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

۲۰۰

  نامه در خصوص خدمات قابل برونسپاري به دفاتر پيشخوان دولت تصويب
  و بخش عمومي غيردولتي

۲۲/۱/۱۳۹۷  
  وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات

 تخدامي کشورسازمان اداري و اس
  سازمان برنامه و بودجه کشور

٢  

  توسعه اقتصادي، اجتماعيقانون برنامه پنجساله ششم) ١٠(ماده ) ت(يي بند اجرانامه آيين
  وزارت امور اقتصادي و دارايي  ۱۹/۱/۱۳۹۷  و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران

  ۲  سازمان برنامه و بودجه کشور

  ۲۲/۱/۱۳۹۷   کل کشور١٣٩٧ماده واحده قانون بودجه سال ) ٥(تبصره ) ز(يي بند اجرانامه  آيين
  وزارت امور اقتصادي و دارايي
  وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي
  سازمان برنامه و بودجه کشور

٢  

مورخ  هـ٥٥١٨٠ت/١٦٨٩٦٤نامه شماره  جدول پيوست تصويب) ٩٢٦(رديف اصالح 
زارت امور وزارت صنعت، معدن و تجارتـ  و  ۲۷/۱/۱۳۹۷  ٢٧/١٢/١٣٩٦

  ٣  اقتصادي و دارايي ـ وزارت جهاد کشاورزي

  ۲۸/۱/۱۳۹۷   ٢٢/١/١٣٩٧هـ مورخ ٥٥٣٠٠ت/٤٣٥٣نامه شماره تصويب) ١٤(اصالح بند 

  معدن  وزارت صنعت،ـوزارت امور اقتصادي و دارايي 
  اطالعات وزارت راه و شهرسازي ـ وزارتـو تجارت 

   وزارت فرهنگـوزارت کشورـ وزارت دادگستري 
ـ    سازمان برنامهوزارت جهاد کشاورزي و ارشاد اسالمي 

ـ سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي  و بودجه کشور 
ـ بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران  و گردشگري 

ـ ستاد  سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران 
ـ دبيرخانه شوراي عالي  مرکزي مبارزه با قاچاق کاال و ارز 

ـ صنعتي و ويژه اقتصاديمناطق آزاد تج   اري 

٣  

   و منابع ملييي نحوه استفاده از زميناجرانامه اصالحي آيين) ٨(الحاقي به ماده ) ٦(اصالح تبصره 
  ۱۵/۱/۱۳۹۷   صنعتي جمهوري اسالمي ايرانـدر مناطق آزاد تجاري 

دبيرخانه  ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي
   صنعتيـشوراي عالي مناطق آزاد تجاري 

   ويژه اقتصاديو
٣  

  ٤  حكل نيروهاي مسلّستاد   ۲۶/۱۱/۱۳۹۶  سند ملي راهيان نور كشور

  ۱۴/۶/۱۳۹۶  المللي هاي بين ساماندهي برگزاري آزمونشوراي عالي انقالب فرهنگي در خصوص مصوبه 
 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي
  سازمان سنجش آموزش کشور

١١  

  ١١  شهرسازي و معماري استان گلستان شوراي  ۱۶/۱۱/۱۳۹۶  هرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع ـ تفصيلي شهر نوكندهالي ش شوراي عمصوبه

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص احداث هتل متعلق به وزارت صنعت، 
   استان تهرانشهرسازي و معماري شوراي  ۱۶/۱۱/۱۳۹۶  آباد اوين موسوم به عبدل و تجارت  در خارج از محدوده شهر تهران در اراضي معدن

ـ شهرداري تهران   ١١  شوراي اسالمي شهر تهران 

  مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص تدوين طرح جامع ساماندهي
  ١٢   ايرانشوراي عالي شهرسازي و معماري  ۱۶/۱۱/۱۳۹۶  )معماري راه( راههاي ايران منظر

   استان تهرانشهرسازي و معماريشوراي   ۳۰/۱۱/۱۳۹۶  سازي و معماري ايران درخصوص اصالح حريم شهر گرمدرهمصوبه شوراي عالي شهر
  ١٢   استان البرزشهرسازي و معماري شوراي

  ماريشهرسازي و مع شوراي  ۳۰/۱۱/۱۳۹۶  مغايرت اساسي طرح جامع هاديشهر  مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص
  ١٢  استان آذربايجان شرقي

  ١٢   استان البرزشهرسازي و معماري شوراي  ۱۸/۱۰/۱۳۹۶  مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص توسعه شهرك صنعتي ماموت

  هاي نوين آوري اعالم مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون فن
  ١٢   استان البرزشهرسازي و معماريشوراي   ۱۸/۱۰/۱۳۹۶  در تهيه  نقشه شهرهاي كشور

  ١٢  ن زنجان استاشهرسازي و معماريشوراي   ۲۰/۱/۱۳۹۷  طرح جامع ـ تفصيلي شهر چورزقخصوص در صوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايرانم
  

 ۱۳۹۷اه ـ مارديبهشت مسـوه ــشنبدو
 

  ۲۱۲۹۵ ارهـشمم ارـاد و چهـال هفتـس
  

)۱۰۳۸( 
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  ٢٨/١/١٣٩٧                                                                هـ٥٥٢٢٩ت/٦٦١١رهشما
  نامه در خصوص خدمات قابل برونسپاري به دفاتر پيشخوان دولت تصويب

  و بخش عمومي غيردولتي
  کشور ي و استخدامي سازمان ادارـ اطالعات يوزارت ارتباطات و فناور

 سازمان برنامه و بودجه کشور

 و ي اداريها شنهاد مشترک سازماني به پ٢٢/١/١٣٩٧ وزيران در جلسه هيأت
 اطالعات و به استناد ي کشور و برنامه و بودجه کشور و وزارت ارتباطات و فناورياستخدام

 :ران تصويب کردي اياسالم ي جمهوريقانون اساس  و هشتميکصد و سياصل 
 ن و مقررات مربوطي کشور موظف است با توجه به قواني و استخدامي سازمان ادارـ۱
   ي خدمات قابل برونسپاريط و برنامه زمانبندي شش ماهه، فهرست، شراي زمانيهادر دوره

 يياجرا يها دستگاهي را با همکاريردولتي غيشخوان دولت و بخش عموميبه دفاتر پ
 م مقررات و ارتباطاتيربط و سازمان تنظي ذيياجرا يها و به دستگاهءدهنده، احصاتخدما

ر يق سايها از طره خدمت دستگاهيد مانع اراي نباين برونسپاريا. دي ابالغ نماييويراد
 .  گردديکي الکتروني دسترسيها کانال

ن و ابالغ آن  خدمات خاص هر استاي برونسپارين برنامه زمانبنديي و تعء احصاـتبصره 
 .رديگ ي استان صورت ميزيرت و برنامهيريتوسط سازمان مد) ۱(ط مندرج در بند يبراساس شرا

ت يفي سطح کي و ارتقاي دولت، سهولت دسترسيهاي به منظور کاهش تصدـ۲
 عيق تجمي از طريياجرا يهاه خدمات به شهروندان و کاهش مراجعات مردم به دستگاهيارا

 با هدف کاهش يردولتي غيشخوان دولت و بخش عموميدر دفاتر پي خدمات قابل واگذار
رضرور در سطح شهرها و روستاها، ي غي از ترددهايريشده خدمات و جلوگنه تماميهز
نامه  بين تصويخ ابالغ ايسال از تار) ۲(د ظرف يدهنده با خدماتيياجرا يهاه دستگاهيکل

ق ي کشور را از طري و استخداميازمان ادارسي ن شده از سويي تعي خدمات قابل واگذاريتمام
 .نديه نماياراي ردولتي غيشخوان دولت و بخش عموميدفاتر پ

  موظف است نسبت به صدور مجوزييويم مقررات و ارتباطات رادي سازمان تنظـ۳ماده
 يبرونسپار  وير دولتي غيشخوان دولت و بخش عموميس، نظارت بر دفاتر پي، تأسياندازراه

 يهااستي سياجرات قانون ي کشور با رعاي و استخدامي از سازمان اداريغخدمات ابال
 .دي اقدام نماـ۱۳۸۷ مصوب ـ يقانون اساس) ۴۴( اصل چهل و چهارم يکل

 ندگاني متشکل از نمايها در کارگروهد تقاضا در استانيي و تأيافت، بررسي درـ۱تبصره
 و ي اطالعات و استانداريفناور کشور، وزارت ارتباطات و ي و استخداميسازمان ادار

 .  استييويم مقررات و ارتباطات رادي با سازمان تنظييصدور مجوز نها
  موظف است مطابقييويم مقررات و ارتباطات راديون تنظيسيکمـ ۲تبصره

 ي و فرهنگي، اجتماعيقانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصاد) ۶۷(ماده ) پ (بند
ک به دفاتر يه خدمات دولت الکترونيب تعرفه اراي به تصوران، نسبتي اي اسالميجمهور

 . دي اقدام نمايردولتي غيشخوان دولت و بخش عموميپ
خ يماه از تار) ۵( موظف است ظرف ييويم مقررات و ارتباطات راديسازمان تنظ ـ۴

د يت درخواست، تمديرير نمودن سامانه مديل و فراگينامه نسبت به تکم بين تصويابالغ ا
شخوان دولت و بخش ي اطالعات دارندگان پروانه و دفاتر پيروزرسان پروانه، ثبت و بهو لغو
ت و نظارت بر عملکرد دفاتر، يريه خدمات، مديت تعرفه ارايري، مديردولتي غيعموم

 شنهادات،يات و انتقادات و پي به شکايدگين رسي خدمات به دفاتر و همچنيت واگذاريريمد
 . دياقدام نما

 ي موظف است امکان دسترسييويم مقررات و ارتباطات راديزمان تنظ سا ـتبصره
 يها کشور و دستگاهي و استخدامياز سازمان اداريها و اطالعات مورد نبه گزارش

  .دهنده را در سامانه مذکور فراهم کند خدمات
   ي دسترسي براي خدمات دهنده موظفند امکانات ضروريياجرا يهادستگاه  ـ۵
 که يان را در مواردي به اطالعات مشتريردولتي غي دولت و بخش عمومشخوانيدفاتر پ

ار آنها يادشده است، در اختيعرضه خدمات توسط دفاتر مذکور مستلزم داشتن اطالعات 
 يها است که دستگاهييها و سطح آن براساس دستورالعملي دسترسيچگونگ. قرار دهند

 ييويم مقررات و ارتباطات راديسازمان تنظ به اجراه و به منظور ي خدمات دهنده تهيياجرا
 .کننديابالغ م

 ي دسترسي براي تبادل اطالعات، امکانات ضروري مرکز ملي در صورت آمادگـتبصره 
ن يق ايان، صرفاً از طري به اطالعات مشتريردولتي غيشخوان دولت و بخش عموميدفاتر پ

  . رديپذيمرکز صورت م

 يا افت وجوه خود را به گونهيند درينده موظفند فرآده خدماتيياجرا يها دستگاه ـ۶
  پرداخت نصب شده در دفاتر مذکوريهاق درگاهي و از طريکياصالح کنند که کامالً الکترون

  . انجام شود
 ي پست جمهوريقانون اساسنامه شرکت مل) ۲۶(ماده ) ۲( تبصره ياجرا در ـ۷

 برداري از دفاتر پيشخوان خدماتهرهنامه ايجاد و ب، آيينـ ۱۳۹۵  مصوب ـراني اياسالم
 ۱۸/۳/۱۳۸۹ مورخ ۶۱۱۱۶/۴۲۴۰۱نامه شماره ميدولت و بخش عمومي غيردولتي موضوع تصم

  .شود يلغو م
  جمهور ـ اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس

  
  ٢٣/١/١٣٩٧                                                  هـ             ٥٤٩٠٨ت/٤٤٣٢رهشما
  سازمان برنامه و بودجه کشور ـيي و دارايرت امور اقتصادوزا

 ١٨/٩/١٣٩٦ مورخ ١٩٣٩٤٠/٥٧ به پيشنهاد شماره ١٩/١/١٣٩٧ وزيران در جلسه  هيأت
قانون برنامه پنجساله ششم ) ١٠(ماده ) ت(وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد بند 

نامه   آيينـ١٣٩٥ مصوب ـايران توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي 
 :يي بند يادشده را به شرح زير تصويب كرداجرا

 
  قانون برنامه پنجساله ششم) ١٠(ماده ) ت( بند يياجرانامه نييآ

 راني اي اسالمي جمهوري و فرهنگي، اجتماعيتوسعه اقتصاد
ه بيني قوانين بودج وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است در سقف پيش ـ١ماده

 قانون اساسي) ٤٤(و چهارم  هاي كلي اصل چهل  ي سياستاجراسنواتي با رعايت قانون 
ها، به عنوان پشتوانه انتشار اوراق بهادار  از سهام دولت در شركت  ،ـ١٣٨٧ مصوب ـ

 .استفاده كند) صكوك(اسالمي 
 ياجراعدم مغايرت انجام اقدامات الزم براي انتشار اوراق با قانون  ـ١تبصره

ران تعيين ي وزهيأتب يقانون اساسي با تصو) ٤٤(و چهارم  اصل چهل  كلي هاي ستسيا
  .شود مي

 هاي در اوراق اجاره و اوراق اختيار فروش تبعي صرفاً سهام شركت ـ٢تبصره
  . پذيرفته شده در بورس و فرابورس ايران مبناي انتشار خواهد بود

 با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي )١( انواع اوراق بهادار اسالمي موضوع ماده ـ٢ماده
و دارايي در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط به انتشار اوراق در بازارهاي سرمايه يا پول 

  .شود تعيين مي
 زمانبندي انتشار اوراق موضوع اين ماده توسط وزارت امور اقتصادي ـ١تبصره

ران تعيين يسالمي ا سازمان برنامه و بودجه كشور و بانك مركزي جمهوري ا دارايي،و
  .شود مي

   استفاده از كليه ابزارها و نهادهاي مالي موضوع قانون بازار اوراق بهادار ـ٢تبصره
  و قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظورـ١٣٨٤ مصوب ـجمهوري اسالمي ايران 

 نظير ـ١٣٨٨ مصوب ـو چهارم قانون اساسي  هاي كلي اصل چهل  ي سياستاجرال يتسه
  .نامه مجاز است اوراق اختيار فروش تبعي در انتشار اوراق موضوع اين تصويب

سازمان بورس و اوراق بهادار و بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران حسب  ـ٣ماده
ربط، ضوابط و  مورد با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي يا رأساً با رعايت قوانين ذي

كه  نحوي بر اساس الزامات و مقتضيات بخش دولتي به هاي مربوط را  دستورالعمل
نامه شود،  هاي انتشار اوراق موضوع اين تصويب  به تسهيل، تسريع و كاهش هزينهمنجر

 .اصالح کنند
 و  هاي مربوط به انتشار اوراق توسط سازمان برنامه  اصل، سود و هزينهـ٤ماده

در لوايح بودجه سنواتي كل كشور  و تخصيص اعتبار تأمينبه عنوان متعهد  بودجه كشور
داري كل كشور از محل  بيني و پس از تخصيص سازمان برنامه و بودجه كشور، خزانه پيش

  .نمايد اعتبارات مصوب مربوط با اولويت نسبت به تسويه آنها اقدام مي
  جمهور ـ اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس

  
  ٢٧/١/١٣٩٧                                                  هـ             ٥٥٢٤٨ت/٥٦٧٨رهشما

  ي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعـ يي و دارايوزارت امور اقتصاد
 سازمان برنامه و بودجه کشور 

 ٢٨/١٢/١٣٩٦ مورخ ١٨١٠٤٣٨شنهاد شماره ي به پ٢٢/١/١٣٩٧ وزيران در جلسه هيأت
 ي و هشتم قانون اساسي و سکصديسازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل 

 ماده واحده قانون بودجه) ٥(تبصره ) ز( بند يياجرانامه  نييران، آي اي اسالميجمهور
 :ر تصويب کردي کل کشور را به شرح ز١٣٩٧سال 
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  ماده واحده قانون بودجه) ٥(بصره ت) ز( بند يياجرانامه  نييآ
  کل کشور ١٣٩٧سال 

  :روند ي مشروح مربوط به کار مير در معانينامه اصطالحات ز نيين آيدر ا ـ١ماده
  . سازمان برنامه و بودجه کشور: سازمانـالف 
  . کل کشوريدار  خزانه: خزانهـب 
  . کل کشور١٣٩٧ قانون بودجه سال : قانونـپ 
قانون ) ١( موضوع ماده ي و استاني مليها  دستگاه:يياجرا يها  دستگاهـت 

 راني اي اسالمي جمهوري و فرهنگياجتماع، يبرنامه پنجساله ششم توسعه اقتصاد
وست شماره يقانون و پ) ١٠(و ) ٩(، )٨(، )٧( که بر اساس جداول شماره ـ١٣٩٥ مصوب ـ
  . هستندي و ماليا هي سرمايها يي تملک دارايها ا طرحيت يدار انجام فعال قانون عهده) ١(

 که دولت) نوع دوم(  قانون) ٥(تبصره ) ز(اسناد موضوع بند : ي اسناد خزانه اسالمـ ث
 با يها صيکند تا بر اساس تخص ي خزانه منتشر ميها ان پرداختيبه منظور استمرار جر

رد يپذ ي سازمان که مطابق قانون انجام مي ابالغي استانيها يي تملک دارايها ت طرحياولو
 حاسباتقانون م) ٢٨(و ) ٢٣(، )١٩(رد تا مطابق مواد ي قرار گيياجرا يها ار دستگاهيدر اخت

 ش پرداختيا پي ينه قطعيا هزي صرف تعهدات يمت اسمي به قـ١٣٦٦ مصوب ـ کشور يعموم
 .باشند يات مين اسناد معاف از ماليا.  شوديياجرادر دستگاه 

 . خواهد بود١٣٩٧ سال ي شش ماهه ابتدايزمان انتشار اوراق در ط ـتبصره 
دولت پرداخت آن را  که در متن اسناد نوشته شده و يمتيق: يمت اسميق ـج 

  .ن کرده استيد تضمي سررسدر
ات يه که بر حسب مقتضي در بازار ثانويمت اسناد خزانه اسالمي ق:مت روزي قـ چ

  .گردد ين مييعرضه و تقاضا تع
 و د سازمان بورس و اوراق بهادار از جمله فرابورسيي مورد تأيبازارها: هي بازار ثانوـ ح

  .بورس اوراق بهادار تهران
 قابل نقل و انتقال ي که متضمن حقوق ماليا مستندي هر نوع ورقه :يابزار مال ـخ 

قانون بازار اوراق بهادار ) ١(ماده ) ٢٤(ا منفعت آن باشد موضوع بند ين و ي مالک عيبرا
  ..ـ١٣٨٤ مصوب ـ راني اي اسالميجمهور
 صي به تشخ کهييها بانک/ ا بانکيه و ي رکن مربوط در بازار سرما:ي عامل واگذارـ د

 و ين و از طرف ناشر نسبت به عرضه اسناد خزانه اسالميي تعيي و دارايوزارت امور اقتصاد
  .کند ير امور اقدام ميد و انجام ساي اسناد پس از سررسيمت اسميپرداخت اصل ق

 از دولت اجازه انتشار اسناد يندگي که به نمايي و دارايوزارت امور اقتصاد:  ناشرـ ذ
 . را دارديخزانه اسالم
 انيک سال به منظور استمرار جريد کمتر از ي با سررسي انتشار اسناد خزانه اسالمـ٢ماده

 الي ر)١٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠( ارديليکصد هزار مي تا سقف يمت اسمي خزانه به قيها پرداخت
 و ي محسوب شده و توسط وزارت امور اقتصادياسناد مزبور به عنوان ابزار مال. مجاز است

  .شود ي منتشر مييادار
 يها از اسناد خزانه اسالم ک از استاني و هر يياجرا يها  سهم دستگاهـ٣ماده

 .شود ي سازمان انجام مي صادره از محل اعتبارات مصوب ابالغيها صيمطابق تخص
 /خ انتشار ي، تاري از قطعات اسناد خزانه اسالمي و تعداد هر سريمت اسمي قـ٤ماده

 .شود ين ميي تعيي و داراي توسط وزارت امور اقتصاديد و روش واگذاريسررس
 يياجرا يها ه تعهدات دستگاهي تسوي براي اسناد خزانه اسالمي واگذارـتبصره 

  . مجاز استي اجتماعتأمينر کسور متعلق به سازمان يها نظ  از کسور پرداختيناش
ار ـتشررات مربوط نسبت به انـن و مقيت قواني  ناشر مجاز است با رعاـ ٥ماده

  مجازيها  و سامانهيق عامل واگذاري از طريکيبه صورت الکترون يخزانه اسالماسناد 
  .دياقدام نما

 ي با نام در موقع واگذاريکنندگان اسناد خزانه اسالمافتي نام و مشخصات درـ ٦ماده
  .شودي آن درج مي واگذاري در گواهيتوسط عامل واگذار

ا  واگذار شده ريت اسناد خزانه اسالم مکلف است فهرسي عامل واگذارـ٧ماده
 ان هر ماهي و رقم واگذار شده تا پايياجرا يها دستگاه/، استانيک نماد معامالتيبه تفک

  .دي اعالم نمايي و دارايبه وزارت امور اقتصاد
  در وجه دارندهيق عامل واگذاريد از طري پس از سررسي اسناد خزانه اسالمـ٨ماده

 .اخت استا مالک اسناد قابل پردي
 يار عامل واگذاريد در اختي واگذار شده در سررسي اسناد خزانه اسالميمت اسميق ـ٩ماده

 مشمول مرور زمان نخواهد بود و ي اسناد خزانه اسالميمت اسميپرداخت ق. رديگ يقرار م
مت ي مراجعه و صرفاً قيد به عامل واگذاريتواند هر زمان پس از سررس يا مالک آن ميدارنده 

  .ديافت نماي اسناد را درياسم
ه به طلبکاران، يص اولي پس از تخصيه اسناد خزانه اسالميداد و ستد ثانو ـ١٠ماده

 اعالم شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار يبند ه طبق زمانيق بازار ثانوياز طر
 و نيدات الزم را برابر قوانيسازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است تمه. ر استيپذ امکان

 نامه نيين آي موضوع ايرش و انجام معامله اسناد خزانه اسالميمقررات مربوط درخصوص پذ
  .ه به عمل آورديدر بازار ثانو

  .رديز مورد استفاده قرار گيقه نيتواند به عنوان وث ي مي اسناد خزانه اسالمـ تبصره
 محل  وجه ازتأميند در صورت يخزانه مجاز است هر زمان قبل از سررس ـ١١ماده
 .ديد نمايمت روز بازخريه به قي را در بازار ثانوي وصول شده، اسناد خزانه اسالميمنابع عموم
  .باشد يع مجدد نميدشده قابل توزياسناد بازخر
  مربوط از جمله کسور متعلقي موظف است کسور قانونيياجرا دستگاه ـ١٢ماده
 شود يه مي تسويزانه اسالم اسناد خيق واگذاري را که از طري اجتماعتأمينبه سازمان 

  .دي اقدام نمايص اعتبارات مربوطه از جمله اسناد خزانه اسالمياز محل تخص
 ص اعتباراتيد در تخصيص اعتبار باي و تخصتأمين سازمان به عنوان متعهد ـ١٣ماده

 ي اسناد خزانه اسالمي و پرداخت مبلغ ارزش اسمتأميند که امکان ي عمل نمايبه نحو
  . خزانه فراهم شودياد بريدر سررس

ها موظفند در سه ماهه اول سال نسبت   برنامه و بودجه استانيها سازمان ـ١تبصره
 کيمانکار به تفکيدار استان اقدام و تعهد و تفاهم با پ تي اولويها ص اسناد به طرحيتخصبه 

  .سهم هر استان و شهرستان انجام دهند
 اسناد خزانه يمت اسميبازپرداخت ق يخزانه موظف است اعتبارات الزم برا ـ٢تبصره

 مربوط در همان ي ابالغيها صيت را از محل تخصينه حق عامليد و هزي در سررسياسالم
  . استيادشده به قوت خود باقيه اسناد ين حکم تا زمان تسويا. دي و پرداخت نماتأمينسال 

  .ها قرار دهد خت پردايد را مقدم بر تماميه اسناد در سررسيخزانه موظف است تسوـ ١٤ماده
  جمهور ـ اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس

  
  ٢٧/١/١٣٩٧                                                                     ٥٣١٤/٥٥١٨٠رهشما

  هـ٥٥١٨٠ت/١٦٨٩٦٤نامه شماره  جدول پيوست تصويب) ٩٢٦(رديف اصالح 
  ٢٧/١٢/١٣٩٦مورخ 

   يکشاورز وزارت جهادـ  يي و دارايارت امور اقتصاد وزـوزارت صنعت، معدن و تجارت 
 هـ٥٥١٨٠ت/١٦٨٩٦٤نامه شماره  بيوست تصويجدول پ) ٩٢٦(ف ينکه در ردينظر به ا

   اصالح ير شده است، مراتب برايتحر) ٢٥(به صورت عدد ) ٤٥( عدد ٢٧/١٢/١٣٩٦مورخ 
 .شود ياعالم م

  دبير هيأت دولت ـ محسن حاجي ميرزايي
  

  ٢٨/١/١٣٩٧                                                                     ٦٥٩٥/٥٥٣٠٠رهشما
  ٢٢/١/١٣٩٧هـ مورخ ٥٥٣٠٠ت/٤٣٥٣نامه شماره تصويب) ١٤(اصالح بند 
 ي وزارت راه و شهرسازـ وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ يي و دارايوزارت امور اقتصاد
  ي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمـ يدگستر وزارت داـ وزارت کشورـ وزارت اطالعات

 سازمان برنامه و بودجه کشور ـ يکشاورز وزارت جهاد

  راني اي اسالمي جمهوريبانک مرکز ـ ي و گردشگريع دستي، صنايراث فرهنگيسازمان م
  مبارزه با قاچاق کاال و ارزيستاد مرکزران ـ ي اي اسالمي جمهوريمايسازمان صدا و س

  يژه اقتصادي و وي صنعتـ ي مناطق آزاد تجاريال عيرخانه شوراي دب
   ٢٢/١/١٣٩٧هـ مورخ ٥٥٣٠٠ت/٤٣٥٣نامه شماره بيتصو) ١٤(نکه در بند ينظر به ا

قبل » جمهور سيئ و نظارت معاون اول ري و معاونت هماهنگيکشاورز جهاد«عبارت 
صالح  اير نشده است، مراتب برايتحر» و سازمان برنامه و بودجه کشور«عبارت  از

 .شود ياعالم م
  دبير هيأت دولت ـ محسن حاجي ميرزايي

  
  ٢٨/١/١٣٩٧                                                    هـ            ٥٥٢٣٨ت/٦١٠٤رهشما

 يي نحوه استفاده از زميناجرانامه اصالحي آيين) ٨(الحاقي به ماده ) ٦(اصالح تبصره 
   صنعتي جمهوري اسالمي ايرانـاري و منابع ملي در مناطق آزاد تج

 وزارت امور اقتصادي و دارايي

  صنعتي و ويژه اقتصاديـدبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري 

 مورخ ١٦٨٤٣٥/٣٥٣٧٦شنهاد شماره ي به پ١٥/١/١٣٩٧ وزيران در جلسه هيأت
ون  و هشتم قانيکصد و سيجمهور و به استناد اصل  سيي ري معاونت حقوق٢٧/١٢/١٣٩٦

 :ران تصويب کردي اي اسالمي جمهورياساس
ن و ي نحوه استفاده از زميياجرانامه نيي آياصالح) ٨( به ماده يالحاق) ٦(تبصره 

نامه بيران موضوع تصوي اي اسالمي جمهوري صنعتـ ي در مناطق آزاد تجاريمنابع مل
  :شودير اصالح مي به شرح ز٢٦/١٠/١٣٩٦هـ مورخ ٥٤٩٨٩ت/١٣٥٠٣٨شماره 
  تا زمان تصويب طرح جامع هر منطقه، سازمان مجاز به صدور مجوز استفادهـ٦صرهتب

  .باشدي مي فعليهاين براساس کاربرياز زم
  جمهور ـ اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس
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 ٢٦/١/١٣٩٧                                                                  ١٤/٤٤٦/١/٣٣١٣شماره
  محترم روزنامه رسمي كشورمديرمسئول 

هاي دفاع مقدس مصوب مقام   اساسنامه بنياد حفظ آثار و نشر ارزش٣برابر ماده 
و اختيارات ) العالي مدظله(اي  معظم رهبري و فرماندهي معظم كل قوا حضرت امام خامنه

و   فصل٧ برگ در ٣٢مشتمل بر » سند ملي راهيان نور كشور«له، يك نسخه  تفويضي معظم
  به تصويب هيأت امناي بنياد مذكور رسيده است،٢٦/١١/١٣٩٦ بند كه در تاريخ ٣٨٧ده و  ما٩

  .گردد براي درج در روزنامه رسمي كشور ارسال مي
  محمد باقريـ رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح سرلشكر پاسدار 

  
  سند ملي راهيان نور كشور

  : مقدمه
 گذاري، ترويج ن نيازمند سرمايهحرکت فرهنگي انقالب اسالمي و حفظ مسير بالندگي آ

  .گذار و فرهنگ ساز تاريخ آن استتأثيرهاي  مؤلفهو تبليغ درست 
هاي فرهنگي کشور  ترين عرصه  يکي از پرمخاطبراهيان نورجريان عظيم فرهنگي 

گذاري مثبت در فرهنگ عمومي جمهوري اسالمي ايران است و از کارآمدترين و تأثيربا 
 قوي  له با جنگ نرم دشمن و استفاده از ثروت غني و سرچشمههاي مقاب مؤثرترين راه

جاذبه شهدا و موضوعات فرهنگي مرتبط با دفاع مقدس، بستري .دوران دفاع مقدس است
پاک و مقدس را براي جوانان و نوجوانان اين مرز و بوم و ساير نقاط جهان فراهم آورده تا 

ه خدا و ايستادگي و مقاومت در برابر در گذر تاريخي آن، با مفاهيم ارزشي جهاد در را
  .گران جهاني آشنا سازد سلطه

هايي  گيري از اين فرصت، برخورداري از يک سند ملي باالدستي و برنامه الزمه بهره
 عمومياي هاي لشکري وکشوري و نهاده ها و دستگاه باشد که مورد وثوق کليه سازمان جامع مي

اد از اسن گيري اين سند تالش دارد با بهره .ر گيردنور کشور قراو مردمي در حوزه راهيان 
 از جريان عظيم گيري حداکثري را امکان بهره... ها، تعيين اهداف و انداز دستي و ترسيم چشمباال

ـ اسالمي ايران عزيز را فراهم نمايد   .فرهنگي راهيان نور براي تداوم و ارتقاء فرهنگ انقالبي 
  کليات: فصل اول

  ناد باالدستيقوانين اس ـ١ماده
اين اسناد پشتوانه قانوني و لزوم پرداختن به موضوع راهيان نور به عنوان يک وظيفه 

 داشته و مسيرهاي قانوني تقويت اين حرکت مبارک را براي تأکيدقانوني براي متوليان امر 
  .سازد متوليان فراهم مي

  ): ره(ـ تدابير حضرت امام خميني ١
هايي از مناطق   درباره حفظ بخش١١/٠٧/١٣٦٧يخ در تار) ره(حضرت امام خميني 

 تركيب يك يا ريحفظ و نگهدا«: ديد مردم فرمودندجنگي دوران دفاع مقدس براي باز
  تجاوز دشمنان عليه انقالب و كشورماننيب شده در جنگ به منظور ترسيم علچند شهر خرا

ها  به اسناد و نوشتهو نشان دادن قدرت دفاع و مقاومت قهرمانانه ملت كه آيندگان فقط 
 مجاور بايد ايل صاحبان امالك و با ايجاد شهرهالبته اين كار با رضايت كام. بسنده نكنند

  )١٥٩: ، ص٢١ صحيفه امام، ج(» .انجام شود
  ): العالي مدظله(اي  ـ تدابير حضرت امام خامنه٢

  ضرورت درباره اهميت و١٦/١٢/١٣٩٥در تاريخ ) العالي مدظله(اي  حضرت امام خامنه
  : نور فرمودندراهيان 
 از اين ثروت  نور يک فنّاوري است؛ اين يک فنّاوري است براي استفاده راهيان ■
. ؛ اين معدن طالي عظيمي که در اختيار ما است]هشت سال دفاع مقدس[عظيم 

نور کار بسيار بايد خيلي قدر دانست؛ اين راهيان اين را .چنين حرکت عظيمي است يک
ي است؛ سعي کنيد اين کار را درست انجام بدهيدبزرگ و مهم.  

هاي دوران  ها و درس نور عاملي براي جلوگيري از فراموش شدن ارزشراهيان  ■
  .دفاع مقدس است

نور در واقع فناوري  راهيان .استفاده از هر ثروت و گنجي نيازمند فناوري است  ■
  .تاستفاده از ثروت عظيم و معدن طالي دوران دفاع مقدس اس

ريزي کنيد که بازديدکنندگان از مناطق عملياتي دفاع مقدس،  اي برنامه به گونه  ■
  .هاي آن پيدا کنند ي مهم و ارزش بعد از بازگشت، پيوندي ناگسستني با اين حادثه

نور با گزارشگري براي گردشگران معمولي بسيار متفاوت گزارشگري براي راهيان   ■
  ا بايد مملو از تبيين و بيان حقايق، معرفت و نقاط برجسته، محتوراهيان نوراست زيرا در 

گويي در مورد دفاع مقدس  البته اين موضوع به معناي اغراق. دوران دفاع مقدس باشد
ها و نقاط قوت فراوان دوران  ها در کنار موفقيت ها و برخي ناکامي نيست بلکه بايد دشواري

  .دفاع مقدس بيان شود
ي خوزستان، ايالم، کرمانشاه، کردستان و آذربايجان غربي ها هر يک از استان  ■

ارزش و جايگاه خود را دارند که بايد براي بازديدکنندگان بيان شود ضمن آنکه مردم اين 

ها  هاي مردم اين استان ها نيز بايد مورد توجه و پشتيباني قرار گيرند زيرا اگر حمايت استان
  .رفت نبود، کار جنگ پيش نمي

اساسنامه بنياد حفظ آثار و ) ٩(ماده ) ک(و بند ) ٣(ماده ) د(و ) ب(ي ـ بندها٣
 رهبر معظم انقالب اسالمي و فرمانده ٢٢/١٢/١٣٨٣هاي دفاع مقدس مصوب   ارزشنشر
  .قوا کل

ساله  هاي کالن ابالغي مقام معظم رهبري در تدوين برنامه پنج سياست) ٦٨(ـ بند ٤
  .ششم توسعه کشور

 برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي کشور مصوب قانون) ٨٦(ـ ماده ٥
  . مجلس شوراي اسالمي١٤/١٢/١٣٩٥

  ـ تعاريف و اختصارات٢ماده
   .ستادکل نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران: ستادکل

  .هاي دفاع مقدس بنياد حفظ آثار و نشر ارزش: بنياد
  .ارتش جمهوري اسالمي ايران: آجا

  . انقالب اسالميسپاه پاسداران: سپاه
  .نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران: ناجا

کشاورزي تغيير نام  سازندگي که به موجب قانون به وزارت جهاد وزارت جهاد: جهاد
  .يافته است

ي بنياد حفظ آثار     کشور که زير مجموعهراهيان نورستاد مرکزي : ستاد مرکزي
 نيز رئيس ستاد مرکزي راهيان نور هاي دفاع مقدس بوده و رئيس بنياد و نشر ارزش

  .باشد کشور مي
 جمهور، االختيار رئيس ي تام متشکل از نماينده: نور کشورشوراي سياستگذاري راهيان 

مسلح و ربط کشوري و نيروهاي  هاي ذي ي سازمانرؤسااالختيار وزرا و  نمايندگان تام
با مسئوليت رئيس بنياد به عنوان باشد که  گانه راهيان نور مي هاي يازده فرماندهان قرارگاه

  .نمايد  کشور را تصويب و ابالغ ميراهيان نوريي اجراهاي  رئيس ستاد مرکزي سياست
 االختيار متشکل از نمايندگان تام:  کشورراهيان نورشوراي هماهنگي و پشتيباني از 

شد که با مسئوليت با يي و نيروهاي مسلح مياجراهاي  ها، نهادها و دستگاه ها، سازمان وزارتخانه
  .نمايد  را تصويب و ابالغ ميراهيان نورهاي الزم و پشتيباني از  دبير ستاد مرکزي هماهنگي

جرياني خود جوش، مردمي و بين نسلي با هدف ترويج فرهنگ دفاع : راهيان نور
هاي جهاد، ايثار، مقاومت و شهادت با حضور و بازديد از مناطق عملياتي و  مقدس و ارزش

  هاي دفاع مقدس نيادما
 هاي دوران دفاع مقدس براي زائران بيان مستند، مستدل و مناسب حماسه: روايتگري

  .راهيان نور
شود که نسبت  به فرد يا افرادي آموزش ديده براي روايتگري گفته مي: راويان/راوي

و پردازد  ها و بيان سيره شهدا و رزمندگان دوران دفاع مقدس مي به روايت تاريخ، حماسه
  .باشد پاسخگوي سواالت و شبهات زائرين در موضوعات دفاع مقدس مي

هاي تبليغ و با مجوز شبکه   فردي روحاني است که پس از طي دوره: مبلغين/مبلغ
 کشور به نشر و تبليغ معارف ديني، جهادي و ارائه خدمات فرهنگي و راهيان نورمبلغين 

هاي دفاع   ها و يادمان ها، اردوگاه کاروانپاسخگويي به سواالت شرعي و شبهات زائرين در 
  .نمايد مقدس فعاليت مي

گردد که به صورت داوطلبانه نسبت  به فرد يا افرادي اطالق مي: خادمين/خادم
داري و   و انجام امور مربوط به يادمانراهيان نور راهنمايي و خدمات به زائران به ارائه

  .شوند  معرفي و به کار گرفته ميراهيان نورمين پردازند و از طريق شبکه خاد زائرگرداني مي
 شود که براي آشنايي با تاريخ حماسي و فرهنگي به فرد يا افرادي گفته مي: زائرين/زائر

 سال دفاع مقدس، سيره و سبک زندگي شهداء و رزمندگان ٨رزمندگان ايران اسالمي در 
  ساير اماکن راهيان نور به صورتها و هاي مرزي و يادمان بازديد از مناطق عملياتي استانو 

  .کنند کارواني يا انفرادي سفر مي
 شود که يک رويداد مهم نظامي، حماسي يا عملياتي توسط به مکاني گفته مي: يادمان

 دفاع مقدسرزمندگان ايران اسالمي در آنجا به وقوع پيوسته و يا يک يا چند شخصيت برجسته 
  .رود  به شمار ميراهيان نور و زائرين ها صد کاروانشهادت رسيده باشند و مق در آن محل به

 منظور زنده نگهداشتن سازه يا نماد مفهومي مرتبط با دفاع مقدس است که به: بناي يادبود
 ها و ايثارگري رزمندگان ايران اسالمي در دوران هشت سال دفاع مقدس، بنا گرديده حماسهياد 

  .گيرد  قرار ميراهيان نورو مورد بازديد زائرين 
  ها و اصول مباني، ارزش: فصل دوم

 هاي اسالمي، انقالبي، تفکر بسيجي و فرهنگ برآمده از دفاع مقدس ـ حاکميت ارزش١
  ها و اقدامات مرتبط با راهيان نور در تمامي برنامه

هاي  ـ فرهنگ محوري؛ توجه به فرهنگ اسالمي، ملي و دفاعي مبتني بر آموزه٢
  .شود ها در نزد خداوند و جامعه مي يگاه معنوي انسانقرآني که منجر به ارتقاء جا
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ـ واليتمداري؛ واليتمداري تجلي واليت و حاکميت خدا و استمرار واليت رسول ٣
ولي خدا و ائمه معصومين در تمام لحظات زندگي از طريق تقيد دائمي به اوامر و نواحي 

  يبلامر مسلمين مبتني بر ارادت ق
هاي ذکر شده از اصول و   از دروغ و انحراف؛ ارزشـ عقالنيت، صداقت و پرهيز٤
هاي راهيان  باشند و در برنامه هاي اصلي فرهنگي در نظام واليي ايران اسالمي مي ارزش

  .هاي اوليه مورد توجه دائمي است نور به عنوان ارزش
 انقالبي هاي آن، برآمده از بصيرت ـ بصيرت انقالبي؛ دفاع مقدس و فرهنگ و ارزش ٥

  .هاي جديد است گان اسالم بود و راهيان نور تالش براي استمرار اين بصيرت در نسلرزمند
 ـ ايثار؛ کلمه ايثار به معناي بذل و گذشت کردن از حق خود براي ديگران و به نفع ٦

در ايثار، خيرخواهي نهفته است، به همين دليل .ديگران، و ترجيح ديگران به خود است
ايثار، از خود گذشتگي و مقدم داشتن ديگران بر خود که  .ردگي مقابل خودخواهي قرار مي

حقيقت ايثار يعني برتري بخشيدن و .باشد هاي متعالي دين مبين اسالم مي  ازجمله ارزش
  .مقدم داشتن آن چيزي که فضيلت دارد

ها و مقاصد الهي از طريق فراهم  ـ جهاد؛ جهاد، تالشي است، جهت تحقق آرمان٧
. هاي خاص عوامل تحقق آنها و رفع موانع و انجام تکليف در موقعيتها و  آوردن زمينه

کند و تابع  ائمه معصومين و ولي فقيه زمان مشخص مي البته اصل تکليف را خدا، پيامبر،
  .احساس دروني يا منافع افراد نيست

شهادت؛ شهادت در لغت به معناي گواهي دادن و کشته شدن در راه خدا / ـ شهيد٨
در آيات قرآن کريم، کلمه شهيد . سي است که در راه خدا کشته شده استشهيد ک. است

  ).٦٩/نساء(باشد  مي» کشته شده در راه خدا«به معني 
ها، باورها، آداب و اعتقادات و  ـ فرهنگ شهادت؛ عبارت است از مجموعه آگاهي٩

 اهانهترين و واالترين درجه کمال، يعني مرگ آگ اعمالي که موجب وصل انسان به عالي
هرگونه آثار مادي و معنوي باقيمانده از شهدا، بخشي از اين فرهنگ . گردد در راه خدا مي

حيات معنوي شهيدان فرهنگ شهادت، مجموعه آثار، اصول و معارف برآمده از  .باشد مي
  .ن سيره عملي آنها استراه خدا و مبي

ها   ها، فعاليت ايمرديها، پ ها، حماسه ها، مجاهدت  مقدس؛ مجموعه مقاومت ـ دفاع١٠
هاي مسلح جمهوري اسالمي ايران  و اقداماتي است که توسط ملت ايران و رزمندگان و نيرو

 هاي  سال دفاع مقدس در برابر تهاجم رژيم بعثي صدام، استکبار جهاني، گروهک٨در 
 هاي شبراي دفاع از جمهوري اسالمي ايران، ارز...) کوموله و منافقين،(تکفيري و ضد انقالب 

  .اسالمي و مظلومان جهان و جهان اسالم به انجام رسيده است
هاي  هاي راهيان نور با پرهيز از تصدي گري ـ هدايت و راهبري؛ مديران برنامه١١

هاي فرهنگي در جهت تقويت  غير ضروري، نقش اصلي خود را بر هدايت و راهبري برنامه
  .نمايند هاي دفاع مقدس متمرکز مي فرهنگ و ارزش

هاي خالقانه و  ـ خالقيت و نوآوري؛ براي شکوفايي و بالندگي راهيان نور، برنامه١٢
  .هاي حاکم بر مديريت آن است نوآورانه يکي از ارزش

ها با انتخاب  ـ مهرورزي و کرامت انساني؛ محبت بهترين بستر براي انتقال ارزش١٣
ها، جاذبه  ت انسانهاي متناسب با موضوعات ارزشي و فرهنگي است و حفظ کرام قالب

  .کند راهيان نور را براي هميشه حفظ مي
  انداز و تصوير مطلوب چشم: فصل سوم

   انداز ـ چشم٣ماده
  :با اتکال و استعانت از درگاه خداوند متعال

گاه فرهنگ انقالبي و   فرهنگي کشور است که تجلي  مهمترين جريانراهيان نور«
سازي فرهنگ دفاع مقدس،  نجر به نهادينههاي تعالي بخش دفاع مقدس است که م ارزش

  جهاد، مقاومت، ايثار و شهادت، ارتقاء سرمايه اجتماعي،
  ».دشو هاي دفاع مقدس و صيانت از دستاوردهاي آن مي نشر ارزش

  ـ تصوير مطلوب٤ماده
  :  عبارت است از١٤٠٤انداز  نور کشور در افق چشمتصوير مطلوب از راهيان 

م انقالب اسالمي و اقتدار ملت ايران در مقابله با جنگ نرم و عمليات رواني ـ مقو١
  دشمنان جمهوري اسالمي ايران

  .هاي دفاع مقدس به نسل آينده ـ توانمند در انتقال فرهنگ و ارزش٢
  .ـ حاکميت فرهنگ اسالمي، انقالبي و معارف دفاع مقدس در تمام سطوح راهيان نور٣
افزاري در ابعاد مختلف فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي  افزاري و سخت رمـ برخوردار از توان ن٤

  هاي دفاع مقدس و سياسي در پاسخگويي به نيازهاي مخاطبان براي حفظ و نشر آثار و ارزش
  ها و کادرسازي در تراز انقالب اسالمي  ـ توانمند در تربيت انسان٥
ـ ٦    کشورران و مقوم فرهنگ دفاعي گذار مثبت در فرهنگ عمومي جمهوري اسالمي ايتأثير 
  سازي انقالب اسالمي و تمدن نوين اسالمي افزا در گفتمان ـ توانمند و هم٧

اخالقي  و کننده و ناظر در تربيت معنوي گر و هدايت کننده، حمايت سياستگذار، هماهنگ
   کشورسازي فرهنگي  در سطح ملي و فراملي و توانمند در جريانراهيان نورمخاطبان 

  افزا در کشور داراي نظامي جامع، هدفمند، کارآمد، هوشمند، مسئول و هم ـ ٨
پذير، کارآمد،  مند از نيروي انساني مؤمن، ايثارگر، انقالبي، متخصص، مسئوليت ـ بهره٩

 هاي مورد نياز و روزآمد، در اداره جريان عظيم با انگيزه، فعال و برخوردار از توانمندي
   راهيان نور
 ز قوانين و مقررات جامع و هماهنگ، روزآمد و شفاف، معطوف به جهاد،ـ برخوردار ا١٠

  هاي اسالمي، قانون اساسي و اسناد باالدستي ايثار و شهادت مبتني بر ارزش
  ستيزيآحاد جامعه و مقوم روحيه استکبارـ مؤثر در شناساندن دشمنان انقالب اسالمي به ١١
هاي دفاع مقدس، گردشگري  زشـ برخوردار از جايگاه مرجعيت براي نشر ار١٢

  راهيان نوربخش در بستر  تعالي
  ها اهداف و سياست: فصل چهارم

    ـ اهداف٥ماده
ها و دستاوردهاي  داشتن و جلوگيري از تحريف تاريخ، فرهنگ، ارزش ـ زنده نگه١

  .دفاع مقدس
هاي آينده در سطح  هاي دفاع مقدس و انتقال آن به نسل ـ انتقال فرهنگ و ارزش٢

  .المللي ي و بينمل
هاي دفاع مقدس و ارائه الگوهاي دست يافتني منطبق بر  ـ ترويج فرهنگ و ارزش٣

  .سيره شهدا و فرماندهان
  .مداري ستيزي و واليتشناسي، استکبار ت انقالبي، دشمن ـ تقويت بصير٤
  . ـ تحکيم پيوند ميان مردم و نيروهاي مسلح با اتکا به گنجينه عظيم دفاع مقدس٥
ميراث ارزشمند دفاع مقدس در مناطق شناسايي، حفظ و ماندگارسازي آثار و  ـ ٦

  هاي دفاع مقدس عملياتي و يادمان
گذار بر مخاطب تأثيرـ فراگير شدن حرکت راهيان نور و ايجاد يک جريان بزرگ فرهنگي ٧

   در سطح ملي و فرا ملي
ير ايرانيان به خصوص سازي ملي و فرا ملي براي آشنايي همه ايرانيان و غ  ـ ظرفيت٨

در قالب ... هاي دفاع مقدس همچون ايثار، شهادت و  ها، معارف و ارزش جوان با حماسهنسل 
  راهيان نور
  ها  ـ سياست٦ماده

افزايي در سطح کشور با جذب حداکثري با پرهيز از هرگونه عملکرد  ـ هماهنگي و هم١
  هاي راهيان نور گروهي و جناحي در برنامه

و ها و لوايح حقوقي   از طريق ارائه طرحراهيان نورها و اقدامات  نمودن برنامهـ نهادينه ٢
  اجراقانوني مورد نياز و پيگيري تا سير مراحل تصويب و 

 ريزي، هدايت، حمايت سازي ستاد مرکزي در کليه سطوح سياستگذاري، برنامه ـ مرجع٣
  راهيان نورو نظارت 
  . و جوانان ويژه بر نوجوانانتأکيدکارواني با مات گروهي وـ اولويت بخشي در راهيان نور به اقدا٤
 ها، از زائران، يادمان  اعم راهيان نور محور شدن کليه امور مربوط به  مند و برنامه  ـ نظام٥

  روايتگري، خادمين، مبلغين
هاي دفاع مقدس در زائران  ات فرهنگي و معنوي ارزشتأثير ـ تعميق و پايدارسازي ٦

  راهيان نور
  راهيان نورهاي نوين و فضاي مجازي در  گيري هوشمندانه و هدفمند از فناوري ـ بهره٧
ها، نهادها، نيروهاي مسلح  ها، سازمان سازي و مشارکت دادن همه وزارتخانه  ـ مسئول٨

  هاي راهيان نور و مردم با تعيين سهم و نقش آنها در تحقق اهداف، مديريت و پيشبرد برنامه
هاي مردم نهاد و  هاي علمي،  پژوهشي، پيشکسوتان، سازمان فيتـ فعال کردن ظر٩

  هاي راهيان نور بخش خصوصي در برنامه
 نيازمندي زائران و تأمينهاي ميزبان در راهيان نور براي  ـ فعال کردن استان١٠

   راهيان نورهاي  کاروان
از فضاي مجازي برداري  ـ گسترش و پايدارسازي ارتباط با مخاطبان راهيان نور با بهره١١

   و شبکه اجتماعي
  .راهيان نوراندرکاران   امنيت و سالمت هر چه بيشتر زائران و دستتأمينـ ١٢
زدايي از مناطق  گيري از مشارکت و خدمات داوطلبانه جهادي در محروميت ـ بهره١٣

  محروم ميزبان راهيان نور
   راهبردها: فصل پنجم

رساني در حوزه   اطالعات، ارتباطات و اطالعـ طراحي و استقرار نظام و سامانه جامع١
   راهيان نور

   راهيان نورـ تنوع بخشي و تقويت منابع و اعتبارات مورد نياز براي توسعه ٢
 در بين راهيان نورزائران ) استقبال مردمي(ـ بسترسازي براي پذيرش روز افزون ٣

  ساکنين مناطق عملياتي دفاع مقدس
 راهيان نورل و حضور بيشتر اقشار مختلف مردم در اردوهاي ـ ايجاد جذابيت براي استقبا٤

  هاي نوين و شبکه اجتماعي و ارايه خدمات و هدايتگري هدفمند گيري از فناوري با بهره
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  با ماهيت سياسي، اقتصادي،راهيان نورکننده   ـ جلوگيري از هرگونه جريان تضعيف٥
  ...اجتماعي و 

 هاي مردمي و غيردولتي و مشارکت ات، تشکلمؤسسـ  سازماندهي، تقويت و حمايت از ٦
  هاي راهيان نور ي برنامهاجراآنها در 
 هاي هاي دسترسي، محل جاده:  از جملهراهيان نورهاي   زيرساختتأمينـ توسعه و ٧
 به منظور...  زائرين، امکانات رفاهي و خدماتي متمرکز و بين راهي، حمل و نقل، بهداشت واسکان
  نورن راهيان اندرکارا وري هر چه بيشتر زائران و دست مت و بهره امنيت، سالتأمين

   راهيان نور ـ گسترش دوره زماني و محيطي ٨
هاي مطالعاتي  هاي دفاع مقدس مبتني بر طرح ـ گسترش کمي و کيفي يادمان٩

  ها جامع يادمان
قويت هاي دفاع مقدس همراه با ت ـ بازآفريني و تصويرسازي از تاريخ، معارف و ارزش١٠
  هاي زيبايي شناختي و معرفتي جذابيت

ها لشکري و کشوري در گسترش کمي و کيفي  ـ ايجاد مشارکت فراگير کليه دستگاه١١
  هاي مديريتي و پشتيباني هاي دفاع مقدس با تقويت زير ساخت راهيان نور و مديريت يادمان

هاي مناطق عملياتي  مانها به عنوان معين ياد ها و استان ها، سازمان ـ تعيين وزارتخانه١٢
  .و مرزي دفاع مقدس

   راهيان نورهاي فرهنگي، هنري و ادبي برنامه سازي و تقويت محتواي ديني، ـ غني١٣
ـ تنظيم و پيگيري براي تصويب قوانين مورد نياز جهت رفع موانع و تقويت ١٤

  .اقدامات مورد نياز
راويان، مبلغين، : يان نور از جملهـ تربيت و تعالي نيروي انساني مورد نياز برگزاري راه١٥

  خادمين، مديران کاروان
ـ اداره امور راهيان نور بر پايه نظام قرارگاهي براي هماهنگي، نظارت و هدايت کلي ١٦

   .راهيان نور
 راهيان نورهاي  ـ کاهش حداکثري صدمات و تلفات احتمالي ناشي از اعزام کاروان١٧

  .در سطح کشور
   و الزاماتنگاشت نهادي: فصل ششم

 هاي هاي دستگاه  به عنوان يک جريان فرهنگي ملي نيازمند مشارکت و فعاليتراهيان نور
 کشور، اين سند به سه حوزه شوراي سياستگذاري و ستاد مرکزي راهيان نور. باشد مختلف مي

 )نهاد سات مردمؤسدولتي، غيردولتي و م(هاي کشوري  هاي نيروهاي مسلح و دستگاه سازمان
  . بر اين اساس وظايف آنان تعيين گرديده استتقسيم و

  ـ الزامات و وظايف شوراي سياستگذاري و ستاد مرکزي راهيان نور کشور٧ماده
  :  کشورراهيان نورالزامات و وظايف اختصاصي شوراي سياستگذاري ● 
 و ارسال به هيأت امناء بنياد براي راهيان نورهاي کلي  ها و سياست ـ تدوين خط مشي١
  . و ابالغتصويب
  .راهيان نوريي در حوزه اجراهاي  ـ تصويب سياست٢
  .راهيان نورهاي مرتبط با  ها و دستورالعمل ها، برنامه ـ بررسي و تصويب طرح٣
  . کشورراهيان نورنامه داخلي شوراي سياستگذاري  ـ تصويب آئين٤
  .رراهيان نوهاي کلي  هاي عملياتي براي تحقق اهداف و سياست  ـ تصويب شاخص٥
 در راهيان نورهاي  ها و نهادهاي مرتبط با فعاليت  ـ نظارت بر عملکرد کلي سازمان٦

  .سطح کشور
 منابع مالي و تسهيالت مورد نياز تأمينهاي الزم براي  ـ فراهم ساختن زمينه٧

  . در کشورراهيان نور
 و ن مربوطه کشور در چارچوب قوانيراهيان نورهاي مورد نياز در حوزه  نامه  ـ تأييد آئين٨

  .ارسال به هيأت امناي بنياد براي تصويب
  :  کشورراهيان نوريي ستاد مرکزي اجرا الزامات ●
  : ، نظارت، ارزيابي و روزآمدسازي اين سند اقدامات زير انجام خواهد شداجرامنظور  به
هاي الزم و ابالغ  گيري ـ ستاد مرکزي با ايجاد سازوکارهاي مشخص ضمن انجام تصميم١

  . را برعهده داردراهيان نورات، وظيفه نظارت بر تحقق اهداف اين سند و ارزيابي پيشرفت کار مصوب
ها  نامه ماه پس از تصويب سند، آئين ـ ستاد مرکزي موظف است حداکثر ظرف شش٢

  . را بر مبناي اين سند بازنگري و تکميل نمايدراهيان نور مأموريتو ساير فرآيندهاي 
يي مرتبط با اين اجراها و اقدامات  ست معيارها، شاخصـ ستاد مرکزي موظف ا٣

  .يي ذيربط ابالغ نمايداجراهاي  سند را تهيه و به دستگاه
ها در  يي دستگاهاجراهاي  ها و سياست ـ ستاد مرکزي موظف است تمام برنامه٤
ت  را با سند تطبيق داده و در صورت عدم انطباق، با همکاري بنياد اقداماراهيان نورزمينه 

  .مقتضي را براي اصالح آنها انجام دهد
هاي ابالغ شده، ميزان   ـ ستاد مرکزي موظف است با توجه به معيارها و شاخص٥

يي و گزارش اقدامات خود را براي اجراهاي  هاي دستگاه ها و برنامه پيشرفت و عملکرد طرح
  .نمايدساله به هيأت امناي بنياد ارائه  اصالح وضع موجود در فواصل زماني يک

هاي الزم را با ستادکل، دولت و مجلس   ـ ستاد مرکزي موظف است هماهنگي٦
ي راهبردها و الزامات اين سند را اجرا منابع مالي مورد نياز و تأمينشوراي اسالمي براي 

  .هاي سنواتي انجام دهد در بودجه
، خادمين«هاي جذب، آموزش و به کارگيري  نامه ـ ستاد مرکزي موظف است آئين٧

 راهيان نور را تدوين و پس از تصويب شوراي سياستگذاري راهيان نور» مبلغين و راويان
  . ابالغ نمايدءاجراکشور جهت 

اي، به روزرساني نموده و   ـ ستاد مرکزي موظف است اين سند را به صورت دوره٨
  .براي تصويب به هيأت امناي بنياد ارائه نمايد

  : ن نور کشور وظايف اختصاصي ستاد مرکزي راهيا●
  . کشورراهيان نورـ سياستگذاري، هماهنگي، حمايت، هدايت و نظارت بر ١
راهيان هاي مديريتي و محتوايي  ها و سامانه بيني و برآورد توسعه زيرساخت ـ پيش٢

  .هاي ساالنه و پنج ساله ها در قالب برنامه  و يادماننور
هاي کشوري و  ها و دستگاه انبا سازم) نامه تفاهم(ـ تصويب و تبادل سند همکاري ٣

  .راهيان نورلشکري در حوزه 
 هاي مشترک ستاد مرکزي و معرفي و انتصاب فرماندهان ـ تشکيل و هدايت قرارگاه٤
آجا ـ سپاه و بسيج ـ ناجا ـ جهاد کشاورزي ـ فرهنگي ـ (هاي يازده گانه عملياتي  قرارگاه

  )الملل ـ دريايي ـ بينهاي علميه ـ رسانه  آموزي ـ حوزه دانشجويي ـ دانش
 ـ مديريت عمل کلي راهيان نور که در ستاد حسب ضرورت و تصويب ستاد مرکزي ٥

  .کند سازي سند ضرورت پيدا مي براي تحقق اهداف و پياده
  .راهيان نورهاي تخصصي در حوزه  ها و اقدامات قرارگاه  ـ نظارت بر فعاليت٦
ها و راهبردهاي در زمينه  ياستـ رصد و پايش مستمر ميزان پيشرفت و تحقق س٧

  .راهيان نور
  .راهيان نوري سند ملي اجرا ـ نظارت ستادي بر نحوه ٨
سازي و توليد محتواي فرهنگي در زمينه انتقال مفاهيم و  سازي، گفتمان ـ جريان٩
هاي دفاع مقدس با کمک واحدهاي سازماني بنياد و ساير و نهادهاي فرهنگي  ارزش

  .هنري کشور
اي کشوري و ه هاي دستگاه ها و قابليت گيري از ظرفيت سازي و بهره لـ مسئو١٠

  .نورلشکري در امور راهيان 
يي مربوط اجراـ ايجاد و توسعه الگوها و استانداردهاي کمي و کيفي و ضوابط ١١

  .نورراهيان به 
 ين،خادمريزي و نظارت بر تربيت، آموزش، بکارگيري و تداوم ارتباط با راويان،  ـ برنامه١٢

  .نورمبلغان و متوليان راهيان 
 مبلغين، اي از زائرين، خادمين، راويان، هاي حقوقي، قانوني و بيمه ـ انجام حمايت١٣

  .نورکشورمتوليان و مراکز راهيان 
هاي کشوري و  هاي نيروهاي مسلح، دستگاه ـ تعامل و ارتباط مستمر با سازمان١٤

  .هاي مردم نهاد سازمان
هاي  هاي مجازي و اجتماعي و تعامل با گروه اي ايجاد و توسعه شبکهريزي بر ـ برنامه١٥

  .المللي هدف در سطح ملي و بين
  . کشورراهيان نورسازي آمار و اطالعات  ـ انسجام بخشي و يکپارچه١٦
 با حضور نمايندگان راهيان نورهاي تخصصي  سازي کارگروه ـ تشكيل و فعال١٧

  .ربط ها و نهادهاي ذي سازمان
ي سامانه افکارسنجي، رصد و پايش جوامع اجرامايت و مشارکت در طراحي و ـ ح١٨

  .راهيان نورهدف مرتبط با 
  . نورراهيانهاي  مأموريتوزه ردي در حي و کاربهاي علم ژوهشايت از پـ حم١٩
 امنيت زائرين و کاهش حوادث و تأمينبيني و انجام اقدامات ستادي براي  ـ پيش٢٠

  .راهيان نورا مخاطرات مرتبط ب
  .راهيان نور رساني و انجام تبليغات هدفمند با هدف آشنايي جامعه با موضوع ـ اطالع٢١
 راهيان نورها و فعاالن مردمي حوزه  گيري از تشکل ـ ساماندهي، حمايت و بهره٢٢

  .در سطح کشور
  .هاي راهيان نور ي برنامهاجرارويه در   ـ نظارت ستادي و تخصصي و ايجاد وحدت ٢٣
هاي ابالغي و ساير  هاي ساالنه و پنج ساله براساس دستورالعمل ـ تدوين برنامه٢٤

  .اسناد باالدستي
  .هاي مورد نياز مرتبط با وظايف محوله هاي جاري و دستورالعمل ـ تهيه و تدوين روش٢٥
 هاي ي برنامهاجرااي و ساالنه و اعتبارات در  ـ تنظيم گزارش اقدامات و عملكرد نوبه٢٦
  . و ابالغيمصوب

مقدس  هاي دفاع ـ تعيين و ابالغ وظايف ادارات کل بنياد حفظ آثار و نشر ارزش٢٧
  .راهيان نورها در موضوع  استان

  .ـ تشکيل و راهبري شوراي هماهنگي و پشتيباني راهيان نور٢٨
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  هاي نيروهاي مسلح   ـ الزامات و وظايف سازمان٨ماده
  :  وظايف عمومي●

هاي نيروهاي مسلح و سپس وظايف  ايف عمومي سازماندر اين بخش ابتدا وظ
اختصاصي ارتش جمهوري اسالمي ايران؛ سپاه پاسداران انقالب اسالمي و بسيج؛ وزارت 
دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران تدوين که در 

  .نمايند ي اين سند همکاري و مشارکت مياجرا
  و ارائه به ستاد مرکزي جهت سير مراحلراهيان نورساالنه در حوزه ـ تدوين برنامه ١

  .تصويب و ابالغ
نامه نحوه اعزام کارکنان و خانواده آنان همچنين کارکنان  ـ تهيه و ابالغ آئين٢

  .راهيان نوروظيفه به 
آموختگان و کارورزان سازماني  نامه نحوه اعزام دانشجويان، دانش ـ تهيه و ابالغ آئين٣

  .راهيان نورد به مناطق خو
احداث، : هاي ستاد مرکزي در زمينه امر براساس ابالغيه هاي تحت ـ مديريت يادمان٤

  .برداري نگهداري، مرمت و بازسازي، تجهيز و بهره
  .ربط ها و نهادهاي ذي  ـ همکاري و تعامل با ستاد مرکزي و ساير سازمان٥
هاي تحت پوشش به  يادمان) اي هروزانه و دور( ـ ارائه کليه آمار و اطالعات ٦
تعداد بازديدکنندگان، نيروي انساني، خادمين، رخدادها، حوادث : اعم ازمرکزي ستاد 

  .... و احتمالي
 هاي هاي متنوع و جذاب فرهنگي و هنري در يادمان ي برنامهاجراـ برپايي نمايشگاه و ٧

  .تحت پوشش
 امنيت،:  از قبيلراهيان نوريي اجرال  و ارائه خدمات رفاهي به زائرين و عوامتأمين ـ ٨

  ....تغذيه، اسکان، حمل و نقل، بهداشت، درمان و 
  .ـ استفاده از ظرفيت فضاي مجازي در تبليغ، ترويج و توسعه راهيان نور٩

هاي مقصد  در مرکز و استان... ـ تشکيل قرارگاه، کارگروه، شورا، اتاق وضعيت و ١٠
  . برحسب نيازراهيان نور
االختيار براي عضويت و قبول مسئوليت در شوراها و  ي نمايندگان تامـ معرف١١

  .هاي تخصصي ستاد مرکزي و صدور حکم انتصاب آنان کارگروه 
هاي  ي برنامهاجرااي، ساالنه و اعتبارات در  ـ تهيه گزارش اقدامات و عملكرد نوبه١٢

  .مصوب و ابالغي و ارائه به ستاد مرکزي
 کشور راهيان نور موجب مصوبات شوراي سياستگذاري ـ ساير اقداماتي که به١٣

  .ابالغ خواهد شد
ها و  ي سرزميني محورهاي منتهي به يادمان ـ برقراري امنيت الزم در محدوده١٤

  .برداري هاي مورد بهره يادمان
  . مسلح به راهيان نورهاي نيروهاي اعزام گسترده کارکنان، بازنشستگان و خانوادهـ ١٥
  : ي آجا وظايف اختصاص●
 کشور، بر مبناي راهيان نورهاي مورد نياز آجا در حوزه  ـ تهيه و ابالغ دستورالعمل١

  . کشورراهيان نورسند ملي 
 را راهيان نورهاي  هاي آجا که شرايط اسكان كاروان سازي کليه پادگان ـ آماده٢

صد هاي مق  و خودروهاي شخصي در استانراهيان نورهاي  دارند براي پذيرش کاروان
  .راهيان نور

  .هاي ابالغي از سوي ستاد مرکزي هاي تحت پوشش براساس سياست ـ اداره امور يادمان٣
ـ برپايي نمايشگاه نقش نيروي زميني، نيروي هوايي، نيروي دريايي، قرارگاه پدافند ٤

هاي  هوايي و هوانيروز ارتش جمهوري اسالمي ايران و ارائه محصوالت فرهنگي در يادمان
  .هاي ستاد مرکزي  هاي محل اسکان براساس سياست نو پادگا
 گيري از تجربيات فرماندهان و رزمندگان بازنشسته آجا عالقمند براي روايتگري  ـ بهره٥

  .ها دفاع مقدس در يادمان
 زميني، هوايي، دريايي و قرارگاه(گيري و استفاده از امکانات الزم آمادي و ترابري   ـ بهره٦

  .هاي امدادي، اضطراري و ستادي و تعامل با ستاد مرکزي مأموريتدر ) پدافند هوايي
هاي اعزامي به مناطق دريايي  بيني تمهيدات الزم جهت استفاده كاروان ـ پيش٧

  .ها و مناطق دريايي  در پايگاهراهيان نورتحت پوشش با هماهنگي ستاد مركزي 
 هاي ستاد مرکزي اس سياست آجا و تعيين فرمانده آن براسراهيان نور ـ ايجاد قرارگاه ٨

  .و مشارکت فعال در قرارگاه راهيان نور دريايي
  .هاي فرهنگي رزمي در مناطق عملياتي براي زائران راهيان نور ـ برگزاري رزمايش٩

ها و مراکز اسکان  ها، يادمان ـ شناسايي، جذب، آموزش و بکارگيري راويان در کاروان١٠
  .غي ستاد مرکزيهاي ابال راهيان نور بر اساس سياست

  :  وظايف اختصاصي سپاه و بسيج●
 و پيگيري سير راهيان نور جذب و اعزام  هاي موردنياز در حوزه ـ تهيه دستورالعمل١

  .مراحل تصويب و ابالغ آن
هاي ابالغي از سوي  هاي تحت پوشش بر اساس سياست ـ اداره امور يادمان٢

  .ستاد مرکزي

هاي پنج گانه  حضور رزمندگان و فرماندهان نيروـ برپايي نمايشگاه با استقرار و ٣
سپاه پاسداران انقالب اسالمي و بيان نقش رزمندگان اسالم در دوران دفاع مقدس در 

  .هاي تحت پوشش يادمان
راهيان هاي  رساني، ثبت نام، اعزام، تجهيز و به کارگيري خادمين کاروان ـ اطالع٤

  . با کمک ستاد مرکزينور
 تجربيات فرماندهان و رزمندگان بازنشسته سپاه و بسيج عالقمند گيري از  ـ بهره٥

  .ها براي روايتگري دفاع مقدس در يادمان
  .ها و نهادها  با کمک ساير سازمانراهيان نور ـ اعزام گسترده اقشار مختلف جامعه به ٦
 هاي دانشجويان و طلّاب خارجي حاضر در ايران و جوانان ـ هماهنگي و اعزام كاروان٧

  .راهيان نورشورهاي اسالمي به ک
 هاي هاي سپاه جهت اسكان كاروان هاي بسيج و پادگان سازي اردوگاه  ـ تجهيز و آماده٨

  .راهيان نور
هاي  هاي فرهنگي و محتوايي و اهداي محصوالت مرتبط، با کمک کارگروه ي پروژهاجراـ ٩

  .تخصصي ستاد مركزي
 با استفاده از ظرفيت بسيج با هدف ـ حمايت و هدايت اردوهاي جهادي و عمراني١٠

  .راهيان نوررساني به مردم مناطق ميزبان در ايام  خدمت
 هاي علميه و  اردوهاي ـ استفاده از ظرفيت بسيج اساتيد، طالب، روحانيون و حوزه١١

  .راهيان نورجهادي در امور ديني و مذهبي 
 در اردوهاي جهادي ـ استفاده از ظرفيت بسيج جامعه پزشکي و ساير اقشار مؤثر١٢

  .راهيان نوردرماني در نقاط محروم مقصد 
) زميني، هوايي، دريايي(گيري و استفاده از امکانات الزم آمادي و ترابري  ـ بهره١٣

  .هاي امدادي، اضطراري مأموريتدر 
هاي اعزامي به مناطق دريايي  بيني تمهيدات الزم جهت استفاده كاروان ـ پيش١٤

  .ها و مناطق دريايي تحت پوشش در پايگاه
 سپاه و بسيج و دريايي و تعيين فرماندهان دو قرارگاه راهيان نورـ ايجاد قرارگاه ١٥

  .هاي ستاد مرکزي براساس سياست
  .هاي فرهنگي رزمي در مناطق عملياتي براي زائران راهيان نور ـ برگزاري رزمايش١٦
ها و مراکز  ها، يادمان ـ شناسايي، جذب، آموزش و بکارگيري راويان در کاروان١٧

  .هاي ابالغي ستاد مرکزي اسکان راهيان نور بر اساس سياست
  : وظايف اختصاصي ناجا● 
ـ تهيه دستورالعمل ترافيکي، امنيتي و انتظامي راهيان نور و پيگيري سير مراحل ١

  .تصويب و ابالغ آن
  .راهيان نورائران ها و ز ها، کاروان  امنيت عمومي، انتظامي و ترافيکي يادمانتأمينـ ٢
ها در محورها و   تردد زائرين و کاروانتأمينبيني تمهيدات ويژه جهت  ـ پيش٣

  .مناطق عملياتي
  .هاي ابالغي از سوي ستاد مرکزي هاي تحت پوشش براساس سياست ـ اداره امور يادمان٤
گيري از تجربيات فرماندهان و رزمندگان بازنشسته ناجا عالقمند براي   ـ بهره٥

  .ها ايتگري دفاع مقدس در يادمانرو
 ـ برپايي نمايشگاه و استقرار و حضور رزمندگان و فرماندهان نيروي انتظامي ٦

هاي تحت  در يادمان) شهرباني، ژاندارمري، كميته انقالب اسالمي(جمهوري اسالمي ايران 
  .پوشش براي تبيين نقش آنها و ساير رزمندگان اسالم طي دوران دفاع مقدس

  .هاي ستاد مرکزي  ناجا و تعيين فرمانده آن براساس سياستراهيان نوراد قرارگاه ـ ايج٧
  . ـ تشکيل کارگروه تخصصي امنيتي و انتظامي ستاد مرکزي راهيان نور٨
ها و مراکز  ها، يادمان ـ شناسايي، جذب، آموزش و بکارگيري راويان در کاروان٩

  .اد مرکزيهاي ابالغي ست اسکان راهيان نور بر اساس سياست
  :  وظايف اختصاصي وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح●
هاي ستاد   ها و رده ـ ايجاد شرايط الزم براي ارتباط امن، مناسب و دائمي قرارگاه١

هاي آذربايجان غربي، کردستان،   هاي نظامي، انتظامي و امنيتي در استان  مرکزي با سازمان
 که در راهيان نورهاي مقصد  ، هرمزگان و ساير استانکرمانشاه، ايالم، خوزستان، بوشهر

  . قرار خواهند گرفتراهيان نورآينده در چرخه سفر 
ـ کمک به طراحي و توليد انواع نقشه مناطق عملياتي دفاع مقدس براساس نياز ٢

  .ستاد مرکزي
سازي  ها براي عمليات عمراني و گويا آالت سنگين و ساير کمک  ماشينتأمينـ ٣

  .ها در يادمان)  شرايط سرزميني متناسب با دوران دفاع مقدسايجاد(
  .سازي آنها ها و ايمن هاي منتهي به يادمان ـ مين زدايي مناطق و مسير٤
  .ها  ـ کمک به ايجاد مانيتورينگ صوتي و تصويري در يادمان٥
ها به منظور عدم عبور زائران از نوار مرزي   ـ تعيين نقاط مرزي منتهي به يادمان٦

  .هاي همسايه هاي خاکي و آبي کشور  سرزمينبه 
ها و نقاط حماسي دفاع  ـ انجام اقدامات الزم در زمينه صدور سند مالکيت يادمان٧

  .مقدس به نام ستاد مرکزي
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هاي   ها و نقاط حماسي دفاع مقدس در نقشه هاي منتهي به يادمان   ـ ثبت جاده٨
  .عمومي و نظامي

هاي عمراني و محصوالت فرهنگي به عنوان معين   ـ حمايت از احداث زيرساخت٩
  .هاي استاني  هاي تعيين شده از سوي ستاد مرکزي و ابالغ به ادارات، دفاتر و زيرمجموعه يادمان

االختيار براي عضويت در شوراي هماهنگي و پشتيباني  ـ معرفي نمايندگان تام١٠
  .هاي ستاد مرکزي  کشور و کارگروهراهيان نور
 اتمؤسسدولتي، غيردولتي و (هاي کشوري  امات و وظايف دستگاهـ الز٩ماده
  )مردم نهاد

يي شدن اين سند وزارت کشور؛ وزارت آموزش و پرورش؛ وزارت دفاع اجرادر فرآيند 
 و و پشتيباني نيروهاي مسلح؛ وزارت اطالعات؛ وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي؛ وزارت ارتباطات

رمان و آموزش پزشکي؛ وزارت امور اقتصادي و دارايي؛ فناوري اطالعات؛ وزارت بهداشت، د
وزارت ورزش و جوانان؛ وزارت علوم، تحقيقات و فناوري؛ وزارت نفت؛ وزارت نيرو؛ وزارت 

 وزارت راه و شهرسازي؛ وزارت جهاد کشاورزي؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت؛  دادگستري؛
؛ سازمان صدا و سيماي جمهوري وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي؛ وزارت امور خارجه

هاي علميه کشور؛ شوراي عالي انقالب  اسالمي ايران؛ سازمان برنامه و بودجه؛ مديريت حوزه
فرهنگي؛ شوراي فرهنگ عمومي؛ شوراي عالي مناطق آزاد؛ سازمان فرهنگ و ارتباطات 

ثارگران؛ اسالمي؛ سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري؛ بنياد شهيد و امور اي
سازمان تبليغات اسالمي؛ سازمان اوقاف و امور خيريه؛ دانشگاه آزاد اسالمي و دانشگاه پيام 
نور؛ مرکز آمار ايران و جمعيت هالل احمر، شوراي عالي فضاي مجازي، دبيرخانه شوراي 

د هاي تابعه آنها با ستا گذاري ائمه جمعه کشور، مجلس شوراي اسالمي و کليه رده سياست
ها و نهادهاي کشوري که نام  بديهي است آن دسته از سازمان. نمايند مرکزي همکاري مي

آنها در اين سند برده نشده است بر حسب نياز و ضرورت با تصويب شوراي سياستگذاري 
  .هاي دوجانبه در اين کار ملي مشارکت خواهند نمود نامه  کشور در قالب تفاهم راهيان نور
  : هاي کشوري گاهوظايف عمومي دست● 
االختيار براي عضويت و قبول مسئوليت در شوراها و  ـ معرفي نمايندگان تام١

  .هاي تخصصي ستاد مرکزي و صدور حکم انتصاب آنان کارگروه 
 و ارائه به ستاد مرکزي جهت سير مراحل راهيان نورـ تدوين برنامه ساالنه در حوزه ٢

  .تصويب و ابالغ
قانون برنامه ششم ) ٨٦( ماده) ث(  به استناد بنداهيان نوررـ ايجاد رديف اعتباري ٣

  .توسعه کشور مصوب مجلس شوراي اسالمي
 هاي فرهنگي،  ها، مسابقات، مراسم و برنامه  در جشنوارهراهيان نورـ گنجاندن موضوع ٤

  .راهيان نورتربيتي با استفاده از رديف اعتباري مستقل 
براي ... ريحي، ورزشي، اردويي، اسکان و  ـ واگذاري ظرفيت مراکز آموزشي، تف٥

  .راهيان نوراستفاده زائران 
ـ تهيه و ابالغ آئين٦   .راهيان نورنامه نحوه اعزام مديران، کارکنان و خانواده آنان به مناطق   
  .راهيان نورربط در امر  ها و نهادهاي ذي ـ همکاري با ستاد مرکزي و ساير سازمان٧
هاي مقصد  در مرکز و استان... وه، شورا، اتاق وضعيت و  ـ تشکيل قرارگاه، کارگر٨

  . بر حسب نياز و با تصويب ستاد مرکزيراهيان نور
 راهيان نورـ ساير مباحث و اقداماتي که به موجب مصوبات شوراي سياستگذاري ٩

  .کشور ابالغ خواهد شد
  . نورهاي ايشان به راهيان ـ اعزام گسترده کارکنان، بازنشستگان و خانواده١٠
  : هاي کشوري   وظايف اختصاصي دستگاه●
  :  وزارت کشور■
  .باشند ها مي  استانراهيان نورـ استانداران به عنوان رئيس ستاد هماهنگي و پشتيباني ١
  قانون برنامه ششم توسعه اقتصادي،٨٦يي کردن ماده اجراـ ابالغ به استانداران براي ٢

  .مجلس شوراي اسالمي ١٤/١٢/١٣٩٥اجتماعي، فرهنگي کشور مصوب 
 هاي  رساني، گازرساني و احداث جاده  خدمات آبرساني، برقتأمينـ حمايت و کمک به ٣

  .هاي مقصد ها و مراکز راهيان نور در استان مواصالتي به يادمان
 هاي هاي عمراني و فرهنگي به عنوان معين يادمان  ـ حمايت از احداث زيرساخت٤

  .هاي استاني  و ابالغ موضوع به ادارات، دفاتر و زيرمجموعهتعيين شده از سوي ستاد مرکزي 
ها با مشارکت   در استانراهيان نورهاي هماهنگي و پشتيباني  اندازي ستاد  ـ راه٥
  .يي استانياجراهاي   دستگاه
 هاي فرهنگي   ـ مقرر نمودن راهيان نور به عنوان حرکت عظيم فرهنگي در برنامه٦
  .ها استان

نهاد فعال در حوزه  هاي مردم هاي تشويقي الزم از تشکل خاذ سياستـ حمايت و ات٧
  .راهيان نور

هاي سراسر کشور در   ـ ايجاد بسترهاي الزم جهت همکاري و مشارکت شهرداري٨
  .راهيان نورزمينه 

االختيار براي عضويت در شوراي هماهنگي و پشتيباني  ـ معرفي نمايندگان تام٩
  .ي امنيتي و انتظامي ستاد مرکزي و کارگروه تخصصراهيان نور

  ـ حکم انتصاب استانداران از سوي رييس ستاد مرکزي صادر خواهد شد١٠
  :  وزارت جهاد کشاورزي■
هاي فرهنگي و هنري   ي برنامهاجراداري،  ـ مشارکت فعال در روايتگري، يادمان١

  . جنگ جهاد با رويکرد مهندسي و پشتيبانيراهيان نور...) نمايشگاه، نمايش هنري و(
  .منظور تبيين نقش جهاد در دفاع مقدس ـ توليد محصوالت فرهنگي و هنري به٢
راهيان االختيار براي عضويت در شوراي هماهنگي و پشتيباني  ـ معرفي نماينده تام٣

  . کشورنور
سازي نقش و عملکرد جهاد در  ـ انجام اقدامات الزم در خصوص بازآفريني و گويا٤

  .دفاع مقدس
هاي  هاي عمراني و فرهنگي به عنوان معين يادمان  ايت و احداث زيرساخت ـ حم٥

  .هاي استاني  تعيين شده از سوي ستاد مرکزي و ابالغ به ادارات، دفاتر و زيرمجموعه
گيري از تجربيات فرماندهان و رزمندگان بازنشسته جهاد عالقمند براي   ـ بهره٦

  .ها روايتگري دفاع مقدس در يادمان
هاي   جهاد کشاورزي بر اساس سياستراهيان نوريل و فرماندهي قرارگاه ـ تشک٧

  .ستاد مرکزي
  .باشد  ـ وزير جهاد کشاورزي فرمانده قرارگاه راهيان نور جهاد مي٨
ـ حکم انتصاب فرمانده قرارگاه راهيان نور جهاد از سوي رييس ستاد مرکزي ٩

  .گردد صادر مي
  :  وزارت آموزش و پرورش■
هاي زيارتي و   تسهيل سفرهاي فرهنگي دانش آموزي به ويژه اردوـ توسعه و١

 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي ٦٣ماده ) ٤(راهيان نور برابر بند 
  . مجلس شوراي اسالمي١٤/١٢/١٣٩٥کشور مصوب 

آموزان و فرهنگيان با همکاري سازمان   ويژه دانشراهيان نورهاي  ـ برگزاري اردو٢
 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي کشور ٨٦ماده) ب(سيج برابر بند ب

  . مجلس شوراي اسالمي١٤/١٢/١٣٩٥مصوب 
 االختيار براي عضويت در شوراي سياستگذاري ستاد مرکزي، ـ معرفي نمايندگان تام٣

 کارگروه تخصصي ، کارگروه تخصصي امنيتي و انتظامي،راهيان نورشوراي هماهنگي و پشتيباني 
  .هاي، کارگروه تخصصي خادمين و کارگروه تخصصي بهداشت و درمان زائرين و کاروان

 هاي هاي عمراني و فرهنگي به عنوان معين يادمان  ـ حمايت از احداث زيرساخت٤
  .هاي استاني  تعيين شده از سوي ستاد مرکزي و ابالغ موضوع به ادارات، دفاتر و زيرمجموعه

  .راهيان نور آموزان در اردوهاي گسترش فرهنگ مشارکت کارکنان و دانشط و  ـ بس٥
 هاي آموزي بر اساس سياست  دانشراهيان نور ـ تشکيل و فرماندهي قرارگاه ٦

  .ستاد مرکزي
  .باشد ـ وزير آموزش و پرورش فرمانده قرارگاه راهيان نور دانش آموزي کشور مي٧
 بسيج جانشين فرماندهي قرارگاه راهيان نور  ـ فرمانده قرارگاه راهيان نور سپاه و٨

  .دانش آموزي کشور خواهد بود
ـ احکام انتصاب فرمانده و جانشين قرارگاه راهيان نور دانش آموزي کشور از سوي ٩

  .گردد رييس ستاد مرکزي صادر مي
  :  وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي■
فيلم و موسيقي با ـ کمک به توليد کتاب و ساير محصوالت فرهنگي نوشتاري، ١
  .راهيان نورموضوع 
  .راهيان نوربه ...) نويسندگان، هنرمندان، بازيگران و(هاي خاص  ـ حمايت از اعزام٢
اي و استاني مانند شب شعر،  ـ برگزاري و کمک به برگزاري مراسم ملي، منطقه٣

  .راهيان نوربا موضوع ... مسابقه و 
  .ها ها و رسانه  کشور در خبرگزاريراهيان نور هاي  اي اقدامات و فعاليت ـ پوشش رسانه٤
  .راهيان نورهاي فرهنگي و هنري با موضوع    ـ کمک به برپايي نمايشگاه٥
  .راهيان نورهاي هنري با موضوع   ي نمايشاجراها و   ـ کمک به برپايي نمايشگاه٦
  .ـ استفاده از ظرفيت فضاي مجازي در تبليغ، ترويج و توسعه راهيان نور٧
 هاي هاي عمراني و فرهنگي به عنوان معين يادمان   حمايت از احداث زيرساخت ـ٨

  .هاي استاني  تعيين شده از سوي ستاد مرکزي و ابالغ موضوع به ادارات، دفاتر و زيرمجموعه
 براساس راهيان نورـ اعطاء مجوز فعاليت به مؤسسات فرهنگي و هنري در حوزه ٩
  .هاي ستاد مرکزي  سياست

  .راهيان نورهاي فرهنگي و تخصصي   ت از مطالعات و پژوهشـ حماي١٠
االختيار براي عضويت در شوراي هماهنگي و پشتيباني  ـ معرفي نمايندگان تام١١

  .ها، قرارگاه فرهنگي  کشور و کارگروه تخصصي زائرين و کاروانراهيان نور
  : وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي ■
 هاي دانشجويي، اساتيد و کارکنان به اردوهاي  اعزام کاروانريزي و حمايت از ـ برنامه١

  .راهيان نور
مند و مدون براي پذيرش و درمان رايگان بيماران و حادثه ديدگان  ـ همکاري نظام٢

 استان مقصد ٧ در تمام مراکز درماني و بيمارستاني سطح کشور، به خصوص راهيان نور
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و ) کرمانشاه، ايالم، خوزستان، بوشهر، هرمزگانآذربايجان غربي، کردستان،  (راهيان نور
  . قرار خواهند گرفتراهيان نورهايي که در آينده در چرخه سفر  ساير استان

  ها و ساير مراکز براساس اعالم ودائم در يادمان هاي موقت  ـ ايجاد و تجهيز درمانگاه٣
  .نياز ستاد مرکزي

  . درماني در مناطق ميزبانـ همکاري در برگزاري اردوهاي جهادي بهداشتي و٤
 ـ عضويت در کارگروه بهداشت و درمان ستاد مرکزي و انتصاب رئيس اين ٥

  .کارگروه از طرف وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکي
هاي   معين يادمانهاي عمراني و فرهنگي به عنوان   ـ حمايت از احداث زيرساخت٦

  .هاي استاني   و زيرمجموعه ادارات، دفاتراز سوي ستاد مرکزي و ابالغ موضوع بهتعيين شده 
 هاي دانشجويان  نامه  براي پايانراهيان نوردادن موضوعات مطالعاتي و پژوهشي  ـ قرار٧

  .تحصيالت تکميلي
اي و هوايي در مسيرهاي مواصالتي  هاي اورژانس جاده  ـ ايجاد و تجهيز پايگاه٨

  .هاي دفاع مقدس راهيان نور و يادمان
  .راهيان نورهاي مرتبط با   ها در حوزه جام مطالعات و پژوهشـ کمک به ان٩

  .هاي ابالغي ستاد مرکزي  برنامهـ مشارکت در آموزش راويان دفاع مقدس براساس١٠
االختيار براي عضويت در شوراي سياستگذاري ستاد مرکزي،  ـ معرفي نمايندگان تام١١

  .ي بهداشت و درمان ستاد مرکزي، کارگروه تخصصراهيان نورشوراي هماهنگي و پشتيباني 
  .ـ عضويت و مشارکت فعال در قرارگاه راهيان نور دانشجويي١٢
  : وزارت امور اقتصادي و دارايي■ 
  کشور براساسراهيان نورـ تدوين و ابالغ ساالنه نظام بيمه رايگان زائران و مجريان ١

  .هاي ابالغي ستاد مرکزي  برنامه
هاي  اي عمراني و فرهنگي به عنوان معين يادمانه  ـ حمايت از احداث زيرساخت٢

  .هاي استاني  تعيين شده از سوي ستاد مرکزي و ابالغ موضوع به ادارات، دفاتر و زيرمجموعه
االختيار براي عضويت در شوراي هماهنگي و پشتيباني  ـ معرفي نمايندگان تام٣

  . و کارگروه تخصصي بهداشت و درمان ستاد مرکزيراهيان نور
همکاري با ستاد مرکزي در واگذاري به موقع اعتبارات تخصيص يافته از سوي ـ ٤

  .سازمان برنامه و بودجه
  : وزارت ورزش و جوانان■ 
هاي ورزشي در   هاي ملي و فراملي و گروه  ـ ايجاد شرايط الزم براي حضور چهره١

  .راهيان نور
ها و  المللي در يادمان ناي، ملي و بي ـ برگزاري تعدادي از مسابقات استاني، منطقه٢

  .ها نقاط حماسي دفاع مقدس و توأم با زيارت يادمان
هاي تعيين  هاي عمراني و فرهنگي به عنوان معين يادمان  ـ حمايت از احداث زيرساخت٣

  .هاي استاني  شده از سوي ستاد مرکزي و ابالغ موضوع به ادارات، دفاتر و زيرمجموعه
 هاي کاروان مناسب جهت پيوستن هرچه بيشتر جوانان بههاي  ي برنامهاجراـ تدوين و ٤

  .راهيان نور
هاي مردم نهاد   ـ حمايت و تسهيل حضور جوانان به خصوص جوانان عضو سازمان٥

  .در راهيان نور
 هاي مقصد حسب درخواست هاي ورزشي در استان  ـ استفاده از اماکن اسکان و سالن٦

  .ستاد مرکزي
الختيار براي عضويت در شوراي هماهنگي و پشتيباني ا ـ معرفي نمايندگان تام٧

  .هاي تخصصي ستاد مرکزي  کشور و کارگروهراهيان نور
  : وزارت علوم، تحقيقات و فناوري■ 
 هاي دانشجويان  نامه  براي پايانراهيان نورـ قراردادن موضوعات مطالعاتي و پژوهشي ١

  .تحصيالت تکميلي
  .راهيان نورهاي مرتبط با   ها در حوزه ـ کمک به انجام مطالعات و پژوهش٢
 هاي دانشجويي، اساتيد و کارکنان به اردوهاي ريزي و حمايت از اعزام کاروان ـ برنامه٣

  .راهيان نور
 هاي هاي عمراني و فرهنگي به عنوان معين يادمان  ـ حمايت از احداث زيرساخت٤

  .هاي استاني  فاتر و زيرمجموعهتعيين شده از سوي ستاد مرکزي و ابالغ موضوع به ادارات، د
 راهيان نوراالختيار براي عضويت در شوراي سياستگذاري   ـ معرفي نمايندگان تام٥

  .هاي تخصصي ستاد مرکزي  و کارگروهراهيان نورکشور، شوراي هماهنگي و پشتيباني 
  .هاي ابالغي ستاد مرکزي   مشارکت در آموزش راويان دفاع مقدس بر اساس برنامه٦
هاي   دانشجويي بر اساس سياستراهيان نورتشکيل و فرماندهي قرارگاه ـ ٧

  .ستاد مرکزي
  .باشد  ـ وزير علوم، تحقيقات و فناوري فرمانده قرارگاه راهيان نور دانشجويي کشور مي٨
ـ فرمانده قرارگاه راهيان نور سپاه و بسيج جانشين فرمانده قرارگاه راهيان نور ٩

  .دانشجويي کشور خواهد بود
ـ احکام انتصاب فرمانده و جانشين قرارگاه راهيان نور دانشجويي کشور از سوي ١٠

  .گردد رييس ستاد مرکزي صادر مي

  : وزارت نفت■ 
ها و مراکز راهيان نور براساس درخواست   انشعاب رايگان گاز يادمانتأمينـ ١

  .ستاد مرکزي
مشترک نفتي و يادماني هاي منتهي به نقاط   سازي جاده ـ نگهداري، مرمت و ايمن٢

  .راهيان نورمنظور تردد ايمن زائران  به
هاي  هاي عمراني و فرهنگي به عنوان معين يادمان  ـ حمايت از احداث زيرساخت٣

هاي    زيرمجموعهتعيين شده از سوي ستاد مرکزي و ابالغ موضوع به ادارات، دفاتر و
  .وزارت
  .هاي مقصد  در استانراهيان نورهمانان ـ در اختيار قرار دادن مراکز اقامتي جهت مي٤
االختيار براي عضويت در شوراي هماهنگي و پشتيباني   ـ معرفي نمايندگان تام٥

  . و کارگروه تخصصي بهداشت و درمان ستاد مرکزيراهيان نور
  : وزارت نيرو■ 
ها و مراکز راهيان نور براساس درخواست   انشعاب رايگان آب و برق يادمانتأمينـ ١

  .اد مرکزيست
هاي برق از محدوده   ها و کابل ـ همکاري با ستاد مرکزي در عبور با فاصله دکل٢

  .ها و نقاط حماسي دفاع مقدس سرزميني يادمان
هاي  هاي عمراني و فرهنگي به عنوان معين يادمان  ـ حمايت از احداث زيرساخت٣

  .هاي استاني   زيرمجموعه وتعيين شده از سوي ستاد مرکزي و ابالغ موضوع به ادارات، دفاتر
االختيار براي عضويت در شوراي هماهنگي و پشتيباني  ـ معرفي نمايندگان تام٤

  .هاي ستاد مرکزي  و کارگروه تخصصي زائرين و کاروانراهيان نور
  : وزارت دادگستري■ 
ـ معرفي شعبه يا قاضي کشيک براي ارائه تسهيالت قضايي در حوادث احتمالي ١

  .هاي مقصد ر استان دراهيان نور
 هاي هاي عمراني و فرهنگي به عنوان معين يادمان  ـ حمايت از احداث زيرساخت٢

  .هاي استاني  تعيين شده از سوي ستاد مرکزي و ابالغ موضوع به ادارات، دفاتر و زيرمجموعه
االختيار براي عضويت در شوراي هماهنگي و پشتيباني  ـ معرفي نمايندگان تام٣

  .و کارگروه تخصصي امنيتي و انتظامي ستاد مرکزي راهيان نور
  : وزارت راه و شهرسازي■ 
ها  ها و معابر مواصالتي به يادمان ها، پل ـ احداث، تعمير، نگهداري و تجهيز جاده١

) ٨٦(ماده ) ت(و نقاط حماسي دفاع مقدس حسب درخواست ستاد مرکزي برابر بند 
 ١٤/١٢/١٣٩٥، فرهنگي کشور مصوب ششم توسعه اقتصادي، اجتماعيقانون برنامه 

  .مجلس شوراي اسالمي
آالت و تجهيزات سنگين و مهندسي براي عمليات عمراني   ماشـينتأمينـ ٢

  .ها در يادمان
هاي  هاي عمراني و فرهنگي به عنوان معين يادمان  ـ حمايت از احداث زيرساخت٣

  .هاي استاني  تر و زيرمجموعهتعيين شده از سوي ستاد مرکزي و ابالغ موضوع به ادارات، دفا
  .راهيان نورـ ارائه ظرفيت حمل و نقل زميني، ريلي، هوايي و دريايي به ٤
االختيار براي عضويت در شوراي هماهنگي و پشتيباني   ـ معرفي نماينده تام٥

  . کشورراهيان نور
 هاي مناطق مرزي هاي کشور و نفت در ايجاد و ترميم جاده  ـ کمک به وزارت خانه٦

  .باشند هاي دفاع مقدس نيز مي و نواحي نفت خيز که مسير دسترسي به يادمان
  : وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات■ 
  .ها  يادمانسازي شرايط و بستر الزم براي برقراري ارتباطات و اينترنت مناسب ـ فراهم١
  .هاي ستاد مرکزي ـ چاپ تمبر برحسب نياز و سياست٢
  .مانيتورينگ صوت و تصويرها به  ـ تجهيز يادمان٣
  .ـ استفاده از ظرفيت فضاي مجازي در تبليغ، ترويج و توسعه راهيان نور٤
هاي ارتباطي   و ساير نيازراهيان نور خطوط تلفن ثابت و همراه مورد نياز تأمين ـ ٥

  .در اين حوزه
هاي  هاي عمراني و فرهنگي به عنوان معين يادمان   ـ حمايت از احداث زيرساخت٦

  .هاي استاني  عيين شده از سوي ستاد مرکزي و ابالغ موضوع به ادارات، دفاتر و زيرمجموعهت
االختيار براي عضويت در شوراي هماهنگي و پشتيباني  ـ معرفي نمايندگان تام٧

  .ها  کشور و کارگروه تخصصي زائرين و کاروانراهيان نور
  : وزارت صنعت، معدن و تجارت■ 
  .هاي مناطق دفاع مقدس دماتي براي يادمانآالت خ  ماشينتأمينـ ١
 منظور کاهش قيمت تمام شده خدمات تغذيه، هاي اساسي به  کاالتأمينـ کمک در ٢

  .زائران... بهداشتي و 
هاي  هاي عمراني و فرهنگي به عنوان معين يادمان  ـ حمايت از احداث زيرساخت٣

  .هاي استاني  ، دفاتر و زيرمجموعهتعيين شده از سوي ستاد مرکزي و ابالغ موضوع به ادارات
االختيار براي عضويت در شوراي هماهنگي و پشتيباني  ـ معرفي نمايندگان تام٤

  .هاي ستاد مرکزي   کشور، کارگروه تخصصي زائرين و کاروانراهيان نور
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  : وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي ■ 
منظور پوشش خدمات   بهي قوانين الزماجراـ تدوين، تصويب، ابالغ و نظارت بر ١

  .راهيان نورهمه جانبه از کار افتادگي و حمايتي براي مجريان و زائران 
  . در مراکز درماني تحت پوششراهيان نورـ پذيرش و درمان رايگان زائران و مجريان ٢
هاي صنعتي، خدماتي  ـ ايجاد شرايط و تمهيدات الزم براي حضور کارگران واحد٣

  .راهيان نورنان در همراه خانواده آ... و
هاي  هاي عمراني و فرهنگي به عنوان معين يادمان  ـ حمايت از احداث زيرساخت٤

  .هاي استاني   زيرمجموعهتعيين شده از سوي ستاد مرکزي و ابالغ موضوع به ادارات، دفاتر و
 ،راهيان نوراالختيار براي عضويت در شوراي هماهنگي و پشتيباني  ـ  معرفي نماينده تام٥

  .ها و کارگروه تخصصي بهداشت و درمان ستاد مرکزي  کارگروه تخصصي زائرين و کاروان
  : وزارت امور خارجه ■ 
منظور آشنايي   بهراهيان نورهاي خارجي به   ريزي و اعزام سفرا و ديپلمات ـ برنامه١

 هاي مردم ايران در دوران دفاع مقدس با رعايت مالحظات امنيتي  با مظلوميت و حماسه
  .و ديپلماتيک

هاي جمهوري اسالمي ايران شاغل در خارج   ريزي و اعزام سفرا و ديپلمات ـ برنامه٢
  .راهيان نورکشور به 
ها و ايرانيان مقيم خارج از کشور در   ـ مشارکت و کمک به حضور اتباع ساير کشور٣

  .راهيان نوراردوهاي 
  .ران خارجي مترجم براي روايتگري زائران و گردشگتأمينـ کمک به ٤
الملل با کمک سفرا و   بينراهيان نور ـ حمايت از گسترش کمي و کيفي ٥
  .هاي ستاد مرکزي  هاي جمهوري اسالمي ايران در خارج از کشور و براساس سياست  ديپلمات
 هاي هاي عمراني و فرهنگي به عنوان معين يادمان   ـ حمايت از احداث زيرساخت٦

  .هاي استاني  ي و ابالغ موضوع به ادارات، دفاتر و زيرمجموعهتعيين شده از سوي ستاد مرکز
المللي براي نشان دادن مظلوميت مردم ايران در  هاي بين ـ استفاده از ظرفيت٧

  .حمالت شيميايي
ـ معرفي نماينده تام٨   . کشورراهيان نورعضويت در شوراي هماهنگي و پشتيباني  االختيار براي  
  .ي راهيان نور محور مقاومتاجراگيري و  ـ کمک به شکل٩

  : وزارت اطالعات ■ 
هاي دفاع مقدس  ـ انجام رصدهاي اطالعاتي و امنيتي در محورهاي منتهي به يادمان١
هاي مقصد به منظور کمک به برقراري امنيت الزم براي راهيان نور براساس  و استان
  .هاي ستاد مرکزي سياست
هاي  و فرهنگي به عنوان معين يادمانهاي عمراني   ـ حمايت از احداث زيرساخت٢

  .هاي استاني  تعيين شده از سوي ستاد مرکزي و ابالغ موضوع به ادارات، دفاتر و زيرمجموعه
الملل  هاي تخصصي امور بين االختيار براي عضويت در کارگروه ـ معرفي نماينده تام٣

  .و امنيتي انتظامي
  : سازمان برنامه و بودجه■ 
ستاد مرکزي ... ها و اعتبارات پيشنهادي ساالنه، پنج ساله و  برنامهـ تقويت و تصويب ١

  .منظور تحقق اهداف راهيان نور کشوره ب
هاي کشور، راه و شهرسازي، نفت، نيرو و آموزش و پرورش  ـ کمک به وزارت خانه٢

 قانون برنامه ششم ٨٦ و ماده ٦٣ماده ) ٤(هاي تصريح شده در بند  مأموريتبراي انجام 
  .اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي کشورتوسعه 
ـ بررسي، تصويب و واگذاري به موقع اعتبارات تخصيص يافته به ستاد مرکزي ٣

  .ي حرکت عظيم فرهنگي راهيان نوراجرابراي 
 مأموريتـ بررسي و تصويب افزايش اعتبارات ستاد مرکزي متناسب با گستره و حجم ٤

  .اين ستاد
  : مي ايرانسازمان صدا و سيماي جمهوري اسال ■ 
  .هاي ستاد مرکزي  رسانه براساس سياستراهيان نورـ تشکيل و فرماندهي قرارگاه ١
هاي تخصصي با هماهنگي ستاد  اي و کارگروه ـ تهيه دستور العمل قرارگاه رسانه٢

  .مرکزي راهيان نور و ابالغ آن
  . کشورراهيان نوراي مناسب  ـ پوشش خبري و رسانه٣
هاي   در شبکهراهيان نورهاي فرهنگي و معنوي  ادها و فعاليتـ انعکاس اخبار، رويد٤

  .مختلف صداوسيما
  .راهيان نور ـ انجام تبليغات الزم براي تشويق مردم براي حضور در مناطق عملياتي ٥
  . ـ استفاده از ظرفيت فضاي مجازي در تبليغ، ترويج و توسعه راهيان نور٦
  .راهيان نوراندازي راديوي  ـ راه٧
  .راهيان نورهاي راديويي و تلويزيوني  ، سريال و برنامه وليد و پخش مستند ـ ت٨
 راهيان نوراالختيار براي عضويت در شوراي سياستگذاري  ـ معرفي نمايندگان تام٩

  .هاي تخصصي ستاد مرکزي کشور و کارگروه
اي راهيان نور از سوي رييس ستاد مرکزي  ـ حکم انتصاب فرمانده قرارگاه رسانه١٠

  .گردد ادر ميص

  : هاي علميه کشور مديريت حوزه■ 
 و ابالغ راهيان نورهاي علميه کشـور در ارتباط با  ـ تهيه دسـتورالعمل حوزه١

  . ستادهاي استانيبه
هاي تخصصي عقيدتي ديني در طول سال براساس  سازي کارگروه ـ تشکيل و فعال٢
  .هاي ستاد مرکزي سياست
 دي، ديني و فرهنگي از طالب براي حضور در مناطقهاي جها ـ تشکيل و اعزام گروه٣

  .هاي ميزبان با همکاري سازمان بسيج طالب محروم استان
هاي مقصد  ـ هماهنگي تشريف فرمايي مراجع عظام تقليد براي بازديد از استان٤

  . و تحکيم وحدت دينيراهيان نور براي تقويت جريان معنوي راهيان نور
  .ويژه نامه شهيد شاخص سال روحانيت ـ تهيه و ارائه کتاب يا ٥
  . با کمک ستاد مرکزيراهيان نوراندازي و تشکيل شبکه مبلغين   ـ راه٦
ها با همکاري و کمک سازمان بسيج  ها و يادمان ها، اردوگاه  روحاني کاروانتأمينـ ٧

  .ها طالب و ديگر نهادها و دستگاه
  .راهيان نوراي آنان به اردوهاي ه هاي طالب و روحانيون و خانواده  ـ اعزام کاروان٨
  .ها ها و اردوگاه اندازي دفتر پاسخ به شبهات و سواالت شرعي در يادمان  ـ راه٩

  .هاي علميه و ارسال به ستاد مرکزي  ـ تهيه گزارش عملكرد و اقدامات حوزه١٠
 راهيان نوراالختيار براي عضويت در شوراي سياستگذاري  ـ معرفي نمايندگان تام١١

  .هاي تخصصي ستاد مرکزي  و کارگروهکشور
 هاي هاي علميه کشور براساس سياست  حوزهراهيان نورـ تشکيل و فرماندهي قرارگاه ١٢

  .ستاد مرکزي
  : شوراي عالي انقالب فرهنگي■ 
بخش در   به عنوان حرکت عظيم فرهنگي و گردشگري تعاليراهيان نورـ قراردادن ١

بيني  هاي فرهنگي براي پيش  کشور و ابالغ به دستگاههاي اردويي و گردشگري   صدر برنامه
  .اعتبارات الزم

بيني ساز و کار  ـ گنجاندن راهيان نور در سند مهندسي فرهنگي کشور و پيش٢
  .تحقق اهداف آن

  . کشورراهيان نورسازي  هاي الزم براي نهادينه  بيني ساز و کار ـ کمک و پيش٣
  :شوراي عالي مناطق آزاد ■ 
  . در محدوده استاني و مليراهيان نور وسايل نقليه دريايي و زميني براي تأمين در ـ مشارکت١
 هاي يادمانهاي عمراني و اقدامات فرهنگي به عنوان معين   ـ حمايت از احداث زيرساخت٢

  . استانيهاي  تعيين شده از سوي سـتاد مرکزي و ابالغ به ادارات، دفاتر و زيرمجموعه
  .کشور راهيان نوراالختيار براي عضويت در شوراي هماهنگي و پشتيباني  ـ معرفي نماينده تام٣

  : شوراي فرهنگ عمومي■ 
ـ قراردادن راهيان نور به عنوان حرکت عظيم فرهنگي و گردشگري تعالي بخش به ١

بيني ساز و کارهاي الزم به منظور وارد  عنوان يکي از موضوعات و مباحث اصلي و پيش
  .نگ عمومي کشورکردن اين امر به فره

  .هاي اصلي فرهنگ عمومي مؤلفهـ گنجاندن راهيان نور در اسناد باال دستي به عنوان يکي از ٢
  .هاي الزم براي نهادينه و گسترش راهيان نور کشور بيني ساز و کار ـ کمک و پيش٣

  : سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمي ■ 
  .هاي ستاد مرکزي   براساس سياستالمللي  بينراهيان نورـ مشارکت فعال در گسترش ١
هاي   منظور روايت حماسه هاي خارجي به   محتوا و مترجم زبانتأمينـ کمک به ٢

  .دفاع مقدس براي زائران و گردشگران خارجي
  . و در چارچوب ديپلماسي عموميراهيان نورها در  ـ کمک به حضور اتباع ساير کشور٣
  .المللي  بينورراهيان نـ حمايت از گسترش کمي و کيفي ٤
  .الملل ستاد مرکزي االختيار براي عضويت در کارگروه بين  ـ معرفي نماينده تام٥
  .ي راهيان نور محور مقاومتاجراگيري و   ـ کمک به شکل٦

  : سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري■ 
  .يها و نقاط حماسي دفاع مقدس براساس درخواست ستاد مرکز ـ ثبت ملي يادمان١
: هاي  استاندر  (راهيان نورـ کمک به گسترش، توليد و عرضه صنايع دستي ويژه زائران ٢

هايي که   و استان)بايجان غربي، کردستان، کرمانشاه، ايالم، خوزستان، بوشهر، هرمزگان آذر
  .گردند  توسط ستاد مرکزي تعيين ميراهيان نوردر آينده به عنوان مقصد زائران 

  . کشورراهيان نورت در ثبت حقوق آثار ملموس و ناملموس ـ حمايت و مشارک٣
... هاي گردشگري جنگ و   در حوزهراهيان نورـ مشارکت فعال در آموزش مجريان ٤

  .حسب درخواست ستاد مرکزي
 هاي عمراني و محصوالت فرهنگي به عنوان معين   ـ حمايت از احداث زيرساخت٥
  . استانيهاي   و ابالغ به ادارات، دفاتر و زيرمجموعه تعيين شده از سوي ستاد مرکزيهاي يادمان

 هاي کننده از يادمان  ـ تهيه محتوي مناسب و روزآمد براي گردشگران خارجي بازديد٦
  .دفاع مقدس

هاي  هاي عمراني و فرهنگي به عنوان معين يادمان  ـ حمايت از احداث زيرساخت٧
  .هاي استاني  ادارات، دفاتر و زيرمجموعهتعيين شده از سوي ستاد مرکزي و ابالغ موضوع به 
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  .هاي گردشگري کشور هاي دفاع مقدس در نقشه  ـ جانمايي يادمان٨
  کشور،راهيان نوراالختيار براي عضويت در شوراي سياستگذاري  ـ  معرفي نمايندگان تام٩

  .مرکزيهاي ستاد   ، کارگروه تخصصي زائرين و کاروانراهيان نورشوراي هماهنگي و پشتيباني 
ـ مشارکت در تعريف و تدوين محورهاي گردشگري جنگ و تورهاي مشترک با ١٠

  ساير محصوالت گردشگري
  : بنياد شهيد و امور ايثارگران■ 
ـ توليد محصوالت فرهنگي مکتوب، ديداري و شنيداري از آثار و وصاياي شهدا و ١

  .هاي ستاد مرکزي   براساس سياستراهيان نورتوزيع بين زائران 
ها، مؤسسات مردم نهاد و نهادهايي که ستاد مرکزي  ـ ارائه اطالعات شهدا به قرارگاه٢
  .هاي فرهنگي و هنري  منظور توليد محصوالت و برنامه کند،  به  ميتعيين

االختيار براي عضويت در شوراي هماهنگي و پشتيباني  ـ معرفي نمايندگان تام٣
  .مرکزي و کارگروه تخصصي راويان ستاد راهيان نور

  : دانشگاه آزاد اسالمي■ 
  . دانشجوييراهيان نورـ عضويت و مشارکت فعال در قرارگاه ١
  .راهيان نور هاي دانشجويي، اساتيد و کارکنان به اردوهاي ريزي و حمايت از اعزام کاروان ـ برنامه٢
  . کشورراهيان نور سياستگذاري االختيار براي عضويت در شوراي ـ معرفي نماينده تام٣
 هاي هاي عمراني و محصوالت فرهنگي به عنوان معين يادمان  ـ حمايت از احداث زيرساخت٤

  .هاي استاني  ها، مراکز و زيرمجموعه گاهتاد مرکزي و ابالغ به دانشده از سوي ستعيين ش
 هاي دانشجويان  نامه  براي پايانراهيان نور ـ قراردادن موضوعات مطالعاتي و پژوهشي ٥

  . تکميليو تحصيالت
  .هاي ابالغي ستاد مرکزي  ـ مشارکت در آموزش راويان دفاع مقدس براساس برنامه٦
  .راهيان نورهاي مرتبط با   ها در حوزه ـ کمک به انجام مطالعات و پژوهش٧

  : مرکز آمار ايران■ 
  .راهيان نوري طرح آمارگيري اجراـ نظارت تخصصي بر ١
  . تقويم آماري کشور درراهيان نورـ درج آمار و اطالعات ٢

  : سازمان جمعيت هالل احمر■ 
غربي، کردستان، کرمانشاه،  هاي آذربايجان ـ ايجاد شبکه امداد و نجات در استان١

  .ايالم، خوزستان، بوشهر و هرمزگان ويژه راهيان نور
 دارو و تجهيزات مورد نياز در تأمينودائم و  هاي امداد و نجات موقت  ـ ايجاد پست٢
  .هاي ستاد مرکزي ها و مراکز اسکان براساس سياست يادمان

ها و ساير مراکز بر اساس  هاي موقت و دائم در يادمان ـ ايجاد و تجهيز درمانگاه٣
  .اعالم نياز ستاد مرکزي

  . ستاد مرکزي هاي هاي الزم در زمينه اسکان اضطراري براساس سياست  ـ ارائه کمک٤
  .هاي ستاد مرکزي ي براساس سياست ـ ايجاد پايگاه امداد هوايي اضطرار٥
  .هاي ستاد مرکزي هاي غذايي امداد اضطراري براساس سياست   بستهتأمين ـ ٦
 براساس راهيان نورهاي امداد انفرادي براي مجريان ميداني   و بسته   کيفتأمينـ ٧
  .هاي ستاد مرکزي سياست
  . کشور نورراهيان ـ آموزش خود امدادي و دگر امدادي به مجريان ميداني ٨
، راهيان نوراالختيار براي عضويت در شوراي هماهنگي و پشتيباني  ـ معرفي نمايندگان تام٩

  .ها و کارگروه تخصصي بهداشت و درمان ستاد مرکزي  کارگروه تخصصي زائرين و کاروان
  :مجلس شوراي اسالمي■ 
  .کننده راهيان نور ـ تدوين و تصويب قوانين پشتيبان و تسهيل١
  .االختيار براي عضويت در شوراي سياستگذاري راهيان نور في نماينده تامـ معر٢
  .ها و نهادها در راهيان نور ي قوانين و وظايف ذاتي سازماناجراگري در خصوص  ـ مطالبه٣
  .هاي تخصصي مجلس شوراي اسالمي ـ توجه به راهيان نور در کميسيون٤

  : دبيرخانه شوراي سياستگذاري ائمه جمعه کشور■ 
  هاي تخصصي ستاد مرکزي االختيار شورا در کارگروه ـ عضويت نماينده تام١
  ـ تبليغ و ترويج راهيان نور با استفاده ظرفيت نماز جمعه٢
هاي راهيان  هاي اقامه نماز جمعه براي کاروان ـ استفاده از ظرفيت مصالها و محل٣

  راهيان نورهاي  نور حسب نياز قرارگاه
  هاي دفاع مقدس ناطق عملياتي و يادمانـ حضور ائمه جمعه در م٤

  : شوراي عالي فضاي مجازي■ 
بخش در   به عنوان حرکت عظيم فرهنگي و گردشگري تعاليراهيان نورـ قراردادن ١

  .ربط هاي ذي  ها و ابالغ به دستگاه سياستگذاري
  .ـ توجه ويژه به راهيان نور در اسناد ملي و راهبردي فضاي مجازي کشور٢
  .افزاري فضاي مجازي راهيان نور افزاري و نرم هاي سخت  توسعه زير ساختـ کمک جهت٣

  ها ساير هماهنگي: فصل هفتم
هاي  هاي ياد شده در سند حاضر، موظفند در چارچوب سياست ـ کليه دستگاه١

ي اين سند اجراهاي پنج ساله و ساالنه خود را براي  ها و برنامه يي ستاد مرکزي، طرحاجرا
  .سازي و تصويب به ستاد ياد شده ارائه نمايند بررسي، يکپارچهتدوين و براي 

يي، اجرا هاي کشور مسئول تدوين، تصويب و ابالغ سياستراهيان نورـ شوراي سياستگذاري ٢
يي اجراهاي  طراحي ساز و کار تحقق اهداف اين سند و هماهنگي و انسجام بخشي بين دستگاه

باشد که زير نظر هيأت امناي  ي آن مياجراحسن ي سند و نظارت بر اجراکشور در راستاي 
، توسط ستاد مرکزي راهيان نور داخلي شوراي سياستگذاري  نامه آئين. کند بنياد فعاليت مي

  .تهيه و به تصويب رئيس ستاد کل نيروهاي مسلح خواهدرسيد
 سازي اين سند بر عهده ـ سياستگذاري و نظارت کالن و راهبردي و روزآمد٣

  .باشد هاي دفاع مقدس مي  بنياد حفظ آثار و نشر ارزشهيأت امناي
 ماده و ٩ فصل و ٧ در ٢٦/١١/١٣٩٦ي مورخ   کشور در جلسهراهيان نورسند ملي 

  .هاي دفاع مقدس تصويب شد  بند در هيأت امناي بنياد حفظ آثار و نشر ارزش٣٨٧
  رئيس ستادكل نيروهاي مسلح ـ سرلشكر پاسدار محمد باقري

  
  ٢٧/١/١٣٩٧                                                                       دش/٩٨٦/٩٧رهشما

  ساماندهي برگزاريشوراي عالي انقالب فرهنگي در خصوص مصوبه 
  المللي هاي بين آزمون

  ) شوراي عالي انقالب فرهنگي١٤/٦/١٣٩٦ مورخ ٧٩٨مصوب جلسه (
 يقات و فناوريوزارت علوم، تحق

  يوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک
  نجش آموزش کشور سازمان س

 مورخ ٧٩٨که در جلسه » يالملل ني بيها  آزموني برگزاريسامانده«ماده واحده 
 يالملل ني بيها  آزموني و نظارت بر برگزاري، ساماندهيمنظور هماهنگ  و به١٤/٦/١٣٩٦

  : شود ي ابالغ ماجرا يل برايده است، به شرح ذيب رسيبه تصو
 ي، صدور مجوز و نظارت بر برگزارياهنگ، هميت ساماندهيمسئول  «- ماده واحده

 هاي زبان و کليه آزمون)  GMAT GRE, Microsoft Ciseقبيلاز  (المللي  هاي بين آزمون
وزارت علوم،  بر عهده نامه ي تفاهماجراخارجي و ساير امور مربوطه ازجمله انجام مذاکرات، تهيه و 

 درمان و آموزش  وزارت بهداشت،.باشد مي) سازمان سنجش آموزش کشور( تحقيقات و فناوري
الذکر درخصوص  ر امور فوقيتواند رأساً نسبت به صدور مجوز و نظارت و انجام سا يز مي نيپزشک
  .دي اقدام نماي علوم پزشکي تخصصيها  مربوط به آن وزارت و آزمونيالملل ني بيها  آزمونيبرگزار

ب يسب مورد به تصون ماده واحده حي موضوع ايياجرا يها نامه  نيي آـ١تبصره
  .دي خواهد رسيا بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و يقات و فناوري علوم، تحقيوزرا

 و) سازمان سنجش آموزش کشور(وزارت علوم، تحقيقات و فناوري  ـ٢تبصره
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي موظفند گزارش عملکرد ساالنه خود راجع به اين

  .»ندي ارائه نماي انقالب فرهنگي عاليه شورارخانيماده واحده را به دب
  حسن روحانيـ  جمهور و رئيس شوراي عالي انقالب فرهنگي رئيس

  
  ٢٥/١١/١٣٩٦                                                                    ٣٠٠/٢٨٦٦٤٢شماره

  مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران 
  درخصوص طرح جامع ـ تفصيلي شهر نوكنده

شوراي  ٩/٨/١٣٩٤ي مورخ  نوكنده، موضوع مصوبه طرح جامع ـ تفصيلي شهر
يم مشخص و معين، عيت، محدوده و حرريزي و توسعه استان گلستان با افق، جم برنامه

 شهرسازي و معماري ايران مورد بررسي شوراي عالي ١٦/١١/١٣٩٦ ي مورخ در جلسه
  . گرفت و با  اصالحاتي به تصويب نهايي رساندقرار

  شهرسازي و معماري ايرانشوراي عاليرساند، كليه مصوبات  ضمناً به آگاهي مي
هاي مربوطه، در سايت   مقررات و نيز نقشهدر خصوص طرحهاي جامع از جمله ضوابط و

www.archive.mrud.ir  گردد بارگذاري مي.  
ـ محمدسعيد ايزدي   معاون شهرسازي و معماري و دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري 

  
  ٨/١٢/١٣٩٦                                                                     ٣٠٠/٢٩٢٨٥١شماره

  مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران 
  معدن و تجارت  درخصوص احداث هتل متعلق به وزارت صنعت،

  آباد اوين  در خارج از محدوده شهر تهران در اراضي موسوم به عبدل
  تهران ريزي و توسعه استان شوراي برنامهاستاندار محترم و رئيس 

   محترم شوراي اسالمي شهر تهرانرئيس
  شهردار محترم تهران

 موضوع احداث ١٦/١١/١٣٩٦ مورخشوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه 
هتل متعلق به وزارت صنعت، معدن و تجارت در خارج از محدوده شهر تهران در اراضي 

 ١٧/٥/١٣٧٤ه مورخ ١٥٣٧٠ت/٥٦٠٣آباد اوين را با عنايت به مصوبات شماره  موسوم به عبدل
 هيأت محترم وزيران مورد بررسي قرار داد ٦/٧/١٣٨٣ه مورخ ٢٩٤٢١ت/٣٧٢٣٤و شماره 

و به جهت مساعدت در ايفاي تعهدات دولت جمهوري اسالمي و وزارت صنعت، معدن و 
 تجارت ضمن مخالفت با الحاق اراضي مذكور به محدوده شهري تهران، با احداث هتل

 تأئيدت و مقرر نمود طرح اصالح شده پس از طي مراحل استاني به در چارچوب زير موافق
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 شهرسازي و معماري رسيده و نظر كميته مذكور شوراي عالي ٣كميته تخصصي شماره 
  : شهرسازي و معماري ابالغ شودشوراي عالي بعنوان مصوبه شوراي عاليتوسط دبير 

 ترين تراز ژه به پايينبا اصالح طرح پروژه و تعديل آن محدوده بارگذاري پرو. ١
محدود و ساير % ١٥٠ هكتار با تراكم ساختماني كل طرح حداكثر ٥در عرصه حدود 

  .هاي زمين در مالكيت هتل و بعنوان محوطه سبز و باز طبيعي باقي بماند بخش
  .منتفي گردد )از مسكوني، تجاري، اداري و سايرخدمات اعم( كاربري غيراز هتل استقرار هرگونه. ٢
 ا اصالح طرح پيشنهادي، طراحي هتل در هماهنگي با زمينه طبيعي و بدون تضادب. ٣

 هاي بومي و برخوردار با محيط كوهستاني اطراف با رعايت الزامات معماري منطبق با ويژگي
  .از هويت ايراني اسالمي بازنگري شود

  .حداكثر ارتفاع ساختمانها در حد ارتفاع ساختمانهاي سايت موجود باشد. ٤
  .شود راتب جهت استحضار و صدور دستور انعكاس و اقدام اعالم ميم

ـ محمدسعيد ايزدي   معاون شهرسازي و معماري و دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري 
  

  ٨/١٢/١٣٩٦                                                                     ٣٠٠/٢٩٢٨١٨شماره
   معماري ايران درخصوص تدوينمصوبه شوراي عالي شهرسازي و

  )معماري راه( منظر راههاي ايران طرح جامع ساماندهي
  سرپرست محترم شركت مادر تخصصي عمران و بهسازي شهري ايران 

 گزارش شركت ١٦/١١/١٣٩٦مورخ شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه 
 راه و شهرسازيمادرتخصصي عمران و بهسازي شهري و معاونت حمل و نقل وزارت 

 ، را با عنايت)معماري راه(هاي ايران  ع ساماندهي منظر راهدر خصوص تدوين طرح جام
  فني امور زيربنائي حمل و نقل، بعنوان طرح فرادستشوراي عالي ٢٧/٩/١٣٩٦مصوبه مورخ به 

  ضرورت موضوع و تأكيدتأئيدهاي شرياني و اصلي كشور را استماع و ضمن  براي راه
 موضوع شوراي عاليآن، با تصويب كليات آن مقرر نمود، با بررسي دبيرخانه بر اهميت 

جهت تعيين جايگاه طرح مذكور در سلسله مراتب طرح توسعه و عمران و نحوه استفاده و 
 ارجاع شوراي عاليهاي تخصصي  هاي مذكور حسب ارتباط به كميته ضوابط آن طرحاعمال 

  .ربط ابالغ شود  به مبادي ذيليشوراي عا توسط دبير اجراو نتيجه جهت 
  .شود مراتب جهت استحضار اعالم مي

ـ محمدسعيد ايزدي   معاون شهرسازي و معماري و دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري 
  

  ٩/١٢/١٣٩٦                                                                      ٣٠٠/٢٩٣٢٦٣شماره
  درخصوص اصالح حريم شهر گرمدره زي و معماري ايرانمصوبه شوراي عالي شهرسا

  ريزي و توسعه استان تهران شوراي برنامه استاندار محترم و رئيس
  ريزي و توسعه استان البرز استاندار محترم و رئيس شوراي برنامه

 موضوع اصالح ٣٠/١١/١٣٩٦ شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ شوراي عالي
نطباق آن بر مرز تقسيمات فعلي استان تهران و البرز، مصوب مورخ حريم شهر گرمدره و ا

  شوراي برنامه ريزي و توسعه استان البرز مورد بررسي قرار داد و ضمن توجه٣٠/١١/١٣٩٥
  : كميته فني، به شرح زير اتخاذ تصميم نمود١٧/١٠/١٣٩٦به صورتجلسه مورخ 

ر در جلسه كميته فني مرز با توجه به اين كه بنا بر اذعان نماينده وزارت كشو
استان تهران و البرز به دليل تداخل با بخش قابل توجهي از محدوده و حريم  تقسيمات فعلي
 مبناي تصميمات قرار گيرد، لذا مقرر گرديد وزارت كشور ظرف مدت تواند شهر قدس نمي

 شهرسازي و معماري با رعايت همه جوانب، شوراي عاليشش ماه پس از اعالم مصوبه 
متعاقباً پس از  .هاي تهران و البرز اقدام نمايد كشوري استاننسبت به اصالح مرز تقسيمات 

همين اساس  و حريم شهرهاي گرمدره و قدس بر تعيين مرز تقسيمات دو استان، محدوده
شوراي  و توسعه استانهاي تهران و البرز و ريزي اصالح و پس از تصويب در شوراي برنامه

  .گردد عماري ايران، ابالغ ميسازي و م  شهرعالي
  .شود مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعكاس و اقدام اعالم مي

ـ محمدسعيد ايزدي   معاون شهرسازي و معماري و دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري 
  

  ٦/١٢/١٣٩٦                                                                      ٣٠٠/٢٩١٣١٧شماره
  مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران 
  درخصوص مغايرت اساسي طرح جامع هاديشهر 

  ريزي و توسعه استان آذربايجان شرقي شوراي برنامه استاندار محترم و رييس
 موضوع مغايرت ٣٠/١١/١٣٩٦ مورخ  شهرسازي و معماري ايران در جلسهشوراي عالي

ق منفصل اراضي باغي ـ زراعي به محدوده شهر و اساسي طرح جامع هاديشهر موضوع الحا
ريزي و   شوراي برنامه١١/٩/١٣٩٦تخصيص كاربري مسكوني و اداري بر آنها، مصوب مورخ 

توسعه استان آذربايجان شرقي را مورد بررسي قرار داد و ضمن تأييد صورتجلسه مورخ 
هاديشهر مخالفت و  هكتار به محدوده شهر ٣/٢ كميته فني، با الحاق منفصل ٤/١١/١٣٩٦

  .در حريم تثبيت گردند) به عنوان پهنه باغي ـ زراعي(مقرر نمود اراضي با حفظ وضع موجود 

  .شود مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعكاس اعالم مي
ـ محمدسعيد ايزدي   معاون شهرسازي و معماري و دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري 

  
  ٢١/١١/١٣٩٦                                                                    ٣٠٠/٢٨٥٣١٦شماره

  مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران 
  درخصوص توسعه شهرك صنعتي ماموت

  ريزي و توسعه استان البرز شوراي برنامه استاندار محترم و رئيس
توسعه موضوع  ١٨/١٠/١٣٩٦ در جلسه مورخ  ايرانشوراي عالي شهرسازي و معماري

 به مصوبه و با توجه خود ٣/٣/١٣٩٥ شهرك صنعتي ماموت را پيرو مباحث جلسه مورخ
ريزي و   هيأت محترم وزيران و مصوبه شوراي برنامه٢/١٢/١٣٩١ مورخ ١٥٢٥٧/٤٧٩٩٢

ت شركت ماموت توسعه استان البرز بررسي و با توسعه شهرك مذكور در اراضي تحت مالكي
  : كرج ـ قزوين مشروط به رعايت موارد زير موافقت نمودراهصرفاً در جنوب آزاد

ضمن رعايت كليه ضوابط و الزامات استقرار فعاليت مطابق نظر سازمان حفاظت . ١
محيط زيست حد نهائي توسعه شهرك مذكور بر اساس اعالم نظر نهائي آن سازمان طي 

  . تعيين گردد٢٩/٨/١٣٩٦ مورخ ٣٤٢٩٣/٩٦مكاتبه شماره 
يد بدون امكان استقرار صنعت صرفاً جهت فضاي اداري و نمايشگاهي توسعه جد. ٢

  .مجموعه مذكور اختصاص يابد
راه كرج ـ قزوين اتخاذ و وري آزادتدابير الزم جهت عدم اخالل در ترافيك عب .٣

 نماينده معاونت حمل و نقل وزارت راه و شهرسازي در كميته فني تأئيدمراتب به 
  .  رسانده شودشوراي عالي

براساس اعالم نظر وزارت نيرو امكان تخصيص منابع آب جديد براي توسعه . ٤
 مذكور وجود ندارد و اين توسعه در قالب سقف تخصيص آب موجود شهرك مذكور

برداري معتبر و تغيير  هاي كشاورزي داراي پروانه بهره هدر اختيار متقاضي و يا از طريق چا
  .كاربري به صنعت انجام خواهد شد

  .شود انعكاس و اقدام اعالم مي  جهت استحضار و صدور دستورمراتب
ـ محمدسعيد ايزدي   معاون شهرسازي و معماري و دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري 

  
  ٧/١١/١٣٩٦                                                                        ٣٠٠/٥٧٦٥٦شماره

  ازي و معماري ايران  اعالم مصوبه شوراي عالي شهرس
  نقشه شهرهاي كشورهاي نوين در تهيه  آوري پيرامون فن
  هاي كالبدي مدير كل محترم دفتر طرح

  مديركل محترم دفتر معماري و طراحي شهري
   شهرسازي و معماريشوراي عاليسرپرست محترم دبيرخانه 

 من استماع خود ض١٨/١٠/١٣٩٦ مورخ شهرسازي و معماري ايران در جلسه شوراي عالي
هاي نوين در تهيه نقشه  آوري برداري كشور در خصوص فن گزارش رياست سازمان نقشه

  :شهرهاي كشور و پس از بحث و تبادل نظر موارد زير را مقرر نمود
مورد نياز هاي  هاي پيشرفته در تهيه نقشه آوري موضوع چگونگي امكان استفاده از فن. ١

حضور  با شوراي عاليدي شهرها، در كميته فني طرحهاي توسعه و عمران و مدل سه بع
  . گزارش شودشوراي عالياي مورد بررسي قرار گرفته و نتيجه به  هاي حرفه نمايندگان انجمن

هاي  آوري را در دستگاه گيري از اين فن  موضوع بهرهشوراي عالياعضاي محترم . ٢
 هاي مشترك  و انتقال به سامانهها و اطالعات سازي داده  به منظور امكان تبادل و يكپارچهخود

  .مورد بررسي قرار دهند
هاي   طرح به صورت نمونه در مقياس٣امكان استفاده  از مدل سه بعدي براي تهيه . ٣

 قرار گيرد كه يكي از آنها مربوط به تهيه شوراي عاليمختلف در دستور كار دبيرخانه 
  .هاي جامع ويژه شهر است طرح

  .     گردد  الزم اعالم ميمراتب جهت آگاهي و اقدام
ـ محمدسعيد ايزدي   معاون شهرسازي و معماري و دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري 

  
 ٢١/١/١٣٩٧                                                                         ٣٠٠/٣١٥٢شماره

  مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران 
  درخصوص طرح جامع ـ تفصيلي شهر چورزق

ـ ٢٠/١/١٣٩٧ مورخ  شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه«  طرح جامع 
ريزي و توسعه استان   شوراي برنامه١/٤/١٣٩٥ مورخ  ي شهر چورزق، موضوع مصوبهتفصيل

جمعيت، محدوده و حريم مشخص و معين مورد بررسي قرار داد و آن را را با افق، زنجان 
رساند، كليه مصوبات  ميعموم  ضمناً به آگاهي . تصويب نهايي رساندبا  اصالحاتي به

 خصوص طرحهاي جامع از جمله ضوابط و درشوراي عالي شهرسازي و معماري ايران 
  ».گردد  بارگذاري ميwww.archive.mrud.irي مربوطه، در سايت ها همقررات و نيز نقش

ـ محمدسعيد ايزدي   معاون شهرسازي و معماري و دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري 
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