
    

  ها ها ـ آئيننامه   ـ  عهدنامههاي قضائي  ـ رويهمذاكرات مجلس شوراي اسالمي ـ  قوانين:شامل       
WWW.DASTOUR.IRهيهاگها و آ ها ـ اساسنامه نامه ها ـ تصميم نامه تصويب

WWW.RRK.IR

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

  تومان ۴۵۰۰تك شماره 

  ١   جهاد كشاورزيوزارت  ٢٢/١/١٤٠٠  قانون موافقتنامه همكاري در زمينه حفظ نباتات و قرنطينه گياهي بين دولت جمهوري اسالمي صربستان

  ٣  قوه قضاييه  ٢٥/٢/١٤٠٠  اساسنامه بيمارستان دادگستري

  ١٥/٢/١٤٠٠  )١٣٩٩ـ ١٤٠٠(نامه در خصوص خريد توافقي و حمايتي محصوالت كشاورزي در سال زراعي  تصويب
ـ وزارت امور اقتصاديوزارت    جهاد كشاورزي 

ـ سازمان برنامه و بودجه كشور     و دارايي 
  بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران

٦  

ـ وزارت راه و شهرسازيوزارت   ٢٢/٢/١٤٠٠  آباد مغان در استان اردبيل كند پارس  گمركي در منطقه تازهنامه در خصوص تعيين راه مجاز تصويب   كشور 
ـ وزارت امور خارجه   ٦  وزارت امور اقتصادي و دارايي 

  نامه در خصوص تعيين کمک هزينه مسکن کارگران مشمول قانون کار  تصويب
  ١٤٠٠از ابتداي فروردين ماه سال 

   يزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعو  ٢٢/٢/١٤٠٠
  ٦  سازمان برنامه و بودجه کشور

  ٦  وزارت كشور  ٢٢/٢/١٤٠٠  نامه در خصوص تقسيمات كشوري در شهرستان زرنديه استان مركزي تصويب

   يي و دارايتصادوزارت امور اق  ٢٢/٢/١٤٠٠  نامه در خصوص تعيين حداقل سرمايه مؤسسات بيمه ايراني براي مؤسسات بيمه غيردولتي  تصويب
  ٧  راني اي اسالمي جمهوريمه مرکزيب

   يوزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع  ٢٢/٢/١٤٠٠  ١٩/٤/١٣٩٢هـ مورخ ٤٦٥٢٧ت/٩٢٠٩١نامه شماره تصويب) ١(الحاق تبصره به بند 
  ٧  سازمان برنامه و بودجه کشور

  امه پنجساله توسعهقانون برن) ٤٦(ماده ) د(نامه اجرايي بند  به آيين) ١٣(الحاق ماده 
   جمهوري اسالمي ايران

٢٢/٢/١٤٠٠  
ـ وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات وزارت    كشور 

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

ـ بيمه مركزي جمهوري اسالمي ايران   احوال كشور 

٧  

  ٢٢/٢/١٤٠٠  نامه اجرايي قانون امور گمركي آيين) ٨٧(و ) ٨٢(اصالح مواد 
ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت    يوزارت جهاد کشاورز 

ـ  و دارايوزارت امور اقتصاد  ي اسالميگمرک جمهوريي 
  راني اي اسالمي جمهوريبانک مرکزـ ران يا

٨  

  ٨  امور اقتصادي و داراييوزارت   ٢٥/٢/١٤٠٠  ٢١/٢/١٤٠٠هـ مورخ ٥٨٧٦٩ت/١٧٨٠٩نامه شماره  تصويب) ١(بند ) پ(و ) ب(اصالح جزءهاي 

  
  
  
  

  ٢٢/٢/١٤٠٠                                                                     ١٢٨٤٦/١٢٧رهشما
  االسالم والمسلمين جناب آقاي دكتر حسن روحاني حجت

يكصد و بيست در اجراي اصل  ٥/٦/١٣٩٨ مورخ ٦٩٠٤١/٥٦٣١٩عطف به نامه شماره 
نه ي در زميقانون موافقتنامه همکار ايران  اسالمي  قانون اساسي جمهوري) ١٢٣ (و سوم

  صربستانيران  و دولت جمهوري اي اسالمين دولت جمهوري بياهينه گيحفظ نباتات و قرنط

 ني روز در جلسه علبا تصويبده بود شبه مجلس شوراي اسالمي تقديم كه با عنوان اليحه 
  .شود پيوست ابالغ مي  و تأييد شوراي محترم نگهبان، به٢٢/١/١٤٠٠مورخ يکشنبه 

  رئيس مجلس شوراي اسالمي ـ محمدباقر قاليباف
  

  ٢٧/٢/١٤٠٠                                                                           ١٩٨٤٠رهشما
  وزارت جهاد كشاورزي
  و بيست و سوم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران به پيوستدر اجراي اصل يكصد

   گياهي بين دولت جمهورينباتات و قرنطينه حفظ همكاري در زمينه قانون موافقتنامه«

 ١٤٠٠ ماه  ارديبهشتام يـس هـشنبپنج
 

  ٢٢١٨٦ شماره هفتمسال هفتاد و 

)١٤٠٨( 
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كه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و دوم فروردين ماه » اسالمي صربستان
 به تأييد شوراي ٧/٢/١٤٠٠يكهزار و چهارصد مجلس شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ 

 مجلس شوراي اسالمي ٢٢/٢/١٤٠٠ مورخ ١٢٨٤٦/١٢٧نگهبان رسيده و طي نامه شماره 
  .گردد واصل گرديده، جهت اجرا ابالغ مي

با توجه به اصل يكصد و بيست و پنجم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران، اجراي 
  .باشد موافقتنامه مي) ١٢(مفاد موافقتنامه منوط به انجام تشريفات مندرج در ماده 

  جمهور ـ حسن روحاني رئيس
  

   ياهي گنهي حفظ نباتات و قرنطنهي در زمي موافقتنامه همکارقانون
   صربستاني و دولت جمهورراني اي اسالمي دولت جمهورنيب
 در ي موافقتنامه همکاري نسبت به امضاشود يبه دولت اجازه داده م  ـواحده ماده

 ي و دولت جمهورراني اي اسالمي دولت جمهورني بياهي گنهيرنط حفظ نباتات و قنهيزم
  .دي اقدام و اسناد مربوط را مبادله نماوستيصربستان به شرح پ

 در مورد حل و فصل يقانون اساس) ۱۳۹(  و نهمي و سکصدي اصل تي رعاـ١تبصره
) ١٢٥(  و پنجمستي و بکصدو ي) ۷۷( ل هفتاد و هفتموو اص) ۱۰( اختالفات، موضوع ماده

  .ت اسيالزام موافقتنامه) ۱۱(  در مورد هرگونه اصالح، موضوع مادهيقانون اساس
) ٤(ماده ) ٣(هاي موضوع بند  رعايت ضرورت براي معدوم نمودن محمولهـ٢تبصره

  .اين موافقتنامه الزامي است
  

  اهللا الرحمن الرحيم بسم
    ياهي گنهي حفظ نباتات و قرنطنهي در زمي همکارموافقتنامه

   صربستاني و دولت جمهورراني اي اسالمي دولت جمهورنيب
  :مهمقد
 با عنوان ني صربستان که پس از اي و دولت جمهورراني اي اسالمي جمهوردولت

 در يالملل ني بيها ي با  علم به سودمند بودن همکارشوند، ي مدهي، نام» متعاهديطرفها«
 مهار زي و نياهي گيرآوردهها و فاهاني حفظ نباتات و مهار آفات مربوط به گنهيزم
 بر لي به تماتي خود، و با عناي آنها در کشورهاشار از ورود و انتيريو جلوگ) كنترل(

 ي هماهنگجاديمنظور ا  بهي و تجاري اقتصاد،ي فن،ي روابط علمشتريتوسعه هرچه ب
 ي در خصوص اجراباشند، ي اهداف الزم مني به الي ني که براي در انجام  اقداماتکينزد

  : نمودندوافق تري موافقتنامه به شرح زني و تعهدات مندرج در اطيتمام شرا
  فيتعارـ ۱ماده
  :د خواهد بوري اصطالحات به کار رفته به شرح زي موافقتنامه معانني نظر ااز
  )مژرم پالس(زاياي گياهي بافت از جمله بذور و ياهي گيها  زنده و انداماهانيگ: اهيگ

 از جمله دانه و آن دسته از ياهي نشده با منشأ گيواد فرآورم: ياهي گيها فرآورده
 آنها ممکن است باعث خطر ورود و ي نحوه فرآوراي تي که ماهيا  شدهي فرآورداتيتول

  .د آفات شويپراکندگ
) يپاتوژن (يزا يماري عامل باي يواني ح،ياهي گيستي گونه زايهرگونه نژاد : آفت

  ياهي گيها ه فرآورداي اهاني گيخسارت آور برا
 منطقه در معرض خطر که ي بالقوه براي اقتصادتي با اهميآفت: يا نهي قرنطآفت

 گسترده نداشته و به ي پراکندگي وجود دارد ولنکهي اايهنوز در آن منطقه وجود ندارد 
  .دباش) كنترل( تحت نظارت يطور رسم
 شده  گزارشي بودن آن به طور رسمي منطقه که بومکي در يوجود آفت: وعيش

  .د آن ارائه نشده باشيکن شهي از ري گزارشيطور رسم  به آن منطقه وارد شده و بهايباشد 
  . کاالکي مربوط در ياهي فرآورده گاي اهيوجود آفت زنده گ: يآلودگ
 تحت نظارت  اقالمگري داي ياهي گيها  فرآوردهاهان،ي گي رسمي بصريبررس: يبازرس

 مطابقت با مقررات نيي تعايد آفت به همراه آنها و  عدم وجواي وجود نييجهت تع )كنترل(
  .ياهيبهداشت گ
 ساختن آفات مي عقاي حذف   کردن،رفعالي کشتن، غي برايروش رسم: يي زداآفت

  .اهي گهي بردن قوه نامني از باي
 مواد ،ينگهدار  محل،ياهي گيها  فرآوردهاه،ي هرگونه گ):كنترل( تحت نظارت اقالم

 اي ي، ش)زميارگان(، خاک و هر موجود زنده )نريکانت(ل و نقل، بارگنج  حملهي وس،يبند بسته
  . انتشار آفات را داشته باشداي انتقال تي قابليالملل ني در حمل و نقل بژهيو  که بهگريماده د

 کشور کيکه از )كنترل ( اقالم تحت نظارت اي و ياهي گيها  فرآوردهاه،يگ: محموله
  .شود ي حمل و نقل مياهي بهداشت گي همراه با گواهيگريبه کشور د

  . بسته کاال باشداي چند کاال و اي کي ممکن است شامل محموله

 کشف شده، از جمله کشف داًي از آفت که جديتيجمع:  يا نهي آفات قرنطوقوع
 آن در ي منطقه که هنوز مستقر نشده است، اما بقاکي در دي آفت جدکي از يتيجمع

 که در ي آفتتي در جمعدار ي و معني ناگهانشي افزاايست  مورد انتظار اکي نزدندهيآ
  .منطقه مستقر بوده است

  تداري صالحمراجعـ ۲ماده
 موافقتنامه ني اي اجراي متعاهد براي طرفهاي دولتهادار تي صالحمراجع
  :عبارتند از

  .راني اي اسالمي جمهوريوزارت جهاد کشاورز: راني اي اسالمي از طرف دولت جمهورـ 
 آب تيري و مديبان ، جنگليوزارت کشاورز:  صربستانيطرف دولت جمهور ـ از 

  . صربستانيجمهور
 ي مجارقي موافقتنامه، از طرني اي اجراي متعاهد براي طرفهادار تي صالحمراجع

  . ارتباط برقرار خواهند نمودکيپلماتيد
   اطالعاتتبادلـ ۳ماده
 دولت طرف متعاهد يا نهي آفات قرنطوعي متعاهد اطالعات مربوط به شيطرفهاـ ١

صورت ساالنه و در بهار  آنها را به) كنترل( مبارزه و مهار ي روشهازي در قلمرو خود و نگريد
  .هر سال مبادله خواهند کرد

 در قلمرو هردولت طرف متعاهد، اطالعات دي جديا نهي صورت وقوع آفات قرنطدر
 نيآن در زودتر)كنترل( مهار اي و ي کنشهي ريمربوط به آفات و اقدامات انجام شده برا

  .شد اعالم خواهد گري است به طرف متعاهد دري که عمالً امکانپذيزمان
 نهي حفظ نباتات و قرنطي و مقررات جارني از قوانيا  متعاهد نسخهيطرفهاـ ٢

 متعاهد موافقت يطرفها.  خود را مبادله خواهند کرديا نهي و فهرست آفات قرنطياهيگ
 و مقررات و فهرست مذکور را به اطالع طرف متعاهد ني در قوانرييتغ هرگونه ندينما يم
 گر،ي گذشت مدت شصت روز از اعالم به طرف متعاهد داز پس راتيي تغنيا.  برسانندگريد

  .االجراء خواهد بود الزم
 نهي دو کشور در زميقاتي مؤسسات تحقني بيها ي همکاري متعاهد برايطرفهاـ ٣

  . مشترک، کمک خواهند کردقاتي از جمله تحقياهي گنهيحفظ نباتات و قرنط
 نهي در زمي و فني علمني نوي دستاوردهاني را از آخرگريکدي متعاهد يطرفهاـ ٤

  .آفات آگاه خواهند کرد) كنترل( و مهار ياهي گنهيحفظ نباتات، قرنط
 حق نخواهد داشت اطالعات گري طرف دتي متعاهد بدون رضاي از طرفهاکيهر  ـ ٥
  .دي ثالث ارائه نماي موافقتنامه را به طرفهاني به دست آمده در چهارچوب اجيو نتا

  رانهيشگي مربوط به واردات و اقدامات پطيشراـ ۴ماده
منظور   انجام اقدامات الزم بهنهي خود را در زمي مساعي متعاهد تماميطرفهاـ ١
 ياهي گيهارآورده محموله فاهان،ي گييزدا  و آفتيشگاهي آزماي و عنداللزوم بررسيبازرس
 به قلمرو يا نهي حمل و نقل آنها به کار خواهند گرفت تا از انتقال آفات قرنطليو وسا

  .ديعمل آ  بهيريلوگ جگريدولت طرف متعاهد د
 به قلمرو دولت طرف ياهي گيها و فرآوردهاهانيصادرات هرگونه محموله گـ ٢

طرف واردکننده صورت خواهد  ياهي گنهي قرنطي مقررات قانونتي با رعاگريمتعاهد د
 آفات ي از ورود و پراکندگيريشگيو پ) كنترل(منظور نظارت   متعاهد بهيطرفها. گرفت
  : حق خواهند داشت،يا نهيقرنط

 يها  فرآوردهاهان،ي را در رابطه با ورود گي اضافياهي ـ اقدامات بهداشت گالف
 ير صورت وجود خطر جددرخواست کنند و د) كنترل( اقالم تحت نظارت ري و ساياهيگ

 منوط به انجام اي را ممنوع، محدود و ي خاصي واردات کاالها،يا نهيورود آفات قرنط
  .ندي نماييزدا  مانند آفتيفاتيتشر

 را ي، نقاط ورود)كنترل( و اقالم تحت نظارت ياهي گيها  واردات محمولهي ـ براب
  .ندي و اعالم نمانييتع

 اهانيآفات و گ) كنترل بيولوژيكي(شناختي  ـ از انتقال عوامل مهار زيست پ
  .ندي آن را محدود نمااي و يري به قلمرو خود جلوگختهيترار

نظر از  ف  و صر،يا نهي از عدم وجود آفات قرنطناني اطمي متعاهد برايطرفهاـ ٣
 شي و آزمايبردار  نمونه،ي حق خواهند داشت اقدام به بازرس،ياهي بهداشت گيوجود گواه
ها   محمولهي کنند و در صورت آلودگياهي گي و فرآوردههااهاني گي وارداتيها محموله

 صورت مراتب ني که در اندي معدوم نمااي مرجوع و ،ييزدا  آفتا آنها ر،يا نهيبه آفات قرنط
  . خواهند رساندگري به اطالع طرف متعاهد ديطور کتب را به

 و ياهيگاي  اجزري، سا متعاهد ورود خاک و استفاده از کاه، علف خشکيطرفهاـ ٤
 به همراه آن وجود يا نهي که احتمال ورود آفات قرنطياهي هرگونه مواد با منشأ گنيهمچن

  .ندينما ي را ممنوع اعالم مي وارداتيها  محمولهيبند دارد، به منظور بسته

http://www.RRK.IR
http://www.DASTOUR.IR
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  ياهي بهداشت گيگواه ـ ۵ماده
د به قلمرو دولت  متعاهي طرفهاي از دولتهاکي که از قلمرو هر يا هر محمولهـ ١

 صادرشده توسط ياهي بهداشت گي گواهي داراگردد ي صادر ماي وارد گريطرف متعاهد د
  . متعاهد خواهد بودي طرفهاي دولتهادار تيمراجع صالح

 گر،ي متعاهد در هنگام صدور محموله به قلمرو طرف متعاهد دي از طرفهاکيهر ـ ٢
  . خواهند نمودتيف متعاهد واردکننده را رعا طرياهيسالمت گ/  و مقررات حفظ نباتاتنيقوان

 ي صدور براخي انجام خواهد شد و از تاردار تي توسط مراجع صالحي بهداشتيصدور گواهـ ٣
  . برسدگري که محموله به قلمرو دولت طرف متعاهد ديمدت شصت روز اعتبار خواهد داشت تا زمان

 ي از دولتهاکي هر ي رسم و زبانيسي اصل و به زبان انگلياهي بهداشت گيگواهـ ٤
 متن موجب ساقط يي و ناخوانايهرگونه اصالح، قلم خوردگ.  متعاهد خواهد بوديطرفها

  . خواهد شدياهي بهداشت گيشدن اعتبار گواه
 وجود آفت در اي بهداشت ي انطباق گواه  متعاهد اخطار عدمي از طرفهاکيهر  ـ ٥
 روز از زمان مشاهده يو حداکثر درمدت س ي رسمانامهي راقيها را بالفاصله از طر محموله
  . اعالم خواهد کرد،ي  مقتضعيرسري اتخاذ تدابي برا،يرسم

   صدور مجددطيشرا ـ ۶ماده
 کشور ياهي بهداشت گي گواهدشدهيي تأري تصواي صادرات مجدد محموله، اصل يبرا

 دار تي صادرات مجدد صادرشده توسط مراجع صالحياهي بهداشت گيمبدأ به گواه
  . خواهد شدوستي متعاهد پي طرفهايلتهادو

  )تيترانز(  گذرطيشراـ ۷ماده
که گذر از قلمرو  ي طرف متعاهدنهي قرنطي و مقررات ملنيها طبق قوانمحموله) تيترانز( گذر

  . کشور مبدأ مجاز خواهد بودياهي بهداشت گي و در صورت ارائه گواهرديگيدولت آن صورت م
   مشترکاقدامات ـ ۸ ماده
 که در هنگام ييها محمولهيشگاهي آزمايهاي و بررسياهي مشترک بهداشت گيهايسبازر

عنوان   بهگريد دولت طرف متعاهد به قلمرو دولت طرف متعاهد کيصادرات و واردات از قلمرو 
 مکان ديهر طرف با. رديگي صورت مي قبلباتي براساس ترتشوند،ي مي مهم تلقيانهيخطر قرنط
کننده  طرف اعزام. ردي فوق درنظر بگيشگاهي آزمايها ي بررسي برايزاتيتجهو  ي بررسيالزم برا
  . دولت خود پرداخت خواهد کردي ملني مندرج در قوانيها نهي را در حدود هزهانهيتمام هز

  ها  موافقتنامهري با ساارتباطـ ۹ماده
 يها ه موافقتنامري از ساي متعاهد ناشي موافقتنامه بر حقوق و تعهدات طرفهانيا

  . نخواهد داشتيري متعاهد عضو آنها هستند، تأثي که طرفهايالملل نيب
   و فصل اختالفاتحلـ ۱۰ماده
 مذاکرات قي موافقتنامه ابتدا از طرني اي اجرااي ري از تفسي ناشيها تمام اختالفـ ١

  .دو جانبه حل و فصل خواهد شد
 متعاهد ي طرفهااي ماده، طرف نيا) ۱( در صورت عدم حل اختالف موضوع بندـ ٢
 از ي کارگروهدرخواست  کنند) فائو (ي کل سازمان خواربار و کشاورزري توانند از مديمربوط م

 ي سازمان خواربار و کشاورزيها هي تا بر اساس مقررات و رودي نمانييکارشناسان را تع
  .دي نماي را بررستالفمسائل مورد اخ) فائو(

 ي طرفهاي دولتهادار تي مراجع صالحيها ندهي مذکور شامل نمايکارگروه کارشناسـ ٣
  .متعاهد خواهد بود

 ماده نيا) ۲( نظرات کارگروه مزبور که در بند کنند ي متعاهد توافق ميطرفهاـ ٤
 مجدد ي بررسي برايي به عنوان مبناباشد، ياالجراء نم  الزمتاًياشاره شده است، اگر چه ماه

  .ردي متعاهد مربوط قرار گي، توسط طرفها شده استي که عدم توافق از آن ناشيموضوع
 مندرجي ها نهي را در حدود هزي کارشناسيها نهي متعاهد هزي از طرفهاکيهر  ـ ٥
  . دولت خود پرداخت خواهد کردي ملنيدر قوان

   موافقتنامهاصالحـ ۱۱ماده
) تكلوپر( متعاهد و به شکل سندالحاقي ي طرفهاي موافقتنامه تنها با توافق کتبنيا

هرگونه اصالح با .  اصالح شودتواند ي خواهد شد، مي موافقتنامه تلقني انفکيجزء الکه 
  .االجراء خواهد شد  موافقتنامه الزمنيا) ۱۲( مفاد ماده تيرعا

   شدناالجراء الزمـ ۱۲ماده
 متعاهد از ي طرفهاي کتبهي اطالعني آخرافتي درخي روز  پس از تاري موافقتنامه سنيا
 نيشدن ا  االجراء  الزم درباره الزمي داخلفاتي بر انجام تشري مبنک،يتپلماي دي مجارقيطر

 دوره پنج ساله، منعقد شده است کي ي موافقتنامه برانيا. شود ي گذارده مءموافقتنامه، به اجرا
 خواهد ماند ي همچنان معتبر باقي پنج ساله متواليها  دورهي خود به خود، براآنو پس از 

 موافقتنامه ني فسخ  اي خود برالي متعاهد حداقل شش ماه قبل تمايها از طرفيکي آنکه مگر
  . برساندگري به اطالع طرف متعاهد دک،يپلماتي دي مجارقي و از طريطور کتب را به

 ي هجر۱۳۹۷ خرداد ۳۱ خيماده، در بلگراد در تار) ۱۲( موافقتنامه شامل دوازده نيا
 ي صرب،ي فارسي هرکدام به زبانها،يسخه اصل در دو نيالدي  م۲۰۱۸ ژوئن ۲۱ برابر با يشمس
در صورت بروز . باشندي مکساني اعتبار ي متون، داراي شد که تماممي  تنظ،يسيو انگل

  . مالک خواهد بوديسي متن انگلر،يهرگونه اختالف در تفس
  

  از طرف دولت  از طرف دولت
   صربستانيجمهور  راني اي اسالميجمهور

 و دو تبصره  منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و واحدهقانون فوق مشتمل بر ماده
دوازده ماده در جلسه علني روز يکشبه مورخ بيست و دوم فروردين ماه يكهزار و چهارصد 

  .به تأييد شوراي نگهبان رسيد٧/٢/١٤٠٠مجلس شوراي اسالمي تصويب شد و در تاريخ 
  رئيس مجلس شوراي اسالمي ـ محمدباقر قاليباف

  
  ٢٦/٢/١٤٠٠                                                               ١٠٠/١٣٥٦٥/٩٠٠٠هرشما

  جناب آقاي اكبرپور
   و مديرعامل روزنامه رسمي كشورمديره هيأترئيس محترم 

 ٢٥/٢/١٤٠٠ مورخ ١٠٠/١٣٠٤٠/٩٠٠٠تصوير اساسنامه بيمارستان دادگستري به شماره 
  .گردد  پيوست ايفا ميجهت درج در روزنامه رسمي به

  مديركل دبيرخانه قوه قضاييه ـ دكتر محسن محدث
  

  ٢٥/٢/١٤٠٠                                                              ١٠٠/١٣٠٤٠/٩٠٠٠رهشما
  اساسنامه بيمارستان دادگستري

  :في تعارـ١ماده
 به نشاني ؛)يراقع فاضل مرحوم موقوفه (يدادگستر  بيمارستان :مارستانيالف ـ ب

 ١١٣١٨٧٣٦٦٥تهران خيابان انقالب نرسيده به ميدان فرودسي، خيابان پارس، كد پستي 
ـ متوليان  کشور؛ کل دادستان و کشور ي عال وانيد رييس:  متوليان موقوفه كه عبارتند از :ب 
  .هيقضاي قوه يعمران و امور يبانيپشت  معاون مالي، :يمال پ ـ معاون

 يپزشک آموزش و درمان بهداشت، وزارت يبند ميتقس و فيتعر طبق ن،مارستاي بـ٢ماده
 يعموم يهامارستانيب مجموع با لحاظ موقوفه در يکشور يعموم مارستانيب عنوان به

  .نمايد  ميدارد و از تاريخ تاسيس به مدت نامحدود فعاليت قرار يکشور
 ساختار در که ييهاشبخ بر عالوه تواند ي مخاص طيشرا لحاظ به مارستاني بتبصرهـ 

،  شده استينيب شيعمل پ مورد يها شاخص براساس يعموم يها مارستانيب يالت سازمانيتشک
 ،يتخصص فوق و يتخصص مراکز عنوان به مراکز نيا. باشد مستقل داشته اي وابسته يدرمان مراکز
  .مارستان خدمات پزشكي ارائه خواهند نموديب پوشش تحت

 أت امناءيه بيتصو  ومديره هيأت شنهاديپ حسب اندتو ي ممارستاني بـ٣ماده
مراکز درماني  جاديا به نسبت يدادگستر کارکنان ي ـ بهداشتي و درمانيرفاهامور  جهت
ن يا ١٩ ماده موضوع اعتبارات محل مربوط از بودجه د،ينما اقدام  هااستان مراکز در

  .شود ين مي تأمموقوفه رقبات و امالک ريسا و مارستانيب درآمد و اساسنامه
 و مديره هيأت شنهاديپ  بايخدمت توان شيافزا و مارانيب حال رفاه منظور به تبصره ـ

با اولويت مناطقي كه تراكم جمعيتي  تهران استان سطح ، بنا به ضرورت دريمال ب معاونيتصو
  .شد خواهد جاديا ديجد يدرمان و يبهداشت كاركنان قوه قضاييه وجود دارد، نيز مراکز

ر ي زيادار التيسازمان و تشک نظر از مارستان و كليه مراكز وابسته به آني بـ٤دهما
  .دارد  قراريمال معاون نظر

  مسئوليت شرعي و قانوني اداره امور موقوفه بر عهده متوليان است و در اينتبصره ـ
رعايت تأمين غبطه،  بيني گرديده يا  نامه پيش راستا از كليه حقوق و اختياراتي كه در وقف

  .مصلحت و تحقق جهت موقوفه ايجاب نمايد، برخوردار خواهند بود
  مديره؛ هيأت  أت امنا؛ پ ـي ه  بـ ؛  الفـ  متوليان: اركان بيمارستان عبارتند از ـ ٥ماده

  . رييس بيمارستان ت ـ
 ييامنا أتيه مارستانيب امور اداره يمش خط نييتع، يگذار استيس ي برا ـ٦ماده

 ؛کشور کل کشور؛ ب ـ دادستان يعال وانيد رييس  الف ـ:شود ي مليتشک ليذ بيترک با
  ؛ي قانوني ث ـ رييس سازمان پزشکي؛مال ه؛ ت ـ معاونيقضاي قوه استير حوزه پ ـ رييس

  .باشد ي مامناء، بدون حق راي أتيه ريمارستان دبيب  رييستبصره ـ
  : باشد ي مريز شرح به امناء أتيه اراتياخت و في وظاـ٧ماده

  الف ـ تعيين و تصويب خط مشي و راهبردهاي كالن و ساليانه بيمارستان؛
 براي نظام مند كردن مديره هيأتپيشنهادي از سوي هاي   تصويب دستورالعمل ب ـ

  كليه امور بيمارستان؛
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پس از پيشنهاد  ه،يقضاي قوه بودجه ميتنظ با همزمان مارستانيب تصويب بودجه پ ـ 
  ؛ مديره هيأتيد رييس بيمارستان و تاي

ـ تصويب گزارش   ؛ يمال سال انيپا از پس  ماهسه ظرف مارستانيب ساالنه نهيهز و درآمد ت 
 با رعايت وقف نامه و نظر متوليان؛ يعراق فاضل مرحوم موقوفه امالک فيتکل نييث ـ تع
  توسعه آن؛ اي ديجد ساختمان د احداثييج ـ تأ

 شنهاديپ از پس آن، مصرف يچگونگ و ياختصاص يدرآمدها وصول نحوه بيچ ـ تصو
  ي؛مال معاون

  مارستان؛يب اساسنامه اصالح اي رييتغ شنهاديح ـ پ
 مالي معامالتي و استخدامي، نامه آيينمورد نياز از قبيل هاي  نامه آيين پيشنهاد  خ ـ

  .جهت تصويب رييس قوه قضاييه
 دهينرس ييهان بيتصو به "پ"د مذكور در بند يجد بودجه که ي مادامـ ١تبصره

قبل و با لحاظ ضريب ناشي از تغييرات  سال بودجه مأخذ مارستان بهيب يجارهاي   نهيهز
  .بود خواهد نه كرديهز و پرداخت نرخ تورم قابل
 به مديره هيأت مارستان و تاييديشنهاد رييس بيبا پ" ت" گزارش مذكور در بند ـ٢تبصره

 .شود  ميأت امناء ارائهيه
در صورت ضرورت، . شود  مي ماه يك بار تشكيل٦أت امنا هر ي جلسات هـ ٣تبصره

  . شود  ميبه پيشنهاد معاون مالي جلسه فوق العاده تشكيل
  الف ـ:  عبارتند ازگردد که  يل مي عضو تشک٧ از  بيمارستانمديره هيأت   ـ٨ماده

 و نماينده رييس ديوان عالي كشور  ب ـ نماينده دادستان كل كشور  پ ـ مديركل رفاه
 رييس بيمارستان ث ـ سه نفر از افراد صاحب نظر و متخصص   ت ـ؛سالمت قوه قضاييه

  ).حوزه درمان، بيمه و مديريت و غيره(در امور اداره بيمارستان 
أت مذكور براي مدت ي با اكثريت آراء تمامي اعضاي همديره هيأت رييس  تبصره ـ

  .يك سال تعيين و انتخاب مجدد وي بالمانع است
به پيشنهاد معاون مالي و تصويب  مدت سه سال ي برامديره هيأتحقيقي اعضاء  ـ٩هماد

 ي در سمت خود باقمديره هيأتد يشوند و تا انتخاب اعضاء جد  ميو منصوب انتخابأت امنا يه
 قبل مديره هيأتک از اعضاء ي  هرير و برکنارييتغ. آنان بالمانع است  انتخاب مجدد وبود خواهند

  . به ترتيب فوق خواهد بوده مدت ي بقين براي و انتخاب و نصب جانشي تصداز ختم دوره
 انتخاب و نصب نمايندگان متوليان از ميان اقرباي نسبي و سببي ايشان، تبصره ـ

  .ممنوع استاي   هر طبقه و درجهاز
 با  بيمارستانس ييک بار به دعوت ري حداقل در هر ماه مديره هيأتجلسات  ـ١٠ماده
براي رسميت جلسه حضور رييس بيمارستان و يكي . گردد  ميتشكيل  عضو٤ل حضور حداق

  . باشد  ميت آراء قابل اجرايمات متخذه با اکثريتصم. از نمايندگان متوليان الزامي است
  :باشد  ميلي به شرح ذمديره هيأتارات يف و اختيظا وـ١١ماده
 نمودن نهيهز يچگونگ  پيگيري و برنامه ريزي در خصوص درآمدهاي مربوط و الف ـ

 آن زيوار و مارستانيب مخارج بابت واقف تيمقررات اين اساسنامه و ن حسب ها،آن
  مارستان؛يب شده نييتع حساب به

و  امکانات و يدولت، يخصوص بخش و) وقف (يمردم يها کمک جلب يبرا بـ  کوشش
 ؛يساختمان و يزاتيتجه ،ينقد از اعم ،يمحل عوائد

  أت امنا؛يساليانه بيمارستان جهت تصويب به هپ ـ پيشنهاد بودجه 
  از؛ين حسب بر مارستانيب ياساس راتيتعم انجام يريگي پ ت ـ
  ؛يمال معاون به  جهت ارتقاء، توسعه و گسترش بيمارستان شنهاديارائه پ ث ـ 
  أت امناء با طرح توجهي،ي پيشنهاد اصالح يا تغيير اساسنامه به ه ج ـ
ا برون ي ي در واگذارير دولتي و غياده از توان بخش دولتب استفي و تصويبررس  چ ـ

مارستان در صورت ي بيت در اداره قسمتها و واحدهايريمان مديا پيا مشارکت ي يسپار
  ؛يه اقتصاديوجود توج
 آن ارائهکبار و يماه   هر ششمارستانيب تعهدات و يم خالصه صورت داراييتنظ  ح ـ

  ؛يمعاون مالبه 
ن ي و همچني سال ماليپس از انقضامارستان يب تعهدات و يرايم صورت دايتنظ ـ خ

 و يمارستان جهت  ارائه به معاون ماليبان يو حساب سود و ز ترازنامه و حساب عملکرد
  أت امنا؛يطرح در ه
 نوع استقراض و اخذ وجه به از بانکها و شرکتها و مؤسسات و هر ل اعتباريتحص ـ د

قبال به  که يطيشرا هرگونه اي و کارمزد و بهره زانيم به هر  مدت و هرر مبلغ و بهه
  ده باشد؛يأت امنا رسيب هيتصو

 ،ا انصراف از آني يم به دعويا تسلي ي و دفاع از هرگونه دعوياقامه هرگونه دعو ـ ذ
  جمله ازي امر دادرسدرارات يبا داشتن تمام اخت انتظامي و اداري  ،يفري و کياعم از حقوق

 سند به نسبت جعل يادعا سازش، ل،يوک نييتع ، مصالحه،، فرجامظرواخواهي، تجديدنحق 
ه حقوق ي استفاده از کليار صلح و بطور کلي اختبدون  اي با داور نييتع سند، استرداد و طرف
ا يره با ي و غي دادرسيل براين وکيي تع،ي داور مربوط به از قانونيف ناشيه تکالي کليو اجرا

 خواه در ،ن مصدق و کارشناس، اقراريي تع،ل ولو کراراًيتوکل در يل و وکيبدون حق و توک
 ي استرداد، دعو، خسارتي دعو، باشدي که کامالً  قاطع دعوي و خواه به امريت دعويماه

 متقابل و ي دعوا طرح اقدام به، ثالثيشخص ثالث و دفاع از دعواو اعتراض  جلب ورود،
 پرداخت ي مهلت براي اعطا،ص و اموالف اشخاي توقي تقاضا، بهين مدعي تأم،دفاع از آن
 و اخذ محکوم ييات اجرايب عملي و تعقيدرخواست صدور برگ اجرايمارستان، يبمطالبات 

  ؛دادگاه و ادارات و دوائر ثبت اسناداعم از  ،به
سات و ي ساختمان، تأسيرات اساسي انجام تعميريگيجاد نظام نگهداشت و پيا ـ ر
 ؛زايمارستان بر حسب نيزات بيتجه

 ؛ي و مؤسسات خصوصيه ادارات دولتي در برابر اشخاص و کلمارستانيب يندگينماز ـ 
 رييس شنهادي به پمارستان يب ياخلدهاي  و دستورالعملها  نامه آيينب يتصو  ژ ـ

  ؛مارستانيب
از اي  در هر منطقها مراکز يها  ا شعبهيها  يندگيجاد و حذف نماياشنهاد يپ ـ س

  أت امنا؛يب به هي جهت تصوانريا خارج از ايران يا
 و موسسات  نزد بانکهامارستاني باستفاده از آن بنام برداشت و افتتاح حساب و  ش ـ 

  اعتباري؛
.  خواهد بوديد معاون ماليي و تأمديره هيأتشنهاد ي منوط به پيافتتاح هرگونه حساب بانک

 .شود  مي صادريال معاون مي بانک منتخب و افتتاح حساب از سوينامه الزم برا يمعرف
  ؛ون آني و پرداخت دمارستانيبافت مطالبات يدر يريگي پ ص ـ
  ؛ي، پرداخت و واخواست اوراق تجارتي، قبوليسيتعهد، ظهرنو  ض ـ
د و فروش يه آن در مورد خرلا فسخ و اقايل ير و تبدييقرارداد و تغ عقد هر نوع ـ ط

ره يده و غيمناقصه و مزاشركت در آالت و  نير منقول و ماشيو غ و معاوضه اموال منقول
  ؛ات و معامالتيه عمليباشد بالجمله انجام کلمارستان يت بيفعال که جزء موضوع 

  .شود ي منييتع أت امنايه ظ ـ ساير وظايف و اختياراتي كه توسط
 هامارستانيب اداره نيقوان و بهداشت وزارت مقررات طبق رييس بيمارستان ـ١٢ماده

 وظايف و .خواهد داشت معاون الزم تعداد به يمال معاوند يي تأ وهمدير هيأت بيتصو با
   :اختيارات وي عبارت است

  ؛مارستانيب بر الزم نظارت و تيريالف ـ اعمال مد
  ، شود ي مضيتفو يمال معاون هيناح از که يمال امور و مارستانيب امور هيکل ي تصد بـ 

 و يمال، يادار، يدرمان از اعم انمارستيب کارکنان هينصب و عزل کل ابالغ پ ـ صدور
 منابع معاون و مديره هيأت به آن و ارائه گزارش مقررات ن ويقوان چهارچوب در يفن

  ه؛ييقضا  قوهيانسان
 يها مارستانيب نيمجهزتر و نيکارآمدتر  تالش جهت تبديل بيمارستان به يكي از ت ـ

  کشور؛
 در حداکثر) يا رحرفهيغ و يا حرفه، يتخصص( ازين مورد يروهايبه كارگيري ن ث ـ

 از نانياطم از پس مقررات بر طبق سالهکي  صورت به مصوب يها پست درصد ١٠سقف 
  ؛مديره هيأت بيتصو اعتبار بان يتأم

 ريسا و يخصوص ،يآموزش ،يدولت يها مارستانيب با الزم قرارداد  انعقاد هرگونه ج ـ
 هيقضاي قوه کارکنان به يدرمان خدمات رائها يبرا ها آن امکانات استفاده از منظور به مراکز

 با مديره هيأتآنان، پس از تصويب  تکفل تحت افراد و )کارکنان شاغل و بازنشستگان(
   ؛اطالع معاون مالي

 با مديره هيأت اين اساسنامه پس از تصويب ١١ماده " ر"چ ـ موارد مذكور در بند 
  اطالع معاون مالي؛

 عموم با رابطه در مناسب ي ـ درمانيبهداشت ياو راهکارهها   پيشنهاد طرحح ـ
 بر يريشگيپ تقدم مهم اصل به توجه خاص با يشغل اي يسن فيط اي هيقضاي کارکنان قوه

   و تصويب معاون مالي؛ مديره هيأتتاييد  از پس درمان،
  ؛)سيپرک( پرداخت كارانه خ ـ

 و مدت هکوتا يعموم و ي ـ تخصصيفن ،يادار يها آموزش نهيهزد ـ پرداخت 
 و الزم ييکارآ ،يور بهره شيافزا جهت در پزشکان و کارکنان يتخصص يبازآموز يها دوره
 و ،مديره هيأت بيتصو از پس مارستان،يب يرفاه و يدرمان خدمات تيکم و تيفيک ارتقاء
   معاون مالي؛د ييتأ

 کشور از خارج و داخل يتخصص فوق و يتخصص يها دوره يها نهيهزذ ـ پرداخت 
 الزم خدمت تعهد اخذ قبال در مربوط مقررات براساس) يماني ـ پيرسم (شاغل انپزشک

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


 ٥صفحه     WWW.RRK.IR                         ٣٠/٢/١٤٠٠       روزنامه رسمي                 WWW.DASTOUR.IR                      ٢٢١٨٦شماره 

 روز دانش از يبرخوردار خود و يتخصص فوق و يتخصص کادر ارتقاء دانش منظور به
 معاون بيتصو و مديره هيأت شنهاديپ از ، پسيدرمان ديجد يتکنولوژ و يآور فن، يپزشک
 امناء أتيه يبرا خصوص نيا در مصوبات از يا سخهن ربط و ارسال يد مراجع ذييو تأ يمال
بيمارستان هاي   به حساب هزينهمديره هيأتوجوه پرداختي از اين بابت با نظر  ان؛يمتول و

  .منظور خواهد شد
هر سه ماه يك بار پس از تاييد  مارستانيب يازهاين و عملکرد کامل ر ـ ارائه گزارش

   به معاون مالي؛مديره هيأت
  ؛مديره هيأتدستور جلسات ز ـ تعيين 

ن درجه ي و اخذ باالترياعتبار بخشهاي  ت سنجهي بر رعاينظارت تخصص ـ ژ
 مارستانها؛ي بي از نظام اعتبار بخشيمارستانيب

ط ير شراين ساييه و تعيع و تنبين شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفييتع ـ س
 و ي و بازنشستگيت و خروج آنها از خدمت و مرخصيو معافکارکنان و پزشکان استخدام 
 ي از سويأت امنا و موارد ابالغيمصوب ههاي  نامه آيين بر اساس  وراث آنهايمستمر

 ؛يمعاون مال
ماران توسط پزشکان معالج بر ي در مورد انجام امور درمان بيظارت و سرپرستن ـ ش

 ؛ن موردين شده در اياساس مقررات و ضوابط تدو
مارستان بر اساس ضوابط و مقررات يرت در مورد انتخاب پزشکان همکار بنظا ـ ص

 يدرمانهاي  از طبق برنامهي مورد نيرپزشکي و غين کادر پزشکي در تامين شده و سعيتدو
 ؛مارستانيت بيو نوع فعال
مارستان و ي بازي مورد ن پيشنهادييو دستورالعملهاها  نامه آييناظهار نظر در مورد  ـ ض
 ، در صورت تصويب؛ آنهاير انجام و اجرانظارت ب

 ي توسط گروه پزشکي در مورد ارائه خدمات درمانيجاد هماهنگي و ايسرپرست  ط ـ
 ؛مارستانيب

 نير مسئولي سايته با همکاري انتخاب افراد هر کم ويمارستانيبهاي  تهيجاد کميا  ظ ـ
 و ي و سعمذكوراي ه تهي گزارش کم و بررسيتهيف هر کمي وظاياجرا و نظارت بر حسن

 ؛ت و نواقص موجود در هر موردالاهتمام در مورد رفع مشک
 ي و واحدهاي مسائل درماني به منظور بررسي پزشکيشرکت در جلسات شوراع ـ 

 ؛مارستاني بيکينيپاراکل
مارستان ي بينه و درآمدهاينه و ثبت هزاله بودجه ساي، تهينظارت بر امور مال  غ ـ
  شدهينيب شيپهاي  طبق برنامه

 سسات به عنوانور مي و سايمارستان با مراجع رسمياقدام در مورد مکاتبات و مسائل ب
 ؛يضيارات تفويمارستان در حدود اختينده و مسئول بينما

 در مورد ير امور جاريمارستان و ساي بيتهاي متناوب از فعاليه گزارشهايته ـ ف
 يشنهاد در جهت رفع نواقص کلينه پ و ارائه هرگوي، مالي، اداري، بهداشتيخدمات درمان
 .ي و معاون مالمديره هيأتمارستان به يگسترش ب

 تواند بخشي از وظايف و اختيارات خود را به معاونين  مي رييس بيمارستانـ ١تبصره
  .تفويض نمايد
 رييس کامل نظارت با يدرمان مرکز اي بخش هر يدرمان امور تي مسئولـ ٢تبصره

  .باشد ي مقسمت س همانريي عهده بر مارستانيب
متفرع بر اجراي موارد مذكور در بندهاي اين ماده از هاي   كليه هزينهـ٣تبصره

با رعايت قوانين و مقررات مربوطه و از ) ٢٠موضوع ماده (محل منابع مالي بيمارستان 
  . اين اساسنامه پرداخت خواهد شد١٩جمله مفاد ماده 
 از مديره هيأتد يي تأاز پس" خ"در بند مذكور ) پركيس( پرداخت كارانه ـ ٤تبصره

 مرحوم موقوفه و يپزشک خدمات از حاصل يدرآمدها خصوصاً مارستانيب يدرآمدها محل
 و پزشکان هيکل به اساسنامه ني ا١٨ماده  تيرعا با  و منابع بيمارستان،يعراق فاضل

 مقررات وبا رعايت كارانه مذكور . گيرد  ميکارانه انجام مربوط ضوابط طبق کارکنان
 مقررات در مشخص بيضرا نيچن هم و حاصله درآمد و شده ارائه خدمات نوع براساس

  .شد خواهد در سقف اعتبارات پرداخت مديره هيأتد يي تأالذکر با فوق
 يها نهيهز از يبخش اي همه مديره هيأت صيتشخ اي و ضرورت صورت  در ـ٥تبصره

  .شد خواهد منظور مارستانيب نهيهز حساب به"  ث"مذكور در بند 
  : وظايف و اختيارات معاون مالي به شرح زير استـ١٣ماده

  الف ـ نمايندگي متوليان در صورت تفويض اختيار متوليان؛
 مديره هيأتمارستان با پيشنهاد يب يسازمان  پيشنهاد تغيير و ارتقاء ساختار ب ـ

ت غبطه و صالح يامربوط و رع مقررات و نيقوان به توجه أت امنا بايجهت تصويب به ه
  ات واقف؛يموقوفه و منو

 شرفتيپ و وقف موضوع با رابطه بيمارستان در عملکرد ارائه گزارش نيم ساالنه پ ـ
  ؛أت امناءيه و هيقضاي رييس قوه به تيوضع و امور

  ؛اني انتصاب رييس بيمارستان با جلب نظر متول ت ـ
   انتصاب رييس حسابداري و عامل ذي حساب؛ ث ـ

ساالنه و هاي  مستقل به منظور حسابرسي يحسابرس أتيه اي ي حسابرسج ـ معرف
  .موردي

حسابرسي مستقل مكلف است در طول زمان  أتيه اي حسابرس ـ١تبصره
 بدون دخالت در امور اجرايي، اشكاالت و نواقص و ساير امور الزم را حسب حسابرسي،

خود را بالفاصله به هاي  برسي اعالم و نتيجه حسامديره هيأتمورد به رييس بيمارستان يا 
  . گزارش نمايدمديره هيأتمعاون مالي و 
حسب مورد با اذن  را خود اراتياخت از يبخش تواند ي ميمال معاون ـ٢تبصره

به عنوان  مديره هيأتيكي از اعضاي  اي متوليان و رييس قوه قضاييه به رييس بيمارستان
  .ديض نماي تفومديره هيأتنده خود در ينما

أت وزيران و يتعرفه مصوب ه بر اساس مارستانيب يپزشک خدمات ي بهاـ١٤ماده
 با لحاظ موقوفه ي درخصوص مراکز درمانيبهداشت، درمان و آموزش پزشک وزارت مقررات
 و يکل يها فيتخف زانيم حدود و. شود ي منييتع هيقضاي  قوهيها استيس بودن و

 به صورت ساليانه يمال معاوند ييأ تو مارستانيب مديره هيأت شنهاديپ  بهيرمصداقيغ
مذكور مشخص نشود، تا زمان هاي   در صورتي كه به هر علت تخفيف.گردد ي ماعمال
  . و ميزان سال قبل عمل خواهد شدويب آن بر اساس حدود تص

شنهاد يمارستان حسب پي در بيمصداقهاي  في دستورالعمل مربوط به تخفتبصره ـ
  . ت اجرا خواهد داشتي قابلديرهم هيأتب يمارستان و تصويرييس ب

وجه ، بودجه مصوب و با تيمارستان وفق مقررات و ضوابط ابالغيب ـ١٥ماده
ه، ي خانواده تحت پوشش قوه قضاييتياز جمعي خود و متناسب با نيامکانات تخصص به

  .از را ارائه خواهد نمودي مورد ني و درمانيخدمات بهداشت
مارستان در مورد پرسنل يرائه شده توسط بخدمات اهاي  نهي پرداخت هزتبصره ـ

ه و بازنشستگان و خانواده تحت يتابعه قوه قضايهاي  ، سازمانها و دستگاهي، ادارييقضا
 يد معاون ماليي به  تأمديره هيأتشنهاد ياست که بنا به پاي  نامه وهيتکفل آنها مطابق ش

  .رسد مي
ت يانه با رعايمصوب سالمارستان در قالب بودجه ي بي امور ماليتصد ـ١٦ماده
 موقوفه تحت ير منابع ماليت و نظارت بر درآمدها و سايري و مدي حسابدارياستاندارها

مارستان و ي رييس ب. استينه ها، بعهده رييس حسابداريمارستان و هزياست بينظر ر
، وجوه هيکل. ت مشترک دارنديمارستان مسئولي بي در امورماليرييس حسابدار

 نزد يمخصوص حساب در ديبا مارستانيب ياختصاص و يعموم يرآمدهاد وها  يافتيدر
 نيا از يوجه هرگونه پرداخت. شود متمرکز مارستانيب نام به يدولت يها بانک از يکي

ن ي ا٢٠ت مفاد ماده يو با رعا يمحاسبات  ويمال مقررات و نيقوان تيرعا با حساب
  .بود  خواهد اساسنامه
 اسناد وها  حساب قيدق ينگهدار به موظف رستانمايب يحسابدار  رييسـ١٧ماده

 اموال و ها حساب درباره معمول روش طبق مارستانيب اموال  ويمال دفاتر و نهيهز و درآمد
  .خواهد بود يدولت

ر يو ساها  سفتهو بروات  ، چکها،مارستانيب اسناد و اوراق تعهدآور يامضا ـ١٨ماده
 رييس يد به امضايگر انواع آن باينه و ديسند هز، اعم از يه اسناد ماليکل ،ياوراق تجارت

  .باشد) حسابيعامل ذ( يمارستان و رييس حسابداريب
  :از عبارتند مارستانيب يمال منابع و  اعتباراتـ١٩ماده

 ؛يعراق فاضل مرحوم موقوفه از حاصل يالف ـ درآمدها
ان مارستي توسط بي درماني حاصله از محل ارائه خدمات بهداشتيدرآمدهاـ  ب

و ) زيفرانش(مه شدگان ي بي از سويزي و واريليه، تکميمه گر پاي بياعم از سازمانها(
 ؛ماران آزاديب

 ها؛سازمان و هامارستانيب ريسا با مارستانيب قرارداد از حاصل يپ ـ درآمدها
 ارياخت در يقضاي مراجع قيطر از که يبالصاحب اموال فروش از حاصل ت ـ وجوه

 ؛يرهبر معظم مقام استجازه از با رد،يگ ي مقرار) ره (امام حضرت  فرمانياجراي ستاد
 يليتکم مهيب( يا مهيب يکارگزار يها شرکت اي شرکت درآمد از حاصل ث ـ وجوه

 ي؛مال معاون نظارت  با)هيقضاي قوه کارکنان
 از يص و درمانيخدمات تشخهاي   از محل اخذ تعرفهي اختصاصيدرآمدهاج ـ 

 ؛مارستاني بي تخصصي واحدهاين و برون سپاريمراجع
  ؛يحقوق و يقيحق اشخاص هيهد و هبه نشده، ينيب شيپ و ياتفاق يچ ـ درآمدها

http://www.DASTOUR.IR
http://www.RRK.IR
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 در فصل پنجم و به يدر بودجه سنوات هيقضاي از محل بودجه قوه که يح ـ اعتبارات
 ابد؛ي ي ماختصاص مارستانيب عنوان کمک به

 يرفاه اعتبارات محل از ديبا هيقضاي قوه تابعه يها سازمان که يخ ـ اعتبارات
 مارستانيب ارياخت در کمک عنوان به مارانيب يدرمان خدمات قبال در خود کارکنان

 خدمات قابل ارائه اساس بر آنها وصول يچگونگ و اعتبارات نيا زانيم .دهند قرار
 مزبور يها سازمان يرؤسا و يمال معاون امضا به که ييها نامه توافق برابر مارستانيب
  شد؛ ن خواهديمع سدر يم

  .مارستاني بياتير عملي غير درآمدهايساـ  د
 تا آخر مرداد ماه هر سال منعقد" خ"مذكور در بند هاي   توافق نامهـ١تبصره

 . گردد مي
 را مارستانيب ه،يقضاي قوه کارکنان يليتکم مهيب يقراردها در يمال معاون ـ٢تبصره

  .دينما ي ماعالم قرارداد طرف مرکز ناظر و عنوان به 
 مورخ ٢٣٥٣١/١ شماره نامه موضوع، يرهبر معظم مقام موافقت بنابر ـ٢٠ماده

 أت امنايه صياين اساسنامه و تشخ بر اساس مارستانيب درآمد يتمام ٧/١٠/١٣٧٣
از يز امکانات مورد نيو توسعه و تجه آن تابعه يواحدها و مارستانيب امور اداره صرف

  .آن خواهد شد
 مربوط اعتبارات محل از يمناسب گردان تنخواه مارستانيب امور هادار ي براـ٢١ماده

 الزم تنخواه زين مارستانيب يدرآمدها و منابع ريسا محل ن، ازيچن هم. ابدي ي مصيتخص
 که مارستانيب حتاجيما از قسمت آن هيته. شود ي مگذاشته مارستانيب رييس ارياخت در
، شگاهيآزما لوازم عمل، تدارکات اتاق ليقب زا رد،يگ انجام روزانه اي يفور صورت به ديبا

 دستمزد پرداخت نيچن هم، آشپزخانه يضرور اقالم و ي ـ نظافتيبهداشت ليوسا دارو،
 شوند، ي مدعوت يضرور معالجات ريسا و يجراح عمل انجام اي مشاوره يبرا که يپزشکان
. بود خواهد مارستانيب رييس اراتياخت از نداشته و مربوط مقامات يقبل بيتصو به اجياحت

 مديره هيأتو اقدامات انجام شده را در اولين جلسه به ها  رييس بيمارستان گزارش هزينه
 مصرف. دينما ي متسليم ،يمعاون مال به وقت اسرع در راها  نهيهز ليقب نيا ارائه و اسناد

 وابطض وفق است، ن شدهيه تأميقوه قضاي يجار اعتبارات محل از که تنخواه از قسمت آن
  .بود خواهد مربوط

 مصوب يمارستان براساس نمودار سازمانياز بي مورد ني انسانيروين نيتأم ـ٢٢ماده
 يبند طبقههاي  ده است و در نظر گرفتن طرحيأت امنا رسيد هييمارستان که به تأيب

است اي  نامه آييندر قالب اي  مه حرفهيو ناي  ، حرفهي تخصصيروهاي نيازسنجيمشاغل، ن
مارستان به تصويب رييس قوه يأت امناي بيد هيي و تأمديره هيأتشنهاد ي پکه حسب
ط احراز و ياز را بر اساس شراي مورد ني انسانيرويمارستان نيرييس ب. رسد  ميقضاييه

 و معاون مديره هيأتب ي پس از تصويمقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک
ن و مقررات يت قواني و رعايت ادارفاي تشري و طيق آزمون استخدامي از طريمال

ضوابط جذب، . نمايد  ميني تاميت خدمات کشوريري از جمله قانون مدياستخدام
 پرداخت حقوق ين پرداخت اعتبارات برايت، استخدام و محل تأمينش و احراز صالحيگز
 هي تهي و معاون مالمديره هيأتخواهد بود که توسط اي  نامه آيينمارستان به موجب يدر ب

  .رسد  ميهيب رييس قوه قضاييو به تصو
 بکار گرفته شده ي انسانيروي نيف ارجاعينکه عمده وظايت به ايبا عنا ـتبصره 

ن تخصص بايد با مقررات و ضوابط وزارت يمارستان تخصص محور بوده و احراز ايدر ب
 تناسب و تطابق داشته باشد، لذا با حفظ و تداوم يبهداشت،درمان و آموزش پزشک

ن يده شود تا پرسنل ايشي انديداتيمارستان مطابق اساسنامه، تمهيت بيريمال مداع
همتراز با  ( مشابه در سطوح مختلفياي و مزاوري بهرهز، حسب مورد از يمارستان نيب
.  شوندمند بهره وزارت متبوع، برابر ضوابط و مقررات مربوط ياز سو) مارستانين بيا

 ب قراري مورد تصويند قانوني فرايمارستان طيت بيريشنهاد توسط مدين پيتحقق ا
  .رديگ مي

 به رسيدگي قانون طبق بيمارستان رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان ـ٢٣ماده
ن و ير قوانيو سا بعديهاي  اصالحيه و آن دستورالعمل اجرايي و نامه آيين اداري، تخلفات

  .بود ربط خواهد يمقررات ذ
 ملزم مورد، حسب زين وابسته يها سازمان و هيايقض قوه يها معاونت ري ساـ٢٤ماده

  .بود خواهند نهيزم نيا در يمال معاون با  الزميها يهمکار به
تكليفي و تخييري منعكس در اين اساسنامه، ناشي از هاي   كليه صالحيتـ٢٥ماده

اقتدارات و توافق متوليان و رييس قوه قضاييه است و بر اين بنياد، در تمامي امور مربوط 
حتي در غير از موارد مصرحه، بايد نظريات مشاراليهم  به اداره بيمارستان و مراكز تابعه آن، 

  .رعايت گردد

ه مصوب يمارستان قوه قضايي بنامه آيينن يگزين اساسنامه جاي اـ٢٦ماده
 بي به تصو٢٣/٢/١٤٠٠خ ي تبصره در تار٢١ ماده و ٢٦باشد و در  مي ٣٠/٦/١٣٨٠
  .ديه رسي قوه قضاييسير

  رئيس قوه قضائيه ـ سيدابراهيم رئيسي
 

  ٢٦/٢/١٤٠٠                                                            ـ ه٥٨٣٧٩ت/١٩٧٤٠ره شما
  خريد توافقي و حمايتي محصوالت كشاورزي در خصوص نامه  تصويب

  )١٣٩٩ـ ١٤٠٠(در سال زراعي 
  ييوزارت امور اقتصادي و دارا ـ جهاد كشاورزي وزارت 

  بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران ـ سازمان برنامه و بودجه كشور 
 به پيشنهاد مشترك وزارت جهاد كشاورزي و ١٥/٢/١٤٠٠هيأت وزيران در جلسه 

جمهور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي  معاونت حقوقي رئيس
  :جمهوري اسالمي ايران تصويب كرد

مجاز است براساس )  مركزي تعاون روستايي ايرانسازمان(وزارت جهاد كشاورزي 
هاي حمايتي محصوالت اساسي كشاوري، از  گذاري و اتخاذ سياست تصميم شوراي قيمت

 و اصالح ٢٠/٧/١٣٩٩هـ مورخ ٥٧٦٣٥ت/٨٢٣٩٢نامه شماره  محل تسهيالت موضوع تصويب
اي خريد ، بر٢/١٠/١٣٩٩هـ مورخ ٥٨٢٥٦ت/١١١٤٣٩نامه شماره  بعدي آن، موضوع تصويب

  .اقدام كند) ١٣٩٩ـ ١٤٠٠(توافقي و حمايتي محصوالت كشاورزي در سال زراعي 
  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 

  
  ٢٦/٢/١٤٠٠                                                            ـ ه٥٨٧٥٧ت/١٩٧٤٤ره شما

  آباد مغان كند پارس  تازهراه مجاز گمركي در منطقهدر خصوص تعيين نامه  تصويب
  در استان اردبيل

  كشور ـ وزارت راه و شهرسازيوزارت 
  وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت امور خارجه

ماده ) ١( به پيشنهاد كارگروه موضوع تبصره ٢٢/٢/١٤٠٠وزيران در جلسه ت أهي
  :ب كردـ و به استناد تبصره يادشده تصوي١٣٩٠قانون امور گمركي ـ مصوب ) ١٠٣(

آباد مغان در استان اردبيل به عنوان مرز  كند پارس راه مجاز گمركي در منطقه تازه
  .شود ريلي جهت ورود و خروج كاال و مسافر تعيين مي

  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 
  

  ٢٦/٢/١٤٠٠                                                            ـ ه٥٨٦٧٣ت/١٩٧٥٦ره شما
  نه مسکن کارگران مشمول قانون کاريکمک هزدر خصوص تعيين نامه  تصويب

  ١٤٠٠ن ماه سال ي فروردياز ابتدا
 سازمان برنامه و بودجه کشور  ـ يوزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع

 برنامه و د سازمانيي کار و تأيعال يشنهاد شوراي به پ٢٢/٢/١٤٠٠ران در جلسه يوزهيأت 
 ي مشاغل و برقراريبند قانون راجع به طبقهياصالح) ٢( به استناد ماده بودجه کشور و

 :ب کرديتصوـ ١٣٧٠ مصوب ـ ينه مسکن کارگريهز کمک
، ١٤٠٠ن ماه سال ي فروردينه مسکن کارگران مشمول قانون کار از ابتدايکمک هز

 . شودين مييال تعير) ٤ر٥٠٠ر٠٠٠(ون و پانصد هزار يليماهانه مبلغ چهار م
  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسون اول معا

  
  ٢٦/٢/١٤٠٠                                                            ـ ه٥٨١٤٨ت/١٩٣٢٠ره شما

  در خصوص تقسيمات كشوري در شهرستان زرنديه استان مركزينامه  تصويب
 وزارت كشور
 ١١/٨/١٣٩٨مورخ  ١٥٨٦٣٢شنهاد شماره ي به پ٢٢/٢/١٤٠٠ران در جلسه يوزهيأت 

 ـ١٣٦٢مصوب ـ  يمات کشوريف و ضوابط تقسيقانون تعار) ١٣(وزارت کشور و به استناد ماده 
 :ب کرديتصو

 يها ها و مکان ، روستاها، مزرعهيه استان مرکزي شهرستان زرنديدر بخش مرکزـ  الف
درآباد و ي حه، احمدآباد، مقصودآباد،يآباد، قراق آباد معمار، شمس يآباد، بربره، حاج ميکر

دشده به مهر ييوست که تأيآباد منتزع و مطابق نقشه پ ميموتور صادق، از دهستان حک
 .شوند يدولت است، به دهستان خشکرود ملحق مهيأت دفتر 

ب روستاها، يآباد از ترک ه، دهستان رحمتي شهرستان زرنديدر بخش مرکزـ  ب
وست، از جمله روستاها، يع نقشه پ موضويياي واقع در محدوده جغرافيها ها و مکان مزرعه
 :شود يجاد مير اي زيها ها و مکان مزرعه

http://www.RRK.IR
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 آباد يعلـ  ٦قشالق سردار ـ  ٥ يقشالق سبزعلـ ٤لفتو يبـ ٣ر يقشالق بشـ ٢دلو يب ـ١
 آباد ميابراه ـ١١بند  در آباد قره حسنـ ١٠لو  يموس ـ٩زاغه  قشالق قرهـ  ٨ گنگ يآغد ـ٧
 آباد القو خرمـ ١٦ سگلو يرعليشـ ١٥ه يمقدادـ ١٤شمه  چيگوـ ١٣آباد  لياسماعـ ١٢
 بشوربالغـ ٢٢قشالق سطرلو  ـ٢١ه يمانيسلـ ٢٠آباد  يحاج ـ١٩آباد  ييحيـ ١٨آباد  رحمت ـ١٧
 .يدلو سفليقشالق بـ ٢٦لو  خيشـ ٢٥ يقشالق استوارلـ ٢٤آباد  کيخوردـ ٢٣

 . شود ين مييآباد تع آباد به عنوان مرکز دهستان رحمت  رحمتيروستاـ  پ
 و آباد آباد و رحمت مي حکيها ب دهستانيه از ترکيه، بخش زاويدر شهرستان زرندـ  ت
  .شود يجاد ميه ايشهر زاو
  .شود ين مييه تعيه به عنوان مرکز بخش زاويشهر زاوـ  ث

  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ٢٦/٢/١٤٠٠                                                             ـ ه٥٨٢٥٢ت/١٩٧٥٧رهشما
در خصوص تعيين حداقل سرمايه مؤسسات بيمه ايراني براي نامه  تصويب

  مؤسسات بيمه غيردولتي 
   يي و دارايوزارت امور اقتصاد

 راني اي اسالمي جمهوريمه مرکزيب
 ي اسالمي جمهوريمه مرکزينهاد بشي به پ٢٢/٢/١٤٠٠وزيران در جلسه هيأت 

س يماده واحده قانون تأس) ٣( و به استناد بند يي و دارايد وزارت امور اقتصادييران و تأيا
 :تصويب کردـ ١٣٨٠مصوب  ـ يردولتيمه غيمؤسسات ب
مه يس بيقانون تاس) ٣٦( موضوع ماده يرانيمه ايه مؤسسات بيحداقل سرماـ  الف

ر ي به شرح زيردولتيمه غي موسسات بيبراـ ١٣٥٠ مصوب ـ يگرمهيران و بي ايمرکز
  :شودين مييتع

م مبلغ دو هزار يمه مستقيس موسسه بي تأسياز برايه مورد نيه پايحداقل سرما ـ١
  .باشديال مير) ٢ر٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠(ارد يليم

م در هر يمه مستقيت موسسه بي صدور پروانه فعالياز برايه مورد نيحداقل سرماـ ٢
  :باشدير مي، به شرح جدول زيامهي بيها گروه رشتهک ازي

  

 صدور يه برايمبلغ حداقل سرما يامهي بيهانام گروه رشته فيرد
 )اليارد ريليم(ت يپروانه فعال

 ٦٠٠ يرزندگي غيهامهيب ١
 ٤٠٠ ي و مستمري زندگيهامهيب ٢
 ١٠٠٠ )يامهي بيهاه رشتهيکل( مختلط يهامهيب ٣

 ييمه اتکايت موسسات بيس و شروع به فعالي تأسياز برايه مورد نيحداقل سرماـ ٣
  .باشديال مير) ٥ر٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠(ارد يليمبلغ پنج هزار م

ه آنها کمتر از ارقام مندرج ياند و سرماس شدهي که قبالً تأسيامهيمؤسسات بـ  ب
ه ينامه، سرمابين تصويخ ابالغ ايسال از تارکينامه است، موظفند ظرف بين تصويدر ا

 .ندينامه منطبق نمابين تصويخود را با مفاد ا
  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 

  
  ٢٦/٢/١٤٠٠                                                             ـ ه٥٨٦١٣ت/١٩٧٢٦رهشما

ـ مورخ ٤٦٥٢٧ت/٩٢٠٩١نامه شماره بيتصو) ١(الحاق تبصره به بند    ١٩/٤/١٣٩٢ه
 سازمان برنامه و بودجه کشور  ـ يوزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع

شنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه ي به پ٢٢/٢/١٤٠٠ران در جلسه يوزهيأت 
ران ي اي اسالمي جمهوري و هشتم قانون اساسيکصد و سي و به استناد اصل ياجتماع
 :ب کرديتصو

هـ مورخ ٤٦٥٢٧ت/٩٢٠٩١امه شماره نبيتصو) ١(ر به عنوان تبصره به بند يمتن ز
 :شودي اضافه م١٩/٤/١٣٩٢

 يها العاده  موظف است نسبت به پرداخت حقوق و فوقين اجتماعيسازمان تأم ـ تبصره
 آن را ي از اجراي ناشيهانهيمان اقدام و هزي زايمدت نه ماه تمام مربوط به مرخص

ازمان برنامه و بودجه کشور اعالم  به سيح بودجه سنواتي در لواينيبشيساله به منظور پهر
ت ي مذکور با رعايهانهيص اعتبار، هزيا عدم تخصي ينيبشيدر صورت عدم پ. دينما
 يها  در صورتين اجتماعيون دولت به سازمان تأمين و مقررات مربوط به عنوان ديقوان
   .ادشده لحاظ خواهد شدي سازمان يمال

  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 
  

  ٢٦/٢/١٤٠٠                                                             ـ ه٥٣٩٩٤ت/١٩٧٣٢رهشما
  ) ٤٦(ماده ) د(نامه اجرايي بند  به آيين) ١٣(ماده الحاق 

  قانون برنامه پنجساله توسعه جمهوري اسالمي ايران
  كشور ـ وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات ـ وزارت اطالعاتوزارت 

  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ـ سازمان برنامه و بودجه كشور
  سازمان ثبت احوال كشور ـ بيمه مركزي جمهوري اسالمي ايران

 به پيشنهاد وزارت كشور و به استناد اصل ٢٢/٢/١٤٠٠وزيران در جلسه ت أهي
  :يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران تصويب كرد

قانون برنامه ) ٤٦(ماده ) د(نامه اجرايي بند  به آيين) ١٣( عنوان ماده متن زير به
هـ ٤٧٨١٠ت/١٤١٦٠٤نامه شماره  پنجساله توسعه جمهوري اسالمي ايران موضوع تصويب

  :شود  اضافه مي٢١/٨/١٣٩١مورخ 
 سازمان ثبت احوال كشور مكلف است با اعالم رضايت به اهداي عضو دارندگان ـ١٣ماده
اي مبني بر رضايت به اهداي اعضاي  سال سن، نسبت به درج مشخصه) ١٨(االي كارت ملي ب

  .سالم دارنده كارت ملي در صورت فوت يا مسلم شدن مرگ مغزي وي اقدام نمايد
باشد و  نامه نمي  انتخاب گزينه تمايل به اهداي عضو، در حكم وصيتـ١تبصره

  .ري استرضايت اولياي دم پس از مرگ مغزي براي اهداي عضو ضرو
 همزمان با انتخاب گزينه تمايل به اهداي عضو، اطالعات موردنياز ـ٢تبصره

متقاضي براي پليس راهنمايي و رانندگي، وزارت بهاشت، درمان و آموزش پزشكي، بيمه 
جمهوري اسالمي ايران و سازمان نظام وظيفه، جهت درج اين رضايت حسب مورد  مركزي

لكترونيك سالمت، بيمه شخص ثالث و سرويس استحقاق در گواهينامه رانندگي، پرونده ا
  .شود درمان متقاضي، ارسال مي
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هاي فعال در اين حوزه با سازمان ثبت   نحوه اقدام و هماهنگي تشكلـ٣تبصره
 و ربط، مطابق دستورالعملي است كه توسط وزيران كشور هاي ذي  كشور و ساير دستگاهاحوال

  . و ابالغ خواهدشدبهداشت، درمان و آموزش پزشكي تهيه
  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 

  ٢٦/٢/١٤٠٠                                                             ـ ه٥٨٠٥٥ت/١٩٧١٧رهشما
  نامه اجرايي قانون امور گمركي آيين) ٨٧(و ) ٨٢(اصالح مواد 

 يوزارت جهادکشاورز ـ  وزارت صنعت، معدن و تجارت
 ران ي اي اسالميگمرک جمهور  ـيي  و دارايور اقتصادوزارت ام

 راني اي اسالمي جمهوري بانک مرکز
 مورخ ١٥٦٢١٨/٦٠شنهاد شماره ي به پ٢٢/٢/١٤٠٠وزيران در جلسه هيأت 

 و هشتم قانون يکصد و سي وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل ٢٧/٦/١٣٩٩
 :ران تصويب کردي اي اسالمي جمهورياساس

 نامه شمارهبي موضوع تصوي قانون امور گمرکيينامه اجرانييآ) ٨٧(و ) ٨٢(واد م ـ١
 :شودير اصالح مي به شرح ز٢٩/١٢/١٣٩١هـ مورخ ٤٧٧٧٥ت/٢٦٢٧٥٨
 :قانون) ٥١(ماده ) ١( تبصره يدر اجراـ  ٨٢ماده
ص يخ صدور سند ترخيمهلت صدور محصوالت به دست آمده از تارـ  الف

ه کاالها ي کليران براين مهلت با نظر گمرک ايا. باشد يسال مکي وارده، يکاال
گر به يسال دکي مدت يبرا) في مشمول قانون تمرکز وظايبه جز اقالم کشاورز(

م متعلقه از يا پرداخت جراي مهلت و يد قبل از انقضايه درخواست تمديشرط ارا
کننده،  يگدي پروانه تا درخواست و عدم ارجاع پرونده به مراجع رسيخ انقضايتار
  . گردد يد ميتمد

 ه گردد بايق صاحب کاال ارايل موجه و قابل قبول از طري که داليدر مواردـ  ب
 صنعت، معدن و تجارت، يها ار وزارتخانهياالخت ندگان تامي متشکل از نمايد کارگروهييتأ

ران و ي اي اسالميران، گمرک جمهوري اي اسالمي جمهوري، بانک مرکزيجهاد کشاورز
ات يران، با توجه به ضروريران و تعاون اي ايع، معادن و کشاورزي، صناي بازرگانيها اتاق
 . د خواهد بوديگر قابل تمديسال دکي، پروانه تا يتجار

 بخش ف مربوط بهي مشمول قانون تمرکز وظاي کاالهايد برايمهلت قابل تمدـ  پ
کور شش ماه در کارگروه مذ ـ١٣٩١مصوب  ـ ي در وزارت جهاد کشاورزيکشاورز

 .خواهد بود
 .باشد يادشده در وزارت صنعت، معدن و تجارت ميرخانه کارگروه يدب ـ تبصره
 تعهد خود يفاي که صاحب کاال در مهلت مقرر، نسبت به ايدر صورت ـ ٨٧ماده

 ورود ين کااليا مرجوع نمودن عيدست آمده ق انجام صادرات محصوالت بهياز طر
 نمودن پروانه ورود يل به قطعيه درخواست جهت تبدياراد، به شرط يموقت اقدام ننما

ا قبل از ارجاع پرونده به مراجع ي مهلت ي پردازش قبل از انقضايموقت برا
ران، يار گمرک اياالخت ندگان تامي مرکب از نمايکننده، موضوع در کارگروه يدگيرس

ع، يو صنا ي بازرگانيها، اتاقيوزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهادکشاورز
ران و حسب ي اي اسالمي جمهوريران، بانک مرکزيران و تعاون اي ايمعادن و کشاورز

ادشده ي و در صورت موافقت کارگروه ي مربوط بررسيها ر دستگاهيمورد وزارتخانه و سا
گر يبات ديا ترتيو (سفارش  ، پس از انجام ثبت يل پروانه ورود موقت به قطعيجهت تبد

 ي به عالوه سود بازرگانيو با پرداخت حقوق گمرک)  سفارش ثبتدر صورت عدم امکان 
 ين ماده و براساس ارزش زمان ورود موقت و برابريا) ٣(مطابق جدول موضوع تبصره 

ادشده در يرخانه کارگروه يدب.  اقدام خواهد شدينرخ ارز در زمان اظهار واردات قطع
  .باشد يوزارت صنعت، معدن و تجارت م

شدن يل به قطعي تبدي صاحب کاال برايه درخواست از سويت ارادر صور ـ١تبصره
مشروط به عدم ارجاع پرونده به مرجع ( مهلت يپروانه ورود موقت بعد از انقضا

طرح پرونده در کارگروه ) کننده يدگيا صدور حکم برائت از مرجع رسيکننده  يدگيرس
 پروانه يخ انقضايانون از تارق) ١٠٩(م متعلقه براساس ماده يادشده منوط به پرداخت جراي

کننده تا  يدگيبا کسر مدت زمان ارجاع پرونده به مرجع رس(ه درخواست مزبور يتا زمان ارا
  .به گمرک مربوط خواهد بود)  برائتيصدور رأ

کننده، اخذ  يدگيق مرجع رسيت از طريدر صورت صدور حکم محکومـ ٢تبصره
ست، ياز ني نيم اظهارنامه ورود قطعينظا تي و انجام ثبت سفارش يل به قطعيمجوز تبد

 .ح شده باشدين موضوع تصري صادره به ايمگر آنکه در رأ
 يل پروانه ورود موقت به قطعي تعهد در مهلت مقرر، تبديفايدر صورت عدم اـ ٣تبصره

  :ر خواهد بودي معادل جدول زينامه منوط به پرداخت سود بازرگان نيين آيت ايبا رعا

 کد تعرفه عنوان کاال فيرد
 يسود بازرگان

ل ورود يتبد(
 )يموقت به قطع

 ٧٥% ١٠٠١ل سر تعرفه ي تعرفه ذيها فيرد گندم ١

 ٨٥% ١٧٠١ل سر تعرفه ي تعرفه ذيها فيرد شکر خام ٢

 ٨٥% ١٧٠١ل سر تعرفه ي تعرفه ذيها فيرد ديشکر سف ٣

ـ ٤٠٢١٠٣٠ـ٤٠٢٢١٣٠ـ٤٠٢٢١٩٠ـ٤٠٢٢٩٠٠ ر خشکيش ٤  ١٠٠% ٤٠٢١٠١٠ 

 ١٠٠% ١٠٠٦ل سر تعرفه ي تعرفه ذيها فيرد برنج ٥

 ٦٥% ١٠٠٤ و ١٠٠٣ يها ل سر تعرفهي تعرفه ذيها فيرد جو ٦

 ١٠٠% ٢٠٠٢٩٠١٠ يفرنگ گوجه رب ٧

 ١٢٠% ٤٠٩ يها ل سر تعرفهي تعرفه ذيها فيرد عسل ٨

٩ 
  وه يانواع م

  تون يز) کرده ا خشکيتازه (
 )تازه محفوظ شده(

  :يها هل سر تعرفي ذ  تعرفهيها فيرد
 ٠٨٠٩ـ٠٨٠٨ـ٠٨٠٧ـ٠٨٠٦ـ٠٨٠٥ـ٠٨٠٤ـ٠٨٠٢ـ٠٨٠١

 ٠٨١٣ـ٠٨١٢ـ٠٨١١ـ٠٨١٠

  : تعرفهيها في رديبه استثنا

  ٠٨٠٤٣٠٠٠ـ٠٨٠١١٩٠٠ـ٠٨٠١١١٠٠ـ٠٨٠١١٢٠٠
 ٠٨٠٤٥٠ـ٠٨٠٤٤٠٠٠

%١٥٠ 

١٠ 
 نمودن پروانه، يل به قطعيا تبدي که در زمان ورود موقت يير کاالهايسا

 )ن جدوليا) ٩ (يال) ١(ق ير از مصاديبه غ(الورود باشند  ممنوع
%٢٠٠ 

١١ 
 هر سال از زمان ورود موقت، ده ي، به ازا)ن جدوليا) ١٠ (يال) ١(ق ير از مصاديبه غ(ر کاالها ي سايبرا

 .گردد ي اضافه ميواحد به سود بازرگان

  
 را پس از پردازش ي وارداتيزان از وزن کاالي که به هر ميواردکنندگانـ ٤تبصره
ف ي مانده کاال مشمول تخفي باقي برايل به قطعي صورت درخواست تبداند در صادر کرده

) ٣(شده در جدول موضوع تبصره بي تصوي صادرشده از محل سود بازرگانيزان کااليبه م
 متعلقه يزان حقوق وروديف مين ماده خواهند بود، مشروط بر آن که با اعمال تخفيا

مقررات صادرات و واردات در زمان مه کتاب يشده در جدول ضمنييزان تعيکمتر از م
  .ورود موقت نباشد

ن ماده، يا) ٣( مندرج در جدول موضوع تبصره ي که کاالهايدر صورتـ  ٥تبصره
مندرج در ) ١١( نگردند، بند يالورود تلق  ممنوعيل ورود موقت به قطعيدر زمان تبد

  .جدول مذکور مالک عمل خواهد بود
 ي پردازش در اجراي ورود موقت برايکاالمحصوالت به دست آمده از ـ  ٦تبصره

 يها) تيسا( استفاده در محدوده ي، چنانچه برايمي نفت، گاز و پتروشيها )پروژه(طرح 
ل و اظهار ي تحوي انرژيژه اقتصادي مستقر در مناطق ويها تحت نظر گمرک به گمرک

ه ورود نات و تعهدات مأخوذه مربوط بين مبحث، تضميت مقررات ايگردد، در صورت رعا
 و واردات در يز صادراتي جواي قابل استناد برايول. ه استي پردازش قابل تسويموقت برا

  .باشد يمقابل صادرات نم
  .شودي لغو م١٨/١٠/١٣٩٥هـ مورخ ٥٣٠٧٨ت/١٢٩١٦٣ شماره  نامه بيتصو ـ٢

  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 
  

  ٢٥/٢/١٤٠٠                                                                    ١٩١٦٦/٥٨٧٦٩رهشما
هـ ٥٨٧٦٩ت/١٧٨٠٩نامه شماره  تصويب) ١(بند ) پ(و ) ب(جزءهاي اصالح 

  ٢١/٢/١٤٠٠مورخ 
  امور اقتصادي و داراييوزارت 

 هـ٥٨٧٦٩ت/١٧٨٠٩نامه شماره  تصويب) ١(بند ) پ(و ) ب(نظر به اينكه در جزءهاي 
» ريال) ٦,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠(لغ شش ميليارد و پانصد ميليون مب« عبارت ٢١/٢/١٤٠٠مورخ 

 »ريال) ٦,٦٥٠,٠٠٠,٠٠٠(مبلغ شش ميليارد و ششصد و پنجاه ميليون «صورت عبارت به 
  .شود تحرير شده است، مراتب براي اصالح اعالم مي

  دبير هيأت دولت ـ حسين سيمايي صراف
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