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٢٢١٢٢١٢٢١٢٢١٦٦٦٦٦٦٦٦    

در جلسه  يژه اقتصاديو و يصنعتـ  يمناطق آزاد تجارشوراي عالي ران عضو يوز
ران و يا ياسالم يجمهور يو هشتم قانون اساس يکصد و سيبه استناد اصل  ٢٢/١/١٤٠٠
 ب کردند:يتصو ٥/٦/١٣٩٢هـ مورخ ٤٩٥١٦/ت١١٣٢٠٠نامه شماره  بيت تصويرعا با

ي ـ سازمان منطقه آزاد تجار مديره هيئتجعفر آهنگران به عنوان عضو موظف  يآقا
  شود.يم ين مظفريغالمحس ين آقايگزيش به مدت سه سال جايک يصنعت

  است جمهوري رسيده است.مقام محترم ري تأييد به ٢٢/١/١٤٠٠نامه در تاريخ  اين تصويب
  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 

  
  ٣٠/١/١٤٠٠                                                              ك ٥٨٧١١/ت٨٧٥٣رهشما

پور به عنوان عضو موظف پور به عنوان عضو موظف پور به عنوان عضو موظف پور به عنوان عضو موظف ششششييييدرودرودرودرو    ييييعلعلعلعل    ييييآقاآقاآقاآقادر خصوص جايگزيني در خصوص جايگزيني در خصوص جايگزيني در خصوص جايگزيني نامه نامه نامه نامه     تصويبتصويبتصويبتصويب
        قشم به مدت سه سالقشم به مدت سه سالقشم به مدت سه سالقشم به مدت سه سال    ييييعتعتعتعتصنصنصنصني ـ ي ـ ي ـ ي ـ سازمان منطقه آزاد تجارسازمان منطقه آزاد تجارسازمان منطقه آزاد تجارسازمان منطقه آزاد تجار    مديرهمديرهمديرهمديره    هيئتهيئتهيئتهيئت
        ييييييييو داراو داراو داراو دارا    ييييوزارت امور اقتصادوزارت امور اقتصادوزارت امور اقتصادوزارت امور اقتصاد

    ييييژه اقتصادژه اقتصادژه اقتصادژه اقتصادييييو وو وو وو و    ييييصنعتصنعتصنعتصنعتي ـ ي ـ ي ـ ي ـ مناطق آزاد تجارمناطق آزاد تجارمناطق آزاد تجارمناطق آزاد تجار    ييييعالعالعالعال    ييييرخانه شورارخانه شورارخانه شورارخانه شوراييييدبدبدبدب

در جلسه  يژه اقتصاديو و يصنعتي ـ مناطق آزاد تجارشوراي عالي ران عضو يوز
ران و يا ياسالم يجمهور يو هشتم قانون اساس يکصد و سيبه استناد اصل  ٢٢/١/١٤٠٠
 ب کردند:يتصو ٥/٦/١٣٩٢هـ مورخ ٤٩٥١٦/ت١١٣٢٠٠نامه شماره  بيت تصويا رعاب

ي سازمان منطقه آزاد تجار مديره هيئتپور به عنوان عضو موظف شيدرو يعل يآقا
  .شوديم يدرضا مؤمنيحم ين آقايگزيقشم به مدت سه سال جا يصنعتـ 

ياست جمهوري مقام محترم ر تأييد به ٢٢/١/١٤٠٠نامه در تاريخ  اين تصويب
  رسيده است.

  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 
  

  ٣٠/١/١٤٠٠                                                          ك     ٥٨٧١٣/ت٨٧٧٦رهشما
سازمان منطقه سازمان منطقه سازمان منطقه سازمان منطقه     مديرهمديرهمديرهمديره    هيئتهيئتهيئتهيئتدر در در در     ييييييييرزارزارزارزاييييجالل مجالل مجالل مجالل م    ييييت آقات آقات آقات آقاييييعضوعضوعضوعضودر خصوص لغو در خصوص لغو در خصوص لغو در خصوص لغو نامه نامه نامه نامه     تصويبتصويبتصويبتصويب

        ارونداروندارونداروند    ييييصنعتصنعتصنعتصنعتي ـ ي ـ ي ـ ي ـ آزاد تجارآزاد تجارآزاد تجارآزاد تجار
    ييييييييو داراو داراو داراو دارا    ييييت امور اقتصادت امور اقتصادت امور اقتصادت امور اقتصادوزاروزاروزاروزار

    ييييژه اقتصادژه اقتصادژه اقتصادژه اقتصادييييو وو وو وو و    ييييصنعتصنعتصنعتصنعتي ـ ي ـ ي ـ ي ـ مناطق آزاد تجارمناطق آزاد تجارمناطق آزاد تجارمناطق آزاد تجار    ييييعالعالعالعال    ييييرخانه شورارخانه شورارخانه شورارخانه شوراييييدبدبدبدب

در جلسه  يژه اقتصاديو و يصنعتي ـ مناطق آزاد تجار يعال يران عضو شورايوز
ران و يا ياسالم يجمهور يو هشتم قانون اساس يکصد و سيبه استناد اصل  ٢٢/١/١٤٠٠
 ب کردند:يتصو ٥/٦/١٣٩٢هـ مورخ ٤٩٥١٦/ت١١٣٢٠٠نامه شماره  بيت تصويبا رعا

 يصنعت ي ـسازمان منطقه آزاد تجار مديره هيئتدر  ييرزايجالل م يت آقايعضو
 ٨/٩/١٣٩٩ک مورخ ٥٨٢١٨/ت١٠٠٧٢٤نامه شماره بي) تصو٢وع بند (ـاروند موض

 .شوديلغو م
  ي رسيده است.مقام محترم رياست جمهور تأييد به ٢٢/١/١٤٠٠نامه در تاريخ  اين تصويب

  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 
  

  ٣٠/١/١٤٠٠                                                                     ٩٠٣٥/٥٨٧٠٨رهشما
        هـ هـ هـ هـ ٥٨٧٠٨٥٨٧٠٨٥٨٧٠٨٥٨٧٠٨/ت/ت/ت/ت٨٠١٣٨٠١٣٨٠١٣٨٠١٣نامه شماره نامه شماره نامه شماره نامه شماره     ) تصويب) تصويب) تصويب) تصويب٥٥٥٥بند (بند (بند (بند (اصالح اصالح اصالح اصالح 

        ١٤٠٠١٤٠٠١٤٠٠١٤٠٠////١١١١////٢٩٢٩٢٩٢٩مورخ مورخ مورخ مورخ 
        سازمان برنامه و بودجه كشور سازمان برنامه و بودجه كشور سازمان برنامه و بودجه كشور سازمان برنامه و بودجه كشور 

        امي كشورامي كشورامي كشورامي كشورسازمان اداري و استخدسازمان اداري و استخدسازمان اداري و استخدسازمان اداري و استخد

 ٢٩/١/١٤٠٠هـ مورخ ٥٨٧٠٨/ت٨٠١٣نامه شماره  ) تصويب٥نظر به اينكه در بند (
براي كاركنان رسمي و پيماني و «عبارت » مبلغ مندرج در حكم كارگزيني«بعد از عبارت 
  شود. تحرير نشده است، مراتب براي اصالح اعالم مي» قرارداد منعقده

  صراف دولت ـ حسين سيماييهيأت دبير 
  ١٤/١/١٤٠٠                                                                                ١٦٦٢رهاشم

        و فرهنگ كار و رفتار اقتصاديو فرهنگ كار و رفتار اقتصاديو فرهنگ كار و رفتار اقتصاديو فرهنگ كار و رفتار اقتصادي    ققققمصوبه تقسيم كار ملي براي استقرار الگوي اخالمصوبه تقسيم كار ملي براي استقرار الگوي اخالمصوبه تقسيم كار ملي براي استقرار الگوي اخالمصوبه تقسيم كار ملي براي استقرار الگوي اخال
        ييييو دارائو دارائو دارائو دارائ    ييييوزارت امور اقتصادوزارت امور اقتصادوزارت امور اقتصادوزارت امور اقتصادـ ــ  ـ     وزارت آموزش و پرورشوزارت آموزش و پرورشوزارت آموزش و پرورشوزارت آموزش و پرورش

        ييييرشاد اسالمرشاد اسالمرشاد اسالمرشاد اسالموزارت فرهنگ و اوزارت فرهنگ و اوزارت فرهنگ و اوزارت فرهنگ و اـ ــ  ـ     ييييوزارت جهاد کشاورزوزارت جهاد کشاورزوزارت جهاد کشاورزوزارت جهاد کشاورز

        ههههييييقوه قضائقوه قضائقوه قضائقوه قضائـ ــ  ـ     وزارت صنعت، معدن و تجارتوزارت صنعت، معدن و تجارتوزارت صنعت، معدن و تجارتوزارت صنعت، معدن و تجارت

        يييياست جمهوراست جمهوراست جمهوراست جمهورييييرررر    ييييو فن آورو فن آورو فن آورو فن آور    ييييمعاونت علممعاونت علممعاونت علممعاونت علمـ ــ  ـ     يييياست جمهوراست جمهوراست جمهوراست جمهورييييرررر    ييييمعاونت حقوقمعاونت حقوقمعاونت حقوقمعاونت حقوق

        ههههييييحوزه علمحوزه علمحوزه علمحوزه علم    ييييعالعالعالعال    ييييشوراشوراشوراشوراـ ــ  ـ     رانرانرانرانيييياااا    يييياسالماسالماسالماسالم    ييييجمهورجمهورجمهورجمهور    ييييماماماماييييسازمان صدا و سسازمان صدا و سسازمان صدا و سسازمان صدا و س

، ياخالق و فرهنگ کار و رفتار اقتصاد ياستقرار الگو يبرا يم کار مليتقس«مصوبه  
 يهماهنگ و در جلسه هشتم ستاد يانقالب فرهنگ يعال يرخانه شورايشنهاد دبينا به پکه ب

شرح  ده است، بهيب رسيبه تصو ٢٣/١٢/١٣٩٩خ يکشور که در تار يفرهنگ ينقشه مهندس
  شود. مي اجرا ابالغ يوست برايپ

و  يت الزامات متناظر اعم از عدم اختصاص منابع مالين مصوبه منوط به رعايا ياجرا
  باشد. مي مرتبط يرت با مقررات الزم االجرايد و عدم مغايجد يالتيتشک

  جمهور و رئيس ستاد هماهنگي نقشه مهندسي  رئيسمعاون اول 
  فرهنگي كشور ـ اسحاق جهانگيري
  

        مصوبهمصوبهمصوبهمصوبه
        »»»»يييياخالق و فرهنگ کار و رفتار اقتصاداخالق و فرهنگ کار و رفتار اقتصاداخالق و فرهنگ کار و رفتار اقتصاداخالق و فرهنگ کار و رفتار اقتصاد    يييياستقرار الگواستقرار الگواستقرار الگواستقرار الگو    ييييبرابرابرابرا    ييييم کار ملم کار ملم کار ملم کار ملييييتقستقستقستقس««««
  کشور يفرهنگ يسند نقشه مهندس ٨ راهبرد کالن يبر اقدامات مل يمبتن
  کشور) يفرهنگ ينقشه مهندس يستاد هماهنگ ٢٣/١٢/١٣٩٩مورخ  ٨(جلسه 

  
        مقدمهمقدمهمقدمهمقدمه
 ينقشه مهندس يستاد هماهنگ يب اعضايف و ترکيوظا«شق(الف) ماده واحده  ١بند
فه يوظ يانقالب فرهنگ يعال يشورا ٢٧/٣/١٣٩٣مورخ  ٧٤٨مصوب جلسه » کشور يفرهنگ
 يکشور در سطح مل يفرهنگ ينقشه مهندس ياجرا يبرا يجاد هماهنگيو ا يم کار مليتقس

  است. کشور اعالم کرده يفرهنگ ينقشه مهندس يفه ستاد هماهنگيرا وظ يو استان
ن يمرتبط با هم تحت عناو ياستيکشور سه سطح س يفرهنگ يدر نقشه مهندس

نکه يبا توجه به ا.ف شده استيتعر يو اقدامات مل يمل يکالن، راهبردها يراهبردها
نقشه  يباشد، اجرايم يمل يدو سطح راهبرد کالن و راهبرها يخروج ياقدامات مل
ت آن و يز با توجه به ماهين ياقدامات مل ياجرا.ن اقدامات استيکردن اياتيمستلزم عمل

، يفرهنگ يهاتيازمند فعالي، نيانقالب فرهنگ يعال يها شوراتيدر چارچوب صالح
  باشد.يربط ميذ يهادستگاه ييو اجرا يزير، برنامهي، آموزشيا، رسانهيهنر

ت ياهم و با توجه به يفرهنگ ينقشه مهندس ٨راهبرد کالن  ياجرا ين در راستايبنابرا
نظام  يهاه دستگاهيکل يهاها و برنامهتيو ضرورت تمرکز ظرف يحوزه فرهنگ اقتصاد

م کار يکشور، تقس يشرفت اقتصاديو پ د و رشديران بر محور رونق توليا ياسالم يجمهور
 يستاد هماهنگ ٢٣/١٢/١٣٩٩ن راهبرد در جلسه هشتم مورخ يل ايذ ياقدامات مل يمل

ها و بر حسب دستگاه يف قانونيکشور، مستند به شرح وظا يفرهنگ ينقشه مهندس
  د.يب رسي، به تصويفيتکل يت اقدامات مليماه

        ف:ف:ف:ف:ييييتعارتعارتعارتعارـ ـ ـ ـ ١١١١مادهمادهمادهماده
 يياجرا يهان مصوبه مجموعه برنامهيدر ا ييز بسته اجرا: منظور اييبسته اجرا ـ١
در چارچوب برنامه ساالنه  يو نهادها عموم يياجرا يهان و اجرا توسط دستگاهيقابل تدو

ها و نهادها در برنامه ساالنه و در قالب اعتبارات مصوب ها را دستگاهن برنامهيا.باشديم
  ند.ينمايو اجرا م ينيبشيخود، پ
را بر عهده دارد  ياقدام مل يدر اجرا ياست که نقش اصل ي: دستگاهياه محوردستگـ ٢
خود  يين بسته اجرايت تدوي، مسئوليل اقدام مليذ ييست در جهت انسجام بسته اجرايبا يو م

  رد.يبه هدف اقدام بر عهده گ يابيدست يهمکار را با مشارکت آنها و برا يهاو دستگاه
را بر عهده داشته  ياقدام مل ياز اجرا ياست که سهم يدستگاه همکار: دستگاهـ ٣

  سر نخواهد شد.ياقدامات به طور کامل م يو بدون مشارکت آن اجرا
 فهيکشور است که وظ يفرهنگ ينقشه مهندس يستاد: منظور ستاد هماهنگـ ٤
 يهمکار و نظارت بر اجرا يهاب و ابالغ دستگاهيها، تصودستگاه يياجرا يهابسته تأييد
  را بر عهده دارد. يامات ملاقد

        اصول: اصول: اصول: اصول: ـ ــ  ـ ٢٢٢٢مادهمادهمادهماده
ن يشتريت بي، اولويستميکرد سيبر اصول، رو يست مبتنيباي، ميين بسته اجرايتدو
در  يمردم ييجوکرد مشارکتيو رو يدستگاه يهابرنامه ييافزا، انسجام و همياثرگذار

  باشد. يت دستگاهيکنار استفاده از ظرف
        اهداف: اهداف: اهداف: اهداف: ـ ــ  ـ ٣٣٣٣مادهمادهمادهماده
  کشور با هدف: يفرهنگ ينقشه مهندس ٨هبرد کالن را يسازيياجرا
  کشور يشرفت اقتصاديرشد و پ يبرا يبسترسازـ 
  در جامعه ياصالح فرهنگ، اخالق و رفتار اقتصادـ 
  ع و مصرف در کشوريد، توزيفرهنگ تول ياصالح و ارتقاـ 

        يييياقدامات ملاقدامات ملاقدامات ملاقدامات مل    ييييمجرمجرمجرمجر    ييييمحورمحورمحورمحور    ييييهاهاهاهادستگاهدستگاهدستگاهدستگاهـ ـ ـ ـ ٤٤٤٤مادهمادهمادهماده
 ينقشه مهندس ٨ل راهبرد کالن يذ ياقدامات مل يمجر يمحور يهادستگاه

  باشند:يل ميبه شرح ذ يفرهنگ
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 يييياقدامات ملاقدامات ملاقدامات ملاقدامات مل

شماره شماره شماره شماره 
 اقدام نقشهاقدام نقشهاقدام نقشهاقدام نقشه

    ييييدستگاه محوردستگاه محوردستگاه محوردستگاه محور
 ييييمجرمجرمجرمجر

مبتني بر  التحرير بازي و لوازم برداري از اسباب طراحي الگوهاي فرهنگي توليد و بهره
 ايرانيـ  هاي اسالمي ارزش

١٧ 

وزارت آموزش و 
 پرورش

از  ها و مشاغل عمومي به عنوان بخشي آموزش فقهي حرفهريزي براي  برنامه
 هاي پايه و تخصصي آموزش

 ه قميحوزه علم ٣

برخورد با  المال و جديت سازي اراده حاکميتي براي مجازات متجاوزان به بيت شفاف
 مفسدان اقتصادي

١٥ 

 هيقوه قضائ

 خواري ويژهاري، جانبه و فراگير با مفاسد اقتصادي، رباخو ايجاد فرهنگ مبارزه همه
 فروشي و کم فروشي جويي)، امتيازطلبي، تکاثر، سودجويي، احتکار، گران (رانت

٢٠ 

ساخت فيلم و مجموعه تلويزيوني در مورد زندگي كارآفرينان نمونه و تشويق مردم به 
سوي كارآفريني و تقويت مضامين اسالمي اخالق و فرهنگ کار و كارآفريني با 

 اي، هنري و آموزشي اي رسانهگيري از ابزاره بهره

١ 

 مايسازمان صدا و س

ريزي براي آموزش عمومي، گسترش و ترويج روحيه مشاركت و فرهنگ  برنامه
هاي اقتصادي به عنوان يك الگوي  تعاون و رقابت سالم بين مردم در فعاليت

 ارزشي مبتني بر اسالم

٤ 

بسترسازي فرهنگي و  هاي فرهنگي و ترويجي الزم براي طراحي و اجراي برنامه
ها و باور عمومي جامعه نسبت به ماهيت وظايف دولت و پذيرش  تغيير ذهنيت

 اعمال حاكميت به جاي اعمال تصدي توسط دولت

٥ 

ريزي براي تقويت روحيه استقامت و خودباوري ملي در مقابل تهديدها  برنامه
انداز  چشم هاي اقتصادي و مجاهدت براي رفع موانع و تحقق اهداف و تحريم
 ١٤٠٤ايران 

٨ 

طراحي و ساماندهي الگوي تبليغات مستقيم و غيرمستقيم بازرگاني مبتني بر 
هاي اسالمي و ملي و ممنوع کردن تبليغات بازرگاني مبتني بر فرهنگ  ارزش

 غيرديني و غربي

١٠ 

اي براي ترويج فرهنگ مصرف بهينه و نظام توزيع و  سازي رسانه توليد و برنامه
 ات پس از فروش محصوالت داخليخدم

١٢ 

زيستي از طريق  كوشي و ساده ايراني سختـ  شناسايي و ترويج الگوهاي اسالمي
 هاي جمعي بويژه رسانه ملي رسانه

١٤ 

هاي اقتصادي و فرهنگي براي اشاعه و تبليغ  ريزي فرهنگي نهادها و دستگاه برنامه
احترام به کار و کسب  جويي، مصرف صحيح و فرهنگ توكل، قناعت و صرفه
 المال حالل، رزق و ثروت حالل و بيت

٩ 

وزارت فرهنگ و ارشاد 
 ياسالم

بازنگري و اصالح قوانين با رويکرد حمايت و پشتيباني از مصرف بهينه و 
کننده  هاي اجتماعي و اتخاذ تدابير محدود سازي مصرف درست با مشوق همراه

 نهاجتماعي براي رفتارهاي مسرفانه و مبذرا

١٣ 

 يمعاونت حقوق
 ياست جمهورير

ها و اختراعات، جهت رساندن به مرحله توليد  حمايت فرهنگي از ابتكارات، نوآوري
 و رقابت با كاالهاي خارجي

١٨ 

 يو فناور يمعاونت علم
 ياست جمهورير

هاي مالياتي منطبق با  ها و معافيت ها، تخفيف اصالح نظام اعطاي تسهيالت، يارانه
 هاي فرهنگي لويتاهداف و او

١١ 

 يوزارت اقتصاد و دارائ

ريزي براي احياء و تقويت فرهنگ نهادهاي اقتصادي اسالم و تبيين و  برنامه
الحسنه، خمس، زکات و انفاق و  بر وقف، قرض تأکيد ارتقاي کارکردهاي آن با

اي  هاي قانوني، حقوقي، آموزشي، رسانه ها و بكارگيري از ظرفيت همچنين خيريه
 هنگي كشور در راستاي آنو فر

٧ 

ترسيم الگوي حمايت پولي و اعتباري بانكي به منظور حمايت از توليد، توزيع و 
هاي  صادرات كاالها و خدمات فرهنگي و هنري و ايجاد تسهيالت و حمايت

آالت و تجهيزات موردنياز صنايع بخش  ويژه براي تهيه مواد اوليه، ماشين
فيت توليدات و صدور محصوالت فرهنگي و فرهنگ براي نيل به بهبود كي

 هاي جهاني هنري در مقياس

١٩ 

تدوين ضوابط مربوط به استانداردسازي فرهنگي در نظام واردات و صادرات و 
اعمال ممنوعيت ورود محصوالت مروج و يا داراي نمادهاي ضدديني و خالف 

 ايرانيـ  فرهنگ و سبک زندگي اسالمي

١٦ 

يي و توليدمحوري روستاها و اصالح نگرش جامعه به تقويت فرهنگ خوداتكا
 ٢ روستا و زندگي روستايي

ـ وزارت جهاد کشاور   ي 
 ييمعاونت توسعه روستا
 و مناطق محروم کشور

ريزي براي تشويق مصرف بهينه، توليد ملي و ايجاد و گسترش بازارهاي  برنامه
 ٦ ها محلي در استان

  ـ  وزارت صمت
وزارت فرهنگ و ارشاد 

 يالماس

        اجرا:اجرا:اجرا:اجرا:فرآيند فرآيند فرآيند فرآيند نحوه و نحوه و نحوه و نحوه و ـ ـ ـ ـ     ٥٥٥٥ماده ماده ماده ماده 
 يهمکار در اجرا يهاک ماه دستگاهيدر هر اقدام ظرف مدت  يدستگاه محورـ ١
  د.ينمايشنهاد ميب و ابالغ به ستاد پيرا جهت تصو ياقدام مل
در  يت دستگاه محورين مصوبه، موظفند با محوريا يهمکار مجر يهاه دستگاهيکلـ ٢

بر  يمبتن ييماه بسته اجرا ٥سازمان برنامه و بودجه کشور ظرف  ينگ، با هماهيهر اقدام مل
  د ستاد برسانند.يم، و به تائي، تنظيفيتکل ياقدامات مل ياجرا ين مصوبه را، برايا ٢اصول ماده 
 يهاساالنه دستگاه يياجرا يهاان برنامهيم يکپارچگيجاد يبه منظور ا ::::١١١١تبصرهتبصرهتبصرهتبصره

اقدام، توسط  ياجرا يبا عنوان هماهنگ يجلسات ،يهر اقدام مل يو همکار مجر يمحور
  شود.يل ميهمکار تشک يهاار دستگاهيندگان تام االختيت نمايو با عضو يدستگاه محور

ن يل هر اقدام در اوليذ ييبسته اجرا يو هماهنگ تأييد ن،يسازوکار نحوه تدو ::::٢٢٢٢تبصرهتبصرهتبصرهتبصره
  رسد.يب ميبه تصو يرشنهاد دستگاه محويو به پ يبا همکاران مجر يجلسه دستگاه محور

-نده، جهت بهرهيسال آ ٢شده در ستاد ضمن اجرا در  تأييد يياجرا يهابرنامهـ ٣

  گردند.يز لحاظ مين برنامه هفتم توسعه کشور نيدر تدو يريگ
        ::::ييييابابابابيييينظارت و ارزنظارت و ارزنظارت و ارزنظارت و ارزـ ــ  ـ     ٦٦٦٦مادهمادهمادهماده

همکار در  يهادستگاه ين مصوبه موظفند با همکاريا يمجر يمحور يهادستگاه
ن و به ستاد يمصوبه را تدو ٤ل ماده يذ ياقدامات مل يگزارش ساالنه اجرا ،يهر اقدام مل

  ند.ينماارائه 
تبصره در جلسه هشتم مورخ  دوماده و  ٧ک مقدمه و ين مصوبه در يا ــــ٧٧٧٧مادهمادهمادهماده

  د.يب رسيکشور به تصو يفرهنگ ينقشه مهندس يستاد هماهنگ ٢٣/١٢/١٣٩٩
  

  ١٧/١٢/١٣٩٩                                                                   ٣٠٠/١٧٤٧٣٥شماره
        شرفتشرفتشرفتشرفتييييپپپپ    زانزانزانزانييييمصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون ممصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون ممصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون ممصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون م

        شمالشمالشمالشمال    دردردردر    واقعواقعواقعواقعهاي هاي هاي هاي     ييييتعاونتعاونتعاونتعاون    اعضاءاعضاءاعضاءاعضاء    مالکانهمالکانهمالکانهمالکانه    حقوقحقوقحقوقحقوق    عوضعوضعوضعوض    تأمينتأمينتأمينتأمين    وووو    تهاترتهاترتهاترتهاترفرآيند فرآيند فرآيند فرآيند     
        تهران تهران تهران تهران     شرقشرقشرقشرق    شمالشمالشمالشمال    وووو    

  تهراناستان توسعه ريزي و  برنامهشوراي   رئيساستاندار محترم و 
پس ازاستماع  ٢٧/١١/١٣٩٩ مورخ درجلسه ايران معماري و شهرسازيشوراي عالي 

 استان يشهرساز و راه کل اداره و ديجد يشهرها عمران شرکت تهران، ياستاندار گزارش
 در واقع يها يتعاون مالکان عوض تأمين و تهاترفرآيند  شرفتيپ زانيم درخصوص تهران
  ١٤/٨/٩٧و ١٨/٩/٩٨ ،٢١/١٠/٩٨ مورخ يقبل مصوبات رويپ تهران شرق شمال و شمال
  :نمود ميتصم اتخاذ ريز شرح به و داد قرار يبررس مورد خود

 اتکا قابل و مستند ياطالعات بانک وجود ضرورت به بنا و يقبل مکرر اتتأکيد رويـ پ١
 را رمذکوهاي  يتعاون ياعضا ياطالعات بانک تهران ياستاندار ها، يتعاون ياعضا مشخصات از
  .دينما ارائهشوراي عالي  يآت ودرجلسات ليتکم وقت دراسرع تونيز يتعاون تياولو با

 نيتدو متضمن يحقوق وستيپ ٢١/١٠/٩٨ مورخ مصوبه ٢ بند تأکيد رويـ پ٢
 به مذکورهاي  يتعاون عرصه يآزادساز و معوض ياراض تهاترفرآيند  يياجرا يراهکارها
 با تهران ياستاندار توسط مختلفهاي  تگاهدس فيوظا شرح شده قيتدق جدول همراه
  .شود ارائهشوراي عالي  يآت جلسات ودر هيته ديجد يشهرها عمران شرکت مؤثر يهمکار
 تهران، استان يشهرساز و راه کل اداره و تهران ياستاندار مؤثر يريگيپ ـ با٣
 رد بيتصو و يبررس جهت موضوع و اخذ يخوارزم ديجد شهر درخصوص ياستان مصوبات
  .گردد ارسال شورا رخانهيدب به ،شوراي عالي يآت جلسات
 توسعه و ريزي برنامه يشورا مصوب ديجد شنهاديپ دوشوراي عالي  يفن تهيـ کم٤
 ياجرا يراستا در را يتعاون معوض ياراض تأمين و تيجمع استقرار جهت تهران استان
 ارائهوراي عالي ش يآت جلسات به و يبررس رانيوزهيأت  ١٠/١٠/١٣٩٣  مورخ مصوبه
 انجام رانيوزهيأت  مقرردرمصوبه فيتکل ياجرا در موضوع نيا ن کهيا به تيعنا با.دينما
هاي  رساختيز تأمين درجهت حداکثرمساعدتشوراي عالي  عضوهاي  رد، دستگاهيگيم

  .آورند عمل به را ديجد تيسا دو بيتصو و الزم
 يدراجرا ها، يتعاون ياراض يرهاساز و معوض يواگذارفرآيند  ليتسه جهت بهـ  ٥
 ييها دستگاه خصوصاًشوراي عالي  عضوهاي  دستگاه هي،کليرهبر معظم مقام حيصر حکم
 در يدرجاساز يقطع امکان عدم مراتب اند، داشته يسازمان ارتباطها  يتعاون ياعضا با که

 و ارزش با متناسب  تهران يشهر محدوده از درخارج معوض افتيدر لزوم و قطعات
 ياعضا يبرا متبوع دستگاه امکانات ازهمه استفاده با را يتيمالک واحد هر السهمقدر
 .ندينما نييتبها  يتعاون

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

  ١٧/١٢/١٣٩٩                                                                   ٣٠٠/١٧٤٧٤٢شماره
    ييييللللييييطرح تفصطرح تفصطرح تفصطرح تفص    يييياساساساساساساساسهاي هاي هاي هاي     رترترترتييييمصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون مغامصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون مغامصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون مغامصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون مغا
        با طرح جامع شهرخرمدره با طرح جامع شهرخرمدره با طرح جامع شهرخرمدره با طرح جامع شهرخرمدره 

  زنجاناستان توسعه ريزي و  برنامهشوراي   رئيساستاندار محترم و 
 جلسه رويپ ٢٩/١٠/١٣٩٩  مورخ جلسه در ايران معماري و سازيشهرشوراي عالي 

 و ريزي برنامه يشورا ٢٥/٨/١٣٩٨ مورخ مصوبه و کي شماره يفن تهيکم ٣/١٠/١٣٩٩ مورخ
 مصوب جامع طرح با يليتفص طرح ياساسهاي  رتيمغا"  خصوص در زنجان استان توسعه
  :نمود ميتصم اتخاذ ليذ شرح به و داد قرار يبررس رامورد موضوع" خرمدره شهر


