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

  تومان ۴۵۰۰تك شماره 

  شده دارندگاننامه در خصوص تعيين مبلغ تسهيم درآمد تضمين تصويب
  هاي مجازي تلفن همراه و ارايه خدمات ارتباطي ثابت)اپراتور(هاي کارور  پروانه

  ١٤٠٠ و ١٣٩٩هاي مالي ال براي س
١٧/١٢/١٣٩٩  

ـ وزارت  وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات 
ـ امور اقتصادي و دارايي   وزارت اطالعات  

  سازمان برنامه و بودجه کشور
١  

  وزارت امور اقتصادي و دارايي   ١٧/١٢/١٣٩٩  هاي غيرضرور و اماکن رفاهي بانکهانامه در خصوص واگذاري دارايي تصويب
  ٢  مرکزي جمهوري اسالمي ايرانبانک 

  برداري نامه در خصوص اقدامات شركت ملي صنايع پتروشيمي در توليد پروپيلن و بهره تصويب
ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت    ١٧/١٢/١٣٩٩   از متانول مازاد توليدي در کشور وزارت نفت 

  ٢  وزارت امور اقتصادي و دارايي

  قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي ) ١١٦(ماده ) پ(نامه اجرايي بند  آيين
  ١٣/١٢/١٣٩٩  )هاي مالي سامانه سجل محکوميت(و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران 

ـ وزارت امور اقتصادي   وزارت دادگستري 
ـ    وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات  و دارايي 

  بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران
٢  

 خلفات فرمانده، کارکنان و خدمه کشتينامه انضباطي ت آيين
  ١٧/١٢/١٣٩٩  )اصالحي قانون دريايي ايران) ٨٦(موضوع ماده (

ـ وزارت دادگستري  وزارت راه و شهرسازي 
وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع 

ـ وزارت امور خارجه  دستي 
  معاونت حقوقي رييس جمهور

٣  

  ٥/١٢/١٣٩٧  )سهامي خاص(ي ااساسنامه شرکت حمل و نقل ريلي مسافري حومه
١٦/٩/١٣٩٩  

ـ وزارت كشور  وزارت راه و شهرسازي 
  ٦  سازمان برنامه و بودجه کشور

  ) د(بند ) ٣(و ) ٢(نامه اجرايي جزءهاي آيين) ٢(ماده ) ١(اصالح تبصره 
  ١٧/١٢/١٣٩٩   کل کشور١٣٩٩ماده واحده قانون بودجه سال ) ١٢(تبصره 

   وزارت راه وزارت امور اقتصادي و داراييـ 
ـ وزارت  ـ وزارت آموزش و پرورش  و شهرسازي 
ـ وزارت علوم، تحقيقات و فناوري  کشور 
  وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح 
ـ وزارت نيرو   وزارت جهادکشاورزي 
  وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات 
  سازمان برنامه و بودجه کشور

٨  

  هاي صنفييف و اختيارات و نحوه عملکرد انجمننامه چگونگي تشکيل، حدود وظااصالح آيين
ـ وزارت   ١٣/١٢/١٣٩٩  هاي مربوط و کانون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي 

ـ وزارت کشور    ٨  فرهنگ و ارشاد اسالمي 

  
  
  
  

  ١٩/١٢/١٣٩٩                                                      ـ ه٥٨٥٧٣ت/١٥٠٩٣٣رهشما
شده دارندگان مبلغ تسهيم درآمد تضمينر خصوص تعيين دنامه  تصويب
  ثابتيه خدمات ارتباطي مجازي تلفن همراه و ارايها)اپراتور( کاروريها پروانه

  ١٤٠٠ و ١٣٩٩ ي ماليها ساليبرا
 يي و دارايوزارت امور اقتصاد ـ  اطالعاتيوزارت ارتباطات و فناور

 سازمان برنامه و بودجه کشور ـ وزارت اطالعات
 ٢١٢٤٨٣/١شنهاد مشترک شماره ي به پ١٧/١٢/١٣٩٩وزيران در جلسه هيأت 

 يي و داراي اطالعات، امور اقتصادي ارتباطات و فناوريها وزارتخانه٦/١٢/١٣٩٩مورخ 

ن ييو اطالعات و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد ماده واحده قانون اجازه تع
مصوب  ـ نه پست و مخابراتي در زميتردوليت بخش غياز فعاليو وصول حق امت

 :تصويب کردـ ١٣٩٢
 يها)اپراتور( کاروريها شده دارندگان پروانهمبلغ تسهيم درآمد تضمينـ ١

نامه به اختصار  بين تصوي ثابت که در ايه خدمات ارتباطيمجازي تلفن همراه و ارا
ر چهارچوب  د١٤٠٠ و ١٣٩٩ ي ماليها ساليشوند، برا يده مي نام"دارنده پروانه"

م مقررات ارتباطات يون تنظيسي کم٣٠/٩/١٣٩٩ مورخ ٣١١مفاد مصوبه شماره 
  .شودين مييصفر تع
 در هر زمان ييويم مقررات و ارتباطات رادي که سازمان تنظيدر صورتـ ٢
 دارنده پروانه صحيح نبوده است، ي دهد مبلغ درآمد ناخالص افشاشده از سوتشخيص

  شدهالتفاوت مبلغ تسهيم درآمد پرداختالوه بر پرداخت مابهدارنده پروانه موظف است ع

 ١٣٩٩ ماه اسفندششمبيست و  شنبه سه
 

  ٢٢١٣٩ شماره هفتمسال هفتاد و 

)١٣٨٥( 
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مه تا مبلغ پنجاه ي، با نظر سازمان مذکور نسبت به پرداخت جرينسبت به مبلغ واقع
 مجازي يها)اپراتور( دارندگان پروانه کاروريال براير) ٥٠ر٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠(ارد يليم

ه خدمات ي دارندگان پروانه ارايال براير) ١٠ر٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠(ارد يليتلفن همراه و ده م
  . ثابت اقدام کنديارتباط

ا مؤسسات ي يشده توسط سازمان حسابرسي حسابرسي مال در صورت عدم ارايه صورتـ ٣
 مورخ ٣١١نامه موضوع مصوبه شماره   کل مبلغ ضمانتي عضو جامعه حسابداران رسميحسابرس

  .مه ضبط خواهد شديجرم مقررات ارتباطات به عنوان يون تنظيسي کم٣٠/٩/١٣٩٩
  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 

  
  ٩/١٢/١٣٩٩                                                         ـ ه٥٨٠٩٤ت/١٥٠٩٣٧رهشما

   بانکهايرضرور و اماکن رفاهي غيهايي دارايواگذاردر خصوص نامه  تصويب
  يي  و دارايوزارت امور اقتصاد

 ران ي اي اسالميمهور جيبانک مرکز
 ي جمهوريشنهاد بانک مرکزي به پ١٧/١٢/١٣٩٩وزيران در جلسه  هيأت 

 ي اسالمي جمهوري و هشتم قانون اساسيکصد و سيو به استناد اصل  راني اياسالم
  :ران تصويب کرديا

) ١٧(و ) ١٦( بانکها براساس مواد يرضرور و اماکن رفاهي غيهايي دارايواگذارـ ١
ت يو با رعاـ ١٣٩٤مصوب  ـ  کشوري نظام مالير و ارتقايپذ د رقابتيوانع تولقانون رفع م

  .رديگ ين و مقررات مربوط صورت مير قواني پول و اعتبار و سايمصوبات شورا
 بانکها موضوع يرضرور و اماکن رفاهي غيهايي داراينامه نحوه واگذار نييآـ ٢

 .شودي لغو م٣٠/١٠/١٣٨٦هـ مورخ ٤٣٦ت/١٧٥٠٤٣نامه شماره  بيتصو
  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 

  
  ٢٣/١٢/١٣٩٩                                                       ـ ه٥٧٩٤٤ت/١٥٢٥٣٦رهشما

د يتولدر خصوص اقدامات شركت ملي صنايع پتروشيمي در نامه  تصويب
   در کشوريدي از متانول مازاد توليبردار لن و بهرهيپروپ

   ارت نفتوز
   وزارت صنعت، معدن و تجارت

 يي و دارايوزارت امور اقتصاد
شنهاد وزارت نفت و به استناد اصل ي به پ١٧/١٢/١٣٩٩ران در جلسه يوزهيأت 

 يها ر ساختيجاد زيران، با هدف اي اي اسالمي جمهوري و هشتم قانون اساسيکصد و سي
ش يکرد آمايدار و با روياد اشتغال پاجي، ايمي پتروشيدست نييع پاياز صناي رفع نيالزم برا
ره يل زنجيد بر تکمي با تاکيميشران صنعت پتروشي پيها  طرحيق اجراي از طرينيسرزم

 : ب کرديلن، تصويپروپ/ ارزش متانول
 در يدي از متانول مازاد توليبردار لن و بهرهيد پروپيت توليبا توجه به اهم ـ الف

 ين محصول راهبرديره ارزش ايل زنجيلن و تکميوپل متانول به پريکشور و به منظور تبد
 و کاهش ياز داخليت رفع ني به داخل کشور با اولويديلن توليز با هدف انتقال پروپيو ن

، از محل منابع يميع پتروشي صناير توسط شرکت مليلن، اقدامات زيواردات مشتقات پروپ
 : شودي انجام ميداخل

لن در يد پروپي توليک پارک اختصاصيداث  احي الزم برايها رساختيجاد زياـ ١
سات انتقال ين، احداث مخازن و تأسي زميساز ن و آمادهيه مشتمل بر تأميمنطقه عسلو

ت استفاده از يلن با اولويپروپان به پروپ/ ل متانولي تبديلن به منظور استقرار واحدهايپروپ
سات انتقال يث تأسون تن در سال و احدايليم) ٥/١(ت يخوراک متانول جمعاً به ظرف

 .  مرودشت استان فارسيلن به منطقه عموميپروپ
ت يلومتر با ظرفيک) ٤٥٠(لن به طول حدود يک خط لوله انتقال پروپياحداث ـ ٢
ه به منطقه مرودشت استان فارس با يلن از عسلويون تن در سال پروپيليم) ٥/١(انتقال 
 .آهن  به بزرگراه و راهيدسترس
لن در منطقه مرودشت ي پروپيريسات بارگي و تأسيساز هرياحداث مخازن ذخـ ٣

 .استان فارس
لن از گاز يد پروپي توليک پارک اختصاصي احداث ي الزم برايها رساختيجاد زياـ ٤

ن، احداث ي زميساز ن و آمادهيرآباد مازندران مشتمل بر تأميدر منطقه ام) GTP (يعيطب
 به يعيل گاز طبي تبديتقرار واحدهالن به منظور اسيسات انتقال پروپيمخازن و تأس

لن به يسات انتقال پروپيهزار تن در سال و احداث تاس) ٤٠٠(ت يلن جمعاً به ظرفيپروپ
 .  دامغانيمنطقه عموم

ت انتقال يلومتر و با ظرفيک) ٢٠٠(لن به طول حدود ياحداث خطوط انتقال پروپ ـ ٥
 يد مازندران به منطقه عمومرآبايلن در سال از منطقه اميهزار تن پروپ) ٤٠٠(حدود 

 . آهن  به بزرگراه و راهيدامغان با دسترس
 ي مذکور در جزءهايريس بارگي و تأسيساز رهيت احداث مخازن ذخياولو  ـتبصره

 .  استي و تعاوني خصوصيها  توسط بخشيگذار هين بند، با سرمايا) ٤(و ) ٣(، )١(
) ٥(تا ) ١ (يها  مرتبط با جزءيها ر ساختي احداث زياز براي مورد نيگذار هيسرما ـ ب

قانون ) ٨٧( با توجه به ماده يميع پتروشي صناينامه توسط شرکت مل بين تصويا) الف(بند 
 . رسد ي اقتصاد ميب شورايبه تصو ـ ١٣٨٠مصوب ـ   دولتي از مقررات ماليم بخشيتنظ

رفت شينامه منوط به پ بين تصويل و اتمام خطوط انتقال موضوع ايتکم  ـتبصره
 . باشد يم%) ٤٠(زان چهل درصد يلن به ميدکننده پروپي توليها  مجتمعيکيزيف

رات ي، تعمي، بازساز)O&M(رات ي، تعميبردار وزارت نفت مکلف است نحوه بهره ـ پ
 يز مخازن اختصاصيسات مربوط و ني از تمام خطوط انتقال و تأسيکيزي و حفاظت فياساس
 ي به صورتيبردار خ شروع بهرهي خط انتقال را از تاريهالن در انتي پروپيريسات بارگيو تاس
به . دين نماييل نگردد، تعي تحميميع پتروشي صناي به شرکت مليچ گونه بارماليکه ه

ن نرخ خدمات انتقال يي، در تعين دستيي پايها گذاران طرح هي سرمايزه برايجاد انگيمنظور ا
ع ي صناينامه که توسط شرکت مل بيون تصيسات موضوع ايلن در تأسي پروپيساز رهيو ذخ
 .  منظور نخواهد شديگذار هي سرمايها نهيشود، هز يجاد مي ايميپتروش

  .شودين بند ميلن غرب مشمول حکم ايسات انتقال اتيتأس  ـتبصره
قانون هدفمندکردن ) ١(ماده ) ب( بند ي تبصره اصالحيينامه اجرا نييآ ـ ت

م ي مواد به قانون تنظيقانون الحاق برخ) ١(ماده ) الف(بند ) ٤(ها، موضوع جزء  ارانهي
نامه شماره  بيموضوع تصوـ ١٣٩٣مصوب ـ ) ٢( دولت ي از مقررات ماليبخش

  :شود ير اصالح مي به شرح ز٨/٦/١٣٩٤هـ مورخ ٥٢٢٥٢ت/٧٣٣١٢
 الزم را همراه با يها يگذار هيسرما"حذف و عبارت " يداخل"، واژه )٢(در ماده ـ ١

ن ياز ايه مورد نيمواد اول"به عبارت ." دهندين واحدها انجام مياز ايه مورد نيلن مواد اويتأم
  .شود ي اصالح م".ن کننديواحدها را تأم

گر يد"جدول ماده مذکور، عبارت ) ٢(ف ير اصالح و در رديبه شرح ز) ٣(ماده ـ ٢
  : شود ياصالح م"  کهيگر مناطقيد"به عبارت " ز کهيافته نيمناطق کمتر توسعه 

ع ي گاز و مايها مت خوراکيف در قي اعمال تخفي به معنايف پلکانيتخفـ ٣ماده "
ن خوراک ي به شرط تأميميپتروش) يباالدست(ه يدکننده مواد پايع تولي صنايمصرف

ن يا. باشد يره ارزش مي و به منظور توسعه زنجيي و نهايانيدکنندگان محصوالت ميتول
) د(ادشده در بند ي مراحل اول تا سوم يحدها خوراک واي که به نحويع در صورتيصنا

ن خوراک و بر يزان سهم خود در تأميند، به نسبت مين نماينامه را تأم نيين آيا) ١(ماده 
افته، از يا کمترتوسعه ي ي مراحل اول تا سوم در مناطق عاديحسب محل استقرار واحدها

ر برخوردار يس جدول زع بر اسايمت مصوب خوراک گاز و خوراک ماي در قيف پلکانيتخف
   ":خواهند شد

  : شود ياضافه م) ٣(به ماده ) ٢(و ) ١ (يها ر به عنوان تبصرهيمتون زـ ٣
ن يدکننده الفي توليدکننده متانول که خوراک واحدهاي توليواحدهاـ ١تبصره

)MTP/MTO (درصد يف معادل سيکنند، مشمول تخف ين ميرا تأم )مت خوراک يدر ق%) ٣٠
شوند، اعم  ين مربوط ميد الفين خوراک واحد توليزان تأمي خود متناسب با ميف مصريعيگاز طب

  . ا نباشنديافته باشند ين در مناطق کمتر توسعه يا الفيدکنندگان متانول ينکه تولياز ا
 مذکور يها فين ماده منوط به انتقال تخفي موضوع ايها فياعمال تخف ـ٢تبصره

  .باشد ي ميميع پتروشي صنايص شرکت مليخ مراحل اول تا سوم به تشيبه واحدها
  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 

  
  ١٨/١٢/١٣٩٩                                                       ـ ه٥٨١٤٠ت/١٤٩٦٤٥رهشما

  ي وزارت دادگستر
  يي و دارايوزارت امور اقتصاد

    اطالعاتيوزارت ارتباطات و فناور
 ران ي اي اسالميور جمهيبانک مرکز

 يبا همکار(ه يشنهاد قوه قضائي به پ١٣/١٢/١٣٩٩ران در جلسه يوزهيأت 
) راني اي اسالمي جمهوري و بانک مرکزيي و داراي و امور اقتصادي دادگستريها وزارتخانه

، يقانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصاد) ١١٦(ماده ) پ(و به استناد تبصره بند 
 بند مذکور يينامه اجرا نييآ ـ ١٣٩٥مصوب  ـ راني اي اسالمي جمهوري و فرهنگياجتماع

 :ب کردير تصويرا به شرح ز
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، يقانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصاد) ١١٦(ماده ) پ( بند يينامه اجرا نييآ
  راني اي اسالمي جمهوري و فرهنگياجتماع
 )ي ماليها تيسامانه سجل محکوم (

  : روندي مشروح مربوط به کار مير در معانياصطالحات زنامه، نيين آيدر ا ـ١ماده
آيين دادرسي  قانون) ٦٥٢(شبكه الكترونيكي موضوع ماده : شبكه ملي عدالتـ ١
  و اصالحات بعدي آن؛ـ ١٣٩٢مصوب ـ كيفري 
ه، ضرر و يت به پرداخت ديت شخص از جمله محکوميمحکوم: يت ماليمحکومـ ٢

 ي به موجب آراي تعهدات مالي و اجراي نقدي از جرم، رد مال و جزايان ناشيز
ن ياالجرا و همچن  الزمي صادره نسبت به اسناد رسميها هييا اجراي دادگاه ياالجرا الزم

ه يي که با صدور اجراي ماليها تيگر اسناد و محکومي و دي داوري، آراي اصالحيها گزارش
  شوند؛ ي اجرا مييق مراجع قضاياز طر

 عدالت يتر شبکه ملـ که بر بسي ماليها تـي محکومجلـسامانه س: سامانهـ ٣
  شود؛ يجاد ميا

ت خدمات يريقانون مد) ٥( موضوع ماده يي اجرايها دستگاه: يي اجرايها دستگاهـ ٤
، يقانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصاد) ٢٩(و ماده  ـ ١٣٨٦مصوب ـ  يکشور
  ؛ـ  ١٣٩٥مصوب  ـ راني اي اسالمي جمهوري و فرهنگياجتماع
 ي مجوز از بانک مرکزي داراي و اعتباريها، مؤسسات مال بانک: برداران بهره ـ ٥
  ؛ي و دفاتر اسناد رسميي اجرايها ن دستگاهيران و همچني اي اسالميجمهور
 اشخاص از ي ماليها تيمربوط به محکوم درخواست اطالعات و اسناد: استعالم ـ ٦

باشد  ف محوله ميي وظايف حقيقت و در راستابرداران به منظور كش سامانه که توسط بهره
هاي   از طريق مركز ملي تبادالت اطالعات به يكي از روشيکيو صرفاً به صورت الکترون

  .شود نامه انجام مي نيين آيمقرر در ا
اي كه مجموعه اقالم اطالعاتي مورد  انجام استعالم به گونه: استعالم برخطـ ٧

ها در  ن شده و ثابت باشد و پاسخ اين استعالمپرسش و پاسخ، مشخص، از پيش تعيي
  .شود لحظه يا ظرف مدت معين و از پيش تعيين شده، توسط سامانه ارايه مي

اي كه اقالم  انجام استعالم از طريق مكاتبه الكترونيك به گونه: اي استعالم مكاتبه ـ ٨
  .ده نباشداطالعاتي مورد پرسش و پاسخ داراي محتواي باز بوده و از پيش تعيين ش

 مطمئن يتيدات امني تمهيريه مکلف است سامانه را با به کارگيقوه قضائ ـ٢ماده
 يروزرسان ي و بهت ورود، نگهداري کند که قابلي طراحيا  عدالت به گونهيبر بستر شبکه مل

 در ي ثبتيهم و اسناد الزم االجرايعل  اشخاص محکوميت مالياطالعات مربوط به محکوم
 ي اشخاص از سامانه براي ماليها تيه محکومي استعالم بر خط کل گردد وآن فراهم

 ي اشخاص در سامانه مالي ماليها تياطالعات مربوط به محکوم. برداران ممکن باشد  بهره
  :ل باشدي موارد ذيد حاويبا

ا ي يمل) کد( شناسه يقيدر مورد اشخاص حق: ا بدهکاريه يعل مشخصات محکومـ ١
، شناسه ي و در مورد اشخاص حقوقي و نام و نام خانوادگيع خارجر اتبايفراگ) کد(شناسه 

  ه؛ير محکوم عليا مدي و ي، نام شخص حقوقيمل
  ه؛ ييا صادرکننده اجراي يمرجع صادرکننده رأـ ٢
  ؛ يت ماليزان و واحد محکومياثر، م خ رفع سوءيت، تاريخ محکومينوع و تارـ ٣
  ؛يمالت به انجام تعهد يموضوع، در صورت محکومـ ٤
  م از جهت اجرا و عدم اجرا؛يا تصمي يت رأيوضع ـ ٥

 سامانه، ياندازه مکلف است ظرف شش ماه پس از راهييقوه قضا ـ٣ماده
ن يت مفاد ايجاد سامانه را با رعاي قبل از اي ماليها تياطالعات مربوط به محکوم

 که يي اجراياه آن دسته از دستگاه. دي نمايا به روزرسانينامه در سامانه ثبت  نييآ
ار يار دارند مکلفند اطالعات خود را در اختينامه را در اخت نيين آياطالعات موضوع ا

  .ه قرار دهندييقوه قضا
قانون برنامه پنجساله ششم ) ١١٣(ماده ) ب(بند ) ٢( تبصره يدر اجرا ـ٤ماده

ر ي، دوا ـ ١٣٩٥مصوب  ـ راني اي اسالمي جمهوري و فرهنگي، اجتماعيتوسعه اقتصاد
نامه در  نيين آيا) ٢(ا ثبت اطالعات مرتبط با ماده ي ثبت موظفند نسبت به انتقال ياجرا

 .  نديسامانه اقدام نما
 و ي اطالعات مکلف است امکانات خدمات ارتباطيوزارت ارتباطات و فناور  ـ٥ماده

ن و ي تبادالت اطالعات در چهارچوب قوانيق مرکز ملياز سامانه را از طري موردنيمجوزها
 . دينامه فراهم نما نيين آي اي اجراي مجاز برايها)اپراتور(ق کارور يمقررات و از طر

ت آنها از ي موجب محرومييت اشخاص در سامانه به تنهايدرج نام محکوم  ـ٦ماده
ن ي اي مالي اعتبارسنجيارهاي از معيکيت صرفاً به عنوان ين وضعيست و ايحقوق ن

 . شودير گرفته ماشخاص توسط مراجع مربوط به کا
نه يجاد زمي و اي اقتصاديها تي فعاليساز  شفافياستعالم صرفاً در راستا ـ٧ماده
 ييفه پاسخگويه وظيقوه قضائ. رديگ يبرداران صورت م  اشخاص، توسط بهرهياعتبارسنج

 . به استعالم آنان را برعهده خواهد داشت
ران از سامانه مذکور را بردا  بهرهينه دسترسيه مکلف است زمييقوه قضا  ـ٨ماده

م ي و حريت محرمانگيهر گونه استعالم از سامانه صرفاً با رعا. دي آنها فراهم نمايبرا
  . ، مجاز استيخصوص

ن يبرداران از اطالعات سامانه و همچن  بهرهيدستورالعمل نحوه دسترس  ـتبصره
 ي سامانه از سوست و امور مربوط به آموزشير نيپذ  به آنها امکاني که دسترسياطالعات
 .گردد يه و ابالغ ميه تهييقوه قضا

 و )زهيمکان (ينيبرداران صرفاً به صورت ماش استعالم برخط از سامانه توسط بهره ـ٩ماده
 و يل فنيچنانچه استعالم برخط به دال. بردار خواهد بود  بهرهيف سازمانيدر حدود وظا

 . شود يجام م انيا مانند آن ممکن نبود، استعالم به صورت مکاتبه
، يا  برخط و مکاتبهيکين پاسخ استعالم الکترونيدر صورت بروز اختالف ب ـ١٠ماده
 . ه شده استي استعالم برخط اراي است که بر مبنايمالک پاسخ
ا رفع يله  ت محکوميا رضاي ي رأيه مکلف است متناسب با اجراييقوه قضا ـ١١ماده

 نسبت به يا ورشکستگيکم اعاده اعتبار ا صدور حيا انجام تعهد يسوء اثر از موضوع 
 . اطالعات سامانه اقدام کنديبروزرسان

 .  خود را خواهد داشتين ماده، آثار قانونيک از موارد مذکور در ايهر   ـتبصره
شده در سامانه ه ضمن خارج کردن نام اشخاص درجييقوه قضا ـ١٢ماده

 چنانچه شش ماه از اعالم ک از موارد خروج از فهرست،يبالفاصله پس از تحقق هر 
ا فقدان سابقه درج در سامانه، نگذشته باشد، يد وجود يي بر تأيت اشخاص مبنيوضع

ا بدون درخواست مراجع يز با درخواست يت آنها را نير در وضعييهرگونه تغ
ار آنها يد و اطالعات مربوط را در اختينماي، به آن مراجع اعالم ميکننده قبلاستعالم
 .ددهيقرار م

 يساز رهيهر گونه استفاده از اطالعات سامانه صرفاً به صورت برخط بوده و ذخ ـ١٣ماده
 به صورت موقت ياز، جز در موارد مصرح قانونيها پس از رفع ن گاهير پاين اطالعات در سايا
ه ين ناحي است که از ايبردار مسئول خسارات ن صورت، بهرهير ايدر غ. ا دائم ممنوع استي

  .دشو يوارد م
ن مقام يبردار برعهده باالتر نامه در دستگاه بهره نيين آي ايت اجرايمسئول ـ١٤ماده

  .آن دستگاه است
  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 

  
  ٢٣/١٢/١٣٩٩                                                        ـ ه٥٦٨٠٦ت/١٥٢٥٢١رهشما

  ي وزارت راه و شهرساز
 يتروزارت دادگس

  ي ع دستي و صناي، گردشگريراث فرهنگيوزارت م
 وزارت امور خارجه

 س جمهوريي ري معاونت حقوق
 مورخ ٠٢/١٠٠/٥٣٧١٩شنهاد شماره ي به پ١٧/١٢/١٣٩٩ران در جلسه يوزهيأت 

 ي و معاونت حقوقي وزارت دادگستريبا همکار (ي وزارت راه و شهرساز١٨/٤/١٣٩٨
، ـ ١٣٩١مصوب  ـ راني ايياي قانون درياصالح) ٨٦(و به استناد ماده ) جمهور سيير
را به شرح ) اشدهيموضوع ماده  (ي تخلفات فرمانده، کارکنان و خدمه کشتينامه انضباط نييآ
 : ب کردير تصويز
 

 ي تخلفات فرمانده، کارکنان و خدمه کشتينامه انضباط نييآ
 )راني ايياي قانون درياصالح) ٨٦(موضوع ماده (

  : روند ي مشروح مربوط به کار مير در معانينامه، اصطالحات ز نييآن يدر اـ ١ماده
 .  آنيبا اصالحات بعدـ ١٣٤٣مصوب  ـ راني اييايقانون در: قانونـ ١
  . يانورديسازمان بنادر و در: سازمانـ ٢
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هاي تجاري و خدماتي که رو از قبيل انواع كشتي هر نوع شناور آب: كشتيـ ٣
ا بر اساس قانون يکند و ي فرمانده در آن فعاليت مشخصي تحت هر عنوان در سمت

نامه  نيين آي از شمول ايريگي و ماهي، انتظامي نظاميها يکشت. بايد فعاليت نمايد
 .باشنديخارج م
هر شخص حقيقي يا حقوقي كه نام او به عنوان مالك در دفتر ثبت : مالکـ ٤
  .ف اين امر به اثبات برسدها در سازمان ثبت شده است، مگر در مواردي كه خال كشتي
ترين مقام كشتي که طبق قانون، مسئوليت اداره امور و هدايت عالي: فرمانده ـ ٥

كشتي را از جهات مختلف فني، دريانوردي، كاركنان و خدمه، بار، مسافر و انجام ساير 
  .  وظايف قانوني بر عهده دارد

 .شود يقانون انتخاب مب مقرر در ين عنوان به ترتي که تحت ايفرد: افسر ـ ٦
هر فردي كه براي انجام وظايفي در ارتباط با كار يا خدمت دركشتي : و خدمه كاركنانـ  ٧

 .  شود يا ميبراي سفر دريايي استخدام شده و نام او در فهرست خدمه كشتي ذكر شده 
فرمانده، افسران و ساير كاركنان و خدمه كشتي كه براي آنان حسب : دريانورد ـ ٨

 . شودد گواهينامه شايستگي، گواهينامه مهارت يا تأييديه صادر ميمور
هاي الزم از اي كه سازمان پس از اخذ آزمونگواهينامه:  شايستگيگواهينامهـ ٩

 .کندداوطلبان واجد شرايط و احراز موفقيت، براي فرمانده و افسران صادر مي
هاي الزم از  اخذ آزموناي كه سازمان پس ازگواهينامه: گواهينامه مهارتـ ١٠

داوطلبان واجد شرايط و احراز موفقيت، حسب مورد براي كاركنان و خدمه كشتي 
 .کندصادر مي
 سندي كه سازمان جهت تأييد گواهينامه شايستگي يا مهارت دريانوردان: تأييديهـ ١١

 . کندخارجي صادر مي
) ١٤ (ان، موضوع مادهكننده به تخلفات انضباطي دريانورد رسيدگيهيأت : تهيأـ ١٢

 . نامه نيين آيا
نامه، از لحظه الحاق دريانورد به از لحاظ مقررات اين آيين: دوره خدمت درياييـ ١٣

شدن وي از كشتي مزبور به يكي از علل كشتي و در اجراي مأموريت، آغاز و تا زمان پياده
و بروز شرايط اضطراري ل خاتمه مأموريت، خاتمه قرارداد، اخراج به داليل انضباطي ياز قب

ا ي ي کوتاه مدت ساحلي استفاده از مرخصي برايشدن از کشتادهيپ. شودرا شامل مي
ف دوره خدمت يز مشمول تعري در ساحل، ني کشتي جاريها تيانجام امور مرتبط با فعال

 .شود ي مييايدر
  ن يا) ٥(و ) ٤(انورد، موضوع مواد يا ترک فعل دريهرگونه فعل : تخلف انضباطيـ ١٤

 .نامه نييآ
ن يهات موضوع ايانورد و اعمال تنبي دري به تخلفات انضباطيدگيرسـ ٢ماده

 .شودينامه انجام م نيين آي، طبق مواد ا هيأتنامه حسب مورد توسط فرمانده و  نييآ
هاي  در خصوص دريانوردان ايراني يا غيرايراني كه در كشتي نامهن آيينياـ ٣ماده

 يتخلفات ارتکاب. گردد يكنند اعمال مالمي ايران فعاليت ميتحت پرچم جمهوري اس
 يها نامهيث اعتبار گواهيهاي خارجي نيز از حدريانوردان ايراني شاغل در كشتي

هيأت  يدگي آنان، مشمول مقررات رسي سازمان براي و مهارت صادرشده از سويستگيشا
   .نامه است در اين آيين
 ي تخلف انضباطييايرمانده در دوره خدمت درر توسط فيارتکاب موارد زـ ٤ماده
 :شود يمحسوب م

 .ترك فرماندهي كشتيـ ١
 .ترك كشتي در مواقع خطر بدون دليل موجهـ ٢
  . سازماني ابالغيتمرد از دستورهاـ ٣
  .اراتيسوءاستفاده از صالحيت و اختـ ٤
ن و ي که طبق قواني مگر در مواردانحراف كشتي از مسيرهاي متعارف دريايي، ـ ٥

  .مقررات مجاز باشد
 .رهاكردن اشخاص بيمار حاضر در كشتي در خارج از كشور در دوره خدمت دريايي ـ ٦
 .ر در انجام آنهايا تقصيا قصور ي از انجام تكاليف فرماندهي يخوددار ـ ٧
 ک پست،يبه كار گماردن دريانورد فاقد صالحيت كافي و گواهينامه معتبر در  ـ ٨

 . قانونيمگر در موارد مجاز

  .ه شوديدييا تأيه هرگونه اطالعات غيرواقعي كه مؤثر در اخذ گواهينامه شايستگي ياراـ ٩
ها و ه و يا استفاده از گواهينامهيدييا تأيجعل گواهينامه شايستگي يا مهارت ـ ١٠

  .اسناد مجعول يا نامعتبر
  . در كشتي يا دريايجاد آلودگيا ـ١١
ا يا استعمال مواد مخدر يا روانگردان يع ي توزد و فروش،ي، حمل، خرينگهدارـ ١٢

  .يمشروبات الکل
  .رمجازيا مخفي كردن و فراري دادن فرد غيقاچاق انسان ـ ١٣
 .ک به انجام آنيا تحري و يا شورش در کشتياعتصاب ـ ١٤
  . و امثال آنهايعات سوخت، روغن کشتيقاچاق سوخت، ضاـ ١٥
 طور متعارف موجب اختالل يا تهديدهرگونه فعل يا ترك فعل ديگري كه به ـ ١٦

 .ايمني يا امنيت اشخاص، اموال يا كشتي در دريا يا حفظ محيط زيست دريايي گردد
   ييايدر دوره خدمت در) ر از فرماندهيغ(انورد ير توسط دريارتکاب موارد ز ـ ٥ماده

 :شود ي محسوب ميتخلف انضباط
انجام پست و هرگونه اهمال و دن در زمان يا غيبت غيرموجه يا خوابيترك پست ـ ١

 . هنگام پستياطياحتيا بي يمباالت يب
 در يانگار ا سهليربط  يتمرد از دستورهاي قانوني فرمانده يا ساير افسران ارشد ذ ـ٢

 . مذکوريانجام دستورها
 .انوردانيايجاد اخالل در كار ديگر درـ ٣
 .د به ارتکاب آنيا تهديايجاد نزاع و درگيري در كشتي ـ ٤
 .ه هرگونه اطالعات غيرواقعي كه مؤثر در اخذ گواهينامه شايستگي يا مهارت شوديارا ـ ٥
طه ي در حيانورديت دري مختل کننده قابليها  و به موقع نقصيعدم اعالم عمد ـ ٦

 .يا مالک کشتيربط، فرمانده  يانورد حسب مورد به افسر ارشد ذيف دريوظا
 .نامه نيين آيا) ٤(ماده ) ١٦(تا ) ١٠ (يموارد مندرج در بندها ـ ٧

تواند در صورت به منظور حفظ نظم، ايمني و امنيت كشتي، فرمانده مي ـ ٦ماده
قانون، تحقيقات ) ٦(مکرر ) ٨٥(ت مقررات ماده يوقوع تخلف در دوره خدمت دريايي با رعا

در مواد بات مقرر يالزم را از متهم و ساير افراد شاهد يا مطلع به عمل آورده و مطابق ترت
  .ديم نماي و اتخاذ تصميدگينامه به موضوع رسنيين آي ايبعد

فرمانده موظف است به تخلفات انضباطي دريانوردان، شخصاً با حضور افسر ـ ٧ماده
  .کند  يدگيا افسر اول رسيارشد مرتبط 
 يدگي، با توجه به شرايط و اوضاع و احوال که امکان رسيدر موارد ضرور ـ تبصره

تواند ينامه وجود نداشته باشد، فرمانده م نيين آيب مقرر در اي به ترتيدر کشت يانضباط
 يخود تا رفع ضرورت و حداکثر تا زمان برگزار) سمت شغلي(ست  دريانورد مربوط را از پ

 يمنين ايص فرمانده و به منظور تأميچنانچه به تشخ. تعليق نمايد يدگيجلسه رس
انورد ياده کردن درير از پيست، به غيط زي از محز حفاظتينان، بار و ني، سرنشيکشت

ن مورد ي باشد، فرمانده در اي وجود نداشته و ضروريگريچ راه دي عرفاً هيمربوط از کشت
. گرداند ين فرصت ممکن او را به وطن خود باز ميت مقررات مربوط در اولياقدام و با رعا

ن ي و مطابق مقررات اياز کشتانورد مزبور در خارج ي به تخلف دريدگين صورت رسيدر ا
 .شوديانجام مهيأت نامه توسط  نييآ

د موضوع تخلف حداقل ي، باير موارد ضروريبراي رسيدگي به تخلف در غ ـ ٨ماده
ابالغيه مزبور .  ابالغ شودي، به دريانورد مربوط به طور کتبيدگيساعت قبل از رس) ٢٤(

 :بايد مشتمل بر موارد زير باشد
 . جلسه رسيدگييو محل برگزارتاريخ، ساعت ـ ١
 . با شرح آنين تخلفات انتسابيا عناويعنوان ـ ٢
  . اعالم امکان حضور به همراه يكي از همكاران موردنظر خودـ ٣

ن يتواند در جلسه رسيدگي درخواست حضور شهود و مطلعدريانورد ميـ ٩ماده
 .ه نمايدي خود اراموردنظر را به عمل آورد و هرگونه توضيحي را در مقام دفاع از

ن يد که امکان حضور شهود و مطلعي اتخاذ نمايبيد ترتيفرمانده با ـ تبصره
  . فراهم شوديدگيموردنظر در جلسه رس

 را يد ابتدا از دريانورد سوال شود كه آيا تخلف انتسابيدر جلسه رسيدگي باـ ١٠ماده
ر مورد نوع تنبيه انضباطي در صورتي كه وي تخلف را بپذيرد فرمانده د. قبول دارد يا خير
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در غير اين صورت، تخلف بر اساس مدارك و شواهد مرتبط مورد . رديگ يم ميتصم
  .رديگ يرسيدگي قرار م

ت يانورد، با رعايات دريفرمانده با مالحظه مستندات و توجه کامل به دفاعـ ١١ماده
صميم خود را به اي از تد و نسخهينما يم مينامه اتخاذ تصم نيين آيا) ٢٧(مفاد ماده 

 .كند يدريانورد ابالغ م
اي از جريان رسيدگي به تخلف انضباطي و فرمانده موظف است خالصهـ ١٢ماده

تصميمات اتخاذشده را در دفتر ثبت وقايع كشتي درج نمايد و موضوع را ظرف يك هفته 
  . از تاريخ رسيدگي به مالك و سازمان اطالع دهد

تواند ضباطي فرمانده عليه وي اتخاذ شده است، ميدريانوردي كه تصميم انـ ١٣ماده
ظرف يك ماه پس از بازگشت به جمهوري اسالمي ايران، به عنوان عدم رعايت مقررات 

م صادره، در يم، نسبت به تصمينامه در رسيدگي به تخلف و نحوه اتخاذ تصم اين آيين
  .شكايت نمايدهيأت 

، يياي دردريانوردان در دوره خدمتبه منظور رسيدگي به تخلفات انضباطي  ـ١٤ماده
  . شودالبدل در سازمان تشكيل مي  با تركيب سه عضو اصلي و سه عضو علييهيئت

 : زير باشنديبايد داراي شرايط عمومهيأت اعضاي ـ ١٥ماده
 . سال سن) ٣٥(داشتن حداقل ـ ١
 .نداشتن سابقه محكوميت كيفري مؤثرـ ٢

ـ تبصره   . است و انتخاب مجدد آنان بالمانع استسه سالهيأت مدت عضويت اعضاي  
  :باشد ير ميبه شرح زهيأت نحوه انتخاب اعضاي  ـ١٦ماده

 سال ط با حداقل سهيان سه فرد واجد شرايالبدل از م ک عضو عليييك عضو اصلي و ـ ١
هاي  با قوانين و مقررات دريايي و كنوانسيوني کافييسابقه فرماندهي در كشتي و آشنا

شوند، توسط مدير بوط كه توسط صنف مالكان كشتي به سازمان معرفي ميالمللي مربين
  . شوند يعامل سازمان انتخاب م

ر کارکنان و يان سه نفر از افسران و سايالبدل از م ک عضو عليييك عضو اصلي و ـ ٢
انوردان به يسال سابقه كار در كشتي که توسط صنف در) ٨(ط با حداقل يخدمه واجد شرا

  . شوند يشوند، توسط مدير عامل سازمان انتخاب مي ميسازمان معرف
ان كاركنان واجد شرايط سازمان که يالبدل از م ک عضو عليييك عضو اصلي و ـ ٣
را بر عهده هيأت ن بند رياست يعضو منتخب ا. شوند يمدير عامل سازمان انتخاب متوسط 

  .  خواهد داشت
 و شده توسط صنف دريانورداني افراد معرفي و اطالعات شخصيسوابق خدمتـ ١تبصره

شود، به  يه و ابالغ مي که توسط سازمان تهيد مطابق دستورالعمليصنف مالكان كشتي با
  .ه شود تا در فرآيند انتخاب آنان مورد استفاده و توجه قرار گيرديسازمان ارا

  .شودتوسط مدير عامل سازمان صادر ميهيأت حكم اعضاي ـ ٢تبصره
ي به انتخاب مدير عامل سازمان يك نفر حقوقدان آشنا به حقوق دريايـ ٣تبصره

 مانع از يعدم حضور و. حضور داشته باشدهيأت عنوان مشاور و بدون حق رأي بايد در  به
  .ل جلسه نخواهد بوديتشک

ک از يش از سه جلسه هر ي بيبت متواليا غيدر صورت فوت، استعفا  ـ٤تبصره
 شده را يتواند عضو سوم معرف ير عامل سازمان مين ماده، مديا) ٢(ا ي) ١ (ي بندهاياعضا

چنانچه موارد ن ين صورت و همچنير ايدر غ. ن عضو مربوط انتخاب کنديگزيبه عنوان جا
ند ي مطابق فرآک صنف اتفاق افتد،يالبدل  ي و عليمذکور همزمان در مورد عضو اصل

  . گردد يط انتخاب مي شران با همانيگزينامه عضو جا نيين آي شده در اينيب شيپ
، عضو يماريل فوت، عزل، استعفا و بي از قبيلي به دالياب عضو اصليدر غـ ١٧ماده

  .فه خواهد نمودي انجام وظي ويالبدل مربوط به جا يعل
 ي آن با دو رأييابد و آرابا حضور سه عضو رسميت ميهيأت جلسات ـ ١٨ماده

   .باشد يموافق معتبر م
مالك،  لينفع از قب يا هر ذيت سازمان يشکا انورد باياطي درانضب بيتعقـ ١٩ماده

ا يک از مسافران يانوردان و هر ير دريبردار و فرمانده كشتي، سامستأجر، مدير، بهره
  .شوديآغاز م گردشگران
در صورت ضرورت، با تشخيص و تصميم هيئت، تحقيقات مقدماتي الزم ـ ٢٠ماده

  .شوديآماده مهيأت  طرح در ي شرايط انجام و پرونده براتوسط يك يا چند نفر از افراد واجد

 رخانهيدب در تخلفات،  در موردي مراجع نظارتيهاگزارش ايو  اتيشکاـ ٢١ماده
  .شود يم ارسالهيأت به  بالفاصله و ثبتهيأت 

ن يا عناويبا ذکر عنوان  آن مستندات و گزارش اي هيشکوائ ريتصو از نسخه کي ـ تبصره
 ظرف تا گرددمي انورد متهم ابالغيدر  بهينامه به نحو مقتض نيين آي موضوع ايبتخلفات انتسا

ه پاسخ در يعدم ارا. کند ميتسلهيأت دبيرخانه  به را خود پاسخ ابالغ، خيتار از روز ده
  . نخواهد بوديدگيمهلت مقرر مانع رس

ن شهود و ينده موردنظر او و همچنيا نمايمكلف است متهم هيأت ـ ٢٢ماده
. کننده تخلف را به جلسه رسيدگي دعوت و اظهارات آنان را استماع نمايد لعين و اعالممط

   . نخواهد بوديدگينامه، مانع رس عدم حضور آنان با وصف ابالغ دعوت
ت يبا مالحظه مستندات و توجه كامل به دفاعيات دريانورد و با رعاهيأت ـ ٢٣ماده 
بايد مستدل و هيأت  يرأ. كند اقدام مييور رأنامه نسبت به صدنيين آيا) ٢٨(مفاد ماده 

  . مستند به قوانين و مقررات مربوط باشد
  .د شودي قيل رأيد در ذينظر عضو مخالف با ـ تبصره
انورد عنوان يكي از جرايم مندرج در قوانين را نيز داشته يهر گاه تخلف درـ ٢٤ماده

 و رأي صادر يدگي رسيباطنامه به تخلف انض نيياين آ مكلف است مطابق هيأت باشد 
هر گونه . ي صالح ارسال داردي به اصل جرم به مرجع قضايدگينمايد و مراتب را براي رس

. نامه نخواهد بود نيين آي موضوع ايهات انضباطيقضايي مانع از اجراي تنب تصميم مراجع 
  ويدگيمجدداً به موضوع رسهيأت ي مبني بر برائت باشد، يچنانچه تصميم مرجع قضا

 .نمايد   صادر ميي مقتضيرأ
 يانضباط بيتعق ا خاتمه خدمت دريانورد،ي جنون اي فوت صورت درـ ٢٥ماده

 به جنبه يدگيگردد و از جهت رس ي آن مختومه ميث جنبه عموميپرونده از ح و متوقف
 .ابدي ي ادامه مي و حقوق دولتيخصوص

در . شود يد ابالغ مانورياالجرا است و به در  و الزميئت، قطعي هيآراـ ٢٦ماده
تواند ظرف اعتراض داشته باشد ميهيأت  صادره توسط يه به رأيعل صورتي كه محکوم

 يوان عدالت اداريادشده مطابق مقررات مربوط در دي يخ ابالغ رأيسه ماه از تار
 . ت نمايديشکا

نامه  نيين آيانورد مطابق اي دري به تخلف انضباطيدگي که رسيدر مواردـ ٢٧ماده
تواند در صورت احراز تخلف و با  يرد، فرمانده ميگ ي صورت ميط فرمانده در کشتتوس

ت، شدت و آثار آن و يط وقوع تخلف، اهميتوجه به سوابق و شخصيت متخلف، شرا
، يكي از تنبيهات انضباطي يانورديط و اوضاع و احوال و اقتضائات درير شراين سايهمچن

  : نمايدزير را حسب مورد نسبت به متخلف اتخاذ
  .اخطار كتبي بدون درج در پروندهـ ١
 . توبيخ كتبي با درج در پروندهـ ٢
 به  و بازگرداندن وييت قرارداد کار در کشتيپياده كردن متخلف از كشتي با رعاـ ٣

وطن ضمن هماهنگي با مالك با رعايت مفاد قانون الحاق دولت جمهوري اسالمي ايران به 
و اصالحات ـ ١٣٨٩مصوب  ـ  کاريالمللني سازمان بنامه كار دريايي مصوبمقاوله
يي ـ اينامه کار در از الحاق به مقاولهيف ناشي وظاينامه نحوه اجرا نامه مزبور و آيين مقاوله

انوردان به وطن موضوع ينه بازگرداندن دريدر زم) ي شمسي هجر١٣٨٤( ـ ٢٠٠٦مصوب 
  .٢٣/٢/١٣٩٦هـ مورخ ٥٣٢٨٨ت/١٩٠١٦نامه شماره بيتصو

نامه در مورد  نيين آيتواند با رعايت اميهيأت  كه يتنبيهات انضباطـ ٢٨ماده
  :ر خواهد بودي از موارد زيکيدريانورد متخلف اعمال نمايد حسب مورد 

 . بدون درج در پروندهياخطار کتبـ ١
  .توبيخ كتبي با درج در پروندهـ ٢
ارت به مدت شش ماه ا مهي يستگياعمال محدوديت بر استفاده از گواهينامه شاـ ٣

 که يفيا وظاي يت کشتيا منطقه فعاليكشتي ) تناژ(ش يا گنجايتا دو سال، از لحاظ نوع 
 .رديتواند بر عهده بگيدريانورد م
 .تعليق اعتبار گواهينامه شايستگي يا مهارت از سه ماه تا سه سالـ ٤
 .و سالا مهارت به مدت سه ماه تا دي يستگينامه شايک درجه گواهيتنزل  ـ ٥
 ا ابطال تأييديه دريانوردي يرانيانورد ايابطال گواهينامه شايستگي يا مهارت در ـ ٦
 .ي و اعالم مراتب به کشور متبوع ويخارج
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هاي كشتيراني  اعمال مقررات انضباطي شركتينامه نافاجراي اين آيينـ ٢٩ماده
 دريانوردان با رعايت نبوده و مانع از رسيدگي و اتخاذ ترتيبات انضباطي توسط كارفرماي

 . قوانين و مقررات مربوط نيست
 يع دستي و صناي، گردشگريراث فرهنگي وزارت مي قانونيها تيصالحـ ١تبصره

 ي اشتغال به کار دارند، به قوت خود باقي گردشگريها ي که در کشتيدر مورد کارکنان
  .شودينامه عمل م نيين آياست و در موارد سکوت مطابق ا

انچه تخلف انضباطي ارتكاب يافته در كشتي به موجب مقررات انضباطي چنـ ٢تبصره
 و اعمال يدگي که به رسيشركت كشتيراني مربوط نيز تخلف محسوب شده باشد، تا حدود

شود، يك بار رسيدگي فرمانده  ي مربوط مي کشتيمنين نظم و اي تأمي برايهات انضباطيتنب
نامه كافي كشتي با رعايت مقررات اين آيينبه موضوع تخلف و اعمال تنبيه انضباطي در 

 از ي حاکيياي و در دوره خدمت دري در کشتيچنانچه تخلف ارتکاب. شودمحسوب مي
ا نقصان در ي يانورديت دري و امنيمنيث به خطر انداختن اي از حيسوءرفتار جد

 نسبت نامه نيين آيز طبق مقررات اينهيأت انورد متخلف باشد، ي دريا  حرفهيها تيصالح
 . کند ي اقدام مي الزم در خارج از کشتيهات انضباطي و اعمال تنبيدگيبه رس

 صالحيت انضباطي فرمانده، مذكور در مواد ينامه نافاجراي اين آيينـ ٣٠ماده
قانون ) ١٩٤(المللي موضوع ماده هاي بينقانون و عرف) ٥(مكرر ) ٨٥(و ) ١(مكرر ) ٨٥(

 فرمانده موظف است در مورد سرنشينان كشتي نيز در خصوص سرنشينان كشتي نبوده و
  . تصميمات انضباطي الزم را حسب مورد اتخاذ و اعمال كند

سازمان مكلف است ظرف چهار  در سازمان مستقر است وهيأت رخانه يدبـ ٣١ماده
نامه ن آيينينامه، ضمن تنظيم دستورالعمل اجرايي ا االجرا شدن اين آيين ماه از تاريخ الزم

افزاري  ازمان و تدارك دبيرخانه و ساير ملزومات مربوط نسبت به تهيه امكانات نرمدر س
ک سازمان جهت دريافت و ثبت برخط شكايات، دفاعيات و يالزم در درگاه الکترون

ها و همچنين ايجاد بانك جامع اطالعات دريانوردان و ثبت تخلفات و تنبيهات گزارش
  .   قدام نمايدمربوط از محل منابع داخلي سازمان ا

نامه را در  نيين آيمات و آراء صادره به موجب ايسازمان موظف است تصمـ ٣٢ماده
  .ديانورد مربوط درج نمايپرونده در

  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 
  

  ٢٣/١٢/١٣٩٩                                                        ـ ه٥٥٢٥٩ت/١٥٢٦٢٠رهشما
 وزارت كشورـ ي اه و شهرسازوزارت ر

 سازمان برنامه و بودجه کشور

  شنهاد مشترک ي به پ١٦/٩/١٣٩٩ و ٥/١٢/١٣٩٧ يهاران در جلسهيوزهيأت 
 و کشور و به استناد بند ي راه و شهرسازيهاسازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه

 ي و فرهنگيع، اجتمايقانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصاد) ٥٢(ماده ) پ(
 ي مسافريلياساسنامه شرکت حمل و نقل رـ ١٣٩٥مصوبـ ران ي اي اسالميجمهور
  : ب کردير تصوي را به شرح زياحومه

 
  يا حومهي مسافريلياساسنامه شرکت حمل و نقل ر

 ) خاصيسهام (
 اتيکل ـ فصل اول

 يا ه حوميليه شهرها و توسعه امور حمل و نقل ري حاشيبه منظور سامانده ـ١ماده
 يسهام (يا  حومهي مسافريلي، شرکت حمل و نقل رياو ساخت خطوط مستقل حومه

 و يت شرکت دولتيشود، با ماه يده مينام" شرکت"ن اساسنامه به اختصار يکه در ا) خاص
ر مجموعه شرکت ي در زي و استقالل ماليت حقوقي شخصي خاص دارايبه صورت سهام
ن مربوط و ين اساسنامه و قوانيو در چهارچوب ال يران تشکي اي اسالميراه آهن جمهور
  . شودي اداره ميبه صورت بازرگان

تواند يشرکت م.  آن در تهران استيمدت شرکت نامحدود و مرکز اصل ـ٢ماده
آهن  ت شرکت راهيت استفاده از ظرفين اساسنامه با اولويف مقرر در اي وظاي اجرايبرا

ربوط، در صورت ضرورت در داخل کشور با  ميهايران و شهرداري اي اسالميجمهور
  .ديس نماي تأس يندگي نمايب مجمع عموميتصو

ال ير) ١ر٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠(ارد يليک هزار ميه شرکت مبلغ يسرما ـ٣ماده
رقابل انتقال ي با نام و غيالير) ١ر٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠(ارد يليک ميهزار سهم  کيمنقسم به 

 ييران است و از محل داراي اي اسالميجمهوره سهام متعلق به شرکت راه آهن يکل. است
 .گرددين ميران تأمي اي اسالميشرکت راه آهن جمهور

  ارات شرکت يف و اختيت، وظايموضوع فعال ـ فصل دوم
ه امور مربوط ي و انجام کليزيرت شرکت عبارت است از برنامهيموضوع فعال ـ٤ماده

 مربوط و وزارت کشور بر يهايار شهردي با همکاريا حومهي مسافريليبه حمل و نقل ر
  .  کشوريک شهرهاي ترافي هماهنگيعالي مصوب شورايهااساس طرح
 :ن و مقررات مربوط استيت قوانير با رعايارات زيف و اختي وظايشرکت دارا  ـ٥ماده
   يلي مربوط به حمل و نقل ريها طرحي و اجرايزير، برنامهيمطالعه، بررس ـ الف

  .يا حومهيمسافر
ا از يماً ي آن، مستقي مسافريليسات ري و تأسيا از خطوط حومهيبرداربهرهـ  ب

  .دي جدي عمران شهرهايهاها و شرکتي مشترک با شهرداريهاق شرکتيطر
ن ي، تأميبردار ساخت، بهرهيها در بخشيردولتيگذاران غهيمشارکت با سرما ـ پ

 ي قانونيها  در قالب انواع روشيا حومهي مسافريليه خدمات حمل و نقل ريناوگان و کل
 .ين ماليمشارکت و تأم

 عمران يهاها و شرکت ي مشترک با شهرداريهال شرکتيا تشکيمشارکت  ـ ت
 .يا حومهيلي حمل و نقل ريها سامانهيبردار د به منظور توسعه و بهرهي جديشهرها

   ي و حقوقيقي موضوع شرکت با اشخاص حقيهاتينه فعاليانعقاد قرارداد در زم ـ ث
  .ي و خارجيداخل

ت آنها در رابطه با امور ي که فعاليالمللنيها و مجامع بت در سازمانيعضو ـ ج
  . شرکت باشد

با ) هاستگاهي از ايبا توقف در برخ (ي درون شهريليامکان استفاده از خطوط ر ـ چ
  .  مربوطيهاي شهرداريهماهنگ
 با يا حومهيلي در خطوط ريستگاهي ايها از مجتمعيبرداراحداث و بهره ـ ح

  .يردولتيت استفاده از توان بخش غياولو
ت ي با رعايا حومهيلي ري در حوزه مسافري بردار و بهرهياندازهرگونه راه ـ تبصره
 .رديگيران صورت مي اي اسالميآهن جمهور شرکت راهي ابالغيارها و الزامات فنياستانداردها، مع

 ارکان شرکت  ـ فصل سوم
  : ر استيارکان شرکت به شرح ز  ـ٦ماده
 . يمجمع عموم ـ الف
 . مديره هيأت ـ ب
 ). حسابرس (يبازرس قانون ـ پ

ران به عنوان ي اي اسالميآهن جمهور شرکت راهمديره هيأت ياعضا ـ٧ماده
 و مديره هيأتس يياست مجمع با ري شرکت و ريندگان صاحب سهم در مجمع عمومينما
 . باشدي آهن معامل شرکت راهريمد

 . دينماي در جلسات مجمع شرکت مير عامل شرکت بدون حق رأيمد  ـتبصره
  :ر استي شرکت به شرح زيمجامع عموم  ـ٨ماده
  . ي عاديمجمع عموم ـ الف
   فوق العاده يمجمع عموم ـ ب

  :ر استي به شرح زي عاديف مجمع عموميوظا ـ٩ماده
  . ودجه ساالنه شرکت و بياتي و برنامه عمليمشب خطيتصو ـ الف
  . شرکتي ماليها درباره صورتمديره هيأتم نسبت به گزارش عملکرد ياتخاذ تصم ـ ب
  . س مجمعييشنهاد ري به پمديره هيأت ينصب و عزل اعضا ـ پ
  .شرکت) حسابرس (يانتخاب بازرس قانون ـ ت
 ن ويت قوانيم سود با رعايها و نحوه تقسم نسبت به اندوختهياتخاذ تصم ـ ث

  .مقررات مربوط
  . ن مربوطيت قوانيب ساختار کالن شرکت با رعايتصو ـ ج
 مورد يهانامهنيير آي و ساي و استخدامي، معامالتي ماليهانامهنييب آيتصو ـ چ

  . ن و مقررات مربوطيت قوانياز شرکت با رعاين
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ر قابل وصول که از يا غيم نسبت به مطالبات مشکوک الوصول و ياتخاذ تصم ـ ح
  .شوديشنهاد مي پمديره هيأترف ط

، اخذ يردولتيا مشارکت با بخش غي و يگذارهيم در خصوص سرماياتخاذ تصم ـ خ
 در ي و اعتباري و مالي فنيها کمکيل اعتبار، انتشار اوراق بهادار و اعطايوام و تحص

  .ن و مقررات مربوطيت قوانيف شرکت با رعايچهارچوب اهداف و وظا
کصد و يت اصل ي با رعاي به داورير خصوص ارجاع و صلح دعاوم دياتخاذ تصم ـ د

  . راني اي اسالمي جمهوري و نهم قانون اساسيس
ن و يت قواني در داخل کشور با رعايندگير مجموعه و نماي زيهاس شرکتيتأس ـ ذ

  .مقررات مربوط
 يهاتي در مورد فعالمديره هيأت يشنهادي پيهام نسبت به طرحياتخاذ تصم ـ ر

  .  شرکتيبل واگذارقا
رمنقول يجار هرگونه اموال غيد، فروش، اجاره و استيم نسبت به خرياتخاذ تصم ـ ز

  . شرکتي و معامالتي ماليهانامهنييت آيدر جهت اهداف شرکت با رعا
  .  شرکتيهايراالنتشار جهت درج آگهين روزنامه کثييتع ـ ژ

ه به ي شرکت جهت ارايهاتي خدمات و فعاليهام نسبت به تعرفهياتخاذ تصم ـ س
  .بي تصويربط برايمراجع ذ
 ي در راستايبردار و بهرهيانداز راهيارها و الزامات فنيب استانداردها، معيتصو ـ ش

  . شرکتيهاتيفعال
ن و مقررات مربوط و يت قواني که با رعاير موضوعاتيم نسبت به ساياتخاذ تصم ـ ص

  . رديگي قرار ميد عاين اساسنامه در دستور مجمع عموميا
  : شوديل مير تشکيالعاده منحصراً در خصوص موارد ز  فوقيمجمع عموم ـ١٠ماده
ه آن به ير در مواد اساسنامه شرکت و اراييا تغيم نسبت به اصالح ياتخاذ تصم ـ الف

  . بيران جهت تصويوزهيأت 
يأت هه آن به يه شرکت و ارايا کاهش سرمايش يم نسبت به افزاياتخاذ تصم ـ ب

  . بيران جهت تصويوز
ران يوزهيأت شنهاد به يه پيشنهاد انحالل شرکت در چهارچوب قانون و ارايپ ـ پ
  . ي مراحل قانونيجهت ط

  . ل خواهد شدي دو بار تشکي حداقل سالي عاديجلسات مجمع عموم ـ١١ماده
ت اعضا و يس مجمع و با حضور اکثريي ري با دعوت کتبي عاديمجمع عموم ـ١٢ماده

دعوت . ت خواهد داشتيالعاده با حضور حداقل چهار نفر از اعضا رسم فوقيع عموممجم
ل و دستور جلسه حداقل يخ و محل تشکيالعاده با ذکر تارا فوقي ي اعم از عاديمجمع عموم

 که در دستور يسوابق مربوط به موضوعات. ده روز قبل از انعقاد مجمع به عمل خواهد آمد
  .  ارسال شودي مجمع عمومي اعضاينامه براراه دعوتد هميجلسه قرار دارد با

 موظف خواهند بود که با ي شرکت مرکب از پنج نفر عضو اصلمديره هيأت ـ١٣ماده
 شرط وثاقت و يان افراد داراي، از ميب مجمع عمومي و تصويس مجمع عمومييشنهاد ريپ

 شرکت و ده يهاتي مرتبط با فعاليها ارشد در رشتهيامانت و حداقل مدرک کارشناس
ن حمل ين متخصصيت شرکت که حداقل سه نفر از آنها از بيسال سابقه کار مرتبط با فعال

شوند و انتخاب مجدد آنها ي مدت دو سال انتخاب ميباشند براي مي و شهريليو نقل ر
امده است به يد انتخاب به عمل ني که تجدي بعد بالمانع است و تا زمانيها دورهيبرا

  .  ادامه خواهند دادف خوديوظا
 در اولين جلسه، رييس و نايب رييس را از بين اعضاي خود مديره هيأت  ـتبصره

  .كندبراي مدت دو سال انتخاب مي
س يي از آنها ريکي با حضور سه نفر از اعضا که مديره هيأتجلسات  ـ١٤ماده

افته و يت يم، رسمديره هيأتس ييب ري با حضور ناياب وي خواهد بود و در غمديره هيأت
  . موافق حداقل سه نفر از اعضا معتبر خواهد بوديمات متخذه با رأيتصم

 مديره هيأت حداقل هر ماه دو بار به دعوت رييس مديره هيأتجلسات  ـ١٥ماده
  .  اعضا ارسال خواهد شديل جلسه برايک هفته قبل از تشکيل و دستور جلسه يتشک

ت ي که ادامه فعاليگريل ديا هر دلي و ، استعفايدر صورت فوت، بازنشستگ ـ١٦ماده
العاده  به طور فوقي عاديرممکن گردد، مجمع عمومي غمديره هيأت يک از اعضايهر 
  .مانده انتخاب خواهد نمودي مدت باقي را براين ويل و جانشيتشک

 تابع و وابسته بر عهده يها سهام شرکت در مجامع شرکتيندگينما ـ١٧ماده
   . شرکت استمديره هيأت

  :ر استي به شرح زمديره هيأتارات يف و اختيوظا ـ١٨ماده
  . يمات مجمع عمومي مصوبات و تصمياجرا ـ الف
  .يه آنها به مجمع عمومي شرکت و اراياتيد برنامه عمليي و تأيمشه خطيته ـ ب
 ي براي ماليهاد بودجه ساالنه، گزارش عملکرد ساالنه و صورتيي و تأيدگيرس ـ پ

  .يعمومه به مجمع يارا
 ي شرکت براي و استخدامي، معامالتي ماليها نامهنييالت کالن و آيه تشکيته ـ ت

  . يه به مجمع عموميارا
  . الت کالن مصوب مجمعي شرکت در چهارچوب تشکيليالت تفصيه تشکيته ـ ث
ارات ين حدود اختيي مربوط به اداره شرکت و تعي داخليهاب دستورالعمليتصو ـ ج

  .ن و مقررات مربوطيت قواني شرکت با رعايک از واحدهايهر 
نامه معامالت نيي که برابر آييم در مورد قراردادهاي و اتخاذ تصميدگيرس ـ چ

  .  برسدمديره هيأتب يد به تصويشرکت با
 در يغاتي تبليد و فروش اموال منقول و فضاهايم نسبت به خرياتخاذ تصم ـ ح

 يهانامهنييدر چهارچوب آ)  تحت تملکياهمحدوده(ستگاه يناوگان، محدوده و درون ا
ن انعقاد ين و مقررات مربوط و همچنير قوانيت ساي شرکت و با رعاي و معامالتيمال

  . ساتيجار اماکن و تأسي اجاره و استيقراردادها
ژه و استفاده از يم سود ويه و نحوه تقسيا کاهش سرمايش يشنهاد در مورد افزايپ ـ خ
  . يجمع عموم شرکت به ميهااندوخته
الت ي و اخذ تسهيردولتي، مشارکت با بخش غيگذارهيشنهاد سرماي و پيبررس ـ د

  . ي و وام به مجمع عموميبانک
ز يرقابل وصول و نيالوصول و غشنهاد در مورد مطالبات مشکوکي و پيبررس ـ ذ
  . ي شرکت به مجمع عموميهااندوخته
  . يرکت به مجمع عموم شيهاتي خدمات و فعاليهاشنهاد تعرفهيپ ـ ر
ـ ز   .  ن و مقررات مربوطين اساسنامه و قواني اداره شرکت در چهارچوب ايه امور براياداره کل 
 .  ي به مجمع عمومي به داوريشنهاد ارجاع و صلح دعاويپ ـ ژ

ارات خود را يف و اختي از وظايت خود بخشيتواند با مسئولي ممديره هيأت ـ١٩ماده
  . دينماض يرعامل تفويبه مد

 شرکت و گزارش ي ماليهاک نسخه از صورتي موظف است مديره هيأت ـ٢٠ماده
) حسابرس( بازرس ي و اظهارنظر برايدگي را در مهلت مقرر به منظور رسمديره هيأت

  . ديشرکت ارسال نما
 از مديره هيأت شرکت توسط يين مقام اجرايرعامل به عنوان باالتريمد ـ٢١ماده

 شرط وثاقت و امانت است براي ي يا خارج از آن که دارايرهمد هيأتميان اعضاي 
ف و ي وظايشود و داراس مجمع منصوب ميييمدت دو سال انتخاب و با حکم ر

 :ر استيارات زياخت
  . مديره هيأتمات ي مصوبات و تصمياجرا ـ الف
  . مديره هيأته آن به ي شرکت و اراي ماليها ه بودجه ساالنه و صورتيته ـ ب
  . مديره هيأته آن به ي شرکت و اراياتيم برنامه عمليه و تنظيته ـ پ
  .  شرکتي و استخدامي، اداري، مالياداره امور فن ـ ت
  . مديره هيأت شرکت به ي و استخدامي، معامالتي ماليهانامه نييشنهاد آيپ ـ ث
  . مديره هيأت شرکت به يليالت تفصيشنهاد تشکيپ ـ ج
 دفاع از حقوق شرکت و ي برايي و قضاي، ثبتيادار شرکت در مراجع يندگينما ـ چ

 . ريغل بهي با حق توکي و حقوقيفري و طرح آن اعم از کيب دعاويتعق
 به حساب شرکت يا خارجي ي داخليها  در بانکيا ارزي ياليافتتاح حساب ر ـ ح
 . مديره هيأتب ين و مقررات مربوط پس از تصويطبق قوان
 شرکت و در ينامه استخدام نييکنان بر اساس آاستخدام و عزل و نصب کار ـ خ

 . ت بودجه مربوطي مصوب و با رعايها استيچهارچوب اهداف و س
 انجام شده ياتي و عملي، مالي از وضع جاريا  دورهيها ن گزارشيه و تدويته ـ د

 . ي و مجمع عموممديره هيأته به ي ارايشرکت برا
ارات خود را يف و اختي از وظاي بخشت خوديتواند با مسئول يرعامل ميمد  ـتبصره

  . ديض نماي شرط امانت و وثاقت باشند، تفويک از کارکنان شرکت که دارايبه هر 
 يد به امضاي، قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت بايه اسناد، اوراق ماليکل ـ٢٢ماده

به انتخاب  (مديره هيأت ي از اعضايکي و مديره هيأتس ييا ريرعامل و يمشترک مد
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 حق ي که از طرف ويا کسانيرعامل ي مدي به امضايبرسد و مکاتبات ادار) مديره هيأت
  .رسد يامضا دارند م
 مشترک مقامات مذکور در ي شرکت با امضا ي بانکيها برداشت از حساب  ـتبصره

  . حساب مجاز خواهد بود ين ماده و ذيا
 ي مجمع عمومبيخواهد بود که با تصو) حسابرس( بازرس يشرکت دارا ـ٢٣ماده

امده، به يد انتخاب به عمل ني که تجديک سال انتخاب خواهد شد و تا زماني مدت يبرا
  . ف خود ادامه خواهد داديانجام وظا
  :ر استيبه شرح ز) حسابرس(ف بازرس يوظا ـ٢٤ماده
  و حساب سود و ي ماليها گزارش ساالنه عملکرد، ترازنامه، صورتيبررس ـ الف

 شرکت مطابق با ي ماليها ه گزارش درخصوص صورتي شرکت و اراييان و صورت دارايز
  . ي حسابرسياستانداردها

م به ي تقدي ساالنه شرکت برايات و امور مالي عمليق و گزارش چگونگيه و تطبيته ـ ب
  . ي در موعد مقرر قانونيمجمع عموم

  ن و مقررات مربوط ي طبق قوانيف قانونير وظايانجام سا ـ پ
ف و بدون مداخله در امور يحق دارد در حدود وظا) حسابرس(س بازر  ـتبصره

ران ير مديا سايرعامل ي را که الزم بداند از مدي شرکت هرگونه اطالعاتيي و اجرايجار
نکه با انجام ي شرکت را مالحظه کند بدون ايهاشرکت بخواهد و دفاتر و اسناد و پرونده

  .ف خود موجب بروز وقفه در امور شرکت گردديوظا
  ر مقررات يسا ـ فصل چهارم

ان اسفند ماه ين ماه هر سال شروع و در پاي شرکت از اول فرورديسال مال ـ٢٥ماده
  . شود يس آن شروع ميخ تأسي شرکت از تارين سال مالياول. رديپذ يهمان سال خاتمه م

ان خرداد ماه ي را حداکثر تا پاي ماليها  مکلف است صورتمديره هيأت ـ٢٦ماده
  . قرار دهد) حسابرس(ار بازرس يدر اخته و يته

د يي به تأ١٧/١٢/١٣٩٩ مورخ ٢٣٨٧٩/١٠٢/٩٩ن اساسنامه به موجب نامه شماره يا
  .ده استي نگهبان رسيشورا

  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 
  

  ١٩/١٢/١٣٩٩                                                      ـ ه٥٨١٧٨ت/١٥٠٩١٤رهشما
  ) د(بند ) ٣(و ) ٢ (ي جزءهايينامه اجرانييآ) ٢(ماده ) ١(تبصره اصالح 

   کل کشور١٣٩٩ماده واحده قانون بودجه سال ) ١٢(تبصره 
  يوزارت راه و شهرسازيي ـ  و دارايوزارت امور اقتصاد

  يقات و فناوريوزارت علوم، تحق ـ وزارت کشور ـ وزارت آموزش و پرورش
  رو يوزارت ني ـ وزارت جهادکشاورز ـ  مسلحيروهاي نيبانيوزارت دفاع و پشت

  سازمان برنامه و بودجه کشور  ـ  اطالعاتيوزارت ارتباطات و فناور
 مورخ ٠٢/١٠٠/١٠٢٥٣٣شنهاد شماره ي به پ١٧/١٢/١٣٩٩وزيران در جلسه هيأت 

 ي و هشتم قانون اساسيکصد و سي و به استناد اصل ي وزارت راه و شهرساز٧/٨/١٣٩٩
 :ران تصويب کردي اي اسالميجمهور

ماده ) ١٢(تبصره ) د(بند ) ٣(و ) ٢ (ي جزءهايينامه اجرانييآ) ٢(ماده ) ١(در تبصره 
ـ ٥٧٦٧٤ت/٢٩٢٤٥نامه شماره بي کل کشور موضوع تصو١٣٩٩واحده قانون بودجه سال  ه

عبارت "  استان،يزير ت و برنامهيريس سازمان مديير"، بعد از عبارت ٢٤/٣/١٣٩٩مورخ 
 . شوديحذف م)" کينصف به عالوه "(اضافه و عبارت "  استانيرکل راه و شهرسازيمد"

  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 
  

  ١٨/١٢/١٣٩٩                                                      ـ ه٥٧٦٣٦ت/١٤٩٩٥٥رهشما
نحوه عملکرد ارات و يف و اختيل، حدود وظاي تشکينامه چگونگنييآاصالح 

   مربوطيها و کانوني صنفيهاانجمن
  ي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمـ ي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع

 وزارت کشور 
   ٢/٢/١٣٩٩ مورخ ١١٩٠٢ به پيشنهاد شماره ١٣/١٢/١٣٩٩وزيران در جلسه هيأت 

   يون اساس و هشتم قانيکصد و سيوزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و به استناد اصل 
 :ب کرديران تصوي اي اسالميجمهور
 يهاارات و نحوه عملکرد انجمنيف و اختيل، حدود وظاي تشکينامه چگونگنييآ

ك مورخ ٣٧٢٩٢ت/١٧٦٤٧٧نامه شماره بي مربوط موضوع تصويها و کانونيصنف
  :شودي به شرح زير اصالح م٨/٨/١٣٨٩

  : شودير اصالح ميبه شرح ز) ٢(ماده ) ١(تبصره ـ ١
چنانچه در سطح يك استان به لحاظ عدم كسب نصاب يادشده، در يك  ـ١تبصره

 و كارفرمايي قابل تشكيل نباشد، جهت يحرفه يا صنعت خاص، انجمن صنفي کارگر
توان انجمن صنفي حرفه يا صنعت خاص را با توجه به تقاضاي فراگير نمودن آن، مي

هاي مورد نظر، با نظر ورد تقاضا در استانا صنعت ميکارگران و کارفرمايان شاغل در حرفه 
 يهات استانيي فراتر از استان با اولويوزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در حوزه جغرافيا

 ٢٢/٨/١٣٩٨هـ مورخ ٥٦٩١٤ت/١٠٥٥٦٩نامه شماره بيتصو. همجوار تشكيل داد
  .باشدين تبصره نميمشمول حکم ا

  :شودياضافه م) ٣(ده به ما) ٤(ر به عنوان تبصره يمتن زـ ٢
ا صنعت خاص يک حرفه ي در سطح يل کانون استانيدرصورت تشک ـ٤تبصره

 يشنهاد کانون عاليا صنعت خاص با پي همان حرفه يکم در ده استان، کانون سراسردست
 يهات کانونيد، عضوير اساسنامه و انطباق ساختار خود با کانون جدييان ضمن تغيکارفرما
 عضو از استان مربوط ي صنفيها انجمنينعت خاص موجود را به جاا صي حرفه ياستان
ر ييا صنعت خاص سراسر کشور تغي حرفه ي استانيها کانونيرد و به کانون هماهنگيبپذ
توانند يا صنعت خاص مي حرفه ي استانيها، کانونيا درصورت عدم وجود کانون سراسريابد ي

 عضو کانون يهاانجمن. کور اقدام کنند مذيس کانون هماهنگيدر ابتدا نسبت به تأس
  . باشنديتوانند عضو کانون سراسريها، نماستان

  :شودير اصالح ميبه شرح ز) ٥(ماده ) ٢(تبصره ـ ٣
 کانون استان که يندگان عضو مجمع عمومياز از نمايحداقل تعداد مورد ن ـ٢تبصره

ان استان، به يکارفرماره کانون يئت مديت در هي عضويدر بخش صنعت شاغل هستند، برا
 حرفه و يها و تعداد تشکليان، با در نظر داشتن فراواني کارفرمايشنهاد کانون عاليپ

ن نسبت در کانون يا. شوديصنعت در سطح منطقه، در اساسنامه کانون استان درج م
 از )که از چهار نفر کمتر نخواهد بود( خواهد بود که حداقل دو پنجم يا استان به گونهيکارگر
  .ره از بخش صنعت، انتخاب شونديئت مدي هي اصلياعضا

ک تبصره به عنوان ير اصالح و يآن به شرح ز) ٢(و ) ١ (يهاو تبصره) ٦(ماده ـ ٤
  :شودي ميتلق) ٤( به عنوان تبصره يقبل) ٣(به ماده مذکور اضافه و تبصره ) ٣(تبصره 

كانون (رمايي كشور هاي صنفي کارگري و كارفهاي عالي انجمنكانون  ـ٦ماده
هاي  انجمنيهاي استانک كانونيتوسط نصف به عالوه ) عالي کارگران و كارفرمايان كشور

  .شودس مييربط تأسي ذيصنفي کارگري و كارفرمايي طبق اساسنامه کانون عال
 يت آنها فرا استاني که حوزه فعاليي و کارفرماي کارگري صنفيهاانجمن ـ١تبصره

  .نديان درآي کارگران و کارفرمايت کانون عاليسب مورد به عضوتوانند حياست، م
س ي استان تأسيي و کارفرمايک استان کانون کارگري که در يتا زمان ـ٢تبصره

توانند ي همان استان حسب مورد ميي و کارفرماي کارگري صنفيهانشده باشد انجمن
ک يد هر سه انجمن ندگان خود را به تعدايربط، نماي ذيت در کانون عاليضمن عضو

  .ندي نمايان کشور معرفي کارگران و کارفرماي کانون عالينده انتخاب و به مجمع عمومينما
 اعتبار است، عالوه يس شده و داراي استان تأسي که کانون کارگريدر موارد ـ٣تبصره

 حق ي کارگران کشور داراي کانون عاليره آن که در مجامع عموميئت مدي هي اصليبر اعضا
توانند مطابق اساسنامه يز مي ني عضو کانون استاني کارگري صنفيها هستند، انجمنيرأ

باشند ي مي حق راًينده که دارايک نمايندگان خود را به تعداد هر سه انجمن ي، نمايکانون عال
  .ندي نماي کارگران کشور معرفي کانون عاليانتخاب و به مجمع عموم

به ) ٣(ک تبصره به عنوان تبصره ير اصالح و ي زبه شرح) ١٤(ماده ) ١ (تبصره ـ ٥
  :شودي ميتلق) ٤( به عنوان تبصره يقبل) ٣(ماده مذکور اضافه و شماره تبصره 

 يک استان و عالي فراتر از يهاي کارگرنظارت بر انتخابات تشكل ـ١تبصره
 در نامه، بر عهده وزارت تعاون، كار و رفاه  اجتماعي خواهد بود وموضوع اين آيين
 كه حوزه فعاليت آنها در محدوده يك استان باشد؛ با يهاي کارگرخصوص تشكل

 يهانظارت بر انتخابات تشکل. واحد تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان مربوط است
نامه، به طور مشترک نيين آي موضوع ايک استان و عالي، فراتر از ي استانييکارفرما

ان خواهد بود و در ي کارفرماياجتماعي و کانون عالبرعهده وزارت تعاون، كار و رفاه 
 و کانون يز بر عهده واحد تعاون، كار و رفاه اجتماعي و کانون عاليسطح استان ن

  .ان همان استان استيکارفرما
ت آنها به شرح ينامه براساس حوزه فعالنيين آي موضوع ايهاثبت تشکل ـ٣تبصره

وزارت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و ن ماده حسب مورد بر عهده يا) ١(تبصره 
  .ربط استي تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان ذيواحدها

  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 
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