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

  تومان ۴۵۰۰تك شماره 

  )٤(هاي رئيس مجلس شوراي اسالمي موضوع صدر ماده واحده و تبصره    نظريه
  )١٣٨(و يكصد  و سي و هشتم ) ٨٥(هشتاد و پنجم  اصول نحوه اجراء قانون« الحاقي به 

  » قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران
  ٢  هيأت وزيران  ١٧/٣/١٤٠٠

  وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري  ١٢/٣/١٤٠٠  ملي گردشگري جمهوري اسالمي ايران) برند(نامه در خصوص ابالغ نشان  تصويب
  ٢   و صنايع دستي

  هاينامه در خصوص جريمه تردد خودروي کاربراتوري در محدوده تصويب
 وزارت کشور ـ وزارت دادگستري  ٩/٣/١٤٠٠  و مناطقي كه ممنوع اعالم شده است) LEZ(انتشار کم نواحي 

  ٢  وزارت راه و شهرسازي

  ٩/٣/١٤٠٠  نامه هماهنگي پيشگيري و مديريت پديده گرد و غبار آيين

وزارت ارتباطات و فناوري اطالعاتـ  وزارت 
امورخارجه ـ  وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

ـ وزارت دفاع و پزشکي  ـ وزارت جهادکشاورزي 
ـ وزارت راه و  پشتيباني نيروهاي مسلح 

  شهرسازيـ  وزارت صنعت، معدن و تجارت 
ـ وزارت نيرو  ـ وزارت نفت    وزارت کشور 

سازمان حفاظت محيط زيستـ  سازمان انرژي 
   اتمي ايرانـ  سازمان برنامه و بودجه کشور

  ايران سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي 
  جمهور معاونت علمي و فناوري رييس

٣  

  ٩/٣/١٤٠٠  قانون هواي پاک) ٨(نامه اجرايي ماده آيين
ـ وزارت کشور    وزارت صنعت معدن و تجارت 
  وزارت راه و شهرسازيـ  وزارت امور اقتصادي

  زيست  و داراييـ  سازمان حفاظت محيط
  سازمان ملي استاندارد ايران

٤  

  ٥/٢/١٤٠٠  هاي کشورها و پروژهي و ثبت تصويري طرحنامه مستندنگارآيين
ـ وزارت اطالعات  وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي 

  ـ وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح 
  سازمان برنامه و بودجه کشورـ  سازمان صدا 

  و سيماي جمهوري اسالمي ايران
٥  

   ١٤٠٠جه سال ماده واحده قانون بود) ١(تبصره ) ک(اجرايي بند  نامه آيين
ـ وزارت امور اقتصادي   ١٢/٣/١٤٠٠  کل کشور   وزارت نفتـ  وزارت نيرو 

ـ و دارايي   ٦  سازمان برنامه و بودجه کشور 

 ماده واحده) ١٢(تبصره ) د(و بند ) ٢(تبصره ) و(بند ) ٢(نامه اجرايي جزء آيين
  ٩/٣/١٤٠٠   کل کشور١٤٠٠قانون بودجه سال  

ـ وزارت آموزشوزارت امور اقتصادي و دارا   يي 
ـ وزارت کشور وزارت علوم، تحقيقات ـ  و پرورش 

ـ وزارت راه ـ وزارت جهادکشاورزي    و فناوري 
 و شهرسازيـ  وزارت ارتباطات و فناوري 
  اطالعاتـ  وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري
ـ  وزارت دفاع و پشتيباني   و صنايع دستي 
ـ وزارت نيروـ  سازمان برنامه   نيروهاي مسلح 
 و بودجه کشور ـ  سازمان اداري و استخدامي 

  کشورـ  سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
  بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران 
  بنياد شهيد و امور ايثارگران

٦  

  

 ١٤٠٠ اهـم ردادـ خبيست ودوم هـشنب
 

  ٢٢٢٠٣ شماره هفتمسال هفتاد و 

)١٤١٧( 
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) ٤( موضوع صدر ماده واحده و تبصره ي اسالميس مجلس شوراي رئ   هاي يهنظر
  )٨٥( و پنجم  هشتاداصولقانون نحوه اجراء «  به يالحاق

  »راني اي اسالمي جمهوريقانون اساس) ١٣٨( و هشتم يكصد و سيو 
                                                                                                                            ١     

  
  ١٧/٣/١٤٠٠                                                                     هـ ب/٢١١٨٣ رهشما

 والمسلمين جناب آقاي دكتر روحاني االسالم حجت
  راني اي اسالمياست محترم جمهورير

قانون ) ٤٤( اصلي کلياستهاي سي اجراي عالي مصوبه شورارونوشتبازگشت به 
  از مقرراتياستفسار برخ«: ، موضوع١٦/١٢/١٣٩٩ مورخ ٢٠٢٠٦٠/٨٠ به شماره ياساس

، متعاقب »يقانون اساس) ٤٤( اصلي کلياستهاي سي مشمول قانون اجرايهايواگذار
 و »هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين«ها و اعالم نظر مقدماتي  بررسي

قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و «الحاقي به ) ٤(مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره
 جمهوري اسالمي ايران و  قانون اساسي) ١٣٨(و يكصد و سي و هشتم) ٨٥(پنجم

مراتب متضمن اعالم نظر قطعي جهت   آن،  نامه اجرايي آيين) ١٠(و ماده» اصالحات بعدي
بديهي است . گردد  قانوني و اعالم نتيجه به اين جانب ابالغ مي اقدام الزم در مهلت مقرر

ه كه مورد ايراد قرار قانون، آن بخش از مصوب پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در 
  .االثر خواهد بود گرفته است، ملغي

ي ـ  قانون اساس٤٤ اصل ي کليها استي سيبر اساس مواد مختلف قانون اجراـ ١«
 ي حقوق قابل واگذاري، بهاي دولتيها  بنگاهيبعد از انعقاد قرارداد واگذار ـ١٣٨٧مصوب

ر به استفسار بعمل آمده در جزء ن، پاسخ مذکويبنابرا. شود يا اقساط اخذ ميبه صورت نقد 
 ي و طول اجرايار استمهال بعد از واگذارياخت«نامه ناظر به  بيتصو» ١«بند » الف«

از » قبل«ث که امکان استمهال را عالوه بر دو فراز مورد پرسش، شامل ين حياز ا» قرارداد
ن بخش ين ا داشتيث توسعه دامنه شمول قانون و خروج موضوعيداند از ح يز ميقرارداد ن

قانون مذکور ) ٨٥(طبق مادهـ ٢ . قانون استريمغااز جواب از قلمرو پرسش مطروحه، 
 يول اجرائاين قانون، مس) ٨٦(هاي اجرائي موضوع ماده باالترين مقام هر يك از دستگاه«

 در صورت تأخير يا ... .باشد موقع تكاليف مقرر شده براي آنها در اين قانون مي صحيح و به
 باالترين مقام دستگاه موظف ،شده در اين قانون  توقف در انجام وظايف مشخصتعلل يا

ن، يبنابرا» .است حداكثر ظرف يك هفته فرد خاطي را به هيأت تخلفات اداري معرفي كند
 و اوراق ... شده،ي حسابرسي ماليصورتها«گر مانند ي ديفينامه که وظا بيتصو» ١٠«بند

 ي شمارش شده در متن قانون برايف قانونير وظارا عالوه ب» سهام متعلق به دولت
ن ي باالتري فرد خاطيفه، به جايت آن وظيز با فرض عدم رعايها مقرر نموده و ن دستگاه

  ».قانون  استمغاير ث توسعه شمول قانون، يمقام دستگاه را متخلف محسوب کرده، از ح
  رئيس مجلس شوراي اسالمي ـ محمدباقر قاليباف

                          

       
  ١٧/٣/١٤٠٠                                                                  ب    هـ/٢١١٨٦رهشما

  جناب آقاي احمدي
 رئيس محترم شوراي عالي استانها

، مورخ ٨٣٤٢/٩٩ استانها به شماره ي عالينامه شورا  تصويبرونوشتبازگشت به 
 ي و بررسيريگ ي دستورالعمل نحوه اداره جلسات، رأهياصالح«: ، موضوع١٩/١٢/١٣٩٩

، » شهري اسالمي شوراينامه داخل نييآ) ٢٥( واصل شده به شورا موضوع مادهيشنهادهايپ
 و »هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين«ها و اعالم نظر مقدماتي  متعاقب بررسي

) ٨٥(انون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجمق«الحاقي به ) ٤(مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره
و »  جمهوري اسالمي ايران و اصالحات بعدي قانون اساسي) ١٣٨(و يكصد و سي و هشتم

  مراتب متضمن اعالم نظر قطعي جهت اقدام الزم در مهلت مقرر  آن،  نامه اجرايي آيين) ١٠(ماده
است پس از انقضاي يك هفته مهلت بديهي . گردد قانوني و اعالم نتيجه به اين جانب ابالغ مي

  .االثر خواهد بود قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي مقرر در 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .باشد هاي فوق مربوط به ترتيب درج در روزنامه رسمي كشور مي ـ توضيح اينكه شماره١

 قانون تشكيالت، وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي «) ٨٨(ماده » ٩«د طبق بن«
نامه سازماني،  آيين» «ي با اصالحات بعد١٣٧٥مصوب  ـ »كشور و انتخاب شهرداران

تشكيالتي و تعداد و نحوه تشكيل جلسات شوراها و امور مالي دبيرخانه كليه شوراها و 
رگونه پرداختي به اعضاي شوراها توسط شوراي هاي مربوط و ه تعداد كاركنان آنها و هزينه

رو آنچه تحت عنوان  نياز ا» .رسد ها تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي عالي استان
 و يريگ يدستورالعمل نحوه اداره جلسات، رأ«ا يو »  شهري اسالمينامه شورا نيآئ«

ده، بدون يرسها   استاني عاليب شورايبه تصو» شده به شورا  واصليشنهادهاي پيبررس
ن مصوبات لکن ي ايلذا فارغ از محتوا .باشد يران، معتبر و قابل اجرا نميوزهيأت ب يتصو
ارات يث خروج از حدود اختي از حين شمار از مصوبات مقدماتي شدن ايي و نهايقطع
  ».قانون  استمغاير ها،   استاني عالي به شورايي اعطايها تي و صالحيقانون

  مي ـ محمدباقر قاليبافرئيس مجلس شوراي اسال
  

  ١٧/٣/١٤٠٠                                                            ـ ه٥٨٠٤٩ت/٢٨٤٦٣رهشما
  ي گردشگريمل) برند(در خصوص ابالغ نشان نامه  تصويب

  راني اي اسالمي جمهور
  يع دستي و صناي، گردشگريراث فرهنگيوزارت م

 مورخ ١٥١١١/٩٩٢١٠٠شنهاد شماره يبنا به پ ١٢/٣/١٤٠٠ران در جلسه يوزهيأت 
کصد و ي و به استناد اصل يع دستي و صناي، گردشگريراث فرهنگي وزارت م٢٩/٦/١٣٩٩
 :ب کرديران تصوي اي اسالمي جمهوري و هشتم قانون اساسيس

ي ـ رانيت ايران براساس هوي اي اسالمي جمهوري گردشگريمل) برند(نشان ـ ١
د يي و پس از تأي طراحيع دستي و صناي، گردشگريث فرهنگراي توسط وزارت مياسالم
نامه شماره بي موضوع تصوي توسعه گردشگري و نظارت بر سند راهبردي راهبريشورا

 . شودي ابالغ م١٦/٦/١٣٩٩هـ مورخ ٥٥٢٩٣ت/٦٦٦٣٤
قات ي متناسب با تحقي گردشگريمل) برند( نشان ي و کالميت بصريهو  ـتبصره

ران، هر پنج سال قابل ي اي اسالمي جمهوري هدف گردشگريازارهاب) ياستراتژ(راهبرد 
 .باشدي مير و باز طراحييتغ

ربط در ي ذيي اجرايها دستگاهي و ساز و کار همکاريي و اجراياتيبرنامه عملـ ٢
ع ي و صناي، گردشگريراث فرهنگي، توسط وزارت مي گردشگريمل) برند(خصوص نشان 

، ي گردشگريمل) برند( نشان ي تخصصيهاد در کارگروهييتأ و ين و پس از بررسي تدويدست
گردد، از يل مي تشکي توسعه گردشگري و نظارت بر سند راهبردي راهبريل شورايکه ذ

  .شودي مذکور ابالغ مي شورايسو
) برند( نشان يسازنهيج و نهادي موظفند به منظور ترويي اجرايهاه دستگاهيکلـ ٣

 را در يتيها و اقدامات حماتي فعالي اجراياز برايرد ن، اعتبارات موي گردشگريمل
  .نديه نماي و به سازمان برنامه و بودجه کشور اراينيبشيچهارچوب اعتبارات ساالنه خود پ

  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 
  

  ١٢/٣/١٤٠٠                                                            ـ ه٥٨٢٩٤ت/٢٧٩٨٢رهشما
  يها در محدودهي کاربراتوريتردد خودرودر خصوص جريمه نامه  تصويب

  و مناطقي كه ممنوع اعالم شده است) LEZ(انتشار  کمي نواح
  يوزارت دادگستر ـ وزارت کشور

  يوزارت راه و شهرساز
 و راه و ي کشور، دادگستريها شنهاد وزارتخانهي به پ٩/٣/١٤٠٠وزيران در جلسه هيأت 

 ـ١٣٨٩مصوب ي ـ  به تخلفات رانندگيدگيقانون رس) ٢١( و به استناد ماده يازشهرس
 :تصويب کرد

ک مورخ ٤٦٧٤٨ت/١٦٩٤٣٢نامه مه زير به جدول موضوع تصويبيعنوان و جر
ك ۵۰۳۶۸ت/۱۶۵۸۷۹ شماره يهانامهبي آن موضوع تصوي و اصالحات بعد٢٨/٨/١٣٩٠

 :شود الحاق مي٩/١/١٣٩٩هـ مورخ ٥٧٤٩٠ت/٩٩٢ و شماره ١٧/١٢/١٣٩٤مورخ 
 

١٧٧ 

 يهـا  در محـدوده   ي کـاربراتور  يتردد خـودرو  
ــواح ــمين ــشار  ک ــه ) LEZ(انت ــاطقي ك و من

 ساعت يكبار) ۲۴(ممنوع اعالم شده است هر 

  ـ   ـ  ٢ر٠٠٠ر٠٠٠

 
  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 

٩٨١ 

٩٨٠ 

http://www.RRK.IR
http://www.DASTOUR.IR
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  ١٢/٣/١٤٠٠                                                           ـ ه ٥٧٩٢٩ت/٢٧٩٦٢رهشما
 وزارت امورخارجه  ـ  اطالعاتيوزارت ارتباطات و فناور

  يوزارت جهادکشاورزي ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک
  يوزارت راه و شهرساز ـ  مسلحيروهاي نيبانيوزارت دفاع و پشت

  رويوزارت ن ـ وزارت نفت ـ وزارت کشور ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت
 سازمان برنامه و بودجه کشور ـ راني اي اتميسازمان انرژ ـ ستيط زيسازمان حفاظت مح

  جمهور سيي ري و فناوريمعاونت علم ـ راني اي اسالمي جمهوريمايسازمان صدا و س
 مورخ ١٤٨٦٤/١٠٠/٩٩شنهاد شماره ي به پ٩/٣/١٤٠٠ران در جلسه يوزهيأت 

 و هشتم قانون يکصد و سيستناد اصل ست و به ايط زي سازمان حفاظت مح٣٠/٤/١٣٩٩
ده گرد و يت پديري و مديريشگي پينامه هماهنگنييران، آي اي اسالمي جمهورياساس

  : ب کردير تصويغبار را به شرح ز
  

  ده گرد و غباريت پديري و مديريشگي پي هماهنگنامه آيين
ان ي مي و هماهنگييافزا ن راهبردها، هميي، تعيگذار  استيبه منظور س ـ۱ماده

ن نظارت ي و همچنيا  و منطقهي انجام اقدامات الزم در سطح ملي برايي اجرايها دستگاه
ده گرد و ي از وقوع پدي ناشيها امديها به منظور کاهش آثار و پ  دستگاهييبر اقدامات اجرا

ن پس در يده گرد و غبار، که از ايت پديري مدي و هماهنگيگذار استي سيغبار، ستاد مل
است ستاد مذکور بر ير. شود يل ميشود، تشک يده مي نامينامه به اختصار ستاد مل نيين آيا

 و ين مرتبط معاونت علميباشد و معاون يست ميط زيس سازمان حفاظت محييعهده ر
ران، سازمان برنامه و بودجه کشور و ي اي اتميجمهور، سازمان انرژ سيي ريفناور

، ي، امورخارجه، بهداشت، درمان و آموزش پزشک اطالعاتي ارتباطات و فناوريها وزارتخانه
، صنعت، معدن و ي مسلح، راه و شهرسازيروهاي نيباني، دفاع و پشتيجهادکشاورز

ت يران در آن عضوي اي اسالمي جمهوريمايرو و سازمان صدا و سيتجارت، کشور، نفت، ن
عتبر است و ت اعضا مين مربوط با نظر اکثري در چهارچوب قوانيمصوبات ستاد مل. دارند

  . شود يس ستاد ابالغ مييتوسط ر
رخانه ينامه به اختصار دب نيين آين پس در اي، که از ايرخانه ستاد مليدب ـ٢ماده

س يي توسط رير ستاد مليست مستقر و دبيط زيشود، در سازمان حفاظت مح يده مينام
 .شود ين مييست تعيط زيسازمان حفاظت مح

ندگان ي و متشکل از نماير ستاد ملياست دبي به ري مليکارگروه تخصص ـ٣ماده
 يباني، با هدف پشت)ران کليحداقل در سطح مد( عضو يها  شده  دستگاهيثابت و معرف

ر يشنهاد درخصوص موضوعات زيه پي و اراي و بررسي ستاد مليها يريگ مي از تصميفن
  : شود  يل ميتشک

   .ده گرد و غباريد با پيت، مقابله و سازگاريري، مديريشگي پيها  استيسـ ١
 . ربطي ذيها  دستگاهييمدت و بلندمدت اجرا انيمدت، م  کوتاهيها برنامهـ ٢
، يني، سرزم)يکياکولوژ (يط بوم شناختي مرتبط بر اساس شرايياقدامات اجراـ ٣
  .ز کشوري غبارخيها  کانوني و اقتصادياجتماع
   ت کمکين و تقوينو يها ي از فناوريريگ ، بهرهيردولتي بخش غيگذار هيسرماـ ٤
  ).استارت آپ(نوآورها 
اس در مناطق يمق بزرگ) يکياکولوژ (يبوم شناختي ـ  اقتصاديي الگويها طرح ـ ٥

  . يردولتي غيها ز با مشارکت بخشيغبارخ
  .ي ستاد ملي از سويموارد ارجاع ـ ٦
  . نامه نيي مرتبط با آيي اجرايها دستورالعملـ ٧
  .ازي نها و مطالعات موردپژوهش ـ ٨
 .ي مردميها  و جلب مشارکتيرسان آموزش، اطالعـ ٩

ف محوله خود نسبت به ي انجام وظايتواند برا ي مي مليکارگروه تخصص  ـتبصره
 .دي مرتبط اقدام نماي کاريها ل گروهيتشک

ن و يش سرزمي و آماي، شهريري، عشايي، توسعه روستاييربنايکارگروه ز ـ٤ماده
 عضو و يها دستگاهيت هماهنگي و توسعه استان، مسئوليزير برنامهيست شورايز طيمح

.  در سطح استان را بر عهده خواهد داشتي مؤثر مصوبات ستاد ملي اقدامات و اجرايريگيپ
 ها ٥٤٤٨٧ت /٢٩٠١٨نامه شماره  بيتصو) ٨(ماده  ف موضوعيکارگروه مذکور عالوه بر وظا

 :ز بر عهده داردير را ني، امور ز١٢/٣/١٣٩٨مورخ 
ش خاک، ي، فرسايده خشکساليل و مقابله با پدي تعديه راهکارهاي و ارايبررسـ ١

 . وگردوغبارييزاابانيب

ه يز و اراي غبارخيها ا کاهش وسعت کانونيش مستمر روند گسترش ينظارت و پاـ ٢
  .يرخانه ستاد ملي مربوط از جمله به دبيهاگزارش
  .يطي محيها ير آلودگير و ساده گرد و غبايط اضطرار وقوع پديت شرايريمدـ ٣
  .ز استاني غبارخيها  تاالبياز آبين نيه گزارش مربوط به تأميارا ـ٤
 و يطي محيها ي در خصوص آلودگي عمومينظارت بر آموزش و اطالع رسان ـ ٥

  .گرد وغبار
 در سطح ي عضو ستاد مليها دستگاهيي اقدامات اجراينظارت بر حسن اجرا ـ ٦

 .رخانه ستاد مزبوري به دبه گزارشياستان و ارا
موظف است سامانه )  کشوريسازمان هواشناس (يوزارت راه و شهرساز  ـ٥ماده
ست يط زي سازمان حفاظت محيده گرد و غبار را با همکاري وقوع پديآگاه شيهشدار و پ

 ياندازنامه راهنيين آيخ ابالغ ايسال از تارکي اطالعات ظرف يو وزارت ارتباطات و فناور
 يرخانه ستاد ملي عضو و دبيهاار دستگاهي آن را در اختيديها و اطالعات تولد و دادهينما

رخانه يکبار به دبيشرفت اقدامات مربوط را هر شش ماه يت پيقرار دهد و گزارش وضع
-نيين آيخ ابالغ اي موظفند ظرف سه ماه از تاري عضو ستاد مليهادستگاه. دينما ارسال 

 کشور ي سازمان هواشناسيها و اطالعات مرتبط را برارخط به داده بينامه، امکان دسترس
 . نديفراهم نما

 يبردار  حفاظت و بهرهيي موظف است برنامه اجرايوزارت جهاد کشاورز  ـ٦ماده
 و به ي حفاظتيکرد کشاورزيبا رو) زيغبارخ( با منشأ گرد و غبار ي کشاورزيدار از اراضيپا
ده گردوغبار را در چهارچوب ي و سازگارکننده با پديا قابلهرانه، ميشگيک نوع اقدام پيتفک
ه و گزارش ي ارايد به ستاد مليين و مقررات و اعتبارات مصوب مربوط جهت تأيقوان

 .ديرخانه ارسال نمايکبار به دبيشرفت اقدامات مصوب را هر شش ماه يت پيوضع
موظف )  کشوريرزدايها، مراتع و آبخ سازمان جنگل (يوزارت جهادکشاورز ـ٧ماده

ت يبر اساس وضعـ ١٣٩٦مصوب  ـ  پاکيقانون هوا) ٢٧(و ) ٢٤( مواد ياست در اجرا
 از مشارکت مردم، برنامه اقدامات يريگ ا با بهرهي کشور ي گرد و غبار داخليها کانون

ن يده گرد و غبار را در چهارچوب قواني و سازگارکننده با پديا ، مقابلهيتيريرانه، مديشگيپ
ه نموده و گزارش ي ارايد به ستاد ملييات و اعتبارات مصوب مربوط جهت تأو مقرر

 .ديرخانه ارسال نمايکبار به دبيشرفت اقدامات مصوب را هر شش ماه يت پيوضع
 يها وزارتخانهيست موظف است با همکاريط زيسازمان حفاظت مح  ـ٨ماده

 و يان و آموزش پزشک، بهداشت، درم) کشوريسازمان هواشناس (يکشور، راه و شهرساز
 يينامه اجرا وهين شينامه، نسبت به تدو نيين آيخ ابالغ ايرو ظرف شش ماه از تارين

ب ي و تصويجه را جهت بررسيده گرد و غبار اقدام و نتيط اضطرار وقوع پديت شرايريمد
، يي، توسعه روستاييربناينامه مالک عمل کارگروه ز وهين شيا. ديه نماي ارايبه ستاد مل

 و توسعه استان يزي برنامه ريست شورايط زين و محيش سرزمي، آماي، شهريرياعش
 ين برخورداريده گردوغبار بوده و در عيط اضطرار وقوع پديت شرايري مديجهت هماهنگ

 .ر باشديپذ  مختلف انعطافيها  استانيط محليد نسبت به شرايه، باياز وحدت رو
قانون ) ١٢( ماده يدر اجراست موظف است يط زيسازمان حفاظت مح ـ٩ماده

 ـ ١٣٩٨مصوب  ـ قانون حفاظت از خاک) ٣(و تبصره ماده  ـ ١٣٩٦مصوب  ـ  پاکيهوا
 توسعه و يستيز طينامه مالحظات مح وهينامه، ش نيين آيخ ابالغ ايسال از تارکيظرف 

ده يت مناطق نسبت به پدي و حساسيندگيزان آاليث مي از معادن کشور از حيبردار بهره
)  کشوريشناس نيسازمان زم( وزارت صنعت، معدن و تجارت ي و غبار را با همکارگرد
 .  ديه نماي ارايب به ستاد ملي و تصوين و جهت بررسيتدو

 يها ت کانونيست موظف است بر اساس وضعيط زيسازمان حفاظت مح ـ١٠ماده
 اقدامات ن سازمان قرار دارند، برنامهيت ايريگرد و غبار کشور که در مناطق تحت مد

ت، حفاظت يريده گرد و غبار جهت مدي و سازگارکننده با پديا ، مقابلهيتيريرانه، مديشگيپ
ن و مقررات و اعتبارات مصوب ياد شده را در چهارچوب قوانيدار از مناطق ي پايبردار و بهره

شرفت اقدامات مصوب را يت پيه نموده و گزارش وضعي ارايد به ستاد ملييمربوط جهت تأ
 .ديرخانه ارسال نمايکبار به دبيش ماه هر ش

اء و يقانون حفاظت، اح) ٢( ماده يست در اجرايط زيسازمان حفاظت مح ـ١١ماده
 پاک موظف است يقانون هوا) ٢٥(و ماده  ـ ١٣٩٦مصوب  ـ  کشوريها ت تاالبيريمد

ن يات آنها به وقوع يزان حساسي با منشأ گردوغبار بر اساس ميها  تاالبيبند تيضمن اولو
 با ي و خشکسالي، عاديط مختلف ترساليها تحت شرا  آنياز آبين نييده و تعيپد

ها در چهارچوب ماده  ن تاالبي اياز آبين نيش تاميرو، نسبت به پاي وزارت نيهمکار
نامه  بيها موضوع تصو رقابل جبران تاالبي غيب و آلودگي از تخريرينامه جلوگ نييآ) ٤(
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 از يريگ  آن با بهرهي و اصالح بعد٢٧/١١/١٣٩٧رخ  هـ مو٥٥٠٩٦ت/١٥٧٤٠٨شماره
 .دينامه اقدام نما نيين آيا) ٤(ت کارگروه ماده يظرف

 وزارت ي و همکاريست موظف است با هماهنگيط زيسازمان حفاظت مح ـ١٢ماده
 يها ت کانوني وضعي کارشناسي مرتبط و با بررسيي اجرايها ر دستگاهيامور خارجه و سا

 درخصوص نوع و يه مستندات فنيرگذار بر کشور، نسبت به تهيقوه تاث و بالي فعليخارج
ها و  ن کانوني از ايم ناشيرمستقيم و غيادشده، اثرات مستقي يها  کانونيرگذاريزان تاثيم

ا مقابله با آنها ي و يريشگيهشدار، پ شيش، پي در پاي جهت همکاريشنهادي پيراهکارها
 حاصل از يشنهاديموظف است برنامه اقدامات پادشده ين سازمان يهمچن. دياقدام نما

 ين و مقررات و اعتبارات مصوب مربوط برايادشده را در چهارچوب قواني يها يبررس
ت يه نموده و گزارش وضعي اراي به ستاد ملي مقتضيها يريگيها و پ استين سييتع
  .ديرخانه ارسال نمايکبار به دبيشرفت اقدامات مصوب را هر شش ماه يپ

 يآب  با کمي سازگاريرو موظف است با اعمال مصوبات کارگروه مليوزارت ن ـ١٣ماده
، اقدامات و ١٢/١٢/١٣٩٦مورخ هـ  ۵۵۰۹۲ت/۱۵۸۹۶۹نامه شماره بيموضوع تصو

د يد که از توسعه و تشدي نمايزير  برنامهيا گونه  توسعه منابع آب خود را بهيها طرح
  .دي به عمل آيريد گردوغبار کشور جلوگي توليها ت کانونيوضع

 وزارت امور خارجه، ي و همکاريرو موظف است با هماهنگيوزارت ن ـ١٤ماده
ت يربط، گزارش وضعي ذيي اجرايها ر دستگاهيست و سايط زيسازمان حفاظت مح

ها بر  ن طرحي ايرگذاريزان تاثيه از جهت مي همساي توسعه منابع آب کشورهايها طرح
خ ابالغ يسال از تار کيبالقوه اثرگذار بر کشور را ظرف  و ي فعلي و داخلي خارجيها کانون

ه ي اراي به ستاد ملي مقتضيها يريگيها و پ استين سييه و جهت تعينامه ته نيين آيا
شرفت اقدامات مصوب ستاد يت پي مسئول گزارش وضعيهان اساس دستگاهيد و بر اينما
 .رخانه ارسال کننديکبار به دبيهر شش ماه   را يمل

 يت ارتقا و نوسازين وضعيح آخريرو موظف است ضمن تشريوزارت ن ـ١٥ماده
رو  ش يده گرد و غبار، برنامه اقدامات پيع برق کشور در برابر اثرات پديشبکه انتقال و توز

ن و مقررات و يده را در چهارچوب قوانين پديات در مناطق متأثر از اين عملي اتمام ايبرا
شرفت يت پيه نموده و گزارش وضعي اراي به ستاد ملديياعتبارات مصوب مربوط جهت تأ
  .ديرخانه ارسال نمايکبار به دبياقدامات مصوب را هر شش ماه 

 يهاتيندها و ظرفيوزارت امور خارجه موظف است ضمن توسعه فرا ـ١٦ماده
مات اتخاذ شده ستاد يها و تصماستي سيها جهت اجراجاد شده، اقدامات دستگاهي ايالمللنيب

ل نموده و يت و تسهيجاد شده را حماي ايالمللني بيهاتي از ظرفي حداکثريريگو بهره يمل
  .ديرخانه ارسال نمايکبار به دبيشرفت اقدامات مصوب را هر شش ماه يت پيگزارش وضع
 يريشگي موظف است در جهت پيوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک ـ١٧ماده

ر، ي و حفظ سالمت مردم در مناطق تحت تأثير سالمت گرد و غبار، سازگايها بياز آس
ن و مقررات و اعتبارات ي مربوط را در چهارچوب قوانيا رانه و مقابلهيشگيبرنامه اقدامات پ

شرفت اقدامات يت پيه نموده و گزارش وضعي ارايد به ستاد ملييمصوب مربوط جهت تأ
 .ديرخانه ارسال نمايکبار به دبيمصوب را هر شش ماه 

ها  ران در تهران و مراکز استاني اي اسالمي جمهوريمايازمان صدا و سس ـ١٨ماده
 پاک يقانون هوا) ٢٨( موظفند در چهارچوب ماده ي دولتيها ر رسانهين سايو همچن

ده ي مربوط به پدي عموميبخش ي، آموزش و آگاهيساز تي مرتبط با ظرفيها برنامه
 .   کننديرسان گردوغبار را اطالع

ن و مقررات يبرنامه و بودجه کشور موظف است در چهارچوب قوانسازمان  ـ١٩ماده
 و سازگار يا ، مقابلهيرانه، اصالحيشگي پيي اجرايها از برنامهي مورد نيمربوط، منابع مال

شنهاد ي از توسعه آنها را براساس پيري گرد و غبار کشور و جلوگيها کننده کانون
ده است، در ي رسيد ستاد مليي که به تأييها ربط در قالب برنامهي ذيي اجرايها دستگاه

 .دي نماينيب شي پيح بودجه سنواتيلوا
 و يا ، مقابلهيتيريرانه، مديشگي پي استانيها استانداران موظفند پروژه ـ٢٠ماده 

 يدار در شورا تي اولويها ده گرد و غبار استان را به عنوان پروژهيسازگارکننده با پد
ن اعتبار از محل اعتبارات ي تأمي برايريگ ميهت تصم و توسعه استان جيزير برنامه
 . ت قرار دهندي و مورد حمايريگي را پي استانيها طرح

 ين امر نافيا. نامه است نيين آي اي مسئول نظارت بر حسن اجرايستاد مل ـ٢١ماده
 يها ه دستگاهيکل. باشد ي آنها نمييات اجرايها بر اقدامات و عمل  دستگاهينظارت ذات

ه گزارش شش ماهه در خصوص عملکرد اقدامات ي و اراي عضو موظف به همکاريياجرا
 از يصورت ساالنه گزارش  موظف است بهيستاد مل. باشندي مين شده در ستاد ملييتع

  . ديه نمايران ارايوزهيأت  و عملکرد خود را به يي اجرايها اقدامات دستگاه
 .شود ي لغو م٢٦/٤/١٣٩٥ هـ مورخ٥٣٢٢٧ت/٤٧٣٦٢نامه شماره بيتصو ـ٢٢ماده

  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 

  ١٢/٣/١٤٠٠                                                           ـ ه٥٨٢٩٤ت/٢٧٩٧٩رهشما
 يوزارت راه و شهرساز ـ وزارت کشور ـ وزارت صنعت معدن و تجارت

 ستيزطيسازمان حفاظت محيي ـ  و دارايوزارت امور اقتصاد

 راني استاندارد ايسازمان مل

ط يشنهاد مشترک سازمان حفاظت محي به پ٩/٣/١٤٠٠وزيران در جلسه هيأت 
 يمه مرکزيران و بي استاندارد ايست، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان مليز

نامه نييآ ـ ١٣٩٦مصوب  ـ  پاکيقانون هوا) ٨(ران و به استناد ماده ي اي اسالميجمهور
  :ر تصويب کرديماده مذکور را به شرح ز يياجرا

 
  پاکيقانون هوا) ٨( ماده يينامه اجرانييآ

 :روندي مشروح مربوط به کار مير در معانينامه، اصطالحات زنيين آيدر ا ـ١ماده
 ـ ١٣٩٦مصوب ـ  پاکيقانون هوا: قانونـ ١
 . ستي زطيسازمان حفاظت مح: سازمانـ ٢
 کارکرد، زاني به علت طول عمر و ميه موتوريل نقليا که وسيسن: يسن مرز فرسودگـ ٣

. باشنديشتر مي بي فنيرات و نگهداريازمند تعمي شده و نيمني و ايدچار افت عملکرد
  .شوندي مينه فنيانه معايش دفعات سالي مشمول افزايه موتوريل نقلين وسايا

 به حد سن مرز  که بدون توجهيه موتوريله نقليوس:  فرسودهيه موتوريله نقليوس ـ٤
نامه، نتواند نيين آيا) ٢(جدول موضوع ماده  مندرج در ي، پس از دو دوره متواليفرسودگ

 .شوديقانون م) ٨( ماده يهاتيد و مشمول محدودي معتبر اخذ نمايفننه ي معايگواه
ل ي انواع وساينه فني و تعداد دفعات انجام معايسن مرز فرسودگجدول  ـ٢ماده

    :شود ين ميير تعي شرح ز بهيه موتورينقل
  يه، سوخت و مشخصات فنيله نقلينوع وس فيرد

سن  مرز  
 يفرسودگ

 )سال(

 ينه فنيتعداد دفعات معا
دن به سن يپس از رس

  در ساليمرز فرسودگ

 ١٥  کاري، سوار)ون(شن ي، استيشامل سوار: ي شخصيخودرو ١
   مرتبه٢

 )کباريشش ماه (

 ٨  و دوگانه سوزينيبنز ١ـ ٢
   مرتبه٤

 )کباريسه ماه (

 ١٠ ه گازسوزيپا ٢ـ ٢
   مرتبه٣

 )کباري ماه ٤(

 ٣ـ ٢

 شامل ي عموميخودرو
شن ي است،يار سويتاکس
  کاري، سوار)ون(

 ١٤ يبرق
   مرتبه٣

 )کباري ماه ٤(

 ١٤ ه گاز سوزيپا ١ـ ٣
   مرتبه٣

 )کباري ماه ٤(

 ٢ـ ٣
 وانت

 ١٣ يزلي، دوگانه سوز و دينيبنز
   مرتبه٣

 )کباري ماه ٤(

 ٨ يزليد ١ ـ٤
   مرتبه٤

 )کباري ماه ٣(

 ١٠ ه گازسوزيپا ٢ ـ٤
   مرتبه٤

 )کباري ماه ٣(

 ٣ ـ٤

ياتوبوس درون شهر  
ت ي با رعاي منوط به بازسازيبرق

 به تخلفات يدگيقانون رس
  ـ١٣٨٩مصوب ي ـ رانندگ

٢٠ 
   مرتبه٣

 )کباري ماه ٤(

ـ ٥  ٨ يزليد ١ 
   مرتبه٣

 )کباري ماه ٤(

ـ ٥  ١٠ ه گازسوزيپا ٢ 
   مرتبه٣

 )کباري ماه ٤(

ـ ٥  ٣ 

دل باس ي بوس و مينيم
يدرون و برون شهر  

ت ي با رعاي منوط به بازسازيبرق
 به تخلفات يدگيقانون رس

  ـ١٣٨٩مصوب ي ـ رانندگ
٢٠ 

   مرتبه٣
 )کباري ماه ٤(

 ١٠ ياتوبوس برون شهر ٦
   مرتبه٣

 )کباري ماه ٤(

 ١٦ ونتيون و کاميکشنده، کام ٧
   مرتبه٣

 )کباري ماه ٤(

ـ ٨  ٥ ي کاربراتورينيبنز ١ 
   مرتبه٢

 )کباري ماه ٦(

ـ ٨  ٦ ي انژکتورينيبنز ٢ 
   مرتبه٢

 )کباري ماه ٦(

ـ ٨  ٣ 

کلتيموتورس  

 ١٢ يبرق
   مرتبه٢

 )کباري ماه ٦(

 ١٣ ي دولتيسوار ٩
   مرتبه٣

 )کباري ماه ٤(
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جدول موضوع ) ١(ف ي ردي شخصي خودروهاينه فنيتعداد دفعات معا ـ١تبصره
 )کباري ماه ٤هر ( به سه مرتبه در سال ين ماده، پنج سال پس از گذشتن از سن مرز فرسودگيا

  . ابدييش ميافزا
و  يتاکس(جدول ) ١ ـ ٨(و  )١ـ ٢ (يهافيه رديل نقليتردد وسا ـ٢تبصره

 يندگيت آالي اولوي داراي، در شهرهاي کاربراتوريرسانبا سامانه سوخت) کلتيموتورس
 )٢(موضوع ماده (ها ينه کنترل و کاهش آلودگي  در زمينامه فننييآ) ١(ماده ) ٣(طبق بند 
 يهاتيه محدوديباشد و مشمول کلي ممنوع م١٤٠١ سال ياز ابتدا)  پاکيقانون هوا

  .شونديقانون م) ٨(خودرو فرسوده مندرج در ماده 
 به علت کارکرد باالتر يخص به شيه عموميل نقلير پالک انواع وساييتغ ـ٣تبصره

  .باشدي آنها، ممنوع ميستيزطي و محيمني، اي و افت عملکرديه عموميل نقليوسا
 ي درون شهري حمل و نقل عموميها اتوبوسي اساسيدر صورت بازساز ـ٤تبصره

طبق دستورالعمل مشترک وزارت کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان 
  .شودي آنها اضافه مي به سن مرز فرسودگست، پنج ساليزطيحفاظت مح
و )  LEZ( کم انتشار ي نواح در محدودهي کاربراتوريتردد خودروها  ـ٥تبصره

 يدر شهرها ـ ١٣٨٩مصوب ي ـ  به تخلفات رانندگيدگيقانون رس) ١٨(ممنوعه وفق ماده 
 و کاهش نه کنترلي در زمينامه فننييآ) ١(ماده ) ٣(طبق بند  (يندگيت آالي اولويدارا

  .باشدي ممنوع م١٤٠١ سال ي، از ابتدا) پاکيقانون هوا) ٢(موضوع ماده (ها يآلودگ
 يکلت با قواين، سبک و موتورسيسنگمهين و ني سنگي خودروهايبرا ـ٣ماده
 بوده و نسبت ي براساس قوه محرکه احتراقيسن مرز فرسودگ) يديبريه (يبيمحرکه ترک

 آنها ي، دو سال به  سن مرز فرسودگيه صرفاً احتراق محرکي قوايه دارايل نقليبه وسا
  . شودياضافه م

 موضوع جدول موضوع ماده ير، دو سال به سن مرز فرسودگيدر موارد ز ـ٤ماده
  :شودينامه اضافه م نيين آيا) ٢(

دوده استاندارد حداقل ) لتريف(گر شي در صورت نصب پااليزلي ديه خودروهايکلـ ١
  .نامهنيين آيا) ٢( جدول موضوع ماده ي فرسودگ  به سن مرزدنيسال قبل از رسکي

 ي اگزوز برايندگيآال) ستميس(استاندارد و سامانه ) ستيکاتال(ساز ض واکنشيتعوـ ٢
  .نامهنيين آيا) ٢(جدول موضوع ماده ) ۲ ـ ۲(و ) ١ـ ٢(ف ي رديهايتاکس

 سازمان حفاظت ين ماده توسط وزارت کشور با همکاري اييسازوکار اجرا  ـتبصره
  .شود ين و ابالغ ميران ظرف سه ماه تدوي اي اسالمي جمهوري انتظاميرويست و نيزطيمح

  کالنشهرهاينه فنيد نظارت بر عملکرد مراکز معايوزارت کشور موظف به تشد  ـ٥ماده
. باشديها ميق شهرداريم از طري ناظر مقيروي سرزده و حضور نيش بازرسيبا افزا

نامه توسط وزارت نيين آيد نظارت، ظرف سه ماه پس از ابالغ ايوه تشددستورالعمل نح
  . شوديه و ابالغ ميست تهيط زي سازمان حفاظت محيکشور و با همکار

ران موظفند سازوکار ي اي اسالمي جمهوري انتظاميرويوزارت کشور و ن  ـ٦ماده
ند که پس از انجام ي نما فراهمي کشور به نحوينه فنيکپارچه معايق سامانه يالزم را از طر

ر فرسوده، سن يه شامل غيله نقليند آزمون وسيجه فراي، نتينه فني برخط معايهاآزمون
ه در سامانه يله نقلي وسي مردوديه فرسوده و تعداد دفعات متواليله نقلي، وسيمرز فرسودگ
  . ه درج شوديله نقلي مربوط به مالک وسينه فنيو برگ معا
 ي مواصالتي خودروها در محورهايندگي و آاليمنيح ابه جهت حفظ سط ـ٧ماده

ک يران موظفند ظرف ي اي اسالمي جمهوري انتظاميروي و نيکشور، وزارت راه و شهرساز
نه ي معايمه فاقد گواهيجر) کد(ص شماره ينامه نسبت به تخصنيين آيماه پس از ابالغ ا

 يشهر برونيا جادهيرها در محوي نظارتيهانيه دوربي فرسوده به کلي و خودروهايفن
  .ندياقدام نما

ماده ) ١(ران موظف است برابر تبصره ي اي اسالمي جمهوري انتظاميروين  ـ٨ماده
 و ينه فني معاي فاقد گواهيمه تردد خودروهايقانون، نسبت به اعمال جر) ۸(و ماده ) ٦(

 عبور و  تخلفات مربوط به حمل و نقل ويهامهي فرسوده مندرج در جدول جريخودروها
  .دي اقدام نمايژه اقتصادي و وي ـ صنعتيه نقاط کشور و مناطق آزاد تجاريمرور در کل
 بار و مسافر که در ي ناوگان حمل و نقل عموميدسته از خودروها آن ـ٩ماده
 يل خودروياند، تا زمان تحوشده توسط دولت ثبت نام نموده اعالمي نوسازيهاطرح
  .باشندي ميقانون مستثن) ۸( فرسوده موضوع ماده يدروهاد از مقررات مربوط به خويجد

ن ماده آماده ي مذکور در ايهاد موضوع طرحي جدي که خودروهايدر صورت  ـتبصره
ا پرداخت مبالغ مربوط ي و يلي مربوط از انجام اقدامات تکميل باشند و مالکان خودروهايتحو

ن ماده ي موضوع اي استثناند،يد در موعد مقرر استنکاف نماي جديد خودرويبه خر
. شوديان فرصت اقدام مالکان آنها لغو ميخ پاي مذکور از تاريدرخصوص خودروها

 ي با همکاري کشور و راه و شهرسازيهان ماده توسط وزارتخانهي اييدستورالعمل اجرا
  .شوديه و ابالغ ميران تهي اي اسالمي جمهوري انتظاميرويست و نيزطيسازمان حفاظت مح

ه ي نقليهالهيانت از وسي و صيينامه شناسانيي مربوط به آيخودروها ـ١٠هماد
ن ي، از شمول ا١٧/٦/١٣٩٥هـ مورخ ۵۰۲٤٣ت/۷۳۶۷۱نامه شمارهبي موضوع تصويخيتار

   .باشندي مينامه مستثننييآ
 ک۴۰۵۸۷ت/۹۲۳۰۸نامه شماره بيتصو) ۴(نامه، بند نيين آيخ ابالغ اياز تار ـ١١ماده

، ماده ١٦/١٢/١٣٩٠هـ مورخ ۴۶۳۲۰ت/۲۱۲۳۲۶نامه بيتصو) ۱(، بند ٧/٦/١٣٨٧مورخ 
نامه شماره بي و تصو١٤/١٠/١٣٩٣هـ مورخ ٥٠٨٩١ت/١٢٠٦٧١نامه شماره بيتصو) ٥(

 .شوندي لغو م١٨/٧/١٣٩٧هـ مورخ ٥٥٠٧٤ت/٩٥٢٠٠
  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 

  
  ١٧/٣/١٤٠٠                                                            ـ ه٥٥١٣٤ت/٢٨٤٤٧رهشما

 وزارت اطالعاتي ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسالم

  مسلحيروهاي نيبانيوزارت دفاع و پشت

 راني اي اسالمي جمهوريمايسازمان صدا و س ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

 مورخ ٣٠٤٤٦٨شنهاد شماره ي به پ٥/٢/١٤٠٠ران در جلسه يوزهيأت 
 و هشتم يکصد و سي و به استناد اصل ي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالم٢٣/١١/١٣٩٦

ها و  طرحيري و ثبت تصوينامه مستندنگارنييران، آي اي اسالمي جمهوريقانون اساس
 :ب کردير تصوي کشور را به شرح زيهاپروژه

 

   کشوريهاها و پروژه طرحيري و ثبت تصوينامه مستندنگارنييآ
  :روندي کار م مشروح مربوط بهير در معانينامه اصطالحات زنيين آيدر ا ـ١ماده

ماده ) ١٠( مطابق بند ي و استاني ملياهي سرمايهايي تملک دارايهاطرح: طرحـ ١
%) ٢٥(ست و پنج درصد يکه حداقل بـ ١٣٥١مصوب ـ قانون برنامه و بودجه کشور) ١(

ا يک ي يگردد و داراين مي کل کشور تأم و اعتبارات آن از محل بودجه ساالنهيمنابع مال
  :ر استي زيژگيچند و

کصد برابر سقف حد نصاب معامالت ي که اعتبار کل آن حداقل ييهاطرح ـ الف
  . متوسط باشد

ن بار در کشور ي اولي براييص دستگاه اجرايان که به تشخيبن دانشيهاطرح ـ ب
  .شوندياجرا م
 ي از فناورييص دستگاه اجرايخ آن به تشي که در اجراييهاطرح ـ پ

  .ن استفاده گرددي نويها)يتکنولوژ(
د ي کشور در توليي موجب خودکفاييص دستگاه اجراي که به تشخييهاطرح ـ ت

  .شود) کياستراتژ (يک محصول راهبردي
ساز مستند در آن با ارجاع به امر واقع، برداشت لمينما که في از سينوع:  لم مستنديفـ ٢

  .کنديه مي و موثق اراير از منابع و مدارک واقعينما و تصوي را به زبان سخالقانه خود
 طرح را از يلم مستند که نحوه اجراي از فينوع : يري و ثبت تصويمستندنگارـ ٣
 يبندق مراحل کار بر اساس جدول زماني تا اجرا با ثبت و ضبط دقيده و طراحيمرحله ا

پروژه، / طرحيهات اجرايانگر توجياز مستند بن نوع يا. کنديان مي بيريبه زبان تصو
 يهاتي و مسئولي، حقوقيطيست محي، مالحظات زيمني و ايت ضوابط فني رعايچگونگ

پروژه با مفاد /ق طرحي که امکان تطبي ندارد، به طوريغاتيمان بوده و جنبه تبلياطراف پ
 پروژه از ابتدا تا ي و روند اجراي و رقابتيت نسبي مانند مزي و مطالعاتيهي توجيهاطرح

مه ي ضميلم مستند دارايف. دهدير، ثبت و نشان ميلم و تصوي را به زبان فييمرحله نها
  . باشديد ميتول) ياستراتژ( شامل متن، عکس و راهبرد يپژوهش

  .ي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي بصري و سمعيينمايسازمان امور س: سازمان ـ٤
 يدارا) ي و حقوقيقياعم از حق(لم مستند يکنندگان فهيتهکارگردانان و : مستندسازانـ  ٥

 .گرددي سازمان منتشر ميرسانق سامانه اطالعي که فهرست آنها از طريينمايشماره نظام س
 . د سازمان برسدييد به تاي بايينمايت مستندسازان فاقد شماره نظام سيصالح  ـتبصره

 يا هاي دولتي، مؤسساتت دولتي، شركتها، مؤسساكليه وزارتخانه: ييدستگاه اجرا ـ ٦
هايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر و يا نهادهاي عمومي غيردولتي و كليه دستگاه

  .تصريح نام است
ه ي کليري و ثبت تصوي، مکلف به مستندنگاريي اجرايهاه دستگاهيکل ـ٢ماده
  .باشندي اسناد ميبند و طبقهين مربوط به محرمانگيت قواني طرح با رعاييمراحل اجرا
ک قرارداد ي، )ياا طرح چندپروژهي و ياک پروژهياعم از طرح ( هر طرح يبه ازا ـ١تبصره

  .گرددي و در چهارچوب مقررات منعقد مييص و نظارت دستگاه اجراي به تشخيمستندنگار
ص مقامات مجاز ينامه به تشخنيين آي که در زمان ابالغ اييهاطرح ـ٢تبصره

ا در مرحله يافته و يات آن خاتمهيعمل%) ٧٥(ش از هفتاد و پنج درصد ي، بييجرادستگاه ا
  . استينامه مستثنبين تصويرمشمول باشند، از شمول اي به اشخاص غيواگذار
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د يي و تأي، با هماهنگيتي مالحظات امني دارايها طرحيمستندنگار ـ٣تبصره
د وزارت دفاع و يي و تأيهماهنگ با ي مالحظات دفاعي دارايهاوزارت اطالعات و طرح

  .رديگي مسلح صورت ميروهاي نيبانيپشت
، از محل منابع مصوب مربوط يري و ثبت تصوي مستندنگاريهانهيتمام هز ـ٣ماده

  .به هر طرح قابل پرداخت است
، يرسانگاه اطالعي پاياندازک ماه ضمن راهيسازمان مکلف است ظرف  ـ٤ماده

د، به ي نمايروزرسان را منتشر نموده و بهيينمايماره نظام س شيفهرست مستندسازان دارا
 عموم ي همزمان براي که فهرست و مشخصات مستندسازان و تعداد قراردادهاينحو

  .ت باشدياشخاص قابل رو
کننده هي تهينامه برانيين آي همزمان موضوع ايسقف مجاز تعداد قراردادها  ـ٥ماده
لم مستند حداکثر ي کارگردانان فيو برا) ٥(و ) ٣(ب ي به ترتيا حقوقي و يقيمستند حق

  . باشديقرارداد م) ٢(
 و يمستندنگارمان با انعقاد قرارداد، طرح نامه مستندسازان طرح مکلفند همز ـ١تبصره

  .ربط برسانندي ذييب دستگاه اجراي را به تصويريثبت تصو
 يبر با قانون برگزارنحوه ارجاع کار به مستندسازان و نظارت بر آن، برا ـ٢تبصره

  .باشدي ميين و مقررات مربوط با دستگاه اجراير قوانيمناقصات و سا
 و يقيکنندگان مستند حقهي تهيخ شروع و اتمام قراردادهايتعداد و تار ـ٣تبصره

نامه نيين آيا) ٤( موضوع ماده يرسانگاه اطالعيلم مستند در پاي و کارگردانان فيا حقوقي
  .شودي ميانروزرسمنتشر و به
مان ين پي طرفيند تا نحوه همکاري اتخاذ نمايباتيد ترتي بايي اجرايهادستگاه  ـ٦ماده

  . و درج گرددينيبشي منعقده پي در قراردادهايل مستندسازيبا مستندساز در جهت تسه
  . طرح را نداردييات اجرايجاد وقفه در عمليا ايمستندساز حق دخالت   ـتبصره
ا انجام نشدن موضوع قرارداد در موعد مقرر، يا اقاله و يسخ در صورت ف ـ٧ماده

  .رديل گيشده را از مستندساز تحوهي تهيهالميه في مکلف است کلييدستگاه اجرا
 در انعقاد قرارداد مرتبط و ي مستندسازيسازمان موظف است استانداردها  ـ٨ماده
ن ي در سامانه مربوط به ا قرار دهد وييار دستگاه اجراي انجام آن را در اختيهاروش

  .موضوع نشر دهد
لم مستند طرح را به ي از فييک نسخه نهاي موظف است ييدستگاه اجرا ـ٩ماده

ران و سازمان برنامه ي اي اسالمي جمهوريران، سازمان اسناد و کتابخانه ملي ايخانه مللميف
  .ديل نمايو بودجه کشور تحو

، سازمان برابر يي دستگاه اجرايستند از سولم ميد فيپس از اعالم خاتمه تول ـ١٠ماده
 .دينماي اقدام مييلم مستند به نام دستگاه اجرايت فيمقررات نسبت به صدور پروانه مالک

ربط ي ذييلم مستند طرح را با موافقت دستگاه اجرايتوانند فيمستندسازان م ـ١١ماده
 پخش و عرضه يا براي و ي و هنري فرهنگيدادهاي در قرارداد مربوط در روينيبشيا پيو 

 ي مجازيهار مراکز عرضه و رسانهيران و ساي اي اسالمي جمهوريمايدر سازمان صدا و س
  .نديه نمايارا

  .باشدي مينامه بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمنيين آي اينظارت بر اجرا ـ١٢ماده
  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 

  
  ١٧/٣/١٤٠٠                                                            ـ ه٥٨٨٣٩ت/٢٨٤٨٨رهشما

 يي و دارايوزارت امور اقتصاد ـ رويوزارت ن ـ وزارت نفت

 سازمان برنامه و بودجه کشور

 ٢٩/٢/١٤٠٠ مورخ ٢/٢٠ ـ١١٧شنهاد شماره ي به پ١٢/٣/١٤٠٠وزيران در جلسه هيأت 
 سازمان برنامه و بودجه  ويي و دارايرو و امور اقتصادي نيها وزارتخانهيبا همکار(وزارت نفت 

 کل کشور، ١٤٠٠ماده واحده قانون بودجه سال ) ١(تبصره ) ک(و به استناد بند ) کشور
 :ر تصويب کرديادشده را به شرح زي بند يينامه اجرانييآ

 
   ١٤٠٠ماده واحده قانون بودجه سال ) ١(تبصره ) ک( بند يياجرا نامه نييآ

 کشورکل 
  :روندي مشروح مربوط به کار مير در معانينامه اصطالحات زنيين آيدر ا ـ۱ماده

  .راني گاز ايشرکت مل: شرکتـ ١
  .راني ايانرژ بورس شرکت: بورسـ ٢
 . شود يعرضه م بورس در  کهيعي گاز طبيها ا فروش محمولهيد يخر: معامالتـ ٣

د و مصرف ياشتن تراز تول، با در نظر د١٤٠٠شرکت مکلف است در سال  ـ٢ماده
تا  الزم را جهت عرضه و انجام معامله يافزار و نرميکيزي فيهارساختيز، يعيگاز طب

 .دي در بورس ايجاد نمايعيارد مترمکعب گاز طبيليسقف حداکثر ده م

د و مصرف گاز يزمان تحويل گاز موضوع اين ماده با توجه به تراز تول ـ١تبصره
  .شوديين مي کشور توسط شركت تعيعيطب

 به خط لوله يقيشده طبق استاندارد گاز تزر گاز عرضهيفيمشخصات ک ـ٢تبصره
 .باشدي ميسراسر

 به يکيزي در قالب معامالت بازار فيعيشركت مجاز به عرضه گاز طب ـ٣تبصره
 بازار مشتقه طبق مقررات بورس و با رعايت مفاد يا قراردادهايصورت منظم و مستمر 

  .باشد اده مين ميا) ١(تبصره 
، ي در حوزه انرژيش سهم بخش خصوصي و افزايسازيبه منظور تجار ـ٣ماده

د شرکت و ييب به تأي به ترتي و ماليات آنها از نظر حرفهيکنندگان که صالح ر عرضهيسا
 از يافتي بازي از منابع گازهايکي را از يعيتوانند گاز طب ي م١٤٠٠رسد، در سال بورس مي

 در بازار ييجو هاي صرفه ي شده در قالب گواهييجو ، گاز صرفهياتيل عميمشعل واحدها
قانون ) ١٢(سازي مصرف انرژي موضوع ماده هاي بهينهسازي مصرف انرژي و طرحبهينه

ن و در بورس ي تأم،ـ١٣٩٤مصوب  ـ پذير و ارتقاي نظام مالي كشور رفع موانع توليد رقابت
  .ندي عرضه نمايانرژ

ن و مقررات مربوط بر عهده ي در چهارچوب قوانيت ماليد صالحييتأ  ـتبصره
 که توسط وزارت نفت ي براساس دستورالعمليات حرفهيد صالحيي و تأيبورس و بررس

  .صادر خواهد شد، برعهده شرکت است
 در يعيل گاز طبيوزارت نفت دستورالعمل مرتبط با شرايط و هزينه انتقال و تحو ـ٤ماده

  . نمايده و ابالغ ميينامه تهخ ابالغ اين آيينيه را ظرف يك ماه از تارکنند نقطه مورد نظر عرضه
ن عرضه و يش از عرضه، حي انجام معامله، مراحل و اقدامات الزم پ روش  ـ٥ماده

ط انجام معامله، امور مربوط ي کارگزاران، شرايها تيف و مسئوليپس از عرضه، حدود وظا
ت و يت در خصوص کمير و شکايل با تأخي و تحوهيل کاال، تسوي و تحوياپايه پايبه تسو

، مطابق با مقررات يعير موارد مربوط به معامالت گاز طبيشده و سا معاملهيت کاالهايفيک
  . بازار سرمايه خواهد بود

ل ي و محل تحويعي گاز طبيها ل محمولهيه، روش و دوره تحويمت پايق ـ ٦ماده
ن ييكننده تعه عرضه توسط عرضهيطالعشده طبق مقررات بورس در ا در مناطق اعالم

  . خواهد شد
 حداقل ي بورس، بر مبنايصادرات) نگير(ه عرضه گاز در بازاريمت پايق  ـتبصره

 شرکت گاز يد با هماهنگيمت باين قيا. شودين و اعالم ميي هدف تعي بازار صادراتيها متيق
  .جاد نکنديرات گاز کشور ا بلندمدت صادي در قراردادهاين شود که اختالليي تعيابه گونه

 يعيگاز طب) يعمده صنعت( شامل شركت، مشترکان يعيداران گاز طبيخر ـ٧ماده
صادرات، واردات، حمل و  (يعي مجوز تجارت گاز طبي دارايا اشخاص حقوقيها  روگاهيو ن

  . باشند ياز وزارت نفت م)) سواپ(و معاوضه ) تيترانز(نقل 
 ينامه، در مقاطع زمان نيين آي اي در اجراشرکت و بورس موظف هستند  ـ٨ماده

 را به وزارت نفت، سازمان برنامه و بودجه يعيسه ماهه گزارش عملکرد معامالت گاز طب
  .نديه نمايكشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي ارا

  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 
  

  ١٢/٣/١٤٠٠                                                            ـ ه٥٨٧٩٥ت/٢٧٩٧١رهشما
 وزارت کشور ـ وزارت آموزش و پرورشيي ـ  و دارايوزارت امور اقتصاد

 يوزارت راه و شهرسازي ـ وزارت جهادکشاورزي ـ قات و فناوريوزارت علوم، تحق
  يع دستي و صناي، گردشگريراث فرهنگيوزارت م ـ  اطالعاتيوزارت ارتباطات و فناور

  سازمان برنامه و بودجه کشور   ـ رويوزارت ن ـ  مسلحيروهاي نيباني دفاع و پشت وزارت
  سازمان ثبت اسناد و امالک کشور  ـ  کشوري و استخداميسازمان ادار
 ثارگرانيد و امور اياد شهيبن ـ راني اي اسالمي جمهوريبانک مرکز

  مورخ٢٧٠٣٤/٥١شنهاد شماره ي به پ٩/٣/١٤٠٠وزيران در جلسه هيأت 
و بند ) ٢(تبصره ) و(بند ) ٢( و به استناد جزء يي و داراي وزارت امور اقتصاد٢٥/٢/١٤٠٠

 جزء و يينامه اجرانيي کل کشور آ١٤٠٠ماده واحده قانون بودجه سال ) ١٢(تبصره ) د(
 :ب کردير تصويبند مذکور را به شرح ز

 
 ماده واحده) ١٢(تبصره ) د(و بند ) ٢(تبصره ) و(بند ) ٢( جزء يينامه اجرانييآ

  کل کشور١٤٠٠قانون بودجه سال  
  :روندي مشروح مربوط به کار مير در معانينامه، اصطالحات زنيين آيدر ا ـ۱ماده

  .يي و دارايوزارت امور اقتصاد: وزارتـ ١
   و ي دولتيها و شرکتيها، مؤسسات دولته وزارتخانهيکل: ييدستگاه اجراـ ٢
 و امالک به ي از اراضيبردار که بهرهيدر موارد(ح نام ي تصراي مستلزم ذکر و يهادستگاه
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 يها ه و سازمانييقوه قضا)  واگذار شده باشدي دولتيها از دولت به شرکتيندگينما
  .باشندينامه منيي و مشمول آي تلقي در حکم مؤسسه دولتيمصرح در قانون اساس

   و ي شهرسازيعاليوراس شيقانون تأس) ۵(ون ماده يسيکم): ۵(ون ماده يسيکمـ ٣
  . آنيـ و اصالحات بعد۱۳۵۱ران ـ مصوب ي ايمعمار

  . کل کشور١٤٠٠ماده واحده قانون بودجه سال ) ۱۲(تبصره ) د(بند ): د(بند  ـ٤
  .يي اجرايها سامانه جامع اموال دستگاه: سادا ـ ٥
 که در يي اجرايهاه دستگاهيار کليرمنقـول در اختياموال منقول و غ: اموال مازاد ـ ٦

 يا کارگروه ملي و ييشود و توسط دستگاه اجراي دستگاه استفـاده نميف ذاتي وظايراستا
  .ص داده شودي آن مازاد تشخي استانيا وزارت و واحدهاي يا استاني

 يرمنقول به عنوان پشتوانه انتشار اوراق مالياستفاده از اموال غ: يمولدساز ـ٧
  .قيساله و توث، اجاره بلندمدت حداکثر ده ياسالم

  . دولتيهايي و فروش اموال و داراي مولدسازي و مليکارگروه استان: کارگروه ـ ٨
که در استان مستقر بوده اما ) هار دانشگاهينظ (يدستگاه مل: دستگاه متمرکز ـ۹

  .باشدي نمي استانيانهيهز ف بودجهي رديدارا
  . داردياستان يانهيف بودجه هزي که رديدستگاه: يدستگاه استانـ ۱۰
 يبردار در بهرهييا دستگاه اجراي دولت ي که برايازاتيحقوق و امت: يحقوق مالـ ١١
جاد نموده است مانند حق انتفاع، ي دولت اي را برايميجاد شده و منافع قابل تقوياز اموال ا

  .ر آني و نظايحق ارتفاق، سرقفل
  . کل کشور١٤٠٠قانون بودجه سال : قانونـ ١٢

نسبت به ) د(بند ) ٢(و ) ١ (ي اجزاي مکلفند در اجرايي اجرايها گاهدست ـ۲ماده
 ي مازاد دولت جمهوريرمنقول و حقوق مالي منقول و غيهايي اموال و داراييشناسا
، روسا و يين مقام دستگاه اجرايباالتر. ندي و فروش اقدام نماي مولدسازيران براي اياسالم

 و اعالم آن به وزارت ييداران مکلف به شناسا و استاني استانيهاران کل دستگاهيمد
ران از شمول ي اي اسالمي جمهوريقانون اساس) ۸۳(انفال و اموال موضوع اصل . باشند يم
  .باشندي مينامه مستثننيين آيا

 و ي مستندات مولدسازينامه و به منظور بررسنيين آيا) ٢( ماده يدر اجرا ـ٣ماده
 و ير امور اقتصاديت وزي با مسؤليکارگروه) تمرکز ميهادستگاه (يفروش در سطح مل

  س سازمان برنامه و بودجه کشور، ييجمهور، ر سيي ريت معاون حقوقي و عضوييدارا
ل يربط تشکي ذييس دستگاه اجرايي کشور و ري و استخداميس سازمان اداريير
  .ن کارگروه در وزارت مستقر استيرخانه ايدب. گردد يم

 با ي و فروش، در کارگروهي مستندات مولدسازين بررسدر سطح استا ـ١تبصره
) ر کارگروهيدب( استان يي و دارايرکل امور اقتصاديت مديت استاندار و با عضويمسئول

 دستگاه يين مقام اجرايا باالتريرکل ي استان و مديزير ت و برنامهيريس سازمان مديير
ع ي و صناي، گردشگري فرهنگراثيندگان ادارات کل مينما. گردديل ميبهره بردار تشک

 و ثبت اسناد و امالک استان بدون يزداري و آبخيعي، منابع طبي، راه و شهرسازيدست
 و يرخانه کارگروه در اداره کل امور اقتصادي درجلسات شرکت خواهند داشت دبيحق رأ

  . استان مستقراستييدارا
 ي دارايت اعضاير با موافقت اکثي و استاني در کارگروه مليريگميتصم ـ٢تبصره

  .رديگيانجام م) ک اعضاينصف به عالوه  (يحق رأ
ل مستندات در کارگروه استان ي متمرکز پس از تکميهااموال دستگاه ـ٣تبصره

 ي دولتيهااموال شرکت. گرددي به وزارت ارسال مي در کارگروه مليريگمي تصميبرا
  . استي مستثني کارگروه استانيريگمي از شمول تصميمل

  وزارت،هيي، قوه قضاي از جمله مؤسسات دولتيي اجرايها ه دستگاهيکل ـ٤تبصره
، ي، وزارت جهاد کشاورزيقاتي، تحقي، پژوهشيها و مراکز علمآموزش و پرورش، دانشگاه

 و امالک ي از اراضيبردار که بهرهيدر موارد (ي دولتيهاران و شرکتيالت ايسازمان ش
نامه نيين آيمکلفند مطابق ا)  واگذار شده باشدي دولتيها از دولت به شرکتيندگيبه نما

  .ندياقدام نما
ش از ي و پيا استاني يم کارگروه مليدر صورت بروز اختالف پس از تصم  ـ٥تبصره

 و در سطح استان، نظر يي و داراير امور اقتصادي نظر وزيصدور مجوز، در سطح مل
  .استاندار مربوط مالک عمل خواهد بود

 يي خود نسبت به شناساي استانيق واحدهايا از طريتواند رأساً يزارت مو ـ٤ماده
تبصره ) ج(بند ) ١( جزء يا در اجراياز دستگاه بوده ي که مازاد بر ني دولتياموال و اراض

ا اصالح ي يل عدم ثبت در مهلت مقرر در سادا منجر به مستندسازيقانون به دل) ١٢(
ا فروش ي ي مولدسازيده برايران گردي اي اسالميهورت آنها به نام دولت جمياسناد مالک

 يمنابع حاصل به عنوان درآمد عموم. دينامه اقدام نمانيين آيا) ٣(ت ماده يآنها با رعا
  .گردديدولت محسوب م

ل پرونده و طرح يص وزارت و تشکيا تشخي ييپس از اعالم دستگاه اجرا  ـ٥ماده
  ک از اموال توسط ي هريا فروش براي يولدساز، مجوز مي و استانيموضوع در کارگروه مل

 و يا کارگروه ملي ييانصراف دستگاه اجرا. شود ي صادر ميي و داراير امور اقتصاديوز
 و ير امور اقتصادي و طرح در کارگروه و صدور مجوز توسط وزي پس از اعالم کتبياستان
  . بالاثراستييدارا

قانون خارج ) د(بند ) ١( چهارچوب جزء  دري اسالميانتشار انواع اوراق مال  ـ٦ماده
قانون و تا سقف ) ۵( تبصره يها تي قابل انتشار از محل ظرفي اسالمياز سقف اوراق مال

ر يص و موافقت وزيال با تشخير) ٢٠ر٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠(ارد يليست هزار ميحداکثر ب
جه کشور مکلف سازمان برنامه و بود. رديگ ي توسط وزارت انجام ميي و دارايامور اقتصاد

 مقرر از يدهاي بازپرداخت اصل و سود  اوراق مذکور را در سررسياست اعتبار الزم برا
ح بودجه ي دولت در لواي دستگاه و منابع عمومي حاصل از مولدسازيمحل درآمدها

  .دي منظور نمايسنوات
ز رمنقول اعم اي مجازند نسبت به اجاره بلندمدت اموال غيي اجرايهادستگاه ـ٧ماده

 يحقوق مال ري و ساي و ورزشـي، هنري فرهنگي و مجتمع هاي و رفاهي خدماتيواحدها
 يها ت بخشيده به اشخاص صاحب صالحي مزايق برگزاريرمنقول از طريمرتبط با اموال غ

 يي و داراير امور اقتصاديها تا حداکثر مدت ده سال با مجوز وزي، شهرداري، تعاونيخصوص
نامه خارج نيين آي که از شمول اي دولتي خودروهايبه استثنا(وال منقول اجاره ام. ندياقدام نما

  .باشدير ميپذ در سنوات اجاره امکانيبه شرط عدم استهالک کل) باشنديم
 اجاره بلندمدت ظرف يند و قراردادهايط و فرآي شراييدستورالعمل اجرا  ـتبصره

  . ابالغ خواهد شديي و دارايقتصادر امور اينامه توسط وزنيين آيک ماه پس از ابالغ اي
م ي مواد به قانون تنظي قانون الحاق برخياصالح) ٥٦( ماده يدر اجرا  ـ٨ماده

توانند اموال ي ميي اجرايهادستگاه ـ١٣٨٧مصوب  ـ  دولتي از مقررات ماليبخش
کنندگان منابع نيشده در سامانه سادا را نزد تأم متعلق به خود و ثبتيرمنقول دولتيغ
  . نديق نماي توثيالم

  ن يق ظرف دو ماه پس از ابالغ ايند توثيط و فرآي شراييدستورالعمل اجرا  ـتبصره
  ران و ي اي اسالمي جمهورينامه با مشارکت سازمان برنامه و بودجه کشور، بانک مرکزنييآ

  . ابالغ خواهد شديي و داراير امور اقتصاديه و توسط وزيوزارت ته
 را که يا حقوق ماليرمنقول مازاد و ي مکلفند اموال غييجرا ايهادستگاه ـ٩ماده

گردد، ي صادر ميي و داراير امور اقتصادينامه، مجوز فروش آنها توسط وزنيين آيمطابق ا
 در بورس يق حراج عمومين و مقررات از طريت قوانيخ ابالغ مجوز با رعايظرف دو ماه از تار

ي کيت قانون تجارت الکترونيک دولت با رعايالکترون در سامانه تدارکات يده عموميا مزايو 
 ـ ۱۳۸۳مصوب  ـ  مناقصاتيشده در قانون برگزارنييز مقررات تعيو نـ ۱۳۸۲مصوب  ـ
 و اموال واقع يدر خصوص فروش اراض. ده منطبق باشد، به فروش برسانندي که با مزاينحو به

ک دولت، يه تدارکات الکترون عالوه بر سامانيي کم برخوردار و مناطق روستايدر شهرها
  .  به عمل خواهد آمدي به طرق مقتضيرساناطالع

ها با  استاندر(ات فروش را يتوانند راساً عملي تابع مي استانيوزارت و واحدها ـ۱تبصره
 و يآور توسط سازمان جمعيده عموميق مزايب مذکور از طريبه ترت) نظارت استاندار

 و فروش اموال يآورس سازمان جمعيقانون تأس) ٩(اده ت مي با رعايکيفروش اموال تمل
  . ق حراج در بورس انجام دهنديا از طر ـ ي١٣٧٠مصوب  ـ  و اساسنامه آنيکيتمل

 دو مرحله چنانچه يد آن طيده و تجدي مزاي که پس از برگزاريدر موارد ـ٢تبصره
 در ياناتيت اعيلک سند ماي که اشخاص دارايا موارديد و يگر شرکت نمادهيک مزايصرفاً 

ت ملک آن با دولت ي بوده که مالکي حق سرقفليا اشخاص دارايباشند  ي ميعرصه دولت
شود و در صورت عدم  يات فروش انجام مي عمليمت کارشناس رسمياست، بر اساس ق

ف ين تکلييار دارنده مسئول حفظ و حراست از اموال تا زمان تعيفروش، دستگاه در اخت
  .شود ي آن در بانک اموال مازاد سادا ثبت مباشد و اطالعاتيم

ک ماه يق بورس ظرف يند حراج از طريط و فرآي شراييدستورالعمل اجرا ـ٣تبصره
  . ابالغ خواهد شديي و داراير امور اقتصادينامه توسط وزنيين آيپس از ابالغ ا
 که از محل منابع ي به پشتوانه اموالي دولتيها  در شرکتيمولدساز ـ١٠ماده

  کشوريقانون محاسبات عموم) ١١٧( ماده يا در اجرايده ي گرديداريرکت خرـ شيخلدا
ب مجمع يرمنقول به شرکت منتقل شده است با تصويت اموال غيمالک ـ ١٣٦٦مصوب ـ 

ا ي منتشر شده ين بازپرداخت اصل و سود مربوط به اوراق اسالمي شرکت و با تضميعموم
ر اموال يدر مورد سا.  بالمانع استيمنابع داخلق اموال توسط خود شرکت، از محل يتوث
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ست يبايده و مي اقدام گردي مذکور مطابق مقررات اموال دولتيهاار شرکتي در اختيدولت
  . مجوز الزم صادر گردديي و داراير امور اقتصاديتوسط وز

 مازاد را با يرمصرفي و غي مجازند اموال منقول مصرفيي اجرايهادستگاه ـ١١ماده
قانون ) ۱۱۲( مطابق ماده يرمصرفي و اموال منقول غينامه اموال دولتنيي آتيرعا

  . با وزارت به فروش برسانندي کشور پس از هماهنگيمحاسبات عموم
شتر اموال يجاد ارزش افزوده بي به منظور اي و استانيرخانه کارگروه مليدب ـ١٢ماده

صرفاً واقع در (قول مازاد رمني اموال غير کاربرييرمنقول جهت فروش، درخواست تغيغ
ارسال )  ۵(ون ماده يسيرخانه کميها به دبرا در مرکز و استان) يمحدوده مناطق شهر

م ي مواد به قانون تنظيقانون الحاق برخ) ۶(ون در چهارچوب ماده يسين کميد و اينمايم
ک ماه در خصوص يمکلف است ظرف ـ ۱۳۹۳مصوب ـ ) ۲( دولت ي از مقررات ماليبخش
د استانداران به ي به کارگروه اعالم نظر نماين نوع کاربري به باالترير کاربريين تغامکا

  .استان نظارت الزم را خواهند نمود) ٥(ون ماده يسيس کمييعنوان ر
  . نداردير کاربريياز به تغي نيياموال خارج از محدوده شهرها و مناطق روستا  ـتبصره
   يهانهينامه هزنيين آي ايلف است در اجراسازمان برنامه و بودجه کشور مک ـ١٣ماده

ه ي، تهير کاربرييت، تغيت مالکي، تثبي، مستندسازيي شناسايهانهياز از جمله هزيمورد ن
 يابيالزحمه ارز، حقي دولتيا اصالح سند حدنگار تک برگي صدور ي براينقشه رقوم

 و ي دفاتر اسناد رسمم و نقل و انتقاالت اسناد دري، تنظي، انتشار آگهيکارشناسان رسم
قانون ) ٩(جدول شماره ) ٥٥٠٠٠٠ ـ ٥٩(ف ي مرتبط، اعتبار الزم را از رديالزحمه اعضاحق

  .ص دهدي به وزارت تخصي و امالک دولتي و فروش اراضيت مولدسازيريبا عنوان مد
 در ه گزارش عملکرديمنوط به ارا)  مرحله اول آنيبه استثنا(ص اعتبار يتخص ـ۱تبصره

  . سه ماهه استي زمانمقاطع
 و فروش اموال ي مربوط به مولدسازيهانهيوزارت مکلف به پرداخت هز ـ٢تبصره

 و فروش موضوع ي پس از صدور مجوز مولدسازيي اجرايهارمنقول توسط دستگاهيغ
  .ن ماده استي ذکرشده در ايهاصي، از محل تخص)د(بند ) ٢(و ) ١ (يهاجزء

نامه نيين آي اي مکلفند منابع حاصل از اجراييجرا ايها وزارت و دستگاه ـ١٤ماده
 دولت موضوع يهايي دارايمنابع حاصل از مولدساز) ٢١٠٢٢٠( شماره يهافيرا به رد
 منقول يها ييمنابع حاصل از فروش اموال و دارا) ٢١٠٢٢١(ف شماره يو رد) ١٢(تبصره 
) ٢(شده در جزء ينيبشيبر اساس سازوکار پ) ١٢(رمنقول مازاد دولت موضوع تبصره يو غ

  .ندينما ز يقانون وار) ١٢(تبصره ) د(بند 
 يف درآمدينان از وصول رديسازمان برنامه و بودجه کشور موظف است پس از اطم

 ي اجراي برايزيدرصد وجوه وار%) ٢٨/٠(ست و هشت صدم يابتدا معادل ب)  ٢١٠٢٢١(
ان يخت پژوهانه به دانشجوقانون موضوع پردا) ٩(جدول شماره )  ٥٣٠٠٠٠ ـ ٧٠(ف يرد

 يي را به همان دستگاه اجراي را کسر و سپس مابقي دولتيها دانشگاهيروزانه دوره دکتر
) ٩(جدول شماره ) ٥٣٠٠٠٠ ـ ٤٥( شماره  فيکننده منابع از محل رد وصوليا استاني

 و يانهيرات متفرقه آن، بابت اعتبارات هزييبخش نهم تغ) ١٢٤(ف يقانون و به استناد رد
، ي استانيهان قانون، طرحيا) ١(وست شماره يتمام پمهي نياهي سرمايهاييتملک دارا

تمام، مهي ني اداريها و مجتمعيي اجرايهان مسکن کارکنان دستگاهيکمک به تأم
  . مقاومت شهرستان و استان اختصاص دهديهاها و حوزهگاهيز پاي و تجهيل، بازسازيتکم

ن ماده را در يافته از اي موظف است اعتبارات اختصاصدستگاه متمرکز ـ١تبصره
  .دينه نمايکننده منابع هزهمان استان وصول

 و توسعه استان مجاز است در صورت موافقت دستگاه يزير برنامهيشورا ـ٢تبصره
 يهار دستگاهيکننده منابع در استان، نسبت به اختصاص اعتبار مذکور به سا وصولياستان
  .دي اقدام نماي استانيياجرا

  ه بر اساس سازوکار ييرمنقول توسط قوه قضايدر صورت فروش اموال غ ـ١٥ماده
جدول شماره ) ٢١٠٢٢٦(ف شماره يز وجوه به رديو وار) د(بند ) ٢(شده در جزء ينيبشيپ
 يها مازاد و فرسوده دستگاهيهاييقانون موضوع درآمد حاصل از فروش اموال و دارا) ٥(

نان از منابع يه، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است پس از اطمييقضاوابسته به قوه 
قانون ) ٩(جدول شماره ) ٥٣٠٠٠٠ ـ ٦(ف شماره ي را از رديزي، معادل وجوه واريوصول

 هيي وابسته قوه قضايها دستگاهي اداريهاز ساختمانيل و تجهيد، احداث، تکمي خريبرا
  . و انقالب تهران اختصاص دهديعموم ي دادسرايهاش بابت ساختمانيافزاـ 

رمنقول يشده از محل فروش اموال منقول و غينيبشير مصارف پيسا ـ١٦ماده
ربط در جدول ي ذيف درآمديقانون متناسب با تحقق رد) ٩(مندرج در جدول شماره 

 صادره توسط سازمان برنامه و بودجه کشور يهاصيقانون و براساس تخص) ٥(شماره 
  .رديگيقرار ممورد اقدام 
 بند ي که در اجرايي اجرايها رمنقول مازاد دستگاهيمجوز فروش اموال غ ـ١٧ماده

) ١٢(تبصره ) د(بند ) ٣( کل کشور و جزء ١٣٩٨قانون بودجه سال ) ١٢(تبصره ) هـ(

 ابالغ شده و تا يي و داراير امور اقتصادي کل کشور توسط وز١٣٩٩قانون بودجه سال 
. باشدي اعتبار و قابل اجرا مي دارا١٤٠٠ نشده است، در سال  اجرا١٣٩٩ان سال يپا

نامه به نيين آيت مفاد ايور ماه با رعايان شهري مکلفند اموال مذکور را تا پايي اجرايها دستگاه
  .افت اعتبار اقدام کننديفروش و نسبت به در

اموال رمنقول مازاد مولد و فروش ي اجاره اموال غيوزارت مجاز است برا ـ١٨ماده
 يگذارهيژه بانک مسکن صندوق سرماي به وي و خصوصي دولتيها بانکيمازاد با همکار

ن ي اي و به انجام معامالت واحدهايانداز راه) ا بدون بازارگردانيبا (امالک و مستغالت 
شود  ي به صندوق منتقل ميد امالک دولتيق بورس و فرابورس اقدام نمايها از طرصندوق

  . کند يافت مي صندوق را دريگذار هي سرماي آن واحدهايو دولت در ازا
 الزم را با ي و همکاريسازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است، هماهنگ ـ١تبصره

رفته به  فروشيد واحدهاي مذکور و نحوه بازخريهاجاد و معامالت صندوقي ايوزارت برا
 صندوق امالک و يانداز راهياز براين دستورالعمل ضوابط مورد نيعمل آورد و همچن

  .ندي تصوب نما١٤٠٠ان خرداد ماه سال يمستغالت را تا پا
 امالک و يهانقل و انتقال هرگونه امالک و مستغالت در صندوق ـ٢تبصره

  .باشد يات ميمستغالت معاف از مال
شده در نيي تعييه اجرايت رويرمنقول را با رعايتواند اموال غيوزارت م ـ٣تبصره
  . نديره وارد صندوق نمايرنقد و غي امالک و مستغالت و حدنصاب آورده غيذارگخصوص ارزش
 در يبردار وزارت، اطالعات مربوط به امالک و مستغالت را به منظور بهره ـ٤تبصره

  .دينما يها افشا م ن صندوقي ايها يي دارايگذار ارزش
ت را به يلک که سند ماينده دستگاهيق نمايت از طريانتقال اسناد مالک ـ١٩ماده

نده توسط ي نمايدر صورت عدم معرف. رديگيار دارد صورت مي از دولت در اختيندگينما
ق ي از طري اسالمي انتشار اوراق ماليت براين موارد انتقال اسناد مالکيدستگاه همچن

  .نده وزارت اقدام خواهد شدينما
 ي که برا٢٤/١/١٣٨٨خ ي قرارداد قبل ازتاري داراي مسکونيامالک با کاربر ـ٢٠ماده

 استفاده شده يط قرار گرفته و به عنوان خانه سازمانيار کارکنان واجد شراياستفاده در اخت
  . باشدينامه نمنيين آيمشمول ا

  : رديپذير صورت ميقانون اقدامات ز) ٢(تبصره ) و(بند ) ٢( جزء يدر اجرا ـ٢١ماده
 يي اجرايهاانون، دستگاه قييضوابط اجرا) ٢١(به استناد مفاد قانون و ماده ـ ١

ان ي از پاداش پايا بخشيرمنقول مازاد، تمام ي غيهاييموظفند از محل فروش اموال و دارا
  . ندين نمايخدمت کارکنان خود را تأم

د و امور ياد شهي از جمله وزارت آموزش و پرورش، بنيي اجرايهادستگاهـ ٢
 يقات و فناوريه وزارت علوم، تحق وابسته بيها دانشگاهيثارگران، سازمان دامپزشکيا

 اقدامات يرمنقول مازاد در جهت اجراي غيهايي و فروش اموال و دارايمکلف به واگذار
  . ن ماده هستندي ايشده در بند قانونينيبشيپ

 يهايي اموال و دارايابت از دولت مجاز به فروش و واگذاريوزارت به ن  ـتبصره
  . ن ماده استي اهداف ايط خود در جهت اجراشده توسييرمنقول مازاد شناسايغ

   يهايي اموال و داراي و وزارت موظفند منابع حاصل از واگذاريي اجرايهادستگاهـ ٣
) ٥(جدول شماره ) ۲۱۰۲۲۷( شماره يف درآمدين ماده را به رديرمنقول مازاد موضوع ايغ

  ع حاصل را از محل سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است مناب. نديز نمايقانون وار
ان ي از پاداش پاين بخشي تأميقانون برا)  ٩(جدول شماره ) ۵۳۰۰۰۰ ـ ٨٦(ف شماره يرد

 معلمان، يلي معلمان و اعمال مدرک تحصيبند ، رتبهيي اجرايها دستگاه خدمت کارکنان 
 از مطالبات ين بخشيپرداخت مطالبات معلمان مأمور به مدارس خارج از کشور، تأم

ن پاداش يثارگران، تأمي به ايرسانقانون جامع خدمات) ۱(ماده ) ١( موضوع بند ثارگرانيا
ثارگران بازنشسته مشموالن قانون حالت اشتغال و ي شهدا و ايره مرخصيان خدمت و ذخيپا

العاده   فوقي قانون تسريثارگران، اجراي به ايرسان قانون جامع خدمات) ۳۸(تبصره ماده 
ران به کارمندان سازمان ي کشور و انتقال خون اي قانوني پزشکيها خاص کارمندان سازمان

 ،ـ١٣٩١مصوب  ـ  کشوريتي و تربينيها و اقدامات تأم و سازمان زندانيدامپزشک
ن شهدا با جانبازان پنجاه درصد ي بازنشسته و حقوق والدي حقوق شهدايساز متناسب

بسته به وزارت علوم،  وايها  دانشگاهيعلمهيأت  ي حقوق اعضايساز ، همسان)۵۰%(
 وابسته به وزارت يها  دانشگاهينيربالي غيعلمهيأت  ي با حقوق اعضايقات و فناوريتحق

 صندوق يت اعضاي حق عضوين مطالبات سهم قانوني، تأميبهداشت، درمان و آموزش پزشک
  .ت از خانواده اختصاص دهديت و حماي جمعي موضوع جوانيان و اجرايجيره بسيذخ

   اموال ي از منابع حاصل از واگذاريرنامه و بودجه کشور مجاز است بخشسازمان ب ـ٤
را به )) ١٢(تبصره ) د(موضوع بند (رفته توسط وزارت  و فروشييرمنقول مازاد شناسايغ

  .قانون اختصاص دهد) ٢(تبصره ) و(بند ) ٢(موارد مندرج در جزء 
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