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

تومانتک شماره ۵۱ ۰۰

  سازمان برنامه و بودجه كشور   ٣١/٤/١٣٩٨   كل كشور١٣٩٨قانون بودجه سال ) ١١( بند به تبصره  قانون الحاق يك
  ١  وزارت داد گستري

  ١  قوه قضاييه  ٥/٥/١٣٩٨  به مقامات قضايي صالحيتدار بر خط ظرفيت پذيرش زندانياندستورالعمل اجرايي اعالم 

  ٢  ستاد كل نيروهاي مسلح  ٧/١١/١٣٩٧  نامه نحوه اداره مركز فرهنگي و موزه دفاع مقدس استان آيين

  
  
  
  

  ٦/٥/١٣٩٨                                                                       ٣٧٥٤٢/٥٩٩رهشما
  االسالم والمسلمين جناب آقاي دكتر حسن روحاني حجت

  رياست محترم جمهوري اسالمي ايران
در اجراي اصل يكصد و  ٤/٤/١٣٩٨ مورخ ٣٩١٥٤/٥٦٥٦٢عطف به نامه شماره 

بند به تبصره  قانون الحاق يك ايران اسالمي اساسي جمهوري قانون) ١٢٣( سوم بيست و
با عنوان اليحه دوفوريتي اصالح بند  كه  كل كشور١٣٩٨ قانون بودجه سال) ١١(
 شوراي مجلس كل كشور به ١٣٩٨واحده قانون بودجه سال  ماده) ١١(تبصره » الف«

 و ٣١/٤/١٣٩٨ مورخ دوشنبهتصويب در جلسه علني روز اسالمي تقديم شده بود، با 
  .دشو تأييد شوراي محترم نگهبان، به پيوست ابالغ مي
  اي اسالمي ـ علي الريجانيمجلس شوررييس 

  
  ٨/٥/١٣٩٨                                                                             ٥٥٨٠٥رهشما

  سازمان برنامه و بودجه كشور ـ وزارت داد گستري
 پيوست در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران به

كه در جلسه »  كل كشور١٣٩٨قانون بودجه سال ) ١١(ك بند به تبصره قانون الحاق ي«
 مجلس شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ ٣١/٤/١٣٩٨علني روز دوشنبه مورخ 

 مورخ ٣٧٥٤٢/٥٩٩ به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره ٢/٥/١٣٩٨
  .گردد مي مجلس شوراي اسالمي واصل گرديده است، جهت اجراء  ابالغ ٦/٥/١٣٩٨

  جمهور ـ حسن روحانيرييس 
  

  كل كشور١٣٩٨قانون بودجه سال ) ١١(بند به تبصره قانون الحاق يك
 قانون بودجه) ١١(به تبصره » ط«عنوان بند  شرح زير به بند به يك  ـواحده ماده

  :شود  الحاق مي٢١/١٢/١٣٩٧ كل كشور مصوب ١٣٩٨سال 
عهده  بران خسارت آنها بهمنظور پرداخت خسارت به افرادي كه ج ط ـ به

هاي وصولي  جريمه«منابع رديفهاي درآمدي %) ١٠(درصد المال يا دولت است، ده بيت

هاي دادرسي و جزاي نقدي وصولي توسط قوه قضائيه و  هزينه«و » راهنمايي و رانندگي
ريال پس )٣,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠(تا سقف سه هزار و پانصد ميليارد» تعزيرات حكومتي

صورت ماهانه از طريق رديف  داري كل كشور به حساب خاصي نزد خزانه بهاز واريز 
منابع و مفاد اين حكم با . گيرد اي در اختيار وزارت دادگستري قرار مي مستقل هزينه

  .االجراء است  الزم١/١/١٣٩٨بوده و از تاريخ » ب«و » الف«حفظ منابع و حكم بندهاي 
ه علني روز دوشنبه مورخ سي و يكم واحده در جلس قانون فوق مشتمل بر ماده

ماه يكهزار و سيصد و نود و هشت مجلس شوراي اسالمي تصويب شد و در تاريخ  تير
  . به تأييد شوراي نگهبان رسيد٢/٥/١٣٩٨

  مجلس شوراي اسالمي ـ علي الريجانيرييس 
  

  ٧/٥/١٣٩٨                                                              ١٠٠/٤٩٥٠٣/٩٠٠٠رهشما
  جناب آقاي اكبرپور

  محترم هيأت مديره و مديرعامل روزنامه رسمي كشوررييس 
 رياست ٧/٥/١٣٩٨ مورخ ١٠٠/٤٩٣٣١/٩٠٠٠تصوير دستورالعمل اجرايي شماره 

اعالم برخط ظرفيت پذيرش زندانيان به مقامات قضايي «محترم قوه قضائيه در خصوص
  .گردد مي به پيوست ايفاد ميجهت درج در روزنامه رس» صالحيتدار

  مديركل دبيرخانه قوه قضائيه ـ دكتر محسن محدث
  

  ٧/٥/١٣٩٨                                                              ١٠٠/٤٩٣٣١/٩٠٠٠رهشما
  دستورالعمل اجرايي اعالم بر خط ظرفيت پذيرش زندانيان

  به مقامات قضايي صالحيتدار
 قانون بر نامه پنج ساله ششم ١١٣ بند ت ماده ٣قسمت در اجراي تبصره 

دستورالعمل اجرايي «توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران، 
، به شرح مواد »اعالم بر خط ظرفيت پذيرش زندانيان به مقامات قضايي صالحيتدار

  .آتي است
  :شرح زير است معاني اصطالحات بكار رفته در اين دستورالعمل به ـ١ماده
 جمهوري قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي: قانون) الف

   مجلس شوراي اسالمي؛١٤/١٢/١٣٩٥اسالمي ايران مصوب 

 ١٣٩٨  مرداد ماهدهم شنبهپنج
 

 ٢١٦٦٥ شماره پنجمسال هفتاد و 

)١١٨٤( 



 ٢١٦٦٥شماره                       WWW.DASTOUR.IR                         ١٠/٥/١٣٩٨روزنامه رسمي                          WWW.RRK.IR                         ٢صفحه 

واحدي است كه در آن متهمان و محكومان از سوي مراجع : مؤسسه كيفري) ب
شت، نگهداري و يا تحمل كيفر صالحيتدار قضايي يا ساير مراجع قانوني به منظور بازدا

شوند كه شامل  آموزي و بازسازگاري اجتماعي معرفي مي حبس با هدف بازپروري، حرفه
  اشتغال، مؤسسه وآموزي باز، بازداشتگاه، كانون اصالح و تربيت، مركز حرفه زندان بسته، نيمه

  .باشد و مؤسسه صنعتي، خدماتي و كشاورزي مي) اردوگاه(كاردرماني 
  سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور؛: نسازما) پ
  مركز آمار و فناوري اطالعات قوه قضائيه؛: مركز) ت
 پذيرش زنداني براساس سرانه مصوب در مؤسسه كيفري): استاندارد(ظرفيت اسمي ) ث

  .گردد كه توسط سازمان تعيين و اعالم مي
  ، حداكثر تا دو برابر آن؛پذيرش زنداني بيش از ظرفيت اسمي: ظرفيت اضطرار) ج
  .پذيرش زنداني در مؤسسه كيفري مازاد بر ظرفيت اضطرار: ظرفيت غيرقابل قبول) چ

 سازمان مكلف است ظرف يك ماه از تاريخ ابالغ اين دستورالعمل وضعيت فعلي ـ٢ماده
 و ١هاي مذكور در ماده مؤسسات كيفري هر استان را براساس موجودي كل به همراه ظرفيت

فضاي آزاد مؤسسات كيفري جهت پذيرش زندانيان را به صورت برخط و روزآمد با رعايت نيز 
  .جهات امنيتي در اختيار رييس كل دادگستري هر استان و مركز قرار دهد

ايجاد   و با رعايت جهات امنيتي نسبت به مركز موظف است با همكاري سازمانـ٣ماده
  .در اختيار مقامات قضايي صالحيتدار قرار دهد ارتباطي اقدام و اطالعات دريافتي را بكهش

  ميزان دسترسي مراجع صالحيتدار قضايي به اطالعات موضوع اين دستورالعملـ٤ماده
  :باشد به شرح ذيل مي

الف ـ معاون اول قوه قضاييه، دادستان كل كشور، دادستان انتظامي قضات و رييس 
  تمامي اطالعات كشور؛سازمان قضايي نيروهاي مسلح يا نماينده آنان به 

  ب ـ رييس كل دادگستري و دادستان مركز استان به اطالعات استان مربوط؛
ها و دادسراها  پ ـ رييس حوزه قضايي، دادستان شهرستان، قضات شعب دادگاه

  .نمايند  اطالعات مؤسسه كيفري كه برابر مقررات زنداني معرفي ميبه
رد ضروري از صدور قرارهاي تأمين  قضات دادسراها و محاكم جز در موا ـ٥ماده

  هاي كيفري، موضوع قانون آيين منتهي به بازداشت و يا احكام حبس خودداري و از تأسيس
دادرسي كيفري، قانون مجازات اسالمي و دستورالعمل ساماندهي زندانيان و كاهش جمعيت 

تحت نظارت ها، مانند تعليق تعقيب يا مجازات، تعويق صدور حكم، آزادي  كيفري زندان
  .هاي الكترونيكي، آزادي مشروط و مجازاتهاي جايگزين حبس استفاده نمايند سامانه

 رئيس كل دادگستري استان موظف است گزارش اقدامات انجام شده، موضوع تبصره ـ
  . ماه يكبار به دادستان كل كشور و دادستان انتظامي قضات ارائه نمايند٣اين ماده را هر 
ادگستري استان موظف است گزارش اقدامات انجام شده،  رييس كل دتبصره ـ

  . ماه يكبار به دادستان كل كشور و دادستان انتظامي قضات ارائه نمايد٣موضوع اين ماده را هر 
 دادستاني كل كشور و دادسراي انتظامي قضات به صورت مشترك عملكرد  ـ٦ماده
بندي تحليلي هر  ي مركز رتبههاي سراسر كشور را ارزيابي نموده و با همكار دادگستري
  .نمايند ها را در مقاطع شش ماهه به معاون اول قوه قضاييه ارايه مي يك از استان
 ماده و يك تبصره توسط سازمان با همكاري وزارت ٧ اين دستورالعمل در ـ٧ماده

 به تصويب رييس قوه قضاييه رسيد و از تاريخ ٥/٥/١٣٩٨دادگستري تهيه و در تاريخ 
  .باشد االجرا مي زمتصويب ال

  رييس قوه قضاييه ـ سيدابراهيم رئيسي
  

  ٦/٥/١٣٩٨                                                                     ٣٦٧/٤٥٨/٣٣١٣رهشما
  مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور

وب هاي دفاع مقدس مص  اساسنامه بنياد حفظ آثار و نشر ارزش٣ماده» د«برابر بند 
، يك نسخه )العالي مدظله(اي  مقام معظم رهبري و فرماندهي معظم كل قوا حضرت امام خامنه

 فصل و ٤مشتمل بر » نامه نحوه اداره مركز فرهنگي و موزه دفاع مقدس استان آيين«از 
 به تصويب هيأت امناي بنياد مذكور ٧/١١/١٣٩٧ تبصره كه در تاريخ ١٦ ماده و ١٧

  .گردد وزنامه رسمي كشور ارسال مي رج دررسيده است، براي در
  ستاد كل نيروهاي مسلح ـ سرلشكر پاسدار محمدباقريرييس 

  
  نامه نحوه اداره مركز فرهنگي و موزه دفاع مقدس استان آيين

   ١٧/١٠/١٣٩٦در تاريخ ) يالعال مدظله(بيانات مقام معظم رهبري و فرماندهي کل قوا 
ي جامعه ما و جامعه  هاي مجموعه هنمقدس بايد در ذ آثار و برکات دوران دفاع

    .هاي شماست هاي متمادي باقي بماند؛ اين هم بسته به کار اسالمي سال

  كليات : فصل اول
  : مقدمه

 يها  دفاع مقدس و مقاومت و ثبت حماسهيها  از آثار و ارزشيبردار حفاظت و بهره
 دفاع يها ارزشاد حفظ آثار و نشرين شده بنيي از هدف تعيجاودانه امت اسالم بخش

 و ي مقام معظم رهبر٢٢/١٢/١٣٨٣مصوب اد ياساسنامه بن) ٢(باشد که مادهيمقدس م
جاد مراکز ي، اين هدفي تحقق چنيدر راستا. مورد توجه قرار گرفته استقوا  فرمانده كل

اساسنامه ) ٣(ماده» د«ف و در بند ياد تعري بنيف کلي و موزه دفاع مقدس در وظايفرهنگ
 و مرکز فرهنگي«هاي کشور  بر اين اساس در هر يک از استان. ن اشاره گرديده استبنياد به آ

ها و  از رشادتيده تا در آن بخشي گرديانداز احداث و راه» موزه دفاع مقدس استان
 مستقر در استان در دوران دفاع مقدس ي و کشوري لشکريها مردم، سازمانيسلحشور

، ين مراکز استاني از ايبردار اداره و بهره. ه شودش گذاشتي و به نمايو مقاومت نگهدار
، ي دولتيها و نهادها  است که در آن، تمام دستگاهيجاد سازوکار مناسبيمستلزم ا

ن يا. ندي نقش نمايفاي در استان همانند دوران پرافتخار دفاع مقدس اي و مردميردولتيغ
  . ده استين گرديه و تدوي تهين هدفيبا چننامه  آيين

  : شخصيت حقوقي) ١ماده
 ي و استقالليت حقوقي و موزه دفاع مقدس استان با داشتن شخصيمرکز فرهنگ

 هاي دفاع مقدس قرار داشته و به مدت مالي و اداري در تابعيت بنياد حفظ آثار و نشر ارزش
  . اداره خواهند شدنامه  آيينن ينامحدود مطابق با مفاد ا

  : مأموريت) ٢ماده
ثار و از ي، اي، استقامت، دالورين فداکارييش گذاردن و تبيا، به نميحفظ، نگهدار

مقدس  ، دفاعي انقالب اسالميها رزمندگان و مردم هر استان در طول ساليخود گذشتگ
  . و مقاومت
  : هدف) ٣ماده
ي مردم  وي،کشوري لشکريها هاي جاودانه سازمان ثبت و انعکاس حماسهـ ١
  .  کشور در دفاع مقدس ومقاومتيها استان
ثار، شهادت و استقامت يج و زنده نگه داشتن فرهنگ اي، توسعه، تروي بخشيآگاهـ ٢

  . ندهي آيهاو انتقال آن به نسل
بهاي  جلوگيري از نابودي و تحريف و يا به فراموشي سپرده شدن ميراث گرانـ ٣

  .  مقدس و مقاومت در سطح استان خون پاك ايثارگران اسالم و دستاوردهاي دفاع
  )موضوع فعاليت(وظايف كلي مرکز فرهنگي و موزه دفاع مقدس استان ) ٤ماده
مقدس و محور مقاومت ازطريق  تبيين و معرفي مفاهيم و معارف عميق و اصيل دفاعـ ١

گيري از ابزارها و هاي مردم و رزمندگان استان با بهره ها و رشادت به نمايش گذاردن جانفشاني
  . مقدس و مقاومت قا حس حضور در فضاي معنوي دفاعهاي مختلف هنري به منظور ال شيوه

ها، نهادها و مؤسسات عمومي  معرفي نقش و عملکرد هر يک از ادارات، سازمانـ ٢
  . مقدس و مقاومت  استان در دوران دفاعيردولتي غدولتي و
 و مقدس به عنوان الگويي عملي جهت مقابله با مشکالت بازشناسي و شناساندن دفاعـ ٣
  . رو شي پيها چالش
 مردم آفريني و مشارکت داوطلبانه هرچه بيشتر هاي الزم جهت نقش فراهم ساختن زمينهـ ٤

 . يشکسوتان جهاد و مقاومت در اداره امور مرکز فرهنگيژه پياستان به و
 و مشارکت ي، همکاريبانيت، پشتي حمايها نهي جلب زميجاد بستر الزم برايا ـ ٥

شبرد اهداف ي مسلح استان در جهت پيروهاي و ني فرهنگ ويي اجرايها ه دستگاهين کليب
 . يمرکز فرهنگ

 هاي مختلف مرکز فرهنگي و توليدات برداري، تأمين و تجهيز محتوايي بخش بهره ـ ٦
 . ي مجازي و فضايشگاهينما

  .  دفاع مقدسي مرکز اسناد، مدارک و کتابخانه تخصصيانداز ل و راهيتشکـ ٧
  . مقدس و محور مقاومت شکسوتان دفاعين، فرماندهان و پثارگراي شهدا، ايمعرف ـ ٨
 نقش استان در ي در جهت معرفيد و انعکاس آثار و محصوالت فرهنگيه، توليتهـ ٩

  . دفاع مقدس و مقاومت
 . ي مرکز فرهنگيو مفهومي سناريدمان موزه و آماده سازيچـ ١٠
 مرتبط با يآموزش مختلف يها دورهي و اجراي موضوعيهاشگاهي نمايبرگزارـ ١١

  . ربطي ذي نهادهاي با همکاريت مرکز فرهنگياهداف و مأمور
 ي مختلف فرهنگيها  و برنامهيهاادوارهيها و ها، جشنوارهشي همايبرگزارـ ١٢

  .  مقدس و محور مقاومت  مرتبط با دفاعيها در مناسبيهنر
 .  محولهيها تي تحقق اهداف و مأموري در راستاي مجازي از فضايريگبهرهـ ١٣
  . ها، مؤسسات و مراکز فرهنگي مشابه داخل کشورارتباط و تعامل مستمر با موزهـ ١٤
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اي هنرمندان در عرصه هاي هنري و حرفهاي و آفرينشگيري از آثار موزه بهرهـ ١٥
 . ت حقوق مالکاني و موزه دفاع مقدس با رعاي مرکز فرهنگمأموريت
منظور   بهي مرکز فرهنگيشگاهي نمايها ستميس زات، ادوات وي تجهيساز منياـ ١٦

 . ي احتماليها بيکاهش خطرات وآس
 دفاع مقدس استان پس از   و موزهي مرکز فرهنگيا دمان دورهي طرح چ:تبصره

 دفاع مقدس مرکز يها اد حفظ آثار ونشر ارزشيب بنيامنا استان و تصوهيأت طرح در 
  . اجرا خواهد شد) دس دفاع مق يها ادمانيها و  سازمان امور موزه(

  
  اركان : فصل دوم

  اركان مرکز فرهنگي و موزه دفاع مقدس استان ) ٥ماده 
  :  عبارتند ازياركان مرکز فرهنگ

  امناء هيأت ) الف
   مديره هيأت) ب
  مرکز رييس ) ج

  امناي مرکز فرهنگي و موزه دفاع مقدس استان هيأت ترکيب ) ٦ماده 
هيأت  دفاع مقدس استان، يها نشر ارزش حفظ آثار و ي هماهنگي شوراياعضا

  ). وستيبرابر فهرست پ(باشند  ي و موزه دفاع مقدس استان مي مرکز فرهنگيامنا
هاي   ارزشبيني شده در شوراي هماهنگي حفظ آثار و نشر  بر اعضاي پيش  عالوه:١تبصره

 مجمع به انتخاب» يک نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسالمي استان«دفاع مقدس استان 
گذاري ائمه جمعه مسئول شوراي سياست«، »هاي علميه استان مدير حوزه«نمايندگان استان، 

نيز عضو »  دستي و گردشگري استان مديرکل ميراث فرهنگي، صنايع«و همچنين » استان
  . امناي مرکز فرهنگي و موزه دفاع مقدس استان خواهند بودهيأت 

امناء از رؤساي هيأت رييس وسط  در صورت ضرورت و حسب مورد، ت:٢تبصره
امناء، دعوت هيأت هاي اجرايي ذيربط جهت شركت در جلسات  ساير نهادها و دستگاه

  . عمل خواهد آمد به
 و موزه دفاع مقدس استان توسط ي مرکز فرهنگيامناهيأت  ي حکم اعضا:٣تبصره

  . گردد ي دفاع مقدس صادر ميها اد حفظ آثار و نشر ارزشيبنرييس 
   مرکز فرهنگي و موزه دفاع مقدس استان مديره هيأت ترکيب )٧ماده
  ). سيرئ( استاندار ين استاندار با معرفي از معاونيکيـ ١
  ). ريو دبرييس ب ينا( دفاع مقدس استان يها رکل حفظ آثار و نشر ارزشيمدـ ٢
  . ه در استانيفق ينده ولي نماينده ازسويک نفر نمايـ ٣
  .  شهردارين شهردار شهر مرکز استان با معرفي از معاونيکيـ ٤
 .ن فرمانده ارشد ارتش در استانيجانش ـ ٥
 .ن فرمانده سپاه استانيجانش ـ ٦
 .ن فرمانده ناجا استانيجانشـ ٧

در مديره  هيأترييس  دعوت بهکبار ي هر ماه مديره هيأت يعاد جلسات :تبصره
 ءاعضا نفر از حداقل پنج ضورح با و ليتشک و موزه دفاع مقدس يمحل مرکز فرهنگ

  . دبو خواهداالجرا  الزم نيحاضر ءآرا تياکثر با ماتيوتصم ابدييم تيرسم
  مرکز فرهنگي رييس ) ٨ماده 
 وموزه يمرکز فرهنگرييس  دفاع مقدس استان، يها رکل حفظ آثار ونشر ارزشيمد

  . باشد يدفاع مقدس م
  

  شرح وظايف : فصل سوم
  امناء  هيأت  وظايف و اختيارت) ٩ماده 

 و موزه دفاع مقدس استان هر يعنوان باالترين ركن مرکز فرهنگ امناء بههيأت  
  : استان وظايف ذيل را برعهده دارد

 .  استانيها و اقدامات مرکز فرهنگتيه بر فعالينظارت عالـ ١
  .ي کالن مرکز فرهنگيها استيب اهداف، راهبردها و سيتصوـ ٢
 . ت ساالنه مورد نياز براي تجهيز، اداره و نگهداري مرکز فرهنگيتصويب بودجه و اعتباراـ ٣
  .ها  با رعايت اولويتمديره هيأتهاي کالن پيشنهادي  ها و برنامه بررسي و تصويب طرحـ ٤
ـ ٥  .منظور تسهيل در اجراي مصوبات امناء به هيأت هاي عضو  ايجاد هماهنگي بين دستگاه 
رييس  حکم با و مديره هيأترييس  شنهاديپ بهبنا  حسابرس و بازرس انتصاب ـ ٦
 .ءامناهيأت 
  . يو بازرس مرکز فرهنگرييس  گزارش ساالنه يبررسـ ٧
نه ي استان در زميها ک از دستگاهيت هريف و مسئوليب وظاي و تصويبررس ـ ٨

ت ي فعالييافزا  هر دستگاه به منظور هميف قانونيت شرح وظاي با رعايمرکز فرهنگ
 .ي کاريز از موازيهها و پردستگاه

 عضو يي اجرايها  دستگاهييافزا  مشارکت مؤثر و هميها نهيفراهم ساختن زمـ ٩
  . ي و اداره مطلوب مرکز فرهنگي نگهداريامناء براهيأت 

  .مديره هيأتهاي مورد نياز مرکز فرهنگي به پيشنهاد بررسي و تصويب دستورالعملـ ١٠
  . گونگي نگهداري و اداره امور مرکز فرهنگيشناسي وضع موجود در راستاي چ آسيبـ ١١

 صورت در توانديمدفاع مقدس استان   و موزهيمرکز فرهنگ يامناهيأت  :١هتبصر
 يبرا را آنها اي و کند استفاده رظن صاحب افراد خدمات و مشاوره از مورد حسب بر و ازين

   .دينما دعوتات جلس در مشارکت
 امور، روند در ليتسه و وقفه جاديا از نعتمما منظور به خاص موارد در :٢تبصره

 يازسو يارجاع موضوع خصوص درتواند ي ميمرکز فرهنگ يامناهيأت رييس 
 اطالع به فرصت نياول در د، مراتبينما يريگمي تصميمرکز فرهنگرييس  اي مديره هيأت
   .ديرس خواهد ءامناهيأت  ياعضا ريسا

امناء هيأت رييس  دعوت بهکبار يه امناء هر چهارماهيأت  يعاد جلسات :٣تبصره
 و ابدييم تيرسم اعضا سوم دو حضور با و ليتشکدر محل مرکز فرهنگي و موزه دفاع مقدس 

   .بود خواهداالجرا  الزم نيحاضر ءآرا تياکثر با ماتيتصم
هيأت رييس  بيتصو امناء وهيأت ر يدب شنهاديپ به العادهفوق جلسات :٤تبصره
   .شود يم امناء برگزار
  مديره هيأتوظايف و اختيارات ) ١٠ماده
 هايهاي و سياست انداز و برنامه نويس چشم مطالعه، بررسي و تحقيق جهت تهيه پيشـ ١

 .  استانيامناهيأت شنهاد به ي و پيکالن مرکز فرهنگ
 . امناي استانهيأت مدت و بلندمدت موزه جهت تصويب  هاي ميان پيشنهاد برنامهـ ٢
 يامناهيأت  و ارسال به ي برنامه و بودجه ساالنه مرکز فرهنگبي و تصويبررسـ ٣

  . ييب نهاياستان جهت تصو
ف آنها ين وظايين تعي و همچنيي و اجراي مشاوره، کارشناسيها ل کارگروهيتشکـ ٤

  .  آنيريگيو نظارت و پ
  . امناءهيأت ارائه گزارش عملکرد ساالنه به  ـ ٥
ب ي استان جهت تصوياز مرکز فرهنگيمورد ن يها شنهاد دستورالعمليه و پيته ـ ٦
  . امناءهيأت 
 هاي هاي کشور در زمينه مأموريت هاي هر يک از دستگاه پيشنهاد وظايف و مسئوليتـ ٧

 و ها افزايي فعاليت دستگاه مرکز فرهنگي با رعايت شرح وظايف قانوني هر دستگاه به منظور هم
  . ي استانيامناهيأت  به ي کاريز از موازيپره

 براساس ي الزم جهت اداره مرکز فرهنگيي اجرايها ب دستورالعمليتصو ـ ٨
  . امناءهيأت مصوبات 
 يها برنامه قالب در آن ارائه و يمرکز فرهنگ يها تيفعال يياجرا راهکار نييتعـ ٩
  . مدت بلند و مدت انيم ،ساالنه

 سنح بر مراقبت  ويمرکز فرهنگرييس  عملکرد بر مستمر نظارت و تيهداـ ١٠
  . ناءامهيأت  به ساالنه گزارش ارائه امناء و هيأت  تاميتصم ونامه  آيينن يا ياجرا

 ارائه و ي مرکز فرهنگيهاتيفعال جينتا و عملکرد) ساالنه (يا دوره يابيارزـ ١١
  . ءامناهيأت  به گزارش

 عنوان به مختلف يهاسازمان و نهادها و دولت کارکنان همزمان تيعضو :١تبصره
 و موزه دفاع مقدس استان ي مرکز فرهنگيياجرا يها هگرورکا و مديره هيأت در عضو
   .است بالمانع

 به خاص موارد در  و موزه دفاع مقدس استاني مرکز فرهنگيامناهيأت  :٢تبصره
رييس ا ي مديره هيأترييس  به را خود اراتياخت از يبخش ،امور روند در ليتسه منظور
   .دينمايم ضيتفومرکز 

  مرکز رييس و اختيارت  فيوظا) ١١ هماد
 يها تيفعال و تيمأمور انجام مسئولمقدس استان   و موزه دفاعيمرکز فرهنگرييس 
مرکز  مديره هيأتامناء وهيأت  مصوبات ونامه  آيين نيا )٤(ماده برابر يمرکز فرهنگ

  : از عبارتند يو فيوظا رئوس که باشد يم يفرهنگ
  .مديره هيأت به شنهاديپ و موزه يکلهاي  استيس و هايمش خط انداز، چشم سينو شيپ هيتهـ ١
  .مديره هيأت به موزه ازين مورد يها دستورالعمل شنهاديپ و هيتهـ ٢
  .ي و ابالغمصوب ضوابطر يسا ونامه  آيينن يمفاد ا مطابق موزه کارکنان امور ادارهـ ٣
 جهت استان از خارج و داخل درها و نهادها  سازمان يتمام با مستمر ارتباط جادياـ ٤

  .مشاوره، تبادل اطالعات، هماهنگي و همکاري و تحقق و اجراي مأموريت و اهداف مرکز فرهنگي
ر ي ساييافزا  همي الزم برايها کارها و روش ن راهييها و تع تي مستمر فعاليبررس ـ ٥
ز ت مرکي استان در ارتباط با موضوع فعاليردولتي و غي دولتيها ها و بخش دستگاه
  .مديره هيأت و ارائه آن به ي موازيها تي از فعاليري به منظور جلوگيفرهنگ
  .مديره هيأتا و موقوفات در چارچوب مصوبات يها و هدا اخذ کمک ـ ٦
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 ي فعال در راستايردولتي و غي دولتيها ها و بخش  و مساعدت با دستگاهيهمکارـ ٧
  .ي مصوب مرکز فرهنگيها ت، مطابق برنامهيمأمور

  .مديره هيأتتهيه گزارش عملکرد ساالنه مرکز فرهنگي و موزه دفاع مقدس و ارائه به  ـ ٨
ها و  امضا کليه قراردادها، اوراق بهادار، اسناد مالي تعهدآور و افتتاح حساب نزد بانکـ ٩

هاي دفاع مقدس  مؤسسات مالي معتبر با رعايت ضوابط و مقررات بنياد حفظ آثار و نشر ارزش
مرکز و امضاي يکي از اعضاي رييس  بر عهده مديره هيأتهاي مصوب  و دستورالعمل

 .  و ممهور به مهر مرکز فرهنگي و موزه دفاع مقدس استان معتبر خواهد بودمديره هيأت
هيأت  و مديره هيأتانه و ارائه به ي به صورت سالي ماليبرآورد و اعتبارسنجـ ١٠

  . ي مرکز فرهنگيامنا
 وطرح يوحقوق يقي و موزه دفاع مقدس نزد مراجع حقيگ مرکز فرهنيندگينماـ ١١

 يوادار يي محاکم قضاي آراء درتمامي در هر مرحله و اعتراض به آراء واجرايو دفاع از دعاو
  . و وکال ينده حقوقيق نماير، ازطريغ ل بهيباحق توک
 يها ، اعم از طرحيافزار  و سختيافزار  نرميها نهي در زميف قانونيانجام وظاـ ١٢
 يها هي در چارچوب ابالغي و فرهنگي، معماري و مهندسين محتوا و امور فنيجامع، تدو

  . مصوبيها  و کارگروهمديره هيأت
  

  تشکيالت، بودجه و نيروي انساني : فصل چهارم
  تشكيالت مرکز فرهنگي ) ١٢ماده

ر ساختار و سازمان مرکز فرهنگي و موزه دفاع مقدس استان توسط بنياد حفظ آثار و نش
 . گردد هاي دفاع مقدس در چارچوب تشکيالت ابالغي ستادکل نيروهاي مسلح ابالغ مي ارزش

  . باشد  هر استان، در شهر مرکز استان ميي محل استقرار مرکز فرهنگ)١٣ماده
هاي دفاع مقدس کشور به موجب اختيارات  بنياد حفظ آثار و نشر ارزشرييس  :تبصره

مجوز ايجاد مرکز ) به صورت محدود(ها  رخي از شهرستاننامه مصوب، در ب تفويضي در آيين
روش اداره اين مرکز نيز متناسب با . نمايد فرهنگي و موزه دفاع مقدس شهرستان صادر مي

  . امناي استاني اداره خواهند شدهيأت  نظارت  نامه بوده و تحت مفاد همين آيين
  بودجه و اعتبارات ) ١٤ماده

 : گردد  از طرق ذيل تأمين مي گي و موزه دفاع مقدس استانبودجه و اعتبارات مرکز فرهن
ز، اداره و ي تجهيق سازمان برنامه و بودجه استان براي ازطريف اعتباريجاد ردي اـ١
از، يدرصد کل اعتبارت ساالنه موردن) ٤٠(حداقل معادل چهل (ي مرکز فرهنگينگهدار

 ). يمرکز فرهنگرييس براساس برآورد و درخواست 
ز، اداره و ي تجهي شهر مرکز استان برايق شهرداري ازطريف اعتباريد ردجاي اـ٢
از، يدرصد کل اعتبارت ساالنه موردن) ٤٠(حداقل معادل چهل (ي مرکز فرهنگينگهدار

 ). يمرکز فرهنگرييس براساس برآورد و درخواست 
 يحقوق و  يقيموقوفات اشخاص حق و اي، هدايرنقديغ و  ي نقديها  جذب كمكـ٣
  . ر اشخاصي و سايها، مؤسسات عمومها، نهادها، شرکت ، سازمانيردولتيغ و يدولت

...  وهاي فرهنگي، هنري، پژوهشي، آموزشي مرکز فرهنگي  درآمدهاي ناشي از فعاليتـ٤
  .  که ممكن است درآمدزا باشديارائه خدمات
  . اد مرکزي ساالنه از بنيافت اعتبارات کمکي در ـ٥

 نامه مالي و معامالتي کرد مرکز فرهنگي براساس آيين هزينه مقررات مالي و:١تبصره
باشد که  ي م )ادي بنيامناهيأت مصوب ( دفاع مقدس يها اد حفظ آثار و نشر ارزشيبن
اد، براساس قانون خارج از محاسبات عمومي و ياساسنامه مصوب بن) ١٢(موجب ماده به

  . ساير مقررات عمومي دولت هزينه خواهد شد
...  ويها، نهادها و مؤسسات عموم ر سازماني سايها  و کمکييعتبارات و وجوه اهدا ا:٢تبصره

  . نه گردديها هز  همان دستگاهي و معامالتيتواند براساس مقررات مال يدر صورت درخواست آنان، م
هاي دريافتي مرکز  منظور شفافيت و نظارت بيشتر بر درآمدها و کمک  به:٣تبصره

ه وجوه دريافتي در اين راستا، ابتدا به حساب ساير منابع بنياد مرکز واريز و فرهنگي هر استان، کلي
پس از ثبت و گردش در سيستم مالي و ذيحسابي بنياد مرکز، وجوه فوق بالفاصله به حساب 

  . بيني شده هزينه گردد هاي پيش شود تا براساس برنامه مرکز فرهنگي مذکور عودت داده مي
  رکز فرهنگي و موزه دفاع مقدس استان  نيروي انساني م) ١٥ماده
 ي و لشکري کشوريها عهده سازمان  بهي تأمين نيروي انساني مرکز فرهنگ ـالف

  .باشد مستقر در استان به شکل مأمور مي
 از خدمات كارشناسان و متخصصين يتواند در چارچوب ساختار ابالغ  مرکز مي ـب

ن اعتبار يمحل تأم. استفاده نمايد» متقراردادي و خريدخد«صورت  به ) علمي و تجربي(
  .  خواهد بودين بند، صرفاً از منابع استانياز ايموردن

 يريق به کارگياز خود را ازطري مورد نيروهاي از نيتواند بخشي مي مرکز فرهنگ ـج
  . دين نماي تأمي خادم و داوطلب مردميروهاين

 ها و نيروهاي داوطلب زمان تعداد، چگونگي و تعيين سهم و نقش هر يک از سا:تبصره
 و يمرکز فرهنگرييس  يشنهادياز برابر طرح پي مورد ني انسانيروين ني در تأميمردم
  . ت امناء استان خواهد بوديب هيتصو

  ساير مقررات ) ١٦ماده
ن انشعابات و يربط در استان موظفند نسبت به تأمي ذيي اجرايهادستگاهـ ١

 و موزه دفاع مقدس ينترنت مرکز فرهنگياز، تلفن و ا آب، برق، گي بهره برداريها نهيهز
 . ندياقدام نما)  ممکنين بهايا با کمتري(نه يبصورت بدون هز

مستقر در استان موظفند ) ارتش، سپاه، ودجا، ناجا (ي و انتظامي نظاميهاگانيـ ٢
 کز کمک به اداره مرياز برايفه موردنيور و وظي پاي انسانيروينسبت به مأمور نمودن ن

 . ندي اقدام نمايمرکز فرهنگرييس  براساس درخواست يفرهنگ
  ويکيزي حفاظت في استان موظف است نسبت به برقراري انتظاميفرماندهـ ٣

 . دي اقدام نماي مرکز فرهنگيروز ت شبانهيامن
 موظفند ي مرکز فرهنگيامناهيأت  عضو يهاها، نهادها و دستگاه ه سازمانيکلـ ٤

ن ينه تأميژه در زمي به وي از مرکز فرهنگي و معنوي ماديبانيتت و پشيدر جهت حما
 مرکز مديره هيأتبراساس مصوبات ) يبه صورت مأمور توافق (ي انسانيرويکمبود ن
 .  الزم را به عمل آورندي، همکاريفرهنگ
شکسوتان و اقشار مختلف و داوطلب مردم استان يات پي ازتجربيريگ امکان بهره ـ ٥

  .  فراهم شوديفرهنگدر اداره مرکز 
 نشده باشد ينيب شيپنامه  آيينن ي که ممکن است در اير موارد و موضوعاتيسا ـ ٦

  . مقدس اقدام گردد هاي دفاع  براساس مقررات بنياد حفظ آثار و نشر ارزشيستيبا
ن و در تاريخ يتدو»  تبصره١٦ ماده، ١٧ فصل، ٤«شامل نامه  آيين اين )١٧ماده

د ي دفاع مقدس رسيها اد حفظ آثار و نشر ارزشي بن يامناهيأت ب  به تصوي٠٧/١١/١٣٩٧
ها،  ها، سازمان  نيروهاي مسلح، وزارتخانهيها ب مفاد آن براي كليه سازمانيخ تصويو از تار

  . باشد االجرا مي هاي اجرايي ذيربط، الزم نهادها و دستگاه
  ستاد كل نيروهاي مسلح ـ سرلشكر پاسدار محمدباقريرييس 

  
   مقدس استان هاي دفاع يب اعضاي شوراي هماهنگي حفظ آثار و نشر ارزشترک

  :ادي بنيامناهيأت  ٢١/١٢/١٣٩٣مصوب جلسه مورخ 
 ) عضو دائم( و امام جمعه مرکز استان هيفق ي ولندهينما ـ١
 ) استاني هماهنگيشورارييس (استاندار ـ٢
 ي هماهنگي شوراريدب(مقدس استان   دفاعيها  حفظ آثار و نشر ارزشرکليمد ـ٣
 ) استان
 )عضو دائم( در استان راني اي اسالميفرمانده ارشد ارتش جمهور ـ٤
 )عضو دائم( در استان يفرمانده ارشد سپاه پاسداران انقالب اسالم ـ٥
 )عضو دائم( استان يفرمانده انتظام ـ٦
 )عضو دائم(فرماندار شهرستان مرکز استان  ـ٧
 ) عضو دائم(استان  شهر مرکز ي اسالميشورارييس  ـ٨
 ) عضو دائم(شهردار شهر مرکز استان  ـ٩
 )عضو دائم( آموزش و پرورش استان رکليمد ـ١٠
 )عضو دائم( استان ثارگراني بنياد شهيد و امور ارکليمد ـ١١
 )عضو دائم( استان ي جهادکشاورزرکليمد ـ١٢
 )عضو دائم( مرکز استان يماي صدا و سرکليمد ـ١٣
 )عضو دائم( استان ي ارشاد اسالم فرهنگ ورکليمد ـ١٤
 )عضو دائم( استان ي اسالمغاتيسازمان تبلرييس  ـ١٥
 وزارت ي از سويبا معرف) (عضو دائم( استان ي دانشگاه دولتنيبزرگتررييس  ـ١٦
 )ي و فناورقاتيعلوم، تحق
 )عضو دائم( در استاني دانشگاه آزاد اسالميکننده واحدها معاون هماهنگ ـ١٧
 )عضو دائم(ستاندار در امور بانوان استان مشاور ا ـ١٨
 )عضو دائم( خواهران استان جيمسئول بس ـ١٩
 بهداشت،  وزارتي از سويبا معرف) (عضو دائم( استانيدانشگاه علوم پزشکرييس  ـ٢٠

 )يدرمان و آموزش پزشک
 )عضو دائم( کل ورزش و جوانان استان ريمد ـ٢١
 ي سو ازيبا معرف) (عضو دائم( مسلح در استان يروهاي نيبانيارشد وزارت دفاع و پشت ـ٢٢

  .)م. نيبانيوزارت دفاع و پشت
 هاي فرماندهان، نخبگان و چهره(کسوتان دوران دفاع مقدس  نفر از پيش) ٣( سه ـ٢٣

  )ي هماهنگيشورارييس ب ير و تصويشنهاد دبي با  پي و علميبرجسته فرهنگ
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