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

تومانتک شماره ۵۱ ۰۰

  سبز در شهرها ن اصالح اليحه قانوني حفظ و گسترش فضاي  قانو٤اصالحيه ماده
   شوراي انقالب١٣٥٩مصوب 

  ١  كشوروزارت   ١١/٦/١٣٩٨

  نامه درخصوص پرداخت سهميه و حق عضويت دولت جمهوري اسالمي ايران تصويب
  )٢٠١٩ (١٣٩٨ در سال يالمللني بيهار سازماني بابت مخارج سازمان ملل متحد و سا

٦/٥/١٣٩٨  
وزارت امور خارجه ـ سازمان برنامه و بودجه 

جمهور ـ بانک  کشور ـ معاونت حقوقي رييس
  مرکزي جمهوري اسالمي ايران

١  

 سازمان بهزيستي کشور يپرداخت) ارانهي(نه يهز زان کمکيمدر خصوص تعيين نامه  تصويب
  )روزي روزانه و شبانه(به مراکز غيردولتي 

  ون، کار و رفاه اجتماعي وزارت تعا  ٦/٦/١٣٩٨
  ٣  سازمان برنامه و بودجه کشور

  ٦/٦/١٣٩٨  مكرر قانون صدور چك) ٥(ماده ) ١( تبصره يينامه اجرا نييآ
ـ وزارت دادگستري    وزارت امور اقتصادي و دارايي 

ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت    وزارت كشور 
ـ بانک مرکزي  وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي 

   اسالمي ايرانجمهوري
٣  

  ٦/٦/١٣٩٨  ١٦/٥/١٣٩٧ مورخ هـ٥٥٦٣٣ت/٦٣٧٩٣نامه شماره اصالح تصويب

ـ وزارت صنعت، معدن و  وزارت امور اقتصادي و دارايي 
ـ وزارت راه و شهرسازيـ  وزارت بهداشت،  تجارت 

ـ وزارت نفتـ  وزارت اطالعات   درمان و آموزش پزشکي 
ـ وزارت  فرهنگ و وزارت کشورـ وزارت دادگستري 

ـ سازمان برنامه ـ وزارت جهادکشاورزي    ارشاد اسالمي 
 و بودجه کشورـ  وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و 
ـ بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران    صنايع دستي 
ـ ستاد  سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران 

ـ دبيرخانه شوراي عالي  مرکزي مبارزه با قاچاق کاال و ارز  
ـ صنعتي و ويژه اقتصاديمناطق    آزاد تجاري 

٤  

  
  
  
  
  

  ١٦/٦/١٣٩٨                                                                            ٧٣٨٨٩رهشما
  كشور وزارت
 و در اجراي اصل يكصد و بيست ٢٢/٥/١٣٨٨ مورخ ٩٨٣٨٤ابالغيه شماره يرو پ
ن اصالح  قانو٤اصالحيه ماده« پيوست قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران بهو سوم 

كه »  شوراي انقالب١٣٥٩سبز در شهرها مصوب حفظ و گسترش فضاي اليحه قانوني
ي اسالمي واصل  مجلس شورا١١/٦/١٣٩٨ مورخ ٤٧٢٩٢/٢٥٤/٨طي نامه شماره

  .گردد گرديده، جهت اجرا ابالغ مي
  رئيس جمهور ـ حسن روحاني

  
  ١١/٦/١٣٩٨                                                                  ٤٧٢٩٢/٢٥٤/٨رهشما

  حسن روحاني دكتر االسالم والمسلمين جناب آقاي حجت
  ت محترم جمهوري اسالمي ايرانرياس

 در اجراي اصل يكصد و بيست وسوم ١٣/٥/١٣٨٨ مورخ ٢٢٩٠٣/٢٥٤نامه شماره يرو پ
قانون اصالح اليحه ) ٤ (قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران اصالحيه زير در مورد ماده) ١٢٣(

  .شود  شوراي انقالب ابالغ مي١٣٥٩قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها مصوب

قانون مجازات ) ٦٨٦(اليحه قانوني مذكور با توجه به ماده ) ٦( ماده ـ٤ماده
  :شود رح ذيل اصالح مياسالمي به ش
قانون گسترش فضاي سبز را عالماً و ) ١(هركس درختان موضوع ماده ـ  ٦ماده

هم آورد، عالوه بر ن مذكور قطع يا موجبات از بين رفتن آنها را فراعامداً و برخالف قانو
ريال تا ) ١,٠٠٠,٠٠٠( از يك ميليون جبران خسارت وارده حسب مورد به جزاي نقدي

رخت هر درخت و در صورتي كه قطع دريال براي قطع ) ١٠,٠٠٠,٠٠٠(ده ميليون 
  .بيش از سي اصله باشد به حبس تعزيري از شش ماه تا سه سال محكوم خواهدشد

  مي ـ علي الريجانيرئيس مجلس شوراي اسال
  

  ٩/٥/١٣٩٨                                                            ـ ه٥٦٨١٣ت/٥٦٩٢٤رهشما
 ي اسالميت دولت جمهوريه و حق عضويدرخصوص پرداخت سهمنامه  تصويب
  يللالمني بيهار سازماني بابت مخارج سازمان ملل متحد و سارانيا

  )٢٠١٩ (١٣٩٨ در سال 
 سازمان برنامه و بودجه کشور  ـ وزارت امور خارجه

  راني اي اسالمي جمهوريبانک مرکزـ جمهور  رييس يمعاونت حقوق
 ٢٩/٤/١٣٩٨ مورخ ٥٠٢١٦شنهاد شماره ي به پ٦/٥/١٣٩٨ران در جلسه يوزهيأت 

 ي اسالميجمهور لتت دوي ماده واحده قانون عضواستنادجمهور و به  سيي ري حقوقمعاونت
 ي آن و در اجرايو اصالحات بعدـ ١٣٦٥مصوب سال يـ  الملل نيها و مجامع بران در سازمانيا

  :ب کردي کل کشور تصو١٣٩٨ قانون بودجه سال ييضوابط اجرا) ١٧(ماده 

 ١٣٩٨ ماه شهريورهفدهم شنبهيك
 

  ٢١٦٩٥ شماره پنجمسال هفتاد و 

)١١٩٩( 
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ت دولت يه و حق عضويشود سهميبه وزارت امورخارجه اجازه داده مـ ١
 يالمللني بيهار سازمانيج سازمان ملل متحد و ساران بابت مخاري اي اسالميجمهور

هيأت دشده به مهر دفتر ييوست که تأيرا به شرح جدول پ) ٢٠١٩ (١٣٩٨در سال 
) ١٠٧٠٠٠ـ٣(ف ين و مقررات مربوط از محل اعتبار رديت قوانيدولت است، با رعا

ر يران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سايت و کمک دولت ايه، حق عضويسهم(
 . دي کل کشور پرداخت نما١٣٩٨قانون بودجه سال )  و تعهداتيالمللني بيهاسازمان
   وزارت امورخارجه در يسازمان برنامه و بودجه کشور موظف است با هماهنگـ ٢
ت و تعهدات ساالنه يه، حق عضوي عمل کند که سهميا ص اعتبار مربوط به گونهيتخص

ر موارد از محل اعتبارات يار پرداخت گردد و در ساد تي اولويالملل نيها و مجامع ب سازمان
 .ت پرداخت شودي طرف عضويي اجرايها مصوب مربوط دستگاه

نامه را به سازمان بين تصوي ايوزارت امورخارجه مکلف است گزارش نحوه اجراـ ٣
 . ديه نمايدولت اراهيأت جمهور و دفتر سيي ريبرنامه و بودجه کشور، معاونت حقوق

  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيس معاون اول
  

  جدول جدول 
  »»))ييالدالديي م م٢٠١٩٢٠١٩ ( (١٣٩١٣٩٨٨ گروه اول سال  گروه اول سال ييهاها  تتييحق عضوحق عضو««

  
 طرف يدستگاه اجرائ  يالملل نيا مجمع بينام سازمان   فيرد

  تيعضو
 ١٣٩٨ت ساليمبلغ حق عضو

)٢٠١٩(  

 و ي، علمي آموزشيسازمان اسالم  ١
   دالر٧٥٣٥٠٩  وزارت آموزش و پرورش  )سسکويآ (يفرهنگ

 يوزارت ارتباطات و فناور  ي جهانيه پستياتحاد  ٢
 اطالعات

  سي فرانک سوئ٢١٧٦٣٠

 يوزارت ارتباطات و فناور   مخابراتيالملل نيه بياتحاد  ٣
 اطالعات

  سي فرانک سوئ٣١٨٠٠٠

 يشورا (ي گمرکيسازمان جهان  ٤
  )ي گمرکيهمکار

 و يوزارت امور اقتصاد
 )رانيگمرک ا (ييدارا

  وروي ٥٤٩٢١

   دالر١٩٥٥٥٢٩٦  وزارت امور خارجه  ملل متحدسازمان   ٥
  )کمک داوطلبانه( دالر٥٥٠٠٠ وزارت امور خارجه  مرکز جنوب  ٦
  )کمک داوطلبانه( دالر ٥٠٠٠ وزارت امور خارجه  ني و چ٧٧گروه   ٧
  )کمک داوطلبانه( دالر ١٠٠٠٠ وزارت امور خارجه  برنامه عمران ملل متحد  ٨
  صفر خارجهوزارت امور    غذايبرنامه جهان  ٩
  )ق السهمح(دالر٩٢٥٦٧٦  وزارت امور خارجه  )اکو (ي اقتصاديسازمان همکار  ١٠

 يها د سالحيسازمان منع تول  ١١
  وروي ٢٦٩٤٧٦  وزارت امور خارجه  يائيميش

د و يون منع گسترش، توليکنوانس  ١٢
  دالر٧٢٠٤  وزارت امور خارجه  کيولوژي بيها  سالحيريبکارگ

 + ياسالم) نفرانسک (يهايسازمان همکار  ١٣
 ٢٢٠٨٦٣٥) = ٦٩٣٠٠+٢١٣٩٣٣٥(  وزارت امور خارجه  ي اسالميصندوق همبستگ

  دالر
  )کمک داوطلبانه(سي فرانک سوئ٥٠٠٠٠  وزارت امور خارجه  ب سرخي صليالملل نيته بيکم  ١٤

 و يياي آسي حقوقيسازمان مشورت  ١٥
   دالر١٥٢٠٦  وزارت امور خارجه  ييقايآفر

  وروي ٥٧٤٦  وزارت امور خارجه  ه الهيوان داوريد  ١٦

 يساز کنواختي يالملل نيمؤسسه ب  ١٧
  وروي ٢٠٢٤٠  وزارت امور خارجه  يحقوق خصوص

معاهده  +ي اتمي انرژيالملل نيآژانس ب  ١٨
   دالر٥٢٦٥+ دالر ٢٠٩٨٢٩+ ورو ي ١٣٨٩٧٢١  وزارت امور خارجه  يا اعه سالح هستهمنع اش

 ياي مطالعات آسيالمللنيموسسه ب  ١٩
    دالر١٣٠١٨  وزارت امور خارجه  يرکزم

ـ  بوييايمجمع آس  ٢٠   صفر  وزارت امور خارجه  ئو ـ آ 

 يا  منطقهيه همکارياتحاد  ٢١
   دالر٢٤٠٠٠  وزارت امور خارجه  انوس هنديه اقي حاشيکشورها

گروه هشت کشور در حال توسعه   ٢٢
  وروي ١٥٠١٩٨  وزارت امور خارجه  )٨ي ـ گروه د( 

   تجارتيسازمان جهان  ٢٣
 ـ وزارت امور خارجه

صنعت معدن و وزارت 
  تجارت

  سي فرانک سوئ٢٩٣٢٥

برنامه +  بهداشت يسازمان جهان  ٢٤
  يري گرمسيها يماريقات بيتحق

وزارت بهداشت درمان و 
  دالر٢٢١٧٨٠٠)= ٣٠٠٠٠+٢١٨٧٨٠٠(  يآموزش پزشک

 طرف يدستگاه اجرائ  يالملل نيا مجمع بينام سازمان   فيرد
  تيعضو

 ١٣٩٨ت ساليمبلغ حق عضو
)٢٠١٩(  

 کودکان يصندوق ملل متحد برا  ٢٥
  )سفيوني(

وزارت بهداشت درمان و 
  )کمک داوطلبانه( دالر ٥٢٠٠٠  ي پزشکآموزش

وزارت بهداشت درمان و    مبارزه با سرطانيالملل نيه بياتحاد  ٢٦
  سي فرانک سوئ٣٠٠٠  يآموزش پزشک

وزارت بهداشت درمان و   ت ملل متحديصندوق جمع  ٢٧
  )کمک داوطلبانه( دالر  ٦٠٠٠٠  يآموزش پزشک

اه وزارت تعاون، کار و رف   کاريالملل نيسازمان ب  ٢٨
  سي فرانک سوئ١٧٩١٢٠٤  ياجتماع

وابسته به ( داکا ي اسالميدانشگاه فناور  ٢٩
  )يسازمان کنفرانس اسالم

وزارت  تعاون، کار و رفاه 
   دالر٢٧٣٦٢٥  ياجتماع

 ملل يسازمان خواربار و کشاورز  ٣٠
  وروي ٨٨٦٤٧٧+  دالر١٢٧٤٩٩٥  يوزارت جهاد کشاورز  )فائو(متحد 

                                  يوزارت جهاد کشاورز  ام بهداشت ديسازمان جهان  ٣١
  وروي ٢٥٢٣٠  ) کشوريسازمان دامپزشک(

 مبارزه با يالملل نيون بيکنوانس  ٣٢
  ييزا ابانيب

                               يوزارت جهاد کشاورز
  وروي٣٤٨١٨  )سازمان جنگلها و مراتع کشور(

 ييون کنترل ملخ صحرايسيکم  ٣٣
  ايجنوب و غرب آس قهمنط

                                         يوزارت جهاد کشاورز
   دالر٣٧٥٠٠  )سازمان حفظ نباتات(

قات ي تحقيالملل نين بيگروه مشاور  ٣٤
  يکشاورز

              يوزارت جهاد کشاورز
قات و يسازمان تحق(

  )يآموزش کشاورز
   دالر٥٠٠٠٠٠

  سي فرانک سوئ١٧٨٢٤  يرت جهاد کشاورزوزا  يستي زيمنيپروتکل ا  ٣٥
   دالر٧٤٨١٥  يوزارت جهاد کشاورز  يستيون تنوع زيکنوانس  ٣٦

 يمائي هواپيالملل نيسازمان ب  ٣٧
  )کائويا( يکشور

                                يوزارت راه و شهرساز
    دالر کانادا٢٣٧٥٥٦+کا ي دالرآمر١٢٧٩٢١  )ي کشورييمايسازمان هواپ(

                               يوزارت راه و شهرساز  ي هواشناسيازمان جهانس  ٣٨
  سي فرانک سوئ٢٩٨٢٢٤  )ي کشوريسازمان هوا شناس(

 ملل متحد يسازمان توسعه صنعت  ٣٩
  وروي ٥٣٧٢٣٨  وزارت صنعت، معدن و تجارت  )دويوني(

ن ي بيحات تجارينظام ترج  ٤٠
   دالر١٥٠٠٠  ن و تجارتوزارت صنعت، معد   در حال توسعهيکشورها

   دالر١٣٩٤٨٠  وزارت صنعت، معدن و تجارت   توسعه تجارتيمرکز اسالم  ٤١

 ي و فرهنگي، علميسازمان آموزش  ٤٢
  )ونسکوي(ملل متحد 

قات و يوزارت علوم، تحق
  وروي ٥٣١٦٨٩+ دالر ٦٨٩٩٤٧  يآور فن

خ، هنر و يقات تاريمرکز تحق  ٤٣
  )کايارس(  يفرهنگ اسالم

و ارشاد گ  فرهنوزارت
سازمان فرهنگ و  (ياسالم

 )يارتباطات اسالم
   دالر٢٨٠٧٧٥

   اکويمؤسسه فرهنگ  ٤٤
و ارشاد  فرهنگ وزارت
سازمان فرهنگ و ( ياسالم

 )يارتباطات اسالم
  دالر ١٧١٥٠٠

  يمجمع فقه اسالم  ٤٥
و ارشاد  فرهنگ وزارت
سازمان فرهنگ و  (ياسالم

 )يارتباطات اسالم
   دالر١٦٤٥٨٨

 يالملل ني بييس جنايسازمان پل  ٤٦
  )نترپوليا(

 يروين(وزارت کشور  
  وروي١٤٨٣٧١  )يانتظام

  سي فرانک سوئ٢٦٤٨٤٢  وزارت کشور   مهاجرتيالملل نيسازمان ب  ٤٧
  وروي ١٧٠٠٠٠٠  وزارت نفت  )اوپک( صادر کننده نفت يکشورها  ٤٨

٤٩  
ا ي آسي اقتصاديون اجتماعيسيکم
ار و مؤسسه آم) اسکاپ(ه يانوسياق

  )اپيس(ه يانوسيا اقيآس

سازمان برنامه و بودجه 
   دالر٥٥٠٠٠)=١٥٠٠٠+٤٠٠٠٠(  کشور

٥٠  

قات ي وتحقيمرکز آموزش
 يآماروياجتماعياقتصاد
وابسته به  (ي اسالميکشورها

  )يسازمان کنفرانس اسالم

سازمان برنامه و بودجه 
  دالر٢٠٠٥٦٩  )رانيمرکز آمار ا(کشور 

 ي و استخداميسازمان امور ادار  يياي آسيسازمان بهره ور  ٥١
  ن ژاني ٢١٤٠٣١٢٢٣دالر برابر با  ٤٧٢٨٥٦  )يور  بهرهيسازمان مل(کشور 

سازمان استاندارد و   )زويا(  استاندارد يالملل نيسازمان ب  ٥٢
  سيفرانک سوئ ١٢٢٦٠٠  راني ايقات صنعتيتحق

 ي اندازه شناسيالملل نيسازمان ب  ٥٣
  يقانون

سازمان استاندارد و 
  وروي ٥٦٠٠٠  راني ايقات صنعتيحقت
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 طرف يدستگاه اجرائ  يالملل نيا مجمع بينام سازمان   فيرد
  تيعضو

 ١٣٩٨ت ساليمبلغ حق عضو
)٢٠١٩(  

سازمان استاندارد و   کي الکتروتکنيالملل نيون بيسيکم  ٥٤
  سي فرانک سوئ٦٨٠٠٠  راني ايقات صنعتيتحق

  سي پوند انگل١٢٧٠٨  ي اتميسازمان انرژ  يا  هستهيانجمن جهان  ٥٥

ت از  ي حمايس برايون پاريکنوانس  ٥٦
  يت صنعتيمالک

سازمان ثبت اسناد و امالک 
  سي فرانک سوئ٤٥٥٧٩  شورک

سازمان ثبت اسناد و امالک   يت معنوي مالکيسازمان جهان  ٥٧
  ت ندارديحق عضو  کشور

٥٨  
د در يو پروتکل مادرموافقتنامه

 عالئم يالملل نيخصوص ثبت ب
  )ديستم مادريس(

سازمان ثبت اسناد و امالک 
  ت ندارديحق عضو  کشور

  سي فرانک سوئ١٩٤٨٦  ستيط زياظت محسازمان حف  )رامسر(ون تاالبها يکنوانس  ٥٩

ست سازمان ملل يط زيبرنامه مح  ٦٠
  )کمک داوطلبانه( دالر ٦٠٠٠٠  ستيط زيسازمان حفاظت مح  )ونپي(متحد 

ون يپروتکل مونترال تحت کنوانس  ٦١
   دالر٢٦٠١٣  ستيط زيسازمان حفاظت مح  ه ازني حفاظت از الين برايو

 حفاظت از ين برايون ويکنوانس  ٦٢
   دالر٣٤٣٨  ستيط زيسازمان حفاظت مح   ازنهيال

ون چارچوب  سازمان ملل يکنوانس  ٦٣
  وروي ١٠٧٠٧٥  ستيط زيسازمان حفاظت مح  ر آب و هوايي تغيمتحد برا

٦٤  
- يالملل نيبتجارت ونيکنوانس

 درخطر يوجانورياهي گيها گونه
  انقراض

   دالر٢٨٢١٦  ستيط زيسازمان حفاظت مح

٦٥  
 کنترل نقل يون بازل برايکنوانس

 ي پسماندهايوانتقال برون مرز
  خطرناک و دفع آنها

   دالر٢٨٤٢٦  ستيط زيسازمان حفاظت مح

  وروي ٢٥١٧٥  ستيط زيسازمان حفاظت مح  ر آب و هوايي تغيوتو برايپروتکل ک  ٦٦

 يها ون حفاظت از گونهيکنوانس  ٦٧
  وروي ٢٥٤١٤  ستيط زيسازمان حفاظت مح  يمهاجر وحش

٦٨  
ت از ي حماي اسازمان منطقه

ـ ايست دريط زيمح  يراپميي 
  )تيون کويکنوانس(

  تينار کوي د١٦٠٠٠٠  ستيط زيسازمان حفاظت مح

٦٩  
ون چهارچوب حفاظت از يکنوانس

 خزر ياي درييايست دريط زيمح
  )ون تهرانيکنوانس(

   دالر٧٢٠٠٠  ستيط زيسازمان حفاظت مح

ون استکهلم در خصوص يکنوانس  ٧٠
   دالر٣٠٤٢٦  ستيط  زيازمان حفاظت محس  داري پايهاندهيآال

، يراث فرهنگيسازمان م  ي جهانگرديسازمان جهان  ٧١
  وروي ٩٣٨٥٦  ي وگردشگريع دستيصنا

 و مرمت   مطالعه، حفاظتيالملل نيمرکز ب  ٧٢
  )کروميا (ي فرهنگيخيآثار تار

، يراث فرهنگيسازمان م
  وروي ١٧٧٣٥  ي و گردشگريع دستيصنا

 و يراث فرهنگيمون حفظ يکنوانس  ٧٣
  )يراث جهانيصندوق م( جهان يعيطب

، يراث فرهنگيسازمان م
  دالر١٣٠١٨  ي و گردشگريع دستيصنا

 يراث فرهنگيون حفظ ميکنوانس  ٧٤
  )يراث معنويصندوق حفظ م(ناملموس

، يراث فرهنگيسازمان م
  دالر١٣٠١٨  ي و گردشگريع دستيصنا

  
  

  ١٢/٦/١٣٩٨                                                            ـ ه٥٦٧١٨ت/٧٢٢١٨رهشما
  يپرداخت) ارانهي(نه يهز زان کمکيمدر خصوص تعيين نامه  تصويب

  )يروز روزانه و شبانه (يردولتي کشور به مراکز غيستي سازمان بهز
  ي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع

 سازمان برنامه و بودجه کشور 

 يبا همکار( کشور يستيشنهاد سازمان بهزي به پ٦/٦/١٣٩٨ران در جلسه يوزهيأت 
 و سازمان ي، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي توانبخشير دولتي مراکز غيانجمن عال

ت از حقوق يقانون جامع حما) ٧(ماده ) ١(و به استناد تبصره ) برنامه و بودجه کشور
 : ب کرديتصو ـ ١٣٩٦مصوب  ـ معلوالن

   يردولتي کشور به مراکز غيستي سازمان بهزيپرداخت) رانهاي(نه يهز زان کمکيمـ ١
 يآموز ، حرفهي، آموزشي، مراقبت و خدمات توانبخشيبابت نگهدار) يروز روزانه و شبانه(

د از محل ي شديليد و خي و معلوالن شديب نخاعي آسي افراد دارايمعلوالن و حق پرستار
قانون بودجه ) ١٣١٥١٠(و ) ١٣١٥٠ (يها فيادشده موضوع ردياعتبارات مصوب سازمان 

 :شود ين ميير تعي کل کشور به شرح جدول ز١٣٩٨سال 
                

  اليارقام به هزار ر    

 يروزمراکز شبانه مراکز روزانه

 فيرد

 افراد مشمول
   درجه
١ 

ه درج
٢ 

  درجه
١ 

درجه 
٢ 

 يهاخانه
کوچک 
 معلوالن

ه يارا
خدمات 
 يتخصص
   يتوانبخش
 در منزل

  
  مراقبت

در 
 منزل

  
حق 
 يپرستار

  
 يهاکارگاه
 يديتول
 يتيحما

١ 
معلـــوالن، ســـالمندان 

ـ   يمعلول و ب   ـاران روان  يم
 مزمن

ـ  ٥٦٠٠ ٢٣٠٠ ٨٤٠٠ ٩٢٤٠ ٥٦٠٠ ٦٢٧٠ ـ  ـ    ٦٦٢٠ 

٢ 
معلـــوالن، ســـالمندان 

ـ   يمعلول و ب   ـاران روان  يم
 مزمن فاقد سرپرست 

ـ  ـ  ـ  ـ  ١٠٢٦٠ ١١١٠٠   ـ  ـ  ـ    ـ  ـ  ـ    ـ  ـ  ـ    ـ  ـ    

٣ 

معلـــوالن، ســـالمندان 
ـ   يمعلول و ب   ـاران روان  يم
ـاص   يازهايمزمن با ن    خ

ــا( ت، ام اس، يــدز، هپاتي
ـا  يآلزا ـاع  يمر، ض ، يعه نخ
ـار يسم و ب  ياوت ـا يم  يه

 )خاص

ـ  ـ  ـ  ـ    ـ  ـ    ١١١٠٠ 

١٢٠٠٠ 

ـ  ـ  ـ  ـ    ـ  ـ  ـ    ـ  ـ  ـ    ـ  ـ    

ـراد دارا ٤ ـتالالت يافـ  اخـ
ـ  ٦٦٦٠ )سمياوت(نافذ رشد  ـ  ـ  ـ     ـ  ـ  ـ  ٧٢٠٠   ـ  ـ  ـ    ـ  ـ    

ـراد دارا ٥ ــيافــ ب ي آسـ
ـ  ) يعات نخاعيضا (ينخاع ـ  ـ  ـ    ـ  ـ  ـ    ـ  ـ  ـ    ـ  ـ  ـ    ـ  ـ  ـ  ٥٥٤٠   ـ  ـ    

٦ 

معلـــوالن، ســـالمندان 
ـ   يمعلول و ب   ـاران روان  يم

ـزمن شـد    يلــيد و خيم
 ديشد

ـ  ـ  ـ  ـ    ـ  ـ  ـ    ـ  ـ  ـ    ـ  ـ  ـ    ـ  ـ  ـ  ٥٥٤٠   ـ  ـ    

شده  هيت خدمات ارايفيز است با در نظر گرفتن ک کشور مجايستيسازمان بهزـ ٢
ارانه يدر مراکز مذکور و با توجه به سقف اعتبارات مصوب مربوط، نسبت به پرداخت 

 ي مراکز به شرح جدول فوق منطبق با ضوابط مربوط و حق پرستاريبند براساس درجه
د و ي مزمن شديماران رواني و معلوالن، سالمندان معلول و بيب نخاعي آسيافراد دارا

 .د اقدام کندي شديليخ
  . قابل اجرا است٢٩/١٢/١٣٩٨ تا ١/١/١٣٩٨خ ينامه از تار بين تصوياـ ٣

  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 
  

  ١٢/٦/١٣٩٨                                                           ـ ه٥٦٥٧٩ت/٧٢٢٠٨رهشما
  يي  و دارايوزارت امور اقتصاد
 وزارت كشور ي ـ وزارت دادگستر

   وزارت صنعت، معدن و تجارت
  يوزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع

 ران ي اي اسالمي جمهوريبانک مرکز

 و يشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادي به پ٦/٦/١٣٩٨وزيران در جلسه هيأت 
مكرر ) ٥(ماده ) ١(ران و به استناد تبصره ي اي اسالمي جمهوريبانک مرکز  وييدارا

ر ي تبصره مذکور را به شرح زيينامه اجرانييآ ـ ١٣٩٧مصوب ـ قانون صدور چك 
  :ب کرديتصو

  
  مكرر قانون صدور چك) ٥(ماده ) ١( تبصره يينامه اجرا نييآ
  :روند ر در معاني مشروح مربوط کار ميينامه، اصطالحات ز در اين آيين ـ١ماده
 .ي ايرانبانک مرکزي جمهوري اسالم: بانک مرکزيـ ١
بانک يا مؤسسه اعتباري غيربانکي که به موجب قانون و يا با : مؤسسه اعتباريـ ٢

  .مجوز بانک مرکزي تأسيس شده است و تحت نظارت بانک مرکزي قرار دارد
ربط در ي ذيت از مراجع قانوني که با مجوز فعاليواحد اقتصاد: بنگاه اقتصاديـ ٣

  . باشديا حقوقي يقيت حقي شخصينکه داراياعم از اکند،  يت ميا خدمت فعاليد کاال يتول
  .شوراي تأمين استان: شوراـ ٤
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عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکي جديد، عدم اعطاي : محدوديت ـ ٥
نامه بانکي ريالي يا ارزي، عدم گشايش  تسهيالت بانکي ريالي يا ارزي، عدم صدور ضمانت

مکرر قانون صدور ) ٥(ماده ) د(و ) ج(، )الف(وع بندهاي اعتبار اسنادي ريالي يا ارزي، موض
  . ـ ١٣٧٩مصوب  ـ چک

ط ي از شرايکي يد داراينامه حداقل با نيين آي مشمول اي اقتصاديها بنگاه ـ٢ماده
  :ر باشنديز

مه ي به درخواست طبق فهرست حق بيماه منته) ١٢(تعداد کارکنان بنگاه در ـ ١
  .دشتر باشينفر و ب) ١٠٠ (يپرداخت
، ي ماليها ن صورتي طبق آخريدي توليت اصلي از فعاليزان فروش بنگاه ناشيمـ ٢

نامه مربوط به نوع دفاتر، اسناد و  نييآ) ٢( گروه اول موضوع ماده يش از نصاب مقرر برايب
 و يدگي رسيه براي و نحوه اراياتي و نمونه اظهارنامه مالي نگهداريهامدارک و روش

 مي مستقيها اتي قانون مالياصالح) ٩٥(ات موضوع ماده يلص درآمد مشمول مايتشخ
  . باشديي و داراير امور اقتصاديوز ـ ١٣٩٤مصوب ـ 

  ميانگين ميزان ارزش صادرات بنگاه در دو سال آخر فعاليت، حسب اعالم گمرک ـ ٣
ورو بوده و ارز حاصل از آن ي) ١ر٠٠٠ر٠٠٠(ون يليک ميران، بيش از ي اي اسالميجمهور

  . کشور بازگردانده شده باشدي به چرخه اقتصاديبط و مقررات بانک مرکزطبق ضوا
 موضوع قانون يم اقتصادي به جرايت قطعي محکومياشخاص دارا  ـتبصره

ن يا تقلب مشمول اير و ي به تقصي حکم ورشکستگيا داراي يمجازات اسالم
 ياامانهجاد امکان استعالم سين شرط صرفاً پس از ايا. نامه نخواهند بود نييآ
  .برقرار خواهد بود) يستميس(

  کپارچه يق سامانه ي موظف است درخواست خود را از طريبنگاه اقتصاد ـ٣ماده
رخانه يد در دبييط و تأي شرايد تا پس از بررسيوزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال نما

ربط، ياز مراجع ذ) يستميس (ياد براساس استعالم سامانهيل و رفع موانع توليستاد تسه
 صادرشده يها ت بنگاه، سوابق چکي شامل وضعي به همراه گزارشيظرف سه روز کار

 ي ماليها تيد نشده، سوابق محکوميا سررسي يشده، برگشت هيتوسط بنگاه اعم از تسو
 يريگ مي مختلف نسبت به بنگاه جهت تصميها  شورا در استانيمات قبليبنگاه و تصم

  . شورا ارسال شوديبرا
 ياتي، سازمان امور مالين اجتماعيربط از جمله سازمان تأميراجع ذم  ـتبصره

 موظفند اطالعات ي و وزارت دادگستريران، بانک مرکزي اي اسالميکشور، گمرک جمهور
کپارچه وزارت يار سامانه يو برخط در اخت) يستميس (يااز را به صورت سامانهيمورد ن

  .صنعت، معدن و تجارت قرار دهند
اقتصادي داراي سابقه چک برگشتي رفع  ل محدوديت نسبت به بنگاه اعما ـ٤ماده

اثر نشده، صرفاً در صورتي که با توجه به شرايط، اوضاع و احوال اقتصادي موجب  سوء
اخالل در امنيت اقتصادي استان مربوط شود، با تشخيص شورا و در چهارچوب مفاد اين 

  . گردد وبه شورا معلق مينامه، براي مدت يک سال از تاريخ ابالغ مص آيين
ساله در نظر گرفته شده براي تعليق محدوديت نسبت به بنگاه کيمدت  ـ١تبصره

  .د نخواهد بودي قابل تمدياقتصاد
ساله مزبور کي مدت ي صرفاً سه سال پس از انقضايهر بنگاه اقتصاد ـ٢تبصره

  .د را خواهد داشتيامکان ثبت درخواست جد
 موضوع و تشخيص لزوم تعليق اعمال محدوديت شورا پس از بررسي  ـ٥ماده

اي از مصوبه مربوط را جهت انجام ساير اقدامات مقتضي  نسبت به بنگاه اقتصادي، نسخه 
  .     نمايد به بانک مرکزي ارسال مي

بانک مرکزي پس از وصول مصوبه شورا، نسبت به تعليق محدوديت بنگاه   ـ٦ماده
  .نمايد هاي مربوط اقدام مي اقتصادي به مدت يک سال در سامانه

اقتصادي داراي چک برگشتي رفع سوءاثر نشده موظف است  بنگاه  ـ٧ماده
ساله تعليق محدوديت اعطا شده توسط شورا نسبت به رفع سوءاثر از ظرف مدت يک

بنگاه اقتصادي که ظرف سه ماه اقدام به رفع سوءاثر از . هاي برگشتي اقدام نمايد چک
اين ) ٤(ماده ) ٢(نمايد، مشمول محدوديت مقرر در تبصره هاي برگشتي خود  چک
  . شود نامه نمي آيين

ف ي تکليچ وجه نافينامه، به ه نيين آيت طبق مفاد ايق محدوديتعل  ـ٨ماده
 ير الزامات، ضوابط و مقررات مربوط به ارائه خدمات، اعطايت ساي به رعايمؤسسه اعتبار

 و يق کافين و وثاي و اخذ تضامياعتبارسنججاد تعهدات از جمله لزوم يالت و ايتسه
  .باشد ي نميمناسب از مشتر

، ينامه به شبکه بانک نيين آي پس از ابالغ ايت چک برگشتيق محدوديتعل ـ٩ماده
  .باشد ير ميپذ نامه امکان نيين آيصرفاً در چهارچوب مفاد ا

، )لفا (ير خدمات موضوع بندهايجاد تعهدات و سايالت، اي تسهياعطا  ـتبصره
 يها در خصوص بنگاه ـ ١٣٩٧مصوب  ـ مکرر قانون صدور چک) ٥(ماده ) د(و ) ج(

ت طبق يق محدودي رفع سوءاثر نشده، صرفاً در صورت تعلي چک برگشتي داراياقتصاد
  .ر خواهد بوديپذ نامه امکان نيين آيمفاد ا

 ساله تعليقاثر از چک برگشتي تا پايان مدت يک در صورت رفع سوء ـ١٠ماده
هاي اطالعاتي مربوط، خدمات بانکي به بنگاه اقتصادي وفق ضوابط و  محدوديت در سامانه

  .مقررات مربوط ارايه خواهد شد
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  ١٢/٦/١٣٩٨                                                            ـ ه٥٦٨٠٣ت/٧٢١٩١رهشما

  هـ ٥٥٦٣٣ت/٦٣٧٩٣شماره نامه بيتصواصالح 
  ١٦/٥/١٣٩٧مورخ 

  يي  و دارايوزارت امور اقتصاد
  يوزارت راه و شهرساز ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

   وزارت نفتي ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک
 وزارت کشور ـ وزارت اطالعات

  ي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي ـ وزارت دادگستر
   مان برنامه و بودجه کشورساز ـ يوزارت جهادکشاورز

 يع دستي و صناي، گردشگريراث فرهنگيوزارت م
   راني اي اسالمي جمهوريبانک مرکز

 ران ي اي اسالمي جمهوريمايسازمان صدا و س

  مبارزه با قاچاق کاال و ارز  يستاد مرکز

 يژه اقتصادي و ويصنعتي ـ  مناطق آزاد تجاري عاليرخانه شورايدب
 مورخ ٥٢٤٣٣/٦٠ شماره يشنهادهاي به پ٦/٦/١٣٩٨ه وزيران در جلسهيأت 

 وزارت صنعت، معدن و تجارت و شماره ١٨/٢/١٣٩٨ مورخ ٥٢٤٥١/٦٠ و ١٨/٢/١٣٩٨
ران و به استناد اصل ي اي اسالمي جمهوري بانک مرکز٢٥/٤/١٣٩٨ مورخ ١٣٥٤٤٨/٩٨

 : ب کرديتصوـ ١٣٩٢مصوب  ـ راني اي اسالمي جمهوريکصد و هشتم قانون اساسي
ر ي به شرح ز١٦/٥/١٣٩٧هـ مورخ ٥٥٦٣٣ت/٦٣٧٩٣نامه شماره بيتصو ـ لفا

 : شودياصالح م
آالت و نيماش«نامه مذکور، عبارت بيوست تصويجدول پ) ٢٥(ف يدر ردـ ١

  . شودي حذف م» مثلي اساسيدکننده کاالهايزات توليتجه
 که تا ابالغ يداالجرا است به جز در موار الزم١/١/١٣٩٨خ يه از تارين اصالحياـ ٢

 . ن شده استي آنها ارز تأمينامه برابين تصويا
هـ مورخ ٥٥٦٣٣ت/٦٣٧٩٣نامه شماره  بيتصو) ١( به بند يالحاق) ٣(تبصره  ـ ب

 ١٥/١٢/١٣٩٧ هـ مورخ٥٥٧٨٩ت/١٦٩٣٦٨نامه شماره  بيتصو) ١( موضوع بند ١٦/٥/١٣٩٧
  :شود ير اصالح ميبه شرح ز
وست موضوع يبه جدول پ) ١٩١(و ) ٧٧ (يهافيردر به عنوان ي زيها کد تعرفهـ ١

   :شود يب اصالح مي به ترتي بعديها فيتبصره مذکور اضافه و شماره رد
 عنوان کاال شماره تعرفه فيرد

 ريساـ ـ ـ  ٨٤٢٨٩٠٩٠ ٧٧
 ريساـ ـ  ٨٤٦٢٩٩٠٠ ١٩١
 يده است ارز مربوط از سويش مقرر گردي که در زمان گشايموارد«عبارت ـ ٢
عبارت  به» .شوندين بند نمين گردد، مشمول ايتأم)  و ارز اشخاصيارز متقاض(ده واردکنن

ا ارز ي يارز متقاض( واردکننده يش مقرر بوده ارز مربوط از سوي که در زمان گشايموارد«
ه حساب با بانک عامل انجام يص و تسويکه کاال ترخ يز مواردين گردد و نيتأم) اشخاص

  .شودي اصالح م».گردند ينامه نم بين تصويه از ارفته است مشمول استفاديپذ
 يو دارا«به عبارت »  از گمرك ترخيص مي شوند۱۳۹۷و تا پايان سال «عبارت ـ ٣

ون يليست و پنجاه ميباشند تا سقف معادل دو ي م١٣٩٧ان سال يقبض انبار صادره تا پا
  .شود ي اصالح م»دالر) ٢٥٠ر٠٠٠ر٠٠٠(
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