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

۵۰۰تومان تک شماره

در خصوص اقدام وزارت امورخارجه نسبت به برقراري مقررات لغو رواديد يك طرفه نامه  تصويب
  ٢  امور خارجهوزارت   ٢٥/٦/١٣٩٧   به جمهوري اسالمي ايران به مدت يك سالبراي ورود اتباع كشور سلطنت عمان

  در خصوص تعيين مجموع حقوق گمركي و سود بازرگاني الستيك نامه  تصويب
  ١/٧/١٣٩٧  خودروهاي سنگين باري و اتوبوسي

ـ وزارت امور اقتصادي وزارت  صنعت، معدن و تجارت 
ـ وزارت كشور  ـ وزارت جهاد كشاورزي    و دارايي 

  وزارت راه و شهرسازي
٢  

هاي  صوص اقدام كليه دستگاههاي اجرايي نسبت به تعيين شاخصدر خنامه  تصويب
  ٢١/٦/١٣٩٧  كننده عدالت جنسيتي به تفكيك جنس تعيين

ـ وزارت آموزش و پرورش وزارت    ورزش و جوانان 
ـ سازمان اداري و استخدامي  سازمان برنامه و بودجه كشور

ـ  معاونت رئيس   جمهور در امور زنان و خانواده كشور 
٢  

  ٢  وزارت راه و شهرسازي  ٢٧/٤/١٣٩٧  و قم ـ سلفچگان ـ راهجرددر خصوص اجراي آزادراه كنارگذر غربي قم نامه  تصويب

  در خصوص پرداخت سهميه و حق عضويت دولت جمهوري اسالمي ايراننامه  تصويب
  ١١/٦/١٣٩٧  )ميالدي٢٠١٨ (١٣٩٧المللي در سال  هاي بين و ساير سازمان بابت مخارج سازمان ملل متحد 

ـ سازمان برنامه و بودجه کشور    وزارت امور خارجه 
ـ بانک مرکزي  معاونت حقوقي رييس جمهور 

  جمهوري اسالمي ايران
٣  

  ريال) ٦٣٠ر٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠(مبلغ ششصد و سي ميليارد در خصوص اختصاص نامه  تصويب
سهم (هاي مالي و تراکم و زيرساخت مسکن مهر  با عنوان تخفيف عوارض پروانه، حمايت

  ١٢/١٢/١٣٩٦هـ مورخ ٥٤٨٤٠ت/١٥٨٦٣٧نامه شماره به موارد مندرج در تصويب) دولت
ـ وزارت امور اقتصادي و   ٢٥/٦/١٣٩٧ وزارت راه و شهرسازي 

ـ سازمان برنامه و بودجه كشور   ٤  دارايي 

  )٥(تبصره ) و(بند ) ٤(و ) ٣(و جزءهاي ) و(نامه اجرايي بند  آيين) ٥(به ماده ) ٧(الحاق تبصره 
  ٢٥/٦/١٣٩٧   كل كشور١٣٩٧ قانون بودجه سال 

ـ وزارت وزارت  ـ وزارت نفت  امور اقتصادي و دارايي 
ـ  ـ وزارت دادگستري  وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي 

ـ وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي   ـ وزارت كشور  نيرو 
ـ وزارت آموزش و پرورش    وزارت جهاد كشاورزي 

ـ بانك مركزي جمهوري سازمان برنامه و بودجه كش ور 
ـ ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كاال و ارز   اسالمي ايران 

٥  

  ٢١/٦/١٣٩٧  قانون هواي پاک) ٧(نامه اجرايي ماده   آيين
وزارت راه و  وزارت دادگستريـ  وزارت کشورـ 

ـ سازمان  ـ سازمان حفاظت محيط زيست  شهرسازي 
ـ سا   زمان برنامه و بودجه کشوراداري و استخدامي کشور 

٥  

  ٢١/٦/١٣٩٧  قانون هواي پاک)  ١٤(نامه اجرايي تبصره ماده آيين
ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت    وزارت كشور 

ـ وزارت راه و شهرسازي    وزارت جهادکشاورزي 
ـ وزارت  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي 

ـ  ـ وزارت نفت  سازمان حفاظت محيط نيرو 
  مان برنامه و بودجه کشورزيست ـ ساز

٥  

  ٢١/٦/١٣٩٧  قانون هواي پاک) ١٦(ماده ) ٣(نامه اجرايي تبصره  آيين
  وزارت دفاع و پشتيباني  وزارت کشور ـ
ـ نيروهاي مسلح   سازمان حفاظت محيط زيست  

  سازمان انرژي اتمي ايران
٦  

ـ وزارت امور اقتصادي  ٢١/٦/١٣٩٧  کل کشور ١٣٩٧ماده واحده قانون بودجه سال ) ٩(تبصره ) هـ(نامه اجرايي بند  آيين   وزارت آموزش و پرورش 
ـ  و دارايي   ٧  سازمان برنامه و بودجه کشور 

  ٢٤/٤/١٣٩٧  کل کشور ١٣٩٧ماده واحده قانون بودجه سال ) ١٨(تبصره ) الف(نامه اجرايي بند آيين

ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت    وزارت راه و شهرسازي 
ـ وزارت جهاد کشاورزي  وزارت تعاون، کار  و رفاه اجتماعي 

ـ وزارت نفت    وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي 
ـ وزارت  ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي  وزارت نيرو 

ـ وزارت ورزش  ـ وزارت کشور ارتباطات و فناوري اطالعات 
ـ بنياد شهيد ـ سازمان برنامه و بودجه کشور   و جوانان 

ـ سا   زمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و امور ايثارگران 
ـ  و گردشگري   معاونت علمي و فناوري رييس جمهور  

ـ سازمان بهزيستي  بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران 
ـ کميته امداد امام خميني    )ره(کشور 

٧  

   قانون اساسي ٤٤هاي كلي اصل  عالي اجراي سياست نامه شوراي تصويب
  ٨  سازي خصوصيسازمان   ٢٢/٥/١٣٩٧  هام عدالت درخصوص حفظ ارزش دارايي مشمولين س

  

 ١٣٩٧ماه   مهرچهارم نبهشچهار  
 

 ٢١٤١٩ شماره چهارمسال هفتاد و 

)١٠٨٥( 
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  ٢٧/٦/١٣٩٧                                                            ـ ه٥٥٧٦٠ت /٨٤٤٢١رهشما
  در خصوص اقدام وزارت امورخارجه نسبت به برقراري مقرراتنامه  تصويب

   لغو رواديد يك طرفه براي ورود اتباع كشور سلطنت عمان
  ه جمهوري اسالمي ايران به مدت يك سال ب

  امور خارجهوزارت 
 مورخ ٤٩٢٦٢٥٧/٥٦١/٧٣٢ به پيشنهاد شماره ٢٥/٦/١٣٩٧وزيران در جلسه هيأت 

 ١٣٤٣قانون بودجه اصالحي سال ) ٤٣( وزارت امور خارجه و به استناد تبصره ١١/٦/١٣٩٧
  :كل كشور تصويب كرد

رواديد يك طرفه براي اري مقررات لغو وزارت امور خارجه مجاز است نسبت به برقر
ورود اتباع كشور سلطنت عمان به جمهوري اسالمي ايران به مدت يك سال از تاريخ ابالغ 

  .نامه اقدام نمايد اين تصويب
  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 

  
  ١/٧/١٣٩٧                                                         ـ    ه٥٥٧٤٥ت /٨٥٨١٣رهشما

در خصوص تعيين مجموع حقوق گمركي و سود بازرگاني الستيك نامه  تصويب
  خودروهاي سنگين باري و اتوبوسي

  صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت جهاد كشاورزيوزارت 
  وزارت كشور ـ وزارت راه و شهرسازي

هاي صنعت، معدن  اد مشترك وزارتخانه به پيشنه١/٧/١٣٩٧وزيران در جلسه هيأت 
و تجارت، امور اقتصادي و دارايي و جهاد كشاورزي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم 

  :قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران تصويب كرد
مجموع حقوق گمركي و سود بازرگاني الستيك خودروهاي سنگين باري و 

) ٤٠١١٢٠٩٠(، )٤٠١١٢٠٣٠(، )٤٠١١٢٠٢٠(، )٤٠١١٢٠١٠(هاي  اتوبوسي، رديف تعرفه
  .شود تعيين مي%) ٥(پنج درصد 

  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 
  

  ٢٧/٦/١٣٩٧                                                            ـ ه٥٥٦٨١ت /٨٤٤٣٩رهشما
  در خصوص اقدام كليه دستگاههاي اجرايي نامه  تصويب

  كننده عدالت جنسيتي به تفكيك جنس هاي تعيين صنسبت به تعيين شاخ
  ورزش و جوانان ـ وزارت آموزش و پرورش ـ سازمان برنامه و بودجه كشور وزارت 

  جمهور در امور زنان و خانواده سازمان اداري و استخدامي كشور ـ معاونت رئيس
 ٩/٢/١٣٩٧ مورخ ١٢٢٥٧ به پيشنهاد شماره ٢١/٦/١٣٩٧وزيران در جلسه هيأت 

جمهور در امور زنان و خانواده و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون  عاونت رئيسم
نامه تشكيل ستاد ملي زن و  آيين) ٣(اساسي جمهوري اسالمي ايران و در اجراي ماده 

 شوراي عالي انقالب ٢١/٦/١٣٩٠دش مورخ /٧٠٥٦/٩٠خانواده موضوع مصوبه شماره 
  :فرهنگي تصويب كرد

قانون مديريت خدمات كشوري ) ٥(هاي اجرايي موضوع ماده  هـ كليه دستگا١
كننده عدالت جنسيتي به تفكيك جنس را  هاي تعيين ـ موظفند شاخص١٣٨٦ مصوبـ

  .هاي آماري آن اقدام نمايند تعيين و نسبت به گردآوري داده
هاي موضوع اين   مركز آمار ايران موظف است پس از اعالم نياز دستگاهتبصره ـ

ها و  امه براي اقالم آماري جديد به تفكيك جنس، نسبت به توليد شاخصن تصويب
هاي مذكور و براساس تقويم  هاي آماري با كمك منابع اعتباري دستگاه آوري داده جمع

هاي آماري با استفاده از رديف اعتبار  هاي طرح زماني شوراي عالي آمار و نيز انجام پيمايش
  .مركز يادشده اقدام نمايد

هاي ابالغي دبيرخانه  هاي اجرايي يادشده موظفند براساس شاخص تگاهـ دس٢
هاي اجرايي خود را شامل  ها، برنامه ستاد ملي زن و خانواده و تحليل وضعيت شاخص

اهداف كمي در ابعاد ملي و استاني، اقدامات اجرايي و منابع مصوب دستگاه جهت 
 نامه ماه پس از ابالغ اين تصويبها ظرف سه  بهبود و ارتقاي وضعيت رصد مستمر شاخص

جهت ارايه گزارش به هيأت وزيران و مجلس شوراي اسالمي به دبيرخانه مذكور 
  .ارسال نمايند

هاي عدالت جنسيتي در سطح ملي، كارگروهي متشكل  ـ به منظور بررسي شاخص٣
ه كشور، جمهور در امور زنان و خانواده، سازمان برنامه و بودج از نمايندگان معاونت رئيس

سازمان امور اداري و استخدامي كشور، مركز آمار ايران، شوراي عالي انقالب فرهنگي و 

ها را جهت ابالغ در  ربط تشكيل و پس از تأييد نهايي، شاخص هاي اجرايي ذي دستگاه
اين كارگروه نسبت به بررسي و تطبيق . دهد اختيار ستاد ملي زن و خانواده قرار مي

  .نمايد ها اقدام مي ها و بررسي اثرات و پيامدهاي هر يك از برنامه ها با شاخص برنامه
نامه برعهده معاونت  هاي موضوع اين تصويب هاي دستگاه ـ نظارت و ارزيابي برنامه٤
  .باشد جمهور در امور زنان و خانواده ميرئيس 

  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 
  

  ٣٠/٤/١٣٩٧                                                          ـ ه٥٥٥٧١ت/٥٤٤٢٩رهشما
  در خصوص اجراي آزادراه كنارگذر غربي قم نامه  تصويب

  و قم ـ سلفچگان ـ راهجرد
 يوزارت راه و شهرساز

 مورخ ٠٢/١٠٠/٤٧٧٩٦شنهاد شماره ي به پ٢٧/٤/١٣٩٧وزيران در جلسه هيأت 
 يها ماده واحده قانون احداث پروژه و به استناد ي وزارت راه و شهرساز١٩/٤/١٣٩٧

  کشوري و پولير منابع ماليها و سا ق مشارکت بانکي از طري بخش راه و ترابريعمران
 :تصويب کرد ـ ١٣٦٦مصوب  ـ

نامه بين تصوي حمل و نقل کشور که در ايربناهايشرکت ساخت و توسعه زـ ١
نامه بين تصوي که در اياز از وزارت راه و شهرسيندگيشود، به نما يده مي نام»شرکت«
 آزادراه کنارگذر ي اجرايت دولت، برايشود، مجاز است با حفظ مالکيده مينام »وزارت«

 يبيلومتر با برآورد تقريک) ١١٠(راهجرد به طول حدود  ـ سلفچگان ـ  قم و قميغرب
نامه بين تصويال که در اير) ٨ر٦٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠(ارد يليهشت هزار و ششصد م

 ،يل مطالعات، مهندسي، تکمي، انجام طراحين منابع مالي شامل تأم،شوديده مي نام»پروژه«
ات بر ارزش ي، مالي، خدمات نظارت، کسورات قانونيفيک) کنترل(ش ي، واپايتملک اراض

 و يبردار، بهرهيل دوره ساخت، احداث، نگهداري، تعديمه تمام خطر مهندسيافزوده، ب
هاي عمراني  نامه اجرايي قانون احداث پروژه آيين) ٢(ماده ) الف(انتقال آن در قالب بند 

ها و ساير منابع مالي و پولي كشور، موضوع   از طريق مشاركت بانكيبخش راه و ترابر
 به ماده يالحاق) ٦( و تبصره ٢٦/١/١٣٩٤هـ مورخ ٥١٣٢١ت/٧٥٠٥نامه شماره  بيتصو

شرکت احداث، « با ياد واگذارنسبت به انعقاد قراردـ ١٣٩٤مصوبـ ادشده يواحده قانون 
 به »راهجرد ـ سلفچگان ـ  قم و قمي و انتقال آزادراه کنارگذر غربيبردار و بهرهينگهدار

م انتخاب ي فراخوان و مذاکره مستقيشرکت عمران مارون که به روش برگزار يسهامدار
ت ضوابط يشود با رعايده مي نام»شرکت طرف قرارداد«نامه بين تصويده است و در ايگرد

 . دي اقدام نمايطيمحستيو مقررات ز
از ي مورد نياز منابع مال %) ٧٠(ن هفتاد درصد يدار تأمشرکت طرف قرارداد عهدهـ ٢

ه حساب ي و تسويبردار  خاص آن تا مرحله بهرهيسات جانبي پروژه و تأسي اجرايبرا
از را ي موردني مالاز منابع %) ٣٠( درصد ين سيز تأميشرکت ن. ها خواهد بود نهيکامل هز

) ١(وست شماره يمندرج در پ )١٣٠٣٠١٦٢٥٧(ف شماره يتعهد نموده که از محل رد
  .ن خواهد کردير منابع مصوب مربوط تأميا ساي و يقانون بودجه سنوات

ل ي پروژه را به همراه تحليمت اجرايشنهاد قيشرکت طرف قرارداد مکلف است پـ ٣
 ابالغ ي بهايهان فهرستيت مصوب شرکت و آخرمت مربوط براساس مطالعايق) زيآنال(

 يروزرسانب بهيب آن با اعمال ضريشده توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و ضرا
و ) مت خودي قيشنهاد کتبيه پيتا زمان ارا( بها يهال فهرستي تعديشاخص مبنا

ر يا و سا سهم کارفرميها مهيات بر ارزش افزوده، حق بيل دوره ساخت، مالي تعدينيب شيپ
ل ي به شرکت تحوييد نهايي و تأي طرح را جهت بررسي مرتبط با اجراي جانبيها نهيهز
 قابل قبول يها نهيب وزارت جزو هزيد شرکت و تصوييادشده پس از تأي يها نهيهز. دينما

 .رديگ ي محاسبه قرار مي پروژه منظور و مبنايگذار هيسرما
مانکار وابسته به آن يا پيقرارداد  توسط شرکت طرف يمانکاريدر صورت انجام پ

 يمانکاري کار پيو در صورت واگذار) ٢/١( معادل يمانکاري قرارداد پيب باالسريضر
 يب باالسريد شرکت معادل ضريي پس از تأيق مناقصه عموميگر، از طريمانکاران دي پبه
 . منظور خواهد شد) ٣/١(

ر عهده شرکت طرف قرارداد  و مطالعات پروژه مذکور بيانجام امور طراح ـ١تبصره
د توسط يي و تأيب مطالعات و طراحيز پس از تصوي مرتبط با آن نيها نهيبوده که هز

 .  پروژه منظور خواهد شديگذار هي قابل قبول سرمايها نهيشرکت جزو هز
 يمانکاري پيد در قراردادهايي مورد تأيشنهاديب اضافه پيحداکثر ضر ـ٢تبصره

 %) ٩(نامه، معادل نه درصد بين تصويا) ٤(مانکاران موضوع بند يشرکت طرف قرارداد با پ
ل مطابق ي تعدين شاخص مبنايهمچن. گردد ين ميين بند تعيمبلغ برآورد موضوع ا
ک دوره قبل از دوره يحداکثر ) سابق( کشور يزيت و برنامه ريريبخشنامه سازمان مد

  .  خواهد بوديمت به صورت کتبي قيشنهاديپ
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 پروژه و يمانکاري، پيتواند پس از عقد قرارداد واگذار يقرارداد مشرکت طرف ـ ٤
 .ديد شرکت واگذار نماييت و مورد تأيمانکاران واجد صالحي خاص آن را به پيسات جانبيتأس

سال مشتمل بر دو و ) ٥/١٧(م ي معادل هفده و نيه دوره واگذاري اولينيب شيپ ـ ٥
 خواهد بود، يبردار سال دوره بهره) ١٥(نزده سال دوره مطالعه و احداث و پا) ٥/٢(م ين
ا ي) مصوب(ه و سود مورد انتظار ي محدود به بازگشت کامل سرماي واقعيکن دوره واگذاريل

 . ، هر کدام که مقدم باشد و زودتر محقق شود، استيان دوره واگذاريپا
 يبردار  شرکت طرف قرارداد در دوران احداث و بهرهيگذار هينرخ سود سرما ـ ٦

 ي اسالمي جمهوريمصوب بانک مرکز (ي دولتيها کساله بانکيمعادل نرخ سود سپرده 
  . رديگ يدر زمان انعقاد قرارداد صورت م%) ٣(به عالوه سه درصد ) رانيا

 نرخ سود ي قابل استهالک بر مبنايگذار هي ساالنه مانده سرمايروزرسانبه ـ١تبصره
به عالوه ) راني اي اسالمي جمهوري مرکزمصوب بانک (ي دولتيها کساله بانکيسپرده 

 . رديگ ي هر سال صورت ميدر ابتدا%) ٣(سه درصد 
ا يچنانچه دوره احداث و مطالعه، بر اثر تعلل شرکت طرف قرارداد و  ـ٢تبصره

 ماه به طول انجامد، در يش از سي شرکت طرف قرارداد بي شده از سويمانکاران معرفيپ
 آورده شرکت طرف قرارداد منظور نخواهد شد، ي براي سودگونه چير نه تنها هيدوره تأخ

 يفاينامه نسبت به است بين تصويا) ١(نامه مذکور در بند  نييآ) ٤٨(بلکه براساس ماده 
 . رفتيف پروژه اقدامات الزم صورت خواهد پذين تکلييحقوق دولت و تع

 آن در دوره  خاصيسات جانبي از پروژه و تأسيبردار و بهرهيت نگهداريمسئول  ـ٧
 .  بر عهده شرکت طرف قرارداد استيواگذار

ان دوره يا پاي) مصوب(ه و سود مورد انتظار يپس از بازگشت کامل سرما ـ١تبصره
 از پروژه و يبردار ، هر کدام که مقدم باشد و زودتر محقق شود، منافع بهرهيواگذار

 قرارداد يها ستويبراساس پ) سيسرو( خاص آن با حفظ سطح خدمات يسات جانبيتأس
 وزارت به وزارت يها و مقررات صادره از سو  و مفاد دستورالعملين فنيت موازيو با رعا
 . شود يمنتقل م

 يها  در چهارچوب دستورالعملي و نگهداريبردار  بهرهيها نهيد هزييمرجع تأ ـ٢تبصره
رد ، حسابرس مو)مصوب(ه و سود مورد انتظار ين بازگشت سرمايمصوب وزارت و همچن

 در صورت يان دوره واگذاريبه هر حال در پا. باشد ي ميي و دارايد وزارت اموراقتصادييتأ
شرکت طرف قرارداد، براساس ) مصوب(ه و سود مورد انتظار يعدم استهالک کامل سرما

 . ن بند اقدام خواهد شديا) ١(مفاد مندرج در تبصره 
ن و مقررات ي پروژه تابع قوانيا از اجرير حقوق و عوارض ناشيات و سايمه، ماليب ـ ٨
  . باشد ي کشور مي عمرانيها طرح

 حقوق دولت را در يفاي منعقده، نحوه استيشرکت موظف است در قرارداد واگذار ـ٩
 . دي نماينيب شي مفاد قرارداد پي شرکت طرف قرارداد در اجرايا ناتواني و يصورت خوددار

  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 
  

  ١٧/٦/١٣٩٧                                                            ـ ه٥٥٧١٩ت/٧٨٥٦٩رهماش
  در خصوص پرداخت سهميه و حق عضويت نامه  تصويب

  دولت جمهوري اسالمي ايران بابت مخارج سازمان ملل متحد 
  )ميالدي٢٠١٨ (١٣٩٧المللي در سال  هاي بين و ساير سازمان

 سازمان برنامه و بودجه کشور  ـ وزارت امور خارجه
 راني اي اسالمي جمهوريبانک مرکز ـ جمهور سيي ريمعاونت حقوق
  ٤/٦/١٣٩٧ مورخ ٧٢٥٢٣شنهاد شماره ي به پ١١/٦/١٣٩٧ران در جلسه يوزهيأت 

 يت دولت جمهوريجمهور و به استناد ماده واحده قانون عضو سيي ريمعاونت حقوق
 يو اصالحات بعد ـ ١٣٦٥مصوب سال ي ـ الملل نيامع بها و مجران در سازماني اياسالم

 :ب کردي کل کشور تصو١٣٩٧ قانون بودجه سال ييضوابط اجرا) ١٧( ماده يآن و در اجرا
 ي جمهورشود سهميه و حق عضويت دولت به وزارت امور خارجه اجازه داده ميـ ١

 در سال يالملل ني بيهار سازمانيران بابت مخارج سازمان ملل متحد و ساي اياسالم
دولت هيأت د شده به مهر دفتر ييوست که تأيرا به شرح جدول پ) يالدي م٢٠١٨ (١٣٩٧

ه، حق يسهم) (١٠٧٠٠٠ـ ٣(ف ين و مقررات مربوط از محل اعتبار رديت قوانياست، با رعا
 يهار سازمانيران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سايت و کمک دولت ايعضو

 .دي کل کشور پرداخت نما١٣٩٧ قانون بودجه سال ) و تعهداتيالملل نيب
 سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است با هماهنگي وزارت امورخارجه درـ ٢

ت و تعهدات ساالنه يه، حق عضوي عمل کند که سهميا ص اعتبار مربوط به گونهيتخص
 محل اعتبارات ر موارد ازيدار پرداخت گردد و در سا تي اولويالملل نيها و مجامع ب سازمان

 .ت پرداخت شودي طرف عضويي اجرايها مصوب مربوط دستگاه

 برنامه سازمان نامه را به ـ وزارت امور خارجه مکلف است گزارش نحوه اجراي اين تصويب٣
  .جمهور و دفتر هيأت دولت ارايه نمايد و بودجه كشور، معاونت حقوقي رييس

  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 
  
  

    ») ميالد٢٠١٨ (١٣٩٧هاي گروه اول سال  حق عضويت«ول جد

دستگاه اجرائي طرف   المللي نام سازمان يا مجمع بين  رديف
  عضويت

  مبلغ حق عضويت
  )٢٠١٨ (١٣٩٧سال 

سازمان اسالمي آموزشي، علمي و   ١
  )آيسسكو(فرهنگي 

   دالر٧٥٣٥٠٩  وزرات آموزش و پرورش

   فرانك سوئيس٢١٧٦٣٠  و فناوري اطالعاتوزارت ارتباطات   اتحاديه پستي جهاني  ٢
   فرانك سوئيس٣١٨٠٠٠  وزارت اراتباطات و فناوري اطالعات  المللي مخابرات اتحاديه بين  ٣

شوراي (سازمان جهاني گمركي   ٤
  )همكاري گمركي

وزارت امور اقتصادي و دارايي 
  )گمرك ايران(

   يورو٥٤٩٢١

   دالر١٩٩٣٠٠٠٧  وزارت امور خارجه  سازمان ملل متحد  ٥
  )كمك داوطلبانه( دالر ٥٥٠٠٠  وزارت امور خارجه  مركز جنوب  ٦
  )كمك داوطلبانه( دالر ٥٠٠٠  وزارت امور خارجه   و چين٧٧گروه   ٧
  )كمك داوطلبانه( دالر ١٠٠٠٠  وزارت امور خارجه  برنامه عمران ملل متحد  ٨
  صفر  وزارت امور خارجه  برنامه جهاني غذا  ٩
  )السهم حق( دالر ٩١٣٤١١  وزارت امور خارجه  )اكو(ادي سازمان همكاري اقتص  ١٠

١١  
هاي شيميائي  سازمان منع توليد سالح

ـ كنوانسيون منع گسترش، توليد و 
  هاي بيولوژيك بكارگيري سالح

   دالر٧٢٠٥+  يورو ٣١٠٩٨٦  وزارت امور خارجه

   دالر٢٥٠٠٠  وزارت امور خارجه  ١٥گروه   ١٢

) كنفرانس(سازمان همكاريهاي   ١٣
  صندوق همبستگي اسالمي+ اسالمي 

   دالر٢١١٠٣٥٠) = ٦٩٣٠٠+ ٢٠٧٩٣٩٦(  وزارت امور خارجه

  وزارت امور خارجه  المللي صليب سرخ كميته بين  ١٤
   فرانك سوئيس٥٠٠٠٠

  )كمك داوطلبانه(
   دالر١٣٩٠٨  وزارت امور خارجه  سازمان مشورتي حقوقي آسيايي و آفريقايي  ١٥
   يورو٥٥١٥  رت امور خارجهوزا  ديوان داوري الهه  ١٦

سازي  المللي يكنواخت مؤسسه بين  ١٧
  حقوق خصوصي

   يورو٢٠٢٤٠  وزارت امور خارجه

+ المللي انرژي اتمي  آژانس بين  ١٨
  اي معاهده منع اشاعه سالح هسته

  دالر٢٠٢٣٧٥+  يورو١٣٥٨٥٧٨  وزارت امور خارجه
   دالر٧٣١٧+ 

   دالر١٥٣٧٨  وزارت امور خارجه  المللي مطالعات آسياي مركزي مؤسسه بين  ١٩
ـ آ ـ ئو  ٢٠   صفر  وزارت امور خارجه  مجمع آسيايي بو 

اي كشورهاي  اتحاديه همكاري منطقه  ٢١
  حاشيه اقيانوس هند

   دالر٢٤٠٠٠  وزارت امور خارجه

گروه هشت كشور در حال توسعه   ٢٢
  )٨گروه دي ـ (

   يورو١٤٧٦٠١  وزارت امور خارجه

ـ وزارت   سازمان جهاني تجارت  ٢٣ وزارت امور خارجه 
  معدن و تجارت صنعت 

   فرانك سوئيس٢٩٢٥٦

برنامه + سازمان جهاني بهداشت   ٢٤
  هاي گرمسيري تحقيقات بيماري

وزارت بهداشت درمان و 
  آموزش پزشكي

   دالر٢٢١٧٨٠٠) = ٣٠٠٠٠ + ٢١٨٧٨٠٠(

صندوق ملل متحد براي كودكان   ٢٥
  )يونيسف(

وزارت بهداشت درمان و 
  پزشكيآموزش 

  )كمك داوطلبانه( دالر ٥٢٠٠٠

وزارت بهداشت درمان و   المللي مبارزه با سرطان اتحاديه بين  ٢٦
  آموزش پزشكي

   فرانك سوئيس٣٠٠٠

وزارت بهداشت درمان و   صندوق جمعيت ملل متحد  ٢٧
  آموزش پزشكي

  )كمك داوطلبانه( دالر ٦٠٠٠٠
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دستگاه اجرائي طرف   المللي نام سازمان يا مجمع بين  رديف
  عضويت

  مبلغ حق عضويت
  )٢٠١٨ (١٣٩٧سال 

   فرانك سوئيس١٧٩٠١٣٥   اجتماعيوزارت تعاون، كار و رفاه  المللي كار سازمان بين  ٢٨

وابسته (دانشگاه فناوري اسالمي داكا   ٢٩
  )به سازمان كنفرانس اسالمي

   دالر٢٥٧٧٩٦  وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي

متحد  سازمان خواربار و كشاورزي ملل  ٣٠
  )فائو(

   يورو٨٨٦٤٧٧+  دالر ١٢٧٤٩٩٥  وزرات جهاد كشاورزي

  وزارت جهاد كشاورزي  سازمان جهاني بهداشت دام  ٣١
  )سازمان دامپزشكي كشور(

   يورو٢٤٦٦٣

المللي مبارزه با  كنوانسيون بين  ٣٢
  زايي بيابان

  وزارت جهاد كشاورزي
  )سازمان جنگلها و مراتع كشور(

   يورو٣٤٨٢١

كميسيون كنترل ملخ صحرايي   ٣٣
  منطقه جنوب و غرب آسيا

  وزارت جهاد كشاورزي
  )سازمان حفظ نباتات(

  دالر ٣٧٥٠٠

المللي تحقيقات  گروه مشاورين بين  ٣٤
  كشاورزي

  وزارت جهاد كشاورزي
  )سازمان تحقيقات و آموزش كشاورزي(

   دالر٥٠٠٠٠٠

   فرانك سوئيس١٧٨٢٤  وزارت جهاد كشاورزي  پروتكل ايمني زيستي  ٣٥

المللي هواپيمائي كشوري  سازمان بين  ٣٦
  )ايكائو(

  وزارت راه و شهرسازي
  )ي كشوريسازمان هواپيماي(

+  دالر آمريكا١٢٢٢٢٣
   دالر كانادا٢٢٨١٠٣

  وزارت راه و شهرسازي  سازمان جهاني هواشناسي  ٣٧
  )سازمان هواشناسي كشوري(

   فرانك سوئيس٣١٤٠٨٣

   يورو٥٣٧٢٣٨  وزارت صنعت، معدن و تجارت  )يونيدو(سازمان توسعه صنعتي ملل متحد   ٣٨

نظام ترجيحات تجاري بين   ٣٩
   توسعهكشورهاي در حال

   دالر١٥٠٠٠  وزرات صنعت، معدن و تجارت

   دالر١٣٩٤٨٠  وزارت صنعت، معدن و تجارت  مركز اسالمي توسعه تجارت  ٤٠

سازمان آموزشي، علمي و فرهنگي   ٤١
  )يونسكو(ملل متحد 

   يورو٦٢٨٠٩٠+ ٨١٥٠٤٢  آوري وزارت علوم، تحقيقات و فن

مركز تحقيقات تاريخ، هنر و فرهنگ   ٤٢
  )يكاارس(اسالمي 

  وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي
  )سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمي(

   دالر٢٦٧٤١٠

  مؤسسه فرهنگي اكو  ٤٣
  وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي

 )سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمي(
   دالر١٧١٥٠٠

  مجمع فقه اسالمي  ٤٤
  وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي

  )سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمي(
   دالر١٦٤٥٨٨

المللي  سازمان پليس جنايي بين  ٤٥
  )اينترپول(

   يورو١٤٥٠٣٥  )نيروي انتظامي(وزارت كشور 

   فرانك سوئيس٢٥٧٢٥١  وزارت كشور  المللي مهاجرت سازمان بين  ٤٦
   يورو١٧٠٠٠٠٠  وزارت نفت  )اوپك(كشورهاي صادركننده نفت   ٤٧

٤٨  
كميسيون اجتماعي اقتصادي آسيا 

 مؤسسه آمار و) اسكاپ(اقيانوسيه 
 )سياپ(آسيا اقيانوسيه 

   دالر٥٥٠٠٠) = ١٥٠٠٠+ ٤٠٠٠٠(  سازمان برنامه و بودجه كشور

٤٩  
مركز آموزشي و تحقيقات اقتصادي 
اجتماعي و آماري كشورهاي اسالمي 

  )وابسته به سازمان كنفرانس اسالمي(

سازمان برنامه و بودجه كشور 
  )مركز آمار ايران(

   دالر٢٠٠٥٦٩

  وري آسيايي بهرهسازمان   ٥٠
سازمان امور اداري و 

  استخدامي كشور
  )وري سازمان ملي بهره(

   دالر٤٩٥٨٣٢

سازمان استاندارد و تحقيقات   )ايزو(المللي استاندارد  سازمان بين  ٥١
  صنعتي ايران

   فرانك سوئيس١١٩١٣٦

شناسي  المللي اندازه سازمان بين  ٥٢
  قانوني

سازمان استاندارد و تحقيقات 
  ايرانصنعتي 

   يورو٥٦٠٠٠

سازمان استاندارد و تحقيقات   المللي الكتروتكنيك كميسيون بين  ٥٣
  صنعتي ايران

   فرانك سوئيس٦٨٠٠٠

دستگاه اجرائي طرف   المللي نام سازمان يا مجمع بين  رديف
  عضويت

  مبلغ حق عضويت
  )٢٠١٨ (١٣٩٧سال 

   پوند انگليس١٢٧٠٨  سازمان انرژي اتمي  اي انجمن جهاني هسته  ٥٤

كنوانسيون پاريس براي حمايت از   ٥٥
  مالكيت صنعتي

  ك سوئيس فران٤٥٥٧٩  سازمان ثبت اسناد و امالك كشور

  حق عضويت ندارد  سازمان ثبت اسناد و امالك كشور  سازمان جهاني مالكيت معنوي  ٥٦

٥٧  
موافقتنامه و پروتكل مادريد 

المللي عالئم  درخصوص ثبت بين
  )سيستم مادريد(

  حق عضويت ندارد  سازمان ثبت اسناد و امالك كشور

   فرانك سوئيس٢٣٠٣٠  سازمان حفاظت محيط زيست  )رامسر(كنوانسيون تاالبها   ٥٨

برنامه محيط زيست سازمان ملل متحد   ٥٩
  )يونپ(

  )كمك داوطلبانه( دالر ٧٢٠٠٠  سازمان حفاظت محيط زيست

پروتكل مونترال تحت كنوانسيون   ٦٠
  وين براي حفاظت از اليه ازن

   دالر٢٦٠١٣  سازمان حفاظت محيط زيست

   دالر٣٤٣٨  ظت محيط زيستسازمان حفا  كنوانسيون وين براي حفاظت از اليه ازن  ٦١
   دالر٧٤٨١٥  سازمان حفاظت محيط زيست  كنوانسيون تنوع زيستي  ٦٢

كنوانسيون چارچوب سازمان ملل   ٦٣
  متحد براي تغيير آب و هوا

   يورو١٠٨٩٧٨  سازمان حفاظت محيط زيست

هاي  المللي گونه كنوانسيون تجارت بين  ٦٤
  گياهي و جانوري در خطر انقراض

   دالر٢٨٢١٦  محيط زيستسازمان حفاظت 

٦٥  
كنوانسيون بازل براي كنترل نقل و 

انتقال برون مرزي پسماندهاي 
  خطرناك و دفع آنها

   دالر٢٨٤٢٦  سازمان حفاظت محيط زيست

   يورو٢٥٦٢٢  سازمان حفاظت محيط زيست  پروتكل كيوتو براي تغيير آب و هوا  ٦٦
   يورو٢٥٤١٤   حفاظت محيط زيستسازمان  هاي مهاجر وحشي كنوانسيون حفاظت از گونه  ٦٧

اي حمايت از محيط زيست  سازمان منطقه  ٦٨
ـ راپمي     دينار كويت١٦٠٠٠٠  سازمان حفاظت محيط زيست  )كنوانسيون كويت(دريايي 

٦٩  
كنوانسيون چهارچوب حفاظت از 
محيط زيست دريايي درياي خزر 

  )كنوانسيون تهران(
   دالر٧٢٠٠٠  سازمان حفاظت محيط زيست

وانسيون استكهلم درخصوص كن  ٧٠
  هاي پايدار آالينده

   دالر٣٠٤٢٦  سازمان حفاظت محيط زيست

سازمان ميراث فرهنگي،   سازمان جهاني جهانگردي  ٧١
  صنايع دستي و گردشگري

   يورو٨٧٣٠٨

المللي مطالعه، حفاظت و  مركز بين  ٧٢
  )ايكروم(مرمت آثار تاريخي فرهنگي 

سازمان ميراث فرهنگي، 
  و گردشگريصنايع دستي 

   يورو١٧٧٣٥

٧٣  
كنوانسيون حفظ ميراث فرهنگي و 

  طبيعي جهان
  )صندوق ميراث جهاني(

سازمان ميراث فرهنگي، 
  صنايع دستي و گردشگري

   دالر١٥٣٧٨

٧٤  
كنوانسيون حفظ ميراث فرهنگي 

  ناملموس
  )صندوق حفظ ميراث معنوي(

سازمان ميراث فرهنگي، 
  صنايع دستي و گردشگري

   دالر١٥٣٧٨

  
  ٢٧/٦/١٣٩٧                                                          ـ ه٥٥٧٧٣ت/٨٤٤٨٣رهشما

ارد يلي ميمبلغ ششصد و سدر خصوص اختصاص نامه  تصويب
  ي ماليهاتيف عوارض پروانه، حمايال با عنوان تخفير) ٦٣٠ر٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠(

  رجبه موارد مند) سهم دولت(رساخت مسکن مهر ي و تراکم و ز
  ١٢/١٢/١٣٩٦هـ مورخ ٥٤٨٤٠ت/١٥٨٦٣٧نامه شماره بي در تصو

 يي و دارايوزارت امور اقتصادي ـ وزارت راه و شهرساز
 سازمان برنامه و بودجه كشور

 مورخ ٨٢٩٨٠/٣٦٧٣١شنهاد شماره ي به پ٢٥/٦/١٣٩٧وزيران در جلسه هيأت 
   و يون ساماندهقان) ١٨(س جمهور و به استناد ماده يي ري معاونت حقوق٢٥/٦/١٣٩٧
  :ب کرديتصو ـ ١٣٨٧مصوب  ـ د و عرضه مسکنيت از توليحما
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  ال از اعتبارات موضوع ير) ٦٣٠ر٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠(ارد يلي ميمبلغ ششصد و سـ ١
  ف عوارض پروانه، ي کل کشور با عنوان تخف١٣٩٧قانون بودجه سال ) ٥٢٠٠٠٠ ـ ٥(ف يرد

  به موارد مندرج) هم دولتس(رساخت مسکن مهر ي و تراکم و زي ماليهاتيحما
  در چهارچوب موافقتنامه١٢/١٢/١٣٩٦هـ مورخ ٥٤٨٤٠ت/١٥٨٦٣٧نامه شماره بي در تصو

 .ابدييمتبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور اختصاص م
نامه را در مقاطع بين تصوي مکلف است گزارش عملکرد ايوزارت راه و شهرسازـ ٢

  .ه کنديو بودجه کشور ارا سه ماهه به سازمان برنامه يزمان
هـ مورخ ٥٥٣٢٣ت/٦١٩٩٣نامه شماره بين تصويگزينامه جابين تصوياـ ٣

  .شوديم ١٣/٥/١٣٩٧
  اسحاق جهانگيريجمهور ـ  رئيسمعاون اول 

  
  ١/٧/١٣٩٧                                                          ـ    ه٥٥٧٤٧ت /٨٥٦٨٣رهشما

  ) ٤(و ) ٣(و جزءهاي ) و(نامه اجرايي بند  آيين) ٥(اده به م) ٧(الحاق تبصره 
   كل كشور١٣٩٧قانون بودجه سال ) ٥(تبصره ) و(بند 

ـ وزارت نفت وزارت    امور اقتصادي و دارايي 
ـ وزارت دادگستري    وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي 

  وزارت نيرو ـ وزارت كشور ـ وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي 
  وزارت آموزش و پرورش ـ كشاورزي وزارت جهاد 

  سازمان برنامه و بودجه كشور ـ بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران 
  ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كاال و ارز

 مورخ ١١٢٦٩٤/٥٧ به پيشنهاد شماره ٢٥/٦/١٣٩٧وزيران در جلسه هيأت 
و هشتم قانون  وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد اصل يكصد و سي ١٢/٦/١٣٩٧

  :اساسي جمهوري اسالمي ايران تصويب كرد
و ) ٣(و جزءهاي ) و(نامه اجرايي بند  آيين) ٥(به ماده ) ٧(متن زير به عنوان تبصره 

نامه شماره   كل كشور، موضوع تصويب١٣٩٧قانون بودجه سال ) ٥(تبصره ) و(بند ) ٤(
  :شود  اضافه مي٣٠/٤/١٣٩٧هـ مورخ ٥٥٤١٣ت/٥٤٠٣٦

پذير و ارتقاي  قانون رفع موانع توليد رقابت) ٢(ماده ) ١(در اجراي تبصره  ـ٧تبصره
ـ وزارت مجاز است بدهي ستاد مركزي مبارزه با قاچاق ١٣٩٤نظام مالي كشور ـ مصوب

 )سازي سازمان خصوصي(كاال و ارز به بنياد مستضعفان انقالب اسالمي را با مطالبات دولت 
سهام %) ٥٠(اد و اشخاص حقوقي كه بيش از پنجاه درصد بابت واگذاري بنگاهها از آن بني

) اوراق(و يا مالكيت آنها به صورت مستقيم متعلق به آن بنياد باشد از طريق صدور اسناد 
  . تسويه خزانه نوع اول تسويه نمايد

  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 
  

  ٢٧/٦/١٣٩٧                                                           ـ ه٥٥١٧٠ت /٨٤٣٩٨رهشما
  يوزارت راه و شهرساز ي ـوزارت دادگستر  ـوزارت کشور

  کشور ي و استخداميسازمان ادار ـ ستيط زيسازمان حفاظت مح
 سازمان برنامه و بودجه کشور

   ي انتظاميرويشنهاد وزارت کشور، ني به پ٢١/٦/١٣٩٧وزيران در جلسه هيأت 
قانون ) ٧(ست و به استناد تبصره ماده يط زيران و سازمان حفاظت محي اي اسالميجمهور

  :ر تصويب کردي ماده مذکور را به شرح زيينامه اجرا نييآ  ـ١٣٩٦مصوب   ـ پاکيهوا
  

   پاکيقانون هوا) ٧( ماده يينامه اجرا  نييآ
 :روند ي مشروح مربوط به کار مير در معانينامه، اصطالحات ز نيين آيدرا ـ١ماده 

 مشخص در داخل محدوده يياي جغرافيها محدوده: محدوده ممنوعه تردد ـ الف
ا موقت يم ي به صورت دايه موتوريل نقلي از وسايا برخي تمام يشهر که عبور و مرور برا

  .در آنها ممنوع است
 ي كه در شبکه حمل و نقل عموميه جمعيل نقليوسا: ه عمومييل نقليوسا ـ ب

  .شوند يبه عموم شهروندان به کارگرفته م براي خدمات رساني  يشهر
 هيل نقلي تردد وساي و نوعي، مکاني زمانيها تيا محدوديها  تياعمال ممنوع ـ٢ماده 
شنهاد ي به پي روزانه شهري سفرهاي هوا و ساماندهي به منظور کاهش آلودگيموتور

 ينتظام ايروي ني و رانندگييس راهنمايا پلي يا شهرداريست يط زيسازمان حفاظت مح
 استان و در تهران يک شهرهاي ترافي هماهنگيد شوراييران و تأي اي اسالميجمهور

ک ي ترافي هماهنگي عاليت ضوابط شورايک تهران با رعاي حمل و نقل ترافيشورا
  .شود ي کشور انجام ميشهرها

 يد داراي ممنوعه تردد بايها ه مجاز به ورود و تردد در محدودهيل نقليوسا ـ٣ماده
  . مربوط باشندي از شهردارمجوز

ه يل نقليه امداد حوادث آب، برق، مخابرات و گاز، وسايل نقليمجوز وسا ـ١تبصره
ت ياز و با رعاي بار و مسافر در حد تعداد مورد ني و حمل و نقل عموميخدمات

ک مربوط براساس مصوبه ي موضوع مطالعات جامع حمل و نقل و ترافيها تيمحدود
 حمل و نقل يک استان و در شهر تهران، براساس مصوبه شوراي ترافي هماهنگيشورا
  .شود ي صادر ميک شهر تهران توسط شهرداريتراف

 يها ه در محدودهيل نقليعوارض مربوط به صدور مجوز تردد انواع وسا ـ٢تبصره
 پس از تصويب شوراي يلي و فسيديبري، هيه برقيل نقليک وسايممنوعه تردد به تفک
   . شود ين و مقررات مربوط، توسط شهرداري مربوط اخذ ميت قوانياسالمي شهر و با رعا

از ) اورژانس (ي پزشکيها تي و فوري، آتش نشانيه انتظاميل نقليوسا ـ٣تبصره
 .باشندي مين ماده مستثنيشمول ا

ساعات ها و  وده درمورد محدي عموميرسان ها موظفند ضمن اطالع يشهردار ـ٤ماده 
 رساني ا وسايل اطالعي ييژه راهنمايم وي، عالي همگانيها ق رسانهيممنوعه تردد از طر

 ي جمهوري انتظاميروي پليس راهنمايي و رانندگي نيالكترونيك و مخابراتي، با هماهنگ
 الزم را  ي به محدوده ممنوعه تردد و در داخل آن هشدارهاي وروديران در مبادي اياسالم

  .عموم افراد بدهندبه 
هاي ممنوعه تردد، سامانه  ها موظفند پيش از اعمال محدوده شهرداري  ـ٥ماده

نمايند، به  بيني و تأمين   متناسب با تقاضا را در اين مناطق پيشيحمل و نقل عموم
  .ها اختاللي در تردد شهروندان ايجاد نشود طوري كه از ابتداي برقراري اين محدوده

 يها مهي و کشور موظفند جري، راه و شهرسازي دادگستريها انهوزارتخ  ـ٦ماده
قانون ) ٢١(ت ماده ينامه را با رعا نيين آي ممنوعه تردد موضوع ايها عبور از محدوده

ند که ي نمايشنهاد و بروزرساني پيبه نحو ـ ١٣٨٩مصوب ـ رسيدگي به تخلفات رانندگي
 ممنوعه تردد يها ورود به محدوده ي الزم براي مذکور از بازدارنگيهامهيزان جريم

  .برخوردار باشند
 يي اجرايها ه دستگاهي، کليه عموميل نقليبه منظور توسعه کاربرد وسا ـ٧ماده

ن و مقررات و در حدود اعتبارات مصوب مربوط، يتوانند در چهارچوب قوان ي ميدولت
خدمت از بخش د يرفت و آمد کارکنان در قالب خر) سيسرو(له ي وسيانداز نسبت به راه

 مورد استفاده در يزليه ديل نقليه وساينکه کلي مشروط به اي و تعاونيخصوص
دوده استاندارد ) لتريف(گر شي پااليا داراي عمر کمتر از پنج سال ي مذکور دارايها سيسرو

  .ندي باشند، اقدام نمايا برقيا گازسوز ي
نامه  بين تصويخ ابالغ ايک ماه از تارين ماده ظرف ي اييدستورالعمل اجرا  ـتبصره

 کشور و برنامه و بودجه کشور ي و استخدامي اداريهاتوسط وزارت کشور و سازمان
  .شود ين و ابالغ ميتدو

  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 
  

  ٢٧/٦/١٣٩٧                                                           ـ ه٥٥١٤٥ت /٨٤٤٠٤رهشما
 وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وروزارت كش

 يوزارت راه و شهرسازي ـ وزارت جهادکشاورز
 وزارت نفت ـ رويوزارت ني ـ  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک

 سازمان برنامه و بودجه کشور ـ ستيط زي سازمان حفاظت مح
 ٢٦/١١/١٣٩٦ مورخ ١ـ٤٧٢٣٥شنهاد شماره ي به پ٢١/٦/١٣٩٧وزيران در جلسه هيأت 

  پاکيانون هواـق) ١٤(اده ـتناد تبصره مـست و به اسيزطيفاظت محـزمان حسا
 :ب کردير تصويادشده را به شرح زي تبصره يينامه اجرانييآ ـ ١٣٩٦ مصوبـ 

  
   پاکيقانون هوا)  ١٤( تبصره ماده يينامه اجرانييآ

  :وندرير در معاني مشروح مربوط به کار مينامه اصطالحات زنيين آيدر ا ـ١ماده
   ـ ١٣٩٦مصوب ـ  پاکيقانون هوا: قانون ـ الف
  ستيط زيسازمان حفاظت مح: سازمان ـ ب
 و ي، عمومي، خدماتي، معدنيدي، توليه مراکز صنعتيکل: ندهي آاليواحدها ـ پ

  . قانون) ١٤(نده موضوع ماده ي آاليکارگاه
ن يا) ٣ (نده موضوع مادهي آالين طرح انتقال واحدهايکارگروه تدو: کارگروه ـ ت

  .نامهنييآ
 معتمد يهاشگاهيا آزمايق بازرسان ادارات کل يسازمان موظف است از طر ـ٢ماده

 کند و در صورت مشاهده يبردار نمونهندهي آالي واحدهاي از خروجيابه صورت دوره
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ن بردن يا از بيهرگونه عدم تطابق با حدود مجاز مصوب، چنانچه تشخيص دهد كه کاهش 
ا اماکن يسات يا تأسيد ي از خطوط توليا بخشيق انتقال تمام يا فقط از طرآلودگي واحده

، يا با مشورت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکيآنها به نقاط مناسب ممكن است 
شود،  مييت آن واحدها  موجب به خطر افتادن سالمت ساکنان مناطق مسکونيادامه فعال

.  به واحد مربوط اعالم کندي صورت کتب نظر خود را بهيحداکثر ظرف سه روز کار
نامه توسط خ ابالغ اين آيينين ماده ظرف سه ماه از تاريص موضوع اينامه تشخوهيش

  .شوديسازمان تدوين و ابالغ م
نامه موظفند حداکثر نيين آيا) ٢(نده موضوع ماده ي آاليا واحدهايواحد  ـ٣ماده

ا ي يليحات تکمي شامل توضيهيش توج پس از اعالم سازمان، گزاريظرف هفت روز کار
 گزارش يسازمان ضمن بررس. ه کنندي رفع آلودگي مربوط را اراين برايگزي جايراهکارها

 خود يجه بررسي، نتينده واحد مربوط حداکثر ظرف هفت روز کاريادشده با دعوت از نماي
ا يتقال تمام ص سازمان، انيچنانچه به تشخ. کندي مذکور اعالم ميا واحدهايرا به واحد 

 باشد، نظر سازمان همزمان با يا اماکن آنها ضروريسات يا تأسي يدي از خطوط توليبخش
شود تا نده ارسال ميي آالين طرح انتقال واحدهاياعالم به واحد مربوط، به کارگروه تدو

کارگروه، طرح انتقال مربوط شامل همه ابعاد موضوع از جمله مكان، زمان و مهلت انتقال 
ن و مقررات يت قوانيا اماکن آنها را با رعايسات يا تأسي يدي از خطوط توليا بخشي تمام

 طرح در کارگروه، توسط يادشده برايس طرح ينوشيپ. م و ابالغ کنديمربوط تنظ
  .شودين ميرخانه کارگروه تدويدب

ندگان يت نماي وزارت کشور و عضوياست معاون عمرانيکارگروه به ر ـ١تبصره
، بهداشت، درمان ي، راه و شهرسازي صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزيهاوزارتخانه

 مربوط يرو، نفت، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان و استانداري، نيو آموزش پزشک
  .رخانه کارگروه در سازمان مستقر استيدب. شوديل ميتشک

نده به ي آاليدها از واحيفه خود را در مورد گروهيتواند وظيکارگروه م ـ٢تبصره
ران يت مدي و عضوي استاندارياست معاون عمراني به ريص خود، به کارگروه استانيتشخ

رو ي، ني، راه و شهرسازي صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزيها وزارتخانهيکل استان
 برق يرويع ني استان و توزيي و روستاي آب و فاضالب شهريهاران عامل شرکتيمد(

رعامل ي و مدي نفتيها پخش فراوردهيربط شرکت مليرمنطقه ذيمد(، نفت )استان
 استان و يزيرت و برنامهيريس سازمان مديي سازمان، ريرکل استانيمد) شرکت گاز استان

  . مرکز استان واگذار کنديس دانشگاه علوم پزشکيير
ريزي و توسعه ها موظفند در چهارچوب مصوبات شوراي برنامهاستانداري ـ٤ماده

 هر يهاتين و نوع فعاليش سرزميستان و با لحاظ قوانين و مقررات مربوط، مالحظات آماا
 يهاقانون، به منظور جانمايي و شناسايي محل) ١٤( موضوع ماده يدسته از واحدها

هاي يادشده را ظرف سه ماه مناسب انتقال واحدهاي مذکور اقدام و فهرست تفصيلي محل
  .مه به كارگروه پيشنهاد کنندنااز تاريخ ابالغ اين آيين

 موظفند در مورد ي صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزيهاوزارتخانه  ـ٥ماده
ت ي از آنها با رعايبرداره و بهرهي مشمول طرح انتقال که استقرار اوليآن دسته از واحدها

قال  مذکور به انتيل واحدهاين و مقررات مربوط صورت گرفته باشد، در صورت تمايقوان
ت و اعمال ين و امکانات با اولويص زمي، نسبت به تخصيا کشاورزي ي صنعتيهابه شهرک

  .  اقدام کنندي قانونيهاالت و مشوقيحداکثر تسه
 طرح انتقال، سازمان برنامه و بودجه كشور يل اجرايبه منظور تسه ـ١تبصره

ارانه سود ين يت تأمقانون، اعتبارات الزم جه) ٣٣(موظف است از محل منابع موضوع ماده 
  . کندينيبشي پيح بودجه سنواتين ماده را در لواي موضوع ايالت اعطايي به واحدهايتسه

 صنعت، يهاسازمان برنامه و بودجه كشور موظف است با همكاري وزارتخانه ـ٢تبصره
هاي عامل و با تأمين معدن و تجارت و جهادكشاورزي حسب مورد، از طريق تفاهم با بانك

قيمت يا ارات الزم در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط، پرداخت تسهيالت ارزاناعتب
  .ل کنديشده به واحدهاي موضوع اين ماده را تسهتسهيالت در قالب وجوه اداره

مستنکف از طرح انتقال مصوب کارگروه با حكم مرجع قضايي صالح،   ـ٦ماده
االنه ناخالص همان واحد براساس درآمد س%) ٣( معادل سه درصد ي نقدي پرداخت جزابه

  . شودي كشور، محکوم مياتياعالم سازمان امور مال
 استقرار يارهاير مصوبات از جمله ضوابط و معي ساينامه مانع اجرانيين آيا ـ٧ماده

هـ ٣٩١٢٧ت/٧٨٩٤٦نامه شماره بي موضوع تصويدي و تولي صنعتيهاتيواحدها و فعال
  . نخواهد بود١٥/٤/١٣٩٠مورخ 

نامه بر عهده سازمان است و گزارش نيين آي ايت نظارت بر اجرايمسئول  ـ٨دهما
  .شوديدولت ارسال مهيأت عملکرد ساالنه آن توسط سازمان به دفتر 
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  ٢٧/٦/١٣٩٧                                                         ـ ه٥٥١٤٦ت /٨٤٣٩٠رهشما
   مسلحيروهاي نيبانيوزارت دفاع و پشت  ـوزارت کشور

 راني اي اتميسازمان انرژ ـ ستيط زيسازمان حفاظت مح
ط يشنهاد مشترک سازمان حفاظت محي به پ٢١/٦/١٣٩٧وزيران در جلسه هيأت 

 ي اتمي مسلح و اطالعات و سازمان انرژيروهاي نيباني دفاع و پشتيها ست، وزارتخانهيز
نامه  نييآ ـ١٣٩٦مصوب   ـ پاکيقانون هوا) ١٦(ماده ) ٣(ناد تبصره ران و به استيا

 :ر تصويب کرديادشده را به شرح زي تبصره يياجرا
  

  پاکيقانون هوا) ١٦(ماده ) ٣( تبصره يينامه اجرا نييآ
  :روند ي مشروح مربوط به کار مير در معانينامه اصطالحات ز نيين آيدر ا ـ١ماده
   ـ ١٣٩٦مصوب  ـ  پاکيقانون هوا: قانون ـ الف
  ست يط زيسازمان حفاظت مح: سازمان ـ ب
ن يشده مشمول ا يبند ا مراکز طبقهي مرکز ي دارايي اجرايها دستگاه: دستگاه ـ پ

  نامه نييآ
 از طبقات يکين و مقررات مربوط، مشمول ي که براساس قوانيمراکز: مراکز ـ ت

  . باشند ي ميا حفاظتي يتيامن
 دستورالعمل نامه، نيين آيب ايخ تصويک ماه از تاريف است ظرف سازمان موظ ـ٢ماده

ها و مراکز اعالم و  را به دستگاهيها و حدود مجاز مربوط و اقدامات اصالح ندهيش آالينحوه پا
  .دي کارشناسان مرتبط در مراکز اقدام نماي برايا  دورهيها نسبت به آموزش

) فرم(نامه در قالب کاربرگ  نيي آنيش موضوع ايج سنجش و پاياعالم نتا  ـتبصره
-ه و به دستگاهيها ته است که حسب مورد توسط سازمان با کسب نظر دستگاهيا نمونه

 . شود ي مذکور ابالغ ميها
 هوا يها ندهيش و سنجش آاليمراکز موظفند به صورت مستمر نسبت به پا ـ٣ماده

) ٢(دستورالعمل موضوع ماده  مورد توافق با سازمان و در چهارچوب يبند  برنامه زمانيط
 .ندي نمايج را مستندسازيند اقدام و نتاينامه اقدام و فرا نيين آيا

ت ي معتمد که صالحيهاشگاهيش حدود مجاز مذکور توسط آزمايپا ـ١تبصره
 که يدر موارد. شود يد شده است، انجام مييربط تأ ي آنها توسط مراجع ذيتيامن

ت حدود مجاز يش رعايد سازمان برسد، پاييتأ مربوط به يهاشگاه دستگاهيآزما
شگاه ي سازمان، توسط آزمايه صادرشده از سويديي اعتبار تأيها در دوره زمان ندهيآال

  .شود يمذکور انجام م
ش و سنجش يج گزارش پاي اخذ نتايدر صورت درخواست سازمان برا ـ٢تبصره

، موضوع توسط ياحتمالن ماده و نحوه اصالحات الزم به منظور رفع نواقص يموضوع ا
شود و دستگاه در صورت  ين مقام سازمان به صورت مکتوب به دستگاه ارسال ميباالتر

ن مقام دستگاه يق باالتري و از طريج را به صورت مقتضي، نتايرت با اصول حفاظتيعدم مغا
 .دينما يبه سازمان ارسال م

ستورالعمل موضوع شده در د نيي تعي زمانيها بازرسان سازمان در دوره ـ٤ماده
 مربوط را يها ندهيش انتشار آاليج پاينامه به دستگاه مراجعه و نتا نيين آيا) ٢(ماده 

  .ندينما يمالحظه و در صورت مشاهده عدم تطابق مراتب را به سازمان گزارش م
 سازمان بوده و يمانيا پي يد از کارکنان رسمين ماده بايبازرسان موضوع ا  ـتبصره

  .ده باشديربط رس ي ذيتيد مراجع امنييه تأت آنها بيصالح
ها با حدود مجاز  ندهيج سنجش آاليدر صورت هرگونه عدم تطابق نتا  ـ٥ماده

ت دستورالعمل ي را با رعايمربوط، مرکز مربوط موظف است بالفاصله اقدامات اصالح
فق با  مورد توايبند سازمان معمول و گزارش اقدامات مذکور را در چهارچوب برنامه زمان

 .ديه نمايسازمان، به سازمان ارا
   مراکز يندگي بر آالي مبنييهاا انتشار اخبار و گزارشيافت يدر صورت در ـ ٦ماده

 از آن، سازمان موظف است جهت پاسخ به افکار ي شده و مخاطرات ناشيبند طبقه
ه يها موظف به ارا  نموده و دستگاهيريگيربط پ ي ذيها ، موضوع را از دستگاهيعموم

  .  باشند ي مياز سازمان در چهارچوب اصول حفاظتيمستندات و مدارک مورد ن
 با  اسناد و اطالعات مرتبطيسازمان موظف است نسبت به حفظ و نگهدار ـ٧ماده

 . الزم را به عمل آوردي و حفاظتينيدات تأمي شده تمهيبند دستگاه و مراکز طبقه
 اطالعات مربوط به دستگاه و مراکز به ير، روگرفت، انتشار، واگذايبردار هرگونه نسخه

ه هرگونه اطالعات مربوط به دستگاه يگر ممنوع و ارسال و ارايد) ارگان(ا دستگاه يفرد 
  ـ١٣٨٨مصوب  ـ  آزاد به اطالعاتيقانون انتشار و دسترس) ١٣(ت ماده يمنوط به رعا

 .است
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  ٢٥/٦/١٣٩٧                                                             ـه٥٥٢٥٤ت/٨٣١٢٥رهشما
   وزارت آموزش و پرورش

 يي و دارايوزارت امور اقتصاد
 سازمان برنامه و بودجه کشور 

 مورخ ١٨١٠٤٣٨شنهاد شماره ي  به پ٢١/٦/١٣٩٧ران در جلسه يوزهيأت 
ماده واحده قانون ) ٢٤(اد تبصره  سازمان برنامه و بودجه کشور و به استن٢٨/١٢/١٣٩٦

ماده واحده قانون ) ٩(تبصره ) هـ( بند يينامه اجرا نيي کل کشور، آ١٣٩٧بودجه سال 
  :ب کردير تصويادشده را به شرح زي

 
   ١٣٩٧ماده واحده قانون بودجه سال ) ٩(تبصره ) هـ( بند يينامه اجرا نييآ

  کل کشور
 و يشود به منظور سامانده يده مبه وزارت آموزش و پرورش اجازه دا ـ١ماده

 خود، اعم از يتي و تربي، ورزشي آموزشي از امالک و فضاهاي بخشي کاربريساز نهيبه
 حسب مورد نسبت يتي و تربيت مالحظات آموزشيمه تمام و بالاستفاده با رعاير، نيدا
  . از آنها اقدام کنديبردار تمام و بهره مه ي نيل فضاهاي، تکمي احداث، بازسازبه

مه تمام ي نيل فضاهاي و تکمينه احداث، بازسازي در زميي و اجراياقدامات فن ـ١تبصره
ن ي و همچنيبردار ، بهرهيز مدارس کشور و اقدامات اداري، توسعه و تجهيتوسط سازمان نوساز

  .رديپذ يها انجام م از آنها توسط ادارات کل آموزش و پرورش استانيبردار ت بهرهيريمد
ن و ي عي، واگذار نامه نيين آي امالک موضوع ايا بازسازيز احداث پس ا ـ٢تبصره

  .ن ماده ممنوع استي امالک موضوع ايسرقفل
د منجر به کاهش ي امالک و فضاها نبايساز نهي و بهيهرگونه سامانده ـ٣تبصره

. ت قبل از آن در شهر گرددي نسبت به وضعيا ورزشي يتيا تربي ي آموزشيسرانه فضا
ر روند ييرد تا با تغي الزم مورد توجه قرار گيريپذ د انعطافي فضاها باياحن در طريهمچن
ت ي داده شده در جهت فعالير کاربريي تغي امکان استفاده مجدد از فضاهايتيجمع

  . فراهم گرددي و ورزشيتي، تربيآموزش
ا ينامه را نسبت به تمام  نيين آيتواند مفاد ا يوزارت آموزش و پرورش م ـ٤تبصره

نکه يد؛ مشروط بر ايز اعمال نماي ني و ورزشيتي و تربي آموزشيا فضايک ملک ي از يبخش
 منافات داشته ي و ورزشيتي، تربي آموزشيها تيد با فضاها و فعالي از آن نبايبردار بهره

  . دانش آموزان شوديها تي فعاليجاد مزاحمت برايباشد و موجب ا
ها و   آن دسته از امالک، ساختماننامه صرفاً در مورد نيين آيمفاد ا  ـ٥تبصره

ت آن ي، مالکيشود که مطابق اسناد رسم ي اجرا مي و ورزشيتي، تربي آموزشيفضاها
.  وزارت آموزش و پرورش باشديندگيران با نماي اي اسالميمتعلق به دولت جمهور

ت جهت ين وزارت واگذار شده باشد، رعاي به اي بخش خصوصيچنانچه ملک از سو
  . استي توسط واگذارکننده الزاميمصرف اعالم
 آموزش و پرورش يشنهاد شوراينامه به پ نيين آي موضوع اير کاربرييتغ ـ٢ماده

 ي و معماري شهرسازي عاليس شورايقانون تأس) ٥(ون ماده يسيب کمياستان و تصو
ساعت ) ٤٨(اداره کل آموزش و پرورش استان موظف است ظرف . رديگ يران صورت ميا

 ير کاربرييشنهاد تغي آموزش و پرورش استان، نسبت به اعالم پيشوراد ييپس از تأ
قانون ) ٥(ون موضوع ماده يسيرخانه کمينامه به دب نيين آي موضوع ايامالک و فضاها

ک يون مذکور ظرف يسيکم. ديران اقدام نماي اي و معماري شهرسازي عاليس شورايتأس
 آموزش و ير شورايود را به دبم خي و تصميخ اخذ درخواست، بررسيماه پس از تار

 .دينما يپرورش استان ابالغ م
، نقل ير کاربرييه عوارض شامل تغيوزارت آموزش و پرورش از پرداخت کل ـ٣ماده

ر عوارض ي و ساي، نوسازيب، بازسازي، احداث، تخريبردار  بهرهيو انتقال ملک، اخذ گواه
  .باشد ينامه معاف م نيين آي اي در اجرايشهردار

جهت )  و اوراق بهادارياداره کل اموال دولت (يي و دارايوزارت امور اقتصاد ـ٤ماده
ژه در صدور ي الزم را با وزارت آموزش و پرورش به وينامه همکار نيين آيع موضوع ايتسر
ار قرار دادن اسناد ي و در اختينامه اموال دولت نييآ) ٢٦(موضوع ماده ) د( بند يگواه
  .آورد يت امالک، به عمل ميمالک

نامه، سازمان ثبت اسناد و امالک کشور  نيين آي ايل در اجرايبه منظور تسه  ـتبصره
  .دينما ين را اعمال ميت اعالم شده در چهارچوب قواني الزم جهت صدور اسناد مالکيهمکار

ن و مقررات مربوط ينامه مطابق قوان نيين آي اي حاصل از اجرايدرآمدها  ـ٥ماده
شود تا پس از مبادله موافقتنامه يز مي وار آموزش و پرورش نزد خزانه وزارت يها به حساب

 ي از امالک و فضاهايبردارتمام و بهرهمهي نيل فضاهاي و تکميصرف احداث، بازساز
  . شوديتي و تربي، ورزشيآموزش

ر نامه را ه نيين آيوزارت آموزش و پرورش موظف است گزارش عملکرد ا ـ ٦ماده
  .ديه نماي ارايي و دارايسازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادک بار به يماه  شش

  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 
  

  ٣٠/٤/١٣٩٧                                                         ـ ه٥٥٣٤٠ت /٥٣٩٠٥رهشما
 وزارت صنعت، معدن و تجارتي ـ وزارت راه و شهرساز

 يوزارت جهاد کشاورزي ـ ، کار و رفاه اجتماعوزارت تعاون
 رويوزارت ن ـ وزارت نفتي ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک

 وزارت کشور ـ  اطالعاتيوزارت ارتباطات و فناوري ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسالم
 سازمان برنامه و بودجه کشور  ـ وزارت ورزش و جوانان

  ي و گردشگريع دستي، صنايراث فرهنگيازمان مس ـ ثارگرانيد و امور اياد شهيبن
 راني اي اسالمي جمهوريبانک مرکز ـ س جمهوريي ري و فناوريمعاونت علم
  )ره (ينيته امداد امام خميکم ـ  کشوريستيسازمان بهز

   ٢/٢/١٣٩٧ مورخ ٣٨٥٣٦شنهاد شماره ي به پ٢٤/٤/١٣٩٧وزيران در جلسه هيأت 
، صنعت، معدن و ي تعاون، کار و رفاه اجتماعيهاارتخانهسازمان برنامه و بودجه کشور و وز

 ي اسالمي جمهوري و بانک مرکزي، کشور و جهادکشاورزيي و دارايتجارت، امور اقتصاد
 کل ١٣٩٧ماده واحده قانون بودجه سال ) ١٨(تبصره ) الف(بند ) ٢(ران و به استناد جزء يا

  :ر تصويب کردي را به شرح زادشدهي بند يينامه اجرانييآ ـ ١٣٩٦مصوب  ـ کشور
  

   ١٣٩٧ماده واحده قانون بودجه سال ) ١٨(تبصره ) الف( بند يينامه اجرانييآ
  کل کشور

  :رونديکار م مشروح مربوط به ير در معانينامه اصطالحات ز نيين آيدر ا ـ۱ماده
  .رسازمان برنامه و بودجه کشو :سازمان ـ الف
  .نراي اي اسالمي جمهوريبانک مرکز :بانک ـ ب
  .يوزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع: وزارت ـ پ
   و ي مجوز از بانک مرکزي داراي و اعتباريها، مؤسسات مالبانک :مؤسسه عامل ـ ت

  .ي در بخش کشاورزيگذار هيت از توسعه سرمايصندوق حما
  .يصندوق توسعه مل: صندوق ـ ث
ت و ين ظرفيشتري بي داراي اقتصاديهاتيرسته فعال : منتخبيهاتيرسته فعال ـ ج

 کسب و کار در يها ييايافزوده و اشتغال که براساس مطالعات پو جاد ارزشينده در اياثر فزا
  .شود ين ميير مستندات موجود تعي و سايا  و منطقهيسطح مل
، صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و ي راه و شهرسازيهاوزارتخانه :ييدستگاه اجرا ـ چ

رو، فرهنگ و ارشاد ي، نفت، ني، بهداشت، درمان و آموزش پزشکيجهادکشاورز، يرفاه اجتماع
شامل  (يتي حماي اطالعات، کشور، ورزش و جوانان و نهادهاي، ارتباطات و فناورياسالم

و ) ثارگرانيد و امور اياد شهيو بن) ره (ينيته امداد امام خمي کشور، کميستيسازمان بهز
  .س جمهوريي ري و فناوري و معاونت علمي و گردشگريتع دسي، صنايراث فرهنگيسازمان م
ت ي ظرفيريند به کارگيفرا: کسب و کار) کينيکل(کنندگان خدمات هيارا ـ ح

ها و  دهندگان خدمات توسعه کسب و کار با هدف رفع مشکالت بنگاههيمشاوران و ارا
 ييزاش اشتغاليزاشده، افمت تمامي، کاهش قيور  بهرهي آنها به منظور ارتقايتوانمندساز

  .رديپذ ي انجام ميرحضوريا با درخواست غي ي که با مراجعه حضوريريپذ ش رقابتيو افزا
  :ر استينامه به شرح زنيين آي موضوع ايمنابع مال ـ٢ماده
  :اعتبارات قانون بودجه شامل ـ الف

وست قانون بودجه سال يپ) ۹(جدول شماره ) ۵۵۰۰۰۰ـ ٥٤(ف شماره يردـ ١
  .لاير) ٣٠ر٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠(ارد يلي هزار ميشور معادل س کل ک۱۳۹٧

 قانون بودجه سال ياهي سرمايي تملک دارايهااز اعتبارات طرح%) ٢٠(ست درصد يبـ ٢
  .لاير) ١٢٤ر٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠(ارد يليست و چهار هزار ميکصد و بي کل کشور تا سقف ١٣٩٧

) الف(بند ) ٢( موضوع جزء ي نفتيها فراوردهي از فروش داخليش منابع ناشيافزاـ ٣
ارد يليزان پنجاه هزار مي کل کشور به م١٣٩٧قانون بودجه سال ) ١٤(تبصره 

  .الير) ٥٠ر٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠(
قانون الحاق ) ٥٢(ماده ) ب(و ) الف (ياعتبارات موضوع بندها: منابع صندوق ـ ب

کصد يتا مبلغ ـ ١٣٩٣وب مص ـ )٢( دولت ي از مقررات ماليم بخشي مواد به قانون تنظيبرخ
هيأت ال که در چهارچوب مصوبات ير) ١٥٠ر٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠(ارد يليو پنجاه هزار م

  .شودي ميگذار  عامل سپردهيها امناء، ضوابط، مقررات و اساسنامه صندوق نزد بانک
ن بند ي صندوق، رقم مندرج در اي که با توجه به منابع وروديدر صورت  ـتبصره

  .ه خواهد شديصالح ارا ي به مراجع ذيريگ مي تصميوضوع براابد، ميتحقق ن
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ارد يليصد هزار مي تا مبلغ سيارات قانونيبانک در حدود اخت: يالت بانکيتسه ـ پ
 ي را با استفاده از منابع داخليالت اعتباريال تسهير) ٣٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠(

ن ي که ايا گونه د؛ بهکن يز مينامه تجهنيين آي تحقق اهداف اي عامل برايهامؤسسه
ار ي در اختيبي معادل آن به صورت ترکيالتي هر واحد سپرده، تسهيمؤسسات به ازا

الت ي تسهين ماده به اعطايا) الف(ن با استفاده از منابع بند يان قرار دهند و همچنيمتقاض
  . پول و اعتبار اقدام کنندي مصوب شورايهاتر از نرخنيي سود پابا نرخ

 هر واحد ي به ازايتوانند در چهارچوب ضوابط قانون ي عامل ميها سسهمؤ  ـتبصره
  .الت اعطا کننديز و تسهيشتر از معادل سپرده تجهي بيسپرده، منابع
ها    عامل با نرخيها  نزد بانکيگذار صندوق موظف به انعقاد قرارداد سپرده ـ٣ماده

  .امناء استهيأت بات مصوب يو ترت
 و ي منتخب، بازسازيها تي فعال نامه شامل رسته نيين آي ا مشموليها تيفعال ـ٤ماده

تمام بخش مهي ني و معدني، صنعتي کشاورزيها طرحياندازل و راهيع، تکمي صناينوساز
ع کوچک و ي صنايها طرحي، اجرا%)٦٠( شصت درصد ي بااليکيزيشرفت في با پيخصوص

 و ي حمل و نقل عموميها طرح فرسوده ويها کسب و کار، بافتيهات از توسعه خوشهيحما
 جوانان ي فرسوده، کارورزيآالت کشاورز ني و ماشي عمومي خودروهاينيگزي از جمله جايلير

  . استيراث فرهنگي و ميع دستي، صناي، گردشگري مناطق مرزييزا اشتغاليهاو طرح
، نامه نيين آيخ ابالغ ايست روز از تاري موظفند ظرف بيي اجرايها دستگاه  ـ٥ماده
ت اشتغال شامل موارد يا تثبيجاد ي و برنامه ايي منتخب خود را شناسايهاتيرسته فعال

  :د وزارت برسانندييه و به تأي تهيع استانير را همراه با توزيز
  . منتخب در بخش مربوطيهاتي فعال رستهيبند تياولوـ  الف
  .ي شغليها  تعداد فرصتيگذار هدف ـ ب
  .زاي مورد نيمنابع مالـ  پ
  ).نامهنيين آيا) ٢(موضوع ماده  (يت ماليوه حمايشـ  ت
  . ي شغليها  تعداد فرصتيع استانيتوزـ  ث
کنندگان خدمات هياز از جمله اراي مورد نيا  و مداخالت توسعهياقدامات نهادسازـ  ج

  . منتخبيهاتي فعال ره ارزش و توسعه رستهيل زنجي تکميکسب و کار برا) کينيکل(
 را يجاد اشتغال در مناطق مرزيژه اي موظفند برنامه ويي اجرايها اهدستگ ـ١تبصره

  .ننديدر برنامه خود تدارک بب
 توسعه رسته ياز براي مورد ني موظفند برنامه آموزشيي اجرايها دستگاه ـ٢تبصره

  .شنهاد دهندي وزارت به سازمان پي منتخب را با هماهنگيها تيفعال
 نامه نيين آيا) ٤( موضوع ماده يها تير فعالي سا مسئوليي اجرايها دستگاه ـ٣تبصره

ه کنند و ي خود را تهيتينامه، برنامه حما نيين آيخ ابالغ ايست روز از تاريموظفند ظرف ب
  .د سازمان برسانندييبه تأ

ربط موظف است ظرف ده روز پس ي ذيي اجرايها  دستگاهيوزارت با همکار  ـ٦ماده
 فعال يها استينامه، برنامه سنيين آيا) ٥(شور موضوع ماده جاد اشتغال کين برنامه اياز تدو

مه ي بيها، اعمال مشوقيط کار واقعي در محيآموز، مهارتيبازار کار از جمله کارورز
 توسعه ياز برايارانه دستمزد، برنامه آموزش مورد ني، ييزا خرد اشتغاليها  و طرحييکارفرما

  .ه کنديک استان، تهي مربوط به تفکيي اجراياه دستگاهي مصوب را با هماهنگيها رسته
ت يجاد و تثبيد برنامه ايي وزارت پس از تأيسازمان موظف است با همکار ـ٧ماده

ها و ها و مشوقتي، نوع حمايزان منابع ماليند اجرا، مي هر دستگاه، فرا١٣٩٧اشتغال سال 
ن، درآمد سرانه، کاراي، تعداد بيکاري نرخ بيهاسهم هر استان را که براساس شاخص

 ي تخصصيها ر شاخصي و سايآموختگان دانشگاه زنان، جوانان، دانشيکاري بيها نرخ
 و يي اجرايها  اجرا به دستگاهينامه، برانيين آيخ ابالغ ايست روز از تارين و ظرف بييتع

  .ها ابالغ کند ياستاندار
صندوق  يگذار ک هفته پس از سپردهيمؤسسه عامل موظف است ظرف  ـ١تبصره

 .ها ابالغ کندنامه را جهت اجرا به شعب استاننيين آي موضوع اي، منابع ماليتوسعه مل
-نامه، به جابهنيين آيتواند در صورت عدم جذب منابع موضوع ايسازمان م ـ٢تبصره

 يها يي دارادر هر صورت اعتبارات تملک. ديها اقدام نماها و استان  منابع در سطح رستهييجا
 کل ١٣٩٧قانون بودجه سال ) ١٨(تبصره ) الف( کسرشده موضوع بند ي استانيا هيسرما

  .نه خواهد شديا شهرستان هزيکشور، در همان استان 
 عامل و يها  سازمان، صندوق، مؤسسهيبانک موظف است با همکار  ـ٨ماده

ها و  رش طرحيل پذي متضمن نحوه تسهيي مربوط، دستورالعمل اجرايي اجرايهادستگاه
الت و وجه التزام را در ي تسهيق، اعطايافت وثاي، دريها، گردش امور بانک واستدرخ

) ٧( موضوع ماده يهان برنامهين و مقررات مربوط ظرف پانزده روز از تدويچهارچوب قوان
  .نامه، ابالغ کندنيين آيا

) ب(ال از منابع بند ير) ٥ر٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠( ارد يليمبلغ پنج هزار م ـ٩ماده 
ق و کمک به صادرات کاالها و يالت بابت تشوي تسهينامه صرف اعطا نيين آيا) ٢ (ماده

ان مصوب ستاد يبن دانشيهاتي و فعالييت محصوالت نهاي با اولويرنفتيخدمات غ
  . خواهد شدي اقتصاد مقاومتيفرمانده

ربط موظفند ي ذيي اجرايها، دستگاهي داخليک تقاضايبه منظور تحر ـ١٠ماده
ش تقاضا يد داخل و مشمول افزاي تولياهي و سرمايا بادوام، واسطهي مصرفيهاگروه کاال

د سازمان برسانند يي مرتبط، به تأي از آنها از محل منابع ماليت ماليرا به همراه برنامه حما
  . ه کنندي سازمان و بانک تهي آن را با همکارييو دستورالعمل اجرا

 ييوب در هر بخش به عهده دستگاه اجرا مصيها  برنامهيت اجرايمسئول ـ١١ماده
  .ا وزارت استيز حسب مورد بر عهده سازمان يربط و نظارت بر اجرا نيذ

  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 
  

  ٣/٦/١٣٩٧                                                                              ١١٩٧٧١شماره
 قانون اساسي ٤٤هاي كلي اصل  الي اجراي سياستع نامه شوراي تصويب

  درخصوص حفظ ارزش دارايي مشمولين سهام عدالت 
 قانون اساسي در هجدهمين نشست ٤٤هاي كلي اصل  عالي اجراي سياست شوراي

هاي   قانون اجراي سياست٤٢ برگزار شد، به استناد ماده ٢٢/٥/١٣٩٧خود كه در تاريخ 
  :ردي را به شرح زير تصويب نمود قانون اساسي، موا٤٤كلي اصل 

هاي  ـ به منظور حفظ ارزش دارايي مشمولين سهام عدالت، سود سهام شركت١
پذير طرح توزيع سهام عدالت متعلق به آن دسته از مشمولين در قيد حيات طرح  سرمايه

 براي ثبت شماره شباي بانكي ١٣٩٧كه حداكثر طي مهلت زماني تا پايان مهر ماه سال 
سامانه سهام عدالت مراجعه ننموده و تأييديه شباي بانكي اخذ نكرده باشند؛ خود به 

سازي و حسب تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي، در  مطابق پيشنهاد سازمان خصوصي
. گذاري خواهد شد هاي پذيرفته شده در بورس سرمايه قالب حساب بانكي يا صندوق

مناسب را در اين ارتباط به عموم رساني  سازي موظف است اطالع سازمان خصوصي
  .مشمولين سهام عدالت انجام دهد

سازي به منظور  ـ ضمن تأييد كليه اقدامات انجام يافته توسط سازمان خصوصي٢
شناسايي وراث قانوني مشمولين فوت شده طرح توزيع سهام عدالت و تقسيم و انتقال 

ر پيشخوان دولت، مقرر گرديد سهام مشمولين مزبور به وراث قانوني آنان از طريق دفات
گزارش الزم را به جلسه  سازي  فرآيند يادشده كماكان ادامه يافته و سازمان خصوصي

بعدي شورا ارايه نمايد تا درخصوص آن دسته از وراث قانوني كه براي تعيين تكليف 
  .اند، تصميم الزم اتخاذ گردد وضعيت خود مراجعه ننموده

است در راستاي تكليف مربوط به وصول سود سازي مجاز  ـ سازمان خصوصي٣
سهام عدالت و واريز آن به حساب مشمولين، تا زمان آزادسازي سهام يادشده، عالوه بر 
مجوزهاي قبلي صادره توسط اين شورا براي حسن انجام اين وظيفه با رعايت مهلت زمان 

بات عمومي به  قانون محاس٤٨ ماهه قانوني مندرج در قانون تجارت، از ظرفيت ماده ٨
  .پذير طرح توزيع سهام عدالت استفاده نمايد هاي سرمايه منظور دريافت سود سهام شركت

پذير طرح توزيع سهام عدالت مكلفند تا زمان آزادسازي اين  هاي سرمايه ـ شركت٤
ها بابت طرح توزيع  مديره اين شركت سهام نسبت به پرداخت قدرالسهم پاداش هيئت

سازمان . سازي اقدام نمايند  اعالم شده از سوي سازمان خصوصيسهام عدالت به حساب
سازي و ساماندهي طرح توزيع سهام  هاي آماده يادشده نيز موظف است ضمن تأمين هزينه

السعي  عدالت و انجام خدمات سهامداري مشمولين از اين محل، نسبت به پرداخت حق
ي كه با پيشنهاد سازمان پذير در چارچوب هاي سرمايه جبران خدمات مديريت شركت

مانده  باقي. رسد، اقدام نمايد سازي به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي خصوصي
  .  نشده مذكور به حساب درآمد عمومي خزانه واريز خواهد شد منابع مصرف

نامه اجرايي نحواه واگذاري سهام   آيين٥ به ماده ٢ ـ تبصره زير به عنوان تبصره ٥
   شوراي٢٠/١٢/١٣٨٧ مورخ ٢١٠٦٨٠/١٩٨٨٩٨/٢/٦٣ع مصوبه شماره ترجيحي موضو

  :شود  قانون اساسي، الحاق مي٤٤هاي كلي اصل  عالي اجراي سياست
  متقاضي دريافت سهام ترجيحي١/١/١٣٩٦براي افرادي كه پس از تاريخ  «ـ٢تبصره

  ».باشد الرعايه نمي بوده و يا هستند، ماده فوق و تبصره ذيل آن الزم
 قانون اساسي در وزارت ٤٤هاي كلي اصل  عالي اجراي سياست بيرخانه شوراي ـ د٦

وزير امور اقتصادي و . گردد مستقر مي) سازي سازمان خصوصي(امور اقتصادي و دارايي 
تواند مطابق قوانين و مقررات تمام يا بخشي از وظايف و اختيارات خود را در  دارايي مي

  .سازي واگذار نمايد خصوصياجراي اين قانون به رييس سازمان 
  وزير امور اقتصادي و دارايي و دبير شوراـ مسعود كرباسيان
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