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

تومانتک شماره ۵۱ ۰۰

  ابطال مصوبه :   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع٢٨٧رأي شماره 
ـ /٣٧٠٠/٩٧/٥شماره    ٢  هر مشهدشوراي اسالمي ش  ٣١/٢/١٣٩٨   شوراي اسالمي شهر مشهد٨/٣/١٣٩٧ش 

 براي خريد ريال تسهيالت) ١٠ر٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠(نامه درخصوص اختصاص مبلغ ده هزار ميليارد  تصويب
  ك مركزي توسط بانتضميني  و توافقي محصوالت کشاورزي سازمان مرکزي تعاون روستايي ايران

ـ سازمان برنامه و بودجه   ٣٠/٤/١٣٩٨ وزارت جهادکشاورزي 
ـ بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايرا   ٤  نکشور 

  ٦/٥/١٣٩٨  نامه در خصوص استفاده از رمزارزها تصويب

ـ وزارت نيرو وزارت    صنعت، معدن و تجارت 
ـ    وزارت نفت وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات 

ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي    وزارت اطالعات 
ـ  دبيرخانه بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران 
ـ صن عتي و ويژه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري 

ـ سازمان ملي استاندارد ايران   اقتصادي 

٤  

  ٥  نفتوزارت   ٣٠/٤/١٣٩٨  اي نامه در خصوص افزايش سرمايه شرکت ملي نفت ايران از محل اندوخته سرمايه تصويب

  ٣٠/٤/١٣٩٨  الملل وارده و صادره نامه در خصوص درصد تسهيم درآمد از محل درآمد مکالمات صوتي بين تصويب
باطات و فناوري اطالعات ـ وزارت وزارت ارت

  وزارت اطالعات امور اقتصادي و دارايي ـ 
  سازمان برنامه و بودجه کشور

٥  

  ك ٢٤٨٣٢ت/١٨٢٤٩هاي شماره  نامه به تصويب) ٦(نامه در خصوص الحاق بند  تصويب
  ٦/٥/١٣٩٨  ١٦/٥/١٣٩٠ك مورخ ٤٦٤٦٧ت/١٠٠٧٦٢ و ٢٣/٤/١٣٨٠مورخ 

ـ وزارت راه و وزارت امور اقتصادي و دارايي 
شهرسازي ـ وزارت ارتباطات و فناوري 

عالي مناطق آزاد دبيرخانه شوراياطالعات ـ 
  تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي

٥  

  ٥  وزارت آموزش و پرورش  ٢٦/٤/١٣٩٨  نامه اجرايي قانون تأسيس و اداره مدارس و مراکز آموزشي و پرورشي غيردولتيآيين

ـ وزارت امور اقتصادي   ٦/٥/١٣٩٨   کل کشور١٣٩٨ماده واحده قانون بودجه سال ) ٩(بصره ت) د(نامه اجرايي بند آيين وزارت آموزش و پرورش 
ـ و دارايي   ٦  سازمان برنامه و بودجه کشور 

  ٣٠/٤/١٣٩٨   کل کشور١٣٩٨ماده واحده قانون بودجه سال ) ٦(تبصره ) ط(نامه اجرايي بند آيين
ـ وزارت صنعت، معدن و  تجارت  وزارت کشور 

ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي  سازمان برنامه و  
ـ سازمان حفاظت محيط   زيستبودجه كشور 

٧  

  قانون برنامه پنجساله ششم توسعه ) ١١٣(ماده ) پ( بند يينامه اجرانييآ
ـ وزارت امور اقتصادي و   ٩/٤/١٣٩٨  ران ي اي اسالمي جمهوري و فرهنگي، اجتماعياقتصاد   داراييوزارت دادگستري 

  ٨  ها و اقدامات تأميني و تربيتي کشور سازمان زندان

ـ وزارت امور اقتصادي و   ٢/٤/١٣٩٨  اساسنامه صندوق توسعه حمل و نقل کشور وزارت راه و شهرسازي 
ـ دارايي   ٨  سازمان برنامه و بودجه کشور 

   ٢١/٩/١٣٩٧هـ مورخ ٥٦٠٥٦ت/١٢٤٤١٦نامه شماره  اصالح تصويب
  ٢/٥/١٣٩٧  ٥/١/١٣٩٨هـ مورخ ٥٦٤٠٨ت/٦٢ه و شمار

وزارت جهادکشاورزي ـ وزارت امور اقتصادي 
و دارايي ـ وزارت کشور ـ سازمان برنامه و 

بودجه کشور ـ بانک مرکزي جمهوري 
  اسالمي ايران 

١٠  

  اصالحي اساسنامه شرکت مادرتخصصي ساخت و توسعه) ٥(اصالح ماده 
  ١٠  وزارت راه و شهرسازي  ١٢/٤/١٢٣٩٨   زيربناهاي حمل و نقل کشور

ها،  ها، مؤسسات، شركت تمامي وزارتخانه  ١٧/٤/١٣٩٨  هاي اجرايي مصوبه شوراي عالي اداري در خصوص برنامه آموزش و تربيت مديران آينده دستگاه
  ١٠  ها نهادهاي عمومي غيردولتي و استانداري

  

 ١٣٩٨  مرداد ماهبيستم شنبهيك
 

 ٢١٦٧٣ شماره پنجمسال هفتاد و 

)١١٨٦( 
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  صفحه  دستگاه اجراء كننده  تاريخ تصويب  ) وحدت رويهاءقوانين و مقررات و مصوبات آر(عنوان مندرجات 

ـ سازمان اداري و   ١٧/٤/١٣٩٨   شوراي عالي اداري ٦/٤/١٣٩٥ مورخ ٥٨٨٢٧١اصالح مصوبه شماره  وزارت راه و شهرسازي 
ـ سازمان برنامه و بودجه كشور   ١١  استخدامي كشور 

  ١١  ي دولت الکترونيکيريپذ عاملتکارگروه   ١/٥/١٣٩٨  پذيري دولت الکترونيکي کشور مصوبات جلسه دوم کارگروه تعامل

 ٣ به ذيل جدول ماده هاي فردي حافظان قرآن كريم مصوبه الحاق شرايط عمومي و صالحيت
ـ سازمان تبليغات   ١٥/١/١٣٩٦  ) شوراي عالي انقالب فرهنگي٨/٩/١٣٨٤مصوب(مصوبه ضوابط ارزيابي حافظان قرآن كريم  شوراي توسعه فرهنگ قرآني 

ـ وزارت فرهن   ١٢  گ و ارشاد اسالمياسالمي 

  
  

  
  
  

  ٢٥/٣/١٣٩٨                                                                          ٩٧٠٢٠٠١شماره
 بسمه تعالي

  جناب آقاي اكبرپور
  مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايران رئيس هيأت

 اره دادنامهـعدالت اداري به شموان ـومي ديـأت عمـه از رأي هيـيك نسخ
ـ /٣٧٠٠/٩٧/٥ابطال مصوبه شماره «:  با موضوع٣١/٢/١٣٩٨ مورخ ٩٨٠٩٩٧٠٩٠٥٨٠١٠٢٨٧ ش 

  .گردد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي»  شوراي اسالمي شهر مشهد٨/٣/١٣٩٧
  مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين

  
  ٩٧/٢٠٠١: شماره پرونده      ٢٨٧: شماره دادنامه      ٣١/٢/١٣٩٨ :خ دادنامهتاري

  يوان عدالت اداري ديأت عمومي ه:مرجع رسيدگي
  ارتبادکاني جواد طي آقا:شاكي

 ٨/٣/١٣٩٧ ـ ش/٣٧٠٠/٩٧/٥ ابطال مصوبه شماره :موضوع شکايت و خواسته
   شهر مشهد مقدس ي اسالميشورا

 ٨/٣/١٣٩٧ـ  ش/٣٧٠٠/٩٧/٥دادخواستي ابطال مصوبه شماره  شاکي به موجب :کار گردش
 شوراي اسالمي شهر مشهد مقدس در خصوص اصالح ضوابط ارتفاع ساختمانها در کاربريهاي

  :ن خواسته اعالم کرده است کهييمختلف را خواستار شده و در جهت تب
  يوان عدالت اداري ديأت عمومياست محترم هير«

  کميسالم عل
 اقدام به ٨/٣/١٣٩٧خ ي شهر مشهد در تاريد شورارسان ميستحضار احتراماً به ا

ش در خصوص اصالح ضوابط ارتفاع ساختمانها /٣٧٠٠/٩٧/٥ به شماره اي مصوبهب يتصو
 مشهد اجازه داده شده است در هنگام صدور پروانه ين مصوبه به شهرداريدر ا. نمايد مي

ل يلذا به استناد دال. دي عدول نمايلي مندرج در طرح تفصي، از ضوابط شهرسازيساختمان
  .ن مصوبه را خواستارميل ابطال ايذ

را در ي، زباشد مي شهر ي شورايارات قانوني خارج از اختيين بندهايب چنيتصو
 ي واقع در محدوده خدماتي امالک و اراضي تمامي شهر، ضوابط ارتفاعيلي تفصهاي طرح

 ي و معماري شهرسازي عاليشوراس ي قانون تاس٥ و مطابق ماده گردد ميشهر مشخص 
ون مقرر يسيب کمي به تصوبايست مي ي شهري اراضير در ضوابط ارتفاعييران هرگونه تغيا

 همان قانون موظف به ٧ ماده يز بر مبناي شهر ني و شورايشهردار. در همان ماده برسد
 دسرانه بوده و حق تغيير خو٥و اجراي دقيق طرح تفصيلي و مصوبات کميسيون ماده ت يرعا

 که ين هنگاميبنابرا. ون مذکور را ندارنديسي بدون مصوبه کمي شهري اراضيضوابط ارتفاع
ز يالقاعده نسبت به آن ن ين ضوابط ندارند علير ايي در تغي شهرها حقي اسالميشورا

س ي قانون تاس٧ و ٥د و مصوبه معترض عنه برخالف مفاد مواد يد وضع قاعده نماتوان مين
 قانون ٧١ ماده ١٦ران و خارج از شمول بند ي اي و معماريساز شهري عاليشورا
گر، ياز طرف د. ب شده استي کشور تصوي اسالميف و انتخابات شوراهايالت، وظايتشک

 شهر يلي تفصهاي د شده است که ضوابط مندرج در طرحينکه در متن مصوبه قيعالوه بر ا
 شهر يلي تفصهاي ونه از طرح نظر قضات را به دو نمگردد مي» يساز يکپارچه«مشهد، 
 :منماي مي طاش جلب يلي و طرح تفصي خازنيلي طرح تفصيعنيمشهد 
 ٩٣ ي ال٩١ در صفحه ٥ـ ٣ـ١ـ٦ ي ال٣ـ١ـ٦مطابق بند : ي خازنيلي طرح تفصـ١

  .ده استيد گرديت ارتفاع ساختمانها قي مشهد مقررات محدودي خازنيليطرح تفص

 ٥ـ ٣ـ٣ و بند ٥٣ مندرج در صفحه ٦ـ٢ـ٣مطابق بند :  طاشيلي طرح تفصـ٢
 طاش حداکثر ارتفاع يلي طرح تفص٧٩ مندرج در صفه ٥ـ ٤ـ٣ و بند ٦٧مندرج در صفحه 

  .د شده استيساختمان ق
 ي وجود دارد و شهردارين ضوابطيز چني شهر مشهد نيلي تفصهاي ر طرحيدر سا

 ضوابط بوده و قانون شوراي عالي شهرسازي موظف به اجراي اين ٧مشهد مطابق ماده 
 قانون ٥ون ماده يسين ضوابط، موظف است موضوع را به کمير ايياز به تغيدر صورت ن

رت آشکار مصوبه معترض ياد شده با توجه به مغاينظر به مراتب . دي ارجاع نماالذکر فوق
ران بر اساس ي اي و معماري شهرسازي عاليس شوراي قانون تاس٧ و ٥، ٢، ١عنه با ماده 

 ي تقاضايوان عدالت اداري دين دادرسييالت و آي قانون تشک٨٨ و ماده ١٢  ماده١بند 
 ».ابطال مصوبه معترض عنه را دارم

  :ر استيمتن مصوبه مورد اعتراض به قرار ز
  :متن مصوبه«

جاد وحدت ي اي در راستاشود مي مشهد مقدس اجازه داده يبه شهردار: ماده واحده
 متعدد شهر مشهد مقدس، در يلي تفصهاي  طرح ضوابط مندرج دريساز کپارچهيه و يرو
، ي فرهنگي، ضوابط ارتفاع مجاز ساختمانها با کاربري ساختمانهاي يند صدور گواهيفرآ

 هاي اقامتي ورزشي و ساير کاربريهايي که داراي سازمان متولي باشند، همچنين البي مجتمع
  :دير اعمال نماي را به شرح زيو مسکون
 حداکثر ي، بهداشتي، ورزشي فرهنگيهاي هر طبقه در کاربر ارتفاع ساختمان درـ١

  .شود مين يي متر تع٥/٤
ا سازمان يه از اداره تأييدي متر، در صورت ارائه ٥/٤شتر از ي ارتفاع بيبرا: تبصره

 الزم و يت استانداردهاي و با رعاي در زمان صدور پروانه ساختمانيمربوطه توسط متقاض
  .باشد مي مربوطه قابل قبول ي مراجع و متولتأييد مورد ت مقررات مربوط، تا حديرعا

، باشد مين نوع فضاها يت ايفيت و کي که الزمه فعالي و مسکوني اقامتي ارتفاع البـ٢
 هاي بلندمرتبه و ساختمان» د« متر و در گروه ساختماني ٤حداکثر » ج«در گروه ساختماني 

  .شود مين يي متر تع٦حداکثر 
 در مجموع طبقات همکف و اول يه و شهرياس محله، ناحي ق دري ارتفاع تجارـ٣
 ي صادر از سوهاي  متر، در مجوز٤ متر و در طبقات باالتر ١٢ و ١٠ و ٥/٨ب يبه ترت
  .شود مين يي تعيشهردار

 هاي کالن مقياس و فرا شهري، گذاري براي پروژه  به منظور حمايت از سرمايهـتبصره 
، يا ت ساختمانها و محاسبات سازهيوجه به ضرورت و اهمن ساختمانها با تيارتفاع مجاز ا

 و ي، معاون مالي و معماري متشکل از معاون شهرسازي در کارگروهيبه صورت مورد
ن و پس از يي و مشارکتها، تعگذاري هيس سازمان سرمايي و ري و معاون اقتصاديبانيپشت

  .، اجرايي خواهد شدتأييد کميسيون عمران و شهرسازي شوراي اسالمي شهر مشهد مقدس
يسات ن مصوبه با احتساب ضخامت سقف و تأسي اعالم شده در اهاي ه ارتفاعي کلـ٤

 .ن شده استييو به صورت کف طبقه تا کف طبقه باال، تع) سقف کاذب(
ي اعم از ر ضوابط و مقررات شهرسازي، سايه ساختمانها با هر کاربري در کلـ١تبصره

 بر مبناي) محدوديت ارتفاعي( درجه و از محور ٤٥ زاويه نشيني جانبي در ارتفاع تحت عقب
  .شود مي اعمال يلي تفصهاي ارتفاع کل ساختمان و ضوابط مربوطه در طرح

هايي با  بنابراين در ساختمان. باشد ـ ارتفاع، تابع کاربري مورد استفاده مي٢تبصره
ن کاربري در اين کاربري متعدد، هر کاربري، تابع ضوابط ارتفاع تعيين شده براي هما

  .باشد مصوبه مي
 که ي، در صورتشود مي برداري بهره ي که از آنها به صورت تجاري در امالکـ٣تبصره

 يياس پروژه، تراکم اعطاين مقيي باشد، در خصوص تعيرتجاري مصوب ملک غيکاربر
  .باشد ميمالک عمل 

http://www.RRK.IR
http://www.DASTOUR.IR
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باالتر از اول در ها، مشابه ارتفاع طبقات ي کاربرين در تماميرزمي ارتفاع زـ٤تبصره
  .شود مي اعمال يهمان کاربر
د از ارتفاع مجاز يدر اجرا نبا) ن طبقهيتر نيياز کف پا( ارتفاع کل ساختمان  ـ٥تبصره

ن صورت مازاد ارتفاع به عنوان تخلف يا غيرشتر شود، درين مصوبه بيف شده در ايتعر
  . اقدام شودي مقتضيأ ارسال تا نسبت به صدور ر١٠٠ون ماده يسيده و به کمي گرديتلق

ات خط آسمان و ين جزئيي مشهد مقدس مکلف است در جهت تعي شهردار ـ٥
ن يق مشاوري را از طري ضوابط و مقررات از جمله ارتفاع هر کاربري تماميف هر کاربريتعر

  .صالح برساننديب مراجع ذين و به تصويي تعيليطرح تفص
 عيين ضوابط و مقررات مربوط به ارتفاعهاي تفصيلي و ت  با تصويب و ابالغ طرحـتبصره 

 هاي ياد شده بعد از ابالغ قانوني اين مصوبه، مصوبه شوراي اسالمي شهر ساختمانها در طرح
  .شود مي لغو ي مالک عمل هر طرح ابالغهاي  محدودهيبرا

 بديهي است اين مصوبه با رعايت قانون تشکيالت، وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي
 » شهر مشهد مقدسي اسالميس شوراي رئ ـ.ستاالجرا الزمخاب شهرداران کشور و انت

 در پاسخ به شکايت مذکور، رئيس شوراي اسالمي شهر مشهد مقدس به موجب اليحه
  :ح داده است کهي توض١١/٩/١٣٩٧ ـ ش/١٥٠٢٨/٩٧/٥شماره 
  يوان عدالت اداري ديأت محترم عموميه«

  ٩٧٠٢٠٠١ پرونده ه دادخواست به کالسهيحه دفاعيال: موضوع
  کميسالم عل

ارتبادکان موضوع پرونده ي جواد طيبا احترام بازگشت به دادخواست جناب آقا
 ش ـ/٣٧٠٠/٩٧/٥ مبني بر درخواست ابطال مصوبه شماره ٩٧٠٩٩٨٠٩٠٥٨٠١٤٣٥شماره 

ه يحه دفاعي مختلف اليهاي با موضوع اصالح ضوابط ارتفاع ساختمانها در کاربر٨/٣/١٣٩٧
  .شود ميم ي تقدليبه شرح ذ

ن به ي نويهاين ورود فناوري و همچنينيت و رشد شهرنشيش جمعيبا افزا: مقدمه
 هاي کار و زندگي، ديدگاه، رفتار و نيازهاي انسانها نيز دستخوش تغييراتي شده است عرصه

) البي(کند، ورودي ساختمانهاي مسکوني  در شهرها شکل و ابعاد ساختمانها تغيير مي
 ي قرباني چند مترمربعي تجاري واحدهاگيرند ميده ي با ارتفاع باال ايلگوها از اي اقامتو

 هاي مرکزي با ارتفاع حتي چند ده متري هاي چند هزار مترمربعي، که داراي محوطه مجتمع
... هستند و )  مرتفعيبا فضاها(ک و با عظمت يار شي بسي اداري، ساختمانهااند شدهباشند 
 قبل توسط مالکان دور از هاي د ارتفاع طبقات مانند دههيت شدين محدودين ايبنابرا

 و يد تخلفات ساختمانياز جامعه موجب تشدين تقاضاها و نيمقاومت در برابر ا. انتظار است
 بايست از فرصتهاي قانوني براي پاسخگويي به نيازهاي شود، بنابراين مي ها مي بست پرونده بن

 در دادخواست تقديمي سه ايراد به مصوبه. اده نمودهاي شهروندان استف روز جامعه و خواسته
  :ان شده استيب

ارتفاع طبقات در  (ين ضوابط شهرسازيي تعي شهر براي اسالميت شورايصالحـ ١
  )ساختمان
 به هنگام صدور يلي تفصهاي  طرحي فراهم آوردن مجوز عدول از ضوابط شهرسازـ٢

 ي شهرداريپروانه ساختمان برا
   و طاشي خازنيلي جامع و تفصي ضوابط مصوب طرحهارت مصوبه باي مغاـ٣

  :در پاسخ به بند يک در خصوص صالحيت شوراهاي اسالمي شهر الزم به توضيح است
 از کارکردها يان شد به  منظور شناخت محلي که در مقدمه بيبا توجه به مطلب: اوالً

، ي مختلف تجارهاي  اقشار مختلف و ارتباط مستمر با شهروندان و فعاالن عرصهيازهايو ن
ن يتر ين و کاربرديتر ند مناسبتوان مي ي اسالميشوراها...  و ي، اجتماعي، صنعتياقتصاد

 که در شهر احداث يي در خصوص بناهاي امور شهر و حتي تماميشنهادها را برايپ
هاي جامع و تفصيلي را  در همين راستا قانونگذار تصويب نهايي طرح. شوند داشته باشند مي

 ٨٠ ماده ٣٤بند .  شهرها کرده استي اسالمي و ارسال آنها توسط شوراهاتأييدبه منوط 
 کشور و ي اسالميف و انتخابات شوراهايالت، وظاي از قانون تشکيقانون اصالح مواد
م و ي و حريلي و تفصي و جامع شهرسازيدها هاي  طرحتأييد و يبررس«انتخاب شهرداران 

 يربط قانون ي و ارسال به مراجع ذي آن توسط شهردار شهرها پس از ارائهيمحدوده قانون
  ».ييب نهايجهت تصو
 از جمله طاش که مورد استناد(با توجه به تباصر ذيل بندهاي طرحهاي تفصيلي : ثانياً

 و ها  در پروندهيي و ضابطه مند بودن پاسخگويکسان سازي يبرا)  قرار گرفته استيشاک
 مختلف يهاي ارتفاع طبقات در کاربريبرا يب ضوابطي، تصويمناطق مختلف شهردار

  .ر بوده استيناپذ اجتناب
ن يي، اقدام به تبيلي تفصهاي  طرحيل بندهاي تباصر ذي اجرايمصوبه در راستا: ثالثاً

 ساختمان يي در ارتفاع نهايا ن مداخلهين ارتفاع مجاز طبقات نموده است و  کمترييو تع

 يف شوراهايت، بلکه از تکالي نه تنها در صالحين ورود به ضوابط شهرسازيبنابرا. ندارد
  . شهر استياسالم

 هاي در پاسخ به بند دو در خصوص ادعاي صدور مجوز جدول از ضوابط شهرسازي طرح
 :ح استي الزم به توضي توسط شهرداريليتفص

 الف ـ با توجه به هدف مصوبه که در متن ماده واحده بيان شده است اين مصوبه نه تنها
ست بلکه ي نيلي مصوب جامع و تفصهاي  طرحي عدول از ضوابط شهرسازيرا بيمجوز
 توسط ييه پاسخگويجاد وحدت روي ضوابط مربوطه جهت ايساز کپارچهي و يبند جمع

 ضوابط مندرج در يساز کپارچهيه و يجاد وحدت روي ايدر راستا... «.  استيشهردار
 » ...ي ساختمانهاي ير گواهند صدوي متعدد شهر مشهد مقدس در فرآيلي تفصهاي طرح

 مصوب هاي ت ضوابط طرحيات مکرر، بر رعاتأکيد ي در بندها و تباصر مصوبه ط ـب
  :ن موارد عبارتند ازي اصرار دارد ايليجامع و تفص

 مراجع و تأييد که مورد يا هتأييدي ارتفاع  مازاد ارائه يراه بک: ١ل بند يتبصره ذ
: ان شده استيش شرط صدور پروانه بي عنوان پ بهباشد مي مربوطه قابل قبول يمتول
ا سازمان مربوطه توسط يه از اداره تأييدي متر، در صورت ارائه ٥/٤شتر از ي ارتفاع بيبرا«

ت مقررات ي الزم و رعايت استانداردهاي و با رعاي در زمان صدور پروانه ساختمانيمتقاض
  ».باشد ميول  مربوطه قابل قبي مراجع و متولتأييدمربوط تا حد مورد 

 ير ضوابط و مقررات شهرسازيت ساي به صراحت به لزوم رعا٤ل بند ي ذ١در تبصره 
:  شده استتأکيد يلي تفصهاي خصوصاً بر ارتفاع کل ساختمان و ضوابط مربوطه در طرح

 ي جانبينينش  اعم از عقبير ضوابط و مقررات شهرسازي سايه ساختمانها با کاربريدر کل«
 ارتفاع کل يبر مبنا) يت ارتفاعيمحدود( درجه و از محور ٤٥ه ياودر ارتفاع تحت ز

  ».شود مي اعمال يلي تفصهاي ساختمان و ضوابط مربوطه در طرح
ب موارد مطرح شده در ي را مکلف نموده است تا مراحل تصوي مصوبه شهردار٥بند 

 يشهردار«: يب برساندصالح به تصوي در مراجع ذيليمصوبه را به عنوان ضوابط طرح تفص
 يف هر کاربريات خط آسمان و تعرين جزئييمشهد مقدس مکلف است در جهت تع

 يلين طرح تفصيق مشاوري را از طري ضوابط و مقررات از جمله ارتفاع هر کاربريتمام
  ».صالح برساننديب مراجع ذين و به تصوييتع

بط هاي تعريف شده با ضوا در پاسخ به بند سه در خصوص ادعاي مغايرت ارتفاع
مستندات ارسالي توسط شاکي در : هاي خازني و طاش الزم به توضيح است شهرسازي طرح

هاي جامع و تفصيلي خازني و طاش  اين خصوص ضوابط مصوب براي ارتفاع ساختمان در طرح
است، صرف از اينکه با توجه به مقدمه به عرض رسيده طرح جامع خازني متعلق به بيش از 

طرح طاش متعلق به دو دهه قبل، پاسخگوي نياز و مطالبات و ) ١٣٥٢سال (دهه قبل ٥
 :هاي مذکور به شرح زير است موديان عصر کنوني نيستند عدم مغايرت مصوبه با طرح

  :اند گرفته که مورد استناد قرار ي طرح خازن٣ـ١ـ٦ر گروه کد ي زيبندها) الف
 شوند به ي منتهي اصليابانهايمقررات مربوط به ارتفاع ساختمانها در خ: ١ـ٣ـ١ـ٦

  مجتمع حرم مطهر
  شتري متر و بي با عرض سيابانهايارتفاع ساختمانها در بر خ: ٢ـ٣ـ١ـ٦
   متري با عرض کمتر از سيابانهايارتفاع ساختمانها در بر خ: ٣ـ٣ـ١ـ٦
   متري با عرض کمتر از سهاي ا چند بر به گذرگاهيارتفاع ساختمانها با دو : ٤ـ٣ـ١ـ٦
  . استوست نشدهيپ: ٥ـ ٣ـ١ـ٦

) يينها( ارتفاع ي فوق صرفاً براي بندهاي در تمامشود ميهمان گونه که مشاهده 
 گردد ساختمان در بر خيابانها ضابطه تعيين شده است و در توضيحات هر بند نيز مشخص مي

شتر از ي ارتفاع بي داراي ساختمانهايانداز هيت ساي و رعايبه جهت حفظ نما و منظر شهر
را برابر ضوابط مربوطه ...)  درجه و ٤٥ (ي جانبنشيني عقب بايست يمن شده ييمقدار تع

ها يا کاربري ارتفاع طبقات و ي برايا  فوق ضابطهيک از بندهايچ يدر ه. نديت نمايرعا
ن حداکثر ارتفاع هر طبقه با توجه يين شورا ضمن تعمصوبه اي که يست در حاليمطرح ن

د ي به استحضار رس٢الف و ب پاسخ به بند  ي که در قسمتهاي، همان طوريبه نوع کاربر
  . داشته استتأکيد) از جمله ارتفاع ساختمان(ر مقررات يت سايبر رعا
  :اند گرفته از طرح طاش که مورد استناد قرار ييبندها) ب
 حداکثر ارتفاع ساختمان: ٥ـ ٣ـ٣
  ضابطه ارتفاع ساختمان: ٥ـ ٤ـ٣

گر ي ضوابط دي و برخيه به کاربر فوق ارتفاع ساختمان و طبقات با توجيدر بندها
ر ارتفاع در طبقات اول ييتغ: تبصره«: ن عبارات دارندي با ايا کن تبصرهيان شده است، ليب

  :ر استيت موارد زيبه باال مشروط به رعا
  .ت حداکثر ارتفاع ساختمان بر اساس تعداد طبقات مجازي رعا ـالف
  » در محور مربوطهي شهريساز ت ضوابط بدنهي رعا ـب
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د توان مين است که ارتفاع طبقات ي اشود مي برداشت ها ن تبصرهين آنچه از ايبنابرا
 متفاوت با مقادير مطرح شده در ضوابط طرح باشد، مشروط بر اينکه ارتفاع نهايي کل ساختمان

 نشيني عقب(سازي  در مجموع طبقات از مقدار تعيين شده در طرح و همچنين ضوابط بدنه
  .ت شونديرعا... و ) يجانب

 هاي  ارتفاعي برخ٥ـ ٣ـ٣به عنوان مکمل بند (حداکثر ارتفاع ساختمان : ٦ـ٢ـ٣
ن شده است که با توجه يي ساختمان تعي طبقات و اجزاين بند ارتفاع برخيدر ا): طبقات

  .ن شورا ندارد اي مصوبه با يرتياد شده مغايبه مراتب و تباصر 
ات و مستندات فوق ينکه با توجه به دفاعيرغم ايعل: درسان ميدر خاتمه به استحضار 

  مصوبه را٥مصوبه مراحل قانوني تصويب را گذرانده است، شهرداري مشهد اجراي بند 
صالح يب آنها در مراجع ذي و تصويلي تفصهاي در خصوص اعمال ضوابط مربوطه در طرح

لذا با . ه است اجرا به مناطق ابالغ نکرديت قرار داده و تاکنون مصوبه را برايرا در اولو
ت ي عناي است نسبت به صدور حکم به رد دادخواست شاکيت به مراتب فوق مستدعيعنا

 يت شهريري مديشبرد اهداف واالي شهر مشهد مقدس را در پي اسالمينموده و شورا
  ».يند فرماياريران ي ايتخت معنويپا

وان ي دني با حضور معاون٣١/٢/١٣٩٨خ ي در تاريوان عدالت اداري ديأت عموميه
ل شد و پس از بحث و يوان تشکي و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديعدالت ادار

  . مبادرت کرده استير به صدور رأيت آراء به شرح زي با اکثريبررس
 

  رأي هيأت عمومي
 و  قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري، تصويب معيارها٢ ماده ٤طبق بند 

ب ضوابط و ي و تصوي شهرسازي عاليف شورايجمله وظا از ي شهرسازهاي نامه آيين
 باشد مي قانون مذکور ٥ون مندرج در ماده يسيف کمي از جمله وظايليمقررات طرح تفص

ف و يالت، وظاي قانون تشک٨٠ ماده ٣٤ شهر طبق بند ي اسالميگر شوراي ديو از سو
 و يدي هاطرحها تأييد و ي کشور و انتخاب شهرداران بررسي اسالميانتخابات شوراها
ربط  ي و ارسال به مراجع ذي پس از ارائه آن توسط شهرداريلي و تفصيجامع شهرساز

 يب مصوبه قطعي شهر بوده و تصوي اسالميارات شوراي از اختييب نهاي جهت تصويقانون
 ٧مضافاً طبق تبصره ماده . ارات شورا خارج استي از اختي شهرداري برااالجراء الزمو 

ران در موارد ابهام و اشکال و اختالف ي اي و معماري شهرسازي عاليوراس شيقانون تاس
 ي مراتب در شورا٥ موضوع ماده ي شهريلي جامع و تفصهاي  طرحينظر در نحوه اجرا

ن مصوبه ي خواهد بود، بنابرااالجراء الزم و ي قطعي عالي مطرح و نظر شوراي شهرسازيعال
ص ي شهر مشهد تشخي اسالميار شورايد اختر قانون و خارج از حدويت، مغايمورد شکا

وان عدالت ي دين دادرسييالت و آي قانون تشک٨٨ و ماده ١٢ ماده ١شد و مستند به بند 
  .شود مي ابطال ١٣٩٢ مصوب سال يادار

  يوان عدالت اداري ديأت عموميس هي  رئ                                         
  ي اشراقي عليمرتضي ـ وان عدالت اداري ديي معاون قضا                                  

  
  ٢/٥/١٣٩٨                                                             ـ ه٥٦٧٢٦ت/٥٣٤٦٢رهشما

) ١٠ر٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠( ارديليمبلغ ده هزار مدرخصوص اختصاص نامه  تصويب
  يوالت کشاورز محصي  و توافقينيد تضمي خريبرا التيال تسهير

  ك مركزيتوسط بان راني ايي تعاون روستايسازمان مرکز 
 سازمان برنامه و بودجه کشوري ـ وزارت جهادکشاورز

 راني اي اسالمي جمهوريبانک مرکز
 مورخ ٦٥٧٨/٠٢٠شنهاد شماره ي به پ٣٠/٤/١٣٩٨وزيران در جلسه هيأت 

 به قانون  مواديقانون الحاق برخ) ٣٦( و به استناد ماده يوزارت جهادکشاورز ٤/٤/١٣٩٨
 :ب کرديتصوـ ١٣٩٣مصوب  ـ )٢( دولت ي از مقررات ماليم بخشيتنظ

ماده واحده ) ٥( تبصره يران موظف است در اجراي اي اسالمي جمهوريبانک مرکزـ ١
ارد يليمبلغ ده هزار مـ  ١٣٦٨مصوب يـ   کشاورزيد محصوالت اساسين خريقانون تضم

  و ينيد تضمي خري عامل برايها ق بانکيالت از طريال تسهير) ١٠ر٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠(
 .ران قرار دهدي ايي تعاون روستايار سازمان مرکزي در اختي محصوالت کشاورزيتوافق

 ينيبشيپ مربوط به ياتيران موظف است برنامه عملي ايي تعاون روستايسازمان مرکزـ ٢
گردش  را به همراه جدول ١٣٩٨ در سال ي محصوالت کشاورزي و توافقينيد تضميخر
 به سازمان برنامه و يالت بانکيافت و بازپرداخت تسهي دريبند و برنامه زمانينگينقد

 بازپرداخت ادشده،يد برنامه ييسازمان برنامه و بودجه کشور پس از تأ. ه کنديبودجه کشور ارا
 .دينما ين ميالت را تعهد و تضميتسه

الت ي تسهي از اعطايش وصول مطالبات نايها برا ف بانکي وظاين نافين تضمياـ ٣
د مقرر يالت را در سررسيران موظف است تسهي ايي تعاون روستايست و سازمان مرکزين

 .دي، بازپرداخت نمايافتيان دريشده و ضرر و ز يدارياز محل فروش محصوالت خر
 يها  با بانکيران موظف است ضمن هماهنگي اي اسالمي جمهوريبانک مرکزـ ٤

الت مربوط پرداخت ي تسهي تمامي ماه سال جاريد تا قبل از دي اقدام نمايعامل به نحو
 .دکنندگان فراهم گردديت توليشود و امکان ورود مؤثر در بازار همراه با کسب رضا

  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 
  

  ١٣/٥/١٣٩٨                                                           ـ ه٥٥٦٣٧ت/٥٨١٤٤رهشما
  رمزارزهادر خصوص استفاده از نامه  تصويب

  صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت نيرو ـ وزارت ارتباطات و فناوري اطالعاتوزارت 
ـ بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي  ـ وزارت اطالعات    وزارت نفت 

  قتصاديدبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه ا
  سازمان ملي استاندارد ايران

  به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي٦/٥/١٣٩٨وزيران در جلسه هيأت 
  :جمهوري اسالمي ايران تصويب كرد

 از سوي متعاملين) ريسك( صرفاً با قبول مسئوليت خطرپذيري رمزارزهاـ استفاده از ١
نظام بانكي نبوده و استفاده از آن در گيرد و مشمول حمايت و ضمانت دولت و  صورت مي

  .مبادالت داخل كشور مجاز نيست
با اخذ مجوز ) ماينينگ (رمزارزهاشده  هاي پردازشي رمزنگاري ـ استخراج فرآورده٢

  .از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است
تواند در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و   وزارت صنعت، معدن و تجارت ميـ١تبصره

هاي مناطق مربوط حسب مورد  قتصادي، صالحيت صدور مجوز يادشده را به سازمانويژه ا
  .واگذار نمايد
هاي پردازشي رمزنگاري شده  ده استقرار واحدهاي استخراج فرآورـ٢تبصره

 كيلومتري) ٥٠(كيلومتري شهر تهران، ) ١٢٠(شامل محدوديت محدوه ) ماينينگ (رمزارزها
  .باشد ها نمي اكز ساير استانكيلومتري مر) ٣٠(شهر اصفهان و 

هاي نيرو و  سازمان ملي استاندارد ايران موظف است با همكاري وزارتخانهـ ٣
ارتباطاعات و فناوري اطالعات برچسب انرژي و استانداردهاي كيفيت توان الكترونيكي و 

هاي پردازش  استانداردهاي فناورانه مرتبط براي توليد و واردات تجهيزات فرآورده
  .را تدوين و ابالغ نمايد) ماينينگ (رمزارزهاشده  گاريرمزن

ـ تأمين برق متقاضيان استخراج رمزارزها صرفاً با دريافت انشعاب برق از شبكه ٤
تعرفه برق . گيرد سراسري يا احداث نيروگاه جديد خارج از شبكه سراسري صورت مي

با قيمت ) ماينينگ (ارمزارزهشده  هاي پردازشي رمزنگاري متقاضيان استخراج فرآورده
متوسط ريالي برق صادراتي با نرخ تسعير سامانه نيما كه توسط وزارت نيرو تعيين و اعالم 

  .گردد، محاسبه و اعمال خواهدشد مي
كننده از برق توليدي خارج   تعرفه سوخت گاز موردنياز متقاضيان استفادهـ١تبصره

وسط ريالي گاز صادراتي با نرخ مت%) ٧٠(از شبكه وزارت نيرو، با قيمت هفتاد درصد 
تسعير سامانه نيما است و تعرفه سوخت مايع نيز با قيمت متوسط ريالي سوخت مايع 

گردد، محاسبه  صادراتي با نرخ تسعير سامانه نيما كه توسط وزارت نفت تعيين و اعالم مي
  .و اعمال خواهدشد

در ساعات و زمان ) ماينينگ( مصرف برق و گاز براي استخراج رمزارزها ـ٢تبصره
ساعت و زمان اوج ) حسب مورد(هاي نيرو و نفت  وزارتخانه. اوج مصرف ممنوع است

هاي تابع و وابسته با  نمايند و از طريق شركت در طي سال را تعيين و ابالغ ميمصرف 
  .نمايند نصب كنتور هوشمند نسبت به كنترل مصرف در اين ساعات اقدام مي

صرفاً با ) ماينينگ(ب برق و گاز جهت استخراج رمزارزها استفاده از انشعا ـ٣تبصره
باشد و هرگونه استفاده از انشعاب برق  نامه مجاز مي ارايه مجوزهاي تعيين شده در اين تصويب

 رمزارزها زي، صنعتي و ساير مصارف براي استخراجو گاز مصرف خانگي، عمومي، كشاور
هاي تابع و  فت موظفند از طريق شركتهاي نيرو و ن وزارتخانه. ممنوع است) ماينينگ(

آوري انشعابات فاقد مجوز اقدام و مطابق قانون  وابسته نسبت به شناسايي، قطع و جمع
  .ـ عمل نمايند١٣٩٦كنندگان غيرمجاز آب و برق، فاضالب و گاز ـ مصوب مجازات استفاده
 در )ماينينگ (شده رمزارزها هاي پردازشي رمزنگاري  متقاضيان استخراج فرآوردهـ٤تبصره

صورت استفاده از منابع تجديدپذير و پاك تابع قوانين و مقررات مربوط و ضوابط وزارت 
  .نيرو هستند
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 ها ها و فرمانداري هاي ارتباطات و فناوري اطالعات و اطالعات و استانداري  ـ وزارتخانه٥
شده رمزارزها  هاي پردازشي رمزنگاري نسبت به شناسايي و اعالم مراكز استخراج فرآورده

  .نمايند با وزارت نيرو همكاري مي) ماينينگ(
 ـ مراكز استخراج رمزارزها، به عنوان واحد توليد صنعتي شناخته شده و مشمول ٦

  .مقررات مالياتي خواهند بود
 واحدهاي يادشده در صورتي كه محصول خود را صادر و ارز حاصل از آن تبصره ـ

ري اسالمي ايران به چرخه اقتصادي كشور را براساس ضوابط بانك مركزي جمهو
  .بازگردانند، مشمول ماليات با نرخ صفر خواهندبود

  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 
  

  ٢/٥/١٣٩٨                                                             ـ ه٥٦٧٨٧ت/٥٣٤٦٧رهشما
  رانينفت ا يه شرکت مليسرمادر خصوص افزايش نامه  تصويب

  يا هي از محل اندوخته سرما
  نفتوزارت 

العاده شرکت   فوقيشنهاد مجمع عمومي به پ٣٠/٤/١٣٩٨وزيران در جلسه هيأت 
مصوب  ـ راني نفت ايقانون اساسنامه شرکت مل) ٤(ران و به استناد ماده ي نفت ايمل

 :ب کرديتصو ـ ١٣٩٥
ون و يليک مي تا سقف مبلغ يا هيران از محل اندوخته سرماي نفت ايه شرکت مليسرما

) ١ر٢٨٤ر٨٦٠ر٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠(ارد يليست و هشتاد و چهار هزار و هشتصد و شصت ميدو
 چهارصد و هشتاد و شش هزار ون ويليست و هشت ميکصد و بيال منقسم به ير
 .ابدي يش مي افزايالير) ١٠ر٠٠٠ر٠٠٠(ون يليسهم ده م) ١٢٨ر٤٨٦ر٠٠٠(

   جهانگيريجمهور ـ اسحاق رئيسمعاون اول 
  

  ٢/٥/١٣٩٨                                                              ـ ه٥٦٧٧٨ت/٥٣٤٦٨رهشما
 يم درآمد از محل درآمد مکالمات صوتيدرصد تسهدر خصوص نامه  تصويب

   و صادرهالملل وارده نيب
  يي و دارايوزارت امور اقتصاد ـ  اطالعاتيوزارت ارتباطات و فناور

 سازمان برنامه و بودجه کشور ـ  اطالعاتوزارت
 مورخ ٥١٧٢٥/١شماره مشترک شنهاد ي به پ٣٠/٤/١٣٩٨وزيران در جلسه هيأت 

، اطالعات يي و داراي اطالعات، امور اقتصادي ارتباطات و فناوريها  وزارتخانه١٧/٤/١٣٩٨
و وصول حق ن ييو سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد ماده واحده قانون اجازه تع

  :تصويب کردـ ١٣٩٢مصوب  ـ نه پست و مخابراتي در زميردولتيت بخش غياز فعاليامت
زان صفر يالملل وارده به م ني بيم درآمد از محل درآمد مکالمات صوتيدرصد تسه

الملل  ني بيم درآمد از محل درآمد مکالمات صوتيشود و درصد تسه ين مييدرصد تع
نامه دارنده پروانه و پس از کسر مبالغ  مفاد موافقتصادره مطابق مقررات مربوط و 

  .رساخت محاسبه خواهد شدي به شرکت ارتباطات زيپرداخت
  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 

  
  ٩/٥/١٣٩٨                                                              ـ ه٥٥٩٥٢ت/٥٦٨٤٧رهشما

  هاي  نامه به تصويب) ٦(ند الحاق بنامه در خصوص  تصويب
  ك ٤٦٤٦٧ت/١٠٠٧٦٢ و ٢٣/٤/١٣٨٠ك مورخ ٢٤٨٣٢ت/١٨٢٤٩شماره 

  ١٦/٥/١٣٩٠مورخ 
  يي  و دارايوزارت امور اقتصاد

  اطالعاتيوزارت ارتباطات و فناور ـ يوزارت راه و شهرساز
 يژه اقتصادي و ويصنعتي ـ  مناطق آزاد تجاريعاليرخانه شورايدب

 مورخ ٣٨٩٨/١٠/٩٧٢شنهاد شماره ي به پ٦/٥/١٣٩٨ وزيران در جلسههيأت 
 و به يژه اقتصادي و ويصنعت ـ ي مناطق آزاد تجاريعاليرخانه شوراي دب١٣/٨/١٣٩٧

 :ب کرديران تصوي اي اسالمي جمهوري و هشتم قانون اساسيکصد و سياستناد اصل 
ک مورخ ٢٤٨٣٢ت/١٨٢٤٩نامه شماره بيبه تصو) ٦(ر به عنوان بند يمتن ز

ک مورخ ٤٦١٦٧ت/١٠٠٧٦٢نامه شماره بي آن موضوع تصوي و اصالح بعد٢٣/٤/١٣٨٠
  :شودي اضافه م١٦/٥/١٣٩٠

  د يي، با تأيتواند عالوه بر حمل و نقل بارين منطقه ميفرودگاه مستقر در ا ـ ٦
  .ز بپردازدي ني و آموزشيت مسافري به فعالي کشورييمايسازمان هواپ

   جهانگيريجمهور ـ اسحاق رئيسمعاون اول 

  ١٢/٥/١٣٩٨                                                            ـ ه٥٤٦١٧ت/٥٣٤٦٤ره شما
 وزارت آموزش و پرورش

  ٢٨/٥/١٣٩٦ مورخ ٩٣٣٥٥شنهاد شماره ي به پ٢٦/٤/١٣٩٨ران در جلسه يوزهيأت 
   و مراکز س و اداره مدارسيقانون تأس) ٣٨(وزارت آموزش و پرورش و به استناد ماده 

ر يادشده را به شرح زي قانون يينامه اجرانييآـ  ١٣٩٥مصوب يـ  ردولتي غي و پرورشيآموزش
 :ب کرديتصو

 
 يردولتي غي و پرورشيس و اداره مدارس و مراکز آموزشي قانون تأسيينامه اجرانييآ

 :روندي مشروح مربوط به کار مير در معانينامه اصطالحات زنيين آيدر ا ـ١ماده
ي ردولتي غي و پرورشيس و اداره مدارس و مراکز آموزشيقانون تأس: قانونـ ١

 . ـ ١٣٩٥مصوب  ـ 
 .وزارت آموزش و پرورش: وزارتـ ٢
، ي و نظارت مرکزيزير، برنامهياستگذاري سيشورا: ياستگذاري سيشوراـ ٣

 .قانون) ٣(موضوع ماده 
 .قانون) ٣(موضوع ماده  نظارت استان، شهرستان و منطقه، يشورا:  نظارتيشوراـ ٤
 .قانون) ٢(ماده ) الف( موضوع بند ي و پرورشيواحد آموزش: مدرسه ـ ٥
 .قانون) ٢(ماده ) ب(مرکز موضوع بند : يمرکز پرورش ـ ٦
 .قانون) ٢(ماده ) پ(مرکز موضوع بند : يمرکز آموزشـ ٧
 .ي و پرورشيمراکز آموزش: مراکز ـ ٨
، تکدرس، يدي تجديها کالسينسبت به برگزار که يمراکز:  آزاديآموزشگاه علمـ ٩

 براساس سرفصل دروس مصوب وزارت از يا آزمون و کنکور مکاتبهي و کنکور، برگزاريتيتقو
  .ندينماي اقدام ميرحضوري و غي تا قبل از دانشگاه به صورت حضوريسطح مبتد
 تعاوني يهامؤسسات آموزشي، شركت (ي و حقوقيقياشخاص حق: يمتقاض ـ ١٠

ا يکه در داخل )  فرهنگي و آموزشيي عمومي غيردولتي با كاركردهاينهادها موزشي وآ
  .دهنديه ميربط ارايمراکز را به مراجع ذ/ س مدرسه ي تأسيخارج از کشور تقاضا

 يمراکز را از شورا/  مدرسه ياندازس و راهي که مجوز تأسيمتقاض: مؤسسـ ١١
مراکز مربوط را / افت و مدرسه يدر) ضيودر صورت تف( نظارت يا شوراي ياستگذاريس
  .کندي مياندازراه

  .ز مدارس کشوري، توسعه و تجهيسازمان نوساز: يسازمان نوسازـ ١٢
  .قانون) ١٣(، موضوع ماده يردولتيت از توسعه مدارس غيصندوق حما: صندوقـ ١٣
  و قانون ) ٥(ماده ) پ( که مطابق بند يمجوز): يموافقت اصول(س يمجوز تاسـ ١٤

) ضيدر صورت تفو( نظارت يا شوراي ياستگذاري سينامه توسط شورانيين آيا) ٢(ماده 
  .شودي صادر مي متقاضيبرا

س براساس ي که دارندگان مجوز تأسيمجوز): تيپروانه فعال (ياندازمجوز راه ـ ١٥
ر د( نظارت يا شوراي ياستگذاري سينامه، از شورانيين آيا) ٢(قانون و ماده ) ٩(ماده 

 .افت کننديدر) ضيصورت تفو
 يمراکز حسب درخواست متقاض/  مدرسه ي براياندازس و راهيمجوز تأس ـ٢ماده

ا ي ياستگذاري سيت توسط شورايت و نوع فعاليک جنسيبه صورت جداگانه و به تفک
  .شوديصادر م) ضيدر صورت تفو( نظارت يشورا

 دوره يانداز راهس وي صدور مجوز تأسيت برايک جنسيت تفکيرعا ـ١تبصره
  .ستي ني مستقل، الزاميدبستانشيپ

ت يک جنسيک فضا به شرط تفکي مراکز در ي براياندازصدور مجوز راه ـ٢تبصره
  .ا فرد مجاز استي زوج يدر روزها

 شود، ياندازس صادرشده چنانچه منجر به صدور مجوز راهيمجوز تأس ـ٣تبصره
  .شوديار م فاقد اعتبياستگذاري سي شورايصرفاً با رأ
-س، نسبت به راهيخ صدور مجوز تأسي موظف است ظرف دو سال از تاريمتقاض ـ٣ماده

 .س فاقد اعتبار خواهد شدين صورت مجوز تأسير ايد، در غيمراکز اقدام نما/  مدرسه يانداز
نه و حراست و يشيپ اعالم عدم سوءيران براي اي اسالمي جمهوري انتظاميروين ـ٤ماده

س، به عنوان مراجع يان تأسي متقاضي فرديهاتي اعالم صالحي پرورش برانش آموزش ويگز
چنانچه مراجع . روز اعالم کنند) ٣٠(جه استعالم را حداکثر ظرف يربط مکلفند نتي ذيقانون

در ( نظارت يا شوراي ياستگذاري سيادشده استعالم را پاسخ ندهند، شورايفوق ظرف مدت 
 . کنديريگمي تصميدور مجوز متقاضموظف است در خصوص ص) ضيصورت تفو

 يها دستگاهيماني و پي کارکنان رسمي فرديهاتيد صالحيي تأيبرا ـ تبصره
 . استي، صرفاً استعالم از حراست کافيياجرا
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 و پس از اخذ ياستگذاري سيتوانند با موافقت شوراي مياشخاص حقوق  ـ٥ماده
  . ر مناطق کشور اقدام کننديد در سايجدمراکز /  مدرسه يانداز الزم نسبت به راهيمجوزها

ز يد در زمان درخواست مجوز، نسبت به واريس بايان مجوز تأسيمتقاض  ـ٦ماده
  .رقابل برگشت استيمبلغ مذکور غ. قانون اقدام کنند) ٩(ماده ) ١(مبلغ موضوع تبصره 

ط ه توسي قابل اراين منابع ماليقانون، تضام) ٩(ماده ) ب( بند يدر اجرا ـ٧ماده
 :ر استي زيها از صورتيکيمؤسس به 

 .سفتهـ ١
 ي جمهوريمه مرکزيگر براساس ضوابط بمهي بيهان که شرکتينامه تضممهيبـ ٢
  .کننديران صادر مي اياسالم

  .يقه ملکيوثـ ٣
  .ين بانکيتضمـ ٤

مراکز موظفند نسبت به ثبت / س مدرسه ي تأسي متقاضياشخاص حقوق  ـ٨ماده
ت ي با رعاياستگذاري سيد شوراييارچوب اساسنامه نمونه مورد تأاساسنامه خود در چه

 اقدام يرتجاريها و مؤسسات غن و مقررات مربوط در اداره کل ثبت شرکتير قوانيسا
 به يازياند، ن نامه اساسنامه خود را ثبت کرده بين تصوي که قبل از ابالغ ايکنند و مؤسسات

  .ثبت مجدد ندارند
   ي تعاونيها و شرکتي مراکز توسط مؤسسات آموزش/س مدرسه يتأس  ـتبصره

 يهان موضوع در اساسنامه مؤسسات و شرکتي اينيبشي، منوط به پي و فرهنگيآموزش
ن موضوع در اساسنامه قبل از صدور مجوز بالمانع است و به ي اينيبشيپ. مذکور است

 .ستيمنزله صدور مجوز ن
شود و ي صادر ميمراکز به نام متقاض/  مدرسه ياندازس و راهيمجوز تأس ـ٩ماده

ن ماده، مجوز صادرشده يدر صورت تخلف از مفاد ا.  آن ممنوع استيهرگونه واگذار
 .شودي لغو مياستگذاري سيتوسط شورا
 آموزش و پرورش با يعالي مراکز توسط شوراي و پرورشينامه آموزشنييآ ـ١٠ماده

 .شوديمب و ابالغ ين و مقررات مربوط تصويت قوانيرعا
 مدارس و يررسميوقت غ تماميس و حضور کارکنان آموزشيساعات تدر ـ١١ماده

 و ي، دفتريران، معاونان و کارکنان اداريساعت در هفته و ساعات کار مد) ٣٠(مراکز، 
ساعت در هفته با احتساب ساعات حضور در جلسات و ) ٣٦( مدارس و مراکز، يخدمات
 . شودين مييمدرسه تع ي و اداري، پرورشي آموزشيشوراها

 کنند،يفه مين ماده انجام وظيشده در انيي که کمتر از ساعات تعيکارکنان  ـتبصره
 . شونديمند ما بهرهين ماده از حقوق و مزايت ايشوند و با رعاي ميوقت تلقپاره

، ي، پرورشي آموزشيروهاي کارکنان مدارس و مراکز اعم از نيريکارگبه ـ١٢ماده
 ديير و تأيشنهاد مدينش آموزش و پرورش به پي و گزي براساس ضوابط علميدمات و خيادار

 يهانش کارکنان توسط هستهيگز.ر استيپذ مؤسسات امکانينده حقوقيا نمايمؤسس 
 . شودينش آموزش و پرورش انجام ميگز

  .شوند ينش نمي و بازنشستگان آموزش و پرورش مشمول گزيکارکنان رسم ـ١تبصره
 يريکارگروز، به) ٦٠(نش بعد از گذشت ير صورت عدم اظهارنظر گزد ـ٢تبصره

 ميان ني در مدارس و تا پايليان سال تحصي تا پاينظر قطعشده تا اعالمي معرفيروهاين
  .دوم در مراکز مجاز است) ترم(سال 

ن ياالجرا شدن اخ الزمير مراکز ظرف سه ماه از تاري مديط اختصاصيشرا ـ١٣ماده
  .شودين ميين و مقررات مربوط تعيت قواني آموزش و پرورش با رعايعاليتوسط شورانامه  نييآ

 يردولتي مدارس غي و اداري، پرورشيت کارکنان آموزشيک جنسيتفک ـ١٤ماده
  . استيت کارکنان مدارس دولتيک جنسيهمانند تفک
،  آزاديل مدارس، آموزشگاه علميرکردن هرگونه مؤسسه از قبيجاد و دايا ـ١٥ماده
 و يا و حرفهي فنيها و هنرستاني، آموزشگاه زبان خارجيدبستانشي و پيمراکز آموزش

 موضوع يهاتيقانون و انجام هرگونه فعال) ٢(ماده ) پ(بند ) ١(ت تبصره يکاردانش با رعا
 ياندازس و راهي، صرفاً با اخذ مجوز تأسي و حقوقيقيادشده توسط اشخاص حقيمؤسسات 
 .ر استيپذمه امکاننانيين آيموضوع ا

ران مدارس و مراکز از ي به هرگونه تخلفات مؤسسان و مديدگيمرجع رس ـ١٦ماده
 . نظارت استان استينامه، شورانيين آيمقررات موضوع ا

قانون و مؤسسان ) ١٤(افت وجوه موضوع ماده يمؤسسان مدارس جهت در ـ١٧ماده
 يک حساب بانکيرکز خود الزاماً ا مي هر مدرسه يه موظفند برايافت شهريمراکز جهت در

 مجاز کشور افتتاح کنند و شماره حساب را به اطالع اداره يها از بانکيکيمعتبر در 
  .برسانند) هيناح(ا منطقه يآموزش و پروش شهرستان 

 مراکز يورماه سال بعد و سال مالي مدرسه از مهرماه تا آخر شهريسال مال ـ١٨ماده
د در يها بانهيه درآمدها و هزيکل. ن اسفندماه همان سال استاين ماه تا پاياز اول فرورد
 . ثبت شوديدفاتر رسم
تواند ي مي مردميها و توسعه مشارکتيردولتيسازمان مدارس و مراکز غ ـ١٩ماده

 نظارت بر مراکز و کمک به توسعه و ياز براي مورد ني، منابع مالي دولتيعالوه بر منابع مال
 يافتيافته را از محل وجوه دريت مناطق کمتر توسعهيکز با اولو مدارس و مرايبخشتيفيک

  .ن کنديقانون تأم) ٢٠(و ماده ) ٩(ماده ) ١(موضوع تبصره 
 يهاتيحات و معافيفات، ترجيه تخفي از کلي در برخورداريردولتيمدارس غ ـ٢٠ماده

 .  هستندي و عوارض در حکم مدارس دولتياتيمال
  اق جهانگيريجمهور ـ اسح رئيسمعاون اول 

  
  ١٢/٥/١٣٩٨                                                             ـ ه٥٦٨٠٠ت/٥٧٨٩٤رهشما

 سازمان برنامه و بودجه کشور ـ يي و دارايوزارت امور اقتصاد ـ وزارت آموزش و پرورش
   ٢٥/٤/١٣٩٨ مورخ ٢١٤٦٣٤شنهاد شماره ي به پ٦/٥/١٣٩٨ران در جلسه يوزهيأت 

   ي و هشتم قانون اساسيکصد و سيمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل ساز
ماده واحده قانون بودجه سال ) ٩(تبصره ) د( بند يينامه اجرانييران، آي اي اسالميجمهور
 :ب کردير تصوي کل کشور را به شرح ز١٣٩٨

  
  کل کشور١٣٩٨ماده واحده قانون بودجه سال ) ٩(تبصره ) د( بند يينامه اجرانييآ

 منظور ساماندهي و  شود به به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده ميـ ١ماده
 نمودن كاربري بخشي از امالك و فضاهاي آموزشي، ورزشي ل به احسنيسازي و تبد بهينه

 و ي شعاع دسترسيتربيتي، استانداردهاو  و تربيتي خود، با رعايت مالحظات آموزشي
، يآموز ت دانشي جمعينيب شي با توجه به پي و ورزشيتي، تربي آموزشين سرانه فضايتأم

  .برداري از آنها اقدام كندتمام و بهرهنسبت به احداث، بازسازي و تكميل فضاهاي نيمه
اقدامات فني و اجرايي در زمينه احداث، بازسازي و تكميل فضاهاي ـ ١تبصره

برداري ور و اقدامات اداري، بهرهتمام توسط سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشنيمه
  .پذيرد ها انجام مي برداري از آنها توسط ادارات كل آموزش و پرورش استانهمچنين مديريت بهرهو 

نامه،  بازسازي يا تكميل امالك مازاد موضوع اين آيين، پس از احداثـ ٢تبصره
نامه نيين آيا) ١ ( مندرج در مادهيارهاي منوط به رعايت مع،آنها واگذاري عين و سرقفلي

  .باشد يتوسط شوراي آموزش و پرورش استان م
ار آموزش و ي در اختيسازي امالك و فضاها هرگونه ساماندهي و بهينهـ ٣تبصره

 که ي و تربيتي در نقاطيپرورش نبايد منجر به كاهش سرانه فضاي آموزشي، ورزش
  . کمبود دارند، گرددي آتيآموز ت دانشي جمعينيب شي پيبرمبنا

نامه را نسبت به تمام يا تواند مفاد اين آيينوزارت آموزش و پرورش ميـ ٤تبصره
بخشي از يك ملك يا فضاي آموزشي و تربيتي و ورزشي نيز اعمال نمايد؛ مشروط بر اينكه 

هاي آموزشي، تربيتي و ورزشي منافات نداشته باشد و برداري از آن با فضاها و فعاليتبهره
  .آموزان نشودهاي دانش براي فعاليتموجب ايجاد مزاحمت

ها و فضاهاي نامه صرفاً در مورد آن دسته از امالك، ساختمانمفاد اين آيين ـ ٥تبصره 
شود كه مطابق اسناد رسمي، مالكيت آن متعلق به دولت  آموزشي، تربيتي و ورزشي اجرا مي

انچه ملك از سوي چن. جمهوري اسالمي ايران با نمايندگي وزارت آموزش و پرورش باشد
  . واگذار شده باشد، رعايت مالحظات واگذارنده الزامي استيبخش خصوص
نامه به پيشنهاد شوراي آموزش و پرورش  تغيير كاربري موضوع اين آيينـ ٢ماده

 عالي شهرسازي و معماريقانون تأسيس شوراي) ٥(استان و تصويب كميسيون موضوع ماده 
اداره كل آموزش و پرورش . گيرد  آن صورت مييبعدو اصالحات ـ ١٣٥١مصوب  ـ ايران

 پس از تأييد شوراي آموزش و پرورش استان، يکار ساعت) ٤٨( است ظرف مكلفاستان 
نامه به دبيرخانه نسبت به اعالم پيشنهاد تغيير كاربري امالك و فضاهاي موضوع اين آيين

شنهادات ي پي بررسنديع در فراي تسريبرا. كميسيون مذکور در استان اقدام نمايد
خ اخذ يروز كاري پس از تار) ١٠(ادشده مكلف است ظرف يون يسيشده، کمافتيدر

 نسبت ينده شهرداريون از جمله نمايسيندگان عضو کمي نمايدرخواست با دعوت از تمام
روز ) ٣( را حداکثر ظرف  يج بررسيد و نتايها اقدام نما ف پروندهين تکليي و تعيبه بررس

 .رخانه شوراي آموزش و پرورش استان ابالغ نمايديكاري به دب
پيشنهاد تغيير كاربري در مناطق روستايي بايد به بنياد مسكن انقالب  ـ تبصره

نامه اين آيين) ٢(ه گردد و بنياد مذكور با رعايت مفاد ماده ياسالمي استان يا شهرستان ارا
 .ايدنسبت به بررسي و اعالم نتيجه به آموزش و پرورش اقدام نم
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  وزارت آموزش و پرورش از پرداخت كليه عوارض شامل تغيير كاربري، ـ ٣ماده
برداري، احداث، تخريب، بازسازي و ساير عوارض  نقل و انتقال امالک، اخذ گواهي بهره

  .باشد نامه معاف ميشهرداري در اجراي اين آيين
جهت )  اوراق بهاداراداره كل اموال دولتي و(وزارت امور اقتصادي و دارايي  ـ ٤ماده

نامه موظف است همكاري الزم را با وزارت آموزش و پرورش به  اين آيينيتسريع در اجرا
نامه اموال دولتي و در اختيار قرار آيين) ٢٦(موضوع ماده ) د(ويژه در صدور گواهي بند 

 .آورد دادن اسناد مالكيت امالك، به عمل 
نامه، سازمان ثبت اسناد و امالك كشور  يينبه منظور تسهيل در اجراي اين آ ـ تبصره

  .نمايدشده در چهارچوب قوانين را اعمال ميهمكاري الزم جهت صدور اسناد مالكيت اعالم
شود امالك و فضاهاي تغيير  به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده مي ـ ٥ماده  

ت ساير قوانين و نامه را از طريق مزايده و با رعاي كاربري داده شده موضوع اين آيين
ب به حساب درآمد يا به فروش رسانده و وجوه حاصله را به ترتيمقررات مربوط اجاره داده 

ها و منابع حاصل از فروش ساختمان) ٢١٠٢٠١(ف يو رد) ١٣٠٣٠١ (ياختصاص
داري كل كشور واريز کند و گزارش   وزارت آموزش و پرورش نزد خزانهيسات دولتيتأس

 تأييديه خزانه معين استان به سازمان برنامه و بودجه كشور ههمرادرآمد واريزي را به 
وجوه واريزي مربوط ارسال نمايد تا سازمان يادشده نسبت به ابالغ و تخصيص معادل 

داري كل كشور  خزانه. ربط در قانون بودجه اقدام نمايد هاي ذي فروش از محل رديف به
مه و بودجه كشور اعتبار مذکور را مكلف است بر اساس ابالغ و تخصيص سازمان برنا

شده  حساب وزارت آموزش و پرورش واريز نمايد تا بر اساس مفاد موافقتنامه مبادلهبه
ريزي استان صرف احداث، بازسازي و يا تكميل فضاهاي  توسط سازمان مديريت و برنامه

  . تمام آموزشي، ورزشي و تربيتي همان استان شود نيمه
نامه را در مقاطع و پرورش موظف است گزارش عملكرد اين آيينوزارت آموزش ـ  ٦ماده

   . شش ماهه به سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي ارايه نمايديزمان
اي مستقل، جهت ثبت  وزارت آموزش وپرورش مكلف به ايجاد سامانه ـ تبصره

  .ون مذكور مي باشداطالعات و فرايندهاي اجرايي امالك مشمول حكم قان
  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 

  
  ٢/٥/١٣٩٨                                                             ـ ه٥٦٥٥٠ت/٥٣٤٦١رهشما

 يي و دارايوزارت امور اقتصاد ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت کشور
 ستيزطيسازمان حفاظت مح ـ  سازمان برنامه و بودجه كشور

  هاي كشور،   به پيشنهاد مشترك وزارتخانه٣٠/٤/١٣٩٨وزيران در جلسه هيأت
   برنامه و بودجه كشور و يها و سازمانيي و دارايصنعت، معدن و تجارت و امور اقتصاد

ماده واحده قانون بودجه سال ) ٦(تبصره ) ط(زيست و به استناد بند حفاظت محيط
 :نامه اجرايي بند يادشده را به شرح زير تصويب كرديني آ کل کشور،١٣٩٨

 
  کل کشور١٣٩٨ماده واحده قانون بودجه سال ) ٦(تبصره ) ط( بند يينامه اجرانييآ

 زان عوارض كاالهايي كه مصرف آنها منجر به توليديفهرست كاالهاي مشمول و مـ ١ماده
 :شودن مير تعيييشود به شرح جدول زيزيست مپسماند مخرب محيط

  
 شرح كاالهاي مشمول فيرد

ن ييب تعيضر
 (%)عوارض 

 ٣/٠ و روغن جال ) ه آبي محصوالت پايبه استثنا( رنگ يانواع رنگ، آستر ١
 ٣/٠ شده روکشيهاکيو الست) وپير و تيتا (يي و توييک رويانواع الست ٢
ــنا  ٣ ــپ روش ــواع الم ــتثنا (ييان ــه اس ــپيب ـا الم ـازده اسيهـ    (SMD) يد ام  پربـ

  و باطري(LED ) يد يا و ال
٤/٠ 

 ٤/٠  آني وکمکيزات جانبيانه، تجهيانواع را ٤
 ٤/٠ ي و انواع گوشيري و تصوي صوتيهاانواع دستگاه ٥
 ٣/٠ )پالستيكي و الكترونيكي (يباز و اسبابيحي و تفريل بازيانواع وسا ٦
 ٤/٠ لکس يلون و نايانواع مشمع، سلفون، نا ٧
 ٣/٠ ني و ظروف مالم)PET(، پت يکي مخازن پالستانواع ظروف و ٨

) ١/٠(زان ي به ميد داخلي تولي کاالهاين ماده برايعوارض موضوع اـ ١تبصره
  .باشد ين شده جدول فوق مييب تعيدرصد کمتر از ضر

افت محصوالت ي که نسبت به بازييدکنندگان و واردکنندگان کاالهايتولـ ٢تبصره
ست، مشمول عوارض يزطيد سازمان حفاظت محييورت تأکنند، در صيمذکور اقدام م

دکنندگان و يست مکلف است فهرست توليزطيسازمان حفاظت مح. گردنديمذکور نم
 کشور ياتي به سازمان امور مالياتيان هر دوره مالين تبصره را در پايواردکنندگان موضوع ا

  .اعالم کند
نامه مکلفند نيين آيا) ١(وع ماده  موضيدکنندگان و واردکنندگان کاالهايتولـ ٢ماده

) ١٠( موضوع ماده ياتيان هر دوره ماليمت فروش، محاسبه و درپايوجوه مذکور را بر حسب ق
  .ز کننديشده وارنييبه حساب تع ـ ١٣٨٧مصوب  ـ افزودهات بر ارزشيقانون مال

کثر نامه، حدانيين آيا) ١( موضوع ماده يدکنندگان کاالهاياطالعات تولـ ١تبصره
 ه و به سازمانيت تهينامه توسط مراجع صدور مجوز فعالنيين آيخ ابالغ ايک ماه پس از تاري

  .شودي کشور اعالم مياتيامور مال
 يزان کاالهايران مکلف است اطالعات، نوع و مي اي اسالميگمرک جمهورـ ٢تبصره

 که سازمان امور يبي به ترتياتيان هر دوره مالينامه را در پانيين آيواردشده موضوع ا
  .ديکند، به سازمان مزبور اعالم نماين ميي کشور تعياتيمال

 يف درآمدينامه به حساب ردنيين آي اي حاصل از اجرايمنابع درآمدـ ٣ماده
 يدار کل کشور، نزد خزانه١٣٩٨قانون بودجه سال ) ٥(جدول شماره ) ١٦٠١٨٩(شماره 

قانون مذکور ) ٩( در جدول شماره ف مربوطيشود تا از محل رديز ميکل کشور وار
 يهاياريها و دهيسازمان شهردار(ن وزارت کشور يشده ببراساس موافقتنامه مبادله

 مذکور ي حاصل از کاالهايافت پسماندهاي بازيو سازمان برنامه و بودجه کشور برا) کشور
ت بخش ت مشارکيبا اولو) يل پسماند به مواد و انرژي تبدياسات منطقهيجاد تأسيا(
ص داده و يتخص%)) ٦٠( شصت درصد يردولتيحداقل مشارکت بخش غ (يردولتيغ

  .نه شوديت پسماند، هزيرينه مديبراساس نرخ هز
 ي و الگوي هر پروژه براساس نوع فناوريت پسماند برايرينه مدينرخ هزـ ١تبصره 

ور به شرح شده با سازمان برنامه و بودجه کش در موافقتنامه مبادلهيشنهادي پياقتصاد
      :شودين ميير تعيجدول ز

 ييند  اجرايفرا فيرد
  يپسماند عاد

 )لوگرمي هر کيال به ازاير(
  يژه پسماند عاديجزء و

 )لو گرمي هر کيال به ازاير(

 ٦ر٠٠٠ـ ٤ر٠٠٠ ٢ر٥٠٠ـ ١ر٢٠٠  و حمليآورجمع ١

ـ ٥٠٠ کيپردازش و تفک ٢ ـ ٨٠٠ ١ر٨٠٠   ٣ر٠٠٠ 

 ٣ر٠٠٠ـ ٢ر٥٠٠ ٧ر٨٠٠ـ ٢ر٠٠٠ يمواد و انرژل پسماند به يافت و تبديباز ٣

 هر دوره يروز پس از انقضا) ١٥( کشور مکلف است ياتيسازمان امور مالـ ٢تبصره
ت ينامه با رعانيين آيدکنندگان و واردکنندگان موضوع اي عوارض مذکور را از تولياتيمال
با ـ ١٣٦٦وب مص ـ مي مستقيهااتيبات مقرر در فصل نهم باب چهارم قانون ماليترت

. ز کندينامه وارنيين آيا) ٣( موضوع ماده ي وصول و به حساب درآمدياصالحات بعد
ک ماه يه و ظرف يادشده تهي نحوه وصول وجوه مذکور توسط سازمان ييدستورالعمل اجرا

  .نامه ابالغ خواهد شدنيين آيپس از ابالغ ا
ق يتواند از طريت م وزارت صنعت، معدن و تجاريوزارت کشور با همکارـ ٤ماده

تا سقف پنجاه  (يل پسماند به مواد و انرژيسات تبديجاد تأسي نسبت به ايبخش خصوص
 ١٣٩٨ماده واحده قانون بودجه سال ) ٦(تبصره ) ط(از درآمد حاصل از بند %) ٥٠(درصد 

 .دياقدام نما) کل کشور
 است موظف)  کشوريهاياريها و دهيسازمان شهردار(وزارت کشور  ـ ٥ماده

 برنامه و بودجه يهاماهه به سازمان   سهينامه را در مقاطع زماننيين آيگزارش عملکرد ا
  .ه کنديست ارايزطيکشور و حفاظت مح

 يست موظف است نسبت به نظارت بر اجرايزطيسازمان حفاظت مح ـ ٦ماده
هه به ما  سهي آن را در مقاطع زمانيت پسماند اقدام و گزارش اجرايري مديهاپروژه

  .وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال کند
  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 

  
  ٧/٥/١٣٩٨                                                             ـ ه٥٥٨٦٥ت/٥٥٦٤١رهشما

 يي و دارايوزارت امور اقتصاد ـ يوزارت دادگستر
  کشوريتي و تربينيت تأمها و اقداما سازمان زندان
  ها و   به پيشنهاد مشترک سازمان زندان٩/٤/١٣٩٨وزيران در جلسه هيأت 
  ) ١١٣(ماده ) پ( و به استناد بند ي کشور و وزارت دادگستريتي و تربينياقدامات تأم

  ران ي اي اسالمي جمهوري و فرهنگي، اجتماعيقانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصاد
 :ر تصويب کردي بند مذکور را به شرح زيينامه اجرا نييآ ، ـ١٣٩٥مصوب  ـ 
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  قانون برنامه پنجساله ششم توسعه ) ١١٣(ماده ) پ( بند يينامه اجرانييآ
 ران ي اي اسالمي جمهوري و فرهنگي، اجتماعياقتصاد

 :روند ي مشروح مربوط به کار مير در معانينامه، اصطالحات زنيين آيدر اـ ١ماده 
 يجمهور ي و فرهنگي، اجتماعي قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصاد:قانونـ ١
 .  ـ ١٣٩٥مصوب  ـ راني اياسالم

  کشور يتي و تربينيها و اقدامات تأمسازمان زندان: سازمانـ ٢
نامه نيين آي ايها که در قالب روشي و حقوقيقياشخاص حق: طرف قراردادـ ٣

ر ير، مديگذار، خهيکننده، سرمادار، مستأجر، مشارکتبردار، بهرهيحسب مورد به عنوان خر
 . کنندير آن با سازمان قرارداد منعقد ميمانکار و نظايطرح و خدمت دهنده، پ

ت خدمات يريقانون مد) ٥( موضوع ماده يي اجرايها دستگاه: ييدستگاه اجراـ ٤
  . ـ ١٣٨٦مصوب ي ـ کشور

ها به خارج از شهرها و الزامات مربوط، ع در تحقق انتقال زندانيبه منظور تسرـ ٢ماده
ق مذاکره و يها، اموال و امالک مازاد خود از طرسازمان مکلف است نسبت به فروش زندان

 بدون الزام ي عمومير نهادهاي و سايردولتي غي عموميهاگر سازمانيها و ديتوافق به شهردار
ن شده ييمت تعيحداقل به ق (ده، به صورت نقدين و مقررات مربوط به مزايت قوانيبه رعا

گر ين و مقررات مربوط، آنها را به ديت قوانيا با رعاياقدام کند و ) يتوسط کارشناس رسم
  . ، بفروشد)ن مادهي اشخاص مذکور در ايبه استثنا (ي و حقوقيقياشخاص حق

 وزارت امور يسازمان موظف است قبل از فروش امالک خود با هماهنگ ـ تبصره
 و ي شهرسازيعاليس شورايقانون تأس) ٥(ون ماده يسيق کمي و از طرييا و دارياقتصاد
قانون الحاق ) ٦(ت ماده ي آنها با رعاير کاربريينسبت به تغـ ١٣٥١مصوب  ـ راني ايمعمار
در جهت ـ ١٣٩٤مصوب  ـ )٢( دولت ي از مقررات ماليم بخشي مواد به قانون تنظيبرخ
 . جاد ارزش افزوده اقدام کنديا

 يافتي داخل شهرها و اموال مازاد، وجوه دريها سازمان پس از فروش زندان ـ٣ماده
 يد که به عنوان درآمد اختصاصينمايز مي کل کشور واريدارژه خزانهيرا به حساب و

ن در همان يگزي جايها گردد و تماماً در چهارچوب طرح احداث زنداني ميسازمان تلق
 يها گر زندانيزات دي و تجهيرات اساسيل، تعمياستان و در صورت مازاد بودن، جهت تکم

  . رسد يهمان استان به مصرف م
ها، مراتع و سازمان جنگلي ـ سازمان امور اراض (يوزارت جهادکشاورزـ ٤ماده

د را مطابق ي جديها احداث زندانياز براي موردنيهانيمکلف است زم)  کشوريزداريآبخ
ر آب، برق، گاز، تلفن، کابل ي نظيه به امکانات کي قابل واگذاري ملينظر سازمان از اراض

 ي داشته باشد، ظرف سه ماه از تقاضاينه دسترسي با حداقل هزير دسترسي و مسينور
گان در ين و مقررات مربوط به صورت رايت قواني استان مربوط، با رعايهااداره کل زندان

  . ار سازمان قرار دهدياخت
ماده ) پ(بند ) ١(داران جزء يتوافق با خرسازمان مجاز است در صورت  ـ ٥ماده

) ي عمومير نهادهاي و سايردولتي غي عموميهاگر سازمانيها و ديشهردار(قانون ) ١١٣(
مت مقطوع ي و به روش قيي اجرايهانهيو همزمان با فروش امالک و مطابق با برآورد هز

تمام را به مهين يهال پروژهيا تکميد و ي جديهاها و پروژه، احداث طرح)سرجمع(
   .دي واگذار نمايمتقاض

   و ي و پس از توافق قطعييات اجرايسازمان مکلف است قبل از آغاز عملـ ١تبصره
 جهت اطالع ي پروژه را به صورت کتبي عملکرد ماليان هر سال مالين در پايهمچن

  . دي ارسال نمايي و دارايسازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصاد
، امکان يتيري و مدي و حفاظتيتيدر صورت عدم بروز مشکالت امنـ ٢رهتبص

 متناسب با پرداخت وجه و يا امالک مورد توافق به متقاضي از ملک و ييها بخشيواگذار
کن انتقال اسناد و يه وجود خواهد داشت، لي پروژه و براساس توافق اوليکيزيشرفت فيا پي

ل ي و تکميي و اجرايه تعهدات ماليمنوط به انجام کل کامل، يه و واگذاريت توافق اوليقطع
  . ل پروژه خواهد بوديو تحو

 يهاتيت اولوين را با رعايگزياالمکان طرح جايسازمان مکلف است حت ـ ٦ماده
ن زمان ممکن امکان انتقال زندان به يعتري اجرا کند تا درسريا موجود به صورت مرحله

 يلي تکميازهاي مصوب، الزامات و نيهامطابق سرانهوجود آمده و پس از انتقال زندان و 
 .  گرددياتيعمل) يبردارن بهرهيدر ح(پروژه 

 يها مکلفند حسب مورد همکار ي مربوط و شهرداريي اجرايدستگاههاـ ٧ماده
جاد خطوط حمل و ياز جهت اي موردني قانوني و صدور مجوزهاير کاربرييالزم را در تغ

از جمله آب،  (ييربنايسات زين تاسين تامي و همچنيدسترس يجاد راههاي و اينقل عموم
 .آورند  موردنظر فراهم يها ، در طرح) و آسفالتيبرق، گاز، تلفن، کابل نور

 از يبردار دار و تا زمان احداث و بهرهين سازمان و خريدر صورت تفاهم ب ـ ٨ماده
 .ان قرار داشته باشدار سازميتواند همچنان در اخت يد، اماکن مورد توافق ميزندان جد

ش از مهلت يند ساخت بير در فراي امالک و تأخيدر صورت فروش نقد ـ تبصره
 از ثمن معامله و در صورت يمقرر در توافق، سازمان مجاز است متناسب با سهم پرداخت

گر سازمان، يا اعتبارات دي مبلغ مورد توافق در فروش و ۀمانديه، از محل باقيتوافق اول
انه دو ي شده و حداکثر تا سقف سالياخت اجاره بها مطابق ارزش کارشناسنسبت به پرد

 .ديارزش زمان توافق اقدام نما%) ٢(درصد 
قانون، سازمان برنامه و ) ١١٣(ماده ) پ(بند ) ١( تبصره جزء يدر اجراـ ٩ماده

 يف اعتباريک رديجاد ي موظفند نسبت به ايي و دارايبودجه کشور و وزارت امور اقتصاد
 اتخاذ کنند يبي قابل فروش به خارج شهرها اقدام و ترتيزا تحت عنوان انتقال زندانهامج

 خاص که امکان ين شده در سازمان در خصوص طرحهاي تدويهيتا بر اساس طرح توج
جاد شده يوه و روش ايا شي سازمان و ي مصوب دولتياحداث آن از محل اعتبارات عموم

انه، متناسب با ي مجزا و ساليا ، بودجهيو بصورت موردگردد  ين نامه فراهم نميين آيدر ا
  .ابديص ي هر طرح تخصي اجرايزمانبند

 ينه برون سپاري موجود در زميارات قانونيسازمان مجاز است عالوه بر اختـ ١٠ماده
، ين حبس و پس از آزادي، اشتغال حي حرفه آموزيها نهيت، در زميري مديو واگذار

 ييان و کمک به خودکفاي زندانيها  از خانوادهيتي حمايحهاآموزش، سالمت و درمان، طر
ت يري تحت مديها  مجموعهيدار و خودگرداني پايجاد درآمدهاين ايها و همچن زندان

 ي اعم از نهادهايردولتي بخش غيگذار هيخود، نسبت به جلب و توسعه مشارکت و سرما
ن يط مندرج در ايار و شري در چهارچوب موارد زي و حقوقيقي و اشخاص حقيعموم

 :دينامه اقدام نما نييآ
 از امالک و اماکن موضوع يبردارت بخشها و بهرهيري مدي و واگذاريسپاربرونـ ١

 . ن مادهيا
، ي از اراضييار قرار دادن بخشهايق در اختي از طريگذار هيجلب مشارکت و سرماـ ٢

 الزم در يهاختر ساي جهت توسعه زيمي قديمه تمام و بناهاي نيامالک، واحدها
 . ن و مقررات مربوطيت قوانين ماده با رعاي ايها نهيزم

 در قالب انواع ي و عموميردولتي بخش غيگذار هيجلب مشارکت و سرما ـ تبصره
و ) B.O.T( و انتقال يبردار ، بهرهيگذار هير سرمايرش دولت نظي مورد پذيمختلف قراردادها

 اهداف و ي جهت تماميو مشارکت مدن) B.O.L.T(قال ، اجاره، انتيبردار ، بهرهيگذار هيسرما
ن حبس و پس از يت توسعه اشتغال حيقانون با اولو) ١١٣(ماده ) پ(بند ) ٥(ف جزء يوظا 

 .رديگ ي زندانها، انجام مييها و کمک به خودکفا  خانوادهيتي حمايها ان و طرحي زندانيآزاد
 يگذارهينامه اعم از مشارکت و سرما نيين آي موضوع ايه قراردادهايه کليمت پايقـ ١١ماده

  .گردد ين مييتعـ ١٣٨٣مصوب  ـ  مناقصاتيه موارد، مطابق قانون برگزاريدر کل
 که ييها و قراردادها نامه  مجازند عالوه بر انعقاد توافقيي اجراي دستگاهايتمامـ ١٢ماده

 يها  طرف باي و خدماتيمانکاري، پيير امور اجرايند، در ساينما يم با سازمان منعقد ميمستق
 خود را به جهت ي انسانيروي از نيا بخشين تمام و يند تا تاميقرارداد خود توافق نما
 نمودن ي و کمک به باز اجتماعين حبس و پس از آزاديان حيکمک به اشتغال زندان

 با اجرت ي انسانيروي تمام شده نيها نهي در هزييجو ن حال صرفهيان و در عيزندان
  .گر سازمان به انجام رساننديمطابق با ضوابط دمتناسب و 
 ييان و خودکفايت از خانواده زندانيسازمان مجاز است به منظور حماـ ١٣ماده

 در جهت توسعه اشتغال ي و عموميردولتي بخش غيها تي از ظرفيريگ ها با بهره زندان
 اقدامات ،يي آنان و خودکفايش فرصت شغلي و افزاين حبس و پس از آزاديان حيزندان

 خود از طرق يدي بازار محصوالت تولي و صادراتي داخليش تقاضايالزم در جهت افزا
 دولت و يکيه محصوالت و خدمات در سامانه تدارکات الکترونيمختلف از جمله ارا

، استفاده از ابزار تجارت ي و خصوصي دولتيد دستگاههاي خريبي ترغيگسترش ابزارها
  .گر اقدام کندي دي قانوني و روشهايکيالکترون

ا يکساله يتواند  ينامه حسب مورد م نيين آي موضوع ايها مدت قراردادـ ١٤ماده
 طرف ي از سويرمالي و غيل آنها مشروط به انجام کامل تعهدات ماليتعد. شتر باشديب

  .باشد يقرارداد م
  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 

  
  ٦/٥/١٣٩٨                                                            ـ ه٥٥١٣٢ت/٥٤٥٩٤رهشما

 يي و دارايوزارت امور اقتصاد ـ يوزارت راه و شهرساز
 سازمان برنامه و بودجه کشور

شنهاد وزارت راه و ي به پ٢/٤/١٣٩٨ و ١٤/٩/١٣٩٧وزيران در جلسات هيأت 
و ) نامه و بودجه کشور و سازمان بريي و داراي وزارت امور اقتصاديبا هماهنگ (يشهرساز

 ـ ١٣٩٥مصوب ـ  توسعه کشوريها برنامهيميقانون احکام دا) ٤٨(ماده ) ١(به استناد بند 
 :ب کردير تصوياساسنامه صندوق توسعه حمل و نقل کشور را به شرح ز
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  اساسنامه صندوق توسعه حمل و نقل کشور
  اتيکل ـ فصل اول

 »صندوق«ن پس در اين اساسنامه ياو نقل کشور که از  صندوق توسعه حمل  ـ١ماده
شود، با هدف ايجاد سازوكار تجهيز و تأمين منابع مالي پايدار براي توسعه  ناميده مي

 ايمني و افزايش سطح خدمات حمل و نقل يزيرساخت و ناوگان حمل و نقل كشور، ارتقا
  .شود اداره مييكاال و مسافر تأسيس و به صورت شرکت دولت

  :ر استين و مقررات مربوط به شرح زيت قوانييت صندوق با رعاموضوع فعال ـ٢ماده
گذاري داخلي و خارجي تشويق، حمايت و مشاركت در تأمين مالي و سرمايه ـ الف

و  هاي شبكه برداري زيرساختدر ساخت، توسعه، تجهيز، بهسازي، نوسازي، نگهداري، بهره
  .و نقل كشور ناوگان حمل 
گذاري در حوزه حمل و نقل از طريق ضيان سرمايه تسهيالت به متقاياعطا ـ ب

  .هاي عاملبانك
هاي پيشنهادي متقاضيان بررسي بازار و وضعيت فني، اقتصادي و مالي پروژه ـ پ

  . استفاده از منابع مالي صندوق
  .بنيان مرتبط با حوزه حمل و نقلهاي دانشحمايت و تشويق از صنايع و شركت ـ ت
  .انين به متقاضيه تضامي در حوزه حمل و نقل و ارايگذار هي سرما مهيب ـ ث
  .گذاريهاي سرمايهه بستهيحمايت از تهيه و ارا ـ ج
جهت ) ليزينگ( واسپاري يها  عامل به شرکتيها ق بانکيه خدمات از طريارا ـ چ

  . ناوگاني به منظور نوسازيفروش اقساطي ناوگان حمل و نقل عموم
  . حمل و نقليرساختي زيها  پروژه مشاركت در شرکت ـ ح
 به منظور ي تابع وزارت راه و شهرسازيها ها و شرکت  با سازمانيهمکار ـ خ

  .شدهار از جمله وجوه ادارهينه منابع در اختيت بهيريمد
 و ي داخلي مالي و نهادهايربانکي غيها و مؤسسات اعتبارجلب مشارکت بانک ـ د
 ي اعم از اوراق بهادار اسالمي مالير ابزارهايالت و استفاده از سايه تسهي اراي برايخارج
  صندوق محسوب نشود و بازپرداختيجادشده بدهي که تعهدات اي شرکت پروژه، به نحويبرا

  .آن بر عهده شرکت پروژه باشد
 و ي و ماليصندوق با دارا بودن شخصيت حقوقي مستقل، استقالل ادار ـ٣ماده

ن اساسنامه و يت ايمحدود تشكيل و با رعاوابسته به وزارت راه و شهرسازي به مدت نا
  .شود ي اداره مي دولتيها ن و مقررات حاکم بر شرکتيقوان

  ارد يليصد و نود هزار مـکيزان يـدوق به مـرمايه اوليه صنـس ـ٤ماده
 يها يي از محل دارايق سازوکار بودجه سنواتي ريال از طر)١٩٠ر٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠(

 تابع و وابسته به آن و يهاها و شرکت، سازماني و شهرسازار وزارت راهيدولت که در اخت
  . شود ين ميصد درصد آن متعلق به دولت است، تأم

  .مركز اصلي استقرار صندوق در تهران و حوزه عمليات آن سراسر كشور است  ـ٥ماده
  اركان صندوق ـ فصل دوم

  :اركان صندوق عبارتند از  ـ٦ماده
  .امنا ـ هيأت الف
  .ملعا ـ هيأت ب
  .يحسابرس و بازرس قانون ـ پ

  :ر استيامنا به شرح زهيأت تركيب اعضاي  ـ٧ماده
  ).امناهيأت يس ير(وزير راه و شهرسازي  ـ الف
  .وزير امور اقتصادي و دارايي ـ ب
  .يس سازمان برنامه و بودجه كشورير ـ پ

  :ات زير استعنوان باالترين ركن صندوق، داراي وظايف و اختيار امنا به  هيأت ـ ٨ماده
  .هاي صندوقمشي و اولويت ها و خط راهبري و تعيين سياست ـ الف
 يها عامل و صورتهيأت م در خصوص عملکرد ساالنه يبررسي و اتخاذ تصم ـ ب

  . ساالنهيمال
 و بودجه ساالنه در ي راهبرديها م در خصوص برنامهي و اتخاذ تصميبررس ـ پ

  .رح جامع حمل و نقل کشور و طيا  توسعهيها چهارچوب برنامه
 مالي، استخدامي، اداري و معامالتي يهانامهتصويب ساختار، تشكيالت و آيين ـ ت

ن و مقررات مربوط و حسب مورد يعامل در چهارچوب قوانهيأت صندوق به پيشنهاد 
  .صالح يد مراجع ذييتأ

 امنا وهيأت عامل به پيشنهاد رييس هيأت  ينصب، قبول استعفا و عزل اعضا ـ ث
  .عامل با رعايت قوانين و مقررات مربوطهيأت  يتعيين حقوق و مزايا و پاداش اعضا

ن يين و مقررات مربوط و تعيت قواني با رعايانتخاب حسابرس و بازرس قانون ـ ج
  .يالزحمه و حق

  .الوصول و الوصولم در مورد مطالبات مشکوکياتخاذ تصم ـ چ
ق و اتخاذ تصميم در خصوص انحالل پيشنهاد تغيير و اصالح اساسنامه صندو ـ ح

  .وزيرانهيأت ه آن به يصندوق و ارا
وزيران هيأت اتخاذ تصميم براي افزايش يا كاهش سرمايه صندوق و پيشنهاد به  ـ خ

  .بيجهت تصو
قانون ) ١٣٩(ت اصل يصلح و سازش و ارجاع به داوري و استرداد دعوي با رعا ـ د
  .راني اي اسالمي جمهورياساس

ها، مطابق با اهداف و  گذاري نامه اعطاي تسهيالت براي سرمايهب نظامتصوي ـ ذ
  .هاي صندوقموضوع فعاليت

  گذاري با رعايت  هاي سرمايه تعيين ضوابط و مقررات نحوه مشاركت در طرح ـ ر
  .قوانين و مقررات مربوط

  .ساير موارد مندرج در متن اساسنامه و در راستاي اهداف صندوق ـ ز
 ي شورايص فقهاي که به تشخيدر موارد( که مطابق قانون تجارت يفيار وظيسا ـ ژ

  . استي سهاميهابه عهده مجامع شرکت) ر شرع نباشدينگهبان مغا
امنا، مسئول تنظيم دستور كار، هيأت عامل به عنوان دبير هيأت رييس  ـ٩ماده

 و تاريخ جلسه و تعيين محل تشكيل جلسات و همچنين پيگيري مصوبات جلسات است
دعوتنامه جلسات به امضاي . امنا شركت کندهيأت تواند بدون حق رأي در جلسات  مي

  .شود يامنا و حداقل پانزده روز قبل از تشكيل جلسه براي اعضا ارسال مهيأت رييس 
ه اعضا و حداقل دو بار در سال تشكيل يامنا با حضور کلهيأت جلسات   ـتبصره

  .نمايد ميم مي اتخاذ تصيشود و با حداقل دو رأيم
امنا، هيأت منظور اداره صندوق در چهارچوب مفاد اساسنامه و مصوبات  به ـ١٠ماده

ن و صاحبنظر و باتجربه در امور يعامل مركب از پنج نفر از افراد مورد وثوق، امهيأت 
اقتصادي، بانكي، حمل و نقل و حقوقي با حداقل هفت سال سابقه مديريتي مرتبط و 

امنا و هيأت ك تحصيلي كارشناسي ارشد مرتبط، به پيشنهاد رييس همچنين حداقل مدر
شوند و انتخاب مجدد ايشان نيز امنا منصوب ميهيأت امنا با حكم رييس هيأت تصويب 

  .بالمانع است
عامل با تأييد حداقل دو عضو از هيأت بركناري و قبول استعفاي اعضاي  ـ١تبصره

  .امنا خواهد بودهيأت اعضاي 
وقت منصوب  صورت تمام عامل براي مدت سه سال و به هيأت ضاي اع ـ٢تبصره

عامل تا هيأت  ي مديريت هريك از اعضايشوند كه در صورت انقضاي مدت تصدمي
انتخاب مجدد اعضاي .  جديد، مسئوليت آنان به قوت خود باقي خواهد بوديتعيين اعضا

  .عامل بالمانع استهيأت 
  :اختيارات زير استعامل داراي وظايف و  هيأت ـ١١ماده
  .ن و مقرراتيامنا در چهارچوب قوانهيأت اجراي مصوبات  ـ الف
مشي عمومي صندوق و پيشنهاد به هاي كلي و خطتهيه و تنظيم سياست ـ ب

  .امناهيأت 
 صندوق ي ماليها  عملکرد و صورتيها م گزارشيه بودجه ساالنه و تنظيته ـ پ

  . و سازمان برنامه و بودجه کشوريي و داراياقتصادامنا، وزارت امور هيأت ه به ي ارايبرا
  .کباريامنا هر شش ماه هيأت  يت صندوق به اعضايه گزارش عملکرد فعاليارا ـ ت
  .عاملهيأت س ييشنهاد رياز براساس پي مورد نيها تصويب دستورالعمل ـ ث
  .اامنهيأت  مربوط براساس مفاد اساسنامه و پيشنهاد به يهانامهتهيه آيين ـ ج
  .امناهيأت ه آن به يتهيه ساختار و تشكيالت صندوق و ارا ـ چ
اتخاذ تصميم در مورد خريد، فروش و اجاره، قبول ضمانت يا ظهرنويسي  ـ ح

گذاري، مشاركت در چهارچوب تضمينات، توثيق يا رهن اموال غيرمنقول صندوق، سرمايه
  .امناهيأت هاي مصوب نامهآيين

  .هاي عامل ادهاي عامليت با بانكتعيين چهارچوب قرارد ـ خ
  .مناسب) كنترل(ش يبرقراري نظام حسابرسي داخلي و استقرار نظام پا ـ د
ه تضامين يها و ارا گذاري نحوه اعطاي تسهيالت و بيمه سرمايه نامه  تهيه نظام ـ ذ

  .امناهيأت الزم به بخش خصوصي و پيشنهاد به 
الح اساسنامه و نيز كاهش يا افزايش  مربوط به تغيير و اصيه پيشنهادهايارا ـ ر

  .امناهيأت سرمايه صندوق به 
  .امناهيأت پيشنهاد صلح، سازش و ارجاع امر داوري به  ـ ز
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اتخاذ تصميم نسبت به هرگونه اقدامي به نام صندوق در محدوده وظايف و  ـ ژ
  .عامل استهيأت امنا يا رييس هيأت جز آنچه صراحتاً در صالحيت  اهداف، به
 داخلي و يهاي بانكهاي ريالي يا ارزي در حسابافتتاح يا بستن حساب  ـس

هاي يادشده حسب مورد با رعايت  و استفاده از آنها به نام صندوق و انسداد حسابيخارج
  .قوانين و مقررات مربوط

گذاري و ها و مؤسسات معتبر در امور سرمايهاي با شركتانعقاد قرارداد مشاوره ـ ش
  .ي براي ارزيابي، بهبود و ارتقاي عملكرد صندوقمهندسي مال
عامل در محدوده هيأت به كليه اموري كه توسط رييس  اتخاذ تصميم راجع  ـ ص

  .گيرد عامل قرار ميهيأت اختيارات خود در دستوركار 
عامل باالترين مقام اجرايي صندوق است كه از بين اعضاي هيأت رييس  ـ١٢ماده

شود و داراي وظايف و  امنا انتخاب و منصوب ميهيأت  عامل و با حكم رييسهيأت 
  :شرح زير است  بهياختيارات

، ي و معامالتي، مالي، استخداميه امور صندوق از جمله انجام امور ادارياداره کل ـ الف
  .امناهيأت عامل و مصوبات هيأت مات ي تصميات موضوع صندوق و اجرايانجام عمل
  .عاملهيأت ت صندوق و گزارش مشکالت به اقدام در مورد وصول مطالبا ـ ب
ـ پ   .عامل و نظارت بر حسن اجراي آنهيأت ابالغ و صدور دستور اجرايي تصميمات  
  .عاملهيأت م دستور جلسه و اداره جلسات يتنظ ـ ت
نمايندگي صندوق در برابر اشخاص ثالث و كليه مراجع داخلي و خارجي اعم  ـ ث

الوكاله،  كيل، تعيين حقراجع با حق تعيين واز قضايي، اداري، ثبتي و ساير م
له و عليه و شكايات در چهارچوب قوانين و  غير براي طرح يا دفاع از دعاوي   بهتوكيل

  .مقررات مربوط
  .عاملهيأت ساير امور ارجاعي از سوي  ـ ج
ا اهداف صندوق بر عهده ين اساسنامه ي که طبق اياراتيف و اختير وظايسا ـ چ

  .ل استعامهيأت س يير
 آنها يا مقام مجاز از سويحساب  يس و ذيي ري با امضاياسناد و اوراق مال ـ١٣ماده

  .عامل خواهد بودهيأت س يي رير مکاتبات با امضايو مهر صندوق معتبر است و سا
 ي از اعضايکيس و يي ري صندوق با امضاياسناد تعهدآور و قراردادها  ـتبصره

  .عامل معتبر استهيأت 
  موجودي انسانيروهايل صندوق از نياز جهت تشکي مورد ني انسانيروهاين ـ١٤ماده

  .شود ين مي تأميوزارت راه و شهرساز
  شرايط و مقررات فعاليت ـ فصل سوم

امنا به تصويب هيأت افزايش يا كاهش سرمايه صندوق با پيشنهاد  ـ١٥ماده
  .وزيران خواهد رسيد هيأت

 و يهاي دولت صرفاً از طريق بانكانجام كليه عمليات پولي صندوق  ـ١٦ماده
  . گيرد  طرف قرارداد عامليت با صندوق صورت مييردولتيغ

هاي طرف قرارداد، صندوق موظف است منابع مالي خود را صرفاً در بانك  ـتبصره
هاي گذاري صندوق نزد بانك گذاري کند و اعطاي تسهيالت متناسب با سپردهسپرده

  .پذيردعامل صورت مي
  . هاي صندوق از هرگونه ماليات و عوارض معاف استفعاليت ـ١٧ماده
  .ر استيپذران امکانيوزهيأت ب يامنا و با تصوهيأت شنهاد يانحالل صندوق به پـ ١٨ماده
ها پس از كسر تعهدات و  درصورت انحالل صندوق، كليه اموال و دارايي ـ١٩ماده

  .ها به دولت تعلق دارد بدهي
  :تند ازمنابع صندوق عبار ـ٢٠ماده
  .شودين مي تأمي سنواتيهاق بودجهيه دولت که از طريه اوليسرما ـ الف
 ين بودجه سنواتي از عوارض خودرو، جاده و سوخت که هر ساله در قوانيبخش ـ ب

  .شودين مييتع
هاي دولتي برداري و نگهداري از طرحكليه درآمدهاي حاصل از واگذاري بهره ـ پ

  .  به بخش غيردولتي
  گذاري آن هاي مشاركتي كه استهالك اصل و فرع سرمايهرآمدهاي حاصل از پروژهدـ  ت

  . يافته و به دولت منتقل شده استانيپا
  .درآمد حاصل از واگذاري امالك و اراضي مازاد وزارت راه و شهرسازي ـ ث
  . مختلف و دولتي نهادهاي از سويي اعطايايها و هدا کمک ـ ج

از گردش خزانه صرفاً در جهت تحقق اهداف صندوق و منابع صندوق پس   ـتبصره
رد و يگيبرداري قرار ماين اساسنامه مورد بهره) ٢(هاي موضوع ماده در راستاي فعاليت

اي و  هاي سرمايه اي و تملك دارايي استفاده از منابع صندوق براي اعتبارات هزينه
  .هاي دولت به هر شكل ممنوع است بازپرداخت بدهي

  ساير مقررات ـ مفصل چهار
پرداخت تسهيالت از محل منابع صندوق بدون توجيه فني، اقتصادي و  ـ٢١ماده

  .مالي ممنوع است
 يهات بانکي مسئوليم شود که نافي تنظيد به نحويت باي عامليقراردادها ـ٢٢ماده

  . ان نباشديعامل در وصول مطالبات صندوق از متقاض
 ماه هر سال تا پايان اسفند ماه همان  ينسال مالي صندوق از اول فرورد ـ٢٣ماده

  .شود جز سال اول كه از تاريخ تأسيس شروع مي سال است؛ به 
 ي شورا٣٠/٤/١٣٩٨ مورخ ١١١٢٩/١٠٢/٩٨ن اساسنامه به موجب نامه شماره يا

  .د شده استيينگهبان تأ
  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 

  
  ٦/٥/١٣٩٨                                                             ـ ه٥٦٧٢٤ت/٥٤٥٦٨رهشما

  ٢١/٩/١٣٩٧هـ مورخ ٥٦٠٥٦ت/١٢٤٤١٦نامه شماره  اصالح تصويب
  ٥/١/١٣٩٨هـ مورخ ٥٦٤٠٨ت/٦٢شماره   و

 يي و دارايوزارت امور اقتصادي ـ وزارت جهادکشاورز
  سازمان برنامه و بودجه کشور ـ وزارت کشور
  ران ي اي اسالمي جمهوريبانک مرکز

 و ي جهادکشاورزيهاشنهاد مشترک وزارتخانهي به پ٢/٥/١٣٩٨وزيران در جلسه هيأت 
ران و به استناد ي اي اسالمي جمهوريکشور و سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکز

 :ران تصويب کردي اي اسالمي جمهوري و هشتم قانون اساسيکصد و سياصل 
 آن ي و اصالح بعد٢١/٩/١٣٩٧هـ مورخ ٥٦٠٥٦ت/١٢٤٤١٦نامه شماره بيتصو

  :شودير اصالح مي به شرح ز٥/١/١٣٩٨هـ مورخ ٥٦٤٠٨ت/٦٢نامه شماره بيموضوع تصو
 »٣١/٦/١٣٩٨ت يلغا« به عبارت »٢٩/١٢/١٣٩٧ت يلغا«عبارت ) ٢(در بند ـ ١
  .شودياصالح م
  به»الير) ٣٠ر٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠(ارد يلي هزار ميس«، عبارت )٤(در بند ـ ٢
  .شودي اصالح م»الير) ٥٠ر٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠(ارد يليپنجاه هزار م«عبارت 

  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 
  

  ٦/٥/١٣٩٨                                                             ـ ه٥٦٦٦٦١ت/٥٤٥٨٢رهشما
  ساخت و توسعهي اساسنامه شرکت مادرتخصصياصالح) ٥(ماده اصالح 

   حمل و نقل کشوريربناهايز
 يوزارت راه و شهرساز

 مورخ ٠٢/١٠٠/٣٧٢٠٨شنهاد شماره ي به پ١٢/٤/١٣٩٨وزيران در جلسه هيأت 
ه در ي و به استناد ماده واحده قانون استفساري وزارت راه و شهرساز٢٠/٣/١٣٩٨

 و وابسته به يها و مؤسسات دولت ها، شرکت ار اصالح اساسنامه سازمانيخصوص اخت
 :تصويب کردـ ١٣٧٧مصوب  ـ دولت

 حمل و يربناهاي ساخت و توسعه زي اساسنامه شرکت مادرتخصصياصالح) ٥(ماده 
 به شرح ١٩/١٢/١٣٩٤هـ مورخ ٥٢٣٧٦ت/١٦٧٣٠٤نامه شماره بينقل کشور موضوع تصو

 : شودير اصالح ميز
 کيارد و نهصد و نود و يلي و چهار ميه شرکت مبلغ هفتصد و سيسرما ـ ٥ماده

ال است که به هفتاد و سه ير) ٧٣٤ر٩٩١ر٢٢٠ر٠٠٠(ست هزار يست و بيون و دويليم
سهم ده ) ١٢٢/٤٩٩/٧٣(ست و دو يکصد و بيون و چهارصد و نود و نه هزار و يليم

هام متعلق ه سيشود و کليم ميرقابل انتقال تقسي با نام و غيالير) ١٠ر٠٠٠(هزار 
ها و   از معاونتي انتقاليها ييحل خالص داراادشده از ميه يش سرمايافزا. دولت است به

 .ن شده استيها تأمر اندوختهيو سا) سابق (يشده از وزارت راه و ترابر ادارات منتزع
 نگهبان ي شورا٣٠/٤/١٣٩٨ مورخ ١١١٢٨/١٠٢/٩٨ن متن به موجب نامه شماره يا

 .د شده استييتأ
  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 

  
  ٣١/٤/١٣٩٨                                                                            ٢٢٦٧٢٥رهشما

مصوبه شوراي عالي اداري در خصوص برنامه آموزش و تربيت مديران آينده 
  هاي اجرايي دستگاه

  ها ها، نهادهاي عمومي غيردولتي و استانداري ها، مؤسسات، شركت تمامي وزارتخانه
  بنا به پيشنهاد١٧/٤/١٣٩٨اري در يكصد و هشتاد و سومين جلسه مورخ شوراي عالي اد

سازمان اداري و استخدامي كشور و به منظور فراهم نمودن زمينه مناسب براي استقرار 
ساالري مبتني بر اخالق اسالمي در نصب و ارتقاء مديران، به استناد  گرايي و شايسته دانش
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برنامه آموزش و تربيت مديران « كشوري، مصوبه  قانون مديريت خدمات١١٥ ماده ١١بند
  :را اصالح و تصويب نمود» هاي اجرايي آينده دستگاه

 ٥/٩/١٣٩٣ مورخ ١١٨٥١/٩٣/٢٠٦ مصوبه شماره ٣ ماده٣متن ذيل جايگزين بند
  :شود شورا مي

، »مديريت عملياتي و مديريت پايه« سال سن براي سطوح ٤٥ـ داشتن حداكثر 
 سال سن براي سطوح ٥٠و حداكثر » مديريت مياني«اي سطوح  سال سن بر٤٧حداكثر 

  .»مديريت ارشد«
  جمهور و رييس شوراي عالي اداري ـ حسن روحاني رييس

  
  ٣١/٤/١٣٩٨                                                                            ٢٢٦٥٦٦رهشما

   ٦/٤/١٣٩٥ مورخ ٥٨٨٢٧١اصالح مصوبه شماره 
  راي عالي اداري شو

  وزارت راه و شهرسازي ـ سازمان اداري و استخدامي كشور ـ سازمان برنامه و بودجه كشور
  بنا به پيشنهاد١٧/٤/١٣٩٨شوراي عالي اداري در يكصد و هشتاد و سومين جلسه مورخ 

مشترك وزارت راه و شهرسازي، سازمان اداري و استخدامي كشور و سازمان برنامه و 
، به منظور ايجاد انسجام تشكيالتي و مديريت يكپارچه در ساخت و نگهداري بودجه كشور

 ٥٨٨٢٧١هاي روستايي و اجراي دقيق قوانين و مقررات مربوط، مصوبه شماره  شبكه راه
  : شورا را به شرح زير اصالح و تصويب نمود٦/٤/١٣٩٥مورخ 
  :شود  مي٧بند » ب«ـ متن زير جايگزين جزء ١
 هاي كالن و استانداردهاي هاي روستايي براساس سياست سعه راهوظيفه ساخت و تو) ب

ابالغي وزارت راه و شهرسازي به همراه تمامي وظايف، اختيارات، نيروي انساني، ساختار 
هاي روستايي به سازمان راهداري و حمل و نقل  تشكيالتي و اعتبارات مرتبط با ساخت راه

 روستايي و فرعي از هاي همچنين امور مربوط به ساخت و توسعه راه. گردد اي منتقل مي جاده
ادارات كل ها منفك و به  ها و واحدهاي شهرستاني آن ادارات كل راه و شهرسازي استان

  .شود اي و واحدهاي شهرستاني سازمان مذكور منتقل مي راهداري و حمل و نقل جاده
از »  روستاييهاي توسعه و تكميل راه« تحت عنوان ١٣٠٣٠١٦٢٥٥يف اعتبارات ملي رد

شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور به سازمان راهداري و حمل و نقل 
اي و ميزان برخورداري در  هاي عدالت منطقه اي و اعتبارات استاني براساس شاخص جاده

اي استاني راه و شهرسازي منفك ها، از واحده جداول بودجه سنواتي به تفكيك استان
  .يابد ها اختصاص مي  ادارات كل راهداري و حمل و نقل جادهاي استانو به

  :گردد  اضافه مي٨ به ماده٣ـ متن زير به عنوان تبصره٢
 ماه نسبت به اصالح ٣ وزارت راه و شهرسازي مكلف است طي مدت :٣تبصره

مل و نقل كشور، سازمان راهداري ساختار تشكيالتي شركت ساخت و توسعه زيربناهاي ح
اي و واحدهاي استاني و شهرستاني آن وزارت و سازمان مذكور،  و حمل و نقل جاده

هاي تشكيالتي موجود اقدام و پيشنهاد الزم را جهت تصويب  حداكثر در سقف ظرفيت
  .نهايي به سازمان اداري و استخدامي كشور اعالم نمايد

  اداري ـ حسن روحانيجمهور و رييس شوراي عالي  رييس
  

  ٨/٥/١٣٩٨                                                                           ١٣٩٠/٢٠٠رهشما
  د اکبرپوري دکتر مجيجناب آقا

  کشوري محترم روزنامه رسمرعامليمد
 کارگروه ين نامه داخليي و آي مجازي فضاي عالي شورا٥٤ مصوبه جلسه يدر اجرا

ن جلسه کارگروه يوست متن مصوبات دومي به پيکي دولت الکترونيريپذ تعامل
  .گردد يم کشور ارسال ي جهت انتشار در روزنامه رسميکي دولت الکترونيريپذ تعامل

 و آحاد يي اجرايها دستگاهه ي کلي آگاهمنظور بهد تا ييخواهشمند است دستور فرما
ش از يشاپيپ.  گرددکشور چاپ يرسمن شماره روزنامه ي در اولالذکر فوقمردم مصوبات 

  .گردد يم کشور تشکر ي روزنامه رسميهمکار
   اصليرضا باقر ـ يکي دولت الکترونيريپذ تعاملس کارگروه يير شورا و ريدب

  
   کشوريکي دولت الکترونيريپذ مصوبات جلسه دوم کارگروه تعامل

  کيمصوبه شماره 
 جلسات کارگروه با يش ماه برگزارم شي کارگروه تقوينامه داخل نيي آ٨حسب ماده 

    .دياتفاق آرا مصوب گرد به) ليجدول ذ(شنهادات و اصالحات موردنظر اعضا ياعمال پ

  ساعت  خيتار  روز جلسه
  ١٦:٠٠ ي ال١٤:٠٠  ٠١/٠٥/١٣٩٨  سه شنبه  دوم
  ١٦:٣٠ ي ال١٤:٣٠  ٠٥/٠٦/١٣٩٨  سه شنبه  سوم
  ١٦:٠٠ ي ال١٤:٠٠  ٠٢/٠٧/١٣٩٨  سه شنبه  چهارم
  ١٦:٠٠ ي ال١٤:٠٠  ٣٠/٠٧/١٣٩٨  ه شنبهس  پنجم
  ١٦:٠٠ ي ال١٤:٠٠  ٢٨/٠٨/١٣٩٨  سه شنبه  ششم
  ١٦:٠٠ ي ال١٤:٠٠  ٢٦/٠٨/١٣٩٨  سه شنبه  هفتم

  
  مصوبه شماره دو

  
  :ه کشوريپا  اطالعاتيها گاهيرخانه در خصوص پايبا توجه به گزارش اقدامات دب

 جلسه و توافق يار برگزيرخانه طي دبيليگاه تحصيمقرر شد در خصوص پا) الف
 کارگروه وزارت يت واحد انجام شود نظر استمزاجيس با مسئولي ارائه سرويان برايمتول

 .باشد يعلوم م
 ن مقام دستگاهي از باالتريريگيه مقرر شد تا پيپا  اطالعاتيها گاهيدر خصوص پا  ) ب

  .رخانه انجام شوديگاه توسط دبي پايمتول
نامه استعالمات  نيي موضوع آي فنيها نامهن شناسيته تدويمقرر شد تا کم  ) ج

 متشکل از يرخانه، کارگروهيت دبي با مسئولي مجازي فضاي عالي شورا٥٤مصوب جلسه 
 و يادار سازمان، اطالعات يفناور و ارتباطات وزارتگاه، ي پايندگان دستگاه متولينما

جا در  و نا کسب و کاري صدور مجوز هاليو تسه ييزدا مقرراتهيأت ، ياستخدام
ب در کارگروه ظرف ي طرح و تصوي براين شناسنامه فنيل و نسبت به تدويکارگروه تشک

  .ديمدت حداکثر دو ماه اقدام نما
 گاه اطالعاتيان پاي با حضور متوليا  جلسهين طيته تدوي کميرخانه با همکاريدب  ) د

  .دي اقدام نماي فنيها ل شناسنامهيح تکميه نسبت به تشريپا 
  

  ٣ه مصوبه شمار
  يهيمقدمه توج

از کتاب چهارم قانون ) ١٠٠٣( و سه هزارکيو  ) ١٠٠٢ (دو وک هزار ي مواد يدر اجرا
قانون الزام ) ٣(و تبصره ماده سه) ٢(قانون تجارت، ماده دو) ٥٩٠( نودپانصد و ماده ،يمدن

 ي فناوريي اجرايازدهم شوراي جلسه ٥ و مصوبه شماره کدپستي و ياختصاص شماره مل
نامه تبصره  نيي موضوع آي مجازي فضاي عالي شورا٥٤ مصوبه جلسه ٢ت و ماده اطالعا

قانون برنامه ششم توسعه مقرر شد در خصوص محل اقامت اشخاص ) ٦٧(ماده» ث«بند  کي
 يکي الکترونيها ه فرمي در کلي و نشاني اطالعات کدپستيافت دستي، دري و حقوقيقيحق

ت يت متناسب با اهميد و پس از احراز هوک سال حذف شوي ظرف يي اجرايها دستگاه
 مستقر در سازمان يگاه قانوني که در پايقي محل اقامت شخص حقکدپستيخدمت، 

اسناد و امالک کشور   سازمان ثبتيگاه قانوني مستقر در پاياحوال کشور و اشخاص حقوق ثبت
ن به شخص راي اي اسالمي پست جمهوري استاندارد شرکت مليشده است به همراه نشان درج
  .دا کنديند اخذ خدمت از دستگاه مربوطه ادامه پيفرآتأييد شده و در صورت  ش دادهينما

  اتيکل ـ کيماده 
 اقامت مكان اطالعات  پايگاهيس نشاني سروير سازيجاد، استقرار و فراگي ايبرا) الف
  :ل مصوب شدي چهارگانه ذيها  گام،حقوقي و حقيقي اشخاص

 سه دستگاه ي ارائه خدمت با همکاري فنيها رساختيز آزمون و جاديا: گام اول
   تبادل اطالعات و دستگاه نمونه اخذ خدمتيدهنده داده، مرکز مل  ارائهيياجرا

چند دستگاه  با  محدودي گام اول و توسعه کاربريمني و اي فنيابيارز: گام دوم 
 توسعه مرکز ،ر کشوامالک و اسناد ثبتر سازمان ي نظيازمند خدمت مکان اقامت قانونين

  ...ران و ي اي اسالمي پست جمهوريشرکت مل ،يکي الکترونتجارت
 خدمت و يفيآور سطح ک ن مستند الزاميتدو، گام دوميمني و اي فنيابيارز: گام سوم
به ( سالمت يکيپرونده الکترون شامل پرکاربرد خدمت چند با استقرار و يالزامات محرمانگ

 يروين وپرورش، آموزش ،) سالمتيکيپرونده الکترون مشمول ي اجتماعيها مهيهمراه ب
  راني اي اسالمي جمهوريانتظام

 صورت لزوم در و ي نقاط قوت و ضعف مراحل قبل، رفع مشکالت فنيابيارز: گام چهارم
   د کارگروهيي پس از تأي متقاضيها  دستگاهيخدمت برا يساز ريفراگاصالح دستورالعمل و 

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


 ٢١٦٧٣شماره                        WWW.DASTOUR.IR                      ٢٠/٥/١٣٩٨روزنامه رسمي                          WWW.RRK.IR                         ١٢صفحه 

ت و بسامد ي احراز هويندهاي و فرآيا آزمونه ييرا اجيها دستگاهر ييتغ ـ١تبصره
  .رخانه کارگروه خواهد بودي دبيارائه خدمت با هماهنگ

ه کارگروه يدييافت خدمت پس از اخذ تأي جهت دري متقاضيها دستگاه ـ٢تبصره
  . هستندي محرمانگالزامات و خدمت يفي سند سطح کي ملزم به امضايريپذ تعامل
شرح متدها (گانهي مکان اقامت يت به همراه کدپستيعالم هو چهارگانه استيمتدها  )ب

 يريگ ميد و تصميب کارگروه رسيبه تصو)  استشده ضبط ورخانه ثبت ي در دبي فنمستندات و
 ي گزارش بازخورد اجراارائه و سوم و گام دوم يا کاهش متدها منوط به اجرايش ي افزايبرا

  . گام چهارم استي اجرايحات الزم برااز اعمال اصاليمصوبه به کارگروه و در صورت ن
 عضو کارگروه يقي حقي مذکور شامل اعضايها  گامي ناظر بر اجراياعضا ـ١تبصره

 .ن شدنديي اطالعات و ناجا در کارگروه تعيندگان وزارت ارتباطات و فناوري، نمايريپذ تعامل
 ارائه قابلتنها  محرمانه بوده و يبند طبقه ي توسط اعضاء داراشده هيته يگزارش نظارت

  .رخانه کارگروه خواهد بوديدب به
ک ماه از ي ظرف مدت ي خدمات و الزامات محرمانگيفيسند سطح ک ـ٢تبصره

احوال به   توسط سازمان ثبتيقي خدمت مکان اقامت اشخاص حقيخ ابالغ مصوبه برايتار
  .دي خواهد رسيريپذ ب کارگروه تعامليشنهاد و به تصويرخانه پيدب

 يها استيسشنهاد ين و پيرخانه نسبت به تدوي اول تا سوم، دبيها  گاميا اجريط) ج
 ي متوليها  دستگاهي با همکاراقامت محل راتييتغ نديفرا از حاصل يها داده يبرا الزم

ذکر است در صورت  انيشا. دينما يب به کارگروه ارائه ميس اقدام و جهت تصويارائه سرو
، موضوع در دستور کار جلسات ازيموردن اصالحات و ها داده تيريمد نديفرآح ياز به تصحين

  . قرار خواهد گرفتيريپذ العاده کارگروه تعامل ا فوقي يعاد
 يها درخواستک و ي الزم جهت ثبت داده ترافيدات فني تبادل اطالعات تمهيمرکز مل) د
 جراييا نامه نييآ ٣ ماده ٢اشخاص را به استناد تبصره  گانهي اقامت  مکانيس نشانيسرو

دستگاهي  بين اطالعات تبادل استانداردسازي نظام ايجاد و استعالمات كليه احصاي
  . فراهم و برقرار سازدي مجازي فضاي عاليمصوب شورا

 يها يير داراي اشخاص مانع تملک ساي اعالم محل اقامت قانونيف قانونيتکل ) هـ
 نبوده و موارد هذا يعل وقس يل شامل اجاره، سرقفيه عقود اسالميز انعقاد کليرمنقول و نيغ

  . ن مصوبه هستنديمذکور خارج از دامنه شمول ا
  :احوال کشور ف سازمان ثبتيتکال ـ ماده دو

 اصالح شود ي به نحويان صدور کارت هوشمند ملينام متقاض ش ثبتيـ مرحله پ١
  اتگاه اطالعي استاندارد از پاي شرح نشان،ي محل اقامت توسط متقاضيکه با درج کدپست

آن ادامه تأييد پس از   مشاهده شود،ي پست استعالم شده و توسط متقاضيه شرکت مليپا
شرح تأييد ا عدم يو  موردنظر کدپستيدر صورت عدم وجود .  ممکن گرددنام ثبتند يفرا
 استاندارد محل ي و شرح نشانين کدپستيي و تعييند شناساي وارد فراي، متقاضينشان

ح و شرح ي صحکدپستين ييخود شده و پس از تع) ت پسيخدمت شرکت مل(اقامت 
  . سازديي خود را دوباره انجام و نهاينام کارت هوشمند مل ند ثبتي متناظر آن، فراينشان

 محل اقامت اشخاص کدپستيند اصالح ياحوال موظف است در فرا ـ سازمان ثبت٢
د يت استفاده نما پسيه شرکت مليپا گاه اطالعاتي مندرج در پاي فقط از شرح نشانيقيحق

 .دي نماي از اشخاص خودداريافت شرح نشانيو از در
مصوب کارگروه را ظرف  يدر متدها انتظار مورد يها سيسرواحوال  ـ سازمان ثبت٣
 .دي تبادل اطالعات ارائه نماين مصوبه به مرکز مليخ ابالغ اي از تارماه کيمدت 

  : پستيف شرکت مليتکال ـ ماده سه
 و شرح کدپستين ييص و تعي تشخيندهاير فرايموظف است ز پست يـ شرکت مل١

د ي نمايرسان ل و اطالعي تسهي محل اقامت اشخاص را به نحويياي استاندارد نقاط جغرافينشان
مراتب  ا سلسلهي بر نقشه ي مبتنيها ق سامانهي بتوانند از طريا حقوقي يقيحقکه اشخاص 

 ي از شرح نشاني جستجو بر اساس بخشاي ي پستيها  گشتيبند مي و تقسيمات کشوريتقس
  .ندي متناظر آن را مشاهده نماي و شرح نشانکدپستيمحل اقامت خود بتواند 

 و شرح کدپستيص يل تشخيمنظور تسه  پست موظف است تا بهيـ شرکت مل٢
 بر نقشه يس مبتنيل سروي در کشور ضمن تکميياي جغرافيها  استاندارد محلينشان

 عالوه بر خدمات موجود نسبت به ارائه ،يياي جغرافيها  شده محليبند پارسل
 :دير ظرف مدت دو ماه اقدام نماي زيها سيسرو

 از نقطه يافتن نشانيس ي نقشه و ارائه سروي بر روي رقم٥ کدپستين ييـ تع٢ـ١
 ي متني جستجوصورت  به بعد بهي رقم٥ کدپستيشروع 
 محل جوار  هميها تيکدپس و يافت شرح نشاني و درکدپستيس يارائه سروـ ٢ـ٢
 ييايجغراف

 يياي نقاط جغرافي متناظر در برخي و شرح نشانکدپستيـ در صورت عدم وجود ٣
کننده   استفادهيها ق سامانهي از طري ارساليها  پست موظف است درخواستيشرکت مل
 ي و شرح نشانکدپستيص ي نسبت به تخصيت کاريگانه را با اولويس مکان اقامت ياز سرو
 .دي نمايرسان ان اطالعيرد اقدام نموده و به متقاضاستاندا

  :اسناد و امالک کشور  ف سازمان ثبتيتکال ـ ماده چهار
کتا اشخاص ي بر اساس شناسه ي اشخاص حقوقيس محل اقامت قانونيـ ارائه سرو١
 مرکز در قضاييه قوه يها داده ملي مركز طريق از) يرتجاري غمؤسساتها و  شرکت(يحقوق
 ) NIX(اطالعات  تبادل يمل

اشخاص  به يرسان خدمت ليتسه منظور به  و امالک کشوراسناد ثبت سازمانـ ٢
ف شده به يتکل ينشان شرح و کدپستي افتني و صيتشخ به مربوط  تحت وبيها سامانه
 يبراارائه خدمات خود  به مربوط يها بخش در ران مصوبه يدر ا پست يمل شرکت

 . دينما فراهم انيضامتق
   يي اجرايها ف دستگاهيتکال ـ جماده پن

که حسب  يياجرا يها دستگاه خدمت اخذ يها شخوانيپ  ويي اجرايها ه دستگاهيکل
ا ي يقيگانه اشخاص حقيازمند مکان اقامت ين و مقررات مربوط در ارائه خدمات نيقوان

  :اند ن مصوبه موظفي ايباشند در اجرا ي ميحقوق
 .رخانه کارگروه ارائه کننديس به دبي سروني اي برقراريـ درخواست خود را برا١
 خود يها گانه با روشيس محل اقامت ي سروينيگزي جايـ اقدامات الزم برا٢
 ي و حقوقيقي محل اقامت اشخاص حقي و شرح نشانيافت اطالعات کدپستي درياظهار
 يس نشانيسرو قيطر ه کارگروه فقط ازيديي را انجام دهند و بعد از اخذ تأيوه سنتيبه ش
 اطالعات تبادل يمل مرکز بستر حقوقي بر و حقيقي اشخاص اقامت مكان اطالعات پايگاه

 .ندي خدمت نماارائه يستميس طور به و
 خدمت ي توسط متقاضي ونشانکدپستيد ييهنگام ارائه خدمت برخط پس از تأ

 يق مرکز ملي از طريا ا دستهيصورت برخط  د مکان اقامت را بهيي و زمان تأيشماره مل
 امالک واسناد   و سازمان ثبتيقي اشخاص حقياحوال برا تبادل اطالعات به سازمان ثبت

  .ندي ارسال نماي اشخاص حقوقيبرا
  

  ٩/٥/١٣٩٨                                                             دش          /٦٧٣١/٩٨رهشما
  رآن كريمهاي فردي حافظان ق مصوبه الحاق شرايط عمومي و صالحيت

 مصوبه ضوابط ارزيابي حافظان قرآن كريم ٣ به ذيل جدول ماده
  ) شوراي عالي انقالب فرهنگي٨/٩/١٣٨٤مصوب(

  ) شوراي عالي انقالب فرهنگي١٥/١/١٣٩٦ مورخ ٧٩٤مصوب جلسه (
  شوراي توسعه فرهنگ قرآني ـ سازمان تبليغات اسالمي 

  وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي
هاي فردي حافظان قرآن كريم به ذيل  عمومي و صالحيتالحاق شرايط «مصوبه 
 شوراي عالي ٨/٩/١٣٨٤مصوب( مصوبه ضوابط ارزيابي حافظان قرآن كريم ٣جدول ماده

 شوراي عالي انقالب فرهنگي و بنا ١٥/١/١٣٩٦ مورخ ٧٩٤كه در جلسه » )انقالب فرهنگي
است،  رسيده  شوراي توسعه فرهنگ قرآني به تصويب٥/١٠/١٣٩٤به پيشنهاد مورخ 

  :شود شرح ذيل براي اجرا ابالغ مي به
ـ شرايط عمومي و صالحيت   :شود هاي فردي حافظان قرآن كريم به شرح ذيل تعيين مي ب 

  ـ تابعيت ايراني١
  ـ اعتقاد به دين مبين اسالم و التزام عملي به احكام نوراني آن٢
  ام جمهوري اسالمي ـ اعتقاد و التزام عملي به واليت فقيه، قانون اساسي و نظ٣
  ـ رعايت اخالق اسالمي و شئون اهل قرآن در گفتار، رفتار، پوشش و آرايش ظاهري٤
عدم سابقه محكوميت كيفري مؤثر، اعتياد به مواد مخدر و مفاسد اخالقي و  ـ ٥

  .)مگر اينكه مرتكب، توبه كرده و شايستگي آنها احراز شود(مالي 
  .هاي غيرقانوني و منحرف ها و گروه ب، سازمان ـ عدم وابستگي و طرفداري از احزا٦

هاي فردي متقاضيان غيرايراني با  جدول شرايط عمومي و صالحيت: ١تبصره
ربط، متناسب با كليات شرايط فوق، توسط شوراي ارزيابي  هاي ذي هماهنگي دستگاه

  .شود حافظان قرآن كريم تعيين مي
 است در صورت از دست دادن شوراي ارزيابي حافظان قرآن كريم، موظف: ٢تبصره

نامه فرد  هاي فردي، نسبت به لغو اعتبار گواهي هر يك از شرايط عمومي و صالحيت
  .»موردنظر و اعالم آن به مراجع مربوط اقدام نمايد

  رييس جمهور و رييس شوراي عالي انقالب فرهنگي ـ حسن روحاني
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