
بسمه تعالی

گزارش جلسه علنی مجلس شورای اسالمی مورخ ١٤٠١/٩/٦

الف:

دستور جلسات

نتیجه بررسی

تصویب نشد تصویب شد گزارشات
ردیف

 طرح اصالح قانون بیمه کارگران ساختمانی

ماده (٥) قانون بیمه های اجتماعی کارگران 

ساختمانی مصوب  ٩/  ٨/ ١٣٨٦ با اصالحات و 

الحاقات بعدی و تبصرههای آن به شرح زیر 

اصالح میگردد:

الف- سازمان تامین اجتماعی مکلف است با 

دریافت هفت درصد (٧%) حق بیمه سهم 

بیمه شده از مأخذ کسر حق بیمه از کارگران 

دارای پروانه مهارت فنی شاغل مستقیم در 

امر، احداث و یا افزایش زیربنای ساختمان، 

تجدیدبنا، تعمیرات اساسی و یا تخریب آنها و 

دریافت حق بیمه سهم کارفرمایی مربوطه از 

محل متراژ ساختوساز، این کارگران را بیمه 

نماید.

متقاضیان ساختوساز اعم از احداث یا 

تجدیدبنا در محدوده، حریم و خارج از حریم 

شهرها محدوده روستاها، مناطق آزاد تجاری 

- صنعتی، مناطق ویژه اقتصادی، نواحی و 

شهرکهای صنفی و صنعتی، مجتمعها و 

شهرکهای کشاورزی، مجتمعها و مناطق 

نمونه گردشگری مکلفند برای هر مترمربع 

زیربنا در هرطبقه و همچنین جهت توسعه بنا 

نسبت به سطح زیربنای توسعهیافته، برای 

ساخت و ساز شهری با مجوز شهرداری ها، 

سازمانهای متولی مناطق آزاد و ویژه 

اقتصادی، شرکتهای متولی نواحی و 

شهرکهای صنعتی، شهرکهای صنفی، 

مجتمعها و مناطق نمونه گردشگری، چهار 

درصد (٤%) و برای ساخت و ساز داخل 

محدوده روستا و خارج از محدوده روستاها، 

محدوده عمل بخشداری با مجوز دهیاریها 

١



و بخشداریها و داخل مجتمعها و شرکت 

شهرکهای کشاورزی یک درصد (١%) 

حداقل دستمزد ماهیانه همان سال نسبت به 

پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی کارگران 

ساختمانی شاغل اقدام نمایند.

 

الف

کمیتهای ملی مرکب از نمایندگان کانون 

انجمن های صنفی کارگران ساختمانی و کانون 

انجمن های صنفی کارفرمایی ساختمان، 

سازمان نظام مهندسی کشور، سازمان تامین 

اجتماعی و نمایندگان وزارتخانه های کشور، 

راه و شهرسازی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

تشکیل می شود. کمیته ملی موظف است با 

لحاظ میزان جمعیت، ارزش منطقه ای، 

محرومیت و مشخصات و کاربری بنا به 

صورت ساالنه میزان حق بیمه دریافتی مورد 

انتظار از هر استان را به گونه ای مشخص 

کند که میزان دریافتی سازمان از این محل، 

به طور میانگین کمتر از چهار درصد(٤%) و 

بیشتر از شش درصد (٦%) حداقل دستمزد 

ماهانه مصوب شورای عالی کار در همان 

سال نسبت به مجموع ساخت و سازهای 

همان سال کشور نباشد.

 همچنین در هر استان کمیته ای تحت عنوان 

«کمیته استانی» با ساختار مشابه کمیته ملی 

در سطح استان تشکیل می شود. کمیته های 

استانی مکلفند به صورت ساالنه، با لحاظ 

شاخص های مذکور و رعایت سقف حق بیمه 

تعیین شده در هر استان توسط کمیته ملی، 

میزان حق بیمه دریافتی در هر منطقه شهری 

را تعیین نموده و جهت تصویب و تعیین 

ضریب نهایی به کمیته ملی پیشنهاد دهند.

تبصره- دبیرخانه جلسات کمیته ملی در 

محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و 

دبیرخانه کمیته های استانی در محل ادارات 

کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ها 

مستقر و دبیری این جلسات بر عهده 

نمایندگان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

است.



ب

صدور پروانه ساختمانی و یا اجازه 

ساختوساز توسط مراجع ذیربط ازجمله: 

شهرداریها، سازمان های مناطق آزاد 

تجاری-صنعتی، سازمان های مناطق ویژه 

اقتصادی، شرکت های شهرکهای صنفی و 

صنعتی، بخشداریها و دهیاریها منوط به 

ارائه گواهی واریز حقبیمه به حساب تعیین 

شده و یا اعالم تقسیط آن توسط سازمان 

تامین اجتماعی خواهد بود. سازمان موظف 

است با توجه به واریزی حق بیمه و یا ترتیب 

پرداخت آن، نسبت به ارائه گواهی واریز 

وجه به مرجع مربوطه اقدام نماید. در هر 

حال اعم از اینکه حق بیمه بصورت یکجا واریز 

شده باشد و یا اینکه تقسیط گردد، صدور 

پایانکار منوط به ارائه مفاصا حساب از سوی 

تامین اجتماعی می باشد.

پ

سازمان تامین اجتماعی مکلف است حساب 

درآمد و هزینههای موضوع این قانون را 

جداگانه نگهداری نماید و هر سه ماه گزارش 

عملکرد  این ماده اعم از میزان درآمد تحقق 

یافته و هزینه و خسارات پرداختی افراد تحت 

شمول را به تفکیک به کمیسیونهای 

اجتماعی، عمران، بهداشت و درمان و برنامه 

و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمی 

ارائه نماید.

ت

درصورت درخواست متقاضی دریافت 

پروانه و عدم توان کافی برای پرداخت حق 

بیمه به صورت یکجا، سازمان تامین اجتماعی 

مکلف است حق بیمه سهم کارفرما را در 

زمان صدور پروانه ساختمانی حداکثر تا 

مدت سه سال و بدون دریافت سود، تقسیط 

نماید.

ث

سازمان تامین اجتماعی و مراجع ذیربط 

موظف هستند شرایط ارتباط برخط را به 

نحوی فراهم آورند تا انجام تاییدیهها، 



مجوزها و مفاصاحساب (گواهی) در 

کوتاهترین زمان ممکن انجام و به صورت 

برخط صادر شده و جلوی هرگونه جعل در 

اسناد گرفته شود.

ج

درصورت صدور رأی ابقای اضافه بنا برای 

ساختمانهای دارای تخلف در کمیسیونهای 

مواد ٩٩ و ١٠٠ قانون شهرداری، مودی موظف 

است براساس ضوابط مندرج در صدر این 

ماده نسبت به پرداخت حق بیمه اضافه بنا 

اقدام و مفاصا حساب اخذ نماید.

چ

استفاده دارندگان موافقت اصولی، پروانه 

کسب، کارت بازرگانی و کارگران شاغل در 

کارگاههای صنفی و صنعتی و موارد مشابه 

غیرمرتبط از خدمات بیمهای موضوع این 

قانون ممنوع میباشد و در صورتیکه توسط 

سازمان تامین اجتماعی احراز شود فرد بیمه 

شده در شغل ساختمانی تعریف شده اشتغال 

نداشته است، سه برابر حق بیمه سهم 

کارفرمایی از فرد مذکور مطالبه و وصول می 

گردد. سازمان تامین اجتماعی مکلف است با 

بهرهگیری از ظرفیتها و سازوکارهای 

دستگاه ها و متولیان ذیربط، نظارت های 

مستمر اعم از مستقیم و سیستمی بر پوشش 

بیمهای کارگران ساختمانی را داشته باشد.

ح

مبالغی که موقع صدور پروانه ساختمانی و یا 

ساختوساز طبق مقررات این ماده پرداخت 

میگردد، در محاسبه حق بیمه کارگران 

پیمانکار موضوع بند (٢) ماده (٢) این قانون 

منظور می شود.

تبصره ١

حق بیمه دریافتی در تمام روستاهای کشور 

که ساختوساز توسط ساکنین آن و در محل 

استقرار روستا انجام میپذیرد، به ازای هر 

مترمربع زیربنا برای ساختوساز مسکونی 

ساکنین، نباید از یکدرصد حداقل دستمزد 

ماهیانه به ازای هر مترمربع بیشتر باشد. 



ساخت و سازهای ویالیی با هدف اقامت 

موقت و یا گردشگری از شمول این تبصره 

مستثنی و تابع تعرفه مناطق شهری میباشد.

ساخت و سازهای مساجد از پرداخت حق 

بیمه موضوع این قانون معاف 

میباشند. احداث خانههای عالم از پرداخت 

حق بیمه موضوع این قانون معاف هستند.

تبصره ٢

بخش های صرفاً مذهبی مساجد، تکایا، 

حسینیهها، دارالقرآنها و حوزهها و پایگاههای 

بسیج که تمام کاربری آنها به این امور 

اختصاص دارد و واحدهای مسکونی که 

صددرصد (١٠٠%) توسط گروههای جهادی 

وابسته به سازمان بسیج سازندگی برای 

محرومین ساخته میشوند از پرداخت سهم 

کارفرما معاف است.

تبصره ٣

سازمان تامین اجتماعی مکلف است ظرف دو 

سال از تاریخ تصویب این قانون، کلیه 

کارگران ساختمانی را بر اساس ضوابطی که 

به تایید کمیته موضوع بند «الف» ماده (٥) 

می رسد، تحث پوشش بیمه قرار دهد. 

کمیته مکلف است در تعیین میزان دریافتی 

های سازمان تامین اجتماعی، روند افزایش 

پوشش کارگران ساختمانی توسط سازمان را 

لحاظ نماید. سازمان تامین اجتماعی مکلف 

است گزارش پوشش بیمه کارگران 

ساختمانی را هر سه ماه یکبار به کمیسیون 

اجتماعی مجلس شورای اسالمی و کمیته 

منتخب ارائه نماید. آن دسته از کارگران 

ساختمانی شاغل در قراردادها و پیمان های 

عمرانی که حق بیمه آنان بر اساس مواد 

(٣٨) و (٤١) قانون تامین اجتماعی محاسبه و 

وصول می گردد از شمول این حکم مستثنی 

بوده و تابع ضوابط مورد عمل خود می 

باشند.

 الیحه الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران به 

سازمان همکاری شانگهای

در راستای تقویت تعامالت و همکاریهای 

٢



اقتصادی، فرهنگی، امنیتی و سیاسی با 

سازمانهای منطقهای، به دولت جمهوری 

اسالمی ایران اجازه داده میشود تا به منظور 

کسب وضعیت دولت عضو در سازمان 

همکاری شانگهای به اسناد زیر ملحق شود:

  -1منشور سازمان همکاری شانگهای مورخ 

١٦ تیر ١٣٨١ (٧ جوالی ٢٠٠٢) که از تاریخ ٢٨ 

شهریور ١٣٨٢ (١٩ سپتامبر ٢٠٠٣) الزماالجرا 

گردیده است.

 -2سند الحاقی (پروتکل) اصالحات منشور 

سازمان همکاری شانگهای مورخ ١٤ شهریور 

١٣٨٢ (٥ سپتامبر ٢٠٠٣.(

 -3سند الحاقی (پروتکل) اصالحات منشور 

سازمان همکاری شانگهای مورخ ٢٥ خرداد 

١٣٨٥ (١٥ ژوئن ٢٠٠٦.(

 -4معاهده (کنوانسیون) شانگهای در مورد 

مقابله با تروریسم، جداییطلبی و افراطگرایی 

مورخ ٢٥ خرداد ١٣٨٠ (١٥ ژوئن ٢٠٠١) که از 

تاریخ ٩ فروردین ١٣٨٢ (٢٩ مارس ٢٠٠٣) 

الزماالجرا گردیده است.

 -5سند الحاقی (پروتکل) اصالحات 

معاهده(کنوانسیون) شانگهای در زمینه 

مقابله با تروریسم، جداییطلبی و افراطگرایی 

مورخ ١٤ شهریور ١٣٨٢ (٥ سپتامبر ٢٠٠٣.(

 -6موافقتنامه کشورهای عضو سازمان 

همکاری شانگهای در مورد ساختار منطقهای 

ضد تروریسم، مورخ ١٧ خرداد ١٣٨١ (٧ 

ژوئن ٢٠٠٢)، که از تاریخ ٢٣ آبان ١٣٨٢ (١٤ 

نوامبر ٢٠٠٣) الزماالجرا گردیده است.

 -7سند الحاقی (پروتکل) [اول] اعمال تغییرات 

در موافقتنامه کشورهای عضو سازمان 

همکاری شانگهای در مورد ساختار منطقهای 

ضد تروریسم، مورخ ١٤ شهریور ١٣٨٢ (٥ 

سپتامبر ٢٠٠٣) که از تاریخ ١٠ مهر ١٣٨٣ (١ 

اکتبر ٢٠٠٤) الزماالجرا گردیده است.

 -8موافقتنامه مربوط به حفاظت از اطالعات 

طبقهبندی شده در چهارچوب ساختار 

منطقهای ضدتروریستی سازمان همکاری 

شانگهای، مورخ ٢٨ خرداد ١٣٨٣ (١٧ ژوئن 

٢٠٠٤) که از تاریخ ٢٨ آبان ١٣٩٤ (١٩ نوامبر 

٢٠١٥) الزماالجرا گردیده است.

 -9سند الحاقی [دوم] اصالحات موافقتنامه 



کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در 

مورد ساختار منطقهای ضد تروریسم، مورخ 

٢٥ مرداد ١٣٨٦ (١٦ آگوست ٢٠٠٧)، که در ٤ 

تیر ١٣٨٨ (٢٥ ژوئن ٢٠٠٩) الزماالجرا گردیده 

است.

 -10یادداشتتفاهم میان دولتهای عضو 

سازمان همکاری شانگهای درباره اهداف و 

جهت گیریهای اصلی همکاری اقتصادی 

منطقه ای و راه اندازی فرآیند ایجاد شرایط 

مطلوب تجارت و سرمایهگذاری، مورخ ٢٣ 

شهریور ١٣٨٠ (١٤ سپتامبر ٢٠٠١) که از تاریخ 

امضا الزماالجرا گردیده است.

 -11سند الحاقی (پروتکل) یادداشت تفاهم 

میان دولتهای عضو سازمان همکاری 

شانگهای درباره اهداف و جهتگیریهای اصلی 

همکاری اقتصادی منطقهای و راهاندازی 

فرآیند ایجاد شرایط مطلوب تجارت و 

سرمایهگذاری، مورخ ٧ خرداد ١٣٨١ (٢٨ می 

٢٠٠٢) که از تاریخ امضا الزماالجرا گردیده 

است.

 -12معاهده (کنوانسیون) مزایا و 

مصونیتهای سازمان همکاری شانگهای، 

مورخ ٢٨ خرداد ١٣٨٣ (١٧ ژوئن ٢٠٠٤) که از 

تاریخ ١٢ مهر ١٣٨٦ (٤ اکتبر ٢٠٠٧) الزماالجرا 

گردیده است.

 -13موافقتنامه همکاری در زمینه مبارزه با 

قاچاق مواد مخدر، مواد روانگردان و مواد 

تشکیل دهنده آنها میان دولتهای عضو 

سازمان همکاری شانگهای، مورخ ٢٨ خرداد 

١٣٨٣

 17)ژوئن ٢٠٠٤) که از تاریخ ٢٥ مرداد ١٣٨٦ 

(١٦ آگوست ٢٠٠٧) الزماالجرا گردیده است.

 -14موافقتنامه در زمینه بانک داده ساختار 

منطقهای ضد تروریسم سازمان همکاری 

شانگهای، مورخ ٢٨ خرداد ١٣٨٣ (١٧ ژوئن 

٢٠٠٤) که از تاریخ ٢٢ فروردین ١٣٨٦ (١١ 

آوریل ٢٠٠٧) الزماالجرا گردیده است.

 -15پروتکل همکاری و هماهنگی فعالیتهای 

میان وزارتخانههای امور خارجه کشورهای 

عضو سازمان همکاری شانگهای، مورخ ٢٨ 

خرداد ١٣٨٣ (١٧ ژوئن ٢٠٠٤) که از تاریخ 

امضا الزماالجرا گردیده است.



 -16موافقتنامه همکاری در زمینه شناسایی 

و مسدود نمودن مجاری نفوذ افراد درگیر 

در فعالیتهای تروریستی، جداییطلبانه و 

افراطگرایانه به سرزمین کشورهای عضو 

سازمان همکاری شانگهای، مورخ ٢٥ خرداد 

١٣٨٥ (١٥ ژوئن ٢٠٠٦) که در ١٦ آبان ١٣٨٧ 

(٦ نوامبر ٢٠٠٨) الزماالجرا گردیده است.

 -17موافقتنامه فرآیند سازماندهی و 

اجرای اقدامات مشترک ضدتروریستی در 

قلمرو کشورهای عضو سازمان همکاری 

شانگهای، مورخ ٢٥ خرداد ١٣٨٥ (١٥ ژوئن 

٢٠٠٦) که از تاریخ ٢٧ اسفند ١٣٨٧ (١٧ 

مارس ٢٠٠٩) الزماالجرا گردیده است.

 -18موافقتنامه نحوه سازماندهی و اجرای 

رزمایشهای مشترک ضد تروریستی میان 

کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای، 

مورخ ٧ شهریور ١٣٨٧ (٢٨ آگوست ٢٠٠٨) 

که از تاریخ ٨ آذر ١٣٩٢ (٢٩ نوامبر ٢٠١٣) 

الزماالجرا گردیده است.

 -19موافقتنامه همکاری در زمینه تضمین 

امنیت اطالعات بینالمللی بین دولتهای 

عضو سازمان همکاری شانگهای، مورخ ٢٦ 

خرداد ١٣٨٨ (١٦ ژوئن ٢٠٠٩) که از تاریخ ١٢ 

خرداد ١٣٩٠ (٢ ژوئن ٢٠١١) الزماالجرا گردیده 

است.

 -20موافقتنامه آموزش کارکنان واحدهای 

ضد تروریستی کشورهای عضو سازمان 

همکاری شانگهای، مورخ ٢٦ خرداد ١٣٨٨ (١٦ 

ژوئن ٢٠٠٩) که از تاریخ ٢٢ شهریور ١٣٩٠ (١٣ 

سپتامبر ٢٠١١) الزماالجرا گردیده است.

 -21معاهده (کنوانسیون) سازمان همکاری 

شانگهای علیه تروریسم، مورخ ٢٦ خرداد 

١٣٨٨ (١٦ ژوئن ٢٠٠٩) که از تاریخ ٢٤ دی 

١٣٩٠ (١٤ ژانویه ٢٠١٢) الزماالجرا گردیده 

است.

 -22موافقتنامه بین دولتهای کشورهای 

عضو سازمان همکاری شانگهای در خصوص 

همکاری در زمینه ایجاد شرایط مطبوع جهت 

حمل و نقل بینالمللی جادهای، مورخ ٢١ 

شهریور ١٣٩٣ (١٢ سپتامبر ٢٠١٤) که از تاریخ ١ 

بهمن ١٣٩٥ (٢٠ ژانویه ٢٠١٧) الزماالجرا 

گردیده است.



 -23موافقتنامه در مورد نحوه تنظیم و 

اجرای بودجه سازمان همکاری شانگهای، 

مورخ ١٠ آذر ١٣٩٦ (١ دسامبر ٢٠١٧) که از 

تاریخ ٧ اسفند ١٣٩٦ (٢٦ فوریه ٢٠١٨) 

الزماالجرا گردیده است.

 -24معاهده (کنوانسیون) سازمان همکاری 

شانگهای در مبارزه علیه افراطگرایی، مورخ 

١٩ خرداد ١٣٩٦ (٩ ژوئن ٢٠١٧) که از تاریخ ٢٠ 

اردیبهشت ١٣٩٨ (١٠ می ٢٠١٩) الزماالجرا 

گردیده است.

 -25موافقتنامه همکاری (روابط) بین بانکی در 

سازمان همکاری شانگهای، مورخ ٤ آبان ١٣٨٤ 

(٢٦ اکتبر ٢٠٠٥) که از تاریخ امضا الزماالجرا 

گردیده است.

 -26موافقتنامه حفاظت فنی از اطالعات در 

ساختار منطقهای مبارزه با تروریسم سازمان 

همکاری شانگهای، مورخ ٢٥ خرداد ١٣٨٥ (١٥ 

ژوئن ٢٠٠٦) که از تاریخ ١٤ شهریور ١٣٩٤ (٥ 

سپتامبر ٢٠١٥) الزماالجرا گردیده است.

 -27موافقتنامه در زمینه امدادرسانی در 

شرایط اضطراری بین دولتهای کشورهای 

عضو سازمان همکاری شانگهای، مورخ ٤ آبان 

١٣٨٤ (٢٦ اکتبر ٢٠٠٥) که از تاریخ ٢ مرداد 

١٣٨٦ (٢٤ جوالی ٢٠٠٧) الزماالجرا گردیده 

است.

 -28موافقتنامه همکاری در زمینه آموزش 

بین دولتهای عضو سازمان همکاری 

شانگهای، مورخ ٢٥ خرداد ١٣٨٥ (١٥ ژوئن 

٢٠٠٦) که از تاریخ ١٠ بهمن ١٣٨٦ (٣٠ ژانویه 

٢٠٠٨) الزماالجرا گردیده است.

 -29موافقتنامه برگزاری رزمایش مشترک 

نظامی بین دولتهای عضو سازمان همکاری 

شانگهای، مورخ ٦ تیر ١٣٨٦ (٢٧ ژوئن ٢٠٠٧) 

که از تاریخ ١٧ مرداد ١٣٩٧ (٨ آگوست 

٢٠١٨) الزماالجرا گردیده است.

 -30موافقتنامه همکاری فرهنگی بین 

کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای، 

مورخ ٢٥ مرداد ١٣٨٦ (١٦ آگوست ٢٠٠٧) که 

از تاریخ ٤ اردیبهشت ١٣٩٣ (٢٤ آوریل ٢٠١٤) 

الزماالجرا گردیده است.

 -31موافقتنامه همکاری و کمک متقابل در 

امور گمرکی بین دولتهای عضو سازمان 



همکاری شانگهای، مورخ ١١ آبان ١٣٨٦ (٢ 

نوامبر ٢٠٠٧) که از تاریخ ٤ اردیبهشت ١٣٩٣ 

(٢٤ آوریل ٢٠١٤) الزماالجرا گردیده است.

 -32معاهده حسن همجواری، دوستی و 

همکاری بلندمدت بین دولتهای عضو 

سازمان همکاری شانگهای، مورخ ٢٥ مرداد 

١٣٨٦ (١٦ آگوست ٢٠٠٧)، که از تاریخ ١٠ آبان 

١٣٩١ (٣١ اکتبر ٢٠١٢) الزماالجرا گردیده 

است.

 -33موافقتنامه درباره همکاری در زمینه 

مبارزه با قاچاق تسلیحات، مهمات و مواد 

منفجره میان دولتهای کشورهای عضو 

سازمان همکاری شانگهای، مورخ ٧ شهریور 

١٣٨٧ (٢٨ آگوست ٢٠٠٨) که از تاریخ ١٣ 

اردیبهشت ١٣٨٩ (٣ می ٢٠١٠) الزماالجرا 

گردیده است.

 -34پروتکل اشتراکگذاری اطالعات در 

حوزه نظارت بر حمل و نقل منابع انرژی میان 

ادارات گمرک کشورهای عضو سازمان 

همکاری شانگهای، مورخ ٩ آبان ١٣٨٧ (٣٠ 

اکتبر ٢٠٠٨) که از تاریخ امضا الزماالجرا 

گردیده است.

 -35پروتکل میان گمرکات دولتهای عضو 

سازمان همکاری شانگهای درباره همکاری در 

حوزه آموزش و مهارتافزایی مقامهای 

گمرک، مورخ ٢٢ مهر ١٣٨٨ (١٤ اکتبر ٢٠٠٩) 

که از تاریخ ١٢ آبان ١٣٩٦ (٣ نوامبر ٢٠١٧) 

الزماالجرا گردیده است.

 -36موافقتنامه همکاری در زمینه مبارزه با 

جرم میان دولتهای عضو سازمان همکاری 

شانگهای، مورخ ٢١ خرداد ١٣٨٩ (١١ ژوئن 

٢٠١٠) که از تاریخ ٢١ دی ١٣٩٠ (١١ ژانویه ٢٠١٢) 

الزماالجرا گردیده است.

 -37موافقتنامه همکاری در زمینه کشاورزی 

میان دولتهای کشورهای عضو سازمان 

همکاری شانگهای، مورخ ٢١ خرداد ١٣٨٩ (١١ 

ژوئن ٢٠١٠) که از تاریخ ٢٤ مرداد ١٣٩٣ (١٥ 

آگوست ٢٠١٤) الزماالجرا گردیده است.

 -38موافقتنامه همکاری در زمینه 

مراقبتهای بهداشتی میان دولتهای 

کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای، 

مورخ ٢٥ خرداد ١٣٩٠ (١٥ ژوئن ٢٠١١) که از 



تاریخ ٢٥ اردیبهشت ١٣٩٩ (١٤ می ٢٠٢٠) 

الزماالجرا گردیده است.

 -39پروتکل تعامل میان گمرکهای 

دولتهای عضو سازمان همکاری شانگهای در 

حوزه اجرای قانون، مورخ ٢٤ آذر ١٣٩٣ (١٥ 

دسامبر ٢٠١٤) که از تاریخ ٢٠ دی ١٣٩٥ (٩ 

ژانویه ٢٠١٧) الزماالجرا گردیده است.

 -40سند الحاقی (پروتکل) موافقتنامه کمک 

متقابل در زمینه امدادرسانی در رفع بالیای 

طبیعی بین دولتهای عضو سازمان همکاری 

شانگهای، مورخ ١٥ آذر ١٣٩١ (٥ دسامبر 

٢٠١٢) که از تاریخ ٢٣ اسفند ١٣٩٣ (١٤ مارس 

٢٠١٥) الزماالجرا گردیده است.

 -41موافقتنامه در خصوص همکاری علمی و 

فنی بین دولتهای کشورهای عضو سازمان 

همکاری شانگهای، مورخ ٢٢ شهریور ١٣٩٢ 

(١٣ سپتامبر ٢٠١٣) که از تاریخ ٢٨ مهر ١٣٩٤ 

(٢٠ اکتبر ٢٠١٥) الزماالجرا گردیده است.

 -42موافقتنامه همکاری بین وزارتخانههای 

دادگستری دولتهای عضو سازمان همکاری 

شانگهای، مورخ ٢٧ مرداد ١٣٩٤ (١٨ آگوست 

٢٠١٥) که از تاریخ امضا الزماالجرا گردیده 

است.

 -43موافقتنامه همکاری و تعامل کشورهای 

عضو سازمان همکاری شانگهای در ارتباط با 

مسائل مرزی، مورخ ١٩ تیر ١٣٩٤ (١٠ جوالی 

٢٠١٥) که از تاریخ ٨ آبان ١٣٩٥ (٢٩ اکتبر 

٢٠١٦) الزماالجرا گردیده است.

 -44موافقتنامه در مورد همکاری بین 

وزارتخانه های دفاع کشورهای عضو سازمان 

همکاری شانگهای، مورخ ٤ اردیبهشت ١٣٩٧ 

(٢٤ آوریل ٢٠١٨) که از تاریخ امضا الزماالجرا 

گردیده است.

 -45سند اصالحی (پروتکل) به موافقتنامه 

بین دولتهای عضو سازمان همکاری 

شانگهای جهت برگزاری رزمایش نظامی 

مشترک، مورخ ٦ تیر ١٣٨٦ (٢٧ ژوئن ٢٠٠٧) 

که در ٩ اردیبهشت ١٣٩٨ (٢٩ آوریل ٢٠١٩) 

امضا گردید و در ١٧ خرداد ١٤٠٠ (٧ ژوئن 

٢٠٢١) الزماالجرا گردیده است.

 -46موافقتنامه همکاری بین نهادهای مجاز 

کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در 



زمینه ورزش و تربیت بدنی، مورخ ٢٤ خرداد 

١٣٩٨ (١٤ ژوئن ٢٠١٩) که از تاریخ امضا 

الزماالجرا گردیده است.

 -47موافقتنامه بین دولتهای کشورهای 

عضو سازمان همکاری شانگهای در زمینه 

همکاری رسانههای گروهی، مورخ ٢٤ خرداد 

١٣٩٨ (١٤ ژوئن ٢٠١٩) که از تاریخ ٧ آذر ١٤٠٠ 

(٢٨ نوامبر ٢٠٢١) الزماالجرا گردیده است.

 -48موافقتنامه میان نهادهای مجاز 

دولتهای عضو سازمان همکاری شانگهای 

درخصوص همکاری در کار با جوانان، مورخ 

٢٦ شهریور ١٤٠٠ (١٧ سپتامبر ٢٠٢١) که از 

تاریخ امضا الزماالجرا گردیده است.

 -49موافقتنامه بین دولتهای عضو سازمان 

همکاری شانگهای در مورد مشارکت در 

حفاظت از میراث فرهنگی، مورخ ٢٦ شهریور 

١٤٠٠ (١٧ سپتامبر ٢٠٢١) که از تاریخ امضا 

الزماالجرا گردیده است.

باتوجه به حجم متن فایل بصورت دستی به 

همراه الیحه تحویل گردید.

تبصره ١

جمهوری اسالمی ایران خود را متعهد به اجرای 

سایر اسناد پذیرفته شده در سازمان 

همکاری شانگهای نمیداند، مگر با رعایت 

اصل (٧٧) قانون اساسی جمهوری اسالمی 

ایران و اجرای اسناد پذیرفته شده با رعایت 

اصول (٧٧)، (١٢٥)و (١٣٥) قانون اساسی 

خواهد بود.

تبصره ٢

در راستای اجرای تعهدات ذیل این قانون، 

دولت جمهوری اسالمی ایران موظف است 

اقدامات و فعالیتهای مرتبط با امنیت ملی 

موضوع اصل (١٧٦) قانون اساسی جمهوری 

اسالمی ایران را پس از هماهنگی با شورای 

عالی امنیت ملی به مرحله اجرا درآورد.

تبصره ٣

دولت جمهوری اسالمی ایران موظف است 

در جریان همکاریهای نظامی مرتبط با 

سازمان همکاری شانگهای از جمله رزمایشها 

و عملیاتهای مشترک نظامی، هماهنگی الزم 



را، جهت طی سازکار مربوط به اذن 

فرماندهی معظم کل قوا، با ستاد کل 

نیروهای مسلح به عمل آورد.

تبصره ٤

دولت جمهوری اسالمی ایران مکلف است در 

زمان تودیع اسناد الحاق به سازمان همکاری 

شانگهای، اعالمیه تفسیری به شرح پیوست را 

به اطالع دبیرخانه سازمان برساند.

تبصره ٥

وزارت امور خارجه مکلف است با هماهنگی 

معاونت حقوقی رییس جمهور اسناد موضوع 

بند (١) ماده (٢١) معاهده (کنوانسیون) 

شانگهای در خصوص مقابله با تروریسم، 

جداییطلبی و افراطگرایی مورخ ٢٥ خرداد 

١٣٨٠ (١٥ ژوئن ٢٠٠١) که جمهوری اسالمی 

ایران هنوز به عضویت آنها در نیامده است 

را همزمان با تسلیم اسناد الحاق به دبیرخانه 

سازمان همکاری شانگهای ارائه دهد.

ب:

سخنرانان جلسه

نام شهر ردیف

علی موسوی ملکان ١

فریدون عباسی کازرون ٢

رضا حاجی پور آمل ٣

حسن همتی شاهین دژ ٤

حبیب الله دهمرده زابل ٥

موارد اعالم وصولی:

طرح تقویت نظام آموزش عالی، پژوهش و فناوری کشور

طرح اصالح برخی از قوانین و مقررات شهرداری ها

طرح الحاق موادی به قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسالمی

طرح ساماندهی گازهای همراه نفت

طرح اصالح بند ٣ ماده ١٧٩ قانون آئین نامه داخلی مجلس

طرح اصالح تبصره ماده ٥ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، طرح عالی شورای استان ها

امور مجلس


