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

۲۰۰

 قانون استخدام ٥٨بازنشستگي براساس ماده:  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع٩٣٣رأي شماره
  ٢  شعب ديوان عدالت و ساير مراجع اداري  ٢١/٩/١٣٩٦  باشد  مي٦٧ان انقالب اسالمي مصوبوزارت اطالعات موجب عدم اعمال نحوه بازنشستگي جانباز

  ١٥/٨/١٣٩٦  نامه اجرايي قانون ايمني زيستي جمهوري اسالمي ايران لغو آيين
ـ وزارت بهداشت، درمانوزارت    جهاد كشاورزي 

ـ  و آموزش پزشكي   وزارت علوم، تحقيقات و فناوري  
  سازمان حفاظت محيط زيست

٣  

  ١٥/٨/١٣٩٦  ها و راهبردهاي اجرايي ايمني زيستي در خصوص تعيين سياستنامه  تصويب
ـ وزارت بهداشت، درمانوزارت    جهاد كشاورزي 

ـ  و آموزش پزشكي   وزارت علوم، تحقيقات 
ـ سازمان حفا   ظت محيط زيست و فناوري 

٣  

ـ صنعتيدبيرخانه شوراي  ٢٠/١٠/١٣٩٦  نامه در خصوص تعيين سازمان مسئول، موضوع فعاليت و محدوده منطقه ويژه اقتصادي بروجرد تصويب   عالي مناطق آزاد تجاري 
  ٣   و ويژه اقتصادي

ـ صنعتيدبيرخانه شوراي  ٢٠/١٠/١٣٩٦  ي شوشدر خصوص تعيين سازمان مسئول، موضوع فعاليت و محدوده منطقه ويژه اقتصادنامه  تصويب   عالي مناطق آزاد تجاري 
  ٤   و ويژه اقتصادي

  ٢٤/١٠/١٣٩٦  ها در سطح شهرها در خصوص طرح محدوديت تردد خودروها و نيز تردد شبانه كاميوننامه  تصويب
ـ وزارت  ـ وزارت راه و شهرسازي  وزارت كشور 

ـ ارتباطات و فناوري اطالعات    معدنوزارت صنعت، 
ـ سازمان حفاظت محيط زيست     و تجارت 

  سازمان برنامه و بودجه کشور
٤  

نامه اجرايي نحوه استفاده از زمين و منابع  اصالحي آيين) ٨(به ماده ) ٦(و ) ٥(هاي  لحاق تبصرها
ـ صنعتيدبيرخانه شوراي  ٢٠/١٠/١٣٩٦   در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسالمي ايرانملي   عالي مناطق آزاد تجاري 

  ٤   و ويژه اقتصادي

ـ مصوبهاي قانون نحوه جلوگيري  نامه تنفيذ آيين   آن) ٧( و دستورالعمل ماده ـ١٣٧٤از آلودگي هوا 
  ٤  سازمان حفاظت محيط زيست  ٢٤/١٠/١٣٩٦   و اصالحات بعدي آنها

  ٢٠/١٠/١٣٩٦  قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران) ١٢(نامه اجرايي ماده  آيين
ـ وزارت کشور  وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح 

ـ وزارت  پزشک آموزشوزارت بهداشت، درمان و ي 
ـ و رفاه اجتماعيـ تعاون، کار  بنياد شهيد و امور  

  سازمان برنامه و بودجه کشورـ ايثارگران 
٤ 

  ٢٠/١٠/١٣٩٦  هاي کشورنامه اجرايي قانون حمايت صنعتي و جلوگيري از تعطيل کارخانهآيين
ـ وزارت جهادکشاورزي  وزارت صنعت، معدن و تجارت 

ـ وزارت امور اقتصادي و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي  
ـ بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران   دارايي 

٥  

  ٦  آموزش و پرورشوزارت   ٢٢/٩/١٣٩٦  هاي مردمي اصالح اساسنامه سازمان مدارس غيردولتي و توسعه مشاركت

  به منظور استيفاي حقوق نامه نحوه پرداخت به اشخاص حقيقي يا حقوقي ايراني و خارجي اصالح آيين
ـ وزارت امورخارجه نهاد رياست جمهور  ٢٠/١٠/١٣٩٦   در دعاوي عليه خارجيان و بالعکس ملت ايران   ي 

  ٧  سازمان اداري و استخدامي کشور

ـ وزارت صنعت، معدن  ٢٠/١٠/١٣٩٦  نامه اجرايي قانون امور گمركي آيين) ١٦١(اصالح ماده    وزارت امور اقتصادي و دارايي 
ـ وزارت جهادکشاورزي    ٧   و تجارت 

توان و ظرفيت اقليمي مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص ضرورت توجه به 
  ٧  استانداري كليه استانها  ٢٠/٩/١٣٩٦  مناطق در سياستگزاري و تهيه طرحهاي توسعه

هاي  مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص انطباق شيوه نامه شناسايي محدوده
ـ نمونه موردي شهر ساوه  ٧  كت عمران و بهسازي شهريشر  ٢٢/٨/١٣٩٦  هدف، بهسازي و نوسازي و راهكارهاي اجرايي مداخله در آنها 

 ٨  شوراي شهرسازي و معماري استان خراسان رضوي  ٢٠/٩/١٣٩٦  مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون پروژه پديده شانديز
  

 ١٣٩٦ماه  سوم بهمن شنبه سه 
 

 ٢١٢٢٨ شمارهوم سسال هفتاد و 

)١٠١٩( 
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  صفحه  دستگاه اجراء كننده  تاريخ تصويب  ) وحدت رويهاءقوانين و مقررات و مصوبات آر(عنوان مندرجات 

  مران و بهسازي شهريشركت ع  ٤/١٠/١٣٩٦  ها و بازآفريني فضاهاي رودكناري مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون احياي رودخانه
  ٨  دفتر معماري و طراحي شهري و بافتهاي واجد ارزش

  مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون مغايرت اساسي ـ تغييركاربري اراضي
 ٨  شوراي شهرسازي و معماري استان سيستان و بلوچستان  ٢٠/٩/١٣٩٦  تختخوابي در شهر زاهدان از فضاي سبز به درماني جهت احداث بيمارستان پانصد 

ـ تفصيلي شهر شبانكاره   ٨  شهرسازي و معماري استان بوشهرشوراي   ٤/١٠/١٣٩٦  مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص تصويب طرح جامع 

  ٨  وزستانخشهرسازي و معماري استان شوراي   ٤/١٠/١٣٩٦  ح جامع شهر رامهرمزدرخصوص مغايرت اساسي طرمصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران 

  
  

  
  

  ٦/١٠/١٣٩٦                                                                       ٩٦/١٢١٨/شماره هـ
  بسمه تعالي

  جناب آقاي جاسبي
  راناي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي

  با سالم
 مورخ ٩٣٣عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه   نسخه از رأي هيأتيك

  : با موضوع٢١/٩/١٣٩٦
 قانون استخدام وزارت اطالعات موجب عدم اعمال ٥٨بازنشستگي براساس ماده «

جهت درج در روزنامه » .باشد  مي٦٧نحوه بازنشستگي جانبازان انقالب اسالمي مصوب 
  .رددگ رسمي به پيوست ارسال مي
  عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين مديركل هيأت

  
  ٩٦/١٢١٨ :کالسه پرونده     ٩٣٣ :شماره دادنامه       ٢١/٩/١٣٩٦: تاريخ دادنامه

  .عمومي ديوان عدالت اداري  هيأت:مرجع رسيدگي
   آقاي سعيد کريم نژاد:تعارضکننده  اعالم

  صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري اعالم تعارض در آراء :موضوع
مقرر  ١٣٧٤ قانون استخدامي وزارت اطالعات مصوب ٥٨ ماده ٣ تبصره :گردش کار

 را که تواند در صورت تشخيص ضرورت، مستخدماني مي} وزارت اطالعات{وزارتخانه «: داشته
  ستناد بهوزارت اطالعات با ا» . سال و باالتر باشد بازنشسته نمايد٢٠سابقه خدمت آنان 

 قانون مزبور ٨٨ بر اساس ماده .کند ن ماده با درخواست بازنشستگي شاکيان موافقت مياي
مقرر شده به مستخدمين بازنشسته، ماهانه مبلغي به عنوان حقوق بازنشستگي معادل 

 متوسط حقوق و فوق العاده شغل و مزاياي مستمري سه سال پاياني خدمت آنان ٣٠/١
 قانون مذکور از حقوق و ٨٨اساس ماده وزارت اطالعات بر.  شودات پرداختضرب در سنو

ن اي   شاکيان با.گيري کرده است ان اقدام به معدل سال آخر اشتغال شاکي٣مزاياي 
استدالل که چون جانباز هستند، اعمال قانون نحوه بازنشستگي جانبازان انقالب اسالمي و 

 براي ١٣٨٣آور مصوب  ت و زيانجنگ تحميلي و معلولين عادي و شاغلين مشاغل سخ
محاسبه  آخرين حقوق قبل از بازنشستگي  جهت محاسبه مستمري بازنشستگي را تقاضا 

ن استدالل که قوانين مصوب در خصوص اي  ديوان عدالت اداري با٣٥ شعبه .کنند مي
جانبازان آمره بوده و تمامي سازمانها و ادارات دولتي مکلف به اجراي آن هستند و صرف 

ي از مزاياي مقرر در خصوص مند بهرهمسک به داشتن مقررات استخدامي خاص مسقط  ت
 سال آخر حالت اشتغال را مغاير هدف مقنن ٣از حقوق گيري  باشد، معدل جانبازان نمي

 تجديد نظر ديوان ٢ از سوي ديگر شعبه .دانسته و حکم به ورود شکايت صادر کرده است
 قانون ٥٨ ماده ٣ بازنشستگي شاکي بر اساس تبصره ن استدالل کهاي  عدالت اداري با

باشد  استخدامي وزارت اطالعات که مؤخرالتصويب بر قانون نحوه بازنشستگي جانبازان مي
باشد و  صورت پذيرفته است و به لحاظ نوع بازنشستگي مشمول مقررات قانون مزبور نمي

  . حکم به رد شکايت صادر کرده است٥ضمن نقض دادنامه شعبه 
  :ها و مشروح آراء به قرار زير است گردش کار پرونده

 ٩٤٠٩٩٨٠٩٠٠٥٠١١٨١  ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره٥شعبه : الف
با موضوع دادخواست آقاي سعيد کريم نژاد نيارق به طرفيت وزارت اطالعات و به خواسته 

بازان و پرداخت معوقات الزام به اصالح حکم بازنشستگي بر مبناي قانون استخدام جان
 به شرح زير به ٢٠/١١/١٣٩٤ ـ ٩٤٠٩٩٧٠٩٠٠٥٠٢١٠٨مزبور به موجب دادنامه شماره 
  :صدور رأي مبادرت کرده است

اينکه ماده واحده قانون نحوه بازنشستگي جانبازان انقالب اسالمي و  نظر به
جنگ تحميلي به صورت حکم عام ترتيب و شرايط بازنشستگي و تعيين حقوق 

نبازان شاغل در ارگانهاي دولتي را معين کرده و قيدي در خصوص عدم اعمال جا
اين قانون در خصوص جانبازاني که از سوي سازمان به صورت اجباري   مقررات

شوند يا همان گونه که طرف شکايت در اليحه دفاعيه عنوان نموده به  بازنشسته مي
شوند  رت اطالعات بازنشسته مي قانون استخدامي وزا٥٨ ماده ٣موجب مقررات تبصره 

 ندارد و لذا محروم نمودن وي از حق قانوني خود با مقايسه موضوع و بازنشستگي
شوند موجه و  ايشان با کارکناني که به موجب رأي هيأت تخلفات اداري بازنشسته مي 

ايشان به نظر موجه بوده حکم بر ورود شکايت وي  لذا شکايت. باشد قابل پذيرش نمي
رأي صادره ظرف بيست روز از تاريخ ابالغ قابل اعتراض در شعب . گردد ميصادر 

  .تجديدنظر ديوان عدالت اداري است
در اثر تجديدنظر خواهي وزارت اطالعات از رأي مذکور شعبه دوم تجديدنظر ديوان 

  با استدالل١٩/٥/١٣٩٥ ـ ٩٥٠٩٩٧٠٩٥٥٢٠٢٣١٣عدالت اداري به موجب دادنامه شماره 
  :کند ور را نقض ميزير رأي مذک
 قانون ٥٨ ماده ٣نکه بازنشستگي تجديدنظر خوانده به استناد تبصره اي نظر به

استخدامي وزارت اطالعات به عنوان قانون خاص موخر التصويب نسبت به ماده واحده 
صورت پذيرفته است و اساساً به لحاظ نوع بازنشستگي وضعيت نامبرده مشمول مقررات 

گردد و  ه قانون نموده بازنشستگي جانبازان انقالب اسالمي تلقي نميمنظور در ماده واحد
باشد و بر همين اساس خواسته مشاراليه منطبق  موضوعاً از شمول مقررات مزبور خارج مي

باشد و دادنامه مورد اعتراض بدون التفات به موارد اعالمي صادر شده  با مقررات قانوني نمي
ا پذيرش تجديدنظر خواهي و نقض رأي معترضٌ به با اختيار است، لذا بنا به مراتب مرقوم ب

 ديوان عدالت اداري، مستنداً به موارد دادرسي و آيين قانون تشکيالت ٧١حاصله از ماده 
شکايت مطروحه مبني بر خواسته  قانون اخيرالذکر حکم به رد ١٧ياد شده و ماده 

      .ست رأي صادره قطعي ا.گردد االشعار صادر و اعالم مي فوق
 ٩٢٠٩٩٨٠٩٠٠٠٧٨٨١٨ ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره ٣٥شعبه : ب

با موضوع دادخواست آقاي حميد ميرزايي به طرفيت وزارت اطالعات و سازمان 
سنوات گيري  بازنشستگي کل کشور و به خواسته اصالح ابالغ حکم بازنشستگي با معدل

  به شرح زير به صدور٢/٤/١٣٩٣ـ  ٩٣٠٩٩٧٠٩٠٣٥٠٠٧٣٤خدمت به موجب دادنامه شماره 
  :رأي مبادرت کرده است

قوانين مصوبه در خصوص جانبازان دفاع مقدس آمده بود و تمامي سازمانها و : اوالً
باشند و صرف تمسک خوانده  ادارات دولتي مکلف به اجراي آن درخصوص جانبازان مي

مندي از مزاياي مقرر  از بهرهبه داشتن مقررات استخدامي خاص مسقط حقوق خواهان 
وفق مفاد قانون اصالح قانون نحوه بازنشستگي : ثانياً. باشد در خصوص جانبازان نمي
 مالک ١٣٨٥نامه اجرايي آن مصوب  آيين  و١٣٨٣ايران مصوب  جانبازان انقالب اسالمي

پرداخت مستمري به بازنشستگان جانباز آخرين حقوق قبل از صدور حکم بازنشستگي 
ه و تعيين معدل مغاير هدف مقنن در خصوص مستخدمين جانبازان بوده لذا با بود

عنايت به موارد معنونه دعواي مطروحه را مقرون بر صحت تشخيص و حکم بر ورود 
شکايت خواهان مبني بر الزام خواندگان به صدور حکم بازنشستگي با لحاظ آخرين 

. دارد را صادر و اعالم مي) خذ معدلبدون ا(حقوق و مزاياي خواهان قبل از بازنشستگي 
دادرسي ديوان عدالت   از قانون تشکيالت و آيين٦٥رأي صادره در اجراي مفاد ماده 

اداري ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل اعتراض در شعب تجديدنظر ديوان عدالت 
  .باشد اداري مي

و معاونين  با حضور رئيس ٢١/٩/١٣٩٦هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 
ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از 

  .بحث و بررسي با اکثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است

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


 ٣صفحه     WWW.RRK.IR                         ٣/١١/١٣٩٦       روزنامه رسمي                 WWW.DASTOUR.IR                      ٢١٢٢٨شماره

  رأي هيأت عمومي
  . تعارض در آراء محرز است:اوالً
ران اي ب اسالميستگي جانبازان انقالـق ماده واحده قانون نحوه بازنشـ مطاب:ثانياً

صوب ـآور م ت و زيانـل سخـين مشاغـادي و شاغلـو جنگ تحميلي و معلولين ع
شوند درتعيين حقوق  ن ماده واحده بازنشسته مياي   کساني که در اجراي١٣٦٧سال 

 نظر .گيرد بازنشستگي آنان آخرين حقوق قبل از بازنشستگي مبناي محاسبه قرار مي
ن معني ندارد که حقوق بازنشستگي جانبازان در اي  ن ماده داللت براي حکم نکهاي به

ن قانون تعيين شود و شکات اي  اثر بازنشستگي ناشي از ساير قوانين نيز بايد مطابق
 قانون استخدامي ٥٨ ماده ٣هاي موضوع تعارض مطابق حکم مقرر در تبصره  پرونده

ن قانون اي  ٨٨ بازنشسته شده و براساس ماده ١٣٧٤وزارت اطالعات مصوب سال 
است موجبي وجود ندارد تا حقوق بازنشستگي  حقوق بازنشستگي آنان تعيين شده

الذکر و بر مبناي آخرين حقوق قبل از بازنشستگي  آنان بر اساس ماده واحده فوق
 با توجه به مراتب رأي شعبه دوم تجديدنظر ديوان عدالت .محاسبه و تعيين شود

 مبني بر نقض رأي ١٩/٥/١٣٩٥ ـ ٩٥٠٩٩٧٠٩٥٥٢٠٢٣١٣اداري به شماره دادنامه 
ن رأي اي  . بدوي و رد شکايت شاکي صحيح و موافق مقررات تشخيص شد٥شعبه 

 ديوان عدالت دادرسي و آيين قانون تشکيالت ٨٩ و ماده ١٢ ماده ٢ استناد بند به
 براي شعب ديوان عدالت اداري و ساير مراجع اداري مربوط ١٣٩٢اداري مصوب سال 

  .االتباع است ابه الزم موارد مشدر
  عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدکاظم بهرامي رئيس هيأت

  
  ٢٥/١٠/١٣٩٦                                                               ١٣٤١٢٦/٤٨٩٠٢ره شما

  نامه اجرايي قانون ايمني زيستي جمهوري اسالمي ايران لغو آيين
  جهاد كشاورزي ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكيوزارت 

  ط زيستوزارت علوم، تحقيقات و فناوري ـ سازمان حفاظت محي
  به پيشنهاد سازمان حفاظت١٥/٨/١٣٩٦شوراي ملي ايمني زيستي در جلسه 

قانون ايمني زيستي جمهوري اسالمي ايران ) ٣(ماده ) ج(محيط زيست و به استناد بند 
  :ـ تصويب كرد١٣٨٨ مصوبـ

نامه اجرايي قانون ايمني زيستي جمهوري اسالمي ايران موضوع مصوبه شماره  آيين
  .شود  لغو مي١٩/٤/١٣٩٢مورخ  ٩١١٢٦/٤٨٩٠٢

  . به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است٢٣/١٠/١٣٩٦اين مصوبه در تاريخ 
  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 

  
  ١٩/١٠/١٣٩٦                                                               ١٣١٥٨٢/٥٤٩٣٥رهشما

  ها و راهبردهاي اجرايي ايمني زيستي در خصوص تعيين سياستنامه  تصويب
  رت بهداشت، درمان و آموزش پزشكيجهاد كشاورزي ـ وزاوزارت 

  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ـ سازمان حفاظت محيط زيست
هاي   به پيشنهاد مشترك وزارتخانه١٥/٨/١٣٩٦شوراي ملي ايمني زيستي در جلسه 

جهاد كشاورزي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و علوم، تحقيقات و فناوري و سازمان 
قانون ايمني زيستي جمهوري ) ٣(ماده ) الف(ناد بند حفاظت محيط زيست و به است

  :ـ تصويب كرد١٣٨٨اسالمي ايران ـ مصوب
  :شود ها و راهبردهاي اجرايي ايمني زيستي به شرح زير تعيين مي سياست

  برداري از فوايد فناوري زيستي جديد الف ـ تضمين بهره
والت تغييرشكل ريزي براي توسعه، توليد و صادرات محص ـ نيازسنجي و برنامه١

  يافته ژنتيكي برمبناي مالحظات اقتصادي و اجتماعي
  هاي موجود ـ تأكيد بر توليد محصول از منابع داخلي و خودكفايي با استفاده از ظرفيت٢
  هاي الزم براي توليد، واردات و صادرات ـ تأمين و تقويت زيرساخت٣
 و راهسازي محصوالت سازي فرآيند صدور مجوز توليد ـ تسهيل، تسريع و يكپارچه٤

  تغييرشكل يافته ژنتيكي
  سازي دانش فني توليد محصوالت تغييرشكل يافته ژنتيكي  ـ حمايت از بومي٥
مندي   بهرههاي جديد زيستي و وري از منابع پايه با استفاده از فناوري  ـ افزايش بهره٦

  از آخرين دستاوردهاي جهاني
  ب ـ حفاظت از تنوع زيستي

  حفاظت از تنوع زيستي و ارزيابي مخاطرات احتمالي زيست محيطيـ ارتقاي دانش ١
هاي حاوي ارقام موجودات زنده )اكوسيستم(ـ حفظ تعادل و تنوع زيست بوم ٢

  يافته ژنتيكي و غير آن تغييرشكل يافته ژنتيكي از طريق كشت ارقام متنوع تغييرشكل
هاي  ري و سويهـ حفظ و افزايش تنوع در توليد ارقام گياهي، نژادهاي جانو٣

  هاي تغييرشكل يافته ژنتيكي ريزسازواره

  پ ـ حفظ سالمت و بهداشت محصوالت حاصل از فناوري زيستي جديد
  هاي الزم براي ارزيابي مخاطرات احتمالي ـ ايجاد و ارتقاي زيرساخت١
  هاي شناسايي، كنترل، پايش و نظارت)سيستم(بيني و ايجاد سامانه  ـ پيش٢
 جديد ندي از نيروي انساني متخصص و مجرب در فناوري زيستيم ـ آموزش و بهره٣

  در سطوح مختلف
ت ـ افزايش سطح آگاهي و مشاركت عمومي به منظور استفاده از فناوري 

  زيستي جديد
ـ ترغيب و افزايش آگاهي و مشاركت افراد جامعه، مسئولين و متخصصين در خصوص ١

  يافته ژنتيكي وجودات زنده تغييرشكلحاصل از م هاي فوايد توليد و استفاده از محصوالت و فرآورده
  سازي و ترويج دانش فناوري زيستي جديد در سطح جامعه ـ فرهنگ٢
  برداري از فناوري زيستي جديد مند فناوري اطالعات براي بهره ـ توسعه نظام٣

  . به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است١٦/١٠/١٣٩٦اين مصوبه در تاريخ 
  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيس اول معاون

  
  ٢٤/١٠/١٣٩٦                                                       ـ ه٥٤٩٨٨ت/١٣٣٤١٨ره شما

  نامه در خصوص تعيين سازمان مسئول، موضوع فعاليت  تصويب
  و محدوده منطقه ويژه اقتصادي بروجرد

 يژه اقتصادي و ويصنعتي ـ  مناطق آزاد تجاريعاليرخانه شورايدب
 مورخ ٤٥٧١/١٠/٩٦٢شنهاد شماره ي به پ٢٠/١٠/١٣٩٦وزيران در جلسه هيأت 

 و به يژه اقتصادي و ويصنعتي ـ  مناطق آزاد تجاريعاليرخانه شوراي دب١٣/١٠/١٣٩٦
ژه يل و اداره مناطق ويقانون تشک) ٣(ماده ) الف(و بند ) ١(ماده ) ١(استناد تبصره 

 :ب کرديتصوـ ١٣٨٤مصوب  ـ نيرا اي اسالمي جمهورياقتصاد
 بروجرد به شرح يژه اقتصاديت و محدوده منطقه ويسازمان مسئول، موضوع فعال

 :شودين مييدولت است، تعهيأت  شده به مهر دفتر  تأييدوست کهير و نقشه پيجدول ز
 

 مساحت تيموضوع فعال سازمان مسئول

 هکتار) ٦٠( ي و خدماتيصنعت شرکت آباد راهان پارس

  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسون اول معا
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  ٢٤/١٠/١٣٩٦                                                     ـ ه٥٤٩٨٥ت/١٣٣٤١٣ره ماش
  در خصوص تعيين سازمان مسئول، موضوع فعاليت نامه  تصويب

   شوشو محدوده منطقه ويژه اقتصادي
 يژه اقتصادي و ويصنعتي ـ  مناطق آزاد تجاريلعايرخانه شورايدب

 مورخ ٤٥٧١/١٠/٩٦٢شنهاد شماره ي به پ٢٠/١٠/١٣٩٦وزيران در جلسه هيأت 
 و به استناد يژه اقتصادي و ويصنعتيـ   مناطق آزاد تجاريعاليرخانه شوراي دب١٣/١٠/١٣٩٦

 يژه اقتصادي ول و اداره مناطقيقانون تشک) ٣(ماده ) الف(و بند ) ١(ماده ) ١(تبصره 
 :ب کردي تصوـ١٣٨٤مصوب ـ ران ي اي اسالميجمهور

صادي شوش ـدوده منطقه ويژه اقتـول، موضوع فعاليت و محـسازمان مسئ
به شرح جدول زير و نقشه پيوست که تأييد شده به مهر دفتر هيأت دولت است، 

   :شودتعيين مي
 مساحت تيموضوع فعال سازمان مسئول
کر شيشرکت کشت و صنعت ن

 هفت تپه
 و يبند، بستهيلي، تبديع کشاورزيصنا

 هکتار) ٣٠٠( خدمات وابسته

  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ٢٦/١٠/١٣٩٦                                                        ـ ه٥٣٣٧٦ت/١٣٥٢٦٣رهشما
وديت تردد خودروها و نيز تردد شبانه در خصوص طرح محدنامه  تصويب

  ها در سطح شهرها كاميون
  اطالعات يوزارت ارتباطات و فناوري ـ وزارت راه و شهرساز ـ وزارت كشور

   ستيط زيسازمان حفاظت محـ وزارت صنعت، معدن و تجارت 
 سازمان برنامه و بودجه کشور

ست و يط زياظت محشنهاد سازمان حفي به پ٢٤/١٠/١٣٩٦وزيران در جلسه هيأت 
 کاهش يران براي اي اسالمي جمهوري و هشتم قانون اساسيکصد و سيبه استناد اصل 

  :ب کردي هوا در شهرها تصويآلودگ
ها در سطح شهرها به ونيز تردد شبانه کاميت تردد خودروها و نيطرح محدودـ ١

 يداري پادهي کشور در خصوص احتمال وقوع پدي سازمان هواشناسينيبشيمحض اعالم پ

ص ياز به تشخي شده در محدوده مورد نينيبشيخ وقوع پيهوا از حداقل سه روز قبل از تار
  . شوديمراجع مورد نظر اجرا م

ه مشکالت اعمال يران موظف به رفع کلي اي اسالمي جمهوري انتظاميروينـ ٢
ه يداد کلن از جمله فراهم کردن امکان استعالم و ارسال پاسخ به تعي متخلفيمقررات برا
  . باشديم) مفايس(ران ي اينه فنيکپارچه معايق سامانه ي متخلف از طريخودروها
   و ي شهرساز و کشور و راهيها وزارتخانهيوزارت صنعت، معدن و تجارت با همکارـ ٣

د داخل و همه يسازمان برنامه و بودجه کشور ظرف دو هفته با استفاده از حداکثر توان تول
 ناوگان حمل و نقل ي فوري و نوسازي، طرح بهسازي قانونيگذارهيما و سري ماليابزارها
 . ديه نماي کالنشهرها را ارايعموم

 به منظور يليشنهادات تکميک ماه پيست ظرف يط زيسازمان حفاظت محـ ٤
 کالنشهرها موضوع ي هوايان مدت برنامه جامع کاهش آلودگيانداز متحقق کامل چشم

  . ه کندي را ارا٢/٤/١٣٩٥هـ مورخ ٥٣١٧٢ت/٣٨٤٥٤نامه شماره بيتصو
   يه گزارش نحوه همکاري و ارايريگيست موظف به پيط زيسازمان حفاظت مح ـ ٥
ن شده ييه گزارش مربوط در موعد تعينامه و ارابين تصوي ايربط در اجراي ذيهادستگاه

 . باشديران ميوزهيأت  طرح در يبرا
  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 

  
  ٢٦/١٠/١٣٩٦                                                        ـ ه٥٤٩٨٩ت/١٣٥٠٣٨رهشما

نامه اجرايي نحوه استفاده  اصالحي آيين) ٨(ه ماده ب) ٦(و ) ٥(هاي  الحاق تبصره
  از زمين و منابع ملي در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسالمي ايران

 يژه اقتصادي و ويصنعتي ـ  مناطق آزاد تجاريعاليرخانه شورايدب
 مورخ ٤٥٧١/١٠/٩٦٢شنهاد شماره ي به پ٢٠/١٠/١٣٩٦وزيران در جلسه هيأت 

 و به يژه اقتصادي و ويصنعتي ـ  مناطق آزاد تجاريعاليخانه شوراري دب١٣/١٠/١٣٩٦
 :ب کرديران تصوي اي اسالمي جمهوري و هشتم قانون اساسيکصد و سياستناد اصل 

نامه اصالحي آيين) ٨(به ماده ) ٦(و ) ٥(هاي متون زير به عنوان تبصره
ري ـ صنعتي اجرايي نحوه استفاده از زمين و منابع ملي در مناطق آزاد تجا

هـ مورخ ٥٣٤٤٢ت/٤٠٥٦٠نامه شماره جمهوري اسالمي ايران موضوع تصويب
 : الحاق شود١١/٤/١٣٩٦

 موظفند ظرف شش ماه از يصنعتي ـ  مناطق آزاد تجاريهاسازمان  ـ٥تبصره
 مناطق ي عاليرخانه شوراينامه، طرح جامع مناطق مربوط را به دببين تصويخ ابالغ ايتار

هيأت  ييب نهاير مراحل تصويه کنند تا در سي ارايژه اقتصادي و وينعتصي ـ آزاد تجار
 . رديران قرار گيوز

توانند ي مناطق ميهاب طرح جامع هر منطقه، سازمانيتا زمان تصو  ـ٦تبصره
 .ندين نماييادشده تعيق کارگروه ين را از طرينحوه استفاده از زم

  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 
  

  ٢٦/١٠/١٣٩٦                                                        ـ ه٥٥٠٠١ت/١٣٥٠٤١رهشما
  ـ١٣٧٤هاي قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا ـ مصوب نامه تنفيذ آيين

  آن و اصالحات بعدي آنها) ٧( و دستورالعمل ماده 
 ستيط زيسازمان حفاظت مح

ست و يط زينهاد سازمان حفاظت محشي به پ٢٤/١٠/١٣٩٦وزيران در جلسه هيأت 
 ربط و به استناد اصل يکصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوريهاي ذيتأييديه دستگاه

 :ران تصويب کردي اياسالم
 هاي نامه ـ ، آيين١٣٩٦هاي قانون هواي پاک ـ مصوب نامه االجراشدن آيين تا زمان الزم
  آن ) ٧(و دستورالعمل ماده ـ ١٣٧٤مصوب  ـ  هواي از آلودگيريقانون نحوه جلوگ
  ت يبا رعا ـ ١٣٩٦مصوب  ـ  پاکي قانون هوايها نامه نيي آنها به عنوان آيو اصالحات بعد
 .شوند يذ ميرالذکر تنفياحکام قانون اخ

  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 
  

  ٢٥/١٠/١٣٩٦                                                     ـ ه٥٣١٦٥ت/١٣٤٢٣٨ره شما
 وزارت کشور   ـ  مسلحيروهاي نيبانيوزارت دفاع و پشت

  يوزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي ـ پزشکآموزش وزارت بهداشت، درمان و 
 سازمان برنامه و بودجه کشور ـ ثارگرانيد و امور اياد شهيبن

د و امور ياد شهيشنهاد مشترک بني به پ٢٠/١٠/١٣٩٦ران در جلسه يوزهيأت 
 مسلح و به استناد يروهاي نيباني مسلح و وزارت دفاع و پشتيروهايارگران، ستاد کل نثيا

 يينامه اجرا نيي، آـ ١٣٩١مصوب  ـ ثارگراني به ايقانون جامع خدمات رسان) ١٢(ماده 
  : ب کردير تصوياد شده را به شرح زيماده 
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 نقانون جامع خدمات رساني به ايثارگرا) ١٢(نامه اجرايي ماده  آيين
 : روند ي مشروح مربوط به کار مير در معانينامه اصطالحات ز نيين آيدر ا ـ١ماده
 ثارگرانيد و امور اياد شهي بن:اديبن ـ الف
  ـ ١٣٩١مصوب  ـ ثارگراني به ايرسان  قانون جامع خدمات:قانون ـ ب
 قانون ) ٢( موضوع ماده يها  دستگاه:ها دستگاه ـ پ
  کشور ي خدمات درمانيمه همگانيارچوب قانون ب که در چي خدمات:هيمه پايب ـ ت
 . گردد ي عالي بيمه سالمت کشور و هيأت وزيران تعيين ميراـ ، مصوبات شو١٣٧٣ـ مصوب

ـ بيمه تکميلي   .  هزينه خدمات بهداشتي و درماني که خارج از تعهدات بيمه پايه است:ث 
 : اشدب يل مي ذيها نامه شامل گروه نيين آيافراد مشمول ا ـ٢ماده
  رياالثر و اسد، مفقودين، همسر و فرزند شهيوالد ـ الف
  جانبازان و افراد تحت تکفل آنان ـ ب
 آزادگان و افراد تحت تکفل آنان  ـ پ

مه سالمت ي بي عاليشنهاد شورايه هر ساله با پيمه سالمت پايسرانه ب ـ٣ماده
مه يبرابر ب) ٥/٢(سقف  حداکثر تا يليمه تکميب و سرانه بيران تصويوزهيأت کشور توسط 

  . گردد ين مييه تعيپا
 مصوب يها شدگان طبق تعرفه مهي بي، درمانيصيتعرفه خدمات تشخ ـ٤ماده

 . باشد ي مي و خصوصيدولتي غير، عمومي دولتيها ران در بخشيوزهيأت 
 به شرح يليه و تکميمه پاي بر اساس بي و درمانيحدود خدمات بهداشت  ـ٥ماده
    :شود ين مييل تعيجدول ذ

 تکميلي بيمه بيمه پايه شرح خدمات
 ٭ ٭ بستري ـ جراحي

  سرپايي، دارو، توانبخشي، ويزيت، خدمات(پاراکلينيک  و  کلينيک
 ٭ ٭ )و آزمايشات تصويربرداري 

 ندارد ٭ دندانپزشکي 
 ٭ ٭ )جراحي و توانبخشي( تجهيزات پزشکي

 ٭ ٭ انواع خدمات توانبخشي
  

ربط  هاي آن مطابق مقررات دستگاه ذي  و درماني که هزينه خدمات بهداشتيـ ٦ماده
ـ تکميلي(هاي بيمه درماني  قابل پرداخت نبوده و در تعهد صندوق باشد مطابق  نيز نمي) بيمه پايه 

ضوابطي که توسط بنياد، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و ستاد کل نيروهاي مسلح تهيه 
انبازان، والدين شهدا و همسر و فرزندان شهداي داراي بيماري شود، صرفاً براي ج و ابالغ مي

العالج در  العالج و همسر و فرزندان تحت تکفل جانبازان و آزادگان داراي بيماري صعب صعب
  .   چارچوب کتاب ارزش نسبي خدمات سالمت و سقف اعتبارات مصوب مربوط قابل ارايه مي باشد

 مسلح و وزارت يروهاياد و ستاد کل نيمه، بننا نيين آي ايبه منظور اجرا ـ٧ماده
 ي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي مسلح با هماهنگيروهاي نيبانيدفاع و پشت

 يها و ضوابط جار نامه دستورالعمل نيين آيموظفند حداکثر ظرف سه ماه پس از ابالغ ا
  . ندي و ابالغ نماينامه بازنگر نيين آيخود را متناسب با احکام ا

ن يسازمان برنامه و بودجه کشور موظف است ظرف شش ماه پس از ابالغ ا  ـ٨ادهم
 و ي از پرداخت مضاعف سرانه خدمات بهداشتيري جلوگيدات الزم براينامه تمه نييآ

  .ديه و اجرا نماينامه را ته نيين آيثارگران موضوع اي به ايدرمان
  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 

  
  ٢٦/١٠/١٣٩٦                                                        ـ ه٥٤٤٣٧ت/١٣٥٠٢٨رهشما

ـ وزارت جهادکشاورزي    وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت 
 بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي 

 مورخ ٧٩٠٧٣/٦٠شنهاد شماره ي به پ٢٠/١٠/١٣٩٦وزيران در جلسه هيأت 
 و هشتم قانون يکصد و سي وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل ٣١/٣/١٣٩٦
 از يري و جلوگيت صنعتي قانون حمايينامه اجرانييران آي اي اسالمي جمهورياساس
 :ب کردي کشور تصويهال کارخانهيتعط

 
  کشوريهال کارخانهي تعط ازيري و جلوگيت صنعتي قانون حمايينامه اجرانييآ

قانون حمايت صنعتي و ) ٣(و ) ٢(در هر يك از موارد مذكور در مواد ـ ۱ماده
نامه به اختصار  نيين آيکه در اـ ١٣٤٣مصوب ـ هاي كشور جلوگيري از تعطيل كارخانه

 »ئتيه«نامه به اختصار  نيين آيحمايت از صنايع که در اهيأت شود،  يده مي نام»قانون«
 .نامه تصميم الزم را اتخاذ نمايد ينيتواند با رعايت مقررات اين آ شود، مي يمده ينام

 : منوط به وصول مدارك زير استهيأت اتخاذ تصميم ـ ۲ماده
  . در مورد توقف رونوشت حكم توقف ـ الف
  . در مورد صدور قرار تأمين رونوشت قرار ـ ب
 درخصوص ياه اجتماعدر مورد فوت يا حجر اعالم وزارت تعاون، کار و رف ـ ج

 . تعطيل كارخانه
قانون، اعالم دستگاه يا سازمان يا مؤسسات مربوط ) ٣(در موارد مذكور در ماده  ـ د

 .كه حاوي شماره و تاريخ صدور اجرائيه از طرف مقام صالح باشد
ن ماده، آغاز يا) ب(و ) الف(در هر يك از موارد مذكور در بندهاي  ـ تبصره

هاي تعاون، کار و رفاه  ه احاله موضوع از طرف يكي از وزارتخانهمنوط بهيأت  يدگيرس
 .استهيأت  به يا جهادکشاورزي يا صنعت، معدن و تجارت ياجتماع

نامه، تشخيص اينكه نيين آيا) ٢(پس از وصول مدارك موضوع ماده ـ ۳ماده
ن يا) ٢(ماده ) ج(است، مگر در مورد بند هيأت  خواهد شد با يكارخانه منتهي به تعطيل

  . استينامه كه موكول به اعالم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعنييآ
پس از اتخاذ تصميم درخصوص لزوم اداره موقت كارخانه يا عدم آن، هيأت ـ ۴ماده

 صنعت، معدن و تجارت اعالم هاي تعاون، کار و رفاه اجتماعي و مراتب را به وزارتخانه
 موقت كارخانه باشد مراتب ضمن تعيين رة بر لزوم اداچنانچه تصميم هيأت مبني. نمودخواهد
-هاي مذکور مي گردان الزم جهت به كار انداختن يا ادامه كار كارخانه به اطالع وزارتخانه تنخواه
هر يك از وزراي تعاون، کار و رفاه اجتماعي يا صنعت، معدن و تجارت در صورتي كه در . رسد

توانند حداکثر هفت روز از تاريخ وصول اعالم تصميم  يمورد تصميم هيأت نظري داشته باشند م
چنانچه از طرف وزراي يادشده ظرف مدت مذکور . هيئت، نظر خود را به آن هيأت اعالم نمايند

كه وزراي در صورتي. نظري نسبت به تصميم هيأت اعالم نشود، تصميم هيأت قطعي خواهد بود
نظر کنند، هيأت موظف است ظرف سه يادشده نسبت به تصميم هيأت ظرف آن مدت اعالم

  .روز پس از وصول نظر هر يك از وزرا مبني بر رسيدگي مجدد تصميم قطعي خود را اتخاذ نمايد
مبني بر لزوم اداره موقت كارخانه باشد هيأت كه تصميم قطعي در صورتي ـ ۵ماده

بط اعالم ري ذيها  مراتب به دستگاهيکارگاه) کد( و شماره ياز به شناسه مليبدون ن
) ٤(گردان مذكور در ماده  تصميم مزبور را پس از دريافت تنخواههيأت پس از آن . شود يم
 محل اعالم ي انتظاميرويران کارخانه به دادستان و نيا مدير ين مديينامه و تعنيين آيا

بايد نمايندگان هيأت  محل پس از وصول نامه ي انتظاميرويدادستان و ن. خواهد نمود
  .معرفي نمايندهيأت  خود را جهت تحويل و تحول تأسيسات و اموال كارخانه به 

تواند براي تحويل و تحول تأسيسات و اموال كارخانه نماينده يا  ميهيأت  ـ ۶ماده
  . خود يا اشخاص ديگر انتخاب و معرفي نمايدينمايندگاني از بين اعضا

نده آن و يا نماهيأت ياموال كارخانه با حضور تحويل و تحول تأسيسات و  ـ ۷ماده
رد يگنمايندگان دادستان و نيروي انتظامي محل به مدير يا مديران منتخب هيأت انجام مي

حضور نمايندگان .  آنان خواهد رسيدي مربوط با ذكر تاريخ به امضايها و صورتجلسه
  .كارخانه بالمانع است

 و اموال كارخانه رعايت نكات زير در موقع تحويل و تحول تأسيسات ـ ۸ماده
 : ضروري است
 . برداري كليه اموال ثابت كارخانه اعم از منقول و غيرمنقول صورت ـ الف
 . برداري و ارزيابي اموال مصرف شدني كارخانه صورت ـ ب
 . بستن و امضا نمودن دفاتر قانوني كارخانه ـ ج
 .تعيين وجوه نقدي و اسناد بهادار كارخانه ـ د

ن ماده به قيمت روز به وسيله ارزياب يا يا) ب(ارزيابي اموال موضوع بند  ـ رهتبص
 .شوند انجام خواهد گرفت يا نماينده آن تعيين ميهيأت ارزيابي كه از طرف 

العاده روزانه نمايندگان دادستان و  برداري و فوق هزينه ارزيابي و صورتـ ۹ماده
 .ت و به هزينه قطعي كارخانه منظور خواهد شدنيروي انتظامي از طرف هيأت تعيين و پرداخ

 .العاده مذكور متناسب با كار انجام شده است هزينه و فوق
هاي مشمول قانون بر طبق اصول بازرگاني اداره خواهند شد و  كارخانهـ ۱۰ماده

هاي مذكور و همچنين استفاده از اعتبارات داراي هر گونه  براي اداره امور كارخانههيأت 
تواند در مواقع ضروري با تصويب وزارت صنعت، معدن و  ميهيأت . قانوني استاختيار 

هاي مشمول قانون از محل   از كارخانهيهاي تجارت براي تكميل و رفع نواقص قسمت
گذاري نموده و نسبت به استهالك  ها سرمايه اعتباراتي كه در اختيار دارد در آن كارخانه

  .اقدام نمايد) قانون) ١٠( ماده موضوع(آنها قبل از تحويل كارخانه 
اند، داراي اختيارات  تعيين شدههيأت مدير يا مديران كارخانه كه از طرف  ـ ۱۱ماده

  .باشنديبه آنان مهيأت واگذار شده از طرف 
در صورتيكه هيأت ادامه كار مدير يا مديران را كالً يا بعضاً مصلحت نداند ـ ۱۲ماده

 آنها تعيين کند و مدير يا مديران بر كنار شده موظفند  جايشخص يا اشخاص ديگري را به
 .ابواب جمعي خود را با حضور نماينده هيأت به مدير يا مديران جديد تحويل نمايند
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ـ    .در صورت فوت يا استعفاي مدير يا مديران نيز به ترتيب فوق رفتار خواهد شدتبصره 
 يك مركزي جمهوردر بانهيأت ي به نام يهاحساب يا حسابهيأت ـ ۱۳ماده

س و دو نفر يي ريها با امضااستفاده از هر يك از حساب. ران افتتاح خواهد نمودي اياسالم
هاي   منصوب هر يك از كارخانهيران اجرايبه نام مدهيأت . مجاز استهيأت  ياز اعضا

ا يمشمول قانون اقدام به افتتاح حساب يا حسابهاي جاري در هر يك از شعب بانك ملي 
 مجاز براي استفاده از يئت، صاحبان امضايه. و معدن كه صالح بداند خواهد نمودصنعت 

  .هاي مزبور را تعيين و به بانك معرفي خواهد نمودحساب يا حساب
است ولي تعيين هيأت تعيين حقوق مدير يا مديران كارخانه از اختيارات ـ ۱۴ماده

 .شود ين مييتعهيأت ف ت قانون کار از طريحقوق ساير كاركنان كارخانه با رعا
  .اي يكبار تشكيل خواهد شد حداقل هفتههيأت جلسات ـ ۱٥ماده
  .نده وزارت صنعت، معدن و تجارت خواهد بودينماهيأت س ييرـ ۱۶ماده
  : ر استيبه شرح زهيأت س ييوظايف رـ ۱۷ماده
و ثبت آن در دفتري كه به اين امر اختصاص داده هيأت جلسات  تنظيم صورت ـ الف

  . د و به امضا رساندن آنهاشو مي
  . اداره امور دفتري و اداري دبيرخانه هيئت ـ ب
 .  هيئت نگاهداري اموال و اسناد و اوراق بهادار و سوابق مكاتبات مربوط به ـ ج
  .تنظيم و نگهداري امور مالي و محاسباتي هيئت ـ د

ن با با حضور اكثريت اعضاء رسميت داشته و تصميمات آهيأت جلسات ـ ۱۸ماده
حداقل هيأت اكثريت اتخاذ خواهد شد ولي در هر حال اتخاذ هر تصميمي از طرف 

  .مستلزم موافقت سه نفر از اعضا است
 ير اسناد تعهدآور با امضايو ساهيأت س يي ري با امضايمکاتبات ادارـ ۱۹ماده

  .معتبر خواهد بودهيأت  يو دو نفر از اعضاهيأت س يير
شان مکاتبات ياز طرف اهيأت ک نفر به انتخاب ي ئت،يس هيياب ريدر غ ـ تبصره

  .کند ي و اسناد تعهدآور را امضاء ميادار
هيأت به تشخيص و تصويب هيأت هاي مستمر و غيرمستمر  زينهـكليه هـ ۲۰ماده

  .شود هاي مشمول قانون، تأمين و پرداخت مي به نسبت فروش از محل فروش محصول كارخانه
 دولتي يا يهات يك يا چند نفر از كاركنان سازمانبه خدمهيأت چنانچه ـ ۲۱ماده

عنوان مأمور در وابسته به دولت احتياج داشته باشد، سازمان مربوط مجاز است آنان را به
و هيأت ترتيب پرداخت حقوق و مزاياي اين قبيل مأمورين با موافقت . بگذاردهيأت اختيار 

  .سازمان مربوط است
اي، اعزام يك يا چند نفر از  نظارت در امور كارخانهدرصورتي كه هيأت جهت ـ ٢٢ماده

  : شود ترتيب زير پرداخت مياعضاي خود را ضروري بداند هزينه مسافرت و اقامت آنان به
  . تأمين وسيله مسافرت يا پرداخت هزينه آن با تأييد هيئت ـ الف
  .ن و مقررات مربوطينه اقامت مطابق قوانيهز ـ ب

ي كه به منظور يها  مسافرتيبه مأموريت به استثنايأت ه ياعزام اعضا ـ تبصره
 صنعت، معدن و يو تصويب وزراهيأت دهند موكول به پيشنهاد  اعمال نظارت انجام مي

ها عالوه بر هزينه  در اين قبيل مأموريت.  خواهد بوديتجارت و تعاون، کار و رفاه اجتماع
  .گردد زراي يادشده، پرداخت ميالزحمه متناسب تعيين شده توسط و مسافرت و اقامت حق

از قرار هر جلسه دو ميليون و پانصد هزار هيأت حق حضور اعضاي ـ ۲۳ماده
  .ريال از محل اعتبارات مصوب مربوط قابل پرداخت است) ٢ر٥٠٠ر٠٠٠(

موظف است ظرف شش ماه از تاريخ شروع اداره موقت كارخانه هيأت ـ ۲۴ماده
فني و اجتماعي كارخانه به وزير صنعت، معدن و  ـ گزارش جامعي از وضع اقتصادي مالي

ه کند و ضمن آن مشخص نمايد كه ادامه كار كارخانه با وضع فعلي يا با يتجارت ارا
كه با وضع فعلي کند مقرون به مصلحت است يا خير، در صورتيشرايطي كه پيشنهاد مي

شخيص وزير نيز به تهيأت ادامه كار خالف مصلحت بوده و انجام شرايط پيشنهادي 
را در هيأت صنعت، معدن و تجارت ميسر نباشد وزير صنعت، معدن و تجارت گزارش 

  .کندي مطرح ميريگوزيران جهت تصميمهيأت 
وزيران ادامه هيأت نامه، اگر نيين آيا) ٢٤(درخصوص موضوع ماده ـ ۲۵ماده

 كارخانه بايد تأسيسات و اموال آنهيأت ص دهد يفعاليت كارخانه را خالف مصلحت تشخ
 محل به شخص يا اشخاص حقيقي ي انتظاميرويرا با حضور نماينده دادستان و نماينده ن

شخص تحويل گيرنده تا . شود تحويل دهد وزيران تعيين ميهيأت يا حقوقي كه از طرف 
  .شود تعيين تكليف قطعي اموال مسئول حفاظت آنها بوده و امين محسوب مي

نامه و  نيين آيا) ٢٥(اموال كارخانه موضوع ماده نحوه تحويل تأسيسات و ـ ۲۶ماده
ب يبه ترت) قانون) ١٠ و ٩(موضوع مواد (همچنين پس از خاتمه دوره اداره موقت كارخانه 

  .نامه است نيين آيا) ٨(و ) ٥(مقرر در مواد 
 هاي نامه اجرايي قانون حمايت صنعتي و جلوگيري از تعطيلي كارخانه آيينـ ٢٧ماده

  .شود  و اصالحات بعدي آن لغو مي٩/٤/١٣٤٤ مورخ ١٩٨٥نامه شماره ويبكشور موضوع تص
  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 

  ١٩/١٠/١٣٩٦                                                       هـ ٥٤٣٧٨ت/١٣١٥٨٥رهشما
  هاي مردمي اصالح اساسنامه سازمان مدارس غيردولتي و توسعه مشاركت

  آموزش و پرورش وزارت
  ٧/٣/١٣٩٦ مورخ ٣٥١٥٠شنهاد شماره يبه پ٢٢/٩/١٣٩٦ران در جلسه يوزهيأت 

س و اداره مدارس و يقانون تأس) ١(ماده ) ١(وزارت آموزش و پرورش و به استناد تبصره 
 :ب کرديتصو ـ ١٣٩٥مصوب ي ـ ردولتي غي و پرورشيمراکز آموزش

نامه هاي مردمي موضوع تصويب شارکتاساسنامه سازمان مدارس غيردولتي و توسعه م
 :شودير اصالح مي به شرح ز١٦/٨/١٣٨٨هـ مورخ ٤١٤٨٥ت/١٦٢٨٠٤شماره 
 :شود  مير اصالحيبه شرح ز) ١(ماده ـ ١

 :روند  مير به کاري مشروح زين اساسنامه در معانياصطالحات مندرج در ا ـ١ماده
شي و پرورشي غيردولتي قانون تأسيس و اداره مدارس و مراکز آموز: الف ـ قانون

 ـ ١٣٩٥مصوب  ـ
  وزارت آموزش و پرورش: وزارت ـ ب
  يمردمهاي   و توسعه مشارکتيردولتيسازمان مدارس و مراکز غ: سازمان ـ پ
 قانون ) ٢(ماده ) الف(مدرسه موضوع بند : مدرسه ـ ت
 قانون) ٢( ماده )پ(و ) ب (ي موضوع بندهاي و پرورشيمراکز آموزش: مراکز ـ ث
  قانون) ٣( موضوع ماده ي و نظارت مرکزيزير، برنامهياستگذاري سيشورا: شوراـ  ج
  :شود  مير اصالحيبه شرح ز) ٢(ماده ـ ٢

ن آموزش و پرورش مرتبط با يادي تحقق سند تحول بنيسازمان در راستا ـ٢ماده
 جلب ي براينه سازي مربوط و با هدف زمير اسناد باالدستيف سازمان و سايوظا

ت و توسعه مدارس ي و تقوي و پرورشي مختلف آموزشيها  در عرصهيهمگانهاي  مشارکت
 .دينما يت ميو مراکز آموزش و پرورش فعال

  .شود اضافه مي» سازمان«بعد از عبارت » اي دولتي است و سسهمؤ«، عبارت )٣(در مادهـ ٣
  :شود  مير اصالحيبه شرح ز) ٤(ماده ـ ٤

 :شود  شرح زير تعيين ميبهارات سازمان يف و اختيوظا ـ٤ماده
 هاي الزم، به منظور توسعه کمي و کيفي مدارس و ها و برنامه ـ تهيه و تدوين سياست١
  ب در شوراي تصويمراکز برا
از مدارس و مراکز يمورد نهاي  م ضوابط و مقررات و دستورالعمليه و تنظيتهـ ٢

  ب در شورايجهت تصو
 داخل و خارج ي و پژوهشي، آموزشي با مؤسسات فرهنگيجاد ارتباط و همکارياـ ٣

  ن و مقررات مربوطيت قوانياز کشور در جهت تحقق اهداف سازمان با رعا
 بدو و ضمن خدمت يلي تکميآموزشهاي   دورهي برگزاري برايبانيکمک و پشتـ ٤

 يرويز نيافته و نير کارکنان مدارس و مراکز در مناطق کمترتوسعه يان و سايمعلمان، مرب
 ان از محل اعتبارات مصوب مربوط سازميانسان

 و هاي تحصيلي هاي ارزشيابي از فعاليت ـ همکاري با مراجع ذيربط در طراحي شاخص٥
  مدارس و مراکز يتيترب

  ي استانينظارت بر عملکرد واحدها ـ ٦
 بندي مدارس و مراکز و بکارگيري ـ طراحي و اجراي سيستم ارزيابي عملکرد و رتبه٧

  شتر از مدارس و مراکزيت بي حماي برايقي تشويساز و کارها
 و ي و پرورشيآموزشهاي  ن شاخصييشنهاد و اقدامات الزم جهت تعيه پيارا ـ ٨
 در چارچوب ي و پرورشيث آموزشيها از ح کودکين محتوا و نظارت بر مهدن تدويهمچن

   کشوريستي سازمان بهزي مربوط با هماهنگيينامه اجرا نييآ
 مدارس و يفي و کي کمي در ارتقايمردمهاي  سعه مشارکت توي برايزير برنامهـ ٩

ها،   آموزش و پرورش در استانيل شوراهايت قانون تشکيمراکز از جمله استفاده از ظرف
 ها و مناطق کشور شهرستان
د بر مناطق کمتر ي توسعه مدارس آموزش از راه دور با تأکي براريزي ـ برنامه١٠

 ارچوب مصوبات شوراافته و خارج از کشور در چيتوسعه 
 يردولتيه غيريت از مدارس خيحماـ ١١
ها  ها، مؤسسات و انجمن  مردم، سازماني و معنوي ماديها جلب و جذب کمکـ ١٢

  مدارس و مراکزي و پرورشيت آموزشي بهبود وضعيبرا
ن و مقررات مربوط بر عهده سازمان قرار ي که به موجب قوانيفير وظايانجام ساـ ١٣

  .شود يما يداده شده 
 .شوند يحذف م) ٦(و ) ٥(مواد  ـ ٥
  :شود ير اصالح مي و به شرح زيتلق) ٥(به عنوان ماده ) ٧(ماده  ـ ٦

 رييس سازمان به عنوان معاون وزير آموزش و پرورش و مسئول اداره و حسن ـ ٥ماده
  .باشد مياجراي کليه امور سازمان و ساير وظايفي است که در قانون برعهده وي گذاشته شده است، 

 .شوند يحذف م) ٩(و ) ٨(مواد ـ ٧
 :شود ير اصالح مي و به شرح زيتلق) ٦(به عنوان ماده ) ١٠(ماده  ـ ٨
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 :باشد ير ميس سازمان به شرح زييارات ريف و اختيوظا  ـ٦ماده
   تحقق اهداف سازماني برايزير برنامهـ ١
   تحقق اهداف سازماني الزم برايها ها و برنامه ه طرحياراـ ٢
  ل به اهداف سازمان ي نيب شورا در راستاي تصوي الزم برايشنهادهايه پياراـ ٣
   آن ي مصوبات شورا و نظارت بر حسن اجراياجراـ ٤
  ربط  يت و عملکرد سازمان به مراجع ذيه گزارش فعاليارا ـ ٥
ل ين وکييه مراحل با حق تعي در کلي و اداريي سازمان در مراجع قضايندگينما ـ ٦

  ريل به غيکا حق توي
  ن و مقررات مربوط يت قواني سازمان با رعاي و مالي، اداريانجام امور استخدامـ ٧
  صالحيه آن به مراجع ذياز سازمان و اراي بودجه ساالنه مورد نينيب شيپ ـ ٨
 از ين و جذب اعتبارات مورد ني به منظور تأمي و هماهنگريزي ـ برنامه٩
 با ي و حقوقيقي با اشخاص حقيدمات آموزش و خي پژوهشيانعقاد قراردادهاـ ١٠

  ن و مقررات مربوط يت قوانيرعا
  قانون) ٧(ها و مناطق طبق ماده  ها، شهرستان ـ صدور احکام اعضاي شوراي نظارت استان١١
  شود يف مرتبط که به سازمان محول مير وظايانجام ساـ ١٢

 حفظ مسئوليت به مديرانتواند بخشي از اختيارات خود را با   رييس سازمان ميتبصرهـ 
  .ديض نمايسازمان تفو

  :شود ير اصالح مي و به شرح زيتلق) ٧(به عنوان ماده ) ١١(ماده ـ ٩
  : سازمان عبارتند ازيمنابع مال ـ٧ماده
 در قانون بودجه کل يف خاصياز سازمان که همه ساله در ردياعتبارات مورد نـ ١
  .شود ي مينيب شيکشور پ
  قانون) ٩(ماده ) ١(و تبصره ) ٢٠(ده  موضوع مايدرآمدهاـ ٢
ن و يت قواني با رعاي و حقوقيقي از اشخاص حقيافتي دريها ا و کمکيهداـ ٣

  مقررات مربوط  
 ي شورا١٣/١٠/١٣٩٦ مورخ ٣٨١٧/١٠٢/٩٦ه به موجب نامه شماره ين اصالحيا

  .ده استيادشده رسي ي شورا تأييدنگهبان به
  گيريجمهور ـ اسحاق جهان رئيسمعاون اول 

  
  ٢٥/١٠/١٣٩٦                                                      ـ ه٥٣٧٠٦ت/١٣٤٦٨٤رهشما

  نامه نحوه پرداخت به اشخاص حقيقي يا حقوقي ايراني و خارجي اصالح آيين
  به منظور استيفاي حقوق ملت ايران در دعاوي عليه خارجيان و بالعکس

  کشوري و استخداميسازمان ادار ـ وزارت امورخارجهي ـ است جمهورينهاد ر
   ٥/٥/١٣٩٥ مورخ ٢٢٨١شنهاد شماره ي به پ٢٠/١٠/١٣٩٦وزيران در جلسه هيأت 

 و يکصد و سي حقوق و دستمزد و به استناد اصل يد شورايي و تأياست جمهورينهاد ر
 :ب کرديران تصوي اي اسالمي جمهوريهشتم قانون اساس

 موضوع ي و خارجيراني ايا حقوقي يقينامه نحوه پرداخت به اشخاص حق نييآ
 شرح  و اصالحات بعدي آن به٢٢/٩/١٣٨٩هـ مورخ ٤٤٥١٢ت/٢١٢٠٩٥نامه شماره  تصويب

 :شود ير اصالح ميز
نامه نحوه پرداخت به اشخاص حقيقي يا حقوقي ايراني و خارجي  آيين«نامه به  ـ عنوان آيين١

 .شود اصالح مي» به منظور استيفاي حقوق ملت ايران در دعاوي عليه خارجيان و بالعکس
   و »ر شعبهيمد« به عبارت »س شعبهيير«ارت عب) ٢(جدول ماده ) ١(ف يدر ردـ ٢
 شعب خارج از ي و ادارير ماليمد« به عبارت »معاون مرکز در خارج از کشور «عبارت
  .شود ياصالح م» کشور

  :شود ير اصالح ميبه شرح ز) ٣(ماده  ـ ٣
 توافقنامه در ي که ضمن امضايراني ايقي به اشخاص حقيزان پرداختيم ـ٣ماده

 شرح نمايند بر اساس نوع و مدت خدمت بر حسب ساعت به رکز همکاري ميداخل کشور با م
  :ر خواهد بوديجدول ز

  ) ارقام به ريال                      (

مدرک تحصيلي 
 مرتبط

  بدون سابقه
  شش ماههدوره

  با سابقه مرتبط
 کمتر از پنج سال

  با سابقه مرتبط
 کمتر از ده سال

  با سابقه مرتبط
  سالپانزدهکمتر از 

  با سابقه مرتبط
  کمتر از بيست سال

 بيش  با سابقه
  بيست سال از

 ٢٥٠ر٠٠٠ ٢٠٠ر٠٠٠ ١٨٠ر٠٠٠ ١٦٠ر٠٠٠ ١٤٠ر٠٠٠ ١٢٠ر٠٠٠ ليسانس
 ٣٠٠ر٠٠٠ ٢١٠ر٠٠٠ ١٩٠ر٠٠٠ ١٧٠ر٠٠٠ ١٥٠ر٠٠٠ ١٣٠ر٠٠٠ فوق ليسانس

 ٣٥٠ر٠٠٠ ٢٣٠ر٠٠٠ ٢٠٠ر٠٠٠ ١٩٠ر٠٠٠ ١٧٠ر٠٠٠ ١٥٠ر٠٠٠ دکترا

  .ساعت در ماه قابل پرداخت است) ١٥٠(در جدول حداکثر تا سقف  ارقام مذکور ـ١تبصره
ش حقوق ي درصد افزايتواند بر مبنا ي مي جداول پرداخت١٣٩٧از سال  ـ٢تبصره

  .ابديش يس مرکز افزاييص ريانه کارکنان دولت در سقف مصوب دولت به تشخيسال
  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 

  ٢٦/١٠/١٣٩٦                                                        ـ ه٥٣٨٧٣ت/١٣٥٠٤٠رهشما
  نامه اجرايي قانون امور گمركي آيين) ١٦١(اصالح ماده 

  يوزارت جهادکشاورزـ وزارت صنعت، معدن و تجارت يي ـ  و دارايوزارت امور اقتصاد
ارايي  به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و د٢٠/١٠/١٣٩٦هيأت وزيران در جلسه 

  : استناد اصل يکصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران تصويب کردو به
نامه شماره نامه اجرايي قانون امور گمرکي موضوع تصويبآيين) ١٦١(در ماده 

کاالهاي خارجي مطابق فهرستي که « عبارت ٢٩/١٢/١٣٩١هـ مورخ ٤٧٧٧٥ت/٢٦٢٧٥٨
معدن و تجارت و جهادکشاورزي به گمرک هاي صنعت، حسب مورد توسط وزارتخانه

هاي شود و نيز ساير کاالهاي داخلي قابل عرضه در فروشگاهجمهوري اسالمي ايران اعالم مي
   .گرددمي» باشدهاي آزاد ميعرضه در فروشگاه  قابليساير کاالها«جايگزين عبارت » باشدآزاد مي

  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 
  

  ٢٩/٩/١٣٩٦                                                                       ٣٠٠/٥٠١٣٣رهشما
  درخصوص ضرورت توجه ران ي اي و معماري شهرسازي عاليمصوبه شورا

  به توان و ظرفيت اقليمي مناطق در سياستگزاري و تهيه طرحهاي توسعه
  استانداران محترم كليه استانها

  خود ضمن استماع٢٠/٩/١٣٩٦مورخ  در جلسه  ايراني و معماري شهرسازي عاليشورا
تغييرات اقليمي و تأثيرات «گزارش رئيس محترم سازمان هواشناسي كشور در خصوص 

  :موارد زير را مصوب نمود» آن بر توسعه
هاي عملياتي كاهش  ـ دبيرخانه شوراي عالي مكلف است نسبت به تدوين برنامه١

 ماه اقدام نموده و ٤شهرسازي و ساختمان ظرف مدت هاي  مصرف آب و انرژي در حوزه
  .نتيجه را جهت تصويب به شوراي عالي و نهايتاً تصويب در هيأت وزيران ارائه نمايد

ـ شوراي عالي ضمن اعالم ضرورت توجه جدي به موضوع آمايش سرزمين با درنظر گرفتن ٢
اي در سالهاي آتي، مقرر نمود   گلخانهاقليمي قابل توجه ناشي از افزايش گازهاي بيني تغييرات و پيش

  :اي با درنظر گرفتن موارد زير انجام پذيرد اي و منطقه تهيه طرحهاي توسعه و عمران مقياس ناحيه
آوري اقليمي و طبيعي  در تهيه طرحهاي توسعه و عمران ظرفيت و توان تاب) الف

و خدماتي بيش از هاي جمعيتي، توليدي  مناطق توجه ويژه مبذول شده و از بارگذاري
  .پذير خودداري شود توان اقليمي و طبيعي در مناطق آسيب

اي كه مستلزم انتقال وسيع آب از يك حوزه آبريز  در زمان تهيه طرحهاي توسعه) ب
باشند بايد كليه جوانب امر مورد توجه قرار گرفته و تا حد مقدور  به حوزه آبريز ديگري مي
ناپذيري را به دنبال داشته   پيامدهاي زيست محيطي جبرانتواند از اينگونه اقدامات كه مي

هاي شوراي عالي  هاي آب در چارچوب مصوبه در هر صورت اينگونه انتقال. باشدپرهيز شود
  .آب، مستلزم داشتن مصوبه شوراي عالي معماري و شهرسازي نيز هست

ده در  ماه آين٣وزارت نيرو موظف است طرحهاي در دست بررسي و اقدام را ظرف 
  .شوراي عالي طرح نمايد

  .شود مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعكاس و اقدام اعالم مي
ـ محمدسعي و معماري شهرسازي عالير شوراي و دبي و معماريمعاون شهرساز   يزديد اي 

  
  ٥/١٠/١٣٩٦                                                                       ٣٠٠/٥١٢٥٤رهشما

درخصوص انطباق شيوه نامه ران ي اي و معماري شهرسازي عاليمصوبه شورا
  و راهكارهاي اجرايي مداخله هاي هدف، بهسازي و نوسازي  شناسايي محدوده

  در آنها ـ نمونه موردي شهر ساوه
  سرپرست محترم شركت عمران و بهسازي شهري

 گزارش انطباق شيوه ٢٢/٨/١٣٩٦شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ 
هاي اجرائي مداخله در  هاي هدف بهسازي و نوسازي شهري و راهکار شناسايي محدوده«نامه 
  خود مورد بررسي قرار داد و١٧/٩/١٣٩٣ را در مورد شهر ساوه پيرو مباحث مصوبه مورخ »آنها

  . کميته فني به شرح زير اتخاذ تصميم نمود٢١/٩/١٣٩٥ضمن استماع صورتجلسه مورخ 
هاي   در شهر ساوه بر اساس شاخصي شهرينيبازآفرهاي   برنامهيمحدوده نهائـ ١

ب قرار گرفت و مقرر گرديد نقشه نهايي يتصود و ين شده در گزارش مورد تائييتع
ن اساس يبر ا. عالي ابالغ گردد شوراي هدف بازآفريني شهر ساوه توسط دبيرهاي  محدوده

ه و جهت تصويب به ستاد ي تهيو محالتها  ن محدودهي ايني بازآفرياتيبرنامه عمل
 .  استان ارائه و گزارش آن به شورايعالي ارسال شودي شهرينيبازآفر

ب يد و تصوي به تائينا کارآمد شهرهاي  و محلهها   محدودهييوه نامه شناسايـ ش٢
اقدام ها  شاخصبندي  نامه نسبت به طبقه كننده شيوه د و مقرر گرديد مشاور تهيهيرس

اصلي در شناسايي هاي  اولويت دار در هر طبقه را به عنوان شاخصهاي  نموده و شاخص
 و ها  حسب مورد  قرار داده و  ساير شاخص تأكيد توجه وهاي هدف بازآفريني، مورد محدوده

تبعا پس . هر شهر توسط مشاورين ذيصالح مالك عمل قرار گيردهاي  متناسب با ويژگي
  »ي شهري و نوسازيهدف بهسازهاي   محدودهييشيوه نامه شناسا «مذكوربندي  از طبقه

 .عالي به مراجع مرتبط ابالغ خواهد شد توسط دبير شوراي
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 مصوبه مورخ ٩ـ شرکت مادر تخصصي عمران و بهسازي شهري ايران طبق بند ٣
 قانون برنامه ششم توسعه با اولويت کالن ٦١ هيات محترم وزيران و نيز ماده ٦/٦/١٣٩٥

هاي ناکارآمد شهري در چهار چوب  ها و محله ها نسبت به شناسايي و تدقيق محدوده شهر
 .تصويب به شورايعالي شهرسازي و معماري ارائه نمايدشيوه نامه فوق اقدام و جهت بررسي و 

ـ محمدسعي و معماري شهرسازي عالير شوراي و دبي و معماريمعاون شهرساز   يزديد اي 
  

  ١١/١٠/١٣٩٦                                                                     ٣٠٠/٥٢٣٤٧رهشما
  ران ي اي و معماري شهرسازي عاليمصوبه شورا

  پيرامون پروژه پديده شانديز
  خراسان رضوي و توسعه استان يزير  برنامهيشورا رئيساستاندار محترم و 

، پيرو جلسات ٢٠/٩/١٣٩٦عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ  شوراي
 خود موضوع تعيين تكليف ساخت و ٢٠/١٠/١٣٩٥ و ٧/١١/١٣٩٢ و ٢٣/١٠/١٣٩٢مورخ 

انديز را بنا به درخواست وزير محترم كشور بعنوان نماينده رئيس سازهاي خالف پروژه ش
 محترم جمهور براي حل موضوع پديده مورد بررسي مجدد قرارداده و با عنايت به تصميمات

  :ران به شرح زير اعالم نظر نموديت وزيأ ه١٢/٩/١٣٩٦متخذه در جلسه مورخ 
 در وم حساسيت جدي و به موقعشوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ضمن تأكيد بر لز

گيري و ادامه كار ساخت و سازهايي كه با تخلف از ضوابط و مقررات جاري كشور، عالوه  مقابل شكل
هاي جدي  گذاري در امر توليد را با چالش بر تخريب اراضي كشاورزي، موضوع حياتي امنيت سرمايه

آورند،  د شهروندان به نظام را فراهم ميهاي سلب اعتما ناپذير روبرو نموده و زمينه و خطرات جبران
كوتاهي و دفع وقت صداوسيماي جمهوري اسالمي ايران در جلوگيري به موقع از تبليغات وسيع 

 رياست شوراي عالي ٢٩/٤/١٣٩٣ها و مكاتبه مورخ  براي پروژه پديده شانديز را عليرغم پيگيري
فزايش ناگهاني سهامداران و شركاي شهرسازي و معماري، ازعوامل مهم تشديد وضعيت موجود و ا

  .داند هاي برخورد با تخلف و متخلفين مي شدن هزينه  پروژه و به تبع آن موجبات سنگينخرد
هاي صريح قبلي كه بر پايه  در همين ارتباط شوراي عالي شهرسازي و معماري، عليرغم مخالفت

واست وزير محترم كشور و هاي دقيق كارشناسي استوار بوده است ضمن بررسي مجدد درخ بررسي
نماينده رئيس محترم جمهور براي حل موضوع پديده، با وجود اينكه بررسي تبعات سياسي، اجتماعي 

 داند، به منظور برون رفت از شرايط موجود و با توجه و امنيتي موضوع را قانوناً در صالحيت خود نمي
  :حداث شده، مشروط به تحقق موارد زيرهاي ارائه شده در مورد استحكام سازه اي بناي ا به گزارش
 اطمينان از انتقال كليه منافع حاصل از پروژه شانديز به سهامداران خردـ ١
 ـ قطعيت موضوع سرمايه گذاري مورد ادعا توسط كنسرسيوم بانكي ٢
اي بنا در شرايط فعلي و تا پايان پروژه   و قبول مسئوليت استحكام سازه تأييدـ٣

 ٣٢با افزايش طبقات سازه اصلي پروژه پديده شانديز تا  صالحيتتوسط مشاور داراي 
  . نمايد  ميطبقه موافقت

  .شود  ميمراتب جهت استحضاروصدوردستورانعكاس و اقدام اعالم
ـ محمدسعي و معماري شهرسازي عالير شوراي و دبي و معماريمعاون شهرساز   يزديد اي 

  
  ٩/١٠/١٣٩٦                                                                       ٣٠٠/٥٢٠٠٧رهشما

  ها  پيرامون احياي رودخانهران ي اي و معماري شهرسازي عاليمصوبه شورا
  و بازآفريني فضاهاي رودكناري

  سرپرست محترم شركت عمران و بهسازي شهري
  مديركل محترم دفتر معماري و طراحي شهري و بافتهاي واجد ارزش

 ضمن ، خود٤/١٠/١٣٩٦ران در جلسه مورخ ي اي و معماريرساز شهيعال شوراي
 ينيو بازآفرها   رودخانهياياح « با عنوانركت عمران و بهسازي شهري ايرانشاستماع گزارش 

درون هاي   رودخانهي و اقدامات ساماندهيشناس بيج آسي با توجه به نتا،»ي رود کناريفضاها
يي و  و روستاي شهريگگاه آن در زنديو ارتقاء جاها  ت رودخانهي بر ضرورت اعاده موجوديشهر
شهرها با مالحظه نسبت رودخانه و عرصه بندي   و استخوانيي آن در سازمان فضايريپذ نقش

  :ب کردير را تصوين رابطه موارد زيد نموده و در ايکأرامون تي پيستگاهيز
 وزارت عالي شهرسازي و معماري با همکاري نمايندگان وزارت نيرو، ـ دبيرخانه شوراي١

 وزارت کشور، سازمان ميراث فرهنگي ،ستيط زي سازمان حفاظت محي،جهاد کشاورز
ن مقام يبه انتخاب باالتر(ران ي ايصنايع دستي وگردشگري و شرکت عمران و بهساز

 و متخصصين مرتبط با تشخيص دبير شوراي عالي نسبت به تهيه چهارچوب) دستگاه تابعه
  و يا  رودکنارهيو  فضاهاها  نهخادا روي احيان دانشي مشترک و ميو راهنماشرح خدمات 

  . دير اقدام نماي موارد زيياجراهاي  ن دستورالعملين تدويهمچن
رامون يست پي مکمل در رابطه با سابقه زي پژوهشيازهايف نيص و تعريـ تشخ١ـ١
در گذشته و نسبت آن با ها   رودخانهيعي بر رفتار طبيشکل گرفته مبتنهاي  و سازه
 ا وابستهين راموي پيستگاهيتوسعه ز
 مورد يي اجراي و دستورالعملهاياتيعملهاي  شنهاد برنامهين پيص و تدويـ تشخ٢ـ١

 يت توسعه فضاهايفي در کيي و روستايشهرهاي   رودخانهيرياز با هدف ارتقاء نقش پذين
 يي و روستاي شهريريپذ ستي و ارتقاء زيشهر

يش٣ـ١ ر قالب برنامه مشارکتي و هاي همکاري مشترک د نامه بيني و اجراي تفاهم ـ ـپ
 يک از دستگاههاي اجرايي ارات هرها و اختي اجرايي آن شامل سهم تکاليف، مسئوليت دستورالعمل

داخل و خارج از هاي  ه اقدامات در رابطه با رودخانهيش کلي و پايريگيـ پ٤ـ١
 محدوده شهرها و روستاها 

ازي جهت حضور مردم و س بخشي و جريان  ـ ايجاد تمهيدات الزم براي آگاهي٥ـ ١
 ها و مطالبه فضاهاي يانت از رودخانهـون حفاظت و صـي مردم نهاد پيرام ها سازمان

 رودکناري شهرها
 از طريق عکسهاي هوايي و ساير اسناد، ١٣٣٥ها بعد از سال  ـ الزم است سابقه رودخانه٢

ار رودخانه در بررسي و مستند سازي شود؛ در اين خصوص انجام مطالعات مستند و بررسي رفت
هاي صد ساله و توجه به مفهوم رودخانه در بستر مکاني و جغرافيايي با هدف احياي  بازه

ـ  مفهومي و عملکردي و نقش پذيري در سازمان فضايي و چرخه زيست کليه شهرهاي کشور 
اعم از اينکه در حال تهيه طرح يا در حال تهيه طرح بازنگري يا داراي طرح مصوب هستند ـ 

مي است و مشاوران تهيه کننده طرحهاي توسعه و عمران موظفند مطالعات مذکور را در الزا
  . هاي توسعه و عمران لحاظ گردد سه سطح زير انجام و تاثير مطالعات در طرح

ريزي  ها،آمايش سرزمين شامل راهبردهاي توسعه و برنامه آمايش رودخانه:  سطح کالن•
 ها در توسعه سکونتگاهها زمين و نقش رودخانههاي آبخير در سطح سر مبتني بر حوزه

در ها   در ارتقاء نقش رودخانهيي و روستاي توسعه شهرياستهايس: ياني سطح م•
 محدوده شهر و روستا

 يعمومهاي   عرصهي و طراحي در ساماندهياتي عملياستهايس:  سطح خرد•
 راموني  پيستگاهي زي و بافتهايرودکنار

ـ محمدسعي و معماري شهرسازي عالير شوراي دب وي و معماريمعاون شهرساز   يزديد اي 
  

  ١٦/١٠/١٣٩٦                                                                     ٣٠٠/٥٣٢٩٥رهشما
  يران پيرامون  اي و معماري شهرسازي عاليمصوبه شورا
  ـ تغييركاربري اراضي از فضاي سبز به درماني مغايرت اساسي

   پانصد تختخوابي در شهر زاهدان جهت احداث بيمارستان
  سيستان و بلوچستان و توسعه استان يزير  برنامهيشورا رئيساستاندار محترم و 

 موضوع مغايرت ٢٠/٩/١٣٩٦ران درجلسه مورخ عالي شهرسازي ومعماري اي شوراي
تغيير كاربري اراضي واقع در شمال غرب شهر از فضاي (اساسي طرح جامع شهر زاهدان 

 صورتجلسه  تأييدمورد بررسي قرار داد و ضمن را) سبز به درماني جهت احداث بيمارستان
  : كميته فني مقرر نمود٨/٩/١٣٩٦مورخ 

اربري فضاي سبز اراضي مذكور به كاربري درماني حداكثر تا سقف هفت هكتار از ك
طبقات و حداكثر   تعداد،اختصاص يابد و ضمن رعايت حداكثر سطح اشغال چهل درصد
  . تراكم ساختماني مجاز در كميسيون ماده پنج استان تدقيق گردد
  .شود  مي مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعكاس و اقدام اعالم

ـ محمدسعي و معماري شهرسازي عالير شوراي و دبير و معمايمعاون شهرساز   يزديد اي 
  

  ١٦/١٠/١٣٩٦                                                                    ٣٠٠/٥٣٢٩٧رهشما
  ران ي اي و معماري شهرسازي عاليمصوبه شورا

  درخصوص تصويب طرح جامع ـ تفصيلي شهر شبانكاره
 خويش، ٤/١٠/١٣٩١ي  عالي شهرسازي و معماري ايران، ضمن اصالح مصوبه شوراي

ريزي و   شوراي برنامه١٧/٤/١٣٩١طرح جامع ـ تفصيلي شهر شبانکاره، موضوع مصوبه مورخ 
ي    با افق، جمعيت، محدوده و حريم مشخص و معين، در جلسهتوسعه استان بوشهر را،

  . مورد بررسي قرار داده و با اصالحاتي به تصويب نهايي رساند٤/١٠/١٣٩٦مورخ
رساند، كليه مصوبات شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران  به آگاهي ميضمناً 

ه در سايت هاي مربوط در خصوص طرحهاي جامع از جمله ضوابط و مقررات و نيز نقشه
www.archive.mrud.ir گردد بارگذاري مي.  

ـ محمدسعي و معماري شهرسازي عالير شوراي و دبي و معماريمعاون شهرساز   يزديد اي 
  

  ١٢/١٠/١٣٩٦                                                                     ٣٠٠/٥٢٨٥٥رهشما
  ران ي اي و معماري شهرسازي عاليمصوبه شورا

  درخصوص مغايرت اساسي طرح جامع شهر رامهرمز
 ٢٦/١٢/١٣٩١مورخ  ي   طرح جامع شهر رامهرمز، موضوع مصوبهيرت اساسيمغا

عالي  راي شو٤/١٠/١٣٩٦ مورخي   در جلسه، و توسعه استان خوزستانريزي برنامه يشورا
  .شهرسازي و معماري ايران مورد بررسي قرار گرفت و با اصالحاتي به تصويب نهايي رسيد

رساند، كليه مصوبات شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران  به آگاهي ميضمناً 
ه در سايت هاي مربوط در خصوص طرحهاي جامع از جمله ضوابط و مقررات و نيز نقشه

www.archive.mrud.ir گردد بارگذاري مي.  
ـ محمدسعي و معماري شهرسازي عالير شوراي و دبي و معماريمعاون شهرساز   يزديد اي 

http://www.RRK.IR
http://www.DASTOUR.IR
http://www.archive.mrud.ir
http://www.archive.mrud.ir

