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 تعالی  بسمه
                                                                     

 

 تفاهم نامه همکاری مشترک  

 شهرسازی  وزارت راه و  و   سازمان بهزیستی کشور

در   سازمان بهزیستی کشورتحت پوشش  یانمددجو نفر از افراد دارای معلولیت و هزار 160 مسکن تامین »کمک به 

 « روستاییمناطق شهری و 

ما  ما  اشونک،، برک  انن  اد رکینتبه انظلر تلسوته داننه مکاار و  قانلن اسواسوو و با اسونتانت اد وناونن انتا    43و  31، 3با عنایت به اصول  

رکو  بوه تواانس ا ووواس ایکاد دارا  روامش یرک و ام اقونااوا  ار ک و روار اون در جروت  جوانهوه، بوا مونخ اتتواب تونابنک و ان و الجلد و ایزایش تتواات  دو

و در راسونا  تاانس سوالنانه ی  انلنلن واحن ا والنو  ایس تفامم نااه به حل  قل  الرو ،اتلللنت و اندجلیان تحت پلشوش سواداان برزی ونو رشولر

به عنلان  رسنم قاسکوارننس ودار  را  و شرکساد  به نکایننگو جناب  قا    سبندر چرارچلب قانلن جرش تللنن و تاانس ا اس،   در سطح رشلر

ن ودار  را  و شورکسواد  و سواداان برزی ونو رشولر به نکایننگو به نشوانو ترکان، اننان  راانننس، ابننا  ونابان  یکیرا، سواونکاو شورکسواد   را ودیک 

 ونو رشولر به نشوانو ترکان، اننان ااام وکننو (ر خ، ونابان شورنن یناش بتش، شوکار  به عنلان رئنس سواداان برزی  علو احکن قادر  قا  درنک 

 انترن او گکدد.  1121

 ماده یک( موضوع تفاهم نامه:

اد ایکاد دارا  اتلللنت و اندجلیان یاقن دانس و  مزار نفک روسوونایوخ 40مزار نفک شوورک  و  120(اشوونکب بک  مزار نفک   160  ا وواستاانس رک  به  

 با رویاکد جللگنک  اد  اساان انککرز اندجلیان. ساله سهدر باد  داانو ا اس تحت پلشش ساداان برزی نو رشلر 

تاانس ا واس ایکاد یل  ننز در قال  ایس تفامکنااه تهصوک   درصولر  شوناسوایو ایکاد دارا  اتلللنت و اندجلیان شورک  جنین یاقن دانس و ا واس،  

 عکلناتو ولامن شن.

 طرح: مالی  ماده دو( منابع  

برزی نو رشلر در چرارچلب قلاننس ساداان  تلسط  مک واحن ا النو    و وکین   جرت احناث  انلنلن ریا   500  تا سرف  رک  بتعلش .1

 بلدجه سنلاتو. 

اد یاو اد احب ما  بیب با تلجه به تلان االو انراضنان و القتنت واحن ا النو  انلنلن ریا     4500  یکد   ت رنت  باناو تا سرف .2

 دردست احناث و یا وکینار  شن   

 . نفک جکتنتمزار  25 بکا  شرکما  باال  1400قانلن بلدجه سا  « 16»تهصک   « و»بنن   «4»جزء  -

 .و روسناما مزار نفک جکتنت 25ت رنت  بر اد  و اراوم ساد  بنناد ا اس انرتب استاو بکا  شرکما  رکنک اد  -

 . 1400« قانلن بلدجه سا  18»تهصک    «الف»بنن «  10جزء » -

 قانلن جرش تللنن و تاانس ا اس.  3ت رنت  باناو الضلع ااد   -

الرداابرو   .3 تفامم  اعنهارا   ایس  الضلع  واحنما  ا النو  یا وکین  احناث  بکا   و  اد طکیق  نااه    نناد  اتلللنت  دارا   ایکاد  »اشاررت 

اندجلیان تحت پلشش« و یا »جل  اشاررت اکداو و رک  ما  بتعلش سایک نرادما  حکاینو تلسط ساداان برزی نو رشلر«،  

 گکدد. تاانس او
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 ا ننن به قلاننس سالنانه یا دائکو و تتننس اهالغ در اکاجع بیکبط است.  خ2خ و (1تهصک   تاانس انابع بننما  (

 : ( تعهدات سازمان بهزیستی کشورسهماده 

به  به تکتن  اوللیت و    واجن شکایط اشکل  ایس تفامم نااهایکاد دارا  اتلللنت و اندجلیان تحت پلشش یاقن ا اس  شناسایو و اتکیو   .1

  .ودار  را  و شرکساد به  و روسنایو   شرک  ، اسنانوتفان  

، پایان رار و    وناا  نظام ارننسو  و مکچننس  انشتابا   اتاینت پکداوت مزینه   اوذ پکوانه، ترنه نرشه، اوذ  به انظلر پنگنک  ما  اکتهط   .2

 . سنن االانت

تاینن ودار  را  و شرکساد  جرت انیکیت ساوت   .3 اد رکینت رارگزاران الرد  تفامماسنفاد   در اناطق شرک  و    نااهواحنما  الضلع 

 .انیکیت ساوت واحنما  ا النو در اناطق روسنایو اد طکیق سادورار اجکایو بکنااه نلساد  و بر اد  ا اس روسنایو

بکنااه داانهنن ، پنشکیت و مکچننس  در اناطق شرک  و روسنایو  در قال  ایس تفامم نااه     هت اشتصا  اراضو و پکوا  ما  تتکیف شن  .4

 در سااانه طکح اقنام الو ا اس.ما  ن و ... 

 .تفامکنااه 2ااد  اطابق با  جرت ساوت و وکین مک واحن ا النوتاانس انابع االو پنگنک   .5

 اس و روسنایو. نااه در اناطق روسنایو اد طکیق سادورار اجکایو بکنااه نلساد  و بر اد  ا پنگنک  تاانس دانس الرد نناد ایس تفامم .6

 :راه و شهرسازیوزارت  ( تعهداتچهار ماده

خ 1ایکاد دارا  اتلللنت و اندجلیان تحت پلشش اتکیو شن  تلسط ساداان برزی نو رشلر ویق ااد  (  و بکرسو احکاد شکایط   پاالیش .1

  ینس نااه اجکایو قانلن ساااننمو و حکایت اد تللنن و عکضه ا اس. 

 رعایت اصل  اناس  ساد  دراحناث واحنما  ا النو ویژ  اتلللنس اتتاب تکرننا  الدم جرت .2

 اردان قنکت اطابق با قانلن جرش تللنن و تاانس ا اس. حناث واحنما  ا النوااتتاب تکرننا  الدم جرت  .3

 ساله.  99ما  سکاسک رشلر با اوللیت واگذار  به صلر  اجار  نااه در اناطق شرک  اسنانحکاینو الضلع ایس تفامم دانس انستأ .4

 . تاانس وناا  دیکبنایو و روبنایوبکا  ت کیع در صنور ا لدما  الدم و ما  بیکبط  مکامنگو با دسنگا  .5

در تاانس دانس و  و سایک نرادما  بیصتح ما  دیک ا کلعه ما و ساداانما، شکرتما  بنگا مکامنگو بکا  اسنفاد  اد اااانا  و رکینت .6

دار  کس  ن در جرت اجکا  نااه با قنکت اناس  و پکداوت ان واحنما  ا النو ایس تفامم  جرت احناث  اصالح ساونکانو الرد نناد

 شان.ا ئللنت اجنکاعو

 نااه و عکلاکد رارگزاران و پنکانااران. عالنه بک اجکا  تفاممنظار   .7

اد رکینت واحنما  ننکه تکام، طکح  ایکاد دارا  اتلللنت و اندجلیان تحت پلشش ساداان برزی نو رشلر    برک  انن یکامم  وردن اااان   .8

 ا اس ارک و طکح اقنام الو. 

و ت رنت  باناو    1400« قانلن بلدجه سا   18« بنن »الف« تهصک  »10ا اس الضلع جزء »پنگنک  تاانس ت رنت  باناو ساوت   .9

 قانلن جرش تللنن و تاانس ا اس. 3الضلع ااد  

ما  یارانه و  رک  بتعلش ت رنت  اردان قنکت،  در نظک گکینس اوللیت بکا  ایکاد دارا  اتلللنت و اندجلیان تحت پلشش در پکداوت  .10

 حکاینو اد احب انابع ح اب الو ا اس.

 .ما  تاانس ا اسو جرت اجکا  پکوا ونااتما  پشننهانو، انیکینو و ارائه رک  .11

 

 : کارگروه مشترک( پنجماده 
به شکح اعضاء و ورایف   ب اد نکایننگان طکینس تفامم نااهانشا رارگکوموتفامم نااه و ننز اجکا  دقنق و رااب  ن با ایس  نظار  بک رونن اجکا  

 ولامن بلد  بیب 

 الف: اعضاء کارگروه:

 ساونکان به نکایننگو اد ودار  را  وشرکساد  (به عنلان رینس رارگکو خ.اتاون ا اس و  .1

 ساداان برزی نو رشلر.االوننار   نکاینن  تام .2
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 اتاون شرکساد  و اتکار  به نکایننگو اد ودار  را  و شرکساد . .3

 انیکعااب ساداان الو دانس و ا اس به نکایننگو اد ساداان الو دانس و ا اس. .4

 شکرت اادر تتصصو عککان شرکما  جنین.انیک عااب  .5

 .و سایک بان  ما  اکتهط بان  الو انیک عااب بان  ا اس، .6

 نکاینن  تام االوننار بنناد ا اس انرتب استاو. .7

 نکاینن  تام االوننار بنناد ا نضتفان انفتب استاو. .8

 :وظایف کارگروهب: 

 نااه.تفامم ایس   االر اکبلط به اراضو الضلعپنگنک .1

 نااه. تفاممایس رار تتصنص اراضو تاانس شن  در قال   و تتننس ساد .2

نااه اشونکب بک انزان و رو  ارائه ت ورنت  باناو، سورم  ورد  انراضونان، سورم تتننس سواد و رار نظام تاانس االو الضولع ایس تفامم .3

 ما  تاانس االو. رننن  در ساوت و سایک رو گذاران اشاررتسکاایه

 نااه. ما  عااب بکا  اجکا  ایس تفاممتتننس بان  .4

 نااه. تفامم ضلعالا النو ما  جغکاینایو احناث واحنما  پنگنک  تأانس تأسن ا  دیکبنایو و روبنایو اناس  در احنود  .5

 :ماده شش( نحوه نظارت بر اجرای تفاهم نامه

 بک عرن  ودار  را  و شرکساد  او باشن.رارگزاران و پنکانااران  نااه و عکلاکدنظار  عالنه بک اجکا  تفامم .1

اکتهط نااه و الانع و اشووات   و گزار  رونن اجکایو تفامم  سوواداان برزی وونو رشوولر بلد نااه به عرن  ایس تفامم ا اجکپنگنک  ا ووئللنت  .2

 گکدد.به رارگکو  اشنک، اعتم او تلسط برزی نو

 ( مدت تفاهم نامه :هفت ماده 

اتنهک او باشون و درصولر  تکایب به تناوم یتالنت اشونک، طکینس تفامکنااه، با سوه سوا  شوک وو   ایس تفامم نااه اد تاریخ ......................... به ان 

 رعایت قلاننس و ارکرا  قابب تکنین است.

 اختالف: و فصل حلساز و کار ( هشت ماده 

نااه رخ دمن و ننلان  نرا را اد طکیق اذارک   اجکا  ایس تفامکنااه یا تغننک اننرجا   ن بنس طکینس تفامممکوه اونتیاتو ره اکاس اسوووت بک ا ک  در
حب و یصوب رکد، اکاجع بیصوتح قانلنو اکجع رسوننگو و حب اونتخ ولامنن بلد و لناس تا حب نرایو اونتخ طکینس بای ونو تترناتو را ره به 

 ، ان ام دمنن.الج  ایس تفامکنااه به عرن  دارنن

 ( نسخ قرارداد:نهماده 

ن ووته در تاریخ .............................. به ااضووا  طکینس رسوونن  و اهادله گکدین و مک رنام اد ن ووته ما حام واحن  دوو در   ااد   نه ایس تفامم نااه در

 داشنه ره اد تاریخ ااضاء تکااو طکینس اتنهک او باشن. 

 

 رستم قاسمی 

 وزیر راه و شهرسازی 

 قادری علی محمد   

 سازمان بهزیستی کشور رئیس 
 


