
    

  ها ها ـ آئيننامه   ـ  عهدنامههاي قضائي  ـ رويهمذاكرات مجلس شوراي اسالمي ـ  قوانين:شامل       
WWW.DASTOUR.IRهيهاگها و آ ها ـ اساسنامه نامه ها ـ تصميم نامه تصويب

WWW.RRK.IR

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

  تومان ۴۵۰۰تك شماره 

  قانون برگزاري مناقصات ) ٣(نامه در خصوص تعيين نصاب معامالت موضوع ماده تصويب
  ٢  امور اقتصادي و داراييوزارت   ١٩/٢/١٤٠٠  ـ ١٣٨٣ـ مصوب

  )ره(ده منطقه ويژه اقتصادي شهر فرودگاهي امام خميني نامه در خصوص تعيين محدو تصويب
  ١٩/٢/١٤٠٠  هکتار) ٢٥٠٠(به مساحت 

  وزارت امور اقتصادي و دارايي 
ـ وزارت راه و شهرسازي عالي دبيرخانه شوراي 
  صنعتي و ويژه اقتصادي مناطق آزاد تجاري ـ

٢  

  ٣  وزارت كشور  ٢٢/٢/١٤٠٠   خراسان رضويآباد استان شهرستان خليلنامه در خصوص تقسيمات كشوري  تصويب

  دالر ) ١٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠(نامه در خصوص واردات کاالهاي پاکستاني يکصد ميليون  تصويب
  وزارت صنعت، معدن و تجارت   ١٩/٢/١٤٠٠  در مرز استان سيستان و بلوچستان و کشور پاکستان

  ٣  وزارت امور اقتصادي و دارايي

  ١٩/٢/١٤٠٠  مع منطقه ويژه اقتصادي کازروننامه در خصوص تعيين طرح جا تصويب
سازمان حفاظت  وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ

عالي مناطق آزاد دبيرخانه شوراي ـ زيستمحيط
  صنعتي و ويژه اقتصادي تجاري ـ

٣  

  ١٩/٢/١٤٠٠  نامه در خصوص تعيين طرح جامع منطقه ويژه اقتصادي دوغارون تصويب
وزارت ميراث ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي 

ـ فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي سازمان  
عالي دبيرخانه شوراي ـ حفاظت محيط زيست
  صنعتي و ويژه اقتصادي مناطق آزاد تجاري ـ

٣  

  ١٩/٢/١٤٠٠  نامه در خصوص تعيين طرح جامع منطقه ويژه اقتصادي شهرکرد تصويب
وزارت ميراث  وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ

ـ سازمان فرهنگي، گرد شگري و صنايع دستي 
عالي دبيرخانه شوراي ـ حفاظت محيط زيست
  صنعتي و ويژه اقتصادي مناطق آزاد تجاري ـ

٣  

  ١٩/٢/١٤٠٠  نامه در خصوص تعيين طرح جامع منطقه ويژه اقتصادي کاوه تصويب
سازمان حفاظت  وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ

ـ محيط زيست عالي مناطق آزاد يدبيرخانه شورا 
  صنعتي و ويژه اقتصادي تجاري ـ

٤  

  ١٩/٢/١٤٠٠  نامه در خصوص تعيين طرح جامع منطقه ويژه اقتصادي فرودگاه پيام تصويب
وزارت ميراث  وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ

ـ سازمان  فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي 
عالي دبيرخانه شوراي ـ حفاظت محيط زيست

  صنعتي و ويژه اقتصادي جاري ـمناطق آزاد ت
٤  

  ١٩/٢/١٤٠٠  نامه در خصوص تعيين طرح جامع منطقه ويژه اقتصادي دامغان تصويب
وزارت ميراث  وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ

 فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي
 دبيرخانه شوراي ـ سازمان حفاظت محيط زيست
  صنعتي و ويژه اقتصادي عالي مناطق آزاد تجاري ـ

٤  

  ١٩/٢/١٤٠٠  نامه در خصوص تعيين طرح جامع منطقه ويژه اقتصادي بانه تصويب
سازمان حفاظت  وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ

ـ محيط زيست عالي مناطق آزاد دبيرخانه شوراي 
  صنعتي و ويژه اقتصادي تجاري ـ

٤  

  نامه در خصوص تبديل روستاي سده دهستان باالخواف بخش سالمي تصويب
  ٤  وزارت كشور  ٢٢/٢/١٤٠٠  ستان خواف استان خراسان رضوي، به شهر شهر

  ٥  وزارت كشور  ٢٢/٢/١٤٠٠  ١٢/١٠/١٣٨٦ك مورخ ٣٨٠٧٧ت/١٦٦٢١٦نامه شماره  لغو تصويب

  نامه در خصوص محدوده منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس  اصالح تصويب
 دبيرخانه شوراي ـ  داراييوزارت امور اقتصادي و  ١٩/٢/١٤٠٠  )٢(و ) ١(هاي پارس در قسمت

ـ صنعتي و ويژه اقتصادي   ٥  عالي مناطق آزاد تجاري 
  

 ١٤٠٠ ماه  ارديبهشتنهمبيست و  شنبهچهار
 

  ٢٢١٨٥ شماره هفتمسال هفتاد و 

)١٤٠٧( 



 ٢٢١٨٥شماره                        WWW.DASTOUR.IR                         ٢٩/٢/١٤٠٠روزنامه رسمي                         WWW.RRK.IR                         ٢صفحه 

  صفحه  دستگاه اجراء كننده  بيخ تصويتار  )هي وحدت رواءن و مقررات و مصوبات آريقوان(عنوان مندرجات 

  سازمان برنامه و بودجه کشور   ١٩/٢/١٤٠٠  ٢٩/١/١٤٠٠هـ مورخ ٥٨٧٠٨ت/٨٠١٣نامه شماره اصالح تصويب
  ٥  سازمان اداري و استخدامي کشور

   در خصوص محدوده ٢٢/٦/١٣٩٠ن مورخ ٤٦٥١٩ت/١٢٥٧٠٠نامه شماره  اصالح تصميم
 دبيرخانه شورايـ وزارت امور اقتصادي و دارايي   ١٩/٢/١٤٠٠  )رامشار(منطقه ويژه اقتصادي سيستان 

ـ صنعتي و ويژه اقتصادي   ٥  عالي مناطق آزاد تجاري 

   در خصوص محدوده ٢٢/٦/١٣٩٠ن مورخ ٤٦٥١٩ت/١٢٥٧٠٠شماره نامه اصالح تصميم
 دبيرخانه شوراي ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي  ١٩/٢/١٤٠٠  منطقه ويژه اقتصادي کاوه

ـ صنعتي و ويژه اقتصادي   ٦  عالي مناطق آزاد تجاري 

افندگان هاي اجتماعي قاليبافان، ب نامه اجرايي قانون بيمهآيين) ٥(ماده ) ١(اصالح تبصره 
  ١٩/٢/١٤٠٠  )كددار(دار فرش و شاغالن صنايع دستي شناسه

وزارت تعاون، کار و  وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ
ـ رفاه اجتماعي   وزارت صنعت، معدن و تجارت  

  وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي
٦  

  ٦  كليه دستگاههاي اجرايي  ١٩/٢/١٤٠٠  رپذيري دولت الكترونيكي كشو مصوبات جلسه بيست و يكم كارگروه تعامل

  هاي حمايتي محصوالت اساسي كشاورزي گذاري و اتخاذ سياست مصوبه شوراي قيمت
   در خصوص قيمت خريد حمايتي دام عشاير در سقف اعالمي

  )سازمان امور عشاير ايران( وزارت جهاد كشاورزي 
١٣/٢/١٤٠٠  

ـ وزارت امور اقتصادي   وزارت جهاد كشاورزي 
ـ دارايي و    سازمان برنامه و بودجه كشور  

  وزارت صنعت، معدن و تجارت
٨  

 هاي حمايتي محصوالت اساسي كشاورزي گذاري و اتخاذ سياست  مصوبه شوراي قيمتاصالح
  ٢٣/١/١٤٠٠   ١٣٩٩ـ ١٤٠٠در خصوص قيمت خريد تضميني گندم براي سال زراعي 

ـ وزارت امور اقتصاديوزارت    جهاد كشاورزي 
ـ ي و داراي   سازمان برنامه و بودجه كشور  

  وزارت صنعت، معدن و تجارت
٨  

  
  

  
  

  ٢١/٢/١٤٠٠                                                             ـ ه٥٨٧٦٩ت/١٧٨٠٩رهشما
  ) ٣(نصاب معامالت موضوع ماده در خصوص تعيين نامه  تصويب

  ـ ١٣٨٣مصوب  ـ  مناقصاتيقانون برگزار
  ور اقتصادي و دارايياموزارت 

 ٨/٢/١٤٠٠ مورخ ١٨٦٦٧/٥٦شنهاد شماره ي به پ١٩/٢/١٤٠٠وزيران در جلسه هيأت 
  مناقصاتيقانون برگزار) ٣(ماده ) ١( و به استناد تبصره يي و دارايوزارت امور اقتصاد

 از مقررات يم بخشي مواد به قانون تنظيقانون الحاق برخ) ٤٢(و ماده ـ ١٣٨٣مصوب  ـ
 :تصويب کردـ ١٣٩٣مصوب   ـ)٢(ت  دوليمال

ـ ١٣٨٣مصوب  ـ  مناقصاتيقانون برگزار) ٣(نصاب معامالت موضوع ماده ـ ١
 :شود ين ميير تعي شرح زبه

  که مبلغ معامله تا سقف مبلغ ششصد و پنجاه ميليونيمعامالت: معامالت کوچک ـ الف
 .ال باشدير) ٦٥٠ر٠٠٠ر٠٠٠(

شتر از سقف معامالت کوچک بوده و يغ معامله ب که مبليمعامالت: معامالت متوسط ـ ب
 .ال تجاوز نکندير) ٦ر٦٥٠ر٠٠٠ر٠٠٠(ون يليارد و ششصد و پنجاه ميلي مبلغ شش ماز

ارد يليش از مبلغ شش ميه آنها بي که مبلغ برآورد اوليمعامالت: معامالت بزرگ ـ پ
  .ال باشدير) ٦ر٦٥٠ر٠٠٠ر٠٠٠(ون يليو ششصد و پنجاه م

 مواد يقانون الحاق برخ) ٤٢(به موجب ماده ) ١( موضوع بند نصاب معامالتـ ٢
ده ي که معامله به صورت مزايبه موارد) ٢( دولت ي از مقررات ماليم بخشي قانون تنظبه

 .يابد ي ميشود، تسر يانجام م
  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 

  
  ٢١/٢/١٤٠٠                                                             ـ ه٥٨٤٦٤ت/١٧٨٣٦رهشما

 ي شهر فرودگاهيژه اقتصاديمحدوده منطقه ودر خصوص تعيين نامه  تصويب
  هکتار) ٢٥٠٠(به مساحت ) ره (ينيامام خم

  يي  و دارايوزارت امور اقتصاد
 يوزارت راه و شهرساز

 يژه اقتصادي و ويصنعتـ ي  مناطق آزاد تجاريعاليرخانه شورايدب
 مورخ ٥٢٢٥/١٠/٩٨٢شنهاد شماره ي به پ١٩/٢/١٤٠٠ران در جلسه وزيهيأت 

 و يژه اقتصادي و ويصنعتي ـ  مناطق آزاد تجاري عاليرخانه شوراي دب٣٠/١٠/١٣٩٩

 ي اسالمي جمهوريژه اقتصاديل و اداره مناطق ويقانون تشک) ١(ماده ) ١(استناد تبصره  به
 :ب کرديتصوـ ١٣٨٤مصوب  ـ رانيا

) ٢٥٠٠(به مساحت ) ره (يني امام خمي شهر فرودگاهيژه اقتصاديمحدوده منطقه و
 .شود ين مييباشد، تع يئت دولت ميد شده به مهر هييوست که تأيهکتار به شرح نقشه پ

  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

http://www.RRK.IR
http://www.DASTOUR.IR
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  ٢٦/٢/١٤٠٠                                                             ـ ه٥٦٧٨١ت/١٩٣٣٣رهشما
  آباد شهرستان خليل در خصوص تقسيمات كشورينامه  تصويب

   استان خراسان رضوي
 وزارت كشور
 ١٧/٤/١٣٩٨ مورخ ٧٤٠٦٤شنهاد شماره ي به پ٢٢/٢/١٤٠٠وزيران در جلسه هيأت 
وري ـ كشيماتـقسـط تـوابـف و ضـون تعاريـقان) ١٣(اده ـناد مـور و به استـوزارت كش

  :ـ تصويب كرد١٣٦٢  مصوبـ
آباد استان خراسان رضوي، روستاي ارغا از دهستان ششطراز  در شهرستان خليل

بخش ششطراز منتزع و مطابق نقشه پيوست كه تأييد شده به مهر دفتر هيأت دولت 
 .شود است، به دهستان حومه بخش مركزي ملحق مي

  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ٢٢/٢/١٤٠٠                                                             ـ ه٥٨٦٩٩ت/١٨٤١٧رهشما
) ١٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠(ون يليکصد مي ي پاکستانيواردات کاالهادر خصوص نامه  تصويب

  ستان و بلوچستان و کشور پاکستانيدر مرز استان س دالر
   ن و تجارتوزارت صنعت، معد
  يي و دارايوزارت امور اقتصاد

 ١٦/١/١٤٠٠ مورخ ٢٤٧٦٢/٦٠ به پيشنهاد شماره ١٩/٢/١٤٠٠هيأت وزيران در جلسه 
 ي و هشتم قانون اساسيکصد و سيوزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل 

 :ران تصويب کردي اي اسالميجمهور
 در محوطه بازارچه تا يفروشده عرضه به صورت خري براي پاکستانيواردات کاالها

مدان، ي ري مشترک مرزيهادالر از بازارچه) ١٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠(ون يليکصد ميسقف 
ستان و بلوچستان و کشور پاکستان، مطابق با ين واقع در مرز استان سيشيکوهک و پ

 به شرط عمل ي مبادالت مرزيقانون سامانده) ١٢(شده در کارگروه ماده نييفهرست تع
  .ن و مقررات مربوط مجاز استير قوانيت سايا رعامتقابل ب

  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 

  ٢١/٢/١٤٠٠                                                            ـ ه٥٨٤٥٣ت/١٧٨٥٩رهشما
  طرح جامع منطقه ويژه اقتصادي کازروندر خصوص تعيين نامه  تصويب

 ستيزطيسازمان حفاظت مح يي ـارا و ديوزارت امور اقتصاد
 يژه اقتصادي و ويصنعت ي ـ مناطق آزاد تجاريعاليرخانه شورايدب

 مورخ ٥٢٢٥/١٠/٩٩٢شنهاد شماره ي به پ١٩/٢/١٤٠٠وزيران در جلسه هيأت 
 و به يژه اقتصادي و ويصنعت ي ـ مناطق آزاد تجاريعاليرخانه شوراي دب٣٠/١٠/١٣٩٩

 ي اسالمي جمهوريژه اقتصاديل و اداره مناطق وي قانون تشک)١(ماده ) ١(استناد تبصره 
 :ب کرديتصو ـ١٣٨٤مصوب   ـرانيا

  دشده به مهر يي که تأ٭وستيپطرح جامع منطقه ويژه اقتصادي کازرون به شرح ـ ١
 . شود دولت است، تعيين ميهيأت دفتر 

ظات ه ضوابط و مقررات از جمله مالحيت کليهرگونه عمليات اجرايي با رعاـ ٢
 .  شوديانجام م) يطيمحستيت زيريبرنامه مد(محيطي  زيست
هاي طرح جامع مذكور منوط به تصويب در كارگروه  هرگونه تغيير در كاربريـ ٣

 .باشد  مييژه اقتصادي و ويصنعتي ـ عالي مناطق آزاد تجارتخصصي شوراي
 .باشد سال مي) ١٠(ادشده يدوره بازنگري طرح جامع ـ ٤

  جمهور ـ اسحاق جهانگيري ئيسرمعاون اول 
  

  ٢١/٢/١٤٠٠                                                             ـ ه٥٨٤٥٩ت/١٧٨٦٣رهشما
  طرح جامع منطقه ويژه اقتصادي دوغاروندر خصوص تعيين نامه  تصويب

  يي  و دارايوزارت امور اقتصاد
 يع دستي و صناي، گردشگريراث فرهنگيوزارت م
  ستيط زين حفاظت محسازما

 يژه اقتصادي و ويصنعت ي ـ مناطق آزاد تجاريعاليرخانه شورايدب
 مورخ ٥٢٢٥/١٠/٩٩٢شنهاد شماره ي به پ١٩/٢/١٤٠٠وزيران در جلسه هيأت 

 و به يژه اقتصادي و ويصنعت ي ـ مناطق آزاد تجاريعاليرخانه شوراي دب٣٠/١٠/١٣٩٩
 ي اسالمي جمهوريژه اقتصاديو اداره مناطق ول يقانون تشک) ١(ماده ) ١(استناد تبصره 

 :ب کرديتصو ـ١٣٨٤مصوب   ـرانيا
دشده به يي که تأ٭وستيپطرح جامع منطقه ويژه اقتصادي دوغارون به شرح ـ ١

 . شود دولت است، تعيين ميهيأت مهر دفتر 
ه ضوابط و مقررات از جمله مالحظات يت کليهرگونه عمليات اجرايي با رعاـ ٢
 يراث فرهنگي ميهااستيو مالحظات و س) يطيمحستيت زيريبرنامه مد(ي محيطزيست
 .  شودي انجام مي و هنري، فرهنگيخين و مقررات ناظر بر حفظ آثار تاريو قوان

هاي طرح جامع مذكور منوط به تصويب در كارگروه  هرگونه تغيير در كاربريـ ٣
 .باشد  ميياقتصادژه ي و ويصنعتي ـ عالي مناطق آزاد تجارتخصصي شوراي

 .باشد سال مي) ٥(ادشده يدوره بازنگري طرح جامع ـ ٤
  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 

  
  ٢١/٢/١٤٠٠                                                             ـ ه٥٨٤٥٦ت/١٧٨٦٥رهشما

  طرح جامع منطقه ويژه اقتصادي شهرکرددر خصوص تعيين نامه  تصويب
  يي  و دارايوزارت امور اقتصاد

 يع دستي و صناي، گردشگريراث فرهنگيوزارت م
  ستيط زيسازمان حفاظت مح

 يژه اقتصادي و ويصنعت ي ـ مناطق آزاد تجاريعاليرخانه شورايدب
 مورخ ٥٢٢٥/١٠/٩٩٢شنهاد شماره ي به پ١٩/٢/١٤٠٠وزيران در جلسه هيأت 

 و به يژه اقتصادي و ويصنعت ي ـزاد تجار مناطق آيعال يرخانه شوراي دب٣٠/١٠/١٣٩٩
 ي اسالمي جمهوريژه اقتصاديل و اداره مناطق ويقانون تشک) ١(ماده ) ١(استناد تبصره 

  :ب کرديتصو ـ١٣٨٤مصوب   ـرانيا
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ    . رجوع شود(www.rrk.ir)جهت مشاهده ضمائم و جداول پيوست به پرتال روزنامه رسمي كشور ٭ 

http://www.DASTOUR.IR
http://www.RRK.IR
http://www.rrk.ir)
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  دشده به مهر يي که تأ٭وستيپطرح جامع منطقه ويژه اقتصادي شهرکرد به شرح ـ ١
  . شود دولت است، تعيين ميهيأت دفتر 

ه ضوابط و مقررات از جمله مالحظات يت کليهرگونه عمليات اجرايي با رعاـ ٢
 يراث فرهنگي مياهاستيو مالحظات و س) يطيمحستيت زيريبرنامه مد(محيطي زيست
 .  شودي انجام مي و هنري، فرهنگيخين و مقررات ناظر بر حفظ آثار تاريو قوان

هاي طرح جامع مذكور منوط به تصويب در كارگروه  هرگونه تغيير در كاربريـ ٣
 .باشد  مييژه اقتصادي و ويصنعتي ـ عالي مناطق آزاد تجارتخصصي شوراي

 .باشد سال مي) ٥ (ادشدهيدوره بازنگري طرح جامع ـ ٤
  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 

  
  ٢١/٢/١٤٠٠                                                            ـ ه٥٨٤٥٥ت/١٧٨٣٥رهشما

  طرح جامع منطقه ويژه اقتصادي کاوهدر خصوص تعيين نامه  تصويب
  يي  و دارايوزارت امور اقتصاد
 تسيط زيسازمان حفاظت مح

 يژه اقتصادي و ويصنعت ي ـ مناطق آزاد تجاريعاليرخانه شورايدب
 مورخ ٥٢٢٥/١٠/٩٩٢شنهاد شماره ي به پ١٩/٢/١٤٠٠وزيران در جلسه هيأت 

 و به يژه اقتصادي و ويصنعت ي ـ مناطق آزاد تجاريعاليرخانه شوراي دب٣٠/١٠/١٣٩٩
 ي اسالمي جمهوريژه اقتصاديل و اداره مناطق ويقانون تشک) ١(ماده ) ١(استناد تبصره 

 :ب کرديتصو ـ١٣٨٤مصوب   ـرانيا
دشده به مهر يي که تأ٭وستيپطرح جامع منطقه ويژه اقتصادي کاوه به شرح ـ ١

 . شود دولت است، تعيين ميهيأت دفتر 
ه ضوابط و مقررات از جمله مالحظات يت کليهرگونه عمليات اجرايي با رعاـ ٢
 .  شوديانجام م) يطيمحستيت زيريبرنامه مد(محيطي زيست
هاي طرح جامع مذكور منوط به تصويب در كارگروه  هرگونه تغيير در كاربريـ ٣

 .باشد  مييژه اقتصادي و ويصنعتي ـ تخصصي شورايعالي مناطق آزاد تجار
 .باشد سال مي) ٥(ادشده يدوره بازنگري طرح جامع ـ ٤

  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 
  

  ٢١/٢/١٤٠٠                                                             ـ ه٥٨٤٦٢ت/١٧٨٦٠رهشما
  طرح جامع منطقه ويژه اقتصاديدر خصوص تعيين نامه  تصويب

  امي فرودگاه پ
  يي  و دارايوزارت امور اقتصاد

 يع دستي و صناي، گردشگريراث فرهنگيوزارت م
  ستيط زيسازمان حفاظت مح

 يژه اقتصادي و ويصنعت ي ـ مناطق آزاد تجاريعاليرارخانه شويدب
 مورخ ٥٢٢٥/١٠/٩٩٢شنهاد شماره ي به پ١٩/٢/١٤٠٠وزيران در جلسه هيأت 

 و به يژه اقتصادي و ويصنعت ي ـ مناطق آزاد تجاريعاليرخانه شوراي دب٣٠/١٠/١٣٩٩
 ي اسالميهور جميژه اقتصاديل و اداره مناطق ويقانون تشک) ١(ماده ) ١(استناد تبصره 

 :ب کرديتصو ـ١٣٨٤مصوب   ـرانيا
دشده يي که تأ٭وستيام به شرح پيطرح جامع منطقه ويژه اقتصادي فرودگاه پـ ١

 . شود دولت است، تعيين ميهيأت  مهر دفتر به
 ه مالحظات زيستـه ضوابط و مقررات از جمليت کليهرگونه عمليات اجرايي با رعاـ ٢

 و يگـراث فرهني ميهاتـاسيو مالحظات و س) يطي محتـسيت زيريدـبرنامه م(محيطي 
 .  شودي انجام ميرـ و هنيگـ، فرهنيخيارـظ آثار تـر بر حفـررات ناظـن و مقيوانـق

هاي طرح جامع مذكور منوط به تصويب در كارگروه  هرگونه تغيير در كاربريـ ٣
 .اشدب  مييژه اقتصادي و ويصنعتي ـ عالي مناطق آزاد تجارتخصصي شوراي

 .باشد سال مي) ٥(ادشده يدوره بازنگري طرح جامع ـ ٤
  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ    . رجوع شود(www.rrk.ir)جهت مشاهده ضمائم و جداول پيوست به پرتال روزنامه رسمي كشور ٭ 

  ٢١/٢/١٤٠٠                                                            ـ ه٥٨٤٥٧ت/١٧٨٣٩رهشما
  طرح جامع منطقه ويژه اقتصادي دامغاندر خصوص تعيين نامه  تصويب

  يي  و دارايوزارت امور اقتصاد
 يع دستي و صناي، گردشگريراث فرهنگيوزارت م

  ستيط زيسازمان حفاظت مح
 يژه اقتصادي و ويصنعت ي ـ مناطق آزاد تجاريعاليرخانه شورايدب

 مورخ ٥٢٢٥/١٠/٩٩٢شنهاد شماره ي به پ١٩/٢/١٤٠٠وزيران در جلسه هيأت 
 و به يژه اقتصادي و ويصنعت ي ـ مناطق آزاد تجاريعاليرخانه شوراي دب٣٠/١٠/١٣٩٩

 ي اسالمي جمهوريژه اقتصاديل و اداره مناطق ويقانون تشک) ١(ماده ) ١(استناد تبصره 
 :ب کرديوتص ـ١٣٨٤مصوب   ـرانيا

دشده به مهر يي که تأ٭وستيپطرح جامع منطقه ويژه اقتصادي دامغان به شرح ـ ١
 . شود دولت است، تعيين ميهيأت دفتر 

ه ضوابط و مقررات از جمله مالحظات يت کليهرگونه عمليات اجرايي با رعاـ ٢
 يراث فرهنگي ميهااستيو مالحظات و س) يطيمحستيت زيريبرنامه مد(محيطي زيست
 .  شودي انجام مي و هنري، فرهنگيخين و مقررات ناظر بر حفظ آثار تاريو قوان

هاي طرح جامع مذكور منوط به تصويب در كارگروه  هرگونه تغيير در كاربريـ ٣
 .باشد  مييژه اقتصادي و ويصنعتي ـ عالي مناطق آزاد تجارتخصصي شوراي

 .دباش سال مي) ٥(ادشده يدوره بازنگري طرح جامع ـ ٤
  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 

  
  ٢١/٢/١٤٠٠                                                            ـ ه٥٨٤٥٤ت/١٧٨٤٩رهشما

  طرح جامع منطقه ويژه اقتصادي بانهدر خصوص تعيين نامه  تصويب
  يي  و دارايوزارت امور اقتصاد
 ستيط زيسازمان حفاظت مح

 يژه اقتصادي و ويصنعت ي ـ مناطق آزاد تجاريعاليرخانه شورايدب
 مورخ ٥٢٢٥/١٠/٩٩٢شنهاد شماره ي به پ١٩/٢/١٤٠٠وزيران در جلسه هيأت 

 و به يژه اقتصادي و ويصنعت ي ـ مناطق آزاد تجاريعاليرخانه شوراي دب٣٠/١٠/١٣٩٩
 ي اسالمير جمهويژه اقتصاديل و اداره مناطق ويقانون تشک) ١(ماده ) ١(استناد تبصره 

 :ب کرديتصو ـ١٣٨٤مصوب   ـرانيا
دشده به مهر يي که تأ٭وستيپطرح جامع منطقه ويژه اقتصادي بانه به شرح ـ ١

 . شود دولت است، تعيين ميهيأت دفتر 
ه ضوابط و مقررات از جمله مالحظات يت کليهرگونه عمليات اجرايي با رعاـ ٢
 .  شودي مانجام) يطيمحستيت زيريبرنامه مد(محيطي زيست
هاي طرح جامع مذكور منوط به تصويب در كارگروه  هرگونه تغيير در كاربريـ ٣

 .باشد  مييژه اقتصادي و ويصنعتي ـ عالي مناطق آزاد تجارتخصصي شوراي
 .باشد سال مي) ٥(ادشده يدوره بازنگري طرح جامع ـ ٤

  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 
  

  ٢٥/٢/١٤٠٠                                                            ـ ه٥٧٠٥٩ت/١٩٢٣٤رهشما
روستاي سده دهستان باالخواف بخش سالمي نامه در خصوص تبديل  تصويب

  شهرستان خواف استان خراسان رضوي، به شهر
 وزارت كشور

 ٦/٧/١٣٩٨ مورخ ١٣٣٣٦١ به پيشنهاد شماره ٢٢/٢/١٤٠٠هيأت وزيران در جلسه 
قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب ) ١٣(ماده  و به استناد كشوروزارت 
  : تصويب کردـ١٣٦٢

روستاي سده دهستان باالخواف بخش سالمي شهرستان خواف استان خراسان 
  .شود رضوي، به شهر تبديل و به عنوان شهر سده شناخته مي
  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ    . رجوع شود(www.rrk.ir)جهت مشاهده ضمائم و جداول پيوست به پرتال روزنامه رسمي كشور ٭ 
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http://www.DASTOUR.IR
http://www.rrk.ir)
http://www.rrk.ir)


 ٥صفحه     WWW.RRK.IR                         ٢٩/٢/١٤٠٠       روزنامه رسمي                 WWW.DASTOUR.IR                      ٢٢١٨٥شماره 

  ٢٥/٢/١٤٠٠                                                            ـ ه٥٧٧٢١ت/١٩٢٣٣رهشما
  ك٣٨٠٧٧ت/١٦٦٢١٦نامه شماره  لغو تصويب

  ١٢/١٠/١٣٨٦ مورخ 
 وزارت كشور

 ٧/٣/١٣٩٩ مورخ ٢٩٧٨٨ به پيشنهاد شماره ٢٢/٢/١٤٠٠هيأت وزيران در جلسه 
قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب ) ١٣(ماده  و به استناد كشوروزارت 
  : تصويب کردـ١٣٦٢

  .شود   لغو مي١٢/١٠/١٣٨٦ك مورخ ٣٨٠٧٧ت/١٦٦٢١٦نامه شماره  تصويب
  ـ اسحاق جهانگيريجمهور  رئيسمعاون اول 

  
  ٢١/٢/١٤٠٠                                                             ـ ه٥٨٤٦٠ت/١٧٨٦٨رهشما

   پارسي انرژيژه اقتصاديمحدوده منطقه ونامه در خصوص  اصالح تصويب
  )٢(و ) ١( پارس يها در قسمت

  يي و دارايوزارت امور اقتصاد
 يژه اقتصادي و ويصنعتي ـ زاد تجار مناطق آيعاليرخانه شورايدب

 مورخ ٥٢٢٥/١٠/٩٨٢شنهاد شماره ي به پ١٩/٢/١٤٠٠وزيران در جلسه هيأت 
 و به يژه اقتصادي و ويصنعتي ـ  مناطق آزاد تجاري عاليرخانه شوراي دب٣٠/١٠/١٣٩٩

 ي اسالمي جمهوريژه اقتصاديل و اداره مناطق ويقانون تشک) ١(ماده ) ١(استناد تبصره 
 :ب کرديتصوـ ١٣٨٤مصوب  ـ نرايا

موضوع ) ٢(و ) ١( پارس يها پارس در قسمتي انرژيژه اقتصاديمحدوده منطقه و
هکتار ) ٤٢٦٥٨( به مساحت ٩/١٠/١٣٨٥هـ مورخ ٣٥١٤١ت/١٢٩٢٠٠نامه شماره بيتصو

 . شوديئت دولت است اصالح ميد شده به مهر دفتر هييوست که تأيبه شرح نقشه پ
  هور ـ اسحاق جهانگيريجم رئيسمعاون اول 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ٢١/٢/١٤٠٠                                                            ـ ه٥٨٧٠٨ت/١٧٧٩٩رهشما
  ٢٩/١/١٤٠٠هـ مورخ ٥٨٧٠٨ت/٨٠١٣نامه شماره بيتصواصالح 

   سازمان برنامه و بودجه کشور
  کشوري و استخداميسازمان ادار

   ١٨/٢/١٤٠٠ مورخ ٧١٩٦شنهاد شماره ي به پ١٩/٢/١٤٠٠ران در جلسه وزيهيأت 
   ي و هشتم قانون اساسيکصد و سي کشور و به استناد اصل ي و استخداميسازمان ادار

 :ران تصويب کردي اي اسالميجمهور
ر ـرح زيـ به ش٢٩/١/١٤٠٠ورخ ـهـ م٥٨٧٠٨ت/٨٠١٣ماره ـنامه شويبـتص

  :شوداصالح مي
 .شودحذف مي) ٥(ـ تبصره بند ١
، )٦ (،)٥(نامه مذکور اضافه و شماره بندهاي به تصويب) ٥(ـ متن زير به عنوان بند ٢

  :شودياصالح م) ٩(و ) ٨(، )٧(، )٦ (يهابه شماره) ٨(و ) ٧(
هـ مورخ ٥٧٥٩٣ت/٣٧١٨نامه شماره بيتصو) ٩( بند ي از اجرايمبالغ ناش ـ ٥

 .باشندينامه مبين تصوياش ي مشمول افزا٢٠/١/١٣٩٩
  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 

  
  ٢١/٢/١٤٠٠                                                            ـ ه٥٨٤٦٣ت/١٧٨٧١رهشما

   ٢٢/٦/١٣٩٠ن مورخ ٤٦٥١٩ت/١٢٥٧٠٠نامه شماره  اصالح تصميم
  در خصوص محدوده منطقه ويژه اقتصادي 

  )اررامش(سيستان 
  يي و دارايوزارت امور اقتصاد

 يژه اقتصادي و ويصنعتي ـ  مناطق آزاد تجاريعاليرخانه شورايدب
 مورخ ٥٢٢٥/١٠/٩٨٢شنهاد شماره ي به پ١٩/٢/١٤٠٠وزيران در جلسه هيأت 

 و به يژه اقتصادي و ويصنعتي ـ  مناطق آزاد تجاري عاليرخانه شوراي دب٣٠/١٠/١٤٠٠
 ي اسالمي جمهوريژه اقتصاديل و اداره مناطق ويقانون تشک) ١(ماده ) ١(استناد تبصره 

  :ب کرديتصوـ ١٣٨٤مصوب  ـ رانيا
 محدوده منطقه ٢٢/٦/١٣٩٠ن مورخ ٤٦٥١٩ت/١٢٥٧٠٠نامه شماره  ـ در تصميم١

هكتار به شرح نقشه پيوست كه ) ١٠٥٠(به مساحت ) رامشار(ويژه اقتصادي سيستان 
  .شود است اصالح ميتأييد شده به مهر دفتر هيأت دولت 

ـ انجام هر گونه فعاليت در منطقه منوط به اخذ مجوزهاي قانوني الزم و تأييد ٢
طرح جامع منطقه ويژه اقتصادي در كارگروه تخصصي شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ 

  .باشد صنعتي و ويژه اقتصادي مي
  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 
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  ٢١/٢/١٤٠٠                                                            ـ ه٥٨٤٥٥ت/١٧٨٤٠هرشما
   ٢٢/٦/١٣٩٠ن مورخ ٤٦٥١٩ت/١٢٥٧٠٠نامه شماره ميتصماصالح 

   کاوهيژه اقتصاديمحدوده منطقه ودر خصوص 
  يي و دارايوزارت امور اقتصاد

 يژه اقتصادي و ويصنعتي ـ  مناطق آزاد تجاريعاليرخانه شورايدب
 مورخ ٥٢٢٥/١٠/٩٨٢شنهاد شماره ي به پ١٩/٢/١٤٠٠وزيران در جلسه هيأت 

 و به يژه اقتصادي و ويصنعتي ـ  مناطق آزاد تجاري عاليرخانه شوراي دب٣٠/١٠/١٤٠٠
 ي اسالمي جمهوريژه اقتصاديل و اداره مناطق ويقانون تشک) ١(ماده ) ١(استناد تبصره 

  :کردب يتصوـ ١٣٨٤مصوب  ـ رانيا
 محدوده منطقه ٢٢/٦/١٣٩٠ن مورخ ٤٦٥١٩ت/١٢٥٧٠٠نامه شماره ميدر تصم

د شده به مهر ييوست که تأيهکتار به شرح نقشه پ) ٢٤٦٥( کاوه به مساحت يژه اقتصاديو
 .شوديئت دولت است، اصالح ميدفتر ه

  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ٢١/٢/١٤٠٠                                                            ـ ه٥٨٧٦٣ت/١٧٨٠٤رهشما
  نامه اجرايي قانونآيين) ٥(ماده ) ١(تبصره اصالح 

  هاي اجتماعي قاليبافان، بافندگان فرش و شاغالن صنايع دستي   بيمه
  )كددار(دار شناسه

  يي  و دارايوزارت امور اقتصاد
  يفاه اجتماعوزارت تعاون، کار و ر

   وزارت صنعت، معدن و تجارت
   يع دستي و صناي، گردشگريراث فرهنگيوزارت م

 ٦/٢/١٤٠٠ مورخ ١٧٠٩٧/٨٠ به پيشنهاد شماره ١٩/٢/١٤٠٠هيأت وزيران در جلسه 
 ي و هشتم قانون اساسيکصد و سي و به استناد اصل يي و دارايوزارت امور اقتصاد

  :ران تصويب کردي اي اسالميجمهور

هاي اجتماعي قاليبافان،  نامه اجرايي قانون بيمهآيين) ٥(ماده ) ١(ر تبصره د
نامه ، موضوع تصويب)كددار(دار بافندگان فرش و شاغالن صنايع دستي شناسه

 "و کارت مهارت فني"، عبارت ٥/١١/١٣٨٨ک مورخ ٤٣٠٨٦ت/٢١٧٤١٨شماره 
  .شود حذف مي

  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 
  

  ١٩/٢/١٤٠٠                                                                       ٢٥٣٣٤/٢٠٠رهماش
  د اکبرپوري دکتر مجيجناب آقا

  کشوري محترم روزنامه رسمرعامليمد
 شوراي عالي فضاي مجازي و آيين نامه داخلي کارگروه ٥٤در اجراي مصوبه جلسه 

جلسه کارگروه   پيوست متن مصوبات بيست و يكمينپذيري دولت الکترونيکي به تعامل
  .گردد پذيري دولت الکترونيکي جهت انتشار در روزنامه رسمي کشور ارسال مي تعامل

  اصل پذيري دولت الكترونيكي ـ رضا باقري دبير شورا و رييس كارگروه تعامل
  

  پذيري دولت الكترونيكي كشور مصوبات جلسه بيست و يكم كارگروه تعامل
  

  وبه شماره يكمص
 يها درخواستو  جلسه شانزدهم کارگروه کيمصوبه شماره ک يبند  يدر اجرا

 تبادل ي موجود در مرکز مليها سيسرو يبرخ به ي دسترسجاديواصله در خصوص ا
 يها سي سرويرخانه شورا برقراري با توجه به توافق خدمت دهنده و موافقت دباطالعات

 :شود يم ابالغ ربط يذ يها دستگاهبه  ريز
 شناسه يها سي سرو:) امالک و اسکانيسامانه مل (يوزارت راه و شهرسازـ ١

 و اسناد ثبت از سازمان نامه  و اصالت وکالتي اشخاص حقوقتي، هوياشخاص حقوق
 امالک کشور

 يها سيسرو ): قانون مبارزه با قاچاقيها سامانه (يانورديسازمان بنادر و درـ ٢
ق سامانه يران از طري اي اسالمي، گمرک جمهوريمرکپروانه گ و  صاحب کااليبده

 جامع تجارت
ام ي دولت همراه و پيبرا) GET٧(ت ياحراز هو: راني اطالعات ايسازمان فناورـ ٣

  کشوراحوال ثبتران از سازمان يا
 قانون مبارزه با يکاالها در اجرا نامه مهيس بيسرو: ي عموميشرکت انبارهاـ ٤

  راني اي اسالمي جمهوريه مرکزميقاچاق کاال و ارز از ب
  

  مصوبه شماره دو
مه بدنه خودروها ضمن ي در خصوص استعالم بي انتظاميروي حسب درخواست نـ١

 کد يمه بدنه با اقالم وروديب:  ارائه استعالم متد اوليات در خصوص متدهايب کليتصو
مه، يرکت بو نام ش) ندارد/دارد (مه بدنه ي شامل بي خودرو و اقالم برگشتVIN و يمل
 ي با بررسي جلسه مشترکيد شد و مقرر شد طينامه تائ مهيان بيشروع و پا خيتار

م و به يرخانه تنظي دبيگر با همکاري ديا متدهايجاد متد ياز به اي در صورت نيکارشناس
 .کارگروه ارائه شود

 خودرو از يريگ  سوختيها  در خصوص دادهي انتظاميرويحسب درخواست نـ ٢
و )  مشخصيو محدوده زمان PAN اي VIN( يمقرر شد در ورود سوخت تيريسامانه مد

 و يريگ و مقدار سوخت  و شماره تلمبهGSID و زمان، يريگ خ سوختي شامل تاريخروج
 .نوع فراورده باشد

ر ي نبوده و زمان تأخReal Time ي ارساليها س برخط و دادهيسروـ ١حيتوض
 يها ت سوخت و بر اساس تراکنشيري مديزمانشده طبق ساختار اطالعات  اطالعات ارائه

  .باشد يده به مرکز داده سامانه هوشمند سوخت ميرس
شود  يرنده ميگ سيل سروي تحونيآفالصورت  به GSID جدول مشخصات ـ٢حيتوض

 ييايگاه و طول و عرض جغرافيگاه، آدرس جاي نام جاين جدول شامل اقالم اطالعاتيا
 .باشد يم) در صورت وجود(گاه يجا

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


 ٧صفحه     WWW.RRK.IR                         ٢٩/٢/١٤٠٠       روزنامه رسمي                 WWW.DASTOUR.IR                      ٢٢١٨٥شماره 

 مصوبه شماره سه
 در خصوص سامانه امالک و اسکان و ي وزارت راه و شهرسازيها حسب درخواست 
 و ٥٤موضوع اصالح ماده  ـ ١٣٩٩مصوب  ـ مي مستقيها اتي قانون اصالح قانون مالياجرا

 قانون و مصوبات جلسات قبل ني کارگروه در افي مکرر قانون و تکل١٦٩ ماده ٨تبصره 
 ربط، ي ذيها  برگزارشده با دستگاهيناس جلسات کارشرويوص و پ خصنيکارگروه در ا

  د؛ي رسبي به تصوريمواد ز
  : امالک و اسکاني اطالعات از اشخاص در سامانه ملافتي در دريقواعد کل ـ١ماده
ربط  ي ذيها  تبادل اطالعات با دستگاهي سامانه و هماهنگيساز ادهيمقرر شد تا پ ـ١
  . حداقل ورود اطالعات در سامانه را داشته باشند شود تا مردمميتنظ يبه نحو
 قانون است بر اساس ني که موضوع اي شد تا در خصوص اقالم اطالعاتمقررـ ٢

 داده شود و شيبه اشخاص نمان اطالعات يا مربوط، ي اطالعاتيها گاهياطالعات موجود در پا
 سامانه .نديسامانه اقدام نما آن در حي نسبت به تصحايد ي را تائياظهارکنندگان اقالم اطالعات

  .ديربط اعالم نما يگاه ذيبه پا ي برگشتسيصورت سرو بهرا د صحت اطالعات ي تائامالک
ند اصالح داده منطبق با ضوابط يد اطالعات حسب مورد فرايدر صورت عدم تائـ ٣

سپس در سامانه  رد،ي و اصالح الزم صورت پذييه به اشخاص راهنمايپا گاه اطالعاتيپا
  .ردي قرار گيبردار الک مورد بهرهام

 ني و همچنيا حقوقي يقيمحل اقامت اشخاص حق ي و نشانآدرسدر خصوص ـ ٤
 شده و اشخاص در ي خودداري مقرر شد تا از ورود اطالعات شرح نشاني مسکونيواحدها
موجود  استاندارد ي محل اقامت خود شرح نشاناي ي واحد مسکوني با درج کد پستهسامان
، ي شرح نشانديتائ عدم در صورت .نديد نمايتائ سپس  را مشاهده وي کد پستهگايپادر 
  .ندي نماي را طي و شرح نشانيند اصالح کد پستيفرا

  :يقيشخاص حق اي و مکان اقامت قانونيقي اشخاص حقتياحراز هو ـ٢ماده
، شخص ي و مکان اقامت اصليقيت شخص حقي در خصوص اقالم اطالعات هوـ١

خ ي و تاري شماره مليل بر اساس دو قلم اطالعاتي با شماره موباياره ملق شميپس از تطب
 تبادل يق مرکز ملياز طر) م ساعتي حداکثر نير زمانيتأخ(ر برخط يصورت غ تولد به

 تيجنس، ي شخص و نام و نام خانوادگيمحل اقامت اصل )NIX/GSB(اطالعات 
 .مانه امالک ارسال شودبه سا) ش داده نشودينما(پدر ، نام )ش داده نشودينما(

ند اصالح محل اقامت ي خود فرايد محل اقامت اصليشخص در صورت عدم تائـ ٢
احوال در  شده توسط سازمان ثبت س ارائهيسرو احوال با وب گاه ثبتي در پايقيشخص حق

کسان بودن ينترنت چک يخارج از ا (يستميه سيال سامانه امالک و اسکان اصالح و در
 .به سامانه امالک ارسال شود)  اطالعاتيان رکوردهيداده ا

 در ٨تبصره ) ٩( بند ي در خصوص اجرايريپذ با توجه به مصوبات کارگروه تعاملـ ٣
احوال و وزارت راه و  سازمان ثبت رخانهيت دبيکارگروه، مقرر شد تا با محور) ١٨(جلسه 
 و مدل يمعمار ائه اريع الزم برايشده در مصوبه تسر نيي تعيها ر دستگاهي و سايشهرساز

ب در کارگروه ي تصويگاه را ظرف سه هفته براين دو پاي و ارائه خدمت ايزمان هم
ن ي تضميشده ضرورت دارد تا روش فن در مدل ارائه. نديرخانه ارائه نماي به دبيريپذ تعامل

 و يقيگاه اقامت اشخاص حقي بودن مکان اقامت افراد در سامانه امالک و اسکان و پايکي
  .شده باشد رات مکان اقامت در طول زمان ارائهييتغ

 استعالم محل اقامت سازمان سي ارائه سرو٣ بند ي معماربيتا زمان تصوـ ٤
 . تبادل اطالعات بالمانع استياز محل مرکز مل)  کشوريتي جمعي ملگاهيپا(احوال  ثبت

 تي احراز هوني اسناد و امالک کشور و همچنگاهيامالک و مستغالت پا ـ٣ماده
  :ي شخص حقوقي و محل اقامت اصلياشخاص حقوق

 با توجه به ي اشخاص حقوقتي احراز هوياز براي موردنيها سيدر خصوص سرو ـ١
اسناد و امالک در  سازمان ثبتتوسط » يحقوق  اشخاصتي احراز هويها سيسرو«ارائه 

 ارياخت سامانه امالک و اسکان در ي الزم براي تبادل اطالعات مقرر شد دسترسيمرکز مل
  .رديسامانه قرار گ

 يشناسه مل«س ي بر اساس سروي اشخاص حقوقيدر خصوص محل اقامت قانونـ ٢
ر محل ييتغ. رديگ يار سامانه امالک و اسکان قرار ميمحل اقامت در اخت» ياشخاص حقوق

. ها است  در ثبت شرکتيند اصالح محل اقامت اصلي فراي شرکت منوط به طياقامت اصل

 داشته باشد که يها يندگيتواند شعب و نما يست هر شرکت حسب مورد مالزم به ذکر ا
 .ستين يمشمول الزام انطباق با محل اقامت اصل

 يو حقوق) يشماره مل (يقي حقآن توسط اشخاصاعالم  خصوص امالک و درـ ٣
با مقرر شد   دارند،يکي دفتر امالک الکترونکهبرگ  در خصوص اسناد تک) يملشناسه (

برگ اقالم اطالعات   هر سند تکيبه ازا »تيق اصالت سند مالکيس تصديروس«استعالم 
 د شوديش داده و تائيافت و به اظهارکننده نمايس دريسرو

واحد (ک مقرر شد بر اساس اقالم يبرگ فاقد دفتر امالک الکترون  اسناد تکيبراـ ٤
ن شماره يگزياعنوان ج  به)سند شماره دفتر و صفحه ـ يپالک فرع ـ يپالک اصل ـ يثبت

 .شود  انجامي سنج صحتک،يدفتر امالک الکترون
 مشخصات ملک ي بر اساس اطالعات اصليا افت اطالعات اسناد دفترچهي دريبراـ ٥

ل يا تکميگاه اسناد و امالک کشور، روش استعالم ياز پا) اسناد گاه ثبتيموجود در پا(
 و يرخانه بررسي و دبي شهرساز وزارت راه وياسناد با همکار اطالعات توسط سازمان ثبت

 .شنهاد شوديب پي تصوي به کارگروه برايشنهادير بودن روش پيپذ  امکاندر صورت
 الزم توسط سازمان ي اظهار کامل امالک مقرر شد تا بررسيسنج منظور صحت بهـ ٦
 تحت تملک يواحدها ييا شناساي احصا ي برايراه و شهرساز  وزارتياسناد با همکار ثبت

 يا ا دستهيس يک سرويو در صورت امکان در قالب  که اظهارنشده است انجاماشخاص 
 .جاد شوديا

س ينامه سرو  اصالت وکالتي صحت سنجيز براينامه ن س استعالم وکالتيسروـ ٧
 ار سامانه امالکيدر اخت» ي در دفاتر اسناد رسميمي تنظيها نامه وکالتق اصالت يتصد«

 مقرر شد با استفاده از زي ني وکالتيصوص ثبت واحدها خدر يس براين سرويا. رديقرار گ
اسناد و امالک اصالت و   موجود ارائه شد توسط سازمان ثبتي استعالميها سيسرو

شود  ينامه مربوط امالک که توسط اشخاص در سامانه ثبت م اطالعات مربوط به وکالت
 . شونديصحت سنج

 خاص در سامانه امالک محل اقامت اشاي امالک يکد پستدر خصوص  ـ٤ماده 
  :مقر شد
 .رديار سامانه امالک قرار گي در اختي و شرح نشانيس استعالم کد پستي سروـ١
 توسط اظهارکنندگان، با استفاده از ي و شرح نشانيد کد پستيدر صورت عدم تائـ ٢

 ران، اظهارکنندگاني اي اسالمي پست جمهوري شرکت ملي کد پستييخدمات برخط شناسا
 مجاز يدرهرحال، امکان درج شرح نشان. نديافته و در سامانه اظهار نمايود را  خيکد پست

 . استفاده خواهد شديها کد پست گاهيدر پا  مندرجينبوده و از شرح نشان
 و يکد پستند صدور ي، طبق فرايا شرح نشاني ي عدم وجود کد پستدر صورتـ ٣

 م شودران اقداي اي اسالمي پست جمهوري در شرکت مليشرح نشان
 هزار ١٠٠ ي باالي اظهارنشده در شهرهاي مسکوني واحدهاييمنظور شناسا بهـ ٤
توسط سامانه امالک و ) شده توسط مرکز آمار وست ارائهيست پيطبق ل(ت ينفر جمع

 استعالم ي برايديس جدي پست سروي خردادماه شرکت ملياسکان توافق شد تا انتها
ت يس با مسئوليسرو نيا اتييد جزينماجاد يا) پارسل( هر ساختمان ي پستيکدها

 ي کارگروه برايرخانه به جلسه بعدي و دبي وزارت راه و شهرسازيشرکت پست و همکار
 ب ارائه شوديتصو

 ي شرکت مل،اند  امالک مشمول قانون که اظهارنشدهييمنظور شناسا بهـ  ٥
ب و با به اسناد دو شهر نمونه را انتخا  و سازمان ثبتيپست، وزارت راه و شهرساز

جلسه  و به يبند  را جمعيي شناساوهي ش، موردنظريها  کامل دادهيگذار اشتراک
 .نديکارگروه ارائه نما يبعد

 وزارت راه و ي کشور با همکاريها ي و شهردارها ياري سازمان دهديقرر گردـ م ٦
 اطالعات افتي دري مربوطه را در راستاي ظرف دو هفته هماهنگرخانهيدب و يشهرساز

 ي بااليها ي امالک شهرداريزي ممندي امالک و اسکان کشور از فرآي سامانه ملازيوردنم
 رهي مساحت ملک و غ،ي پالک ثبت،ي همچون کد نوسازياقالمصد هزار نفر کشور شامل 

 .را به انجام رسانند
ن و ي مشترکيها گاهي پاي و نحوه بروز رسانيدهندگان خدمات عموم ارائه  ـ٥ماده

  :ها ن انشعابات آنبردارا بهره
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 خدمات به نام ني اي در خصوص صدور قبض مصرف٨ تبصره ٧ بند يدر اجراـ ١
دهندگان  شده به سامانه امالک و اسکان ارائه بردار با استفاده از اطالعات ارائه  بهرهايمالک 

 خود از نيبردار را در قبض مشترک  در قبوض صادره مشخصات بهرهيخدمات عموم
 را ي قبوض هر واحد مسکونعي و امکان تجمندي و درج نماينيب شيپ ١٤٠٠مردادماه 

  .ندينما يساز آماده
 با قبوض مربوط به يبردار هر واحد مسکون  انشعاب و بهرهني بوندي پجادي ايبراـ ٢

 ي دارد و براتيهمان واحد اخذ شناسه قبض هر انشعاب در سامانه امالک و اسکان کفا
برداران هر انشعاب   بهرهلي و آدرس و تکمي پستي کدهاحي قبوض و تصحيها  دادهقيتدق

 يها  وزارتخانهي اسکان و امالک با همکاري سامانه ملدر ري اقدامات زي مسکونيواحدها
 يشرکت مل(و نفت ) آب و برق (روين)  پستيشرکت مل( اطالعات يارتباطات و فناور

  :ديبه عمل آ) گاز
 قبوض آب و گاز در يار عدم اشتراک براسامانه امالک و اسکان امکان اظهـ ٢ـ ١

 .دي نماينيب شيسامانه را پ
ن قبض ييافت شناسه هر قبض امکان تعيسامانه امالک و اسکان در هنگام درـ ٢ـ ٢
 .دي نماينيب شيدر سامانه پ) گري ديمشترک با واحدها( يحجم

ا ي يعنوان محل سکونت اصل اظهار اشخاص در سامانه امالک و اسکان بهـ ٢ـ ٣
  استيبردار از انشعاب واحد مسکون منزله بهره  بهيفرع

گاه شناسه قبض يپا) ، برق و گازآب( يک از خدمات دهندگان عموميهر ـ ٢ـ ٤
ار سامانه امالک و اسکان قرار داده تا يکجا در اختي و يا صورت دسته ن خود را بهيمشترک

 يها  شناسهيحت سنجسامانه امالک بتواند در زمان اظهار شناسه قبض نسبت به ص
 اظهارکنندگان در يفيرات تکليي تغي برايس استعالميضمناً سرو. دياظهارشده اقدام نما

ها حداکثر تا  سيسرو نيند ايب ارائه نماي کارگروه جهت تصويبه جلسه بعد قانون را
 .دي خواهد رسيبردار  به بهره١٤٠٠ور يشهر

 با ين هر واحد مسکونيخص بجاد رابطه مشيسامانه امالک و اسکان با اـ ٢ـ ٥
بردار هر  داده بهره  ويد مشترک کد پستي با کليقبوض مربوط به همان واحد مسکون

برق و  ،آبن قبوض يگاه مشترکيق پايح و تدقيمنظور تصح را به) ا ساکنيمالک (انشعاب 
صورت  ع قبوض، بهي تجمي اطالعات براي فناوريي اجرايگاز و انجام مصوبات شورا

 .ديها ارسال نما گاهين پاي به ايرگشتس بيسرو
 مربوط به سامانه امالک و اسکان يها ت دادهيت حفظ امنيبا توجه به اهم  ـ٦ماده

 نسبت انجام ي متوليي اجرايها سامانه ضرورت دارد تا دستگاه ني مرتبط با ايها گاهيو پا
ر از موارد يان در غ سامانه امالک و اسکيها ند استفاده از دادهيدات الزم اقدام نمايتمه
 ممنوع يکي دولت الکترونيريپذ شده در قانون بدون اخذ مجوز از کارگروه تعامل نييتع

ا يها و  ک از سامانهي هر ي متوليين ماده با دستگاه اجرايق اي دقياجرا تيمسئول. است
  استربط  ي ذيها گاهيپا

  
  ١٨/٢/١٤٠٠                                                                         ٣٢٩٦/٠٢٠رهشما

هاي حمايتي محصوالت اساسي  گذاري و اتخاذ سياست مصوبه شوراي قيمت
   در خصوص قيمت خريد حمايتي دام عشاير در سقف اعالمي كشاورزي

  )سازمان امور عشاير ايران(وزارت جهاد كشاورزي 
  وزارت جهاد كشاورزي 

  وزارت امور اقتصادي و دارايي
  زمان برنامه و بودجه كشور سا

  وزارت صنعت، معدن و تجارت
هاي حمايتي محصوالت اساسي كشاورزي  گذاري و اتخاذ سياست شوراي قيمت

قانون اصالح قانون تضمين ) ١(ماده ) الف(، به استناد بند ١٣/٠٢/١٤٠٠در جلسه مورخ 
ود و نه ماه يك هزارو سيصد و ن خريد محصوالت اساسي كشاورزي مصوب پنجم آبان

 مجلس شوراي اسالمي، به منظور حمايت از ١٢/٩/١٣٩٩ مورخ ٦٧٨٢٦/١٨٠ شماره به
  : تصويب كرد١٤٠٠توليدكنندگان دام عشايري در مقابله با شرايط خشكسالي سال 

سازمان (قيمت خريد حمايتي دام عشاير در سقف اعالمي وزارت جهاد كشاورزي 
  :اشدب به شرح جدول زير مي) امور عشاير ايران

  
  )ريال(قيمت هركيلوگرم   نام محصول

  ٤٥٠٠٠٠  )تركيبي(دام زنده سبك عشايري 

  
وضوع اين مصوبه ور دام كشور بعنوان مباشر خريد مـ شركت سهامي پشتيباني ام١

  .گردد تعيين مي
ـ سازمان امور عشاير ايران نسبت به تعيين تعداد و تركيب دام قابل خريداري در ٢

  .نمايد لويت شرايط خشكسالي و اعالم آن به مباشر خريد اقدام ميمناطق عشايري با او
ي  كيلوگرم جو واردات٣ـ به ازاء خريد هر كيلوگرم دام موضوع اين مصوبه، معادل ٣

هاي عشايري جهت  بردي كشور به اتحاديه تعاونيبا قيمت مصوب از محل ذخاير راه
  .شود تأمين خوراك دام عشاير تحويل مي

ستورالعمل نحوه اجراي اين مصوبه توسط سازمان امور عشاير ايران نويس د ـ پيش٤
و شركت سهامي پشتياني امور دام كشور ظرف يك هفته پس از ابالغ اين مصوبه، تهيه و 

هاي حمايتي محصوالت اساسي  گذاري و اتخاذ سياست به دبيرخانه شوراي قيمت
  .گردد د كشاورزي ارائه ميكشاورزي جهت تائيد و ابالغ توسط رئيس شورا و وزير جها

 ـ سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است نسبت به تأمين تنخواه، ضمانت ٥
هاي تبعي  بازپرداخت اعتبارات مورد نياز، تأمين زيان احتمالي خريد و پرداخت هزينه

  . نمايداقدام) با تأييد وزارت جهاد كشاورزي(اجراي اين مصوبه 
هاي حمايتي  گذاري و اتخاذ سياست وراي قيمتوزير جهاد كشاورزي و رئيس ش

  محصوالت اساسي كشاورزي ـ كاظم خاوازي
  

  ١٣/٢/١٤٠٠                                                                        ٣٠١٤/٠٢٠ره شما
هاي حمايتي محصوالت  گذاري و اتخاذ سياست مصوبه شوراي قيمتاصالح 

  وص قيمت خريد تضميني گندمدر خص اساسي كشاورزي
   ١٣٩٩ـ ١٤٠٠ براي سال زراعي 

  جهاد كشاورزي وزارت 
  وزارت امور اقتصادي و دارايي
  سازمان برنامه و بودجه كشور 
  وزارت صنعت، معدن و تجارت

هاي حمايتي محصوالت اساسي كشاورزي در  گذاري و اتخاذ سياست شوراي قيمت
 قانون تضمين خريد محصوالت اساسي  به استناد مفاد٢٣/٠١/١٤٠٠جلسه مورخ 

 مورخ ٦٧٨٢٦/١٨٠ماه يك هزار و سيصدو نود و نه به شماره  كشاورزي مصوب پنجم آبان
  : مجلس شوراي اسالمي تصويب كرد١٢/٩/١٣٩٩

 ريال به ازاي هر كيلوگرم گندم تحويلي به دولت به عنوان جايزه ١٠٠٠٠مبلغ 
ريد تضميني گندم براي سال زراعي بنابراين قيمت خ. تحويل گندم پرداخت گردد

  .گردد  به شرح ذيل اصالح مي١٣٩٩ـ ١٤٠٠
  

  )ريال به ازاي هركيلوگرم(قيمت   عنوان

  ٥٠٠٠٠  گندم معمولي

  ٥٢٠٠٠  گندم دوروم

   
هاي حمايتي  گذاري و اتخاذ سياست وزير جهاد كشاورزي و رئيس شوراي قيمت

  محصوالت اساسي كشاورزي ـ كاظم خاوازي
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