
    

  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 

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

  » جمهوري اسالمي ايران قانون اساسي
  ٢  هيأت وزيران  ١٣/٦/١٤٠٠

  منابع در اختيار وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي  اعتبار خصوص ابالغ نامه در تصويب
  کار و رفاه اجتماعي وزارت تعاون،   ٧/٦/١٤٠٠  اجراي طرحهاجهت 

  ٢  وزارت امور اقتصادي و دارايي

  معاونت حقوقي رييس جمهور   ٧/٦/١٤٠٠  در خصوص مصوبات معتبر و منسوخ هـ٥٩١٠٥ت/٥٩٩٦١نامه شماره  تصويب
  ٢    معاونت رييس جمهور در امور زنان و خانواده

  ٩/٥/١٤٠٠  اساسنامه صندوق بيمه اجتماعي کشاورزان، روستائيان و عشاير

ـ وزارت امور اقتصاديسازمان برنا   مه و بودجه كشور 
ـ وزارت بهداشت، درمان ـ وزارت كشور    و دارايي 

ـ وزارت  ـ وزارت راه و شهرسازي   و آموزش پزشكي 
ـ وزارت آموزش   دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح 
ـ كميته امداد  ـ وزارت جهاد كشاورزي   و پرورش 

ـ صندوق بيمه اجتماعي ) ره(حضرت امام خميني 
  شاورزان، روستائيان و عشايرك

٣  

  ٦  دادگستريوزارت   ٧/٦/١٤٠٠  ٥/٥/١٤٠٠هـ مورخ ٥٩٠١٩ت/٤٧٦٥٨نامه شماره  تصويب) ١(اصالح بند 

  هـ ٥٧٧٥٢ت/١٥٣٩٧٣نامه شماره  تصويب) ١(پيوست شماره ) ١٩(اصالح رديف 
ـ سازمان برنامه و بودجه   ١٠/٦/١٤٠٠  ٢٥/١٢/١٣٩٩مورخ  وزارت دادگستري 

ـ كشور   ٦  انک مرکزي جمهوري اسالمي ايران ب 

  ١٠/٦/١٤٠٠  ٧/٢/١٤٠٠هـ مورخ ٥٨٧١٥ت/١٢٥٣٦نامه شماره اصالح تصويب

ـ وزارت نفتـ  وزارت  وزارت امور اقتصادي و دارايي 
ـ وزارت صنعت، معدن نيروـ    وزارت راه و شهرسازي 

ـ وزارت جهادکشاورزيـ    وزارت ورزش  و تجارت 
ـ وزارت علوم،  وزارت  تحقيقات و فناوريـ  و جوانان 

ـ وزارت آموزش   بهداشت، درمان و آموزش پزشکي 
ـ وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات     و پرورش 

وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح  ـ وزارت کشور
  وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي 

ـ سازمان انر ژي اتمي سازمان برنامه و بودجه کشور 
ـ بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران   ايران 

٦  

  ٧/٦/١٤٠٠   کل کشور١٤٠٠ماده واحده قانون بودجه سال ) ٩(تبصره ) و(نامه اجرايي بند اصالح آيين
ـ وزارت علوم، تحقيقات  وزارت امور اقتصادي و دارايي 
ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي    و فناوري 

وزارت جهادکشاورزي وزارت صنعت، معدن و ت جارتـ 
  سازمان برنامه و بودجه کشور

٧  

  ماده واحده قانون بودجه) ١٤(نامه اجرايي تبصره اصالح آيين
   کل کشور١٤٠٠سال 

٧/٦/١٤٠٠  
١٠/٦/١٤٠٠  

ـ وزارت امور اقتصادي ـ وزارت نيرو    وزارت نفت 
ـ  و دارايي ـ وزارت   وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي 

  وزارت صنعت، معدن و تجارت  ـ جهادکشاورزي
ـ وزارت علوم، تحقيقات و فناوري وزارت دفاع و  

وزارت ارتباطات و فناوري  پشتيباني نيروهاي مسلحـ 
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي ـ اطالعات 

ـ وزارت راه و شهرسازي وزارت ميراث فرهنگي،  
ـ وزارت فرهنگ و ارشاد گردشگري و صنايع دستي 

ـ سازمان ـ اسالمي  ـ وزارت دادگستري  وزارت کشور 
سازمان اداري و استخدامي ـ برنامه و بودجه کشور 

ـ بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران    کشور 

٧  

 مصوبه جلسه ٢ابطال بند :  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع٤٨٧رأي شماره 
  ٧  ت شهركهاي صنعتي ايرانشرك  ١١/٣/١٤٠٠   هيأت مديره شركت شهركهاي صنعتي ايران٤١٤

  

 ١٤٠٠ ماه  شهريورشانزدهم شنبه سه
 

٢٢٢٧٤ شماره هفتمسال هفتاد و   

)١٤٤٨( 
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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     

  
  ١٣/٦/١٤٠٠                                                                      هـ ب/٤٧٦٨٦ رهشما

 والمسلمين جناب آقاي دكتر رئيسي االسالم حضرت حجت
  راني اي اسالمياست محترم جمهورير

هـ ٥٨٣١٩ت/٣٦٥٤٧نامه هيأت محترم وزيران به شماره  تصويبرونوشتبازگشت به 
 ،»ت از اطفال و نوجوانانيقانون حما) ٦( مادهيينامه اجرا نييآ«: ، موضوع٠٥/٠٤/١٤٠٠مورخ 

 »هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين«ها و اعالم نظر مقدماتي  متعاقب بررسي
قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و «الحاقي به ) ٤(ده واحده و تبصرهو مستنداً به صدر ما

 جمهوري اسالمي ايران و  قانون اساسي) ١٣٨(و يكصد و سي و هشتم) ٨٥(پنجم
مراتب متضمن اعالم نظر قطعي جهت   آن،  نامه اجرايي آيين) ١٠(و ماده» اصالحات بعدي

بديهي است . گردد ه اين جانب ابالغ مي قانوني و اعالم نتيجه ب اقدام الزم در مهلت مقرر
قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار  پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در 

  .االثر خواهد بود گرفته است، ملغي
ـ ١٣٩٩مصوب  ـ قانون حمايت از اطفال و نوجوانان) ٣٤( طبق مادهـ ١«

ي و ضابطان دادگستري به مددكاران اجتماعي بهزيستي يا واحد حمايت دادگستر«
منظور انجام تحقيقات و اقدامات موضوع اين قانون، حق ورود به محل زندگي و كار 

ف قانوني و يا دستور مقام قضائي ندارند، مگر در خصوص افراد را جز با اجازه متصر
خطر، كاهش رفع «زين) ٣٣(در ماده. » ...اين قانون) ٣٣(اقدامات حمايتي موضوع ماده

به » يط خطر در موارد ضروري و دور کردن از مح پيشگيري از وقوع جرمآسيب و
 بر جواز ورود يمصوبه مبن) ٨(ن، مادهيبنابرا.  ذکر شده استيتيعنوان اقدامات حما

د نبودن به موارد يث مقي، از ح»يدر موارد ضرورت مداخله فور« فوق يها به محل
قانون مذکور ) ٧(بر اساس ماده ـ٢ . قانون استريمغا  قانون،) ٣٣(مذکور در ماده

هريك از والدين، اولياء يا سرپرستان قانوني طفل و نوجوان و تمام اشخاصي كه «
نام و  از ثبت... وليت نگهداري، مراقبت و تربيت طفل را بر عهده دارند، چنانچه ئمس

كردن موجبات تحصيل طفل و نوجوان واجد شرايط تحصيل تا پايان دوره  فراهم
متناع كنند يا به هر نحوي از تحصيل او جلوگيري كنند، به انجام تكليف ياد متوسطه ا

ن، يبنابرا» .شوند شده و جزاي نقدي درجه هفت قانون مجازات اسالمي محكوم مي
قانون، ) ٧( اشخاص مذکور در صدر مادهيف فوق را به جايمصوبه که تکل) ٢٣(ماده

دوره «ن يگزيرا جا»  متوسط اولدوره«ن يذکر کرده و همچن» طفل و نوجوان «يبرا
  ».قانون  استمغاير نموده، » متوسطه

  رئيس مجلس شوراي اسالمي ـ محمدباقر قاليباف
                          

       
  ١٣/٦/١٤٠٠                                                                      هـ ب/٤٧٦٦٣ رهشما

 سلمين جناب آقاي دكتر رئيسيوالم االسالم حضرت حجت
  رياست محترم جمهوري اسالمي ايران

 هـ٥٧٦١٤ت/٥٦٦٥٠نامه هيأت محترم وزيران به شماره   تصويبرونوشتبازگشت به 
جمهور به شماره  سييژه ريندگان وينامه نما مي ناظر بر لغو تصم١٣٩٩/ ٢٢/٠٥مورخ 

 کردن طرح از رده خارجاجرا و توسعه «: ، موضوع١٠/٠٣/١٣٨٨ن مورخ ٤٢٤٢٤ت/٥٣٢٢١
هيأت بررسي و تطبيق «ها و اعالم نظر مقدماتي  ، متعاقب بررسي» فرسودهيخودروها

قانون «الحاقي به ) ٤( و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره»مصوبات دولت با قوانين
  قانون اساسي) ١٣٨(و يكصد و سي و هشتم) ٨٥(نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم

  مراتب   آن،  نامه اجرايي آيين) ١٠(و ماده» مي ايران و اصالحات بعديجمهوري اسال
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

ني و اعالم نتيجه به اين  قانو 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 بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي
قانون محاسبات ) ١٣(و ) ١١( ازجمله مواديبر اساس مواد مختلف قانون ـ اوالً«

 کل کشور يدار  خزانهيها د به حسابي دولت بايدرآمدها ـ ١٣٦٦مصوب ـ  کشوريعموم
ز وجوه ي بر واريمصوبه مزبور مبن) ١(ن، بنديبنابرا. نه شوديز شده و به موجب قانون هزيوار
ز يث واري، از حيکرد آن تحت نظارت وزارت راه و شهرساز نهي به حساب و هزيافتيدر

ح به لزوم ينه شدن آن بدون تصريهز کل و يدار  به حساب خزانهيافتينشدن وجوه در
 ٤٣٠٦٠/٧٥٦٨٩در ضمائم نامه شماره ـ اًيثان، .قانون استر يمغا، يفات قانونيت تشريرعا

س محترم جمهور يي ري که متضمن پاسخ حوزه معاونت حقوق٠٥/٠٧/١٣٩٩مورخ 
د ي به عنوان مو١٠/٠٣/١٣٨٨ن مورخ ٤٢٤٢٤ت/٥٣٢٢٢ به مشخصهيا باشد، مصوبه يم
 ين مصوبه که در اجرايا. رالصدور مورد اشاره قرار گرفتي مصوبه اخي قانونا مستندي

ده و به يب رسيجمهور به تصو سييژه ريندگان وي و توسط نمايقانون اساس) ١٢٧(اصل
 ي مقدماتيباشد تا قبل از ابالغ رأ يران ميأت وزيمات هيح اصل مزبور، در حکم تصميتصر

 يس محترم مجلس شورايي به اطالع ر١٦/٠٦/١٣٩٩هـ ب مورخ /٣٩٠٧٠أت به شماره يه
، يرادات مصوبه فعلياً بر اين، مبنيبنابرا. ردي قرار گيده بود تا مورد بررسي نرسياسالم

  ».باشد يقانون مر ي مغازي نيمصوبه قبل
  رئيس مجلس شوراي اسالمي ـ محمدباقر قاليباف

  
  ٩/٦/١٤٠٠                                                            ـ ه٥٨٨٥٩ت/٥٩٤٧١رهشما

منابع در اختيار وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي  اعتبار ابالغ در خصوص نامه  تصويب
  اجراي طرحهاجهت 

   يوزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع
 يي و دارايوزارت امور اقتصاد

   ٨/٣/١٤٠٠ مورخ ٤٠٠٦٤شنهاد شماره ي به پ٧/٦/١٤٠٠ران در جلسه يوزهيأت 
 و هشتم قانون يکصد و سي و به استناد اصل يوزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع

 :ب کرديران تصوي اي اسالمي جمهورياساس
م يقانون تنظ) ٨٣(ماده  ي مجاز است در اجرايوزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع

 که اعتبار آن ييها ک از طرحيدر هر  ـ ١٣٨٠مصوب  ـ  دولتي از مقررات ماليبخش
ا ي ي استاني اجرا به واحدهاين و براير منابع تأمي دولت و ساياز منابع عموم

گردد، اعتبار  ي واگذار ميمؤسسات تابع و وابسته وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع
 يقانون محاسبات عموم) ٧٥(ار را بر اساس مفاد ماده ي منابع در اختريمربوط به سا

  .دي آن ابالغ نماي بعديها هيو دستورالعمل مربوط و اصالح ـ ١٣٦٦ مصوب ـکشور 
  محمد مخبرجمهور ـ  رئيسمعاون اول 

  
  ٩/١/١٤٠٠                                                              ـ ه٥٩١٠٥ت/٥٩٩٦١رهشما

  در خصوص مصوبات معتبر و منسوخ هـ٥٩١٠٥ت/٥٩٩٦١نامه شماره  تصويب
  س جمهور يي ريمعاونت حقوق

 س جمهور در امور زنان و خانواده  ييمعاونت ر
 و  به پيشنهاد مشترک معاونت حقوقي رييس جمهور٧/٦/١٤٠٠هيأت وزيران در جلسه 

) ٣(ماده ) ١( بند يحس جمهور در امور زنان و خانواده و به استناد تبصره اصالييمعاونت ر
 : تصويب کردـ١٣٨٩ مصوب ـن و مقررات کشور يح قوانين و تنقيقانون تدو

كه ) ١(نامه، مصوبات مندرج در فهرست پيوست شماره ـ از تاريخ ابالغ اين تصويب١
تأييد شده به مهر دفتر هيئت دولت است، اعم از اينكه منتفي يا اجرا شده يا به موجب قانون يا 

 .  شود ، نسخ صريح مي ٭حق، نسخ ضمني گرديده باشد، به نحو مذكور در پيوستمصوبه ال
) ١٣٨(هاي موضوع اصل   فهرست مصوبات معتبر هيئت وزيران و كميسيونـ٢

كه ) ٢(و نمايندگان ويژه رييس جمهور در موضوع زنان به شرح پيوست  قانون اساسي
جمهور  معاونت حقوقي رييس. دشو تأييد شده به مهر دفتر هيئت دولت است، اعالم مي

س جمهور در امور زنان و خانواده به نحو مقتضي ييموظف است با همكاري معاونت ر
  . كند  شده اين مصوبات، اقدام  رساني متن تنقيح نسبت به نشر و اطالع

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . رجوع شود(www.rrk.ir)ست به پرتال روزنامه رسمي كشور جهت مشاهده ضمائم و جداول پيو٭ ـ 

١٠٠٠ 

٩٩٩ 

http://www.RRK.IR
http://www.DASTOUR.IR
http://www.rrk.ir)
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 فهرست مصوبات منسوخ صريح يا غيرمعتبر با انقضاي زمان اجرا، به شرح ـ٣
  .باشد كه تأييد شده به مهر دفتر هيئت دولت است، مي) ٤(و ) ٣(هاي شماره  پيوست
به مفهوم اعتبار  اعالم اعتبار يا نسخ بخشي از يك مصوبه، به شرح بندهاي باال، ـ٤

شده باشد  ها تصريح  ست مگر آن كه در پيوستيهاي آن مصوبه ن يا عدم اعتبار ساير بخش
منزله احياشدن مصوباتي كه قبال به موجب آن لغو  و نيز اعالم عدم اعتبار يك مصوبه به

  . باشد شده است نمي
ن، منوط به  ارايه هرگونه پيشنهاد در موضوع زنان جهت تصويب در هيئت وزيرا ـ٥

  .نامه حاضر استبيتعيين آثار تنقيحي آن بر تصو
 حقوقي جمهور در امور زنان و خانواده موظف است با همكاري معاونت  ـ معاونت رييس٦

نامه، اقدام و آن را هاي اين تصويب روزرساني پيوسترييس جمهور هر سال نسبت به به
 .وزيران ارايه كند براي تصويب به هيئت 

 هاي هيئت وزيران، كميسيون)  بندي غير طبقه(نامه، مصوبات عادي  اين تصويبـ شمول٧
) ١٢٧(جمهور موضوع اصل  قانون اساسي و نمايندگان ويژه رييس) ١٣٨(موضوع اصل 

  . است١٤٠٠قانون اساسي، مصرح در موضوع زنان تا خرداد سال 
  جمهور ـ محمد مخبر رئيسمعاون اول 

  
  : ضروريوضيحت

اساسنامه صندوق بيمه اجتماعي كشاورزان، روستائيان و « مغايرت متن با توجه به
با متن ارسالي از شوراي عالي رفاه و تأمين اجتماعي كه در روزنامه رسمي شماره » عشاير

منتشر شده متن اصالح شده اساسنامه مذكور مجدداً چاپ و  ١٤٤١ ويژه قوانين ٢٢٢٥٦
  .شود  ميساسنامه پيشيناجايگزين 

   كشورروزنامه رسمي
  

  ١١/٥/١٤٠٠                                                                              ٨١٩٠٠رهشما
  سازمان برنامه و بودجه كشور ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت كشور

  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ـ وزارت راه و شهرسازي 
  روهاي مسلح ـ وزارت آموزش و پرورش ـ وزارت جهاد كشاورزي وزارت دفاع و پشتيباني ني

  ـ صندوق بيمه اجتماعي كشاورزان، روستائيان و عشاير) ره(كميته امداد حضرت امام خميني 
هاي  قانون احكام دايمي برنامه) ٥٧(ماده ) الف(بند ) ٢(در اجراي قسمت اخير تبصره 

 شوراي عالي رفاه و تأمين ٩/٥/١٤٠٠رخ ، به پيوست مصوبه مو)١٣٩٥مصوب (توسعه كشور 
كه » اساسنامه صندوق بيمه اجتماعي كشاورزان، روستاييان و عشاير«اجتماعي درخصوص 

  .گردد به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است، جهت اجرا ابالغ مي
  دبير شورا و وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي ـ محمد شريعتمداري

  
   بيمه اجتماعي کشاورزان، روستائيان و عشايراساسنامه صندوق

  
  اتيکل: فصل اول

عنوان صندوق   به"ريان و عشاي کشاورزان، روستائيمه اجتماعيصندوق ب"ـ ١ماده
 ياجتماع نيقانون ساختار نظام جامع رفاه و تأم) ٣(ماده ) د(، به استناد بند ياجتماع مهيب

 هـ٣٢١٨٠ت/٦٥٨٤٦بنامه شماره يتصو (ريان و عشايي روستايمه اجتماعينامه ب نييو آ
قانون ) ١١٣( مادهل و به استناد قانون اصالحيتشک) رانيوز أتي ه١٢/١١/١٣٨٣مورخ 

 هاي اجتماعي و صندوق سازمان تأمين و چگونگي تعيين مديريت كشوري مديريت خدمات
ت ين و مقررات مربوطه فعالير قوانيو سا) ١٣٨٨مصوب (ي درمانيها مهي و بيبازنشستگ

  .شود يده مينام" صندوق"ن اساسنامه به اختصار يد، در اينما يم
، ياجتماع ني قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأميهدف صندوق در راستاـ ٢ماده

 ين و مقررات مربوط، پرداخت مستمرير قواني و ساياجتماع نين و مقررات عام تأميقوان
مه ين ارائه بي و همچنيکاريندگان، ب، بازماي، ازکارافتادگ)يسالمند(يري، پيبازنشستگ

ن ي و استقرار نظام هماهنگ متناسب و همچني و تبعي اصلي به اعضايدرمان خدمات
 يا مهي اصول محاسبات بيريکارگ الذکر، با به ن فوقي موضوع قوانيتمرکز وجوه و درآمدها

  .باشد يم) اري از وجوه و ذخائر در اختيريگ با بهره(ي  اقتصاديها تيو امکان انجام فعال
تعهدات قانوني سازمانها،  قبال حقوق افراد عضو و تحت پوشش در تبصره ـ

مكلف صندوق  تحت ضمانت دولت خواهد بود و ،اي اين نظام و صندوقهاي بيمه  مؤسسات

 در اين يکه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعتمهيدات مالي، اعتباري و ساختاري   است
  .ديت نمايا رعاد رينما يمزمينه اتخاذ 
 باشد و به استناد  صندوق داراي شخصيت حقوقي و استقالل مالي و اداري ميـ٣ماده

ر به فهرست نهادها و مؤسسات يان و عشايي روستايمه اجتماعيقانون الحاق صندوق ب
، طبق يردولتي غي، به صورت مؤسسه عموم٠٤/١٢/١٣٨٧مصوب ي ـ ردولتي غيعموم

ماده ) ١(ن و مقررات مربوطه و در حدود تبصره يت قوانيرعان اساسنامه و با يمقررات ا
 کالن وزارت ي تحت نظارت و راهبرين اجتماعيقانون ساختار نظام جامع رفاه و تأم) ١١(

  .  اداره خواهد شديتعاون، کار و رفاه اجتماع
ن مربوطه و قانون يفه در چارچوب قوانيارکان صندوق مکلف به انجام وظ تبصره ـ

 بوده و هرگونه مصوبات خارج از آن چارچوب، ين اجتماعيظام جامع رفاه و تأمساختار ن
  . استيفاقد وجاهت قانون

 که در تحقق اهداف مندرج در ياتيه امور و عمليصندوق نسبت به انجام کل ـ٤ماده
ن و ين اساسنامه و قواني شده است، در چارچوب مفاد اينيب شين اساسنامه پيا) ٢(ماده 

  :ن موارد عبارتند ازياز جمله ا. دينما يطه اقدام ممقررات مربو
، ي، ازکارافتادگ)يسالمند (يري، پي بازنشستگين و پرداخت مستمريتأم ـ الف

  .رانيبگ ي به اعضاء و مستمريدرمان مه خدماتين ارائه بي و همچنيکاريبازماندگان و ب
 الزم با ي اقتصاديها تيق فعالير منابع، از طرير و ساياستفاده از وجوه و ذخا ـ ب

 و در ي و نقدشوندگي، سودآوريگذار هيت سرمايت اصول امني مناسب و با رعايبازده
  .ياجتماع نيقانون ساختار نظام جامع رفاه و تأم) ١٥(ماده ) هـ(چارچوب ضوابط بند 

 ي و اعتباريمال ها و مؤسسات  ر خدمات بانکي و سايالت مالياستفاده از تسه ـ پ
  .هين سرماي تأميها و مؤسسات قانون ر صندوقي و سا مجازيربانکيغ

نامه  نييه خدمات و انجام تعهدات، بر اساس آيصندوق مکلف است در ارا ـ١تبصره
 مورخ هـ٣٢١٨٠ت/٦٥٨٤٦بنامه شماره يتصو( ريان و عشايي روستايمه اجتماعيب

موارد د و در ين و مقررات مربوطه عمل نماير قوانيو سا) رانيوز أتي ه١٢/١١/١٣٨٣
 يها تيها و ضوابط مربوطه، با توجه به حداقل حما نامه نييم آين درتنظيمسکوت و همچن

 آن و متناسب با وجود و ي بعديها هي و اصالحين اجتماعيمندرج در قانون و مقررات تأم
ش يافزا. ديه خدمات و انجام تعهدات اقدام نماياز، نسبت به اراي موردنين منابع ماليتام

 يران و برمبنايوز أتيران صندوق، در حدود مصوبات هيبگ يه مستمري کليحقوق مستمر
  .ديامناء خواهد رس أتيب هيره صندوق به تصويمد أتيشنهاد هي، با پيا مهيمحاسبات ب
 و ي اصلياعم از اعضا( ن صندوقي به مشترکيمه درمانيارائه خدمات ب ـ٢تبصره

ن اساسنامه، متناسب با وجود يا) ٢(، در چارچوب ضوابط حاکم بر صندوق و ماده )يتبع
ر يماً توسط صندوق و در غيمه مربوطه، مستقيافت حق بيامکانات و توسعه آن و در

صندوق مکلف است با . رديپذ  ميران صورتيمه سالمت ايصورت توسط سازمان ب نيا
و  ي، همکارين اجتماعيقانون ساختار نظام جامع رفاه و تأم) ٢(ن تبصره و ماده يت ايرعا

و (  درمانيلي و تکمي همگانيها مهينه بيربط را در زمي ذي الزم با مراجع قانونيهماهنگ
  . ديمعمول نما) ي اجتماعيلي تکميها مهين بيهمچن

 صندوق به هر مبلغ و به هر صورت يها يير و دارايه وجوه، اموال، ذخاي کل ـ٥ماده
وق است و صرفاً در ن صندي جامعه تحت پوشش ايها ت، متعلق به همه نسليفيو ک

مه ين بي، بازماندگان و تامي، ازکارافتادگيام بازنشستگي اين مستمريجهت رفاه و تام
چ ي و به هيطيچ شرايدر ه. ديدرمان اعضاء و اداره امور صندوق به مصرف خواهد رس

 که بر اساس اساسنامه و يا بازماندگان آنان را از حقوقي صندوق و يتوان اعضا يعنوان نم
  . ند، محروم نمودينما ينامه صندوق کسب م نييآ

ر مناطق يتواند در تهران و سا ي صندوق در تهران است و ميمرکز اصل  ـ٦ماده
 و يي امور اجرايد و در مورد واگذاريت نمايها فعال يندگيق شعب و نمايکشور از طر

 جامع رفاه و قانون ساختار نظام) ١٢( ماده ) ١(ها، براساس تبصره  ي به کارگزاريگر يتصد
  .دينما ي اقدام مين اجتماعيتأم

  .باشد يامناء م أتيار هي صندوق در اختي مرکز اصليي امکان جابجاتبصره ـ
  

  ارکان صندوق: فصل دوم
  :ر استيارکان صندوق به شرح ز ـ٧ماده
  .امناء أتيه ـ الف
  .رهيمد أتيه ـ ب
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  .رعامليمد ـ پ
  .نظارت أتيه ـ ت

قانون ساختار ) ١٧(ماده ) ١(ليه ارکان فوق، مطابق تبصره شرايط عضويت در ک تبصرهـ 
پس از طي مراحل مقرر در اين اساسنامه، حکم . باشد اجتماعي مي نظام جامع رفاه و تأمين

  .شود انتصاب کليه ارکان موضوع اين ماده، توسط رئيس هيأت امناء صادر مي
) ١١٣(  مادهاصالح، موضوع قانون ياجتماع ني سازمان تأميامنا أتيه  ـ٨ماده

 و ياجتماع نيت سازمان تأميرين مديي تعيو چگونگ كشوري قانون مديريت خدمات
امناء صندوق  أتي، در حکم ه)١٣٨٨مصوب ( يدرمان يها مهي و بي بازنشستگيها صندوق

ر يالزحمه اعضاء و سا ن حقييمات، تعيل و اداره جلسات، اتخاذ تصميباشد و نحوه تشک يم
  . امناء مذکور است أتي آن، تابع ضوابط حاکم بر هموارد مربوط به

ين و مقررات مربوطه، امناء، در چارچوب قوان أتيارات هيف و اختي وظاـ٩ماده
  :باشد ير ميشرح ز به

 يها ها و برنامه استيت سي صندوق، با رعايها يمش ب راهبردها و خطيتصو ـ الف
  .ي اجتماع اون، کار و رفاه و وزارت تعين اجتماعي رفاه و تأميعال يکالن شورا

ها  ييرات در خالص داراييترازنامه، تغ(ي  ماليها ب برنامه و بودجه، صورتيتصو ـ ب
صندوق، پس ) يت و وضع عموميگزارش فعال( و گزارش عملکرد ساالنه) نهيو درآمد و هز

 أتي و اظهارنظر هيره و حسابرس مستقل و بازرس قانونيمد أتياز استماع گزارش ه
  . شده ي حسابرسيقي و تلفي اصلي ماليها رت صندوق نسبت به صورتنظا 

نظارت صندوق و  أتيره و هيمد أتي هي اعضايرش استعفايانتخاب، عزل و پذ ـ پ
، ير تعاون، کار و رفاه اجتماعيرعامل صندوق به وزيا نصب مديشنهاد عزل ين پيهمچن

  . د و صدور حکمييجهت تأ
، ياجتماع مه ي، بي، استخدامي، اداري، معامالتي ماليها نامه نييب آيتصو ـ ت

  .از صندوقي مورد نيها نامه نيير آي و سايگذار هيسرما
 و مديره، مديرعامل اعضاي هيأت) حسب مورد(الزحمه ث ـ تعيين حقوق و مزايا و يا حق

  .ن و مقررات مربوطهيت قوانينظارت، با رعا أتيه
  .ر چارچوب قوانين و مقررات مربوطهج ـ تصويب ساختار و تشکيالت کالن صندوق د

طه يدر ح(  دولتيا مهين و مقررات بيا اصالح قوانير و ييشنهاد وضع، تغيپ ـ چ
  .ي مراحل قانوني و طي، جهت بررسي، به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع)ف صندوقيوظا

  .رهيمد أتي هيشنهاديم در خصوص موارد پي و اتخاذ تصميبررس ـ ح
ر مفاد اساسنامه صندوق و ارائه ييا تغيبه اصالح  م نسبتيتخاذ تصم و ايبررس ـ خ

  . بيصالح جهت تصويشنهاد به مراجع ذيپ
  .ن و مقررات مربوطير موارد مقرر، با توجه به قوانيب سايتصو ـ د

 تخصص و تجارب مختلف يره مرکب از پنج نفر دارايمد أتي هياعضا ـ١٠ماده
ن يقانون ساختار نظام جامع رفاه و تأم) ١٧(ماده ) ١(و تبصره ) ب(از، مطابق بنديموردن

امناء به صورت موظف  امناء و انتخاب هيأت باشد که به پيشنهاد رئيس هيأت اجتماعي مي
براي مدت چهارسال انتخاب خواهند شد و انتخاب  )بدون پذيرش مسئوليت اجرايي(

  . باشد مجدد آنها بالمانع مي
جلسه از بين اعضاي خود، يک نفر را به عنوان مديره در اولين   هيأتـ١تبصره

مدت رياست رئيس و . نمايد رئيس و يک نفر منشي انتخاب مي رئيس، يک نفر نايب
رئيس و . مديره نخواهد بود مديره، بيش از مدت عضويت آنها در هيأت رئيس هيأت نايب
  .باشند رئيس قابل عزل و انتخاب مجدد مي نايب

 مديره ه پس از اتمام مدت مأموريت خود، تا تعيين هيأتمدير  اعضاي هيأتـ٢تبصره
  .دهند ي کماکان به کار خود ادامه مجديد

 در صورت فوت، حجر، استعفاء و يا سلب شرايط قانوني هر يک از ـ٣تبصره
امناء، تغيير آنان ايجاب نمايد،  که به تشخيص هيأت مديره يا در مواردي  اعضاي هيأت

ترتيب مقرر در اين اساسنامه، در اولين جلسه خود که در امناء مکلف است به  هيأت
هر صورت نبايد بيشتر از يک ماه به طول بيانجامد، جانشين وي را براي مدت 

  .مانده تعيين نمايد باقي
  :ر استيره به شرح زيمد أتيس هيف رئيوظا ـ١١ماده

  .مديره مديره جهت تشکيل جلسات و اداره جلسات هيأت الف ـ دعوت از اعضاي هيأت
امناء و  أتيامناء و ابالغ مصوبات ه أتيره به هيمد أتي هيشنهادهايانعکاس پ ـ ب

  .رعامليره به مديمد أتيه

ن و مقررات مربوطه، به يره، در چارچوب قوانيمد أتيارات هيف و اختيوظا ـ١٢ماده
  :باشد ير ميشرح ز

 يابي دستي الزم براي اجرائيها ها و برنامه يمش د راهبردها، خطي و تائيبررس ـ الف
  .امناء أتيبه اهداف صندوق و ارائه آن به ه

  . صندوقياتي عمليها د برنامهي و تائيبررس ـ ب
ترازنامه،  (يقي و تلفي اصلي ماليها د برنامه و بودجه، صورتي و تائيبررس ـ پ

 و تيگزارش فعال( و گزارش عملکرد ساالنه) نهيها و درآمد و هز ييرات در خالص داراييتغ
  .امناء أتيصندوق، جهت ارائه به ه) يوضع عموم

 ماهه به ٦سه بودجه با عملکرد در مقاطع ي و مقايا ان دورهي ميارائه گزارش مال ـ ت
  .امناء أتيه

، ياجتماع مهي، بي و استخدامي، اداري، معامالتي ماليها  نامه نييد آي و تائيبررس ـ ث
امناء جهت  أتياز صندوق و ارائه آنها به هيط موردنها و ضواب نامه نيير آي و سايگذار هيسرما
  .ربطي ذيب در مراجع قانوني و تصويبررس

امناء، جهت  أتيالت کالن صندوق و ارائه آن به هيد ساختار و تشکي و تائيبررس ـ ج
الت کالن مصوب و ي صندوق در چارچوب تشکيليالت تفصيب تشکيب و تصويتصو

  .امناء أتيمصوبات ه
عامل شرکتها و مؤسسات تابعه بالفصل، به  رانيره و مديمد أتي هيعضان اييتع ـ چ

  .ا سهام در شرکتها و موسسات مذکوريه يزان سرمايرعامل و با توجه به ميشنهاد مديپ
ن نظارت بر عملکرد ي صندوق و همچنيه سطوح و امور اجرائينظارت بر کل ـ ح

  .امناء تأيشرکتها و مؤسسات تابعه صندوق و ارائه گزارش به ه
شنهاد يره، به پيمد أتيامناء و ه أتي مصوبات هيب سازوکار مربوط به اجرايتصو ـ خ

  .امناء أتي هيا اعضايرعامل و يمد
ات صندوق با يه عملينان از انطباق کلي به منظور اطميب نظام کنترل داخليتصو ـ د

  .رعامليد مدشنهاي مصوب، به پيها نامه نيين و مقررات، اساسنامه و آياهداف، قوان
ن و ين اساسنامه و قواني اداره صندوق، در چارچوب اير امور الزم برايانجام سا ـ ذ

  .مقررات مربوط
ارات خود را جهت اداره مطلوب ي از اختيتواند بخش يره ميمد أتي هـ١تبصره

ت اعضاء ي رافع مسئولين واگذاريا. ديض نمايرعامل تفويصندوق و تحقق اهداف آن به مد
 يارات مندرج در بندهايف و اختيتواند وظا يره نميمد أتيه. ره نخواهد بوديمد أتيه
  .دي واگذار نمايگريا ديرعامل يرا به مد) ت(و ) پ(، )ب(، )الف(

يابد و  مديره با حضور حداقل چهار نفر از اعضاء رسميت مي  جلسات هيأتـ٢تبصره
. در جلسه معتبر خواهد بودتصميمات آنان با رأي موافق حداقل سه نفر از اعضاي حاضر 

 اي خواهد بود که به تصويب نامه مديره به موجب آيين نحوه تشکيل و اداره جلسات هيأت
  .رسد يره ميمد أتيه

 خارج از ي صندوق، فرديي و اجراين مقام اداريعنوان باالتر رعامل بهيمد ـ١٣ماده
قانون مديريت ) ١١٣(ادهمقانون اصالح ) ج(ره است که مطابق بند يمد أتيامناء و ه أتيه

 هاي بازنشستگي اجتماعي و صندوق سازمان تأمين و چگونگي تعيين مديريت كشوري خدمات
امناء   أتيشنهاد هي مدت چهار سال به پي، برا)١٣٨٨ مصوب ياصالح(ي درمانيها مهيو ب

 ي منصوب خواهد شد و انتخاب مجدد وير تعاون، کار و رفاه اجتماعيد و حکم وزيو تأئ
  .باشد يمانع مبال

ا در يرعامل ي مديط قانونيا سلب شرايدر صورت فوت، حجر، استعفاء و  تبصره ـ
ب مقرر در ي به ترتين ويد، جانشيجاب نماي اير وييامناء، تغ أتيص هيکه به تشخ يموارد

 در صورت ير تعاون، کار و رفاه اجتماعين وزيهمچن. گردد ين ميين اساسنامه تعيا
رعامل صندوق، يف مديداکثر به مدت شش ماه به منظور انجام وظاتواند ح يضرورت م

  .  ديسرپرست منصوب نما
ن و مقررات مربوطه و يرعامل، در چارچوب قوانيارات مديف و اختيوظا ـ١٤ماده

  :باشد ير مين اساسنامه، به شرح زيمفاد ا
هبردها، ن و مقررات، اساسنامه، راي صندوق، در چارچوب قوانياداره امور جار ـ الف

  .مديره امناء و هيأت هاي مصوب هيأت ها و دستورالعمل  نامه ها، برنامه و بودجه، آيين مشي خط
ترازنامه، (يقي و تلفي اصلي ماليها م برنامه و بودجه، صورتيه و تنظيته ـ ب

ت و يگزارش فعال(و گزارش عملکرد ساالنه) نهيها و درآمد و هز ييرات در خالص داراييتغ
  .رهيمد أتيصندوق، جهت ارائه به ه) يوضع عموم
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سه بودجه با عملکرد در ي و مقايا ان دورهي مي ماليها م صورتيه و تنظيته ـ پ
  . ماهه٦ يمقاطع زمان

ره و يمد أتي صندوق و ارائه آن به هيليالت کالن و تفصيه ساختار و تشکيته ـ ت
  .الت مصوبي نمودن ساختار و تشکياتياستقرار و عمل

  .مديره ها و مؤسسات تابعه صندوق و ارائه گزارش به هيأت بر عملکرد شرکتث ـ نظارت 
ها و مؤسسات  رعامل شرکتيره و مديمد أتيصدور احکام نصب و عزل اعضاء ه ـ ج

  .ره صندوقيمد أتيب هيتابعه بالفصل، پس از تصو
  .ران صندوقين و مدي معاونيرش استعفاينصب و عزل و پذ ـ چ
ک از کارکنان جهت يض به هر يا سهام صندوق با حق تفويه ي سرمايندگينما ـ ح

ا يه ي از سرمايا قسمتي که تمام ييها  مؤسسات و شرکتيعموم حضور در جلسات مجامع
  .باشد يسهام آن متعلق به صندوق م

  .رهيمد أتيامناء و ه أتيمات هي نمودن تصمياتي عمليشنهاد سازوکارهايپ ـ خ
  .رهيمد أتي به هييمور اجرال ايشنهاد جهت تسهيارائه پ ـ د

ذ ـ نمايندگي صندوق در کليه مراجع قانوني در مقابل اشخاص حقيقي و 
تواند اين اختيار را شخصاً يا به وسيله نمايندگان يا وکاليي که تعيين  حقوقي که مي

  .کند، اعمال نمايد مي
ک از ير  در هيفريا کي ي حقوقيا استرداد هرگونه دعاوي، دفاع و يريگيطرح، پ ـ ر
وان عدالت ي و ديا عمومي ي اختصاصييرقضايا غي يير مراجع قضايها، دادسراها و سا دادگاه

 و انجام ي و اداري، انتظاميي از طرف صندوق، با حق حضور و مراجعه به مقامات قضايادار
ا يا انکار ي جعل يا دعوا، ادعايا دادخواست ي، استرداد اسناد ياز در دادرسياقدامات موردن

ن جاعل، مصالحه و سازش يي جعل و تعيبه سند طرف و استرداد سند، ادعا د نسبتيترد
 و ي به داوري و ارجاع دعويا توافقنامه داوري ي شرط داوري حاوي قراردادهايو حق امضا

 داور، ي و قطعيي حکم نهاي، اجراي قانون اساس١٣٩ت اصل ينش داور با رعاين و گزييتع
 و يداعيبه و وجوه ا ات آن و اخذ محکوميب عملي و تعقييدرخواست صدور برگ اجرا

ل ينده با حق توکيل و نماين مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکييب آنها، تعيتعق
 متقابل و دفاع در ي ثالث، دعوايت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوايمکرر، اقرار در ماه

ن ضرر و يا رد سوگند، تأميلث، قبول  ورود ثايمقابل آن، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوا
  .ن رابطهياز در اير موارد موردني و انجام ساي از دعاويان ناشيز

ها و مؤسسات  ا مسدود نمودن آن نزد بانکيافتتاح و استفاده از هرگونه حساب و  ـ ز
  .راني اي اسالمي جمهوريت ضوابط موردعمل بانک مرکزيگر، با رعاي ديقانون

  .ون صندوقي و پرداخت دوصول مطالبات ـ ژ
ا اقاله آن در مورد اموال منقول و يل، فسخ ير، تبدييانعقاد هرگونه قرارداد، تغ ـ س

ات مندرج در ماده يه عمليت صندوق باشد و انجام کليرمنقول که مرتبط با موضوع فعاليغ
  .ن اساسنامهيا) ٤(

 يها  صندوقري و سايها و مؤسسات رسم الت و خدمات از بانکيافت تسهيدر ـ ش
  .تأمين اعتبار، با رعايت قوانين و مقررات و اساسنامه حاضرمجاز 

 مديرعامل در مقابل اشخاص حقيقي و حقوقي، در حدود اختياراتي که به ـ١تبصره
مديرعامل . او تفويض شده، نماينده صندوق محسوب و از طرف صندوق حق امضاء دارد

 با حفظ مسئوليت، به مديران و کارکنان تواند برخي از وظايف و اختيارات خود را مي
  .صندوق تفويض نمايد

 مکاتبات عادي به امضاء مديرعامل و مهر صندوق و قراردادها و اسناد ـ٢تبصره
هاي مربوط،   نامه هاي صادره صندوق، در چارچوب ضوابط، مقررات و آيين تعهدآور و چک

  .باشد عتبر ميبا امضاي مديرعامل و مديرمالي و همراه با مهر صندوق م
 تخصص و تجارب مختلف ينفر دارا نظارت مرکب از سه أتي ه اعضايـ١٥ماده

قانون ) ١٧(ماده ) د(و بند ) ١(ط مندرج در تبصره يت شرايباشد که با رعا ياز ميموردن
 مدت چهار سال انتخاب يامناء برا أتي، توسط هين اجتماعيساختار نظام جامع رفاه و تأم

  .مجدد آنها بالمانع استشوند و انتخاب  مي
نظارت حق هيچگونه دخالتي در امور اجرايي صندوق را نخواهد   هيأتـ١تبصره

داشت و در اجراي وظايف خود جهت دريافت اطالعات موردنياز و رسيدگي به دفاتر، 
  .اسناد و مدارک بايد از طريق مديرعامل اقدام نمايد

وضيحاتي که مورد درخواست  مديرعامل مکلف است هرگونه مدارک يا تـ٢تبصره
  .ار آنان قرار دهدي، در اختي قانونيها ، در مهلتنظارت باشد کتبي هيأت

نظارت و طرز تشکيل جلسات آن و نحوه انجام   اداره امور داخلي هيأتـ٣تبصره
اي خواهد بود که توسط هيأت مذکور تدوين و به تصويب  نامه رسيدگي، طبق آيين

  .امناء خواهد رسيد هيأت
عهده رئيس  نظارت، به نظارت از بين اعضاي هيأت  انتخاب رئيس هيأتـ٤بصرهت
  .باشد امناء صندوق مي هيأت

باشد که گزارش  عهده سازمان حسابرسي مي  وظايف بازرس قانوني به ـ٥تبصره
  .نظارت جهت بررسي و اظهارنظر ارائه خواهد نمود خود را به هيأت
 يا سلب شرايط قانوني هريک از اعضاء  در صورت فوت، حجر، استعفاء ـ٦تبصره

امناء  امناء، تغيير آنان ايجاب نمايد، هيأت نظارت يا در مواردي که به تشخيص هيأت هيأت
مکلف است به ترتيب مقرر در اين اساسنامه، در اولين جلسه خود که در هر صورت نبايد 

اعضاي . انده تعيين نمايدماه به طول بيانجامد، جانشين وي را براي مدت باقيم بيشتر از سه
د کماکان به کار ينظارت جد أتين هييت خود، تا تعي از اتمام مدت مأمورنظارت پس هيأت

  .دهند يخود ادامه م
ن و مقررات مربوطه، به ينظارت، در چارچوب قوان أتيارات هيف و اختيوظا ـ١٦ماده

  :باشد ير ميشرح ز
ن و يات صندوق با قوانيق عمليب مفاد اساسنامه و تطينظارت بر حسن اجرا ـ الف

  .يمقررات قانون
  .امناء أتي، قبل از طرح در هيمي تنظي مالياظهارنظر در خصوص صورتها ـ ب
  .ياظهارنظر در خصوص گزارش حسابرس و بازرس قانون ـ پ
ن و مقررات مربوط در يا قوانين اساسنامه ي که به موجب ايفير وظايانجام سا ـ ت

  .باشد ينظارت م أتيت هيصالح
ن و مقررات ي خالف قوانينظارت در اداره امور صندوق، عمل أتيچنانچه ه تبصره ـ

ره رسانده و يمد أتيد مراتب را به اطالع هين اساسنامه مشاهده نماير مفاد ايا مغاي
. کند يره در اسرع وقت و حداکثر ظرف مدت دو هفته پاسخ مکتوب را اعالم ميمد أتيه
امناء  أتي را به اطالع هيي الزم، گزارش نهايها يپس از بررسنظارت در هر حالت  أتيه

  .خواهد رساند
  

  مقررات مالي و اداري: فصل سوم
ن هر ي است که از اول فرورديک سال شمسي صندوق برابر يسال مال ـ١٧ماده

  .ابدي يان اسفند همان سال خاتمه ميسال آغاز و در پا
ن و مقررات مربوطه، يارچوب قوان صندوق، در چيها و درآمدها ييدارا ـ١٨ماده
  :عبارتند از
  .شدگان و دولت مهي، شامل سهم بيافتني و دريافتي دريها مهيحق ب ـ الف
  . صندوقيها يگذار هي موجود و منافع حاصل از سرمايها ييوجوه و دارا ـ ب
ن و مقررات ي، موضوع قواني نقديم و جزاهايوجوه حاصل از خسارت، جرا ـ پ

  . دادگاههايکام قطعا احيمربوط و 
  .ا خارج کشوري، اعم از داخل ي و حقوقيقي اشخاص حقيها ا و کمکيهدا ـ ت
  . دولت به صندوقيها و تعهدات قانون ها، کمک يبده ـ ث
ن يقانون ساختار نظام جامع رفاه و تأم) ٧( که بر اساس ماده ير منابعيسا ـ ج
  . صندوق باشدن و مقررات مربوط، قابل جذب توسطيا قواني ياجتماع

 مطالبات و ديون صندوق از دولت، بر مبناي ارزش واقعي روز و بر اساس ـ١تبصره
  .نرخ اوراق مشارکت پرداخت خواهد شد

ها و تعهدات صندوق را  که منابع مالي صندوق، کفاف هزينه  در صورتيـ٢تبصره
م را از جمله امناء اقدامات مالي و ساختاري الز ندهد، صندوق مکلف است با تصويب هيأت

 از طريق اخذ وام و اعتبار از واحدهاي تابعه، وابسته يا زيرمجموعه و يا بانکها و موسسات و
رات ييبازده و اعمال تغ ده و کم اني زي بنگاههاي مجاز، واگذاري و اعتباري ماليها صندوق

دوق از  صنين کسريتأم. دير اتخاذ نمايت وجوه و ذخايري و نحوه مديگذار هيالزم در سرما
ن و ي که براساس قواني دولت در ارتباط با آن بخش از تعهدات قانونيق بودجه عموميطر

ادشده ي يها ده است، منوط به عدم امکان جبران آن از روشيمقررات موضوعه برقرار گرد
جهت ارسال به سازمان برنامه و بودجه کشور و (ي د وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعييو تا

 ي، اعتباريدات مالينکه صندوق تمهيباشد، مشروط به ا يم) يح بودجه سنواتيدرج در لوا
  . ديا بنمايت نموده ي وزارتخانه مذکور را رعاي از سوي ابالغيو ساختار
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 ضوابط نظام تأمين اجتماعي چنداليه مصوب و ابالغي، در تنظيم ـ٣تبصره
راري حقوق و مزاياي ها، قوانين و مقررات صندوق، تعيين سقف و کف برق نامه آيين

 مالک عمل خواهد ين اجتماعين و مقررات عام تاميه، معادل قواني سطح پامستمري در
قانون ساختار نظام ) ٢(تبصره ماده ) ٢( مکمل، مطابق جزء يمه اجتماعيه بيدر ال. بود

  . اقدام خواهد شدين اجتماعيجامع رفاه و تأم
کبار گزارش محاسبات ي رعامل مکلف است حداقل هر سه سالي مدـ١٩ماده

 و براساس ضوابط يا ت حرفهيصندوق را که توسط کارشناسان واجد صالح) يا مهيب(يفن
ره صندوق ارائه تا يمد أتيده است، به هيه گردي تهي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعيابالغ

  .م گردديامناء تقد أتيد به هييپس از تأ
آبان ماه هر سال، برنامه و بودجه صندوق ان يره مکلف است تا پايمد أتيه ـ٢٠ماده

امناء مکلف است حداکثر تا  أتيه. ديشنهاد نمايامناء پ أتيم و به هي سال بعد تنظيرا برا
ماه، برنامه و بودجه سال بعد را مورد بررسي و تصويب قرار داده و به  بهمنان يپا

  .مديره ابالغ نمايد هيأت
اي بودجه با عملکرد،  اي مقايسهه مديره مکلف است گزارش  هيأتـ١تبصره

هاي مالي اصلي و تلفيقي و عملکرد ساالنه خود را حداکثر تا پايان تيرماه سال بعد  صورت
  .نظارت ارسال نمايد جهت بررسي و اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانوني و هيأت

هاي  اي از نظرات خود را در مورد گزارش  بازرس قانوني مکلف است نسخهـ٢تبصره
مديره  هاي مالي اصلي و تلفيقي ساالنه و عملکرد هيأت اي بودجه با عملکرد، صورت مقايسه

  .نظارت اعالم نمايد  روز به هيأت٢٠را حداکثر ظرف مدت 
 روز از تاريخ وصول ١٠نظارت مکلف است، حداکثر ظرف مدت   هيأتـ٣تبصره

مديره و حسب مورد  گزارش بازرس قانوني، مراتب را بررسي و پس از اخذ نظرات هيأت
هاي صندوق، اظهارنظر خود را به همراه  ها و گزارش اعمال اصالحات الزم در حساب

مديره نيز مکلف  هيأت. امناء ارائه نمايد مديره به هيأت گزارش بازرس قانوني و نظرات هيأت
نظارت، موارد را جهت بررسي و اتخاذ تصميم به  نظر با هيأت است در صورت اختالف

  .امناء تقديم دارد هيأت
ماه سال بعد، نسبت به   مکلف است حداکثر تا پانزدهم آبانامناء  هيأتـ٤تبصره

شده و عملکرد  ي حسابرسيقي و تلفي اصلي ماليها م در مورد صورتي و اتخاذ تصميبررس
  .مديره صندوق اقدام نمايد ساالنه هيأت
 ايد با رعايت استانداردهايهاي مالي اصلي و تلفيقي ساليانه صندوق ب  صورت ـ٥تبصره

  .گردد حسابداري تهيه و ارائه 
 امناء به منزله مفاصاحساب هاي مالي صندوق توسط هيأت  تصويب صورت ـ٦تبصره

  .باشد مديره براي عملکرد مالي سال موردنظر مي مديرعامل و اعضاي هيأت
ن يرعامل و همچنينظارت، مد أتيره، هيمد أتيامناء، ه أتي هياعضا ـ٢١ماده

رعامل آن شرکت يا مديره يمد أتي فوق عضو هي که اعضاييها موسسات و شرکت
ها و موسسات  ا شرکتيا به حساب صندوق و ي که با و يتوانند در معامالت يباشند، نم يم

  .م شونديا سهيم طرف معامله واقع يرمستقيا غيم يطور مستق رد، بهيپذ يتابعه آن انجام م
وسط اشخاص حقيقي و حقوقي به صندوق، معامله بيمه ت  پرداخت حقتبصره ـ

  .شود محسوب نمي
 نظارت حق ندارند هيچگونه وام يا مديره، مديرعامل و هيأت  اعضاي هيأتـ٢٢ماده

ا يون و يتواند د يند و صندوق نميل نمايت خود از صندوق تحصي بابت مسئولياعتبار
  .ديا تعهد نماين يتعهدات آنان را تضم

امناء از صندوق و يا تضمين يا  نه وام يا اعتبار توسط اعضاي هيأتاخذ هرگو تبصره ـ
  .گونه عمليات به خودي خود باطل است اين. باشد تعهد ديون آنان توسط صندوق، ممنوع مي

 يها نامه نيي به همراه آي و استخدامي ادار،يمعامالت ،ي ماليها نامه نييآ ـ٢٣ماده
 ازي موردنيها نامه نيي آرينظارت و سا أتيره و هيمد أتي، هءامنا أتي جلسات هلينحوه تشک
 مراجع بي و به تصوني تدو، اساسنامهني پس از ابالغ اک سالي ظرف مدت ديصندوق با

از، بعد از اتمام ي موردنيها نامه نييب آين حکم، مانع از طرح و تصوي مفاد ا. برسدربطيذ
  . باشد يمدت مذکور نم
هاي  نامه اند و مفاد آيين اي مذکور به تصويب نرسيدهه  نامه که آيين  ماداميـ١تبصره

هاي   نامه موجود مغايرتي با اين اساسنامه و قوانين و مقررات جاري نداشته باشند، آيين
  .باشند موجود به قوت خود باقي مي

هايي که در تاريخ ابالغ اين اساسنامه، موردعمل صندوق بوده و  نامه آيين ـ٢تبصره
 است و در ي وقت صندوق بوده است، به قوت خود باقيامنا أتي آن همرجع تصويب

  . ، اصالح خواهد شديا ضرورت قانونين اساسنامه و يرت با مفاد ايصورت مغا
 ين اجتماعي رفاه و تأميعال يب شوراي به تصو٩/٥/١٤٠٠خ ين اساسنامه در تاريا

  . د شديي تأياست جمهوري مقام محترم ريد و از سويرس
  

  ٩/٦/١٤٠٠                                                             ـ ه٥٩١٣٢ت/٥٩٤٧٤رهشما
  هـ ٥٩٠١٩ت/٤٧٦٥٨نامه شماره  تصويب) ١(بند اصالح 

  ٥/٥/١٤٠٠مورخ 
  دادگستريوزارت 

 مورخ ٥٥٨٨٢/٤٦١٥٤ به پيشنهاد شماره ٧/٦/١٤٠٠وزيران در جلسه ت أهي
استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون جمهور و به   معاونت حقوقي رئيس٣١/٥/١٤٠٠

  :اساسي جمهوري اسالمي ايران تصويب كرد
 به شرح زير ٥/٥/١٤٠٠هـ مورخ ٥٩٠١٩ت/٤٧٦٥٨نامه شماره  تصويب) ١(بند 
  :شود اصالح مي

» چهاردرصد«و » هشت درصد«هاي  ، عبارت)١(ماده ) ب(و ) الف(ـ در بندهاي ١
  .شود اصالح مي» يك درصد«و » يازده درصد«هاي  به ترتيب به عبارت

  محمد مخبرجمهور ـ  رئيسمعاون اول 
  

  ١٣/٦/١٤٠٠                                                           ـ ه٥٨٩٢٧ت/٦٠٤٤٢رهشما
  هـ ٥٧٧٥٢ت/١٥٣٩٧٣نامه شماره  بيتصو) ١(وست شماره يپ) ١٩(ف يرداصالح 

  ٢٥/١٢/١٣٩٩مورخ 
  ي وزارت دادگستر

 امه و بودجه كشورسازمان برن

  ران ي اي اسالمي جمهوري بانک مرکز
 ٢٩/٣/١٤٠٠ مورخ ١١٢٦٦شنهاد شماره ي به پ١٠/٦/١٤٠٠ران در جلسه يوزهيأت 

 ي اسالمي جمهوري و هشتم قانون اساسيکصد و سي و به استناد اصل يوزارت دادگستر
  :ب کرديران تصويا

  هـ مورخ٥٧٧٥٢ت/١٥٣٩٧٣نامه شماره  بيتصو) ١( وست شمارهيپ) ١٩( فيرد
  :شودير اصالح مي به شرح ز٢٥/١٢/١٣٩٩

  
 الي ر١٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠

 ١٩ الي ر٤٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠
   ي و مشاوره شغليابيقانون مجازات اشتغال به حرفه کار

  ـ١٣٨٠مصوب   ـبدون داشتن پروانه کار
 ماده واحده

 الي ر٧٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠

  
  محمد مخبرجمهور ـ  رئيسمعاون اول 

  
  ١٣/٦/١٤٠٠                                                          ـ ه٥٩١٠٩ت/٦٠٤٦٨رهشما

  هـ ٥٨٧١٥ت/١٢٥٣٦نامه شماره بيتصواصالح 
  ٧/٢/١٤٠٠مورخ 

  يوزارت راه و شهرساز  ـرويوزارت ن  ـوزارت نفتيي ـ  و دارايوزارت امور اقتصاد

 وزارت ورزش و جوانان  ي ـزوزارت جهادکشاور ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت
  يوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک ي ـقات و فناوريوزارت علوم، تحق

 وزارت کشور ـ  اطالعاتيوزارت ارتباطات و فناور ـ وزارت آموزش و پرورش

  مسلح  يروهاي نيبانيوزارت دفاع و پشت
 ودجه کشور سازمان برنامه و بي ـ ع دستي و صناي، گردشگريراث فرهنگيوزارت م

 ران ي اي اسالمي جمهوريبانک مرکز ـ راني اي اتميسازمان انرژ

 مورخ ٥٤٢٩٠/٤٥٨٦٧شنهاد شماره ي به پ١٠/٦/١٤٠٠وزيران در جلسه هيأت 
 و هشتم يکصد و سيجمهور و به استناد اصل سيي ري معاونت حقوق٢٣/٥/١٤٠٠

 :ران تصويب کردي اي اسالمي جمهوريقانون اساس
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، )ل(، )ک(، )ي(، )ط(، )ح(، )و(، ( ه(، )د(، )ب(، )الف( بندهاي ييانامه اجر نييآ
) ٦(تبصره ) ل(و بند ) ٥(تبصره ) غ(و ) ض(، )ذ(، )خ(، )ر(، )ق(، )ص(، )ف(، )ع(، )م(

نامه شماره بي، موضوع تصو کل کشور١٤٠٠ماده واحده قانون بودجه سال 
 :شودير اصالح مي به شرح ز٧/٢/١٤٠٠هـ مورخ ٥٨٧١٥ت/١٢٥٣٦
مشمول "به عبارت " شونديات نميمشمول مال"عبارت ) ١(ماده ) ٧(در بند ـ ١

  .شودياصالح م" شونديماليات به نرخ صفر م
از محل "به عبارت " گرداندر قالب تنخواه"عبارت ) ٢(ماده ) ۵(در تبصره ـ ٢
  . شودياصالح م" گردان خزانهتنخواه
  .شوديحذف م" ديز وصول در سررسپس ا"عبارت ) ٣(ماده ) ٥(در بند ـ ٣
و "حذف و عبارت "  وابسته به آنهايهاو سازمان "يهاعبارت) ٧(در ماده ـ ٤

  .شوديالحاق م)" ع (يحضرت احمدبن موس"بعد از عبارت )" س(حضرت معصومه 
  محمد مخبرجمهور ـ  رئيسمعاون اول 

  
  ٩/٦/١٤٠٠                                                           ـ ه٥٩٠٩٨ت/٥٩٤٧٢رهشما

 ١٤٠٠ماده واحده قانون بودجه سال ) ٩(تبصره ) و(نامه اجرايي بند ينيآاصالح 
  کل کشور

 يقات و فناوريوزارت علوم، تحقيي ـ  و دارايوزارت امور اقتصاد
 وزارت صنعت، معدن و تجارتي ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک

 سازمان برنامه و بودجه کشوري ـ وزارت جهادکشاورز
 مورخ ٥٣٩٥٠/٤٥٧٣٣شنهاد شماره ي به پ٧/٦/١٤٠٠وزيران در جلسه هيأت 

 و هشتم يکصد و سيجمهور و به استناد اصل  سيي ري معاونت حقوق٢٠/٥/١٤٠٠
  :ب کرديران تصوي اي اسالمي جمهوريقانون اساس

 کل ١٤٠٠ه سال ماده واحده قانون بودج )٩(تبصره ) و(نامه اجرايي بند ينيآ
ر ي به شرح ز١٨/٢/١٤٠٠هـ مورخ ٥٨٧٥٢ت/١٦١٩٥نامه شماره بيموضوع تصو کشور

  :شودياصالح م
 به عبارت "ه قميد حوزه علمييبا تأ"، عبارت )٨(و ماده ) ١(ماده ) ٦(در بند ـ ١

  .شودي اصالح م"تيس و فعالي مجوز تأسيدارا"
  .شوديف م حذ" وياف بودجهيرد"، عبارت )٨(در ماده ـ ٢

  جمهور ـ محمد مخبر رئيسمعاون اول 
  

  ١٣/٦/١٤٠٠                                                          ـ ه٥٩١٥٣ت/٦٠٤٥٦رهشما
  ماده واحده قانون بودجه) ١٤( تبصره يينامه اجرانييآاصالح 

   کل کشور١٤٠٠سال 
 ييا و داريوزارت امور اقتصاد ـ رويوزارت ن ـ وزارت نفت

 يوزارت جهادکشاورزي ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع
 يقات و فناوريوزارت علوم، تحق ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

  اطالعات يوزارت ارتباطات و فناور  ـ مسلحيروهاي نيبانيوزارت دفاع و پشت
 يوزارت راه و شهرسازي ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک

   يوزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي ـ دستعي و صناي، گردشگريراث فرهنگيوزارت م
 سازمان برنامه و بودجه کشور ي ـ وزارت دادگستر ـ وزارت کشور
 ران ي اي اسالمي جمهوريبانک مرکز ـ  کشوري و استخداميسازمان ادار

شنهاد سازمان برنامه و ي به پ١٠/٦/١٤٠٠ و ٧/٦/١٤٠٠وزيران در جلسات هيأت 
 ي اسالمي جمهوري و هشتم قانون اساسيکصد و سيبه استناد اصل بودجه کشور و 

 :ران تصويب کرديا
 کل کشور، ١٤٠٠ماده واحده قانون بودجه سال ) ١٤( تبصره يينامه اجرانييآ

ر ي به شرح ز١١/٣/١٤٠٠هـ مورخ ٥٨٨١٨ت/٢٧٠٢٦نامه شماره بيموضوع تصو
 : شودياصالح م
ارد يليک هزار ميتا سقف پنجاه و "رت عبا) ٢(ماده ) ٣(بند ) ث(در جزء ـ ١

  .شوديحذف م" الير) ٥١ر٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠(
  .شوديحذف م) ١٠(ماده ـ ٢

  جمهور ـ محمد مخبر رئيسمعاون اول 

  ٢٢/٤/١٤٠٠                                                                         ٩٩٠٠٨٣٥شماره
  بسمه تعالي

  رجناب آقاي اكبرپو
  مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايران رئيس هيأت

يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 
 مصوبه جلسه ٢ابطال بند «:  با موضوع١١/٣/١٤٠٠ مورخ ١٤٠٠٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٠٤٨٧

 رسمي به جهت درج در روزنامه»  هيأت مديره شركت شهركهاي صنعتي ايران٤١٤
  . گردد ميپيوست ارسال 

ـ    فرد يداهللا اسمعيليمديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري 
  

  ٩٩٠٠٨٣٥: شماره پرونده     ٤٨٧: شماره دادنامه     ١١/٣/١٤٠٠: تاريخ دادنامه
  يوان عدالت اداري ديأت عمومي ه:مرجع رسيدگي

  ي ناصري مهدي آقا:شاکي
 هيأت مديره شرکت ٤١٤ مصوبه جلسه ٢ ابطال بند : خواستهموضوع شکايت و

 با عنوان ضوابط تخصيص زمين به واحدهاي صنايع ١٠/١٢/١٣٨٢شهرکهاي صنعتي ايران مورخ 
 ١٣٨٠نساجي مشمول قانون حمايت از بازسازي و نوسازي صنايع نساجي کشور مصوب 

 مديره  هيأت٤١٤  مصوبه جلسه٢ابطال بند شاکي به موجب دادخواستي :گردش کار
ن به يص زمي با عنوان ضوابط تخص١٠/١٢/١٣٨٢ران مورخ ي اي صنعتيشرکت شهرکها

 کشور يع نساجي صناي و نوسازيت از بازسازي مشمول قانون حمايع نساجي صنايواحدها
  :ن خواسته اعالم کرده است کهييرا خواستار شده و در جهت تب ١٣٨٠مصوب 
 به ١٣٨٤فش از سال يارات و وظايکه اخت(ران ي اي صنعتيشرکت شهرکهاـ ١"

در زمان وضع مصوبه ) دهيران واگذار گردي اي صنعتيع کوچک و شهرکهايسازمان صنا
خ يست طبق مقررات مندرج در اساسنامه آن شرکت که در تاريبا  ميتيمورد شکا

 ٨ماده ) ب(د و مطابق بند يده عمل نمايران رسيأت وزيب هي به تصو٢٣/٣/١٣٦٣
 داخل محدوده ينهاي زمي مربوط به نحوه واگذاريب خط مشي و تصويه، بررساساسنام
 ١٥ آن شرکت بوده و مطابق ماده يمجمع عموم تي منحصراً در صالحي صنعتيشهرکها

 آن شرکت يت مجمع عمومي که در صـالحيره درباره موضـوعاتيأت مـدياساسنامه، هـ
  .استگيري  ميار تصمياست، فاقد اخت

ره شرکت موصوف وضع يأت مديت که توسط هيصوبه مورد شکاجه آنکه مينت
ن خط ييت تعيار و صالحي وقت، مطابق اساسنامه اختمديره هيأتث که ين حيده، از ايگرد
 اعتبار و مستوجب ي را نداشته، بي صنعتين در شهرکهاي زمي درباره ضوابط واگذاريمش

  .ابطال است
 ي و نوسازيت از بازسازيقانون حما) ه( از بخش ١ر بند يت مغايمصوبه مورد شکاـ ٢

قانون فوق، شرکت ) ه( از بخش ١را مطابق بند يز. باشد  مي کشوريع نساجيصنا
 خود را ي که واحد صنعتيع نساجي آن دسته از صنايده براي مکلف گردي صنعتيشهرکها

د يمااز را واگذار نين مورد ني منتقل کنند، زمي صنعتياز داخل محدوده شهرها به شهرکها
 که به استناد قانون ينيده است مقدار زميت مقرر گردياما در بند دوم مصوبه مورد شکا

 به ي فعليربنايزان زي مشمول واگذار خواهد شد، حداکثر به مي نساجيفوق به واحدها
  .باشد  مي%٢٠عالوه 

دارد که هدف از تصويب اين قانون  عنوان و متن قانون فوق به روشني بيان مي
نوسازي و بازسازي صنايع نساجي و همچنين کاهش آثار زيانبار زيست کمک به 

محيطي فعاليت صنايع نساجي براي ساکنين شهرها بوده و مقنن به منظور تشويق 
صنايع نساجي به بازسازي و نوسازي و نيز ترغيب ايشان به خروج از شهرها، امتيازات 

بيني نموده از جمله آنکه  شو حقوقي را براي واحدهاي نساجي مشمول اين قانون پي
هاي صنعتي را مکلف نموده است بر اساس طرح مصوب نوسازي و  شرکت شهرک

اما در بند دوم . بازسازي هر واحد نساجي، زمين مورد نياز را به آن واحد واگذار نمايد
زيربناي فعلي به اضافه «مصوبه مورد شکايت، بدون اجازه قانوني، ضابطه و معيار ثابت 

گرديده و بدين ترتيب مصوبه » زمين مورد نياز«جايگزين ضابطه قانوني » د درص٢٠
مورد شکايت، حق قانوني غالب واحدهاي نساجي مشمول اين قانون دائر بر دريافت 

بيني شده در طرح مصوب بازسازي و نوسازي آن واحد  زمين متناسب با مساحت پيش
  ."بر مبناي اين قانون را سلب نموده است
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وان عدالت ي ديأت عمـومي که توسط دفتر هيدر پاسخ به اخطار رفع نقص ي   شاک
  : صـادر شده، اظهار داشته است کهيادار

، ناظر به ابطال کل يميت تقدي مورد اشاره در بخش اول شرح شکايمستند قانون"
 ناظر صرفاً ت،يشکا دوم بخش  مذکور در يباشد اما مستند قانون  ميتي مورد شکاۀمصوب

 :هح آنکيتوض. باشد  ميتيشکا مورد ۀمصوب ٢ بند لابطا به
ران وضع ي اي صنعتيشرکت شهرکها مديره هيأت ت توسطي مورد شکامصوبه: الف

 يارين اختي چنمديره هيأتشرکت مذکور، اساساً ه ده حال آنکه مطابق اساسناميگرد
مستوجب ت ي مورد شکاه موصوف، کل مصوبهجه آنکه به استناد اساسناميتن. نداشته است
 .ابطال است

 ي و نوسازيت از بازسازيت، مخالف قانون حماي مورد شکاه مصوب٢ن بند يهمچن :ب
 مورد ه مصوب٢ر الذکر صرفاً بند يلذا به استناد قانون اخ باشد  مي کشوريع نساجيصنا
  ."ت مستوجب ابطال استيشکا

  :ر استيت به شرح زي  متن مقرره مورد شکا
  ن يص زميتخصـ ٢" 

 ـ ٢٥٧٢٦ت/٤٨٤٧٦زمين قابل تخصيص به متقاضيان بر اساس مصوبه شماره مساحت 
 ٢٩/١٠/١٣٨٠ مورخ ٤١١٩٤٠ـ ١٥٠١٢ هيأت وزيران و با توجه به نامه شماره ٢٦/١٠/١٣٨٠

 ي فعليربنايزان زيع و معادن حداکثر به مي و پوشاک وزارت صنايع نساجياداره کل صنا
د يق بازدي از طريدي واحد تولي فعليربناين ززايم. (باشد  ميست درصديواحد به اضافه ب

 نييع و معادن استان تعي و سازمان صناي صنعتي شرکت شهرکهايمشترک کارشناس
 ي صنعتين در شهرکهاي زمي واگذاريشتر برابر ضوابط عمومين بي زميواگذار.) شود مي

  ."انجام خواهد شد
ع کوچک و ي سازمان صناي و قراردادهاير امور حقوقيت مذکور، مديدر پاسخ به شکا

ح داده ي توض١٢/٦/١٣٩٩ـ ١٥٢٧٢/٣٢حه شماره يران به موجب الي اي صنعتيشهرکها
   :است که
ب به نام شرکت يدر زمان تصو(ن سازمان ي وقت امديره هيأت يمصوبه اعضا" 
گردد که با   مي محسوبي شرکت استانيمصوبه مجمع عموم) راني اي صنعتيشهرکها

تجارت و توجهاً به   قانونيحه اصـالحي ال٨٦ و ٨٣ و ٧٣ـواد ار حاصـل از مياخـت
ب و ي کشور تصويع نساجي و صناي و نوسازيت از بازسازي قانون حمايي اجرانامه آيين

عدم «ه ي قانون تجارت و نظريحه اصالحي ال١٣٥مطابق ماده . ده نموده استين گرديتقن
رعامل در مقابل اشخاص يان و مدريمات مديتصم» ت انتساب در برابر اشخاص ثالثيقابل

فات او در اساسنامه قائل يت تشريتوان به عذر و بهانه عدم رعا  نميثالث قابل استناد بوده و
ن سازمان يده است که اساسنامه سابق اي گردي مدعيشاک. دي آن گرديياعتنا يبه ب

ان يتقاض به مي اراضيب واگذاري و تصويبررس) راني اي صنعتياساسنامه شرکت شهرکها(
 شرکت يت مجمع عمومي در صالح٨ماده ) ب( به موجب بند ي صنعتيدر شهرکها

ران اقدام به ي اي صنعتي شرکت شهرکهامديره هيأتکن يران بوده لي اي صنعتيشهرکها
به چند ن خصوص ي را در ايه توجه حضرتعاليحال. ب موضوع نموده استين و تصويتدو

  :دارد  مينکته معطوف
ه آن يران و اصالحي اي صنعتي شرکت شهرکها تأسيس واحده قانون ماده٧وفق بند 

ان بر عهده ي به متقاضي اراضي واگذارين چگونگيي آن تعيي اجرانامه آيين ١٤و ماده 
جه ياست در نت) ياستانهاي   شرکتيمجمع عموم (ي صنعتيمسئوالن شهرکها

 يه، دارايه متنازع فب مصوبي و در زمان تصو١٣٨٢ن سازمان در سال ي وقت امديره هيأت
 اساسنامه سابق، ٨ماده ) ب(بند . ن و مقررات موضوعه بوده استيارات حاصل از قوانياخت

ه  تأييدي معلق به اخذ مصوبه ويست که هر تعداد واگذاري نين معنيبه منزله و مفهوم ا
 به عنوان رکن يران دارد بلکه مجمع عمومي اي صنعتي شرکت شهرکهايمجمع عموم

د تا بر اساس ينما  مينيياستها و اهداف و عملکرد شرکت را مشخص و تبيار، ساستگذيس
 را ين معنيمقصود از بند فوق هم. ت خود بپردازندي بتوانند به فعالي تجاريآن شرکتها

 ين چگونگيين و تعيب و تقني، تصويات واگذارين کلييلذا پس از تب. دينما  ميافاده
تابعه هاي   آن در شرکتيي اجرانامه آيين و سيس تأ بر اساس قانونيق واگذاريمصاد
   . سازمان بوده استمديره هيأت بر عهده ياستنا

شاکي مدعي گرديده است که اين سازمان براي واگذاري اراضـي نسـاجي در 
حـداکثر به ميزان زيربنايي فعلي واحد به اضافه بيست «مصـوبه قيد نموده است 

در . تواند مغاير قوانين باشند هاي اجرايي نمي هنام حال آنکه آيين» باشد درصد مي
قانون حمايت از بازسازي و نوسازي صنايع صرفاً واگذاري زمين مورد نياز قيد شده 
است و مساحت يا مقداري معين نگرديده است و مساحت يا مقداري معين نشده 

سي،  قانون اسا١٣٨است و در اين موضوع سکوت اختيار نموده است لذا مطابق اصل 
باشد در نتيجه با  هاي اجرايي در راستاي تکميل و رفع ابهام از قانون مي نامه آيين

عبارت مطلق واگذاري اراضي مورد نياز، واضعين مصوبه متنازع فيه در مقام تکميل و 
 ماده واحده قانون تأسيس ٧نامه اجرايي و با عنايت به بند  با اختيار حاصل از آيين

نامه اجرايي آن اقدام به تعيين مساحت   آيين١٤ ماده شرکت شهرکهاي صنعتي و
به عبارت ديگر هيچگونه تضاد و تنافري بين . قرارداد اراضي واگذاري نموده است

ماده واحده قانون حمايت از بازسازي و نوسازي ) ه( بند ١مصوبه مورد نظر و بخش 
  .صنايع وجود ندارد

ذار چنانچه مدعي شاکي مورد نظر به اصل خردمند بودن و عاقل بودن قانونگ
گرديد حال آنکه  بود به صراحت در متن قانون قيد مي نظر، مستند و مقنن مي

قانونگذار با علم و آگاهي به اين موضوع و عدم تعيين مساحت واگذاري اقدام به 
  .تصويب آن نموده است

 مذکور يماده واحده قانون) ه(ه بند يه در پرونده مبحوث عنه، تحقق و معلق عليحال
ن موجود ي که اذن وزارتيد ماداميلذا همانطور که مستحضر. تاکنون وجود نداشته است

ق معامالت ي از مصاديه حاصل نگردد هرگونه واگذاري که معلق علينباشد و تا مادام
 بر بطالن مصوب ي نامبرده مبنيفلذا ادعا. گردد  مي اعتبار محسوبي و بيفضول

 يع نساجي صناين به واحدهايص زمينوان ضوابط تخصن سازمان با عي امديره هيأت
 ي و قانونيع مزبور، فاقد وجاهت منطقي صناي و نوسازيت از بازسازيمشمول قانون حما
  ."باشد  ميبوده و محکوم به رد

 با حضور رئيس و ١١/٣/١٤٠٠هيأت عمومي ديـوان عدالت اداري در تاريخ   
اران و دادرسـان شعب ديوان تشکيل  و رؤسا و مستشمعاونين ديوان عدالت اداري

شد و پس از بحث و بررسي با اکثـريت آراء به شرح زير به صـدور رأي مبادرت 
  .کرده است

  
   هيأت عموميرأي

قانون حمايت از بازسازي و ماده واحده » هـ« بند ١هرچند براساس جزء : اوالً
رکت ش«:  مقرر شده است که٣/٧/١٣٨٠ مصوب نوسازي صنايع نساجي کشور

 شهرکهاي صنعتي ايران و در صورت تأييد وزارت صنايع و معادن، وزارت جهاد
 اختيار واحدهاي فوق قرار  نياز را با سند قطعي در فند زمين موردکشاورزي موظّ

، »دبرداري به اقساط پنج ساله دريافت نماين هاي مربوط را پس از بهره هزينه دهند و
 به تصويب هيأت ٢٨/٩/١٣٨٠کور که در تاريخ نامه اجرايي قانون مذ ولي در آيين

وزيران رسيده، حکمي درخصوص چگونگي واگذاري و ميزان زمينهاي مورد واگذاري 
 اساسنامه شرکت شهرکهاي صنعتي ٨ماده » ب«برمبناي بند : ثانياً. مقرر نشده است

 هيأت وزيران، بررسي و تصويب خط مشي مربوط به ٢٣/٣/١٣٦٣ايران مصوب 
زمينهاي شهرکهاي صنعتي به متقاضيان ايجاد واحدهاي صنعتي از وظايف و واگذاري 

 اساسنامه مذکور نيز که در باب اختيارات ١٥اختيارات مجمع عمومي است و در ماده 
مديره براي تعيين ضوابط مربوط به واگذاري زمين  مديره است، به اختيار هيأت هيأت

ـ ٤١٤مصوبه جلسه شماره  ٢بنا به مراتب فوق، بند . تصريح نشده است
مديره شرکت شهرکهاي صنعتي ايران که متضمن تعيين   هيأت١٠/١٢/١٣٨٢

مساحت زمين قابل تخصيص به واحدهاي صنايع نساجي مشمول قانون حمايت از 
بازسازي و نوسازي صنايع نساجي کشور است، خارج از حدود اختيار وضع شده و 

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

  محمد مصدقرئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ 
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