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

  تومان ۴۵۰۰تك شماره 

 ١١ابطال قسمتي از ماده :  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع١٢٩٩ و ١٢٩٨هاي  رأي شماره
  ٢  شوراي اسالمي شهر رشت  ١٣/١٠/١٣٩٩  ي اسالمي شهر رشت از تاريخ تصويب شورا١٣٩٦ و ١٣٩٥، ١٣٩٤هاي دفترچه تعرفه عوارض محلي سال

  با شرکت احداث) ره( شركت شهر فرودگاهي امام خميني نامه در خصوص انعقاد قرارداد تصويب
  و بهسازي سطوح پروازي شمالي) ها استريپ(هاي پروازي   و تکميل پروژه اصالح حريم

   جهت انجام پروژه مصوب)ره( فرودگاه امام خميني 
١٥/١١/١٣٩٩  

ر وزارت راه و شهرسازي ـ وزارت امو
  سازمان برنامه ـ اقتصادي و دارايي

   و بودجه کشور
٥  

  پروپيلن از گاز طبيعي   توليد پلي گذاري در طرح نامه در خصوص سرمايه تصويب
  وزارت نفت ـ وزارت نيرو  ١٥/١١/١٣٩٩   توسط شركت ملي صنايع پتروشيميآباد غرب در استان کرمانشاهدر منطقه اسالم

  ٦  صنعت، معدن و تجارتوزارت 

  ١٩/١١/١٣٩٩  نامه در خصوص اصالح عوارض قطع درختان جنگلي تصويب
  ي وزارت جهادکشاورز

 يي و دارايوزارت امور اقتصاد
  سازمان برنامه و بودجه کشور

٦  

  نامه اجرايي نحوه ايجاد بستر يكپارچه ارايه خدمات مرتبط با اخذ مجوز  آيين
  ٨/١١/١٣٩٩  ساخت و ساز در كل كشور و تسهيل فرايندهاي مربوط

رت وزا وزارت امور اقتصادي و داراييـ  وزارت کشورـ 
ـ وزارت راه و شهرسازي    ارتباطات و فناوري اطالعات 
ـ وزارت دادگستري    وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي 

  سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
٦  

  ١٥/١١/١٣٩٩  هاي اجرايي در سامانه تدارکات الکترونيکي دولتنامه نحوه فعاليت دستگاهآيين

ـ وزارت ام  ور اقتصادي و داراييوزارت صنعت، معدن و تجارت 
  وزارت اطالعات ـ وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات ـ 

ـ وزارت    سازمان برنامه و بودجه کشور  كشوـروزارت نفت 
سازمان صدا و سيماي ـ سازمان اداري و استخدامي کشور

ـ معاونت حقوقي ريي   جمهور سجمهوري اسالمي ايران 
  بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران  
  گاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايراناتاق بازر

٧  

  اي از مأموران  نامه اجرايي قانون حمايت قضايي و بيمه آيين
  ١٩/١١/١٣٩٩  بانيزيست و جنگليگان حفاظت محيط

ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي    وزارت دادگستري 
  وزارت کشور ـ وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح 

ـ وزارت جهادکشاورزي   زيست زمان حفاظت محيطسا 
  سازمان برنامه و بودجه کشور

٨  

  ١٥/١١/١٣٩٩  ٩/٦/١٣٩٦هـ مورخ ٥٤٢٤٠ت/٧٠٣٥٨نامه شماره اصالح تصويب
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي  

  وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي 
  سازمان برنامه و بودجه کشور

٩  

هاي سبز  امون اصالحيه ضوابط و مقررات عرصهمصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پير
 ٩  ريزي و توسعه استان البرز شوراي برنامه  ٨/٨/١٣٩٩  و باز شهر كرج

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون تغيير كاربري و الحاق به محدوده طرح 
  ي و توسعهريز شوراي برنامه  ٢/٧/١٣٩٩  )جهت طرح اقدام ملي مسكن(جامع شهر دوگنبدان 

  ٩   استان كهگيلويه و بويراحمد

   هكتار به محدوده طرح جامع ٤٣مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون الحاق 
  ريزي و توسعه شوراي برنامه  ٢/٧/١٣٩٩  )جهت طرح اقدام ملي مسكن(شهر سراوان  

  ٩   استان سيستان و بلوچستان

 هكتار از اراضي دولتي مجاور ٦٣ ايران پيرامون الحاق مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري
  ١٠  ريزي و توسعه استان قم شوراي برنامه  ٥/٨/١٣٩٩  شهرك قدس شهر قم به محدوده شهر جهت اقدام ملي توليد مسكن

  ١٠   استان قمريزي و توسعه شوراي برنامه  ٢٧/١/١٣٩٩  شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون طرح جامع ناحيه قم نهايي مصوبه 
  

 ١٣٩٩ ماه  بهمنهشتم بيست و نبهـش سه
 

 ٢٢١١٧ شماره هفتمسال هفتاد و 

)١٣٧٣( 
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  صفحه  دستگاه اجراء كننده  بيخ تصويتار  )هي وحدت رواءن و مقررات و مصوبات آريقوان(عنوان مندرجات 

  مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون هماهنگي دبيرخانه شوراي عالي شهرسازي
 ويژه اقتصادي در تعيين محدوده  و معماري ايران با دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري و صنعتي و
  و تهيه طرح جامع مناطق آزاد و ويژه 

  هاي  ريزي شهري و طرح دفتر طرح  ٢٤/٦/١٣٩٩
  ١٠  توسعه و عمران

  ١١  ريزي و توسعه استان مركزي شوراي برنامه  ٥/٨/١٣٩٩  شهري اراک  مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون طرح مجموعه

هاي طرح تفصيلي محدوده پيرامون  سياستالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون مصوبه شوراي ع
  ١١  ريزي و توسعه استان فارس شوراي برنامه  ٥/٨/١٣٩٩  ) ع(چراغ  حرم مطهر حضرت شاه

هاي  و توسعه استانريزي  شوراي برنامه  ٥/٨/١٣٩٩  مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص ضوابط استقرار مراکز و اماکن نظامي
  ١١  گلستان، مركزي، كردستان، هرمزگان

  هاي ويژه حفاظت مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون چارچوب شرح خدمات طرح
  ٥/٨/١٣٩٩ هاي تاريخيـ  فرهنگي   و احياء بافت

  دفتر ترويج معماري طراحي شهري 
  هاي واجد ارزش و بافت

  ه استانهااداره راه و شهرسازي كلي
١١ 

  ١١  ريزي و توسعه استان اصفهان شوراي برنامه  ٣٠/٤/١٣٩٩  مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون طرح و ضوابط اراضي کشاورزي و باغات ناژوان 

   اساسي طرح تفصيليهاي مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون مغايرت
  ١٢  ريزي و توسعه استان آذربايجان غربي شوراي برنامه  ١٥/١٠/١٣٩٩   با طرح جامع شهر مهاباد

  ١٢  ريزي و توسعه استان خراسان شمالي شوراي برنامه  ٢٠/٣/١٣٩٨  مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع ناحيه خراسان شمالي

  يأت عالي تجديدنظرمصوبه انتخاب نمايندگان شوراي عالي انقالب فرهنگي براي عضويت در ه
  دانشگاه آزاد اسالمي  ٧/١١/١٣٩٩   دانشگاه آزاد اسالمي

  ١٢  دبيرخانه شوراي عالي انقالب فرهنگي

  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري  ٧/١١/١٣٩٩  مصوبه عضويت رئيس بنياد ملي نخبگان در شوراي هدايت استعدادهاي درخشان 
  ١٢  بنياد ملي نخبگان

  
  

  
  

  ١٥/١١/١٣٩٩                                                                        ٩٧٠٣٩٠٩شماره
  بسمه تعالي

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

 هاي يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه
:  با موضوع١٣/١٠/١٣٩٩ مورخ ٩٩٠٩٩٧٠٩٠٥٨١١٢٩٩و  ٩٩٠٩٩٧٠٩٠٥٨١١٢٩٨

 ١٣٩٦ و ١٣٩٥، ١٣٩٤هاي   دفترچه تعرفه عوارض محلي سال١١ابطال قسمتي از ماده «
جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست » ي اسالمي شهر رشت از تاريخ تصويبشورا

  . گردد ارسال مي
ـ مهدي دربين   مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري 

  
  ١٢٩٨ـ ١٢٩٩: شماره دادنامه     ١٣/١٠/١٣٩٩: تاريخ دادنامه
  ٩٧٠٣٩٠٩ـ ٩٨٠٠٠١٣: شماره پرونده

  مي ديوان عدالت اداري هيأت عمو:مرجع رسيدگي
ي مسکن گيالن با گذار سرمايهـ شرکت ٢ـ شرکت بهشت سبز سراوان ١ :شاكيان

  وکالت آقاي حجت سبحاني راد
 دفترچه تعرفه عوارض محلي ١١ابطال قسمتي از ماده  :موضوع شکايت و خواسته

  )هاي نيمه تمام ساختمان( شوراي اسالمي شهر رشت ١٣٩٦ و ١٣٩٥، ١٣٩٤هاي  سال
 دفترچه تعرفه ١١ابطال ماده ـ وکيل شاکيان به موجب دادخواستي ١ :دش کارگر

را خواستار  شوراي اسالمي شهر رشت ١٣٩٦ و ١٣٩٥، ١٣٩٤هاي  عوارض محلي سال
  : شده و در جهت تبيين خواسته اعالم کرده است که

  رياست محترم ديوان عدالت اداري"
  سالم عليکم

ون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري  قان٩٢تقاضاي اعمال ماده : موضوع
در خصوص ابطال قسمتي از مصوبات شوراي اسالمي شهر رشت متضمن وضع عوارض 
تمديد پروانه ساختماني مندرج در دفترچه تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري رشت 

  :  شوراي اسالمي شهر رشت١٣٩٦ و ١٣٩٥، ١٣٩٤مصوب سالهاي 

 قانون نوسازي و عمران شهري در ٢٩ ماده ٢که به موجب تبصره ـ با عنايت به اين١
هاي ساختماني قانون گذار تعيين تکليف نموده متاسفانه شوراي  خصوص تمديد پروانه

شکايت خارج از حدود و اختيارات   مصوبات مورد١١اسالمي شهر رشت به موجب ماده 
  .ه استقانوني اقدام به وضع عوارض تمديد پروانه ساختماني نمود

ـ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به موجب آراء صادره متعدد در موارد ٢
ـ ٨٨ تا ٦٦ و ٢٤/٩/١٣٩٣ـ ١٥٢٧ تا ١٥٠١ ،٩/١١/١٣٨٦ـ ١١٢٩٩جمله رأي شماره  مشابه از  

  . استهاي ساختماني صادر نموده  حکـم به ابطال اخـذ عـوارض بابت تمديد پروانه٢/٢/١٣٩٢
 و ١٣٨٠ن تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب  قانو٤ـ به موجب ماده ٣
 اخذ هرگونه وجه، کاال در قبال ١٣٨٩ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ٦٢ ماده ٣تبصره 

ضمناً عوارض تمديد پروانه . ارائه خدمات توسط دستگاه اجرايي بايد به موجب قانون باشد
عليهذا با .  خالف قانون استعنوان عوارض مجدد ساختماني يا تأخير اتمام ساختمان به

عنايت به مراتب مذکور درخواست رسيدگي و ابطال مصوبات مورد شکايت از تاريخ 
  ."تصويب مورد استدعاست

  :  اعالم کرده است که١٥/٢/١٣٩٨ـ وکيل شاکيان به موجب اليحه مورخ ٢
   با سالم و تحيت "

أت نظر آن هيمطروحه در ) ٩٨٠٠٠١٣(در خصوص پرونده مثبوت به شماره فوق 
ام بدين وسيله موضوع  اينکه در تقاضاي مطروحه موضوع خالف شرع را مطرح نموده به

مغايرت مصوبه موضوع تقاضاي ابطال را مسترد داشته و صرفاً تقاضاي رسيدگي به جنبه 
  . " قانون تشکيالت و آيين دادرسي آن ديوان را دارد٩٢قانوني موضوع مستنداً به ماده 

  : هاي مورد اعتراض به شرح زير است ـ متن تعرفه٣
 شوراي ١٣٩٥ و ١٣٩٤هاي   دفترچه تعرفه عوارض محلي سال١١ماده:  الف"

  اسالمي شهر رشت
  ـ عوارض تمديد پروانه ١١ماده 

ارائه فرم شروع (شروع عمليات ساختماني  تا اعتبار پروانه ساختماني از تاريخ صدور
 اعتبار پروانه از تاريخ .بار قابل تمديد است لي دومتوا طوره ب كه باشد سال مي يك) به كار

پروانه  درصورت تمديد( .باشد ميدو سال شروع تا اتمام عمليات سـاختماني حداكثر 
 سال متوالي و شروع عمليات ساختماني تا اتمام عمليات ساختماني ٢ساختماني در 

 رعايت نشده باشد بديهي است چنانچه هريك از شـروط مذكور) باشد  سال مي٥مجموعاً 
هاي قيد شده به  يا صدور پايانكار ساختمان را قبل از تاريخو و مالك در خواست تمديد 

التفاوت كليه  شهـرداري ارائـه ننمايد و ثبت در دفتر شهرداري نشده باشد مشمول مابه

http://www.RRK.IR
http://www.DASTOUR.IR
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تي كه به استثناي امتيازا... (عوارض قانوني منـدرج در اين تعرفه اعم از احداث، پــذيـره و
  .گردد مي) گردد و در آن زمان تسويه نموده باشد  دريافت مي٥از سوي كميسيون ماده 

پرونده هايي كه به علت تخلف ساختماني به كميسيون ماده صد ارسال و : تبصره
گردند در صورت انقضاي مهلت پروانه  منجر به صدور رأي و اخذ جرايم متعلقه مي

 .باشند اوت عوارض قانوني اين تعرفه به نرخ روز ميالتف ساختماني مشمول محاسبه مابه
 موفق به اخذ پروانه ساختماني گرديده است مهلت ٥/١/١٣٩٢شخصي در تاريخ : مثال

 مندرج در صفحه آخر شناسنامه ١٥تحويل فرم شروع عمليات ساختماني برابر بند 
سال  ساختماني جهت ثبت در سيستم و بازديد توسط كارشناس منطقه به مدت يك

بايست قبل از  در صورت عدم شروع عمليات مالك مي. باشد  مي٥/١/١٣٩٣يعني تا تاريخ 
يعني تا  (.سال نمايد  اقدام به تمديد پروانه ساختماني خود به مدت يك٥/١/١٣٩٣تاريخ 
در صورتي كه شروع عمليات )  پروانه پس از تمديد، اعتبار خواهد داشت٥/١/١٣٩٤تاريخ 

تواند براي آخرين بار، پروانه خود را به   مالك مي، صورت نپذيرفته باشد٥/١/١٣٩٤تا تاريخ 
يعني اعتبار پروانه پس از تمديد دوم تا تاريخ . (سال ديگر تمديد نمايد مدت يك

حاليه پس از تمديد دوم، مالك موظف است شروع عمليات ).  بود خواهد٥/١/١٣٩٥
 ثبت در سيستم و بازديد توسط  جهت٥/١/١٣٩٥ساختماني خود را حداكثر تا تاريخ 

اتمام عمليات ساختماني از تاريخ گزارش كارشناس منطقه . كارشناس منطقه اعالم نمايد
  .باشد  مي٥/١/١٣٩٧ سال يعني تا تاريخ ٢مبني بر شروع عمليات ساختماني به مدت 

  وباشد تاريخ اتمام عمليات ساختماني پس از شروع عمليات به مدت دو سال مي: ١تذكر
مشخصاً براي مثال فوق در صورتي كه بالفاصله پس از دريافت پروانه ساختماني مالك 
اقدام به ثبت فرم شروع عمليات ساختماني در سيستم منطقه نمايد و گزارش كارشناس 

 صورت گرفته باشد مدت ١٠/١/١٣٩٢منطقه مبني بر شروع عمليات ساختماني در تاريخ 
  . خواهد بود١٠/١/١٣٩٤ اتمام عمليات ساختماني تا تاريخ

 پيرو آن، ١هاي اشاره شده در مثال فوق و يا تذكر  در صورتي كه تاريخ: ٢تذكر 
وسط مالك رعايت  ...هاي مربوط به مراجعه جهت تمديد، شروع عمليات و يعني تاريخ

  .گردد التفاوت عوارض به نرخ روز محاسبه و وصول مي نشده باشد، مابه
مان الزاماً توسط مؤدي به شهرداري منطقه گزارش فرم شروع عمليات ساختـ ١

گزارش كارشناس . توسط كارشناس منطقه صورت پذيرد شده و در سيستم ثبت و بازديد
باشد و يا هرگونه درخواست ثبت شده و  منطقه مالك تاريخ شروع عمليات ساختماني مي

  .شدبا مي لياتگزارش كارشناسي مبني بر شروع عمليات ساختماني مالك تاريخ شروع عم
پس از دريافت پروانه در صورتي كه عمليات شروع شده باشد ثبت هرگونه : تبصره

 .باشد درخواست منوط به ارائه فرم شروع عمليات، ثبت آن در سيستم و ذكر آن در گزارش مي
قبل از تحويل شناسنامه ساختمان از ناظر و مالك، پيش نويس پروانه امضاء ـ ٢

  .نده ملك در منطقه بايگاني شودگرفته شده و در پرو
تاريخ اتمام «: در صفحه اول پروانه ساختمان موضوع زير درج و ممهور گرددـ ٣

عمليات ساختمان، پس از تأييد شروع عمليات ساختماني توسط كارشناس فني شهرداري 
  ».باشد   سال مي٢مدت ه ب

 سال ٢ مدت هاي بزرگ ساختماني كه اتمام ساختماني آن در در پروژه: تبصره
 سال با درخواست كتبي از ٢تواند قبل از انقضاي مدت  پذير نبوده، مالك مي امكان

تقاضاي تمديد مهلت  شهرداري منطقه مربوطه و تكميل فرم پيشرفت عمليات ساختماني
 سال ٥دور پروانه تا پايانـكار از مان را مشروط بر آنكه از تاريخ صاجراي عمليات ساخت

 دفترچه ٤٦تواند مطابق صفحه  نمايد و شهرداري منطقه مربوط هم ميتجاوز نكند را ب
 ٦سازي عمل كند و در بخش مالحظات، گواهي عدم خالف صفحه  ضوابط همسان

  .هاي جديد الكترونيكي در بخش توضيحات مراتب قيد شود شناسنامه و در پروانه
ماني در آن قيد هاي صادره قبلي، تاريخ اتمام عمليات ساخت چنانچه در پروانهـ ٤

نگرديده باشد و از طرفي فرم شروع عمليات ساختمان در مدت مقرر در متن پروانه و 
بخشنامه شوراي عالي اداري به شهرداري ارائه گردد، مشروط بر آنكه از تاريخ صدور پروانه 

 بـديهي اســت. التفاوت عوارض نخواهد بود  سال تجاوز ننمايد مشمول مابه٥تا پايانكار از 
 سال ٢هرگاه پس از صدور پروانه ساختماني در ستون تاريخ اتمام عمليات ساختمان مدت 

 سال از تاريخ اتمام عمليات ساختمان گذشته باشد، بر ٢قيد شده باشد و از طرفي بيش از 
  .باشد التفاوت عوارض به نرخ روز مي اساس تعرفه عوارض شهرداري، مشمول مابه

 اتمام مهلت مندرج در پروانه ساختماني نسبت به چنانچه مالك قبل از: تبصره
 ،موعد مقرر از طريق شهرداري اقدام نمايد درخواست و تمديد پروانه ساختماني در
ضمناً در صورتي كه مالك، فرم شروع عمليات . عوارض پروانه مجدد وصول نخواهد شد

ندرج در ط مهندس ناظر را در مهلت مقرر و متوسساختماني تكميل و امضاء شـده 
بخشنامه شوراي عالي اداري و متن پروانه به شهرداري منطقه ارائه ننمايد مشمول 

  .التفاوت عوارض به نرخ روز بر اساس تعرفه عوارض شهرداري خواهد بود مابه
چنانچه به هنگام صدور پروانه ساختماني، عوارض آن وصول گردد و متقاضي  ـ ٥ 

و يا فرم ) مشروط به عدم انقضاي قانوني آن(ني پس از ارائه فرم شروع عمليات ساختما

پيشرفت عمليات ساختماني و درخواست پايانكار را قبل از انقضاي مهلت اتمام عمليات 
به شهرداري ارائه نمايد و كار ساختمان عمالً )  سال مندرج در متن پروانه٢ (ساختماني

 بعد موكول گردد، مشمول پايان يافته باشد و به هر دليلي ادامه امور متعلقه به سال
   .التفاوت عوارض نخواهد بود مابه

براي آندسته از متقاضيان پروانه ساختماني كه پس از انقضاي مهلت پروانه به  ـ ٦
نمايند، به هر دليلي در طول مهلت  شهرداري مراجعه و تجديد مهلت پروانه ساختماني مي
 و تطويل روند ١٠٠كميسيون ماده اعتبار مجدد اعم از احداث بناي غيرمجاز و طرح در 

  .شوند التفاوت عوارض به نرخ روز مي اداري، صدور پايانكار مشمول پرداخت مابه
هرگاه در اعتبار قانوني پروانه ساختماني و در اجراي ادامه عمليات ساختماني ـ ٧

مالك مرتكب خالف ساختماني شده باشد كه منجر به ارجاع پرونده به كميسيون ماده 
وارض عالتفاوت  ـادره كميسيون ماده صد مشمول مابهصگردد عالوه بر اجراي رأي  ١٠٠

 اثر تخلـف افزوده شده با اعمال ضرايب متعلقه در تعرفه و بر کهراي آن مقدار مساحتي ب
  .گردد به نرخ روز مي
دليل امورات فني توسط ه چنانچه درخواست تمديد و يا صدور پايانكار ب: ١تبصره 
 تأخير انجامد در صورتيكه زمان ثبت درخواست در موعد مقرر باشد تاريخ شهرداري به

گزارش كارشناسي بازديد مالك عمل بوده و تأخير در صدور مجوز كه توسط شهرداري 
  .باشد التفاوت نمي صورت گرفته مشمول مابه

در مواردي كه به دليل عدم تمديد به موقع و يا سپري شدن بيش از پنج سال : ٢تبصره 
  : شود رسد به شرح زير اقدام مي از تاريخ صدور پروانه اعتبار پروانه ساختماني به اتمام مي

در صورتي كه عمليات اجرايي سـاختمان شـروع نگرديـده يـا در حـال احداث : الف
  : شود و نيمه كاره باشد به شرح زير اقدام مي

گذاري  و جانمـايي و ديـوارابتدا پروانه صادره از نظر تعريض معابر مجدداً كنترل ـ ١
مجدداً )در صورتي كه عمليات اجرائي شروع نشده باشد( احداث ساختمان محوطه و يا مقر 

نشيني از  شود به نحوي كه پس از رعايت عقب كنترل و با ضوابط جاري تطبيق داده مي
  .مساحت كل پروانه كسر نشود

د و هنـوز عمليـات اجرائي چنانچه ساختمان داراي كنسول به سـمت معبـر باشــ ٢
حذف و معادل آن بـه سـطح زيربنـا اضـافه گرديده تا در  شروع نشده باشد كنسول

  .مساحت پروانه صادره قبلي خللي وارد نيايد
اي باشد كه امكان تطبيق ضـوابط يـا مقررات  در صورتي كه ساختمان در مرحلهـ ٣

  . نباشدرجاري روز ميس
 ١ مرحله اتمام سفت كاري يا پايانكار باشد اعمال بندهاي عنوان مثال چنانچه در به

  . ضرورتي ندارد٢و 
از كليه مهندسين ناظر و مجري مجدداً گواهي تأييديـه مبنـي بـر قبـول ـ ٤

  .شود مسئوليت ادامه نظارت و اجراء اخذ و ضميمه پرونده مي
وت عـوارض قانوني التفا سال شمسي با اخـذ مابه پروانه فاقد اعتبار به مدت يك ـ ٥

  .بر مبناي تاريخ صدور پروانه، پروانه يا عـدم خـالف تـك برگـي صـادر شود
پس از مهلت اعتبار پروانه در صورت نياز به تمديد براي سالهاي متمادي بعدي  ـ ٦

  .التفاوت عوارض هـر سـال الزاميست صورت ساليانه و اخذ مابهه تكرار روند مذكور ب
 و ايانكار كليه مدارك و شناسنامه ساختماني و سوابق قبلي دريافتدر زمان صدور پـ ٧

در بايگاني شهرداري ضبط و فقط برگه پايانكار الكترونيكي بـا درج آخرين مشخصات 
  .ساختماني صادر و به مالك تحويل خواهد شد

 صورت جداگانه پس از ارائهه صدور پايانكار مجزا براي هر واحد مسكوني آپارتماني ب ـ ٨
  .صورتمجلس تفكيكي به درخواست هر يك از مـالكين واحـدهاي آپارتماني امكانپذير است

 در صورتي كه متقاضي درخواست ابطال شناسنامه ساختماني قديمي و درخواست: ب
پروانه جديد داشته باشد كل عمليات صدور پروانه ساختماني به طور كامل اجراء و پروانه 

قبلي از مبلغ عوارض محاسبه شده براي صدور پروانه جديد صادر و عوارض پرداختي 
  .گردد جديد به نرخ روز كسر مي

مهلت پرداخت عوارض صدور پروانه يا فيش عوارض صدور پروانه بايد در : ٣ تبصره
مهلت تعيين شده در آن پرداخـت گردد و قبـوض صادره در روزهاي پاياني سال تا آخرين 

 عدم پرداخت تمام و يا قسمتي از بدهي در سالِ محاسبه، روز سال اعتبار داشته و در صورت
از كل بدهي كسر  عوارض بر مبناي سال پرداخت تمام بدهي محاسبه و مبلغ پرداختي عيناً

 ).باشد منظور از پرداخت بدهي، پرداخت به صورت نقدي و اقساط مي. (شود مي
پروانه، چنانچه اي شدن صدور  بر اساس طرح تفصيلي جديد و سه مرحله: ٤تبصره 

هاي  مدت اجراي ساختمان بنا به داليل فني و اجرايي طوالني شود، در هر يک از نوبت
پروانه، قبل از انقضاي مدت اعتبار يک ساله هر يک، يکبار ديگر و در مجموع تا دو بار قابل 

باشد، به طوري که تحت هيچ عنوان، تاريخ صدور پروانه اول تا تاريخ صدور  تمديد مي
 عوارض التفاوت مابهيانکار از پنج سال تجاوز ننمايد، در غيراينصورت مشمول دريافت پا

  .باشد قانوني اين ماده مي
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دارندگان پروانه ساختماني اگر در موعد مقرر در پروانه ساختماني موفق به : ٥تبصره 
. هند شدهاي سپري شده خوا  عوارض به ازاي ماهالتفاوت مابهاخذ پايانکار نگردد مشمول 

به طور مثال اگر از تاريخ اعتبار پروانه ساختماني جهت اخذ پايانکار سه ماه گذشته باشد، 
چنانچه از مهلت اعتبار پروانه جهت . گردد  عوارض به نرخ روز ميالتفاوت مابه    مشمول 

  .باشد اخذ پايانکار بيش از يک سال گذشته باشد، مشمول مفاد اين تبصره نمي
   شوراي اسالمي شهر رشت١٣٩٦ دفترچه تعرفه عوارض محلي سال ١١ ماده :ب

  ـ عوارض تمديد پروانه ١١ماده 
ارائه فرم شروع به (شروع عمليات ساختماني  تا اعتبار پروانه ساختماني از تاريخ صدور

روع تا  اعتبار پروانه از تاريخ ش.بار قابل تمديد است متوالي دو طوره كه ب باشد سال مي يك) كار
 ٢پروانه ساختماني در  درصورت تمديد( .باشد مي دو سالاتمام عمليات سـاختماني حداكثر 

) باشد  سال مي٥سال متوالي و شروع عمليات ساختماني تا اتمام عمليات ساختماني مجموعاً 
و ديد ـده باشد و مالك درخواست تمـبديهي است چنانچه هريك از شـروط مذكور رعايت نش

ه ننمايد  اختمان را قبل از تاريخـپايانكار سيا صدور  کليه «هاي قيد شده به شهـرداري اراـئ
عوارض قانوني مندرج در اين دفترچه به ازاي هر سال، درصدي از عوارض محاسبه شده به نرخ 

 درصد از کل عوارض ١٥به طور مثال براي سال اول . روز به مؤدي تعلق خواهد گرفت
 ٤٠ درصد و در سال چهارم ٢٥در سال سوم   درصد و٢٠ سال دوم احتسابي به نرخ روز، در
چنانچه . ( درصد عوارض احتسابي به نرخ روز دريافت خواهد شد٤٥درصد و در سال پنجم 

 سال بگذرد، براي تجديد آن کليه عوارض قانوني به نرخ روز ٥پروانه ساختماني مؤدي از مهلت 
  ».)گردد قبل کسر ميهاي  هاي پرداختي در سال محاسبه و عوارض

پرونده هايي كه به علت تخلف ساختماني به كميسيون ماده صد ارسال و : تبصره
گردند در صورت انقضاي مهلت پروانه  منجر به صدور رأي و اخذ جرايم متعلقه مي

  .باشند التفاوت عوارض قانوني اين تعرفه به نرخ روز مي ساختماني مشمول محاسبه مابه
 موفق به اخذ پروانه ساختماني گرديده است ٥/١/١٣٩٢ريخ شخصي در تا: مثال

 مندرج در صفحه آخر شناسنامه ١٥مهلت تحويل فرم شروع عمليات ساختماني برابر بند 
سال  ساختماني جهت ثبت در سيستم و بازديد توسط كارشناس منطقه به مدت يك

بايست قبل از   ميدر صورت عدم شروع عمليات مالك. باشد  مي٥/١/١٣٩٣يعني تا تاريخ 
يعني تا  (.سال نمايد  اقدام به تمديد پروانه ساختماني خود به مدت يك٥/١/١٣٩٣تاريخ 
در صورتي كه شروع عمليات )  پروانه پس از تمديد، اعتبار خواهد داشت٥/١/١٣٩٤تاريخ 

به تواند براي آخرين بار، پروانه خود را   صورت نپذيرفته باشد مالك مي٥/١/١٣٩٤تا تاريخ 
 ٥/١/١٣٩٥يعني اعتبار پروانه پس از تمديد دوم تا تاريخ . (سال ديگر تمديد نمايد مدت يك
حاليه پس از تمديد دوم، مالك موظف است شروع عمليات ساختماني خود را ).  بودخواهد

 منطقه اعالم  جهت ثبت در سيستم و بازديد توسط كارشناس٥/١/١٣٩٥حداكثر تا تاريخ 
ات ساختماني از تاريخ گزارش كارشناس منطقه مبني بر شروع عمليات اتمام عملي. نمايد

  .باشد  مي٥/١/١٣٩٧ سال يعني تا تاريخ ٢ساختماني به مدت 
 و باشد تاريخ اتمام عمليات ساختماني پس از شروع عمليات به مدت دو سال مي: ١تذكر

ختماني مالك مشخصاً براي مثال فوق در صورتي كه بالفاصله پس از دريافت پروانه سا
اقدام به ثبت فرم شروع عمليات ساختماني در سيستم منطقه نمايد و گزارش كارشناس 

گرفته باشد مدت   صورت١٠/١/١٣٩٢منطقه مبني بر شروع عمليات ساختماني در تاريخ 
  . خواهد بود١٠/١/١٣٩٤اتمام عمليات ساختماني تا تاريخ 

 پيرو آن، يعني ١ثال فوق و يا تذكر هاي اشاره شده در م در صورتي كه تاريخ: ٢تذكر
توسط مالك رعايت نشده  ...وديد، شروع عمليات هاي مربوط به مراجعه جهت تم تاريخ

  .گردد التفاوت عوارض به نرخ روز محاسبه و وصول مي باشد، مابه
رم شروع عمليات ساختمان الزاماً توسط مؤدي به شهرداري منطقه گزارش ـ ف١

گزارش كارشناس .  بازديد توسط كارشناس منطقه صورت پذيردشده و در سيستم ثبت و
باشد و يا هرگونه درخواست ثبت شده و  منطقه مالك تاريخ شروع عمليات ساختماني مي

  .دباش  ميگزارش كارشناسي مبني بر شروع عمليات ساختماني مالك تاريخ شروع عمليات
شده باشد ثبت هرگونه پس از دريافت پروانه در صورتي كه عمليات شروع : تبصره

 .باشد درخواست منوط به ارائه فرم شروع عمليات، ثبت آن در سيستم و ذكر آن در گزارش مي
قبل از تحويل شناسنامه ساختمان از ناظر و مالك، پيش نويس پروانه امضاء ـ ٢

  .گرفته شده و در پرونده ملك در منطقه بايگاني شود
مدت دو روز پس از درخواست مالک يا مالکين شهرداريها موظفند حداکثر ظرف : تبصره

جهت صدور گواهي پايان ساختمان و انطباق ساختمان احداث شده با ضوابط فني و شهرسازي 
حاکم بر ملک، نسبت به صدور گواهي پايان ساختمان اقدام و در غيراينصورت الزم است علت 

  .عدم صدور گواهي ساختمان، به ذينفع اعالم شود
تاريخ اتمام «: ول پروانه ساختمان موضوع زير درج و ممهور گردددر صفحه اـ ٣

عمليات ساختمان، پس از تأييد شروع عمليات ساختماني توسط كارشناس فني شهرداري 
  » .باشد   سال مي٢مدت ه ب

 پذير  سال امكان٢هاي بزرگ ساختماني كه اتمام ساختماني آن در مدت  در پروژه: تبصره
 سال با درخواست كتبي از شهرداري منطقه ٢د قبل از انقضاي مدت توان نبوده، مالك مي

ساختماني، تقاضاي تمديد مهلت اجراي عمليات  مربوطه و تكميل فرم پيشرفت عمليات
مايد  سال تجاوز نكند را بن٥كار از روانه تا پاياندور پساختمان را مشروط بر آنكه از تاريخ ص

سازي   دفترچه ضوابط همسان٤٦تواند مطابق صفحه  و شهرداري منطقه مربوط هم مي
هاي   شناسنامه و در پروانه٦عمل كند و در بخش مالحظات، گواهي عدم خالف صفحه 

  .جديد الكترونيكي در بخش توضيحات مراتب قيد شود
هاي صادره قبلي، تاريخ اتمام عمليات ساختماني در آن قيد نگرديده  چنانچه در پروانهـ ٤

رفي فرم شروع عمليات ساختمان در مدت مقرر در متن پروانه و بخشنامه شوراي باشد و از ط
 سال ٥عالي اداري به شهرداري ارائه گردد، مشروط بر آنكه از تاريخ صدور پروانه تا پايانكار از 

ـديهي اســت هرگــاه پس از صدور . التفاوت عوارض نخواهـد بود تجاوز ننمايد مشمول مابه ـب
 سال قيد شده باشد و از ٢اني در ستون تاريخ اتمام عمليات ساختمان مدت پروانه ساختم

 سال از تاريخ اتمام عمليات ساختمان گذشته باشد، بر اساس تعرفه عوارض ٢طرفي بيش از 
  .باشد  ميبه شرح بيان شده در پاراگراف اول اين مادهالتفاوت عوارض  شهرداري، مشمول مابه

 اتمام مهلت مندرج در پروانه ساختماني نسبت به چنانچه مالك قبل از: تبصره
، موعد مقرر از طريق شهرداري اقدام نمايد درخواست و تمديد پروانه ساختماني در
ضمناً در صورتي كه مالك، فرم شروع عمليات . عوارض پروانه مجدد وصول نخواهد شد

ندرج در  مهندس ناظر را در مهلت مقرر و متوسطساختماني تكميل و امضاء شـده 
بخشنامه شوراي عالي اداري و متن پروانه به شهرداري منطقه ارائه ننمايد مشمول 

  .التفاوت عوارض به نرخ روز بر اساس تعرفه عوارض شهرداري خواهد بود مابه
 ارائه فرم شروع عمليات نسبت بهمتقاضي  ـ پس از صدور پروانه ساختماني، ٥

و يا فرم پيشرفت عمليات ساختماني و )  آنمشروط به عدم انقضاي قانوني(ساختماني 
 سال مندرج در ٢ (درخواست پايانكار را قبل از انقضاي مهلت اتمام عمليات ساختماني

به شهرداري ارائه نمايد و كار ساختمان عمالً پايان يافته باشد و به هر دليلي ) متن پروانه
   .تفاوت عوارض نخواهد بودال ادامه امور متعلقه به سال بعد موكول گردد، مشمول مابه

براي آندسته از متقاضيان پروانه ساختماني كه پس از انقضاي مهلت پروانه به شهرداري ـ  ٦
نمايند، به هر دليلي در طول مهلت اعتبار مجدد اعم  مراجعه و تجديد مهلت پروانه ساختماني مي

اداري، صدور پايانكار  و تطويل روند ١٠٠از احداث بناي غيرمجاز و طرح در كميسيون ماده 
  .شوند  ميشرح بيان شده در پاراگراف اول اين مادهالتفاوت عوارض به  مشمول پرداخت مابه

هرگاه در اعتبار قانوني پروانه ساختماني و در اجراي ادامه عمليات ساختماني مالك ـ ٧
گردد  ١٠٠مرتكب خالف ساختماني شده باشد كه منجر به ارجاع پرونده به كميسيون ماده 

راي آن مقدار بوارض عالتفاوت  ـادره كميسيون ماده صد مشمول مابهصعالوه بر اجراي رأي 
ف افزوده شده با اعمال ضرايب متعلقه در تعرفه و به نرخ روز ميبر کهمساحتي    .گردد  اثر تخـل

چنانچه درخواست تمديد و يا صدور پايانكار بدليل امورات فني توسط : ١تبصره 
أخير انجامد در صورتيكه زمان ثبت درخواست در موعد مقرر باشد تاريخ شهرداري به ت

گزارش كارشناسي بازديد مالك عمل بوده و تأخير در صدور مجوز كه توسط شهرداري 
  .شدبا التفاوت نمي صورت گرفته مشمول مابه

در مواردي كه به دليل عدم تمديد به موقع و يا سپري شدن بيش از پنج سال : ٢تبصره 
  : شود رسد به شرح زير اقدام مي  تاريخ صدور پروانه اعتبار پروانه ساختماني به اتمام مياز

در صورتي كه عمليات اجرايي سـاختمان شـروع نگرديـده يـا در حـال احداث : الف
  : شود كاره باشد به شرح زير اقدام مي و نيمه
گذاري محوطه و يا  جانمايي و ديوارابتدا پروانه صادره از نظر تعريض معابر مجدداً كنترل و ـ ١

مجدداً كنترل و با ضوابط ) در صورتي كه عمليات اجرائي شروع نشده باشد( احداث ساختمان مقر
  .نشيني از مساحت كل پروانه كسر نشود نحوي كه پس از رعايت عقب شود به جاري تطبيق داده مي

هنـوز عمليـات اجرائي چنانچه ساختمان داراي كنسول به سـمت معبـر باشـد و ـ ٢
ه سطح زيربنا اضافه گرديده تا در مساحت ن بحذف و معادل آ شروع نشده باشد كنسول

  .پروانه صادره قبلي خللي وارد نيايد
اي باشد كه امكان تطبيق ضـوابط يـا مقررات  در صورتي كه ساختمان در مرحلهـ ٣

  . نباشدرجاري روز ميس
 ١تمام سفت كاري يا پايانكار باشد اعمال بندهاي عنوان مثال چنانچه در مرحله ا به

  . ضرورتي ندارد٢و 
از كليه مهندسين ناظر و مجري مجدداً گواهي تأييديـه مبني بر قبول مسئوليت ـ ٤

  .شود ادامه نظارت و اجراء اخذ و ضميمه پرونده مي
ان شده در  عوارض قانوني به شرح بيالتفاوت مابه ـ به پروانه فاقد اعتبار پس از اخذ ٥

  .شود پاراگراف اول اين ماده از هر نوع مجوز صادره به مدت يکسال اعتبار داده مي
پس از مهلت اعتبار پروانه در صورت نياز به تمديد براي سالهاي متمادي بعدي  ـ ٦

  .التفاوت عوارض هر سال الزاميست صورت ساليانه و اخذ مابهه تكرار روند مذكور ب

٣  
١٢ 
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 و نكار كليه مدارك و شناسنامه ساختماني و سـوابق قبلي دريافتدر زمان صدور پاياـ ٧
در بايگاني شهرداري ضبط و فقط برگه پايانكار الكترونيكي بـا درج آخرين مشخصات 

  .ساختماني صادر و به مالك تحويل خواهد شد
صورت جداگانه پس از ارائه ه صدور پايانكار مجزا براي هر واحد مسكوني آپارتماني ب ـ ٨

  .ورتمجلس تفكيكي به درخواست هر يك از مـالكين واحـدهاي آپارتماني امكانپذير استص
در صورتي كه متقاضي درخواست ابطال شناسنامه ساختماني قديمي و : ب

درخواست پروانه جديد داشته باشد كل عمليات صدور پروانه ساختماني به طور كامل 
لي از مبلغ عوارض محاسبه شده براي اجراء و پروانه جديد صادر و عوارض پرداختي قب

  .گردد صدور پروانه جديد به نرخ روز كسر مي
مهلت پرداخت عوارض صدور پروانه يا فيش عوارض صدور پروانه بايد در : ٣ تبصره

مهلت تعيين شده در آن پرداخـت گردد و قبـوض صادره در روزهاي پاياني سال تا آخرين 
دم پرداخت تمام و يا قسمتي از بدهي در سالِ محاسبه، روز سال اعتبار داشته و در صورت ع

از كل بدهي كسر  عوارض بر مبناي سال پرداخت تمام بدهي محاسبه و مبلغ پرداختي عيناً
 ).باشد منظور از پرداخت بدهي، پرداخت به صورت نقدي و اقساط مي. (شود مي

  : وانه به شرح ذيلاي شدن صدور پر بر اساس طرح تفصيلي جديد و سه مرحله: ٤تبصره 
  ـ پروانه اول تا مرحله اتمام فندانسيون و مدت اعتبار از تاريخ صدور يک سال خورشيدي١
ـ پروانه دوم تا مرحله تمام اسکلت و سفت کاري و مدت اعتبار از تاريخ صدور ٢

  پروانه دوم ـ يکسال خورشيدي
ارائه درخواست ـ پروانه سوم تا مرحله اتمام سفت کاري و اتمام نازک کاري و ٣

  پايانکار و مدت اعتبار از تاريخ صدور پروانه سوم ـ يک سال خورشيدي
چنانچه مدت اجراي ساختمان بنا به داليل فني و اجرايي طوالني شود، در هر يک 

هاي پروانه، قبل از انقضاي مدت اعتبار يکساله هر يک، يکبار ديگر و در مجموع تا  از نوبت
اشد، به طوري که تحت هيچ عنوان، تاريخ صدور پروانه اول تا تاريخ ب دو بار قابل تمديد مي

التفاوت  صدور پايانکار از پنج سال تجاوز ننمايد، در غيراينصورت مشمول دريافت مابه
  ."باشد عوارض قانوني اين ماده مي

ـ در پاسخ به شکايت مذکور، رئيس شوراي اسالمي شهر رشت، به موجب اليحه ٤  
  :  توضيح داده است که٢٨/٥/١٣٩٨ش ـ /١٠٦١/٩٨شماره 
ـ  ٢/٣٦/٣/١/٨٥٥٢مبحث عوارض تمديد پروانه ساختماني به استناد بخشنامه شماره " 

 استانداري گيالن ٢٣/٥/١٣٧٦ ـ ٤٢/٤/٨٠٢٩ وزارت کشور که طي نامه شماره ٨/٥/١٣٧٦
نه به شهرداري رشت ابالغ گرديده بود توسط شهرداري رشت طي اليحه پيشنهادي ساال

مربوط به عوارض و تعرفه بهاي خدمات، به شوراي اسالمي شهر رشت ارائه گرديد و اين 
نامه اجرايي نحوه   قانون ماليات بر ارزش افزوده و آيين٥٠شورا به استناد تبصره ذيل ماده 

، و نامه صدرالذکر ابالغي وزارت کشور و با ...وضع و وصول عوارض توسط شوراهاي اسالمي
بيني نشده   اينکه عوارض معترض عنه در قانون ماليات بر ارزش افزوده پيشعطف توجه به

است، نسبت به تصويب آن اقدام و پس از ابالغ و طي مراحل قانوني و عدم اعتراض مراجع 
شوراي  ذيصالح و قطعي شدن جهت اجرا به شهرداري رشت ابالغ نموده است، فلذا

  .شده استاسالمي شهر رشت از اين جهت قصوري مرتکب ن
ـ ١١٠١٢٢ نامه ديگري از وزارت کشور به شماره ١٣٩٧متعاقباً در سال 

هاي ساختماني با موضوع تبصره   مبني بر احراز مغايرت عوارض تمديد پروانه٢٠/٦/١٣٩٧
 قانون نوسازي و عمران شهري واصل گرديد که اين شورا طي نامه شماره ٢٩دو ماده 
ال عوارض تمديد پروانه ساختماني و عدم اجراي ، موضوع ابط٢٦/٦/١٣٩٧ش ـ /١٤٧٩/٩٧

  ." جهت اجرا به شهرداري رشت ابالغ نموده استالذکر فوقآن را مستند به نامه 
 قانون تشکيالت و آيين ٩٢ ـ رسيدگي به موضوع ازجمله مصاديق حکم ماده ٥

 و  قانون تشکيالت٨٤دادرسي ديوان عدالت اداري تشخيص نشد و پرونده در اجراي ماده 
آيين دادرسي ديوان عدالت اداري به هيأت تخصصي شوراهاي اسالمي ديوان عدالت اداري 

 ٧/١٢/١٣٩٨ـ ١٠٥٢ و ١٠٥١هاي شماره  شود و هيأت مذکور به موجب دادنامه ارجاع مي
 براي پروانه هايي که مدت زمان آنها منقضي و عمليات اجرايي التفاوت مابهوضع عوارض 

 ٩٦ و ٩٥، ٩٤ دفترچه تعرفه عوارض محلي سالهاي ١١ ماده احداث بنا شروع نشده در
رأي مذکور به . شهرداري رشت را قابل ابطال تشخيص نداد و رأي به رد شکايت صادر کرد

علت عدم اعتراض از سوي رئيس ديوان عدالت اداري و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت 
  .اداري قطعيت يافت

، ٩٤هاي   دفترچه تعرفه عوارض محلي سال١١هاي ماده  رسيدگي به ساير قسمت«
 عمومي در دستور کار هيأت) تمام هاي نيمه ساختمان( شوراي اسالمي شهر رشت ٩٦ و ٩٥

  ».قرار گرفت
 با حضور رئيس و ١٣/١٠/١٣٩٩  هيأت عمومي ديـوان عدالت اداري در تاريخ 

ن تشکيل شد و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوا
  .پس از بحث و بررسي با اکثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است

   هيأت عموميرأي
با توجه به اينکه در آراء متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري وضع عوارض تمديد 

ن شهري  قانون نوسازي و عمرا٢٩ ماده ٢هاي نيمه تمام به استناد تبصره  پروانه براي ساختمان
در مصوبات شوراهاي اسالمي شهرها مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص و ابطال 
شده است، بنابراين مصوبه شوراي اسالمي شهر رشت مبني بر وضع عوارض بر خالف تبصره 

هاي   تعرفه عوارض شهرداري رشت در سال١١هاي نيمه تمام در ماده  مذکور براي ساختمان
 از مصوبات شوراهاي اسالمي رشت به داليل مندرج در رأي شماره ١٣٩٦  و١٣٩٥، ١٣٩٤
 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات ١٨/٢/١٣٩٧ ـ ٣٠٨

 قانون تشکيالت ٨٨ و ١٣ و مواد ١٢ ماده ١قانوني شوراي اسالمي شهر است و مستند به بند 
  .شود  از تاريخ تصويب ابطال مي١٣٩٢ي مصوب سال و آيين دادرسي ديوان عدالت ادار

  رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي
  

  ١٩/١١/١٣٩٩                                                       ـ ه٥٨١٩٤ت/١٣٣٨٥٩رهشما
  )ره( شركت شهر فرودگاهي امام خميني انعقاد قرارداددر خصوص نامه  تصويب

 يو بهساز) ها پياستر (ي پروازيها ميل پروژه اصالح حري با شرکت احداث و تکم
   جهت انجام پروژه مصوب)ره (يني فرودگاه امام خمي شماليسطوح پرواز
  سازمان برنامه و بودجه کشور ـ يي و دارايوزارت امور اقتصادي ـ وزارت راه و شهرساز

 مورخ ٠٢/١٠٠/١٠٩٨٦٠شنهاد شماره ي به پ١٥/١١/١٣٩٩ران در جلسه يوزهيأت 
 يهابه استناد ماده واحده قانون احداث پروژه و ي وزارت راه و شهرساز٢١/٨/١٣٩٩

 ـ  کشوري و پولير منابع ماليها و ساق مشارکت بانکي از طري بخش راه و ترابريعمران
  : ب کرديتصو ـ ١٣٦٦مصوب 
ده ينام" شرکت"نامه بين تصويکه در ا) ره (يني امام خميشرکت شهر فرودگاهـ ١

ده ينام" وزارت" نامهبين تصوي که در اياز از وزارت راه و شهرسيندگيشود به نما يم
 پروژه ي اجرايها نهي هزين مالي تأميت دولت، برايشود، مجاز است با حفظ مالک يم

 يو بهساز) ها پياستر (ي پروازيها مي، اجاره و انتقال پروژه اصالح حريانداز ل، راهيتکم
 هشتصد و هفتاد و شش يبيبا برآورد تقر) ره (يني فرودگاه امام خمي شماليسطوح پرواز

شود، در  يده مينام" پروژه"نامه بين تصويال که در اير) ٨٧٦ر٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠(ارد يليم
هاي عمراني بخش راه و   قانون احداث پروژهيينامه اجرا نييآ) ٢(ماده ) ب(قالب بند 

نامه  بيها و ساير منابع مالي و پولي كشور موضوع تصوترابري از طريق مشاركت بانك
 نسبت به انعقاد قرارداد با شرکت احداث و ٢٦/١/١٣٩٤هـ مورخ ٥١٣٢١ت/٧٥٠٥ره شما
 فرودگاه ي شمالي سطوح پروازيو بهساز) ها پياستر (ي پروازيها ميل پروژه اصالح حريتکم

ق يان که از طري و توسعه نفت و گاز محمدي شرکت مهندسيبه سهامدار) ره (ينيامام خم
شود،  يده مينام" شرکت طرف قرارداد"نامهبين تصوي است و در ادهي انتخاب گرديمذاکره رقابت

  .دي اقدام نمايطيمح ستيت ضوابط و مقررات مربوط از جمله ضوابط و مقررات زيبا رعا
 )٧١٣ر٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠(ارد يليزده مين حدود هفتصد و سيدار تأم عهده" شرکت طرف قرارداد"ـ ٢

" پروژه" کامل يانداز تا مرحله راه" پروژه"ل ي و تکم احداثياز براي مورد نيال از منابع مالير
سال در قالب بازه  کي مدت يک برايها در قالب اجاره به شرط تمل نهيه حساب هزيو تسو
ف يز با توجه به ردين" شرکت. " خواهد بوديوست قرارداد آتي پي مالي مندرج در الگويزمان

 با عنوان يا هي سرماييارا تملک ديها در طرح) ١٣٠٣٠١٧٠٠٩ (بندي طبقهشماره 
 يبند ف شماره طبقهيو رد) ره (يني امام خميالملل نيل فرودگاه بيمشارکت و تکم

  مندرج در ) ره (يني امام خمي با عنوان شرکت شهر فرودگاهيدستگاه مجر) ٢٦٥٤٦٠(
ارد يليکصد و شصت و سه مين حدود ي کل کشور، تأم١٣٩٩قانون بودجه سال 

 يها را تعهد نموده که از محل منابع داخل نهيال از برآورد هزير) ١٦٣ر٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠(
  .ن خواهد شديتأم" شرکت"مصوب مربوط 

نامه را  بين تصويا) ٢( مندرج در بند يشنهاديمت پيق" شرکت طرف قرارداد"ـ ٣
 يمت مربوط بر اساس مطالعات و طراحيل قيه و تحلي پروژه، به همراه تجزيجهت اجرا
 ابالغ شده توسط سازمان ي بهايها ن فهرستيو آخر" شرکت"سط ه شده تويمصوب ارا

ل ي تعدي شاخص مبنايروزرسانب بهيب آن با اعمال ضريبرنامه و بودجه کشور و ضرا
ر ي سهم کارفرما و سايها مهيل دوره ساخت، حق بي تعدينيب شي بها و پيها فهرست

. ل نموده استيتحو" شرکت"ه  بييد نهايي طرح را با تأي مرتبط با اجراي جانبيها نهيهز
، يي و دارايو حسابرس منتخب وزارت امور اقتصاد" شرکت"د ييادشده پس از تأي يها نهيهز

  .رديگ ي محاسبه قرار ميمنظور و مبنا" پروژه "يگذار هي قابل قبول سرمايها نهيجزو هز
و " روژهپ "يمانکاري، پيتواند پس از عقد قرارداد واگذار يم" شرکت طرف قرارداد"ـ ٤

  .ديواگذار نما" شرکت"د ييت و مورد تأيمانکاران واجد صالحي خاص آن را به پيسات جانبيتأس
ماه دوره احداث و ) ٦(ماه مشتمل بر ) ١٨( معادل يه دوره واگذاري اولينيب شيپ ـ ٥

شرکت "به ) ه و سود مصوبيشامل اصل سرما(ماه دوره پرداخت اقساط ) ١٢(ل و يتکم
  .واهد بودخ" طرف قرارداد
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 معادل نرخ سود يدر دوره واگذار" شرکت طرف قرارداد "يگذار هينرخ سود سرما ـ ٦
در زمان %) ٣( پول و اعتبار بعالوه سه درصد يسپرده بلند مدت دو ساله مصوب شورا

  .گردد ين مييانعقاد قرارداد تع
 بازپرداخت  قابل استهالک در جدوليگذار هي ساالنه مانده سرمايروزرسان به ـ١تبصره

 مصوب ي دولتيها  نرخ سود سپرده بلند مدت دو ساله بانکيانه بر مبناياقساط اجاره ماه
  .رديگ ي هر سال صورت ميدر ابتدا%) ٣( پول و اعتبار بعالوه سه درصد يشورا

مانکاران يا پيو " شرکت طرف قرارداد"چنانچه دوره احداث، بر اثر تعلل  ـ٢تبصره
ر يماه به طول انجامد، در دوره تأخ) ٦(ش از يب"  طرف قراردادشرکت "ي شده از سويمعرف

منظور نخواهد شد بلکه بر " شرکت طرف قرارداد" آورده ي برايگونه سود چينه تنها ه
 حقوق يفاينامه نسبت به است بين تصويا) ١(نامه مذکور در بند  نييآ) ٤٨(اساس ماده 
  .رديگي ماقدامات الزم صورت" پروژه"ف ين تکلييدولت و تع
 خاص آن پس از يسات جانبيو تأس" پروژه" از يبردار  و بهرهيت نگهداريمسئولـ ٧

  .باشد يم" شرکت"دوره احداث بر عهده 
منافع ) ه و سود مصوبيشامل اصل سرما(پس از پرداخت کامل اقساط  ـ١تبصره

شرکت "س منتقل و از آن پ" شرکت" خاص آن به يسات جانبيو تأس" پروژه" از يبردار بهره
  . نخواهد داشتييچ گونه ادعاينسبت به منافع مذکور ه" طرف قرارداد
 در چهارچوب يدر دوره واگذار" پروژه" احداث يها نهيد هزييمرجع تأ ـ٢تبصره
  ه يشامل اصل سرما(ن پرداخت کامل اقساط يو همچن" وزارت" مصوب يها دستورالعمل
  .باشد ي ميي و دارايقتصادد وزارت امور ايي، حسابرس مورد تأ)و سود مصوب

بر " پروژه" کامل يانداز ان دوره احداث و راهيمکلف است پس از پا" شرکت" ـ ٨
که منضم به " شرکت طرف قرارداد"اساس جدول پرداخت اقساط اجاره مورد توافق با 

ز آن به ي خود و واريباشد، نسبت به پرداخت اقساط مذکور از محل درآمدها يقرارداد م
  .دياقدام نما" شرکت طرف قرارداد "ي شده از سويفحساب معر

ن و يتابع قوان" پروژه "ي از اجراير حقوق و عوارض ناشيات و سايمه، ماليبـ ٩
  .باشد ي مي عمرانيها مقررات طرح

 حقوق دولت را در صورت يفايموظف است در قرارداد منعقده، نحوه است" شرکت"ـ ١٠
  .دي نماينيب شي مفاد قرارداد پيدر اجرا" ردادشرکت طرف قرا "يا ناتواني و يخوددار

  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 
  

  ١٩/١١/١٣٩٩                                                       ـ ه٥٧٧٤٧ت/١٣٣٦٧٤رهشما
  يعيلن از گاز طبيپروپ يد پلي تول  در طرحيگذار هيسرمادر خصوص نامه  تصويب

   توسط شركت ملي صنايع پتروشيميآباد غرب در استان کرمانشاهدر منطقه اسالم
  ـ وزارت صنعت، معدن و تجارترويوزارت ن ـ وزارت نفت

 ١٧/٣/١٣٩٩ مورخ ٢/٢٠ـ١٥٥ شماره شنهادي به پ١٥/١١/١٣٩٩ران در جلسه يوزهيأت 
 يها استي سيقانون اجرا) ۳(ماده ) الف( بند ياصالح) ۳(وزارت نفت و به استناد تبصره 

 :ب کرديتصو ـ ۱۳۹۵مصوب ي ـ قانون اساس) ۴۴( اصل چهل و چهارم يکل
 ي و طيوشيمي مجاز است پس از انجام فراخوان عمومشركت ملي صنايع پتر ـ۱

 يها استي سيقانون اجرا) ۳(ماده ) الف( بند ياصالح) ۳(ند مندرج در تبصره ينمودن فرآ
د ي تول  در طرحيگذار هي، نسبت به سرمايقانون اساس) ۴۴( اصل چهل و چهارم يکل
د يت تولي کرمانشاه با ظرفآباد غرب در استان در منطقه اسالميعيلن از گاز طبيپروپ يپل

هزار ) ۴۶(لن، يپروپيهزار تن پل) ۱۲۰(هزار تن متانول، ) ۲۳۵ (ييساالنه محصوالت نها
ن و يت قواني خود و با رعايع، از منابع داخليهزارتن گاز ما) ۱۰(ز و يرولين پيتن بنز

  . ديمقررات مربوط اقدام نما
نامه ظرف سه سال پس از  بي تصوني موضوع ايگذار هيادشده در سرمايسهم شرکت ـ ۲

  . شود ي واگذار ميردولتيت مقررات قانون مذکور به بخش غي با رعايبردار اخذ پروانه بهره
  .ن خواهد شديرو تأمي وزارت نياز طرح در چهارچوب مجوز صادرشده از سويآب مورد نـ ٣

  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 
  

  ٢٥/١١/١٣٩٩                                                        ـ ه٥٧٨٣٠ت/١٣٦١٦٢رهشما
  در خصوص اصالح عوارض قطع درختان جنگلينامه  تصويب
 يي و دارايوزارت امور اقتصادي ـ وزارت جهادکشاورز

 سازمان برنامه و بودجه کشور

   ١١/٤/١٣٩٩ مورخ ١٦٨٣٥٩شنهاد شماره ي به پ١٩/١١/١٣٩٩وزيران در جلسه هيأت 
   دولت ي از مقررات ماليم بخشيقانون تنظ) ٦٨(ازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد ماده س
  :تصويب کرد ـ ١٣٨٠مصوب  ـ 

 و ها از جنگليبردارقانون حفاظت و بهره) ١٥( موضوع مادهيعوارض قطع درختان جنگل
          :شودير اصالح مي آن به شرح جدول زيو اصالحات بعد ـ ١٣٤٦مصوب   ـمراتع

 
 اليزان عوارض به ريم  عنوان فيرد
 ١ر٤٠٠ر٠٠٠ )١(ماده ) ١٧(بند ) ١(درختان رده  ١
 ١ر١٧٢ر٠٠٠ )١(ماده ) ١٧(بند ) ٢(درختان رده  ٢
 ٧٠٠ر٠٠٠ )١(ماده ) ١٧(بند ) ٣(درختان رده  ٣
   ١٦٥ر٠٠٠ يزميچوب ه ٤

  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 
  

  ١٤/١١/١٣٩٩                                                       ـ ه٥٦٥٧٦ت/١٣١٥٠٥رهشما
  اطالعاتيوزارت ارتباطات و فناور  ـيي و دارايوزارت امور اقتصاد  ـوزارت کشور

 يوزارت دادگستري ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع  ـيوزارت راه و شهرساز
  سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

  هاي کشور،  شنهاد مشترك وزارتخانهي به پ٨/١١/١٣٩٩ان در جلسه وزيرهيأت 
 و يکصد و سي اطالعات و به استناد اصل يامور اقتصادي و دارايي و ارتباطات و فناور

نامه  تصويب) ٣(بند ) پ(ران و در اجراي جزء ي اي اسالمي جمهوريهشتم قانون اساس
ه اجرايي نحوه ايجاد بستر يكپارچه نام ، آيين١/٣/١٣٩٦هـ مورخ ٥٣٠٧٩ت/٢٣١١٠شماره 

ارايه خدمات مرتبط با اخذ مجوز ساخت و ساز در كل كشور و تسهيل فرايندهاي مربوط 
  :ب کردير تصويرا به شرح ز

 
  نامه اجرايي نحوه ايجاد بستر يكپارچه ارايه خدمات مرتبط با اخذ مجوز  آيين

 ساخت و ساز در كل كشور و تسهيل فرايندهاي مربوط
 :روند نامه، اصطالحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي در اين آيين ـ١هماد
ها و در ساير مناطق، مرجعي  ها، دهياري شهرداري: يمرجع صدور پروانه ساختمانـ ١

 . شود يكه طبق ضوابط و مقررات مربوط تعيين م
  كشوريقانون مديريت خدمات) ٥(هاي موضوع ماده  دستگاه: هاي اجرايي دستگاهـ ٢

 . ـ ١٣٨٦مصوب ـ 
 انجام هرگونه عمليات ساختماني که از سوي ي مجوز قانون:پروانه ساختمانـ ٣

 .شود يمرجع صدور پروانه صادر م
برداري از  ان عمليات ساختماني و اجازه بهرهيگواهي اعالم پا: كار گواهي پايانـ ٤

 مصوب در هر مرحله از ياه ساختمان و تأييد عدم وجود تخلف از پروانه ساختمان و نقشه
 .شود  که توسط مرجع صدور پروانه ساختمان صادر مييات ساختمانيعمل

 که به يا  و سامانهيپنجره واحد خدمات شهر: ت ساخت و سازيريسامانه مد ـ ٥
 مرتبط به صورت يها ر سامانهي و سايمنظور تعامل بين مراجع صدور پروانه ساختمان

  . شود مييانداز و راهيکتا، طراحيسه  بر شنايمبتن) نيآنال(برخط 
يابد و   كه به هر ملك اختصاص مي شناسايي منحصر به فردي) کد(شماره : شناسه يكتاـ  ٦

ت ي مرتبط با ساخت و ساز قابليها دستگاهيها  است که در تمام سامانهيا ساختار آن به گونه
ت ساخت يري از سامانه مدينه ساختمانا تبادل اطالعات داشته باشد و مرجع صدور پرواياستفاده و 

  .دهد ي صادر شده اختصاص ميها ک از پروانهيافت نموده و به هر يو ساز در زمان صدور پروانه در
 و امور ي راه و شهرسازيها  وزارتخانهياست با همکار وزارت کشور موظف  ـ٢ماده

 را يوط به پروانه ساختمان مربيندهاي فراي تماميني تهران، بازبي و شهرداريي و داراياقتصاد
 و چهارم  اصل چهلي کليها استي سيقانون اجرا) ٧(ماده ) ٣(ت تبصره يبا استفاده از ظرف

  . دي نمايي آن اجرايبا اصالحات بعد ـ١٣٨٧مصوب   ـيقانون اساس) ٤٤(
م ياز جمله حر(ها  مي از استعالمات متعدد مربوط به حريريبه منظور جلوگ ـ١تبصره
م راهها يم فرودگاه، حري، حري شبکه تار نوريرهايم مسينتقال گاز، آب و برق، حرخطوط لوله ا
ان هر يها مکلفند در پاه دستگاهيکل) يتيامني ـ م حفاظتي، حريخي تاريم بناهايو راه آهن، حر

 مصوب خود را که در يها ميها و حر طرح) UTM( ام يو تي نقشه يکيسال، پوشه الکترون
قانون ) ٥(ون ماده يسيرخانه کمي اعمال نشده است، به دبيي و روستاي توسعه شهريهاطرح
عالي  شوراي رخانه يو دبـ ١٣٥١مصوب  ـ راني اي و معماريشهرسازعالي  شوراي س يتأس

 مربوط اعالم ي به شهرداري انعکاس در نقشه شهرين برايران و همچني اي و معماريشهرساز
 .رديها قرار گ ياريها و ده يند تا مالک عمل شهردارينما

افت يخ دري از تاريک هفته کاري مکلفند ظرف يي اجرايهاه دستگاهيکل ـ٢تبصره
.  اعالم دارنديکي، نظر خود را به صورت الکترونياستعالم مراجع صدور پروانه ساختمان

 يل قانونيد و شرط با ذکر علت و مستند به داليد بدون ابهام و هرگونه قياعالم نظر با
  .  پاسخ، به منزله بالمانع بودن صدور پروانه استعدم . باشد

 ي باستانيها ژه محوطهي از آثار و به ويبا توجه به ناشناخته بودن برخ ـ٣تبصره
، پاسخ به استعالم مراجع صدور پروانه يداني ميد کارشناسيکشور و ضرورت بازد

 ظرف د دري بايع دستي و صناي، گردشگريراث فرهنگي وزارت مي از سويساختمان
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 يها مي شده و حرييادشده موظف است آثار شناسايوزارت .  انجام شودي کارروز پانزده
 .دي نمايت ساخت و ساز بارگذاريريسال در سامانه مد کيمصوب آنها را ظرف 

 ي و وزارت ارتباطات و فناوري وزارت راه و شهرسازيوزارت کشور با همکار ـ٣ماده
ت ساخت و ساز يري سامانه مديانداز بت به راهاست ظرف شش ماه نس اطالعات موظف 

ن سامانه يکتا که توسط ايافت شناسه ي پس از دريصدور پروانه ساختمان. دياقدام نما
  .رديگ ياختصاص داده خواهد شد انجام م

  ن، مقررات و ضوابط احداث ي با قوانيق پروانه ساختمانيت تطبيمسئول ـ١تبصره
 .  استيهده مرجع صدور پروانه ساختمان آنها بر عيبنا و نظارت بر اجرا

 يموظف است خودکارساز) هاي كشور ها و دهياري سازمان شهرداري(کشور  وزارت ـ٢تبصره
د و يجاد نمايباشند، ا ي م که فاقد سامانه خودکارييها ها و دهياري  شهردارييند صدور پروانه را برايفرا
  . سامانه خودکار انجام دهديارا ديهاي شهرداريند مرتبط را براي فرايساز کساني

) يستميس (يا موظفند به صورت سامانهيمراجع صدور پروانه ساختمان ـ٣تبصره
  ـيان کار صادر شده را به وزارت راه و شهرسازي پاي و گواهيک نسخه از پروانه ساختماني

  . سامانه جامع امالک و اسکان ارسال کنند
از مراکز يرساخت مورد نيات موظف است ز اطالعيوزارت ارتباطات و فناور ـ٤ماده

ر نمودن استعالمات برخط صدور يپذ امکانيک را براي دولت الکترونيتبادل اطالعات استان
ضوابط نحوه تبادل . اده کنديها پ استاني ظرف شش ماه در تماميپروانه ساختمان

ک يد که ظرف  خواهد بويانامهنيي براساس آياطالعات در مراکز تبادل اطالعات استان
  . رسدي اطالعات مي فناوري اجرايب شورايماه به تصو
 مشمول استعالم ييهاي اجرا سازمان ثبت اسناد و امالک کشور و دستگاه  ـ٥ماده

، نامه آيينن يخ ابالغ اي موظفند ظرف شش ماه از تارينه صدور پروانه ساختمانيدر زم
ها ي شهرداري را برايپروانه ساختماننه صدور يجاد سامانه برخط در زمي ايامکان دسترس

  .  فراهم آورندير مراجع صدور پروانه ساختمانيو سا
  .گان خواهد بودياستعالم و تبادل اطالعات به صورت را ـ١تبصره
موظف است ) هاي كشور ها و دهياري سازمان شهرداري(وزارت کشور  ـ٢تبصره

  . ديزار نماها برگياريها و دهي شهرداري الزم را برايها آموزش
خ ابالغ ينامه موظفند ظرف شش ماه از تار نيين آيا) ٥( موضوع ماده يها دستگاه ـ ٦ماده

ند و ي اقدام نماي مرتبط با صدور پروانه ساختمانينامه نسبت به حذف استعالم کتب نيين آيا
  .ندي نماک ارسالياد شده را به صورت الکتروني يها ز موظفند پاسخ استعالمي مرتبط نيهادستگاه

 يندهايه فراي موظفند کلير مراجع صدور پروانه ساختمانيها و سايشهردار ـ٧ماده
ها به   پرداختي اصالح کنند که تماميا  خود را به گونهيافت وجوه و عوارض قانونيدر

 . ک انجام شوديصورت خودکار و الکترون
ن يبالغ اخ ايسازمان تأمين اجتماعي موظف است ظرف شش ماه از تار ـ ٨ماده

اندازي سامانه پرداخت الكترونيكي بر خط حق بيمه كارگران نامه، نسبت به راه نييآ
  ـ١٣٨٦مصوب  ـ  كارگران ساختمانيي اجتماعيها قانون بيمه) ٥(ساختماني موضوع ماده 

  .ه پرداخت نباشديدييه تأي و اراي به مراجعه حضوريازيد تا ني آن اقدام نمايبا اصالحات بعد
نامه تا  نيين آيا) ٥(ماده ) ٢(و تبصره ) ٣(ماده ) ٢(از تبصره يمنابع مورد ن ـ٩ماده

 و هايار سازمان شهرداريها که در اختياريها و ده يم در هزار از محل سهم شهرداريسقف ن
ن سازمان از محل يص ايا به تشخين خواهد شد و يرد، تأميگ ي کشور قرار ميها ياريده

م يون تنظيسيد کميين سازمان و تأيشنهاد اي که به پيزانيه م انجام شده بيها تراکنش
 .ن خواهد شديشود، تأم ين مييمقررات ارتباطات تع

  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 
  

  ٢٥/١١/١٣٩٩                                                       ـ ه٥٥٢٨٩ت/١٣٦١٥٩رهشما
ـ  ـ وزارت امور اقتصادي و داراييوزارت صنعت، معدن و تجارت    وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات  

ـ وزارت کشور ـ وزارت نفت  ـ وزارت اطالعات  ـ سازمان اداري و استخدامي کشور   سازمان برنامه و بودجه کشور 

ـ معاونت حقوقي رييس جمهور  سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران 

ـ اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايرانبانک مرکزي جمهوري اسالمي ايرا  ن 

  شنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و ي به پ١٥/١١/١٣٩٩ران در جلسه يوزهيأت 
   ي و هشتم قانون اساسيکصد و سيس جمهور و به استناد اصل يي ريمعاونت حقوق

نه تدارکات  در سامايي اجرايهات دستگاهينامه نحوه فعالنييران، آي اي اسالميجمهور
  :ب کردير تصوي دولت را به شرح زيکيالکترون

 
  هاي اجرايي در سامانه تدارکات نامه نحوه فعاليت دستگاهآيين

 الکترونيکي دولت
هاي کلي اقتصاد مقاومتي، ايجاد شفافيت مالي، مبارزه با فساد،  در راستاي سياستـ١ماده

قانون احکام ) ٥٠( به منظور اجراي ماده پذير سالم و عدالت اقتصادي وبرقراري محيط رقابت

قانون برنامه پنجساله ششم توسعه ) ٩(ـ ، ماده ١٣٩٥مصوب  هاي توسعه کشورـ دايمي برنامه
ـ مصوب  ـ ، تبصره ١٣٩٥اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران  ) ١٦٩(ماده ) ٥( 

نامه فعاليت سامانه تدارکات يت آيينـ و با رعا١٣٩٤هاي مستقيمـ  مصوب اصالحي قانون ماليات
 هاي، دستگاه٢١/٨/١٣٩٠ک مورخ٤٦٨٤٩ت/١٦٥٣٨٩نامه شماره دولت موضوع تصويبلكترونيكيا

کنندگان بخش عمومي از جمله ـ و ديگر معامله١٣٨٣مصوب  مشمول قانون برگزاري مناقصاتـ 
ها، مراکز و ح نام است و دانشگاههايي که شمول قانون بر آنان مستلزم ذکر يا تصريدستگاه

هاي هاي علم و فناوري و دستگاهها و پارکعالي و پژوهشي و فرهنگستانمؤسسات آموزش
قانون حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي کشور و ) ٣(ماده ) ب(الحاقي موضوع بند 

ي وزارت صنعت، معدن و بندـ   بايد براساس برنامه زمان١٣٩٨مصوب  حمايت از کاالي ايرانـ 
که در اين ) www.setadiran.ir(تجارت در سامانه تدارکات الکترونيکي دولت به نشاني 

نام کنند و با امضاي الکترونيکي معتبر و رعايت شود ثبت ناميده مي"ستاد"نامه به اختصار تصويب
ام مراحل معامالت متوسط و بزرگ خود به جز معامالت محرمانه، قوانين و مقررات مربوط، تم

ها يا مانند درخواست، استعالم، فراخوان، توزيع و دريافت اسناد، گشايش الکترونيکي پاکت
پيشنهادها، انعقاد قرارداد و داد و ستد وجوه و تضمينات و نيز هرگونه الحاق، اصالح، فسخ، ابطال و 

 .ق ستاد و به طور الکترونيکي انجام دهندخاتمه قرارداد را از طري
، اسناد ـ ۱۳۸۲مصوب ي ـ کيقانون تجارت الکترون) ۷(و ) ۶( مواد يدر اجرا ـ٢ماده

 .رش خواهد بودي و مورد پذي معامله انجام شده معتبر، مکفيکيو مدارک الکترون
موظف ) يکيمرکز توسعه تجارت الکترون(وزارت صنعت، معدن و تجارت  ـ٣ماده

وان محاسبات کشور در ي کل کشور و ديد که سازمان بازرسي اتخاذ نمايبي ترتاست
ها  دهي مناقصات و مزايکي الکترونيند برگزاري خود در فرآي و نظارتيف قانوني وظايراستا

 .ندي الزم را اخذ نمايها الزم به ستاد را داشته باشند و گزارشيهايامکان دسترس
و سازمان برنامه ) مرکز توسعه تجارت الکترونيکي(جارت  وزارت صنعت، معدن و تـ٤ماده

 الزم در جهت تبادل نامه همکاري سال پس از ابالغ اين تصويبو بودجه کشور موظفند ظرف يک
) وب سرويس(هاي اطالعاتي يکديگر را به صورت الکترونيکي ها و سامانهاطالعات مورد نياز پايگاه

دستورالعمل اجرايي اين .  و تکرار ورود اطالعات جلوگيري شودبه عمل آورند به نحوي که از تعدد
نامه به پيشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور، بند، ظرف سه ماه بعد از ابالغ اين تصويب

) مرکز توسعه تجارت الکترونيکي(وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت صنعت، معدن و تجارت 
 .رسدنامه مياين تصويب) ١٠(د به تصويب کارگروه موضوع بن

مکلف ) يکيمرکز توسعه تجارت الکترون(وزارت صنعت، معدن و تجارت   ـ٥ماده
گر فاقد گذار و مناقصهد که تمام اشخاص اعم از مناقصهيه نماي اراياگونهاست ستاد را به

  .دينما) کنترل(شي واپايکيط شرکت در معامله را به صورت الکترونيشرا
در چهارچوب مصوبات )  اطالعاتيمرکز آمار و فناور(ه ييقوه قضا  تبصره ـ
ه ي کلي احصايينامه اجرانييآ) ٦( موضوع ماده يکي دولت الکترونيريپذکارگروه تعامل
) ١( موضوع تبصره ين دستگاهي تبادل اطالعات بيجاد نظام استانداردسازياستعالمات و ا

 ي و فرهنگي، اجتماعيشم توسعه اقتصادقانون برنامه پنجساله ش) ٦٧(ماده ) ث(بند 
ر يا ساي و يه مراجع اداري و کلي مجازي فضاي عاليران مصوب شوراي اي اسالميجمهور

ن و يط شرکت در معامله مکلفند در چهارچوب قوانيدارندگان اطالعات اشخاص فاقد شرا
 يت دسترسيلرساخت الزم و قابينامه، زبين تصويمقررات مربوط تا دو ماه پس از ابالغ ا

ار ي، در اخت)سيوب سرو (يکيق تعامالت الکترونياز ستاد را از طريبه اطالعات مورد ن
  .قرار دهند)  يکيمرکز توسعه تجارت الکترون(وزارت صنعت، معدن و تجارت 

مکلف ) يکيمرکز توسعه تجارت الکترون(وزارت صنعت، معدن و تجارت   ـ٦ماده
 را در يتي و امني فنيازهايرکردن ستاد، نيرنامه فراگ و بياست متناسب با اصالحات قانون

  .دين نماي توسعه ستاد تأميراستا
دهنده مجوزها از جمله  ها و نهادهاي متولي اطالعات پايه يا ارايه کليه سازمانـ٧ماده

سازمان اداري و استخدامي کشور، سازمان امور مالياتي کشور، سازمان ثبت احوال کشور، 
د و امالک کشور، اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران و مرکز امور سازمان ثبت اسنا

 الزم و قابليت نامه زيرساختاصناف و بازرگانان موظفند ظرف دو ماه پس از ابالغ اين تصويب
ها، دسترسي به اطالعات مورد نياز ستاد از جمله استعالم موديان مالياتي، استعالم وکالتنامه

اشخاص (شده  هاي ثبترعامل و صاحبان امضاي مجاز مؤسسات و شرکتاستعالم مدي
، در اختيار )وب سرويس(، استعالم سمت سازماني را از طريق تعامالت الکترونيکي )حقوقي

قرار داده و تغيير اطالعات ) مرکز توسعه تجارت الکترونيکي(وزارت صنعت، معدن و تجارت 
  .لحظه به مرکز مذکور اطالع دهند  به صورت برخط و به استعالمي قبل از تاريخ اعتبار آنها را

در خصوص ضمانتنامه بانکي و غيربانکي ( بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران  ـ٨ماده
و سازمان بورس و اوراق ) در خصوص وثيقه ملکي(، سازمان ثبت اسناد و امالک کشور )و سفته
نامه، امکان پس از ابالغ اين تصويبمکلفند ظرف سه ماه ) در خصوص اوراق مشارکت(بهادار 

نامه تضمين  آيين) ٤(هاي مذکور در ماده  اصالت ضمانتنامه) سيستمي(اي استعالم سامانه
  .معامالت دولتي را فراهم نموده و در اختيار مرکز توسعه تجارت الکترونيکي قرار دهند
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 يور جمهيمايق سازمان صدا و سيوزارت صنعت، معدن و تجارت از طر ـ٩ماده
 و توسعه يرسان، اطالعيساز، فرهنگيرينه الزم را به منظور فراگيران، زمي اياسالم
  .ديکنندگان کاال و خدمات در ستاد فراهم نمانيت تأميزه جهت عضويجاد انگي و ايکاربرد

کنندگان از ستاد و  اشکاالت فني و فرآيندي ستاد اعالم شده از سوي استفادهـ١٠ماده
هاي امور اقتصادي و دارايي، تي در کارگروهي متشکل از نمايندگان وزارتخانههاي نظاردستگاه

هاي ، اطالعات، نفت، سازمان))دبير کارگروه(مرکز توسعه تجارت الکترونيکي (صنعت، معدن و تجارت 
اداري و استخدامي کشور، برنامه و بودجه کشور، فناوري اطالعات ايران و بازرسي کل کشور، ديوان 

ت کشور و اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران بررسي و در خصوص راهکار رفع محاسبا
مرکز توسعه . شودگيري مياشکاالت با رعايت قوانين و مقررات مربوط با اکثريت آراي اعضا تصميم

  .نمايدتجارت الکترونيکي ظرف يک ماه اشکاالت ستاد را براساس تصميم کارگروه اصالح مي
 راجع به ستاد و يها و اختالفات حقوقادشده مکلف است ابهاميکارگروه  ـ١تبصره

، يقانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصاد) ٩( مشمول آن را برابر ماده يهادستگاه
 يها برنامهيميقانون احکام دا) ٥٠(ران و ماده ي اي اسالمي جمهوري و فرهنگياجتماع

معاونت مذکور مکلف است . ديمهور اعالم نماجسيي ريتوسعه کشور به معاونت حقوق
 يا در صورت لزوم با هماهنگيظرف دو هفته از وصول استعالم، به آن پاسخ دهد و 

ن و مصوبات ي که در قوانيدر موارد. ديه نمايران ارايوزهيأت شنهاد الزم را به يکارگروه، پ
  .ه خواهد بودن نشده باشد، پاسخ معاونت مالک عمل کارگرويي تعي آن مرجعيبرا

تواند حسب موضوعات مطروح در جلسات کارگروه يرخانه کارگروه ميدب ـ٢تبصره
  .ديدعوت نما) يبدون حق رأ( جهت شرکت در جلسه يي اجرايهار دستگاهياز سا

  .ن خواهد شدييرخانه کارگروه توسط کارگروه تعيمحل دب ـ٣تبصره
 ي و خارجي كه از منابع داخليلالمل معامالت محرمانه و معامالت بينيبرا ـ١١ماده

  .باشدينامه نمبين تصويت اي به رعايشوند، الزامين اعتبار ميتأم
افت ي مراحل انواع معامالت مشمول از جمله پرداخت و دري تمامياجرا ـ١٢ماده
 يشناسه معامالت" مشمول، مستلزم اخذ و صدور يها از آن توسط دستگاهيوجوه ناش

دستورالعمل استفاده از شناسه مذکور و . ات ستاد استيملحاصل از ع)" شمس(ستاد 
ه وجوه و يص، پرداخت و تسويآن در مراحل تخص) يستميکنترل س(يا ش سامانهيواپا

   از انجام معامالت خارج از ستاد، ظرف يريمنظور جلوگ  معامالت به ياوراق مال
  ، يي و دارايور اقتصادشنهاد مشترک وزارت امينامه به پبين تصويسه ماه پس از ابالغ ا

مرکز توسعه تجارت (سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت صنعت، معدن و تجارت 
  .رسدينامه مبين تصويا) ١٠(ب کارگروه موضوع بند يبه تصو) يکيالکترون

هاي توسعه کشور و با توجه قانون احکام دايمي برنامه) ٥٠( در اجراي ماده ـ١٣ماده
با امضاي الکترونيکي معتبر در " اسناد ارزيابي کيفي"و ) ج(و ) ب(اي هبه بارگذاري پاکت

هاي مشمول ستاد مکلفند با انجام معامالت در بستر ستاد از انجام مراحل ، دستگاه"ستاد"
  .نامه مرتبط به صورت کاغذي اجتناب نمايندها و آيين معامله ذيل قوانين، دستورالعمل

نجام مراحل معامالت با اعالم وزارت صنعت، معدن ر اسناد مربوط به ايسا ـ١تبصره
-بين تصويا) ١٠(د کارگروه موضوع بند ييو تأ) يکيمرکز توسعه تجارت الکترون(و تجارت 

  .باشند ين بند مينامه، مشمول حکم ا
به منظور انجام الکترونيکي معامالت، اسناد و مدارک الکترونيکي ستاد با رعايت  ـ٢تبصره

قانون برنامه پنجساله ) ٦٧(ماده ) ج(قانون تجارت الکترونيکي و بند ) ١٢(و ) ٨(، )٧(، )٦(مواد 
ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران معتبر، مکفي و مورد پذيرش 

هاي اجرايي و مراجع نظارتي همچون ديوان محاسبات کشور خواهد کليه کاربران از جمله دستگاه
  .ز ارايه و يا دريافت مجدد اسناد به صورت کاغذي خودداري گرددبود به نحوي که ا

 بر ي توسعه کشور مبنيها برنامهيميقانون احکام دا) ٥٠( ماده يدر اجرا ـ١٤ماده
، يکي به صورت الکترونيي اجرايها  معامالت دستگاهيند برگزاري مراحل فرآيانجام تمام

 مناقصات صرفاً يقانون برگزار) ١٣(ماده ) ب(انتشار دو تا سه نوبت فراخوان موضوع بند 
د از انجام يباشد و با يرش مي و مورد پذيق ستاد معتبر و مکفي از طريکيبه صورت الکترون

  . گرددي خودداريآن به صورت کاغذ
مجموع ) يستميس(يا  کشور امکان استعالم سامانهياتيسازمان امور مال ـ١٥ماده

را به )  کشورياتي سازمان امور ماليها سامانهيهابراساس داده(د و مجموع فروش يخر
مرکز توسعه تجارت ( وزارت صنعت، معدن و تجارت يک از مشموالن ستاد براي هر يازا

ن وزارت يهمچن. دينماينامه فراهم مبين تصويک ماه پس از ابالغ ايظرف ) يکيالکترون
از اطالعات موجود مجاز است ) يکيمرکز توسعه تجارت الکترون(صنعت، معدن و تجارت 

مکرر ) ١٦٩( موضوع ماده ياتيان مالي مؤديي و داراي، عملکرديتي هويگاه اطالعاتيدر پا
 سازمان مذکور با يهار سامانهيو ساـ ١٣٩٤مصوب   ـمي مستقيهااتي قانون مالياصالح
  .دي مربوط استفاده نمايبندت طبقهيرعا

لت دريافت و تحويل اسناد نبايد مواعد زماني مربوط به شروع و اتمام مه ـ١٦ماده
 يا نشدهينيش بيا حوادث پيدر ايام تعطيالت رسمي تعيين شود و چنانچه ايام تعطيل و 

هاي مقرر در برنامه ل معامله رخ دهد، مهلتيه خدمات ستاد در مواعد تشکيدر امکان ارا
 مکلف است يکيمرکز توسعه تجارت الکترون. شودزماني مربوط به همان ميزان افزوده مي

نامه بين تصويا) ١٠(ب کارگروه موضوع بند ي نشده را به تصوينيبشيق حوادث پيمصاد
  .دي نمايروزرسانرسانده و در صورت لزوم به

 معامالت ي موظف است درخصوص برگزاريکيمرکز توسعه تجارت الکترون ـ١٧ماده
 معامله را توسط يکيرون الکتيها در بستر ستاد، ظرف سه ماه پاکتيازمند به رمزنگارين
د تا در ي نمايز رمزنگاري کل کشور نيدارتال خزانهيجي دي امضاي گواهيد عموميکل

ص، يمقام مسئول، مقام تشخ (ييکاربران دستگاه اجرا) رمز( توکن يصورت مفقود
سر يند در بستر ستاد مي و ادامه فرآيابيامکان باز) ر اشخاص حسب مورديحساب و سا يذ

 يدستورالعمل استفاده از امضا. ند معامله نباشدي مجدد فرآيا برگزاري به لغو يازيباشد و ن
 توسط مرکز توسعه تجارت يي مجاز دستگاه اجراي امضاي جا  کل کشور بهيدار خزانه
ن و يتدو)  کل کشوريخزانه دار(يي و داراي وزارت امور اقتصادي با همکاريکيالکترون

  .نامه ابالغ خواهد شدبين تصويظرف شش ماه از ابالغ ا
ل نظارت و ي موظف است به منظور تسهيکيمرکز توسعه تجارت الکترون ـ١٨ماده

ب يگاه داده را بعد از تصوي الزم به پاياز اعالم شده، دسترسي، حسب نيانجام امور نظارت
  .دينامه فراهم نمابين تصويا) ١٠(کارگروه موضوع بند 

الملل كه اعتبارات العات قراردادهاي مناقصات بينمشمول مکلفند اط هاي دستگاهـ١٩ماده
  .گردد، ظرف يک ماه بعد از انجام در ستاد ثبت نمايندالمللي تأمين ميآنها از منابع مالي بين

هاي قانون اجراي سياست) ٦٠(و ) ٤٤(شوراي رقابت مکلف است براساس مواد ـ٢٠ماده
 ـ نسبت به شناسايي تباني در ١٣٨٧مصوب  قانون اساسي ـ) ٤٤(کلي اصل چهل و چهارم 

  .باشدستاد مکلف به ارسال کليه اطالعات به شوراي رقابت مي. معامالت اقدام نمايد
 دستگاه يين مقام اجراينامه با باالتربين تصوي ايت حسن اجرايمسئول ـ٢١ماده

  .باشديربط ميذ
حات  و اصال١٦/٢/١٣٩٦هـ مورخ ٥٣٥٢٥ت/١٦١٤٥نامه شماره بيتصو ـ٢٢ماده

  .شودي آن لغو ميبعد
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  ٢٥/١١/١٣٩٩                                                        ـ ه٥٨٤٣٢ت/١٣٦١٤٣رهشما

ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت دادگستري     وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح  
ـ وزارت ج ـ هادکشاورزيوزارت کشور  ـ سازمان برنامه و بودجه کشورسازمان حفاظت محيط   زيست 

 ٦/١١/١٣٩٩ مورخ ٥٣٢٧٣ به پيشنهاد شماره ١٩/١١/١٣٩٩هيأت وزيران در جلسه 
 سازمان حفاظت ي مسلح و هماهنگيروهاي ستاد کل نيبا همکار (يوزارت دادگستر

قانون حمايت قضايي و ) ٣(و به استناد ماده ) يست و وزارت جهادکشاورزيزطيمح
نامه  نييآـ ١٣٩٩مصوب  ـ باني زيست و جنگلاي از مأموران يگان حفاظت محيط بيمه
 :ب کردير تصوي قانون مذکور را به شرح زيياجرا

 
   از مأموران يا مهي و بييت قضاي قانون حمايينامه اجرا نييآ

 يبانست و جنگليزطيگان حفاظت محي
  :روند ي مشروح مربوط به کار مير در معانيصطالحات زنامه، ا نيين آيدر ا ـ١ماده
ست و يط زيگان حفاظت محي از مأموران يا مهي و بييت قضايقانون حما: قانونـ ١
  . ـ ١٣٩٩مصوب ي ـ بان جنگل
ران ي اي اسالمي جمهوريمه مرکزيت از بي که مجوز فعاليا مهيشرکت ب: گر مهيبـ ٢

 از حوادث تحت يمه، جبران خسارت ناشيق بافت حي دريافت کرده باشد و در ازايدر
  .رديگ ينامه به عهده م نيين آي را طبق قانون و ايت مدنيپوشش و مسئول

ها، مراتع و  ست و سازمان جنگليزطيسازمان حفاظت مح: دستگاه مشمولـ ٣
 . کشوريزداريآبخ

هاي مشمول اعم از رسمي، پيماني و  مأموران يگان حفاظت دستگاه: ـ مأموران٤
هاي اجرايي، تسليح و  هاي حفاظت در دستگاه قراردادي که در قالب دستورالعمل تشکيل يگان

شوند و همچنين ساير افراد غير از مأموران يگان حفاظت که  ضابط خاص قضايي محسوب مي
هاي سازماني  هاي مشمول بر اساس قوانين و حسب مورد براي انجام مأموريت از سوي دستگاه

 .زيست و منابع طبيعي، مانند مأموران اجرايي محيطشوند استفاده مي
   در مواردي که مأموران با رعايت قانون، سالح به کارگرفته و شخص يا ـ٢ماده
شوند و يا خسارت مالي بر آنان وارد گرديده يا  گناهي مقتول يا مجروح شده يا مي اشخاص بي

بر اساس رأي مرجع قضايي از گردد، پرداخت ديه و جبران خسارات مذکور به طور کامل  مي
  .ربط صورت خواهد گرفت محل اعتبارات مصوب مربوط توسط دستگاه مشمول ذي

هاي مشمول براي تأمين ديه و خسارت موضوع اين ماده، حسب مورد   دستگاهـ١تبصره
  .گران بيمه کنند توانند مسئوليت مدني مأموران خود را به طور کامل نزد يکي از بيمه مي
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 سالح نموده و از يريب قانون مبادرت به بکارگي که قبل از تصويأمورانم ـ٢تبصره
 وجوه مربوط توسط ياند، ول دهيا جبران خسارت گرديه ين لحاظ ملزم به پرداخت ديا

ه اسناد و مدارک الزم از محل ي آنان با ارايسازمان متبوع مأمور پرداخت نشده باشد، بده
  .د شدنامه پرداخت خواه نيين آياعتبارات ا
 شان هاي مشمول مکلفند مأموران خود را در انجام وظايف و مأموريت  دستگاهـ٣ماده

 يالعالج، نقص عضو و از کارافتادگ  صعبيماريمطابق قانون در قبال شهادت، فوت، ب
ر حوادث ي حرام و در مورد سايها ه مرد مسلمان در ماهيزان دين مربوط به ميمطابق قوان

  .نديمه نمايگران ب مهياز ب يکيبه طور کامل نزد 
گر در موارد شهادت و فوت طبق قوانين مربوط و در مورد نقص   ميزان تعهد بيمهـ١تبصره

  .العالج و حوادث برابر با مبلغ مندرج در قرارداد بيمه است عضو، از کارافتادگي، بيماري صعب
مه يه بن مادي اي که دستگاه مشمول مأموران خود را در اجرايدر صورت ـ٢تبصره
ه و خسارت حادث ي به طور کامل پوشش داده نشده باشد، ديا خسارت وينکرده باشد 

  .شود يربط پرداخت م يشده از محل اعتبارات مصوب مربوط دستگاه مشمول ذ
گر، با  توانند عالوه بر جبران خسارت وارده توسط بيمه هاي مشمول مي  دستگاهـ٤ماده

رعايت مقررات مربوط، به مأموراني که در جهت انجام وظيفه تأييد باالترين مقام دستگاه و با 
  . سال کمک مالي نماينداند، ظرف يک مطابق قانون متحمل صدمات بدني و ضرر و زيان مالي شده

ي ي موضوع قانون حمايت قضايها تي مشمول از حمايها مأموران دستگاه ـ ٥ماده
نامه  نيي و آيبا اصالحات بعد ـ ١٣٧٦مصوب  ـ مسلح نيروهاياز كاركنان دولت و پرسنل 

 و اصالحات ٣/٧/١٣٧٩هـ مورخ ٢٠٤٧٤ت/٢٨٢١٢نامه شماره  بي آن موضوع تصويياجرا
 .  باشندي آن برخوردار ميبعد

 سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است همه ساله اعتبار الزم جهت اجراي  ـ٦ماده
ه بودجه سنواتي و اعتبار الزم جهت حق نامه را در رديف جداگانه در اليح اين آيين) ٢(ماده 

-اين آيين) ٤(و همچنين اجراي ماده ) ٣(اي مأموران موضوع ماده  بيمه مربوط به پوشش بيمه
 .بيني و تأمين نمايد هاي مشمول پيش نامه را ذيل رديف هر يک از دستگاه

و ابد ي يص مي مربوط تخصيها ه درخواست دستگاهياعتبارات مذکور بر پا تبصره ـ
 .ار آنها قرار خواهد گرفتيربط در اخت يطبق مقررات ذ

 مردم يها  مشمول اقدام به استفاده از تشکليها  که دستگاهيدر موارد ـ٧ماده
ند، از ينما ها  ر دستگاهي سايروهاي و ني داوطلب مردميروهايعت، نياران طبينهاد، هم

قانون ) ٢٠(و ) ١٦(، )٩(و مواد نامه  نيين آي موضوع ايا مهي و بيي، قضاي قانونيها تيحما
 .مند خواهند شد بهره ـ ١٣٩٨مصوب   ـت بحران کشوريريمد

 داوطلبانه دستگاه يد در سامانه همکارين ماده باي مشمول ايروهاين تبصره ـ
 يگر نسبت به برقرار مهي به بيدستگاه مشمول طبق فهرست اعالم. مشمول ثبت نام کنند

 .ندينما يوادث داوطلبان اقدام م و حيت مدني مسئول مهيپوشش ب
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  ١٩/١١/١٣٩٩                                                       ـ ه٥٨٤٠٩ت/١٣٣٨٤١رهشما

  ٩/٦/١٣٩٦هـ مورخ ٥٤٢٤٠ت/٧٠٣٥٨نامه شماره بيتصواصالح 
ـ وزارت تعاو  ن، کار و رفاه اجتماعيوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي 

 سازمان برنامه و بودجه کشور

 بهداشت، يهاشنهاد مشترک وزارتخانهي به پ١٥/١١/١٣٩٩وزيران در جلسه هيأت 
 و سازمان برنامه و بودجه کشور و ي و تعاون، کار و رفاه اجتماعيپزشکدرمان و آموزش

 يميقانون احکام دا) ٩(ه ماد) الف(مه سالمت کشور و به استناد بند ي بيعاليد شوراييتأ
 :تصويب کرد ـ ١٣٩٥مصوب   ـ توسعه کشوريهابرنامه
ويرايش ) ٨٠١١٨٣(و ) ٨٠١١٨٢(، )٨٠١١٨٠(، )٨٠١١٧٥ (ي و شرح کدهايژگيو

هـ ٥٤٢٤٠ت/٧٠٣٥٨نامه شماره بيسوم كتاب ارزش نسبي خدمات سالمت موضوع تصو
   :شوندير اصالح مي به شرح ز٩/٦/١٣٩٦مورخ 
ويژگي  کد

جزء  شرح کد دک
  ايحرفه

جزء 
 فني

) HPLC(گيري کمي تيروزين به روش کروماتوگرافي مايع با کارايي باال اندازه # ٨٠١١٧٥
 ٤٣/١ ٥٤/٠ .)گردد محسوب مي٭کد ، در صورت غربالگري) (پايش(پالسما/سرم

) HPLC(آالنين به روش کروماتوگرافي مايع با کارايي باال گيري کمي فنيلاندازه # ٨٠١١٨٠
 ٤٣/١ ٥٤/٠ .)گردد محسوب مي٭کد ، در صورت غربالگري) (پايش(پالسما/سرم

٨٠١١٨٢ # 
گيري کمي تيروزين و فنيل آالنين به صورت همزمان به روش کروماتوگرافي اندازه

در صورت غربالگري، ( )تأييد تشخيص(پالسما /سرم  )HPLC(مايع با کارايي باال 
 .)گرددمحسوب مي ٭کد 

٢/٢ ٧٥/٠ 

٨٠١١٨٣ # 
گيري کمي تيروزين و فنيل آالنين به صورت همزمان به روش کروماتوگرافي اندازه

  ادرار) HPLC(مايع با کارايي باال 
 .)گردد محسوب مي٭در صورت غربالگري، کد ) (تأييد تشخيص(

٢/٢ ٧٥/٠ 

  
  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 

  ١/٦/١٣٩٩                                                                          ٣٠٠/٦٥٦٤٩شماره
  پيرامون اصالحيهشوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوبه 

  هاي سبز و باز شهر كرج  ضوابط و مقررات عرصه
  البرزاستان توسعه ريزي و  شوراي برنامه استاندار محترم و رئيس
 موضوع اعالم مصوبه شوراي عالي ٢٥/٩/١٣٩٦ مورخ ٣٠٠/٤٨٨٧٠پيرو نامه شماره 

 ٥بند  اجراي هاي سبز و باز شهر کرج و در شهرسازي و معماري پيرامون ضوابط و مقررات عرصه
 و بررسي نحوه نامه آيين ٤٢ ماده و ايران معماري و شوراي عالي شهرسازي تأسيس قانون ٤ماده 

حيه ضوابط و مقررات به پيوست يک جلد اصال شهري، عمران و توسعه طرحهاي تصويب
ـ راهبردي و تفصيلي شهر کرج، که در هاي سبز و باز طرح عرصه  ٨/٨/١٣٩٦جلسه  هاي ساختاري 

  .گردد مي ابالغ اجرا جهت است، رسيده ايران معماري و شوراي عالي شهرسازي نهايي تصويب به
در سبز و باز هاي  ن ضوابط و مقررات عرصهيگزيوست، جايالزم به ذکر است مجلد پ

داند به سه يضمنا الزم م.  شهر کرج خواهد شديلي و طرح تفصيراهبردي ـ طرح ساختار
  .دي نما تأکيدليبه شرح ذشوراي عالي  مانده از مصوبه يف باقيتکل

ان البرز موظف است نقشه باغات شهر کرج را با ت اسيـ اداره کل راه و شهرساز١
تحت "  باغاتي بر رويشهرهاي  يبرشنهاد کاري از پيريجلوگ"و " حفظ باغات"کرد يرو

 به يي قرار داده و جهت ابالغ نهاينيمورد بازب" ت شده شهر کرجيباغات تثب"عنوان نقشه 
 .دي ارسال نماي و معماري شهرسازي عاليرخانه شورايدب

ـ طرح موضعي با رويكرد حفاظت، عدم جذب جمعيت و فعاليت براي اراضي واقع ٢
توسط اداره كل راه و ) بخش واقع شده در استان البرزدر ( همت آزادراهدر طرفين 

كرج و گرمدره تهيه و پس از طي هاي  شهرسازي استان البرز و با همكاري شهرداري
 .ارايه شودشوراي عالي مراحل استاني، جهت بررسي نهايي به 

 يني شهر کرج جهت نحوه توافق با مالکي اسالمي شورايشنهاديـ دستورالعمل پ٣
هاي   در نقشهي، باغ شناخته شده وليقانونهاي  ونيسي کميآنها براساس آرا يکه اراض

 استان و پس از ٥ون ماده يسيد کمي باغ ندارند، پس از تائي شهرکرج، کاربريليطرح تفص
 . ارسال گرددي عاليرخانه شوراي به دبي مراحل استانيط

ـ فرزانه صادقمعاون شهرسازي و معماري و دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري    مالواجرد ايران 
  

  ١٥/٧/١٣٩٩                                                                       ٣٠٠/٩١٤٦١شماره
  پيرامون تغيير كاربري شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوبه 

  )جهت طرح اقدام ملي مسكن(و الحاق به محدوده طرح جامع شهر دوگنبدان 
  كهگيلويه و بويراحمداستان توسعه ريزي و  شوراي برنامه اندار محترم و رئيساست

موضوع  ٢/٧/١٣٩٩  ران در  مورخي اي و معماريشهرسازشوراي عالي  يته فنيکم
 اقدام  طرحجهت( و الحاق به محدوده طرح جامع شهر دوگنبدان ي کاربرريي تغرتيمغا«
 و هيلويکهگ استان توسعه و ريزي نامهبر يشورا ٢٤/٢/١٣٩٩ مورخ مصوب ،») مسکنيمل
  و توسعه استان جهتريزي برنامه ي قرار داده و با مصوبه شورايرا مورد بررس راحمديبو

 ير موافقت نمود لذا در اجراي مسکن با اعمال اصالحات زي طرح اقدام ملي اراضتأمين
 عماري ايران شوراي عالي شهرسازي و م١٠/٦/١٣٩٩ مصوبه مورخ ۱اختيار مصرح در بند 

  . گردد مراتب به عنوان نظر شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران جهت استحضار اعالم مي
 جهت» يمسکون«به » يعيطب« از ي دولتي هکتار از اراض٦/٢ ير کاربرييـ با تغ١
 .دي مسکن موافقت گردياز طرح اقدام ملين مورد ني زمتأمين
دولتي واقع در حريم شهر در بخش غربي شهر با  هکتار اراضي ٢/٤ـ با الحاق به محدوده ٢

) اي استان مطابق اعالم نظر شرکت آب منطقه(حذف حريم و بستر مسيل متداخل با اراضي 
 .موافقت گرديد

خواهشمند است . شود مراتب جهت استحضار و صدوردستورانعکاس و اقدام اعالم مي
هاي توسعه و عمران و مقررات  طرحنامه نحوه بررسي   آيين٤٢دستورفرماييد در اجراي ماده 

شهرسازي و معماري کشور، نقشه محدوده نهايي طرح جامع  پس ازاصالح به شرح فوق ظرف 
 .مدت حداکثر دوماه جهت ابالغ به مراجع ذيربط دراختيار دبيرخانه شوراي عالي قرار گيرد

ـ    مالواجرد فرزانه صادقمعاون شهرسازي و معماري و دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران 
  

  ١٦/٧/١٣٩٩                                                                       ٣٠٠/٩٢٦٧٩شماره
   هكتار٤٣پيرامون الحاق شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوبه 

  )جهت طرح اقدام ملي مسكن(به محدوده طرح جامع شهر سراوان 
  سيستان و بلوچستاناستان توسعه ريزي و  شوراي برنامه ساستاندار محترم و رئي

 موضوع ٢/٧/١٣٩٩ ران در مورخي اي و معماريشهرسازشوراي عالي  يته فنيکم
 يمل اقدام طرح جهت (سراوان شهر جامع طرح محدوده به هکتار ۴۳ الحاق رتيمغا«

 بلوچستان و سيستان استان توسعه و ريزي برنامه شوراي ٦/٥/١٣٩٩ مورخ مصوب، »)مسکن
 بر الحاق ي و توسعه استان مبنريزي برنامه ي قرار داد و با مصوبه شورايرا مورد بررس
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 ي طرح اقدام ملي اراض تأمين جهت) خدمات تأمينبا( ي مسکوني مذکور با کاربرياراض
 مصوبه ۱ار مصرح در بند ي اختير موافقت نمود لذا در اجرايمسکن با اعمال اصالحات ز

شوراي مراتب به عنوان نظر  راني اي و معماري شهرسازي عالي شورا١٠/٦/١٣٩٩مورخ
  . گردديران جهت استحضار اعالم مي اي و معماريشهرسازعالي 

 يبخش عنوان به (شهر قنوات بستر و ميحر با ياراض محدوده تداخل به تيعنا ـ با١
 بستر و ميحر ديگرد مقرر ،)ونسکوي يجهان راثيم آثار در يرانيا قنات ثبت پرونده از

 يدست عيصنا و يگردشگر ،يفرهنگ راثيم کل اداره نظر اعالم مطابق مذکور قنوات
 .گردد کسر يالحاق ياراض از استان
  تأمينيبرا ياراض از درصد ۲۵ حداقل نيمأت با يالحاق ياراض يساز آماده ـ طرح٢
 .برسد ربطيذ مراجع  تأييدبه و هيته معابر سهم درصد ۲۵ و خدمات
 نقشه و مطالعات الب،يس با مقابله جهت رانهيشگيپ ريتداب اتخاذ لزوم به تيعنا اـ ب٣
 .گردد هيته يسطح يآبها تيهدا نحوه به مربوط
 )سوخت توزيع جايگاه(شهري  خطرزاي مراکز با الحاقي اراضي مجاورت به عنايت ـ با٤

 .گردد اتخاذ ياراض يکيتفک نقشه قالب در الزم يحفاظت ريتداب يجنوب بخش در
خواهشمند . شود  ميانعکاس و اقدام اعالم دستور مراتب جهت استحضار و صدور

توسعه و عمران و هاي   طرحي نحوه بررسنامه آيين ٤٢ ماده يد در اجراييفرما است دستور
شرح  پس ازاصالح به طرح جامع يي کشور، نقشه محدوده نهاي و معماريمقررات شهرساز

شوراي رخانه يار دبياخت ربط دريجهت ابالغ به مراجع ذفوق ظرف مدت حداکثر دوماه 
 .رديقرار گعالي 

ـ فرزانه صادق   مالواجرد معاون شهرسازي و معماري و دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران 
  

  ٢٠/٨/١٣٩٩                                                                     ٣٠٠/١٠٨٩٤٢شماره
   هكتار٦٣پيرامون الحاق وراي عالي شهرسازي و معماري ايران شمصوبه 

  از اراضي دولتي مجاور شهرك قدس شهر قم به محدوده شهر 
  جهت اقدام ملي توليد مسكن

  قماستان توسعه ريزي و  شوراي برنامه استاندار محترم و رئيس
  خود موضوع٠٥/٠٨/١٣٩٩ران درجلسه مورخ ي اي و معماريشهرسازشوراي عالي 

 مورد ي اراض تأمين به محدوده جهتي دولتي هکتار از اراض٦٣الحاق « يرت اساسيمغا
 منطقه موسوم به شهرک قدس شهر يدر مجاورت شرق» د مسکني تولياز طرح اقدام ملين

 مسلح مصوب مورخ يروهايط از نين واجد شراي اختصاص به مشمولمنظور بهقم 
 ي قرارداد و با الحاق اراضيتان را مورد بررس و توسعه اسريزي برنامه ي شورا٢٧/٠٢/١٣٩٩

 در ضروريست.  نفر به محدوده شهر قم موافقت نمود١٨٧٠٠پذيري  مذکور با ظرفيت جمعيت
 بندي واحدهاي احداثي عالوه بر مشمولين واجد شرايط نيروهاي مسلح در چهارچوب سهم

ن ي مسلح، مشموليهاروي نيباني و دفاع و پشتين راه و شهرسازين وزارتي مابيتفاهم ف
  .رنديز مدنظر قرار گير اقشار شهر قم نيط از سايواجد شرا

خواهشمند . شود  ميانعکاس و اقدام اعالم دستور مراتب جهت استحضار و صدور
توسعه و عمران و هاي   طرحي نحوه بررسنامه آيين ٤٢ ماده يد در اجرايياست دستورفرما
ظرف مدت دو ماه جهت ابالغ به ها  و نقشه  کشور، مدارکي و معماريمقررات شهرساز

 .ردي قرار گي عاليرخانه شورايار دبيربط در اختيمراجع ذ
ـ فرزانه صادق   مالواجرد معاون شهرسازي و معماري و دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران 

  
  ٢٧/١/١٣٩٩                                                                        ٣٠٠/٥٠٣٥شماره

   پيرامون طرح جامع ناحيه قمشوراي عالي شهرسازي و معماري ايران  نهايي مصوبه
  قماستان توسعه ريزي و  شوراي برنامه استاندار محترم و رئيس

شوراي   موضوع اعالم مصوبه ١٥/١٠/٩٧مورخ   ١٤١١٣٦/ ٣٠٠رو نامه شماره يپ
 رساند طرح يه قم به استحضارميناحرامون طرح جامع يران پي ايمعمار  ويشهرسازعالي 

 ي مورد بررس)فرادستهاي  ته طرحيکم(شوراي عالي  شماره پنج يته فنياد شده در کمي
  :م نموده استين شرح اتخاذ تصمي بديته فنيمجدد قرار گرفته و کم

 دبيرخانه به هفته دو مدت ظرف را خود نظر و تکميلي مدارک عاملغير پدافند ـ سازمان١
  .شود لحاظ طرح ابالغي مدارک در تا نمايد اعالم معماري، و شهرسازي ليعا شوراي
 ابالغ از قبل ،٥ تهيکم ٢٤/٥/٩٧ مورخ صورتجلسه ١٠ و ٤ يبندها قيـ مصاد٢
. گرفت خواهد قرار  تأييدو يبررس مورد يعال يشورا رخانهيدب توسط طرح مدارک
 همسان قرارداد خدمات شرح با مطابق طرح، اسناد درها  پهنه نيعناو است الزم نيهمچن
   .شود اصالح بودجه و برنامه سازمان ١٩ شماره
 و ماه فهرست يک مدت فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي ظرف ميراث ـ وزارت٣
 همراه به ناحيه طرح در موجود تاريخي آثار و ارزش با فرهنگي و تاريخيهاي  جاذبه موقعيت
 و گردشگري هدف روستاهاي و مصوب ريگردشگ نمونه مناطق همچنين آنها، حرايم

 مقررات و ضوابط همراه به و ناحيه طرح مقياس به توجه با را دستي صنايعهاي  کانون
  .شود منعکس طرح اسناد در تا نمايد اعالم عالي شوراي دبيرخانه و طرح مشاور به مربوط،کتباً
 ريسا «هپهن ست،يز طيمح حفاظت سازمان تيريمد تحت مناطق با ارتباط ـ در٤

 ١٩ پيت خدمات شرح اساس بر يشنهاديپهاي  نقشه يراهنما و حذف »يحفاظت ياراض
  .شود اصالحها  رنگ زيتما تيرعا و ستيز طيمح حفاظت سازمانبندي  طبقه براساس و

 و مصوبهاي  پروژه ارتباطات، و ييجابجا شبکه ونقل، حمل مطالعات بخش در ـ ٥
 نقل و حمل معاونت يهماهنگ با مصوبهاي  پروژه ياجرابندي  تياولو و احداث دست در
  .شود لحاظ طرح اسناد و مطالعات در ونقل حمل جامع طرح با مطابق و

  .بود خواهد عمل مالک يکشور ماتيتقس نيآخر ه،يناح طرح يابالغ اسناد ـ در ٦
 معاون توضيحات و شده ارائه سوابق و مکاتبات به توجه با قم فرودگاه ـ مکانيابي٧

 عملکرد قم، فرودگاه مورد در شده انجام مطالعات ارائه بر مبني قم استانداري عمراني رممحت
 به آن فزاينده اهميت نيز و پژوهشي و آموزشي مرکزيت و زيارتي شهر عنوان به قم شهر
 مشروط ذيربط، مراجع از شده انجامهاي  پيگيري و اقدامات نيز و اقتصادي و جمعيتي لحاظ

  .شد خواهد منعکس طرح اسناد در کشوري هواپيمايي سازمان از مجوز ارائه و اخذ بر
 يفن تهيکم در دفاع وزارت محترم ندهينما  تأييداز پس ينظام ياراض و  ـ اماکن٨

  .شود تيتثب ينظام يکاربر با يشنهاديپهاي  نقشه در
 و ضوابط و الزم اسناد و مدارک بهمراه را خود نظر مورد موارد روين ـ وزارت٩

 يمعمار و يشهرساز يعال يشورا رخانهيدب به کتباً ماه کي مدت ظرف مربوطه، رراتمق
  .شود لحاظ طرح يابالغ مدارک در ه،يناح طرح اسيمق تيرعا با تا دينما اعالم

  .است تأييد مورد ٥ فني کميته ٢٤/٥/٩٧ مورخ صورتجلسه بندهاي ساير مفاد ـ انجام١٠
، به عنوان نظر يته فني نظرکمراي عالي،شو ٢٦/٩/٩٧م جلسه مورخ يبر اساس تصم

 نامه آيين ٤٢ ماده ي مراتب در اجرا.باشد  ميقابل ابالغ و مالک عملشوراي عالي  يينها
د ييخواهشمند است دستور فرما. شود  مياعالم.." .توسعه و عمرانهاي   طرحينحوه بررس"

 و مدارک طرح ن اسناديهمچن.ابدي ربط انعکاس يه مراجع ذيسته به کليبه نحو شا
شوراي عالي رخانه ير جهت ابالغ به دبيت اصالحات زي ماه با رعا٢حداکثر ظرف مدت 

 .ارسال گردد
ـ فرزانه صادق   مالواجرد معاون شهرسازي و معماري و دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران 

  
  ٣/١٠/١٣٩٩                                                                     ٣٠٠/١٣٢٢١٦شماره

هماهنگي دبيرخانه پيرامون شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوبه 
  شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران با دبيرخانه شوراي عالي
   مناطق آزاد تجاري و صنعتي و ويژه اقتصادي در تعيين محدوده

    و تهيه طرح جامع مناطق آزاد و ويژه
  هاي توسعه و عمران ريزي شهري و طرح فتر طرحمديركل محترم د

 ضمن ،٢٤/٠٦/١٣٩٩ مورخ جلسه در ايران معماري و شهرسازيشوراي عالي 
 در ياقتصاد ژهيو و يصنعتي ـ تجار آزاد مناطق گاهيجا و کارکرد ليتحل «گزارش استماع
 يهمکار و يهماهنگ ضرورت پيشنهاد ارائه شده مبني بر ،»ييفضا توسعه يزير برنامه نظام
 رخانهيدب و ياقتصاد ژهيو و يصنعت ـ يتجار آزاد مناطقشوراي عالي  رخانهيدب انيم

 يمحورهامباحث مشترک حول  نمود مقرر و تأييد را رانيا يمعمار و يشوراي عالي شهرساز
 آزاد مناطق عالي شوراي رخانهيدبنمايندگان  از  متشکلمشترکتخصصي  تهيکم کي در ريز

  رانيا يمعمار و يشهرسازشوراي عالي  رخانهيدب و ياقتصاد ژهيو و يصنعتي ـ تجار
  :شود شنهاديپ راني اي و معماريشهرسازشوراي عالي م به ي اخذ تصمي براو مطرح
 يکالبد يها طرح رينظمصوب  فرادست يطرحها اسناداحکام و  تيرعاـ نحوه ١
 مناطق محدوده نييتع در  يشهر مجموعه يها طرح ،يا هيناح عمران و توسعه، يمنطقه ا

 .ن مناطقيا جامع طرح بيتصو و يبررس و ياقتصاد ژهيو و آزاد
ي ـ تجار آزاد مناطق جامع طرح تيتبع و انطباق يياجرا يها ضمانت نيتدوـ ٢
انطباق  يرسم هي تأييداخذ و فرادست عمران و توسعه يها طرح با ياقتصاد ژهيو و يصنعت

 ران؛يا يمعمار و يشهرسازشوراي عالي  رخانهيدب از
 در واقع ييروستا و يشهر نقاط يليتفص و جامع طرح بيتصو و يبررس نحوهـ ٣
 ؛ياقتصاد ژهيو و يصنعتي ـ تجار آزاد مناطق محدوده
 ژهيو و يصنعتي ـ تجار آزاد مناطق يتيريمد يندهايفرا و ساختارها يهماهنگـ ٤
 ؛يمحل و يا منطقه يها تيريمد و يبخش يها دستگاه تيريمد با ياقتصاد
 حوزه يها پروژه با ياقتصاد ژهيو و يصنعت يتجار آزاد مناطق يها طرح انطباق ـ ٥

  ).ييايدر و ييهوا ،يلير ،يا جاده (راه
مراتب جهت استحضار، پيگيري، اقدام در اسرع وقت و انعكاس نتيجه به شوراي 

  .شود عالي شهرسازي و معماري ايران اعالم مي
ـ فرزانه صادقمعاون شهرسازي و معمار   مالواجرد ي و دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران 
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  ١٤/١٠/١٣٩٩                                                                   ٣٠٠/١٣٨١١٤شماره
  شهري اراک  مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون طرح مجموعه

  مركزياستان توسعه ريزي و   برنامهشوراي استاندار محترم و رئيس
 مجموعه طرح خود ٥/٨/٩٩ مورخ جلسه در ايران معماري و شهرسازي عالي شوراي

  :نمود مقرر طرح كليات تصويب ضمن و داد قرار بررسي مورد را اراك شهري
 مركزي بخش اراك، شهر با شازند شهر عملكردي هم پيوندي و تعامل به توجه باـ ١

 نقشه و شده منظور اراك شهري مجموعه محدوده از يجزئ عنوان هب شازند شهرستان
  .شود قي تدق"دهستان "مرز يمبنا بر يينها محدوده
 طرح احكام لحاظ با و هيأت دولت مصوبه اساس بر ٣ شماره صنعتي شهرك يابي ـ مكان٢
 دنمع صنعت، وزارت توسط آن جغرافيايي مختصات اعالم و تأييد درصورت اراك شهري مجموعه
  .شود منعكس طرح اسناد  در)اراك شهري مجموعه طرح ابالغ زمان تا(شوراي عالي  دبيرخانه به وتجارت
 صورتجلسه شورا و ٥ فني شماره تهيکم ٦/٩/٩٨ ت به صورتجلسهيضمن عناـ ٣
  :منتخب يفن تهيکم ٨/٥/٩٩ مورخ

  .شود ي ممخالفت قانيم اچهيدر يغرب شمال ضلع در ديجد سکونتگاه جاديا باـ ١ـ ٣
 توجه با( راهبردها موضوع و اسيمق سطح، تيرعا با توسعه يراهبردها نقشهـ ٢ـ ٣

  .شود ارائه و  اصالح) يفن تهيکم مباحث به
 يبرا) يقيتلف نقشه( ياراض کياکولوژ توان گر نشان يها نقشه و مستنداتـ ٣ـ ٣
  .شود ارائه ياراض از استفادهبندي  پهنه و يبارگذار
 يرسم يها محدوده انعکاس با ،يشنهاديپ ياراض يکاربر يبند همنطق نقشهـ ٤ـ ٣
 ليتکم و اصالح الذکر فوق موارد و شده حفاظت مناطق و شهرها ميحر و محدوده شامل
  گردد؛ کنترل طرح ابالغ زمان در شده

 نقشه با اراک شهري مجموعه طرح پيشنهادي اراضي کاربريبندي  منطقه ـ  نقشه٥ـ ٣
  .شود منطبق شهري مجموعه محدوده در موجود شهرهاي مصوب جامع حطر حريمبندي  پهنه

  .رعامل ارائه و اعمال شودي و پدافند غيمنيالزامات و مالحظات اـ ٤
خواهشمند است . شود مراتب جهت استحضار و صدوردستورانعکاس و اقدام اعالم مي

 و عمران و مقررات هاي توسعه نامه نحوه بررسي طرح  آيين٤٢دستورفرماييد در اجراي ماده 
ها و ضوابط طرح پس از اصالح براساس نظر شوراي  شهرسازي و معماري کشور، مدارك، نقشه

 .عالي ظرف مدت دو ماه جهت ابالغ به مراجع ذيربط در اختيار دبيرخانه شوراي عالي قرار گيرد
ـ فرزانه    مالواجرد صادقمعاون شهرسازي و معماري و دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران 

  
  ١٤/١٠/١٣٩٩                                                                   ٣٠٠/١٣٨١١٠شماره

هاي طرح  سياستمصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون 
  ) ع(چراغ  حرم مطهر حضرت شاهتفصيلي محدوده 

  فارساستان توسعه يزي و ر شوراي برنامه استاندار محترم و رئيس
 پيرو مصوبه مورخ ٥/٨/٩٩ درجلسه مورخ راني اشهرسازي ومعماريشوراي عالي 

درخصوص طرح تفصيلي بافت تاريخي شيراز، طرح تفصيلي محدوده خود  ٢٢/٤/٩٤
تمركز برنحوه ساماندهي فضاي مابين حرم  با را) ع( شاهچراغ حضرت حرم مطهر پيرامون

وضمن  بررسي) ع( وحرم مطهرحضرت سيدعالءالدين حسين)ع(مطهر حضرت شاهچراغ 
صوص نحوه ساماندهي خشرح زير، مقررنمود پيشنهادهاي ارائه شده دره ها ب اعالم سياست

 آستان مقدس، ميداني باحضورنمايندگان توليت دو طي بازديد فضاي مابين دوحرم مطهر،
معماري بررسي  سازي وشهرشوراي عالي فارس و اعضا منتخب  استانداري محترم استان

  .ارائه شودشوراي عالي گيري درجلسه آتي  مجدد شده ونتيجه جهت تصميم
هاي مذهبي،  توجه توأمان به تأمين نيازهاي توسعه دو حرم مطهر براي فعاليت. ١

فرهنگي و خدمات زائران، حفاظت از بناها و بافت واجد ارزش تاريخي و فرهنگي و الزامات 
  امون حرم مطهر شاهچراغ به عنوان بخشي از مركز تاريخي شهر شيرازكاركردي محدوده پير

ن دو حرم مطهر ي موجود، پرهيز از تخريب بافت شهري مابيها بي تخريسامانده. ٢
هاي مطهر   بر پيوستگي حرم تأكيد، ضمنت مجاوران و ساكنان محدودهي جمعييو جابجا

  با بافت شهري پيرامون
عدم همراستايي (نسبت مکاني دو حرم   حرم مطهر با توجه بهشهري مابين دو  فضايتأمين. ٣

  )شود راستا سبب تخريب گسترده بافت شهري مي دو حرم و توجه به اين واقعيت که اتصال هم
 تسهيل و ارتقاء كيفيت تشرف زائران مابين دوحرم مطهر، ايجادفضاي شهري بمنظور .٤

 ها و كاربري استقرار فرهنگي و و بيمذه روحيه کلي هاي متناسب با بدنه ازطريق ايجاد
  برداري متناسب از بناهاي ثبتي و واجد ارزش  با تأكيد بر بهرهتشرف و زيارت هاي مكمل فعاليت
 دربافت شهري مابين ياقتصادي ـ  اجتماعيسرزندگ كيفيت زندگي و ارتقاء. ٥

 بافت هاي تي بر مزي مبتنيساز تي موجود، ظرفيها تيباتوجه به ظرف دوحرم مطهر،
   خدمات پشتيبان سكونت تأمينتاريخي و

  .شود مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعكاس و اقدام اعالم مي
ـ فرزانه صادق   مالواجرد معاون شهرسازي و معماري و دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران 

  ١٤/١٠/١٣٩٩                                                                   ٣٠٠/١٣٨١١٦شماره
ضوابط استقرار مراکز مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص 

  و اماکن نظامي
  گلستاناستان توسعه ريزي و  شوراي برنامه استاندار محترم و رئيس
  مركزياستان توسعه ريزي و  شوراي برنامه استاندار محترم و رئيس
  كردستاناستان توسعه ريزي و  رنامهشوراي ب استاندار محترم و رئيس
  هرمزگاناستان توسعه ريزي و  شوراي برنامه استاندار محترم و رئيس

ب ي هم زمان باتصو٥/٨/٩٩ مورخ درجلسه ايران ومعماري شهرسازيشوراي عالي 
  :م نمودير اتخاذ تصمي اراک به شرح زيطرح مجموعه شهر

 مشاور مهندسين شد مقرر سرزميني، هنهپ در نظاميهاي  فعاليت حساسيت و اهميت به نظر
هاي  طرح پيشنهادي اراضيبندي  پهنه در شهري مجموعه واي  ناحيه جامعهاي  طرحکننده  تهيه

هاي  را در هماهنگي کامل با شاخص مختلفهاي  پهنه در نظامي اماکن و مراکز استقرار مذکور، ضوابط
  .هاي مختلف در هر پهنه ارائه نمايند اليتمالک عمل در ضوابط مجاز، مشروط و ممنوع استقرار فع
  .  شود  ميربط اعالميه مراجع ذيمراتب جهت استحضار و دستور انعکاس به کل

ـ فرزانه صادق   مالواجرد معاون شهرسازي و معماري و دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران 
  

  ٢١/١٠/١٣٩٩                                                                   ٣٠٠/١٤١٦٧٧شماره
چارچوب شرح خدمات پيرامون شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوبه 

   هاي تاريخي ـ فرهنگي هاي ويژه حفاظت و احياء بافت طرح
  هاي واجد ارزش دفتر ترويج معماري طراحي شهري و بافت

  اداره راه و شهرسازي كليه استانها
، در راستاي اجراي ماده سه ٥/٨/١٣٩٩و معماري، در جلسه مورخ شوراي عالي شهرسازي 

هاي ويژه  تهيه طرح«هاي تاريخيـ  فرهنگي، موضوع  قانون حمايت از مرمت و احياء بافت
و » هاي تاريخي فرهنگي توسط وزارت راه و شهرسازي و بنياد مسكن ظرف مدت پنج سال محدوده

هاي تاريخي و حل مشكالت ساكنان،  در محدودهضرورت تسريع در تعيين تكليف نحوه اقدام 
چارچوب شرح خدمات پيشنهادي مشترك ارائه شده از سوي وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و 

هاي  هاي ويژه حفاظت و احياء محدوده منظور تهيه طرح صنايع دستي و وزارت راه و شهرسازي، به
هاي  قانون حمايت از مرمت و احياء بافتتاريخي را با توجه به مفاد بند ح ماده يك و ماده سه 

ـ فرهنگي و صورتجلسه مورخ   بررسي و ا ر كميته فني شماره سه شوراي عالي ١٥/٧/١٣٩٩تاريخي 
  :مقرر نمود) به شرح پيوست(ضمن تأييد چارچوب شرح خدمات ارائه شده 

، با رويكرد هاي ويژه حفاظت و احياء، وفق موارد تصريح شده در قانون طرح. ١
ها با   اين محدودهفرهنگي و ارتقاء كيفيت زندگي ساكنان ـ هاي تاريخي صيانت از ارزش

رعايت حقوق مالكانه و ساير حقوق قانوني و شرعي، با توجه به ويژگي، ظرفيت و مزيت 
فرهنگي شهر و روستا، با هماهنگي و همكاري  ـ تاريخي، فرهنگي وطبيعي بافت تاريخي

اندركاران و ذينفعان در مقياس كل تا جزء به همراه طرح مديريتي  ستنزديك كليه د
  . مربوطه تهيه شده و تكاليف همه دست اندركاران در آن روشن گردد

 شوراي عالي شهرسازي و ١٠/٣/١٣٩٦ مورخ ٣٠٠/١١٠٩٤رعايت مفاد مصوبه شماره . ٢
و كليه  »ـ فرهنگيهاي تاريخي  رويكردهاي كلي حفاظت و احياء بافت«معماري در مورد 

هاي ويژه و  هاي تاريخي ـ فرهنگي در تهيه طرح ضوابط و الزامات حفاظت و احياء محدوده
  .هاي تاريخي ـ فرهنگي الزامي است هاي تفصيلي در دست تهيه براي محدوده كليه طرح
 ـ هاي تاريخي قانون حمايت از مرمت و احياء بافت«با توجه به مفاد ماده سه . ٣
هاي ويژه حفاظت و احياء، توسط   نظر به ضرورت بررسي نتايج تهيه طرحو» فرهنگي

شوراي عالي «هاي مذكور  شهرسازي و معماري، مرجع نهايي تصويب طرحشوراي عالي 
  . شود تعيين مي» شهرسازي و معماري

هاي مذكور و با توجه به  ضروري است در فرايند تهيه، بررسي و تصويب طرح. ٤
ها و موانع  ، چالشيخيهاي تار  محدودهيها ه طرحيفق پيشين در تهتجارب موفق و نامو

شوراي  فني سه  هاي مذكور، توسط كميته اي حفاظت و احياء محدوده محتوايي و رويه
شهرسازي و معماري، مورد رصد و تحليل قرار گرفته و پيشنهادهاي اصالحي و عالي 

   .شهرسازي و معماري ارائه شودشوراي عالي تكميلي به 
  .  شود  ميربط اعالميه مراجع ذيمراتب جهت استحضار و دستور انعکاس به کل

ـ فرزانه صادق   مالواجرد معاون شهرسازي و معماري و دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران 

  ٢٣/١٠/١٣٩٩                                                                   ٣٠٠/١٤٣٧٠٥شماره
طرح و ضوابط اراضي پيرامون شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ه مصوب

   کشاورزي و باغات ناژوان
  اصفهاناستان توسعه ريزي و  شوراي برنامه استاندار محترم و رئيس

 و طرح «خود ٣٠/٠٤/١٣٩٩ مورخ جلسه در ايران معماري و شهرسازي عالي شوراي
 مصوب» )حفاظت پهنه با اصفهان شهر حريم در واقع (ناژوان باغات و کشاورزي اراضي ضوابط
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 داد قرار بررسي مورد را اصفهان استان توسعه و ريزي برنامه شوراي ٢٧/١١/١٣٩٧ مورخ جلسه
  .گردد ابالغ عالي شوراي دبير توسط زير شرح به اصالحات اعمال با طرح اسناد نمود مقرر و

 در) اول هيال (رود ندهيزا رودخانه يکم ميحر و بستر در موجود مستحدثات هيکلـ ۱
 استعالم براساس اي و اند نموده اخذ را يا منطقه آب موافقت احداث، نيح در کهيصورت
. گردند تيتثب متناسب يکاربر با گردد اعالم بالمانع رودخانه ميحر در آنها استقرار ديجد
 بستر و يکم ميحر «عنوان تحت هاشور با رودخانه يکم ميحر در واقع يها عرصه ريسا
  .گردند تيطرح مشخص وتثببندي  پهنه سند در »موجود يآبراهها ريسا و رود ندهيزا

 يها گونه تنوع زين و ناژوان يخيتار و يعيطب منظر رينظ کم يها يژگيو به نظرـ ۲
 وزارت توسط »يعيطب اثر «عنوان به ناژوان ياراض يمل ثبت موضوع آن، يجانور و ياهيگ
  .شود يريگيپ يدست عيصنا و يگردشگر ،يفرهنگ راثيم

 در ناژوان محدوده در ديجد يبنا احداث هرگونه تيممنوع بر  تأکيدضمنـ ۳
 انتفاع نحوه ياجتماع ـ ياقتصاد جامع سند ديگرد مقرر حاضر، طرح ضوابط با رتيمغا
 راه کل اداره توسط) پالک ۸۰۰ حدود(ناژوان محدوده در واقع موجود مستحدثات نيمالک
 معطوف مذکور سند. گردد هيته يشهردار و ياستاندار يهماهنگ با و تاناس يشهرساز و
 در مالکانه حقوق از يريگ بهره نحوه و مذکور نيمالک با تعامل و توافق يها زميمکان به

 از پس و بوده موجود وضع در مستحدثات يدارا يپالکها يبرا طرح نيا ضوابط چارچوب
  .داشت خواهد يياجرا تيقابل استان، توسعه و يزير برنامه يشورا توسط تأييد

 يکارگر اتاق احداث ضوابط کشور، ياراض امور سازمان محترم سيرئ  تأکيدبه بناـ ۴
 شرح به ييربنايغ مصالح از استفاده بر  تأکيدبا ناژوان محدوده در واقع باغات در ينگهبان و

    :گردد اصالح ريز جدول
ـ ۷۵۰۰ ۷۵۰۰ـ  ۵۰۰۰ ٥٠٠٠ از کمتر )مترمربع (قطعه مساحت   ۱۰۰۰۰ از باالتر ۱۰۰۰۰ 

  ١٠٠ ٦٠ ٥٠ بنا هرگونه احداث ممنوعيت )مترمربع (و نگهباني کارگري اتاق حداکثر مساحت

  .است ممنوع زراعي اراضي در بنا احداث هرگونه عمل، مالک جاري ضوابط مطابق است بديهي
 جهاد وزارت ياه ونصاب ضوابط با مطابق باغات ومحصورنمودن يوارکشيد نحوه ـ ۵
 .بود خواهد منطقه يبوم و يسنت يالگو تيرعا با ،يکشاورز

 ضوابط با رتيمغا عدم درصورت يحت ـ واريد ارتفاع حداکثر هرصورت در :تبصره
  .بود خواهد متريسانت ۱۲۰ ـ يجهادکشاورز وزارت يها ونصاب
ـ ۶  ٢٥/٣/١٣٩٩ و ٢١/٣/١٣٩٩  ،٣١/٢/١٣٩٩مورخ  جلسات صورت مطابق اصالحات ساير 
 و ضوابط مجلد همچنين وبندي  پهنه سند در) پيوست( عالي شوراي ۱ شماره فني کميته
  .شود اعمال طرح مقررات
 استان توسعه و ريزي برنامه شوراي مصوبه مطابق ناژوان، اراضي راهبري کميته ترکيبـ ۷
 شهرداري نظارت تداوم جهت به و اصفهان استانداري پيشنهاد به بنا همچنين. گرفت قرار تأييد مورد

 بديهي. گردد واگذار اصفهان شهردار به مذکور کميته رياست گرديد مقرر اراضي، بر اصفهان کالنشهر
 .نيست ناژوان اراضي خصوص در کشاورزي جهاد وزارت تکاليف و اختيارات رافع موضوع اين است

 به ناژوان محدوده در موجود يزراع و يباغ يها عرصه ليتبد که است تذکر به الزم
 قرار هجمه مورد را اصفهان شهر داريپا اتيح که است يجد ديتهد يالسازيو جيرا يالگو

 الزم ياراض نيا از انتيص در استان يشهر تيريمد اقدامات از ريتقد ضمن لذا. داد خواهد
 احداث به مربوط تخلفات استان، ييقضا و ينظارت يها دستگاه همه يهماهنگ با است
  ۳ ماده با همسو ها يشهردار قانون ۱۰۰ ماده ونيسيکم در ياراض نيا رد مازاد يبنا

           .گردد »بنا قلع «يرا صدور مشمول باغها و زراعي اراضي کاربري حفظ قانون
خواهشمند است در اجراي . شود انعکاس و اقدام اعالم مي دستور مراتب جهت استحضار و صدور

طرح پس  ها و مقررات شهرسازي و معماري دستور فرماييد مدارک نامه نحوه بررسي طرح  آيين٤٢ماده
 .از اصالح بر اساس اين مصوبه، جهت ابالغ به مراجع ذيربط در اختيار دبيرخانه شوراي عالي قرار گيرد

ـ فرزانه صادق   مالواجرد معاون شهرسازي و معماري و دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران 
  

  ٨/١١/١٣٩٩                                                                     ٣٠٠/١٥١٦٨٩شماره
   اساسي هاي مغايرتپيرامون شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوبه 

  طرح تفصيلي با طرح جامع شهر مهاباد
  آذربايجان غربياستان توسعه ريزي و  شوراي برنامه استاندار محترم و رئيس

 پيرو صورتجلسه مورخ ١٥/١٠/٩٩  مورخ درجلسه ايران معماري و الي شهرسازيشوراي ع       
 هکتار ٤/١٧ و٧/١١مساحت به يدولت ياراض قطعه دو الحاق موضوع کميته فني شماره يک، ٢٦/٩/٩٩
ـ  استان توسعه و يريز برنامه يشورا جلسه نيدوم مصوب( مهاباد شهر محدوده به آذربايجان غربي 

 نامه به تيعنا رابا) استان يريز برنامه و تيريمد سازمان ١٤/٤/٩٩ مورخ١٧٤٢٢٩ شماره نامه موضوع
 بودن يبردولت يمبن يغرب جانيآذربا يوشهرساز راه کل اداره ٢٢/٨/٩٩ مورخ ١٦٤٦/١١٢/٩٩ شماره
  :نمود به شرح زير اتخاذ تصميم مهيضم نقشه ومطابق داد قرار يبررس مورد ،مذکور ياراض

  کاربري مسکونيبا  اراضي با مالکيت دولتي واقع در شرق شهرهکتار ٧/١١ـ با الحاق ١
وست يمطابق نقشه پ شهر محدوده به تسکونبان ي هفتگانه پشتخدمات  تأمينبا شرط
  )١موضع  (.شود  ميموافقت

 ي واقع درشرق شهر با کاربريت دولتي با مالکي اراضهکتار ٤/١٧ ـ با الحاق٢
د ضمن يبان سکونت موافقت، و مقرر گرديهفتگانه پشت خدمات  تأمين و با شرطيمسکون

 واد يز بيشبا  ياراض م وي حري تحت کاربريم و بستر آبراهه متداخل با اراضيت حريتثب
  )٢موضع ( .ابدي اختصاص ي سبز عمومي فضاي، به کاربريبارگذار يبرا نامناسب
ن ي برتام تأکيدا بي الحاقيکپارچه اراضي يليـ با اعمال اصالحات مذکور، طرح تفص٣
ون يسي کمهاي مصوب شوراي عالي تهيه و در هاي خدماتي موردنياز مطابق با سرانه کاربري

  .رديب قرار گيماده پنج شهر مهاباد مورد تصو
  .شود مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعكاس و اقدام اعالم مي

ـ فرزانه صادقمعاون شهرسازي و معماري و دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري    مالواجرد ايران 
  

  ١٤/١٠/١٣٩٩                                                                   ٣٠٠/١٣٨١٠٤شماره
  طرح جامع درخصوصشوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوبه 

   ناحيه خراسان شمالي
  اسان شماليخراستان توسعه ريزي و  شوراي برنامه استاندار محترم و رئيس

 خود، طرح جامع ٢٠/٣/١٣٩٨ي ايران در جلسه مورخ  و معماري شهرسازي عاليشورا
ريزي و توسعه استان   شوراي برنامه٥/٧/١٣٩٣ناحيه خراسان شمالي مصوب جلسه مورخ 

خراسان شمالي را مورد بررسي قرار داد و طرح مذكور را جهت بررسي و بروزآوري مطالعات 
 ٣٠٠/٥٣٩٠٧گانه مذكور در اعالم مصوبه شماره  محورهاي ششو پيشنهادات طرح در 

 عودت و مقرر نمود نظر كميته مذكور به عنوان مصوبه ٥ به كميته فني ١٨/٤/١٣٩٨ ورخم
لذا در اجراي تكليف مقرر در مصوبه . شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ابالغ شود

هاي فرادست  ته فني طرح كمي٢١/٣/١٣٩٩شوراي عالي به پيوست صورتجلسه مورخ 
  .گردد به عنوان نظر شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ابالغ مي) ٥كميته(

خواهشمند است . شود انعکاس و اقدام اعالم مي دستور مراتب جهت استحضار و صدور
هاي توسعه و عمران و مقررات  نامه نحوه بررسي طرح  آيين٤٢دستورفرماييد در اجراي ماده 

ها و ضوابط طرح پس از اصالح براساس نظر شوراي عالي  و معماري کشور، مدارک، نقشهشهرسازي 
 .ظرف مدت تعيين شده جهت ابالغ به مراجع ذيربط در اختيار دبيرخانه شوراي عالي قرار گيرد
ـ فرزانه صادق   مالواجرد معاون شهرسازي و معماري و دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران 

  
  ٢٠/١١/١٣٩٩                                                          دش       /١٥٥٥٢/٩٩رهشما

  مصوبه انتخاب نمايندگان شوراي عالي انقالب فرهنگي براي عضويت 
  در هيأت عالي تجديدنظر دانشگاه آزاد اسالمي

  ) شوراي عالي انقالب فرهنگي٧/١١/١٣٩٩ مورخ ٨٣٦مصوب جلسه (
   اسالميدانشگاه آزاد 

  دبيرخانه شوراي عالي انقالب فرهنگي
انتخاب نمايندگان شوراي عالي انقالب فرهنگي براي عضويت در هيأت «ماده واحده 

 شوراي عالي ٧/١١/١٣٩٩ مورخ ٨٣٦كه در جلسه » عالي تجديدنظر دانشگاه آزاد اسالمي
  :شود انقالب فرهنگي به تصويب رسيده است، به شرح ذيل براي اجرا ابالغ مي

 مصوبه تشكيل هيأت عالي تجديدنظر موضوع مصوبه ٥ماده واحده ـ در اجراي بند«
 شوراي عالي انقالب فرهنگي، آقايان دكتر عبداهللا جاسبي ٢٢/٢/١٣٩٤ مورخ ٧٦٣جلسه 

و دكتر محمدرضا مخبردزفولي به عنوان نمايندگان شوراي عالي انقالب فرهنگي براي 
  ».شوند انشگاه آزاد اسالمي، انتخاب ميعضويت در هيأت عالي تجديدنظر د

  رييس جمهور و رييس شوراي عالي انقالب فرهنگي ـ حسن روحاني
  

  ٢٠/١١/١٣٩٩                                                          دش       /١٥٥٤٩/٩٩رهشما
  مصوبه عضويت رئيس بنياد ملي نخبگان در شوراي هدايت استعدادهاي درخشان

  ) شوراي عالي انقالب فرهنگي٧/١١/١٣٩٩ مورخ ٨٣٦مصوب جلسه ( 
   وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

  بنياد ملي نخبگان
 بنياد ملي نخبگان در شوراي هدايت استعدادهاي درخشان عضويت رئيس«ماده واحده 

نامه تشكيل شوراي هدايت استعدادهاي درخشان   آيين٣در قالب الحاق يك بند جديد به ماده
كه بنا به پيشنهاد مورخ » )٢٢/٥/١٣٨١مصوب(ويژه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري 

 شوراي ٧/١١/١٣٩٩ مورخ ٨٣٦ وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، در جلسه ١٤/١١/١٣٩٨
  :گردد عالي انقالب فرهنگي به تصويب رسيده است، به شرح ذيل براي اجرا ابالغ مي

 در تركيب اعضاء شوراي هدايت ١٠ يك بند جديد به شماره بند ماده واحده ـ«
نامه تشكيل شوراي هدايت استعدادهاي درخشان   آيين٣استعدادهاي درخشان موضوع ماده 

  :گردد به شرح ذيل الحاق مي) ٢٢/٥/١٣٨١مصوب (علوم، تحقيقات و فناوري ويژه وزارت 
  .»ـ رئيس بنياد ملي نخبگان١٠

  رييس جمهور و رييس شوراي عالي انقالب فرهنگي ـ حسن روحاني
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