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

۲۰۰

 

  ٢  سازمان برنامه و بودجه کشور  ١٥/١/١٣٩٧   کل کشور١٣٩٧ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 

  ست آن درخصوص تشكيل كارگروه جهت تعيين سهميه ورود كاالي همراه مسافر و فهرنامه  تصويب
  ١٩/١/١٣٩٧  به سرزمين اصلي براي هر سالاز هريك از مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي 

ـ وزارت صنعت، معدن و  وزارت امور اقتصادي و دارايي 
ـ بانک مرکزي جمهوري  ـ وزارت جهادکشاورزي  تجارت 
ـ دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد   اسالمي ايران 

ـ صنعتي و ويژه اقتصادي    تجاري 
٥  

  درخصوص ممنوعيت واردات كليه كاالها به صورت تجاري به كشورنامه  ويبتص
  ٢٢/١/١٣٩٧   بدون ثبت سفارش

وزارت صنعت، معدن و  وزارت امور اقتصادي و داراييـ 
ـ وزارت  تجارتـ  ـ وزارت اطالعات  وزارت راه و شهرسازي 

ـ وزارت دادگستريـ  وزارت فرهنگ و ارشاد  کشور 
ـ سازمان برنا ـ سازمان ميراث اسالمي  مه و بودجه کشور 

ـ بانک مرکزي  فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري 
ـ سازمان صدا و سيماي جمهوري  جمهوري اسالمي ايران 

ـ ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کاال و ارز    اسالمي ايران 
ـ صنعتي    دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري 

  و ويژه اقتصادي

٥  

   آزادمناطق سازمان  تعيين اعضاي موظف و غيرموظف هيأت مديرهدرخصوصنامه  تصويب
ـ دبيرخانه شوراي عالي وزارت   ١٩/١/١٣٩٧  تجاري ـ صنعتي قشم و كيش امور اقتصادي و دارايي 

ـ صنعتي و ويژه اقتصادي   ٥  مناطق آزاد تجاري 

ـ وزارت امور  وزارت  ٢٠/١٢/١٣٩٦  )١٠٢٥(درخصوص مجموع حقوق گمركي و سودبازرگاني نامه  تصويب صنعت، معدن و تجارت 
ـ وزارت جهاد كشاورزي   ٦  اقتصادي و دارايي 

  ١٩/١/١٣٩٧   کل کشور١٣٩٧قانون بودجه سال ) ٧(تبصره ) هـ(نامه اجرايي بند آيين
ـ وزارت صنعت، معدن    وزارت امور اقتصادي و دارايي 

ـ سازمان برنامه و بودجه کشور  ـ وزارت نفت    و تجارت 
  ي جمهوري اسالمي ايرانبانک مرکز

٦  

  ٦  وزارت امور اقتصادي و دارايي  ١٩/١/١٣٩٧  اساسنامه جامعه مشاوران رسمي مالياتي ايران) ٣(ماده ) ١١(اصالح بند 

 ٦  شوراي شهر سازي و معماري استان كرمان  ١٤/١٢/١٣٩٦  مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع شهر بم

  ٦  شوراي شهر سازي و معماري استان كرمان  ١٦/١١/١٣٩٦  مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع ـ تفصيلي شهر خورسند

  ٧  شوراي شهر سازي و معماري استان خراسان رضوي  ١٤/١٢/١٣٩٦  مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون مغايرت اساسي شهر طرقبه

  ٧  شوراي شهر سازي و معماري استان فارس  ١٨/١٠/١٣٩٦  به شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص مغايرت اساسي طرح جامع شهربواناتمصو

  ٧  شوراي شهر سازي و معماري استان سيستان و بلوچستان  ١٨/١٠/١٣٩٦  مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع شهربزمان

  ٧  شوراي شهر سازي و معماري استان آذربايجان شرقي  ٢/١١/١٣٩٦  ه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع شهرآقكندمصوب

  ٧  شوراي شهر سازي و معماري استان آذربايجان شرقي  ١٤/١٢/١٣٩٦  مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع شهرخسروشاه

  ٧  شوراي شهر سازي و معماري استان آذربايجان شرقي  ١٤/١٢/١٣٩٦   عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع شهر اهرمصوبه شوراي

  ٧  شوراي شهر سازي و معماري استان سيستان و بلوچستان  ١٤/١٢/١٣٩٦  مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع ـ تفصيلي شهرگشت

  ٧  شوراي شهر سازي و معماري استان كرمان  ١٤/١٢/١٣٩٦  ي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع شهر انارمصوبه شورا

  ٧  شوراي شهر سازي و معماري استان سيستان و بلوچستان  ١٤/١٢/١٣٩٦  آباد  مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع ـ تفصيلي شهر نصرت
  

 ١٣٩٧ماه  فروردين نهم و بيست شنبه چهار
 

 ٢١٢٩١ شماره چهارمسال هفتاد و 

)١٠٣٦( 
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  صفحه  دستگاه اجراء كننده  تاريخ تصويب  ) وحدت رويهاءقوانين و مقررات و مصوبات آر(ن مندرجات عنوا

ـ تفصيلي  شهرسطر استان كرمانشاه   ٨  شوراي شهر سازي و معماري استان كرمانشاه  ٣٠/١١/١٣٩٦  مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع 

  ٨  شوراي شهر سازي و معماري استان كرمانشاه  ٣٠/١١/١٣٩٦   معماري ايران درخصوص طرح جامع ـ تفصيلي شهر سرمستمصوبه شوراي عالي شهرسازي و

  ٨  شوراي شهر سازي و معماري استان آذربايجان شرقي  ٣٠/١١/١٣٩٦  مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون مغايرت اساسي شهر تبريز 

  ٨  شوراي شهر سازي و معماري استان كرمان  ١٦/١١/١٣٩٦  ي و معماري ايران درخصوص طرح جامع ـ تفصيلي شهر درب بهشتمصوبه شوراي عالي شهرساز

  ٨  شوراي شهر سازي و معماري استان كرمان  ١٦/١١/١٣٩٦  مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع ـ تفصيلي شهر اندوهجرد

  ٨  شوراي شهر سازي و معماري استان كرمان  ١٦/١١/١٣٩٦  ي و معماري ايران درخصوص طرح جامع ـ تفصيلي شهر ريگانمصوبه شوراي عالي شهرساز

  ٨  شوراي شهر سازي و معماري استان كرمان  ١٦/١١/١٣٩٦  درخصوص طرح جامع ـ تفصيلي شهر شهدادمصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران 

  ٨  شوراي شهر سازي و معماري استان كرمان  ١٦/١١/١٣٩٦  درخصوص طرح جامع ـ تفصيلي شهر زيد آبادماري ايران مصوبه شوراي عالي شهرسازي و مع

  
  

  
  
  

  ٢٣/١/١٣٩٧                                                              ـ ه٥٥٢٤١ت/٤٤٣٠رهشما
 سازمان برنامه و بودجه کشور

 مورخ ١٨١٠٤٣٨شنهاد شماره ي پ به١٥/١/١٣٩٧وزيران در جلسه هيأت 
 و هشتم قانون يکصد و سي سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل ٢٨/١٢/١٣٩٦
 کل کشور را به ١٣٩٧ قانون بودجه سال ييران، ضوابط اجراي اي اسالمي جمهورياساس

 :ب کردير تصويشرح ز
 

  کل کشور١٣٩٧ قانون بودجه سال ييضوابط اجرا
 :روند ي مشروح مربوط به کار مير در معانينامه اصطالحات ز بيتصون يدر اـ ١ماده
 . کل کشور١٣٩٧ قانون بودجه سال :قانون ـ الف
 از مقررات يم بخشي مواد به قانون تنظي قانون الحاق برخ):٢(قانون الحاق  ـ ب

 ـ ١٣٩٣مصوب ـ ) ٢( دولت يمال
 و ي، اجتماعيقتصاد قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه ا:قانون برنامه ـ پ
 ـ ١٣٩٥مصوب  ـ راني اي اسالمي جمهوريفرهنگ

 .سازمان برنامه و بودجه کشور: سازمان  ـت
 يهايي، تملک دارايا نهي هزيها  موظفند موافقتنامهيي اجرايها دستگاهـ ٢ماده

و ) ٢(قانون الحاق ) ٢٨(ماده ) ي( خود را براساس بند يد و مالي جديا هيسرما
 .نديم و با سازمان مبادله نماي سازمان تنظي ابالغياه دستورالعمل
 يهايي تملک دارايها  طرحيبرا) ٢(قانون الحاق ) ٢٣(ماده ) ب( بند ياجراـ  تبصره

 . استي الزام١٣٩٧ در سال يا هيسرما
ـ ١٣٥١مصوب   ـقانون برنامه و بودجه کشور) ٣٥( ماده يدر اجراـ ٣ماده

 کل کشور را ١٣٩٦ موظفند عملکرد قانون بودجه سال ي و استاني مليي اجرايها دستگاه
 .نديه نمايمطابق نظام جامع نظارت که توسط سازمان ابالغ خواهد شد، به سازمان ارا

 يها تيج و فعالي مقاومت بسيها گاهي، پاي مربوط به امور قرآنيها نهيهزـ ٤ماده
نامه  نيي آي و اجرا دانش و سالمت کارکناني و بهبود و ارتقاي و ورزشي، فرهنگينيد
 مصوب پرداخت شده خزانه به دستگاه يا نهيج و توسعه فرهنگ نماز از محل اعتبارات هزيترو
 يا  دستگاه خدشهي اصليها تي که به انجام فعاليبه نحو)) ٦(و ) ١(استثناي فصول به  (يياجرا

 . پرداخت است قابل١٣٩٦وارد نشود، در قالب موافقتنامه با سازمان تا سقف اعتبارات سال 
ا يس آزاد و يالتدر د به صورت حقي افراد جديري به کارگ١٣٩٧در سال  ـ ٥ماده

 .ها ممنوع است ن مشـابه به هر شکل توسط ادارات کل آموزش و پرورش استانيعناو
نه ي موظف است نسبت به پرداخت کمک هزي کشوريصندوق بازنشستگ ـ ٦ماده

 مذکور يها نهي که هزيي اجرايها ستگان دستگاه بازنشي برايدي، اوالد و عيمند لهيعا
 يها نهير هزيسا. ديده است، اقدام نماي آنها قبالً کسر گرديا نهيتوسط سازمان از اعتبارات هز
مه عمر و ينه فوت، حق بينه ازدواج، کمک هزيکمک هز ليمربوط به بازنشستگان از قب

 ي برايي سهم دستگاه اجرا.شود يربط پرداخت م ي ذيي اجرايها حوادث توسط دستگاه

. شود يران پرداخت ميمه سالمت ايب ، توسط سازمانيمه درمان بازنشستگان کشوريحق ب
 يثارگران بازنشسته صندوق بازنشستگيه ايمه درمان پايمه شده بابت حق بيسهم ب
 .شود ي زمان اشتغال آنان پرداخت ميي توسط دستگاه اجرايکشور

قانون و ) ١٢(تبصره ) ط(ت بند يوظفند با رعا ميي اجرايها دستگاهـ ٧ماده
افته نسبت به يص يقانون برنامه و در سقف اعتبارات تخص) ٧(ماده ) ت(ن بند يهمچن

جاد هرگونه تعهد ير خود اقدام و از ايناپذ  اجتنابيها نهيت هزي با اولويف قانونيانجام تکال
 . کننديمازاد خوددار
ک درصد از ي مجازند يردولتي غي عموميها و نهاديي اجرايهادستگاه ـ ٨ماده

  .نه کننديت سبز هزيريمد) ستميس(اعتبارات مندرج در قانون را به منظور استقرار سامانه 
 ي انسانيروي نيريقانون، هرگونه به کارگ) ١٢(تبصره ) ط(به استناد بند ـ ٩ماده

  ) ٥( موضوع ماده يي اجرايها  دستگاهيها تيد به هرشکل و عنـوان در مشاغل و فعاليجد
  صرفاً با مجوز ) از محل هرگونه اعتبار( ـ ١٣٨٦مصوب   ـيت خدمات کشوريريقانون مد

 در ي بار مالينيبشي بر پيد سازمان مبنيي کشور با اخذ تأي و استخداميسازمان ادار
 يت خدمات کشوريرين و مقررات مربوط از جمله قانون مديت قوانيقانون و با رعا

  .تر اسيپذ امکان
ران موظف است ي اي اسالمي جمهوري انتظاميروي ني و رانندگييس راهنمايپلـ ١٠ماده

را ـ ١٣٨٩ مصوب ـ ي به تخلفات رانندگيدگيقانون رس) ٢٣(اطالعات مربوط به موضوع ماده 
 سه يک استان محل وقوع و وصول، در مقاطع زماني کل کشور به تفکيدار د خزانهييبا تأ
  . اعالم کندکبار به سازمانيماه 

 حقوق و توانند حداکثر معادل يك ماهي ميي اجرايها دستگاه١٣٩٧در سال ـ ۱١ماده
 يافتهمزاياي مندرج در احكام كارگزيني را در صورت وجود اعتبار در سقف اعتبارات تخصيص

. ندينامه به عنوان پاداش پرداخت نمابين تصويا) ٧(ت ماده يدستگاه اجرايي و با رعا
هاي  كاركنان شركتعامل و هيأت / مديرههيأت ك ماه پاداش مذكور به اعضاي پرداخت ي

هاي دولتي پس از ها و بيمه، بانك)هاي مستلزم ذكر و تصريح نام اعم از شركت(دولتي 
  .تصويب مجامع يا شوراهاي عالي آنها مجاز است

له و م مطابق با موافقتنامه متباديرمستقيم و غي مستقي رفاهيها کمکـ ١٢ماده
 سازمان قابل ي ابالغ١٣٩٦ در سقف بودجه سال ي دولتيهاها و شرکت مهيها، ب بانکيبرا

 م به کارکنان قرارداد کاريرمستقيم و غي مستقي رفاهيها پرداخت کمک. پرداخت است
 از يت خدمات کشوريريقانون مد) ١٢٤( و موارد موضوع ماده يو ساعت) مشخص(ن يمع

  .ت مفاد موافقتنامه، مجاز استي شده خزانه و با رعامحل اعتبارات مصوب پرداخت
 شب کارکنان مشمول در يل و نوبت کاريام تعطي اينه غذايهزـ ١تبصره

ن مقام دستگاه يد باالتريي با تأي و قرارداديماني، پي اعم از رسميي اجرايها دستگاه
  . است قابل پرداختي اداريها نهي به عنوان هزيا مقام مجاز از طرف وي يياجرا

ال، ير) ٦١ر٠٠٠(ک هزار ي روزانه حداکثر شصت و ينه غذايکمک هزـ ٢تبصره
ند در تهران ماهانه حداکثر ينما ي استفاده نميس سازماني که از سروياب و ذهاب کارمندانيا
 پانصـد ي دارايال و در شهـرهـاير) ١ر٢٦٠ر٠٠٠(سـت و شصت هـزار يـون و دويليک مي

ال، ير) ٨٤٠ر٠٠٠(ر مــاهـانه حداکثر هشـتصـد و چهل هزار ـت و باالتيهزار نفر جمعـ
 هر فرزند ي به ازاي فاقد مهدکودک دولتيي اجرايها  زنان کارمند دستگاهيمهدکودک برا

  .ال قابل پرداخت استير) ١ر٠٠٠ر٠٠٠(ون يليک مير شش سال، ماهانه حداکثر يز

http://www.RRK.IR
http://www.DASTOUR.IR
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اب و ذهاب ينه ايز مستقر در کالنشهرها مجازند هيي اجرايها دستگاهـ ٣تبصره
س کارکنان نسبت ي از سرويبردار بهرهيا براي پرداخت نموده و يکارکنان خود را به شکل نقد

سقف قرارداد مربوط .  اقدام کننديردولتي غي حمل و نقل شهريهابه عقد قرارداد با شرکت
  .د باش١٣٩٦ به کارکنان در سال ياب و ذهاب پرداختينه ايتواند حداکثر معادل هزيم

 يي اجرايها ت روزانه داخل کشور به کارمندان دستگاهيالعاده مأمور فوقـ ١٣ماده
فه موقت به خارج از حوزه ي انجام وظينامه که به عنوان مأمور برا بين تصويمشمول ا

زان حداقل يشوند و ناچار به توقف شبانه هستند، تا م يشهرستان محل خدمت خود اعزام م
ستم و نسبت به مازاد به يک بينامه به مأخذ  بين تصوين ايمولا در مورد مشيحقوق و مزا

ر موارد مطابق يسا. ک پنجاهم در سقف اعتبار مصوب دستگاه قابل پرداخت استيمأخذ 
 و اصالحات يقانون استخدام کشور) ٣٩(ماده ) ث(العاده روزانه موضوع بند  نامه فوق نييآ

  . آن خواهد بوديبعد
زان مندرج در ياز م%) ٥٠(ف شبانه، تنها پنجاه درصد در صورت عدم توقـ ١تبصره

  .ادشده قابل پرداخت استيبند 
، يف خاص نگهداري که به سبب انجام وظايکارمندان وزارت راه و شهرسازـ ٢تبصره

م شهر محل ي مداوم در خارج از حريهاتيها موظف به انجام مأمور راهييمرمت و بازگشا
ن يا) ١( و تبصره »ارج از حوزه شهرستان محل خدمتخ«د يباشند، از قيخدمت خود م

  .العاده مربوط به آنها قابل پرداخت استت، فوقي بوده و با اعزام به مأموريماده مستثن
ال در ماه ير) ٣٠٠ر٠٠٠(صد هزار ينه تلفن همراه تا سيپرداخت کمک هزـ ١٤ماده

مر در دسترس باشند، به د به طور مستيط خاص باي که بنا به شرايران و کارمندانيبه مد
  . مجاز استيا مقام مجاز از طرف وي ييس دستگاه اجراييص ريتشخ

ت يريرمشمول قانون مدي مشمول و غيها  اعم از دستگاهيي اجرايها دستگاهـ ١٥ماده
ن و مشخص ي، قرارداد کار معيماني، پي موظف به ثبت اطالعات کارکنان رسميخدمات کشور

افت شماره ي کشور و دري و استخدامي سازمان ادارياه اطالعاتگي در پايو قرارداد کارگر
 و يق سامانه کارکنان نظام اداري از طرينيا شماره شناسه و صدور احکام کارگزيمستخدم 

  .ن سامانه هستنديق اين ماده از طري و مکاتبات موضوع ايانجام امور مختلف ادار
نه ي، هزينه دادرسيهزن مختلف يپرداخت وجه از هر محل تحت عناوـ ١٦ماده
 در يها و مؤسسات دولت ن وزارتخانهي طرح اختالفات بي و مشابه آن برايکارشناس

ا مؤسسات يها  رمجموعه وزارتخانهي زيها  ممنوع است و اختالفات دستگاهييمراجع قضا
ق وزارتخانه يب از طري به ترتي ستاديها  و دستگاهي استانيها ، دستگاهيمستقل دولت

جمهور و با  سيي ريربط، استاندار مربوط و معاونت حقوق ي ذيمستقل دولتا مؤسسه ي
و   ـ١٣٨٠مصوب   ـ دولتي از مقررات ماليم بخشيقانون تنظ) ٦٩(ماده ) ٨(ت تبصره يرعا
 ي داخليق سازوکارهاي از طريي اجرايها ن دستگاهي رفع اختالف بينامه چگونگ نييآ

 حل ٢٧/١٢/١٣٨٦ک مورخ ٣٧٥٥٠ت/٢١٢٧٦٧نامه شماره  بيه، موضوع تصوي مجر قوه
مات مراجع ي تصمين از اجراين حکم و مستنکفي اين از اجرايبا متخلف. شود يو فصل م

  .شود يرفتار مـ  ١٣٧٢ مصوب  ـي به تخلفات اداريدگيادشده در چارچوب قانون رسي
 ي اسالميت جمهوري که حق عضويالملل نيها و مجامع ب فهرست سازمانـ ١٧ماده

ه حق يقانون، با عنوان سهم) ١٠٧٠٠٠ـ ٣(ف يه تعهدات ساالنه آنها از محل ردين و سهمرايا
 و يالملل ني بيها ر سازمانيران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سايت و کمک دولت ايعضو

ت دولت در ي عضويته بررسيشنهاد کمي به پ١٣٩٧ان خرداد يشود، تا پا يتعهدات پرداخت م
 يي اجرايها دستگاه. ديران خواهد رسيوزهيأت ب ي به تصويالملل نيبها و مجامع  سازمان

 را که در يالملل نيها و مجامع ب ر سازمانيه تعهدات ساالنه سايت و سهميموظفند حق عضو
هيأت رند، از محل اعتبارات مصوب پرداخت و مراتب را به دفتر يگ يفهرست مذکور قرار نم

  .جمهور اعالم کنند سيي ريدولت، سازمان و معاونت حقوق
 کل کشور يدار قانون، خزانه) ٢٠(تبصره ) ج(بند ) ٣( جزء يدر اجرا ـ١٨ماده

 اعم از يي اجرايها  دستگاهيماني و پي مستمر کارکنان رسميايمکلف است حقوق و مزا
 يها ه پرداختي و کليت خدمات کشوريريرمشمول قانون مدي مشمول و غيها دستگاه

ن يي که توسط سازمان تعيا  وهي آموزش و پرورش را به ش شاغل در وزارتيروهاين
  .شود، پرداخت کند يم

 ي واحدهاياي که اعتبارات مربوط به حقوق و مزايي اجرايها ه دستگاهيکلـ ١٩ماده 
شود،  ي کل کشور پرداخت ميدار ق خزانهي بوده و به صورت متمرکز از طري آنها مل ياستان

  . کل کشور ارسال کننديدار ک استان به خزانهيه تفکمکلفند فهرست حقوق را ماهانه ب
 حقوق ي برايا هي سرمايها ييهرگونه پرداخت از محل اعتبارات تملک داراـ ٢٠ماده

از جمله  (ن مربوطي موارد مقرر در قواني، به استثنايي اجرايها ا به کارکنان دستگاهيو مزا
  .ممنوع است) قانون برنامه) ٥٥(ماده 

ـ ١٣٦٦ مصوبـ  کشور يقانون محاسبات عموم) ٧٥(ناد تبصره ماده به استـ ٢١ماده
 و يا هي سرمايها يي، تملک دارايا نهيه اعتبارات هزي موظفند ابالغي مليي اجرايها دستگاه

 کل يدار  را به سازمان و خزانهيا ملي ي استانيها  به دستگاهياز محل درآمد اختصاص
  .نديکشور اعالم نما

 اقتصاد ي ستاد فرماندهي مصوبات ابالغي مکلفند اجرايي اجرايها دستگاهـ ٢٢ماده
ت ي در اولو١٣٩٧را در سال ) ها ها و پروژه ها، طرح ها، برنامه اعم از بسته (يمقاومت
ها را از محل   آنيت و اجرايري مدي خود قرار داده و منابع الزم برايي اجرايها برنامه

ن و يت قواني با رعايالت بانکي و تسهيبالغ و مصوب اياعتبارات خود شامل منابع داخل
  .ن کننديمقررات مربوط تأم

 يد خودرويخر.  ممنوع استي خارجي سواريد هرگونه خودرويخرـ ٢٣ماده
 با ي سواري حداکثر به تعداد خروج خودروهايي اجرايها  توسط دستگاهي داخليسوار
  .ت مقررات و در سقف اعتبار مجاز خواهد بوديرعا

 نحوه يحه قانونيال) ٢(ون موضوع ماده يسيد کميي پس از تأءارد استثنامو  ـتبصره
ب يبه تصوـ ١٣٥٨مصوب   ـدي زايها لي و فروش اتومبي دولتيها لياستفاده از اتومب

  .ديران خواهد رسيوزهيأت 
زات و ي تجهي، نوسازيدر چهارچوب اعتبارات مصوب مربوط سال جارـ ٢٤ماده
شوند،  يجاد مي ا١٣٩٧ که حسب ضرورت در سال ييها واحدي به استثنايلوازم ادار

  .  مجاز خواهد بود١٣٩٦حداکثر معادل عملکرد سال 
سازي رشد توليد ملي،   وري و زمينه در راستاي دستيابي به ارتقاي بهرهـ ۲٥ماده

اي خود را در  از اعتبارات پژوهشي هزينه%) ٣(هاي اجرايي مجازند تا سه درصد  دستگاه
دهاي پژوهشي و از طريق مبادله موافقتنامه با سازمان، متضمن هماهنگي قالب قراردا

هاي وري كشور به پژوهش  وري دستگاه اجرايي با برنامه جامع بهره هاي ارتقاي بهره  برنامه
  .وري، اختصاص دهند كاربردي در زمينه ارتقاي بهره

هادها و  از نيي اجرايها  دستگاهيافتيالت دريپرداخت اقساط تسهـ ٢٦ماده
ص و پرداخت از محل اعتبار مصوب هر يت تخصي در اولوي خارجيمال  ـيمؤسسات پول
ران موظف ي اي و فني اقتصاديها  و کمکيگذار هيسازمان سرما.  استييدستگاه اجرا

ص آن از محل اعتبار ياست فهرست موارد فوق را به سازمان اعالم تا نسبت به تخص
  . مجاز اقدام کنديها فير ردياز سا و در صورت لزوم ييدستگاه اجرا
 و يقانون، وزارت امور اقتصاد) ١٢(تبصره ) ج(ر بند ي قسمت اخيدر اجرا ـ٢٧ماده

 منقول و يها يي خود موظف است اموال و داراي و استاني ستاديق واحدهاي از طرييدارا
 يهااستي سي موضوع قانون اجراي اموال مشمول واگذاريبه استثنا(رمنقول مازاد دولت يغ
 و تا يي شناسايجار ر ماه ساليان تيرا تا پا) يقانون اساس) ٤٤( اصل چهل و چهارم يکل

منابع حاصل . ال به فروش برساندير) ١ر٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠(ارد يليک هزار ميسقف 
 يها صيگردد تا مطابق تخص يز مي کل کشور واريدار  مربوط نزد خزانهيها  حساببه

  .  شودي و کشوري حقوق بازنشستگان لشکريساز سان سازمان، صرف هميابالغ
 يي اجرايها  توسط دستگاهيد اداري جديها د ساختمانياحداث و خرـ ٢٨ماده

 يبه استثنا( وابسته به دولت يها و مؤسسات انتفاع ، بانکي دولتيها  جمله شرکتاز
جاد بار ي موجود بدون اي اداريها ع ساختماني، تجميمات کشورير سطح تقسييموارد تغ

ن يد و همچني جديجاد بار مالي و خروج از کالنشهرها بدون اييد، تمرکززداي جديمال
قانون و حوادث ) ١(وست شماره ي مصوب پيها ا احداث در طرحيد ي خريها طرح

  .  ممنوع است) رمترقبهيغ
 و موافقت ييشنهاد دستگاه اجراين ماده با پي از مفاد اير موارد مستثنيساـ ١تبصره

ران يوزهيأت ب يد سازمان به تصويي و تأي اداريها  فضاها و ساختمانيگروه ساماندهکار
  .ديخواهد رس

  ار يت دولت و در اختي در مالکيخيا قدمت تاري با ارزش و يها ساختمانـ ٢تبصره
 ي عمران و بهسازيه از شرکت مادرتخصصيدييافت تأي پس از دريي اجرايها دستگاه
ن و يت قواني و با رعاي و گردشگريع دستي، صنايراث فرهنگيما سازمان يران و ي ايشهر

  . رديگ ي مناسب مورد استفاده قرار ميمقررات مربوط با کاربر
 ي نحو که بهي و امداديتي، حمايا مهي بيها و نهادها ها، سازمان ه صندوقيکلـ ٢٩ماده

 ،)ره (ينيته امداد امام خميل کميند از قبينما ي استفاده ميزان از منابع عمومي و به هر مءاز انحا
 موظفند ي کشوري، صندوق بازنشستگين اجتماعي کشور، سازمان تأميستيسازمان بهز

 يمل) کد(ک خانوار براساس شناسه ياطالعات جامعه هدف تحت پوشش خود را به تفک
 ين اجتماعي نظام جامع تأميگاه اطالعاتي در پاي تحت پوشش ويسرپرست و اعضا

ـ ١٣٨٣ مصوبي ـ ن اجتماعيقانون ساختار نظام جامع رفاه و تأم) ١٦(اده م) م(موضوع بند 
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ن بند ي موضوع ايي اجرايها اعتبار دستگاه. ندي نمايرسانهنگامثبت و به صورت ماهانه به
د وزارت تعاون، کار يي پس از تأي و درمانيمه اجتماعي و حق سرانه بيدرخصوص مستمر

  .ص خواهد بوديعات مربوط در سامانه مذکور، قابل تخص بر ثبت اطالي مبنيو رفاه اجتماع
 يي اجرايهاد توسط دستگاهي جديايش حقوق و مزاي هرگونه افزايبرقرارـ ٣٠ماده
رقابل ي حقوق و دستمزد ممنوع و غي بدون موافقت شوراي در سال جاري دولتيهاو شرکت

  .گردد ي محسوب مي آن تصرف در اموال عموميا اجرايب ي بوده و تصوءاجرا
 يها ها و پارک  و فرهنگستاني و پژوهشيعال ها و مؤسسات آموزش دانشگاه ـ تبصره
 يها  برنامهيميقانون احکام دا) ١( موضوع ماده يها نامه نيي براساس آيعلم و فناور
) ث(د مطابق بند ي جديجاد هرگونه بار ماليو بدون اـ ١٣٩٥مصوب   ـتوسعه کشور

  .کنند ي عمل مي آتيها ل  و ساي سال جاريقانون برنامه برا) ٧ (ماده
 يها ه دستگاهيقانون برنامه، کل) ٧٠(ماده ) ب(بند ) ٢( جزء يدر اجراـ ٣١ماده

ه درمان کارکنان يمه پايمه شده از حق بي و سهم بيي موظفند سهم دستگاه اجرايياجرا
 از حقوق و  مسلح رايروهاي نيران و سازمان خدمات درمانيمه سالمت ايمشمول سازمان ب

آنان کسر و ) ي مشمول کسور بازنشستگيها العاده حقوق ثابت بعالوه فوق(  مستمريايمزا
 يها  دستگاهيران ماليحسابان و مد يذ. نديز نمايربط وار يگر ذ مهيبه حساب سازمان ب

  .باشند ين ماده مي موظف به نظارت بر انجام مفاد ايياجرا
 يز تمام درآمدهايموضوع وار) ٢(ن الحاق قانو) ٣ ( ت مفاد مادهيرعاـ ٣٢ماده

 کل کشور، يدار  خزانهي شده از سوي معرفيها حاصل از فروش کاال و خدمات به حساب
  . استين ماده الزامي موضوع اي دولتيها توسط شرکت
 دولت، پرداخت يها ي و بازپرداخت بدهي انضباط مالي ارتقايدر راستاـ ٣٣ماده

ص و يت تخصي دولت در اولوي اسالميه اصل و سود اوراق مالي تسوياز براياعتبار مورد ن
  .پرداخت خواهد بود

  : مکلفنديها و مؤسسات دولت وزارتخانهـ ٣٤ماده
 صدور اسناد يار خود برايرمنقول در اختي اموال غينسبت به مستندساز ـ الف

 مؤسسه اي وزارتخانه يندگيران با نماي اي اسالمي به نام دولت جمهوريبرگ ت تکيمالک
رمنقول دولت يت را به خزانه اسناد اموال غيمربوط برابر مقررات اقدام و اصل اسناد مالک

  .نديل نمايتحو) يي و دارايوزارت امور اقتصاد(
ها و  نسبت به ثبت كليه اموال غيرمنقول اعم از اراضي، امالك، ساختمان ـ ب

اقد سند مالكيت، اجاري يا فضاهاي اداري در اختيار يا تصرفي داراي سند مالكيت يا ف
) سادا (ييهاي اجرا وقفي يا ملكي در سامانه جامع اطالعات اموال غيرمنقول دستگاه

از يعدم ثبت اطالعات در سامانه مذکور به منزله مازاد ن. ن مربوط اقدام نماينديمطابق قوان
ن ي فروش ا ويي مجاز به شناسايي و دارايشود و وزارت امور اقتصادي ميبودن اموال تلق

  .اموال است
 وزارت امور يسازمان ثبت اسناد و امالک کشور مکلف است با هماهنگ ـ تبصره

گاه اطالعات امالک سازمان با سامانه ي پايکي الکتروني نسبت به برقراريي و داراياقتصاد
 ي و ثبت شناسه ملي امالک دولتيو صحت مشخصات ثبت) کنترل (يي واپايمذکور، برا

ران مکلف به ي اي اسالمين شرکت پست جمهوريهمچن.  اقدام کندييدستگاه اجرا
 با سامانه ي امالک دولتيي شناساي برايپست) کد(گاه اطالعات شناسه ي ارتباط پايبرقرار

 ياز وزارت امور اقتصادي موظفند حسب اعالم نيي اجرايهار دستگاهيسا. باشديادشده مي
رمنقول در ي مرتبط با اموال غي اطالعاتيهاگاهياها و پ به بانکيط دسترسي، شراييو دارا
  .ار خود را فراهم کنندياخت

 يي اجرايها  کشور، دستگاهيقانون محاسبات عموم) ٣٧( ماده يدر اجراـ ٣٥ماده
قانون را در مقاطع ) ٥( مندرج در جدول شماره يمکلفند گزارش عملکرد منابع عموم

 کل کشور و سازمان با درج علل عدم يداربه خزانهکبار تا پانزدهم ماه بعد، ي سه ماه يزمان
  . منابع ارسال کننديتحقق احتمال
ه ي به کلي دولتيها ون و تعهدات دولت و شرکتيه ديپرداخت و تسوـ ٣٦ماده

) از(ها و مطالبات به  ين و مقررات مربوط، منوط به اعالم مانده بدهياشخاص بر اساس قوان
 بر اساس يي و داراي به وزارت امور اقتصادييرا اجيها ه اشخاص توسط دستگاهيکل

 ي نظام مالير و ارتقايپذ د رقابتيقانون رفع موانع تول) ١(ف مقرر در ماده يالزامات و تکال
  . آن استيينامه اجرا نييکشور و آ
 ي جمهوري انتظاميرويقانون، ن) ١٠(تبصره ) الف( بند ي اجرايدر راستاـ ٣٧ماده

ن تبصره را در جهت تحقق ي سهم خود از اعتبارات موضوع اران موظف استي اياسالم
، )يکيتراف (ي آمد و شديها  طرحي اجراي عموميبانير پشتي نظياتيها و عمل برنامه

 ي آمد و شدي و عموميزات تخصصيها و تجه) ستميس( سامانه يات نگهداريعمل
 يرسان ت واحد اطالعيري و ورود اطالعات انباشته، مدي اطالعاتيها جاد بانکي، ا)يکيتراف(
ن ي نويزات فناوري و تجهيا انهي رايها) ستميس( سامانه يروزرسان ، ارتقا و به)ياورژانس مل(

 راهور ي آماديزات تخصصيد تجهي، خري و رانندگيي راهنمايها  پاسگاهيراهور، بازساز
  .ه کندي کشور ارايها  راهيمنيون ايسيد و گزارش آن را به کمينه نمايهز

 ي برايجاد هرگونه بدهيقانون، ا) ٥(تبصره ) و(بند ) ٥(به استناد جزء ـ ٣٨ماده
 موضوع ماده يي اجرايها ن آن توسط سازمان، توسط دستگاهيش از تعهد و تضميدولت، پ

سازمان موظف . قانون برنامه ممنوع است) ٢٩( و ماده يت خدمات کشوريريقانون مد) ٥(
 صادر نموده و سامانه ثبت تعهدات ي قانونيس مبنان را بر اسايه تعهدات و تضامياست کل
ن حکم از ي اي مجريهادستگاه. ديجاد نماي ايور ماه سال جاريان شهرين را تا پايو تضام

ه ي موظفند کليي اجرايها ران و دستگاهي اي اسالمي جمهوريها، بانک مرکزل بانکيقب
  .ادشده انجام دهنديق سامانه ياقدامات خود را از طر

هاي قانوني و خاص كه به منظور تشويق، ايجاد انگيزه،  پرداختـ ٣٩هماد
هاي وري، بهبود كمي و كيفي خدمات و نظاير آن بين كاركنان در دستگاهافزايش بهره

نظير سازمان امور مالياتي كشور، گمرك جمهوري اسالمي ايران، (اجرايي داراي قانون پرداخت 
اي درآمدهاي اختصاصي سال جاري در ارات هزينهو از محل اعتب) ديوان محاسبات كشور

  .ربط قابل انجام است ي ذيين مقام دستگاه اجرايا باالترير يچهارچوب دستورالعمل مصوب وز
ست يط زي محي، کاهش آلودگيسازمني، ايبه منظور کاهش مصرف انرژـ ٤٠ماده

مدارس موظفند در ها و  از جمله دانشگاهيي اجرايهاه دستگاهي، کليو انتقال دانش فن
 يشيزات گرمايتجه) ينيگزيا جاي(د ياز به خري در صورت نيعي شبکه گاز طبيمناطق دارا

 يحداقل بازده(باال ) راندمان(ک با بازده ي هوشمند هرمتيها يصرفاً از انواع بخار) يبخار(
  .استفاده کنند) درصد) ٨٥(

زارش عملکرد  که بر اساس قانون موظف به گيي اجرايها دستگاهـ ٤١ماده
 مربوط را در يهاباشند، الزم است گزارش ي مي اسالمي مجلس شورايهاونيسي کمبه

 از يريربط، تصوي ذيها ونيسيها به کمن گزارشيه و همزمان با ارسال ايمهلت مقرر ته
  . گزارش را به سازمان ارسال کنند

 يها ش خانه مکلفند نسبت به فرويها و مؤسسات دولت ه وزارتخانهيکلـ ٤٢ماده
  . د و عرضه مسکن اقدام کننديت از تولي و حمايقانون سامانده) ٨( ماده ي در اجرايسازمان

ت خدمات يريقانون مد) ٥( ماده ي بخش عموميي اجرايها ه دستگاهيکلـ ٤٣ماده
 ي حسابداري سال قبل خود را بر اساس استانداردهاي ماليها  مکلفند صورتيکشور

 و ي توسط وزارت امور اقتصادي ابالغيدستورالعمل حسابدار در چهارچوب يبخش عموم
ادشده ي به وزارت يور ماه سال جاريان شهريه و تا پايته)  کل کشوريخزانه دار (ييدارا
  . ه کننديارا

 منتشر شده از جمله اسناد ي اسالميبازپرداخت اصل و فرع اوراق مالـ ٤٤ماده
باشد و  يص و پرداخت ميت تخصي در اولوي، اوراق مشارکت و صکوک اسالميخزانه اسالم

 ياعالم(ص تا موعد مقرر يافت تخصي کل کشور مجاز است در صورت عدم دريدار خزانه
داخت مبالغ مربوط در قالب ن و پرينسبت به تأم)  کل کشوريدار توسط خزانه

  .گردان اقدام کند تنخواه
 يها دستگاهيافتير اعتبارات ديساز شفافي برايرسانبه منظور اطالعـ ٤٥ماده

 ي، وزارت امور اقتصاديم حقوق شهروندي دولت و تکري از محل بودجه عموميياجرا
 از محل بودجه ي اعتبارات پرداختيموظف است تمام)  کل کشوريدارخزانه (ييو دارا
ک يبه تفک (ياهي سرمايهايي، تملک دارايانهي دولت شامل اعتبارات هزيعموم
 و ي اعتبارات دفاعيبه استثنا (يي اجرايها به دستگاهي مالياهييو تملک دارا) طرح
 يرسانگاه اطالعي در پاي و استانيک مليرا به تفک) راني اي اتمي و سازمان انرژيتيامن

  . خود منتشر کند
 ي از انحاء از محل بودجه عمومي به نحو١٣٩٧ که در سال يي اجرايهاه دستگاهيکل

ها و گردد مکلفند عملکرد خود را در قالب برنامهياخت م پرديها اعتباراتدولت به آن
 سه ماهه، در ي سازمان برنامه و بودجه کشور در مقاطع زماني از سوي ابالغيهاتيفعال
  .  خود منتشر کننديرسانگاه اطالعيپا

 يت دسترسي امني براي اطالعات موظف است موارد ضروريوزارت ارتباطات و فناور
 ي، در قالب دستورالعمل، به تمامي مجازي فضاي عاليد شورايي با تأن اطالعات رايبه ا

  .  ابالغ کنديي اجرايهادستگاه
  اسحاق جهانگيريجمهور ـ  رئيسمعاون اول 
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  ٢١/١/١٣٩٧                                                              ـ ه٥٤٩١١ت/٣٥٦٩رهشما
   تعيين سهميه ورود كاالي درخصوص تشكيل كارگروه جهتنامه  تصويب

  همراه مسافر و فهرست آن از هريك از مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي 
  به سرزمين اصلي براي هر سال

 وزارت صنعت، معدن و تجارتيي ـ  و دارايوزارت امور اقتصاد
 راني اي اسالمي جمهوريبانک مرکزي ـ وزارت جهادکشاورز

 يژه اقتصادي و ويصنعت ي ـ مناطق آزاد تجاري عاليرخانه شورايدب
 و يي و دارايشنهاد وزارت امور اقتصادي به پ١٩/١/١٣٩٧وزيران در جلسه هيأت 

 :ران تصويب کردي اي اسالمي جمهوري و هشتم قانون اساسيکصد و سي استناد اصل به
ه ورود كاالي همراه مسافر و فهرست آن از هر يك يبه منظور تعيين سهمـ ١

صنعتي به سرزمين اصلي براي هر سال، كارگروهي با   ـاز مناطق آزاد تجاري
صنعتي و ويژه اقتصادي و با   ـمسئوليت دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري

، )گمرك جمهوري اسالمي ايران(هاي امور اقتصادي و دارايي  ت وزارتخانهيعضو
صنعت، معدن و تجارت، جهاد كشاورزي و بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران 

  .شود شكيل ميت
  .شود  لغو مي٨/٣/١٣٩٢هـ مورخ ٤٥٠٥٩ت/٥٦٧٤٠نامه شماره  تصويبـ ٢

  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 
  

  ٢٢/١/١٣٩٧                                                              ـ ه٥٥٣٠٠ت/٤٣٥٣رهشما
ت تجاري به كشور درخصوص ممنوعيت واردات كليه كاالها به صورنامه  تصويب

  بدون ثبت سفارش
 يوزارت راه و شهرساز  ـوزارت صنعت، معدن و تجارت  ـيي و دارايوزارت امور اقتصاد
 يوزارت فرهنگ و ارشاد اسالم  ـيوزارت دادگستر ـ وزارت کشور ـ وزارت اطالعات

  ي و گردشگريع دستي، صنايراث فرهنگيسازمان م ـ سازمان برنامه و بودجه کشور
 ران  ي اي اسالمي جمهوريمايسازمان صدا و س ـ راني اي اسالمي جمهوريک مرکزبان

   مبارزه با قاچاق کاال و ارزيستاد مرکز
  يژه اقتصادي و ويصنعتي ـ  مناطق آزاد تجاري عاليرخانه شوراي دب

 و هشتم قانون يکصد و سي به استناد اصل ٢٢/١/١٣٩٧وزيران در جلسه هيأت 
 قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز) ٧(ماده ) ٣(ران و تبصره ي اي اسالمي جمهورياساس

  :و به منظور ساماندهي و مديريت بازار ارز تصويب کردـ ١٣٩٢مصوب  ـ
 ـ  به كشور اعم از مناطق آزاد تجارييواردات كليه كاالها به صورت تجارـ ١

  .است و ساير مبادي ورودي بدون ثبت سفارش ممنوع يژه اقتصاديصنعتي و و
ارز مورد نياز كليه كاالهاي ثبت سفارش شده و خدمات از طريق سيستم بانكي ـ ٢
هاي مجاز در چهارچوب مقررات بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران تأمين و صرافي
  .خواهد شد
 در چهارچوب قانون مقررات صادرات و واردات و واردات بدون انتقال ارز صرفاًـ ٣

  . آن مجاز استييانامه اجرنييآ) ٣٨(ماده 
ثبت سفارش با ارز متقاضي در چهارچوب دستورالعمل بانك مركزي جمهوري ـ ٤

 .اسالمي ايران مجاز است
 بر اساس ٢٢/١/١٣٩٧طور يكسان براي همه  مصارف ارزي از تاريخ  نرخ ارز به  ـ ٥

شود و متعاقباً در چهارچوب نظام شناور  ال تعيين ميير) ٤٢ر٠٠٠(هر دالر معادل 
بانك . گردد ران اعالم و اعمال ميي اي اسالميديريت شده توسط بانك مركزي جمهورم

 مربوط يهامركزي جمهوري اسالمي ايران موظف است طرح عملياتي شامل دستورالعمل
 يهاد و دستگاهيه نمايهاي مختلف را به معاون اول رييس جمهور اراف دستگاهيو تکال

  .شان هستنديملكرد دستگاه متبوع به اه گزارش عيز مکلف به ارايمذکور ن
كليه صادركنندگان مكلفند ارز حاصل از صادرات را مطابق ترتيباتي كه توسط بانك  ـ ٦

  .شود، به چرخه اقتصادي كشور بازگردانند مركزي جمهوري اسالمي ايران مشخص مي
نامه مبناي اعمال معافيت مالياتي بين تصويا) ٦(اجراي تكليف موضوع بند ـ ٧

  .باشد مي) سازمان امور مالياتي کشور(توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي 
، ـ ١٣٩٢ مصوب ـ قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز) ١٣(و ) ٦(، )٥(به استناد مواد ـ  ٨

 با بيسامانه جامع تجارت و سامانه گمرك و تبادل اطالعات بين آنها تا پايان ماه جاري به ترت
ت، معدن و تجارت و گمرك جمهوري اسالمي ايران، شناسه و كد مسئوليت وزارت صنع

رهگيري كاالها ظرف سه ماه با مسئوليت وزارت صنعت، معدن و تجارت و سامانه بازرسي 
و نظارت در سطح عرضه با همكاري وزارت اطالعات، سازمان تعزيرات حكومتي و وزارت 

  . اجرايي شوند به طور كامل يان ماه جاريصنعت، معدن و تجارت تا پا

نظام  ـ ١٣٨٦مصوب   ـدر راستاي تسريع در اجراي قانون مبارزه با پولشوييـ ٩
بانكي مكلف است ضوابط و مقررات مربوط به مبارزه با پولشويي و مبارزه با تأمين مالي 

 کند و بانك مركزي جمهوري اسالمي ييدات مربوط را در اسرع وقت اجرايتروريسم و تمه
ز مسئوليت پيگيري و نظارت بر اجراي يي وزارت امور اقتصادي و دارايي نايران با همكار

 .اين امر را بر عهده دارند
 توافق وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت اطالعات و بانك مركزي ياجرا

نه ارسال اطالعات به واحد اطالعات مالي به صورت كامل و يجمهوري اسالمي ايران در زم
 . استيمستمر الزام
برعهده ) API(ن يشرفته اطالعات مسافريمسئوليت اجرايي كردن سامانه پـ ١٠

وزارت کشور موظف است . است) راني اي اسالمي جمهوري انتظاميروين(وزارت کشور 
ها موظفند  برداري آماده کند و تمامي دستگاه ربط را جهت بهرهظرف دو ماه سامانه ذي

 .همكاري الزم را به عمل آورند
سازي و سازمان ميراث  مان برنامه و بودجه کشور، وزارت راه و شهرسازـ ١١

 و گردشگري موظفند اقدامات الزم جهت كاهش تقاضاي ارز براي يع دستيفرهنگي، صنا
سفر به خارج از كشور را انجام و پيشنهادات مشخص را ظرف يك ماه به معاون اول 

 .جمهور ارايه کنند رييس
تواند تحت مقررات و  روج سرمايه، حواله ارزي صرفاً ميمنظور جلوگيري از خ بهـ ١٢

  .هاي مجاز صورت گيردها و صرافينظارت بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران توسط بانك
عمليات صرافي و معامالت ارزي خارج از چهارچوب مقررات ابالغي بانك ـ ١٣

ه با قاچاق کاال و مركزي جمهوري اسالمي ايران، قاچاق محسوب شده و طبق قانون مبارز
 قوه قضائيه،(ربط ي ذيهاشود و دستگاه عالي امنيت ملي با آن رفتار ميارز و مصوبات شوراي

 ي اسالميوزارت كشور، وزارت اطالعات، وزارت دادگستري و نيروي انتظامي جمهور
  .کنندين و مقررات مربوط رفتار ميبا متخلفان براساس قوان) رانيا

يات اجرايي مربوط ئبندي و جزنمودن نحوه اجرا، زمانبه منظور مشخص ـ ١٤
 با مسئوليت بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران و عضويت ينامه، کارگروهبين تصوي ابه

 امور اقتصادي و دارايي، صنعت، معدن و تجارت، كشور و سازمان برنامه و يهاوزارتخانه
 در بانك مركزي جمهوري ادشدهيدبيرخانه کارگروه . گردد بودجه كشور تشكيل مي

کارگروه موظف است . اسالمي ايران خواهد بود و معاون ارزي اين بانك دبير کارگروه است
جمهور، معاون اول  نامه را به رييسبي گزارش اجراي اين تصويبه صورت هفتگ

 .جمهور و دبير ستاد اقتصادي دولت ارايه نمايد رييس
)  دالر هريال به ازاير) ٤ر٠٠٠(چهار هزار (ارز التفاوت نرخ ن مابهيبه منظور تأمـ ١٥
) ٣٠ر٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠(ارد يلي هزار مي و دارو، مبلغ سي اساسين کاالهايجهت تأم

سازمان برنامه و . ابدييص مي نرخ ارز تخصيسازکسانيال  از محل درآمد حاصل از ير
صنعت، معدن و  يهاران و وزارتخانهي اي اسالمي جمهوريبودجه کشور و بانک مرکز

م کنند که ي تنظين موضوع را به نحوي ايي موظفند سازوکار اجرايتجارت و جهادکشاورز
 يفهرست کاالها. رديه اسناد حمل صورت پذيص اعتبار در زمان ورود کاال و ارايتخص

 .ه خواهد شدي اراي صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزيهامربوط توسط وزارتخانه
ر ارزها يا معادل آن به سايورو يه مسافر تا سقف مبلغ ده هزار ورود ارز همراـ ١٦

 ي بانک مرکزيشتر در صورت اظهار طبق ضوابط اعالميمجاز است و ورود مبالغ ب
 .ران بالمانع خواهد بودي اي اسالميجمهور

  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 
  

  ٢٦/١/١٣٩٧                                                         ك      ٥٥٢٩٨ت/٤٩٣٨رهشما
  درخصوص تعيين اعضاي موظف و غيرموظف هيأت مديرهنامه  تصويب

   آزاد تجاري ـ صنعتي قشم و كيشطقا سازمان من
ـ صنعتي و ويژه اقتصاديوزارت  ـ دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري    امور اقتصادي و دارايي 

طق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي در جلسه وزيران عضو شوراي عالي منا
 و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران ١٩/١/١٣٩٧

  : تصويب كردند٥/٦/١٣٩٢مورخ هـ ٤٩٥١٦ت/١١٣٢٠٠نامه شماره  و با رعايت تصويب
 آزاد ـ آقاي عبدالجواد كمالي به عنوان عضو موظف هيأت مديره سازمان منطقه١

  .شود تجاري ـ صنعتي قشم به مدت سه سال جايگزين آقاي احمد حبيبي مي
ـ آقاي محمدعلي كريمي به عنوان عضو موظف هيأت مديره سازمان منطقه آزاد ٢

  .شود تجاري ـ صنعتي قشم به مدت سه سال جايگزين آقاي محسن دادرس مي
ازمان منطقه آزاد خانم پروين فرشچي به عنوان عضو غيرموظف هيأت مديره سـ ٣

  .شود تجاري ـ صنعتي قشم به مدت سه سال جايگزين آقاي سيدعبداله حسيني مي
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موظف هيأت مديره سازمان منطقه آزاد تجاري ـ  آقاي داود كرمي به عنوان عضو ـ٤
  .شود پور مي صنعتي كيش به مدت سه سال جايگزين آقاي سيروس عيدي

يرموظف هيأت مديره سازمان منطقه آزاد  ـ آقاي احمد نفيسي به عنوان عضو غ٥
  .شود  ميضا برومندرتجاري ـ صنعتي كيش به مدت سه سال جايگزين آقاي 

پور به عنوان عضو غيرموظف هيأت مديره سازمان منطقه آزاد   ـ خانم زهرا احمدي٦
  .شود كيش به مدت سه سال جايگزين آقاي احمد صميمي مي

  . به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است١٩/١/١٣٩٧نامه در تاريخ  اين تصويب
  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 

  
  ٢٧/١٢/١٣٩٦                                                        ـ ه٥٥١٨٠ت/١٦٨٩٦٤رهشما

  )١٠٢٥(درخصوص مجموع حقوق گمركي و سودبازرگاني نامه  تصويب
  صنعت، معدن و تجارت وزارت 

  وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت جهاد كشاورزي
 ١٣/١٢/١٣٩٦  مورخ٢٧٦١٢٢/٦٠ به پيشنهاد شماره٢٠/١٢/١٣٩٦وزيران در جلسه هيأت

وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي 
  :جمهوري اسالمي ايران تصويب كرد

رديف تعرفه همراه با حذف، ايجاد، ) ١٠٢٥(مجموع حقوق گمركي و سود بازرگاني 
اصالح شرح رديف تعرفه و مندرجات ذيل يادداشت فصول كتاب مقررات صادرات و واردات 

با . شود  كه تأييدشده به مهر دفتر هيأت دولت است، تعيين مي٭به شرح جداول پيوست
صادرات و نامه اجرايي قانون مقررات  اعمال اين اصالحات، مجموع جداول پيوست آيين

  . قابل اجرا است١٣٩٧نامه يادشده از اول فروردين ماه  آيين) ١١(واردات با رعايت ماده 
  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 

  
  ٢١/١/١٣٩٧                                                              ـ ه٥٥٢٥٣ت/٣٥٦٠رهشما

 ت صنعت، معدن و تجارتوزاريي ـ  و دارايوزارت امور اقتصاد
 سازمان برنامه و بودجه کشور ـ وزارت نفت
 ران ي اي اسالمي جمهوريبانک مرکز

 مورخ ١٨١٠٤٣٨شنهاد شماره ي به پ١٩/١/١٣٩٧وزيران در جلسه هيأت 
 ١٣٩٧قانون بودجه سال ) ٢٤( سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد تبصره ٢٨/١٢/١٣٩٦

  :ر تصويب کردين قانون را به شرح زيا) ٧(تبصره ) هـ( بند ييانامه اجرنييکل کشور، آ
  

   ١٣٩٧قانون بودجه سال ) ٧(تبصره ) هـ( بند يينامه اجرانييآ
  کل کشور

  :روندي مشروح مربوط به کار مير در معانينامه اصطالحات زنيين آيدر ا ـ١ماده
  .سازمان برنامه و بودجه کشور: سازمان ـ الف
  . کل کشوريه دارخزان: خزانه ـ ب
  . کل کشور١٣٩٧قانون بودجه سال : قانون ـ پ
، )درويا(ران يع اي صناي گسترش و نوسازيها سازمان: يا  توسعهيها سازمان ـ ت

  .يميع پتروشي صنايو شرکت مل) درويميا(ران ي ايع معدني معادن و صنايتوسعه و نوساز
 سازمان توسط سازمان يغ اباليارهاي که براساس معيحسابرس: ژهي ويحسابرس  ـث
 .شود ي انجام ميحسابرس
 به ١٣٩٦ دولت مربوط به قبل از سال يبده: يا توسعهيهامطالبات سازمان ـ ج
ع ي معادن و صنايو توسعه و نوساز) درويا(ران يع اي صناي گسترش  و نوسازيهاسازمان
عت و معدن و  صنيه بانک تخصصين سرمايبابت مشارکت در تأم) درويميا(ران ي ايمعدن
ن ي سهام مطابق قواني بابت سهم آنها از واگذاريا  توسعهيهان مطالبات سازمانيهمچن

 . گردد يم ن ييژه تعي وي حسابرسيمربوط که بر مبنا
د سازمان امور ييبا تأ(ات يمطالبات دولت بابت مال: يا  توسعهيها  سازمانيبده ـ چ

 تابعه يها  و شرکتيا  توسعهيها  از سازمان)د خزانهييبا تأ(و سود سهام )  کشورياتيمال
  . استيا  توسعهيها ش از پنجاه درصد سهام آنها متعلق به سازماني که بيدولت

  نامه،  نيين آيخ ابالغ ايک ماه از تاري موظفند ظرف يا  توسعهيها سازمان ـ٢ماده
م توسعه و  سوم و چهاريها  برنامهي از دولت طيافتي و مبالغ دريگزارش مطالبات، بده

 ي را برايقانون اساس) ٤٤( اصل چهل و چهارم ي کليها استي سيقانون اجرا) ٢٩(ماده 
  .ندي ارسال نمايسازمان و سازمان حسابرس

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

نامه نيين آيخ ابالغ ايک ماه از تاري موظف است ظرف يسازيسازمان خصوص ـ٣ماده
 مربوط به يا توسعهيها تابعه و وابسته سازمانيها  سهام شرکتيگزارش مبالغ واگذار

) ٤٤( اصل چهل و چهارم ي کليهااستي سي سوم و چهارم توسعه و قانون اجرايهابرنامه
  .ديه نماي ارايرا به سازمان، خزانه و سازمان حسابرس ١٣٩٦ان سال ي تا پايقانون اساس
ژه ي وي حسابرس١٣٩٧ان مرداد ماه سال ي موظف است تا پايسازمان حسابرس ـ٤ماده

 .ديه نماي انجام و گزارش خود را به سازمان و خزانه ارايا  توسعهيها از مطالبات سازمان
ن يده از تهاتر موضوع ا استفاي برايا توسعهيها ک از سازمانيسهم هر   ـ٥ماده

) ١٠١٠٠٠ـ ١٣ (ي ماليها ييف تملک دارايک سوم رقم مندرج در ردينامه معادل نييآ
در . باشد يال مير) ٤ر٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠(ارد يليقانون، چهار هزار م) ٨(جدول شماره 

ان آذرماه سال ي تا پايا  توسعهيها ک از سازمانين سهم توسط هر يصورت عدم استفاده از ا
  . قابل مصرف استيا  توسعهيها ر سازمانيد سازمان، سهم آنها توسط سايي، با تأ١٣٩٧

 موظف به مبادله موافقتنامه يا  توسعهيها نامه، سازماننيين آي ايدر اجرا  ـ٦ماده
  .باشنديبا سازمان م
نامه،  نيين آيا) ٦(خزانه موظف است پس از مبادله موافقتنامه موضوع ماده  ـ٧ماده

 .دي آنها تهاتر و اعمال حساب نماي را با بدهيا توسعهيهاات سازمانمطالب
 شده و در ي تلقينامه به منزله وصولنيين آيمبالغ تهاتر شده بر اساس ا  ـ٨ماده
) ٥(ه موضوع جدول شماره ي مورد تسويو منابع عموم) ١٦٠١٧٢ (يف درآمديعملکرد رد
  . شودين و اعمال حساب ميقانون، تأم
نامه  نيين آيتوانند در سقف اعتبارات موضوع اي ميا توسعهيهاازمانس ـ٩ماده

درخواست صدور ) نامه نيين آيا) ٧(رفته براساس ماده يزان تهاتر انجام پذيپس از کسر م(
 يبرا) نانسيفا(ي خارجيا خطوط اعتباري ي داخليالت بانکي بابت تسهين بانکيتضام
 .ندييافته و محروم نما  با اولويت مناطق كمترتوسعه اقتصادي مصوب شورايزا هاي اشتغال طرح

  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 
  

  ٢١/١/١٣٩٧                                                              ـ ه٥٤٩٤٥ت/٣٥٦٣رهشما
  اساسنامه جامعه مشاوران رسمي مالياتي ايران) ٣(ماده ) ١١(اصالح بند 

 يي و داراي اقتصادوزارت امور
 ٢/١٠/١٣٩٦ مورخ ٢١٥٧٤٤شنهاد شماره ي به پ١٩/١/١٣٩٧وزيران در جلسه هيأت 

 ات بر ارزش افزودهـيقانون مال) ٢٨(ناد ماده ـ و به استيي و دارايادـوزارت امور اقتص
 :ب کرديتصوـ ١٣٨٧مصوب  ـ

نامه بيتصوران موضوع ي اياتي مالياساسنامه جامعه مشاوران رسم) ٣(ماده) ١١(بند
 :شودير اصالح مي به شرح ز٢٨/١/١٣٩١هـ مورخ ٤٢٩٣٩ت/١٢٠٦٢ شماره

 کشور ياتي و سازمان امور ماليي و داراي با وزارت امور اقتصاديتعامل و همکارـ ١١
 .ياتي انجام خدمات ماليبرا

  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 
  

  ٢٦/١٢/١٣٩٦                                                                   ٣٠٠/٣٠١١١٣رهشما
  ران ي اي و معماري شهرسازي عاليمصوبه شورا

  درخصوص طرح جامع شهر بم
 طرح جامع شهر ١٤/١٢/١٣٩٦ مورخ  شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه«

را با افق، ان ريزي و توسعه استان كرم  شوراي برنامه٢٥/٤/١٣٩٤ مورخ  بم، موضوع مصوبه
جمعيت، محدوده و حريم مشخص و معين مورد بررسي قرار داد و آن را با  اصالحاتي 

  ». تصويب نهايي رساندبه
رساند، كليه مصوبات شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران  ضمناً به آگاهي مي

هاي مربوطه، در سايت   خصوص طرحهاي جامع از جمله ضوابط و مقررات و نيز نقشهدر
ir.mrud.archive.wwwگردد  بارگذاري مي.  

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

  ٢٤/١١/١٣٩٦                                                                   ٣٠٠/٢٨٦١٩٩رهشما
  ران ي اي و معماري شهرسازي عاليه شورامصوب

  درخصوص طرح جامع ـ تفصيلي شهر خورسند
شوراي ٣/١١/١٣٩٤ي مورخ  ، موضوع مصوبهخورسنديلي شهر صطرح جامع ـ تف«
ريزي و توسعه استان كرمان  با افق، جمعيت، محدوده و حريم مشخص و معين، در  برنامه
سازي و معماري ايران مورد بررسي قرار شهرشوراي عالي   ١٦/١١/١٣٩٦ي  مورخ   جلسه

  ».يدگرفت و با  اصالحاتي به تصويب نهايي رس
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شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران رساند، كليه مصوبات  ضمناً به آگاهي مي
هاي مربوطه، در سايت  خصوص طرحهاي جامع از جمله ضوابط و مقررات و نيز نقشهدر
ir.mrud.archive.wwwگردد  بارگذاري مي.  

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

  ٢٧/١٢/١٣٩٦                                                                   ٣٠٠/٣٠٢٥٧٧رهشما
  انري اي و معماري شهرسازي عاليمصوبه شورا

  پيرامون مغايرت اساسي شهر طرقبه 
  استاندار محترم و رئيس شوراي برنامه ريزي و توسعه خراسان رضوي

 موضوع مغايرت ١٤/١٢/١٣٩٦  مورخدر جلسهي ايران  و معماريشهرسازشوراي عالي 
مبني بر درخواست شركت تعاوني مسكن نيروي انتظامي (اساسي طرح جامع شهر طرقبه 

مصوب مورخ )  هكتار از پارك شهري به باغات١٩ي  به مساحت تقريبي تغيير كاربري اراض
ريزي و توسعه استان خراسان رضوي را مورد بررسي قرار داد و با   شوراي برنامه٢٣/٢/١٣٩٦

 كميته فني ٢٣/٢/١٣٩٦تغيير كاربري مذكور منوط به تحقق شروط  صورتجلسه مورخ 
  .موافقت نمود) پيوست(

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

  
  ٢٣/١٠/١٣٩٦                                                                     ٣٠٠/٥٤٩٢٨رهشما

  ران ي اي و معماري شهرسازي عاليمصوبه شورا
   مغايرت اساسي طرح جامع شهربواناتدرخصوص

 ١٥/٨/١٣٩٥ي مورخ  مغايرت اساسي طرح جامع شهربوانات، موضوع مصوبه«
 شوراي ١٨/١٠/١٣٩٦ي  مورخ  ريزي و توسعه استان فارس، درجلسه شوراي برنامه

عالي شهرسازي و معماري ايران مورد بررسي قرار گرفت و با اصالحاتي به تصويب 
  ».نهايي رسيد
رساند، كليه مصوبات شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران   به آگاهي ميضمناً

هاي مربوطه، در سايت  درخصوص طرحهاي جامع از جمله ضوابط و مقررات و نيز نقشه
ir.mrud.archive.wwwگردد   بارگذاري مي.  

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

  ٢٣/١٠/١٣٩٦                                                                    ٣٠٠/٥٤٩٣٠رهشما
  ران ي اي و معماري شهرسازي عاليمصوبه شورا

  درخصوص طرح جامع شهربزمان
ريزي و  ي برنامه شورا٣١/١/١٣٩٥ي مورخ  طرح جامع شهر بزمان، موضوع مصوبه«

 با افق، جمعيت، محدوده و حريم مشخص و )ايرانشهر(توسعه استان سيستان و بلوچستان 
 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مورد بررسي ١٨/١٠/١٣٩٦معين، در جلسه مورخ 

  ».قرار گرفت و با اصالحاتي به تصويب نهايي رسيد
 عالي شهرسازي و معماري ايران رساند، كليه مصوبات شوراي ضمناً به آگاهي مي

هاي مربوطه، در سايت  درخصوص طرحهاي جامع از جمله ضوابط و مقررات و نيز نقشه
ir.mrud.archive.wwwگردد  بارگذاري مي.  

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

  ٣/١١/١٣٩٦                                                                       ٣٠٠/٥٧٢٩٧رهشما
  ران ي اي و معماري شهرسازي عاليمصوبه شورا

  درخصوص طرح جامع شهرآقكند
 طرح جامع ٢/١١/١٣٩٦ي مورخ  شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه«

 شرقي ريزي و توسعه استان آذربايجان  شوراي برنامه٢٦/٢/١٣٩٢ي مورخ هشهر آقكند، موضوع مصوب
را با افق، جمعيت، محدوده و حريم مشخص و معين، مورد بررسي قرار داد و آن را با  

  ».اصالحاتي به تصويب نهايي رساند
رساند، كليه مصوبات شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران  ضمناً به آگاهي مي

هاي مربوطه، در سايت  اي جامع از جمله ضوابط و مقررات و نيز نقشهدرخصوص طرحه
ir.mrud.archive.wwwگردد  بارگذاري مي.  

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

  ٢٦/١٢/١٣٩٦                                                                    ٣٠٠/٣٠١٠٠٢رهشما
  ران ي اي و معماري شهرسازي عاليمصوبه شورا

  درخصوص طرح جامع شهرخسروشاه
 طرح جامع شهر ١٤/١٢/١٣٩٦ مورخ  شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه«

وسعه استان آذربايجان ريزي و ت  شوراي برنامه٤/١٠/١٣٩٥ مورخ  خسروشاه، موضوع مصوبه
را با افق، جمعيت، محدوده و حريم مشخص و معين، مورد بررسي قرار داد و آن را شرقي 

  ».با  اصالحاتي به تصويب نهايي رساند
رساند، كليه مصوبات شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران  ضمناً به آگاهي مي

هاي مربوطه، در سايت  شهدرخصوص طرحهاي جامع از جمله ضوابط و مقررات و نيز نق
ir.mrud.archive.wwwگردد   بارگذاري مي.  

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

  ٢٦/١٢/١٣٩٦                                                                    ٣٠٠/٣٠١١٠٩رهشما
  ران ي اي و معماري شهرسازي عاليمصوبه شورا

  اهر درخصوص طرح جامع شهر
 طرح جامع ١٤/١٢/١٣٩٦ي مورخ  شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه«

ريزي و توسعه استان آذربايجان   شوراي برنامه٢٧/٦/١٣٩٥شهر اهر، موضوع مصوبه مورخ 
 محدوده و حريم مشخص و معين مورد بررسي قرار داد و آن را با  را با افق، جمعيت،شرقي 

  ».اصالحاتي به تصويب نهايي رساند
رساند، كليه مصوبات شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران  ضمناً به آگاهي مي

هاي مربوطه، در سايت  درخصوص طرحهاي جامع از جمله ضوابط و مقررات و نيز نقشه
ir.mrud.archive.wwwگردد   بارگذاري مي.  

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

  ٢٦/١٢/١٣٩٦                                                                    ٣٠٠/٣٠١١٠٧رهشما
  ران ي اي و معماري شهرسازي عاليمصوبه شورا

  درخصوص طرح جامع ـ تفصيلي شهرگشت
ـ ١٤/١٢/١٣٩٦شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ «  طرح جامع 

ريزي و توسعه استان   شوراي برنامه٢٠/٢/١٣٩٦ مورخ  تفصيلي شهرگشت، موضوع مصوبه
 مورد بررسي را با افق، جمعيت، محدوده و حريم مشخص و معينسيستان و بلوچستان 

  ».قرار داد و آن را با  اصالحاتي به تصويب نهايي رساند
رساند، كليه مصوبات شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران  ضمناً به آگاهي مي

هاي مربوطه، در سايت  درخصوص طرحهاي جامع از جمله ضوابط و مقررات و نيز نقشه
ir.mrud.archive.wwwگردد   بارگذاري مي.  

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

  ٢٦/١٢/١٣٩٦                                                                    ٣٠٠/٣٠١١٣٨رهشما
  ران ي اي و معماري شهرسازي عاليمصوبه شورا

  رح جامع شهر اناردرخصوص ط
 طرح جامع شهر ١٤/١٢/١٣٩٦شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ «

را با افق، ريزي و توسعه استان كرمان   شوراي برنامه٣١/٢/١٣٩٤انار، موضوع مصوبه مورخ 
جمعيت، محدوده و حريم مشخص و معين، مورد بررسي قرار داد و آن را با  اصالحاتي به 

  ».هايي رساندتصويب ن
رساند، كليه مصوبات شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران  ضمناً به آگاهي مي

هاي مربوطه، در سايت  درخصوص طرحهاي جامع از جمله ضوابط و مقررات و نيز نقشه
ir.mrud.archive.wwwگردد  بارگذاري مي.  

ـ محمدسعي و معماري شهرسازي عالير شوراي و دبيعمار و ميمعاون شهرساز   يزديد اي 
  

  ٢٢/١٢/١٣٩٦                                                                   ٣٠٠/٢٩٩٩١٨رهشما
  ران ي اي و معماري شهرسازي عاليمصوبه شورا

  درخصوص طرح جامع ـ تفصيلي شهر نصرت آباد 
ـ ١٤/١٢/١٣٩٦ مورخ  معماري ايران در جلسهشوراي عالي شهرسازي و «  طرح جامع 

ريزي و توسعه استان   شوراي برنامه٢٠/٢/١٣٩٦ مورخ  تفصيلي شهر نصرت آباد، موضوع مصوبه

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


 ٢١٢٩١شماره                        WWW.DASTOUR.IR                       ٢٩/١/١٣٩٧روزنامه رسمي                          WWW.RRK.IR                         ٨صفحه 

را با افق، جمعيت، محدوده و حريم مشخص و معين مورد بررسي سيستان و بلوچستان 
  ».قرار داد و آن را با  اصالحاتي به تصويب نهايي رساند

رساند، كليه مصوبات شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران  ضمناً به آگاهي مي
هاي مربوطه، در سايت  درخصوص طرحهاي جامع از جمله ضوابط و مقررات و نيز نقشه

ir.mrud.archive.wwwگردد  بارگذاري مي.  
ـ محمدسعي و معماري شهرسازي عالي شوراري و دبي و معماريمعاون شهرساز   يزديد اي 

  
  ١٥/١٢/١٣٩٦                                                                    ٣٠٠/٢٩٦٠٤٨رهشما

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

  سطر استان كرمانشاه شهر
 طرح جامع  ـ ٣٠/١١/١٣٩٦عماري ايران در جلسه مورخ شوراي عالي شهرسازي و م«

ريزي و توسعه استان   شوراي برنامه٢٧/٧/١٣٩٦ مورخ  تفصيلي شهر سطر، موضوع مصوبه
را با افق، جمعيت، محدوده و حريم مشخص و معين، مورد بررسي قرار داد و آن كرمانشاه 

  ».رساندرا با  اصالحاتي به تصويب 
رساند، كليه مصوبات شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران   ميضمناً به آگاهي

هاي مربوطه، در سايت  درخصوص طرحهاي جامع از جمله ضوابط و مقررات و نيز نقشه
ir.mrud.archive.wwwگردد  بارگذاري مي.  

ـ محمدسعي و معماريساز شهري عالير شوراي و دبي و معماريمعاون شهرساز   يزديد اي 
  

  ١٦/١٢/١٣٩٦                                                                    ٣٠٠/٢٩٧٣٥٣رهشما
  ران ي اي و معماري شهرسازي عاليمصوبه شورا

  درخصوص طرح جامع ـ تفصيلي شهر سرمست
 طرح جامع  ٣٠/١١/١٣٩٦ مورخ  شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه«

ريزي و توسعه استان  شوراي برنامه٢٧/٧/١٣٩٦تفصيلي شهر سرمست، موضوع مصوبه مورخ 
را با افق، جمعيت، محدوده و حريم مشخص و معين مورد بررسي قرار داد و آن كرمانشاه  

  ».را با  اصالحاتي به تصويب نهايي رساند
لي شهرسازي و معماري ايران رساند، كليه مصوبات شوراي عا ضمناً به آگاهي مي

هاي مربوطه، در سايت  درخصوص طرحهاي جامع از جمله ضوابط و مقررات و نيز نقشه
ir.mrud.archive.wwwگردد  بارگذاري مي.  

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

  ٩/١٢/١٣٩٦                                                                     ٣٠٠/٢٩٣٢٦٢رهشما
  ران ي اي و معماريشهرسازشوراي عالي مصوبه 

  پيرامون مغايرت اساسي شهر تبريز 
    آذربايجان شرقي و توسعه استانيزير  برنامهيشورا رئيساستاندار محترم و 

 ٣٠/١١/١٣٩٦مورخ در جلسه  ايران  ي و معماريشوراي عالي شهرساز
 شوراي ١١/٩/١٣٩٦موضوع مغايرت اساسي طرح جامع شهر تبريز، مصوب مورخ 

ريزي و توسعه استان آذربايجان شرقي موضوع الحاق اراضي موسوم به مصلي،   برنامه
به محدوده شهر تبريز را مورد بررسي قرارداد و ضمن تأييد صورتجلسه مورخ 

 هكتار اراضي به محدوده ١٣ كميته فني شوراي عالي با الحاق حدود ١٤/١١/١٣٩٦
 اراضي شهر تبريز و انطباق خط محدوده در ضلع شمال شرقي در محدوده موسوم به

منوط به تحقق ) ٢٨/١/١٣٧٤مصوب (مصلي برخط محدوده طرح جامع قبلي تبريز 
 دبيرخانه .قت نمود كميته فني مواف١٤/١١/١٣٩٦شروط مندرج در صورتجلسه مورخ 

شوراي عالي موظف است تحقق شروط مذكور را در ابالغ اسناد طرح جامع تبريز 
  .كنترل و اعمال نمايد

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

  
  ٢٤/١١/١٣٩٦                                                                    ٣٠٠/٢٨٦٠٤٦رهشما

  ران ي اي و معماري شهرسازي عاليمصوبه شورا
  درخصوص طرح جامع ـ تفصيلي شهر درب بهشت

شوراي ٣/١٠/١٣٩٤ي مورخ  طرح جامع ـ تفصيلي شهر درب بهشت، موضوع مصوبه«
در با افق، جمعيت، محدوده و حريم مشخص و معين، رمان ريزي و توسعه استان ك برنامه

 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مورد بررسي قرار ١٦/١١/١٣٩٦ي  مورخ  جلسه
  ».سيدرگرفت و با  اصالحاتي به تصويب نهايي 

رساند، كليه مصوبات شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران  ضمناً به آگاهي مي
هاي مربوطه، در سايت  ع از جمله ضوابط و مقررات و نيز نقشهدرخصوص طرحهاي جام

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

  
  ٢٤/١١/١٣٩٦                                                                   ٣٠٠/٢٨٦١٨٠رهشما

  ران ي اي و معماري شهرسازي عاليمصوبه شورا
  درخصوص طرح جامع ـ تفصيلي شهر اندوهجرد

شوراي ٣/١٠/١٣٩٤ي مورخ  طرح جامع ـ تفصيلي شهر اندوهجرد، موضوع مصوبه«
يم مشخص و معين، در با افق، جمعيت، محدوده و حرريزي و توسعه استان كرمان  برنامه
 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مورد بررسي قرار ١٦/١١/١٣٩٦ي مورخ  جلسه

  ».سيدرگرفت و با  اصالحاتي به تصويب نهايي 
رساند، كليه مصوبات شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران  ضمناً به آگاهي مي

هاي مربوطه، در سايت  شهدرخصوص طرحهاي جامع از جمله ضوابط و مقررات و نيز نق
ir.mrud.archive.wwwگردد  بارگذاري مي.  

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

  ٢٤/١١/١٣٩٦                                                                   ٣٠٠/٢٨٦١٨٢رهشما
  ران ي اي و معماري شهرسازي عاليمصوبه شورا

  درخصوص طرح جامع ـ تفصيلي شهر ريگان
شوراي ٣/١١/١٣٩٤ي مورخ  طرح جامع ـ تفصيلي شهرريگان، موضوع مصوبه«
با افق، جمعيت، محدوده و حريم مشخص و معين، در ريزي و توسعه استان كرمان  برنامه
  شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مورد بررسي قرار ١٦/١١/١٣٩٦ي  مورخ    جلسه

  ».ديگرفت و با  اصالحاتي به تصويب نهايي رس
رساند، كليه مصوبات شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران  ضمناً به آگاهي مي

هاي مربوطه، در سايت  درخصوص طرحهاي جامع از جمله ضوابط و مقررات و نيز نقشه
ir.mrud.archive.wwwگردد  بارگذاري مي.  

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

  ٢١/١١/١٣٩٦                                                                   ٣٠٠/٢٨٤٩٣٢رهشما
  ران ي اي و معماريشهرساز ي عاليمصوبه شورا

  درخصوص طرح جامع ـ تفصيلي شهر شهداد
شوراي ٣/١٠/١٣٩٤ي مورخ  يلي شهر شهداد، موضوع مصوبهصطرح جامع ـ تف«
ريزي  و توسعه استان كرمان  با افق، جمعيت، محدوده و حريم مشخص و معين، در  برنامه
ايران مورد بررسي قرار شهرسازي و معماري شوراي عالي   ١٦/١١/١٣٩٦ي  مورخ   جلسه

  ».ديگرفت و با  اصالحاتي به تصويب نهايي رس
شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران رساند، كليه مصوبات  ضمناً به آگاهي مي

هاي مربوطه، در سايت  خصوص طرحهاي جامع از جمله ضوابط و مقررات و نيز نقشهدر
ir.mrud.archive.wwwگردد  بارگذاري مي.  

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

  ٢٤/١١/١٣٩٦                                                                   ٣٠٠/٢٨٦٠٤٥رهشما
  ران ي اي و معماري شهرسازي عاليمصوبه شورا

   جامع ـ تفصيلي شهر زيدآباددرخصوص طرح
شوراي ٣/١٠/١٣٩٤ي مورخ  ، موضوع مصوبهزيدآباديلي شهر صطرح جامع ـ تف«
ريزي  و توسعه استان كرمان  با افق، جمعيت، محدوده و حريم مشخص و معين، در  برنامه
شهرسازي و معماري ايران مورد بررسي قرار شوراي عالي  ١٦/١١/١٣٩٦ي مورخ   جلسه

  ».يد اصالحاتي به تصويب نهايي رسگرفت و با 
شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران رساند، كليه مصوبات  ضمناً به آگاهي مي

هاي مربوطه، در سايت  خصوص طرحهاي جامع از جمله ضوابط و مقررات و نيز نقشهدر
ir.mrud.archive.wwwگردد  بارگذاري مي.  

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

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

