
    

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

WWW.RRK.IR

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

۵۰۰تومان تک شماره

 دستورالعمل ٤ابطال بند :  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع١٤١١رأي شماره
  ١   جمهوري اسالمي ايرانبانك مركزي  ۲۰/۶/۱۳۹۷  ١٣٩٤بانك مركزي درخصوص اعمال شرايط بومي بودن در آزمون استخدامي سال 

نامه انضباطي  ابطال آيين:  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع١٤١٤رأي شماره
  » تاكسيدار، تاكسيران، سرويس مدارس، شركتهاي حمل و نقل درون شهري«

  مصوب شوراي اسالمي شهر كاشان
  ۳  شوراي اسالمي شهر كاشان  ۲۰/۶/۱۳۹۷

ها  نامه درخصوص نرخ تسعير ارز براي محاسبه قيمت خوراك پااليشگاه تصويب
  ۲۲/۷/۱۳۹۷  ها هاي تحويلي از پااليشگاه و فرآورده) نفت خام و ميعانات گازي(

ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي رت وزا   نفت 
  وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح 

ـ وزارت صنعت،  وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي 
ـ سازمان برنامه و بودجه کشور    معدن و تجارت 

  بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران

۴  

  ١١/٧/١٣٩٧ نامه درخصوص واردات تجهيزات و ملزومات پزشكي تصويب
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي 

  وزارت صنعت، معدن و تجارت 
  سازمان برنامه و بودجه کشور

٥  

  هاي كاركنان و مديران  نامه درخصوص ثبت اطالعات پرداخت تصويب
  ٥  سازمان اداري و استخدامي کشور  ۲۵/۷/۱۳۹۷   در سامانه ثبت حقوق و مزايا

  ٥  وزارت تعاون ، کار ورفاه اجتماعي  ٢٦/٤/١٣٩٧   امور پيمانكارينامه ايمني دستورالعمل اجرايي آيين

  
  
  
  

  ٤/٧/١٣٩٧                                                                             ٩٦/٨٥٥شماره
  بسمه تعالي

  اكبرپورجناب آقاي 
  ايران مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالميمديره و  رئيس هيأت

  :با سالم
مـورخ   ١٤١١ عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه        يك نسخه از رأي هيأت    

  :  با موضوع٢٠/٦/١٣٩۷
 دستورالعمل بانك مركزي درخـصوص اعمـال شـرايط بـومي بـودن در      ٤ابطال بند   «

  .گردد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي» .١٣٩٤آزمون استخدامي سال 
  عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين هيأتمديركل 

  
  ٩٦/٨٥٥: پرونده شماره      ١٤١١: دادنامه شماره      ٢٠/٦/١٣٩٧: دادنامه تاريخ
  يادار عدالت وانيد هيأت عمومي :يدگيرس مرجع
  يرنجبرشولم رضا يآقا :يشاك

 خصوص در يمرکز بانک دستورالعمل ٤ بند ابطال :خواسته و تيشکا موضوع
  ١٣٩٤ سال ياستخدام آزمون در بودن يبوم شرط اعمال

 يمرکز بانک دستورالعمل ٤ بند ابطال يدادخواست موجب به يشاک: کار گردش
 و شده خواستار را ١٣٩٤ سال ياستخدام آزمون در بودن يبوم شرط اعمال خصوص در
  :که است کرده اعالم خواسته نييتب جهت در

 بنده نکهيا به توجه با يرنجبرشولم رضا نجانبيا رساند  مي ضاراستح به احتراماً«
 از يکي در خدمت يآرزو شهيهم و باشم  مييحسابدار يليتحص رشته التحصيل فارغ

 خيتار در منظور نيبد ام، داشته را ياقتصاد و يمال نهيزم در کشور يياجرا يدستگاهها
 آزمون در خود نهيريد يرزوآ تحقق جهت در کوشش و تالش مدتها از پس ٢٧/٣/١٣٩٤

 کد با يتخصص مشاغل يشغل فيرد در رانيا ياسالم يجمهور يمرکز بانک ياستخدام
 آزمون در يقبول نمره يحسابدار يکارشناس رشته کد در و نموده شرکت ٩١١٦٧ يداوطلب
 مالک) يتخصص مشاغل (يشغل فيرد آن در نکهيا ليدل به يول نمودم کسب را مربوطه
 منع يتخصص مصاحبه در شرکت از مرحله همان در بنده بوده، داوطلب دنبو يبوم جذب
 ليدل به اما دادم ارائه آزمون از قبل سال چند در خود سکونت يبرا را يمدارک چند هر. شدم
 در شرکت از رانيا ياسالم يجمهور يمرکز بانک توسط ودنب يبوم طيشرا احراز عدم

 که دستگاهها از يبرخ نکهيا به توجه با حال .شدم محروم استخدام نديفرآ يبعد مراحل
 يتخصص ياستان واحد فاقد شهرستانها و استانها ريسا در تهران جز به و بوده يمل صورت به

 ۱۳۹۷ آبان ماه شنبه پنجم
 

 ۲۱۴۴۵ شماره چهارمسال هفتاد و 

)۱۰۹۷( 
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 لذا باشد، مي کشور کل به مربوطه يتهايفعال و فيوظا نهيزم در آنها ماتيتصم و باشند مي
 گردد مطرح ييدستگاهها نيچن در استخدام داوطلبان يبرا يبوم يانسان يروين جذب دينبا
 سکونت تهران شهر از خارج که شود مي ياشخاص ريسا شدن محروم باعث موضوع نيا رايز

 جوانان يجملگ يبرا يمل يدستگاهها در ديبا که را نظر مورد شغل به يدسترس حق و دارند
 رانيا يماسال يجمهور يمرکز بانک که آنجا از. دهند يم دست از باشد کساني نيسرزم نيا
 نيا متخذه ماتيتصم و است برخوردار بودن يمل وصف از که بوده ييسازمانها جمله از

 مثل مجموعه ريز يواحدها از يبرخ جز به ـ دارد تيفعال تهران در تخصصاً که سازمان
 کل به مربوطه ـ باشد نمي يمرکز بانک يتخصص مشاغل جزء که ... و اسکناس نشر کارخانه
 يبوم طيشرا گرفتن نظر در بدون ديبا زين يدستگاه نيچن در استخدام لذا باشد، مي کشور
 مشاغل يتصد يبرا مذکور آزمون در رانيا ياسالم يجمهور يمرکز بانک. باشد افراد بودن
 تهران شهر در صرفاً يبوم يروين جذب به اقدام باشند مي مستقر تهران در که يتخصص
 يواحدها فاقد که يمل دستگاه کي که است تعدال از دور به موضوع نيا و است کرده
 استفاده تهران شهرستانهاي  يبوم از صرفاً يتخصص مشاغل يتصد يبرا باشد مي ياستان
 شهر يبوم نکهيا علت بهاند  نموده کسب را يعلم نصاب حد که يکنندگان شرکت و کند
 نيا ايآ المث عنوان به. باشند محروم يمل دستگاه کي در خدمت حق از ستندين تهران
 سکونت محل نکهيا ليدل به صرفاً حقوق رشته آموخته دانش کي که ستين عدالت از دور به
 تهران در آن مقر که يادار عدالت وانيد در قضاوت امکان از ستين تهران شهرستان در يو

 که بوم و مرز نيا يفعل سران و کشور يعلما و ريمشاه از ياريبس بسا چه شود، محروم است
 لذا. اند بوده تهران جز به کشور مختلف نقاط ساکناناند  داشته کشور شرفتيپ در ياديز ريتاث

 دارد حق کس هر «داشته انيب که رانيا ياسالم يجمهور ياساس قانون ٢٨ اصل به مستنداً
 را ستين گرانيد حقوق و يعموم مصالح و اسالم مخالف و است ليما بدان که را يشغل
 امکان افراد همه يبرا گوناگون مشاغل به جامعه ازين تيرعا با تاس موظف دولت ند،يبرگز

 مراتب به توجه با هيحال »دينما جاديا مشاغل احرازي برا را يمساو طيشرا و کار به اشتغال
 الزام آن تبع به و ٢٧/٣/١٣٩٤ خيتار در رانيا يمرکز بانک آزمون دستورالعمل ابطال فوق
 افراد تيمحروم ليدل به نجانبيا از مصاحبه اخذ به رانيا ياسالم يجمهور يمرکز بانک
 يمرکز بانک يتخصص مشاغل در استخدام از تهران جز به استانها ريسا کرده ليتحص
 مشاغل به يرانيا اشخاص همه يدسترس در عدالت تحقق عدم و يمل دستگاه کي عنوان به

 احراز يورود نآزمو در که يافراد خصوصاً است، يرانيا هر حق که خود عالقه مورد
 قانون ٢٨ اصل با رتيمغا ليدل بهاند  نموده کسب را يقبول نمره و دهيگرد يعلم تيصالح
  ».استدعاست مورد ياساس

 ١٢/٧/١٣٩٦  ـ١٣٦٨هاي  شماره به بيترت به ييها حهيال موجب به يشاک نيهمچن
 انويد يتخصص يأتهايه و هيأت عمومي کل اداره دفتر ثبت ١٠/٦/١٣٩٧ـ ٩٦/٨٥٥/١ و

  :که است کرده اعالم شده يادار عدالت
 برگ در بنده رسانم يم استحضار به يرنجبرشولم رضا نجانبيا احتراماً ـ الف«

 بانک ياستخدام آزمون دستورالعمل ابطال را خود تيشکا موضوع خود دادخواست
 است يحال در نيا. ام نموده عنوان ٢٧/٣/١٣٩٤ خيتار در رانيا ياسالم يجمهور يمرکز
 طرح از ريحق مقصود و باشد نمي نجانبيا خواسته مورد مذکور دستورالعمل کل ابطال هک

 مذکور آزمون به مربوط نکات ريسا قسمت از ٤ بند ابطال ق،يدق صورت به تيشکا
 عدالت و ياساس قانون ٢٨ اصل با بودن مخالف ليدل به آنهاي  تبصره و موارد همراه به

 تبع به و يمل مشاغل درها  رشته کد از يبرخ يبرا ييگرا يبوم لحاظ و شغل به يدسترس
 طيشرا احراز عدم ليدل به رايز. باشد مي استخدام جهت بنده از مصاحبه اخذ به الزام آن
 گردد مي ارسال وستيپ به شده درخشان صورت به که ـ مذکور بند در مندرج بودن يبوم
 نسبت خواهشمندم أتيه از لذا ،ام شده محروم استخدام مراحل ادامه در شرکت از بندهـ 
  .ديينما مبذول را الزم دستورات نجانبيا دادخواست الذکر در فوق موارد اعمال به

 يمرکز بانک تيطرف به يرنجبرشولم رضا نجانبيا يدعوا موضوع احتراماً ـ ب
 روزنامه در مندرج ١٥/١٢/١٣٩٦  ـ١٢٦٥ دادنامه به توجه با رانيا ياسالم يجمهور
 يفناور و يعلم معاونت در استخدام انيمتقاض تيشکا موضوع ٢٧/٢/١٣٩٧ مورخ يرسم
 ابطال خصوص در کشور فناوران و پژوهشگران از تيحما صندوق و يجمهور استير

 آن توسط يبررس از پس تينها در که استخدام يآگه در بودن تهران شهر يبوم شرط
 بند و يکشور خدمات تيريمد قانون ٤١ ماده با ريمغا و زيآم ضيتبع مذکور مقرره أتيه
 نجانبيا تيشکا که رسانم يم استحضار به ديگرد ابطال و يتلق ياساس قانون ٣ اصل از ٩
 خدمات تيريمد قانون ٤١ ماده نکهيا به نظر و باشد مي صدراالشاره تيشکا مشابه زين

 داوطلب که يافراد ياستخدام تيصالح نييتع و خدمت به ورود «داشته انيب يکشور
 مصوب، التيتشک صادره، يمجوزها اساس بر باشند مي يياجرا يدستگاهها در تخداماس
 ياساس قانون ٣ اصل از ٩ بند و »شود مي انجام فرصتها يبرابر و يستگيشا مراتب تيرعا
 تمام در همه يبرا عادالنه امکانات جاديا و ناروا ضاتيتبع رفع «به موظف را دولت که
 بانک توسط بودن تهران يبوم شرط اعمال است، ودهنم ،يمعنو و يمادهاي  نهيزم

 نکات ريسا قسمت ٤ بند در يمل دستگاه هي عنوان به رانيا ياسالم يجمهور يمرکز

 يجمهور ياساس قانون ٣ اصل ٩ بند در مصرح ناروا ضيتبع مثال به استخدام يآگه
 خدمات تيريمد قانون ٤١ ماده در مصرح يفرصتها يبرابر اصل ريمغا و رانيا ياسالم
 بودن تهران يبوم به مربوط بند ابطال بر يمبن ستهيشا يرأ صدور لذا. باشد مي يکشور
 يمرکز بانک ٢٧/٣/١٣٩٤ مورخ استخدام يآگه يتخصص مشاغل در کننده شرکت افراد

 ريسا در شده اشاره موارد بر عالوه فوق موارد با رتيمغا علت به رانيا ياسالم يجمهور
  ».تاستدعاس مورد حيلوا

  :است ريز قرار به اعتراض مورد مقرره متن
  )رانيا ياسالم يجمهور يمرکز بانک ياستخدام آزمون به مربوط نکات و طيشرا(
  ........ـ١«
  .............ـ٢
 يداوطلب است، دهيگرد لحاظ استان يبوم شرط آن در که يشغل يفهايرد درـ ٤

  .باشند ريز يهايژگيو از يکي يدارا حداقل که گردد مي يتلق يبوم
ـ الف   .باشد يکي استخدام يبرا تقاضا مورد ييايجغراف محل با داوطلب تولد محل استان 
  .باشد استخدام يتقاضا مورد استان ساکن تاکنون گذشته سال پنج از حداقل ـ ب

 در تقاضا مورد استان در سکونت بر يمبن بانک نظر مورد مستندات ارائه: ١تبصره
 در و بوده يالزام استخدام يبعد مراحل به يابيراه جهت يکتب آزمون در يقبول صورت
 ريسا يط يبرا نيگزيجا نفرات از و يمنتف استخدام موضوع مستندات، ارائه عدم صورت
  .آمد خواهد عمل به دعوت ياستخدام مراحل

  ».باشد مي نام ثبت زمان در يکشور ماتيتقس بودن، يبوم نييتع يبرا استان يمبنا: ٢تبصره
 ياسالم يجمهور يمرکز بانک يحقوق يدعاو اداره مذکور، تيشکا به اسخپ در

  :که است داده حيتوض ٣٠/٨/١٣٩٦ ـ٩٦/١٥٥/٢٧٣٩١١/٩٦ شماره حهيال موجب به رانيا
  يادار عدالت وانيد هيأت عمومي«

  :رساند مي استحضار به را ليذ مراتب
 منتشره يستخداماهاي  يآگه در بانک، نيا يانسان منابع اداره اعالم حسبـ ١
 يريکث تعداد انتقال به منجر امر نيا و نشده درج يشرط نيچن يمرکز بانک قبل سنوات

 يبوم يروهاين از استفاده عدم. بود دهيگرد تهران به کشور سراسر از اشتغال انيمتقاض از
 از يسازمان منازل از استفاده يتقاضاها شيافزا يکي: داشت يپ در را يتبع مشکل دو
 از يمرکز بانک پرسنل انتقال يتقاضاها شيافزا يگريد و داالستخداميجد سنلپر يسو

 بانک نکهيا به توجه با البته آنها، يرسم استخدام حکم صدور از پس شهرستانها به تهران
 يسازمان منازل تعداد تيکفا عدم لحاظ با نيهمچن و ندارد شهرستانها دراي  شعبه يمرکز
 و نبوده فراهم عمالً مزبور يتقاضاها اجابت واصله، ياضاهاتق يباال حجم برابر در بانک
 عمدتاً که (مزبور يتقاضاها به ييپاسخگو جهت بانک مقامات يانرژ و وقت صرف سبب
 است ذکر انيشا. ديگرد  مي،)بوده مراجع گريد و مجلس ندگانينما مکاتبات مهيضم

 در يمشکل نيچن ودوج به توجه با و نبوده يمرکز بانک به منحصر موصوف مشکالت
 هرگونه توسعه پنجم برنامه قانون ٦٥ ماده »الف «بند طبق کشور، يادار يدستگاهها هيکل

  .ديگرد اعالم ممنوع خاص موارد در جز کالنشهرها به انتقال
 مقررات بيتصو کشور، يبانک و يپول قانون ١٨ ماده »الف «شق ١ بند مطابقـ ٢
 اراتياخت زين مذکور يشورا و است اعتبار و پول يشورا عهده به يمرکز بانک ياستخدام
 مورخ صورتجلسه نيزدهميس و کصدي و کهزاري مصوبه يط را بند نيا در مندرج
 استناد به زين بانک عامل أتيه. است نموده ضيتفو بانک نيا عامل أتيه به ٢١/٢/١٣٨٩
 اعتراض مورد ماستخدا يآگه ،١ بند در مندرج مشکالت از اجتناب منظور به و ارياخت نيا
  .است نموده بيتصو ٢٠/١١/١٣٩٣ مورخ جلسه يط را

 و است ليما بدان که را يشغل دارد حق هرکس «ياساس قانون ٢٨ اصل مطابقـ ٣
 تيرعا با است موظف دولت. نديبرگز ستين گرانيد حقوق و يعموم مصالح و اسالم مخالف

 يبرا را يمساو طيشرا و کار به تغالاش امکان افراد همه يبرا گوناگون، مشاغل به جامعه ازين
 ليتشک بخش دو از اصل نيا دييفرما  ميمالحظه که گونه همان. »دينما جاديا مشاغل احراز
 اجبار حق دولت آن مطابق و است دولت يمنف تعهدات بردارنده در که اصل صدر: است شده
 دولت آن مطابق که اصل ليذ و ندارد را اشخاص توسط شغل نوع انتخاب امر در دخالت و

 و نموده فراهم را کار به اشتغال امکان افراد همه يبرا جامعه، ازين تيرعا با دهيگرد مکلف
 قانون در مندرج اصول ريسا همانند. آورد وجود به شغل احراز منظور به را يمساو طيشرا
 نيا در افراد تمتع تياهل نشانگر شغل، انتخاب يبرا اصل نيا در نظر مورد حق ،ياساس

 دارد يخاص طيشرا از يبرخوردار به ازين حق، نيا يفاياست است يهيبد و باشد مي خصوص
 انتخاب حق از مندي بهره مرحله در گريد عبارت به. شود مي فيتعر شغل هر با متناسب که

 کنيل باشند مند مي بهره حق نيا از يمساو نسبت به و بوده برابر گريکدي با همگان شغل،
 در افراد تفاوت باعث که دارد وجود يگريد طيشرا معموالً حق، نيا شدن يياجرا مرحله در
  .گردد مي مربوطه حق درآوردن اجرا به و نظر مورد شغل آوردن دست به

 جاديا يمعنا به الزاماً شغل، آوردن دست به يبرا يمساو طيشرا جاديا است يهيبد
 و شغل نوع جامعه، مصلحت و ازين به توجه با شغل هر احراز طيشرا و ستين مشابه طيشرا

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


 ٣صفحه     WWW.RRK.IR                         ۵/۸/۱۳۹۷       روزنامه رسمي                 WWW.DASTOUR.IR                      ۲۱۴۴۵شماره 

 چند هر گريد انيب به. کند مي دايپ تفاوت افراد، طيشرا زين و مربوطه يادار دستگاه تيماه
 فيتکلي معنا به امر نيا يول دينما فراهم اشتغال طيشرا افراد يبرا است مکلف دولت
 و ستين آنها تخصص با مرتبط خاص يدولت سازمان اي نهاد کي در افراد اشتغال به دولت
 ٢٨ اصل با يرتيمغا بانک نيا استخدام يآگه در »بودن يبوم «شرط درج اساس نيا بر

  ».ندارد ياساس قانون
 نيمعاون و سيرئ حضور با ٢٠/٦/١٣٩٧ خيتار در يادار عدالت وانيد هيأت عمومي

 از پس و شد ليتشک وانيد شعب دادرسان و مستشاران و رؤسا و يادار عدالت وانيد
  .است کرده مبادرت يرأ صدور به ريز شرح به آراء تياکثر با يسبرر و بحث

  
  هيأت عمومي يرأ

 و ناروا ضاتيتبع رفع ران،يا ياسالم يجمهور ياساس قانون ٣ اصل ٩ بند موجب به
 است يفيوظا جمله از و يمعنو و يمادهاي  نهيزم تمام در همه يبرا عادالنه امکانات جاديا
 قانون ٤١ ماده مطابق و برد کار به را خود امکانات همه ديبا آن تحقق يبرا دولت که
 ياستخدام تيصالح نييتع و خدمت به ورود «که است شده مقرر يکشور خدمات تيريمد
 صادره، يمجوزها اساس بر باشند، مي يياجرا يدستگاهها در استخدام داوطلب که يافراد
 نکهيا به نظر» .شود مي جامان فرصتها يبرابر و يستگيشا مراتب تيرعا و مصوب التيتشک
 يمرکز بانک ياستخدام آزمون به مربوط نکات و طيشرا «از »نکات ريسا «بخش ٤ بند

 از يتعداد يبرا يبوم داوطلبان طيشرا دييتا و نييتع متضمن »رانيا ياسالم يجمهور
 اصل ريمغا و ناروا ضيتبع باشد، مي است، شده لحاظ آنها يبرا بودن يبوم شرط که مشاغل
 ارياخت حدود از خارج و يکشور خدمات تيريمد قانون ٤١ ماده در مصرح فرصتها يبرابر
 نييآ و التيتشک قانون ٨٨ ماده و ١٢ ماده ١ بند استناد به و شد صيتشخ بيتصو مرجع
  . شود مي ابطال ١٣٩٢ سال مصوب يادار عدالت وانيد يدادرس

  يبهرام اظممحمدک ـ يادار عدالت وانيد هيأت عمومي سيرئ       
  
  ٤/٧/١٣٩٧                                                                               ٩٦/٨٢٩شماره

  بسمه تعالي
  اكبرپورجناب آقاي 
  ايران مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالميمديره و  رئيس هيأت
  :با سالم

مـورخ   ١٤١٤ اري به شـماره دادنامـه     عمومي ديوان عدالت اد     يك نسخه از رأي هيأت    
  .گردد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي ٢٠/٦/١٣٩٧

  عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين مديركل هيأت
  

  ٩٦/٨٢٩: پرونده شماره         ١٤١٤: دادنامه شماره    ٢٠/٦/١٣٩٧: دادنامه تاريخ
  يادار عدالت وانيد هيأت عمومي :يدگيرس مرجع
  رکاشانيس فجر شرکت :يشاك

 ران،يتاکس دار،يتاکس «يانضباط نامه آيين ابطال :خواسته و تيشکا موضوع
 جلسه نيپانزدهم مصوب »يشهر درون نقل و حمل يشرکتها مدارس، سيسرو
 شده ابالغ ،٢٠/١/١٣٩٦ خيتار به کاشان شهر ياسالم يشورا يحقوق نظارت ونيسيکم
  ٢٣/٢/١٣٩٦ ـک/١٥٨٧/٧ شماره به

 دار،يتاکس «يانضباط نامه آيين ابطال يدادخواست موجب به يشاک :کار گردش
 نيپانزدهم مصوب »يشهر درون نقل و حمل يشرکتها مدارس، سيسرو ران،يتاکس
 ابالغ ،٢٠/١/١٣٩٦ خيتار به کاشان شهر ياسالم يشورا يحقوق نظارت ونيسيکم جلسه
 خواسته نييتب جهت در و شده خواستار را ٢٣/٢/١٣٩٦ ـک/١٥٨٧/٧ شماره به شده
  :که است کرده اعالم

 حدود از خارج کاشان شهر ياسالم يشورا رساند  مي استحضار به احتراماً سالم، با«
 دارانيتاکس و رانانيتاکس شرکتها، يبرا يانضباط نامه آيين بيتصو به اقدام اراتياخت

 يياجرا نامه آيين بيتصو با رانيوز أتيه: يدنما مي عيتسد ارائه ليذ در مختصراً که نموده
 يرانيتاکس به مربوط امور تمرکز به راجع قانون واحده ماده به تبصره کي الحاق قانون
 عهده به را يرانيتاکس به مربوط ورام  هيکل ١٢/٨/١٣٧٤ هياصالح و ٢٨/٣/١٣٥٩ مصوب
 ريمغا يدستورالعملها وها  نامه آيين ضوابط هيکل آن ١٨ ماده يط و نموده واگذار هايشهردار

 از نظر صرفها  نامه آيين بيتصو لذا است، نموده يملغ بيتصو خيتار از نامه آيين مفاد با
 رانيوز أتيه نامه آيين با ٢٠/١/١٣٩٦ مورخ يانضباط نامه آيين مفاد اکثر حيصر رتيمغا
 أتيه تيصالح حدود در خصوص نيا در نامه آيين بيتصو کشور، نيقوان گريد يحت
 و االشاره فوق نامه آيين ٥ ماده ٥ تبصره مطابق شهر ياسالم يشورا و بوده رانيوز

 فهيوظ صرفاً شوراها انتخابات و فيوظا الت،يتشک قانون ٢٧ و ٢٦ يبندها نيهمچن
 يشورا مصوبه نيا و گريد موضوع نه و دارد هيکرا و پروانه صدور و خدمات نهيهز بيتصو
 نظر و مراتب به توجه با لذا. باشد مي گريد يقانون يمباد با يکار يمواز ينوع شهر ياسالم

 هم نفع،يذ افراد به يرسان اطالع و ابالغ بدون کاشان شهر ياسالم يشورا مصوبه نکهيا به
 قانون به مستنداً لذا گرفته قرار يغيررسم صورت به هم نيا شرکت نيا ارياخت در اکنون

 و نقض يتقاضا اعتراض ضمن شهر انتخابات و فيوظا الت،يتشک قانون ٨٠ ماده و وانيد
 جهت به مستشاران و شعبه استير ضمناً. استدعاست مورد ٢٠/١/١٣٩٦ مصوبه ابطال

 يرانيتاکس سازمان و شده يياجرا کاشان در تيشکا موضوع نامه آيين اکنون هم نکهيا
 أتيه به جاعار از قبل مسافر حمل مجوز يدارا و فعال يخودروها فيتوق به اقدام کاشان
 مربوط امور واحده ماده به تبصره کي الحاق قانون نامه آيين ١٥ ماده يانضباط

 اعتراض باعث و نموده ١٣٧٤ هياصالح و رانيوز أتيه ١٣٥٩ مصوب يرانيتاکس به
 نامه آيين توقف دستور يتقاضا مقام آن از باشند مي جامعه فيضع قشر از که رانندگان
  ».استدعاست مورد کاشان شهر ياسالم يوراش ٢٠/١/١٣٩٦ مصوب يانضباط

  :راستيز قرار به اعتراض مورد يقسمتها در نامه آيين متن
  يانضباط نامه آيين«
  »يشهر درون نقل و حمل يشرکتها مدارس، سيسرو ران،يتاکس دار،يتاکس«

 کاشان شهر ياسالم يشورا يحقوق و نظارت ونيسيکم جلسه نيپانزدهم مصوب
   فيتعار ـ اول فصل ٢٣/٢/١٣٩٦ـ ک/١٥٨٧/٧ شماره نامه يط هيابالغ و ٢٠/١/١٣٩٦ خيتار به

  .است مصوب نامه آيين نيا منظور: يانضباط نامه آيينـ أ
  .است» کاشان يشهردار يرانيتاکس بر نظارت و تيريمد سازمان «منظور: سازمان ـ ب
 ماده به هتبصر کي الحاق قانون ياجرا نامه آيين «مقصود: يرانيتاکس نامه آيين  ـت
 تهران يشهردار نظر ريز تهران شهر يرانيتاکس به مربوط امور تمرکز به راجع قانون واحده
 ياصالح و ١٠/٨/١٣٧٤ مصوب ،»ياسالم يجمهور انقالب يشورا ٢٨/٣/١٣٥٩ مصوب
  .است رانيوز أتيه ١٣/٦/١٣٧٩

  . است يرانيتاکس نامه آيين ١٥ ماده موضوع اتيه منظور: يانضباط اتيه ـ ث
 آن تبصره و يرانيتاکس نامه آيين ٢ ماده موضوع هينقل لهيوس از عبارت: يتاکس ـ ج

 از که يبردار بهره ازيتام  با و باشد مذکور نامه آيين در شده نييتع مشخصات يدارا که
 يشهر  يتاکس) يسهايسرو (خدمات از يکي صورت به شود، مي صادر سازمان يسو
 يشهر يتاکس يسهايسرو انواع شامل فيتعر نيا. دازدپر يم شهر درون مسافر ييجابجا به
 يتاکس بانوان، مدارس، سيسرو ،يگردشگر فرودگاه، انه،يپا ،يخط ،يگردش يتاکس(

 ،يسوار هينقل ليوسا با گوناگون يفرمها و رنگها و نيعناو با که شود مي  ...) و يتلفن
 نفر، ١٥ تيظرف ات گريد مناسب يخودروها اي) ون (يجمع کوچک يخودروها شن،ياست

  .هستند کار به مشغول
 يرانيتاکس نامه آيين دستورالعمل اساس بر): تيمالک مجوز اي (يبردار بهره پروانهـ  ح
 ارائه جهت) يحقوق اي يقيحق شخص (بردار بهره نام به که يمشخص فرم از است عبارت
 ميتسل و صادر نيمع مدت يبرا سازمان طرف از مشخص هينقل لهيوس با معلوم سيسرو
  )يرانيتاکس نامه آيين ٩ ماده. (گردد مي

 زيآم تيموفق يط از پس که است يمجوز): تيفعال مجوز اي (يرانيتاکس پروانه ـ خ
 شماره دارنده، عکس نامه،يگواه مشخصات با يرانيتاکس نامه آيين در گوناگون مراحل
 با ،)نباشد روز رد ساعت ٨ از وکمتر ١٢ از شيب که (نيمع مدت يبرا راننده، ييشناسا
 يبرا تنها و شود مي صادر شرکت اي سازمان لهيوس به مورد حسب مشخص زمان و ريمس

 لهيوس نکهيا از اعم ،برداري بهره پروانه يدارا مشخص هينقل لهيوس با دارنده فرد اشتغال
. ابدي يم اختصاص باشد، گريد يحقوق اي يقيحق اشخاص اي مجوز دارنده به تعلق هينقل
  )يرانيتاکس نامه آيين ٤ ماده(

  .معتبر يبردار بهره پروانه يدارا يحقوق اي يقيحق اشخاص): يتاکس مالک اي (داريتاکسـ  د
 پروانه که است مرد اي زن از اعم يقيحق شخص): يتاکس راننده اي (رانيتاکس ـ ذ
  .باشد داشته معتبر يرانيتاکس

 سازمان يسو از آن نمونه که است يکنواختي و متحدالشکل لباس:  فرم لباس ـ ر
  .باشند مي آن از استفاده به ملزم پوشش تحت رانندگان و شرکت و مشخص
  . است يرانيتاکس پروانه شماره منظور: راننده ييشناسا شماره ـ ز
  .است يبردار بهره پروانه شماره منظور: هينقل لهيوس ييشناسا شماره ـ س
 تخلفات جدول و يبردار بهره پروانه قرارداد موضوع منظور: راننده تعهدنامه ـ ش
 هيکل نيهمچن و دهيگرد تعهد رانندگان توسط ناوگان به  ورود بدو در که يتاکس رانندگان

  .سازمان يسو از صادرههاي  هيابالغ وها  نامه آيين دستورالعملها،
 سازمان نظارت تحت يشهر درون نقل و حمل يشرکتها منظور: شرکت ـ ص

  )يرانيتاکس نامه آيين ١٣ ماده موضوع(
 و سازمان نيب ما يف قرارداد در شده درج تعهدات منظور: ش ـرکت تعهدات ـ ض
  .سازمان يسو از صادرههاي  هيابالغ وها  نامه آيين دستورالعملها، هيکل زين و شرکت
 در شرکت پوشش تحت رانندگان تخلفات يبررس منظور به: يانضباط کارگروه ـ ط

 شرکت پوشش تحت رانندگان از ندهينما کي از مرکب رهنف سه يکارگروه شرکت هر
 پروانه اعتبار طول در سازمان ندهينما و شرکت رهيمد أتيه ياعضا از نفر کي، مربوطه
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 يانضباط أتيه به کارگروه ماتيتصم لزوم صورت در ،يبررس از پس که ليتشک شرکت
  .شد خواهد ارسال يينها ميتصم اخذ جهت

 ديتمد اي و افتيدر زمان در شرکتها کهاي  يبانک قهيوث رمنظو: يداعيا قهيوث ـ ظ
  .دهند  ميارائه سازمان به ،يندگينما پروانه

  :يدگيرس نييآ و اتيکل ـ دوم فصل
.......  
........  
  )مدارس سيسرو ران،يتاکس دار،يتاکس(يقيحق اشخاص تخلفات ـ سوم فصل
........  
.........  
  )يشهر درون نقل و حمل يشرکتها (يحقوق اشخاص تخلفات ـ چهارم فصل
.........  
........  
  شرکتها و رانندگان قاتيتشو ـ پنجم فصل

.......     

.......     
  نظارت و يبازرس: ششم فصل
 در و »نظارت و يبازرس «عنوان با يرانيتاکس نامه آيين پنجم بخش به استناد با
 از شده نيمع تخلفات ان،بازرس به شده محول اراتياخت و فيوظا حيصح ياجرا يراستا

 آنها انجام شدن محرز صورت در و کيتفک نامه، آيين نيا در شده ذکر تخلفات مجموع
 رانندگان نمودن مهيجر به نسبت نوبت نيچند در مجازند بازرسان رانندگان، توسط
 شود، متوقف نگيپارک در خودرو است ازين که يتخلفات خصوص در و ندينما اقدام متخلف
  ».باشند مي الزم اقدامات انجام به مجاز بازرسان
 حهيال موجب به کاشان شهر ياسالم يشورا سيرئ مذکور،  تيشکا به پاسخ در
  :که است داده حيتوض ٢٣/٧/١٣٩٦ ـک/٥٩٨٤/٧ شماره
  يادار عدالت وانيد هيأت عمومي دفتر محترم ريمد«
  احترام و سالم با

 مطهر و پاک خاندان و اسالم مکرم ينب بر صلوات و درود و خداوند حمد از پس
  »ص «شانيا

 ٦/٧/١٣٩٦  ـ٩٦٠٩٩٨٠٩٠٥٨٠٠٥١٥ شماره به ٩٦/٨٢٩ پرونده کالسه نامه به عطف
 با ارتباط در و است شده ابالغ کاشان شهر ياسالم يشورا به ١٨/٧/١٣٩٦ خيتار در که

 تيرع محمدجواد يآقا يندگينما به کاشان ريس فجر شرکت يميتقد دادخواست موضوع
 سيرئ عنوان به و يجعفرآباد تيرع يمهد محمد يآقا و شرکت رعامليمد عنوان هب
 يمبن ييقضا مرجع آن به ٦٠٢٦٠٢١٣٠٠٠ يمل شناسه و ٢١٥٤ ثبت شماره به رهيمد أتيه
 نامه آيين خصوص در و کاشان شهر ياسالم يشورا ٢٩/١/١٣٩٦ مورخ مصوبه ابطال بر

 يطور همان :رساند مي استحضار به کاشان، يرانيتاکس بر نظارت و تيريمد سازمان يانضباط
 و ٢٨/٣/١٣٥٩ مصوب يرانيتاکس به مربوط امور تمرکز قانون طبق ديهست مسبوق که

 واگذار هايشهردار عهده به شهرها يهايرانيتاکس امور هيکل ،١٢/٨/١٣٧٤ خيتار به آن هياصالح
 نقل و حمل مطلوبتر و بهتر نظارت و کنترل منظور به زين کاشان يشهردار و است شده
 را يرانيتاکس بر نظارت و تيريمد ساختمان احداث اندازي و راه به اقدام ،يشهر درون مسافر
 قانون ٨٤ ماده به مستنداً کشور وزارت بيتصو به و مصوب سازمان، اساسنامه و است نموده
 انندگانر ياجتماع تخلفات به يدگيرس نحوه و بهتر نظارت جهت  و است دهيرس هايشهردار
 ماده ٩ بند و ١/٣/١٣٧٥ مصوب شهرها، ياسالم يشوراها قانون ٧١ ماده ٩ بند به مستنداً
 نسبت هستند مجاز شهر ياسالم يشورا که ٢٨/٤/١٣٩٦ مصوب مارالذکر قانون هياصالح ٨٠
 دستورالعمل تيرعا با و يدگيرس از پس را يشهردار يشنهاديپهاي  نامه آيين بيتصو به

 سازمان يانضباط نامه آيين زين رهگذر نيا از و ندينما ميتصم اتخاذ و بيصوت کشور، وزارت
 ٢/١/١٣٩٦ مورخ جلسه در ،يشهردار به وابسته کاشان يرانيتاکس بر نظارت و تيريمد
 و است گرفته قرار شهر يشورا بيتصو مورد آن اتيکل که مطرح شهر ياسالم يشورا
 ٩٠ ماده به مستنداً و ١/٣/١٣٨٥ مصوب نونقا ٨٠ ماده مفاد مطابق ديواقف که يطور به

 يشوراها مصوبات هفته دو مدت ظرف اگر آن اصالحات با ٢٨/٤/١٣٩٦ مورخ موصوف قانون
 را مارالذکر روال زين صدرالذکر نامه آيين که است االجراء الزم رد،ينگ قرار اعتراض مورد شهر
 قانون مصوبات قيتطب أتيه و نيمسئول توسط آن به يراديا و اعتراض گونه چيه و يط

 وابسته يرانيتاکس بر نظارت و تيريمد سازمان يبرا لذا و امدهين عمل به يفرماندار در مستقر
 مستنداً شهر يشورا فرمود ديخواه قيتصد که است شده االجراء الزم کاشان، يشهردار به
 نامه آيين بر يدرايا زين تاکنون و است داده صورت را االشاره فوق اقدامات يقانون مواد به
 عدم و است نشده افتيدر شهرستان يفرماندار و ياستاندار اي کشور وزارت يسو از يفيتوص
 تيعنا با هيالنها باشد، مي شده فيتوص مصوبه مثبت جهينت هفته دو از پس موضوع افتيدر
 شهر ياسالم يشورا تيطرف به را مطروحه يدعوا رد قضات آن محضر از معنونه مطالب به

 و يدگيرس موضوع به يکاف و الزم مداقه با که دارد واثق رجاء و ديام و ميدار استدعا را انکاش
 حفظ موجب قضات آن ميتصم چون نموده، ميتصم الذکر اتخاذ فوق شرکت يدعوا رد به نسبت
  ».ديگرد خواهد مطلوبتر و بهتر ،يشهر درون مسافر نقل و حمل با ارتباط در و شهروندان حقوق

 نيمعاون و سيرئ حضور با ٢٠/٦/١٣٩٧ خيتار در يادار عدالت وانيد ميهيأت عمو
 از پس و شد ليتشک وانيد شعب دادرسان و مستشاران و رؤسا و يادار عدالت وانيد

  .است کرده مبادرت يرأ صدور به ريز شرح به آراء تياکثر با يبررس و بحث
  

  هيأت عمومي يرأ
 شهر يرانيتاکس به مربوط ورام  تمرکز به راجع يقانون حهيال به يالحاق تبصره موجب به
 يشهرها ريسا يرانيتاکس امور اداره ،٢٠/٥/١٣٧٢ مصوب تهران يشهردار نظر ريز تهران
 نامه آيين هيته و واگذار مربوط يهايشهردار به يشهر يتاکس يسهايسرو انواع بر ناظر کشور
 ياجرا در رانيوز  أتيه نکهيا به نظر. است شده محول رانيوز أتيه عهده بر زين يياجرا
 کرده هيته مربوط طيشرا و ضوابط بر مشتمل را قانون يياجرا نامه آيين مذکور يقانون فيتکل
 از يمواد اصالح قانون ٨٠ ماده موضوع شهر ياسالم يشورا فيوظا شرح در يطرف از و است
 سال مصوب رانشهردا انتخاب و کشور ياسالم يشوراها انتخابات و فيوظا الت،يتشک قانون
 يرانيتاکس امور به مربوط نامه آيين هيته خصوص در يارياخت آن يبعد اصالحات و ١٣٧٥

 مدارس، سيسرو ران،يتاکس دار،يتاکس «يانضباط نامه آيين نيبنابرا است، نشده ينيب شيپ
 و قانون خالف کاشان شهر ياسالم يشورا مصوب »يشهر درون نقل و حمل يشرکتها
 ماده و ١٢ ماده ١ بند استناد به و شود مي صيتشخ بيتصو مرجع اراتيتاخ حدود از خارج
  .شود مي ابطال ١٣٩٢ سال مصوب يادار عدالت وانيد يدادرس نييآ و التيتشک قانون ٨٨

  يبهرام محمدکاظم ـ يادار عدالت وانيد هيأت عمومي سيرئ       
  
  ٢٩/٧/١٣٩٧                                                            ـ ه٥٥٨٧٢ت/٩٩٩٦٥ره شما

ها  درخصوص نرخ تسعير ارز براي محاسبه قيمت خوراك پااليشگاهنامه  تصويب
  ها هاي تحويلي از پااليشگاه و فرآورده) نفت خام و ميعانات گازي(

 يي و دارايوزارت امور اقتصاد ـ نفتوزارت 

 ي کار و رفاه اجتماعوزارت تعاون، ـ  مسلحيروهاي نيبانيوزارت دفاع و پشت
 سازمان برنامه و بودجه کشور ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

 ران ي اي اسالمي جمهوريبانک مرکز

کصد يشنهاد وزارت نفت و به استناد اصل ي به پ٢٢/٧/١٣٩٧ وزيران در جلسه هيأت
 :ران تصويب کردي اي اسالمي جمهوريقانون اساس و هشتم يو س

مت خوراک ي محاسبه قير ارز براي نرخ تسع١٣٩٧ال  آبان ماه سياز ابتداـ ۱
ها به شرکت شگاهي از پااليلي تحويهاو فرآورده) يعانات گازينفت خام و م(ها شگاهيپاال
رابر ، ب)يي و سوخت هوايپنج فرآورده اصل(ران ي اي نفتيهافرآوردهش و پخش ي پااليمل

 .ما خواهد بوديسامانه نبا متوسط ماهانه نرخ ارز در 
ن گاي راريل قي تحويها براشگاهي از پااليافتيدر) VB(ر يه قي مواد اوليگذارمتيقـ ٢
 نرخ ي کل کشور بر مبنا۱۳۹۷ماده واحده قانون بودجه سال ) ۱(تبصره ) هـ(بند موضوع 
ر مورد عمل در يالتفاوت آن با متوسط ماهانه نرخ تسعال و مابهير) ۴۲ر۰۰۰(ر دالر يتسع

 .ها محاسبه خواهد شدشگاهياالما با پيسامانه ن
ها، برش روغن ندهين شوير نرخ روغن موتور و همچنيي از تغيريبه منظور جلوگـ ۳

 يها و کارخانهيساز روغنيهاها به کارخانهشگاهي از پااليليد تحويو نفت سف) کاتلوب(
 نرخ يار نرخ ارز بر مبنير تسعي، بدون تأث)LAB(د ي از نفت سفيل بنزن خطيد آلکيتول
ر مورد عمل در يالتفاوت آن با متوسط ماهانه نرخ تسعال و مابهير) ۴۲ر۰۰۰(ر دالر يتسع

 .ها محاسبه خواهد شدشگاهيما با پااليسامانه ن
 ي بر مبناي داخليمي پتروشيهاها به شرکتشگاهي از پااليلير خوراک تحوينرخ تسعـ ۴

  .ا خواهد بودمير مورد عمل در سامانه نيمتوسط ماهانه نرخ تسع
 ي بر مبناي مصارف داخليژه خود را براي ويهاها مجازند فرآوردهشگاهيپاال ـ ٥

 ايمحاسبه ) هيبه عنوان نرخ پا(ما ير مورد عمل در سامانه نيمتوسط ماهانه نرخ تسع
  .ماً صادر کننديمستق

 يژه تابع مقررات عمومي وي نفتيهابازگشت ارز حاصل از صادرات فرآورده ـ تبصره
  .خواهد بودمصوب 
د و يع، نفت سفين، نفت گاز، گاز ماينفت کوره، بنز (ي اصليهاصادرات فرآورده ـ ٦

  .ران مجاز استي نفت ايق شرکت مليفقط از طر) ييسوخت هوا
ش و ي پاالي به هر شکل توسط شرکت ملي اصليهاصادرات فرآوردهـ ١تبصره

 يهاشگاهيران و پاالي اي نفتيها پخش فرآوردهيران، شرکت ملي اي نفتيهافرآوردهپخش 
  .کوچک، منوط به کسب مجوز از وزارت نفت است

 يمي پتروشيهاران و شرکتي گاز ايع توسط شرکت مليصادرات گاز ماـ ٢تبصره
  .دکننده مجاز استيتول
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 يهاران، هر ماهه صورتحسابي اي نفتيهاش و پخش فرآوردهي پااليشرکت ملـ ٧
شگاه مربوط و يرا به پاال) ش از آنيشگاه در ماه پي دولت از هر پااليبده/ بطل(صادر شده 

کند تا در هر مورد مبلغ صورتحساب وصول و ي کل کشور ارسال ميدارخزانهز ين
ز و از آن يران واري اي نفتيهاش و پخش فرآوردهي پااليطرفه شرکت ملکي يها حساببه

ها، شگاهيدر صورت استنکاف پاال. ز شودينه وارربط خزاي ذيهاحسابماً به يمحل مستق
قانون محاسبات ) ٤٨( موضوع ماده ييات اجراي کل کشور مجاز به انجام عمليدارخزانه
   .خواهد بود ـ ١٣٦٦مصوب  ـ يعموم

  اسحاق جهانگيريجمهور ـ  رئيسمعاون اول 
  

  ٢٨/٧/١٣٩٧                                                            ـ ه٥٥٨٢٤ت/٩٩٥٩٨رهشما
  درخصوص واردات تجهيزات و ملزومات پزشكينامه  تصويب

  يوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک
 وزارت صنعت، معدن و تجارت 
 سازمان برنامه و بودجه کشور 

بهداشت،  يها به پيشنهاد مشترک وزارتخانه١١/٧/١٣٩٧جلسه   وزيران درهيأت
 و هشتم يکصد و سيصنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل  و ي و آموزش پزشکدرمان

 :ران تصويب کردي اي اسالمي جمهوريقانون اساس
د شده ييوست که تأي به شرح فهرست پيزات و ملزومات پزشکيواردات تجه ـ الف

 .ن و مقررات مربوط مجاز استير قواني دولت است، در چهارچوب ساهيأتدفتر به مهر 
  .شودي لغو م١٧/٦/١٣٩٧هـ مورخ ٥٥٧٤٤ت/٧٨٥٥٥اره نامه شمبيتصو ـ ب

  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 
  

  يزات و ملزومات پزشکيفهرست تجه
 يزات و ملزومات پزشکينام تجه فيرد يزات و ملزومات پزشکينام تجه فيرد

 سوند نالتون ١٩ دستگاه شتاب دهنده ١

 رسه ادرايک ٢٠  پرتابليولوژيدستگاه راد ٢

   صفر تا پنج دهمينخ و سوزن جراح ٢١ ARM ـ Cدستگاه  ٣

 يدستگاه الکترو سرجر ٢٢ يدستگاه ماموگراف  ٤

  سادهيوگرافيدستگاه راد ٢٣ التوريدستگاه ونت ٥

 يري و خونگيمنيالنست ا ٢٤ يهوشيدستگاه ب ٦

 کروتوميدستگاه م ٢٥ زياليدستگاه د ٧

 يپزشکيرويب و اوياکستنشن ت ٢٦ دستگاه الکتروشوک ٨

رابط ساکشن سوند ساکشن و لوله ساکشن و  ٢٧ ي تخصصيتخت جراح ٩
 ژنينازال اکس

 وبيک تينازوگاستر ٢٨ دستگاه پمپ سرنگ ١٠

  واکينيهموواک و م ٢٩ دستگاه پمپ سرم ١١

 يفرز دندانپزشک ٣٠ زريدستگاه اتو آناال ١٢

 ستواليز و سوزن فيالي لوله دست ٣١ يسوزن سرنگ و سرسوزن دندانپزشکانواع سر ١٣

 يآمالگام دندانپزشک ٣٢ يلچر مخصوص ام آر آيو ١٤

ـ RH ي خونيمعرف گروه ها ٣٣  استريبر گالس و پلي متشکل از فايباندها ١٥  AB ـ B   ـA 

 وارمر خون ٣٤ نهيدستکش معا ١٦

 زيالي ديصاف ٣٥ وب و ساکشن کاتتريساکشن ت ١٧

 ق سرميست تزر ١٨

  
  ٢٨/٧/١٣٩٧                                                           ـ ه٥٥٢٢٣ت/٩٩١٤٥ رهشما

  هاي كاركنان و مديران   پرداختدرخصوص ثبت اطالعاتنامه  تصويب
   در سامانه ثبت حقوق و مزايا

  کشوري و استخداميسازمان ادار

ي کشور و  و استخداميشنهاد سازمان اداري به پ٢٥/٧/١٣٩٧ وزيران در جلسه هيأت
 ي و فرهنگي، اجتماعيقانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصاد) ٢٩(ماده به استناد 
 :ب کرديتصو ـ ١٣٩٥مصوب يران ـ  اي اسالميجمهور

  قانون برنامه پنجساله ششم توسعه ) ٢٩(هاي اجرايي مشمول ماده ـ کليه دستگاه١
 ـ مکلفند نسبت ١٣٩٥ـ مصوب  ايران اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي 

هاي کارکنان و مديران خود در سامانه ثبت حقوق و مزايا، به ثبت اطالعات پرداخت
مسئوليت . نمايد، اقدام کنندسازمان اداري و استخدامي کشور مقرر مي که  ترتيبيبه

يا (جرايي هاي احسابان دستگاهاجراي اين بند برعهده باالترين مقام مجاز دستگاه و ذي
 .است) مديران مالي و عناوين مشابه

ـ سازمان اداري و استخدامي کشور موظف است پيگيري الزم درخصوص ثبت و ٢
بارگذاري اطالعات مربوط به کليه اقالم پرداختي مديران کل به باال شامل مقامات، رؤسا، 

 مشخص شده است،قانون يادشده ) ٢٩(مديران و همترازان آنها را به تفصيلي که در ماده 
 يل اطالعات ورودي به عمل آورد و پس از تکميي اجرايها دستگاهيدر سامانه اطالعات

  ديران گزارش نماي وزي مشمول، مراتب را به هيأتهاه دستگاهيکل
  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 

  
  ٣٠/٧/١٣٩٧                                                                           ١٤٩٠٦٤ره شما

  جناب آقاي دكتر اكبرپور
  مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور

، كه به استناد ماده »نامه ايمني امور پيمانكاري دستورالعمل اجرايي آيين«به پيوست 
قانون كار و تبصره ذيل آن به پيشنهاد شوراي عالي حفاظت فني به تصويب ) ٨٦(

منضم به لوح فشرده آن . تعاون، كار و رفاه اجتماعي رسيده استسرپرست محترم وزارت 
خواهشمند است دستور فرماييد، پس . گردد براي درج در روزنامه رسمي كشور ارسال مي

از درج يك نوبت در آن روزنامه، نسبت به ارسال دو نسخه از آن حاوي دستورالعمل چاپ 
  .شده به اين وزارتخانه اقدام نمايند

  فر ر و مديركل حوزه وزارتي ـ ابراهيم صادقيمشاور وزي
  

  نامه ايمني امور پيمانكاري دستورالعمل اجرايي آيين
) ٢( به استناد تبصره ماده ٢٦/٤/١٣٩٧شوراي عالي حفاظت فني در جلسه مورخ  

 در ي حفاظت فني عاليكه بر اساس پيشنهاد شوراي ـ مانکاري امور پيمنينامه ا نييآ
دستورالعمل  ـ  وقت رسيده استير کار و امور اجتماعيتصويب وز به ٥/٣/١٣٨٩تاريخ 

  :  را بشرح زير تهيه نموده استنامه  آييناجرايي آن 
  ـ تعاريف١
  ـ متقاضي١ـ ١

 از مراجع قانوني يا شخص حقيقي يا حقوقي است كه داراي تائيديه صالحيت حرفه
  .باشد ي ميد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعيمورد تائ
  ـ تشخيص صالحيت ايمني٢ـ ١

هاي مندرج در فرآيندي است كه در آن صالحيت ايمني متقاضي با توجه به شاخص
  .گردد هاي ذي ربط احراز مينامه  ايمني امور پيمانکاري و اين دستورالعمل توسط کميته آيين

  ـ كميته بدوي تشخيص صالحيت استاني٣ـ ١
ت ايمني اشخاص متقاضي اخذ اي است که وظيفه تشخيص و تأييد صالحي کميته

نامه ايمني امور پيمانکاري و اين  گواهينامه تائيد صالحيت ايمني پيمانکاري را در چارچوب آيين
  ).باشد محل تشکيل جلسات اين کميته در اداره کل استان مي(دستورالعمل در سطح استان دارد 

  ـ کميته تجديد نظر استاني٤ـ ١
ته يکم«مات  متخذه يد نظر در تصمي و تجدي است که به منظور بررسيا تهيکم

  شود يل مي در محل اداره کل استان تشک»تيص صالحي تشخي استانيبدو
   نظارت و بررسي   ـ کميته٥ـ ١
ن دستورالعمل و عملکرد ي اي بر حسن اجراي است که به منظور نظارت عاليا تهيکم

ص در وزارت يب تشخمات الزم حسيربط و اتخاذ تصمي ذي و مبادي استانيها تهيکم
  .شود  ميليتشک)  کارياداره کل بازرس(ي تعاون،کار و رفاه اجتماع

   ـ گواهينامه تاييد صالحيت ايمني پيمانکاري٦ـ ١
نامه ايمني امور پيمانكاري به منظور اعالم  يني است كه بر اساس مقررات آيمدرک

ته يا کمي ينت  استايص صالحي تشخيصالحيت ايمني متقاضي از سوي كميته استان
  .گردد  ميق سامانه صادريط از طريمانکار واجد شراي پي برايد نظر استانيتجد

  )گواهي موقت( ـ معرفي نامه ٧ـ ١
نامه باشد، يمان فعال در هنگام درخواست صدور گواهي فاقد پي که متقاضيدر صورت

 ي ماه از سو با مدت اعتبار دويا نامه ي در مناقصات، معرفيصرفاً به منظور شرکت متقاض
 اداره کل ي ابالغيها  دستگاه برگزار کننده مناقصه برابر دستورالعملياداره کل استان برا

  .گردد ق سامانه صادر ميي کار از طريبازرس
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 پيمانکاران سراسر کشور ـ سامانه اخذ گواهينامه تائيد صالحيت ايمني ٨ـ ١
ثبت  (يمانکاري پيمنيت ايحد صالينامه تائي اخذ گواهيندهايه فرآي که کليا سامانه
 سامانه مذکور يرد، نشانيگ يق آن انجام ميصرفاً از طر) نامهي تا صدور گواهينام متقاض

https://svcc.mcls.gov.ir متعلق ) سرور( و مالکيت معنوي و پايگاه اطالعاتي آن
  .باشد  مي) کارياداره کل بازرس (ي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعبه

  :ره کل استان ـ ادا٩ـ ١
ا يو ) ياقامتگاه قانون( استان محل ثبت شرکت ياداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماع

     يقي حقيمحل سکونت متقاض
   ـ ساختار و وظايف٢
  :باشد ـ كميته بدوي تشخيص صالحيت استاني متشكل از افراد زير مي١ـ٢
  ر روابط کار استان به عنوان رئيس كميتهيمد) الف
  رسي کار اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان به عنوان دبير كميتهرئيس باز) ب
س گروه تحقيقات و تعليمات حفاظت فني و بهداشت كار استان و در صورت يرئ) ج

مات، حفاظت يقات و تعليد مرکز تحقي مورد تائينبودن آن گروه در استان، رابط آموزش
   و بهداشت کار ستاديفن

   در استانييکارفرما يالکانون ع نماينده) د
   در استاني کارگريعالهاي  نماينده تشکل) هـ 

) د ، هـ ( يندگان مورد اشاره در بندهاي در صورتي كه استان فاقد نماـ١تبصره
 مربوطه ظرف ي کارگريتشکل عال/يي کارفرماي مذكور توسط کانون عاليباشد، اعضا

اد ي در مدت مذکور، افراد يدم معرف و در صورت عيد معرفيک ماه پس از مکاتبه بايمدت 
  . گردند ي استان انتخاب ميرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعيشده توسط مد
ن يت حاضري اکثري و رأي نفر از اعضاء، رسم٤ جلسات با حضور حداقل ـ٢تبصره
  .مالک است
 با حضور همه يجلسه بعد) موافق و مخالف( آراء ي در صورت تساوـ٣تبصره
  . واهد شدل خياعضاء تشک

 استان ير کل تعاون، کار و رفاه اجتماعيتشکالت توسط مد ي احکام اعضا:٤تبصره
  .گردد ي مدت دو سال صادر ميبرا

 ي روز کار١٥ت، حداکثر ظرف مدت يص صالحيته تشخي کمي رأ ـ٥تبصره
  .د نظر استي، قابل تجديخ ابالغ رسمياز تار) ين موضوعيمنطبق قوان(

  : متشكل از افراد زير استيظر استاند نيته تجديکم ـ ٢ ـ ٢
  تهياست کميمدير كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان به عنوان ر) الف
 كميته ريدب عنوان به استان کار يبازرس سيئ ر)ب
 کار و يس اداره بازرسي رئيبا معرف) مسلط به امور مرتبط( بازرس کار منتخب )ج

  ر کل استانيد مديتائ
 )يي کارفرمايبه انتخاب کانون عال( در استان ييکارفرما يالکانون ع ندهينما) د
  )يکارگر يعال تشکل انتخاب به( در استان ي کارگري عاليها نده تشکلينما) هـ

ن يت حاضري اکثري و رأي نفر از اعضاء، رسم٤ جلسات با حضور حداقل ـ١تبصره
 .مالک است
 با حضور همه اعضا يدجلسه بع) موافق و مخالف( آراء ي در صورت تساوـ٢تبصره

  . ل خواهد شديتشک
 و الزم االجرا است و ظرف يد نظر پس از صدور، قطعيته تجدي آراء کمـ٣تبصره

  .گردد ي ابالغ مي به متقاضي روز کار١٠مدت 
 ي استان براير کل تعاون، کار و رفاه اجتماعي احکام اعضاء توسط مدـ٤تبصره

  .گردد يمدت دو سال صادر م
  :ر استين دستورالعمل به شرح زي اي کار استان در اجرايداره بازرسف ايوظاـ ٣ـ ٢
ها  نامه نييت آيمانکاران از جنبه رعايفعال پهاي   از پروژهيانجام نظارت و بازرس) الف

  . و بهداشت کاري حفاظت فنيها و دستورالعمل
  .ات و گزارشات واصلهي به شکايدگينظارت و رس) ب

 يالغي قابل واگذاري به مبادهاي اب  دستورالعمل تشكيل پرونده برابر ـتبصره
ن شده موظفند، يي تعيمباد. باشد  کشور ميين شده بر اساس ضوابط و مقررات جارييتع

ند و اداره کل ي نمايي کار موارد الزم را اجراي اداره کل بازرسي ابالغيها برابر دستورالعمل
ن شده يي تعي مبادي از سواستان موظف است، در صورت گزارش مستند هر گونه تخلف

  . کار بعمل آوردي اداره کل بازرسي ابالغيها  برابر دستورالعمليبرخورد قانون
ها  هاي آن شناسايي پيمانکاران فاقد گواهينامه صالحيت ايمني و ارجاع پرونده) ج

  .ت آنان مطابق مقرراتي از ادامه فعاليري آن به منظور جلوگيريگي و پيي مراجع قضابه
  :گردد يل مير تشکي از افراد زيته نظارت و بررسيکم ـ ٤ ـ ٢

 )تهيس کميرئ (ي حفاظت فني عالير شوراي کار و دبير کل بازرسيمد) الف
 کار بهداشت و يفن حفاظت ماتيو تعل قاتيتحق مرکز سيرئ) ب
 )تهير کميدب( کار ي و نظارت بر عملکرد اداره کل بازرسيزيس اداره برنامه ريرئ) ج
   کارياداره کل بازرس) مسلط به امور مرتبط(کار منتخببازرس ) د
  کاري اداره کل بازرسيکارشناس حقوق) ه
 يي کارفرماينده کانون عالينما) و
 ي کارگرينده تشکل عالينما) ز

نده مطلع اداره کل ي موضوعات نماي برخيدگي رسي در صورت لزوم براـ١تبصره
  .افتياستان حضور خواهد 

ن يت حاضري اکثري و رأي نفر از اعضاء، رسم٤حضور حداقل ات با ـ جلسـ٢تبصره
  .مالک است
 مدت دو سال ي براي حفاظت فني عاليس شوراي احکام اعضاء توسط رئـ٣تبصره

  .گردد يصادر م
  :باشد  مي شامل مشخصات زيريمانکاري پيمنيت ايد صالحيگواهينامه تائ ـ ٥ ـ ٢
  حقوقي / نام شخص حقيقي) الف
  حقيقي كد ملي شخص ) ب
 )حقوقي(شماره و تاريخ ثبت و شناسه شركت ) ج
 يژه اشخاص حقوقيو) يدفتر مرکز(مه شده يکد کارگاه ب) د
   ي و کد پستينشان) ه
  تلفن ثابت، همراه، دورنگار و پست الكترونيكي پيمانكار) و
ت يصالح طبق مندرجات برگه صالحيزمينه فعاليت پيمانكار با ذکر مرجع ذ) ز

  يقيمانکار شخص حقيا کارت پي و يمانکاريپ
  مدت اعتبار گواهينامه تاييد صالحيت ايمني) ح
درج شرايط تمديد، تعليق و ابطال گواهينامه، زمان ارائه مدارك مربوطه جهت ) ط

   دستورالعمل در پشت گواهينامه٥ ـ ٣ و ٥ ـ ٢ و ٥ ـ ١تمديد گواهينامه و نيز درج بندهاي 
 مدير كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان  اين گواهينامه با امضايـ١تبصره

  .سال از تاريخ صدور، معتبر خواهد بود) ٢( مدت به
ر از استان صادر کننده گواهينامه مذکور منوط ي غيها  انجام کار دراستانـ٢تبصره
ت و استفاده از ي استان محل فعالي به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعيبه اطالع کتب
  . باشد ي ميمنينه ايده در زميزش دکارگران آمو

  :ر است ي نامه به شرح زي صدور معرفيها شاخصـ ٢ ـ ٦
ـ ٦ـ ١   .گردد ـ صرفاً براي آن دسته از پيمانکاران فاقد پيمان فعال، معرفي نامه صادر مي٢ 
و ارائه   در سامانه مربوطهينامه پس از ثبت اطالعات متقاضيمعرفـ ٢ ـ ٦ـ ٢

 ي روز کار٣ صرفاً جهت شرکت در مناقصه، ظرف يدستورالعمل ابالغمستندات الزم برابر 
 .گردد يق سامانه توسط اداره کل استان ممهور شده صادر مياز طر

 ماه از تاريخ صدور، ٢ کار، به مدت يس بازرسي نامه با امضاي رئيمعرفـ ٢ ـ ٦ـ ٣
 .معتبر خواهد بود

  .گردد گذار ارائه مي  به دستگاه مناقصهـ معرفي نامه صرفاً براي شرکت در مناقصات٢ـ ٦ـ ٤
  .ديجه مناقصه را در سامانه ثبت نماي مکلف است نتيمتقاضـ ٢ ـ ٦ ـ ٥
نامه پس از برنده شدن در مناقصات، مکلف است نسبت  ي معرفيمتقاضـ ٢ ـ ٦ ـ ٦

  .دي اقدام نمايمانکاري پيمنيت ايد صالحينامه تائيبه اخذ گواه
  :يمانکارياخذ گواهينامه تاييد صالحيت ايمني پمدارك مورد نياز جهت  ـ ٣
   از مراجع ذيصالح ي  پيمانكاريا تصوير گواهي تائيد صالحيت حرفه) الف

 يا ت حرفهينامه صالحي انجام کار، گواهيان موظفند براي متقاض ـتبصره
 يزرساداره کل با (يد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي از مراجع قانوني مورد تائيمانکاريپ

د ي تائيصالح برا ي فاقد مرجع ذيقيان حقي که متقاضيطيند؛ در شراياخذ نما) کار
 ي گواهي تخصصيا مجامع صنفي ي صنفيت انجام کار باشند، موظفند از انجمنهايصالح
ز ين  يتخصص يصنف مجامع اي يصنف ي که انجمنهايند و در صورتيت را ارائه نمايفعال

 و ي، مهارتي، تجربي، فني دال بر داشتن توان علميبروجود نداشت؛ موظفند مدرک معت
  .نديت ارائه نماي نوع فعاليياجرا

  سوابق كاري پيمانكار ) ب
 صدور ي بررسيمان و قرارداد فعال از شروط الزم براي دارا بودن پـ١تبصره

ان موظفند ين اساس متقاضيبر هم. باشد ي ميمانکاري پيمنيت ايد صالحينامه تائيگواه
ت و مدت يل موضوع فعالياز آن از قبي مکان پروژه، اطالعات مورد ني نشانيرفضمن مع
ر را در سامانه مربوطه يز تعداد کارگران و حوادث رخ داده در چهار سال اخيقرارداد و ن
 . نديدرج نما

http://www.RRK.IR
http://www.DASTOUR.IR
https://svcc.mcls.gov.ir


 ٧صفحه     WWW.RRK.IR                         ۵/۸/۱۳۹۷       روزنامه رسمي                 WWW.DASTOUR.IR                      ۲۱۴۴۵شماره 

 کميته تشخيص صالحيت استاني موظف است، استعالمات الزم براي بررسي ـ٢تبصره
 .هاي ابالغي اداره کل بازرسي کار اخذ نمايند ا برابر دستورالعملوجود قراردادهاي فعال ر

تصوير گواهي آموزش ايمني كارفرمايان، كارگران و كارآموزان در رشته مربوطه ) ج
وه نامه جامع ي آموزش ايمني كارفرمايان، كارگران و كارآموزان و شي نامه ينيوفق مفاد آ
   فعال ياه مانيه پيمانکاران در کلي پيمنيآموزش ا

ره ي مدهيأت ي از اعضايکي يان، حداقل براي کارفرمايمني آموزش اـ١تبصره
  .باشد ي ميرعامل الزاميت مديحاً با اولويترج

  . براي صدور معرفي نامه، شرکت در دوره آموزش ايمني کارفرمايي الزامي استـ٢تبصره
  پيمان/  طبق قراردادفهرست تجهيزات و لوازم ايمني متناسب با نوع كاردر صورت وجود) د
براي مدير عامل شخص حقوقي و كارفرماي (تصوير شناسنامه و كارت ملي ) ه

  ) شخص حقيقي
 ياتي سال قبل از سازمان امور مالياتي اظهارنامه مال٢٠رونوشت جدول شماره ) و
  )يمانکاريجدول درآمد ناخالص پ(کشور 
 يرينامه بکارگ نييآمانکاران فعال بر اساس ي پي برايمني مسئول ايمعرف) ز
 اداره کل ي ابالغيها ز دستورالعملي و ني حفاظت فني عالي مصوب شورايمنين ايمسئول
  کاريبازرس

 يمنيسک ايت ريريه مستندات الزم در خصوص مدي بر تهي مبنيارائه تعهد کتب) ح
 فعال بر اساس يها از پروژه) يسک و اقدامات کنترلي ريابي خطر، ارزييشناسا(

  . کاري اداره کل بازرسيعمل ابالغدستورال
 يبرا (شرکت راتييتغ نيآخر يآگه  وشرکت اساسنامه شرکت، سيتاس يآگه )ط

  )ياشخاص حقوق
نامه معتبر  ا اجارهي و ي پستي معتبر دفتر مركزي پيمانكار با ارائه سند ملکينشان) ي
  .يريبا کد رهگ

 يد نشانيند، الزاماً با فاقد دفتر کار باشيقي که اشخاص حقي در صورت ـ٦تبصره 
 .نديمحل سکونت خود را ارائه نما

  .مه کارگران شاغل در پروژه فعاليست بيل) ک
    تائيد صالحيت ايمنيييند اجرايفرآ ـ ٤

  :مراحل ذيل به منظور اجراي فرآيند بررسي تاييد صالحيت ايمني متقاضي ضروري است
جهت صدور گواهي تائيد ) مل دستورالع٢مطابق بند (ه مدارك مورد نياز يتهـ ٤ـ ١

 ي توسط متقاضيمانکاري پيمنيصالحيت ا
هاي جامع آموزش ايمني پيمانکاران  نامه هاي آموزشي وفق شيوه ـ ارائه گواهي٤ـ٢
امانه ـذاري آن در سـالح و بارگـص ن ايمني از طريق مجريان آموزشي ذيـو مسئولي

  .توسط متقاضي
محل استان ثبت (ي دفتر مرکزينام نشانان موظفند؛ هنگام ثبت ي متقاضـ١تبصره

 شعبات ي که داراياني که متقاضيند و در صورتيرا در سامانه مربوطه وارد نما) شرکت
محل استان ثبت  (ي دفتر مرکزيباشند؛ صرفاً نشان  مي سراسر کشوريمختلف در شهرها

 .نديرا ثبت نما) شرکت
مان دارند، ي ثبت شرکت پ که خارج از محلياني آن دسته از متقاضي براـ٢تبصره

) محل استان ثبت شرکت( صالح ي ذيان آموزشي، مجري دوره کارگريمني آموزش ايبرا
) تيمحل استان فعال(ها  ر استانيصالح ساي ذيان آموزشي مجريتوانند با هماهنگ يم

  .ندي اقدام نمايآموزشهاي   دورهينسبت به برگزار
نامه يعدم وجود گواه(اند   ننمودهي را طي که مراحل آموزشياني متقاضـ٣تبصره

پرونده آنها )  مربوطهي آموزشيدهايي و تايمنين ايان و مسئولي کارگران، کارفرمايآموزش
 يدر صورت تعداد باال(باشد  ين دستورالعمل نمي مربوطه ايها تهيقابل طرح در کم

سک يه به ر با توجي کارگريمنياهاي  ت آموزشين اولويي فعال، تعيها مانيکارگران در پ
 و يفن حفاظت مات،يتعل قات ويتحق  مرکزي با هماهنگيخطر بر عهده ادارات استان

 ).باشد  ميکار بهداشت
 درخواست صدور گواهي تائيد يز ارسال اطالعات کامل برايل و نيثبت، تکمـ ٤ـ ٣

  .ق سامانهيصالحيت ايمني از طرف پيمانكار و يا نماينده قانوني وي از طر
ن يي تعيارائه مدارك الزم برابر اصل به اداره کل استان مربوطه توسط مبادـ ٤ ـ ٤
 .ي ساعت کار٤٨حداکثر 

ان، يط متقاضين شده در صورت کامل نبودن مدارک و شرايي تعي مباد ـتبصره
 موظف است در اسرع وقت جهت رفع يص اقدام و متقاضيموظفند نسبت به اعالم نقا

 به اداره کل استان يکيت کامل بودن مدارک، پرونده الکتروندر صور(د يص اقدام نماينقا
  ).مربوطه ارسال خواهد شد

هاي کشور   و ارجاع آن به بازرس کار شهرستاني ارسالي پروندهايبررسـ ٤ ـ ٥
ق سامانه مربوطه توسط اداره کل کار يفعال از طرهاي  ماني پيت مکانياساس موقعبر

  .ي ساعت کار٤٨استان حداکثر ظرف مدت 
 يبازديد از تجهيزات و امكانات ايمني پيمانكار و ارائه گزارش به كميته استانـ ٤ ـ ٦
ق سامانه مربوطه ظرف مدت ياز طر) تيمحل فعال(ت توسط بازرس كار يص صالحيتشخ

  ).ا قرارداديمان يدر صورت وجود پ ( ي روزکار١٥حداکثر 
ه اطالعات مرتبط يلمان، موظفند کيان در صورت وجود پيه متقاضيکل ـ١تبصره

  .ندي فعال را در سامانه مربوطه ثبت نمايها مانياز پيمورد ن
 يها  توسط بازرس کار در پروژهيمنيرت موارد ايدر صورت مشاهده مغا ـ٢تبصره

ه موارد نقص را اعالم و ي، نامبرده موظف است در قالب گزارش و ابالغي متقاضياعالم
 با يمنيرت موارد اي در صورت عدم مشاهده مغاد وي در اسرع وقت رفع نقص نمايمتقاض

  .ندينما  ارساليت استانيص صالحيته تشخيارسال گزارش و درج آن در سامانه به کم
  ساعت کاري٧٢ـ بررسي پرونده در کميته تشخيص صالحيت ظرف مدت حداکثر ٤ـ ٧

  .گردد  جلسات کميته تشخيص هر هفته يک بار به صورت منظم برگزار ميـ١تبصره
ت يص صالحيته تشخي در کمي پرونده متقاضي که بررسي در صورتـ٢بصرهت
 عودت داده يل به متقاضيد؛  پرونده با ذکر داليت آرا مواجه گردي با مخالفت اکثرياستان
 ي روز کار١٥ مهلت دارد حداکثر ظرف مدت يشود و در صورت اعتراض، متقاض يم

 . ديق سامانه ارسال نماير از طيد نظر استانيته تجدياعتراض خود را به کم
، الزم است گزارش بازرس ي پس از رفع نقص و اعالم آن توسط متقاضـ٣تبصره
 . ارسال گردديد نظر جهت بررسي تجديته استانيکار به کم
 ي بنا به تشخيص كميته استانيمانکاريصدور گواهي تائيد صالحيت ايمني پـ ٤ ـ ٨
  يساعت کار٤٨مدت حداکثر ق سامانه توسط اداره کل استان ظرف ياز طر

  د صالحيت ايمنيييد، تعليق و ابطال گواهينامه تايتمد موارد ـ ٥
   ـ تمديد٥ ـ ١

 ماه قبل از انقضاي ٢، مكلف است يمنيت ايد صالحينامه تائي گواهي دارايمتقاض
 صادره اداره کل يها مدت اعتبار گواهينامه خود، نسبت به تمديد آن برابر دستورالعمل

  .ار اقدام نمايد کيبازرس
  :  ـ  تعليق٥ ـ ٢

 يته استاني بنا به تشخيص کميمنيدرموارد زير گواهينامه تاييد صالحيت ا
گردد و  ق ميي ماه تعل٦ يک اليل از يبه شرح ذ ،)د نظريت و تجديص صالحيتشخ(
  : ن شده را نداردييد تا اتمام مهلت تعيچ گونه انعقاد قرارداد جديحق ه مانکاريپ

ر موارد مربوطه پس از يارسال اطالعات الزم مانند گزارش حوادث و ساعدم ) الف
 . ماه ١ به مدت يک بار اخطار کتبي

ت يري مديت شده در پروژه، عدم اجرايد صالحي تائيمنيعدم حضور مسئول ا) ب
 و عدم وجود يمني آموزش اي کارگران فاقد گواهيريها، بکارگ  در پروژهيمنيسک اير
 نفر به باال و عدم رعايت ٢٥ يها  بهداشت کار در کارگاه ويته حفاظت فنيکم
  . ماه٢ي به مدت ک بار اخطار کتبي پس از ي حفاظت فني عالي مصوب شورايها نامه نييآ

 يا معرفينامه يمان، ارائه گواهيد پيتمد/ پيمان جديد/ عدم ارائه تصوير قرارداد) ج
ک بار ي پس از يته استانيص کمير معتبر از زمان کشف تخلف به تشخينامه مخدوش و غ

  . ماه٣ يک الي به مدت ياخطار کتب
ا نقص عضو در اثر عدم رعايت يبروز حادثه منجر به فوت، قطع عضو ) د

 بر قصور ي بنا به گزارش بازرس کار مبني حفاظت فني عالي مصوب شورايها نامه نييآ
  . ماه٦ يک اليکارفرما به مدت 

   ـ ابطال٥ ـ ٣
ق ي در صورت تکرار موارد مندرج در بخش تعليمنيد صالحيت اگواهينامه تايي

 ٢ ي ماه ال٦ن دستورالعمل ي ايت استانيص صالحي تشخيته بدويحسب مورد با نظر کم
 ابطال، يگردد و پس از صدور رأ ه مييارا) د نظريتجد (يته استانيسال جهت ابطال به کم

  .گردد ي مي تلقيمنيت ايد صالحيمانکار فاقد تائيپ
ته ي کمي اداره کل استان موظف است، ظرف دو هفته نسبت به ابالغ رأـ١بصرهت
  .دياقدام نما) مقاطعه کار(مانکار يو پ) مقاطعه دهنده(د نظر استان به کارفرما يتجد

 يد نظر استانيته تجدي کميتواند در صورت اعتراض به رأ ي مي متقاضـ٢تبصره
 نسبت به ارائه درخواست يمانکاري پينميت ايد صالحينامه تائي بر ابطال گواهيمبن
  .دي اقدام نمايته نظارت و بررسي به کميک ماه از ابالغ رأيد نظر ظرف مدت يتجد

ي ته نظارت و بررسيق و ابطال، نظر کمي در صورت تکرار موارد تعلـ٣تبصره
  . نافذ خواهد بوديمانکاري پيمنيت اينامه صالحيخصوص اعتبار گواهدر
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   ـ مقررات عمومي٦
مان و يا يد پيا تمديپيمانكار مكلف است در صورت عقد قرارداد پيمان جديد  ـ ٦ـ ١

تغيير در شرايط پيمان، قبل از شروع به كار، ضمن ثبت آن در سامانه يك نسخه از تصوير 
  .ديل نمايمفاد پيمان را به اداره کل استان تحو

 اعتبار گواهينامه  ماه قبل از انقضاي مدت٢پيمانكار مكلف است حداكثر  ـ ٦ـ ٢
تائيد صالحيت ايمني، نسبت به تحويل مدارك مورد نياز جهت تمديد برابر 

  . کار اقدام نمايدي صادره از اداره کل بازرسيها دستورالعمل
هاي  مسئوليت كارفرما و پيمانكار در خصوص انجام امور ايمني و هزينه ـ ٦ـ ٣

 امور يمنين نامه اي آئ٧ و ٦ ، ٥ت مواد ياپيمان با رع/د در مفاد قرارداديمربوط به آن با
   . به صراحت ذكرگردديمانکاريپ

ن يي تعي مبادي از سويا عدم همراهيدر صورت مشاهده هرگونه تخلف و  ـ ٦ـ ٤
 توسط اداره کل ي اقدامات قانونياداره کل بازرس  صادره يها شده برابر دستورالعمل
 .رديرت گ استان مربوطه صويتعاون، کار و رفاه اجتماع

 ٢١/٧/١٣٩٧ تاريخ   تبصره و ضمايم مربوطه در٣٣ بند و ٦اين دستورالعمل در 
سرپرست وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي رسيده است و جايگزين دستورالعمل   تصويببه

 .گردد  مي١٧/١١/١٣٩٠مورخ 
  ي بند پيروان محسنيانوشي ـ سرپرست وزارت تعاون ، کار ورفاه اجتماع

 
 

  
ی ا ان   ور ال   س ی ا

ی ما عاون،کار و ر ه ا       وزارت 
تان ی ا ما عاون،کار و ر ه ا ل  ره    ........ ا      اد

  
  معرفي نامه

 دستگاه برگزار کننده مناقصه
  با سالم و احترام

 شوراي ٣/١٢/١٣٨٨نامه ايمني امور پيمانکاري، مصوب آيين) ٢(     در اجراي تبصره ماده 
در کميته تشخيص ................................ به مديريت .................... شرکت عالي حفاظت فني، صالحيت 

نظر به اينکه مطابق اظهارات و مدارک ارايه شده . صالحيت ايمني استان مورد بررسي قرار گرفت
ب باشد و بدين ترتيتوسط متقاضي، شرکت در حال حاضر فاقد قرارداد پيمانکاري در مرحله اجرا مي

امکان بازرسي و ارزيابي نحوه فعاليت فراهم نبوده است؛ با عنايت به مستندات موجود در پرونده، 
. گيردصالحيت ايمني پيمانکار به مدت دو ماه صرفاً براي شرکت در مناقصه مورد موافقت قرار مي

ه کل اطالع دهد پيمانکار مکلف است در صورت عقد هر گونه قرارداد پيمانکاري، مراتب را به اين ادار
  .و مراحل تکميلي براي اخذ گواهينامه اصلي را پس از برنده شدن در مناقصه، پيگيري و اقدام نمايد

نامه، به سامانه گواهينامه هاي برگزار کننده مناقصات مکلفند جهت احراز اصالت معرفيدستگاه
  . و استعالم الزم را اخذ نمايندمراجعهhttps://svcc.mcls.gov.ir تائيد صالحيت ايمني به نشاني

                                                                                         
  نام و نام خانوادگي 

                                                                                         
  رئيس بازرسي کار  

 
 

  
ی ا ان ال س وری ا      

ی ما عاون،کار و ر ه ا       وزارت 
تان ی ا ما عاون،کار و ر ه ا ل  ره    ........ ا      اد

  
  گواهينامه تائيد صالحيت ايمني پيمانکاري

 ٣/١٢/١٣٨٨نامه ايمني امور پيمانكاري، مصوب آيين) ٢(در اجراي تبصره ماده 
 صـي به شخـد صالحيت ايمنـيـامه تايـدور گواهينـي حفاظت فني، صـالوراي عـش

  :با مشخصات زير................................................. حقوقي/حقيقي

  فرد حقيقي/  ـ نام مدير عامل١
  )درصورت حقيقي بودن( ـ كد ملي فرد حقيقي٢
  :ويژه اشخاص حقوقي) دفتر مرکزي( ـ کد کارگاه ٣
   نشاني و کدپستي ـ٣
   ـ تلفن ثابت، همراه، دورنگار و پست الكترونيكي٤
  )حقوقي( ـ شماره و تاريخ ثبت و شناسه شرکت ٥

  :با موضوع فعاليت در زمينه زير
.............................................................................................................................................................  
  .در كميته تشخيص صالحيت ايمني استان مورد تائيد قرار گرفت

  . سال از تاريخ  صدور اعتبار دارد٢اين گواهينامه به مدت 
نامه، به سامانه هاي برگزار کننده مناقصات مکلفند جهت احراز اصالت معرفيدستگاه

 و استعالم مراجعهhttps://svcc.mcls.gov.ir ه نشانيگواهينامه تائيد صالحيت ايمني ب
  .الزم را اخذ نمايند

  
                                                                                                                                

  نام و نام خانوادگي                                                                                
  مدير كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي                                                                              

  
  

  موارد مندرج در پشت گواهينامه
  

  ل گواهينامه تاييد صالحيت ايمنيشرايط تمديد، تعليق و ابطا
  

  الف ـ تمديد
متقاضي داراي گواهينامه تائيد صالحيت ايمني، مكلف است دو ماه قبل از انقضاي مدت 

هاي صادره اداره کل بازرسي کار اعتبار گواهينامه خود، نسبت به تمديد آن  برابر دستورالعمل
  .اقدام نمايد

 ب ـ تعليق
تشخيص (ييد صالحيت ايمني بنا به تشخيص کميته استاني در موارد زير گواهينامه تا

حق هيچگونه  گردد و پيمانکار ماه  تعليق مي٦ به شرح ذيل از يک الي  ،)صالحيت و تجديد نظر
  :انعقاد قرارداد جديد تا اتمام مهلت تعيين شده را ندارد

پس از يک بار عدم ارسال اطالعات الزم مانند گزارش حوادث و ساير موارد مربوطه ) الف
 . ماه ١اخطار کتبي به مدت 

عدم حضور مسئول ايمني تائيد صالحيت شده در پروژه، عدم اجراي مديريت ريسک ) ب
ها، بکارگيري کارگران فاقد گواهي آموزش ايمني و عدم وجود کميته حفاظت فني ايمني در پروژه

هاي مصوب شوراي عالي نامه نفر به باال و عدم رعايت آيين٢٥هاي و بهداشت کار در کارگاه
  . ماه ٢حفاظت فني پس از يک بار اخطار کتبي به مدت 

تمديد پيمان،  ارائه گواهينامه يا معرفي نامه / پيمان جديد/ عدم ارائه تصوير قرارداد) ج
مخدوش و غير معتبر از زمان کشف تخلف به تشخيص کميته استاني پس از يک بار اخطار کتبي 

  .ماه ٣به مدت يک الي 
هاي مصوب نامهبروز حادثه منجر به فوت، قطع عضو يا نقص عضو در اثر عدم رعايت آيين) د

  . ماه٦شوراي عالي حفاظت فني بنا به گزارش بازرس کار  مبني بر قصور کارفرما به مدت يک الي 
  ج ـ ابطال

ب مورد حس" تعليق"گواهينامه تاييد صالحيت ايمني در صورت تکرار موارد مندرج در بخش 
 سال جهت ابطال به ٢ ماه الي ٦با نظر کميته بدوي تشخيص صالحيت استاني اين دستورالعمل 

گردد و پس از صدور رأي ابطال، پيمانکار فاقد تائيد صالحيت ارايه مي)  تجديد نظر(کميته استاني 
  .گرددايمني تلقي مي
غ راي کميته تجديد نظر  اداره کل استان موظف است ظرف دو هفته نسبت به ابالـ١تبصره

  .اقدام نمايد) مقاطعه کار(و پيمانکار ) مقاطعه دهنده(استان به کارفرما 
تواند در صورت اعتراض به رأي کميته تجديد نظر استاني مبني بر  متقاضي ميـ٢تبصره

ابطال گواهينامه تائيد صالحيت ايمني پيمانکاري، نسبت به ارائه درخواست تجديد نظر ظرف 
  .از ابالغ راي به کميته نظارت و بررسي اقدام نمايديکماه 

 در صورت تکرار موارد تعليق و ابطال نظر کميته نظارت و بررسي در خصوص ـ٣تبصره
  .اعتبار گواهينامه صالحيت ايمني پيمانکاري نافذ خواهد بود
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