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یتعالبسمه



رانیأتوزینامههبیتصو
 

 

ییودارایوزارتاموراقتصاد

 
و بیه   یی  و دارا یشنهاد شماره ........... مورخ ............ وزارت امور اقتصادیران در جلسه ............ بنا به پیأت وزیه

را   عی یحیوادث طب   مه همگانیاساسنامه صندوق ب  عیحوادث طب  مه همگانیس صندوق بیقانون تأس 51استناد ماده 

 ب نمود.یر تصویبه شرح ز

   شیود  مسسسیه ومیوم     ده می یی نام "صندوق"ن اساسنامه به اختصار یکه در ا  عیحوادث طب  مه همگانیصندوق ب -1ماده 

  عیحوادث طب  انمه همگیس صندوق بیاست و طبق مقررات قانون تأس  و استقالل مال  ت حقوقیشخص یو دارا  ر دولتیغ

ن ی  قیوان یمیه ریر  یران و بیا یمه مرکزیس بیشود  قانون تأس  ده مینام "قانون "ن پس به اختصار یکه از ا 1/8/5911 مصوب

 شود.  ن اساسنامه اداره میکشور و مفاد ا یجار

 ه وبارت است از: یمه رر پایت و تعهدات صندوق به ونوان بیموضوع فعال -2ماده 

 یوارد شیده بیه سیاختمان هیا      میال  یاز خسارت هیا   به منظور جبران بخش  عیحوادث طب  مه همگانیشش بارائه پو –الف 

ن  یبیر،  رانیش زمی     نیل  طوفیان  صیاوقه و سینگ   یر زلزله  سی ینظ  عیبرق در اثر حوادث طب  انشعاب قانون یدارا  مسکون

ن حوادث و خطرات در آنها وجود دارد  در قبیال  یز اک ایکه احتمال وقوع هر   ( در مناطق ا لرزه )سونامیزش کوه و دریر

 ه. یمه پایافت حق بیدر

( 59( و )51ت مواد )ید اوراق بهادار بدون خطر با روایا خریو   دولت یمازاد نزد بانک ها ینقد یموجود یسپرده رذار -ب

 قانون. 

 ت مقررات مربوط.یبا روا  نرمسکویغ یها موضوع بند الف به ساختمان یا مهیب یها پوشش  جیم تدریتعم -ج

ال اسیت کیه بیه ونیوان کمیک از مدیل بودجیه        یی ( ر 000/000/000/100ارد )یلیه صندوق مبلغ پانصد میه اولیسرما -3ماده 

 رردد .  ن میس تأمیدولت فقط در سال اول تأس  وموم

ظیور تدقیق اهیدا، و انجیا      تواند بیه من   آن تهران است. صندوق م  ت صندوق نامددود و مرکز اصلیمدت فعال -4ماده 

 جاد کند.یر نقاط کشور شعبه ایأت امنا در سایب هین و مقررات مربوط و با تصویت قوانیف خود با روایوظا

 ر است:یارکان ز یصندوق دارا -5ماده 
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 أت امناءیه -الف

 أت واملیه -ب

 و حسابرس  بازرس قانون -ج

 شود:  ل میر تشکیز یصندوق از اوضا یأت امنایه -6ماده 

 أت امنا (یس هیی) ر ی و دارا یر امور اقتصادیوز –الف 

 ر کشوریوز -ب 

 یر راه و شهر سازیوز -ج

   ر تعاون  کار و رفاه اجتماویوز -د

  ر بهداشت  درمان و آموزش پزشکیوز -هی

 یونوان ناظر بدون حق رأبه   اسالم یبه انتخاب مجلس شورا یون اقتصادیسیندران وضو کمیاز نما  کی -و

 س سازمان برنامه و بودجه کشورییر -ز

 ران یا  اسالم یجمهور یمه مرکزیس کل بییر -ح

 ت بدران کشور یریس سازمان مدییر -ط

   اد مسکن انقالب اسالمیس بنییر -ی

 صندوق شرکت خواهد کرد. یأت امنایدر جلسات ه یاستان ها بدون حق رأ  وال یس شوراییر -تبصره

ات امنیا  یس هییشود در مواقع لزو   بنا به درخواست ر  صندوق حداقل دو بار در سال بررزار م یأت امنایجلسه ه -7اده م

 ا بازرس بررزار خواهد شد.یأت امنا و یه یحق را ینفر وضو دارا 9ا حداقل ی

ل و دسیتور  ید روز  ساوت  مدل تشکیبا ق  س آن و با ارسال دووت نامه کتبییأت امنا توسط ریه یدووت از اوضا -تبصره

 د حداقل ده روز قبل از زمان جلسه ارسال رردد.یجلسه به ومل خواهد آمد. دووت نامه با

ت یی اکثر یمات آن بیا رأ یابد و تصیم ی  ت میرسم یصاحب رأ یأت امنا با حضور حداقل دوسو  اوضایجلسات ه -8ماده 

 معتبر خواهد بود. یحق را یحاضر دارا یاوضا

 ر است:یصندوق به شرح ز یأت امنایارات هیف و اختیوظا -9 ماده

 صندوق.   اتیو برنامه ومل  کل یاست هایو س  ب خط مشیتصو -الف

مشمول قیانون و    مه ساالنه هر واحد مسکونیأت وامل در مورد حداکثر حق بیشنهاد هیم نسبت به پیو اتخاذ تصم  بررس -ب

 ور میاه  یان شیهر یی   حیداکثر تیا پا   اسیالم  یب مجلیس شیورا  یو تصیو   ودجه سینوات ح بیارائه آن به دولت جهت درج در لوا

 هر سال.

میه   یت حیداکثر حیق ب  یی ه مربیوط بیا روا  یی مه پاین حق بییأت وامل در مورد تعیشنهاد هیم نسبت به پیو اتخاذ تصم  بررس -ج

( قیانون و  1نامیه موضیوع میاده )    نییی بودن آن مطیابق آ  ی ا روستای یمناطق مختلف کشور و شهر یزیزان خطرخیمتناسب با م

 ( قانون. 4ماده ) "5"ب مقرر در تبصره یه مذکور در هر سال به ترتیمه پایحق ب  ش پلکانیب افزایتصو

CabinetOffice.ir

www.dotic.ir



3 
 

مطیابق    هیر واحید مسیکون    ین حیداکثر تعهید صیندوق بیه ازا    ییات وامل درباره تعیشنهاد هیدر خصوص پ یریم ریتصم -د

 ( قانون.1نامه موضوع ماده ) نییآ

آن و  یقانون و اصالحات بعد 1ن نامه موضوع ماده ییأت وامل در خصوص آیشنهاد هیپ م نسبت بهیو اتخاذ تصم  بررس -هی

 ب.یران جهت تصویأت وزیشنهاد آن به هیپ

 موضیوع قیانون بییه    یمیه ا یپوشییش ب  جیم تیدر یأت وامییل در میورد تعمی  یی شینهاد ه یپ م نسییبت بیه یو اتخیاذ تصیم    بررسی  -و

 شنهاد به دولت.یپ یز برایواقع در مناطق حادثه خ  ر مسکونیغ یساختمان ها

و   پس از استماع ریزارش بیازرس قیانون     مال یها أت وامل و صورتیم نسبت به وملکرد ساالنه هیو اتخاذ تصم  بررس -ز

 .ورماه هر سالیان شهریحداکثر تا پا  مال یب صورت هایحسابرس و تصو

 ورماه هر سال.یان شهریأت وامل حداکثر تا پایه یاز سو یشنهادیب بودجه ساالنه پیو تصو  بررس -ح

 ن و مقررات مربوط.یت قوانی( صندوق با روا  لی)کالن و تفص  الت سازمانیو تشک یب ساختار اداریتصو -ط
  " تمعیامال "  " میال "  " انضیباط "  "   اسیتخدام یادار"ن نامیه  ییاز صندوق از جمله آیمورد ن ین نامه هاییب آیتصو -ی
از در چیارچوب  یی میورد ن  ین نامه ها و دستور العمل هیا ییر آی  و سا"و پرداخت خسارت  دریندوه رس"  "یه رذاریسرما"
 ن و مقررات مربوط. یقوان
 . ین حق الزحمه وییو حسابرس صندوق و تع  بازرس قانون انتخاب -ک
 ر و اصالح اساسنامه صندوق. ییم درخصوص تغیو اتخاذ تصم  بررس –ل
  ده است.یشنهاد رردیأت وامل پیا الوصول که از طر، هیم درباره مطالبات مشکوک الوصول و یاتخاذ تصم – 
 ا اندالل شعبه.یجاد یدرباره ا یریم ریتصم -ن
 . ن المللیا بی  داخل یها ت صندوق در مجامع و سازمانیا لغو وضویت یم نسبت به وضویاتخاذ تصم-س
و   ا بیازرس قیانون  یی أت وامیل  یی س هییی أت امنیا  ر یه یک از اوضایکه از طر، هر   هر موضووم نسبت به یاتخاذ تصم -ع

 شنهاد شده است.یحسابرس پ
 ن و مقررات مربوطه.یت قوانیأت وامل با روایه یا و پاداش ساالنه اوضاین حقوق و مزاییتع -،
 .ایران اسالم  جمهوری اساس  نون( قا591) اصل روایت با دووی استرداد و داوری به ارجاع و سازش و صلح -ص

 ض کند.یأت امنا تفویس هیین و مقررات مربوطه به ریارات خود را مطابق با قوانیاز اخت  تواند قسمت  ات امناء میه -تبصره
 باشد.   س مییأت وامل و چهار وضو به ونوان معاونان ریس هیأت وامل صندوق متشکل از رئیه –11ماده 

 مل به صورت موظف و تما  وقت در صندوق اشتغال به کار خواهند داشت.ات وایه یاوضا -تبصره
 ر انتخاب شوند:یان اشخاص زید از میأت وامل بایه یاوضا -11ماده 
  حقیوق      آمیار  میال  یت  حسابداریریمه  مدیب  لیتدص یاز رشته ها  کیدر   دارندران حداقل مدرک کارشناس –الف 

 ن رشته ها.یمربوط به ا یش هایوررا  و مهندس  اقتصاد  ولو  اجتماو
 یمرتبط بیا رشیته هیا    یکار یها نهیات وامل و پنج سال تجربه در زمیس هیرئ یبرا  تیریداشتن حداقل ده سال تجربه مد-ب

 ات وامل.یه یر اوضایسا یمذکور برا  لیتدص
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 یر رشته هایدر سا  حداقل کارشناسب حداقل سه چهار  اوضاء  دارندران مدارک یتواند با تصو  أت امناء میه - 1تبصره
 د.یأت وامل منصوب نمایت در هیرا به سمت وضو  لیتدص

 ک شغل خواهند بود.یش از یب یأت وامل و کارکنان صندوق مشمول قانون منع تصدیه یاوضا -2تبصره
و  نییی صندوق تع یأت امناید هییو تا رانیا  اسالم یجمهور یمه مرکزیس کل بیشنهاد رئیأت وامل با پیس هیرئ –12ماده 

أت امنا ید هییو تا أت وامل صندوقیس هییشنهاد ریس با پییشود. معاونان ر  منصوب م ی و دارا یر امور اقتصادیبا حکم وز
 شوند.   منصوب م ی و دار یر امور اقتصادین و با حکم وزییتع

 بال مانع است.أت وامل چهار سال است و انتخاب مجدد آنها یه یاوضا یمدت تصد –تبصره 
 ت اوضیا معتبیر   یی اکثر یمات آن بیا رأ یل بدهید و تصیم  یک بیار جلسیه تشیک   یی د حیداقل دو هفتیه   یأت وامل بایه -13ماده 

 خواهد بود. 
 أت وامیل را همزمیان بیا ابیال  بیه      یی ک از مصیوبات ه یی ک نسخه از هیر  یأت وامل صندوق موظف است یس هییر –تبصره 

 د.یرسال نماران ایا  اسالم یجمهور یمه مرکزیب

قیانون و   یمقررات مربوط مسئول حسن اداره امور آن و موظیف بیه اجیرا    ن ویأت وامل صندوق در حدود قوانیه –14ماده 

 باشد:  ر میارات زیف و اختیوظا یژه دارایمربوطه است و به و ین نامه هاییأت امنا و آیمات هین اساسنامه و تصمیمفاد ا

 أت امنا.یمشمول قانون به ه  النه هر واحد مسکونمه سایشنهاد حداکثر حق بیپ -الف

مناطق مختلف کشور  یزیزان خطرخیمه  متناسب با میت حداکثر حق بیه مربوط با روایمه پاین حق بییشنهاد در مورد تعیپ -ب

میذکور در هیر    هیی مه پایحق ب  ش پلکانیشنهاد افزای( قانون و پ1ن نامه موضوع ماده )ییبودن آن بر طبق آ ی ا روستای یو شهر

 أت امنا.ی( قانون به ه4ماده ) "5"ب مقرر در تبصره یسال به ترت

 ( قانون. 1ن نامه موضوع ماده )ییات امنا بر طبق آیبه ه  هر واحد مسکون ین حداکثر تعهد صندوق به ازاییشنهاد تعیپ -ج

 امنا. أتیآن به ه یقانون و اصالحات بعد 1ن نامه موضوع ماده ییشنهاد آیه و پیته -د

ز جهت یواقع در مناطق حادثه خ  رمسکونیغ یبه ساختمان ها  عیحوادث طب  مه همگانیپوشش ب  جیم تدریشنهاد تعمیپ-هی

 أت امنا. ید هییتأ

و   و حسابرس و مجمع وموم  أت وامل به منظور ارائه به بازرس قانونیت هیو رزارش فعال  مال یه و ارائه صورت هایته -و

 أت امنا.   یب هیو بودجه ساالنه صندوق جهت تصو  اتیشنهاد برنامه وملین و پین تدویهمچن

 یاجیرا  یاز بیرا یی میورد ن  ین نامه ها و دستور العمل هیا یین آیصندوق و همچن  لیالت تفصیو تشک یشنهاد ساختار اداریپ -ز

 أت امنا.یب هیصندوق جهت تصو یت هایف و مأموریوظا

 أت امنا.یم هیرقابل وصول صندوق جهت اتخاذ تصمیمشکوک الوصول و غ ارائه رزارش درباره مطالبات -ح

 ات امنا.یصندوق به ه  ف ذاتیر مرتبط با وظایغ یدر خصوص پرونده ها یو ارجاع به داور یشنهاد صلح دواویپ-ط

 ات امنا.یر نقاط کشور به هیا اندالل شعبه در سایجاد یشنهاد ایپ-ی

 أت امنا. یو حسابرس صندوق به ه  شنهاد انتخاب بازرس قانونیپ -ک

 ن و مقررات.یق انعقاد قرارداد مطابق قوانیدارند از طر یت وارذاریکه قابل  و کارشناس ی آن بخش از امور اجرا یبرون سپار-ل
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 أت امنا.یصندوق جهت ارائه به ه  کل یاست هایو س  م خط مشیه و تنظیته - 

 در غیرمنقول  اموال رهن یا توثیق تضمینات  ظهرنویس  یا ضمانت قبول  اجاره و فروش خرید  مورد در تصمیم اتخاذ -ن

 .امنا هیأت مصوب آیین نامه های چارچوب

 یاسیت هیا  یس ین مربوطه از جمله قیانون اجیرا  یت قوانیأت امنا با روای( قانون به ه51موضوع ماده ) یها یه رذاریسرما -س

 أت امنا.ین مصوبات هیو همچن  ( قانون اساس 44اصل چهل و چهار  )   کل

و   ن نامیه میال  ییه اوراق  قراردادها و اسناد تعهد آور بر اساس آیکل یط و ندوه امضایمجاز و شرا ین دارندران امضاییتع-ع

 . معامالت

 .م  باشد وامل هیأت وهده بر اساسنامه این طبق که وظایف  سایر -،

 ر است:یارات زیف و اختیوظا یصندوق بوده و دارا ی ن مقا  اجرایس و باالترییأت وامل  ریس هییر –15ماده 

 أت وامل.یأت امنا و هیمصوبات ه یاجرا–الف 

نیده  یا نمایی ل یی ن وکییی با حق تع  و حقوق  قیو در مقابل اشخاص حق  و قانون  ه مراجع رسمیصندوق در کل  ندرینما -ب

 ن مربوطه .یت قوانیبا روا ی قضا

 أت وامل در مهلت مقرر. یو بودجه ساالنه صندوق و ارائه آن به ه  اتیه برنامه وملیته -ج

 أت وامل.ید هییو تأ  بررس یاز برایمورد ن یها ن نامه ها و دستور العملییه آیته –د 

 . و استخدام ین نامه ادارییاز صندوق در چارچوب بودجه مصوب و بر اساس آیمورد ن  انسان یروین یریبه کارر –هی 

 . و استخدام ین نامه ادارییت آیران صندوق با روایمد وزل و نصب -و

 صندوق. یح مطالبات و درآمدهایوصول به موقع و صد یریگیپ –ز

د اوراق بیدون خطیر در چیارچوب مصیوبات     یی و خر  دولتی  یهیا  مازاد صندوق نزد بانک ینقد یموجود یسپرده رذار –ح

 وامل.

ت ضیوابط و  یی مجیاز بیا روا   یو اوتبیار   ها و مسسسات مال از بانک کیصندوق نزد هر  یجار یها افتتاح و بستن حساب –ط

 مقررات مربوط.

 .م  نماید تفویض وامل هیأت رییس به وامل هیأت یا امنا هیات که اختیارات  و وظایف انجا  -ی

ن یی کنید. ا ض یا کارکنیان تفیو  یی ران یک از معاونان  مید یارات خود را به هر یاز اخت  تواند قسمت  س صندوق مییر -تبصره

 نخواهد بود. یت ویار رافع مسئولیض اختیتفو

کشور   وضو جامعه حسابداران رسم یا مسسسات حسابداری  ان سازمان حسابرسیو حسابرس از م  بازرس قانون –16ماده 

 شود و انتخاب مجدد آن بال مانع است .  انتخاب م  ک سال مالیمدت  یأت امنا برایأت وامل توسط هیشنهاد هیبه پ

 ر است :یو حسابرس صندوق به شرح ز  ارات بازرس قانونیف و اختیوظا –17ماده 

أت یی کیه ه   ت میال یو صورت وضیع   مال یو اظهار نظر درباره صدت رزارش وملکرد ساالنه   صورت ها  دریرس –الف 

 کند .  أت امنا ارائه میب به هیتصو یوامل برا
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ن و مقیررات مربیوط و اساسینامه و مصیوبات     یات انجا  شیده بیا قیوان   ینظارت مستمر بر انطباق ندوه اداره صندوق و ومل –ب 

 أت امنا .یه

 أت وامل و امنا . یو ارائه رزارش به ه  دریمطالبه اسناد و مدارک و اطالوات مربوط به صندوق جهت رس –ج 

 ربط. یذ  أت امنا و مراجع قانونیأت وامل و هیبه ه و ارائه رزارش آن  نظارت بر انجا  حسابرس –د 

 صندوق. یو ارائه رزارش آن به ارکان راهبر  مال یحاکم بر رزارشگر  داخل یکنترل ها  اثربخش  ابیارز -هی

 بودجه و وملکرد صندوق. یسه ایو اظهارنظر نسبت به رزارش مقا  بررس -و

 أت امنا.یارائه به ه یصندوق برا  داخل یکنترل ها  اثربخش  ابیارز أت وامل در خصوصیاظهارنظر نسبت به رزارش ه -ز

ان یی د میانع جر یی نبا یف ویصندوق را نیدارد و انجیا  وظیا    ی و حسابرس حق دخالت در اموراجرا  بازرس قانون –18ماده 

 صندوق شود . یامورواد

ارائیه    میال  ید ساالنه و صیورت هیا  و حسابرس صندوق موظف است رزارش خود درباره وملکر  بازرس قانون –19ماده 

أت یی ه یار اوضیا یی أت امنا آماده کند و در اختیجلسه ساالنه ه یس صندوق را حداقل ده روز قبل از بررزارییر یشده از سو

 مذکور قرار دهد .

مشیاهده  را   ا تخلفیراد و یا ایو حسابرس صندوق در روند اداره امور صندوق نقص   که بازرس قانون  درصورت –21ماده 

راد و یی ا ایی درجهت رفع نقص   روز اقدام 51س صندوق اوال  کند و چنانچه ظر، یید مراتب را در اسرع وقت به رید باینما

 أت امنا برساند.یأت وامل و هید   موضوع را کتبا به اطالع هیایا تخلف به ومل نی

 صندوق وبارتند از : یمنابع درآمد -21ماده 

 وم از سهم مالکان و سهم دولت(. )ا  افتیمه دریحق ب –الف 

 منابع صندوق. یه رذاریدرآمد حاصل از سرما -ب

 ابد.ی  که طبق قانون به صندوق اختصاص م  و خارج  داخل  و حقوق  قیاشخاص حق یایکمک ها و هدا -ج

شیود    ز میر وارکل کشو یدار افت و به حساب خزانهیق درج در قبوض برق دریه سهم مالکان از طریمه پایحق ب -22ماده 

 ز کند.یک هفته پس از وصول  مبالغ مذکور را به صندوق واریکل کشور طبق قانون موظف است ظر، مدت  یو خزانه دار

و  5980دولیت مصیوب     از مقیررات میال    م بخشی ی( قانون تنظ 50ه سهم دولت از مدل اوتبار ماده )یمه پایحق ب -23ماده 

ار یی هیر سیال در اخت   یجهت انجا  تعهدات موضوع قیانون در ابتیدا    ن بودجه سنواتیاندر قو  نیش بیآن با پ یاصالحات بعد

 رد .یر  صندوق قرار م

ا مالکیان نیاتوان از   یی کشیور    سیت یا سازمان بهزی)ره(   نیته امداد اما  خمیتدت پوشش کم  سهم مالکان مسکون -24ماده 

 یو اصیالحات بعید   5980دولت مصیوب    از مقررات مال  م بخشی( قانون تنظ50ه از مدل اوتبار ماده )یمه پایپرداخت حق ب

 شود.  ن و پرداخت میتأم 5918/ 1/1ت بدران کشور مصوب یری( قانون مد51( و )51آن و اوتبارات مواد )
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   دولتیی یمییازاد خییود را نییزد بانییک هییا ینقیید ی( قییانون   صییندوق مجییاز اسییت موجییود51مییاده ) یدر اجییرا -25ماااده 

 یمذکور به ندیو  یها یه رذارینکه سرمایکند  مشروط بر ا یداریسک ( خریا اوراق بهادار بدون خطر ) ریو  یسپرده رذار

 شود که همواره امکان انجا  تعهدات صندوق وجود داشته باشد . یزیبرنامه ر

اصل چهیل و    کل یها استیس ین مربوطه از جمله قانون اجرایت قوانین ماده با روایموضوع ا یها یه رذاریسرما -تبصره

 انجا  خواهد شد.  ( قانون اساس44چهار  )

ات بر درآمد وملکرد نبوده و به ونوان اندوخته یصندوق مشمول پرداخت مال  مازاد منابع بر مصار، هر دوره مال –26ماده 

 شود .  به دوره بعد منتقل م

سال  یشود  به استثنا  ند ماه همان سال ختم مان اسفین ماه هر سال آغاز و در پایصندوق از اول فرورد  سال مال –27ماده 

 ابد .ی  شود و به آخر اسفند ماه همان سال خاتمه م  خ ابال  اساسنامه شروع میاول که از تار

 یو طبیق نمونیه هیا    یحسیابدار  یت اسیتانداردها یی د با روایصندوق با  مال یو صورت ها  ت مالیصورت وضع –28ماده 

  دریجهیت رسی    ان خرداد ماه هر سال مالیم و حداکثر تا پایه و تنظیران تهیا  اسالم یهورجم یمه مرکزیاز طر، ب  ابالغ

 و حسابرس ارائه شود .  و اظهار نظر به بازرس قانون

  سیال میال   ید حداکثر ظیر، میدت شیش میاه پیس از انقضیا      ی  با شده هر سال مال  حسابرس  مال یها صورت -1تبصره 

 ده باشد. یأت امنا رسیب هیصندوق به تصو

و   أت وامل بیه بیازرس قیانون   یهمراه مربوط از طر، ه یادداشت هایو   مال یم صورت هایتسل یموود مقرر برا -2هتبصر

أت امنیا( برسید   یی س هییی )ر یی  و دارا ید وزارت امور اقتصادییکه به تأ  هیل قابل توجیحسابرس حداکثر تا دوماه با ارائه دال

 باشد.  د میقابل تمد

 و   مییال یهییا و حسییابرس موظییف اسییت حییداکثر ظییر، مییدت دومییاه پییس از وصییول صییورت  بییازرس قییانون -3 تبصااره

  درید. مهلت رسیأت امنا ارسال نمایالز  را انجا  داده و رزارش خود را به صندوق و ه یها  دریهمراه  رس یادداشت های

أت امنیا( برسید   یی س هییی )ر ی و دارا یرت امور اقتصادد وزاییکه به تأ  هیل قابل توجیحسابرس حداکثر تا سه ماه با ارائه دال

 باشد.  د میقابل تمد

ب نباشید   یقابیل تصیو    ل میوجه یشرکت به دال  مال یأت امنا  صورت هایل جلسه هیکه پس از تشک  در صورت -4 تبصره

رادات و اشیکاالت بیه منظیور    یی شود نسبت به رفع ا  ن مییأت امنا تعیکه توسط ه  أت وامل صندوق موظف است در مهلتیه

د یی صندوق با  هر سال مال  مال ید. در هر حال صورت هایاقدا  نما  مال یها ب صورتیتصو یأت امنا برایل جلسه هیتشک

 ده باشد.یأت امنا رسیب هیآذرماه سال بعد به تصو انیحداکثر تا پا

ات وامل برای همان یه یصاحساب اوضاصندوق در هردوره مال   به منزله مفا  مال یها تصویب صورت -5تبصره 

 دوره مال  خواهد بود.

الز  را از مدیل   یر و اندوختیه هیا  ی  ذخیا  تعهدات قیانون  یفایصندوق مکلف است جهت فراهم آوردن امکان ا -29ماده 

 د.یمنظور نما  ان سال مالیمازاد منابع بر مصار، در پا
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 ر مقررات یسا –فصل چهارم 

  عی یه حیوادث طب یی میه پا یربط سیامانه ارائیه خیدمات ب   یی ذ یی  اجرا یدستگاه ها یبا همکار صندوق موظف است -31ماده 

 جاد کند.یو ا  ها طراح ن دستگاهیا  ساختمان را به صورت بر خط با امکان ارتباط با سامانه خدمت رسان

 هد بود.قانون خوا 51ند موضوع ماده یفرا  ر واصالح اساسنامه صندوق منوط به طییهررونه تغ -31ماده 

 ین نامیه هیا  یی( اساسنامه و آ5ن و مقررات مذکور در ماده )ینشده تابع قوان  نیش بین اساسنامه پیکه در ا یموارد -32ماده 

 خواهد بود. ین و مقررات جاریر قوانیز سایآنها و ن

 ده است.یرس رانیأت وزیب هیخ ..............به تصویتبصره در تار 54ماده و  99ن اساسنامه در یا -33ماده 
 
 
 

یریاسحاقجهانگ

سجمهورییمعاوناولر
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