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 خراسان رضویگزارش جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان 

 14.30ساعت خاتمه: 12.30ساعت شروع : 28/11/1400تاریخ جلسه : 89شماره نشست :
اتاق بازرگانی، صنایع، محل نشست: 

 استانمعادن و کشاورزی 

 عناوین دستورجلسات
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 دستور جلسه: عنوان

 طرح اخبار و اطالعات اقتصادی 

 :ارائه پیشنهادات دبیرخانه شورا پیرامون 

ضوی در           - سان ر ستان خرا صادی ا شتیبانی و حمایت از  فعالیت های اقت رونمایی از قرارگاه مرکزی پ

 اجرای مصوبات هشتادپنجمین جلسه شورای گفت و گو 

سان پیرامون هلوگرام قراردادهای       - شرکت تعاونی حمل و نقل یخچالداران دمای ثابت خرا شکل  رفع م

 بازرگانی اجاره غرفه پایانه های بار جهت اخذ کارت

 روند موجود تعیین مشاغل سخت و زیان آور  در کمیته های بدوی و تجدید نظر استان  -

تفویض اختیارات مورد درخواست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بمنظور حل و فصل موانع و       -

 مشکالت اقتصادی بخش خصوصی 

 

 

 

 خارج از دستور:عنوان 
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 دولت -الف

 سمت و نام خانوادگی نام ردیف
 وضعیت حضور

 )حاضر/ غایب/ نماینده(
 نام و نام خانوادگی نماینده

  حاضر استاندار )رئیس شورای استانی( یعقوبعلی نظری 1

  حاضر  استان مدیریت و برنامه ریزی سازمان رئیس رضا جمشیدی 2

  حاضر سازمان صنعت، معدن و تجارت استان رییس  امیررضا رجبی 3

  حاضر رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان محمدرضا اورانی 4

  حاضر مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان رضا خواجه نائینی 5

  حاضر مدیر کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان حمیدرضا پناه 6

  حاضر استان یهابانک هماهنگی دبیرکمیسیون حمید صفای نیکو 7

 مجلس شورای اسالمی -ب

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف
 وضعیت حضور

 )حاضر/ غایب/ نماینده(
 نام و نام خانوادگی نماینده

  حاضر مجلس نماینده علی آذری 1
 

 قوه قضائیه -ج

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف
 وضعیت حضور

 )حاضر/ غایب/ نماینده(
 نام و نام خانوادگی نماینده

  )حاضر(حاضر استان )یا معاون( دادگستری کل رئیس )امیر مرتضوی( غالمعلی صادقی 1

  حاضر استان دادستان مرکز درودیمحمد حسین  2

 

 شهرداری و شوراها -د
 

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف
 وضعیت حضور

 )حاضر/ غایب/ نماینده(
 نام و نام خانوادگی نماینده

 کامران کاللی فردسید  نماینده  استان مرکز شهردار سید عبداهلل ارجائی 1

  غایب استان اسالمی شورای رئیس سید مومن حسینی 2
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 تعاونی و خصوصی -هـ

 )رؤسای اتاق ها(
 

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف
 وضعیت حضور

 )حاضر/ غایب/ نماینده(

نام و نام 

خانوادگی 

 نماینده

 غالمحسین شافعی 1
 اناست  مرکز کشاورزی  و معادن صنایع،  بازرگانی، اتاق رئیس

 )دبیر و سخنگوی شورای استان(
 حاضر

 

  حاضر استانمرکز  تعاون اتاق رئیس اسماعیل آذری 2

  حاضر استان مرکز اصناف اتاق رئیس محمود بنانژاد 3

 (خصوصی و تعاونیاقتصادی بخش  های تشکل یا رؤسای تعاونی و خصوصی برتر های شرکتهیأت مدیره  رؤسای یا عامل )مدیران

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف
 وضعیت حضور

 )حاضر/ غایب/ نماینده(

نام و نام 

خانوادگی 

 نماینده

  حاضر رئیس انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی رضا حمیدی  1

 حسن حسینی 2
های  رئیس هیات مدیره انجمن کارخانجات آرد خراسان

 رضوی، شمالی و جنوبی
 حاضر

 

  حاضر روشن تجارت ایمان شرکت مدیره هیأت رئیس و مدیرعامل محمدحسین روشنک 3

  حاضر کوهدشت عسل شرکت مدیرعامل حسینیفاطمه  4

  حاضر جات خوراک دام استانکارخان انجمن مدیرعامل کافی فریدون 5

  حاضر رئیس انجمن شرکت های دانش بنیان استان سیدمهدی مدنی بجستانی 6

  حاضر بارفروشان خراسان رضویرئیس اتحادیه  رجیبحیدر ساکن  7

  غایب رییس هیات مدیره شرکت الکترواستیل مجید محمدزاده طبسی 8

نحوه اداره تشکیل و "دستورالعمل  5ماده  1در جداول فوق )ردیف های الف تا هـــ(، در صورت حضور نماینده به جای عضو اصلی شورا، موضوت تبصره   توضیح:

نام و نام خانوادگی "درج شده و در ستون بعدی،    "نماینده "، کلمه "وضعیت حضور  "در ستون  ، "وگوی دولت و بخش خصوصی  گفتجلسات شوراهای استانی    

 .معین گردد "نماینده
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 هااسامی مدعوین و سایر مراجع و دستگاه -و

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف

 هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی معاون مرتضی اشرفی  1

 معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی جواد خدائی 2

 ایه گذاری استانداری خراسان رضویمدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرم مهدی تقوایی 3

 معاون اقتصادی اداره کل اطالعات استان خراسان رضوی حسین گل محمدی 4

 فرمانداران شهرستان های تابعه استان خراسان رضوی 5
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 مشروح  مذاکرات

 (:1جلسه )دستور 

 "طرح اخبار و اطالعات اقتصادی"

ــات  در - ــاد مدیریت   راهبردهای  باب  در انقالب معظم رهبر اخیر فرمایشـ ــور در اقتصـ  و کارآفرینان   از جمعی با  دیدار  در کشـ

 خالء تا دخواستن مسئوالن از ایشان . شد  تاکید مهم نکته دو بر کشور  سازان تصمیم  و سیاستگذاران   به خطاب کشور،  صنعتگران 

 ضــرورت ورزیدند، تاکید آن بر رهبری که دیگری مبحث. کنند جبران کشــور اقتصــاد بخش در را صــنعتی راه نقشــه و راهبرد

  و درد شد، ذکر انقالب رهبر سوی از مذکور هایخالء باب در که آنچه. بود کشور در متمرکز و جهادی مدیریت یک گیریشکل 

 .است کشور اقتصاد بزرگ چالش

شور   - صه  در جامع مدیریت یک فقدان ازک صادی  عر صاد  هایظرفیت برای می برد رنج اقت شور  اقت صمیم  مراجع وفور به ک  یرگت

  .گیرندنمی دوش بر را الزم هایمسئولیت افراد رسد؛ می پاسخگویی به نوبت که آنجا  اما دارد وجود

 (:2دستور جلسه )

شورا پیرامون   "  شتیبانی  مرکزی قرارگاه از رونمایی ارائه پیشنهادات دبیرخانه    اقتصادی  های فعالیت  از حمایت و پ

 "گو و گفت شورای جلسه هشتادپنجمین مصوبات اجرای در رضوی خراسان استان

شتیبانی  و حمایت مشترک  قرارگاه ایجادظرفیت  - سان  در اقتصادی  هایفعالیت از پ  به دستیابی  برای جدیدی مبدا رضوی،  خرا

ستان  توسعه  اهداف   ،کار مسیر  در مستمرا  آن عملکرد و شود  مدیریت مناسبی  روال با چنانچه قرارگاه است،این  بخش این در ا

 .سازد مرتفع را متمرکز مدیریت نبود و راهبرد خالء تواندمی گردد، ارزیابی و پایش

صی    بخش - صو شفقانه  خ ستگاه  و قوه سه  همراه م ساندن  ثمر به در دولتی اجرایی هاید صادی  های طرح ر شور  اقت ست  ک  اما ا

  های دیدگاه. دارد را منابع هدررفت دغدغه که چرا کرد خواهد بیان هم را خود نقدهای تعارف بدون و صراحت  به بخش همین

 انایر اقتصاد  برای را زیادی هایچالش امروز تا که خطا و آزمون عارضه  ازکشور   تا شود  شنیده  باید خصوصی   بخش کارشناسی  

 ازس  در آتی احتمالی اصالحات  بستر  و فراهم قرارگاه این اقدامات و اهداف تحقق مستمر  رصد  ظرفیت یابد.باید رهایی زده، رقم

 شود. تعریف و تبیین قرارگاه این کار و

صه  هر در موجود هایمزیت و هاظرفیت بر مبتنی مردمی جریان وجود - سائل  از رفت برون راه ای، عر شکالت  و م  در احتمالی م

 رضا  امام شریف  مضجع  ارزشمند  وجود آن ترینشاخص . است  مندبهره متعددی هایظرفیت از رضوی  خراسان . است  حوزه آن

  با. بیاورند ارمغان به اشتغال  و رونق توانندمی هاآن از کدام هر که نیز دارد مهمی اقتصادی  هایمزیت آن کنار در. باشد  می( ت)

شترک  مرز توجه شور  دو با م ستان  ک ستان  و افغان سیای  به ارتباطی راه و ترکمن سعت  میانه، آ صدی  8.2 سهم  سرزمینی،  و  در

 در درخوری جایگاه باید اســتان اقتصــادی؛ مختلف هایبخش در دیگر منابع انبوهی و( کشــور کل جمعیت از) اســتان جمعیت

ا ر کشور  آموختگان دانش کل از درصد  هفت رضوی  خراسان . کنندنمی حکایت را مسئله  این آمارها اما داشت می کشور  اقتصاد 

  می واهیگ آمارها و هابررسی  متاسفانه  می باشد اما  روشن  ایآینده ترسیم  برای مغتنم فرصتی  استان  نخبگانی پتانسیل  و دارد

ــهرده و مالی  منابع  تومان  میلیارد  هزار 190 از برخورداری وجود با  که  کنند  ــرانه  رتبه  بانکی،  های  سـ  داخلی ناخالص   تولید  سـ
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 کدام هیچ کهدارد را گذشته  دهه طی درصدی  1.32 متوسط  رشد  و است  یکم و بیست  ها،استان  دیگر میان در رضوی  خراسان 

 .نیست شده ذکر ظرفیت با تناسب در موارد این از

ساس  - سی  برا برداری  بهره کافی میزان به موجود هایمزیت از تا شوند می باعث که هاییمولفه جمله از گرفته؛ صورت  های برر

شود  سب  جذب در ضعف » ؛ن ست  «حاکمیتی و مردمی بخش بین پویا ارتباط و اعتماد ضعف » و «مردمی های سرمایه  منا  به. ا

ستانی  راهبردهای تعیین در ضعف  باید موارد این سناد  بر مبتنی ا  رنامهب تنظیم و ها گذاری هدف در ضعف  نیازها، و باالدستی  ا

ــه ها، آن تحقق برای عملیاتی های ــادی، های بخش بین افزایی هم و هماهنگی در نقیص ــد فقدان اقتص  متمرکز هدایت و رص

ستانی  صادی،  های فعالیت برای ا صان  اقت شتیبانی  و حمایت در ضعف  و دولتی و مردمی بخش بین هماهنگی در نق  الیتفع از پ

شتیبانی  مشترک  قرارگاه افزود. نیز را مردمی اقتصادی  های سان  اقتصادی  های فعالیت از حمایت و پ  برون هدف با رضوی  خرا

 ایجاد مذکور، مسائل حل منظور به و نخبگانی و مردمی های بخش در موجود ظرفیت گسترده سازی فعال و شرایط این از رفت

 .است شده

ست  این مزبور قرارگاه ماموریت - سیج  با که ا شتیبانی  و حمایت و مردمی امکانات و ها توانمندی ب ستگاه  پ   تاکید با دولتی های د

سریع  و سازی  روان سازی،  کوتاه های روش بر سهیل  و فرآیندها در ت سخگویی،  جریان ت  موجود های فعالیت حفظ ضمن  پا

 در را اقتصادی  جدید واحدهای فعال، واحدهای های ظرفیت رسانی  حداکثر به و راکد واحدهای سازی  فعال به نسبت  اقتصادی 

 .کند اندازی راه مختلف بخشهای

 ی،ستاد » سطح  سه  در و جدید ساختاری  با رضوی خراسان  استان  اقتصادی  هایفعالیت از حمایت و پشتیبانی  مشترک  قرارگاه -

 یهاشخصیت از متشکل استان توسعه کالن اهداف تحقق و اقتصادی جریان هدایت و ریزیبرنامه هدف با «مردمی و دستگاهی 

ستگاه  حقیقی، و حقوقی صی    و عمومی بنیادهای و نهادها و اجرایی هاید صو سعه  در مؤثر خ ستان  تو  ارکان. گیردمی شکل  ا

صلی  ستگاه  هماهنگی شورای  راهبردی، شورای  شامل  قرارگاهاین  ا شورتی  شورای  قرارگاه، دبیرخانه نظارتی، هاید   -علمی) م

شکل  مردمی قرارگاه گانه،شش  عملیاتی هایقرارگاه عمومی،روابط حمایتی، هایکارگروه و ستادها  ،(تجربی صادی  هایت  و اقت

 مســتمر پایش و رصــد مربوطه، عملیاتی هایبرنامه و اهداف اســتانی، راهبردهای تعیین شــامل قرارگاه کلی و عمده وظایف

 زایشاف و هماهنگی ها،فعالیت از پشتیبانی  و زدایی مانع حمایت راهبردها، و اهداف بر مبتنی فعالیتها مستمر  هدایت ها،فعالیت

 .شود می مردمی هایتشکل دهیسامان دولت، و مردمی هایبخش بین افزاییهم و هماهنگی اقتصادی، فعال هایبخش بین

صلی  ساختار  ذیل عملیاتی قرارگاه هفت - شاورزی » شامل  که گیرد می شکل  ا  ،«تجارت و معدن صنعت » ،«غذایی امنیت و ک

. ندهست «گذاریسرمایه و مالی منابع تامین» ،»اشتغال» ،«زیارت و فرهنگی علمی، اقتصادی،» ،«زیرساخت و مسکن اقتصادی»

شکل  مردمی قرارگاه» مهم هایبخش از یکی صادی  هایت ست  «اقت شاورزی  و معادن صنایع  بازرگانی، اتاق محوریت با که ا  ک

 ی،صنف و تخصصی ای،حرفه آموزشی، حقوقی، حمایت مردمی، هایتشکل دهیسامان و تشکیل آن ذیل و گیردمی شکل استان

 .شود می دنبال مردمی هایتشکل بین افزاییهم و هماهنگی

شت نگه و حفظ شامل  ساختار  این گانه9 راهبردهای -  ایجاد واحدها، ظرفیت رشد  راکد، واحدهای سازی فعال فعال، واحدهای دا

 زیرساخت  ایجاد و توسعه  خرد، و کارگاهی واحدهای گسترش  خدمات، و بنیان دانش زیارت، اقتصاد  گسترش  جدید، واحدهای

سکن،  هایبخش در   منابع با قیاس در خارجی و داخلی سرمایه  جذب بر تاکید با محورمردم منابع تأمین انرژی، و ونقلحمل م

 .بود خواهند مهندسی و فنی خدمات صدور و مرزیبرون صادرات بر تاکید با صادرات گسترش و بانکی

  است. مردمی محور کردن توانمند بر تاکید با این قرارگاه -
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 گذار تخم طیور واحد 1794 و فعال صنعتی واحد 4929 حفظ شامل نیز شده اشاره راهبرد 9 ذیل عملیاتی هدف 44 از بخشی -

 واحد 122 و راکد صــنعتی واحد 566 ســازی فعال موضــوت تا شــد خواهد تالش همچنین. بود خواهد اســتان فعال گوشــتی و

ساندن  حداکثر به طریق از وری بهره ارتقای راکد، تبدیلی صد  40 ظرفیت ر صد،  10 میزان به فعال طیور واحدهای در  ایجاد در

ــبک  دامی واحد  هزار 20 و جدید   معدنی  واحد  300  هفت افزایش خارجی،  زائر نفر میلیون 18 جذب  جدید،   پُربازده  و مولد  سـ

 .شود دنبال مباحث همین ذیل نیز جدید مسکن واحد هزار 400 احداث و خانگی کارگاهی واحد هزار

 خواهد سال  هشت  طول در مسافر  میلیون 50 ظرفیت با( ت) رضا  امام فرودگاهی شهر  احداثاین قرارگاه  های پیگیری دیگر از -

ستگاه  تمرکز همچنین. بود ستان  در متولی های د  سرمایه  ریال میلیارد هزار 3645 جذب طریق از محور مردم منابع تامین بر ا

 از سرمایه  ریال میلیارد هزار 3398 بانکی، منابع سرمایه  ریال میلیارد هزار 3172 خارجی، سرمایه  دالر میلیون 1240 داخلی،

ــایر محل ــتان مرزی برون صــادرات ارتقای ،شــود می دنبال مجدانه که دیگری اهداف از یکی. بود خواهد منابع س    ارزش به اس

 .است دالر میلیون 9020

 به طریق این از بتوان تا شــد خواهد نهایی موضــوت این برق، مگاوات هزار 10 تولید برای خواف بادی انرژی ظرفیت به توجه با -

 برای این بر افزون. نمود پیدا دست  است،  شده  گرفته نظر در رضوی  خراسان  آینده سال  برای که درصدی  7.2 اقتصادی  رشد 

 امور کل اداره راســتا این در که اســت جدید گذاری ســرمایه ریال میلیارد هزار 1854 به نیاز اقتصــادی رشــد این به رســیدن

ستان  دارایی و اقتصادی  ست  شده  مکلف ا   ارهاساخت  از بخشی  طبیعتا. بردارد قدم مردمی و بانکی جدید منابع جذب پی در تا ا

 .شوند اصالح کار اجرای مسیر در باید قرارگاه این در ها رویه یا

شابه  - شترک  قرارگاه م شتیبانی  م صادی  های فعالیت از حمایت و پ سان  اقت ضوی،  خرا ستانها   در ر  مقیاس در ساختاری  نیز شهر

ستان  های ظرفیت همه از تا شد  خواهد تالش و شود  می ایجاد کوچکتر ستانی،    های ظرفیت این اثرگذاری برای ا  بهره شهر

 .شود گرفته

ستان  -  ریال میلیارد هزار 1854 به مهم این تحقق برای که یابد دست  درصد  7.2 معادل اقتصادی  رشد  به باید 1401 سال  در ا

ست  نیاز جدید گذاری سرمایه  شد . ا صادی  ر شور  اقت صد  3.8 ،1399 تا 1341 های سال  بین در ک ست  بوده در   بازه این در. ا

 چنانکه است؛  کرده تجربه را ای کاهنده روند اخیر سال  10 در مذکور نرخ همزمان داشته است  وجود  اقتصادی  شدید  نوسانات 

صد  1.9 از صد  1.7 به 1389 سال  در در ست  یافته کاهش 1399 سال  در در صادی  رکود عمق. ا شور  در اقت  در توان می را ک

ــرانه که دهد می نشــان ها بررســی کرد، مالحظه داخلی ناخالص تولید میزان  ســال در ثابت قیمت به داخلی ناخالص تولید س

صادی  رکود باالی شدت  بیانگر این و بوده کمتر 1390 سال  در تولید سرانه  از 1399 شد  می 90 دهه های سال  در اقت  در. با

 تشکیل  که معناست  بدان این است،  بوده منفی کشور  در سرمایه  تشکیل  رشد  متوسط ( 1399 تا 1396) ساله  چهار دوره یک

 درصد 47.1 به نشیبی و فراز با 1374 سال در درصد 49.3 از نیز تورم باشد، سرمایه استهالک جوابگوی نتوانسته حتی سرمایه

 .است رسیده 1399 سال در

 این اثر همچنان و شده  کشور  ظرفیت اشتغال  مالحظه قابل کاهش موجب کرونا شوک  بروز و اقتصادی  های تحریم روند تداوم -

صاد  در شوک  شده  جبران و بوده باقی ایران اقت ست  ن شاغل  در عمدتا که کاهش این. ا سمی  م   داده، رخ خدمات بخش و غیرر

ست    اتخاذ ضرورت  بیانگر شت  جبران برای حمایتی فعال و هدفمند های سیا شاغل  در شدگان  بیکار معی سمی  م   فاقد و غیرر

 به 1390 ســال در 37 از کشــور کل برای جامعه در درآمد توزیع گیری اندازه معیار که جینی ضــریب. اســت ای بیمه پوشــش

سیده  1399 سال  در 40.6 ست  ر شت . دارد اخیر دهه در طبقاتی شکاف  افزایش از حکایت که ا صاد  بازگ  شرایط  به ایران اقت
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 این 90 دهه در اما بود درصد 3.2 حدودا کشور،  اقتصادی  رشد  میانگین ، 80 دهه در را در پیش رو دارد ، دشوار  مسیر  متعادل

  نهایتا تا باشد داشته  درصدی 8 اقتصادی  رشد  باید سال 6 مدت برای کشور  قبلی، ریل به بازگشت  برای. گذاشت  افول به رو روند

 بود شده  اشاره  اقتصادی  رشد  موضوت  ششم،   تا چهارم های برنامه در. برسد  درصد 3.2 به اخیر سال 20 اقتصادی  رشد  میانگین

 یهسرما  محل از اقتصادی  رشد  تا شده  بینی پیش آینده سال  برای.  نگردید محقق نیز مهم این نبود، فراهم آن الزامات چون اما

 .شود تامین وری بهره ارتقای و گذاری

شد  تحقق الزام - صادی  ر صد  4.5 میزان به را 1401 سال  در اقت شد  در  سرمایه  افزایش و جدید های گذاری سرمایه  محل از ر

 هشت  میزان به کشور  داخلی ناخالص تولید رشد  هدفگذاری است.  وری بهره ارتقای محل از رشد  درصد  3.5 میزان به و گذاری

 9.9 صنعت بخش تا هگردید مقرر و بینی پیش رشد درصد 9.1 کشاورزی بخش برای همزمان. است بوده 1401 سال در درصد

 باید داشته باشد. درصدی 6.9 رشد هم خدمات حوزه. کنند تجربه را افزایش درصد 7.9 معدن حوزه و درصد

شد  گذاری هدف - سان  برای داخلی ناخالص تولید ر ضوی  خرا صد  7.2 میزان به نیز ر شاورزی  بخش برای) 1401 سال  در در  ک

صد،  4.4 صد،  5.2 صنعت  در صد،  12.4 معدن در صد  8.2 خدمات در  نیاز مورد جدید گذاری سرمایه  میزان و شده  برآورد( در

ــد این تحقق برای ــت ریال میلیارد هزار1854 نیز رش ــرمایه میزان این باید منبع، این حیث از فقط بهتر بیان به. اس  گذاری س

 الزامات و شـود  نمی منجر اقتصـادی  رشـد  میزان این به گذاری سـرمایه  انجام صـرفا  باید توجه داشـت که . شـود  جذب جدید،

 .   کند کمک مذکور موارد تحقق به بتواند قرارگاه این ایجاد ایده امید می رود که است نیاز هم دیگری

سئولیت  - شترک  قرارگاه دبیرخانه م شتیبانی  م صادی  های فعالیت از حمایت و پ سان  اقت ضوی  خرا  و مدیریت سازمان  برعهده ر

ستان  ریزی برنامه ست  شده  مقرربود و  خواهد ا  برای کمّی مقادیر تا شود  تهیه عملیاتی های قرارگاه هماهنگی با افزاری نرم ا

 .باشند رصد و پایش قابل اهداف این به رسیدن های شیوه و شده مشخص ها قرارگاه جهت شده تعیین اهداف

سه،   رییبا بیانات  - ضا نیز  دستگاه س کل محترم دادگستری در جل شتیبانی  مشترک  قرارگاه کنار در ق   های الیتفع از حمایت و پ

 و ادیاقتص مختلف هایبخش در فرآیندها تسهیل  و شود  مرتفع خصوصی   بخش فعاالن روی پیش موانع تارفت گ قرار اقتصادی 

 مهه همراه توانش تمام با دادگســتری که نمود تاکید مشــهد به خود اخیر ســفر درنیز  قضــائیه قوه رئیس .بخورد رقم تولیدی،

 .کنند می تالش اقتصادی های فعالیت توسعه و مشکالت حل برای که بود خواهد هاییبخش

 در مدکارآ مدیریت یک ایجاد استناد،  همین به پس. است  اقتصاد  بحث با پیوند در امروز فرهنگی و اجتماعی مسائل  از بسیاری  -

 اقتصاد  بخش توسعه  و رونق حل راه تواند می موجود، های چالش رفع و اقتصادی  مشکالت  حل هدف با قرارگاه این چهارچوب

 .باشد

سعه  عوامل ترینشاخص  تواند می قرارگاه این  - سان  نیافتگی تو ضوی  خرا صاء  را ر صالح  و اح  این به کمک هدف با پس کند؛ ا

ستان  نمایندگان مجمع ظرفیت، سالمی  شورای  مجلس در ا  اعالم ساختار،  این با جانبه همه همکاری برای را خود آمادگی نیز ا

 نمود.

شترک  قرارگاه) سند  این راهبردهای در - شتیبانی  م صادی  های فعالیت از حمایت و پ سایی    ،(اقت ص  برای جدید منابع شنا  اداقت

 .است ارزشمندی و خوب اتفاق که گرفته مدنظر بنیان دانش و جدید های فناوری یافتن و ها تخصص به توجه استان،

صاد  تعالی برای موجود های ظرفیت همه از باید - شور  اقت صادی  های تحریم شود،  گرفته بهره ک  موجبات متعددی، جهات از اقت

شد  صادی  ر شور  اقت ست  کرده فراهم نیز را ک  در بزرگ تحوالت شاهد  توان می( قرارگاه) هاییطرح چنین شدن  عملیاتی با و ا

 .بود رضوی خراسان ویژه به کشور
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سایی   تولید توسعه  برای مانع 153 اینکه به توجه با - ست،  شده  شنا  تظرفی از گیری بهره با مخل، قوانین و مشکالت  از ایپاره ا

 .است اصالح قابل اسالمی شورای مجلس گذاری قانون

شتن  انعطاف از تولیدی واحدهای صاحبان  بعضا  - شتن  گام و دا  آمدن گرفتار هم را آن دلیل و دارند هراس توسعه،  سمت  به بردا

 بخش نمایندگان از متشــکل تولیدی واحدهای ویژه کارگروهی دارد ضــرورت. کنند می عنوان ســختگیرانه نظارتی روندهای در

ضات  و خصوصی   ستری  ق شکیل  دادگ شفقانه  و حمایتی نگاه یک بتوان تا شود  ت سبت  را م سعه  به ن  ترویج گذاری، سرمایه  و تو

 .نمود

شترک  قرارگاه ساله  چهار افق در شده  تعیین هدف - شتیبانی  م صادی  های فعالیت از حمایت و پ  رد غیرنفتی صادرات  برای اقت

 .باشد داشته را الزم همراهی دولتی بخش که صورتی در است تحقق قابل رضوی خراسان

ست  الزم که شد  مطرح مزبور قرارگاه در خصوصی   بخش مشارکت  بر مبنی موضوعی  -  خصوصی   بخش فعاالن اختیارات حدود ا

 این اهداف تحقق گر مطالبه تا شود  داده اجازه بخش این فعاالن به که است  اینبخش خصوصی    درخواست  شود،  تعیین آن در

 .باشند ساله چهار افق در قرارگاه

 اختارس ایناز نظر بخش خصوصی .است احترام قابل کند، ایجاد استان اقتصادی معمول روال در تغییر که ای اندیشه یا تفکر هر -

شی  شکالت  از رفت برون برای رو صادی  م ست،ال  کنونی اقت ست  زما شگیری  جایگاه ا ضائیه  قوه نقش جرم، وقوت از پی  وهق و ق

 در را قوه سه  مختلف های بخش بین هماهنگی بتوان تا شود  مشخص  شفاف  صورت  به قرارگاه این به مربوط جداول در مقننه

 .بود شاهد قرارگاه، این قالب

ستان  اقتصاد  آینده تعالی برای بنیان دانش بخش به توجه -  اما ودش  می یاد بنیان دانش بخش از عناوین در اغلب دارد ضرورت  ا

 .  شود می گرفته نادیده بخش، این های ظرفیت و ها پتانسیل اجرا، مسیر در

 

 (:3دستور جلسه )

شورا پیرامون    " شنهادات دبیرخانه  شکل  رفعارائه پی سان خ ثابت دمای یخچالداران نقل و حمل تعاونی شرکت  م   را

 "بازرگانی کارت اخذ جهت بار های پایانه غرفه اجاره قراردادهای هلوگرام پیرامون

ــی  بخش فعاالن از جمعی - ــوص ــوت در خص  دچار بازرگانی، کارت اخذ جهت بار های پایانه غرفه اجاره قراردادهای هلوگرام موض

 .اند نموده منعکس راهکار ارائه و بررسی جهت موضوت و اند شده مشکل

سان  داران یخچال نقل و حمل تعاونی شرکت  درخواست  - ستای  در رضوی  خرا   های برنامه دائمی احکام قانون 62 ماده اجرای را

سعه  شور  تو ضوت  با ک ستگاه  با معامالت  مو ست  غیرمنقول اموال با رابطه در اجرایی د ضر  حال در. ا شکالتی  شرکت  این حا   اب م

 .    کند اقدام بازرگانی کارت اخذ به نسبت تواند نمی آن پی در که دارد ها پایانه نقل و حمل کل اداره

که با بخش    ییقراردادها ،  دارد یکند و اعالم م  یاجاره واگذار م   یرا برا ییمکان ها   یعموم یها  انه ی در پا  یراهدار  اداره کل   -

 . مستندات ستین به مراجعه به دفترخانه یازیشود و ن یمحسوب م یسند رسم شود یمحل ارائه م در رابطه با اجاره یخصوص

به آنان اجازه داده اســت تا بدون مراجعه به دفترخانه بتوانند  72ســازمان در ســال  لیاســت که قانون تشــک نیا این اداره کل

ستاجر را از محل اجاره ب صادر کنند   هئیاجرا سان  داران یخچال نقل و حمل تعاونی شرکت  .نمایند رونیو م ضوی  خرا  دودر  ر

 ستمیس که نمودهاعالم  اتاق تعاونکه  یدر حال ،کردهثبت نام  میقد ستمیبا س و هبود یسال گذشته به دنبال اخذ کارت بازرگان 
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ند آنان س  ستم، یاجاره به س در مرحله ارائه سند  . نمایندمدراک و مستندات را ارائه   ، دیجد ستم یبراساس س   دیکرده و با رییتغ

شد  هولگرام یکنند که دارا یرا طلب م یاجاره ا سم  جنبه و  با س     یمحضر  یسند ر شد.  شته با صمت   ستم یدا  یطور سازمان 

ستاجر و موجر هر دو کارت  مل  معامله نیطرفشده که   یطراح سامانه ثبت کنند که   ی؛ م صدور کارت را در  ن یدر هم فرآیند 

 کل را ارائه ریمد یکارت مل دتوان ینم است یدولت نهادچون که کند  یاعالم م زین یراهدارکل . اداره  ه استمتوقف شد مرحله

 یصــورت گرفت که دفتر حقوق این اداره کلبا متعددی  اتنبود مکاتب این شــرکتتنها مشــکل  موضــوت نیاز آنجا که ا .نماید

س   هقرارداد اجاره نامه بکه عنوان کرد  یسازمان راهدار  ستناد قانون تا ست  سازمان  این سیا صمت   انیم یمکاتبات .ا  و سازمان 

شکل اخذ کارت بازرگان  نیبا وزارتخانه متبوت در ا یراهدار شود    ستم یس  طریق از یرابطه انجام گرفت تا م صل  ا که ت حل و ف

به  لکهب طلب نکنند یطرف قرارداد کد مل ییدســتگاه اجراکه از  درخواســت مطرح شــده این اســت کنون مرتفع نشــده اســت

 ی، تمام 95توسعه سال  یقانون احکام دائم .له هنوز حل نشده استئمس نیکه ااکتفا کنند  یسازمان دولت یشناسه مل افتیدر

سند در دفترخانه کرده است. در واقع اگر  میمختلف مکلف به تنظ یبا بخش ها نیماب یف یقراردادها میتنظ یسازمان ها را برا

  یار مشعات قر التحت  95در سال   یاحکام دائم بیموضوت با تصو   نی، ا است  72سال   سیقانون تاس  ،ی استناد سازمان راهدار  

ساس قانون احکام دائم     ردیگ ست، چرا که برا ضاد ا سعه  یو در ت ستگاه ها  تو در دفاتر   دیقراردادها با یو تمام ییاجرا ی، تمام د

 .به ثبت برسد  یرسم

 (:4دستور جلسه )

شورا پیرامون     " شنهادات دبیرخانه  شاغل  تعیین موجود روندارائه پی  و بدوی های کمیته در  آور زیان و سخت  م

 "استان نظر تجدید

 بدیلت واحدها قبیل این برای معضلی به  استان تجدیدنظر و بدوی های کمیته در آور وزیان سخت مشاغل تعیین نحوه موضوت -

 رشـد  روند در منفی تاثیرات و تبعات نشــود پیدا معضــل این رفع برای منطقی و عاجل حل راه  مدت کوتاه در چنانچه و شــده

  یناش  مالی بار تحمیل و مشاغل  شمردن  آور زیان و سخت  تعیین کنونی روند. داشت  خواهد استان  تولید و اشتغال  ، اقتصادی 

  مشاغل  بیمه حق پرداخت در ناتوانی باعث اجتماعی تامین سازمان  همچنین و تولیدی و صنعتی  واحدهای کارفرمایان به آن از

ــوی از آور زیان و ســخت ــنعتی و تولیدی واحدهای س ــازمان منابع کســری نیز و اجرائی اقدامات بروز نتیجه در و ص  تامین س

 .بود خواهد اجتماعی

سه  برگزاری از پس - سی   جل شنا صوبات  ابالغ و کار سه  م سب  از حمایت کمیته دبیرخانه سوم  جل سیون  کار، و ک   الیاتم کار، کمی

شاورزی  و معادن صنایع،  بازرگانی، اتاق اجتماعی تامین شنهادات  20/10/1400 مورخ ص/2566/1400 شماره  نامه طی ک  پی

 .نمود اعالم را آور زیان و سخت مشاغل نامه آیین اصالح به مربوط

شکالت  اهم - شاغل  تعیین با ارتباط در صنعتی  و تولیدی واحدهای سوی  از شده  عنوان م   می زیر شرح  به  آور زیان و سخت  م

 :باشد

  ستانی  تجدیدنظر و بدوی های کمیته در کارفرمایان نماینده فعال حضور  ضرورت ست  توضیح  به الزم.  ا    ندهایب برابر که ا

 کانون توســط  تجدیدنظر و بدوی های کمیته در کارفرما نماینده ، آور زیان و ســخت مشــاغل نامه آئین 8 ماده  ب و الف

 . شود می معرفی استان کارفرمائی صنفی های انجمن
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 ــرورت ــره در مقرر مهلت در اعتراض جهت کارفرمایان به بدوی های کمیته آراء ابالغ ض ــاغل نامه آئین 8 ماده 5 تبص   مش

 آور زیان و سخت

 توســط  کار شــرایط بررســی و بازدید انجام خصــوص در آور زیان و ســخت مشــاغل نامه آئین  2 ماده کامل رعایت عدم 

  کار بازرسان و پزشکی آموزش و درمان بهداشت وزارت ای حرفه بهداشت کارشناسان

  ساتید  و نظر صاحب  افراد از دعوت ضرورت سان   و ا  برابر رای حق بدون ها کمیته جلسات  در شرکت  جهت مربوط کارشنا

  آور زیان و سخت مشاغل نامه آئین 8 ماده 3 تبصره

 نآئی کلی تجدیدنظر و اصالحات آخرین از اینکه به توجه با  آور زیان و سخت مشاغل  نامه آئین در ضروری  اصالحات  لزوم 

 .گذرد می سال 15 از بیش  مذکور نامه

 

 (:5دستور جلسه )

  ستانا تجارت و معدن صنعت، سازمان درخواست  مورد اختیارات تفویض ارائه پیشنهادات دبیرخانه شورا پیرامون   "

 "خصوصی بخش اقتصادی مشکالت و موانع فصل و حل بمنظور

 منظور به استان  اجرایی دستگاههای  برخی الزم اختیارات عدم موضوت  استان  گوی و گفت شورای  جلسه  پنجمین و هشتاد  در -

 :گردید مقرر و مطرح اقتصادی اطالعات و اخبار طرح زمان در استان خصوصی بخش مشکالت رفع

 فعالیت حوزه مشکالت  و موانع فصل  و حل برای ها استان  اختیار عدم از استان  اجرایی دستگاههای  مدیران برخی آنجائیکه از"

ــوت تا گردید مقرر کردند مطرح را نکاتی ــتگاههای همه به موض ــاء جهت اجرایی دس ــتانی تفویض قابل اختیارات احص  ابالغ اس

 ".گردد

ستناد  - ستان  اجرایی دستگاههای  از رابطه این در مکاتباتی طی شورا  دبیرخانه مصوبه  این با ستعالم  ا  نعت،ص  سازمان  که نمود ا

 .نمود اعالم خصوصی بخش اقتصادی مشکالت و موانع فصل و حل منظور به را الزم اختیارات استان تجارت و معدن

 .است گردیده مطرح زیر شرح به اختیارات عدم از ناشی مشکالت اهم -

 مرکز در امور برخی انجام بدلیل خدمات ارائه در استان صمت سازمان کاری فرآیندهای بودن بر زمان 

 انعنو به صمت  سازمان  کارشناسان   صرفا  که دلیل این به سازمان  این های سامانه  در تغییر منظور به الزم اختیار عدم 

  حذف یا تغییرات ایجاد امکان و داشــته را ســامانه از اســتفاده امکان اطالعات کننده تایید یا کننده وارد و عادی کاربر

 .پذیرد می انجام مرکز توسط صرفا

 سی  به عنایت با شاهده  گرفته صورت  های برر سط  صدور  از بعد بازار تنظیم اقالم صادره  های ،حواله شود  می م  تو

شتیبانی  شرکت  دبیرخانه به ورود از پس. نامه شماره  درج و داخلی بازرگانی معاونت  ارهشم  تغییر ،با غله اداره یا و پ

 توزیع و رصد فرآیند مهم این.شود می داده تحویل حواله اصحاب به بازار تنظیم های کاال دیگر ای شماره  با حواله نامه

 .  نماید می مواجه مشکل با بازرسی های تیم توسط را بازار تنظیم های کاال اقالم

 از) است  تهیاف تغییر سیستمی   به دستی  از فرآیند قالیبافی کارگاههای برداری بهره پروانه صدور  روال اینکه به باتوجه 

صوص  در(هماهنگ– یاب بهین سامانه  طریق ضی  که تولیدی تعاونی شرکتهای  خ ستندجهت  تولید پروانه اخذ متقا  ه

 .نماید می طوالنی را فرآیند که شود منعکس کشوری اتحادیه به مراتب بایست می بازدید
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 مصــوبات اســـتانی

 تصمیم/ تــــصمیمات عنــوان دستــور جلسه ردیف

1 

ــورا     ارائه   ــنهادات دبیرخانه شـ پیشـ

مایی   پیرامون گاه  از رون  مرکزی قرار

  ایه فعالیت  از حمایت و پشــتیبانی

صادی  ستان  اقت سان  ا ضوی  خرا  در ر

بات  اجرای ــو تادپنجمین  مصـ ــ  هشـ

  گو و گفت شورای جلسه

 

  

   

ــتیبانی مرکزی قرارگاه از رونمایی  با توجه به ــت اقتصــادی های فعالیت  از حمایت و پش  اناس

سان  ضوی  خرا صوبات  اجرای در ر شتادپنجمین  م سه  ه سه   ،گو و گفت شورای  جل در این جل

ــیمقرر گردید؛  ــازی، کوتاه های روش بررس ــازی روان س ــریع و س   جریان و فرآیندها در تس

  اب استان اقتصادی های فعالیت جاری جریان هدایت و نظارت اجرایی، های دستگاه  پاسخگویی 

  اب استان  اقتصادی  بالفعل های ظرفیت وری بهره رساندن  حداکثر به موجود، وضع  حفظ هدف

  اتخاذ و تولیدی واحدهای رکود و تعطیلی از پیشــگیری دســترس، در منابع از اســتفاده هدف

شویق  و متوقف واحدهای احیاء جهت الزم تدابیر   جدید، های ظرفیت ایجاد و گذاریسرمایه  ت

سازمان مدیریت       پیگیری قرارگاه این در سط  صل تو گردد و گزارش پایش عملکرد آن در هر ف

 شورای گفت و گو ارائه گردد. وبرنامه ریزی استان در

2 

ــورا     ارائه   ــنهادات دبیرخانه شـ پیشـ

شکل  رفع  پیرامون   تعاونی شرکت  م

  ثابت   دمای  یخچالداران   نقل  و حمل 

  قراردادهای هلوگرام پیرامون خراسان

 اخذ  جهت  بار  های  پایانه    غرفه  اجاره 

 بازرگانی کارت

 

 پیرامون خراســان  ثابت دمای یخچالداران نقل و حمل تعاونی شــرکت  مشــکل  در ارتباط با 

جاره  قراردادهای  هلوگرام نه     غرفه  ا یا خذ  جهت  بار  های  پا نه   رییس  بازرگانی   کارت  ا دبیرخا

سه ارائه نمود و    شورای گفت و گو   شی به جل قانون احکام  62از آنجائیکه به موجب ماده گزار

ست ، کلیه معامالت راجع ب     شور تاکید گردیده ا  ه اموال غیر منقولدائمی برنامه های توسعه ک

ثبت شــده مانند بیع ، صــلح ، رهن و نیز وعده یا تعهد به انجام این گونه معامالت باید به طور 

صوص معامالت راجع به            سناد عادی که در خ شود و  ا سمی تنظیم  سناد ر سمی در دفاتر ا ر

رعی  ش  اموال غیر منقول تنظیم شوند ، مگر اسنادی که براساس تشخیص دادگاه دارای اعتبار     

است در برابر اشخاص ثالث غیر قابل استناد بوده و قابلیت معاوضه با اسناد رسمی را ندارد ، و         

قانون اسـاسـی وزیران عضـو      138از طرفی به موجب تصـویب نامه کمیسـیون موضـوت اصـل     

ساماندهی معامالت امالک و مستغالت کشور )       نامه  تصویب  کارگروه مسکن در خصوص طرح 

( تاکید موکد بر ثبت اینگونه قراردادها   امانه اطالعات امالک و مستغالت درخصوص تشکیل س   

و اجاره نامه ها  را نموده اند ، ضمن اینکه وزیر محترم وقت راه و شهرسازی در ابالغ مصوبات      

خطاب به وزاری محترم  8/4/1400بیســت و پنجمین جلســه ســتاد ملی مدیریت کرونا مورخ 

ستری های ا     سای دادگ شاوران امالک در بند    صمت و رو صوبات     10ستانها و م صره آن م و تب

ستای رصد و نظارت بر بازار مسکن در حوزه خرید و فروش و اجاره       ست ، )در را تاکید نموده ا

سکن و ... در     سکن ، درج کلیه معامالت خرید ، فروش ، پیش خرید ، پیش فروش ، اجاره م م

اخذ کد رهگیری الزامی اســت( و مدیرکل  ســامانه ثبت معامالت امالک و مســتغالت کشــور و 

دفتر امور ســـرمایه گذاری و نظارت بر بهره برداری ســـازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای 

به عنوان مدیرکل دفتر مقررات  22/1/1400مورخ  4/75/6348کشــور به موجب نامه شــماره 

ضوت هزینه های ا       صمت دالئل عدم اجرا ، مو سازمان  شده برای اخذ  صادرات و واردات و  یجاد

 :کد رهگیری برای غرفه پایانه های بار از بنگاه های مشاور امالک  اعالم نموده اند مقرر گردید
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 موضوعات مــلی و فـــراگیر

 پیشنهاد/ پیشنهادات عنــوان دستــور جلسه ردیف

1 

  پیشنهادات دبیرخانه شورا پیرامون ارائه 

 نقل و حمل تعاونی شرکت  مشکل  رفع

لداران    چا مای  یخ بت    د  خراســــان ثا

 اجــاره قراردادهــای  هلوگرام    پیرامون   

نه    غرفه  یا  کارت  اخذ  جهت  بار  های  پا

 بازرگانی

 

 پیرامون خراســان ثابت دمای یخچالداران نقل و حمل تعاونی شــرکت مشــکل در ارتباط با 

رییس دبیرخانه    بازرگانی   کارت  اخذ  جهت  بار  های  پایانه    غرفه  اجاره  قراردادهای  هلوگرام

قانون احکام  62شورای گفت و گو گزارشی به جلسه ارائه نمود و از آنجائیکه به موجب ماده 

دائمی برنامه های توســعه کشــور تاکید گردیده اســت ، کلیه معامالت راجع به اموال غیر   

اید  بمنقول ثبت شده مانند بیع ، صلح ، رهن و نیز وعده یا تعهد به انجام این گونه معامالت 

صوص معامالت            سناد عادی که در خ شود و  ا سمی تنظیم  سناد ر سمی در دفاتر ا به طور ر

شخیص دادگاه دارای         ساس ت سنادی که برا شوند ، مگر ا راجع به اموال غیر منقول تنظیم 

سناد            ضه با ا ستناد بوده و قابلیت معاو شخاص ثالث غیر قابل ا ست در برابر ا شرعی ا اعتبار 

قانون   138از طرفی به موجب تصــویب نامه کمیســیون موضــوت اصــل  رســمی را ندارد ، و

  و حمل و راهداری کل اداره آمادگی با توجه به  اعالم موجود و به قوانین اســـتناد با -1

سان  ای جاده نقل ضوی  خرا در کوتاهترین زمان ممکن که حداکثر این اداره کل ،  ر

شد      شتر نخواهد  سه ماه بی سبت  از    پایانه غرفه اجاره قراردادهای هولوگرام ارائه به ن

 نماید. اقدام بازرگانی کارت اخذ جهت بار های

 .بند یک به کلیه موارد مشابه نیز قابل تسری می باشد -2

3 

ــورا     ارائه   ــنهادات دبیرخانه شـ پیشـ

شاغل  تعیین موجود روند  پیرامون   م

ــخت    های  کمیته  در  آور زیان  و سـ

 استان نظر تجدید و بدوی

 

  و آور زیان و سخت  مشاغل  تعیین با ارتباط دررییس دبیرخانه شورای گفت و گو مطالبی را  

مود در جلسه ارائه ن استان اشتغال و تولید اقتصادی، رشد بر موجود روند تاثیرات و مشکالت

 و مقرر گردید:

  وفق مقرر مهلت در کارفرمایان به بدوی های کمیته آراء ابالغ موضــوت خصــوص در -1

 رویه و روش اســتان اجتماعی رفاه و کار تعاون کل اداره نامه آئین 8 ماده 5 تبصــره

ــمیات بنحوی که     قانونی  و موقع به های موجود و چگونگی اطالت ذقیق از ابالغ   تصـ

شد         سی با ستر شده و قابل د شفاف، نظارت   ارقر نظر تجدید مورد را کلیه فرآیندها 

 .آورد بوجود موجود های رویه در اصالحاتی و داده

 شکل  عوامل و ها رسته  در زیادی تنوت از آور زیان و سخت  مشاغل  اینکه به توجه با -2

  تاکید که نامه آئین 8 ماده 5 تبصره ( ج) بند اجرای در لذا است  برخوردار آن دهنده

  کارشــناســان و اســاتید صــاحبنظر، افراد از دعوت اســتانی کمیته تصــویب با ؛ دارد

ــرکت جهت مربوطه ــات در ش ــد می بالمانع رای حق بدون بدوی، جلس  مقرر ، باش

 اجرایی و پیگیری استان  اجتماعی رفاه و کار تعاون کل اداره طریق از مهم این گردد

 .گردد



 

 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
 

 مین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان خراسان رضوینهفرم صورتجلسه و مصوبات هشتاد و 

 خصوصی( بخش و دولت وگویگفت استانی شوراهای جلسات اداره ( دستورالعمل تشکیل و نحوه2) پیوست شماره )

 

 1399-06-31تاریخ بازنگری:                                    03شماره بازنگری:                                      QMS-RE-75-03  کد مدرک:

 دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی توزیع نسخ:  14

 

ــاماندهی معامالت امالک و      ــوص طرح س ــکن در خص ــو کارگروه مس ــی وزیران عض ــاس اس

شور )    ستغالت ک صویب  م ستغالت       ت سامانه اطالعات امالک و م شکیل  صوص ت   ( نامه درخ

اند ، ضمن اینکه وزیر محترم   تاکید موکد بر ثبت اینگونه قراردادها و اجاره نامه ها  را نموده

ستاد ملی مدیریت کرونا             سه  ست و پنجمین جل صوبات بی سازی در ابالغ م شهر وقت راه و 

خطاب به وزاری محترم صــمت و روســای دادگســتری های اســتانها و      8/4/1400مورخ 

شاوران امالک در بند   صد و           10م ستای ر ست ، )در را صوبات تاکید نموده ا صره آن م و تب

ر بازار مســکن در حوزه خرید و فروش و اجاره مســکن ، درج کلیه معامالت خرید ،  نظارت ب

ــامانه ثبت معامالت امالک و   ــکن و ... در سـ فروش ، پیش خرید ، پیش فروش ، اجاره مسـ

مســتغالت کشــور و اخذ کد رهگیری الزامی اســت( و مدیرکل دفتر امور ســرمایه گذاری و  

ری و حمل و نقل جاده ای کشور به موجب نامه شماره    نظارت بر بهره برداری سازمان راهدا 

به عنوان مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات و سازمان    22/1/1400مورخ  4/75/6348

ــده برای اخذ کد رهگیری برای غرفه    ــوت هزینه های ایجادش ــمت دالئل عدم اجرا ، موض ص

از آنجائیکه اصـــوال  مقرر گردید پایانه های بار از بنگاه های مشـــاور امالک  اعالم نموده اند

مدیران دستگاههای اجرایی و موسسات عمومی غیر دولتی به دلیل تبعات احتمالی )مالیاتی  

، بیمه ای، حوادث( امادگی ندارند در سامانه اطالعات امالک و مستغالت اسامی حقیقی انان  

 ایی استانی به صورتاستانداری و دستگاه اجرو شورای مرکز  از طریق پیگیری ازدرج شود ، 

ستگاه اجرایی ملی پیگیری گردد تا به جای  سات     و  نام و نام خانوادگی مدیر د س مو

 درج گردد. عموی غیر دولتی عنوان حقوقی دستگاه مربوطه
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  پیشنهادات دبیرخانه شورا پیرامون ارائه 

 و ســخت مشــاغل تعیین موجود روند

  تجدید و بدوی های کمیته در  آور زیان

 استان نظر

 

 یانز و ســخت مشــاغل تعیین با ارتباط دررییس دبیرخانه شــورای گفت و گو مطالبی را 

ه در جلس  استان  اشتغال  و تولید اقتصادی،  رشد  بر موجود روند تاثیرات و مشکالت  و آور

 ارائه نمود و مقرر گردید:

 مقرر آور زیان و ســخت مشــاغل نامه آئین 8 ماده ب و الف بندهای به عنایت با -1

 طریق از اجتماعی  رفاه  و کار  تعاون  وزارت و گذاری  قانون  ذیربط مبادی  به  گردد

ــورای   و بدوی  های  هیات  در کارفرمایان    نمایندگان    ، گردد اعالم گو و گفت  شـ

ــش دلیل به نظر تجدید ــاغل و ها حرفه همه در عمومی پوش   و ملی جایگاه و مش

صی    های ظرفیت و المللی بین ص شاورزی  و معادن و صنایع  بازرگانی، اتاق تخ   ،ک

 .گردد معرفی ها اتاق توسط ، اصناف اتاق و تعاون اتاق

موارد زیر پیرامون اصالح آیین نامه مشاغل سخت و زیان آور از طریق شورای  -2

 گفت و گوی مرکز پیگیری گردد:

 

دالیل توجیهی 

 و توضیحات 

متن آئین نامه 

 پیشنهادی جدید

متن آئین نامه 

مشاغل سخت و 

 مواد
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آور مورخ   زیان

5/2/1386 

کارهای سخت و  -1ماده  

زیان آور کارهایی است که 

در آنها عوامل فیزیکی ، 

شیمیایی ، مکانیکی ، 

بیولوژیکی محیط کار غیر 

استاندارد بوده و دراثر 

اشتغال بیمه شده تنشی به 

مراتب باالتر از ظرفیتهای 

طبیعی ) جسمی و روانی ( 

در وی ایجاد می شود که 

نتیجه آن بیماری شغلی و 

ناشی از آن باشد .  عوارض

مشاغل سخت و زیان آور 

موضوت این ماده به دو گروه 

 تقسیم می شوند : 

الف ( مشاغلی که صفت 

سخت و زیان آوری با 

ماهیت شغلی وابستگی دارد 

اما می توان با بکارگیری 

تمهیدات بهداشتی ، ایمنی 

و تدابیر فنی مناسب توسط 

کارفرما سختی و زیان آوری 

 ود.آنهارا حذف نم

ب( مشاغلی که ماهیتا 

سخت و زیان آور بوده و با 

بکارگیری تمهیدات 

بهداشتی ، ایمنی و تدابیر 

فنی توسط کارفرما ، صفت 

سخت و زیان آوری آنها 

کاهش یافته ولی کماکان 

سخت و زیان آوری آنها 

 حفظ می گردد. 

 :  1تبصره 

کارگران مشمول قانون کار 

موضوت قانون نحوه 

ب نبازان انقالبازنشستگی جا

کارهای سخت  -1ماده 

و زیان آور کارهایی 

است که در آنها عوامل 

فیزیکی ، شیمیایی ، 

مکانیکی ، بیولوژیکی 

محیط کار غیر 

استاندارد بوده و دراثر 

اشتغال بیمه شده 

تنشی به مراتب باالتر 

از ظرفیتهای طبیعی ) 

جسمی و روانی ( در 

وی ایجاد می شود که 

نتیجه آن بیماری 

شغلی و عوارض ناشی 

از آن باشد . مشاغل 

سخت و زیان آور 

موضوت این ماده به دو 

گروه تقسیم می شوند 

 : 

الف ( مشاغلی که 

صفت سخت و زیان 

آوری با ماهیت شغلی 

می وابستگی دارد اما 

توان با بکارگیری 

تمهیدات بهداشتی ، 

ایمنی و تدابیر فنی 

مناسب توسط کارفرما 

سختی و زیان آوری 

 آنهارا حذف نمود.

ب( مشاغلی که ماهیتا 

سخت و زیان آور بوده 

و با بکارگیری 

تمهیدات بهداشتی ، 

ایمنی و تدابیر فنی 

توسط کارفرما ، صفت 

سخت و زیان آوری 

آنها کاهش یافته ولی 

ماده 

1  
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اسالمی ایران و جنگ 

تحمیلی و معلولین عادی و 

شاغلین مشاغل سخت و 

و  1367زیان آور ، مصوب 

اصالحات بعدی آن که 

شاغل در دستگاه های 

اجرایی ) وزارتخانه ها ، 

موسسات و شرکت های 

دولتی ، شهرداریها  ، بانکها 

و سازمان هایی که شمول 

حکم برآنها مستلزم ذکر نام 

ست ( و مشمولین موضوت ا

قانون حفاظت در برابر اشعه 

و اصالحات  1368مصوب 

بعدی آن از شمول این آئین 

نامه خارج و تابع قوانین و 

مقررات مربوطه خواهند 

 بود.

: کلیه بیمه  2تبصره 

شدگانی که در طی اشتغال 

توامان تابع قوانین کار و 

تامین اجتماعی باشند 

مشمول مقررات این آئین 

 مه خواهند بود . نا

: مناطق آزاد  3تبصره 

تجاری و صنعیت و ویژه  

مناطق اقتصادی  مشمول 

 این آئین نامه می باشند. 

کماکان سخت و زیان 

آوری آنها حفظ می 

 گردد. 

 تبصره : 

مشمولین قانون ) نحوه 

بازنشستگی جانبازان 

انقالب اسالمی ایران و 

جنگ تحمیلی و 

معلولین عادی و 

شاغلین مشاغل سخت 

مصوب  –وزیان آور 

و اصالحات  1367

بعدی آن ( و همچنین 

مشمولین قانون ) 

حفاظت در برابر اشعه 

( تابع  1368مصوبت  –

قوانین و مقررات 

 مربوط خواهد بود. 

مخالفت با اضافه 

شدن کارشناسان 

بهداشت حرفه ای 

تامین اجتماعی  

به ترکیب تعیین 

 2شده در ماده 

تعیین سخت و  -2ماده 

زیان آور بودن مشاغل 

( و نوت آن 1موضوت ماده )

گروه )الف( و گروه )ب( 

 حسب درخواست کارگر ،

کارفرما ، تشکلها، وزارت 

بهداشت ، درمان و آموزش 

پزشکی ، وزارت تعاون کار و 

رفاه اجتماعی  در هر کارگاه 

با بررسی سوابق ، انجام 

بازدید و بررسی شرایط کار 

تعیین سخت  -2ماده 

و زیان آور بودن 

مشاغل موضوت ماده 

( و نوت آن گروه 1)

)الف( و گروه )ب( 

حسب درخواست 

کارگر ، کارفرما ، 

تشکلها، وزارت 

شت ، درمان و بهدا

آموزش پزشکی ، 

وزارت کار و امور 

ماده 

2 
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توسط کارشناسان بهداشت 

حرفه ای وزارت بهداشت ، 

درمان و آموزش پزشکی و 

بازرسان کار و امور اجتماعی 

 سط کمیته هایو با تایید تو

بدوی و تجدیدنظر استانی 

موضوت این آئین نامه انجام 

 می گیرد. 

 

در موارد مشمول بند )الف( 

( این آئین نامه که 1ماده )

استاندارد حدود تماس 

شغلی عوامل بیماری زا و 

سخت و زیان آور وجود دارد 

اتخاذ تصمیم قطعی در 

کمیته ها مستلزم اندازه 

گیری و اظهارنظر 

اسان بهداشت حرفه کارشن

ای وزارت بهداشت درمان و 

مراکز آموزش پزشکی ، 

تحقیقات و تعلیمات 

حفاظت فنی و بهداشت کار 

وزارت تعاون کار و رفاه 

 اجتماعی )موافق(

سایر مراکز دارای مجوز از و 

) .وزارتخانه یادشده است 

 موافق(

: بررسی درخواست  2تبصره 

مشاغل گروه الف فاقد 

آالینده سنجی گزارشان 

قابل طرح در کمیته ها نمی 

 ( باشند)حذف

: تعیین مصادیق  3تبصره 

مشاغل گروه )ب( موضوت 

( صرفا از طریق 1ماده )

شورای عالی حفاظت فنی 

 .صورت می پذیرد

اجتماعی و سازمان 

تامین اجتماعی در هر 

کارگاه با بررسی سوابق 

، انجام بازدید و بررسی 

شرایط کار توسط 

کارشناسان بهداشت 

حرفه ای وزارت 

بهداشت ، درمان و 

آموزش پزشکی و 

بازرسان کار و امور 

اجتماعی و با تایید 

توسط کمیته های 

بدوی و تجدیدنظر 

استانی موضوت این 

آئین نامه انجام می 

 گیرد. 

 تبصره : 

در موارد مشمول بند 

( این 1)الف( ماده )

آئین نامه که استاندارد 

حدود تماس شغلی 

عوامل بیماری زا و 

سخت و زیان آور وجود 

دارد اتخاذ تصمیم 

قطعی در کمیته ها 

مستلزم اندازه گیری و 

اظهارنظر کارشناسان 

بهداشت حرفه ای 

وزارت بهداشت ، 

درمان و آموزش 

پزشکی و با سایر مراکز 

دارای مجوز از 

وزارتخانه یادشده است 

 . 
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: گزارشان آالینه  4تبصره 

سنجی جهت تعیین سخت 

و زیان آور بودن مشاغل از 

تاریخ تهیه و تدوین گزارش 

ه مدت دو سال ، حداکثر ب

قابل استناد بوده مگر در 

مواردی که طی مدت 

مذکور گزارشاتی مبنی بر 

خروج مشاغل کارگاه از 

زمره مشاغل سخت و یان 

آور به کمیته های استانی 

 ارائه گردد.)موافق(

: وزارت بهداشت ،  5تبصره 

درمان و آموزش پزشکی 

مشاغلی را که استاندارد و 

حدود تماس شغلی عوامل 

ازی زا آن وجود ندارد بیم

را احصا و هرساله به  )موافق(

شورای عالی حفاظت فنی 

ارائه و شورا مذکور آن را به 

کمتیه های استانی ابالغ می 

 نمایند.

: در صورت ایمن  6تبصره 

سازی عوامل شرایط محیط 

( جز 1کار به استناد بند )

)الف( قانون توسط 

کارفرمایان ، کمیته بدوی 

ذ پس از اخ استانی بایستی

نظر کارشناسان موضوت 

نسبت بخارج نمودن  2ماده 

مشاغل یا کارگاه از سخت و 

زیان آوری از زمان سالم 

 سازی اقدام نمایند.

کارفرمایان کارگاه های دایر  

که از تاریخ تصویب این 

آئین نامه تمام یا برخی از 

مشاغل آنها در کمیته های 

بدوی و تجدیدنظر استانی یا 

نی ، شورای عالی حفاظت ف

کارفرمایان کارگاه های 

دایر که از تاریخ 

تصویب این آئین نامه 

تمام یا برخی از مشاغل 

آنها در کمیته های 

وی و تجدیدنظر بد

ماده 

3 
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سخت و زیان شناخته شده 

یا می شود مکلفند ظرف دو 

سال از تاریخ ابالغ تصمیم 

قطعی کمیته یا شورا حسب 

مورد نسبت به ایمن سازی 

عوامل و شرایط محیط کار 

مطابق حد مجاز و 

استانداردهای مشخص شده 

در قانون کار و آئین نامه 

های مربوط ) مصوب 

شورای عالی حفاظت فنی ( 

وانین موضوعه در و سایر ق

این زمینه اقدام و صفت 

سخت و زیان آوری مشاغل 

موضوت بند ) الف ( ماده ) 

( را حذف و نتیجه را کتبا 1

به کمتیه بدوی موضع ماده 

( آئین نامه برای بررسی  8)

 و تایید گزارش نمایند. 

: وزارتخانه های  1تبصره 

تعاون کار ورفاه اجتماعی ، 

درمان و آموزش پزشکی 

لفند کارگاه هایی که مک

مشاغل آنها سخت و زیان 

آور شناخته شده است و یا 

طبق این آئین نامه سخت و 

زیان آور تعیین می گردد 

پس از گذشت مهلت مقر 

دراین ماده بازدید و نتیجه 

کتبا به کمیته بدوی استان 

 گزارش نمایند

: کارفرمایان  2تبصره 

 87مکلفند در اجرای ماده 

وبات شورای قانون کار و مص

عالی حفاظت فنی ، قبل از 

بهره برداری از کارگاه ، 

گواهی الزم را از وزارتخانه 

های تعاون ، کار و رفاه 

اجتماعی و بهداشت ، درمان 

و آموزش پزشکی مبنی بر 

استانی یا شورای عالی 

حفاظت فنی ، سخت و 

زیان شناخته شده یا 

می شود مکلفند ظرف 

دو سال از تاریخ ابالغ 

تصمیم قطعی کمیته یا 

شورا حسب مورد 

نسبت به ایمن سازی 

عوامل و شرایط محیط 

کار مطابق حد مجاز و 

استانداردهای مشخص 

شده در قانون کار و 

بوط ) آئین نامه های مر

مصوب شورای عالی 

حفاظت فنی ( و سایر 

قوانین موضوعه در این 

زمینه اقدام و صفت 

سخت و زیان آوری 

مشاغل موضوت بند ) 

( را 1الف ( ماده ) 

حذف و نتیجه را کتبا 

به کمتیه بدوی موضع 

( آئین نامه  8ماده )

برای بررسی و تایید 

 گزارش نمایند. 

 :  1تبصره  

وزارتخانه های کار و 

امور اجتماعی و 

بهداشت ، درمان و 

آموزش پزشکی 

مکلفند کارگاه هایی 

که مشاغل آنها سخت 

و زیان آور شناخته 

شده است و یا طبق 

این آئین نامه سخت و 

زیان آور تعیین می 

گردد پس از گذشت 

مهلت مقر دراین ماده 

بازدید و نتیجه کتبا به 
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رعایت ایمنی و بهداشتی 

محیط کار عاری از آالینده 

و همزمان با راه های شغلی  

اندازی واحد و ارائه لیست 

مه به شعب تامین بی

اجتماعی وضعیت سخت و 

زیان بودن مشاغل  تعیین 

نمایند وزارت خانه تکلیف 

های یادشده بایستی از 

طریق سامانه الکترونیکی 

حداکثر ظرف مدت یک ماه 

مراتب را به متقاضیان اعالم 

 نظر نمایند.

بدیهی است دستگاههای 

صادرکننده مجوز پس از 

ارائه گواهی الزم نسبت به 

ورپروانه بهره برداری صد

 اقدام خواهند نمود.

: سامانه مذکور  3تبصره 

باید طوری طراحی گردد که 

به صورت برخط با سازمان 

تامین اجتماعی جهت ارائه 

کد کارگاهی مرتبط گردد. 

در مواردی که کارفرمایان 

بدون اخذ مجوزهای الزم 

نسبت به ایجاد کارگاه اقدام 

نمایند سازمان تامین 

اجتماعی مکلف است ضمن 

ارائه کد کارگاهی موقت ، 

اطالعات مربوط به کارگاه را 

از طریق سامانه جهت انجام 

اخذ گواهی های الزم به 

وزارت خانه های یاد شده 

 اعالم نماید.

کمیته بدوی استان 

 نمایند گزارش 

کارفرمایان مکلفند  - 4ماده  موافقت 

شاغلین در کارهای سخت و 

زیان آور را حداقل سالی 

یکبار به منظور آگاهی از 

روند سالمتی و تشخیص 

کارفرمایان  - 4ماده 

ن در مکلفند شاغلی

کارهای سخت و زیان 

آور را حداقل سالی 

یکبار به منظور آگاهی 

ماده 

4 
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بهنگام بیماری و پیشگیری 

از فرسایش جسمی و روحی 

دارای آنان توسط مراکز

 صالحیت معاینات شغلی 

مورد معاینه قرارداده و 

ه را در پرونده های نتیج

مربوط ضبط و یک نسخه از 

آن را به سازمان تامین 

 اجتماعی ارئه نمایند.

: تغییر شغل بیمه  1تبصره 

شده که در معرض فرسایش 

جسمی و روحی ناشی از 

اشتغال در کارهای سخت و 

زیان آور باشد براساس 

مقررات پیش بینی شده در 

 قانون کار صورت می گیرد.

ینات قبل از : معا 2تبصره 

( 90استخدام طبق ماده )

 –قانون تامین اجتماعی 

انجام می  – 1354مصوب 

 گیرد 

: درصورت عدم  3تبصره 

انجام تکالیف مقرر در بند 

( جزء ) الف ( ماده واحده 2)

( 2قانون اصالح تبصره )

( قانون 76الحاقی ماده )

( 77( و )72اصالح مواد )

( قانون 76تبصره ماده )

اعی مصوب تامین اجتم

و الحاق دو تبصره به  1354

 1371( ، مصوب 76ماده )

، سازمان  - 1380مصوب  –

تامین اجتماعی ضمن انجام 

تعهدات قانونی نسبت به 

بیمه شده هزینه های وارده 

( قانون 90را مطابق ماده )

تامین اجتماعی ازکارفرمای 

 مربوطه وصول خواهد نمود.

از روند سالمتی و 

تشخیص بهنگام 

بیماری و پیشگیری از 

فرسایش جسمی و 

روحی آنان توسط 

مراکز بهداشتی و 

درمانی مورد معاینه 

قرارداده و نتیجه را در 

پرونده های مربوط 

ضبط و یک نسخه از 

آن را به سازمان تامین 

 جتماعی ارئه نمایند ا

: تغییر شغل  1تبصره 

بیمه شده که در 

معرض فرسایش 

جسمی و روحی ناشی 

از اشتغال در کارهای 

سخت و زیان آور باشد 

براساس مقررات پیش 

بینی شده در قانون کار 

 صورت می گیرد.

: معاینات قبل  2تبصره 

از استخدام طبق ماده 

( قانون تامین 90)

مصوب  –اجتماعی 

انجام می  – 1354

 گیرد 

: درصورت  3تبصره 

عدم انجام تکالیف مقرر 

( جزء ) الف 2در بند )

( ماده واحده قانون 

( 2اصالح تبصره )

( 76الحاقی ماده )

( 72قانون اصالح مواد )

( تبصره ماده 77و )

( قانون تامین 76)

اجتماعی مصوب 

و الحاق دو  1354

( ، 76تبصره به ماده )
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 – 1371مصوب 

،  - 1380مصوب 

سازمان تامین 

اجتماعی ضمن انجام 

تعهدات قانونی نسبت 

به بیمه شده هزینه 

های وارده را مطابق 

( قانون تامین 90ماده )

اجتماعی از کارفرما ی 

مربوطه وصول خواهد 

 نمود.

به استناد تبصره  -5ماده  

قانون کار ،  96( ماده 1)

مقررات و ضوابط انجام 

معاینات پزشکی موضوت 

( این آئین نامه اعم 4ماده )

از قبل از استخدام و ادواری 

اختصاصی و هرگونه معاینه 

پزشکی دیگر در این ارتباط 

مطابق با دستورالعمل و 

آئین نامه های جاری وزارت 

آموزش بهداشت ، درمان و 

 پزشکی خواهد بود. 

تبصره : وزارت بهداشت ، 

درمان و آموزش پزشکی 

موظف است تمهیدات الزم 

برای اعالم نتایج معاینات 

موضوت این ماده را متناسب 

با شرح وظایف سازمان های 

 ذیربط بعمل آورد.

به استناد  -5ماده 

 96( ماده 1تبصره )

قانون کار ، مقررات و 

 ضوابط انجام معاینات

پزشکی موضوت ماده 

( این آئین نامه اعم 4)

از قبل از استخدام و 

ادواری اختصاصی و 

هرگونه معاینه پزشکی 

دیگر در این ارتباط 

مطابق با دستورالعمل 

و آئین نامه های جاری 

وزارت بهداشت ، 

درمان و آموزش 

 پزشکی خواهد بود. 

تبصره : وزارت بهداشت 

، درمان و آموزش 

پزشکی موظف است 

تمهیدات الزم برای 

اعالم نتایج معاینات 

موضوت این ماده را 

متناسب با شرح 

وظایف سازمان های 

 ذیربط بعمل آورد. 

ماده 

5 

 

 

کمیته بدوی استان  -6ماده 

موظف است حسب گزارش 

کارشناسان موضوت ماده 

( بررسی و درصورت 2)

کمیته بدوی  -6ماده 

استان موظف است 

حسب گزارش 

کارشناسان موضوت 

ماده 

6 
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تایید ، حذف یا کاهش 

صفت سخت و زیان آور به 

 بند )الف(ترتیب در مشاغل 

(  مراتب را 1و )ب( ماده )

برای خروج کارگاه از شمول 

این آئین نامه به مراجع 

زیربط ابالغ نماید و در 

صورت عدم حذف صفت 

سخت و زیان آور محیط کار 

در مشاغل بند ) الف( ظرف 

مهلت مقرر، مطابق قانون 

کار از سوی وزارتخانه های 

کار و امور اجتماعی و 

آموزش  بهداشت ، درمان و

پزشکی از طریق مراجع ذی 

صالح اقدام الزم بعمل می 

 آید.

 تبصره : 

در صورتی که گزارش 

کارشناسان موضوت ماده 

پس ازتائید کمیته های 

بدوی تجدیدنظر استانی 

حسب مورد حاکی از عدم 

کاهش یا حذف عوامل زیان 

آور و بیماری زای محیط 

کار ظرف مهلت مقرر در 

زم بر قانون باشد اقدامات ال

حسب مورد مطابق قانون 

کار از سوی وزارتخانه های 

کار و امور اجتماعی و 

بهداشت ، درمان و آموزش 

 پزشکی بعمل خواهد آمد.  

( بررسی و 2ماده )

درصورت تایید ، حذف 

یا کاهش صفت سخت 

و زیان آور به ترتیب در 

مشاغل بند )الف( و 

(  مراتب 1)ب( ماده )

را برای خروج کارگاه از 

شمول این آئین نامه به 

مراجع زیربط ابالغ 

نماید و در صورت عدم 

حذف صفت سخت و 

زیان آور محیط کار در 

مشاغل بند ) الف( 

ظرف مهلت مقرر، 

مطابق قانون کار از 

سوی وزارتخانه های 

کار و امور اجتماعی و 

رمان و بهداشت ، د

آموزش پزشکی از 

طریق مراجع ذی 

صالح اقدام الزم بعمل 

 می آید.

 تبصره : 

در صورتی که گزارش 

کارشناسان موضوت 

ماده پس ازتائید کمیته 

های بدوی تجدیدنظر 

استانی حسب مورد 

حاکی از عدم کاهش یا 

حذف عوامل زیان آور 

و بیماری زای محیط 

کار ظرف مهلت مقرر 

امات در قانون باشد اقد

الزم بر حسب مورد 

مطابق قانون کار از 

سوی وزارتخانه های 

کار و امور اجتماعی و 

بهداشت ، درمان و 
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آموزش پزشکی بعمل 

 خواهد آمد.  

موافق ) تعیین 

مصادیق مشاغل 

گروه )ب( موضوت 

ماده یک از 

وظایف شورای 

عالی حفاظت 

است که به متن 

 اضافه شده است

ی سیاستگذار -7ماده 

کشوری کارهای سخت و 

زیان آور موضوت این آئین 

نامه و رسیدگی به 

درخواست کمیته های 

بدوی و تجدیدنظر استانی 

( و همچنین 8موضوت ماده )

نظارت و هماهنگی بر 

فعالیت کمیته های مذکور 

در این آئین نامه به عهده 

شورای عالی حفاظت فنی 

است .دستور العمل اجرایی 

های  نحوه فعالیت کمیته

مذکور و نظارت بر آنها به 

پیشنهاد وزارتخانه های 

بهداشت ، درمان و آموزش 

پزشکی و کار و امور 

اجتماعی و سازمان تامین 

اجتماعی به تصویب شورای 

عالی حفاظت فنی خواهد 

 رسید.

 تبصره :

مدیرعامل سازمان تامین 

اجتماعی یا معاون وی یا 

معاون وزارت بهداشت 

پزشکی با درمان و آموزش 

حق رای در زمینه های 

کارهای سخت و زیان آور 

موضوت این آئین نامه عضو 

شورای عالی حفاظت فنی 

 خواهند بود.

سیاستگذاری  -7ماده 

کشوری کارهای سخت 

و زیان آور موضوت این 

آئین نامه و رسیدگی به 

درخواست کمیته های 

بدوی و تجدیدنظر 

استانی موضوت ماده 

ت ( و همچنین نظار8)

و هماهنگی بر فعالیت 

کمیته های مذکور در 

این آئین نامه به عهده 

شورای عالی حفاظت 

فنی است .دستور 

العمل اجرایی نحوه 

فعالیت کمیته های 

مذکور و نظارت بر آنها 

به پیشنهاد وزارتخانه 

های بهداشت ، درمان 

و آموزش پزشکی و کار 

و امور اجتماعی و 

سازمان تامین 

یب اجتماعی به تصو

شورای عالی حفاظت 

 فنی خواهد رسید.

 تبصره :

مدیرعامل سازمان 

تامین اجتماعی یا 

معاون وی یا معاون 

وزارت بهداشت درمان 

و آموزش پزشکی با 

حق رای در زمینه های 

کارهای سخت و زیان 

آور موضوت این آئین 

نامه عضو شورای عالی 

حفاظت فنی خواهند 

 بود.

ماده 

7 
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تطبیق و به منظور  -8ماده  

تشخیص مشاغل سخت و 

زیان آور گروه )الف( و)ب( 

براساس ضوابط و سیاست 

گذاری های شورای عالی 

حفاظت فنی و مقررات 

مربوطه ، کمتیه های بدوی 

و تجدیدنظر استانی به شرح 

ذیل ، هر کدام با هفت عضو 

 تشکیل میگردد.

الف ( اعضای کمیته بدوی 

 استان : 

 ادارهمعاون روابط کار  -1

تعاون ، کار و رفاه  کل

اجتماعی استان به عنوان 

 رئیس جلسه 

معاون امور بیمه ای اداه -2

کل تامین اجتماعی استان و 

 یا نماینده وی 

کارشناس مسئول -3

بهداشت حرفه ای معاونت 

بهداشتی دانشگاه / دانشکده 

 علوم پزشکی ذی ربط

معاون اداره کل درمان -4

تامین اجتماعی استان و یا 

 ینده وی نما

معاون مرتبط اداره کل -5

صنعت ، معدن ، تجارت 

 استان و یا نماینده وی 

نماینده کارگران حسب -6

معرفی تشکل حائز اکثریت 

استان بنا بهتشخیص اداره 

کل تعاون ، کار و رفاه 

اجتماعی استان و با داشتن 

حداقل مدرک ترجیحا 

 کارشناسی

به منظور تطبیق و 

تشخیص مشاغل 

و زیان آور بر  سخت

اساس ضوابط و 

سیاست گذاری های 

شورای عالی حفاظت 

فنی و مقررات مربوطه 

، کمیته های بدوی و 

تجدیدنظر استانی هر 

کدام با پنج عضو اصلی 

و پنج عضوی علی 

البدل به شرح زیر برای 

مدت سه سال منصوب 

می شوند و انتصاب 

مجدد آنان بالمانع 

 است . 

الف( کمیته بدوی 

از اعضا زیر می  مرکب

 باشد:

معاون روابط کار -1

سازمان کار و امور 

اجتماعی استان و یا 

نماینده وی به عنوان 

 رئیس جلسه 

معاون امور بیمه ای -2

اداه کل تامین 

اجتماعی استان و یا 

 نماینده وی 

کارشناس مسئول -3

بهداشت حرفه ای 

معاونت بهداشتی 

دانشگاه / دانشکده 

 علوم پزشکی ذی ربط

نماینده کارگران -4

حسب معرفی تشکل 

حائز اکثریت استان بنا 

به تشخیص سازمان 

ماده 

8 



 

 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
 

 مین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان خراسان رضوینهفرم صورتجلسه و مصوبات هشتاد و 

 خصوصی( بخش و دولت وگویگفت استانی شوراهای جلسات اداره ( دستورالعمل تشکیل و نحوه2) پیوست شماره )

 

 1399-06-31تاریخ بازنگری:                                    03شماره بازنگری:                                      QMS-RE-75-03  کد مدرک:

 دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی توزیع نسخ:  26

 

نماینده کارفرمایان با -7

جمنهای معرفی کانون ان

صنفی کارفرمایی استان با 

داشتن حداقل مدرک 

 کارشناسی فنی و مهندسی 

ب(اعضای کمیته 

 تجدیدنظر استان 

مدیرکل تعاون ، کارو  -1

رفاه  اجتماعی استان به 

 عنوان رئیس جلسه 

مدیر کل تامین  -2

 اجتماعی استان 

معاونت بهداشتی  -3

دانشگاه/دانشکده علوم 

 پزشکی و خدمات بهداشتی

 درمانی  ذی ربط

مدیرکل درمان تامین -4

 اجتماعی استان 

مدیرکل -5

 صنعت،معدن،تجارت استان

نماینده کارگران حسب --6

معرفی تشکل حائز اکثریت 

استان بنا به تشخیص اداره 

کل تعاون ، کار و رفاه 

اجتماعی استان و با داشتن 

 حداقل مدرک کارشناسی 

نماینده کارفرمایان با -7

ن انجمنهای معرفی کانو

صنفی کارفرمایی استان با 

داشتن حداقل مدرک 

 کارشناسی فنی و مهندسی 

 :1تبصره 

جلسات کمیته های بدوی و 

تجدیدنظر استانی در محل 

اداره کل تعاون ، کار و رفاه 

اجتماعی استان تشکیل و با 

کار و امور اجتماعی 

 استان 

نماینده کارفرمایان -5

حسب معرفی کانون 

انجمن های صنفی 

 کارفرمایی استان

 :1تبصره 

جلسات کمیته های 

بدوی و تجدیدنظر 

استانی در سازمان کار 

و امور اجتماعی استان 

با حضور تشکیل و 

چهار نفر از اعضای 

اصلی یا علی البدل 

رسمیت می یابد و 

تصمیمان جلسه با 

اکثریت آراء حاضرین 

معتبر و الزم االجرا می 

 باشد.

 :2تبصره 

در استان هایی که 

دانشکده علوم پزشکی 

و خدمات بهداشتی 

درمانی مستقل 

وجوددارد در صورت 

طرح پرونده های 

مرتبط با منطقه تحت 

کارشناس پوشش ، 

مسئول بهداشت حرفه 

ای معاونت بهداشتی 

 دانشکده مزبور ،

جایگزین کارشناس 

مسئول بهداشت حرفه 

ای معاونت بهداشتی 

 دانشگاه خواهد بود .

 :3تبصره 
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حضور پنج نفر رسمیت می 

یابد و تصمیمان جلسه با 

اکثریت آراء حاضرین معتبر 

. ) انتقال دبیرخانه باشدمی 

به سازمان تامین اجتماعی 

بنا به پیشنهاد نماینده 

کارفرمایان و سازمان تامین 

 اجتماعی ( 

 :2تبصره 

نماینده کارگران و 

کارفرمایان موضوت بندهای 

( جزء )الف( و )ب( 7( و )6)

این ماده برای مدت دوسال 

انتخاب و حضور آنان 

حداکثر برای دو دوره بال 

 است . مانع

 : 3تبصره 

در صورتی که مجمع و 

کانون های استانی تشکل 

های کارگری و کارفرمایی 

( 7( و )6موضوت بندهای )

جزء )الف( و )ب( این ماده 

ایجاد نشده باشند ، 

نمایندگان مزبور از کانون 

عالی سراسر کشوری تشکل 

مربوطه انتخاب و  معرفی 

 می شوند .

 :4تبصره 

رای کمیته بدوی ظرف 

پانزده روز اداری از تاریخ 

ابالغ قابل اعتراض میباشد ، 

در صورتی که هر یک از 

طرفین ) کارگر و کارفرما ( 

به رای بدوی اعتراض داشته 

باشند درخواست تجدیدنظر 

خود را کتبا  بایستی در 

مهلت مذکور به اداره کل 

با تصویب کمیته استان 

دعوت از افراد صاحب 

نظر و اساتید مربوط 

جهت شرکت در 

جلسات بدون حق رای 

 بالمانع می باشد.

 : 4تبصره 

در صورتی که مجمع و 

کانون های استانی 

تشکل های کارگری و 

کارفرمایی موضوت 

( 5( و )4بندهای )

ایجاد نشده باشند ، 

نمایندگان مزبور از بین 

اعضای تشکل های 

حائز اکثریت به 

تشخیص سازمان کار و 

امور اجتماعی استان و 

با انتخاب تشکل ذی 

ربط استان معرفی 

 میشوند. 

 :5تبصره 

کمیته بدوی ظرف رای 

پانزده روز اداری از 

تاریخ ابالغ قابل 

تجدیدنظر خواهی 

است و در صورتی که 

هر یک از طرفین ) 

کارگر و کارفرما ( به 

رای بدوی اعتراض 

داشته باشند 

درخواست تجدیدنظر 

خود را کتبا به سازمان 

کار و امور اجتماعی 

 محل تسلیم می نماید

 : 6تبصره 

هیچ یک از اعضای 

یته های بدوی کم
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تعاون ، کار ور فاه اجتماعی 

 استان تسلیم نمایند

 :5تبصره 

میته های بدوی اعضای ک

همزمان نمی توانند عضو 

کمیته تجدیدنظر باشند و 

همچنین اعضای مذکور 

نمی توانند درجلسه 

تجدیدنظر پرونده هایی که 

در هنگام رسیدگی بدوی به 

آن رای داده اند با حق رای 

 شرکت نمایند. 

 :6تبصره 

( 7( و )6تشکلهای بندهای )

جزء )الف( و )ب( این ماده 

بر معرفی بایستی عالوه 

اعضا اصلی ، هرکدام یک نفر 

را بعنوان عضو البدل معرفی 

 نمایند.

 :7تبصره 

درصورت تساوی آراء) 

موافق و مخالف ( اعم از 

بدوی و تجدیدنظر ، جلسه 

بعدی با حضور همه اعضا 

 تشکیل خواهد شد.

 :8تبصره 

آرای کمیته تجدیدنظر 

استانی قطعی و الزم االجرا 

 است

 :9تبصره 

عی صادره از سوی آرای قط

کمیته ها برای داخل کشور 

ماه و خارج از  3ظرف مدت 

ماه از  6کشور ظرف مدت 

تاریخ قطعیت قابل اعتراض 

در دیوان عدالت اداری می 

همزمان نمی توانند 

عضو کمیته تجدیدنظر 

باشند. همچنین 

اعضای مذکور نمی 

توانند درجلسه 

تجدیدنظر پرونده هایی 

که در هنگام رسیدگی 

بدوی به آن رای داده 

اند با حق رای شرکت 

 نمایند .

ب( کمیته تجدیدنظر 

استان مرکب از اعضای 

 زیر می باشد:

رئیس سازمان کار  -1

ور اجتماعی استان و ام

 به عنوان رئیس کمیته 

مدیر کل تامین  -2

 اجتماعی استان 

معاونت بهداشتی  -3

دانشگاه/دانشکده علوم 

پزشکی و خدمات 

بهداشتی درمانی  ذی 

 ربط

نماینده کارگران  -4

حسب معرفی تشکل 

حائز اکثریت استان بنا 

به تشخیص سازمان 

کار و امور اجتماعی 

 استان 

ارفرمایان نماینده ک -5

با معرفی کانون 

انجمنهای صنفی 

 کارفرمایی استان 

 :1تبصره 

رای کمیته تجدیدنظر 

استان از تاریخ ابالغ 
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باشد. لذا به جهت جلوگیری 

از تضییع حقوق می بایست 

این عبارت در ذیل کلیه 

 آرای قطعی درج گردد.

قطعی و الزم االجرا می 

 باشد

 :2تبصره 

در صورتی که مجمع و 

کانون های استانی 

تشکل های کارگری و 

کارفرمایی موضوت 

( 5( و )4بندهای )

ایجاد نشده باشند ، 

 مزبور از بین نمایندگان

اعضای تشکل های 

حائز اکثریت به 

تشخیص سازمان کار و 

امور اجتماعی استان و 

با انتخاب تشکل ذی 

ربط استان معرفی می 

 شوند .

 :3تبصره 

در صورت تساوی آراء ) 

موافق و مخالف ( اعم 

از بدوی و تجدیدنظر ، 

جلسه بعدی با حضور 

همه اعضای تشکیل 

 خواهد شد.

 :  4تبصره 

یته های استان کم

موظفند در آراء صادره 

نوت سخت و زیان آوری 

مشاغل را که در زمره 

مشاغل بند ) الف ( یا 

( این 1)ب ( ماده )

آئین نامه می باشد 

 تعیین نمایند.

 :5تبصره 

در استانهایی که 

دانشکده علوم پزشکی 

و خدمات بهداشتی ، 
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درمانی مستقل 

وجوددارد درصورت 

طرح پرونده های 

ط با منطقه تحت مرتب

پوشش ، معاونت 

بهداشتی دانشکده 

علوم پزشکی جایگزین 

معاونت بهداشتی 

 دانشگاه  

ج( با تصویب کمیته 

استانی دعوت از افراد 

صاحب نظر ، اساتید و 

کارشناسان مربوطه 

جهت شرکت در 

جلسات بدون حق رای 

 بالمانع می باشد.

د( کارفرمایان کارگاه 

ها مکلفند با 

موضوت کارشناسان 

( و کمیته های 2ماده )

( این 8موضوت ماده )

آئین نامه همکاری و 

مدارک مورد نیاز را در 

 اختیار آنان قراردهند.

یکی از وظایف 

کمیته های بدوی 

استانی بررسی و 

تطبیق گروه )ب( 

و تطبیق و 

تشخیص گروه 

الف است که برای 

ه شفافیت بیشتر  ب

متن اضافه 

 گردیده است

وظایف کمیته های  -9ماده 

بدوی و تجدیدنظر استانی 

 به شرح زیر تعیین میشود: 

الف( وظایف کمتیه های 

بدوی استانی بشرح زیر می 

 باشد: 

بررسی و تطبیق گروه -1

)ب( و تطبیق و تشخیص 

گروه )الف( مشاغل سخت و 

زیان آور با مواد این آئین 

نامه که توسط بیمه شده ، 

کارفرما ، وزارتخانه های 

بهداشت ، درمان و آموزش 

پزشکی ، کار و امور 

وظایف کمیته  -9ماده 

های بدوی و 

تجدیدنظر استانی به 

شرح زیر تعیین 

 میشود: 

الف( وظایف کمتیه 

های بدوی استانی 

 بشرح زیر می باشد: 

بررسی ، تطبیق و -1

تشخیص مشاغل 

سخت و زیان آور با 

مواد این آئین نامه که 

توسط بیمه شده ، 

کارفرما ، وزارتخانه 

 9ماده
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اجتماعی و سازمان تامین 

اجتماعی و تشکلها به عنوان 

مشاغل سخت و زیان آور 

معرفی شده و اعالم نتیجه 

به متقاضی و سازمانهای ذی 

ربط از سوی رئیس کمتیه 

 بدوی

رسیدگی مواردی که با  -2

اتخاذ تدابیر الزم حالت 

 سخت و زیان آوری شغل یا

مشاغل از بین رفته و در 

زمره مشاغل عادی در آمده 

اند و اعالم آن به مراجع ذی 

ربط به منظور حذف 

امتیازاتی که به کار سخت و 

 زیان آور تعلق گرفته است 

اجرای سیاستهاو -3

مصوبات شورای عالی 

 حفاظت فنی 

ب( وظایف کمیته های 

تجدیدنظر استانی عبارت 

است از رسیدگی ، اظهارنظر 

تصمیم گیری در خصوص  و

اعتراض به آراء کمیته های 

بدوی استانی موضوت ماده 

( این آئین نامه که توسط 8)

بیمه شده یا کارفرما 

درخواست گردیده است و 

اعالم نتیجه به متقاضی و 

سازمان های ذیربط از سوی 

 رئیس کمیته تجدیدنظر.

های بهداشت ، درمان 

پزشکی ، کار  و آموزش

و امور اجتماعی و 

سازمان تامین 

اجتماعی و تشکلها 

بعنوان مشاغل سخت و 

زیان آور معرفی شده و 

اعالم نتیجه به متقاضی 

و سازمانهای ذی ربط 

از سوی رئیس کمیته 

 بدوی 

رسیدگی مواردی -2

که با اتخاذ تدابیر الزم 

حالت سخت و زیان 

آوری شغل یا مشاغل 

زمره از بین رفته و در 

مشاغل عادی در آمده 

اند و اعالم آن به 

مراجع ذی ربط به 

منظور حذف امتیازاتی 

که به کار سخت و زیان 

 آور تعلق گرفته است . 

اجرای سیاستهاو -3

مصوبات شورای عالی 

 حفاظت فنی 

ب( وظایف کمیته های 

تجدیدنظر استانی 

عبارت است از 

رسیدگی ، اظهارنظر و 

تصمیم گیری در 

تراض به خصوص اع

آراء کمیته های بدوی 

استانی موضوت ماده 

( این آئین نامه که 8)

توسط بیمه شده یا 

کارفرما درخواست 

گردیده است و اعالم 

نتیجه به متقاضی و 

سازمان های ذیربط از 
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سوی رئیس کمیته 

 تجدیدنظر.

وزارت بهداشت -10ماده  بدون تغییر 

درمان و آموزش پزشکی 

ماس شغلی تغییرات حدود ت

آالینده های محیط کار و 

عوامل بیماری زا را به 

شورای عالی حفاظت فنی 

اعالم و شورای عالی مذکور 

مراتب را به کمیته های 

استان ، کارهای سخت و 

زیان آور برای اجرا ابالغ می 

 نماید.

وزارت -10ماده 

بهداشت درمان و 

آموزش پزشکی 

تغییرات حدود تماس 

شغلی آالینده های 

یط کار و عوامل مح

بیماری زا را به شورای 

عالی حفاظت فنی 

اعالم و شورای عالی 

مذکور مراتب را به 

کمیته های استان ، 

کارهای سخت و زیان 

آور برای اجرا ابالغ می 

 نماید.

ماده 

10 

عالوه بر کارهای  -11ماده  

سخت و زیان آور مشخص 

شده طبق مصوبات شورای 

عالی حفاظت فنی و موارد 

تائید شده توسط کمیته 

های استانی ، مواد زیر نیز 

سخت و زیان آور شناخته 

 می شوند.

مشاغلی که در ندامتگاه -1

ها و زندان ها مستقیما با 

 زندانی ارتباط دارند.

مشاغلی که مستقیما در -2

مراکز روان درمانی با 

بیماران روانی مرتبط 

 هستند. 

 خبرنگاری  -3

تبصره یک: با توجه به تغییر 

و تحوالت صورت گرفته و 

گشترش دامنه مشاغل 

خبرنگاری حداکثر ظرف دو 

ماه نسبت به بازنگری در 

مشاغل خبرنگاری، میزان 

عالوه بر  -11ماده 

کارهای سخت و زیان 

آور مشخص شده طبق 

مصوبات شورای عالی 

حفاظت فنی و موارد 

تائید شده توسط 

کمیته های استانی ، 

مواد زیر نیز سخت و 

شناخته می زیان آور 

 شوند.

مشاغلی که در -1

ندامتگاه ها و زندان ها 

مستقیما با زندانی 

 ارتباط دارند.

مشاغلی که -2

مستقیما در مراکز روان 

درمانی با بیماران 

 روانی مرتبط هستند. 

 خبرنگاری  -3

تبصره : مصادیق 

خبرنگاری با تایید 

کمیته بدوی موضوت 

اده م

11 
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مواجه توسط شورای عالی 

 حفاظت فنی بعمل اید

تبصره دو : مصادیق 

خبرنگاری پس از اعالم نظر 

مشترک  وزارت ارشاد 

عات و اسالمی و خانه مطبو

تایید و تشخیص کمیته 

( 8بدوی موضوت ماده )

 تعیین می شود

تشخیص کمیته بدوی 

( تعیین می 8موضوت ماده )

 شود.

( تعیین می 8ماده )

 شود.  

با توجه به اینکه -

صرفا  12ماده  

ورد توالی  در م

تاکید دارد ضمن 

در مجموت  اینکه 

روز   365کمتر از 

غیرموجه تلقی 

 نمی شود

نحوه توالی و -12ماده 

تناوب اشتغال در مشاغل 

سخت و زیان آور به شرح 

 زیر تعیین می گردد :

ایام زیر چنانچه در -1

فواصل اشتغال به کارهای 

و زیان آور واقع شود،  سخت

به عنوان سابقه اشتغال در 

کارهای سخت و زیان آور 

 محسوب می گردد. 

 الف( تعطیالت هفتگی

 ب( تعطیالت رسمی 

ج(  ایام استفاده از مرخصی 

 استحقاقی

د( ایام استفاده از مرخصی 

بابت ازدواج یا فوت همسر، 

پدر ، مادر و فرزندان به 

روز با دریافت  3مدت 

در مورد مشموالن  دستمزد

 قانون کار.

ـ ( ایام استفاده از مرخصی  ه

استعالجی یا استراحت 

پزشکی اعم از اینکه حقوق 

ایام مزبور توسط کارفرما 

نحوه توالی و -12ماده 

تناوب اشتغال در 

مشاغل سخت و زیان 

آور به شرح زیر تعیین 

 می گردد :

ایام زیر چنانچه در -1

فواصل اشتغال به 

کارهای سخت و زیان 

شود، به عنوان آور واقع 

سابقه اشتغال در 

کارهای سخت و زیان 

 آور محسوب می گردد. 

 الف( تعطیالت هفتگی

 ب( تعطیالت رسمی 

ج(  ایام استفاده از 

 مرخصی استحقاقی

د( ایام استفاده از 

مرخصی بابت ازدواج یا 

فوت همسر، پدر ، مادر 

 3و فرزندان به مدت 

روز با دریافت دستمزد 

در مورد مشموالن 

 قانون کار.

ماده 

12 
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پرداخت شود و یا اینکه 

بیمه شده از غرامت 

دستمزد  ایام بیماری 

 استفاده کرده باشد.

و ( تمام یا قسمتی از 

خدمت نظام وظیفه در 

حق علیه جبهه های نبرد 

باطل یا حضور داوطلبانه در 

 جبهه 

ز ( دوران اسارت یا 

محکومیت سیاسی که بیمه 

شده براساس آن به عنوان 

آزاده شناخته شده باشد 

 حسب تقاضای وی .

ایام و موارد زیر چنانچه  -2

در فواصل اشتغال بیمه شده 

به کارهای سخت و زیان آور 

واقع شود ، موجب زایل 

در  شدن توالی اشتغال

کارهای سخت و زیان آور 

 نمی گردد. 

الف ( ایام خدمت وظیفه 

سربازی ) دوران ضرورت و 

احتیاط ( مشروط بر اینکه 

بیمه شده حداکثر تا دو ماه 

پس از پایان خدمت به کار 

سابق خود برگشته و یا 

اینکه در کار دیگری که 

سخت و زیان آور شناخته 

شده مشغول به کار شده 

 باشد

توقیف بیمه شده ب( دوران 

در صورتی که منتهی به 

محکومیت وی نگردد و یا 

اینکه کارفرما براساس 

تکلیف قانونی حقوق دوران 

مزبور را به بیمه شده 

 پرداخت نماید.

هـ ( ایام استفاده از 

مرخصی استعالجی یا 

استراحت پزشکی اعم 

از اینکه حقوق ایام 

مزبور توسط کارفرما 

پرداخت شود و یا اینکه 

بیمه شده از غرامت 

دستمزد  ایام بیماری 

 استفاده کرده باشد.

و ( تمام یا قسمتی از 

خدمت نظام وظیفه در 

جبهه های نبرد حق 

ضور علیه باطل یا ح

 داوطلبانه در جبهه 

ز ( دوران اسارت یا 

محکومیت سیاسی که 

بیمه شده براساس آن 

به عنوان آزاده شناخته 

شده باشد حسب 

 تقاضای وی .

ایام و موارد زیر  -2

چنانچه در فواصل 

اشتغال بیمه شده به 

کارهای سخت و زیان 

آور واقع شود ، موجب 

زایل شدن توالی 

اشتغال در کارهای 

زیان آور نمی سخت و 

 گردد. 

الف ( ایام خدمت 

وظیفه سربازی ) دوران 

ضرورت و احتیاط ( 

مشروط بر اینکه بیمه 

شده حداکثر تا دو ماه 

پس از پایان خدمت به 

کار سابق خود برگشته 

و یا اینکه در کار 

دیگری که سخت و 

زیان آور شناخته شده 
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ج ( ایام حالت تعلیق که به 

واسطه عوامل قهریه طبیعی 

و یا حوادث و مخاطرات 

اجتماعی ) مانند سیل ، 

زلزله ، جنگ و آتش سوزی 

که خارج از اراده کارفرما و ( 

بیمه شده بوده و در نتیجه 

آن کارگاه به طور موقت 

 تعطیل می گردد.

د ( ایام استفاده از مقرری 

بیمه بیکاری مشروط بر 

اینکه بیمه شده قبل از 

برقراری بیمه بیکاری در 

مشاغل سخت و زیان آور 

اشتغال بکار داشته و در 

حین مقرری بگیری و یا 

دو ماه پس از حداکثر تا 

اتمام دوره مزبور در مشاغلی 

که سخت و زیان آور 

شناخته شده مشغول به کار 

شده یا طبق این آئین نامه 

 بتواند بازنشسته شود .

هـ ( ایام خدمت در جبهه 

که به تایید مراجع ذی 

 صالح رسیده باشد. 

و ( دوران اسارت یا 

محکومیت سیاسی که بیمه 

شده بر اساس آن به موجب 

قانون آزاده شناخته شده 

 باشد.

ز ( ایام بالتکلیفی بیمه شده 

که مستند به آرای صادره از 

سوی مراجع حل اختالف و 

یا سایر مراجع قانونی منجر 

به صدور رای بازگشت به 

کار یا پرداخت حقوق ایام 

 مزبور شده باشد.

مشغول به کار شده 

 باشد.

ب( دوران توقیف بیمه 

در صورتی که شده 

منتهی به محکومیت 

وی نگردد و یا اینکه 

کارفرما براساس تکلیف 

قانونی حقوق دوران 

مزبور را به بیمه شده 

 پرداخت نماید.

ج ( ایام حالت تعلیق 

که به واسطه عوامل 

قهریه طبیعی و یا 

حوادث و مخاطرات 

اجتماعی ) مانند سیل 

، زلزله ، جنگ و آتش 

سوزی ( که خارج از 

ه کارفرما و بیمه اراد

شده بوده و در نتیجه 

آن کارگاه به طور 

موقت تعطیل می 

 گردد.

د ( ایام استفاده از 

مقرری بیمه بیکاری 

مشروط بر اینکه بیمه 

شده قبل از برقراری 

بیمه بیکاری در 

مشاغل سخت و زیان 

آور اشتغال بکار داشته 

و در حین مقرری 

بگیری و یا حداکثر تا 

مام دو ماه پس از ات

دوره مزبور در مشاغلی 

که سخت و زیان آور 

شناخته شده مشغول 

به کار شده یا طبق این 

آئین نامه بتواند 

 بازنشسته شود 
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ح ( ایام استفاده از غرامت 

دستمزد ایام بیماری که در 

تا  10/5/1354فاصله زمانی 

 واقع شده باشد. 4/1/1359

ط ( مدت یک ماه استفاده 

از مرخصی بدون حقوق 

 ( قانون کار 67موضوت ماده )

 

هـ ( ایام خدمت در 

جبهه که بع تایید 

مراجع ذی صالح 

 رسیده باشد. 

و ( دوران اسارت یا 

محکومیت سیاسی که 

بیمه شده بر اساس آن 

به موجب قانون آزاده 

 ه شده باشد.شناخت

ز ( ایام بالتکلیفی بیمه 

شده که مستند به 

آرای صادره از سوی 

مراجع حل اختالف و یا 

سایر مراجع قانونی 

منجر به صدور رای 

بازگشت به کار یا 

پرداخت حقوق ایام 

 مزبور شده باشد.

ح ( ایام استفاده از 

غرامت دستمزد ایام 

بیماری که در فاصله 

تا  10/5/1354زمانی 

واقع شده  4/1/1359

 باشد.

ط ( غیبت غیر موجه 

حداکثر به مدت ده 

( روز در سال در  10)

مورد کارگاه های 

مشمول قانون کار یا 

براساس مقررات 

انضباطی ، تخلفاتی ، و 

یا استخدامی مربوط به 

کارگاه های غیر 

مشمول قانون کار که 

منجر به اخراج ، 

انفصال موقت و یا دایم 

 نشده باشد. 
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دت یک ماه ی ( م

استفاده از مرخصی 

بدون حقوق موضوت 

 ( قانون کار 67ماده )

ایام و موارد زیر -3

چنانچه در فواصل 

اشتغال بیمه شده به 

کارهای سخت و زیان 

آور واقع شود توالی 

اشتغال او را از بین 

برده و موجب تناوت 

 اشتغال وی می گردد.

الف ( استفاده از 

مرخصی بدون حقوق 

از دو ماه به مدت بیش 

به هر منظور و تحت هر 

عنوان عالوه بر 

مرخصی مندرج در بند 

( این 2))ی(( ردیف )

 ماده 

ب( اخراج ، استعفا ، 

انفصال و بازخریدی 

مشروط بر اینکه  

ماه در  2حداکثر تا 

مجموت پس از تاریخ 

موارد مزبور در مشاغلی 

که سخت و زیان آور 

شناخته شده مشغول 

ین ابکار  نشده یا طبق 

آئین نامه نتواند 

 بازنشسته شود. 

ج ( اشتغال درکارها و 

مشاغل عادی به مدت 

 یک ماه 

د ( اشتغال در حرفه و 

مشاغل آزاد به مدت 

 یک ماه 
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هـ ( بیمه اختیاری به 

 مدت یک ماه 

و ( بیکاری بدون 

دریافت مقرری بیکاری 

 بیش از دو ماه .

 ز ( سایر مواد مشابه

شرایط  -13ماده  

بازنشستگی در کارهای 

سخت و زیان آور به شرح 

بیمه  -1زیر می باشد: 

(  20شدگانی که حداقل )

سال سابقه کار متوالی یا 

( سال سابقه کار  25)

متناوب و پرداخت حق بیمه 

در کارهای سخت و زیان آور 

داشته باشند، بدون شرط 

سنی می توانند درخواست 

 بازنشستگی نمایند.

کمیسیونهای چنانچه  -2

(  91پزشکی موضوت ماده )

قانون تامین اجتماعی قبل 

از رسیدن بیمه شده شاغل 

در کارهای سخت و زیان آور 

( 1به سابقه مقرر در بند )

فوق ، فرسایش جسمی و 

روحی وی را ناشی از 

اشتغال به کارهای سخت و 

زیان آور تشخیص و تایید 

 نمایند. 

این قبیل بیمه شدگان  -3

رایه درخواست به صرف ا

بازنشستگی مجاز به ترک 

کار نبوده و می باید احراز 

شرایط و استحقاق آنها 

جهت بازنشستگی پیش از 

موعد در کارهای سخت و 

زیان آور رسما از سوی 

سازمان تامین اجتماعی به 

شرایط  -13ماده 

بازنشستگی در کارهای 

سخت و زیان آور به 

 -1شرح زیر می باشد: 

بیمه شدگانی که 

( سال  20حداقل )

سابقه کار متوالی یا 

( سال سابقه کار  25)

متناوب و پرداخت حق 

بیمه در کارهای سخت 

و زیان آور داشته 

، بدون شرط باشند

سنی می توانند 

درخواست بازنشستگی 

 نمایند.

چنانچه  -2

کمیسیونهای پزشکی 

(  91موضوت ماده )

قانون تامین اجتماعی 

قبل از رسیدن بیمه 

شده شاغل در کارهای 

سخت و زیان آور به 

( 1سابقه مقرر در بند )

فوق ، فرسایش جسمی 

و روحی وی را ناشی از 

اشتغال به کارهای 

ان آور سخت و زی

تشخیص و تایید 

 نمایند. 

این قبیل بیمه  -3

شدگان به صرف ارایه 

درخواست بازنشستگی 

ماده 

13 
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آنها ابالغ و سهس ترک کار 

 نمایند.

چنانچه بیمه شده  -4

شرایط استفاده از 

د وعبازنشستگی پیش از م

در کارهای سخت و زیان آور 

را طبق این آئین نامه احراز 

کند سازمان تامین 

اجتماعی مکلف است نسبت 

به برقراری مستمری وی از 

تاریخ ترک کار این ماده 

 اقدام نماید..

افرای که حداقل بیست -5

( سال متوالی یا بیست 20)

( سال متناوب  25و پنج )

سابقه پرداخت حق بیمه در 

خت و زیان آور مشاغل س

مربوط به قبل از تاریخ 

تصویب قانون را داشته 

باشند و یا در آینده شرایط 

مذکور را احراز نمایند می 

توانند درخواست 

بازنشستگی خود را با رعایت 

( این ماده به سازمان 1بند )

تامین اجتماعی تسلیم 

 نمایند.

تبصره :  در مواقع فوت  

کارگران با  سوابق کمتر  از 

سال به نسبت  مدت  20

کارکرد سنوات ارفاقی لحاظ 

 خواهد شد

مجاز به ترک کار نبوده 

و می باید احراز شرایط 

و استحقاق آنها جهت 

بازنشستگی پیش از 

موعد در کارهای 

سخت و زیان آور رسما 

از سوی سازمان تامین 

اجتماعی به آنها ابالغ و 

 د.ماینسهس ترک کار ن

چنانچه بیمه شده  -4

شرایط استفاده از 

بازنشستگی پیش از 

موعد در کارهای 

سخت و زیان آور را 

طبق این آئین نامه 

احراز کند سازمان 

تامین اجتماعی مکلف 

است نسبت به برقراری 

مستمری وی از تاریخ 

ترک کار این ماده اقدام 

 نماید..

افرای که حداقل -5

( سال 20بیست )

 ا بیست و پنجمتوالی ی

( سال متناوب  25)

سابقه پرداخت حق 

بیمه در مشاغل سخت 

و زیان آور مربوط به 

قبل از تاریخ تصویب 

قانون را داشته باشند و 

یا در آینده شرایط 

مذکور را احراز نمایند 

می توانند درخواست 

بازنشستگی خود را با 

( این 1رعایت بند )

ماده به سازمان تامین 

 اجتماعی تسلیم

 نمایند.
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کارفرما مکلف  -14ماده  

است پس از تقاضای بیمه 

شده و با احراز شرایط 

بازنشستگی وی حسب مورد 

( 4مبالغ مقرر در جزء های )

( بند )ب( ماده واحده 6و )

قانون یاد شده  مشاغل گروه 

)ب(را به سازمان تامین 

 اجتماعی پرداخت نماید.

: از تاریخ تصویب  1تبصره 

ح این آئین نامه در اصال

صورتی که شغلی سخت و 

زیان آور شناخته شود 

به  % 4معادل چهار دصرد ) 

نرخ حق بیمه ولیست 

ارسالی به تامین اجتماعی 

برابر مقررات قانون تامین 

 اجتماعی اضافه می گردد. 

: پیمانکاران ملزم  2تبصره 

به بیمه نمودن افراد شاغل 

در پیمان برابر قوانین و 

می باشند ،  مقررات

درصورتیکه حق بیمه سخت 

و زیان آور در قرارداد تعیین 

تکلیف نگردد ، پرداخت حق 

بیمه مذکور برعهده 

  واگذارنده کار می باشد.

کارفرما  -14ماده 

مکلف است پس از 

احراز شرایط 

بازنشستگی بیمه شده 

شاغل در کارگاه وی ، 

طبق این آئین نامه 

معادل چهار درصد ) 

( میزان مستمری  4%

برقراری بیمه شده 

نسبت به سنوات 

اشتغال او در مشاغل 

سخت و زیان آور را که 

توسط سازمان تامین 

اجتماعی محاسبه و 

د بطور مطالبه می گرد

یکجا به سازمان یاد 

 شده پرداخت نماید. 

ماده 

14 

آثار محدودیتهای  -15ماده  

و مزایای مندرج در قانون 

برای مواردی که 

بازنشستگی به موجب این 

آئین نامه ایجاد می شود 

منحصر به همان شغل در 

همان کارگاه خاص بوده و 

قابل تسری و تعمیم در 

دیگر شغل های مشابه در 

 کارگاه ها نمی گردد.سایر 

تبصره : نتایج اندازه گیری و 

آینده سنجی در هر کارگاه 

آثار  -15ماده 

محدودیتهای و مزایای 

مندرج در قانون برای 

مواردی که 

بازنشستگی به موجب 

این آئین نامه ایجاد می 

مان شود منحصر به ه

شغل در همان کارگاه 

خاص بوده و قابل 

تسری و تعمیم در 

دیگر شغل های مشابه 

ماده 

15 
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طبق این آئین نامه منحصر 

به همان شغل و در همان 

  کارگاه خواهد بود.

در سایر کارگاه ها نمی 

 گردد. 

اجرای این آئین  -16ماده  

نامه در مورد آن دسته از 

مشمولین قانون تامین 

اجتماعی که در مشاغل 

سخت و زیان آور وزارت 

دفات و پشتیبانی و نیروهای 

رکتها و سازمان مسلح و ش

های تابعه آن بصورت خرید 

خدمت مشغول خدمت می 

باشند ، با رعایت مقررات و 

ظوابط نیروهای مسلح و با 

هماهنگی سازمان تامین 

 اجتماعی خواهد بود.

اجرای این  -16ماده 

آئین نامه در مورد آن 

دسته از مشمولین 

قانون تامین اجتماعی 

که در مشاغل سخت و 

دفات و  زیان آور وزارت

پشتیبانی و نیروهای 

مسلح و شرکتها و 

سازمان های تابعه آن 

بصورت خرید خدمت 

مشغول خدمت می 

باشند ، با رعایت 

مقررات و ظوابط 

نیروهای مسلح و با 

هماهنگی سازمان 

تامین اجتماعی خواهد 

 بود. 

ماده 

16 

  – 17ماده  

کلیه آرای کمیته ها -1

بایستی به ذینفعان برابر 

ابالغ قانونی گردد و  مقررات

برای دستگاه های اجرایی 

عضو کمیته بصورت 

 الکترونیکی ارسال گردد. 

در استان هایی که -2

دانشکده علوم پزشکی و 

خدمات بهداشتی درمانی 

مستقل وجوددارد در صورت 

طرح پرونده های مرتبط با 

منطقه تحت پوشش ، 

کارشناس مسئول بهداشت 

حرفه ای معاونت بهداشتی 

شکده مزبور ، جایگزین دان

کارشناس مسئول بهداشت 

ماده  ماده جدید

17 
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حرفه ای معاونت بهداشتی 

 دانشگاه خواهد بود. 

کمیته ها بایستی در آراء  -3

صادره نوت سخت وزیان 

آوری مشاغل گروه ) الف( یا 

 3)ب ( را به موجب تبصره 

ذکر نمایند. آرای  2ماده 

مذکور بایستی توضیحی و 

 همراه بادالیل انشاء گردد. 

با تصویب کمیته استانی  -4

دعوت از افراد صاحب نظر ، 

اساتید و کارشناسان 

مربوطه جهت شرکت در 

جلسات کمیته ها بدون حق 

 رای بالمانع می باشد.

کارفرمایان کارگاهها  -5

مکلفند با کارشناسان 

( و کمیته 2موضوت ماده )

( این  8های موضوت ماده )

آئین نامه همکاری و مدارک 

را در اختیار آنان  مورد نیاز

 قراردهند. 

درخواست کارگر ،  -6

کارفرما و یا سایر مراجع در 

( آئین نامه جهت 2ماده )

احراز اشتغال و تطبیق 

عنوان شغلی با مشاغل 

سخت و زیان آور مورد 

تقاضا گروه ) الف ( و )ب ( ، 

پس از ثبت سیستمی در 

ادارات تعاون کار و رفاه 

 اتاجتماعی استانها ، از شعب

تامین اجتماعی مربوطه 

جهت احراز اشتغال و 

تطبیق عنوان شغلی 

استعالم و شعبات تامین 

اجتماعی موظفند 

حداکثرظرف بیست روز 
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نسبت به پاسخ استعالم 

 اقدام نمایند.

تبصره : با توجه به شمول 

عام عناوین  شغلی نظیر) 

کارگر ساده، کارمند و..( 

سازمان تامین اجتماعی 

به  مکلف است نسبت

بازنگری در عناوین شغلی 

 روز اقدام نماید  60ظرف 

وزارت تعاون کار و رفاه  

اجتماعی ، بهداشت ، درمان 

و آموزش پزشکی و سازمان 

تامین اجتماعی مکلفند با 

همکاری دستگاه های 

اجرایی مرتبط ، سامانه 

الکترونیکی مشاغل سخت و 

زیان آور را به منظور 

دهی بهتر ظرف خدمات 

مدت شش ماه تهیه و در 

سراسر کشور به بهره 

 برداری برسانند.

ماده  ماده جدید

18 

 ن

3 

  پیشنهادات دبیرخانه شورا پیرامون ارائه 

ــت مورد اختیــارات تفویض  درخواســ

ستان  تجارت و معدن صنعت،  سازمان   ا

 مشــکالت و موانع فصــل و حل بمنظور

 خصوصی بخش اقتصادی

تفویض اختیارات مورد درخواست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان در ارتباط با 

دبیرخانه شورای رییس  مشکالت اقتصادی بخش خصوصی و موانع فصل و بمنظور حل

 نمود و مقرر گردید:ارائه  گزارشی به جلسه گفت و گو 

ه رویکرد دولت ب عنایتبا  ها و لزوم تفویض اختیارات ملی به استانبا توجه به  -

تقویت  مسولیت های استانی و تاکید استاندار محترم سیزدهم در خصوص تاکید بر  

 اختیارات شورا مقرر می دارد تا تقویصدر اولین جلسه حضور در شورای گفت وگوی 

 موانع فصل و بمنظور حلکه مورد درخواست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 

ارائه گردیده است از طریق شورای  به شرح زیر مشکالت اقتصادی بخش خصوصی و

 پیگیری شود.استانداری  مرکز و 

 ردیف
 موضوع

 )مانع/گلوگاه یا ...(

 شرح مختصر

 موضوع
 راهکار پیشنهادی

معاونت/سازمان/شرکت/مربوطه 

 در وزارت صمت
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1.  

 :کشف هایگواهی

 صدور •

 کلیه کشف گواهی

 و معدنی مواد

 و تناز سقف بدون

 معدنی ماده نوع

 (... طال)مخصوصا

 لغو •

 کشف گواهی

 فرایندهای

 در فوق

 ستاد

 می انجام

 شود

 هب اختیار تفویض

 استان

 صنایع و معادن امور  معاونت

 معدنی

2.  

 اکتشاف پروانه

 :معدنی ذخایر

 و صدور •

 پروانه تمدید

 اکتشاف

 اصالح •

 اکتشاف پروانه

 و هاحریم اصالح)

 و عیار تغییر

 ماده کمیت

 (معدنی

 لغو •

 اکتشاف پروانه

 فرایندهای

 در فوق

 ستاد

 می انجام

 شود

 هب اختیار تفویض

 استان

 صنایع و معادن امور  معاونت

 معدنی

3.  

 برداری بهره پروانه

 :معدن

 و صدور •

 بهره پروانه تمدید

 برداری

 اصالح •

 برداری بهره پروانه

 و هاحریم اصالح)

 و عیار تغییر

 ماده کمیت

 (معدنی

 فرایندهای

 در فوق

 ستاد

 می انجام

 شود

 هب اختیار تفویض

 استان

 صنایع و معادن امور  معاونت

 معدنی
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 لغو •

 برداری بهره پروانه

4.  

 تعطیلی مجوز

 معادن موقت

 فرایندهای

 در فوق

 ستاد

 می انجام

 شود

 هب اختیار تفویض

 استان

 صنایع و معادن امور  معاونت

 معدنی

5.  

 محدوده آزادسازی

 ابطالی های

 فرایندهای

 در فوق

 ستاد

 می انجام

 شود

 هب اختیار تفویض

 استان

 صنایع و معادن امور  معاونت

 معدنی

6.  

 حساب بررسی

 درآمدی های

 حقوق همانند

 و صحت و دولتی

 هایفیش سقم

 واریزی

 فرایندهای

 در فوق

 ستاد

 می انجام

 شود

 هب اختیار تفویض

 استان

 صنایع و معادن امور  معاونت

 معدنی

7.  

 روزرسانی به و استقرار

 الکترونیکی سامانه

 طریق از واحد پنجره

 ارتباط برقراری

 راه وزارت با سیستمی

 منابع شهرسازی و

 نیرو وزارت طبیعی

 سازمان فرهنگی میراث

 زیست محیط

 فرایندهای

 در فوق

 ستاد

 می انجام

 شود

 هب اختیار تفویض

 استان

 صنایع و معادن امور  معاونت

 معدنی

8.  

 اختیارات افزایش

 معادن شورای

 استان

در شورای 

عالی 

معادن 

انجام می 

 شود

تقفویض اختیار به 

 استان

معاونت امور معادن و صنایع 

 معدنی

9.  

 در بازنگری

 و اختیارات

 ادارات اعتبارات

 زمین سازمان کل

 و شناسی

 فرایندهای

 در فوق

 ستاد

 هب اختیار تفویض

 استان

 صنایع و معادن امور معاونت

 زمین سازمان-معدنی

 شناسی
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 معدنی اکتشافات

 مقیاس در کشور

 در استانی و ملی

 بودجه لوایح

 طرح و سنواتی

 های ملی و استانی

 می انجام

 شود

10.  

 : تاسیس جواز

 تمدید •

 رشته 10 اصالح و

 با استانها به خاص

 پیشرفت درصد هر

 و صدور •

 های جواز انتقال

 رشته 10 تاسیس

 کشوری خاص

 فرایندهای

 در فوق

 ستاد

 می انجام

 شود

 هب اختیار تفویض

 استان

 برنامه و طرح معاونت

11.  

 :تاسیس جواز

 تعیین •

 خارج اراضی نصاب

 صنعتی شهرک

 سازمان توسط

 و استان جهت

 سازمان

 جهادکشاورزی

 استان

 فرایندهای

 در فوق

 ستاد

 می انجام

 شود

 هب اختیار تفویض

 استان

 

 

 و طرح معاونت

 برنامه

12.  

 :تاسیس جواز

 مراحل تمامی

 و ابطال از خروج

 ها طرح تایید

 های طرح جهت)

 (شده ابطال

 فرایندهای

 در فوق

 ستاد

 می انجام

 شود

 هب اختیار تفویض

 استان

 برنامه، و طرح معاونت

 صنایع امور معاونت

13.  

 اصالح امکان

 برداری بهره پروانه

 از ناشی صادره

 و مجدد بررسی

 فرایندهای

 در فوق

 ستاد

 هب اختیار تفویض

 استان

 صنایع امور معاونت
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 نظر اظهار

 بدون کارشناسی

 درخواست

 متقاضی

 می انجام

 شود

14.  

 اصالح فرآیند

 اولیه مواد دریافت

 فوالد و پلیمری

 فرایندهای

 فوق

استان 

وضوابط 

آن نیاز به 

بازنگری 

 دارد در

 ستاد

 می انجام

 شود

 هب اختیار تفویض

 استان

 صنایع امور معاونت

15.  

 سهمیه تاییدیه

 اولیه مواد خرید

 اتانول() خاص

اتانول در تهران 

بررسی میگرددو 

تفویض اختیار آن 

به استان میسر 

 نمی باشد

 فرایندهای

 در فوق

 ستاد

 می انجام

 شود

 هب اختیار تفویض

 استان

 صنایع امور معاونت

16.  

 برداری بهره پروانه

 افزار نرم

 فرایندهای

 در فوق

 ستاد

 می انجام

 شود

 هب اختیار تفویض

 استان

 

 و پژوهش آموزش، معاونت

 فناوری

17.  

 تاسیس مجوز ارایه

 تولید کارخانه

 دخانی کاالی

 فرایندهای

 در فوق

 ستاد

 می انجام

 شود

 هب اختیار تفویض

 استان

 با

 صدوردستورالعمل

 است اجرا قابل

 دخانیات مرکز

18.  

 تولید مجوز ارایه

 دخانی کاالی

 فرایندهای

 در فوق

 ستاد

 هب اختیار تفویض

 استان

 دخانیات مرکز
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 می انجام

 شود

 با

 صدوردستورالعمل

 است اجرا قابل

19.  

 :سفارش ثبت

 خطوط •

 تولید

 سایر •

 فرایندهای

 در فوق

 ستاد

 می انجام

 شود

 هب اختیار تفویض

 استان

 سازمان -صنایع امور معاونت

 تجارت توسعه

20.  

 گواهی صدور

 خدمات صادرات

 مهندسی و فنی

 فرایندهای

 در فوق

 ستاد

 می انجام

 شود

 هب اختیار تفویض

 استان

 تجارت توسعه سازمان

21.  

تمرکز تصمیمات و 

 تسهیالت مرتبط با

 خدمات صادرات

مهندسی در  و فنی

 مرکز

 فرایندهای

 در فوق

 ستاد

 می انجام

 شود

 هب اختیار تفویض

 استان

 تجارت توسعه سازمان

22.  

 تمرکز مشوق ها،

صادراتی و  جوایز

تسهیالت )موضوع 

بسته حمایت از 

صادرات( در 

سازمان توسعه 

تجارت و مشخص 

نبودن سهم استان 

 در بسته

 فرایندهای

 در فوق

 ستاد

 می انجام

 شود

 هب اختیار تفویض

 استان

 تجارت توسعه سازمان

23.  

نا متناسب بودن 

 ورود قابل اقالم

 مرزنشینان توسط

با ظرفیت های 

استانها و 

  کشورهای همسایه 

 فرایندهای

 در فوق

 ستاد

 می انجام

 شود

 هب اختیار تفویض

 استان

 تجارت توسعه سازمان
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24.  

 ایجاد مجوز صدور

 های پایانه

 صادراتی

 فرایندهای

 در فوق

 ستاد

 می انجام

 شود

 هب اختیار تفویض

 استان

 تجارت توسعه سازمان

25.  

 مجوز صدور

 نمایشگاه برگزاری

 بین  و داخلی

 و تخصصی المللی

 اختصاصی

 فرایندهای

 در فوق

 ستاد

 می انجام

 شود

 هب اختیار تفویض

 استان

 تجارت توسعه سازمان

26.  

 مجوز صدور

 تاسیس

 های¬سایت

 نمایشگاهی

 فرایندهای

 در فوق

 ستاد

 می انجام

 شود

 هب اختیار تفویض

 استان

 تجارت توسعه سازمان

27.  

صدور مجوز و رتبه 

بندی شرکت های 

مدیریت صادرات 

با توجه به 

توانمندی های 

 صادراتی استان

 فرایندهای

 در فوق

 ستاد

 می انجام

 شود

 هب اختیار تفویض

 استان

 تجارت توسعه سازمان

28.  

 اعزام صدور مجوز 

 پذیرش و

 تجاری های¬هیات

 فرایندهای

 در فوق

 ستاد

 می انجام

 شود

 هب اختیار تفویض

 استان

   تجارت توسعه سازمان

29.  

 استان  این معرفی

 معین عنوان به

 با تجارت

 حوزه کشورهای

cis وافغاستان 

 فرایندهای

 در فوق

 ستاد

 می انجام

 شود

 هب اختیار تفویض

 استان

   تجارت توسعه سازمان

30.  

 یا و تأمین

 ارز) تخصیص

 ارز واگذاری

 تولید از گروهی

 فرایندهای

 در فوق

 ستاد

 هب اختیار تفویض

 استان

   تجارت توسعه سازمان
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 استان کنندگان

 واردات برای

 صادر از گروهی

 استان( کنندگان

 می انجام

 شود

31.  

 گذاریارزش 

 قیمتی های سنگ

 هب گرانبها فلزات و

 استان

 فرایندهای

 در فوق

 ستاد

 می انجام

 شود

 هب اختیار تفویض

 استان

   تجارت توسعه سازمان

32.  

 انجام امکان

 کنترل آزمایشات

 وپسته چای کیفی

 صادراتی

 فرایندهای

 در فوق

 ستاد

 می انجام

 شود

 هب اختیار تفویض

 استان

 تجارت توسعه سازمان

33.  

 آمدهای در واگذاری

 ویژه منطقه از حاصل

  دوغارون اقتصادی

 برای کردآنها وهزینه

 ساختهای زیر توسعه

 منطقه نیاز مورد

 مزبور

 فرایندهای

 در فوق

 ستاد

 می انجام

 شود

 هب اختیار تفویض

 استان

 وویژه آزاد مناطق سازمان

 کشور اقتصادی

34.  

 اتاق نظر اخذ

 مرکز اصناف

 زمان در استان

 مجوز صدور

 فعالیت

 فروشگاههای

 همگن) ای زنجیره

 (همگن غیر و

 فرایندهای

 در فوق

 ستاد

 می انجام

 شود

 هب اختیار تفویض

 صدور با-استان

 قابل دستورالعمل

 اجراست

داخلی بازرگانی معاونت

  

35.  

 به رسیدگی امکان

 شرکتهای تخلفات

 یا شبکه بازاریابی

 استان در

 فرایندهای

 در فوق

 ستاد

 می انجام

 شود

 هب اختیار تفویض

 صدور با- استان

 قابل دستورالعمل

 اجراست

داخلی بازرگانی معاونت
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36.  

 اختیارات واگذاری

 سامانه در بیشتر

 به اصناف ایرانیان

 هایسازمان

 هایاتاق و استانی

 :اصناف

•

دست 

 و ثبت جهت رسی

 اتحادیه ایجاد

 امکان و جدید

 نام ویرایش

 اتحادیه

 رفع •

 انسداد محدودیت

 اتحادیه دسترسی

 در سامانه به

 منقضی صورت

 با انتخابات شدن

 شیوع به توجه

 به کرونا بیماری

 استان سازمان

 .گردد تفویض

 فرایندهای

 در فوق

 ستاد

 می انجام

 شود

 هب اختیار تفویض

 استان

داخلی بازرگانی معاونت

  

37.  

 اختیار تفویض

 درخواست مورد

 تنظیم حوزه در

 :استانها بازار

 بندی زمان-1

 ها سهمیه جذب

 استانها اختیار در

 . گیرد قرار

 می درخواست-2

 هشبک تعیین شود

 کاالهای توزیع

 در بازار تنظیم

 فرایندهای

 در فوق

 ستاد

 می انجام

 شود

با عنایت 

به بررسی 

های 

صورت 

گرفته 

مشاهده 

می شود 

،حواله 

 هب اختیار تفویض

 استان

پس از صدور 

حواله توسط 

معاونت بازرگانی 

داخلی  سازمان و 

درج شماره نامه 

در دبیرخانه 

،همان شماره نامه 

در تمام مسیر 

ورود به دبیر خانه 

شرکت پشتیبانی 

و اداره غله تغییر 

داخلی بازرگانی معاونت

  

اجرای قانون و ارجاع 

کاالهای کشاورزی به سازمان 

جهاد کشاورزی مدنظر قرار 

گیرد و برای سایر کاالها 

مصنوع قابل اجرا می 

 باشد.)حوزه بازرگانی داخلی(
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 رقرا استانها اختیار

 گیرد

 توزیع نحوه-3

 بازار تنظیم اقالم

 در استان هر

 ستاد اختیار

 همان بازار تنظیم

 .گیرد قرار استان

 اختیارات-4

 حوزه در استانها

 قیمت تعیین

)  اساسی کاالهای

 تخم ، مرغ بویژه

 شیر ، شکر ، مرغ

.....( و لبنیات و

 در تا یابد افزایش

 امکان نیاز صورت

 گذاری قیمت

 فراهم استانی

 . شود

 استفاده امکان-5

 و  تجار ظرفیت از

 استانها بازرگانان

 به معرفی برای

 های وزارتخانه

 جهاد و صمت

 برای کشاورزی

 اولیه مواد واردات

  اساسی کاالهای و

 شود فراهم

 ادارات اختیارات-6

 و غله کل

 امد امور پشتیبانی

 با استانها

 هماهنگی

 کمیسیونهای

های 

صادره 

اقالم 

تنظیم 

بازار بعد 

صدور 

توسط 

معاونت 

بازرگانی 

داخلی و 

درج 

شماره نامه 

.پس از 

ورود به 

دبیرخانه 

شرکت 

پشتیبانی 

و یا اداره 

غله ،با 

تغییر 

شماره نامه 

با حواله 

شماره ای 

دیگر کاال 

های 

تنظیم 

بازار به 

اصحاب 

حواله 

تحویل 

داده می 

شود.این 

مهم 

فرایند 

رصد و 

توزیع 

اقالم کاال 

های 

پیدا ننموده و 

حواله خروجی 

اقالم تنظیم 

-بازار)شکر

نهاده -گوشت

و...(با همان شماره 

ی ننامه اولیه بازرگا

داخلی، خروج و 

تحویل اصحاب 

حواله گردد.)حوزه 

 بازرسی(
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 برای استانی

 ذخایر از استفاده

 در اساسی کاالهای

 سردخانه و انبارها

  استانها های

 . یابد افزایش

 دسترسی سطح-7

 های سامانه به

 جهاد وزارت

 شرکت کشاورزی،

 دولتی بازرگانی

 گمرک و ایران

 دبیرخانه برای

 تنظیم ن کمیسیو

 مورد  استان بازار

 درخواست

 .میباشد

 استفاده امکان-8

 تعاونی ظرفیت از

 و مرزنشینان های

 مرزی های بازارچه

 کاالهای واردات در

 قرار مدنظر اساسی

 گیرد،

 فعالیت-9

 گندم کارگروههای

 نان آرد و

 در شهرستانها

 کشوری کارگروه

 .گردد مصوب

تنظیم 

بازار را 

توسط تیم 

های 

بازرسی با 

مشکل 

مواجه می 

نماید. 

)حوزه 

 بازرسی(

38.  

 : الستیک حوزه

 توزیع مدیریت-1

 استان هر الستیک

 استان همان به

 .گردد واگذار

 فرایندهای

 در فوق

 ستاد

 می انجام

 شود

 هب اختیار تفویض

 استان

داخلی بازرگانی معاونت

  



 

 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
 

 مین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان خراسان رضوینهفرم صورتجلسه و مصوبات هشتاد و 

 خصوصی( بخش و دولت وگویگفت استانی شوراهای جلسات اداره ( دستورالعمل تشکیل و نحوه2) پیوست شماره )

 

 1399-06-31تاریخ بازنگری:                                    03شماره بازنگری:                                      QMS-RE-75-03  کد مدرک:

 دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی توزیع نسخ:  54

 

 ¬دسترسی-2

 به استان کاربر

 های¬سامانه

 الستیک توزیع

.  بارگذاری جهت

 ویرایش، ثبت،

 اضافه و حذف

 هر سهمیه نمودن

 استان

با ابالغ 

رسمی قابل 

 اجرا است

39.  

که        به این جه  باتو

صدور پروانه   روال 

ــرداری    ــره ب ــه ب

ــای   ــه ــاه ــارگ ک

لت        حا بافی از قالی

دستی به سیستمی 

ــت    تغییر یافته اس

ــامانه    )از طریق س

–بـهـیـن یـاب     

هــمــاهــنــگ(در  

شرکتهای    صوص  خ

تعاونی تولیدی که    

خذ          قاضــی ا ت م

ید           ل تو نه  پروا

هت          ج ند ت هســ

ست   بازدید می بای

یه       حاد به ات تب  مرا

ــوری منعکس    کش

 شود

بازدید  فرم 

کارشناسی 

ازکــارگــاه 

می بایست  

ــط   تـوسـ

یه       حاد ت ا

کشـــوری  

شرکتهای  

تــعــاونـی  

ــد   ــی ــول ت

ــتایی  روس

فـــــرش 

باف   ــت دس

یم          ظ ن ت

 شود.

تفویض اختیار به 

اتحادیه استانی 

وادارات فرش 

 استان

 معاونت بازرگانی داخلی 

 
 

 

 

 

 


