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هيهاگها و آ ها ـ اساسنامه نامه ها ـ تصميم نامه تصويب
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  صفحه  کنندهدستگاه اجراء  تاریخ تصویب  ) وحدت رویهاءقوانین و مقررات و مصوبات آر(عنوان مندرجات 
اي استانداردسازي،  اساسنامه مؤسسه منطقه) 10ـ1ـ4ـ 5(اصالحی بند ) پروتکل(قانون سند الحاقی 

ـ سازمان ملی   ٦/١١/١٤٠٠  )ریسکام(اري اقتصادي شناسی سازمان همک ارزیابی انطباق، تأیید صالحیت و اندازه وزارت صنعت، معدن و تجارت 
ـ استاندارد ایران   2  نهاد ریاست جمهوري 

ـ وزارت امور اقتصادي   ١٨/١١/١٤٠٠  هاي مستقیم قانون مالیات) 81(قانون تفسیر ماده    3  وزارت جهاد کشاورزي 

  گذاري یق و حمایت متقابل از سرمایهاصالحی موافقتنامه تشو) پروتکل(قانون سند الحاقی 
  3  وزارت امور اقتصادي و دارایی  ٦/١١/١٤٠٠   بین دولت جمهوري اسالمی ایران و دولت جمهوري کرواسی

  ١٧/١١/١٤٠٠  قانون به هزینه قطعی منظور نمودن اعتبار خرید وسایل حفاظتی جزیره خارك
ـ وزارت   وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح 

ـ صادي و دارایی امور اقت   جمهور  معاونت حقوقی رئیس 
ـ وزارت نفت   سازمان برنامه و بودجه 

4  

ـ مجلس شوراي اسالمی   ١٧/١١/١٤٠٠  قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه احزاب سیاسی   وزارت کشور 
  5  )جمهور معاونت حقوقی رئیس(نهاد ریاست جمهوري 

  ت جمهوري اسالمی ایران و شوراي فدرال سوئیسبین دول) پروتکل(قانون سند الحاقی 
  ) 2002اکتبر 27( هجري شمسی 381 1آبان ) 5( به منظور اصالح موافقتنامه 

  میان دولت جمهوري اسالمی ایران و شوراي فدرال سوئیس براي اجتناب از اخذ مالیات مضاعف 
  آن) پروتکل(لحاقی هاي بردرآمد و سرمایه و سند ا در مورد مالیات مضاعف در مورد مالیات

  6  وزارت امور اقتصادي و دارایی  ١٠/١١/١٤٠٠

به منظور اجتناب از اخذ  قانون موافقتنامه بین دولت جمهوري اسالمی ایران و دولت جمهوري غنا
  7  امور اقتصادي و داراییوزارت   ١٠/١١/١٤٠٠  اي هاي بردرآمد، سرمایه و عواید سرمایه مالیات مضاعف و جلوگیري از فرار مالیاتی در مورد مالیات

 اي هاي توسعه شرکت توسعه منابع آب و نیروي ایران به فهرست سازمانالحاق نامه در خصوص  تصویب
ـ وزارت امور اقتصاديوزارت   ٢٢/١٢/١٤٠٠  زیرمجموعه شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران   14  نیرو 

  بیران به ترکی ایم اساليس کل گمرك جمهورییر ضافه شدنانامه در خصوص  تصویب
ـ  و دارايوزارت امور اقتصاد  ٢٢/١٢/١٤٠٠  يت معنوینه مالکی در زمیی اجرايها دستگاهی و هماهنگی ملياستگذاری سي شورا   14   يوزارت دادگستریی 

یا ساخت مسکن  نامه تسهیالت خریدآیین) 6(نامه در خصوص الحاق تبصره به ماده  تصویب
ـ سازمان برنامه و بودجه   ٢٥/١٢/١٤٠٠   شهداآزادگان، جانبازان و خانواده بنیاد شهید و امور ایثارگران 

ـ کشور   15  بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران 

 نوري) فیبر(خصوص تعیین مبلغ تسهیم درآمد ارایه خدمات دسترسی شبکه مبتنی بر تار نامه در تصویب
ـ وزارت امور اقتصاديوزارت   ٢٢/١٢/١٤٠٠  1408 تا پایان سال 1401از ابتداي سال    ارتباطات و فناوري اطالعات 

ـ سازمان برنامه و بودجه کشور ـ  و دارایی    15  وزارت اطالعات 

ربط وزارت نیرو از دولت با بدهی  هاي دولتی ذي  نامه در خصوص تسویه مطالبات شرکت تصویب
ـ وزارت امور اقتصادي و دارایی وزارت نیرو  ٢٥/١٢/١٤٠٠  )داري کل کشور خزانه( به دولت  هاي مذکور شرکت    

  15  سازمان برنامه و بودجه کشور 

  15  وزارت کشور  ٢٥/١٢/١٤٠٠  نامه در خصوص تقسیمات کشوري شهرستان الرستان استان فارس تصویب

  16  وزارت کشور  ٢٥/١٢/١٤٠٠  نامه در خصوص ایجاد یک بخش به نام ایتیوند در شهرستان دلفان استان لرستان تصویب

  16  وزارت کشور  ٢٥/١٢/١٤٠٠  استان لرستان شهرستان دلفان نامه در خصوص تقسیمات کشوري در بخش مرکزي یبتصو
  

 1400 ماه  اسفندهشتمبیست و  شنبه
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  صفحه  دستگاه اجراء کننده  بیخ تصویتار  )هی وحدت رواءن و مقررات و مصوبات آریقوان(عنوان مندرجات 

ه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، قانون برنام) 100(ماده ) الف(بند ) 3(و ) 2(نامه اجرایی جزءهاي آیین
  ٢٧/١١/١٤٠٠  اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران

وزارت میراث فرهنگی، گردشگري و صنایع  دستی  
ـ وزارت راه و  ـ وزارت جهادکشاورزي  وزارت کشور 

ـ سازمان حفاظت محیط زیست    شهرسازي 
  سازمان برنامه و بودجه کشور 

16  

  ٢٢/١٢/١٤٠٠  7/2/1400هـ مورخ 58715ت/12536نامه شماره اصالح تصویب

ـ  و دارايوزارت امور اقتصاد    رو یوزارت ن ـ وزارت نفتیی 
ـ وزارت صنعت، معدن و تجارتيوزارت راه و شهرساز     
ـ وزارت  يـ وزارت جهادکشاورز وزارت ورزش و جوانان 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش  يـ قات و فناوریعلوم، تحق
ـ وزارت یپزشک ـ آموزش و پرورش    وزارت ارتباطات 
ـ  اطالعاتي و فناور  یبانیوزارت دفاع و پشتـ وزارت کشور 
ـ  مسلحيروهاین   ي، گردشگریراث فرهنگیوزارت م 
ـ  سازمان برنامه و بودجه کشوریع دستی و صنا  يسازمان انرژ 

ـ رانی ایاتم   ران ی ای اسالمي جمهوريبانک مرکز 

17  

ـ سازمان اداري و استخدامی وزارت   ٢٢/١٢/١٤٠٠  25/10/1396هـ مورخ 53706ت/134684نامه شماره  صویباصالحی ت) 3(اصالح ماده  امورخارجه 
ـ معاونت حقوقی رئیس   17  جمهور کشور 

  ماده واحده قانون بودجه) 5(تبصره ) ز(بند ) 1(نامه اجرایی جزء  آیین) 1(ماده ) 8(اصالح بند 
  امور اقتصادي و دارایی ارت وز  ٢٢/١٢/١٤٠٠   کل کشور1400 سال 

  18  سازمان برنامه و بودجه کشور

  18  کلیه دستگاههاي اجرایی  ١٤/١٠/١٤٠٠  پذیري دولت الکترونیکی کشور مصوبات جلسه بیست و هشتم کارگروه تعامل

  19  کلیه دستگاههاي اجرایی  ٢٤/١٢/١٤٠٠  پذیري دولت الکترونیکی کشور مصوبات جلسه بیست و نهم کارگروه تعامل

  ٢/١٢/١٤٠٠  کار و کسب بهبود محیط و زدایی مقررات هیأت نشست مصوبات پنجاه و ششمین

ـ وزارت ورزش و جوانان   وزارت امور اقتصادي و دارایی 
گمرك جمهوري ـ سازمان بورس و اوراق بهادار 

ـ سازمان سرمایه هاي  گذاري و کمک اسالمی ایران 
یاتی کشور  سازمان امور مالـ اقتصادي و فنی ایران 

  جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران 
  بیمه مرکزي جمهوري اسالمی ایران

20  

  22  وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی  ١٩/١١/١٤٠٠  هاي کودکان و نوجوانان مصوبه انتخاب اعضاي هیأت نظارت بر ضوابط نشر کتاب

 ریزي و توسعه استان کهگیلویه و بویراحمد شوراي برنامه  ٤/١١/١٤٠٠  شهر یاسوج) جامع(ن مصوبه شوراي عالی شهرسازي و معماري ایران در خصوص طرح توسعه و عمرا
ـ معاونت حمل و نقل   22  دفتر نظارت بر طرحهاي توسعه و عمران 

مصوبه شوراي عالی شهرسازي و معماري ایران در خصوص طرح جامع منطقه نمونه گردشگري شیدا 
   ریزي و توسعه استان چهارمحال و بختیاري  برنامهشوراي  ١٨/١١/١٤٠٠  چهارمحال و بختیاري

  23  شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  23  ریزي و توسعه استان هرمزگان شوراي برنامه  ٤/١١/١٤٠٠  مصوبه شوراي عالی شهرسازي و معماري ایران پیرامون تعیین بستر و حریم قانونی دریا در شهر بندرعباس

  رسازي و معماري ایران در خصوص مغایرت اساسی طرح تفصیلیمصوبه شوراي عالی شه
  24  ریزي و توسعه استان یزد شوراي برنامه  ١٨/١١/١٤٠٠   با طرح جامع شهر اردکان

  هاي اساسی طرح تفصیلی مصوبه شوراي عالی شهرسازي و معماري ایران پیرامون مغایرت
  24   توسعه ایالمریزي و شوراي برنامه  ٦/١٠/١٤٠٠   با طرح جامع شهر ایالم

مصوبه شوراي عالی شهرسازي و معماري ایران پیرامون افزایش طبقات پروژه هزارواحدي اقدام ملی 
  24  ریزي و توسعه استان اصفهان شوراي برنامه  ٢٠/١٠/١٤٠٠  شهر مغایرت اساسی شاهین

  
  

  
  

  ٢٢/١٢/١٤٠٠                                                            ١٣١ـ ١١٢٠٩٢/١١رهشما
  رئيسيسيدابراهيم جناب آقاي دكتر االسالم والمسلمين  حجت

  رياست محترم جمهوري اسالمي ايران
 در اجراي اصل يكصد و ٢٠/٧/١٣٩٨ مورخ ٩١٣٣٤/٥٧٠٢٨عطف به نامه شماره 

) پروتکل(يقانون  سند الحاقايران  اسالمي  قانون اساسي جمهوري ) ١٢٣(بيست و سوم 
 انطباق، يابي، ارزي استانداردسازيااساسنامه مؤسسه منطقه) ٥,٤,١,١٠(  بندياصالح

حه به ي که با عنوان ال)سکامير(ي اقتصادي سازمان همکاريشناست و اندازهيد صالحييتأ
م شده بود، با تصويب در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ ي تقدي اسالميمجلس شورا

  .شود پيوست ابالغ مي بان، به و تأييد شوراي محترم نگه٦/١١/١٤٠٠
  رئيس مجلس شوراي اسالمي ـ محمدباقر قاليباف

  ٢٥/١٢/١٤٠٠                                                                          ١٧١٠١٤رهشما
   صنعت، معدن و تجارت وزارت

   سازمان ملی استاندارد ایران
  نهاد ریاست جمهوري

 و بيست و سوم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران در اجراي اصل يكصد
اساسنامه ) ١٠ـ١ـ٤ ـ٥(اصالحي بند ) پروتكل(قانون سند الحاقي «به پيوست 

شناسي  اي استانداردسازي، ارزيابي انطباق، تأييد صالحيت و اندازه مؤسسه منطقه
به ـهارشنـكه در جلسه علني روز چ» )كامـريس(صادي ـازمان همكاري اقتـس
 ماه يكهزار و چهارصد مجلس شوراي اسالمي تصويب و در رخ ششم بهمنمو
اره ـامه شمـي نـيده و طـوراي نگهبان رسـد شـ به تأيي٤/١٢/١٤٠٠خ ـتاري

 مجلس شوراي اسالمي واصل گرديده، ٢٢/١٢/١٤٠٠ مورخ ١٣١ـ١١٢٠٩٢/١١
  .گردد جهت اجرا ابالغ مي

  رئيس جمهور ـ سيدابراهيم رئيسي

http://www.RRK.IR
http://www.DASTOUR.IR
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اساسنامه مؤسسه ) 10ـ1ـ4 ـ5(اصالحی بند ) پروتکل(حاقی قانون سند ال
شناسی  اي استانداردسازي، ارزیابی انطباق، تأیید صالحیت و اندازه منطقه

  )ریسکام(سازمان همکاري اقتصادي 
اساسنامه مؤسسه ) ٥,٤,١,١٠( بند ياصالح) پروتکل (يالحاق سند ـ واحده ماده

 ي سازمان همکاريشناس  و اندازهتي صالحدييتأ باق، انطيابي ارز،ي استانداردسازيا منطقه
  .شود ي و اجازه مبادله اسناد آن داده مبي تصووستيشرح پ به) سکامير(ياقتصاد

و يكصد و ) ١٢٥(، يكصد و بيست و پنجم )٧٧(رعايت اصول هفتاد و هفتم  ـ تبصره
  .تنامه الزامي استقانون اساسي جمهوري اسالمي ايران در اجراي اين موافق) ١٣٩(سي و نهم 

 
  ميبسم اهللا الرحمن الرح

  
 يا اساسنامه مؤسسه منطقه) 5,4,1,10( بند یاصالح) پروتکل (یالحاقسند 

   یشناس  و اندازهتی صالحدیی انطباق، تأیابی ارز،ياستانداردساز
  )سکامیر(ي اقتصاديسازمان همکار

 ٥,٤,١,١٠ بند كشورهاي عضو اكو، بر اساس تصميم شوراي وزيران مبني بر اصالح
اي استانداردسازي، ارزيابي انطباق، تأييد صالحيت و  اساسنامه مؤسسه منطقه

 ٩ برابر با ١٣٨٧اسفند ١٩كه در تاريخ ) ريسكام(شناسي سازمان همكاري اقتصادي  اندازه
، منعقد شد، نسبت به )شود كه از اين به بعد اساسنامه ناميده مي( در تهران ٢٠٠٩مارس 

جمهوري اسالمي «با » جمهوري قزاقستان«الذكر مبني بر جايگزيني وقاصالح بند ف
  :اند شرح ذيل توافق كرده به» پاكستان
هاي مديريت فني در كشورهاي عضو زير قرار  هاي هيأت دبيرخانه. ٥,٤,١,١٠« 

هيأت استانداردسازي در جمهوري تركيه، هيأت ارزيابي انطباق در : خواهد داشت
شناسي  ، هيأت تأييد صالحيت در جمهوري تركيه و هيأت اندازهجمهوري اسالمي ايران

  ».در جمهوري اسالمي پاكستان
) ١٧(باشد و مطابق ماده  ناپذير اساسنامه مي بخش جدايي) پروتكل(ياين سند الحاق

 توسط شوراي وزيران اكو، يبعد از تأييد اين سند الحاق. االجراء خواهد بود اساسنامه الزم
  . نيز باشديساسنامه بايد بيانگر رضايت نسبت به اين سند الحاقهر سند تصويب ا

 را يكننده زير، اين سند الحاق االختيار امضاء در گواهي مطالب باال، نمايندگان تام
  .امضاء نمودند

 در شهر ٢٠١٨ آوريل ١٧ برابر با ١٣٩٧ فروردين ٢٨ در تاريخ ياين سند الحاق
  .دوشنبه تنظيم شد

  مي افغانستاناز طرف جمهوري اسال
  از طرف جمهوري آذربايجان

  از طرف جمهوري اسالمي ايران
  از طرف جمهوري قزاقستان

  از طرف جمهوري قرقيز
  از طرف جمهوري اسالمي پاكستان

  از طرف جمهوري تاجيكستان
  از طرف جمهوري تركيه 

  از طرف تركمنستان
  از طرف جمهوري ازبكستان

) پروتکل(ي تبصره منضم به متن سند الحاقکيقانون فوق مشتمل بر ماده واحده و 
کهزار و چهارصد مجلس يماه  روز چهارشنبه مورخ ششم بهمني در جلسه علنياصالح
  .دي نگهبان رسيد شورايي به تأ٤/١٢/١٤٠٠خ يب شد و در تاري تصوي اسالميشورا

  رئيس مجلس شوراي اسالمي ـ محمدباقر قاليباف
  

  ٢٢/١٢/١٤٠٠                                                             ٤٣٩ـ ١١٢١٠٦/١١رهشما
  رئيسيسيدابراهيم جناب آقاي دكتر االسالم والمسلمين  حجت

  رياست محترم جمهوري اسالمي ايران
ايران  اسالمي  قانون اساسي جمهوري ) ١٢٣(در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم 

ه به مجلس يکه با عنوان طرح استفسارم يستق مياتهايقانون مال) ٨١(ر مادهيقانون تفس

م شده بود، با تصويب در جلسه علني روز دوشنبه مورخ ي تقدي اسالميشورا
  .شود پيوست ابالغ مي  و تأييد شوراي محترم نگهبان، به١٨/١١/١٤٠٠

  رئيس مجلس شوراي اسالمي ـ محمدباقر قاليباف
  

  ٢٥/١٢/١٤٠٠                                                                          ١٧١٠١٢رهشما
   جهاد کشاورزي وزارت

  وزارت امور اقتصادي 
در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران به 

كه در جلسه علني روز » هاي مستقيم قانون ماليات) ٨١(قانون تفسير ماده «پيوست 
ه يكهزار و چهارصد مجلس شوراي اسالمي تصويب و دوشنبه مورخ هجدهم بهمن ما

 به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره ٤/١٢/١٤٠٠در تاريخ 
 مجلس شوراي اسالمي واصل گرديده، جهت ٢٢/١٢/١٤٠٠ مورخ ٤٣٩ـ ١١٢١٠٦/١١

  .گردد اجرا ابالغ مي
  رئيس جمهور ـ سيدابراهيم رئيسي

  
  هاي مستقیم اتقانون مالی) 81(تفسیر ماده قانون 

 :هیاستفسارموضوع 
 مشمول ي کشت قارچ خوراکيد کمپوست قارچ به عنوان بستر اصليا توليآ

 ٣/١٢/١٣٦٦م مصوب ي مستقيهااتيقانون مال) ۸۱( موضوع ماده ي کشاورزيها تيفعال
  باشد؟يات معاف مياز پرداخت مال  بوده و

 
 :پاسخ

 يها تيباشد جزء فعاليچ م کشت قاريد کمپوست قارچ که بستر اصلي؛ توليبل
ات يمحسوب شده و از پرداخت مال  مي مستقيهااتيقانون مال) ۸۱( موضوع ماده يکشاورز
 .باشديمعاف م

کهزار و يماه  روز دوشنبه مورخ هجدهم بهمنير فوق در جلسه علنيتفس
 يد شورايي به تأ٤/١٢/١٤٠٠خ يب شد و در تاري تصوي اسالميچهارصد مجلس شورا

  .ديرسنگهبان 
  رئيس مجلس شوراي اسالمي ـ محمدباقر قاليباف

  
  ٢٢/١٢/١٤٠٠                                                             ٣٠٨ـ ١١٢٠٧٨/١١رهشما

  رئيسيسيدابراهيم جناب آقاي دكتر االسالم والمسلمين  حجت
  رياست محترم جمهوري اسالمي ايران

 در اجراي اصل يكصد و ١/٦/١٣٩٩ مورخ ٦٠٤٣٧/٥٧٩٠٤عطف به نامه شماره 
) پروتکل (يقانون سند الحاقايران  اسالمي  قانون اساسي جمهوري ) ١٢٣(بيست و سوم 

 ي اسالمين دولت جمهوري بيگذارهيت متقابل از سرمايق و حماي موافقتنامه تشوياصالح
م شده ي تقدي اسالميحه به مجلس شورايکه با عنوان ال ي کرواسيران و دولت جمهوريا

 و تأييد شوراي محترم ٦/١١/١٤٠٠بود، با تصويب در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ 
  .شود پيوست ابالغ مي نگهبان، به

  رئيس مجلس شوراي اسالمي ـ محمدباقر قاليباف
  

  ٢٥/١٢/١٤٠٠                                                                          ١٧١٠٢٤رهشما
   امور اقتصادي و داراییوزارت

در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران به 
اصالحي موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از ) پروتكل(قانون سند الحاقي «پيوست 
كه در جلسه » گذاري بين دولت جمهوري اسالمي ايران و دولت جمهوري كرواسي سرمايه

رشنبه مورخ ششم بهمن ماه يكهزار و چهارصد مجلس شوراي اسالمي علني روز چها
 به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره ٤/١٢/١٤٠٠تصويب و در تاريخ 

 مجلس شوراي اسالمي واصل گرديده، جهت ٢٢/١٢/١٤٠٠ مورخ ٣٠٨ـ ١١٢٠٧٨/١١
  .گردد اجرا ابالغ مي

  رئيس جمهور ـ سيدابراهيم رئيسي
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  اصالحی موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل) پروتکل(لحاقی قانون سند ا
  گذاري بین دولت جمهوري اسالمی ایران و دولت جمهوري کرواسی  از سرمایه
 تي و حماقي موافقتنامه تشوياصالح) پروتکل(الحاقي  سند ـ واحده ماده

 يس کرواي و دولت جمهورراني اي اسالمي دولت جمهورني بيگذار هيمتقابل از سرما
 و به دولت اجازه مبادله بي تصووستيماده به شرح پ) ٦( مقدمه و کيمشتمل بر 

 .شود ياسناد آن داده م
و يكصد و ) ١٢٥(، يكصد و بيست و پنجم )٧٧(رعايت اصول هفتاد و هفتم  ـ تبصره

  .قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران در اجراي اين موافقتنامه الزامي است) ١٣٩(سي و نهم 
 

  اهللا الرحمن الرحيمبسم
  

   متقابلتی و حماقی موافقتنامه تشویاصالح) پروتکل (یسند الحاق
  ی کرواسي و دولت جمهوررانی ای اسالمي دولت جمهورنی بيگذار هیاز سرما

 يطرفها«ن پسيکه از ا(ي کرواسيران و دولت جمهوري اي اسالميدولت جمهور
 يگذارهيت متقابل از سرمايق و حمايه تشو، با توجه به موافقتنام)شوند ي مدهينام» متعاهد

 ارديبهشت ماه ۲۸بين دولت جمهوري اسالمي ايران و دولت جمهوري کرواسي که در تاريخ 
 »موافقتنامه«که از اين پس ( ميالدي در تهران به امضاء رسيد ۲۰۰۰ مي ۱۷ برابر با ۱۳۷۹

 :اندنموده توافق ريز شرح به ،)شوديمده ينام
 به و اصالح  ) ۴(پس از بند ) ۶(و ) ۵ (يموافقتنامه با افزودن بندها) ۱(ماده  ـ1ماده

 :شوديخوانده م ريز شرح
 است که ي هر نوع ارزيبه معن» ل باشدي که آزادانه قابل تبديارز«اصطالح  ـ ۵
 که آزادانه قابل استفاده باشد يبار، به عنوان ارزکي پول، هر چند وقت يالمللنيصندوق ب

 .کندين مييه آن، تعي پول و هر اصالحيالملل نيمه صندوق بطبق اساسنا
 ليتکم يبرا معموالً   است که ي مدت زمانيبه معن» ريخأبدون ت«اصطالح  ـ ۶

    .است شده مقرر   پرداختها انتقال يبرا الزم فاتيتشر
د يجد) ۴(و  ) ۳ (يو افزودن بندها) ۳(موافقتنامه با حذف بند ) ۴(ماده  ـ2ماده

 :شوديم خوانده ريز شرح به و   اصالح
اي تفسير نخواهد شد که يک طرف متعاهد به گونه  مفاد اين موافقتنامهـ ۳

شده به ءز هر نوع رفتار، اولويت يا مزيت اعطاا تعميم منافع حاصل  را ملزم به
گذاران هر کشور ثالث به موجب تعهدات آن طرف متعاهد به عنوان عضو  سرمايه

دي يا پولي، بازار مشترک يا منطقه آزاد تجاري که ناشي از اتحاديه گمرکي، اقتصا
المللي يا ترتيبات متقابل اتحاديه گمرکي، اقتصادي يا پولي، يک موافقتنامه بين

گذاران طرف متعاهد  بازار مشترک يا منطقه آزاد تجاري مزبور باشد، به سرمايه
 .ديگر نمايد

ک طرف متعاهد را ملزم يواهد شد که ر نخي تفسيان موافقتنامه به گونهيمفاد اـ ۴
 طرف کي توسط ميتعم قابل تيمز اي تياولو رفتار، نوع هر از حاصل منافع ميتعم  به 

ا عمده مربوط ي ي که به طور کلّيالمللنيب باتيترت اي موافقتنامه نوع هر موجب به متعاهد
گذاران يها يا عوايد سرمايهگذار گذاران طرف متعاهد ديگر يا سرمايه به ماليات باشد، به سرمايه

 .مزبور نمايد
 به و  اصالح ) ۲(د پس از بند يجد) ۳(موافقتنامه با افزودن بند ) ٨(ماده ـ3ماده

 :شود يم خوانده ريز شرح
ر ي تفسين ماده به نحويک از مفاد ايچ ين ماده، هي فوق ايصرفنظر از بندهاـ ۳

ن خود در يز قوانيآمضير تبعينه و غک طرف متعاهد در اعمال عادالينخواهد شد که مانع 
 :شود ريز موارد با  ارتباط 

 ت از حقوق بستانکاران؛يا حماي، عسر و حرج يورشکستگ) الف
 ا معامله اوراق بهادار؛يصدور، مبادله ) ب
 ؛يفريا کي ييتخلفات جزا) پ
 ينظارت   مراجع به کمک يبرا هرگاه انتقاالت، سوابق حفظ   اي ي ماليدهگزارش) ت

 باشد؛ يضرور قانون يمجر اي يلما

 اي؛ ي پس انداز اجباريها و برنامهي عمومي، بازنشستگين اجتماعيمتأ) ث
  .يي قضايهايدگيان رسي احکام در جرينان از اجراياطم) ج

 ريز شرح به و  د اضافه يجد) ۱۱(و ) ۱۰(موافقتنامه، مواد ) ۹ (ماده از پس ـ4ماده
 :شونديم خوانده

 منیتی اضطراريمنافع اـ 10ماده
 ي متعاهد برايک از طرفهاين موافقتنامه از اعمال اقدامات الزم توسط هر يا    

   تيامن اي  اء صلح ي، انجام تعهدات خود جهت حفظ و احيحفظ نظم عموم
 اي اتيح حفظ جهت اقدامات  ز ي خود و ني اساسيتيا حفاظت از منافع امني يالمللنيب

ن و مقررات يت قوانيرعا نيتضم جهت اقدامات نيهمچن و اهيگ اي وانيح انسان، سالمت
 ي که داراي مليها نهي و گنجيرزنده تمام شدنيا غي زنده يعي حفاظت از منابع طبيا براي

 . نخواهد کرديريباشد جلوگي ميا باستاني يخي، تاريارزش هنر
 سایر تعهداتـ 11ماده

ا يت ي از عضويد ناش متعاهين موافقتنامه بدون لطمه به تعهدات طرفهايا   
 ي اقتصاديسازکپارچهي، موافقتنامه يه اقتصادي، اتحاديه گمرکيمشارکت آنها در هر اتحاد

.  شدالمللي مشابه فعلي يا آتي مانند اتحاديه اروپا اعمال خواهد اي، يا موافقتنامه بينمنطقه
 ريتفس اي استناد   ي به نحوييا جزي يتواند به صورت کلّ ين موافقتنامه نميجه مفاد ايدرنت
نحو  به اي اصالح اعتبار، يب را   يا مشارکتيت ين عضوي از چنيدات طرفها ناشتعه که شود
 .دهد قرار ريتاث تحت يگريد

، )۱۳(، )۱۲ (  موافقتنامه به) ۱۴(و ) ۱۳(، )۱۲(، ) ۱۱(، )۱۰(شماره مواد  ـ5ماده
 .شوند ياصالح م) ۱۶(و ) ۱۵(، )۱۴(

. باشد اصالحي بخش الينفک موافقتنامه مي)پروتکل( سند الحاقياين  ـ6ماده
 اصالحي در سي اُمين روز پس از دريافت آخرين اطالعيه کتبي که  سند الحاقياين

به وسيله آن طرفهاي متعاهد يکديگر را از طريق مجاري ديپلماتيک از اتمام تشريفات 
 ءاالجرا اشند، الزمب االجراء شدن آن آگاه کرده قانوني داخلي ضروري خود براي الزم

  .شد  خواهد
 ۲۰۱۹ل ي آور۲ برابر با ۱۳۹۸ن ماه ي فرورد۱۳خ ي در زاگرب در تاري سند الحاقنيا

م شد که همه متون از ي تنظيسي و انگلي، کرواتي فارسي در دو نسخه به زبانهايالديم
  مالکيسير، متن انگليدر صورت اختالف در تفس. باشنديکســان برخوردارمياعتبار 

  .خواهد بود
  
  
  
  
  

) پروتکل(يک تبصره منضم به متن سند الحاقيقانون فوق مشتمل بر ماده واحده و 
کهزار و يماه  روز چهارشنبه مورخ ششم بهمنيشامل مقدمه و شش ماده  در جلسه علن

 يد شورايي به تأ٤/١٢/١٤٠٠خ يب شد و در تاري تصوي اسالميچهارصد مجلس شورا
  .دينگهبان رس

  لس شوراي اسالمي ـ محمدباقر قاليبافرئيس مج
  

  ٢٢/١٢/١٤٠٠                                                               ٨٠ـ ١١٢١١٦/١١رهشما
  رئيسيسيدابراهيم جناب آقاي دكتر االسالم والمسلمين  حجت

  رياست محترم جمهوري اسالمي ايران
در اجراي اصل يكصد و ١٠/٢/١٣٨٤ مورخ ٦٦٢١/٣٢١٤٨عطف به نامه شماره 

 منظور ينه قطعيايران قانون به هز اسالمي  قانون اساسي جمهوري ) ١٢٣(بيست و سوم 
 يحه به مجلس شورايره خارک که با عنوان الي جزيل حفاظتيد وساينمودن اعتبار خر

 و ١٧/١١/١٤٠٠کشنبه مورخ يم شده بود، با تصويب در جلسه علني روز ي تقدياسالم
  .شود پيوست ابالغ مي اي محترم نگهبان، بهتأييد شور

  رئيس مجلس شوراي اسالمي ـ محمدباقر قاليباف

 ز طرفا
  دولت جمهوري اسالمی ایران
  وزیر امور اقتصادي و دارایی

 )فرهاد دژپسند(

 ز طرفا
 دولت جمهوري کرواسی

  وزیر اقتصاد،کارآفرینی و صنایع
 )دارکو هوروات(
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  ٢٥/١٢/١٤٠٠                                                                          ١٧١٠٠٨رهشما
  وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح 

  جمهور   رئیسمعاونت حقوقی ـ وزارت امور اقتصادي و دارایی
  سازمان برنامه و بودجه ـ وزارت نفت

در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران به 
» قانون به هزينه قطعي منظور نمودن اعتبار خريد وسايل حفاظتي جزيره خارك«پيوست 

 شوراي كه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ هفدهم بهمن ماه يكهزار و چهارصد مجلس
 به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره ٤/١٢/١٤٠٠اسالمي تصويب و در تاريخ 

 مجلس شوراي اسالمي واصل گرديده، جهت اجرا ٢٢/١٢/١٤٠٠ مورخ ٨٠ ـ١١٢١١٦/١١
  .گردد ابالغ مي

  رئيس جمهور ـ سيدابراهيم رئيسي
  

  ی قانون به هزینه قطعی منظور نمودن اعتبار خرید وسایل حفاظت
  جزیره خارك

 )٤،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠ (ارديليشود مبلغ چهار ميبه وزارت نفت اجازه داده م  ـواحده ماده
 ۱۳۶۱ قانون بودجه سال )يلي از جنگ تحمي ناشيهانهيهز (۵۰۳۰۴۱ف يال اعتبار ردير

شده قرار اديار وزارتخانه يره خارک دراختي جزيل حفاظتيد وساي خريکل کشور را که برا
نه يه اسناد و مدارک انجام هزي امکان ته،ط خاص زمان جنگيود و به علت شراگرفته ب

 نفت، دفاع و يهاندگان وزارتخانهي مرکب از نمايأتيد هيي تأ وي بررسباشد بايسر نميم
و دو نفر از وان محاسبات کشور ي و ديي و داراي مسلح و امور اقتصاديروهاي نيبانيپشت
 ي اسالمي مجلس شورايه و بودجه و محاسبات و اقتصاد برناميهاونيسيندگان کمينما

  .کند منظور ينه قطعيبه هزبه عنوان ناظر، 
ماه کشنبه مورخ هفدهم بهمني روز يقانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علن

د يي به تأ٤/١٢/١٤٠٠خ يب شد و در تاري تصوي اسالميکهزار و چهارصد مجلس شوراي
  .دي نگهبان رسيشورا

  يس مجلس شوراي اسالمي ـ محمدباقر قاليبافرئ
  

  ٢٣/١٢/١٤٠٠                                                               ٤٩ـ ١١٢٦٩٢/١١رهشما
  رئيسيسيدابراهيم جناب آقاي دكتر االسالم والمسلمين  حجت

  رياست محترم جمهوري اسالمي ايران
 اسالمي  قانون اساسي جمهوري) ١٢٣ (يكصد و بيست و سومدر اجراي اصل   

ه  كه با عنوان طرح، بياسين و احکام نامعتبر در حوزه احزاب سيقانون فهرست قوان ايران 
مورخ کشنبه ي در جلسه علني روز با تصويب ،ده بودشمجلس شوراي اسالمي تقديم 

  .شود پيوست ابالغ مي  و تأييد شوراي محترم نگهبان، به١٧/١١/١٤٠٠
  وراي اسالمي ـ محمدباقر قاليبافرئيس مجلس ش

  
  ٢٥/١٢/١٤٠٠                                                                          ١٧١٠١٩رهشما

  وزارت کشور 
  مجلس شوراي اسالمی 
  )جمهور معاونت حقوقی رئیس(نهاد ریاست جمهوري 

مي ايران به در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم قانون اساسي جمهوري اسال
كه در » قانون فهرست قوانين و احكام نامعتبر در حوزه احزاب سياسي«پيوست 

جلسه علني روز يكشنبه مورخ هفدهم بهمن ماه يكهزار و چهارصد مجلس شوراي 
 به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه ٤/١٢/١٤٠٠اسالمي تصويب و در تاريخ 

لس شوراي اسالمي واصل گرديده،  مج٢٣/١٢/١٤٠٠ مورخ ٤٩ ـ١١٢٦٩٢/١١شماره 
  .گردد جهت اجرا ابالغ مي

  رئيس جمهور ـ سيدابراهيم رئيسي
  

  فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه احزاب سیاسیقانون 
 وست،يپ در مذکور يقانون احکام قانون، نيا شدن االجراءالزم خيتار از ـ واحدهماده

  .گردد يم اعالم منسوخ

  : وستیپ
  
  نامعتبر مرتبط مواد  قانون بیتصو خیتار و انعنو ردیف
   3 تا 1 مواد  ٠١/٠٨/١٣٣١ مصوب اجتماعي امنيت به راجع قانوني اليحه   ١

 نيروهاي استخدام قانون[ ايران اسالمي جمهوري ارتش قانون   ٢
  15 ماده "د" بند 3جزء  ٣٠/٠٤/١٣٣٦ مصوب ]ايران شاهنشاهي مسلح

 و كردستان و ذربايجانآ متجاسرين اموال ضبط اجازه قانون   ٣
  واحده ماده  ٠٤/٠٣/١٣٣٩ مصوب اشخاص خسارات و مطالبات تصفيه

٤   
 جمهوري ارتش استخدام قانون مواد از بعضي اصالح قانون

 استخدام قانون مواد از بعضي اصالح قانون[ ايران اسالمي
  ١٥/٠٤/١٣٤٤ مصوب ]شاهنشاهي مسلح نيروهاي

 به ناظر( واحده ماده سوم قسمت
    )15 ماده "د" بند 3 جزء اصالح

 داخلي نامه آئين ١٥٥ و ١٣ مواد باصالح دائر قانوني تصميم   ٥
  ٢٢/٠٨/١٣٤٨ مصوب ملي شوراي مجلس

 13 ماده اصالح به ناظر قسمت
   واحده ماده موضوع

 و شهرستان هاي انجمن تشکيل قانون مواد از بعضي اصالح   ٦
  ١٧/٠٤/١٣٥١ مصوب استان

 انتهاي تا داوطلبی  برگ( عبارت از
   واحده ماده موضوع )اصالحی 11 ماده

 رستاخيز حزب در قضائي پايه دارندگان عضويت اجازه قانون   ٧
  قانون کل  ٣١/٠٢/١٣٥٤ مصوب ايران ملت

 مسلح نيروهاي غيرنظامي كاركنان عضويت اجازه قانون   ٨
  قانون کل  ١٤/٠٣/١٣٥٤ مصوب ايران ملت رستاخيز حزب در شاهنشاهي

 از بعضي نسخ و ارتش كيفر و دادرسي قانون از يقسمت اصالح   ٩
  ١٨/٠٤/١٣٥٤ مصوب عمومي مجازات قانون مواد

 310 ماده از آن تبصره و 1 بند
  واحده ماده موضوع اصالحی

١٠ 
 آقاي جناب دولت به اعتماد رأي ابراز به دائر قانوني تصميم

  ٠٣/٠٧/١٣٥٤ مصوب )وزير نخست ( هويدا اميرعباس
 تصمیم به منضم برنامه مقدمه
  قانونی

  واحده ماده 44 تبصره  ٢١/١٢/١٣٥٤ مصوب كشور كل ١٣٥٥ سال بودجه قانون ١١
  واحده ماده 39 تبصره  ٢٦/١٢/١٣٥٥ مصوب كشور كل ١٣٥٦ سال بودجه قانون ١٢

١٣ 
 دكتر آقاي جناب دولت به اعتماد راي ابراز به دائر قانوني تصميم
  ٣/٠٦/٦١٣٥ در متخذه وزير، نخست آموزگار جمشيد

 قسمت اداري، سیاستهاي 5بند مقدمه،
  تصمیم پایان قسمت و دادگستري

  واحده ماده 13 تبصره  ٢٥/١٢/١٣٥٦ مصوب كشور كل ١٣٥٧ سال بودجه قانون ١٤

١٥ 

 قبالً كه تجهيزاتي و كاالها و لوازم واگذاري به راجع قانوني اليحه
 به شده داده سفارش رستاخيز سابق منحله حزب وسيله

 سود پرداخت از مزبور كاالهاي معافيت و تهران شهرداري
  ١٣/١١/١٣٥٨ مصوب گمركي عوارض و حقوق و بازرگاني

  قانون کل

١٦ 

 قبال كه تجهيزاتي و كاالها و لوازم واگذاري به راجع قانوني اليحه
 به شده داده سفارش رستاخيز سابق منحله حزب وسيله

 سود پرداخت از مزبور كاالهاي معافيت و تهران شهرداري
  ٢٧/١١/١٣٥٨ مصوب گمركي عوارض و حقوق و بازرگاني

  قانون کل

١٧ 

 اختيارات در تجديدنظر قانوني اليحه ج بند اصالح به راجع قانون
 چگونگي و ١٣٥٨ سال بودجه قانون ١٨ تبصره موضوع كميته
 اند  شده منحل كه دستگاههايي تصفيه مديران فعاليت ادامه

  ٠١/١٠/١٣٦٠ مصوب

 قانون کل

   199 ماده و آن تبصره و 198 ماده  ٢٠/٠٧/١٣٦١ مصوب آن مقررات و قصاص و دودح قانون ١٨
  7 ماده "ج" بند  ٠٤/٠٣/١٣٦٥ مصوب ايران اسالمي انقالب كميته اساسنامه ١٩
  8 ماده 6 بند  ١٣/٠٣/١٣٦٥ مصوب دادگستري رسمي كارشناسان بازسازي قانون ٢٠

٢١ 
 مصوب  ريادا تخلفات به رسيدگي هياتهاي قانون اصالح قانون
٠٢/٠٧/١٣٦٥ 

  16 ماده

  22 ماده و 9 ماده 24 بند  ٢٥/١٢/١٣٦٥ مصوب اداري تخلفات به رسيدگي قانون ٢٢
   20 ماده و 8 ماده 24 و 23 بندهاي  ٠٩/٠٤/١٣٧١ مصوب اداري تخلفات به رسيدگي قانون ٢٣

٢٤ 
 فرهنگي و اجتماعي اقتصادي، توسعه چهارم برنامه قانون

  ١١/٠٦/١٣٨٣ مصوب ايران اسالمي جمهوري
 "ي" بند و 100 ماده "ج" بند
  119 ماده

  
کشنبه يوست در جلسه علني روز يقانون فوق مشتمل بر ماده واحده و جدول پ

ماه يكهزار و چهارصد مجلس شوراي اسالمي تصويب شد و در تاريخ  مورخ هفدهم بهمن 
  . به تأييد شوراي نگهبان رسيد٤/١٢/١٤٠٠

  حمدباقر قاليبافرئيس مجلس شوراي اسالمي ـ م
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  ٢٥/١٢/١٤٠٠                                                             ٣٩٧ـ ١١٣٧١٦/١١رهشما
  رئيسيسيدابراهيم جناب آقاي دكتر االسالم والمسلمين  حجت

  رياست محترم جمهوري اسالمي ايران
 و يكصددر اجراي اصل  ٧/١٠/١٣٩٩ مورخ ١١٢٩٢٠/٥٧٦٥٠عطف به نامه شماره 

) پروتکل(يقانون سند الحاق ايران  اسالمي  قانون اساسي جمهوري) ١٢٣ (بيست و سوم
) ٥(س به منظور اصالح موافقتنامهي فدرال سوئيران و شوراي اي اسالمين دولت جمهوريب

 يران و شوراي اي اسالميان دولت جمهوريم) ٢٠٠٢ اکتبر٢٧ (ي شمسي هجر١٣٨١آبان
ه ي بردرآمد و سرمايهااتيات مضاعف در مورد مالي أخذ مال اجتناب ازيس برايفدرال سوئ
با  ،ده بودشبه مجلس شوراي اسالمي تقديم حه ي كه با عنوان الآن) پروتکل(يو سند الحاق

 و تأييد شوراي محترم نگهبان، ١٠/١١/١٤٠٠مورخ کشنبه ي در جلسه علني روز تصويب
  .شود پيوست ابالغ مي به

   محمدباقر قاليبافرئيس مجلس شوراي اسالمي ـ
  

  ٢٨/١٢/١٤٠٠                                                                          ١٧٢١١٦رهشما
  وزارت امور اقتصادي و دارایی

در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران به پيوست 
ي اسالمي ايران و شوراي فدرال سوئيس به بين دولت جمهور) پروتكل(سند الحاقي قانون «

ميان دولت ) ٢٠٠٢اكتبر ٢٧( هجري شمسي ١٣٨١آبان ) ٥(منظور اصالح موافقتنامه 
جمهوري اسالمي ايران و شوراي فدرال سوئيس براي اجتناب از اخذ ماليات مضاعف در 

كه » آن) تكلپرو(هاي بردرآمد و سرمايه و سند الحاقي  مورد ماليات مضاعف در مورد ماليات
 بهمن ماه يكهزار و چهارصد مجلس شوراي اسالمي دهمدر جلسه علني روز يكشنبه مورخ 

 به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره ٤/١٢/١٤٠٠تصويب و در تاريخ 
 مجلس شوراي اسالمي واصل گرديده، جهت اجرا ٢٥/١٢/١٤٠٠ مورخ ٣٩٧ـ ١١٣٧١٦/١١
  .گردد ابالغ مي

اصل يكصد و بيست و پنجم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران، اجراي با توجه به 
  .باشد موافقتنامه مي) ٨(مفاد موافقتنامه منوط به انجام تشريفات مندرج در ماده 

  رئيس جمهور ـ سيدابراهيم رئيسي
  

بین دولت جمهوري اسالمی ایران و شوراي فدرال ) پروتکل(قانون سند الحاقی 
) 2002اکتبر 27( هجري شمسی 1381آبان ) 5(ح موافقتنامه سوئیس به منظور اصال

  میان دولت جمهوري اسالمی ایران و شوراي فدرال سوئیس براي اجتناب
  هاي بردرآمد  از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیات مضاعف در مورد مالیات

  آن) پروتکل( و سرمایه و سند الحاقی 
 فدرال ي و شوراراني اي اسالميدولت جمهور نيب) پروتکل (يسند الحاق ـ واحده ماده

 انيم) ٢٠٠٢ اکتبر ٢٧ (ي شمسي هجر١٣٨١آبان ) ٥( به منظور اصالح موافقتنامه سيسوئ
 مضاعف در اتيخذ مالأ اجتناب از ي براسي فدرال سوئي و شوراراني اي اسالميدولت جمهور

) ٨( مقدمه و کيتمل بر آن مش) پروتکل (يسند الحاق و هي بر درآمد و سرماياتهايمورد مال
  .شود ي و به دولت اجازه مبادله اسناد آن داده مبي تصووست،يماده به شرح پ
و يكصد و ) ١٢٥(، يكصد و بيست و پنجم )٧٧(رعايت اصول هفتاد و هفتم  ـ تبصره

  .قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران در اجراي اين موافقتنامه الزامي است) ١٣٩(سي و نهم 
  

  مي الرحمن الرحبسم اهللا
  

 فدرال يران و شورای ای اسالمين دولت جمهوریب) پروتکل(یسند الحاق
   ی شمسي هجر1381آبان ) 5(س به منظور اصالح موافقتنامه یسوئ

س ی فدرال سوئيران و شورای ای اسالميان  دولت جمهوریم) 2002 اکتبر 27(
  رآمد بر دياتهایات مضاعف در مورد مالی اجتناب از أخذ ماليبرا

  آن) پروتکل(یه و سندالحاقی و سرما
 يسندل به انعقاد يبا تما سي فدرال سوئيو شورا راني اي اسالميدولت جمهور

) ۲۰۰۲  اکتبر۲۷ (ي شمسي هجر۱۳۸۱ آبان ۵به منظور اصالح موافقتنامه ) پروتکل(يالحاق
ذ خأس به منظور اجتناب از ي فدرال سوئيران و شوراي اي اسالمين دولت جمهوريب

که از ( آن )پروتکل(يسند الحاقه و ي بر درآمد و سرماياتهايات مضاعف در مورد ماليمال
 :ر توافق نمودنديشرح ز، به )شوديخوانده م» موافقتنامه«ن پس يا

 :ن آن خواهد شديگزير جاي زمه موافقتنامه حذف و مقدمهمقد ـ1ماده
شتر ي بسعهل به تويبا تما سي فدرال سوئيو شورا راني اي اسالميدولت جمهور«

 يا با هدف انعقاد موافقتنامه ،ياتيمال موضوعات در خود   ي و ارتقاء همکاريروابط اقتصاد
جاد يه بدون اي بر درآمد و سرماياتهايات مضاعف در مورد ماليبه منظور حذف مال

ا اجتناب از يق فرار يطر ات کمتر ازيا پرداخت ماليات ي عدم پرداخت مالي براييفرصتها
 از يمند با هدف بهرهيابيبات قرارداديق ترتين از طرياز جمله همچن(ات يداخت مالپر

 يمان دولتهايم مقيرمستقي منافع غين موافقتنامه براي شده در اينيبشي پيهايبخشودگ
 »:ر توافق نمودنديبه شرح ز ،)ثالث

) يف کليتعار (۳ماده ) ۱(بند ) ج(جزء ) ۲(ف ين رديگزير جايعبارت ز ـ2ماده
 :موافقتنامه خواهد شد

 »؛ي مجاز وهنديا نماي فدرال هيل ماهس اداريس، رئيدر مورد سوئ) ۲(«
  ـ 3ماده
 :گرددياضافه م) ي تجاريدرآمدها(موافقتنامه ) ۷(ر به ماده يد زيجد) ۸(بند ـ ١
 که در آن ياتيان سال عملکرد ماليک دولت متعاهد، پس از پنج سال از پاي ـ ۸«

 قابل انتساب به مقر دائم ي در درآمدهايليائم قابل انتساب است، تعددرآمد به مقر د
ن بند در مورد تقلب، يمقررات ا. عمل نخواهد آورده  متعاهد بي از دولتهايکيمؤسسه 

   ». نخواهد بودي جاريا قصور عمدين ير سنگيتقص
  :گرددياضافه م) کيمؤسسات شر(موافقتنامه ) ۹(ر به ماده يد زيجد) ۳(بند  ـ٢
ط يل شرايدله  قابل انتساب به مؤسسه را که بيک دولت متعاهد، درآمدهايـ ۳«

ان سال ي سال از پاپنج آن مؤسسه حاصل نشده است، پس از يبرا) ۱(مندرج در بند 
 آن يدرآمدها جزء است، افتهي صيتخص مؤسسه به درآمد آن در که ياتيمال عملکرد  

 تقلب، مورد در بند نيا مقررات. نمود نخواهد اتيمال مشمول و نکرده لحاظ مؤسسه
 ».بود نخواهد يجار يعمد قصور اي نيسنگ ريتقص

) ن توافق دوجانبهييآ(موافقتنامه ) ۲۵(ماده ) ۲(ان بند ير به پايعبارت زـ ٣
 :گرددياضافه م
 ي در قانون داخليت زمانيرغم هرگونه محدودي که حاصل شود، عليهر توافق«
ان سال يد از ده سال پس از پايهدشد، اما در هر حالت نبا متعاهد، اجرا خوايدولتها

 ». مربوط تجاوز کندياتيعملکرد مال
 :خواهد شد) تبادل اطالعات(موافقتنامه ) ۲۶(ن ماده يگزير جايماده ز ـ4ماده

 تبادل اطالعاتـ 26ماده«
شود مرتبط ي مينيبشي را که پي متعاهد اطالعاتيتدار دولتهاي صالحيمقامهاـ ۱

 از ياتهاي راجع به مالين داخلي قوانيا اجرايا اعمال ين موافقتنامه ي مقررات اياجرابا 
ا مراجع ي ياسي سيمات فرعيا تقسي متعاهد، ي دولتهايهر نوع و وصف باشد که از سو

ن ير با اين مغايات به موجب آن قواني که ماليشوند، تا حدودي آنها وضع ميمحل
د تبادل اطالعات يموجب تحد) ۲(و ) ۱(مواد . ند کردموافقتنامه نباشد مبادله خواه

 .شود يمزبور نم
افت يدر) ۱(ک دولت متعاهد به موجب بند يله ي که به وسيهر نـوع اطالعاتـ ۲

 آن دولت به ين داخلي اطالعات بدست آمده به موجب قوان وهيشود، با آن به همان ش يم
از جمله دادگاهها و  (يا مراجعيخاص  اشيشود، و فقط برا ي رفتار ميعنوان اطالعات سر

 يريگميا تصميگرد، يا پي وصول، اجرا  ايص يشود که بـه امر تشخيفاش م) يمراجع ادار
ا بر موارد فوق ياشتغال دارند ) ۱( موضوع بند يها اتي ماليهايخواهراجع به پژوهش

 مورد ياصدن مقي چني، اطالعات را فقط برايا مراجعين اشخاص يچن. کنند ينظارت م
 ي علنيها يان دادرسين اطالعات را در جريتوانند ا يآنان م. استفاده قرار خواهند داد

 يافتي، اطالعات دريرغم مقررات قبليعل.  فاش سازنديئمات قضاي تصميا طيدادگاهها 
ن ير اهداف استفاده گردد که چني سايتواند براي ميک دولت متعاهد در صورتيتوسط 
تدار ير مقاصد استفاده گردد و مقام صالحي ساين هر دو دولت برايقوان مطابق ياطالعات

 . را بدهديان استفادهيدهنده مجوز چن دولت ارائه
ک ير نخواهد شد که ي تعبيچ مورد به نحويدر ه) ۲(و ) ۱ (يمقررات بندهاـ ۳

 :دولت متعاهد را وادار سازد
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 گر را انجام دهد؛يا دولت متعاهد ديود  خيه ادارين و روير با قواني مغاياقدامات ادار) الف
ا دولت ي خود ي اداريان عاديا در جرين يد که طبق قواني را ارائه نماياطالعات) ب
 ست؛يل نيگر قابل تحصيمتعاهد د
، ي، صنعتيشغل ، ي هر نوع اسرار تجاريد که منجر به افشاي را ارائه نماياطالعات) پ

 ي عموميمش  آن با خطي که افشايا اطالعاتي شود يند تجاريا فرآي يا ا حرفهي يبازرگان 
 .ر باشديمغا) ينظم عموم(

ن ماده درخواست کند، دولت ي را طبق ايک دولت متعاهد اطالعاتيچنانچه ـ ۴
 استفاده ي کسب اطالعات درخواستي اطالعات خود برايآورگر از اقدامات جمعيمتعاهد د

ن اطالعات نداشته ي به ايازي خود نياتيالث اهداف ميگر از حيکند، اگرچه آن دولت ديم
 يتهاياست، اما محدود) ۳( بند يتهاين تابع محدوديشيالزام مذکور در جمله پ. باشد

ن اطالعات ي امتناع از تأميک دولت متعاهد براي ي برايچ وجه به مثابه مجوزيمزبور به ه
 .ر نخواهد شدين گونه اطالعات تعبي نسبت به ايل نبود منفعت داخليصرفاً به دل
ک دولت متعاهد در امتناع ي ي برايچ وجه به مثابه مجوزيبه ه) ۳(مقررات بند  ـ ٥
ا ينده ي، نماير مؤسسات ماليل حفظ اطالعات نزد بانک، ساين اطالعات صرفاً به دلياز تأم

ل ارتباط اطالعات مزبور با حقوق يا به دلين يت اميا موقعي يندگيگاه نماي جايشخص دارا
 ».ر نخواهد شديک شخص تعبينه نسبت به مالکا

ر ييتغ) ۳۰(و ) ۲۹(موجوِد موافقتنامه به مواد ) ۲۹(و ) ۲۸( مواد هشمار  ـ5ماده
 .افتيخواهد 

به موافقتنامه اضافه ) اي از مزايبرخوردار(ر يشرح ز به) ۲۸(د يماده جد  ـ6ماده
  :ديخواهد گرد

 ای از مزايبرخوردارـ 28ماده«
ق و ي حقاين موافقتنامه، چنانچه با درنظر گرفتن تماميت ار مقررايرغم سايعل

 هرگونه ي از اهداف اصليکيجه گرفت که ي بتوان نتيط مرتبط، به طور منطقيشرا
 در يتي از مزيمند م منتج به بهرهيرمستقيا غيم يا معامالت که به طور مستقيبات يترت

ه يا سرمايمورد اقالم درآمد ت مزبور در يت بوده است، مزيموافقتنامه شده، کسب آن مز
ط مطابق با ينگونه شرايت در اي آن مزينکه اثبات گردد اعطاياعطا نخواهد شد، مگر ا

   ».ن موافقتنامه بوده استيهدف و منظور مقررات مربوط در ا
 :موافقتنامه اضافه خواهد شد ي سندالحاقر بهيز) ۵(بند  ـ7ماده
 :ه است کيهيبد) ۲۶(راجع به ماده  ـ ۵«    
شود که دولت متعاهد ي انجام ميدرخواست تبادل اطالعات تنها زمان) الف   

 ي قابل دسترسي داخلياتي مالهيو اطالعات را که طبق ريعاد کننده تمام منابعدرخواست
 .است به کار گرفته باشد

  کننده، در هنگام درخواست اطالعات به دولت درخواستياتي ماليمقامها) ب   
شونده فراهم   دولت درخواستياتي مالي مقامهاير را براياطالعات ز ،)۲۶( موجب ماده
  :خواهند کرد

، در صورت موجود بودن، از جمله نام آن يدگيا رسي يت شخص تحت بررسيهو) ۱(
، يل نشاني آن شخص از قبيي شناساهکنند لير مشخصات تسهين سايشخص؛ همچن
 ؛ي مليي شناساه و شمارياتي مالييشماره شناسا

  که اطالعات بابت آن درخواست شده است؛ي زمانهدور) ۲(
کننده   از جمله محتوا و شکل آن که دولت درخواستيشرح اطالعات درخواست) ۳(

 شونده است؛افت اطالعات از دولت درخواستيخواستار در
 شود؛ي که به سبب آن اطالعات درخواست مياتيهدف مال) ۴(
باال، مربوط به ) ۱(ر مشخصات مذکور در جزء يا و سيتا حد امکان، نام و نشان) ۵(

 . باشديار وي در اختيرود اطالعات درخواست ي که انتظار ميهر شخص
فراهم نمودن تبادل اطالعات راجع » ينيبشيارتباط قابل پ«منظور از اشاره به ) پ

ن است که يح اين تصريزان ممکن و همچنين ميتر  در گستردهياتيبه موضوعات مال
ا درخواست ي» ر هدفمندي غيبر مبنا« متعاهد مجاز به درخواست اطالعات يدولتها

با . ان مفروض نخواهند بودي از مؤديا گروهي ي مؤدياتير مرتبط با امور مالياطالعات غ
نان از عدم وقوع اطالعات ي مهم به منظور حصول اطميشامل الزامات شکل) ب(نکه جزء يا
 شد ر نخواهدينگونه تفسيا) ب(جزء ) ۵ (يال) ۱ (يها فين، رديهدفمند است، با وجود اريغ

 .که مانع تبادل مؤثر اطالعات گردد

کند تا تبادل اطالعات را ي متعاهد را ملزم نميدولتها) ۲۶( است که ماده يهيبد) ت
 يا مانع از تبادل اطالعات به اشکال بعديخته انجام داده يا خودانگيبه صورت خودکار 
 . متعاهد شوديمورد توافق دولتها

 مقرر در دولت يئ اجراي است که در مورد تبادل اطالعات، قواعد شکليهيبد) ث
به عالوه، .  خواهد بوديان، به قوت خود باقيشونده راجع به حقوق مؤدمتعاهد درخواست

ان خواهد بود نه ي مؤدي عادالنه براهين روي تضمين مقرراتي است که منظور از چنيهيبد
 .اطالعات ل در روند تبادليدلي بريا تأخيممانعت 
ج در ي رايهانهيش از هزي بييهانهي که تبادل اطالعات مستلزم هزيدر موارد) ج

 مازاد را تقبل يهانهيکننده هزشونده باشد، دولت درخواستدرخواست  دولتي ادارهيرو
 .خواهد کرد

شده، ارائه يائه مد اري که نبايا اطالعاتيچنانچه معلوم شود که اطالعات نادرست ) چ
آن دولت مکلف . د بالدرنگ از موضوع مطلع گردديکننده با ولت درخواست دده است،يگرد

 ».ديا حذف نمايح ي را تصحياطالعات ن يچن است بالدرنگ 
  ـ8ماده

ل مراحل يک، از تکميپلماتي ديق مجاريگر را از طريهر دولت متعاهد، طرف دـ ۱
سند ن يا. مطلع خواهد کرد يسند الحاقن ي شدن اءااالجر  الزمي قانون خود برايضرور
 . خواهد شدءاالجراه الزمين اطالعيافت آخريخ دري از تاريالحاق

 نافذ خواهد بود ي تبادل اطالعاتي نسبت به درخواستهايسند الحاقن يمقررات اـ ۲
 يهاا پس از آن مربوط به اطالعات سالي يسند الحاقن ي شدن اءاالجراخ الزميکه در تار

 :ر باشدي به شرح زيمال
ن ي که از روز اول فروردييران، سالهاي اي اسالمي در مورد جمهور)الف (

ا پس از ي ي سند الحاقنيشدن اء االجراسال متعاقب سال الزم)  مارس۲۱برابر با (
 .شوديآن آغاز م

هم ازديبرابر با (ه ي که در روز اول ژانوييس، سالهايون سوئي در مورد کنفدراس)ب(
ا پس از آن ي يسند الحاق نياالجراشدن اسال متعاقب سال الزم) ي شمسي ماه هجريد

 .شوديآغاز م
سند ن يباشند، اي مجاز مير که به طور مقتضيد مراتب فوق، امضاکنندگان زييدر تأ

 . را امضا نمودنديالحاق
 ي شمسي هجر۱۳۹۸ خرداد ۱۳خ ي در تهران در دو نسخه در تاريسند الحاقن يا
 يد، تماميم گردي تنظيسي و انگلي، فارسي آلماني به زبانهايالدي م۲۰۱۹ ژوئن ۳برابر با 

ر، متن يدر صورت بروز هرگونه اختالف در تفس. باشنديکسان برخوردار ميمتون از اعتبار 
   . حاکم خواهد بوديسيانگل

                                                                                                
 سيسوئ فدرال ياز طرف شورا          راني اي اسالمياز طرف دولت جمهور

         تنريمارکوس ال                                   يمحمد قاسم پناه        
 رانيس در اير سوئيسف                     ياتيسرپرست سازمان امور مال    
  

) پروتکل(يک تبصره منضم به متن سند الحاقيشتمل بر ماده واحده و قانون فوق م
ماه يكهزار و  کشنبه مورخ دهم بهمنيشامل مقدمه و هشت ماده در جلسه علني روز 

 به تأييد شوراي ٤/١٢/١٤٠٠چهارصد مجلس شوراي اسالمي تصويب شد و در تاريخ 
  .نگهبان رسيد

  افرئيس مجلس شوراي اسالمي ـ محمدباقر قاليب
  

  ٢٥/١٢/١٤٠٠                                                            ٣٥٨ـ ١١٣٧٠٠/١١ رهشما
  رئيسيسيدابراهيم جناب آقاي دكتر االسالم والمسلمين  حجت

  رياست محترم جمهوري اسالمي ايران
يكصد و در اجراي اصل  ٥/٦/١٣٩٩ مورخ ٦٢٨٠٨/٥٧٩٠٢عطف به نامه شماره 

ن يموافقتنامه ب  قانونايران  اسالمي  قانون اساسي جمهوري) ١٢٣ (بيست و سوم
ات ي غنا به منظور اجتناب از أخذ ماليران و دولت جمهوري اي اسالميدولت جمهور

د ي و عواهي بردرآمد، سرمايهااتي در مورد مالياتي از فرار ماليريمضاعف و جلوگ
 در با تصويب ،ده بودشالمي تقديم به مجلس شوراي اسحه ي كه با عنوان الياهيسرما

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


 22432شماره                      WWW.DASTOUR.IR                        28/12/1400روزنامه رسمی                         WWW.RRK.IR                         8صفحه 

 و تأييد شوراي محترم نگهبان، ١٠/١١/١٤٠٠مورخ کشنبه يجلسه علني روز 
  .شود پيوست ابالغ مي به

  رئيس مجلس شوراي اسالمي ـ محمدباقر قاليباف
  

  ٢٨/١٢/١٤٠٠                                                                          ١٧٢١١٥رهشما
  وزارت امور اقتصادي و دارایی

در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران به پيوست 
موافقتنامه بين دولت جمهوري اسالمي ايران و دولت جمهوري غنا به منظور اجتناب قانون «

، سرمايه و هاي بردرآمد از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي در مورد ماليات
دهم بهمن ماه يكهزار و چهارصد  در جلسه علني روز يكشنبه مورخ كه» اي عوايد سرمايه

 به تأييد شوراي نگهبان رسيده و ٤/١٢/١٤٠٠مجلس شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ 
 مجلس شوراي اسالمي واصل ٢٥/١٢/١٤٠٠ مورخ ٣٥٨ـ ١١٣٧٠٠/١١طي نامه شماره 

  .گردد يگرديده، جهت اجرا ابالغ م
با توجه به اصل يكصد و بيست و پنجم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران، اجراي 

  .باشد موافقتنامه مي) ٨(مفاد موافقتنامه منوط به انجام تشريفات مندرج در ماده 
  رئيس جمهور ـ سيدابراهيم رئيسي

  
  موافقتنامه بین دولت جمهوري اسالمی ایران و دولت جمهوري غناقانون 
  نظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیري از فرار مالیاتی به م

  اي هاي بردرآمد، سرمایه و عواید سرمایه در مورد مالیات
 ي و دولت جمهورراني اي اسالمي دولت جمهورنيموافقتنامه ب ـ واحده ماده

 در مورد ياتي از فرار ماليري مضاعف و جلوگاتيخذ مالأمنظور اجتناب از  غنا به
ماده به ) ٣٠( مقدمه و کي مشتمل بر يا هي سرمادي و عوا هي بر درآمد، سرمايها اتيمال

  .شود ي اسناد آن داده مله و به دولت اجازه مبادبي تصووستيشرح پ
موافقتنامه، مجوز دريافت يا ) ١١( موضوع ماده ي ماليهانهيهز ـ1تبصره

 .شود پرداخت غيرقانوني از جمله ربا محسوب نمي
و ) ١٢٥(، يكصد و بيست و پنجم )٧٧(رعايت اصول هفتاد و هفتم  ـ2تبصره

قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران در اجراي اين ) ١٣٩(يكصد و سي و نهم 
  .موافقتنامه الزامي است

  
  ميبسم اهللا الرحمن الرح

 
   غنا ي و دولت جمهوررانی ای اسالمي دولت جمهورنیموافقتنامه ب

  یاتی از فرار ماليری مضاعف و جلوگاتیلخذ ماأمنظور اجتناب از  به
  يا هی سرمادی و عوا هی بر درآمد، سرمايها اتی در مورد مال

 انعقاد به ليتما با   غنايدولت جمهور و راني اي اسالميدولت جمهور
 در ياتي از فرار ماليريات مضاعف و جلوگيخذ مالأ از اجتناب منظور به يا موافقتنامه
 :ر توافق نمودندي به شرح زياهيد سرمايه و عوايد، سرما بر درآمياتهايمورد مال

  اشخاص مشمول موافقتنامه ـ1ماده
ا هر دو ي متعاهد ي از دولتهايکيم ي است که مقين موافقتنامه ناظر بر اشخاصيا

   .آنها باشند
  موضوع موافقتنامهيها اتیمالـ 2ماده

 است ياهيد سرمايه و عوايماات بر سريات بر درآمد، مالينامه شامل مالتن موافقيا ـ١
ا ي ياسي سيمات فرعي هر دولت متعاهد، تقسيخذ آنها از سوأنظر از نحوه که صرف

 .گردد ي آنها وضع ميمقامات محل
 يها اتي مالي عبارت است از تمامياهيد سرمايه و عوايات بر درآمد، سرمايمال ـ٢
ه و ي درآمد، سرمايا اجزاي ياهيد سرمايه و کل عوايشده بر کل درآمد، کل سرماوضع
ر يا غي حاصل از نقل و انتقال اموال منقول يـات بر درآمدهاي، از جمله مالياهيد سرمايعوا

ن ي توسط مؤسسات و همچنيا حقوق پرداختيات بر کل مبالغ دستمزد يمنقول، مال
 .هيش ارزش سرمايات بر افزايمال

 :تند ازنامه عبارتن موافقي موجود مشمول ايهااتيمالـ ٣

 :رانيا ياسالم يجمهور مورد در) الف
 :ات بر درآمديمال) ۱(

 ات بر درآمد مستغالت؛يمال ـ 
 ؛ي بر درآمد حاصل از کشاورزاتيمال ـ 
 حقوق؛ درآمد بر اتيمال ـ 
 ؛ و)کسب و کار(ات بر درآمد مشاغل يمال ـ 
 .يات بر درآمد اشخاص حقوقيمال ـ 

 .ييات بر دارايمال) ۲(  
 : غنايرد جمهوردر مو)  ب

 ات بر درآمد؛ ويمال) ۱(  
 .ياهيد سرمايات بر عوايمال) ۲(  
 موجود يهااتيا در اساس مشابه مالير ي که نظييهااتين موافقتنامه شامل مالياـ ٤

ا ين موافقتنامه به آنها اضافه ي ايخ امضاين ماده بوده و بعد از تاريا) ۳(مورد اشاره در بند 
 متعاهد، ظرف مدت يتدار دولتهايمقامات صالح. ز خواهد بودي ن آنها وضع شوديجابه

 مربوط به آنها حاصل شود، ياتين مالي که در قوانير مهمييگر را از هر تغيکدي يمعقول
  .مطلع خواهند نمود

 یف کلیتعارـ 3ماده
 را اقتضا يگرياق عبارت مفهوم دي که سين موافقتنامه، جز در مواردياز لحاظ اـ ١

  :ر استيقرار ز اصطالحات بهياند، معينما
 )الف

ت يا صالحيت و يبه مناطق تحت حاکم» راني اي اسالميجمهور«اصطالح ) ۱(
 شود؛ يران اطالق مي اي اسالميجمهور
 ياي، دريي غنا از جمله مناطق هوايبه قلمرو جمهور»  غنايجمهور«اصطالح ) ۲(
 غنا مطابق يکه جمهورشود ي اطالق ميني سرزمياي و مناطق خارج از درينيسرزم

 از يبردارت در اکتشاف و بهرهيت و حاکميالملل نسبت به آن حقوق صالحنيحقوق ب
  مجاور آن را داشته باشد؛ير بستر و آبهايا، زي بستر دريعيمنابع طب
 متن به يبنا به اقتضا» گريدولت متعاهد د«و » ک دولت متعاهدي«اصطالح ) ب
 شود؛ي غنا اطالق ميا جمهوريران ي اي اسالميجمهور
 :به شود يم اطالق »شخص« اصطالح) پ
 ،يقيشخص حق) ۱(
  از اشخاص؛يگريا هر مجموعه ديشرکت ) ۲(
 از که يواحد هر اي يحقوق شخص هر به شود يم اطالق »شرکت« اصطالح) ت  

 شود؛ ي محسوب ميعنوان شخص حقوقبه ياتيلحاظ مال
ن ي ثبت شده طبق قواني مرکزبه مفهوم دفتر» دفتر ثبت شده«اصطالح )  ث

 باشد؛ يمربوط هر دولت متعاهد م
ب يبه ترت» گريمؤسسه دولت متعاهد د«و » ک دولت متعاهديمؤسسه «اصطالح ) ج

م دولت يله مقي که به وسيا ک دولت متعاهد و مؤسسهيم يله مقيوس  که بهيا به مؤسسه
 شود؛ يگردد اطالق م يگر اداره ميمتعاهد د
ا يق ي، قايبه هرگونه حمل و نقل توسط کشت» يالمللني و نقل بحمل«اصطالح ) چ

ک يت مؤثر آن در يري که محل مدياشود که توسط مؤسسه ي اطالق مييه هوايط نقليوسا
ه يط نقليا وسايق ي، قاي که کشتي موارديشود، به استثنا يدولت متعاهد قرار دارد انجام م

  از دو دولت متعاهد استفاده شود؛يکيع در ن نقاط واقي حمل و نقل بي صرفاً براييهوا
 :ر استيبه مفهوم ز» تبعه«اصطالح ) ح
 ک دولت متعاهد را داشته باشد،يت ي که تابعيقيهر شخص حق) ۱(
ک ي در ين جاري خود را از قوانيت قانوني که وضعيا انجمني   يهر شخص حقوق) ۲(

 .دولت متعاهد کسب کرده باشد
 :»رتدايصالح مقام« اصطالح) خ
نده مجاز يا نماي يي و داراير امور اقتصاديران به وزي اي اسالميدر مورد جمهور) ۱(

 شود؛ ياو اطالق م
نده مجاز يا نماي غنا ياتي ماليس کل اداره درآمدهاي غنا به رئيدر مورد جمهور) ۲(

 .شود ياو اطالق م
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ف يعر که تيک دولت متعاهد، هر اصطالحين موافقتنامه توسط ي ايدر اجرا ـ٢
 يهااتين آن دولت متعاهد راجع به مالي بکار رفته در قواني معناينشده باشد، دارا

گر باشد ي ديا گونهاق عبارت بهي سي که اقتضاين موافقتنامه است، به جز موارديمشمول ا
ن دولت ير قواني به اصطالح مذکور به موجب ساي اطالقي مزبور نسبت به معانيو معنا

 .ت خواهد داشتيمتعاهد مربوط ارجح
 میمقـ 4ماده
 اطالق يبه هر شخص» ک دولت متعاهديم يمق«ن موافقتنامه اصطالح ياز لحاظ ا ـ١

ث اقامتگاه، محل سکونت، محل ثبت، محل ين آن دولت، از حيموجب قوان شود که به يم
ن اصطالح ين ايات آن دولت باشد و همچنيگر مشمول ماليا به جهات مشابه ديت يريمد

ن يبا وجود ا.  آن خواهد بوديا مقام محلي ياسي سيمات فرعي دولت و تقسشامل آن
د يا عوايه ي نخواهد بود که صرفاً به لحاظ درآمد، سرماياصطالح مزبور شامل شخص

 .شود يات آن دولت ميه واقع در آن دولت مشمول ماليا سرماي از منابع ياهيسرما
م هر دو ي، مقيقي شخص حقن مادهيا) ۱( که حسب مقررات بند يدر صورت ـ٢

 :ن خواهد شديير تعيت او به شرح زيدولت متعاهد باشد، وضع
ار ي در اختي خواهد شد که در آن، محل سکونت دائمي تلقيم دولتياو صرفاً مق) الف 
 ي تلقيم دولتيار داشته باشد، صرفاً مقي در اختياگر او در هر دو دولت محل سکونت دائم. دارد

 ؛)ياتيمرکز منافع ح( دارد يشتري بي و اقتصاديق شخصين عالخواهد شد که در آ
 اي کرد، نييتع دارد ياتيح منافع مرکز آن در يو که را يدولت نتوان هرگاه) ب  
 صرفاً باشد، نداشته ارياخت در يدائم سکونت محل دولت، دو از کيچيه در او چنانچه

 برد؛ يم سرب آنجا در معموالً که شد خواهد يتلق يمتعاهد دولت ميمق
ک بسر نبرد، صرفاً يچ يا در هيعاهد بسر برد مت دولت دو هر در معموالً او هرگاه) پ 

 ت آن را دارد؛يشود که تابع ي مي تلقيم دولتيمق
 که يک از دو دولت متعاهد را نداشته باشد و در صورتيچيه تيتابع او هرگاه) ت  

 کرد، موضوع با ي متعاهد تلقيلتها از دويکيم ين او را مقيشي پينتوان بر اساس بندها
 .تدار دو دولت متعاهد حل و فصل خواهد شديتوافق متقابل مقامات صالح

م هر دو دولت متعاهد باشد، آن ي، مقيقير از شخص حقي غيکه شخصيصورتدر ـ٣
  . در آن واقع استيت مؤثر ويري خواهد شد که محل مدي تلقيم دولتيشخص، مق
 مقر دائم ـ 5ماده

به محل ثابت کسب و کار اطالق » مقر دائم«اصطالح تنامه ن موافقي لحاظ ااز ـ۱
 .گردد يا جزئاً انجام ميک مؤسسه کالً ي يهاتيق آن فعاليشود که از طر يم

 :ر استيژه شامل موارد زيبه و» مقر دائم«اصطالح  ـ٢
 اداره؛ محل) الف
 شعبه؛) ب
 دفتر؛) پ
 کارخانه؛) ت
 کارگاه؛) ث
ا يگر اکتشاف، استخراج و يا هر محل ديا گاز، معدن سنگ ينفت معدن، چاه ) ج

 .يعي از منابع طبيبردار بهره
ا يا نصب ساختمان يساخت، سوار کردن ) پروژه(طرح، يکارگاه ساختمان ـ٣

شوند  يمحسوب م» مقردائم« و نظارت مرتبط با آن، ي مربوط به سرپرستيتهايفعال
ا ادامه يماه استقرار ششش از يها بتيا فعالي حطرن کارگاه، يا که ي فقط در صورتيول

 .داشته باشد
ک دولت ير توسط مؤسسه ي زيها تين ماده، انجام فعالي ايرغم مقررات قبل يعل ـ٤

 : نخواهد شديتلق» مقر دائم«ق يت از طريعنوان فعالگر بهيمتعاهد در دولت متعاهد د
 يا کاالهايش اجناس يردن، نماالت، صرفاً به منظور انبار کياستفاده از تسه) الف

 متعلق به مؤسسه؛
 ش؛يا نمايصرفاً به منظور انبار کردن  ا اجناس متعلق به مؤسسه، ي کاال ينگهدار) ب
 توسط آنها يفرآور منظور به صرفاً مؤسسه، به متعلق اجناس اي کاال ينگهدار) پ
 گر؛يد مؤسسه
ا ي ا اجناس، يالها کا ديخر منظور به صرفاً کار و کسب ثابت محل ينگهدار) ت
  آن مؤسسه؛ي اطالعات برايگردآور

ه اطالعات يغات، تهي محل ثابت کسب و کار صرفاً به منظور انجام تبلينگهدار) ث
 جنبه ي آن مؤسسه داراي که براييتهاير فعاليا ساي آن مؤسسه و ي برايقات علميا تحقي

  باشد؛يا کمکي يديتمه
 مذکور در يهاتي از فعاليبيصرفاً به منظور ترک کار و کسب ثابت محل ينگهدار) ج
ب، ين ترکي حاصل از اي محل ثابت شغليت کلي، به شرط آنکه فعال)ث(تا ) الف (يجزءها
 . باشديا کمکي يدي جنبه تمهيدارا

 که ير از عامليغ (ي که شخصيدر صورت) ۲(و ) ۱ (يرغم مقررات بندها يعل ـ ۵
ک دولت متعاهد از طرف يدر ) است) ۶(ند ت مستقل بوده و مشمول بي وضعيدارا

ار مزبور يار انعقاد قرارداد به نام آن مؤسسه باشد و اختي اختيت کند و داراي فعاليا مؤسسه
 آن ين شخص براي که اييهاتيطور معمول اعمال کند، آن مؤسسه در مورد فعالرا به

 شخص يها تي آنکه فعال خواهد شد مگري مقر دائم تلقيدهد، در آن دولت دارا يانجام م
ها چنانچه از  تين صورت آن فعاليباشد، که در ا) ۴(مزبور محدود به موارد مذکور در بند 

ن محل يرند به موجب مقررات بند مذکور، ايز انجام گيق محل ثابت کسب و کار نيطر
 .ل نخواهد کرديثابت کسب و کار را به مقر دائم تبد

ق يگر از طريبه سبب آنکه در دولت متعاهد دک دولت متعاهد صرفاً يمؤسسه  ـ ۶
گر يپردازد، در آن دولت د ي به انجام امور ميگريا هر عامل مستقل ديکار، دالل العمل حق
 يان عاديات اشخاص مزبور در جري نخواهد شد مشروط بر آنکه عملي مقر دائم تلقيدارا

باً يا تقريطور کامل  بهياملن عي چنيها تيمعذلک، هرگاه فعال. رديکسب و کار آنان صورت گ
ن عامل و آن مؤسسه در ين ايافته باشد، چنانچه معامالت بيص يکامل به آن مؤسسه تخص

 .ت مستقل قلمداد نخواهد شدي وضعيعنوان عامل دارارد، او بهيط استقالل انجام نگيشرا
ا فعال در دولت يم و يشرکت مق ک دولت متعاهد، يم ينکه شرکت مقيصرف ا ـ٧

ا در آن دولت ي آن قرار دارد )کنترل( شي پاا تحتيکند  ي م)کنترل(شيپاگر را ياهد دمتع
 يبه خود) گريق مقر دائم و خواه به نحو ديخواه از طر(دهد  ي انجام ميت تجاريگر فعاليد

 . نخواهد بودي محسوب شود، کافيگري از آنها مقر دائم ديکينکه ي ايخود برا
 رمنقولیل غدرآمد حاصل از اموا ـ 6ماده
رمنقول واقع در دولــت يک دولت متعاهد از اموال غيم يدرآمد حاصل توسط مق ـ١

ات آن دولت يمشمول مال) يا جنگلداري ياز جمله درآمد حاصل از کشاورز(گر يمتعاهد د
 .گر خواهد بوديد

 ين دولت متعاهدي است که در قوانيفي همان تعريدارا» منقولريغ اموال« اصطالحـ ٢
ن اصطالح به هر حال شامل ملحقات يا. موال مزبور در آن قرار دارد، آمده اسـتکه ا

 و يول، احشام و اسباب و ادوات مورد استفـاده در کشاورزرمنقيمربوط به اموال غ
در مورد آنها اعمال  ، يت اراضين عام راجع به مالکي که مقررات قواني، حقوقيجنگلدار

ر در يا متغي ثابت يمنقول و حقوق مربوط به پرداختهاريگردد، حق انتفاع از اموال غ يم
 از جمله نفت، يعير منابع طبيها و سا ، سرچشمهير معدنيا حق انجام کار، ذخاي کار يازا

 به عنوان اموال ييه هوايط نقليها و وسا قيها، قا يکشت. گاز و معدن سنگ خواهد بود
 .منقول محسوب نخواهند شد ريغ

ا هر شکل يم، اجاره يسبت به درآمد حاصل از استفاده مستقن ماده نيمقررات ا ـ٣
 . خواهد بوديرمنقول جاريگر استفاده از اموال غيد

رمنقول ي از اموال غين ماده در مورد درآمد ناشيا) ۳(و ) ۱ (يمقررات بندها ـ٤
 ي انجام خدمات شخصيرمنقول مورد استفاده براي از اموال غيمؤسسه و درآمد ناش

  . خواهد شديارز جيمستقل ن
 ي تجاريدرآمدهاـ 7ماده
ات همان دولت خواهد بود يک دولت متعاهد فقط مشمول ماليدرآمد مؤسسه  ـ١
 خود را يگر امور تجاريق مقر دائم واقع در دولت متعاهد دين مؤسسه از طرينکه ايمگر ا

 فقط ق مزبور به کسب و کار بپردازد درآمد آن مؤسسهيچنانچه مؤسسه از طر. انجام دهد
 .شود يگر ميات دولت متعاهد دي که مرتبط با مقر دائم مذکور باشد، مشمول ماليتا حدود
ک دولت متعاهد از ي که مؤسسه ين ماده، در صورتيا) ۳(ت مقررات بند يبا رعا ـ٢

ک از دو يد، آن مقر دائم در هريت نمايگر فعاليق مقر دائم واقع در دولت متعاهد ديطر
ز و مجزا و ي متمايا شود که اگر به صورت مؤسسه ي مي تلقيدرآمد يدولت متعاهد، دارا

ط يا مشابه در شراير ي نظيها تي که مقر دائم آن است به فعاليا کامـالً مستقل از مؤسسه
 .ل کنديتوانست تحص يا مشابه اشتغال داشت، مير ينظ

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


 22432شماره                      WWW.DASTOUR.IR                        28/12/1400روزنامه رسمی                         WWW.RRK.IR                         10صفحه 

 و يياجرا يها نهي قابل قبول از جمله هزيها نهيهز ن درآمد مقر دائم، ييدر تع ـ٣
 مقاصد کسب و ي برايطور معقولها به نهين هزي که اي تا حدودي اداري عموميها نهيهز

 که مقر دائم در ي اعـم از آنکه در دولت کار مقر دائم صورت گرفته است، کسر خواهد شد،
ر از يبه غ (يمعذلک، چنانچه مبالغ. گري ديا در جاي  رديآن واقع شده است انجام پذ

ر دفاتر آن به يا ساي مؤسسه يتوسط مقر دائم به دفتر مرکز) ي واقعيهانهيزبازپرداخت ه
 ي استفاده از حق انحصاري مشابه در ازاير پرداختهايا سايالزحمه از، حقياالمتعنوان حق

 يا براي خدمات خاص انجام شده يالعمل، براا به عنوان حقير حقوق، يا ساياختراع 
) يبه استثناء مؤسسات بانک( وام اعطا شده به مقر دائم يالنه ميا به عنوان هزيت، يريمد

ن يين در تعيهمچن. نه قابل قبول محسوب نخواهد شديپرداخت شده باشد، به عنوان هز
توسط مقر ) ي واقعيهانهير از بازپرداخت هزيبه غ(نه شده يک مقر دائم مبالغ هزيمنافع 
ر يا سايالزحمه  از، حقياالمتحق ه عنوانر دفاتر آن بيا ساي مؤسسه ي دفتر مرکزيدائم برا
ا به عنوان ير حقوق، يا ساي اختراع ي استفاده از حق انحصاري مشابه در ازايهاپرداخت

 وام ينه ماليعنوان هزا بهيت، يري مديا براي خدمات خاص انجام شده يالعمل، براحق
محاسبه ) يؤسسات بانکبه استثناء م(ر دفاتر آن يا ساي مؤسسه ياعطا شده به دفتر مرکز

 .نخواهد شد
ص به ين درآمد قابل تخصيي تعيک دولت متعاهد روش متعارف برايچنانچه در  ـ٤

مقررات   مختلف آن باشد، يم کل درآمد مؤسسه به بخشهايمقر دائم بر اساس تسه
ن درآمد يي تعي متعارف آن دولت متعاهد، برايميکاربردن روش تسهمانع به) ۲ (بند

ن يد با اصول اي متخذه بايميجه روش تسهيدر هر حال نت. ات نخواهد شديمشمول مال
 .ماده تطابق داشته باشد

 موجب  کند، ي ميداريا کاال خري مؤسسه جنس يصرف آنکه مقر دائم برا ـ ٥
 . آن مقر دائم نخواهد بوديمنظور داشتن درآمد برا

ن خواهد ييسان تعکي مقر دائم سال به سال به روش يدرآمد منظور شده برا ـ ٦
 .گر وجود داشته باشدي اعمال روش دي برايل مناسب و کافيشد، مگر آنکه دل

ن ير مواد اي از درآمد باشد که طبق ساي که درآمد شامل اقالميدرصورت ـ٧
 به مقررات آن مواد وارد يا ن ماده خدشهي دارد، مفاد ايا موافقتنامه حکم جداگانه

  .نخواهد آورد
 یالمللنینقل بحمل و  ـ 8ماده 

ها  قيها، قا يک دولت متعاهد بابت استفاده از کشتيدرآمد حاصل توسط مؤسسه  ـ١
 يات دولت متعاهدي فقط مشمول ماليالملل ني، در حمل و نقل بييه هوايط نقليا وساي

درآمد مزبور شامل درآمد . ت مؤثر مؤسسه در آن واقع استيريخواهد بود که محل مد
 مورد استفاده در حمل و نقل يا اجاره بارگنجهاي يتفاده، نگهدارحاصل مؤسسه بابت اس

ا ي ي خواهد بود مشروط بر آنکه استفاده، نگهداريالملل نيا اجناس در حمل و نقل بيکاال 
 در حمل و ييه هوايط نقليا وسايها  ياجاره مزبور، حسب مورد، نسبت به استفاده از کشت

 .اشد داشته بي جنبه اتفاقيالملل نينقل ب
 قرار داشته ي بر عرشه کشتيرانيت مؤثر مؤسسه کشتيري که محل مديدر صورت ـ٢
 ي قرار دارد که بندر اصلي خواهد شد که محل مذکور در دولت متعاهدين تلقيباشد، چن

 شد  خواهدي تلقي، در آن دولت متعاهديا در صورت نبود بندر اصلي در آن واقع است، يکشت
 .ن استم آي مقيکه گرداننده کشت

ه، کسب وکار يدر مورد درآمد حاصل از مشارکت در اتحاد) ۱(مقررات بند  ـ٣
ز نافذ خواهد بود، اما فقط به آن قسمت از منافع ي نيالمللني فعال بيندگيا نمايمشترک 

  . مشترک باشديتهايک به نسبت قدرالسهم آن در فعاليحاصله که قابل انتساب به شر
 کیمؤسسات شرـ 9ماده
 : کهيصورتدر  ـ١

 شيپات، يريم در مديرمستقيا غيم يطور مستقک دولت متعاهد بهيمؤسسه ) الف
 گر مشارکت داشته باشد،يه مؤسسه دولت متعاهد ديا سرماي )کنترل(

 اي
ا ي )کنترل(شيپات، يريم در مديرمستقيا غيم يطور مستق واحد بهياشخاص) ب

 گر مشارکت داشته باشند،ي دک دولت متعاهد و مؤسسه دولت متعاهديه مؤسسه يسرما
ن ين اي بيا مالي يا مقرر در روابط تجاريط مورد توافق يک از دو مورد، شرايو در هر 

ن مؤسسات مستقل برقرار است، در آن صورت ي باشد که بيطيمتفاوت از شرا دو مؤسسه، 

د يط، عاي به علت آن شرايشد، ول ين مؤسسات مي از ايکيد يد عاي که بايهرگونه درآمد
 .ات متعلقه شوديتواند جزء درآمد آن مؤسسه منظور شده و مشمول مال ياست م نشده 
گر بابت آنها ي که در دولت متعاهد دييک دولت متعاهـد درآمدهاي که يدر صورت ـ٢

 مؤسسه خــود يات اخذ شده، جزء درآمدهايگر مالياز مؤسسه آن دولـت متعاهد د
ط ي بــاشد که چنانچه شراي و درآمد مزبور درآمدات کند،يمنظور و آنها را مشمول مال

ن صورت يشد، در ا يد مؤسسه دولت نخست مين دو مؤسسه حاکم بــود، عاياستقالل ب
عمل  بهيــل مناسبي، تعد ات متعلقه بر آن درآمديزان ماليگر در ميآن دولت مـتعاهد د

د لحاظ شود و يامه بان موافقتنير مقررات اي سايالتين تعدين چنييدر تع. خواهد آورد
  .گر مشورت خواهند کرديکديتدار دو دولت متعاهد درصورت لزوم با يمقامات صالح
 سود سهامـ 10ماده
م دولت يک دولت متعاهد به مقيم ي توسط شرکت مقيسود سهام پرداخت ـ١

 .شود يگر ميات آن دولت متعاهد ديگر مشمول ماليمتعاهد د
کننده  که شرکت پرداختيدر دولت متعاهدن سود سهام ممکن است يمعذلک ا ـ٢

 در يات شود، وليز مشمول مـالين آن دولت نيم آن است طبق قوانيسود سهام مق
گر بـوده و مالـک منافع سود سهام باشد، يم دولت متعاهد ديکننده، مق افتيکه دريصورت
  :ر تجاوز نخواهد کرديات متعلقه از مبالغ زيمال

 ي که مالک منافع، شرکتيناخالص سود سهام در صورتمبلغ %) ٥(درصد  پنج)الف 
کننده سود  ه شرکت پرداختيسرما%) ١٠(درصددهباشد که حداقل ) به جز مشارکت(

 .ار داشته باشديماً در اختيسهام را مستق
 .گريمبلغ ناخالص سود سهام در تمام موارد د%) ٦(درصد شش) ب   
 درآمد آن سود سهام مزبور پرداخت  که از محليات شرکتي بر ماليرين بند تأثيا

 .شود نخواهد داشت يم
شود به درآمد حاصل از  ين ماده اطالق ميکار رفته در ابه» سود سهام«اصطالح  ـ٣

 ير حقوق به استثنايا ساين يا حقوق سهام منافع، سهام مؤسسيسهـام، سهام منافع 
 که طبق يحقــوق شراکتر يز درآمد حاصل از سايون، مشارکت در منافع و نيمطالبات د

 است ياتيکننده درآمـد مشمول همان رفتار مال مين دولت محل اقامت شرکت تقسيقوان
 .گردد يکه در مورد درآمد حاصل از سهام اعمال م

ک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد يم يهرگاه مالک منافع سود سهام، مق ـ٤
ق مقر دائم واقع در آن به ياست، از طرم آن يکننده سود سهام مق گر که شرکت پرداختيد

 يگر خدمات شخصيگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد ديا از پاي بپردازد يت شغليفعال
طور مؤثر مرتبط شود به ي که از بابت آن سود سهام پرداخت ميمستقل انجام دهد و سهام

ن يدر ا.  نخواهد بوديجار) ۲(و ) ۱ (يگاه ثابت باشد، مقررات بندهايا پايم ئن مقر دايبا ا
 . خواهد بودي، حسب مورد، مجر)۱۵(ا ي) ۷(صورت مقررات مواد 

 از دولت يا درآمديک دولت متعاهد، منافع يم ي که شرکت مقيدر صورت ـ ٥
 ي بر سود سهام پرداختياتيچ نوع ماليگر هيل کند، آن دولت متعاهد ديگر تحصيمتعاهد د
م آن ين سود سهام به مقي که اير از مواقعيبه غ(ن شرکت وضع نخواهد کرد يتوسط ا

 که بابت آن سود سهام پرداخت ي که سهاميا مواقعيگر پرداخت شود يدولت متعاهد د
گر يگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد ديا پايطور مؤثر مرتبط با مقر دائم شود به يم

 اگر سود ي حتات نخواهد کرد،يز مشمول ماليم نشده شرکت را ني، و منافع تقس)باشد
ا درآمد حاصل در آن دولت يا جزئاً از منافع يم نشده کالً يا منافع تقسي يسهام پرداخت

  .ل شوديگر تشکيمتعاهد د
 ی ماليهانهیهزـ 11ماده 

گر يم دولت متعاهد ديک دولت متعاهد که به مقي حاصل در ي ماليهانهيهزـ ١
 .شود يگر ميات آن دولت متعاهد ديپرداخت شده مشمول مال

 که حاصل شده و ي ممکن است در دولت متعاهدي ماليها نهين هزيمعذلک، ا ـ٢
م دولت يکننده، مق افتي چنانچه دريات شود، وليز مشمول مالين آن دولت نيطبق قوان
%) ٥(درصدات متعلقه از پنجي باشد، مالي ماليها نهيگر بوده و مالک منافع هزيمتعاهد د

 . تجاوز نخواهد کرديل مايها نهيمبلغ ناخالص هز
کار رفته است به درآمد ن ماده بهي که در ايبه نحو» ي ماليها نهيهز«اصطالح  ـ٣

ا متضمن حق مشارکت در يقه و ي وثي اعم از آنکه دارايني از هر نوع مطالبات ديناش
 از ي و درآمد ناشي از اوراق بهادار دولتيا نباشد و بخصوص درآمد ناشيمنافع بدهکار باشد 
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ا يز متعلق به اوراق بهادار، اوراق قرضه يمه و جوايا سهام قرضه شامل حق بياوراق قرضه 
 يها نهين ماده هزيه از لحاظ اير تأدي تأخيها مهيجر. گردد يسهام قرضه مزبور اطالق م

 . محسوب نخواهد شديمال
ک دولت متعاهد که ي حاصل در ي ماليهانهي، هز)۲(رغم مقررات بند  يعل ـ٤
 و يها، بانک مرکزي، شهردارير مؤسسات دولتيها، سا گر، وزارتخانهي دولت متعاهد دتوسط

ات يشوند، از مال يباشند، کسب م يگر مي که کالً متعلق به دولت متعاهد ديير بانکهايسا
 .دولت نخست معاف خواهد بود

ک دولت متعاهد بوده و در دولت يم ي، مقي ماليهانهيهرگاه مالک منافع هز ـ ٥
ق مقر دائم واقع در آن ي در آنجا حاصل شده از طري ماليها نهي که هزيگريتعاهد دم

گاه ثابت واقع در آن خدمات يگر از پايا در دولت متعاهد دي داشته باشد يت شغليفعال
شود  ي از بابت آن پرداخت مي ماليهانهي که هزيني مستقل انجام دهد و مطالبات ديشخص

اعمال ) ۲(و ) ۱ (يگاه ثابت باشد، مقررات بندهايا پاي مقر دائم نيطور مؤثر مربوط به ابه
 . خواهد بوديمجر) ۱۵(ا ي) ۷(مورد، مقررات مواد  ن صورت، حسبيدر ا. نخواهد شد

د ي خواهد گرديک دولت متعاهد تلقي حاصل شده در ي در صورتي ماليها نهيهز ـ ٦
. م آن دولت باشديا مقي، يم محل، مقاياسي سيمات فرعيکننده خود دولت، تقس که پرداخت

ک دولت متعاهد يم ي، خواه مقي ماليها نهيکننده هز  که شخص پرداختيمعذلک، در صورت
 به آن تعلق ي ماليها نهي که هزينيک دولت متعاهد و در ارتباط با ديا نباشد، در يباشد 

 بر عهده آن مقر يال ميهانهين هزيگاه ثابت بوده و پرداخت ايا پاي مقر دائم يرد دارايگ يم
 مذکور، ي ماليها نهي خواهد شد که هزين تلقين صورت چنيگاه ثابت باشد، در ايا پايدائم 

 .گاه ثابت حاصل شده استيا پايدر دولت متعاهد محل وقوع مقر دائم 
ا يکننده و مالک منافع  ن پرداختي خاص بيا ل وجود رابطهيدل  که بهيدرصورت ـ٧

 يني که در مورد مطالبات دي ماليها نهي، مبلغ هزيگريص د آنها و شخين هر دويب
کننده و  ن پرداختي بين ارتباطي که در صورت عدم وجود چنيشود از مبلغ يپرداخت م

رالذکر ين ماده فقط نسبت به مبلغ اخيشتر باشد، مقررات ايشد ب يمالک منافع توافق م
 يک از دولتهاين هريبق قوان، طين مورد، قسمت مازاد پرداختيدر ا .اعمال خواهد شد
  .ات خواهد بودين موافقتنامه مشمول مالير مقررات ايت سايمتعاهد و با رعا

 ازهایاالمتحقـ 12ماده
گر يم دولت متعاهد ديک دولت متعاهد حاصل و به مقي که در ييازهاياالمتحق ـ١

 .شود يگر ميات آن دولت متعاهد ديپرداخت شده، مشمول مال
شده   که حاصليازها ممکن است در دولت متعاهدياالمتحقن يمعذلک، ا ـ٢

کننده، مالک  افتي چنانچه دريات شود وليز مشمول مالين آن دولت نيطبق قوان
مبلغ ناخالص %) ٥(درصد ش از پنجيات متعلقه بياز باشد مالياالمت منافع حق

 .از نخواهد بودياالمت حق
  استفادهيافت شده در ازاي نوع وجوه درن ماده به هريدر ا» ازياالمتحق«اصطالح  ـ٣

 يلمهاي از جمله فيا علمي ي، هنريا حق استفاده از هر نوع حق چاپ و انتشار آثار ادبي
، ي اختراع، عالمت تجاري، هرگـونه حق انحصاريونيزي و تلوييوي رادي و نوارهايينمايس

عات مربوط به تجارب ا اطالي ينـد سريا فرآي )فرمول(ب ساختيترکا نمونه، نقشه، يطرح 
ا ي ي، بازرگانيزات صنعتيا حق استفاده از تجهيا استفاده ي يا علمي ي، بازرگانيصنعت
 .شود ي اطالق ميعلم

ک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد يم ياز، مقياالمتهرگاه مالک منافع حق ـ٤
ا در يته باشد،  داشيت شغليم فعالئق مقر دايشود از طر ياز حاصل مياالمت گر که حقيد

 مستقل انجام دهد و يگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصيق پايگر از طريدولت متعاهد د
م ئن مقر داي با ايطور مؤثرشود به ياز نسبت به آنها پرداخت مياالمت که حقيا امواليحق 

 نيدر ا. اعمال نخواهد شد) ۲(و ) ۱ (يگاه ثابت ارتباط داشته باشد، مقررات بندهايا پاي
 . خواهد بوديمجر) ۱۵(ا ي) ۷(مورد، مقررات مواد  صورت، حسب

 خواهد شد که ي حاصل شده تلقيک دولت متعاهد در صورتياز در ياالمتحق ـ ٥
م آن يک مقيا ي ي محلي، مقامياسي سيمات فرعيکننده خود آن دولت، تقس پرداخت

ک يم ي خواه مقاز،ياالمت کننده حق  که شخص پرداختيمعذلک در صورت. دولت باشد
 باشد که يگاه ثابتيا پاي مقر دائم يک دولت متعاهد دارايا نباشد، در يدولت متعاهد باشد 

گاه ثابت ارتباط داشته و يا پاي مؤثر با آن مقر دائم ينحواز بهياالمت ا اموال موجد حقيحق 

از در دولت ياالمت گاه ثابت مذکور باشد، حقيا پاياز بر عهده مقر دائم ياالمت پرداخت حق
 .گاه ثابت مزبور در آن واقع استيا پاي خواهد شد که مقر دائم ي حاصل شده تلقيمتعاهد
ن يا بيکننده و مالک منافع  ان پرداختي خاص ميا چنانچه به سبب وجود رابطه ـ ٦
 که با در نظر گرفتن استفاده، حق يازياالمت، مبلغ حقيگري آنها و شـخص ديهر دو

 که در صورت يشود، از مبلغ ياز پرداخت مياالمت  که بابت آنها حقيعاتا اطالياستفاده 
شتر باشد، يشد ب ين پرداخت کننده و مالک منافع توافق مي بين ارتباطيعدم وجود چن

نگونه موارد، يدر ا.  خواهد بوديرالذکر مجـرين ماده فقط نسبت به مبلغ اخيمقررات ا
ر مقررات يت ساي متعاهد و با رعاياز دولتهاک ين هري طبق قوانيقسمــت مازاد پرداخت

  . خواهد مانديات باقين موافقتنامه مشمول ماليا
 یالزحمه خدمات فنحقـ 13ماده
م دولت يک دولت متعاهد حاصل و به مقي که در يالزحمه خدمات فنحقـ ١

 .شوديگر ميات آن دولت متعاهد ديگر پرداخت شده، مشمول ماليمتعاهد د
 که حاصل ي ممکن است در دولت متعاهديالزحمه خدمات فن حقنيمعذلک، ا ـ٢

کننده، مالک افتي چنانچه دريات شود وليز مشمول مالين آن دولت نيشده طبق قوان
ش از يات متعلقه بيگر باشد، ماليم دولت متعاهد دي و مقيالزحمه خدمات فنمنافع حق

 . بود نخواهديالزحمه خدمات فن مبلغ ناخالص حق%)١٠(درصدده
ن ماده به هر نوع يگونه مورد استفاده در ابه» يالزحمه خدمات فنحق«اصطالح  ـ٣

 ين موافقتنامه، در ازايا) ۱۶(، و )۱۵(، )۱۲(ر از موارد مذکور در مواد ي، غيوجوه پرداخت
ر کارکنان يا ساي يه خدمات کارکنان فني از جمله ارايا مشاورهاي يا فني يتيريخدمات مد
 .ودشياطالق م
ک دولت متعاهد بوده و در يم ي، مقيالزحمه خدمات فنهرگاه مالک منافع حق ـ٤

ق مقر دائم واقع در يشود از طري حاصل ميالزحمه خدمات فنگر که حقيدولت متعاهد د
گاه ثابت واقع در آن يگر از پايا در آن دولت متعاهد دي داشته باشد يت شغليآن فعال

 بابت آن يالزحمه خدمات فن که حقيو تعهد مستقل انجام دهد يخدمات شخص
 يگاه ثابت مزبور مرتبط باشد، مقررات بندهايا پايطور مؤثر با مقر دائم شود بهيپرداخت م

) ۱۵(ا ماده ي ) ۷(ن صورت، حسب مورد، مقررات ماده يدر ا. اعمال نخواهد شد) ۲(و ) ۱(
 . خواهد بوديمجر

  ـ ٥
 ي حاصل شده تلقيدولت متعاهد در صورتک ي در يالزحمه خدمات فنحق) الف

ک يا ي ي، مقام محلياسي سيمات فرعيکننده خود آن دولت، تقس خواهد شد که پرداخت
، يالزحمه خدمات فنکننده حق  که شخص پرداختيمعذلک، در صورت. م آن دولت باشديمق

گاه يا پايم  مقر دائيک دولت متعاهد دارايا نباشد، در يک دولت متعاهد باشد يم يخواه مق
ن ي مرتبط با آن بوده و پرداخت ايالزحمه خدمات فن  باشد که تعهد پرداخت حقيثابت
الزحمه ن صورت حقيگاه ثابت باشد، در ايا پاي بر عهده آن مقر دائم يالزحمه خدمات فنحق

گاه يا پاي خواهد شد که مقر دائم ي حاصل شده تلقي مزبور در دولت متعاهديخدمات فن
 .ور در آن واقع استثابت مزب
 ي از دولتهايکي در يالزحمه خدمات فنحق) الف( که حسب جزء يدر صورت) ب

 يکي مرتبط با خدمات انجام شده در يالزحمه خدمات فنمتعاهد حاصل نشده باشد و حق
 در آن دولت يالزحمه خدمات فن  خواهد شد که حقين تلقي متعاهد باشد، چنياز دولتها

 .ستمتعاهد حاصل شده ا
ن پرداخت کننده و مالک منافع ي خاص بيال وجود رابطهي که به دليدر صورت ـ ٦

 که ي از مبلغي پرداختيالزحمه خدمات فن، مبلغ حقيگري آنها و شخص دين هر دويا بي
شد يکننده و مالک منافع توافق م ن پرداختي بين ارتباطيدر صورت عدم وجود چن

ن يدر ا. رالذکر اعمال خواهد شدياً نسبت به مبلغ اخن ماده صرفيشتر باشد، مقررات ايب
ن ير مقررات ايت ساين هر دولت متعاهد و با رعاي طبق قوانيمورد، قسمت مازاد پرداخت

  .ات خواهد بوديموافقتنامه مشمول مال
 يا هید سرمایعواـ 14ماده
رمنقول يک دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غيم يد حاصل توسط مقيعوا ـ١

ات آن دولت متعاهد يگر قرار دارد، مشمول ماليکه در دولت متعاهد د) ۶(مذکور در ماده 
 .شود يگر ميد
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ل کسب و کار مقر ي از وساي که بخشي از نقل و انتقال اموال منقوليد ناشيعوا ـ٢
ا اموال منقول متعلق به يباشد،  يگر ميک دولت متعاهد در دولت متعاهد ديدائم مؤسسه 

 يک دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصيم يار مقي که در اختيتگاه ثابيپا
 از نقل و انتقال مقر دائم يد ناشيباشد، شامل عوا يگر ميمستقل در دولت متعاهد د

ات آن دولت متعاهد يگاه ثابت مزبور، مشمول ماليا پاي) ا همراه با کل مؤسسهي ييتنهابه(
 .شود يگر ميد

ها  قيها، قا يک دولت متعاهد از نقل و انتقال کشتيسه د حاصل توسط مؤسيعوا ـ٣
ا اموال منقول مرتبط با ي يالمللني مورد استفاده در حمل و نقل بييه هوايط نقليا وساي

ات دولت ي، فقط مشمول مالييه هوايط نقليا وسايها  قيها، قا ين کشتياستفاده از ا
 .ن واقع استت مؤثر مؤسسه در آيري خواهد بود که محل مديمتعاهد
ر يا سايک دولت متعاهد از نقل و انتقال سهام يم يد حاصل توسط مقيعوا ـ٤

م عمدتاً از اموال يرمستقيا غيم يطور مستق آن بهيي که داراي در شرکتيحقوق شراکت
ات آن دولت يل شده است، مشمول ماليگر تشکيرمنقول واقع در دولت متعاهد ديغ

 .شود يگر ميمتعاهد د
، )۲(، )۱ (ير از موارد مذکور در بندهاي به غي از نقل و انتقال هر مالي ناشديعوا ـ ٥

  .م آن است خواهد بوديدهنده مق  که انتقاليات دولت متعاهديفقط مشمول مال) ۴(و ) ۳(
  مستقلیخدمات شخصـ 15ماده
ا ي يا ک دولت متعاهد به سبب خدمات حرفهيم يدرآمد حاصل توسط مق ـ١

ات يت مستقل، فقط در آن دولت متعاهد مشمول مالي ماهيرا دايتهاير فعاليسا
 :خواهد بود مگر آنکه

 در دولت يگاه ثابتيطور منظم پا خود بهيتهاين شخص به منظور انجام فعاليا) الف
 که ين درآمد فقط تا حدودين صورت ايار داشته باشد که در ايگر در اختيمتعاهد د

 .گر خواهد بوديات دولت متعاهد دي مالگاه ثابت باشد، مشموليمربوط به آن پا
گر يا چند دوره در دولت متعاهد ديک ين شخص در ي که ايجمع مدت) ب

افته يان يا پاي مربوطه شروع يبسر برده در هر دوره دوازده ماهه که در سال مال
 که ين درآمد فقط تا حدوديصورت، ا ني روز باشد؛ در ا۱۸۳شتر از يا بيبرابر 

تواند در آن دولت يگر باشد، مي در آن دولت متعاهد ديت ويفعالحاصل از انجام 
 .ات شوديگر مشمول ماليد

، ي هنر،ي، ادبي مستقل علميتهايژه شامل فعاليبه و» يا خدمات حرفه«اصطالح  ـ٢
 ي مستقل پزشکان، مهندسان، کارشناسان، وکاليتهاين فعاليو همچن ي، آموزشيپرورش

  .باشد يکان و حسابداران م، معماران، دندانپزشيدادگستر
 ر مستقلی غیخدمات شخصـ 16ماده
ن موافقتنامه، حقوق، مزد و يا) ۲۱(و ) ۲۰(، )۱۹(، )۱۷(ت مقررات مواد يبا رعا ـ١

دارد يافت ميک دولت متعاهد به سبب استخدام دريم ي که مقي مشابهيها الزحمه ر حقيسا
گر انجام يخدام در دولت متعاهد دباشد مگر آنکه است يات همان دولت ميفقط مشمول مال

تواند در آن دولت يالزحمه حاصل از آن من گونه باشد حقيشود چنانچه استخدام بد
 .ات شوديگر مشمول ماليمتعاهد د
ک دولت متعاهد به سبب يم يالزحمه مق، حق)۱(رغم مقررات بند  يعل ـ٢
ات دولت نخست خواهد يگر انجام شده فقط مشمول مالي که در دولت متعاهد دياستخدام

  :بود مشروط بر آنکه
گر يا چند نوبت در آن دولت متعاهد ديک يکننده در  افتي که دريجمع مدت) الف

 مربوط شروع ي که در سال ماليا روز، در هر دوره دوازده ماهه) ۱۸۳(سر برده است از  هب
  وابد تجاوز نکند؛ييا خاتمه مي

ست يگر نيم آن دولت متعاهد دي که مقييا از طرف کارفرمايالزحمه توسط حق) ب
 پرداخت شود؛ و

 نباشد که کارفرما در دولت يگاه ثابتيا پايالزحمه بر عهده مقر دائم پرداخت حق) پ
 .گر دارديمتعاهد د
ک ي توسط مؤسسه يالزحمه پرداختن ماده، حقياد شده در ايرغم مقررات  يعل ـ٣

 مورد استفاده در ييه هوايط نقليا وسايق يا، قينه استخدام در کشتيدولت متعاهد در زم
ت مؤثر يري خواهد بود که محل مديات دولت متعاهدي مشمول ماليالمللنيحمل و نقل ب

  .مؤسسه در آن واقع است

 رانیالزحمه مدحقـ 17ماده
ک دولت متعاهد به لحاظ يم ي که مقيگري مشابه ديران و پرداختهايالزحمه مدحق

ل يگر تحصيم دولت متعاهد ديره شرکت مقيئت مدي هسمت خود به عنوان عضو
  .شود يگر ميات آن دولت متعاهد ديد، مشمول مالينما يم

 هنرمندان و ورزشکارانـ 18ماده
تر، تئال هنرمند يک دولت متعاهد به عنوان هنرمند، از قبيم ي که مقيدرآمد ـ١

 يها تيبابت انجام فعالعنوان ورزشکار ا بهيدان يقيا موسيون يزيا تلويو ينما، راديس
) ۱۶(و ) ۱۵(رغم مقررات مواد  يد، علينما يگر حاصل مي خود در دولت متعاهد ديشخص

 .شود يگر ميات آن دولت متعاهد ديمشمول مال
ا ورزشکار در سمت ي هنرمند ي شخصيتهايکه درآمد مربوط به فعاليدر صورت ـ٢

 رغمي شود، آن درآمد عليگريشخص دد يا ورزشکار تعلق نگرفته و عايخود به آن هنرمند 
 يتهايشود که فعال ي ميات دولت متعاهديمشمول مال) ۱۶(و ) ۱۵(، )۷(مقررات مواد 

 .گردد يا ورزشکار در آن انجام ميهنرمند 
ها در چارچوب موافقتنامه  تيا ورزشکار بابت انجام فعالي که هنرمند يدرآمد ـ٣
) ۲(و ) ۱ (يد از شمول بندهاينما يل ميحصان دو دولت متعاهد تي ميا ورزشي يفرهنگ

  .باشد ي مين ماده مستثنيا
 یحقوق بازنشستگـ 19ماده
ر وجوه مشابه ي و ساي، حقوق بازنشستگ)۲۰(ماده ) ۲(ت مفاد بند يبا رعا ـ١
ات آن ي خدمات گذشته فقط مشمول ماليازا ک دولت متعاهد بهيم ي به مقيپرداخت

 .دولت متعاهد خواهد بود
مشروط بر آنکه پرداخت توسط  ر وجوه مشابه، ي و سايذا حقوق بازنشستگمعه ـ٢

ات دولت يرد، مشمول ماليا مقر دائم واقع در آن دولت صورت گيگر يم آن دولت ديمق
 .شود يز ميگر نيمتعاهد د
موجب   بهير موارد پرداختي و ساي، حقوق بازنشستگ)۱(رغم مقررات بند  يعل ـ٣
 آن يا مقام محليک دولت متعاهد ي ين اجتماعياز نظام تأم ي که قسمتي عموميطرحها

  .ات آن دولت متعاهد خواهد بودياست، فقط مشمول مال
 یخدمات دولتـ 20ماده
، يجز حقوق بازنشستگ، بهي مشابه پرداختيهاالزحمهر حقيحقوق، دستمزد و سا ـ١
 يقيه شخص حق آن بيا مقام محلي ياسي سيمات فرعيا تقسيک دولــت متعاهد يتوسط 

 فقط مشمـول يا مقام محلي يمات فرعيا تقسي آن دولـت يبابت خدمات انجام شده برا
 .ات آن دولت متعاهد خواهد بوديمال

م آن ي مقيقيگر و توسط شخص حقيکه خدمات در آن دولت ديمعذلک، در صورت
ات يمال مشابه فقط مشمول يهاالزحمهر حقين حقوق، دستمزد و سايدولت انجام شود، ا
 :گر خواهد بود، مشروط بر آنکه آن شخصيدولت متعاهد د

 ايگر بوده، يتبعه آن دولت متعاهد د) الف
 .م آن دولت نشده باشديمق ه خدمات مزبور، ي ارايصرفاً برا) ب
ا از محل صندوق يک دولت متعاهد و ي توسط ي پرداختيحقوق بازنشستـگ ـ٢

 در ي آن به فرديا مقام محلي ياسي سيعمات فريجاد شـده از طرف آن دولت، تقسيا
 مزبور انجام يا مقام محلي ياسي سيمات فرعيا تقسي آن دولت ي که برايخصوص خدمات

 که يمعذلک، در صورت. ات آن دولت متعاهد خواهد بوديداده است فقط مشمول مال
ات يگر باشد حقوق مزبور صرفاً مشمول ماليم و تبعه دولت متعاهد دي مقيقيشخص حق

 .آن دولت خواهد بود
 ي بازنشستگيها ي مشابه و مقرريهاالزحمهر حقيدر مورد حقوق، دستمزد و سا ـ٣
 ياسي سيمات فرعيا تقسيک دولت متعاهد ي که ي تجاريتهاي در خصوص فعاليپرداخت

  . خواهد بوديمجر) ۱۹(و ) ۱۸(، )۱۷(، )۱۶(دهد مقررات مواد  ي آن انجام ميا مقام محلي
 نی و محقق نین، مدرسیلمحصـ 21ماده
ک دولت متعاهد باشد و صرفاً يم ي که مقيا کارآموزي که محصل يوجوه ـ١

 مخارج ي برا برد، يگر بسر مي در دولت متعاهد ديا کارآموزيل يبه منظور تحص
ات آن دولت ي مشمول مال دارد، يافت مي خود دريا کارآموزيل يتحص ، يزندگ

 مزبور از منابع خارج از آن يگر نخواهد بود، مشروط بر آنکه پرداختهايمتعاهد د
 .گر حاصل شوديدولت د
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ک دولت يم ي که مقيا محققي توسط مدرس يافتيالزحمه درن، حقيهمچن ـ٢
 ييهاا دورهيک دوره ي ي براي و فرهنگيق علميا انجام تحقيس يمنظور تدر متعاهد بوده و به

ات آن دولت متعاهد يبرد، از مال يگر بسر مي در دولت متعاهد دکه از دو سال تجاوز نکند
گر ي مزبور از منابع خارج از آن دولت ديگر معاف خواهد بود، مشروط بر آنکه پرداختهايد

 .حاصل شود
 قاتيتحق چنانچه قاتيتحق انجام از حاصل درآمد و الزحمه حق مورد در بند نيا  
 يباشند، مجريم يتجار اهداف يدارا که دشو انجام يمؤسسات و اشخاص يبرا مزبور

 .نخواهد بود
 يها  فرصتها و رتبهي، در خصوص اعطا)۱(ا کارآموز مذکور در بند يمحصل  ـ٣
رد، در طول يگيقرار نم) ۱( که مشمول بند ي بابت استخداميافتي و حقوق دريليتحص

ف يا تخفيا هيتها، بخشودگين از همان معافي خود همچنيا کارآموزيل يدوران تحص
  .مت خود برخوردار خواهد بودين دولت متعاهد محل عزيمي مقي مقرر براياتيمال

 ر درآمدهایساـ 22ماده
ن موافقتنامه مورد حکم ي ايک دولت متعاهد که در مواد قبليم ياقالم درآمد مق ـ١

ات آن دولت متعاهد يقرار نگرفته است، در هر کجا که حاصل شود، صرفاً مشمول مال
 .د بودخواه

) ۶(ماده ) ۲( که در بند ير منقول به نحوي درآمد حاصل از اموال غياستثنابهـ ٢
ک دولت متعاهد بوده و در يم يافت کننده درآمد مزبور، مقيف شده است، هرگاه دريتعر

گاه ثابت يا از پايق مقر دائم واقع در آن به کسب و کار بپردازد يگر از طريدولت متعاهد د
 که درآمد در خصوص آن يا اموالي مستقل انجام دهد و حق يمات شخصواقع در آن خد

 مرتبط باشد، مقررات بند يگاه ثابت به نحو مؤثريا پاين مقر دائم يحاصل شده است با ا
اعمال ) ۱۵(ا ماده ي) ۷(ن صورت، حسب مورد، مقررات ماده يدر ا.  نخواهد بوديمجر) ۱(

  .خواهد شد
 هیسرماـ 23ماده
ک يم ي که متعلق به مق )۶(رمنقول مذکور در ماده يشکل از اموال غه متيسرما ـ١

گر يتواند در آن دولت متعاهد ديگر واقع شده، ميدولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد د
 .ات شوديمشمول مال  

 که يل کسب و کار مقر دائمي از وساي که بخشيه متشکل از اموال منقوليسرما ـ٢
 که متعلق يا اموال منقوليباشد  يگر دارد مير دولت متعاهد دک دولت متعاهد ديمؤسسه 

ک دولت متعاهد به منظور انجام خدمات ي ميار مقي است که در اختيگاه ثابتيبه پا
گر يتواند در آن دولت متعاهد ديباشد، م يگر مي مستقل در دولت متعاهد ديشخص

 .شود ات يمشمول مال
 مورد استفاده در حمل ييه هوايط نقليا و وساه قيها، قا يه متشکل از کشتيسرما ـ٣
ها و  قيها، قا ين کشتين اموال منقول مرتبط با استفاده از اي و همچنيالملل نيو نقل ب

ت يري خواهد بود که محل مديات دولت متعاهدي فقط مشمول مالييه هوايط نقليوسا
 .مؤثر مؤسسه مزبور در آن واقع است

ات آن دولت يک دولت متعاهد فقط مشمول ماليم يه مقيگر سرمايه موارد ديکل ـ٤
  .خواهد بود
 ات مضاعفی حذف مالنییآـ 24ماده
 :ر حذف خواهد شديات مضاعف به شرح زيران مالي اي اسالميدر جمهور ـ١
 حاصل ياهيسرما ديعوا اي درآمد رانيا ياسالم يجمهور ميمق که يصورت در) الف   
ات دولت ين موافقتنامه مشمول ماليبق مقررات ا داشته باشد که طيا هيا سرمايکند و 
 :ران اجازه خواهد دادي اي اسالمي غنا شود، دولت جمهوريجمهور
ات بر درآمد آن ياز مال  غنا ي در جمهوريات بر درآمد پرداختي برابر با ماليمبلغ) ۱(

 .م کسر شوديمق
 غنا ي در جمهوريخت پرداياهيد سرمايا عوايه و يات بر سرماي برابر با ماليمبلغ) ۲(

      .م کسر شودي آن مقياهيد سرمايا عوايه و يات بر سرماياز مال 
ش از کسر، ي که پياتيزان ماليد از مينگونه کسور نبايا ک از دو مورد، يمعذلک در هر

 .شتر باشديب گرفته،  ي تعلق مياهيد سرمايا عوايه و يحسب مورد به درآمد، سرما
ه يا سرماين موافقتنامه درآمد حاصل يک از مقررات ايکه طبق هريدرصورت)  ب

ران ي اي اسالميران معاف باشد، جمهوريات ايران از مالي اي اسالميم جمهوريمتعلق به مق

د يا عوايه و يا سرمايمانده درآمد يات بر باقيت، در محاسبه ماليرغم معاف يتواند عل يم
 . معاف شده را منظور کندياهيسرماد يا عوايه و يدرآمد، سرما م، ين مقي ايهايسرما

 :ر حذف خواهد شديشرح زات مضاعف بهي غنا ماليدر جمهور ـ٢
 با مطابق و رانيا ياسالم يجمهور نيقوان طبق رانيا در يپرداختن اتيمال) الف
 کسر قيطر از اي) صيتشخ قيطر از (ميمستق طور به خواه موافقتنامه، نيا مقررات

 ياسالم يجمهور منابع از اتيمال مشمول ديعوا اي منافع ،درآمد به نسبت ،)يفيتکل(
 که سود يي بابت درآمدهايات پرداختني مالينااستث به سهام، سود مورد در (رانيا

ات غنا بابت همان ي در برابر ماليعنوان اعتبار به) شوديه آن پرداخت ميسهام از ناح
ران يات اي خواهد شد که مالرفتهيات مزبور پذيد مشمول ماليا عوايدرآمدها، منافع 

 بابت آنها محاسبه شده است؛
ران به ي اي اسالميم جمهوريط شرکت مقتوس يپرداخت سهام سود مورد در) ب

از ) %٢٥ (درصد وپنج ستيب) کنترل(شيپام يطور مستقم غنا که حداقل و بهيشرکت مق
عالوه ( اعتبار مزبور ار دارد، در محاسبهيکننده سود سهام را در اخت ه شرکت پرداختيسرما

) رفته شدهي پذ)١( بند يران که بابت آن اعتبار مطابق مفاد جزءهايات ايبر هرگونه مال
ه آن ي که سود سهام از ناحييران توسط شرکت بابت درآمدهاي در ايات پرداختيمال

 گردد؛يشود منظور ميپرداخت م
 غنا اتيمال سهم از بند نيا طبق اعطا قابل ياتيمال اعتبار مبلغ هرصورت، در) پ   

ا ي درآمدها، منافع کل از مورد حسب مزبور اتيمال مشمول ديعوا اي منافع درآمدها، که
  .ات غنا دارند تجاوز نخواهد کرديد مشمول ماليعوا

 ضیعدم تبعـ 25ماده
ا يات يچگونه ماليگر، مشمول هيک دولت متعاهد در دولت متعاهد دياتباع  ـ١

 است که اتباع دولت متعاهد يا الزاماتيات ير از ماليا غيتر نيکه سنگالزامات مربوط به آن 
ا ممکن است يث اقامت مشمـول آن هستند يژه از حيط به ويگر تحت همان شرايد

 که ين مقررات شامل اشخاصي ا ،)۱(رغم مقررات ماده يعل.  نخواهند بود مشمول آن شوند،
 .واهد بودز خيستند نيا هر دو دولت متعاهد نيک يم يمق

گر اخذ يک دولت متعاهد در دولت متعاهد دي که از مقر دائم مؤسسه ياتيمال ـ٢
 دهنديها را انجام م تيگر که همان فعاليات مؤسسات آن دولت متعاهد ديد از ماليشود نبا يم

 .نامساعدتر باشد
ا يم يطور مستقا جزئاً بهيه آنها کالً يک دولت متعاهد که سرمايمؤسسات  ـ٣

باشد،  يگر ميم دولت متعاهد ديا چند مقيک ي )کنترل(شيپاا در يت يم در مالکيمستقريغ
ر از يا غيتر ني که سنگ ا الزامات مربوط به آن،يات يچگونه ماليدر دولت نخست مشمول ه

ر مؤسسات مشابه در آن دولت نخست مشمول آن هستند ي است که سايات و الزاماتيمال
 .، نخواهند شدا ممکن است مشمول آن شوندي

) ۶(ا بندي، )۱۱(ماده  )۷(، بند  )۹(ماده ) ۱( که مقررات بند يبه جز در موارد ـ٤
 توسط ي پرداختيها نهير هزياز و ساياالمت، حقي ماليها نهيشود، هز ياعمال م) ۱۲(ماده 

زان درآمد ين مييگر از لحاظ تعيم دولت متعاهد ديک دولت متعاهد به مقيمؤسسه 
 قابل کسر خواهد بود که چنانچـه به يطيت آن مؤسسه، تحت همان شراايمشمول مال

ک دولت متعاهد ين مؤسسه ين هرگونه ديهمچن. م دولت نخست پرداخت شده بوديمقـ
ات آن مؤسسه، يه مشمول ماليزان سرماين مييگر از لحاظ تعيم دولت متعاهد ديبه مق

م دولت نخست يبور به مقن مزي قابل کسر خواهد بود که اگر ديطيتحت همان شرا 
 .شديپرداخت م
د که يک دولت متعاهد را ملزم نماير نخواهد شد که ي تعبيا ن مقررات به گونهيا ـ ٥

ا يه ي را که به علت احوال شخصياتيف مالي و تخفي، بخشودگي شخصيايهر نوع مزا
لت م دويد به اشخاص مقينما يم خود اعطاء مي به اشخاص مقي خانوادگيها  تيلمسؤو

  .ز اعطاء کنديگر نيمتعاهد د
  توافق دوجانبهنییآـ 26ماده
ا هر يک ين نظر باشد که اقدامات يک دولت متعاهد بر ايم ي که مقيدر صورت ـ١

ا خواهد شد که ي شده يجي منتج به نتاياتي از لحاظ ماليدو دولت متعاهد در مورد و
 شده در ينيبشياق حق پصرفنظر از طرق احق باشد،  ين موافقتنامه نميمنطبق با ا

تدار دولت يتواند اعتراض خود را به مقام صالح ي مزبور، مي دولتهاين داخليقوان
باشد به مقام ) ۲۵(ماده ) ۱(ا چنانچه مورد او مشمول بند يم آن است، ي که مقيمتعاهد
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سال د ظرف سهياعتراض با. ديم نمايتسل  که تبعه آن است، يتدار دولت متعاهديصالح
ن موافقتنامه ير با مقررات ايات مغاي که به اعمال مالين اطالع از اقداميخ نخستيراز تا
 .م شودي شده تسليمنته

 يحل مناسب  خود نتواند به راهيابد وليتدار اعتراض را موجه بياگر مقام صالح ـ٢
 د کهي خواهد کوش باشد، ين موافقتنامه نمي که مطابق اياتيخذ مالأ اجتناب از ي برا برسد،
. صله دهديگر موضوع را فيتدار دولت متعاهد ديق توافق متقابل با مقام صالحياز طر

 ي دولتهاي در قانون داخليت زمانيهرگونه توافق حاصله صرفنظر از هرگونه محدود
 . خواهد بوديمتعاهد مجر

ا ي مشکالت ي متعاهد تالش خواهند کرد که تماميتدار دولتهايمقامات صالح ـ٣
صله دهند و ين موافقتنامه را با توافق دو جانبه في ايا اجراير ي تفس ازيشبهات ناش

ن موافقتنامه ي که در ايات مضاعف در موارديتوانند به منظور حذف مال ين ميهمچن
 .گر مشورت کننديکدي نشده است با ينيبشيپ

  ط،يها، شرا نييتوانند به منظور توسعه آ ي متعاهد ميتدار دولتهايمقامات صالح ـ٤
ن ماده و حصول ين توافق دو جانبه مندرج در ايي آي اجراي برايها و فنون مقتض روش

ون مشترک متشکل از يسيق کميا از طريماً يمستق ن، يشي پيتوافق در موارد بندها
  .گر ارتباط حاصل کننديکديش با يندگان خوينما

 تبادل اطالعاتـ 27ماده
ن ي مقررات اي اجراي برايت ضرور متعاهد اطالعايتدار دولتهايمقامات صالح ـ١

ن موافقتنامه را که ير با اير مغاي متعاهد غي دولتهاين داخلي قواني اجرايا برايموافقتنامه 
موجب ) ۱(ماده . ن موافقتنامه باشد، مبادله خواهند کردي مشمول ايها اتيمربوط به مال

 .شود يد تبادل اطالعات مزبور نميتحد
شود، به همان  يافت ميک دولت متعاهد دريله ي وس که بهيهرنـوع اطالعاتـ ۲

 ي آن دولت اطالعات بدست آمده به صورت محرمانه تلقين داخلي که تحت قوانيا وهيش
 که با امر يا مقامات از جمله دادگاهها و مراجع اداري اشخاص يخواهد شد و فقط برا

 مربوط به يهايخواها در مورد پژوهشي ارتباط دارند يريگيا پي ء وصول، اجرا ص،يتشخ
ا ياشخاص . کنند، فاش خواهد شد ي ميريگ مين موافقتنامه تصمي مشمول ايها اتيمال

.  مورد استفاده قرار خواهند دادين مقاصدي چنياد شده، اطالعات را فقط برايمقامات 
مات ي تصميا طي دادگاهها ي علنيها يان دادرسين اطالعات را در جريتوانند ا يآنان م
  . فاش سازندييقضا

ک دولت متعاهد ير نخواهد شد که ي تعبيچ مورد به نحويدر ه) ۱(مقررات بند ـ ۳
 :را وادار سازد
 د؛يگر اتخاذ نمايا دولت متعاهد دي خود يه ادارين و روي خالف قوانياقدامات ادار) الف
ا دولت ي متعارف خود يا روش ادارين يد که طبق قواني را فراهم نماياطالعات) ب

 ست؛يل نيگر قابل تحصياهد دمتع
، يشغل ، ي هر نوع اسرار تجاري افشابه منجر که دينما فراهم را ياطالعات) پ
 ي عمومي آن خالف خط مشيا افشاي شود يند تجاريا فرآي يا ا حرفهي يبازرگان ، يصنعت

 .باشد) ينظم عموم(
ک يت توسط الذکر، هرگاه اطالعافوق) ۳( مذکور در بند يتهايت محدوديبا رعا ـ٤

 يآورر جمعيد تدابيگر باين ماده درخواست شود، دولت متعاهد ديدولت متعاهد مطابق ا
  .رديکار گ مزبور بهيل اطالعات درخواستياطالعات خود را به منظور تحص

 ی و مناصب کنسولیاسی سيها تی و مأموریندگی نمايها تأیه ياعضاـ 28ماده
 يها تي و مأموريندگي نمايها ئتي هي اعضاياتيالازات مين موافقتنامه بر امتيمقررات ا

ا مقررات يالملل ني حقوق بي که به موجب قواعد عموميا مناصب کنسولي ياسيس
  . نخواهد گذاشتيري تأث باشند، ي خاص از آن برخوردار ميها موافقتنامه
  شدنءاالجراالزمـ 29ماده
ل مراحل ي از تکمياسيس يق مجاريگر را از طري متعاهد طرف ديک از دولتهايهر 

ن يا. ن موافقتنامه مطلع خواهد نمودي شدن اءاالجران خود جهت الزميمقرر در قوان
افت و مقررات آن در مورد آن ي خواهد يه قوت قانونين اطالعيخ آخريموافقتنامه از تار

 ي متعاقب ساليمين روز سال تقوي که در اولياهيد سرمايه و عوايقسمت از درآمد، سرما
ا موجود است به يشود  يا بعد از آن حاصل ميافته است ي ين موافقتنامه قوت قانوني ا هک

 . گذارده خواهد شدءمورد اجرا

 فسخـ 30ماده
 خواهد ءاالجراک دولت متعاهد فسخ نشده الزمي که توسط ين موافقتنامه تا زمانيا
، با ياسي سيق مجاريرن موافقتنامه را از طيتواند ا ي متعاهـد ميک از دولتهايهر . بود
 بعد از دوره پنجساله از يميان هر سال تقويماه قبل از پاادداشت فسخ حداقل ششيه يارا
ن موافقتنامه در ين صورت ايدر ا. ديگردد فسـخ نما ي مءاالجرا که موافقتنامه الزميخيتار

 يمين روز سال تقوي که در اولياهيد سرمايه و عوايمورد آن قسمت از درآمد، سرما
ا حاصل يا بعد از آن موجود باشد يم شده است يادداشت فسخ تسلين ي ا  کهيمتعاقب سال

 .شود، اعمال نخواهد شد
 برابر ي شمســيهجـر٢٥/٠٨/١٣٩٦خ ين موافقتنامه در آکرا در دو نسخه در تاريا

د که هر دو متن از يم گردي تنظيسي و انگلي فارسي به زبانهايالدي م ١٦/١١/٢٠١٧ با
 .کسان برخوردار استيبار اعت

طور ر که از طرف دولت متبوع خود بهي مراتب باال، امضاکنندگان زي گواهيبرا
   .ن موافقتنامه را امضا نمودنديباشند، ا ي مجاز ميمقتض
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نامه، شامل مقدمه و قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره منضم به متن موافقت
ماه يكهزار و چهارصد مجلس شوراي  کشنبه مورخ دهم بهمني ماده در جلسه علني روز يس

  . به تأييد شوراي نگهبان رسيد٤/١٢/١٤٠٠اسالمي تصويب شد و در تاريخ 
  رئيس مجلس شوراي اسالمي ـ محمدباقر قاليباف

  
  ٢٤/١٢/١٤٠٠                                                        ـ ه٥٩٥١٩ت/١٧٠٠٤٨رهشما

   شرکت توسعه منابع آب و نیروي ایراندر خصوص الحاقنامه  تصویب
  اي زیرمجموعه شرکت مادرتخصصی هاي توسعه  به فهرست سازمان

   مدیریت منابع آب ایران
  نیرو ـ وزارت امور اقتصاديوزارت 

   ١٠٠/٢٠/٤٧١١٠/١٤٠٠شنهاد شماره ي به پ٢٢/١٢/١٤٠٠ران در جلسه يوزهيأت 
) الف( بند يالحاق) ٧(و ) ٤(، )٣ (يها رو و به استناد تبصرهي وزارت ن٢٣/١٠/١٤٠٠مورخ 
مصوب ي ـ قانون اساس) ٤٤( اصل چهل و چهارم ي کليهااستي سيقانون اجرا) ٣(ماده 
 : ب کرديتصوـ ١٣٨٩

مجموعه ري زيا توسعهيهاران به فهرست سازماني ايرويشرکت توسعه منابع آب و ن
نامه شماره بيتصو) ٢(ران موضوع بند يت منابع آب ايري مديشرکت مادر تخصص

جاد ي آن منوط به عدم اي و اصالحات بعد٢٤/٥/١٣٨٨ک مورخ ٤٣٠٨١ت/١٠٤٤٦٠
 . شود ي اضافه مي فرعيشرکت دولت

  جمهور ـ محمد مخبر رئيسمعاون اول 
  

  ٢٤/١٢/١٤٠٠                                                        ـ ه٥٩٤٤٤ت/١٦٩٩٧٩رهشما
  رانی ای اسالميس کل گمرك جمهورییر ضافه شدنادر خصوص نامه  تصویب

   یی اجرايها دستگاهی و هماهنگی ملياستگذاری سيب شورای به ترک
  يت معنوینه مالکیدر زم

  يوزارت دادگستر ـ یی و دارايوزارت امور اقتصاد
 مورخ ١٥١٨٠٢/٢شنهاد شماره ي به پ٢٢/١٢/١٤٠٠وزيران در جلسه هيأت 

 و هشتم قانون يکصد و سي و به استناد اصل يي و دارايوزارت امور اقتصاد ٢٢/٩/١٤٠٠
 :ران تصويب کردي اي اسالمي جمهورياساس

 و ي ملياستگذاري سيب شورايران به ترکي اي اسالميس کل گمرک جمهوريير
نامه شماره بي موضوع تصوينوت معينه مالکي در زميي اجرايها دستگاهيهماهنگ
 . شودي اضافه م١٧/٢/١٣٨٦هـ مورخ ٣٥٩٠٤ت/٢٢٢٤٨

  جمهور ـ محمد مخبر رئيسمعاون اول 
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  ٢٨/١٢/١٤٠٠                                                        ـ ه٥٩٥١٣ت/١٧٢١١٨رهشما
  دیالت خرینامه تسهنییآ) 6(تبصره به ماده در خصوص الحاق نامه  تصویب

  ا ساخت مسکن آزادگان، جانبازان و خانواده شهدای
   ثارگرانید و امور ایاد شهیبن

 سازمان برنامه و بودجه کشور
 رانی ای اسالمي جمهوريبانک مرکز

 مورخ ٥٢٢٣٤١/٠٠/٤٠٠شنهاد شماره ي به پ٢٥/١٢/١٤٠٠وزيران در جلسه هيأت 
 و هشتم قانون يکصد و سيل ثارگران و به استناد اصيد و امور اياد شهي بن٢٠/١٠/١٤٠٠
 :ران تصويب کردي اي اسالمي جمهورياساس

ا ساخت مسکن يد يالت خرينامه تسهنييآ) ٦(ر به عنوان تبصره به ماده يمتن ز
هـ مورخ ٥٣٢٨٧ت/٧٨٢٦٦نامه شماره  بيآزادگان، جانبازان و خانواده شهدا موضوع تصو

  :شود ي الحاق م٣١/٦/١٣٩٥
نامه و با لحاظ سرجمع اعتبارات نيين آيا) ٣(ت ماده يرعاالت با ين تسهياـ  تبصره
 در حال ساخت، قبل از اتمام يها)پروژه(کبار در طرحي ين مربوط برايمصوب در قوان

 يها بانکيالت ساخت مسکن همان سال از سوي تا سقف تسهيو فروش اقساط) پروژه(طرح
  . ش استيعامل قابل افزا

  مخبرجمهور ـ محمد  رئيسمعاون اول 
  

  ٢٨/١٢/١٤٠٠                                                         ـ ه٥٩٦٤٣ت/١٧٢٤٦٥رهشما
   یه خدمات دسترسیم درآمد ارایمبلغ تسهدر خصوص تعیین نامه  تصویب

   1401 سال ياز ابتدا ينور) بریف( بر تار یشبکه مبتن
  1408ان سال یتا پا

   ت اطالعايوزارت ارتباطات و فناور
  یی و دارايوزارت امور اقتصاد
   وزارت اطالعات

 سازمان برنامه و بودجه کشور 
   يهاشنهاد مشترک وزارتخانهي به پ٢٢/١٢/١٤٠٠وزيران در جلسه هيأت 

 و اطالعات و سازمان برنامه و بودجه يي و داراي اطالعات، امور اقتصاديارتباطات و فناور
ت بخش ياز فعالين و وصول حق امتييجازه تعکشور و به استناد ماده واحده قانون ا

 :تصويب کردـ ١٣٩٢مصوب  ـ نه پست و مخابراتي در زميردولتيغ
دن به نقطه سر به سر يه و رسي بودن دوره بازگشت سرمايبا توجه به طوالنـ ١
، از )يپيتيتاف( منازل و کسب و کارها ي براينور) بريف( بر تار ي توسعه شبکه مبتنيهاطرح
 ي مبتنيه خدمات دسترسيم درآمد اراي مبلغ تسه١٤٠٨ان سال ي تا پا١٤٠١ سال ياابتد
 از) يپيتيتاف(ک درآمد خدمات ي درگاه فعال و به شرط تفکي به کاربران داراين فناوريبر ا
م مقررات و يد سازمان تنظييشده مورد تأي حسابرسي ماليهاتر خدمات در صوريسا

 .شودين ميي درصد تعک دهمي، ييويارتباطات راد
 يفروش و خردهيفروش عمدهي ماليهاک حسابي و به شرط تفک١٤٠١ سال ياز ابتداـ ٢

م مقررات يون تنظيسيت الزامات مصوب کميشده، رعاي حسابرسي ماليهادر صورت
 ي دسترسيفروش، خدمات عمدهييويم مقررات و ارتباطات راديد سازمان تنظييارتباطات و تأ

 . م درآمد نخواهد بوديمشمول تسه) يپيتيتاف (ينور) بريف(ار  بر تيمبتن
  جمهور ـ محمد مخبر رئيسمعاون اول 

  
  ٢٨/١٢/١٤٠٠                                                        ـ ه٥٩٦٨٤ت/١٧٢٠٣٩رهشما

  رویربط وزارت ن ي ذی دولتيها  مطالبات شرکتدر خصوص تسویه نامه  تصویب
  ) کل کشوريدار خزانه( به دولت   مذکوريها  شرکتیت با بدهاز دول

   رویوزارت ن
 یی و دارايوزارت امور اقتصاد

  سازمان برنامه و بودجه کشور 
 مورخ ٢١٩٦٨١/٥٧شنهاد شماره ي به پ٢٥/١٢/١٤٠٠وزيران در جلسه هيأت 

بودجه سال ماده واحده قانون ) ٧(تبصره ) د(رو و به استناد بند يوزارت ن  ٢١/١٢/١٤٠٠
 : کل کشور تصويب کرد١٤٠٠

التفاوت  رو از دولت بابت مابهيربط وزارت ن ي ذي دولتيها  مطالبات شرکت ـ١
د سازمان ييلو وات ساعت برق مورد تأيشده فروش هر ک قيمت تكليفي و قيمت تمام

 يدار خزانه( به دولت   مذکوريها  شرکتي، با بدهي به عنوان بازرس قانونيحسابرس
برداري رسيده وزارت  اي به بهره هاي سرمايه هاي تملك دارايي بابت طرح) شورکل ک

از محل رديف ـ ١٣٥١مصوب  ـ قانون برنامه و بودجه كشور) ٣٢(نيرو موضوع ماده 
خرجي  ـ صورت جمعي به ) ٥٣٠٠٠٠ـ ٣٢(اي  و رديف هزينه) ٣١٠٤٠٤(درآمدي 

  :شود ير تسويه ميشرح جدول ز به
  

فیرد  )ریال(ه یمبلغ مورد تسو یشناسه مل یدولتعنوان شرکت  

 ١٢٦ر١٤١ر٠٠٠ر٠٠٠ ١٠٧٨٠٠٤٥٨٠٠  باختريا  برق منطقهي سهام شرکت ١

 ٤ر٦٠١ر٠٠٠ر٠٠٠ ١٠٧٢٠٠٦١٠٨٠  الني گيا  برق منطقهي سهام شرکت ٢

 ١٧ر٩٦٦ر٥٥٢ر٦٥٤ ١٠٨٠٠٠١٠٩٩٣  هرمزگانيا  برق منطقهي سهام شرکت ٣

 ٣٥ر٩٧٢ر٨٨٨ر١٠٤ ١٠٨٦١٦٠٦٥٤٠ زدي يا  برق منطقهي سهام شرکت ٤

 ١٨٤ر٦٤٢ر٣٧٩ ١٠٤٦٠٠٤٥٠٤٣  زنجانيا  برق منطقهي سهام شرکت ٥

 ٥٦ر٨٣٦ر٧٨٨ر١١١ ١٠١٠٠٩٨٠٥٤٤  خوزستانيا  برق منطقهي سهام شرکت ٦

 ٢٩ر٥٤٢ر٠٠٠ر٠٠٠ ١٠٦٦٠٠١٤٠٥٥  غربيا  برق منطقهي سهام شرکت ٧

٨ 
 برق يرويع نيد، انتقال و توزيشرکت تول

 ريوانت ـ رانيا
 ١٥٣ر٦٣١ر٠٠٠ر٠٠٠ ١٠١٠٠٥٠٤٥٨٤

  

در ) حسب مورد(شده فوق را هيربط مکلفند مبالغ تسو ي ذي دولتيها شرکت ـ٢
  .ندي خود اعمال حساب نماي ماليها صورت
ن حکم ي اي از اجرايشده ناشهي تسوي مذکور معادل بدهيها ه شرکتيسرماـ ٣

  .ابدي يش ميافزا
ن و مقررات مربوط يت قواني مکلف است با رعاسازمان برنامه و بودجه کشورـ ٤

شده حسب مورد از محل اعتبار هي تسويها يص بابت بدهينسبت به ابالغ اعتبار و تخص
 کل کشور ١٤٠٠قانون بودجه سال ) ٩(جدول شماره ) ٥٣٠٠٠٠ـ ٣٢(اي  ف هزينهيرد

  .دياقدام نما
 نامه اصول، نييآ) ٨( ماده يربط مکلفند در راستا ي ذي دولتيها شرکت ـ ٥

قانون برنامه و بودجه کشور موضوع مصوبه ) ٣(ماده ) ٧(ها و ضوابط موضوع بند  استيس
 آن، ضمن مراجعه به ي اقتصاد و اصالحات بعدي شورا٢٦/٨/١٣٧٦ مورخ ٨٩٥/٣٤شماره 
 يها  طرحيه در بدهين نحوه احتساب مبالغ مورد تسويي کل کشور و تعيدار خزانه
 و انعقاد قرارداد الزم با وزارت يمانده بدهيف باقين تکلييه تعافته، نسبت بيخاتمه

  .ندي اقدام نمايي و داراياموراقتصاد
  جمهور ـ محمد مخبر رئيسمعاون اول 

  
  ٢٨/١٢/١٤٠٠                                                       ـ ه٥٩٠٥٣ت/١٧٢٢٠٣رهشما

  ن الرستاندر خصوص تقسیمات کشوري شهرستانامه  تصویب
   استان فارس

  وزارت کشور
 ٥/٥/١٤٠٠ مورخ ٦٩٨٦٣ به پيشنهاد شماره ٢٥/١٢/١٤٠٠ران در جلسه يوزهيأت 

ـ ١٣٦٢مصوب  ـ قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري) ١٣(وزارت كشور و به استناد ماده 
 : کردتصويب

موضوع  ييايم شهرستان الرستان استان فارس، محدوده جغرافيدر بخش جو ـ الف
دولت است، از جمله مزرعه عطاآباد از هيأت دشده به مهر دفتر ييوست که تأينقشه پ

 .شود يم منتزع و به دهستان هرم ملحق ميدهستان جو
 ي منصورآباد و مرکز دهستان هرم به روستايم به روستايمرکز دهستان جو ـ ب
  .ابدي ير مييهرم تغ
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ها و  ب روستاها، مزرعهيز ترکک دهستان به نام چغان ايم، يدر بخش جو ـ پ
دشده به مهر دفتر ييوست که تأي موضوع نقشه پيياي واقع در محدوده جغرافيها مکان

  :شود يجاد مير اي زيها ها و مکان دولت است، از جمله روستاها، مزرعههيأت 
عطاآباد  ـ ٦درگاه  سه ـ ٥محمودآباد ـ ٤آباد  شمسـ ٣ ياحمد محمودـ ٢چغان ـ ١

  .   کانيگذار بال رغ تخممزرعه مـ ٧
  .شود ين ميي چغان به عنوان مركز دهستان چغان تعيروستا ـ ت
ها و  ب روستاها، مزرعهيان از ترکيک دهستان به نام کاريم، يدر بخش جو ـ ث
دشده به مهر دفتر ييوست که تأي موضوع نقشه پيياي واقع در محدوده جغرافيها مکان

  :شود يجاد مير اي زيها ها و مکان  مزرعهدولت است، از جمله روستاها،هيأت 
) يميشکن ابراه سنگ (يميد شن و ماسه ابراهيکارگاه تولـ ٣ان يکارـ ٢بلغان ـ ١

  .  يمير ابراهيمزرعه اردشـ ٤
  .شود ين مييان تعيان به عنوان مركز دهستان کاري کاريروستا ـ ج
ان و ي کار ستانک بخش به نام هرم از تركيب دو دهيدر شهرستان الرستان،  ـ چ

  .شود هرم ايجاد مي
  .شود ين ميي بلغان به عنوان مرکز بخش هرم تعيروستا ـ ح
  م يک شهرستان به نام جوي، يم به مرکزير نام بخش جوييدر استان فارس، با تغ ـ خ
  .شود يجاد مي و هرم اي مرکز ب دو بخشياز ترک
  .شود ين مييم تعيم به عنوان مركز شهرستان جويشهر جو ـ د

  جمهور ـ محمد مخبر رئيسمعاون اول 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ٢٨/١٢/١٤٠٠                                                       ـ  ه٥٨٤١٧ت/١٧٢١١٧رهشما
یک بخش به نام ایتیوند در شهرستان دلفان در خصوص ایجاد نامه  تصویب

  استان لرستان
 وزارت کشور

 مورخ ١٧٠٣١١ به پيشنهاد شماره ٢٥/١٢/١٤٠٠ر جلسه وزيران دهيأت 
قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات ) ١٣( وزارت كشور و به استناد ماده ٢٩/١٠/١٣٩٩

 :تصويب کردـ ١٣٦٢مصوب  ـ كشوري
ب دو يوند از ترکيک بخش به نام ايتيدر شهرستان دلفان استان لرستان،  ـ الف
 .شود يجاد مي ايلوند شمايتي و ايوند جنوبيتي ا دهستان
  .شود ين مييوند تعيتيا به عنوان مرکز بخش ايزور دشت علي کهريروستا ـ ب
  .ابدي ير ميي به قمش تغيوند جنوبيتيش دهستان اي تمينام روستا ـ پ
  .ابدي ير ميي قمش تغي به روستايوند جنوبيتيمركز دهستان ا ـ ت

  جمهور ـ محمد مخبر رئيسمعاون اول 

  ٢٨/١٢/١٤٠٠                                                      ـ  ه٥٨٤١٦ت/١٧٢١٢٢رهشما
  بخش مرکزي شهرستان دلفان در خصوص تقسیمات کشوري در نامه  تصویب

  استان لرستان
 وزارت کشور

 مورخ ١٧٠٣٠٧به پيشنهاد شماره  ٢٥/١٢/١٤٠٠وزيران در جلسه هيأت 
قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات ) ١٣( وزارت كشور و به استناد ماده ٢٩/١٠/١٣٩٩

 :تصويب کردـ ١٣٦٢مصوب  ـ كشوري
الف ـ روستاي فرهادآباد مرکز دهستان ميربگ شمالي بخش مرکزي شهرستان 

آباد دهستان يادشده، پس از ادغام با يکديگر، به يک  دلفان استان لرستان و روستاي شهن
 . شود يروستا تبديل و به عنوان روستاي ميربگ نامگذاري م

 ميربگ  ب ـ در شهرستان دلفان، يک بخش به نام ميربگ از ترکيب دو دهستان
  .شود شمالي و ميربگ جنوبي  ايجاد مي

  .شود پ ـ روستاي ميربگ به عنوان مرکز بخش ميربگ تعيين مي
  .يابد آباد تغيير مي ت ـ مركز دهستان ميربگ شمالي به روستاي معصوم

  د مخبرجمهور ـ محم رئيسمعاون اول 
  

  ٢٨/١٢/١٤٠٠                                                        ـ ه٥٥٣٣٤ت/١٧٢٥٣١رهشما
  ی ع  دستی و صناي، گردشگریراث فرهنگیوزارت م

  يوزارت جهادکشاورزـ  وزارت کشور
  ي وزارت راه و شهرساز
   ستیط زیسازمان حفاظت مح

  سازمان برنامه و بودجه کشور 
 ي، گردشگريراث فرهنگيشنهاد وزارت مي به پ٢٧/١١/١٤٠٠ در جلسه رانيوزهيأت 

 و ي، راه و شهرسازي کشور، جهادکشاورزيها وزارتخانهيبا همکار (يع دستيو صنا
) ٢ (يو به استناد جزءها) ست و سازمان برنامه و بودجه کشوريط زيسازمان حفاظت مح

ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و قانون برنامه پنجساله ) ١٠٠(ماده ) الف(بند ) ٣(و 
 مذکور را به ي جزءهايينامه اجرانيي، آـ ١٣٩٥مصوب ـ ران ي اي اسالميفرهنگي جمهور

  :ب کردير تصويشرح ز
  

قانون برنامه پنجساله ) 100(ماده ) الف(بند ) 3(و ) 2 (ي جزءهایینامه اجرانییآ
 انری ای اسالميششم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهور

 :روند ي مشروح مربوط به کار مير در معانينامه، اصطالحات ز نيين آيدر ا ـ1ماده
 يدست عي و صناي، گردشگريراث فرهنگيوزارت م: وزارتـ ١
 شامل ياز بخش گردشگري مورد نييربنايامکانات ز: ي گردشگريهارساختيزـ ٢

 و يافزار م  نرييربنايت ز، ناوگان حمل و نقل و هر نوع امکانايآب، برق، گاز و راه دسترس
  .گري ديافزار سخت
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، ي بانکيه منابع مالي از جمله اراي قانونيها تيها و حما ه مشوقيکل: التيتسهـ ٣
 .يگذاران بخش خصوص هيف عوارض مختلف به سرمايها و تخف تيمعاف

قانون برنامه پنجساله ) ٢٩( موضوع ماده يي اجرايهادستگاه: يي اجرايهادستگاهـ ٤
 . ـ ١٣٩٥مصوب  ـ راني اي اسالمي جمهور اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي توسعهششم

  .ت از وزارتي مجوز فعالي دارايسات گردشگريتاس: يسات گردشگريتأس ـ ٥
 يشهرها و نقاط درونه راهي در حاشي گردشگري راهنماينصب عالئم و تابلوها ـ2ماده

 و کشور به ي راه و شهرسازيهاتخانه وزارت و وزاري که با هماهنگيبراساس دستورالعمل
 و کشور مکلفند نسبت به ي راه و شهرسازيهاوزارتخانه. شوديرسد، انجام ميب ميتصو
آهن  راهيهاستگاهيها، ا در فرودگاهيرسانجاد اماکن اطالعي مناسب جهت ايص فضايتخص
  .ندي اقدام نماي حمل و نقل شهريهاانهيو پا

 و جهاد ي راه و شهرسازيها وزارتخانهيبا همکاروزارت مکلف است  ـ3ماده
 يگذارمتيق. دي اقدام نماي مستعد گردشگري اراضيي نسبت به شناسايکشاورز

 ماده ياصالح) ٢( تبصره يينامه اجرانييآ) ٤( در زمان انتقال سند برابر ماده ياراض
قانون ) ٤٥( موضوع ماده يعي و منابع طبي بخش کشاورزيورش بهرهيقانون افزا)  ٩(

نامه شماره بي کشور موضوع تصوي نظام مالير و ارتقايپذد رقابتيرفع موانع تول
 آن بدون ارزش افزوده ي و اصالحات بعد١٨/٤/١٣٩٤هـ مورخ ٥٢٠٨٢ت/٤٨٢٨٧

  .   شودي محاسبه ميگذارهي از سرمايناش
 خود اري مرتبط در اختي در چهارچوب اعتبارات فرهنگيي اجرايهادستگاه ـ4ماده

 ي و هماهنگي با همکاري گردشگريها جاذبهيد محتوا و معرفيمجازند نسبت به تول
  .  نديوزارت اقدام نما

ها   شهرستانيزير ته برنامهيها و کم  و توسعه استانيزير برنامهيشورا  ـ5ماده
  .ت قرار دهندي را در اولوي گردشگريها رساختيمکلفند توسعه ز

ودجه کشور به صورت ساالنه منابع وجوه اداره شده سازمان برنامه و ب  ـ6ماده
ا در قالب ي و يق منابع بانکي را با تلفي هدف گردشگريهاالت به طرحي تسهيجهت اعطا

ل يوزارت مکلف است دال. دي نماينيبشي پيح بودجه سنواتيالت، در لوايارانه سود تسهي
ه صورت ساالنه در آغاز سال  را بي گردشگريهااز طرحي اعتبارات مورد نيهي و توجيضمن
  .ديه نمايادشده اراي به سازمان يمال

 و ي در گردشگريگذارهي توسعه سرمايق براي دقيزيربه منظور برنامه ـ7ماده
 يهاه دستگاهيرسان به مسافران و گردشگران، کلسات موجود خدماتيت تأسياطالع از ظرف

ت ي تحت مالکي و رفاهيدماتسات خي موظف به ثبت اطالعات تأسيتي و حاکميياجرا
سات يق تأسيص مصاديتشخ. باشندي وزارت مي شده از سويخود در سامانه معرف

 و يسات گردشگري تأسيگذار و نرخيبندل، درجهيجاد، اصالح، تکمينامه انييبراساس آ
 و ١١/٦/١٣٩٤هـ مورخ ٥١٠٠١ت/٧٥٧٩١نامه شماره بينظارت بر آنها موضوع تصو

  . باشدي برعهده وزارت م آن،ياصالحات بعد
ربط ي ذي قانونيه و به مباديسات مزبور را تهيوزارت موظف است فهرست تأس ـ تبصره

  .دي نمايمعرف
 صنعت يتين حماياستفاده از قوان از هرگونه سوءيريبه منظور جلوگ  ـ8ماده
ع د وزارت ممنويي، تحت هر عنوان، بدون تأيسات گردشگري تاسير کاربريي، تغيگردشگر

. باشدير ميپذر طرح امکانييبردار، با موافقت وزارت تغدر صورت درخواست بهره. است
ت ي و صدور مجوز فعالير کاربرييش از موافقت با تغي مکلفند پيي اجرايهاه دستگاهيکل
  .نديد، نسبت به اخذ استعالم از وزارت اقدام نمايجد

 با وزارت ي در همکاريتيد حماکريرو مکلفند با روي نفت و نيهاوزارتخانه ـ9ماده
  در چهارچوبيبخش گردشگري انرژيهان تعرفه آب، دفع فاضالب و حاملينسبت به تدو

  . ندين اقدام نمايقوان
 ياارانهيص سوخت يوزارت نفت مکلف است اقدامات الزم را جهت تخص ـ10ماده
 يرهاي به مس/ که دري مجوز گردشگري دارايحي تفريهاقيها، شناورها و قايبه کشت
  .ند، به عمل آوردينماي تردد ميداخل

 در ياه گزارش دورهينامه و ارانيين آي ايت نظارت بر حسن اجرايمسئول ـ11ماده
  .ران، بر عهده وزارت استيوزهيأت  شش ماهه به ي زمانيهابازه

  جمهور ـ محمد مخبر رئيسمعاون اول 

  ٢٤/١٢/١٤٠٠                                                         ـ ه٥٩٦٦١ت/١٧٠٠٣٩رهشما
  هـ58715ت/12536نامه شماره بیتصواصالح 

  7/2/1400 مورخ 
  يوزارت راه و شهرساز  ـرویوزارت ن  ـوزارت نفتـ  یی و دارايوزارت امور اقتصاد

 وزارت ورزش و جوانان   ـيوزارت جهادکشاورزـ  وزارت صنعت، معدن و تجارت
  یوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک  ـيقات و فناوریقوزارت علوم، تح

 وزارت کشور ـ  اطالعاتيوزارت ارتباطات و فناور ـ وزارت آموزش و پرورش
   یع دستی و صناي، گردشگریراث فرهنگیوزارت م ـ  مسلحيروهای نیبانیوزارت دفاع و پشت

ـ سازمان برنامه و بودجه کشور ـ رانی ای اتميسازمان انرژ   ران ی ای اسالمي جمهوريک مرکزبان 

 مورخ ٢١٢١٦٤/٥٧شنهاد شماره ي به پ٢٢/١٢/١٤٠٠وزيران در جلسه هيأت 
 و هشتم قانون يکصد و سي و به استناد اصل يي و داراي وزارت امور اقتصاد١١/١٢/١٤٠٠
  :ب کرديران تصوي اي اسالمي جمهورياساس

، )ح(، )و(، ( ه(، )د(، )ب(، )الف(ي  بندهايينامه اجرا نيينامه آنييآ) ٣(ماده ) ٥(بند 
و ) ٥(تبصره ) غ(و ) ض(، )ذ(، )خ(، )ر(، )ق(، )ص(، )ف(، )ع(، )م(، )ل(، )ک( ،)ي(، )ط(

نامه بي کل کشور موضوع تصو١٤٠٠ماده واحده قانون بودجه سال ) ٦(تبصره ) ل(بند 
امه نبي آن موضوع تصوي و اصالح بعد٧/٢/١٤٠٠هـ مورخ ٥٨٧١٥ت/١٢٥٣٦شماره 
 :شود ير اصالح مي به شرح ز١٣/٦/١٤٠٠هـ مورخ ٥٩١٠٩ت/٦٠٤٦٨شماره 
 کارفرما به ي که بدهيقانون، در موارد) ٦(تبصره ) ل( بند يدر اجراـ  ٥

شود،  ي پرداخت ميات بر ارزش افزوده، به صورت اسناد خزانه اسالميمانکار بابت ماليپ
ات و ين اوراق را معادل ماليمانکار، کارفرما موظف است ايدر صورت درخواست پ

 کشور ياتيد به سازمان امور ماليعوارض ارزش افزوده و بدون محاسبه حفظ قدرت خر
 ي را از بدهيلي اوراق تحوي کشور معادل مبلغ اسمياتيسازمان امور مال. ديواگذار نما

 ي کل کشور موظف است معادل مبلغ اسميدار خزانه. کند يمانکار کسر مي پياتيمال
ات و عوارض ي ماليد، به عنوان وصوليد خزانه مذکور را پس از وصول در سررساسنا

 .ارزش افزوده منظور کند
  جمهور ـ محمد مخبر رئيسمعاون اول 

  
  ٢٥/١٢/١٤٠٠                                                        ـ ه٥٩٦٨٥ت/١٧١٤٦٩رهشما

  هـ 53706ت/134684نامه شماره  اصالحی تصویب) 3(اصالح ماده 
  25/10/1396مورخ 

  امورخارجه وزارت 
  سازمان اداري و استخدامی کشور 

  جمهور معاونت حقوقی رئیس
 مورخ ٧٢٢٤٣شنهاد شماره ي به پ٢٢/١٢/١٤٠٠وزيران در جلسه هيأت 

 حقوق و دستمزد و به يد شورايي کشور و تأي و استخدامي سازمان ادار٢٢/١٢/١٤٠٠
 :ران تصويب کردي اي اسالمي جمهوري هشتم قانون اساس ويکصد و سياستناد اصل 
 به ٢٥/١٠/١٣٩٦هـ مورخ ٥٣٧٠٦ت/١٣٤٦٨٤نامه شماره بي تصوياصالح) ٣(ماده 

  :شودير اصالح ميشرح ز
 جمهور سيي ري که با معاونت حقوقيراني ايقي به اشخاص حقيزان پرداختيم ـ3ماده

ر يب ساعت به شرح جدول زند براساس نوع و مدت خدمت بر حسينماي ميهمکار
 :خواهد بود

  

) 10(با سابقه مرتبط کمتر از   مرتبطیلیمدرك تحص
 )هر ساعت(سال 

) 10(شتر از یبا سابقه مرتبط ب
 )هر ساعت(سال 

 )الير (١ر٥٠٠ر٠٠٠ )الير (١ر٢٠٠ر٠٠٠ ي تخصصيدکترا

 )الير (١ر٢٠٠ر٠٠٠ )الير (١ر٠٠٠ر٠٠٠ ي تخصصي دکترايدانشجو

 يا دکتراي  ارشديکارشناس
 ياحرفه

 )الير (١ر٠٠٠ر٠٠٠ )الير (٨٠٠ر٠٠٠
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نامه به نيين آيا) ٧(ارقام مذکور در جدول مشروط به عدم شمول ماده  ـ1تبصره
ساعت در ماه قابل ) ١٥٠(ادشده حداکثر تا سقف يمه مذکور در ماده ي حق بياستثنا

  .پرداخت است
ش ي درصد افزايد بر مبناتواني مي مبالغ جدول پرداخت١٤٠٢از سال  ـ2تبصره
س يي ريص معاون حقوقيانه کارکنان دولت در سقف اعتبارات مصوب به تشخيحقوق سال
  . ابديش يجمهور افزا

  جمهور ـ محمد مخبر رئيسمعاون اول 
  

  ٢٥/١٢/١٤٠٠                                                        ـ ه٥٩٢٩٩ت/١٧١٣٤٦رهشما
ماده واحده ) 5(تبصره ) ز(بند ) 1(نامه اجرایی جزء  آیین) 1(ه ماد) 8(اصالح بند 

   کل کشور1400قانون بودجه سال 
  امور اقتصادي و دارایی ـ سازمان برنامه و بودجه کشوروزارت 

 مورخ ٣٦٢٠٨٤شنهاد شماره ي به پ٢٢/١٢/١٤٠٠وزيران در جلسه هيأت 
 و هشتم قانون يکصد و سيل  سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اص١/٨/١٤٠٠

 :ران تصويب کردي اي اسالمي جمهورياساس
ماده واحده قانون ) ٥(تبصره ) ز(بند ) ١( جزء يينامه اجرانييآ) ١(ماده ) ٨(در بند 
هـ مورخ ٥٨٧٩٠ت/٢٣١٥٥نامه شماره بي کل کشور موضوع تصو١٤٠٠بودجه سال 

 که يي قراردادهاين بابت اجرايمچنو ه" عبارت "شودين ميتأم"، بعد از عبارت ٣/٣/١٤٠٠
 يه کاالها و خدمات هستند براساس حسابرسي ارايفيمت تکلي قيارانه دولت برايمشمول 

 " ـ١٣٩٤مصوب  ـ ت از صنعت برق کشوريقانون حما) ٦(ت موضوع ماده يژه با اولويو
 .شوديالحاق م

  جمهور ـ محمد مخبر رئيسمعاون اول 
  

  ٢٥/١٢/١٤٠٠                                                                   ٢٠٩٤٤٢/٢٠٠رهشما
  جناب آقاي دکتر اکبرپور

  مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
نامه داخلي كارگروه   شوراي عالي فضاي مجازي و آيين٥٤در اجراي مصوبه جلسه 

) ١٤٠٠  دي١٤ (هشتمپذيري دولت الكترونيكي به پيوست متن مصوبات جلسه بيست و  تعامل
  .شود پذيري دولت الكترونيكي جهت انتشار در روزنامه رسمي كشور ارسال مي كارگروه تعامل

  اصل پذيري دولت الكترونيكي ـ رضا باقري دبير شورا و رييس كارگروه تعامل
  

  پذیري دولت الکترونیکی کشور  کارگروه تعاملهشتممصوبات جلسه بیست و 
  ١٤٠٠ دي ماه ١٤تاريخ جلسه 

  مصوبه شماره یک
 يها درخواستو  جلسه شانزدهم کارگروه کيمصوبه شماره ک يبند  يدر اجراـ ١

 تبادل ي موجود در مرکز مليها سيسرو يبرخ به ي دسترسجاديواصله در خصوص ا
 يها سي سرويرخانه شورا برقراري با توجه به توافق خدمت دهنده و موافقت دباطالعات

 :شود يم ابالغ ربط يذ يها دستگاهبه  ريز
üاز سازمان يا  و حرفهي فنينامه مهارت ياستعالم گواه سيسرو: يستي سازمان بهز 

 سالمت مهيب  درمان از سازمانيس استحقاق سنجي، سرويا حرفه و يفن
üييويم مقررات ارتباطات راديس شاهکار از سازمان تنظيسرو:  هنري صندوق اعتبار 
üم يس شاهکار از سازمان تنظيسرو): سامانه مبادله (ييدارا و ي وزارت امور اقتصاد

 ييويمقررات ارتباطات راد
 مقرر شد يکي استعالم سفته و برات الکترونيرو براين ـ بنا بر درخواست وزارت٢

 در سامانه يکيس سفته و برات الکترونيسرو  ارائهي کارگروه برا٢٤ رو مصوبه جلسهيپ
 يت استفاده برايس و در ادامه قابليکننده سرو افتيرلوت ديعنوان پا ستاد، سامانه ستاد به

  .رو برقرار شوديوزارت نازجمله کننده   درخواستيها دستگاهر يسا
 

  مصوبه شماره دو
 افراد سرپرست خانوار يي جهت شناسايي و دارايامور اقتصاد درخواست وزارت رويپ

  وزارتي با همکاراند شده يربستروز  کي مبتال به کرونا که حداقل يا مهي بفاقد درآمد ثابت

 کارگروه مصوب نمود ي پزشکآموزشو  بهداشت درمان  و وزارتياجتماع تعاون کار و رفاه
  :ردي قرار گييدارا و يامور اقتصاد ار وزارتيدر اخت  و مبادلهجاد،ير اي زيها سيسرو

 يروز بستر کيبا حداقل  کرونا افت افراد مبتال بهيس دريـ وزارت بهداشت سرو١
 يبازه زمان(ان يپا خيشروع و تار خي دو مقدار تاريس در وروديسرو نيا. ديجاد نمايا

، شماره ي نام، نام خانوادگيدر برگشت اقالم اطالعات)  فردي گرفته و بستراستعالم کرونا
، استان و )آن ا همراهيمار يمنتسب به ب (يبستر در زماناظهارشده ل يموبا ، تلفنيمل

  .ل شودي تحويکار و رفاه اجتماع وزارت تعاون به يشهرستان محل بستر
ن سرپرست خانوار ي فهرست مشموليافتيش اطالعات دريـ وزارت تعاون با پاال٢
ت يارانه، وضعيافت ي درتي وضع)١٠ تا ١ از اعداد يکي (نيفرد، دهک مشمول بودن

ره دهک و شما تولد و شماره خي، تاري کد ملي خروجصورت بهرا  مهيدرآمد مشمول ب
 و يامور اقتصاد ار وزارتي در اختيل اظهارشده و استان و شهرستان محل بستريموبا
 . شودييدارا

 .است ک ماهين مصوبه حداکثر ي ايها سي سروجاد و مبادلهي اي برايمهلت زمانـ 1تبصره
 و يامور اقتصاد کرونا با توافق وزارت س از افراد مبتال بهين سرويا دامنه ـ2تبصره

و العالج  صعب يمارهايب تواند به ي ميو آموزش پزشک بهداشت درمان زارت و وييدارا
 .ابدي يدگان تسريد حادثه

  
 مصوبه شماره سه

 و  کشوريستيسازمان بهزاز  رندگاني ارائه خدمات به خدمت گليباهدف تسه
 در اخذ ي قانونليا تسهيفرصت  افتي دري براي در کشور و حذف استعالم کاغذاباني توان
 : مقرر شدي سربازتيبات آب، برق، گاز، پالک خودرو و معافانشعا

 مربوط فرد مشمول ابتدا در سامانه سازمان ي قانونازي امتاي حاتي ترجي برقراريبراـ ١
 خدمت تي مشمولي خود را ثبت و پس از اعتبار سنجيکي درخواست الکترون کشوريستيبهز

 .دينما يدرخواست م اقدام به صدور شناسه يستي سازمان بهز،موردتقاضا
ربط  ي سازمان خدمت دهنده ذاري شناسه را در اختني خدمت اافتي دريمتقاضـ ٢

 يستي خدمت از سازمان بهزافتي دري براتيمشمولد ي تائيکيگذاشته تا استعالم الکترون
 . شودافتيدر

 شامل ي و شناسه درخواست و در خروجي شامل کد مليجادشده در ورودي اسيسروـ ٣
نام، نام  (ابي  توانيتياقالم هور يسا و يابي  شدت توانلدي، ف)ريخ /يبل (تيشمولمد يتائ

 ابي  شده تواني صحت سنجي محل اقامت قانونيو کد پست)  تولد و نام پدرخي تار،يخانوادگ
ن ي و اقرارگرفته کشور يستيار سازمان بهزي در اختيـ استعالم مکان اقامت قانون٤

 :آورد ي عمل مر را بهيسازمان اقدامات ز
 سرپرستا ي کشور يستيبهز ابان تحت پوشش سازماني توان به يرسان اطالعـ ٤ـ١
 اعالمو  يقي محل اقامت اشخاص حقگاهي در پاابي توان ياصل محل اقامت  اظهاريآنان برا

 . محل اقامترييتغ
 يدهايبازدبرنامه  ميابان و تنظي  توانياصل  آدرس محل اقامتيصحت سنجـ ٤ـ٢

 .يقي محل اقامت اشخاص حقگاهيپا در شده  ثبتمددکاران بر اساس محل اقامت يانديم
شان يا سرپرستان ايان ابي توان و کمک به ييراهنما يمددکاران براآموزش  ـ٤ـ٣

نحوه  و يقي محل اقامت اشخاص حقگاهي در پاابي توان ي محل اقامت قانوناظهار يبرا
 .ي اصل محل اقامترييتغاعالم 

اقدام و در  لوتيپاصورت  بهن يس محجوريجاد سرويا به  نسبتيستيبهز مانساز ـ ٥
  .شود) FIU (يو مرکز اطالعات مال يمرکز ار بانکياخت

  
 مصوبه شماره چهار

 يت گوشيران در خصوص اعالم رؤي اطالعات اي فناورحسب درخواست سازمان
ان يراني ايو کارپوشه مل ارائه خدمت در دولت همراه يکارت خور برا ميز سيا تجهيل يموبا

 ييويراد ارتباطات مقررات مي و سازمان تنظيکيالکترون تجارت  مرکز توسعهيو همکار
 :کارگروه مصوب نمود

 و شناسه ياطالعات کد مل) همراه سامانه دولت(ران ي اطالعات اي فناورـ سازمان١
IMEI ه همتا سامان  بهيشناسه گوش س اعالمي را در سروي گوشکارت ميس و شماره

 را کننده  درخواستبه نام يت گوشي ثبت مالکيجه صحت سنجيارسال و سامانه همتا نت
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) همراه سامانه دولت(ران ي اطالعات اي فناورسازمان ر بهيا خي ي بلصورت  بهدر برگشت
 .دياعالم نما
 هيدييتأافت يدر صورت در) همراه سامانه دولت(ران ي اطالعات اي فناورـ سازمان٢
 ميتنظ  سازمانيبرا ها را / کارت ميسها و شماره  /IMEIمتا اطالعات شناسه سامانه ه
شش ماه  و در بازه ت قرارگرفتهي رؤيها در فهرست بررس/شناسه  نيارسال و ا مقررات

 .رديگ ي قرار ميموردبررس
 شده با تي رؤIMEI يها شناسهروزانه فهرست  صورت مقررات به ميتنظ ـ سازمان٣

ران ي اطالعات ايت به سازمان فناوريخ رؤي اپراتور و تار بانام را همراهيالماع کارت ميسر يغ
 را يت گوشيرؤ خيان تاريراني ايدر دولت همراه و کارپوشه مل سازمان نياعالم و ا

 .دينما يم  و درجيرسان اطالع
 مقررات ميق سازمان تنظي از طر اپراتورها مربوط بهيت گوشيس اعالم رؤيـ سرو٤
 .رديز قرار گين هييقضا ار ناجا و قوهي تبادل اطالعات در اختي در بستر مرکز ملييويراد ارتباطات

  
 مصوبه شماره پنج

 ي بر مبتنيم سازي تصميبرا جاد امکانيمناسب و ا خدمات  امکان ارائهيدر راستا
مصوبه  موضوع هيپا  اطالعاتيها گاهيان پايو اطالعات، کارگروه مصوب نمود تا متول داده
 يها ت دادهي آن گزارش وضعيبعد  با اصالحاتي مجازي فضاي عالي شورا٥٤ هجلس
  روز به١٥ ظرف مدت گاه راين پاي ايکي الکترونيند بروز رسانيفرا به همراه گاه خود رايپا

 .ندينما ارائهکارگروه 
 مشترک  جلسهيداده، ط تيفيته کيت کميموظف است با محور رخانه کارگروهيدب

. دينما ارائه  کارگروهيبعد در جلسات  رايا  دادهتي وضعيبند جمعو  گاهياهر پ انيمتول با
  .شود ي برگزار ميبند طبقه يجلسات دارا

 
 مصوبه شماره شش محرمانه

 ، تبادل اطالعاتي محرمانه، به مرکز مليبند  طبقهلي به دلششمصوبه شماره 
 پخش و ي شرکت مل،ياعاجتم تعاون، کار و رفاه  وزارت،يي و دارايوزارت امور اقتصاد

  .دي محرمانه ابالغ گرديبند  مصوبه با طبقهانيعنوان مجر  بهي نفتيها  فرآوردهشيپاال
  

  ٢٥/١٢/١٤٠٠                                                                   ٢١٠٤٨٤/٢٠٠رهشما
  جناب آقاي دکتر اکبرپور

  مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
نامه داخلي   شوراي عالي فضاي مجازي و آيين٥٤راي مصوبه جلسه در اج

 نهمپذيري دولت الكترونيكي به پيوست متن مصوبات جلسه بيست و  كارگروه تعامل
پذيري دولت الكترونيكي جهت انتشار در روزنامه  كارگروه تعامل) ١٤٠٠ اسفند٢٤(

  .شود رسمي كشور ارسال مي
  اصل پذيري دولت الكترونيكي ـ رضا باقري لدبير شورا و رييس كارگروه تعام

  
  پذیري دولت الکترونیکی کشور  کارگروه تعاملنهممصوبات جلسه بیست و 

  ١٤٠٠ ماهاسفند  ٢٤تاريخ جلسه 
  مصوبه شماره یک

 يها درخواستو  جلسه شانزدهم کارگروه کيمصوبه شماره ک يبند  يدر اجرا
 تبادل ي موجود در مرکز مليها سيسرو يبرخ به ي دسترسجاديواصله در خصوص ا

 يها سي سرويرخانه شورا برقراري با توجه به توافق خدمت دهنده و موافقت دباطالعات
 :شود يم ابالغ ربط يذ يها دستگاهبه  ريز

م مقررات ارتباطات يس شاهکار از سازمان تنظيسرو: ـ وزارت ورزش و جوانان١
احوال کشور،  ثبت  از سازمانيقي اشخاص حقيتيس انطباق مشخصات هوي، سروييويراد
ن مدرک يه، استعالم آخريقضائ نه از قوهيشي عدم سوءپيس احراز اصالت گواهيسرو
 يقات و فناوري علوم، تحقوزارت از يليتحص

  ثبت  از سازمانيقيس مکان اقامت اشخاص حقيسرو: يـ وزارت جهاد کشاورز٢
 احوال کشور

م مقررات ارتباطات ي چاپار از سازمان تنظسيسرو: يي و دارايـ وزارت امور اقتصاد٣
 راني اطالعات ايفناور ران از سازمانيام ايس پي، سروييويراد

 علوم، وزارت از يلين مدرک تحصياستعالم آخر: و تجارت ـ وزارت صنعت معدن٤
  کشوري و استخداميادار از سازمان) ١پاکنا (، استعالم کارکنان دولت يقات و فناوريتحق

س مکان اقامت اشخاص يسرو: ييويم مقررات و ارتباطات رادي تنظسازمان ـ ٥
 احوال کشور ثبت  از سازمانيقيحق

م يس شاهکار از سازمان تنظيسرو: دي جدي عمران شهرهايشرکت مادر تخصص ـ ٦
احوال  ثبت  از سازمانيقيس مکان اقامت اشخاص حقي، سروييويمقررات ارتباطات راد

 احوال کشور ثبت  از سازمانيقي اشخاص حقيتيهوس انطباق مشخصات يسرو کشور،
 وزارت از يلين مدرک تحصياستعالم آخر:  استان قمي کل راه و شهرسازادارهـ ٧

 ،يقات و فناوريعلوم، تحق
م يس شاهکار از سازمان تنظيسرو: رانيشرکت بازار متشکل معامالت ارز ا ـ ٨

  از سازمانيقي اشخاص حقيتيس انطباق مشخصات هوي، سروييويمقررات ارتباطات راد
 احوال کشور  ثبت

س انطباق مشخصات يسرو: راني اي و خدمات گمرکي عموميـ شرکت انبارها٩
 احوال کشور ثبت  از سازمانيقي اشخاص حقيتيهو

 علوم، وزارت از يلين مدرک تحصياستعالم آخر:  اصفهانفوالد مبارکهـ شرکت ١٠
  يقات و فناوريتحق

 از يقي اشخاص حقيتيس انطباق مشخصات هويسرو: اي آر هوشانايکـ شرکت ١١
  احوال کشور ثبت سازمان
 

  مصوبه شماره دو
 يکيخدمات الکترون  کشور در خصوص ارائهياتيامور مال درخواست سازمان روي پ

 محاسبه يبرا هيپا  اطالعاتيها گاهياطالعات موجود در پا افتيکرد دريرو ات بر ارث بايمال
 کشور، بانک اسناد و امالک ثبت از سازمان يوراث متوف  بهيآگاه شيبر ارث و پ اتيمال

  :مقرر شد  عامليها  و بانکي و اعتباري، مؤسسات ماليمرکز
کد  يس شامل وروديسرو کيکشور در قالب  اسناد و امالک ثبت ـ سازمان١

وست ي پياطالعات اقالم  بايمتوف متعلق به  فهرست امالکي و در خروجي متوفيمل
 .دينما ارائه

 برگ  آن سند تکيبرا قبالً  کهياز امالک س فقط آن دستهيسرو ني ا:١ح يتوض
سازمان   در سامانهيا دفترچه ا اطالعات امالکيباشد  صادرشده ک امالکيدفتر الکترون

  .باشد پاسخ خواهد داد شده لي آن تکميتياسناد مشخصات هو ثبت
 است بر ي مالک فاقد کد مليتياطالعات هو  کهيا ـ آن دسته از امالک دفترچه٢

ـ  استانس شامل ي سروي اقالم ورودياسناد ملک يس استعالم صحت سنجياساس سرو
و  افتي دري از متقاضشماره دفتر و صفحه سندـ  يپالک فرعـ  يپالک اصل ـ يواحد ثبت

 .شود يم  سند استعالميصحت سنج
، ي بورسري غيها  در شرکتيسهام متوف ـ در خصوص اطالعات مربوط به٣
زان سهام يم س استعالميکشور مقرر شد سرو اسناد و امالک در سازمان ثبت شده ثبت
 .ب شوديتصو  کارگروهيبعد م و در جلسهيتنظ رخانهي دبي با همکاريمتوف

 و ي متوفي کد مليس استعالم صندوق امانات شامل ورودي سرويمرکز ـ بانک٤
بانک  نام: ياطالعات امانت شامل اقالم فهرست صندوق يبل ر، در صورتيا خي ي بليخروج
 .دينما را اعالم  و شعبه
 در زمان يمتوف ي بانکيها  حسابي موجوداستعالمس ي ـ در خصوص سرو٥

 ها و مؤسسات  بانکي با همکاري توسط بانک مرکزيعيس تجميمشخص، مقرر شد سرو
ه، يثان به( و زمان ي حساب متوفيشبا  شمارهيس در وروديسرو نيجاد شود اي ايمال
حساب  يواحد پول  حساب وي موجودي مقدار عدديو در خروج) خيو تار قه، ساعتيدق
 .شود يم بازگشت داده استعالم شده در زمان...) ا يورو ينار، يال، دير(

 توسط بانک يعيصورت تجم ز بهي ني متوفيس استعالم گردش حساب بانکي ـ سرو٦
 گردش و يزمان  بازهيشبا متوف شامل شماره ،يمال ها و مؤسسات  بانکي با همکاريمرکز

  .شود يم  استعالم ارائهيز و برداشت حساب در بازه زمانيست واريدر برگشت ل

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


 22432شماره                      WWW.DASTOUR.IR                        28/12/1400روزنامه رسمی                         WWW.RRK.IR                         20صفحه 

 مصوبه شماره سه
در خصوص ) ياداره کل اموال دولت (يي و دارايامور اقتصاد درخواست وزارت به تيبا عنا

  دولتيکيتدارکات الکترون مانهسا  مجوز فروش خودرو و امالک بهيکيس الکترونيسرو ارائه
  :ن اموال مقرر شدي فروش ايها دهيمزا جهيافت نتي و دريستمي کنترل سيبرا

 يبر اساس اقالم اطالعات) ا ملکيخودرو (اموال  ني ايمشخصات و اقالم اطالعات. ١
  شناسهياطالعاتدو قلم با  يدر اداره کل اموال دولت شده ربط، ثبت يه ذيپا اطالعات گاهيپا
امور  س توسط وزارتي سروي و شناسه مجوز فروش در ورودي شخص حقوقيکتاي

 .شود ارائه ) ستاد( دولت يکيتدارکات الکترون  به سامانهيي و داراياقتصاد
 ني از ايافتيدر) ا ملکيخودرو ( ورود، داده و اطالعات اموال بار کيت اصل يبا رعا. ٢

در صورت . استمشاهده  قابل و يط خواندن فق گذاردهيمزا يستاد برا س در سامانهيسرو
ق ياز طر رتي رفع مغاي موظف است برايياجرا ، دستگاهيافتيرت در اطالعات دريمغا

ن اموال يا ستاد داده و اطالعات مربوط به و مجدداً در سامانه  اقداميسامانه اموال دولت
 .دي نمايفراخوان را) ا ملکيخودرو (

 تجارت  مرکز توسعهيبا همکار دهيدر مزا هاطالعات منتشر فهرست اقالم. ٣
 ن تاييرخانه تعيو دب) ياداره کل اموال دولت (يي و دارايامور اقتصاد ، وزارتيکيالکترون

 . منتشر شوديرسم در روزنامه  کارگروهيآت جلسه وست مصوبهيعنوان پ به
را  دهيمزا جهي نتيس اعالميسرو کي ارائه  دولت بايکيسامانه تدارکات الکترون.  ٤

 .دينما ي ارسال ميي و دارايامور اقتصاد وزارت وست بهيپ شامل اقالم
ده در يدرخواست مزا د شمارهيکل با  خودرو و ملکيبرا دهيت مزايس وضعيسرو .  ٥

 .رديگ ي قرار ميي و دارايامور اقتصاد ار وزارتياخت
 تا جلسه ه کيسيبر اساس سرو) حدنگار (ي ام امالک دولتيو تي مقرر شد نقشه . ٦

اسناد و  ثبت  و سازمانيي و دارايآن با توافق وزارت امور اقتصاد اقالم  کارگروهيبعد
 يي و دارايامور اقتصاد  وزارتياموال دولت ار سامانهي در اختشود يمن ييامالک کشور تع

  .رديقرار گ
 

 مصوبه شماره چهار
 يد متناظر الحاق و بن١٤٠٠قانون بودجه سال ) ٨( تبصره »ي« حکم بند يدر اجرا

تبصره ) ٩(و ) ٧ (ي بندها،ي اسالمي در مجلس شورا١٤٠١ بودجه حهي ال١٥به تبصره 
 امداد تهي کشور و کميستيو درخواست سازمان بهزـ  ١٣٩٩مصوب  ـ  مکرر١٦٩ماده ) ٨(

 و يکي الکتروني مکرر و اجرا١٦٩ماده ) ٨( تبصره تي استفاده از ظرفي براينيامام خم
 و ري توانيها  دو نهاد و اعالم شرکتني تحت پوشش اي خانوارهاي برامستمر يروزرسان به
 صره بر احکام مندرج در تبي مبتني دستگاهني بيها سي استفاده از سروي گاز برايمل

  .فوق مقرر شد
 محل اسکان و ي اقدام به ثبت کد پستيتي حماي تحت پوشش نهادهايـ خانوارها١
 .ندينما يم امالک و اسکان يامانه ملدر س قبوض آب، برق و گاز شناسه
از  کي هر يامداد برا تهي و کميستيبهز سازمانازجمله  يتي حمايـ نهادها٢
 ي کد پستي و خروجي کد مليس شامل وروديسرو کي تحت پوشش خود در يخانوارها

راه و  را از وزارت) در صورت ثبت در سامانه(محل سکونت، شناسه قبض آب، برق و گاز 
 .دينما يمافت يدر) و اسکان  امالکيسامانه مل (يشهرساز
س شامل يسرو کي در قالب )آب و برق و گاز (يعمومدهندگان خدمات  ـ ارائه٣
  مشمول حکميبه معن) يبل (قي تصديتي حماياز نهادها يو خروج قبض  شناسهيورود

 باره کيل ارسا. دينما يمافت يدر شمول را  عدميبه معن) ريخ (قي تصدو عدم قانون بودجه
 .است اول طبق توافق دو طرف بالمانع اطالعات در مرحله

قرائت ) کليس( متناسب با دوره )آب و برق و گاز (يعمومدهندگان خدمات  ـ ارائه٤
 يرات محل سکونت خانوارهاييتغ ز متناسب باي نيتي حمايو نهادها خود نيکنتور مشترک

الذکر و   فوقيها سي سرويها داده مستمر يبروز رسان به  نسبتاند موظفتحت پوشش، 
 هر دوره يت تا زمان قرائت انشعاب براير محل سکونت و مشمولييتغ  عدميصحت سنج

 .ندياقدام نما
 يرسان  اطالعامداد نسبت به تهي و کميستيبهز  ازجمله سازمانيتي حماينهادها ـ ٥

 و  برق آب،اطالعات قبوض سکونت و ح مکاني تصحي تحت پوشش براي خانوارهابه الزم

آب و برق و  (يعمومدهندگان خدمات  و ارائه و اسکان  امالکيمل ق سامانهيگاز از طر
  .ندينما اقدام) گاز

  
  پنج شماره مصوبه

و ) ٣( اطالعات مشخصاً ماده ي فناوريي اجراي شورا٢٢ مصوبه جلسه يدر اجراـ ١
 نيک سازمان تأم داده مشترگاهي پنجره واحد و پاجاديموضوع ا) ٢(ماده ) ١(تبصره 
ست و ششم کارگروه فهرست يب  جلسه٣ شماره و مصوبه ياتي با سازمان امور مالياجتماع
 شرح به ياتي سازمان امور مالو ي اجتماعني داده مشترک سازمان تأمگاهيپا ياطالعات اقالم

 . شدديتائوست يپ
 انيمؤد و اه کارگاه يبرا داده تيفينقص و بهبود ک رفع  مربوط بهيها يازمندينـ ٢

 ياتيامور مال  و سازماني اجتماعني تأمتوسط سازمان ماه کي مشمول حداکثر ظرف مدت
 .اعالم شود کارگروه به

  
  شش شماره مصوبه

 در ها سي و صحت عملکرد سروسي سروي قطعيها  در زمانيابي بيمنظور ع بهـ ١
 تبادل اطالعات يملدهنده خدمت در مرکز   ارائهي نهادهاهي تبادل اطالعات، کليمرکز مل
 يدر مرکز مل) يشيآزما (يرواقعيبا داده غ) تست( آزمون سي سروجادياند نسبت به ا مکلف

 .نديتبادل اطالعات اقدام نما
 دهندگان سي سروهيس کلي سرويداريو پا  تداومي واقعيـ در خصوص صحت سنج٢
ار مرکز ير اختس دي کنترل سرويبرا را  و ثابتيان واقعي رکورد جر٥اند حداقل  مکلف

 . تبادل اطالعات قرار دهنديمل
  

  ٢٨/١٢/١٤٠٠                                                                     ٢٢٧٣٥٦/٨٠رهشما
   زدایی مقررات هیأت نشست مینمصوبات پنجاه و شش

  کار و کسب بهبود محیط و
   ـ وزارت ورزش و جوانانوزارت امور اقتصادي و دارایی 
   گمرك جمهوري اسالمی ایران ـ سازمان بورس و اوراق بهادار 

  هاي اقتصادي و فنی ایران  گذاري و کمک سازمان سرمایه
  سازمان امور مالیاتی کشور ـ جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران 

 بیمه مرکزي جمهوري اسالمی ایران
 ٢٢/١٢/١٤٠٠مورخ  جلسه کار در و بهبود محيط کسب و زدايي مقررات هيأت

 قانون اساسي و ٤٤هاي كلي اصل   قانون اجراي سياست٧ و ١مواد  اصالح استناد قانون به
  :، درخصوص موارد زير اتخاذ تصميم نمود١٥/١١/١٣٩٩اصالحات بعدي آن مصوب 

حذف گواهی عدم سوء پیشینه کیفري از شرایط صدور آن دسته از ) الف
 صدور مجوزهاي آنها عدم سوء پیشینه مجوزهاي کسب و کار که قانوناٌ در شرایط

  .قید نشده است
بناي قانوني براي دريافت گواهي عدم ـت مجوزهايي كه داراي مـفهرس) ١

 پيشينه كيفري از نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران هستند، به شرح فهرست سوء
. دتوانند در شرايط مجوزشان از متقاضي، گواهي مذكور را درخواست نماين پيوست مي

زدايي موظف است مجوزهايي كه براساس مصوبه هيأت  يرخانه هيأت مقرراتـدب
 وزيران يا ديگر مراجع تدوين مقررات، براي صدور مجوزهايشان اخذ گواهي عدم محترم

سوء پيشينه كيفري الزم است را تهيه و از مراجع مربوطه، حذف اين شرط را درخواست و 
  .پيگيري نمايد
ر فرآيند بررسي مجوزها از سوي دبيرخانه هيأت  درصورتي كه د:تبصره

زدايي و بهبود محيط كسب و كار عالوه بر فهرست مذكور، مجوزهاي ديگري به  مقررات
لحاظ قانوني نيازمند دريافت گواهي عدم سوء پيشينه باشند، دبيرخانه هيأت موظف است، 

 را به فهرست پيوست در حكم فوق را در ارتباط با اين مجوزها اجرا نموده و عناوين آنها
  .اضافه نمايد) ١(بند 

زدايي  هاي دبيرخانه هيأت مقررات مراج صادركننده مجوزهايي كه حسب بررسي) ٢
در شرايط صدور  آنها دريافت ) به شرح فهرست پيوست(و بهبود محيط كسب و كار 
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فند گواهي عدم سوء پيشينه كيفري قيد شده است ولي فاقد مبناي قانوني هستند، مكل
. شرط دريافت گواهي عدم سوء پيشينه كيفري را از شرايط صدور مجوز حذف نمايند

زدايي موظف است، شرط مذكور را در درگاه ملي  همچنين دبيرخانه هيأت مقررات
  .مجوزهاي كشور از شرايط صدور مجوز اين دسته كسب و كار حذف كند

وران رسمی مجوزهاي وزارت امور اقتصادي و دارایی و جامعه مشا) ب
  مالیاتی ایران

هاي تابع  هاي صدور سازمان  عنوان مجوز به همراه شرايط، مدارك و هزينه٥٧) ١
دبيرخانه هيأت . وزارت امور اقتصادي و دارايي مطابق فهرست ذيل به تصويب رسيد

هاي الزم  زدايي و بهبود محيط كسب و كار مكلف است پس از انجام هماهنگي رراتـمق
ي تابعه وزارت مذكور، راهنماي دريافت مجوزها را در درگاه ملي مجوزهاي ها با سازمان

 عنوان ٥٧ت ـهاي راهنماي درياف كاربرگ(د ـترس عموم قرار دهـكشور در دس
زدايي جزء پيوست الينفك اين   مذكور، ممهور به مهر دبيرخانه هيأت مقرراتمجوز

  ).مصوبه است
ي و دارايي مكلفند درگاه تخصصي مجوزهاي هاي تابعه وزارت امور اقتصاد سازمان) ٢

صورت   مذكور را بهمربوطه را تشكيل داده و به درگاه ملي مجوزهاي كشور متصل و مجوزهاي
  .برخط صادر نمايند

گذاران غيرايراني، به جهت عدم امكان احراز هويت  درخصوص سرمايه: تبصره
گذاري و   سرمايهاشخاص، ثبت و درخواست مجوز از طريق درگاه تخصصي سازمان

  .تواند انجام شود هاي اقتصادي و فني ايران نيز مي كمك
زدايي و بهبود محيط  ه جايگزين مصوبات قبلي هيأت مقرراتـاين مصوب) ٣

 مورخ ١٢١٤٢/٨٠ و شماره ١٢/١٢/١٣٩٤ مورخ ١٢٣٠٧/٨٠كسب و كار به شماره 
  .شود  مي٢٦/١١/١٣٩٥

  
  اوراق بهادار عنوان مجوز مربوط به سازمان بورس و 39

فعاليت مؤسسه حسابرسي معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار و شركا و . ١
  مديران آن

  گذاري يا تبديل شركت ديگر به آن تأسيس شركت سرمايه. ٢
  يا تبديل شركت ديگر به آن) هلدينگ(تأسيس شركت مادر . ٣
  گذاري فعاليت شركت سرمايه. ٤
  )هلدينگ(فعاليت شركت مادر . ٥
  هاي كارگزاري اليت مشتقه مبتني بر اوراق بهادار ـ شركتفع. ٦
  هاي كارگزاري گري ـ شركت معامله/ مجوز كارگزار. ٧
  هاي كارگزاري مشاور پذيرش ـ شركت. ٨
  هاي كارگزاري فعاليت اوراق تأمين مالي ـ شركت. ٩

  هاي كارگزاري فعاليت كاال ـ شركت. ١٠
  هاي كارگزاري فعاليت مشتقه مبتني بر كاال ـ شركت. ١١
  هاي كارگزاري معامالت برخط ـ شركت. ١٢
  هاي كارگزاري مركز تماس ـ شركت. ١٣
  هاي كارگزاري مشاور عرضه اوراق بهادار ـ شركت. ١٤
  فعاليت مشاور پذيرش ـ نهاد ملي. ١٥
  تأسيس شركت پردازش اطالعات مالي يا تبديل شركت ديگر به آن. ١٦
  العات ماليهاي شركت پردازش اط فعاليت. ١٧
  فعاليت شركت تأمين سرمايه. ١٨
  بندي اعتباري تأسيس شركت رتبه. ١٩
  بندي اعتباري شركت رتبه فعاليت. ٢٠
  تأسيس شركت سبدگردان يا تبديل شركت ديگر به آن. ٢١
  فعاليت شركت سبدگردان . ٢٢
  گذاري يا تبديل شركت ديگر به آن تأسيس شركت مشاور سرمايه. ٢٣
  گذاري  مشاور سرمايهفعاليت شركت. ٢٤

در اوراق بهادار با . ٣مختلط . ٢در سهام . ١(گذاري  هاي سرمايه تأسيس صندوق. ٢٥
  )ارزي. ٥در اوراق بهادار مبتني بر كاال . ٤درآمد ثابت 
در اوراق بهادار با . ٣مختلط، . ٢در سهام . ١(گذاري  فعاليت صندوق سرمايه. ٢٦

  )ارزي. ٥ني بر كاال در اوراق بهادار مبت. ٤درآمد ثابت 
  »صندوق در صندوق«گذاري  هاي سرمايه تأسيس صندوق. ٢٧
  »صندوق در صندوق«گذاري  فعاليت صندوق سرمايه. ٢٨
  گذاري اختصاصي بازارگرداني هاي سرمايه تأسيس صندوق. ٢٩
  گذاري اختصاصي بازارگرداني فعاليت صندوق سرمايه. ٣٠
  رانه و خصوصيگذاري جسو هاي سرمايه تأسيس صندوق. ٣١
  گذاري جسورانه و خصوصي فعاليت صندوق سرمايه. ٣٢
  گذاري پروژه هاي سرمايه تأسيس صندوق. ٣٣
  گذاري پروژه فعاليت صندوق سرمايه. ٣٤
  )امالك و مستغالت. ٢زمين و ساختمان . ١(گذاري  هاي سرمايه تأسيس صندوق. ٣٥
  )امالك و مستغالت. ٢زمين و ساختمان . ١(گذاري  فعاليت صندوق سرمايه. ٣٦
  پروانه تأسيس شركت كارگزاري. ٣٧
  تأسيس شركت تأمين سرمايه. ٣٨
  فعاليت مشاور عرضه. ٣٩
  

   عنوان مجوز مربوط به گمرك جمهوري اسالمی ایران1
  پروانه كارگزاري. ١
  

  هاي اقتصادي و فنی ایران گذاري و کمک  عنوان مجوز مربوط به سازمان سرمایه1
  خارجيگذاري  سرمايه. ١
  

   عنوان مجوز مربوط به سازمان امور مالیاتی کشور2
  كننده خدمات مالياتي فعاليت شركت معتمد ارايه. ١
  كننده خدمات مالياتي موافقت اصولي ويژه متقاضي دريافت مجوز شركت معتمد ارايه. ٢
  

   عنوان مجوز مربوط به جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران3
  اي پروانه فعاليت حرفه. ١
  كارت عضويت. ٢
  مشاوران رسمي مالياتي. ٣
  

   عنوان مجوز مربوط به بیمه مرکزي جمهوري اسالمی ایران11
  اي ارزيابي خسارت بيمه. ١
  فعاليت مؤسسات بيمه در سرزمين اصلي. ٢
  فعاليت كارگزاران رسمي بيمه. ٣
  فعاليت مؤسسات بيمه در مناطق آزاد. ٤
  تأسيس دفاتر ارتباطي. ٥
  سسات بيمه در سرزمين اصليثبت مؤ. ٦
  )حقيقي و حقوقي(فعاليت اكچوئري رسمي بيمه . ٧
  هاي مؤسسات بيمه خارجي در ايران تأسيس شعب و نمايندگي. ٨
  ثبت مؤسسات بيمه در مناطق آزاد. ٩
  فعاليت كارگزاران رسمي بيمه برخط. ١٠
  هاي جديد نمايندگي بيمه ثبت شركت. ١١
رت امور اقتصادي و دارايي كه به عنوان مجوز در خصوص ساير مجوزهاي وزا) ٤

زدايي و بهبود  اند ضرورت دارد دبيرخانه هيأت مقررات شروع كسب و كار شناسايي نشده
زدايي   محيط كسب و كار در گام بعدي، نسبت به بررسي و طرح آنها در هيأت مقررات

  .اقدام نمايد
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  مجوزهاي وزارت ورزش و جوانان) ج
. وزارت ورزش و جوانان مطابق فهرست ذيل به تصويب رسيدمجوز  عنوان ٥) ١

زدايي و بهبود محيط كسب و كار مكلف است، پس از انجام  دبيرخانه هيأت مقررات
هاي الزم با وزارت مذكور، راهنماي دريافت مجوزها را در درگاه ملي  هماهنگي

 عنوان ٥ هاي راهنماي دريافت كاربرگ(مجوزهاي كشور در دسترس عموم قرار دهد 
زدايي جزء پيوست الينفك اين  مجوز مذكور ممهور به مهر دبيرخانه هيأت مقررات

  ).مصوبه است
وزارت ورزش و جوانان مكلف است، درگاه تخصصي مجوزهاي مربوطه را تشكيل داده ) ٢

  .و به درگاه ملي مجوزهاي كشور متصل و مجوزهاي مذكور را به صورت برخط صادر نمايد
  

  ز مربوط به وزارت ورزش و جوانان عنوان مجو5
  تاسيس و پروانه فعاليت باشگاه ورزشي. ١
  )احداث باشگاه يا ورزشگاه(موافقت اصولي با زمين . ٢
مجوز موافقت اصولي به منظور احداث و ساخت (موافقت اصولي بدون زمين . ٣

  )باشگاه يا ورزشگاه در حالتي كه متقاضي زمين ندارد
  ازدواج و خانوادهمركز تخصصي مشاوره . ٤
  راهنماي خانواده و ازدواج. ٥
در خصوص ساير مجوزهاي وزارت ورزش و جوانان كه به عنوان مجوز شروع كسب ) ٣

زدايي و بهبود محيط كسب و  اند ضرورت دارد دبيرخانه هيأت مقررات و كار شناسايي نشده
  .ي اقدام نمايدزداي كار در گام بعدي، نسبت به بررسي و طرح آنها در هيأت مقررات

  سازي شناسنامه مجوزهاي کسب و کار ساده) د
هاي صادركننده مجوز، مكلفند مدارك مربوط به احراز هويت اشخاص  كليه دستگاه

را از مدارك مورد نياز ) اعم از اصل و تصوير(حقيقي شامل شناسنامه، كارت ملي و عكس
هاي احراز  لي مجوزها و سامانهصدور مجوز حذف نموده و با اتصال الكترونيكي به درگاه م

   .هويت موجود، مدارك مذكور را به صورت الكترونيكي دريافت نمايند
  

  ٢٤/١٢/١٤٠٠                                                     دش        /٢٠٠٩٤/١٤٠٠رهشما
  هاي کودکان و نوجوانان مصوبه انتخاب اعضاي هیأت نظارت بر ضوابط نشر کتاب

  ) شوراي عالي انقالب فرهنگي١٩/١١/١٤٠٠ مورخ ٨٥٦وب جلسه مص(
  وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

» هاي كودكان و نوجوانان انتخاب اعضاي هيأت نظارت بر ضوابط نشر كتاب«مصوبه 
 ٨٥٦ وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي و در جلسه ٢٨/١٠/١٤٠٠كه بنا به پيشنهاد مورخ 

نقالب فرهنگي به تصويب رسيده است، به شرح ذيل  شوراي عالي ا١٩/١١/١٤٠٠مورخ 
  :گردد براي اجرا ابالغ مي

مصوب (ها و ضوابط نشر كتاب   مصوبه اصالحي اهداف، سياست٦به موجب ماده«
آقايان محسن پرويز، )  شوراي عالي انقالب فرهنگي٢٤/١/١٣٨٩ مورخ ٦٦٠جلسه 

فروشان   ري، محسن چينيمحمدحسين صلواتيان، جواد محقق، محمد سرشار، مظفر ساال
هاي كودكان و  و مهدي كاموس به عنوان اعضاي هيأت نظارت بر ضوابط نشر كتاب

  » .گردند نوجوانان، انتخاب مي
  جمهور و رييس شوراي عالي انقالب فرهنگي ـ سيدابراهيم رئيسي رييس

  
  ٢٤/١٢/١٤٠٠                                                                   ٣٠٠/١٨١٥٤٥رهشما

  مصوبه شوراي عالی شهرسازي و معماري ایران 
  شهر یاسوج) جامع(در خصوص طرح توسعه و عمران 

  ريزي و توسعه استان كهگيلويه و بويراحمد استاندار محترم و رييس شوراي برنامه
  سرپرست محترم معاونت حمل و نقل

  نمديركل محترم دفتر نظارت بر طرحهاي توسعه و عمرا
 طرح جامع ٤/١١/١٤٠٠شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ 

ريزي و توسعه استان كهگيلويه و   شوراي برنامه١٧/٨/١٣٩٩شهر ياسوج مصوب مورخ 

 كميته فني شماره يك مورد ٢٦/١٠/١٤٠٠بويراحمد، را با عنايت به صورتجلسه مورخ 
ع با اعمال اصالحات به شرح زير توسط بررسي و ضمن تصويب مقرر نمود اسناد طرح جام

  :بير شوراي عالي ابالغ گرددد
  

  :کلیات
ـ ضمن تاكيد بر لزوم اتخاذ سياستهاي پيشگيرانه در جهت توقف روند مهاجرت از ١

ريزي  هاي استان به اطراف ياسوج رويكرد فعلي اتخاذ شده توسط شوراي برنامه شهرستان
 وزير ٠٣/١٢/١٣٩٩ مورخ ١٩٥١٥٥مه شماره موضوع نا(توسعه استان و وزارت كشور 

 را در الحاق نقاط شهري و روستايي واقع در پيرامون )محترم كشور به هيأت محترم دولت
يي كشور براي مديريت اوخط محدوده به عنوان تنها ظرفيت قانوني موجود در نظام حكمر
بق با مصوبه مرجع لذا مطا. و نظارت بر نقاط جمعيتي پيرامون شهر مورد تائيد قرار گرفت
بديهي است هرگونه : گردد استاني با الحاق نقاط شهري و روستايي به شرح زير موافقت مي

اقدام در خصوص ابالغ اسناد و مدارك طرح جامع و الحاق اين نقاط موكول به طي مراحل 
قانوني حذف كد تقسيمات سياسي آنها و اخذ مصوبه كميسيون سياسي دفاعي و 

  .توزيران اس هيات
  نقطه شهري مادوان و نقاط روستايي مادوان سفلي، مهريان و بلهزار در شمال شهر

آباد، اكبرآباد، سروك، تل خسرو و سرابتاوه و نقطه تقسيماتي  نقاط روستايي نجف
  در جنوب) شهرك واليت(موسوم به پادگان قدس 

ذشته هاي كامال مغاير با قانون در سنوات گ ـ با عنايت به وجود بعضي رويه٢
ازجمله الحاق (مرتبط با وضع مصوبات توسط مراجع استاني خارج از اختيارات آنها 

هاي مسكن را در  آباد و تعاوني  هكتار از اراضي روستاي شرف٢٧٠اي بالغ بر  محدوده
بر اتخاذ تدابير ) شمال غربي و غرب، به محدوده شهر بدون طي فرآيند قانوني الزم

 محترم و اداره كل راه و شهرسازي استان به عنوان موثر و ويژه توسط استاندار
دبيرخانه . گردد هاي استاني در برخورد با متخلفان تاكيد مي دبيرخانه كميسيون

موظف است به صورت ويژه ) هاي توسعه و عمران دفتر نظارت بر طرح(شوراي عالي 
قرار داده مصوبات مراجع استاني را در چهارچوب تكاليف قانوني مربوطه مورد پايش 

و حسب نياز گزارش اقدامات را جهت اتخاذ تصميم به شوراي عالي شهرسازي ايران 
  .منعكس نمايد

  
  سقف جمعیت و افق طرح

پذيري طرح در حوزه مطالعات جمعيتي، افق طرح با حفظ  ـ جهت افزايش تحقق٣
  . افزايش يابد١٤١٥ هزار نفر به سال ٣٥٠سقف جمعيتي 

حدفاصل خط محدوده و (غي شرق روستاي اكبرآباد هاي زراعي و با ـ عرصه٢٠
  .تحت پهنه كشاورزي تثبيت شود) اراضي جنگلي

هاي بزرگ مقياس موجود كه با طي فرآيند قانوني الزم  ـ صرفا كاربري٢١
بندي  اند، با كنترل اداره كل راه و شهرسازي استان در سند پهنه مصوب شده
  .لحاظ شود
باطي و حرايم مربوطه، خطوط انتقال آب و نيرو و ـ عوارض خطي شامل معابر ارت٢٢

ها و حرايم مربوطه، حريم گسل و حريم فرودگاه و  ها و انهار و مسيل انرژي، رودخانه
  .بندي حريم درج شود ضوابط حاكم بر آنها در اسناد پهنه

هاي در معرض خطر سيالب بر اساس مطالعات طرح به عنوان سند  ـ نقشه عرصه٢٣
  .ه شودپشتيبان اراي

بندي تراكمي و ضوابط و مقررات احداث بناي طرح  اصالحات به شرح زير در سند پهنه
  :جامع اعمال شود

بندي تراكمي و ضوابط احداث بنا توسط اداره كل راه و شهرسازي استان و با  ـ پهنه٢٤
االمكان احداث بنا در هيچ  هماهنگي شهرداري و استانداري به نحوي اصالح شود كه حتي

  .هاي تفصيلي و هادي مصوب و مالك عمل نباشد كي كمتر از سقف تعيين شده در طرحپال
اي در سند تراكم ساختماني  ضمن تعيين محورهاي با عملكرد شهري و منطقهـ ٢٥

  .ضوابط احداث بنا و اختالط كاربري در آنها ارايه شود
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  پدافند غیرعامل
گانه ٢٢ر، مطابق با محورهاي ـ مطالعات پدافند غيرعامل در حريم و محدوده شه٢٧

  .مذكور در مصوبه شوراي عالي تكميل شود
با عنايت به مجاورت انبارهاي نفت با بافت مسكوني شهر و ضمن تاكيد بر ـ ٢٨

جابجايي آنها، طرح پاسخ به شرايط اضطراري توسط اداره كل پدافند غيرعامل استانداري 
  .تهيه و به مراجع ذيربط ابالغ شود

خواهشمند . شود  دستور انعكاس و اقدام اعالم مياستحضار و صدورمراتب جهت 
هاي توسعه  نامه نحوه بررسي و تصويب طرح آيين ٤٢است دستور فرمائيد در اجراي ماده 

شوراي و عمران مدارك طرح با لحاظ موارد فوق در اسرع وقت جهت ابالغ به دبيرخانه 
  . ارسال گرددعالي

ـ فرزانه صادقمعاون شهرسازي و معماري و د   مالواجرد بير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران 
  

  ٢٤/١٢/١٤٠٠                                                                   ٣٠٠/١٨١٥٤٧رهشما
  در خصوص طرح جامعمصوبه شوراي عالی شهرسازي و معماري ایران 

  ي منطقه نمونه گردشگري شیدا چهارمحال و بختیار
  ريزي و توسعه استان چهارمحال و بختياري استاندار محترم و رييس شوراي برنامه

  معاون محترم وزير و مديرعامل شركت مادر تخصصي مديريت منابع آب ايران
 خود، طرح ١٨/١١/١٤٠٠شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ 

محترم وزيران و   هيات٤/١٢/١٣٨٤جامع منطقه نمونه گردشگري شيدا مصوب مورخ 
ريزي و توسعه استان چهارمحال و بختياري را با   شوراي برنامه١٧/١٢/١٣٩٢جلسه مورخ 

 كميته فني شماره يك مورد بررسي قرار داد و ٢٩/١٠/١٤٠٠توجه به صورتجلسه مورخ 
  :طرح مذكور را با تاكيد بر تحقق موارد زير تصويب نمود

ستحدثات منطقه نمونه گردشگري شيدا، از نظر  باعنايت به كفايت عرصه و م:الف
شوراي عالي تمامي نيازهاي مربوط به گردشگري متمركز در تمام شقوق آن در قالب 

هاي مربوط به توان اكولوژيك  منطقه نمونه قابل تحقق است و با عنايت به محدوديت
هاي جنوبي درياچه سد  منطقه، احداث هرگونه مجتمع گردشگري جديد در عرصه

. رود، صرفاً با اخذ مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مجاز خواهد بود زاينده
اداره كل راه و شهرسازي چهارمحال  و بختياري موظف است مراتب تخلف از اين بند را 

  .حسب مورد به دبيرخانه شوراي عالي منعكس نمايد
هاي گردشگري  يافته به طرح صيصبنا به تأييد نماينده محترم وزارت نيرو، ميزان آب تخ :ب

هيچ )  بروجن ميليون مترمكعب در سال از محل خط انتقال بنـ ٢/١به ميزان (اين منطقه 
تناسبي با نياز طرح نداشته و با توجه به شرايط عمومي كشور در وضعيت تنش آبي، 

  .الزمست در اسرع وقت مورد تجديدنظر قرار گيرد
 منطقه نمونه با اعمال اصالحات به شرح زير گردد اسناد طرح جامع  مقرر مي:ج

  :توسط دبير شوراي عالي ابالغ گردد
به ) اعم از فضاهاي اقامتي و خدماتي(ـ حداكثر سطح اشغال كل ابنيه سايت ١
 هزار مترمربع مورد تأييد ١٥٨ درصد از كل سايت و حداكثر زيربناي احداثي ٦٨/٧ميزان 
  ) درصد١٦با تراكم ساختماني كل . (است

 هزار متر مربع زيربنا براي فضاهاي ١٠٥بيني احداث قريب به  ـ باتوجه به پيش٢
از طريق كاهش ) هتل و مهمانسرا(شود سهم واحدهاي اقامتي متمركز  اقامتي مقرر مي

  . درصد افزايش يابد٣٠به حداقل ) خودپذيرا(سهم واحدهاي اقامت مستقل 
  . ابنيه مورد تاكيد استـ استفاده از مصالح طبيعي و بومي در احداث٣
شود سطح معابر  طرح، مقرر مي» سواره«ـ باتوجه به سهم نسبتا زياد سطح معابر ٤

هاي ممكن  ي طبيعي طرح و استفاده از ساير گزينه سواره با هدف حداكثر انطباق با زمينه
 بديهي است با عنايت به.  درصد تقليل يابد٢٠ به ٣٠نظير مسير دوچرخه و يا پياده، از 

كاركرد منطقه تامين دسترسي سواره براي همه واحدهاي اقامتي مستقل مدنظر نبوده و 
  .باشد هاي روباز عمومي در چند نقطه از سايت ارجح مي استفاده از پاركينگ

 ـ در انطباق با بافت و توپوگرافي منطقه و كوهستان و عدم اخالل در ديد و منظر ٥
  .طبقه كاهش يابد٣ مستحدثات طرح به و خط آسمان زمينه طرح حداكثر ارتفاع

آوري و تصفيه فاضالب و دفع پسماند مطابق   ـ طرح و نقشه تاسيسات جمع٦
بديهي است صدور هرگونه . ضوابط سازمان حفاظت محيط زيست تهيه و اجرا گردد

برداري منوط به رعايت تمامي الزامات زيست محيطي و تأييديه سازمان  پروانه بهره
  .شدبا مربوطه مي

كننده آب شرب كالنشهر  ـ باعنايت به موقعيت منطقه در فرادست سد تامين٧
شود تأييد نهايي اداره كل پدافند غيرعامل  اصفهان و ساير شهرهاي منطقه، مقرر مي

  .استان اخذ گردد
پذيري طرح و اطمينان از عدم انحراف آن، مقرر   ـ به جهت افزايش تحقق٨

تبعاً . م، طرح جامع در دو فاز طراحي و اجرا شودشود با اعمال اصالحات الز مي
برداري فاز  هرگونه اقدام و عمليات اجرايي براي فاز دوم طرح، تا قبل از تكميل و بهره

پذير  اول و تأييد اداره كل ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي استان امكان
اصالحات جزئي در بديهي است به منظور تحقق اين امر، اعمال برخي . نخواهد بود
طرح جامع ضروري خواهد بود، هاي  بكه معابر و نظام توزيع كاربريـساختار ش

تاكيد . نحوي كه امكان اجرا فاز اول به صورت مستقل از فاز بعدي فراهم باشد به
وجه قابل تفكيك نخواهد بود و فضاهاي  گردد عرصه و اعيان منطقه نمونه به هيچ مي

يسات گردشگري عمومي مختص به اقامت موقت گردشگران اقامتي آن به عنوان تاس
  .خواهد داشت

هاي توسعه و  نامه نحوه بررسي و تصوب طرح آيين ٤٢دستور فرمائيد در اجراي ماده 
عمران اسناد و مدارك طرح با اعمال اصالحات به شرح فوق در اسرع وقت جهت طي 

  .فرآيند قانوني ابالغ به دبيرخانه ارسال گردد
ـ فرزانه صادقمعاون ش   مالواجرد هرسازي و معماري و دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران 

  
  ٢٤/١٢/١٤٠٠                                                                   ٣٠٠/١٨١٥٤٢شماره

  مصوبه شوراي عالی شهرسازي و معماري ایران
   شهر بندرعباس پیرامون تعیین بستر و حریم قانونی دریا در

  ريزي و توسعه استان هرمزگان شوراي برنامه رييس  محترم واستاندار
، موضوع ٤/١١/١٤٠٠ي ايران در جلسه مورخ  و معماري شهرسازي عاليشورا

را پيرو مباحث مطروحه در جلسه » تعيين بستر و حريم قانوني دريا در شهر بندرعباس«
 و ضمن عنايت به صورتجلسه مورخ  خود مورد بررسي قرارداد١٠/٣/١٤٠٠مورخ 

  : كميته فني شماره يك به شرح زير اتخاذ تصميم نمود٣١/٦/١٤٠٠
 ١٧/٩/١٤٠٠ مورخ ٢٩١٧٢/١/١٤٠٠الف ـ با عنايت به تصريح مذكور در نامه شماره 

ها، مراتع و آبخيزداري حد بستر خليج فارس و درياي عمان  محترم سازمان جنگلرييس 
لذا با توجه به .  متر بعد از حريم درياست٦٠ و تبعا١٣٥٤ آخرين نقطه مد در سال

تصريحات قانوني مربوطه از نظر شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران صرفاً گزينه 
 به عنوان حد بستر دريا مناط اعتبار ١٣٥٤منطبق بر تصاوير هوايي پيشروي آب در سال 

وراي عالي شهرسازي و معماري ريزي و توسعه استان هرمزگان و ش است و شوراي برنامه
  .ايران اختيار قانوني تغيير حد بستر دريا را نخواهند داشت

هاي متعلق به اشخاص در بستر و حريم، مقرر شد هيأتي  ب ـ با عنايت به وقوع پالك
متشكل از اعضاي منتخب شوراي عالي شامل دبير شوراي عالي، نماينده وزارت كشور، 

ها، مراتع و آبخيزداري  سازمان جنگل رييس ط زيست با حضورنماينده سازمان حفاظت محي
هاي  هاي متداخل با حريم و بستر دريا، با استفاده از ظرفيت ضمن بازديد از شهر و عرصه

هاي واقع در  مقرر در قانون اراضي و مستحدث و ساحلي در خصوص تعيين تكليف پالك
  .گيري نمايند ان تصميم متر با حضور استاندار محترم هرمزگ٦٠بستر و حريم 

هاي مذكور فراتر از اختيارات مصرح  بديهي است در صورتي كه تعيين پالك
ها، مراتع و آبخيزداري در قانون اراضي مستحدث و ساحلي باشد، اخذ  سازمان جنگل
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مجوزات الزم از هيأت محترم وزيران  توسط استاندار محترم هرمزگان در دستور كار 
  .گيرد قرار مي

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

  
  ٢٤/١٢/١٤٠٠                                                                   ٣٠٠/١٨١٥٣٧شماره

  مغایرت اساسی رسازي و معماري ایران در خصوصمصوبه شوراي عالی شه
   طرح تفصیلی با طرح جامع شهر اردکان

  ريزي و توسعه استان يزد شوراي برنامه  رييس محترم وراستاندا
، مصوبه مورخ ١٨/١١/١٤٠٠ي ايران در جلسه مورخ  و معماري شهرسازي عاليشورا

 هكتار اراضي به ١٢٠وع الحاق ريزي و توسعه استان يزد موض  شوراي برنامه١٣/٩/١٤٠٠
محدوده شهراردكان در راستاي قانون جهش توليد مسكن را با توجه به صورتجلسه مورخ 

 كميته فني شماره يك مورد بررسي قرار داد و ضمن موافقت با الحاق مقرر ١٧/١١/١٤٠٠
ه ، جهت ابالغ ب٥نمود طرح تفكيكي با رعايت چارچوب زير پس از تاييد كميسيون ماده 

  :دبيرخانه شوراي عالي شهرسازي ارسال نمود
 ٢٥٠٢٠/١٤٠٠/٣٠اي طي نامه شماره  ـ با عنايت به اعالم نظر آب منطقه١
هاي متداخل با محدوده اراضي در طرح  و  حريم قنات ، مسير٢٤/٩/١٤٠٠مورخ 

  .اعمال گردد
  . واحد در هكتار در نظر گرفته شود٥٠ـ تراكم ساختماني متضمن تامين حداقل ٢
هاي شهري  تدقيق تعاريف و مفاهيم كاربري«هاي خدماتي مطابق با مصوبه  ـ سرانه٣

  . شوراي عالي تامين گردد١٠/٣/١٣٨٩مصوب» و تعيين سرانه آنها
ـ با توجه به وسعت قابل توجه اراضي، طرح در چهار بخش فازبندي شود و ٤

  .هاي غربي و جنوبي زمين آغاز شود عمليات اجرايي از بخش
 با توجه به اين كه طرح تجديد نظر جامع شهر اردكان در مرحله تصويب ضمناً

هاي داخل شهر تكافوي نيازهاي  در مراجع استاني است و اين اراضي در كنار ظرفيت
گردد تا تصويب بازنگري طرح  فعلي نهضت ملي مسكن را خواهد نمود، مقرر مي

 معماري از پذيرش و طرح جامع، دبيرخانه شوراي استان و شوراي عالي شهرسازي و
  .موارد مرتبط با الحاقات موردي به محدوده شهر خودداري نمايند

خواهشمند . شود مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعكاس و اقدام اعالم مي
نامه نحوه بررسي و تصويب طرحهاي   آيين٤٢است دستور فرمائيد در اجراي ماده 

مورد ) UTMبراساس(حاظ اراضي الحاقي توسعه و عمران نقشه محدوده شهر با ل
در اسرع وقت جهت ابالغ به دبيرخانه شوراي ) زمين و مسكن(تائيد سازمان ملي 
  .عالي ارسال گردد

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

  ٢٥/٥١٢/١٤٠٠                                                                 ٣٠٠/١٨٢٧٨٥رهشما
  هاي اساسی مصوبه شوراي عالی شهرسازي و معماري ایران پیرامون مغایرت

  طرح تفصیلی با طرح جامع شهر ایالم
  ريزي و توسعه ايالم استاندار محترم و رييس شوراي برنامه

خود،  ٦/١٠/١٤٠٠شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ 
ريزي و توسعه استان ايالم با موضوع   شوراي برنامه٢٤/٧/١٤٠٠مصوبه مورخ 

هاي اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر ايالم ـ موضوع الحاق اراضي  مغايرت«
 موضع ٣در » دولتي به محدوده شهر ايالم جهت اختصاص به قانون جهش توليد

ي واقع در شمال كنارگذر  هكتار اراضي دولت٣٣موضع شماره يك الحاق : شامل
 هكتار اراضي واقع در ٥شمالي شهر واقع در حريم به محدوده و تغيير كاربري 

 هكتار اراضي ١٥،٧ الحاق ٢محدوده از كاربري درماني به مسكوني، موضع شماره 
 ٣دولتي واقع در مجاور بلوار خليج فارس در حريم به محدوده شهر، موضع شماره 

ر اراضي دولتي واقع در مجاور بلوار خليج فارس در حريم به  هكتا٩،٥الحاق منفصل 
 ١٤/٩/١٤٠٠محدوده شهر ايالم را مورد بررسي قرار داد و باتوجه به صورتجلسه مورخ 

  :كميته فني شماره يك به شرح زير اتخاذ تصميم نمود
 هكتار اراضي واقع در حريم به محدوده و تغيير ٣٣الحاق (ـ در موضع شماره يك ١

  ) هكتار اراضي واقع در محدوده شهر از كاربري درماني به مسكوني٥ري كارب
 هكتار اراضي واقع در حريم در شمال كمربندي شمالي شهر با ٣٣با الحاق : الف

  :شود لحاظ موارد زير موافقت مي
  هاي جنگل دستكاشت از محدوده الحاقي  حذف عرصه●

با محدود منطقه حفاظت )  مترمربع٥٠٠حدود (هاي تداخلي جزئي  حذف عرصه● 
براساس اعالم نظر كتبي سازمان حفاظت محيط زيست طي (شده مانشت و قالرنگ 

 ٤٦٠٢٦/٤٠٠/١٤٠٠ و شماره ٢٢/١٢/١٤٠٠ مورخ ٤٦٩٠٠/٣٠٠/١٤٠٠هاي شماره  نامه
  )هردو پيوست (١٨/١٢/١٤٠٠مورخ 

الم نظر هاي متداخل با عرصه الحاقي بنابر اع ها و آبراهه حفظ حريم و بستر مسيل● 
  اي شركت آب منطقه

با عنايت به شيب نسبتاً زياد اراضي الحاقي تدابير الزم در طراحي معماري جهت ● 
هاي مسكوني با توپوگرافي  به حداقل رساندن خاكبرداري و انطباق حداكثر فرم بلوك

  .زمينه اتخاذ گردد
درماني به  هكتار از اراض دولتي داخل محدوده از كاربري ٥با تغيير كاربري : ب

  .شود مسكوني طبق مصوبه مرجع استان موافقت مي
خصوصأ (هاي خدماتي  طرح تفكيكي يكپارچه اراضي با تأكيد بر تأمين سرانه: ج
 واحد در ٧٠در حد سرانه مصوبه طرح جامع شهر و تراكم ساختماني متضمن ) درماني

  . برسد٥هكتار تهيه و به تصويب كميسيون ماده 
   هكتار اراضي دولتي٧،١٥لحاق  ا٢ـ موضع شماره ٢

هكتار اراضي دولتي واقع در جنوب شهر مجاور بلوار خليج  ٧،١٥با الحاق ماده ● 
هاي خدماتي در مقياس  فارس موافقت و مقرر گرديد طرح تفكيكي اراضي با تأمين سرانه

 ٥ واحد در هكتار به تائيد كميسيون ماده ٧٠محله و با تراكم ساختماني متضمن تأمين 
همچنين تدبير الزم جهت حفظ عملكرد مستحدثات موجود مربوط به موزه . برسد
  .زيستي در طرح لحاظ شود تنوع

   هكتار اراضي دولتي به محدوده٩،٥ الحاق ٣ـ موضع شماره ٣
 هكتار اراضي ٩،٥ شهرسازي و معماري ايران درخصوص الحاق شوراي عاليمصوبه 

ب اخذ پاسخ استعالم صورت گرفته از دولتي به صورت منفصل در جنوب شهر متعاق
  .سازمان هواپيمايي كشور، اعالم خواهدشد

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

  
  ٢٥/١٢/١٤٠٠                                                                  ٣٠٠/١٨٢٥٨٣رهشما

  مصوبه شوراي عالی شهرسازي و معماري ایران پیرامون افزایش طبقات پروژه
  شهر واحدي اقدام ملی مغایرت اساسی شاهین  هزار

  ريزي و توسعه استان اصفهان استاندار محترم و رييس شوراي برنامه
 خود، ٢٠/١٠/١٤٠٠سه مورخ شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جل

موضوع كاهش سطح اشغال و افزايش تعداد طبقات پروژه طرح اقدام ملي مسكن شهر 
 هزار مترمربع، مصوب جلسات مورخ ٤٨شهر در زميني به مساحت  شاهين

 را پيرو گزارش دبيرخانه شوراي عالي ٥ كميسيون ماده ٦/٢/١٣٩٩ و ١٣/١١/١٣٩٨٨
، مورد بررسي قرار داده و تراكم پروژه ) و عمرانهاي توسعه دفتر نظارت بر طرح(

 شهر شاهين شهر ٥ كميسيون ماده ٦/١٢/١٣٩٩الذكر را براساس مصوبه مورخ  فوق
  .تصويب نمود

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