: گذاري سرمايهسبد : ب
  .ر مقررات آنيت ساين ضوابط، با رعايا) ٦(ک از اجزاء موضوع مادهيهر

، موضوع يا مهي بيها  مرتبط با سازمانها و صندوقيه منابع ماليکل: ريوجوه و ذخا: پ
 ين منابع مالي و همچنين اجتماعي تأمقانون ساختار نظام جامع رفاه و) ٧(ماده ) الف(بند 

، قابل ينگيت نقدي مشمول که پس از کسر مبالغ مربوط به کفاير دستگاههايمرتبط با سا
  . باشديگذار هيسرما

هاي با قابليت نقد شوندگي مورد  حداقل سرمايه نقدي و يا سرمايه: کفايت نقدينگي: ت
شدگان و  اه مشمول نسبت به بيمهنياز جهت اجراي ديون و تعهدات جاري و گذشته دستگ

ميزان و . هاي الزم جهت اداره امور آن ساير اشخاص حقيقي و حقوقي و همچنين هزينه
مصاديق کفايت نقدينگي با توجه به وضعيت و ساختار هر يک از دستگاههاي مشمول از سوي 

  .گردد نهاد ناظر اعالم مي
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كند، اعم از آنكه  ت فعاليت ميواحد اقتصادي كه در توليد كاال يا خدم: بنگاه: ث
  .داراي شخصيت حقوقي يا حقيقي باشد

 كه دارنده آن بنگاهيك  هيا سرمايالشرکه  ا سهميميزاني از سهام : سهام مديريتي: ج
  . داردبنگاهطبق اساسنامه اختيار تعيين حداقل يك عضو را در هيأت مديره 

مورد نياز براي ه يا سرمايکه الشر ا سهمي سهام  ازيحداقل ميزان: سهام كنترلي: چ
  . باشدبنگاهآنكه دارنده آن قادر به تعيين اكثريت اعضاء هيأت مديره 

ش از سقف ي بيتيريهرگونه سهام مد ميرمستقيا غيم يتملک مستق: يدار بنگاه: ح
ت يا دارابودن مالکي در هر بنگاه و يا داشتن سهام کنترلين ضوابط و ين شده در اييتع

  .شوند يا اداره مي و ي تأسيسرشرکتي به صورت غ کهييها بنگاه
 الشرکه و يا دارايي و سرمايه در بنگاه دارابودن مالکيت سهام، سهم: تملک مستقيم: خ

  . مشموليها توسط دستگاه
ه در ي و سرماييا دارايالشرکه و  ت سهام، سهميدارا بودن مالک: ميرمستقيتملک غ: د

 از سهام، يا بخشي مشمول تمام يها  که دستگاهي اقتصاديها ر بنگاهيبنگاه توسط سا
  .  ه آن را در تملک دارديا سرماي الشرکه سهم

ا يسهام  %)٥٠( ش از پنجاه درصديت بي که مالکيهر بنگاه: بنگاه تابعه و وابسته: ذ
  . مشمول باشديها ه آن متعلق به دستگاهيا سرمايالشرکه  سهم

  . ن ضوابطيا) ٢( در مادهه موارد مذکوريکل:  مشموليها دستگاه: ر
 اوراق بازار قانون )١(ماده )٢٠(بند موضوعي مال نهادي: گذاري هيصندوق سرما: ز
ي اصل تيفعال که است جديد مالي نهادهاي و ابزارها توسعه قانون )١(ماده )هـ(بند و بهادار

 در ود،خ گذاري هيسرما نسبت به آن مالکان و باشد يم بهادار اوراق در گذاري هيسرما آن
 . هستندکي شرصندوق انيز و سود

 آوري گذاري است که با هدف جمع صندوق سرمايه:  خطرپذيرگذاري صندوق سرمايه: ژ
ا نوپاي ي و  تأسيسهاي در شرف گذاري در سهام شرکت گذاران و سرمايه سرمايه از سرمايه

 در برابر داراي پتانسيل رشد زياد و سريع با هدف کسب بيشترين بازده اقتصادي ممکن
 گذاري  شده و اساسنامه آن مطابق نمونه اساسنامه صندوق سرمايه تأسيسپذيرش ريسک باال
  .باشد يسازمان بورس و اوراق بهادار ممديره  هيأتجسورانه مصوب 

 است که يگذار هيصندوق سرما: )ETF (معامله قابل گذاري هيصندوق سرما: س
اساسنامه آن  ا خارج از بورس بوده ويبورس  آن قابل معامله در يگذار هي سرمايواحدها

سازمان مديره  هيأت قابل معامله مصوب يگذار هيمطابق نمونه اساسنامه صندوق سرما
  .باشد يبورس و اوراق بهادار م

موضوع فعاليت  گذاري است که صندوق سرمايه: گذاري با درآمد ثابت صندوق سرمايه: ش
هاي ها وگواهي  بهادار از جمله اوراق با درآمد ثابت، سپردهگذاري در انواع اوراق اصلي آن، سرمايه

شده در بورس تهران و فرابورس ايران و گواهي دة بانکي و سهام وحق تقدم سهام پذيرفتهسپر
گذاري با درآمد ثابت   سرمايهاساسنامه آن مطابق نمونه اساسنامه صندوق و سپرده کااليي است

  .باشد وراق بهادار ميمديره سازمان بورس و ا مصوب هيأت
 آن يت اصلي است که موضوع فعاليگذار هيصندوق سرما: ييصندوق کاال: ص

رفته شده ي است که در بورس کاال پذيي برکاالهاي در انواع اوراق بهادار مبتنيگذار هيسرما
بر  ي در اوراق بهادار مبتنيگذار هياست و اساسنامه آن مطابق نمونه اساسنامه صندوق سرما

  .باشد يسازمان بورس و اوراق بهادار ممديره  هيأت مصوب ،کاال
  .ين اجتماعي رفاه وتأمي عاليشورا: ي عاليشورا: ض 
  .يوزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع: وزارت: ط
 بر  عالي رفاه و تامين اجتماعي مستقر در وزارت که نظارت دبيرخانه شوراي: نهاد ناظر: ظ

  .ده داردن ضوابط را بر عهي ايحسن اجرا
قانون مديريت خدمات ) ٥(هاي اجرايي موضوع  ماده  کليه دستگاه: دستگاه اجرايي: ع

هاي سازندگي نيروهاي  کشوري، نهادها و مؤسسات انقالب اسالمي، بنيادهاي تعاون و قرارگاه
 .گانه ها و مؤسسات حاکميتي و يا وابسته به قواي سه هاي مقدس، سازمان مسلح، آستان
ها و نهادهاي دولتي و عمومي فعال در  هاي اجرايي، صندوق ه دستگاه کلي:٢ماده

هاي  اي خاص کارکنان دستگاه هاي بيمه قلمروهاي مختلف نظام تأمين اجتماعي،صندوق
هاي تابعه و وابسته به تمامي موارد  اي صنفي و همچنين بنگاه هاي بيمه اجرايي، صندوق

  : باشد  اسامي برخي مشمولين به شرح ذيل مي.مذکورمشمول مقررات اين ضوابط خواهند بود
 .ين اجتماعيسازمان تأمـ ١
 .ي کشوريصندوق بازنشستگـ ٢
 .ريان و عشايروستائکشاورزان،  يمه اجتماعيصندوق بـ ٣
 . صنعت نفت و رفاه کارکنانيصندوق بازنشستگـ ٤
 .ها  و پس انداز کارکنان بانکيفه، ازکارافتادگيوظ يصندوق بازنشستگ ـ ٥
 .راني اي اسالميجمهور ي بانک مرکزيصندوق بازنشستگ ـ ٦

  .رانيمه اي شرکت بيصندوق بازنشستگـ ٧
 .راني ايمه مرکزي بيصندوق بازنشستگ ـ ٨
 .يانوردين سازمان بنادر و دريفه مستخدمي و وظيبازنشستگصندوق ـ ٩

 .نده سازي آيبازنشستگت و يصندوق حماـ ١٠
 .رانياع مس ي صنايبازنشستگصندوق ـ ١١
 .راني فوالد ا کارکنانيبازنشستگت و يه صندوق حما مؤسسـ١٢
 . تهراني شهرداريبازنشستگصندوق ـ ١٣
 .يان دادگستريت وکال و کارگشايحماصندوق ـ ١٤
 .راني اي اسالميجمهور ييماي هواپيبازنشستگصندوق ـ ١٥
   .راني اي اسالمي جمهوريامي صدا و سسازمان يبازنشستگصندوق ـ ١٦
 . کارکنان وزارت اطالعاتيصندوق بازنشستگ ـ١٧
 .  مسلحيروهاي نين اجتماعيسازمان تأمـ ١٨

 يها مهي که در حوزه بيگر اجتماع مهي بيها ها و صندوق ر سازمانيسا :١تبصره
ن يا خواهند نمود، مشمول ايت نموده و يفعال...)  و ي، ازکارافتادگيبازنشستگ(ي اجتماع

 .باشند يضوابط م
ازجمله (  نهاد ناظري ابالغيها ن ضوابط و دستورالعملي ايت اجرايمسئول :٢تبصره

 مشمول يها  دستگاهيين مقام اجرايبرعهده باالتر) يت شرکتيدستورالعمل اصول حاکم
 يگزارش اقدامات انجام شده را مطابق با ساز وکار ابالغ و باشد و مکلفند اطالعات الزم يم

  .دينهاد ناظر ارسال نما
منوط  درخصوص سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلحضوابط راي اين اج :٣تبصره

  .است ياخذ مجوز مقام معظم رهبربه 
 ي نهادهايگذار هين دستورالعمل در خصوص سرماياستفاده از ضوابط ا :٤تبصره

بالمانع ) حسب مورد(رندهيگ مين مقام تصميا باالترير مربوط ي وز تأييد باي و امداديتيحما
 تحت نظارت مقام ير نهادهايو سا) ره(ينيته امداد حضرت امام خميوص کمدر خص. است
  .گردد يشان اقدام مي بر اساس اذن و موافقت ايرهبر

  کليات: فصل دوم
هاي مشمول اين ضوابط و نظامات  گذاري وجوه و ذخائر دستگاه  سرمايه:٣ماده

ت اصول ي با رعايستيها با و انتصابات ارکان آني و نظارتيي، اجرايريگ مي تصمسازي، تصميم
 اي و تخصصي، اداره اقتصادي داري، پاکدستي، حاکميت مديريت حرفه مربوطه از جمله امانت

 منابع و ي و گردش درونييافزا اس، هميت، صرفه در مقيار و مسئوليامور، تناسب اخت
  . رديمصارف صورت پذ

ت يمل صالحن دستورالعي اصول مذکورو همچنيدستورالعمل نحوه اجرا :تبصره
 تابعه و يها رعامل در بنگاهيره و مديات مدي هيها  سمتي افراد جهت تصديا حرفه

، حداکثر ظرف مدت سه ماه توسط نهاد ناظر )زان سهام در هر بنگاهيبا توجه به م(وابسته
  .گردد ي ميشده و در صورت لزوم بروزرسان ن و ابالغييتع

ي مشمول بايد صرفاً در راستاي تأمين گذاري وجوه و ذخائر دستگاهها  سرمايه:٤ماده
هاي جامعه تحت پوشش آنها باشد و هر گونه  حقوق و منافع و رعايت صرفه و صالح  نسل

  .گذاري به نحوي که مستقيم يا غيرمستقيم موجب  تعارض منافع گردد، ممنوع است سرمايه
منوط   مشموليک از دستگاههايتوسط هر  ديهاي جد يگذار هيانجام سرما :٥ماده

  مراحل مقرريل آنها و طين ضوابط، مفاد اساسنامه و اسناد تشکيا ت چارچوبيبه رعا
ب مراجع يتصو ،ي حسابرس و بازرس قانون تأييد،ياقتصادي ـ  فنيهير؛ گزارش توجينظ(
  .باشد يم ،...)ربط ويذ

  گذاري اصول سرمايه: فصل سوم
 مشمول ي دستگاههايبرا طن ضوابيا مجاز موضوع هاي يگذار هيانواع سرما :٦ماده
 : باشد ير ميبه شرح ز

ات مالي و اعتباري غيربانکي  مؤسس و دار در بانک گذاري مدت هاي سرمايه ـ سپرده١
الحساب منتشره  مجاز، اوراق مشارکت، صکوك و ساير اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي

ها، ساير نهادهاي   شهرداريات مالي و اعتباري غير دولتي مجاز، دولت، مؤسستوسط بانکها و
 ا ازيم ي مستقعمومي و يا داراي مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار، حسب مورد بطور

ا  يو (ETF) معامله در بورس قابل هاي صندوق ا يثابت درآمد با هاي صندوق قيطر
 .بهادار اوراق و بورس سازمان از مجوز داراييي  کااليها صندوق
ران يا فرابورس و اوراق بهادار بورس در شده رفتهيپذ هاي شرکت تملک سهامـ ٢

 .مشترك گذاري هيسرماي ها ا صندوقيم و يبطور مستق
 در بورس اوراق بهادار از خارج هاي شرکت سهام ديخر ا يو تأسيس در مشارکتـ ٣

 سازمان از مجوز دارايي سهام خصوص صندوق ر ويخطرپذ گذاري هيسرما صندوق قالب
 .بهادار اوراق و بورس
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 ساختماني  هاي عمراني و يا عمليات پيمانکاري و مهندسي مشاوره ـ مشارکت در طرح٤
در قالب مجوزها و قراردادهاي مربوط و يا تحصيل يا تملک اراضي، امالك و مستغالت در قالب 

  .بهادار هاي زمين و ساختمان داراي مجوز از سازمان بورس و اوراق صندوق 
 ي دستگاههاياتي عملياز واحدهايامالک و مستغالت مورد ن، يتملک اراض :تبصره

 ي و استانداردهايبند زان متعارف و مطابق با سطحيبه م) ا منفعتين ياعم از ع(مشمول
  . استين بند مستثنيربط از شمول اي ذيد مراجع داخلييمربوطه و باتأ

 هاي صندوق قالب در سهام شاملي الملل نيبي مال بازارهاي در گذاري هيسرما ـ ٥
 .مشترك گذاري هيسرما

  .سازمان بورس و اوراق بهادار دييموردتاي مال ابزارهاي ريسا ـ ٦
 و يات مال مؤسسها، ه و سهام بانکيا تملک سرما ي و تأسيسمشارکت درـ ٧

 و ي اعتباريها يتعاون ،)نگيزيل(يات واسپار مؤسسها، ي مجاز، صرافيربانکي غياعتبار
  .راني اي اسالمي جمهوري بانک مرکز تأييدد موري پولير نهادهايسا

 يه و سهام هرگونه بنگاه که دستگاههايا تملک سرماي  تأسيسمشارکت در ـ ٨
ن و يت به موجب قوانيا امکان فعاليباشد  ي درآن ميت اقتصادي مجوز فعاليمشمول دارا

  .مقررات مربوطه درآن بالمانع باشد
 هاي در برخي دستگاه(ماه   ظرف مدت ششهاي مشمول مکلفند حداکثر  دستگاه:تبصره

،با توجه به ميزان وجوه و ذخاير و )مشمول با تأييد نهاد ناظر حداکثر تا مدت يکسال
شدگان و مستمري بگيران،  مقتضيات اقتصادي خود و با اولويت رفع نيازهاي ضروري بيمه

در صورت  نياز . يندمربوطه را تهيه و جهت تأييد به نهاد ناظر ارسال نما گذاري سرمايه سبد
  . گذاري مذکور، اخذ تأييديه نهاد ناظر الزامي است سرمايه سبد به تغيير در محتواي

 هاي گذاري هاي مشمول به سرمايه  نحوه تخصيص وجوه و ذخاير هريک از دستگاه:٧ماده
  : باشد يل ميبه شرح ذ ) مذکور٦ت تبصره ماده يبا رعا( ن ضوابطيا) ٦(ماده  موضوع

) ١ (گذاري بند به سرمايهاز ارزش روز وجوه و ذخاير %)٦٠(ثر شصت درصدحداک: الف
  : باشد يص مير قابل تخصيت مقررات زيبا رعا) ٦(ماده 

 يا تملک اوراق مالي و ي به عنوان سپرده بانکيگذار هيزان سرمايحداقل م :١تبصره
ک از ير هريکل وجوه و ذخا%) ٢٠(ست درصدياز ب د کمتري دولت نبايمنتشره از سو

ط هر ي شراتواند حداقل مقرر در اين ماده را با توجه به نهاد ناظر مي. هاي مشمول باشد دستگاه
  .ش دهدير دستگاه افزايکل وجوه و ذخا%) ٥٠(دستگاه تا سقف پنجاه درصد

 يربانکي غي و اعتباريات مال مؤسسايو  ک از بانکهاي در هريگذار سپرده :٢تبصره
 .باشد  ميمجاز ماده اين موضوع از منابع %)١٠(مجاز حداكثر تاده درصد

قابل ) ١(از ارزش روز وجوه و ذخايرموضوع تبصره%) ١٠(حداکثر تا ده درصد :٣تبصره
در خصوص اوراق بهادار منتشره توسط . باشد تخصيص به اوراق بهادار منتشره از يک ناشر مي

 .باشد مي%) ٤٠(درصددولت جمهوري اسالمي ايران، حداکثر منابع مورد استفاده، چهل 
ص به ير قابل تخصياز ارزش روز وجوه و ذخا%) ٢٠(ست درصديحداکثر ب :٤تبصره

  .باشد يک ضامن مين شده توسط ياوراق منتشره تضم
از ارزش روز وجوه و  %)٦٠(درصد حداکثر شصت مجاز است دستگاه مشمول: ب

 ورس اوراق بهاداررفته شده در بيهاي پذ  در سهام شرکتيگذار هيبه سرمار را يذخا
 ر رادر سهامياز ارزش روز وجوه و ذخا%)٣٠( درصد يحداكثر سو  )٦ ماده ١موضوع بند (

و )  ETF( قابل معامله در بورس يها صندوق ران،يفرابورس ا در شده پذيرفته هاي شركت
  .نمايد گذاري  مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار سرمايهي دارايي کااليها ا صندوقي

ا خدمت يک صنعت ي فعال در يک از بنگاههاي در سهام هر يگذار هيسرما :صرهتب
  .باشد يمجاز م ماده اين موضوع منابع%) ٢٠(ست درصديحداکثر تا ب
 از ارزش روز %)١٠(درصد حداكثر ده مجاز است مشمول يها ک از دستگاهيهر : پ

 ي سهاميها ندوقر و صي خطرپذيگذار هي سرمايها ق صندوقير را از طريوجوه و ذخا
 غيربورسي هاي شركت سهام  مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار دري دارايخصوص
  .نمايد گذاري سرمايه

%) ٢(، حداكثر تا دو درصديربورسيهر شرکت غ در سهام گذاري سرمايه :تبصره
  .ن بند مجاز استيص موضوع اير قابل تخصيوجوه و ذخا

حداكثر )) ٦(ماده ) ٥(موضوع جزء (المللي  بين ي مالي در بازارهايگذار هيسرما: ت
  .باشد ير مجاز مياز ارزش روز وجوه و ذخا%) ٢٠(ست درصد يتا سقف ب
 يها ک از دستگاهيهر رياز ارزش روز وجوه و ذخا%)١٥(درصد پانزده حداكثر: ث
 بهادار اوراق و بورس سازمان موردتأييد مالي ر ابزارهاييسا دري گذار هيبه سرمامشمول 

  .باشد يمجاز م)) ٦(ماده ) ٦(موضوع بند (
، قابل هاي مشمول هر يک از دستگاهوجوه و ذخاير %) ٢٠(حداکثر بيست درصد: ج

وجوه و ذخاير قابل تخصيص به هريک از . باشد مي) ٨(و ) ٧(، )٤(هاي  تخصيص به مجموع بند
  .ر اين بند باشدوجوه و ذخاي%) ٢٥(اجزاء بندهاي موصوف نبايد بيش ازبيست و پنج درصد 

تواند از  ينم) ٧( در موضوعات مندرج در ماده يگذار هيحداکثر سقف سرما :٨ماده
  .دين و مقررات مربوطه تجاوز نماي مقرر در قوانيحداکثرها

 اقتصاد يهاي بخش تعاون گذاري در تأسيس و يا توسعه بنگاه در صورت سرمايه: ١تبصره
حسب مورد با (هاي نوين و يا مشارکت با آنها  فناوريجمهوري اسالمي ايران، دانش بنيان و يا 

مطابق با فهرست مناطق (گذاري در مناطق محروم  و همچنين سرمايه) تأييد مراجع ذيربط
هاي تعيين شده در هر بند  سقف%) ٥(، حداکثر تا پنج درصد)محروم و مصوب هيات وزيران

ستفاده از مزاياي اين تبصره منوط به ا.باشد بدون نياز به تأييد واحد نظارت قابل افزايش مي
، )گذاري جديد با احتساب سرمايه(گذاري در تمام  يا هريک از موضوعات فوق سرمايهانجام 

  .باشد هاي مي گذاري مجموع سرمايه%) ٢(حداقل به ميزان دو درصد
 جهت تضامين و هاي مشمول هر يک از دستگاه استفاده از وجوه و ذخاير :٢تبصره

  .باشد ات و ديون آن حداکثر تا سقف ده درصد ارزش روز وجوه و ذخايرآن مجاز ميوثيقه تعهد
) ٧( موضوع ماده ي در بندهايگذار هيالت به منظور سرمايسقف اخذ تسه :٣تبصره

ر هر يمجموعه وجوه و ذخا%) ٢٠(ست درصدين شده در هربند و حداکثر تا بييتا سقف تع
  .باشد ير مي مشمول امکان پذيک از دستگاههاي

، شامل يگذار هيجهت سرما) ٧( مذکور در ماده يمالک محاسبه درصدها :٤تبصره
خ ي در تاريگذار هي موجود جهت سرماينگيشده و نقد انجامهاي  يگذار هيارزش روز سرما

 مشمول مکلفند يها دستگاه. باشد يربط مي ذي واحد حسابرس تأييدد بايه جديانجام سرما
 خود يي ارزش روز دارايابير ظرف مدت شش ماه نسبت به ارزن تبصره حداکثي ايدر اجرا

را  کساله آني ي اقدام نموده و حداکثر در فواصل زماني و حسابرسين فنيبر اساس مواز
  .ندي نمايبروزرسان

ها و  ها و صندوق  سازمانيگذار هي و سرمايد اقتصادي جديها تيه فعاليکل :٩ماده
 و يسنج  بر مطالعات امکانيد مبتنيابط بان ضوي مشمول موضوع اير دستگاههايسا

 مطلوب و مورد انتظار ي و در صورت دارا بودن بازدهياقتصاد ـ ي فنيهيگزارشات توج
 مراحل يسک پروژه و پس از طي بلندمدت متناسب با ري بانکيها ش از سود سپردهيب

ن و مقررات يوان و در چارچوب قي و معامالتي ماليها نامه  آيينها و  وفق اساسنامهيبيتصو
  .رديموضوعه انجام پذ

 يها يها و واگذار يگذار هيه سرماي در انجام کلي قانونيها تياولوت يرعا :تبصره
 ي در قانون بخش تعاوني بخش تعاوني مقرر برايها تي اولوويژهب  مشموليها دستگاه

 و ي قانون اساس)٤٤( اصل ي کلياستهاي سيران، قانون اجراي اي اسالمياقتصاد جمهور
  . استي الزامسند توسعه بخش تعاون

 عضيبدر و هاي مشمول مکلفند حداکثر ظرف مدت سه ماه   دستگاه:١٠ماده
 ي، فهرست زمانبندکسالي نهاد ناظر حداکثر تا مدت  تأييد مشمول باهاي دستگاه
 يگذار  و نحوه ارزشي واگذاريبه انضمام الگو  مشموليها  بنگاهي واگذاري برايا مرحله

ت يزان مالکيند که حداکثر ظرف مدت سه سال مي و ارائه نمايطراحي را به نحو ثمن
نهاد ناظر مکلف است . ديتجاوز ننما%) ٤٠(ه و سهام آنان در هربنگاه از چهل درصديسرما

 فهرست مذکور اقدام نموده و يخ وصول نسبت به بررسيماه از تار کيحداکثر ظرف مدت 
  .ديربط ابالغ نماي ذ اه مراتب را به دستگ تأييددر صورت

 ي عمرانيها ها و پروژه  مربوط به طرحيها  سهام بنگاهيدرخصوص واگذار :١تبصره
 مربوط به يها ها و پروژه رش در بورس اوراق بهادار و طرحي در شرف پذيها ، بنگاهيانتفاع

  : گردد يل اقدام مي مشمول،به شرح ذيها  دستگاهي و خدماتيدي تولياحداث واحدها
هاي  هاي توليدي و خدماتي از سوي دستگاه در صورت احداث واحد: الف

هاي مذکور مکلفند حداکثر ظرف  ، دستگاه%)١٠٠(مشمول با مالکيت صد درصدي
برداري نسبت به واگذاري آن در سقف مقرر در اين   مدت چهار سال پس از تاريخ بهره

  .ماده اقدام نمايند
 مشمول که در زمان اتمام مدت يه دستگاهها تابعه و وابسته متعلق بيها بنگاه: ب

اوراق  ه سهام خود در بازار بورسين ماده نسبت به اخذ مجوز جهت عرضه اوليمقرر در ا
اد شده نسبت به يکسال پس از اتمام زمان يتوانند حداکثر تا  يبهادار اقدام نموده باشند م

  .دي سهام اقدام نمايت سقف مذکور و واگذاريرعا
ن يب اي مشمول که در زمان تصوي تابعه و وابسته متعلق به دستگاههايها بنگاه: پ

ضوابط در حال اجراي طرح توسعه از محل آورده سهامداران هستند يا بصورت شرکت پروژه 
 مقرر برداري مکلف به رعايت سقف کنند حداکثر به مدت سه سال از تاريخ بهره فعاليت مي

 طرح و ي اجرايب برنامه زمانبنديمنوط به تصون حکم ي اياجرا. باشند ين ماده ميدرا
  .باشد يخروج از آن توسط نهاد ناظر م

 مشمول در يها  که دستگاهي انتفاعيرساختي و زي عمرانيها ها و پروژه طرح: ت
باشند  ي آن مي در حال اجرايي اجرايها ن ضوابط  با مشارکت دستگاهيب ايزمان تصو

 ين ماده مستثنيت سقف اي از شمول رعايبردار ه سال پس از شروع بهر٣حداکثر تا مدت
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 طرح و خروج از آن ي اجرايب برنامه زمانبندين مصوبه منوط به تصوي اياجرا. باشند يم
  .باشد يتوسط نهاد ناظر م

 مراجع ي صادره از سويت بنگاه طبق مجوزهاي، شروع فعاليبردار منظور از بهره: ث
  .باشد ي مربوطه ميدارک مال آن بر اساس اسناد و ميربط و سودآوريذ

 هاي ها و پروژه هاي مشمول در طرح گذاري و مشارکت جديد دستگاه  سرمايه:٢تبصره
ق در خصوص ير اشخاص منوط به انجام محاسبات دقي و سايي اجرايها  دستگاهيانتفاع

 آن حداکثر ظرف مدت سه سال و حداقل يه و سودآورياحتمال بازگشت اصل سرما
کساله در زمان يشتر از نرخ سود اوراق مشارکت يب%) ٣(ان سه درصدزي به ميسودآور

  .باشد ي ميگذار هيسرما
هاي مشمول   چنانچه به موجب قوانين و مقررات مربوطه، سقف تملک دستگاه:٣تبصره

هاي مقرر در اين ضوابط باشد، در خصوص ميزان تملک و  ها کمتر از نصاب در هر يک از بنگاه
  .   گردد مايه مازاد مطابق همان قوانين و مقررات عمل ميواگذاري سهام يا سر

م يا سهام آنها بصورت مستقيه يت سرماي که اکثريات مؤسسها و شرکت :٤تبصره
باشد و  ي مشمول مير دستگاههاي و ساي بازنشستگيها ها و صندوق متعلق به سازمان

 همان اري و مأموريتي بهگذاري تشکيل نشده و صرفاً جهت ارائه خدمات اد منظور سرمايه به
ل ين قبيفهرست ا. باشند ين مقررات خارج ميگردد، از شمول ا يدستگاه از آن استفاده م

  . نهاد ناظر برسد تأييدد بهيات با مؤسسشرکتها و
ا يون دولت و ين مقررات در اثر رد دي موضوع ايها چنانچه تملک بنگاه :٥تبصره

 باشد، دستگاه مشمول يا حقوقي يقياص حق مشمول از اشخيها وصول مطالبات دستگاه
 حداکثر ظرف ي درصد١٠٠ت يدر صورت مالکو   سال٣مکلف است حداکثر ظرف مدت 

رمشمول و تا سقف مقرر ي آن به اشخاص غيخ تملک نسبت به واگذاري از تار سال٤مدت 
ن يمول ا مشير بندهايها و سا ن بنگاهي ايچنانچه امکان واگذار. دين ضوابط اقدام نمايدر ا

سور نباشد دستگاه ي ميبه لحاظ نبودن متقاض )يبند مطابق با  فهرست زمان( ضوابط
کبار تکرار نموده و گزارش آن را  ي را هر شش ماه يند واگذاريمشمول مکلف است فرآ

أت امناء، شورا، مجمع ي حسب مورد به هيم قطعي نهاد ناظر جهت اتخاذ تصم تأييدپس از
  .ديارائه نما ربطيرنده ذيم گير ارکان تصميا سايو 

هاي اجرايي  دار صادره از سوي دولت و دستگاه  واگذاري اوراق مهلت:٦تبصره
دولتي که جهت پرداخت و تسويه ديون و تعهدات مربوطه و به موجب قوانين و 

هاي مقرر در اين  گردد از شمول مهلت هاي مشمول واگذار مي مقررات به دستگاه
هاي مندرج در اسناد و  ستثني بوده و واگذاري آنها تابع مهلتضوابط براي واگذاري م

اسناد و اوراق مذکور در هر صورت و بدون الزام به رعايت . اوراق يادشده است
هاي  گذاري دستگاه اين ضوابط به عنوان بخشي ازسرمايه) ٧(هاي مقرر در ماده  نصاب

  .گردند محسوب مي مشمول
 منقول و اوراق بهادار مربوط به اشخاص اعم از ريتملک اموال منقول و غ :٧تبصره

ا يون يه و سهام بنگاه نباشد، به عنوان رد ديت درسرماين مالکي که مبيردولتي و غيدولت
ت ي محسوب شده و مشمول رعايگذار هي از سرمايوصول مطالبات، به عنوان بخش

  .باشد ين ضوابط نميا) ٧( مقرر در مادهيها سقف
د در هر بنگاه ي جديگذارهيمشمول مکلفند از  هرگونه سرما يها دستگاه :١١ماده

ن و مقررات مربوط يمتخلف براساس قوان. ندين ضوابط باشد، اجتناب نماير با مفاد ايکه مغا
  . گرد قرارخواهد گرفتيتحت پ

ت و افشاء اطالعات يد اصول شفافيها با ت بنگاهي مالکيند واگذاريدر فرآ :١٢ماده
ن و يت قوانيبا رعا)  آنياز ابتدا تا انتقال قطع(يند واگذاري فرآيت گردد و تماميرعا

 . مربوطه به اطالع عموم برسدير الزامات قانونيشده و سا يبند مقررات اسناد طبقه
 از يت واگذاريها، با اولو  و فروش اموال، امالک و سهام بنگاهيوه واگذاريش :١٣ماده

است که ي مطابق با دستورالعمل) حسب مورد(دهي مزايا برگزاريه و يق بازار سرمايطر
هرگونه مداخله در . گردد يه و ابالغ مي نهاد ناظر تهيسه ماه از سو حداکثر ظرف مدت

 صرفاً يي اجرايها ها و دستگاه ر مراجع ممنوع بوده و وزارتخانهي سايند از سوين فرآيا
  . آن نظارت خواهند نمودي و بر اجرايريگيتحقق مراتب را پ

پس از انقضاي مواعيد مقرر بويژه   درصورت عدم رعايت مفاد اين ضوابط:١٤ماده
گذاري در هر يک از  داري و رعايت سقف سرمايه گري و بنگاه درخصوص خروج از تصدي

ها، امکان شرکت در هيأت مديره و يا اتخاذ تصميمات مديريتي و يا  گذاري بندي سرمايه دسته
و حقوق و مزايا و يا دريافت هرگونه وجه بابت عضويت در مالکانه، اخذ سود يا هرگونه منفعت 

مجامع، هيأت مديره و يا مديريت عامل بنگاه مشمول در بخش واگذار نشده، تا زمان انجام 
) ٥(موارد مقرر در قسمت اخير تبصره . واگذاري صرفاً با موافقت نهاد ناظر ممکن خواهد بود

  . اگذاري از شمول اين حکم مستثني استاين ضوابط تا زمان فراهم شدن و) ١٠(ماده 

کرد منابع  نامه، تخصيص و هزينه بيني، مبادله موافقت  هرگونه پيش:تبصره
هاي مشمول، منوط  ها از سوي دستگاه عمومي مندرج در بودجه عمومي کشور و يارانه

ا نهاد ناظر مکلف است هماهنگي الزم را ب. باشد به رعايت ضوابط مقرر در اين ضوابط مي
) خزانه داري کل کشور(سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي

  .معمول نمايد
  ساير مقررات: فصل چهارم

 موارد يستين ضوابط، باي مشمول ايها  و فروش بنگاهيند واگذاريدر فرآ :١٥ماده
 : ت گرددير رعايز

 ذاري نبايد رابطه تبعيتمدخل در فرايند واگ گير و اجرايي ذي عوامل تصميم: الف
گيرنده  حقوقي و يا خويشاوندي سببي يا نسبي تا درجه سوم از طبقه سوم با انتقال

  .داشته باشند
جايي  جابه(رعايت اصول مربوط به عدم تضاد نقش و تعارض منافع و درب گردان : ب

رض  موجب تعاافراد ميانبخش دولتي و يا عمومي به بخش خصوصي و بالعکس به نحوي که
  . استي ضوابط الزاميند اجرايدر فرآ) جاد آن گردديا احتمال ايمنافع 

هاي  گذاري دستگاه  به منظور بررسي، پايش و نظارت بر انطباق وضعيت سرمايه:١٦ماده
 گذاري، مديريت هاي سرمايه هاي موردنياز از جمله در زمينه مشمول با مفاد اين ضوابط، کميته

ي ـ انت از سالمت اداريت، صي، شفافي و دعاوي، حقوقياخل ديسک، انتصابات، حسابرسير
. گردد يل مي مشمول تشکيها  و مشارکت دستگاهيدر نهاد ناظر و با همکار .. ويمال

ادشده حداکثر ظرف مدت سه ماه از ي يها تهيت کميل و فعاليدستورالعمل نحوه تشک
 . ه و ابالغ خواهد شدي نهاد ناظر تهيسو

 در هاي مشمول به ارز خارجي و يا انجام معامالت نه دارايي دستگاه تبديل هرگو:١٧ماده
ر موارد مشابه صرفاً در يجات و سا قهيطال، عت ورآالت، طالجات، سکهينه جواهرات، زيزم

  .باشد  ميريپذ ن ضوابط، امکانيچارچوب موارد مقرر در ا
 انتفاع، از ا عرضه هرگونه کاال به قصدي و يل، نگهداريد، فروش، تحصيخر :تبصره

ن ين تأميو همچن...) ، فلزات و يبورس کاال، انرژ( هيق انجام معامالت در بازار سرمايطر
 بنگاه يديا عرضه محصوالت توليربط و فروش ي ذيها د دربنگاهيه الزم جهت توليمواد اول

ن ضوابط يت مفاد ايربط، با رعاي ذي و تحت نظارت مراجع قانوني رسميها ق شبکهياز طر
  .باشد يانع مبالم

از ي موردنيها ن دستورالعملين ضوابط و تدوي اينظارت بر حسن اجرا :١٨ماده
  . باشد يبرعهده نهاد ناظر م

به تصويب ٢٤/٦/١٣٩٨ تبصره در جلسه مورخ ٢٧ ماده و ١٨ضوابط فوق مشتمل بر 
 .شوراي عالي رفاه وتأمين اجتماعي رسيد و از سوي مقام محترم رياست جمهوري تأييد شد

  
  ٢٥/٣/١٣٩٩                                                                   ٢٩٦٧٠/٥٧٥٧٥رهشما

  هـ ٥٧٥٧٥ت/٨٩٨٤نامه شماره  تصويب) ٣(بند اصالح 
  ٦/٢/١٣٩٩مورخ 

  امور اقتصادي و داراييوزارت 
 ٦/٢/١٣٩٩هـ مورخ ٥٧٥٧٥ت/٨٩٨٤نامه شماره  تصويب) ٣(نظر به اينكه در بند 

تحرير شده است، » )٣(جدول شماره «به صورت عبارت » )١٣(جدول شماره «رت عبا
  .شود مراتب براي اصالح اعالم مي

  دبير هيأت دولت ـ حسين سيمايي صراف
  

  ١٨/٣/١٣٩٩                                                          دش           /٣٠٤٥/٩٩رهشما
  بنياد ملي نخبگاناساسنامه ١٢مصوبه اصالح ماده 

  ) شوراي عالي انقالب فرهنگي٧/٣/١٣٩٨ مورخ ٨١٧مصوب جلسه (
  بنياد ملي نخبگان

 مورخ ٨١٧كه در جلسه »  اساسنامه بنياد ملي نخبگان١٢اصالح ماده«مصوبه 
 رئيس بنياد ٣/٧/١٣٩٧ شوراي عالي انقالب فرهنگي و بنا به پيشنهاد مورخ ٧/٣/١٣٩٨

  : شود ه است، به شرح ذيل براي اجرا ابالغ ميملي نخبگان به تصويب رسيد
 شوراي نخبگان شوراي علمي بنياد است كه تركيب اعضاي آن متشكل ـ١٢ماده«

، قائم مقام و معاونان بنياد و هفت تا يازده نفر عضو حقيقي )رئيس شورا(از رئيس بنياد 
ا و حكم رئيس بنياد باشد كه از ميان نخبگان با پيشنهاد رئيس بنياد و تأييد هيأت امن مي

  .شوند براي مدت پنج سال منصوب مي
  ».شود شرايط و ويژگي اعضاي شوراي نخبگان و وظايف آن توسط هيأت امنا تعيين مي

  رييس جمهور و رييس شوراي عالي انقالب فرهنگي ـ حسن روحاني

http://www.RRK.IR
http://www.DASTOUR.IR

