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

 

ها و واحدهاي صنعتي و معدني داراي پروانه نامه در خصوص ساماندهي استقرار شهرک تصويب
  نامه  موضوع تصويب شعاع يكصد و بيست كيلومتري شهر تهرانبرداري در محدودهبهره

  ١١/٥/١٣٨٤هـ مورخ ٣٢٥٠٢ت/٢٣٥٨٠ شماره 
١١/٣/١٤٠١  

ـ وزارت  ـ وزارت نيرو  وزارت صنعت، معدن و تجارت 
ـ راه و شهرسازي ـ وزارت امور   وزارت کشور 

ـ وزارت جهادکشاورزي ـ اقتصادي و دارايي  سازمان  
ـ سازمان حفاظت محيط   زيستبرنامه و بودجه کشور 

٢  

   نقدي نفت خام و ميعانات گازي تحويلينامه در خصوص تعيين قيمت تصويب
    وزارت امور اقتصادي و داراييـوزارت نفت   ١٦/٣/١٤٠١  ۱۳۹٨هاي داخلي در سال   به پااليشگاه

  ٣  سازمان برنامه و بودجه کشور

  هاي ديپلماتيکنامه در خصوص برقراري مقررات لغو رواديد براي دارندگان گذرنامه تصويب
  ٣  وزارت امورخارجه  ٢١/٢/١٤٠١   اسالمي ايران و دولت قطر بين دولت جمهوري و خاص

ـ مصوب ) ٣(نصاب معامالت موضوع ماده تعيين   در خصوصنامه تصويب   ٣  وزارت امور اقتصادي و دارايي  ١٦/٣/١٤٠١  ـ١٣٨٣قانون برگزاري مناقصات 

  ٣  كشوروزارت   ١٦/٣/١٤٠١  شانديز نامه درخصوص تغيير نام شهرستان بينالود استان خراسان به شهرستان طرقبه تصويب

  ١٦/٣/١٤٠١   کل کشور١٤٠١ماده واحده قانون بودجه سال  ) ١٧(تبصره ) و(نامه اجرايي بند  آيين
ـ سازمان برنامه و  وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي 

ـ بودجه کشور بانک مرکزي جمهوري اسالمي  
ـ کميته امداد امام خميني    )ره(ايران 

٣  

ـ  وزارت اطالعات وزارت   ١٦/٣/١٤٠١  ٧/١١/١٣٩٩هـ مورخ ٥٨٣٩٦ت/١٢٨٠١٦نامه شماره  تصويب) ٣(لغو بند    ارتباطات و فناوري اطالعات 
ـ  سازمان برنامه و بودجه كشور   ٤  وزارت امور اقتصادي و دارايي 

  و بودجه كشور سازمان برنامه   ١١/٣/١٤٠١  ١٥/٢/١٤٠١هـ مورخ ٥٩٨٢٦ت/٢١٤٨٧نامه شماره  تصويب) ٣(اصالح بند 
  ٤  سازمان اداري و استخدامي كشور

  ١٨/٣/١٤٠١  ٢٤/٢/١٤٠١هـ مورخ ٥٩٧٩٠ت/٢٦٧٤٣نامه شماره  اصالح تصويب

ـ وزارت ارتباطات و فناوري  ـ وزارت کشور  وزارت نيرو 
ـ وزارت اطالعات ـ اطالعات    وزارت صنعت، معدن و تجارت  

   زي وزارت جهادکشاورـ وزارت امور اقتصادي و دارايي
ـ وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح    وزارت نفت 

ـ سازمان برنامه و بودجه  وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي 
ـ ـ کشور  سازمان انرژي  سازمان اداري و استخدامي کشور 

ـ اتمي ايران   بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران 
   سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران

٥  

  ١٦/٣/١٤٠١  نامه اجرايي نحوه تعيين و شناسايي خانوارهاي ايراني و اتباع خارجي آيين) ٨(اده اصالح م
ـ وزارت کشور  وزارت امور ـوزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي 

ـ خارجه  وزارت امور اقتصادي و  وزارت راه و شهرسازيـ  
ـ  دارايي ـ وزارت اطالعات    وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات 
 سازمان اداري و استخدامي  ازمان برنامه و بودجه کشورـ س

ـ کشور ـ کميته امداد امام خميني     )ره(سازمان ثبت احوال کشور 

٥  

  ماده واحده قانون بودجه) ٨(تبصره ) هـ(نامه اجرايي بند  آيين) ٦(اصالح تبصره ماده 
  وزارت جهادکشاورزيـ وزارت نيرو   ١٦/٣/١٤٠١   کل کشور١٤٠١ سال 

  ٥   سازمان برنامه و بودجه کشورـ زارت كشور و

  ، ٢٣/١/١٤٠٠هـ مورخ ٥٨٦٦٦ت/٥٧٤١هاي شماره  نامه اصالح تصويب
 ٢٣/١/١٤٠٠هـ مورخ ٥٨٦٦٦ت/٥٧٤٤، شماره ٢٣/١/١٤٠٠هـ مورخ ٥٨٦٦٦ت/٥٧٣٢شماره 

  ٥/١١/١٤٠٠هـ مورخ ٥٩٥١٤ت/١٣٨٨٥٧و شماره 
١٨/٣/١٤٠١  

 وزارت تعاون، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکيـ 
ـ  وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي  کار و رفاه اجتماعي 
ـ وزارت صنعت،  ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي  مسلح 
ـ سازمان برنامه و بودجه کشور   معدن و تجارت 

٥  

ـ سازمان برنامهتعاون، كار و رفاه اوزارت   ٢٣/٣/١٤٠١  ١٨/٣/١٤٠١هـ مورخ ٥٩٨٢٥ت/٤٢٣٢٩نامه شماره  تصويب) ١( بند اصالح   جتماعي 
  ٥   و بودجه كشور

  هاي تابعه نامه اجرايي هيأت امناي سازمان تأمين اجتماعي و صندوق آيين
  هاي تابعه نامه مالي و معامالتي دبيرخانه هيأت امناي سازمان تأمين اجتماعي و صندوق آيين و 

١٣/٩/١٤٠٠  
  ٥  سازمان تأمين اجتماعي  ١٨/٣/١٤٠١

    

 ١٤٠١ اهـم خرداد ما سي بهـندوش   

  ٢٢٥٠١ شماره تاد و هشتمهفسال 

)١٥٥٢( 
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  ٢٣/٣/١٤٠١                                                          ـ ه٥٩٥٤٩ت /٤٥٣١٣شماره 
  ها و واحدهاي صنعتي ساماندهي استقرار شهرکنامه در خصوص تصويب

شعاع يكصد و بيست كيلومتري  برداري در محدوده و معدني داراي پروانه بهره
  ١١/٥/١٣٨٤هـ مورخ ٣٢٥٠٢ت/٢٣٥٨٠ شماره نامه  موضوع تصويبشهر تهران

 يراه و شهرسازوزارت  ـ رويوزارت ن ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

 يوزارت جهادکشاورز ـ يي و دارايوزارت امور اقتصاد ـ وزارت کشور

 ستيزطيسازمان حفاظت مح ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

 ٦/١١/١٤٠٠  مورخ١٣٩٦٤٨شنهاد شماره ي به پ١١/٣/١٤٠١ در جلسه هيأت وزيران
 ينون اساس و هشتم قايکصد و سيس جمهور و به استناد اصل يئ رييمعاونت اجرا

 اطراف تهران بر اساس اصول ي صنعتي واحدهايران، جهت ساماندهي اي اسالميجمهور
 : تصويب کرديطيست محيز

 يبردار بهره  پروانهي داراي و معدني صنعتيها و واحدها استقرار شهرکيسامانده ـ الف
 به شرح ١١/٥/١٣٨٤ هـ مورخ٣٢٥٠٢ت/٢٣٥٨٠نامه شماره  بيدر محدوده موضوع تصو

 :رديگير صورت ميز
ر ي و غي دولتي صنعتيها و نواح موجود در شهرکيدي توليتوسعه واحدها ـ١

افته يص يست و در سقف منابع آب تخصيط زيد سازمان حفاظت محيي مصوب با تأيدولت
 .مجاز است

، کارت يبردار پروانه بهرهي داراي واحدهاي برايصدور مجوز توسعه و نوساز ـ٢
 در همان ي صنعتيها و نواحت صنعتي مستقر در خارج از شهرکيعال في و گواهييشناسا

ص ي در سقف منابع آب تخصيستيط زيد و با اخذ مجوز محيره توليعرصه موجود و زنج
 .افته بالمانع استي

 يها  و ابطال کارتيوزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است نسبت به بررس ـ٣
 يبررست يرفعال با اولويع غي صنايبردارانه بهره و پرويت صنعتي فعاليهاي، گواهييشناسا

 به سازمان  اقدام و اطالعات مربوط راي صنعتيها و نواحع مستقر در خارج از شهرکيصنا
  . ديه نمايست ارايط زيحفاظت مح

 پروانه ي شن و ماسه در محدوده معادن شن و ماسه دارايبند دانهيواحدها ـ٤
ست، از يط زيد سازمان حفاظت محييع و تأيتقرار صنات ضوابط اسي، با رعايبرداربهره

  . هستندي تهران مستثنيلومتريک) ١٢٠(ت استقرار در داخل محدوده يممنوع
، ي وزارت راه و شهرسازيوزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکار ـ ٥

 يهکپارچه سامانديست و سازمان برنامه و بودجه کشور، سامانه يط زيسازمان حفاظت مح
نامه را با هدف بين تصوي شهر تهران موضوع ايلومتريک) ١٢٠(ع مستقر در محدوده يصنا

 شش  در موضوعات مرتبط ظرفيسازميع و کمک به تصمي صنايت فعلي وضعيسازشفاف
  . دي نماياندازجاد و راهينامه ابين تصويماه پس از ابالغ ا

 صنعت، معدن وتجارت، يهاخانهها توسط وزارت دادهيدستورالعمل بارگذار ـ تبصره
ن و ي سامانه، تدوياندازش از راهيست تا پيط زي و سازمان حفاظت محيراه و شهرساز

 .شوديتوسط وزارت صنعت، معدن و تجارت ابالغ م
 قانون ياصالح) ١٣٢(ماده ) د( بند يينامه اجرانييآ) ١(ماده ) الف( در بند ـب 

 نظام ير و ارتقايپذد رقابتي قانون رفع موانع تول)٣١(م موضوع ماده ي مستقيهااتيمال
 و ١١/٧/١٣٩٤ مورخ هـ٥٢٣١٩ت/٨٩٤٧٨نامه شماره بي کشور موضوع تصويمال

 شهرستان ي صنعتيو شهرک و نواح"عبارت "  نيو کاسپ" آن بعد از عبارت ياصالحات بعد
 :شوديادشده اضافه مير به بند يک تبصره به شرح زيالحاق و " روزکوهيف

 شهرستان ي صنعتيها مستقر در شهرکيدي و تولي صنعتيواحدها  ـتبصره
ز ي به بعد صادر شده است ن١١/٧/١٣٩٤خ ي آنها از تاريبرداراشتهارد که پروانه بهره

 يهااتي قانون مالياصالح) ١٣٢(ماده ) د( موضوع بند يهاتيمشمول معاف
  .شوند يم ميمستق
 ٢٥/١٠/١٣٨٩ مورخ ٢٤١٠٩٢/٤٥٣٤٦ه شماره ناممي تصمياصالح) ٦(در بند  ـ پ

شهر مربوط "  عبارت ٢٣/٢/١٣٩٦هـ مورخ ٥٣٥٤١ت/١٩٠٠٧نامه شماره بيموضوع تصو
  .شودياصالح م)" تهران و البرز(استان مربوط "به عبارت )" تهران و کرج(

ت يريف مدين تکلييوزارت کشور و وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به تع ـ ت
ع يبه منظور حل مشکالت صنا) آباديعل(تخت ي پاي شهرک صنعتيشورمات کيو تقس

 نامه بي تصونين و مقررات ظرف سه ماه پس از ابالغ ايت قوانيمستقر در شهرک مذکور با رعا
  .ندياقدام نما
) ۵( قانون اصالح تبصره يوزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است در اجرا ـ ث

قانون اساسي ) ۴۴(هاي كلي اصل چهل و چهارم سياست اجراي  قانون)۳(ماده  )الف(بند 
، ي کارگاهيهاتي فعاليو به منظور سامانده ـ١٣٩٢مصوب ـ و الحاق دو تبصره به آن

برداري شهرك صنعتي ن نسبت به صدور پروانه بهرهي، در چهارچوب قواني و صنعتيصنف
ئت ير دفتر هوست ممهور به مهي به شرح فهرست پيلکه صنعت) ٣٨(غيردولتي، جهت 

جاد ي شهر تهران ايلومتريک) ١٢٠(در محدوده شعاع ) يالکه(دولت که به صورت متمرکز 
بات مقرر لحاظ شده، حداکثر ظرف يت ترتير با رعاي احکام زياند، پس از تحقق تمامشده

 : ديب نامه اقدام نماين تصويدو سال پس از ابالغ ا
) راني اي صنعتيهاع کوچک و شهرکيسازمان صنا(وزارت صنعت، معدن و تجارت  ـ١

 موجود به صورت ي صنعتيها لکهييايق حدود جغرافين دقييه و تعيمکلف است نسبت به ته
 تابع ي به واحدهاي بررسياقدام و برا) ١٠٠٠/١(اس يبا مق      UTM) (دار مختصاتيهانقشه
  . ديه نماي مرتبط ارايها دستگاهياستان

 ي صنعتيهاع کوچک و شهرکيسازمان صنا(ارت وزارت صنعت، معدن و تج ـ٢
، نسبت ي صنعتيهاک از لکهيع مستقر در هر يق صاحبان صنايمکلف است از طر) رانيا

جاد شهرک يه درخواست اي، جهت اراي آن لکه صنعتي شرکت خدماتي اعضايبه معرف
  .دياقدام نما نامهبين تصوير اهداف اي و تحقق سايردولتي غيصنعت

، ي فعليهاتياس فعالي نوع و مقيي مکلف است نسبت به شناساياتشرکت خدم ـ٣
 ييربناين خدمات زيت تأمي مستقر و وضعيار واحدهاي در اختيهانيق زمين متراژ دقييتع
ت آنها يت مالکيان و وضعيک عرصه و اعي به تفکي صنعتيهادر لکه) ل آب و برقياز قب(

ع کوچک و يسازمان صنا( و تجارت ق وزارت صنعت، معدنيج را از طرياقدام و نتا
  .ديه نماي مرتبط ارايها دستگاهي تابع استانيبه واحدها) راني اي صنعتيها شهرک
 ي صنعتيهاع کوچک و شهرکيسازمان صنا(وزارت صنعت، معدن و تجارت  ـ٤

 و سازمان يرو، جهاد کشاورزي نيها تهران و وزارتخانهي استانداريبا همکار) رانيا
 يهاک از لکهي هر ي مجاز برايهاتين نوع فعالييست نسبت به تعي زطيحفاظت مح

 يها  به شرکتجه راي اقدام و نتيها و اسناد فرادستاستي و سيت فعلي براساس وضعيصنعت
 .دي ابالغ نماي صنعتيها لکهيخدمات

 وزارت صنعت، معدن و ي مکلفند با همکاريرو و جهادکشاورزي نيهاوزارتخانه ـ ٥
 تهران نسبت به يو استاندار) راني اي صنعتيهاع کوچک و شهرکيسازمان صنا(تجارت 

ها و م و بستر رودخانهي مستقر در حري صنعتيها لکهي و کامل واحدهايرفع تصرف قطع
  .ندي اقدام نماي و دولتي ملياراض

قانون حفظ ) ١(ماده ) ١( تبصره ي مکلف است در اجرايوزارت جهادکشاورز ـ ٦
 ي اراضير کاربريينسبت به صدور مجوز تغ ـ١٣٧٤مصوب ـ ها و باغي زراعيض ارايکاربر
 مورخ ٢٤١٠٩٢/٤٥٣٤٦نامه شماره مينامه و تصمبين تصوي موضوع ايهاتيفعال
  . دين اقدام نماي آن براساس قواني و اصالحات بعد٢٥/١٠/١٣٨٩

م و يقوون تيسيد توسط کمي جديها با کاربرن محدودهي ايم اراضيتقو ـ١تبصره
 .رديگي صورت م بر اساس مترمربع درخصوص کل محدودهيابيارز

ربط يدرصورت عدم پرداخت عوارض مربوط در مهلت مقرر، مراجع ذ ـ٢تبصره
 اقدام يا صنعتي ي و پلمب واحد صنفيليس، تعطيا پروانه تأسينسبت به ابطال جواز 

  .خواهند نمود
 ي واحدهايستيط زيور مجوز محست مکلف است در صديط زيسازمان حفاظت مح ـ٧

 و با ـ ١٣٩٦مصوب  ـ  پاکيقانون هوا) ١١( مطابق ماده ي صنعتيهامستقر در لکه
ست يط زي محي کاهش آلودگيه راهکارهايع و اراي صناي در ساماندهياريد بر هميتأک

 .دياقدام نما
 ي صنعتيهاع کوچک و شهرکيسازمان صنا(وزارت صنعت، معدن و تجارت  ـ ٨

ت پسماند، يريه خدمات مدي اراي مناسب براي اراضيابيمکلف است نسبت به مکان) نرايا
ق ي از طري صنعتيهااز در محدوده لکهير خدمات مورد ني و ساينشانفاضالب، آتش
 .دي اقدام نمايشرکت خدمات

 ي صنعتيهاع کوچک و شهرکيسازمان صنا(وزارت صنعت، معدن و تجارت  ـ ٩
 يردولتي غيس شرکت خدمات شهرک صنعتي تأسيريگيت به پمکلف است نسب) رانيا

 .ديع واقع در هر شهرک اقدام نماين صنايمتشکل از منتخب
 ياستاندار.  باشديها ممنوع مهرگونه توسعه خارج از محدوده مصوب شهرک ـ١٠

 مرتبط مکلفند به منظور ي تخصصيهاک از دستگاهي هر ي تابع استانيتهران و واحدها
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 يب واحدهاي تخري براييند قضاي فرايرمجاز و طي غيجاد واحدهايز ا ايريجلوگ
  .ندياقدام نما شوند،ينامه احداث مبين تصوي که پس از ابالغ ايرمجازيغ

 ي صنعتيهاع کوچک و شهرکيسازمان صنا(وزارت صنعت، معدن و تجارت  ـ١١
نامه بين تصوي ا)ث(بند ) ١( که براساس جزء يي واحدهايمجاز است در سامانده) رانيا

 يهاشوند و از نظر دستگاهيص داده ميرمجاز تشخي خود، غيت فعليدر محل فعال
 موجود و مرتبط را يهار شهرکيت ندارند، مجوز انتقال به ساي اجازه ادامه فعاليتخصص

  .ديصادر نما
 و توسعه استان موظف به ايجاد يزير برنامهيق شوراي تهران از طرياستاندار ـ١٢

باشد و گزارش ينامه مبين تصوينگي، راهبري و نظارت بر اجراي فرآيند موضوع اهماه
 شش ماهه به ي مرتبط در مقاطع زمانيهاک دستگاهينامه را به تفکبين تصويعملکرد ا

 . دينمايه مي اراهيأت وزيران
ن يي تعي الزم برايست مکلف است اقدامات قانونيط زيسازمان حفاظت مح ـ١٣

ن سازمان تداخل دارد را از يت ايري تحت مدي مستقر که با اراضي صنعتيهاف لکهيتکل
  .ست ظرف سه ماه انجام دهديط زي محي عاليق شورايطر

هـ ٥٤٢٦٧ت/١٥٥١٨٠ شماره يهانامهبينامه، تصونيين آيخ ابالغ اياز تار ـ١٤
  .شوندي لغو م٩/١١/١٣٩٦هـ مورخ ٥٤٣٠٣ت/١٤١٦٤٧ و شماره ٥/١٢/١٣٩٨مورخ 

      جمهور ـ محمد مخبر ون اول رئيسمعا
  )وستيپ(

     استان تهرانيلکه صنعت) ٣٨(نام 
 شهرستان لکه صنعتي رديف شهرستان لکه صنعتي رديف شهرستان لکه صنعتي رديف

 تپه سيف ٢٧ آهن مکان ١٤ آهنکاران ١
 کمرد ٢٨ استوک خاوران ١٥ برآوند ٢

 پرديس

 سفيدار ٢٩ چوبستانه ١٦ سهند ٣
 علي آباد ٣٠ توتک ١٧ درودگران ٤
 کماليه ٥

 اسالمشهر

 وهن آباد ٣١ خاوران ١٨
 رباط کريم

 صبا شهر ٣٢ صدرا ١٩ خيرآباد ٦
 فردوسيه ٣٣ بند آباد عالقه عباس ٢٠ همدانک ٧
 گلگون ٣٤ عشق آباد ٢١ گلستان ٨

 شهريار

 حيدري ٩

 بهارستان

 البرز ٣٥ لپه زنک ٢٢
 هفت جوي ٣٦ ثامن الحجج ٢٣ ال آبادجم ١٠

 قدس

 قبچان ٣٧ قيصرآباد ٢٤ فرون آباد ١١
 موزائيک سازان ١٢

 پاکدشت
 تجريشي ٢٥

 ري

 قرچک کارا ٢٦ ورامين خيرآباد ١٣
 بيدگنه ٣٨

 مالرد

  ٢٣/٣/١٤٠١                                                          ـ ه٥٩٦٨٨ت /٤٥٢٧٢شماره 
  قيمت نقدي نفت خام و ميعانات گازي تحويليدر خصوص تعيين نامه  يبتصو

  ۱۳۹٨هاي داخلي در سال   به پااليشگاه
 يي و داراي وزارت امور اقتصادـوزارت نفت 

 سازمان برنامه و بودجه کشور
) الف(بند ) ٢(شنهاد کارگروه موضوع جزء يبه پ ١٦/٣/١٤٠١ در جلسه هيأت وزيران

) ٢( دولت ي از مقررات ماليم بخشي مواد به قانون تنظياق برخقانون الح) ١(ماده 
 :ب کرديادشده تصويو به استناد جزء  ـ١٣٩٣ مصوب ـ

هاي داخلي در سال  قيمت نقدي نفت خام و ميعانات گازي تحويلي به پااليشگاهـ ۱
ک يون و ششصد و پنجاه و سه هزار و نهصد و چهل و يليک مي معادل مبلغ ۱۳۹٨

  .شوديريال به ازاي هر بشكه تعيين م) ١ر٦٥٣ر٩٤١(
سهم شركت ملي نفت ايران از محل نفت خام و ميعانات گازي تحويلي به ـ ۲

 و نه هزار و هشتصد و يست و سي معادل مبلغ دو۱۳۹٨هاي داخلي در سال  پااليشگاه
کصد و يريال به ازاي هر بشكه و براي كل سال معادل مبلغ ) ٢٣٩ر٨٢٢(ست و دو يب

ريال ) ١٨٦ر٩٧٤ر٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠(د و شش هزار و نهصد و هفتاد و چهار ميليارد هشتا
  . شوديتعيين م
داري كل كشور از محل نفت خام و ميعانات گازي رقم قابل واريز به خزانهـ ۳

هزار کصد و دويون و يليک مي معادل مبلغ ۱۳۹٨هاي داخلي در سال  تحويلي به پااليشگاه
  .شوديريال تعيين م) ١ر١٠٢ر٥٠٢ر٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠(و پانصد و دو ميليارد 

  جمهور ـ محمد مخبر معاون اول رئيس

  ٢١/٣/١٤٠١                                                          ـ ه٥٩٧٨٣ت /٤٣٢٢٥شماره 
هاي  برقراري مقررات لغو رواديد براي دارندگان گذرنامهنامه در خصوص تصويب

   ولت جمهوري اسالمي ايران و دولت قطرديپلماتيک و خاص بين د
 وزارت امورخارجه 

 ٢٢/١/١٤٠١  مورخ١١٣٥٣٧٨/٧٣٢شنهاد شماره ي به پ٢١/٢/١٤٠١ در جلسه هيأت وزيران
 ١٣٤٣ سال يماده واحده قانون بودجه اصالح) ٤٣(وزارت امورخارجه و به استناد تبصره 

 :کل کشور تصويب کرد
ن يک و خاص بيپلماتي ديهاارندگان گذرنامه ديد براي مقررات لغو رواديبرقرار

ت مدت اقامت يران و دولت قطر به شرط عمل متقابل و با رعاي اي اسالميدولت جمهور
 روز پس از ورود، يرش ظرف سيفات مربوط به پذيخ ورود و انجام تشرينود روزه از تار

  .مجاز است
  جمهور ـ محمد مخبر معاون اول رئيس

  ٢١/٣/١٤٠١                                                          ـ ه٥٩٧٩٩ت /٤٣٢٢٩شماره 
  ) ٣(نصاب معامالت موضوع ماده   درخصوص تعييننامه تصويب

  ـ١٣٨٣قانون برگزاري مناقصات ـ مصوب 
 يي و دارايوزارت امور اقتصاد
 به استناد  ويي و دارايشنهاد وزارت امور اقتصادي به پ١٦/٣/١٤٠١ در جلسه هيأت وزيران

 يقانون الحاق برخ) ٤٢(و ماده  ـ١٣٨٣مصوب  ـ  مناقصاتيقانون برگزار) ٣(ماده ) ١(تبصره 
  :ب کرديتصو ـ١٣٩٣مصوب  ـ )٢( دولت ي از مقررات ماليم بخشيمواد به قانون تنظ

به شرح  ـ١٣٨٣مصوب  ـ  مناقصاتيقانون برگزار) ٣(نصاب معامالت موضوع ماده  ـ١
  :شودين ميير تعيز

ارد يليک مي که مبلغ معامله تا سقف مبلغ يمعامالت: معامالت کوچک ـ الف
  .ال باشدير) ١ر٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠(

شتر از سقف معامالت کوچک ي که مبلغ معامله بيمعامالت: معامالت متوسط ـ ب
  .ال تجاوز نکندير) ١٠ر٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠(ارد يليبوده و از مبلغ ده م

ارد يليش از مبلغ ده ميه آنها بيبلغ برآورد اول که ميمعامالت: معامالت بزرگ ـ پ
  .ال باشدير) ١٠ر٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠(

 به قانون  مواديقانون الحاق برخ) ٤٢(به موجب ماده ) ١(نصاب معامالت موضوع بند  ـ٢
ده انجام ي که معامله به صورت مزايبه موارد) ٢( دولت ي از مقررات ماليم بخشيتنظ

  .ابدي ي ميشود، تسر يم
  جمهور ـ محمد مخبر اول رئيسمعاون 

  
  ٢٨/٣/١٤٠١                                                           ـ ه٥٩٨٢٤ت/٤٨٣٥٨ره شما

   شهرستان بينالود استان خراساندرخصوص تغييرنامه  تصويب
  شانديز  به شهرستان طرقبه

  كشوروزارت 
 وزارت ٦/٢/١٤٠١ مورخ ٢٠٣١٩شنهاد شماره ي به پ١٦/٣/١٤٠١ران در جلسه يت وزيأه

 ـ١٣٦٢ مصوب ـ يمات کشوريف و ضوابط تقسيقانون تعار) ١٣(کشور و به استناد ماده 
 :ب کرديتصو

 ک٣٨٠٢٨ت/١٦١٤١١ نامه شمارهبي موضوع تصوينالود استان خراسان رضوينام شهرستان ب
  .ابدي ير مييز تغيشاند ، به شهرستان طرقبه٤/١٠/١٣٨٦مورخ 

  جمهور ـ محمد مخبر رئيسمعاون اول 
  

  ٢٢/٣/١٤٠١                                                           ـ ه٥٩٩٣٦ت /٤٤١٦٥شماره 
 سازمان برنامه و بودجه کشور ـ يوزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع

 )ره (ينيته امداد امام خميکم ـ راني اي اسالمي جمهوريبانک مرکز
 شنهاد سازمان برنامه و بودجه کشوري به پ١٦/٣/١٤٠١ در جلسه هيأت وزيران

ماده واحده ) ١٧(تبصره ) و(و به استناد بند ) ي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعيبا همکار(
  :ب کردير تصوي بند مذکور را به شرح زيينامه اجرانيي کل کشور، آ١٤٠١قانون بودجه سال 

 
   ١٤٠١احده قانون بودجه سال  ماده و) ١٧(تبصره ) و( بند يينامه اجرا نييآ

 کل کشور
  :روند ي مشروح مربوط به کار مير در معانينامه، اصطالحات ز نيين آيدر ا ـ١ماده

 .يوزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع:  وزارت ـ١
  .سازمان برنامه و بودجه کشور: سازمان ـ٢
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  .راني اي اسالمي جمهوريبانک مرکز: يبانک مرکز ـ٣
قانون برنامه پنجساله ششم ) ٢٩( موضوع ماده يها دستگاه: ييجرا ايها دستگاه ـ٤

از جمله  ـ ١٣٩٥ مصوب ـران ي اي اسالمي جمهوري و فرهنگي، اجتماعيتوسعه اقتصاد
 که به هر شکل از اقشار ي انقالب اسالميادها و نهادهاي و بنيردولتي غي عمومينهادها

  .يبا اذن مقام معظم رهبر) ره (ينيمته امداد امام خيکنند و کم يت مير حمايپذ بيآس
 يتي حمايها ها و پرداخت  که از کمکيريپذ بياشخاص آس: اشخاص مشمول ـ ٥

 الحسنه الت قرضيو تسه)  دستگاه به کارمندان خودي پرداختي رفاهيها  کمکيبه استثنا(
  .شوند يمند م بهره

 ي اضطراريبارد اعتيدستورالعمل طرح خر) ١١(سامانه موضوع ماده : سامانه ـ ٦
 ٥/١/١٣٩٩ مورخ هـ٥٧٥٣١ت/٥٠٩نامه شماره  بي کرونا، موضوع تصويماريوع بي از شيناش

  . ارتباط خواهد داشتيکه به صورت برخط با سامانه استعالم بانک مرکز
  . کل کشوريدار خزانه: يدار خزانه ـ٧
، يي اجرايها ت اشخاص مشمول توسط دستگاهيند احراز هويفرا: تياحراز هو ـ ٨

، موضوع يي قانون مبارزه با پولشويالحاق) ١٤( ماده يينامه اجرا نييآ) ٥٦(مطابق ماده 
  .٢٢/٧/١٣٩٨هـ مورخ ٥٧١٠١ت/٩٢٩٨٦نامه شماره  بيتصو

 مستمر اطالعات اشخاص مشمول توسط يافت و بررسيند دريفرا: ييشناساـ ٩
 قانون يالحاق) ١٤(ماده  يينامه اجرا نييآ) ١(ماده ) ٣٣( مطابق بند يي اجرايها دستگاه

 .ييمبارزه با پولشو
 يا نامه، سامانه را به گونه نيين آيخ ابالغ ايوزارت مکلف است ظرف سه ماه از تار ـ٢ماده

  :دير را فراهم نماي کند که امکانات زي و طراحيمعمار
  . اشخاص مشموليتيثبت مشخصات هو ـ١
اشخاص مشمول ) شبا (ي بانکيها صحت حساب) يستميس (يا استعالم سامانه ـ٢

  .ياز بانک مرکز
  .کتايصدور شناسه  ـ٣
 و مؤسسات يي دستگاه اجراي اشخاص مشمول برايسنج  و استحقاقيبررس ـ٤

  .انيرانيگاه رفاه اينهاد با استفاده از پاه و مردميريخ
، ي از بانک مرکزيتي حمايها ها و پرداخت افت اطالعات عملکرد کمکيدر ـ ٥

  . حسب مورديي اجرايها ر دستگاهي و سايدار ها، خزانه ارانهي يزسازمان هدفمندسا
  .يا اتباع خارجي يراني اعم از ايقي اشخاص حقيها به تمام  سوابق پرداختينگهدار ـ ٦

ران براساس ي اي اعتباريبند ق شرکت مشاوره رتبهي از طريبانک مرکز ـ١تبصره
ان ي مددجويسنج ت استحقاقيدهد، وضع ي قرار ميار بانک مرکزي که وزارت در اختياطالعات

 ين اشخاص حقوقي و همچنيرمالي و غيار مؤسسات ماليالت را در اختيان تسهيو متقاض
  .دهد يالت را به وزارت انتقال ميکنندگان تسه افتي دريمشمول قانون قرار داده و شماره مل

 سازمان ثبت ها، ارانهي ير سازمان هدفمندسازي نظيي اجرايها ه دستگاهيکل ـ٢تبصره
 ياحوال کشور، سازمان ثبت اسناد و امالک کشور، وزارت کشور، وزارت ارتباطات و فناور

ها موظف  ر دستگاهي و ساي، بانک مرکز)تي هويکيسامانه شاهکار و احراز الکترون(اطالعات 
  .باشند يل اطالعات سامانه مذکور مي و تکميروزرسان با وزارت در بهيبه همکار

رساخت الزم را از محل يران موظف است زي اطالعات ايزمان فناورسا ـتبصره 
جاد پرونده يان و ايرانيگاه اطالعات رفاه ايل پاي و تکمي نگهدارياعتبارات مصوب مربوط برا

قانون برنامه پنجساله ششم توسعه ) ٨١( موضوع ماده ين اجتماعي رفاه و تأميکيالکترون
  .ديفراهم نما ـ ١٣٩٥ مصوب ـران ي ايسالم اي جمهوري و فرهنگي، اجتماعياقتصاد

نهاد از  ه و مردميري مؤسسات خيتي حمايها ها و پرداخت  کمکيبرخوردار ـ٣ماده
 کل ١٤٠١ماده واحده قانون بودجه ) ١٧(تبصره ) و( مندرج در بند ياتي ماليها تيمعاف

افت ي به دررت، منوطنامه با اعالم وزا نيين آيا) ٢(ل سامانه موضوع ماده يکشور از زمان تکم
 کشور ياتيه آن به سازمان امور مالي مذکور از سامانه و ارايها نهيکتا بابت هزيشناسه 

  .خواهد بود
 از محل يتي حماي نقديها ه پرداختي در مورد کليي اجرايها دستگاه ـ٤ماده
 يقي حقم به اشخاصي مستقيها  و پرداختيها، منابع داخل ارانهي ي، هدفمنديمنابع عموم

 سامانه  در خود به جامعه هدفيتي حمايها ها و پرداخت ه کمکيمکلفند نسبت به ثبت کل
 ي نقديها ها و پرداخت ه کمکيکل. نديت اقدام نمايرنده حماي گيک شماره مليو به تفک

اختصاص داده شده در ) لديف( انجام و در سرفصل يک بانکيق حواله الکترونيمذکور از طر
 يتي حمايها پرداخت يگذار  مطابق با دستورالعمل شناسهيکيوندستور پرداخت الکتر

 حداکثر ظرف شش ماه از يتي حمايها  پرداختيگذار دستورالعمل شناسه. شود يدرج م
 و يد وزارت توسط وزارت امور اقتصادييشنهاد سازمان و تأينامه به پ نيين آيخ ابالغ ايتار
  .شود ي ابالغ مييدارا

ک صادره ي الکترونيها ه اطالعات حوالهيلف است کل مکيبانک مرکز  ـتبصره
  . را به سازمان و وزارت ارسال کنديا شبکه بانکي ينامه در بستر بانک مرکز نيين آيمشمول ا

ش از ثبت درخواست هرگونه کمک و ي مکلفند پيي اجرايها دستگاه  ـ٥ماده
افت کمک و ين دراي متقاضييت و شناساي در سامانه نسبت به احراز هويتيپرداخت حما
  .ندي اقدام نمايتيپرداخت حما
 اشخاص مشمول يسنج وزارت مکلف است امکان استعالم استحقاق  ـ٦ماده

. ديجاد نماينهاد ا ه و مردميري و مؤسسات خيي اجرايها را به درخواست دستگاه
 يت توسط وزارت با همکاري هرگونه حمايسنج دستورالعمل و ضوابط استحقاق

نامه،  نيين آيخ ابالغ ايماه از تارکيربط ظرف  ي ذيي اجرايها اهسازمان و دستگ
 .شود يه و ابالغ ميته

 يسنج  استحقاق ويتي اطالعات هويسنج  و صحتيوزارت مکلف است پس از بررس ـ٧ماده
 در سامانه وارد شده، نسبت به صدور يي اجرايها اشخاص مشمول که توسط دستگاه

و ) يستميس (يا ذکور را تا پانزدهم هر ماه به صورت سامانهکتا اقدام و اطالعات ميشناسه 
  .دي سازمان ارسال نمايبرخط برا

 نامه، نسبت نيين آيا) ٧(افت اطالعات موضوع ماده يسازمان پس از در  ـ٨ماده
به  ـ١٣٥١ مصوب ـقانون برنامه و بودجه کشور ) ٣٠(ت ماده يص اعتبار با رعايبه تخص
ن و مقررات مربوط اقدام ي متناسب با قوانيتي حمايها رداخت پي مشمول برايها دستگاه

ک اشخاص ي پرداخت به تفکيص برايد سازمان، اطالعات تخصييپس از تأ. کند يم
ه پرداخت را به همراه شناسه يديي تأيدار خزانه. شود ي ارسال ميدار مشمول به خزانه

. کند يزارت ارسال م سازمان و ويا برون خط براي پرداخت به صورت برخط و يکتاي
ن ي مندرج در اي کامل سازوکارهاي تا قبل از اجرايي اجرايها ص اعتبار دستگاهيتخص

 .شود ي انجام مينامه براساس روال قبل نييآ
 مکلفند يردولتي و غي، خصوصي دولتيها و مؤسسات اعتبار ه بانکيکل ـ٩ماده

الت در سامانه ينده تسهري گيک شماره ملي را به تفکيالحسنه پرداخت الت قرضيتسه
  .نديمذکور ثبت نما

  ماده واحده)١٧(تبصره ) و( بند ي از اجرايي اجرايها ران دستگاهيچنانچه مد ـ١٠ماده
 يريند، مشمول مجازات حبس تعزي کل کشور استنکاف نما١٤٠١قانون بودجه سال 

 يات بعدو با اصالح ـ١٣٩٢ مصوب ـ يقانون مجازات اسالم) ١٩(درجه پنج موضوع ماده 
  .گردند يآن م

 در چهارچوب يبا اذن مقام معظم رهبر) ره (ينيته امداد امام خميکم ـ١١ماده
  .دينمايه اطالعات اقدام مينامه نسبت به ارا نيين آيمفاد ا

  جمهور ـ محمد مخبر معاون اول رئيس
  

  ٢٨/٣/١٤٠١                                                           ـ ه٥٩٥٢٧ت/٤٨٣٧٧ره شما
  ٧/١١/١٣٩٩هـ مورخ ٥٨٣٩٦ت/١٢٨٠١٦نامه شماره  تصويب) ٣(بند  لغو

  ارتباطات و فناوري اطالعات ـ وزارت اطالعاتوزارت 
  وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ سازمان برنامه و بودجه كشور

 ٤/٢/١٤٠١ مورخ ١٥٤٦٤/١ به پيشنهاد شماره ١٦/٣/١٤٠١وزيران در جلسه ت أهي
 ارتباطات و فناوري اطالعات و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي وزارت

  :جمهوري اسالمي ايران تصويب كرد
  .شود  لغو مي٧/١١/١٣٩٩هـ مورخ ٥٨٣٩٦ت/١٢٨٠١٦نامه شماره  تصويب) ٣(بند 

  جمهور ـ محمد مخبر رئيسمعاون اول 
  

  ١٨/٣/١٤٠١                                                           ـ ه٥٩٨٢٦ت/٤٢٢٨٣شماره 
   ١٥/٢/١٤٠١هـ مورخ ٥٩٨٢٦ت/٢١٤٨٧نامه شماره  تصويب) ٣(اصالح بند 

   کشوري و استخدامي سازمان ادارـسازمان برنامه و بودجه کشور 
 کشور و ي و استخداميشنهاد سازمان اداري به پ١١/٣/١٤٠١ در جلسه هيأت وزيران

 :ران تصويب کردي اي اسالمي جمهوريو هشتم قانون اساس يکصد و سيبه استناد اصل 
 به شرح ١٥/٢/١٤٠١هـ مورخ ٥٩٨٢٦ت/٢١٤٨٧نامه شماره  بيتصو) ٣(بند ) ٢(تبصره 

 : شود يبه بند مذکور الحاق م) ٣(ک تبصره به عنوان تبصره ير اصالح و يز
 يها ستگاه مشموالن قانون کار که در ديها العاده ا و فوقيرشد حقوق، مزا ـ٢تبصره

 .  مشغول به کار هستند تابع ضوابط مقرر در قانون کار خواهد بوديياجرا
 مشموالن  در خصوصيت خدمات کشوريريقانون مد) ١٢٤(تبصره ماده  ـ٣تبصره

  .ه استيالرعا ن تبصره الزميا
  جمهور ـ محمد مخبر معاون اول رئيس
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  ١٨/٣/١٤٠١                                                           ـ ه٥٩٩٥٢ت/٤٢٣٢٨شماره 
   ٢٤/٢/١٤٠١هـ مورخ ٥٩٧٩٠ت/٢٦٧٤٣نامه شماره  اصالح تصويب

 وزارت اطالعات ـ  اطالعاتيوزارت ارتباطات و فناور ـ وزارت کشور ـ رويوزارت ن

 يوزارت جهادکشاورز ـ يي و دارايوزارت امور اقتصاد ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

  مسلح  يروهاي نيبانيرت دفاع و پشتوزا ـ وزارت نفت

 سازمان برنامه و بودجه کشور  ـ يوزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع

 راني اي اتميسازمان انرژ ـ  کشوري و استخداميسازمان ادار

 راني اي اسالمي جمهوريمايسازمان صدا و س ـ راني اي اسالمي جمهوريبانک مرکز

 ١٠٠/١٠/٢٠٦٢٣/١٤٠١شنهاد شماره يپ به ١٨/٣/١٤٠١ در جلسه هيأت وزيران
 ي و هشتم قانون اساسيکصد و سيرو و به استناد اصل ي وزارت ن١٤/٣/١٤٠١مورخ 
 :ران تصويب کردي اي اسالميجمهور

  ر ي به شرح ز٢٤/٢/١٤٠١ هـ مورخ٥٩٧٩٠ت/٢٦٧٤٣نامه شماره  بيتصو
  :شود ي ماصالح

  : شود ير اصالح ميبه شرح ز) ٢(بند ) ١(تبصره  ـ١
 تا ٢١/٣/١٤٠١خ يالذکر از تار فوقيهاساعات شروع و خاتمه کار دستگاه ـ١صرهتب

استانداران موظفند ساعات . شودين ميي تع١٣:٣٠ تا ساعت ٧:٠٠ از ساعت ٣/٦/١٤٠١
 يت خدمات کشوريريقانون مد) ٨٧(زان مقرر در ماده ين مدت تا ميافته در ايکار کاهش 

 يي اجرايهادستگاه. ندير ساعات هفته جبران نمايا در سيا دورکاري يرا به صورت حضور
 همزمان با خاتمه يريک ساعت قبل از خاتمه کار و در مناطق گرمسيمذکور مکلفند از 

  .ندي را خاموش نمايشي سرمايهاکار، دستگاه
" و وزارت نفت"عبارت " وزارت صنعت، معدن و تجارت"، بعد از عبارت )٣( در بند ـ٢
  .شود يالحاق م

  جمهور ـ محمد مخبر ون اول رئيسمعا
  

  ٢١/٣/١٤٠١                                                           ـ ه٥٩٩٠٣ت/٤٣٢٣٠شماره 
  نامه اجرايي نحوه تعيين و شناسايي خانوارهاي ايراني آيين) ٨(اده اصالح م

   و اتباع خارجي
 رت امور خارجهوزا ـ وزارت کشور ـ يوزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع

 يي و دارايوزارت امور اقتصاد ـ يوزارت راه و شهرساز

 وزارت اطالعات ـ  اطالعاتيوزارت ارتباطات و فناور

  کشوري و استخداميسازمان ادار ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

 )ره (ينيته امداد امام خميکم ـ سازمان ثبت احوال کشور

 مورخ ٢٧١٤٥/٤١٠٨٠شنهاد شماره ي به پ١٦/٣/١٤٠١ در جلسه هيأت وزيران
 و هشتم قانون يکصد و سيجمهور و به استناد اصل سيي ريمعاونت حقوق٢٥/٢/١٤٠١

 :ران تصويب کردي اي اسالمي جمهورياساس
 و اتباع يراني اي خانوارهايين و شناسايي نحوه تعيينامه اجرا نييآ) ٨(در ماده 

م ي مستقيهااتيمکرر قانون مال) ١٦٩(ده  به مايالحاق) ٨(تبصره ) ٢( موضوع بند يخارج
 به "سيسرو"، واژه ١٧/١٢/١٤٠٠هـ مورخ ٥٨٧١٧ت/١٦٤٤٩٥نامه شماره بيموضوع تصو

  .شودياصالح م" خدمات"واژه 
  جمهور ـ محمد مخبر معاون اول رئيس

  ٢١/٣/١٤٠١                                                          ـ ه٥٩٩٠٥ت/٤٣٢١٣ شماره 
  ماده واحده) ٨(تبصره ) هـ(نامه اجرايي بند  آيين) ٦(تبصره ماده اصالح 

   کل کشور١٤٠١ قانون بودجه سال 
 ي وزارت جهادکشاورزـرو يوزارت ن

   سازمان برنامه و بودجه کشورـوزارت كشور 
 مورخ ٢٧١٣٣/٤٨٠٠٩شنهاد شماره ي به پ١٦/٣/١٤٠١ در جلسه هيأت وزيران

 و هشتم قانون يکصد و سيجمهور و به استناد اصل  سيي ري معاونت حقوق٢٥/٢/١٤٠١
 :ران تصويب کردي اي اسالمي جمهورياساس

ماده واحده قانون بودجه ) ٨(تبصره ) هـ( بند يينامه اجرا نييآ) ٦(در تبصره ماده 
، ٣١/١/١٤٠١ هـ مورخ٥٩٧٧٤ت/١٤١٦٩نامه شماره  بيموضوع تصو  کل کشور١٤٠١سال 
  .شود يحذف م" حداقل"واژه 

  جمهور ـ محمد مخبر معاون اول رئيس

  ٢٨/٣/١٤٠١                                                           ـ ه٥٩٨٩٣ت/٤٨٣٧٤ره شما
  ، ٢٣/١/١٤٠٠هـ مورخ ٥٨٦٦٦ت/٥٧٤١هاي شماره  نامه صويبتاصالح 

  هـ ٥٨٦٦٦ت/٥٧٤٤، شماره ٢٣/١/١٤٠٠ مورخ هـ٥٨٦٦٦ت/٥٧٣٢شماره 
  ٥/١١/١٤٠٠هـ مورخ ٥٩٥١٤ت/١٣٨٨٥٧ و شماره ٢٣/١/١٤٠٠مورخ 

  ي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعـ يوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک
  يي و داراي وزارت امور اقتصادـ مسلح يروهاي نيبانيوزارت دفاع و پشت

 زمان برنامه و بودجه کشور ساـوزارت صنعت، معدن و تجارت 
 مورخ ٢٥٧٨٥/٤٧٦٧٦شنهاد شماره ي به پ١٨/٣/١٤٠١ت وزيران در جلسه هيأ

 و هشتم قانون يکصد و سيجمهور و به استناد اصل  سيي ري معاونت حقوق٢١/٢/١٤٠١
  :ران تصويب کردي اي اسالمي جمهورياساس

 ،٢٣/١/١٤٠٠هـ مورخ ٥٨٦٦٦ت/٥٧٤١ شماره يها نامه بيدر صدر تصو
هـ مورخ ٥٨٦٦٦ت/٥٧٤٤، شماره ٢٣/١/١٤٠٠ مورخ هـ٥٨٦٦٦ت/٥٧٣٢شماره 

 شنهاديپ"، عبارت ٥/١١/١٤٠٠هـ مورخ ٥٩٥١٤ت/١٣٨٨٥٧ و شماره ٢٣/١/١٤٠٠
 و ي، تعاون، کار و رفاه اجتماعي بهداشت، درمان و آموزش پزشکيها مشترک وزارتخانه

شنهاد يپ"به عبارت " المت کشورمه سي بي عاليد شوراييسازمان برنامه و بودجه کشور و تأ
، ي بهداشت، درمان و آموزش پزشکيها  سالمت کشور و با مشارکت وزارتخانهي عاليشورا

  .شود ياصالح م" د سازمان برنامه و بودجه کشوريي و با تأيتعاون، کار و رفاه اجتماع
  جمهور ـ محمد مخبر رئيسمعاون اول 

  
  ٢٣/٣/١٤٠١                                                                  ٤٥٢٢٦/٥٩٨٢٥شماره 

  ١٨/٣/١٤٠١هـ مورخ ٥٩٨٢٥ت/٤٢٣٢٩نامه شماره  تصويب) ١( بند اصالح
  تعاون، كار و رفاه اجتماعي ـ سازمان برنامه و بودجه كشوروزارت 

، ١٨/٣/١٤٠١ هـ مورخ٥٩٨٢٥ت/٤٢٣٢٩نامه شماره  تصويب) ١(بند  نظر به اينكه در
به نحوي كه از مبلغ پنجاه و پنج ميليون و "عبارت " شوراي عالي كار" از عبارت بعد

تحرير نشده است، مراتب براي اصالح " ريال كمتر نباشد) ٠٠٠/٨٠٠/٥٥(هشتصد هزار 
  .شود اعالم مي

  علي بهادري جهرمي ـ دبير هيأت دولت
 

  ٢٩/٣/١٤٠١                                                                             ١٠١٨١ شماره
  جناب آقاي اكبرپور

  مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
هاي  نامه اجرايي هيأت امناي سازمان تأمين اجتماعي و صندوق آيين"به پيوست 

هيأت امناي سازمان تأمين نامه مالي و معامالتي دبيرخانه  آيين"و همچنين " تابعه
که به تصويب هيأت امناي محترم سازمان تأمين اجتماعي " هاي تابعه اجتماعي و صندوق

هاي تابعه و وزير محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعي رسيده است، جهت درج در  و صندوق
 .گردد روزنامه رسمي کشور ارسال مي

  جتماعيي سازمان تأمين امعاون وزير و دبير هيأت امنا
   ـ احمد خاني نوذريهاي تابعه                        و صندوق

  
ساختار قانون ) ١٧(هاي تابعه، در اجراي ماده  اجتماعي و صندوق امناي سازمان تأمين هيأت

 قانون )١١٣( ماده و ماده واحده قانون اصالح) ١٣٨٣مصوب (اجتماعي  نظام جامع رفاه و تأمين
اجتماعي و  چگونگي تعيين مديريت سازمان تأمينمديريت خدمات کشوري و 

) ٣(و ) ١(هاي ، و همچنين مستند به تبصره)١٣٨٨مصوب (هاي بازنشستگي  صندوق
امناء را به شرح زير  نامه اجرايي هيأت اساسنامه سازمان تأمين اجتماعي، آيين) ٨(ماده 

  :تصويب نمود
  

  هاي تابعه ي و صندوقاجتماع امناي سازمان تأمين نامه اجرايي هيأت آيين
  تعاريف و اختصارات

نامه  ني ذکر شده، در اين آيينعبارات و اصطالحات زير با تعاريف و معاـ ١ماده
  .رود کار مي به

  .)١٣٨٣مصوب (قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي : قانون ساختارـ ١
 و يخدمات کشورت يريقانون مد) ١١٣(ماده واحده قانون اصالح ماده : ماده واحدهـ ٢
 ).١٣٨٨مصوب  (ي بازنشستگيها  و صندوقياجتماع نيت سازمان تأميرين مديي تعيچگونگ
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ف شده ي تابعه تعريها  و صندوقياجتماع ني هيأت امنا سازمان تأم:امناء أتيهـ ٣
 .قانون ساختار و ماده واحده) ١٧(در ماده 
 .ير تعاون، کار و رفاه اجتماعيوز: ريوزـ ٤
، ي کشوريزمان تأمين اجتماعي، صندوق بازنشستگ سا:صندوق/ سازمانـ  ٥ 

ت و ير، موسسه صندوق حمايان و عشايي کشاورزان روستايمه اجتماعيصندوق ب
اصالح " ب"ل بند ي که در ذي بازنشستگيها ر صندوقي کارکنان فوالد و سايبازنشستگ

 . ذکر شده استيت خدمات کشوريريقانون مد) ١١٣(ماده 
  . تابعهيها ت امناء سازمان تأمين اجتماعي و صندوقرخانه هيأيدب: رخانهيدبـ  ٦
 ).١٣٨٦مصوب  (يت خدمات کشوريري قانون مد:تيريقانون مدـ ٧
 . امناء أتيرخانه هيس دبي مشاور و رئ:رخانهيدب سيرئـ  ٨
 . رفاه و تأمين اجتماعييعالي شورا:يعاليشوراـ ٩
  

  امناء  هيأت ساختار و صالحيت
نفر ) ٩(حده و قانون ساختار، مرکب از تعداد هيأت امناء براساس ماده واـ ٢ماده

  : باشد قانون ساختار، به شرح زير مي) ١٧(ماده ) ١(افراد واجد شرايط مقرر در تبصره 
  .عالي الف ـ شش نفر با پيشنهاد وزير و تصويب شوراي

  .قانون ساختار) ١٧(ماده ) الف(بند ) ٢(مانده، مطابق با جزء  ب ـ سه نفر باقي
عالي  ، پس از تصويب شوراي)الف(ر احکام انتصاب افراد مقرر در بند صدوـ ١تبصره

با رعايت  ( هاي قانوني ، بعد از اعالم و معرفي رسمي از سوي تشکل)ب(و افراد مقرر در بند 
  .باشد امناء مي برعهده رئيس هيأت) اين ماده) ٢(تبصره 

گيرندگان و  ماتيافته خد هاي قانوني سازمان در صورت عدم وجود تشکلـ ٢تبصره
که به دليل معاذير قانوني امکان فعاليت يا معرفي نماينده توسط آنان وجود  يا مواردي

  .  باشد گيرندگان مذکور برعهده مي نداشته باشد، انتخاب نماينده از بين خدمات
و جزء ) الف(قانون ساختار و با رعايت بند ) ١٧(ماده ) ٢(با توجه به تبصره ـ ٣ماده

  .باشد امناء برعهده وزير مي ماده واحده، رياست هيأت) ب(بند ) ١(
امناء بر اساس قوانين و مقررات چهار سال  مدت عضويت اعضاي هيأتـ ٤ماده

در صورت اتمام مدت عضويت و تا زمان تعيين اعضاي جديد، اعضاي فعلي . باشد مي
  .دهند کماکان به فعاليت خود ادامه مي

ـ ٥ماده اجتماعي،  امناي مذکور، عالوه بر سازمان تأمين ده واحده، هيأتما) ب(به استناد بند  
امناي صندوق بازنشستگي کشوري، صندوق بيمه اجتماعي کشاورزان، روستائيان و  در حکم هيأت

  .گردد محسوب مي عشاير و موسسه صندوق حمايت و بازنشستگي کارکنان فوالد نيز
 به شرح وب قوانين و مقررات مربوطه،امناء، در چارچ وظايف و اختيارات هيأت ـ ٦ماده

  : باشد زير مي
  . صندوق/ها و راهبردهاي کالن سازمان مشي الف ـ تصويب خط

  .صندوق/هاي مالي و عملکرد ساالنه سازمان ب ـ تصويب برنامه و بودجه، صورت
مديره و  ج ـ نصب و عزل و پذيرش استعفاء و يا تغيير پيش از موعد اعضاي هيأت

  .صندوق/ازماننظارت س هيأت
صندوق به وزير، /د ـ پيشنهاد نصب يا عزل و تغيير پيش از موعد مديرعامل سازمان

  .جهت بررسي، تأييد و صدور حکم
الزحمه  مديره، مديرعامل و حق ـ تعيين حقوق و مزايا و پاداش اعضاي هيأتهـ 

  .نظارت، با رعايت قوانين و مقررات مربوطه اعضاي هيأت
هاي  نامه هاي مالي، معامالتي، اداري و استخدامي و ساير آيين هنام و ـ تصويب آيين

  .صندوق/نياز سازمان مورد
شده از  هاي عملکرد بر اساس اهداف و راهبردهاي پيشنهاد ز ـ تصويب شاخص

  .صندوق/مديره سازمان سوي هيأت
  .مديره صندوق، به پيشنهاد هيأت/ح ـ بررسي و تصويب تشکيالت کالن سازمان

صندوق جهت بررسي و سير مراحل / د اصالح يا تغيير اساسنامه سازمانط ـ پيشنها
  .تصويب در مراجع قانوني ذيربط

اجتماعي با  ي ـ پيشنهاد تغيير يا اصالح قوانين و مقررات در حوزه بازنشستگي و تأمين
  .هاي مربوطه، جهت بررسي و سير مراحل تصويب در مراجع قانوني ذيربط توجه به شاخص

ها و   و اتخاذ تصميم در خصوص درخواست ادغام يا تجميع سازمانک ـ بررسي
صندوق و چگونگي انجام آن، در /امناء در سازمان هاي بازنشستگي غيرتابعه هيأت صندوق

  .  چارچوب قوانين و مقررات
مديره، هيأت  ل ـ بررسي و اتخاذ تصميم در خصوص موارد پيشنهادي توسط هيأت

امناء و  دبيرخانه هيأت امناء، شوراي عالي، يا اعضاء هيأتصندوق، رئيس /نظارت سازمان
  . نامه و قوانين و مقررات مربوط هاي ذيربط، در چارچوب اين آيين دستگاه

ها، مجامع،  ها، کميسيون امناء جهت حضور در هيأت م ـ انتخاب نمايندگان هيأت
  .ها و ساير مراجع ذيربط کارگروه

  .امناء جه و تشکيالت کالن دبيرخانه هيأتن ـ بررسي و تصويب برنامه و بود
  .   صندوق/نياز براي اعمال بهينه مديريت کالن در سازمان س ـ اتخاذ تصميمات مورد

ـ ساير وظايف و اختيارات مقرر در قوانين و مقررات مربوطه و اساسنامه سازمان   .   صندوق/ع 
هاي  ، کارگروها، مجامعه ها، کميسيون امناء در هيأت انتخاب نمايندگان هيأتـ ٧ماده

از ) خارج از تشکيالت مقرر در دبيرخانه(صندوق و يا ساير مراجع ذيربط/مستقر در سازمان
   .گيرد امناء صورت مي بين افراد متخصص و با تجربه، با پيشنهاد اعضا يا دبير و تصويب هيأت

شده   تفويضنامه، عضويت افراد جديد بر اساس موارد از تاريخ ابالغ اين آئين:تبصره
شده، تا زمان انتخاب اعضاي  ليکن استمرار عضويت افراد انتخاب. باشد قبلي ممنوع مي

  .ادامه خواهد داشت) مطابق با اين ضوابط(جديد 
شرح مقرر در قوانين و مقررات و  امناء، به وظايف و اختيارات رئيس هيأت ـ ٨ماده

هاي محوله و يا  ارات و مأموريتنامه و اختي صندوق، مفاد اين آيين/اساسنامه سازمان
عالي و ساير مراجع قانوني ذيصالح و همچنين  امناء، شوراي أتتفويضي از سوي هي

  .   باشد قانون ساختار، مي) ١٧(ماده ) ٢(اختيارات مندرج در تبصره 
  . بار جلسه خواهد داشت امناء و حداقل هر ماه يک امناء، در حضور رئيس هيأت هيأتـ ٩ماده

امناء با حضور شش نفر از اعضاء رسميت يافته و تصميمات  جلسات هيأتـ ١تبصره
  . باشد آن با رأي موافق حداقل پنج  نفر از اعضاء، معتبر مي

هاي  امناء به هر يک از ارکان و مديريت ابالغ تصميمات و مصوبات هيأتـ ٢تبصره
 و تابعه آن، ها و مؤسسات وابسته صندوق و در صورت ضرورت به شرکت/ذيربط سازمان

  . باشد برعهده دبير مي
العاده داشته چنانچه سه عضو هيأت امنا، پيشنهاد برگزاري جلسه فوقـ ٣تبصره

  .شود باشند، پس از تأييد رييس هيأت امناء، جلسه برگزار مي
امناء، متناسب با ميزان مشارکت، هر ساله  الزحمه اعضاي هيأت ميزان حقـ ٤تبصره

  . گردد  تعيين و از محل اعتبارات دبيرخانه پرداخت ميامناء توسط رئيس هيأت
هاي  صندوق و يا ساير دستگاه/مديره سازمان امناء، هيأت اعضاي هيأتـ ١٠ماده

 و، مستندات امناء، داليل توجيهي ذيربط مکلفند در صورت ارائه پيشنهاد براي طرح در هيأت
 دبيرخانه يس هيأت امنا، بهيبه رهاي مربوطه را جهت بررسي و اعالم نظر کارشناسي  گزارش

  .  ارايه نمايند
صندوق، به تعداد و شيوه مقرر /نظارت سازمان مديره و هيأت اعضاي هيأتـ ١١ماده

، توسط )حسب مورد(قانون ساختار و اساسنامه مربوطه ) ١٧(ماده ) د(و ) ب(در بندهاي 
 به ترتيب ر پيش از موعد آنان نيزعزل و پذيرش استعفاء و يا تغيي. امناء انتخاب خواهند شد هيأت

  .باشد مقرر در اين ماده مي
صندوق، به /ماده واحده، نصب و عزل مديرعامل سازمان) ج(مطابق با بند ـ ١٢ماده

  .گيرد پيشنهاد هيأت امناء و تاييد و صدور حکم توسط وزير صورت مي
ند حداکثر توا ماده واحده، در صورت ضرورت، وزير مي) ج(مطابق با بند تبصره ـ 

  .صندوق، سرپرست منصوب نمايد/براي مدت شش ماه براي سازمان
دبيرخانه موظف است پس از تأييد هيأت امنا، صالحيت افراد پيشنهادي ـ ١٣ماده

صندوق را از مراجع باالدستي / جهت عضويت در هيأت مديره و هيأت نظارت سازمان
  .ب، به هيأت امناء اعالم نمايداستعالم و پس از تکميل پرونده، جهت سير مراحل تصوي

  
  امناء دبير و تشکيالت دبيرخانه هيأت

امناء ـ به عنوان باالترين مقام دبيرخانه ـ به پيشنهاد رئيس،  دبير هيأتـ ١٤ماده
دار انجام وظايف و  امناء منصوب و عهده تأييد اعضا و صدور حکم توسط رئيس هيأت

  .نامه خواهد بود ناختيارات مربوطه، به شرح مقرر در اين آيي
امناء، در چارچوب قوانين و مقررات مربوطه،  وظايف و اختيارات دبير هيأتـ ١٥ماده

  :باشد به شرح زير مي
  .الف ـ نظارت، هدايت، راهبري کالن و حصول اطمينان از انجام وظايف دبيرخانه

  .امناء جهت حضور در جلسه و تدوين دستور جلسات ب ـ دعوت از اعضاء هيأت
  .امناء  ابالغ تصميمات و مصوبات هيأتد ـ

  .امناء نامه به هيأت ه ـ ارائه پيشنهاد اصالح اين آيين
  .و ـ انتصاب رئيس دبيرخانه پس از تأييد رئيس هيأت امناء

نامه برعهده دبير قرار گرفته است يا توسط  ز ـ انجام ساير موضوعاتي که در اين آيين
  .گردد ع ميامناء ارجا امناء يا رئيس هيأت هيأت

 را") و"و " الف"استثناء بند به (تواند برخي از وظايف و اختيارات خود  دبير ميتبصره ـ 
  .باشد امناء نمي اين تفويض رافع مسئوليت دبير در برابر هيأت. به رئيس دبيرخانه تفويض نمايد

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


 ٧صفحه     WWW.RRK.IR                         ٣٠/٣/١٤٠١       روزنامه رسمي                 WWW.DASTOUR.IR                      ٢٢٥٠١شماره 

هاي سياستي، انجام امور  به منظور تهيه و تدوين راهبردهاي کالن، بستهـ ١٦ماده
کارشناسي و تخصصي در موضوعات مرتبط، انجام مکاتبات و تهيه گزارشات الزم جهت 

امناء و پيگيري اجراي آنها و ايفاي  طرح در هيأت امناء، ابالغ مصوبات و تصميمات هيأت
دار انجام وظايف و اختيارات  گردد و عهده ، تشکيل مي"دبيرخانه"ساير وظايف اداري، 

  .   نامه خواهد بود ن آيينمربوطه به شرح مقرر در اي
  :باشد وظايف دبيرخانه، به شرح زير ميـ ١٧ماده

صندوق جهت /هاي سياستي سازمان الف ـ تهيه و تدوين راهبردهاي کالن و بسته
  .ارائه به هيأت امناء

  .هاي فني و تخصصي در موضوعات مرتبط ب ـ انجام امور کارشناسي و بررسي
  صندوق/  با سازمانهاي تخصصي ها و نشست ها، کميته هجـ  تشکيل و اداره جلسات کارگرو

  .و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي
د ـ مستندسازي گزارشات و تصميمات متخذه و عنداللزوم ارسال به مراجع ذيربط و 

  . صندوق/ ارکان سازمان
  .امناء ـ بررسي پيشنهادات واصله و ارائه گزارشات تخصصي به هيأتهـ 

  .امناء ميمات و مصوبات هيأتو ـ پيگيري اجراي تص
صندوق جهت ارائه به هيأت امناء و /هاي ارزيابي عملکرد سازمان ز ـ تدوين شاخص

  .اي به هيأت امناء ها و ارائه گزارش دوره انجام ارزيابي پس از تصويب شاخص
، مديرعامل هيأت مديره( ها و طراحي مدل ارزيابي عملکرد مديران  ح ـ تدوين شاخص

 جهت ارائه به هيأت امناء و انجام ارزيابي پس از تصويب  صندوق/ سازمان) رتو هيأت نظا
  .اي به هيأت امناء ها و مدل و ارائه گزارش دوره شاخص

امناء جهت  ط ـ مطالعه و بررسي قوانين و مقررات موضوعه و ارائه پيشنهاد به هيأت
  .اتخاذ تصميم يا تصويب در مراجع ذيربط

  .امناء و ارسال مستندات براي اعضاي هيأت امناء وبات هيأتنويس مص ي ـ تدوين پيش
  .هاي دبيرخانه ک ـ حفظ و حراست از اسناد، اموال، تجهيزات و دارايي

  .صورت ساالنه يا موردي امناء به ل ـ تهيه و ارائه گزارش عملکرد دبيرخانه به هيأت
  .يم ـ انعقاد يا لغو قرارداد خريد خدمات با اشخاص حقيقي يا حقوق

کارگيري نيروي انساني مورد نياز در دبيرخانه و لغو و خاتمه همکاري يا  ن ـ به
  ).حسب مورد( مأموريت آنان

 به نام نياز س ـ افتتاح، تجميع يا بستن هرگونه حساب و انجام ساير عمليات بانکي مورد
  .ها و يا موسسات مالي و اعتباري مجاز دبيرخانه در هر يک از بانک

با رعايت قوانين و مقررات مربوط (شده  هاي انجام اني اقدامات و فعاليترس ع ـ اطالع
  ).شده بندي به اسناد طبقه

  .نياز دبيرخانه ها و ضوابط اجرايي مورد ف ـ تهيه و تدوين دستورالعمل
امناء در برابر مراجع اداري، قانوني و قضايي و ساير اشخاص   ـ نمايندگي هيأتص

  .غير به يلحقيقي يا حقوقي، با حق توک
نامه برعهده دبيرخانه قرار گرفته است و  ق ـ انجام ساير موضوعاتي که در اين آئين

  .گردد امناء يا دبير ارجاع مي يا توسط رئيس هيأت
به منظور تسهيل در انجام وظايف دبيرخانه، دبير با هماهنگي رئيس ـ ١٨ماده

 باتجربه، با حداقل مدرک امناء، يک نفر واجد صالحيت، از بين افراد متخصص و هيأت
مشاور و رئيس "تحصيلي دانشگاهي کارشناسي ارشد را به مدت چهار سال، به عنوان 

رئيس دبيرخانه مکلف است در حدود . نمايد  تعيين و منصوب مي،"امناء أتدبيرخانه هي
زم النامه و اختيارات تفويض شده از سوي دبير، اقدامات  اين آئين) ١٧(وظايف مقرر در ماده 

   .را انجام دهد
رئيس دبيرخانه از نظر شأن اداري، دريافت حقوق و مزايا و ساير موارد، ـ ١٩ماده

همطرازي ساير . شود همطراز معاونين مدير عامل سازمان تأمين اجتماعي محسوب مي
دبيرخانه متناسب با همطرازي تعريف شده براي رئيس  سازماني هاي مديران و پست

  .شود د رئيس دبيرخانه و تأييد دبير هيأت امناء تعيين ميدبيرخانه، به پيشنها
امناء و دبيرخانه، در مجموع داراي استقالل مالي و اداري و شخصيت  هيأتـ ٢٠ماده

منظور تحقق اين ماده، پيشنهاد الزم توسط دبيرخانه تهيه و به. باشند حقوقي واحد مي
  .پس از تصويب هيأت امناء اجرايي خواهد شد

 ماه پس از تصويب ٣ مالي و معامالتي دبيرخانه، ظرف مدت  نامهئينآ: تبصره
  .پيشنهاد فوق، توسط دبير تهيه و جهت تصويب به هيأت امناء ارائه خواهد شد

 از آن، با  صندوق/ بودجه ساالنه جهت اداره دبيرخانه و سهم هر سازمانـ ٢١ماده
  . پيشنهاد دبير و تصويب هيأت امناء، تعيين خواهد شد

صندوق مکلف است ضمن درج اعتبارات موضوع اين ماده در / سازمانـ١تبصره
به تخصيص و پرداخت کامل سهم خود، در مواعد و با  بودجه پيشنهادي خود، نسبت 

  .ترتيبات اعالمي دبيرخانه اقدام نمايد

وظايف مرتبط با حفاظت پرسنلي در دبيرخانه با هماهنگي مرکز حراست ـ ٢٢ماده
  . شود  کار و رفاه اجتماعي انجام ميوزارت تعاون،
" ساز  آيندهامناء صندوق حمايت و بازنشستگي دبيرخانه هيأت"وظايف  انجامـ ٢٣ماده

نامه، برعهده دبيرخانه  نيز مطابق با اساسنامه مربوطه و به شرح احکام مقرر در اين آئين
بيرخانه و تصويب سهم صندوق مذکور از بودجه ساالنه دبيرخانه به پيشنهاد د. باشد مي

صندوق يادشده مکلف است ضمن درج . هيأت امناي اين صندوق تعيين خواهد شد
 مواعد به تخصيص و پرداخت کامل آن، در خود، نسبت تبارات موضوع اين ماده در بودجه اع

  .و با ترتيبات اعالمي دبيرخانه اقدام نمايد
که در آينده اداره وظايف " يهاي بيمه و بازنشستگ ها و صندوق سازمان" ساير :تبصره

  .باشند گيرند نيز مشمول مفاد اين حکم مي برعهده دبيرخانه قرار مي" امناي آنها دبيرخانه هيأت"
عالي، حسب تشخيص وزير، ارائه  به منظور برقراري ارتباط و تعامل الزم با شورايـ ٢٤ماده

  . يرخانه  قابل انجام استعالي يادشده، توسط دب خدمات علمي و تخصصي به دبيرخانه شوراي
 تصويب  ساختار سازماني و تشکيالت کالن دبيرخانه با پيشنهاد دبير وـ ٢٥ماده

  .هيأت امناء اجرايي خواهد شد
  

  هاي دبيرخانه کارگروه
جهت بررسي تخصصي موضوعات و انتقال مباحث کارشناسي به اعضاي ـ ٢٦ماده

يم دقيق و کارشناسانه در جلسات هيأت منظور فراهم شدن امکان اخذ تصم هيأت امناء، به
  :شود پنج کارگروه تخصصي به شرح زير در دبيرخانه تشکيل مي امناء،

  . ي و محاسبات آکچوئري اجتماع مهيکارگروه بـ ١
 .کارگروه بهداشت و درمانـ ٢
 . و بودجهيکارگروه حسابرسـ ٣
 .يگذار هي و سرمايکارگروه اقتصادـ ٤
  . ي و اجتماعيکارگروه فرهنگـ  ٥

  .ئيس هر کارگروه، در اولين جلسه، از بين اعضاي کارگروه انتخاب خواهد شدرـ ١تبصره
دبير هر کارگروه از بين افراد واجد شرايط تحصيلي، تخصصي و تجربه ـ ٢تبصره

  . گردد الزم، به صورت موظف يا غيرموظف، توسط رئيس دبيرخانه، انتخاب و منصوب مي
با وظايف دو يا چند کارگروه که موضوعات مورد بررسي، در موارديـ ٣تبصره

  تلفيقهاي الزم به کارگروه مندرج در اين ماده مرتبط باشد، مراتب جهت انجام بررسي
  .شود هاي مذکور ـ ارجاع مي ـ متشکل از نمايندگان کارگروه

نمايندگان خود را از بين افراد / امناء، نماينده هر يک از اعضاي هيأتـ ٤تبصره
 موضوعات تخصصي جهت عضويت و شرکت در جلسات مجرب و متخصص و آشنا به

 کارشناسي نمايندگان مذکور صرفاً واجد وصف/نماينده. نمايند ها به دبيرخانه معرفي ميکارگروه
 همکاري ها و انجام وظايف محوله، سازي بوده و عالوه بر مشارکت فعال در مذاکرات، تصميم

  . نمايند و هماهنگي الزم را با دبيرخانه معمول مي
در صورت فوت، حجر، استعفاء يا ناتواني هر يک از نمايندگان اعضاي  ـ ٥تبصره

امناء در انجام وظايف مربوطه يا غيبت بيش از سه جلسه متوالي يا پنج جلسه  هيأت
به تشخيص (ها و ساير جلسات مربوطه،  در جلسات کارگروه) بدون عذر موجه(متناوب 

 به عضو  دبيرخانه پيشنهاد جايگزيني و تغيير نماينده را، رئيس)رئيس دبيرخانه و تأييد دبير
  . نمايد مي امناء منعکس ذيربط هيأت
صورت حق جلسه، توسط دبير هيأت  حق الزحمه نمايندگان مذکور، به ـ ٦تبصره

  .باشد امناء تعيين و از محل اعتبارات دبيرخانه، قابل پرداخت مي
هاي  ها و کميته سات کارگروهرسيدگي و اتخاذ تصميم در تمامي جلـ ٢٧ماده

کنندگان در جلسات  باشد و تمامي اعضاء و شرکت بر رعايت اصول زير مي دبيرخانه، مبتني
  :باشند مکلف به رعايت آن مي

الف ـ بررسي و اظهارنظر تخصصي و کارشناسي در مسائل مطروحه، در چارچوب 
  .قوانين و مقررات عمومي و اختصاصي مربوطه

اجتماعي در بررسي و  و موازين قانوني حاکم بر نظام جامع تأمينبـ  رعايت اصول 
  .  هاي ساختاري، مالي، اقتصادي و اجرايي مقرر در قانون ساختار اظهارنظر، نظير اصول و سياست

  .ج ـ ارتقاء سطح دانش، حفظ کـيفيت و کميت مطلوب در انجام امور
  . کاري جدانداري و و پذيري، صداقت، رازداري، امانت د ـ مسئوليت

ـارکت، همکاري و تعامل با ديگران، مهارت  ـ روحيه مشورتهـ  خودکنترلي، پذيري، مش
  .  صبر، عدالت و انصاف در بررسي و اظهارنظر

  . و ـ دقت و سرعت الزم در بررسي موضوعات و داشتن روحيه خالقيت و نوآوري
  . سب اداريشناسي، نظم و رعايت ادب، نزاکت، آراستگي و پوشش منا ز ـ وقت
هاي تخصصي، با ارجاع رئيس  شروع رسيدگي به موضوعات در کارگروهـ ٢٨ماده

  . دبيرخانه خواهد بود
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 نفر از ٤ها با دعوت از همه اعضاء و با حضور حداقل  جلسات کارگروهـ ٢٩ماده
  .يابد نمايندگان اعضاي هيأت امناء رسميت مي

ضور ساير اشخاص متخصص حسب مورد و جهت ارائه نظرات مشورتي، حتبصره ـ 
  . هاي مربوطه، با نظر رئيس دبيرخانه بالمانع است نظر در کارگروه و صاحب

هاي تخصصي برعهده رئيس و در غياب وي برعهده  اداره جلسات کارگروهـ ٣٠ماده
  . دبير کارگروه مربوطه خواهد بود

 نماينده يا(صندوق / مديره، هيأت نظارت، مديرعامل سازمان اعضاي هيأتـ ٣١ماده
ها و دبيرخانه شرکت نموده  مکلفند در صورت دعوت دبيرخانه در جلسات کارگروه) ايشان

در صورت امتناع افراد از حضور در جلسه، . و مستندات و توضيحات الزم را ارائه نمايند
   .تواند نسبت به خروج موضوع از دستورکار و يا تمديد جلسه اتخاذ تصميم نمايد دبيرخانه مي

  
  وي انساني مامور به دبيرخانهنير

تواند با درخواست دبيرخانه، کارکنان خود را با  صندوق مي/ سازمانـ ٣٢ماده 
  . تعيين محل خدمت، در اختيار دبيرخانه قراردهد

الذکر چنانچه بيش از دو سال متوالي  حقوق و مزاياي مستمرکارکنان فوقتبصره ـ 
ه مشغول به کار بوده و سابقه خدمت هاي مديريتي دبيرخان به صورت موظف در سمت

قابل قبول آنان حداقل ده سال تمام و عملکرد ايشان مورد رضايت دبيرخانه باشد، پس از 
صندوق متبوع، حداقل معادل رقم ريالي / کار در دبيرخانه و بازگشت به سازمان پايان

 .   آخرين حکم کارگزيني ايشان در زمان همکاري با دبيرخانه خواهد بود
هاي  با تشخيص و اعالم نياز دبيرخانه به خدمات نيروهاي ساير دستگاهـ ٣٣ماده

 به پذيرش تواند ضمن رعايت قوانين و مقررات مربوطه، نسبت صندوق مي/ اجرايي، سازمان
  .مأموريت ايشان با تعيين محل خدمت در دبيرخانه اقدام نمايد

ه صورت قرارداد همکاري ساعتي کارگيري افراد بازنشسته در دبيرخانه، ب بهـ ٣٤ماده
  .باشد نامه ممکن مي و با رعايت الزامات قانوني مقرر در بخش دولتي و مفاد اين آيين

  
  ساير مقررات

نظارت مکلف است گزارشات نظارتي در چارچوب قوانين و مقررات و مفاد   هيأتـ ٣٥ماده
صورت مستقيم به اعضاي يا بهصندوق ذيربط را در مواعد مقرر به دبيرخانه و /اساسنامه سازمان

  .دبيرخانه موظف است موضوع را بررسي و به هيأت امناء منعکس نمايد. هيأت امناء منعکس نمايد
صندوق و يا ارکان مديريتي و کارشناسي آن، چنانچه به موجب قوانين و /سازمانـ ٣٦ماده

کلف به ارائه گزارش به امناء و يا در راستاي انجام وظايف دبيرخانه، م مقررات، مصوبات هيأت
  . شده نسبت به ارسال گزارش اقدام نمايند امناء باشند، موظفند در مواعد تعيين دبيرخانه و يا هيأت

خصوص مديريت  است اقدامات الزم و مناسب را دررئيس دبيرخانه مکلفـ ٣٧ماده
   .عمل آورد صندوق، به/تعارض منافع در دبيرخانه با سازمان

آنان، دبيران  ندگانامناء و نماي قي و قضايي از اعضاي هيأتحمايت حقوـ ٣٨ماده
هاي تخصصي، کارکنان، مشاوران و مأمورين شاغل در دبيرخانه، در رابطه با انجام  کارگروه

نامه، توسط دبيرخانه و با رعايت قوانين و مقررات و  وظايف محوله در حدود اين آئين
 از کارکنان نامه حمايت حقوقي و قضايي  آئيناعتبارات مربوطه، متناسب با احکام مقرر در

ديده از اقدامات  هاي اجرايي و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي آسيب موران دستگاهأو م
 ١٠/٧/١٣٩٨ مورخ هـ٥٥٨١٩ت/٨٦٢٨٩نامه شماره  بتصوي(ها و مراجع داخلي و خارجي  دولت

  .، قابل انجام است)ت وزيرانأهي
نامه براي اداره امور دبيرخانه،   از مواد اين آئينچنانچه در اجراي هر يکـ ٣٩ماده

  .نظر وجود داشته باشد، موضوع از هيأت امنا استفسار خواهد شد ابهام، اجمال و يا اختالف
به تصويب  ١٣/٠٩/١٤٠٠تبصره در تاريخ ) ٢٠(ماده و  )٤٠(نامه با  اين آيينـ ٤٠ماده

االجرا  عه رسيد و از تاريخ ابالغ، الزمهاي تاب اجتماعي و صندوق امناء سازمان تأمين هيأت
  .گردد نامه نسخ مي نامه اجرايي سابق، از تاريخ ابالغ اين آئين آئين. باشد مي

  
  

  امناي سازمان تأمين اجتماعي نامه مالي و معامالتي دبيرخانه هيئت آيين
  هاي تابعه  و صندوق

در اجراي تبصره ذيل هاي تابعه،       هيئت امناي سازمان تأمين اجتماعي و صندوق
نامه مالي و معامالتي  آيين) ١٣/٠٩/١٤٠٠مصوب (نامه اجرايي هيأت امنا   آيين٢٠ماده

  .دبيرخانه را به شرح زير تصويب نمود
  :رود نامه عبارات و اصطالحات زير در معاني ذکرشده به کار مي در اين آيينـ ١ماده

 تابعه که بر اساس قانون يها دوق سازمان تأمين اجتماعي و صنيامنا ئتيه: امنا ئتيهـ ١
ت سازمان تأمين يرين مديي تعي و چگونگيت خدمات کشوريري قانون مد١١٣اصالح ماده 

  .شود يل ميتشک) ١٣٨٨مصوب اسفند  (ي درمانيمه هاي و بي بازنشستگياجتماعي و صندوق ها

  امنان جلسه هيأتيهفدهم و کصديامنا مصوب  ئتي هيينامه اجرا نييآ: نامه نييآـ ٢
  .١٣/٠٩/١٤٠٠مورخ 

ت يک شخصينامه به عنوان   آيين١٦امنا که طبق ماده  ئتيرخانه هيدب: رخانهيدبـ ٣
گاه ير پا د١٤٠١١١٩٠٤٩٣يمل شماره شناسه يل و طي تشکير دولتي مستقل غيحقوق

  .ده استي سازمان ثبت اسناد و امالک کشور به ثبت رسياطالعات اشخاص حقوق
 .شود ينامه منصوب م  آيين١٤ماده امنا که طبق  ئتير هيدب: ريدبـ ٤
 .شود ينامه منصوب م  آيين١٨رخانه که طبق ماده يس دبييمشاور و ر: سيير ـ ٥
س و با يياست ريرخانه که به ريون معامالت دبيسيکم: ون معامالتيسيکم ـ ٦

 ير اداري و مدير مالي، مديابي، معاون نظارت و ارزيباني و پشتي، ماليت معاون اداريعضو
  .شود يگزار مرخانه بريدب

دبيرخانه داراي استقالل اداري و مالي بوده و موظف است کليه عمليات ـ ٢ماده
  .نامه انجام دهد مالي خود را بر اساس مفاد اين آيين

سال مالي دبيرخانه يک سال کامل هجري شمسي است که از اول ـ ٣ماده
استثناي سال  به. فروردين ماه هر سال شروع شده و در پايان همان سال خاتمه مي يابد

   .يابد اول که از تاريخ ثبت دبيرخانه آغاز و در آخر اسفندماه همان سال پايان مي
هاي بانکي دبيرخانه به تشخيص رئيس دبيرخانه و با رعايت مقررات  حسابـ ٤ماده

امنا و رئيس دبيرخانه همراه با مهر دبيرخانه  مربوطه افتتاح و با امضاي توامان دبير هيئت
  . بوده و قابليت برداشت خواهد داشتمعتبر

هاي اداري، قراردادهاي همکاري نيروي انساني، اسناد، اوراق  کليه نامه ـ ٥ماده
هاي بانکي  به استثناي حساب(تعهدآور و قراردادهاي در سطح معامالت کوچک و متوسط 

ه و اسناد، با امضاي رييس دبيرخانه همراه با مهر دبيرخانه معتبر بود)  فوق٤موضوع ماده 
امنا و  مان دبير هيئتأدر سطح معامالت بزرگ با امضاي تواوراق تعهدآور و قراردادهاي 

  .رئيس دبيرخانه همراه با مهر دبيرخانه معتبر خواهد بود
بودجه دبيرخانه، برنامه مالي دبيرخانه براي يک سال مالي است که مطابق  ـ ٦ماده

هاي کوتاه مدت و عملياتي تهيه شده و حاوي  نامه و بر اساس برنامه  آيين٢١با ماده 
منظور تحقق  ها به ها براي انجام عمليات و فعاليت بيني منابع مالي و برآورد هزينه پيش

  . باشد  دبيرخانه مي ها و اهداف سياست
  .شود عنوان منابع سال جاري محسوب مي  بودجه مانده مصرف نشده سنوات قبل به:تبصره
نامه و   آيين٢١به ماده  بيرخانه شامل وجوهي است که باتوجه منابع مالي دـ ٧ماده

  .شود تبصره ذيل آن، تحت عنوان بودجه ساالنه به حساب دبيرخانه واريز مي
شده در  داده است از مصرف اعتبارات مصوب تخصيصمصارف مالي عبارت ـ ٨ماده

  .شود قبال انجام تعهد يا عناوين مشابه که طبق مقررات مربوطه پرداخت مي
هاي مالي دبيرخانه طبق اصول و استاندارهاي حسابداري، به صورت ساالنه  صورتـ ٩ماده

  .تهيه و پس از تأييد رئيس و دبير، حداکثر تا پايان خردادماه سال بعد، به هيئت امنا ارائه خواهد شد
 و استانداردهاي روش حسابداري دبيرخانه تعهدي بوده و رعايت کليه الزاماتـ ١٠ماده

  .سابداري ضروري استح
انجام معامالت در چارچوب بودجه مصوب، با رعايت مقررات و براساس حدنصاب ـ ١١ماده

  :شود گردد، به شرح زير انجام مي  تصويب و اعالم ميهيأت وزيرانمعامالت ساالنه که توسط 
با اخذ استعالم بهاي شفاهي و حصول اطمينان از رعايت : معامالت کوچک)الف

   .ح دبيرخانه، با تاييد رييسصرفه و صال
با اخذ حداقل سه استعالم بهاي کتبي و حصول اطمينان از : معامالت متوسط)ب

   .رعايت صرفه و صالح دبيرخانه، با تصويب کميسيون معامالت
 کميسيون مزايده، با تصويب/با برگزاري و رعايت تشريفات مناقصه: معامالت بزرگ)ج

  .معامالت و تاييد دبير
مزايده پس از طرح در کميسيون معامالت، با ارائه /ترک تشريفات مناقصه: تبصره

  .يس هيئت امنا امکان پذير خواهد بوديتوسط رييس، تاييد دبير و تصويب رگزارش توجيهي 
هاي ضروري و اجتناب ناپذير و جلوگيري از  به منظور پرداخت هزينهـ ١٢ماده

بر مبلغ معامالت کوچک و بر اساس ايجاد وقفه در امور دبيرخانه، تا سقف دو برا
   .دار دبيرخانه قرار خواهد گرفت دستورالعمل مربوطه، تنخواه در اختيار تنخواه

ها و تحويل، تحول و تنظيم  به منظور حفظ و صيانت از اموال و داراييـ ١٣ماده
ين منقول دبيرخانه، يک نفر از همکاران دبيرخانه، بعنوان امرهاي اموال منقول و غي حساب

  .يس منصوب و وظايف محوله طبق دستورالعمل مربوطه را انجام خواهد دادياموال، توسط ر
 دبير، ييدأس و تيينامه با پيشنهاد ر مواد اين آئينهاي مرتبط با  دستورالعملـ ١٤هماد

  .االجرا خواهد بود الزم
ب  به تصوي١٨/٠٣/١٤٠١ تبصره در تاريخ ٢ ماده و ١٥نامه در  اين آيينـ ١٥ماده

 به تصويب االجرا بوده و هرگونه تغيير و اصالح آن منوط هيئت امنا رسيده و از تاريخ ابالغ، الزم
  .باشد هيئت امنا مي
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