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

تومانتک شماره ۵۱ ۰۰

نسوخ صريح، وص فهرست مصوبات منسوخ ضمني و منتقي، معتبر، منامه در خص تصويب
  غيرمعتبر با انقضاي زمان اجرا

  وزارت امور اقتصادي و دارايي   ٣١/٢/١٣٩٩
  ١  جمهورمعاونت حقوقي رييس

  ١١/٣/١٣٩٩  ١٩ براي مقابله با شيوع ويروس كوويد ـ بانك جهانيدر خصوص وام نامه  تصويب
ـ وزارت بهداشت،  وزارت امور اقتصادي و دارايي 

ـ درمان و آموزش پزشکي سازمان برنامه و بودجه  
ـ بانک مرکزي جمهوري    اسالمي ايرانکشور 

٤  

وزارت امور  ـ وزارت کشور ـ وزارت اطالعات  ٣١/٢/١٣٩٩  نامه اعطاي تابعيت ايران به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي آيين
  ٤  جمهور معاونت حقوقي رييس ـ خارجه

  ١١/٣/١٣٩٩  شور کل ک١٣٩٩ماده واحده قانون بودجه سال  ) ٩(تبصره ) ح(نامه اجرايي بند  آيين
وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت علوم، 

تحقيقات و فناوري ـ وزارت بهداشت، درمان و 
  وزارت صنعت، معدن آموزش پزشکي ـ

   و تجارتـ  وزارت جهادکشاورزي 
  سازمان برنامه و بودجه کشور

٦  

  ١١/٣/١٣٩٩  کل کشور  ١٣٩٩ماده واحده قانون بودجه سال ) ٧(تبصره ) هـ(نامه اجرايي بند آيين
وزارت صنعت، معدن  وزارت امور اقتصادي و داراييـ 

ـ سازمان برنامه و بودجه  و تجارتـ  وزارت نفت 
  بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران کشورـ 

٦  

  ١١/٣/١٣٩٩   کل کشور ١٣٩٩ماده واحده قانون بودجه سال ) ١٨(تبصره ) ب(نامه اجرايي بند آيين
ـ وزارت امور وزارت ارتباطات و ف ناوري اطالعات 
ـ اقتصادي و دارايي   سازمان برنامه و بودجه کشور  

  بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران
٧  

  ١١/٣/١٣٩٩   کل کشور١٣٩٩ماده واحده قانون بودجه سال ) ١٦(تبصره ) ز(نامه اجرايي بند  آيين
  وزارت تعاون، کار وزارت امور اقتصادي و داراييـ 

ـ  و رفاه اجتماعي   سازمان برنامه و بودجه کشور  
  بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران

٨  

  ٨  سازمان اداري و استخدامي کشور  ١١/٣/١٣٩٩  ١٥/١١/١٣٩٣هـ مورخ ٥٠٠٠٠ت/١٣٨٠٩١نامه شماره تصويب) ٢(اصالح بند 

در استانها موضوع  دستورالعمل تركيب و چگونگي تشكيل هيأت فني اشتغال اتباع خارجي
  قانون كار جمهوري اسالمي ايران) ١٢٩(نامه اجرايي ماده  آيين) ١٧ (تبصره ماده

٢٩/٢/١٣٩٩  

كننده از خدمات  هاي استفاده كليه كارفرمايان و كارگاه
ـ وزارتخانه ها، سازمانها و مؤسسات  اتباع خارجي 

ـ استانداري ـ نهادهاي انقالب اسالمي  هاي  دولتي 
ـ معاونت توسعه كارآفريني و  اشتغال  سراسر كشور 

ـ ادارات كل تعاون، كار    اداره كل اشتغال اتباع خارجي 
  و رفاه اجتماعي استانها

٨  

  
  
  
  

  ١٧/٣/١٣٩٩                                                          ـ ه٥٧٦٢٧ت/٢٥٨١٧رهشما
وص فهرست مصوبات منسوخ ضمني و منتقي، معتبر، نامه در خص تصويب

  نسوخ صريح، غيرمعتبر با انقضاي زمان اجرام
 جمهور سيي ريمعاونت حقوق  ـيي و داراير اقتصادوزارت امو

 ٣٠/١/١٣٩٩ مورخ ٦٤٧٠شنهاد شماره ي به پ٣١/٢/١٣٩٩وزيران در جلسه هيأت 
  ن يقانون تدو) ٣(ماده ) ١( بند يجمهور و به استناد تبصره اصالحسيي ريمعاونت حقوق

 :تصويب کرد ـ ١٣٨٩مصوب   ـن و مقررات کشوريح قوانيو تنق

ده ـد شـکه تأيي) ١(اره ـوست شمـهاي پي تـدرج در فهرسـمنوبات ـمص ـ١
 دولت است، اعم از اينكه اجرا شده يا موضوع آن منتفي يا به موجبهيأت به مهر دفتر 

ها،  ني شده باشد، به نحو مذكور در پيوستـق، نسخ ضمـوبه الحـا مصيقانون 
 .  شود نسخ مي
) ١٣٨(ضوع اصل هاي مو وزيران و كميسيونهيأت فهرست مصوبات معتبر ـ ٢

مه خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از يب" در موضوع يقانون اساس
ئت دولت يکه تأييد شده به مهر دفتر ه) ٢( به شرح پيوست شماره "وسايل نقليه زميني

جمهور موظف است با همكاري وزارت امور معاونت حقوقي رييس. شود ياست، اعالم م
به نحو مقتضي نسبت به نشر ) بيمه مركزي جمهوري اسالمي ايران (و دارايياقتصادي 
  .كند  اين مصوبات اقدام رساني و اطالع

 ١٣٩٩  خرداد ماهوزدهمن شنبه دو 
 

 ٢١٩١٠ شماره ششمسال هفتاد و 

)١٢٨٥( 
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  م يفهرست مصوبات منسوخ صريح يا غيرمعتبر با انقضاي زمان اجرا، به شرح ضماـ ٣
 .باشديدولت است، مهيأت وست که تأييد شده به مهر دفتر يپ) ٢(و ) ١(شماره 
ر يا نسخ بخشي از يك مصوبه، به شرح بندهاي فوق، به مفهوم اعتبار يا اعالم اعتباـ ٤

  .شده باشد ها تصريح  ست مگر آن كه در پيوستيهاي آن مصوبه ن عدم اعتبار ساير بخش
مه خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر يب"ارايه هرگونه پيشنهاد در موضوع ـ  ٥

وزيران، منوط به داشتن هيأت ويب در  جهت تص"حوادث ناشي از وسايل نقليه زميني
  .پيوست تنقيحي مقررات است

موظف ) بيمه مركزي جمهوري اسالمي ايران(وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ  ٦
ها و  جمهور هر سال نسبت به بروزرساني پيوستاست با همكاري معاونت حقوقي رييس

 .وزيران ارايه كند  هيئتنامه، اقدام و آن را براي تصويب بههاي اين تصويب ضميمه
 و نمايندگان يقانون اساس) ١٣٨(هاي موضوع اصل  وزيران، كميسيونهيأت هر مصوبه ـ ٧

مه خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي يب"جمهور مربوط به موضوع  ويژه رييس
، تا هنگام تعيين نامه درج نشدههاي اين تصويب ها و ضميمه وستي كه در پ"از وسايل نقليه زميني

 .باشد غيرقابل استناد مي) كه با فوريت خواهد بود(وزيران هيأت تكليف توسط 
  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 

  
  فهرست مصوبات منسوخ ضمني و منتفيـ  )١(وست يپ

تاريخ  عنوان مصوبه رديف
 تصويب

  شماره 
 و تاريخ ابالغ

نحوه اعمال 
 مالحظات نسخ

١ 
هيأت نظارت بر حمل و اساسنامه 

ماده » و«بند   ـنقل زميني كشور
٧ 

٢٣/٧/١٣٤٥ 
  ـ٥٠٠٦/٧

 ٢٦/٧/١٣٤٥ 
 ٧ماده» و«بند 

 .شود نسخ مي
 

٢ 

تاييد صالحيت شركت سهامي 
بيمه البرز و پارس و اميد و 

ساختمان و كار و آسيا براي انجام 
بيمه اجباري دارندگان وسايل 

 نقليه موتوري

١٧/٣/١٣٤٨ 
ـ ١٥١/٣٩٣٢
١٧/٣/١٣٤٨ 

كل مصوبه 
 .شود نسخ مي

  
 

٣ 
تائيد صالحيت شركتهاي بيمه 

بيمه شرق جهت انجام ـ  آريا
 عمليات بيمه اجباري

كل مصوبه  ٩/٤/١٣٤٨ـ ٧٨٢٦/٢٠٢ ٩/٤/١٣٤٨
 .شود نسخ مي

 

٤ 
تائيد صالحيت شركت سهامي 

بيمه ملي توسط وزارتين دارائي و 
 اقتصاد

 ـ ٨٢٧٤/٢٢٥ ٢١/٤/١٣٤٨
٢١/٤/١٣٤٨ 

وبه كل مص
 .شود نسخ مي

 

٥ 
نامه نحوه رسيدگي به اصالح آيين

  ـتخلفات و اخذ جرائم رانندگي
 »د«جدول  ٣بند 

كل مصوبه  ٧/٧/١٣٥٤ـ ١٧٢٩٢ ٥/٧/١٣٥٤
 .شود نسخ مي

 

هاي  نامه اجرايي آموزشگاه آيين ٦
 ٥ ماده ٢بند  ٢/٤/١٣٦٢ـ ٢٣٤٩٢ ٢١/١/١٣٦٢ ٥ ماده ٢بند ـ تعليم رانندگي

 .شود نسخ مي
 

٧ 
ضعيت حمل و  نامه بهبود و آيين

    ـنقل و ترافيك شهر تهران
 ٣ماده 

  ه٢٩٥٢٨ت/٦٥٩٢٩ ٢٧/١٠/١٣٨٣
١٣/١١/١٣٨٣ 

 نسخ ٣ماده 
 .شود مي

 

٨ 

نامه راجع به اتخاذ تصويب
تصميماتي در خصوص ممنوعيت 
بكارگيري رانندگان بدون گواهينامه 

هاي تاكسيراني و در شركت... و 
ـ ...هاي مسافري و آژانس  بندهاي  

 ١٠ الي ٦ و ٣

٧/١١/١٣٨٦ 
  ه٣٩١٠٥ت/١٨٨٣٣٥
٢٠/١١/١٣٨٦ 

 ٦ و ٣بندهاي 
 نسخ ١٠الي 
 .شود مي

 ، ١بندهاي 
 معتبر ٥ و ٢

 .است

٩ 

نامه راجع به تأمين تصويب
  بدني براي هاي  خسارت

واصل شده از صندوق هاي  پرونده
ديه بيت المال در سال جاري 

 كل مصوبه  ـ)۱۳۸۶(

٧/١١/١٣٨٦ 
  ه٤٤٨ت/١٨٣٢١٣

١٣/١١/١٣٨٦ 
كل مصوبه 

 .شود نسخ مي
 

١٠ 
چگونگي پرداخت خسارات بدني مشمول 

هاي  نامه شخص ثالث توسط شركت بيمه
  كل مصوبهـ بيمه گر تجاري

  ه٣٨٢٠١ت/٤٦١٣٩ ٢٩/٣/١٣٨٧
١/٤/١٣٨٧ 

كل مصوبه 
 .شود نسخ مي

 

١١ 

اتخاذ تصميماتي در خصوص بيمه 
اجباري مسؤوليت مدني دارندگان 

وري زميني در وسايل نقليه موت
 )١(بند   ـمقابل شخص ثالث

   ه٤٠٢٦٨ت/٥٦٢٨٨ ١٢/٤/١٣٨٧
١٦/٤/١٣٨٧ 

نسخ ) ١(بند 
 .شود مي

درخصوص 
به ) ٢(بند 

) ٢(ضميمه 
 .رجوع شود

١٢ 

نامه موضوع تأمين  اصالح تصويب
هاي بدني براي  خسارت

هاي واصل شده از صندوق  پرونده
  ـ۱۳۸۶المال در سال  ديه بيت

 كل مصوبه

٦/٥/١٣٨٧ 
   ه٤٠٢٣٩ت/٧٢٧٤١
٨/٥/١٣٨٧ 

كل مصوبه 
  .شود نسخ مي

١٣ 
غيرفعال شدن كارت هوشمند 
سوخت وسايل نقليه فاقد بيمه 

 كل مصوبه  ـشخص ثالث
ك  ٣٩٦٧٦ت/٨٣٠٧٥ ٢٢/٥/١٣٨٧

٢٣/٥/١٣٨٧ 
كل مصوبه 

 .شود نسخ مي
 

تاريخ  عنوان مصوبه رديف
 تصويب

  شماره 
 و تاريخ ابالغ

نحوه اعمال 
 مالحظات نسخ

١٤ 

اجازه پرداخت معادل سقف دو هزار 
نفر ديه كامل براي پرداخت ديه 

سوانح رانندگي به صندوق قربانيان 
 كل مصوبه  ـتامين خسارتهاي بدني

١٠/٩/١٣٨٧ 
   ه٤١٤٢٣ت/١٦٩٣٠٦
٢٠/٩/١٣٨٧ 

كل مصوبه 
 .شود نسخ مي

 

١٥ 

تفويض اختيارات هيأت وزيران 
قانون هاي  درخصوص تصويب آيين نامه

اصالح قانون بيمه اجباري مسؤوليت 
مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري 

ـ شخص ثالثزميني درمقابل  مصوب  
ـ ۱۳۸۷ و همچنين تعرفه حق بيمه و  

نحوه تقسيط و تخفيف درحق بيمه، 
قانون ياد شده به ) ٨(موضوع ماده 

وزيران عضو كميسيون امور اجتماعي و 
 كل مصوبه ـ دولت الكترونيك

  ه٤٥٢ت/٢٤٦٩٩٠ ٢٨/١٢/١٣٨٧
٢٨/١٢/١٣٨٧ 

كل مصوبه 
 .شود نسخ مي

 

١٦ 

زارت بنامه درخصوص الزام ويتصو
امور اقتصادي و دارايي به منظور 
افتتاح حساب بانكي الزم براي 

تمركز و واريز درآمدهاي حاصل از 
اجراي قانون اصالح قانون بيمه 

اجباري مسؤوليت مدني دارندگان 
وسايل نقليه موتوري زميني در 

 )٤(بند  ـ مقابل شخص ثالث

٢٨/١٢/١٣٨٧ 
  ه٤٢٣٢٥ت/٢٤٦٨٩٦
٢٨/١٢/١٣٨٧ 

 نسخ ٤بند 
  .شود مي

 

  
 

١٧ 

كاهش مبلغ بيست هزار و سيصد 
ميليارد ريال از رقم مذكور در بند 

ماده واحده قانون بودجه سال ) ۶۰(
 كل كشور از اعتبارات هزينه ۱۳۸۸
ـ اي   جدول پيوست١٠٩رديف  

١٤/٢/١٣٨٨ 
ن ٥١٣ت/٣٠٧٦٤
١٤/٢/١٣٨٨ 

كل مصوبه 
  .شود نسخ مي

١٨ 

قانون )  ۲۷(آيين نامه اجرايي ماده 
ح قانون بيمه اجباري اصال

مسؤوليت مدني دارندگان وسايل 
نقليه موتوري زميني در مقابل 

 كل مصوبه  ـشخص ثالث

٢١/٦/١٣٨٩ 
  ك٤٣٣٦٦ت/٢٥٨٩٥٢
١٦/١١/١٣٨٩ 

كل مصوبه 
 .شود نسخ مي

 

آيين نامه تشكيل كميسيون  ١٩
   ه٤٢١٤٤ت/٢٠٢٦٥٣ ٢٣/٨/١٣٨٩ ٧ ماده ـ  هاي كشور ايمني راه

١٣/٩/١٣٨٩ 
نسخ  ٧ماده 
 .شود مي

 

٢٠ 

محسوب شدن ده درصد از حق بيمه 
شخص ثالث، سرنشين و مازاد 

قابل هاي  دريافتي از مصاديق هزينه
 كل مصوبه ـ قبول مالياتي

٣٠/١١/١٣٨٩ 
  ه٤٦١٢٦ت/٣٨٦٩
١٤/١/١٣٩٠ 

كل مصوبه 
  .شود نسخ مي

٢١ 
تعيين حداقل سرمايه مؤسسات 

بيمه براي موسسات بيمه 
 كل مصوبه  ـغيردولتي

  ه٤٧٩٠٥ت/١٨١٠٧٠ ١/٥/١٣٩١
١٨/٩/١٣٩١ 

كل مصوبه 
 .شود نسخ مي

 

٢٢ 

اجازه پرداخت ديه كامل برمبناي 
ارزش ريالي ارزانترين نوع ديه به 

هنگام پرداخت ديه قربانيان سوانح 
رانندگي به صندوق تأمين 

 كل مصوبه  ـبدنيهاي  خسارت

١/٩/١٣٩١ 
  ه٤٨٩١٥ت/٢١٢٧٨٠
١٦/١٢/١٣٩١ 

كل مصوبه 
 .شود نسخ مي

 

٢٣ 

كسر مبلغ سي و سه هزار و يكصد 
و هفده ميليارد وچهارصد و سي و 
نه ميليون ريال از اعتبارات مصوب 
دستگاههاي اجرايي ملي، استاني، 

متفرقه و تملك هاي  رديف
 ٨٨٦هاي  رديف ـ  داراييهاي مالي

  جدول پيوست٩١٦ و ٩٠٢و 

   ه٤٨٤٧٣ت/٢٠٤٤٣٨ ١٠/١٠/١٣٩١
١٨/١٠/١٣٩١ 

 كل مصوبه
 .شود نسخ مي

 

٢٤ 

اتخاذ تصميماتي در خصوص بيمه 
اجباري مسئوليت مدني دارندگان 
وسايل نقليه موتوري زميني در 

 و ٦بندهاي   ـمقابل شخص ثالث
 ٧هاي آن و بند  تبصره

٢٩/٣/١٣٩٢ 
  ه٤٨٢٥٤ت/٨٢٥٠٣

٩/٤/١٣٩٢ 

 ٦ و ٥بندهاي 
هاي  و تبصره

 ٧آن و بند 
 .شود نسخ مي

 ١بندهاي 
 معتبر ٤تا 

 .تاس

   
 مصوبات معتبرـ  )٢(پيوست

 شماره و تاريخ ابالغ تاريخ تصويب  عنوان مصوبه رديف

آيين نامه اجرايي قانون استفاده ) ۸(موقوف االجراء شدن ماده  ١
ـ مصوب  ـ كل مصوبه۱۳۷۶اجباري از كمربند و كاله ايمني     ه٢٥٥٣٠ت/٣٩٥٣٩ ٢٣/٨/١٣٨٠  

٢٨/٨/١٣٨٠ 

  ه٢٩١٦٩ت/٢٠٨٧٣ ١٨/٣/١٣٨٤ ١٨٣ماده   ـامه راهنمايي و رانندگينآيين ٢
٨/٤/١٣٨٤ 

ـ ٣٤١٩١ت/١٨٩٢١١ ١٨/٧/١٣٨٦ ١٣ماده   ـنامه چگونگي استفاده از خودروهاي دولتي آيين ٣ ه
٢١/١١/١٣٨٦ 

٤ 
نامه راجع به اتخاذ تصميماتي در خصوص ممنوعيت تصويب

هاي  شركتدر... بكارگيري رانندگان بدون گواهينامه و 
 ٥ و ٢ و ١بندهاي  ـ ...هاي مسافري و تاكسيراني و آژانس

   ه٣٩١٠٥ت/١٨٨٣٣٥ ٧/١١/١٣٨٦
٢٠/١١/١٣٨٦ 

بند ب   ـآيين نامه اجرايي حمل و نقل دانش آموزان مدارس ٥
   ه٣٢٦٨٠ت/٨٩٣٧٠ ١/٢/١٣٨٧ ٥ماده 

٣/٦/١٣٨٧ 
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 شماره و تاريخ ابالغ تاريخ تصويب  عنوان مصوبه رديف

٦ 

منظور بنامه درخصوص الزام وزارت امور اقتصادي و دارايي به يتصو
افتتاح حساب بانكي الزم براي تمركز و واريز درآمدهاي حاصل از اجراي 
قانون اصالح قانون بيمه اجباري مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه 

 كه با ٤جز بند  كل مصوبه به  ـموتوري زميني در مقابل شخص ثالث
 .اجرا منتفي شده است

   ه٤٢٣٢٥ت/٢٤٦٨٩٦ ٢٨/١٢/١٣٨٧
٢٨/١٢/١٣٨٧ 

قانون توسعه حمل و نقل عمومي و ) ۵(آيين نامه اجرايي ماده  ٧
  ٤٢١٠/٤٢٥٩٨ ٩/١/١٣٨٩ ٣پيوست ـ  ۱۳۸۶مصوب  ـ مديريت مصرف سوخت

١٤/١/١٣٨٩ 

اتخاذ تصميماتي در خصوص توسعه و تشويق امر خدمات عبور  ٨
ن  ٤٥٠٢١ت/٩٩٤٠٨ ٦/٥/١٣٨٩ ٣بند   ـ)ترانزيت(كاال از كشور 

٦/٥/١٣٨٩ 

٩ 
هاي تخلفات مربوط به  امه در خصوص تعيين جريمهن تصويب

حمل و نقل و عبور و مرور در كليه نقاط كشور و مناطق آزاد 
  جدول٢٨رديف   ـصنعتي  ـتجاري

ك  ٤٦٧٤٨ت/١٦٩٤٣٢ ٣/٧/١٣٩٠
٢٨/٨/١٣٩٠ 

١٠ 

محسوب شدن مبالغ واريز شده از سوي شركتهاي بيمه تجاري 
ختصاصي وزارت به حساب درآمد عمومي و حساب درآمدهاي ا

قابل هاي  بهداشت، درمان و آموزش پزشكي از مصاديق هزينه
 كل مصوبه  ـقبول مالياتي

١٨/٦/١٣٩١ 
  ك٤٨١٧٥ت/١٤٦٣٠٧
٢٤/٧/١٣٩١ 

١١ 
قانون )  ۳۲(و ماده )  ۳۱(ماده ) ۱(آيين نامه اجرايي تبصره 

  ه٤٧١٨٧ت/١٥٩٣٢٩ ٢٦/٦/١٣٩١ ٥بند ب ماده   ـرسيدگي به تخلفات رانندگي
١٥/٨/١٣٩١ 

١٢ 
اتخاذ تصميماتي در خصوص بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان 

  ه٤٨٢٥٤ت/٨٢٥٠٣ ٢٩/٣/١٣٩٢ ٤ تا ١بندهاي  ـ وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث
٩/٤/١٣٩٢ 

١٣ 
اصالح تصويبنامه موضوع اتخاذ تصميماتي در خصوص بيمه 

وتوري زميني اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه م
 كل مصوبه  ـدر مقابل شخص ثالث

  ه٥٠٢٢٢ت/١٨٩٦٤٨ ٢١/١٢/١٣٩٢
٢٥/١٢/١٣٩٢ 

١٤ 
 ۳۶تعيين حداقل سرمايه مؤسسات بيمه ايراني موضوع ماده 

قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري براي مؤسسات 
 كل مصوبه  ـ٢٤/١١/١٣٩٥بيمه غيردولتي مصوب 

٢٤/١١/١٣٩٥ 
   ه٥٣١٤٢ت/١٥٠٠٠٤
٣٠/١١/١٣٩٥ 

١٥ 
تصويبنامه در خصوص تعيين وزارت راه و شهرسازي به عنوان 

ثالث در اثر   قانون بيمه اجباري شخص۴۱مسؤول اجراي ماده 
 كل مصوبه  ـنقليه حوادث ناشي از وسايل

   ه٥٣٤٣٥ت/١٥٠٨٩٣ ٢٧/١١/١٣٩٥
١/١٢/١٣٩٥ 

١٦ 
ـ  ثنامه شخص ثال نامه نحوه توقيف وسايل نقليه فاقد بيمه آيين

  ه٥٣٩٤٥ت/٣٩٨٣٣ ٤/٤/١٣٩٦ كل مصوبه
١٠/٤/١٣٩٦ 

١٧ 
قانون بيمه اجباري خسارات وارد ) ۳(نامه اجرايي ماده  آيين

بيمه (شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه
 كل مصوبه  ـ)حوادث راننده مسبب حادثه

  ه٥٣٨٠٥ت/٥١٠٥١ ٢٨/٤/١٣٩٦
١/٥/١٣٩٦ 

١٨ 
قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده ) ۳۰ (نامه اجرايي ماده آيين

  ه٥٣٦٣٦ت/٥٨٦٦٦ ٨/٥/١٣٩٦ كل مصوبهـ  به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه
١٦/٥/١٣٩٦ 

١٩ 
قانون بيمه اجباري ) ۳(آيين نامه اجرايي ماده ) ۴(اصالح ماده 

خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل 
 كل مصوبه  ـ)يمه حوادث راننده مسبب حادثهب(نقليه 

   ه٥٤٧٣٨ت/٨٩٤٧٢ ١٩/٧/١٣٩٦
٢٣/٧/١٣٩٦ 

٢٠ 
نامه تعيين سقف حق بيمه شخص ثالث و نحوه تخفيف،  آيين

  ه٥٣٦٢٠ت/٩٦٢٣٢ ٢٦/٧/١٣٩٦ كل مصوبهـ  افزايش يا تقسيط آن
٦/٨/١٣٩٦ 

٢١ 
ده به قانون بيمه اجباري خسارات وارد ش) ۵(نامه اجرايي ماده  آيين

   ه٥٣٩٨٨ت/١٧٩٩١ ١٦/٢/١٣٩٧ كل مصوبهـ  شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه
٢٢/٢/١٣٩٧ 

  ه٥٤٣٠٩ت/١٨٠٢٨ ١٦/٢/١٣٩٧ كل مصوبهـ  هاي بدني  اساسنامه صندوق تأمين خسارت ٢٢
٢٢/٢/١٣٩٧ 

٢٣ 
نامه تعيين ميزان ظرفيت مجاز وسايل نقليه موضوع ماده  آيين

ه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در قانون بيم) ۱۲(
 كل مصوبهـ  اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه

  ه٥٣٩٤٤ت/٣٥٥٢٢ ٢٠/٣/١٣٩٧
٢٣/٣/١٣٩٧ 

٢٤ 
نامه اجرايي نحوه انتقال تخفيفات حاصل از نداشتن حوادث منجر  آيين

قانون بيمه اجباري خسارات وارد ) ۶(به خسارت موضوع تبصره ماده 
 كل مصوبهـ  لث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليهشده به شخص ثا

  ه٥٤٢٣٢ت/٩٥٢٠٢ ١٥/٧/١٣٩٧
١٨/٧/١٣٩٧ 

٢٥ 
تصويب نامه در خصوص اصالح آيين نامه اجرايي نحوه انتقال 

   ه٥٦١٣٢ت/١٣٧٢٦٤ ١٢/١٠/١٣٩٧ كل مصوبه ـ تخفيفات حاصل از نداشتن حوادث منجر به خسارت
١٧/١٠/١٣٩٧ 

٢٦ 
مه ي بيها ا تخلف شرکتي به قصور يگدينامه نحوه رس نييآ
 خسارات وارد شده به يمه اجباري قانون ب٥٧موضوع ماده (

 كل مصوبه  ـ)هيل نقلي از وسايشخص ثالث در اثر حوادث ناش
  ه٥٤٥٠٢ت/١٤٣٦٥ ٨/٢/١٣٩٨

١٢/٢/١٣٩٨ 

٢٧ 
آيين نامه تعيين سقف حق بيمه ) ٤(جدول ذيل ماده  )١(اصالح رديف 

فيف، افزايش يا تقسيط آن موضوع تصويب نامه شخص ثالث و نحوه تخ
ـ مورخ ٥٣٦٢٠ت/٩٦٢٣٢شماره   كل مصوبه  ـ٦/٨/١٣٩٦ه

  ه٥٥٢٩٩ت/٦٥٤٨٥ ٢٠/٥/١٣٩٨
٢٧/٥/١٣٩٨ 

  مصوبات منسوخ صريحـ  )١(مه يضم

يف
رد

 

  تاريخ عنوان مصوبه
 شماره و تاريخ ابالغ تصويب

١ 
   مدني  مسئوليت  اجباري يمه ب  اجرايي قانون نامه آيين

   شخص  در مقابل  زميني  موتوري  نقليه دارندگان وسايل
 كل مصوبهـ  ثالث

 ٢٩/١٢/١٣٤٧ـ ٨١٠/٤٤٨٠٨ ٢٨/١٢/١٣٤٧

ـ ٢٥/٢١٥٦٨ ٢١/٤/١٣٤٨ كل مصوبهـ  هاي بدنينامه صندوق تأمين خسارتآيين ٢  ٢٣/٥/١٣٤٨ 

٣ 
هاي   آئين نامه صندوق تامين خسارت۳اصالح متن ماده 

هامي شركت س«و تغيير عنوان٢١/٤/١٣٤٨بدني مصوب 
 كل مصوبهـ  »بيمه ايران

 ٢٥/١٠/١٣٥٠ـ ٥٠٨١٢/٧٢٣ ٢٥/١٠/١٣٥٠

٤ 
اجرائي قانون بيمه اجباري نامه  آييناصالح ماده پنج 

مسئوليت مدني دارندگان وسيله نقليه موتوري زميني در 
 كل مصوبه  ـمقابل شخص ثالث

 ١٧/١١/١٣٥٠ـ  ٥٣٠٠٢/٧٧٦ ١٦/١١/١٣٥٠

٥ 
صندوق تامين نامه  آيين ۱۱اي به ماده  اضافه شدن تبصره

 ٥/١٢/١٣٥٢ـ ٧٢٨٠٦/١٠٩٧ ٤/١٢/١٣٥٢ ۲۱۵۶۸ع تصويبنامه شماره خسارتهاي بدني موضو

٦ 

ني موضوع هاي بد افزايش حداقل مبلغ بيمه براي جبران خسارت
نامه اجرايي قانون بيمه اجباري مسئوليت   آيين۱۰ماده 

 دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث بدني
 كل مصوبهـ 

 ٨/٨/١٣٦٢ ـ  /٣٦٦٩٦ ١/٨/١٣٦٢

٧ 
ـ هاي بدني نامه صندوق تأمين خسارتاصالحيه آيين  

 ١٣/٧/١٣٧٧ـ  ه١٩٨١٢ت/٤٥٧٢١ ١١/٦/١٣٧٧ كل مصوبه ۱۳۴۸مصوب 

٨ 
نامه حمل بار و مسافر و مدت لغو پروانه فعاليت و آيين

 ٦/٩/١٣٧٨ـ   ه٢٠٠٤٠ت/٣٣٧٥٢ ٥/٨/١٣٧٨ ٣بند الف ماده ـ  اي تعطيلي موسسات حمل و نقل جاده

٩ 
نامه اجرايي قانون استفاده اجباري از كمربند و كاله  آيين

ـ ۱۳۷۶ مصوب ـ  ايمني ـ  ه٢٠٤١٥ت/٥٩٨٩١ ٢٧/١٢/١٣٧٩ ٨ماده    ٢٨/١٢/١٣٧٩ 

١٠ 
 هاي بدني نامه صندوق تأمين خسارتاصالحيه آيين

ـ  ه٢٣١٦٥ت/٢٨٦٣٥ ١٤/٦/١٣٨٠  ـ۱۳۴۸مصوب ـ   ٢٠/٦/١٣٨٠ 

١١ 
ـ  تصويب نامه در خصوص سرمايه مؤسسات بيمه

ـ  ه٢٥٤١٨ت/٣٤٥٢١ ١٣/٨/١٣٨٠ كل مصوبه  ٢١/٨/١٣٨٠ 

١٢ 
 هاي بدني اصالحيه آيين نامه صندوق تأمين خسارت

 ٢٥/٣/١٣٨١ـ   ه٢٦٦٠٩ت/١٠٨٣٩ ٢٢/٣/١٣٨١ كل مصوبه  ـ۱۳۴۸مصوب ـ 

١٣ 
 قانون بودجه سال ۱۰اصالح آيين نامه اجرايي بند ب تبصره 

 ٧/٤/١٣٨٢ـ   ه٢٨٦٩٢ت/١٣٠٣٣ ٢٥/٣/١٣٨٢ كل مصوبهـ   كل كشور۱۳۸۲

١٤ 

ماده ) ۵(و ) ٤(، ) ۳(، ) ۱(شماره هاي   جداول تعرفهاصالح
نامه اجرايي قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني   آيين۱۱

 دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث
 كل مصوبهـ 

  ٢٠/١١/١٣٨٢ـ  ك٢٨١٤٩ت/٤٠١٧٥ ١٦/١١/١٣٨٢

١٥ 
ي بيمه ها نامه راجع به افزايش ميانگين تعرفهتصويب

 ٢٥/١١/١٣٨٢ـ   ه٢٨١٤٩ت/٥٦٤٤٧ ١٩/١١/١٣٨٢ كل مصوبه  ـشخص ثالث

١٦ 
هاي بدني  افزايش سقف تعهدات صندوق تأمين خسارت

ـ  ه٢٩٩٨٥ت/٢٢٧٨٠ ١٩/٧/١٣٨٣ كل مصوبه  ـاشخاص ثالث  ٢٢/٧/١٣٨٣ 

١٧ 
ـ  رانندگيهاي نامه اجرايي آموزشگاه آيين  ، ٣بند پ ماده 

 ٢/٤/١٣٦٢ـ ٢٣٤٩٢ ٥/١٢/١٣٨٣ ٧ ماده٢بند

١٨ 
نامه راجع به حداقل مبلغ بيمه براي جبران تصويب
ـ  ه٣٦٣٥٨ت/١١٦٠٢٤ ١٢/٩/١٣٨٥ كل مصوبهـ   هر نفر در هر حادثهبدنيهاي  خسارت  ١٨/٩/١٣٨٥ 

١٩ 

نامه در خصوص تعيين حداقل سرمايه موسسات  تصويب
ران و ـاي زيـقانون تاسيس بيمه مرك) ٣٦(بيمه موضوع ماده 

ـ گري هـبيم ـ ١٣٥٠مصوب    دولتيبراي موسسات بيمه غير 
 كل مصوبهـ 

ـ  ه٣٥٤٤١ت/١١٥٩٩٨ ١٢/٩/١٣٨٥  ١٨/٩/١٣٨٥ 

٢٠ 
 ساز تعيين مصاديق و عناوين تخلفات رانندگي حادثه

 ٧/١١/١٣٨٧ ـ  ه٤١٦٤٦ت/٢٠٤٣٦١ ٢٩/١٠/١٣٨٧ كل مصوبه

٢١ 
اصالح قانون بيمه  قانون )١٩( اجرايي ماده نامه آيين

وسايل نقليه موتوري  ليت مدني دارندگاناجباري مسئو
 كل مصوبه ـ ثالث زميني در مقابل شخص

ـ ك٤٢٤٣٨ت/١٥٣٢٨٥ ١٤/٤/١٣٨٨  ٣/٨/١٣٨٨ 

٢٢ 
 هاي بدني نامه چگونگي اداره صندوق تأمين خسارت آيين

ـ ك٤٢٣٧٢ت/٢١٦٤٥٤ ٢٢/٩/١٣٨٨ كل مصوبهـ   ٤/١١/١٣٨٨ 

٢٣ 
قانون اصالح قانون بيمه )  ۱۴(دستورالعمل اجرايي ماده 

اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري 
 كل مصوبه  ـزميني در مقابل شخص ثالث

ـ ك٤٣٥٨٠ت/٢١٧٨٥٦ ٢١/٦/١٣٨٩  ٣٠/٩/١٣٨٩ 

٢٤ 
بيمه و نحوه تقسيط و تخفيف در  تصويبنامه تعرفه حق

ـ ك٤١٥٧٤ت/٣٤٦٠٨ ٨/١٢/١٣٨٩ كل مصوبه  ـثالث خصبيمه ش حق  ١٩/٢/١٣٩٠ 
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   مصوبات غيرمعتبر با انقضاي زمان اجراـ  )٢(مه يضم
 شماره و تاريخ ابالغ تصويب  تاريخ  عنوان مصوبه رديف

١ 
 ۱۳۸۲قانون بودجه سال) ۱۰(تبصره ) ب (نامه اجرايي بند آيين

 ٧/٢/١٣٨٢ ٤ماده   ـكل كشور
   ه٢٨٤٩٩ت/٥٥٦٦
١٠/٢/١٣٨٢ 

٢ 
  هـ۲۸۶۹۲ت/۱۳۰۳۳نامه شماره  مصوبه راجع به لغو تصويب

 ٧/٤/١٣٨٢ مورخ 
١٣/١٢/١٣٨٢ 

   ه٢٩٥٧٢ت/٦٨٥٣٧
٢٦/١٢/١٣٨٢ 

٣ 
   ١٣٨٣ قانون بودجه سال ١٠آيين نامه اجرايي بند ب تبصره 

 ٦ و ٥ ،٤مواد   ـكل كشور
٢٤/٤/١٣٨٣ 

  ه٣٠٦٨٨ت/٢٠٠٦١
٢٨/٤/١٣٨٣ 

٤ 

  تاريخ اجراي جدول ميزان جرايم تخلفات رانندگي در شهرها 

   ـ ۱۳۸۴ و ۱۳۸۳مربوط به سالهاي كل كشور هاي  و جاده
  جدول١٤١ و ٨٤رديف 

٢٧/١٠/١٣٨٣ 
   ه/٣٢١١٦ت/٦٥٣٢٣

١١/١١/١٣٨٣ 

٥ 

ستورالعمل واگذاري اتوبوس و تصويبنامه در خصوص د
وبوسراني شهري و حومه به برداري از خطوط ات بهره

 بخش اول پيوست، ١٨ ماده ١تبصره   ـدولتيبخش غير
 ٨ ماده ٢ تبصره  بخش دوم پيوست،٤ ماده ٣تبصره 

 بخش دوم پيوست

٥/٩/١٣٨٥ 
   ه٣٦١٦٠ت/١١١٣٩٣
٨/٩/١٣٨٥ 

٦ 
تصويبنامه در خصوص پرداخت بيمه شخص ثالث توسط 

 كل مصوبه  ـتجاريهاي  بيمه
١٠/٤/١٣٨٦ 

  ه٢٨١ت/٥٨٨٧١
١٧/٤/١٣٨٦ 

٧ 
  كل كشور۱۳۸۶قانون بودجه سال ) ۱۳(آيين نامه اجرايي تبصره 

 ٤ماده ـ 
٢/٥/١٣٨٦ 

  ه٣٧٤٥٦ت/٦٩٤٧٥
٢/٥/١٣٨٦ 

٨ 
نامه راجع به اتخاذ تصميماتي در خصوص ممنوعيت تصويب

هاي تاكسيراني در شركت... بكارگيري رانندگان بدون گواهينامه و 
 ٤بند ـ  ...هاي مسافري و و آژانس

٧/١١/١٣٨٦ 
   ه٣٩١٠٥ت/١٨٨٣٣٥
٢٠/١١/١٣٨٦ 

٩ 
اتخاذ تصميماتي در خصوص بيمه اجباري مسؤوليت مدني 

   ن وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالثدارندگا

 ٢بند ـ 
١٢/٤/١٣٨٧ 

  ه٤٠٢٦٨ت/٥٦٢٨٨
١٦/٤/١٣٨٧ 

١٠ 
قانون برنامه پنجساله ) ۳۲(ماده ) د(نامه اجرايي بند  آيين

 از بند الف ٦جزء   ـپنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران
 ٧ماده

١٨/١/١٣٩٢ 
  ه٤٨٩٣٣ت/١٨٩٨٣
٣/٢/١٣٩٢ 

  
  ١٧/٣/١٣٩٩                                                          ـ ه٥٧٧١٥ت/٢٥٧٩٨رهشما

   براي مقابله با شيوعبانك جهانيوام در خصوص نامه  تصويب
  ١٩  ـ ويروس كوويد

   يي و دارايوزارت امور اقتصاد
 يداشت، درمان و آموزش پزشکوزارت به

   سازمان برنامه و بودجه کشور
 راني اي اسالمي جمهوريبانک مرکز

 مورخ ٢١٩٨ ـ٢٦٢٠٥/٢١شنهاد شماره ي به پ١١/٣/١٣٩٩وزيران در جلسه هيأت 
 و هشتم قانون يکصد و سي و به استناد اصل يي و داراي وزارت امور اقتصاد٣/٣/١٣٩٩

 :صويب کردران تي اي اسالمي جمهورياساس
 بهداشت، درمان و آموزش پزشكي  امور اقتصادي و دارايي ويهابه وزارتخانهـ ١

 اسناد يشود تا نسبت به امضايران اجازه داده مي اي اسالمينمايندگي از سوي دولت جمهور به
ون يليمعادل چهل و شش م( يدالر) ٥٠ر٠٠٠ر٠٠٠(ون يليمربوط به موافقتنامه وام پنجاه م

 و تأمين مالي ١٩ ـ بانك جهاني براي مقابله با شيوع ويروس كوويد) يورو) ٤٦ر٠٠٠ر٠٠٠(
  .اقالم و تجهيزات پزشكي و بهداشتي مورد نياز كشور از محل اعتبار مذکور اقدام نمايند

  هاي اقتصادي و فني ايران به نمايندگي از سوي  گذاري و كمكسازمان سرمايهـ ٢
نوان مرجع ملي بانك جهاني در جمهوري اسالمي ايران وزارت امور اقتصادي و دارايي به ع

موظف است مبلغ و سررسيد دقيق اقساط اعتبار را در مواعد مقرر به وزارت بهداشت، 
  . درمان و آموزش پزشكي و سازمان برنامه و بودجه كشور منعكس نمايد

 مورخ ٨٧٨٨٩سازمان برنامه و بودجه كشور موظف است مطابق مجوز شماره ـ ٣
بيني منابع و تخصيص بودجه الزم در    شوراي اقتصاد نسبت به پيش٢٩/٢/١٣٩٩

سررسيد و مواعد مقرر براي تسويه به موقع اقساط وام در بودجه سنواتي وزارت بهداشت، 

هاي اقتصادي و فني  گذاري و كمكسازمان سرمايه. درمان و آموزش پزشكي اقدام نمايد
هاي الزم براي  يران موظف به انجام هماهنگيايران و بانك مركزي جمهوري اسالمي ا

 .باشند تسويه اقساط در مواعد مقرر مي
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است ضمن تعامل با سازمان ـ ٤

اي را براي رسيدگي به امور  بهداشت جهاني و وزارت امور اقتصادي و دارايي، نماينده
  . باً نسبت به استفاده از اعتبار مصوب اقدام نمايداستفاده از اين اعتبار منصوب و متعاق

ه گزارشات پيشرفت يوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف به اراـ  ٥
هاي مربوط،  ماهه استفاده از اعتبار يادشده، اعم از گزارشات مالي و صورتحساب سه

ه وزارت امور شده و ساير گزارشات درخواستي بتداركات و توزيع كاالهاي تأمين مالي
 . باشد اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه كشور مي

  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 

  ١٣/٣/١٣٩٩                                                            ـ ه٥٧٦٢٤ت/٢٤٩٥٧رهشما
   وزارت اطالعات ـ وزارت کشور

   وزارت امور خارجه
 جمهور سيير يمعاونت حقوق
   ٢١/٢/١٣٩٩ مورخ ١٥٥١٩شنهاد شماره ي به پ٣١/٢/١٣٩٩ران در جلسه يوزهيأت 
   ي و هشتم قانون اساسيکصد و سيجمهور و به استناد اصل سيي ريمعاونت حقوق

ران به فرزندان حاصل از ازدواج زنان يت اي تابعينامه اعطا نييران، آي اي اسالميجمهور
  :  ب کردير تصويبه شرح ز را ي با مردان خارجيرانيا

  
  يرانيران به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايت اي تابعينامه اعطا نييآ

 ي با مردان خارج
 :روند ر در معاني مشروح مربوط به كار ميينامه اصطالحات ز در اين آيين ـ١ماده
 قانون اصالح قانون تعيين تكليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان: قانونـ ١

 .ـ ١٣٩٨مصوب  ـ ايراني با مردان خارجي
نکه ثبت يازدواجي كه مطابق قوانين ايران معتبر باشد، اعم از ا: ازدواج شرعيـ ٢

  .ا نشده باشديشده 
 كه بر اساس قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در يسند: پروانه اقامتـ ٣

   در يد و اقامت اتباع خارجا مقررات وروي آن يو اصالحات بعدـ ١٣١٠مصوب ـ ران يا
 .شوديا ميران، صادر شده ي اي اسالمي جمهوريصنعتي ـ مناطق آزاد تجار

 :شوند ي مي تلقير متقاضياشخاص ز: متقاضيـ ٤
ن ازدواج، داراي يجه ايهر زن ايراني كه با مرد غيرايراني ازدواج كرده و در نت ـ الف
  .سال باشد) ١٨(فرزند زير 

سال ) ١٨( مادر ايراني و پدر غيرايراني متولد شده و بيش از هر فردي كه از ـ ب
 .تمام داشته باشد

 يران، داراين و مقررات ايش از والدت فرزند، مطابق قواني که پيزن: يرانيزن ا ـ ٥
 . ازدواج کرده باشدي باشد و با مرد خارجيرانيت ايتابع

  .ا هر دو نهاد با هميون  مندرج در قانيتيک از دو نهاد امنيهر : يتيمرجع امن ـ ٦
 . او استيمالک ايراني بودن مادر، اسناد سجل ـ٢ماده
ن قانون، ي فرزند مشمول اي با پدر خارجيراني مادر ايمالک ازدواج شرع ـ٣ماده

 يداخل (يي قضايا صدور رأي بر وقوع نكاح يعقدنامه رسمي يا هر سند معتبر قانوني مبن
  .ت او استي بر وجود رابطه زوجيمبن) يا خارجي

االجرا شدن قانون تا زمان انتشار خ الزمي که از تارييهااحراز وقوع ازدواج ـ١تبصره
ا حکم ي يه عقدنامه رسمي صورت گرفته، موکول به اراينامه در روزنامه رسمنيين آيا

 که پس از ييهادر مورد ازدواج.  استي بر احراز وقوع نکاح شرعي مبنيي مرجع قضايقطع
ت فرزندان متولد يد تابعييشده مالک تأ شوند، تنها ازدواج ثبتينامه واقع منيين آيانتشار ا

  .ها خواهد بودن ازدواجياز ا
  به درخواستيدگيا فسخ نکاح، مانع از رسي طالق ي حکم قطعيصدور و اجرا ـ٢تبصره

  .ستي به حکم طالق ني فرزندان حاصل از ازدواج منتهي برايرانيت اياعالم تابع
ن يا) ١١(ت تبصره ماده ين افراد، با رعايا فرزند و حجر ايفوت مادر، پدر  ـ٤ماده

ا حجر يدر صورت فوت . ستي فرزند ني برايرانيت اينامه، مانع از درخواست اعالم تابعنييآ
، دادستان شهرستان محل اقامت فرزند پس از انجام يدن فرزند به هجده سالگيمادر و نرس

  .کنديه مي اراي مستندات و ادله، درخواست مورد نظر را به استانداريقات و گردآوريتحق
م يا قيم منصوب يا حجر فرزند و وجود قيا حجر مادر يدر صورت فوت  ـ١تبصره

، حسب مورد، افراد مذکور يقانون مدن) ١١٨٧(ن موقت موضوع ماده يا امي ياتفاق
  .کننديه ميل و مدارک را ارايدرخواست و دال
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 به درخواست مربوط به يدگيقامت فرزند در خارج از کشور، مانع از رسا ـ٢تبصره
  .شودي نميو

 معتبر ي، به موجب گواهيرانين قانون به مادر ايتعلق فرزند مشمول ا  ـ٥ماده
 که فرزند در آن جا متولد يراني اي و درمانيک از مراکز بهداشتي هريا گواهيمارستان يب

ا تولد طفل در خارج از کشور، به موجب يها ين گواهيک از ايشده و در صورت نبودن هر
  .شودي، احراز م)يا خارجي يداخل (يي مرجع قضايرأ

 متولد يرانيران از مادر اي که در خارج از اي فرزندانيرانيت ايد تابعييتأ  ـتبصره
اند   نداشتهيران اقامت قانونينامه در ا نيين آيم درخواست موضوع ايا تا زمان تقدياند شده

 ازدواج ي ثبت رسميران نباشند، بر اساس گواهيم ايم درخواست، قانوناً مقيا در زمان تقدي
ن و مقررات احوال يت قوانيم سند و رعايپدر و مادر آنها مطابق مقررات کشور محل تنظ

  .رديپذيان، صورت ميرانيه ايشخص
  در صورت نداشتن فرد مشمول قانونيرانيراي پدر غيصدور پروانه اقامت برا  ـ٦ماده
 ي براي وي فرزند و درخواست کتبيرانيت ايد و اعالم تابعيي، مشروط به تأيتيمشکل امن
 .رديگ ين و مقررات مربوط صورت ميران، براساس قوانياقامت در ا

ن قانون اجازه اقامت اخذ کند و ي به موجب ايرانيراي که پدر غيدر صورت  ـتبصره
 که موجب يقيا هر طريا فسخ نکاح يطه صدور حکم طالق  به واسيرانيپس از آن از زن ا

  .شود يل کرده، لغو مين جهت تحصي که بديشود، جدا شود، اقامت يمفارقت م
ماه،   سهظرف يتي توسط مرجع امنيتيح وجود مشکل امنيدر صورت اعالم صر ـ٧ماده

ران ي ايم اسالي جمهوري و کنسولياسي س يندگيا نماي مربوط يعدم موافقت به استاندار
 يندگيا نماي يپس از ابالغ عدم موافقت توسط استاندار. شود يدر خارج از کشور اعالم م

نظر مرجع خ ابالغ نسبت به اعالميک سال از تاري حق دارد ظرف ي، ويمذکور به متقاض
 و يدگيافت اعتراض، دوباره به موضوع رسي پس از دريتيمرجع امن.  اعتراض کنديتيامن

  .کنديه ماه اظهارنظر محداکثر ظرف س
 دنظري، درخواست تجدييک سال پس از وصول پاسخ نهايتواند تا  ي ميمتقاض  ـ٨ماده

ران در خارج از ي اي اسالمي جمهوري و کنسولياسي سيندگيا نماي يخود را به استاندار
 کشور ت وزارتيون تابعيسي براساس نوبت وصول، در کميدنظرخواهيتجد. ه کنديکشور ارا
ادشده موظف است طبق مقررات، حداکثر ظرف شش ماه يون يسيکم. شودي ممطرح

  . استيم قطعين تصميا.  خود را به معترض ابالغ کندييم نهاي و تصميدرخواست را بررس
ا ي ي موظف است درخواست کتبيت، متقاضي شروع روند اعالم تابعيبرا ـ٩ماده

ا اقامت ي محل تولد يات به استانداره مستندي خود را با اطالعات کامل و ارايکيالکترون
 و  محل سکونتي، شغل، نشانين تقاضانامه نام، نام خانوادگيدر ا. ه کندي فرزند، ارايرانيمادر ا

 مادر فرزند و اطالعات يت پدر فرزند، مشخصات سجليمحل کار، مشخصات و مدارک تابع
  .شود يان مي فرزند، بيتيقابل ذکر هو
 يا محل سکونت مشخصيالمکان باشد  فرزند، مجهول که پدر يدرصورت ـ١تبصره

ن محل اقامت پدر فرزند ي نکند، مادر آخريا فرزند با پدر خود زندگيران نداشته باشد يدر ا
  . کندين سکونت مشترک خود با او را به مرجع مربوط، اعالم ميا محل آخريران يدر ا

ن سن، يدن به ايسش از ري که پيفرزندان باالتر از هجده سال شمس ـ٢تبصره
افتن درخواست مادر، به سن يان يا پس از جري ندارند يرانيت ايسابقه درخواست اعالم تابع

ان يدر صورت جر.  کننديريگيا پيه ياند، حق دارند درخواست خود را ارادهيمذکور رس
ق خود فرزند ي از طريريگيادشده، ادامه پيافتن پرونده به درخواست مادر فرزندان ي

 است و يدگيا مرجع صالح رسي ين افراد به عهده استاندارين سن اييتع. رديپذيمصورت 
  . را انجام دهندي قانونيل اخذنظر پزشکيق الزم، از قبيتوانند هرگونه تحق ين مراجع ميا

 و ي، مدارك هويتي را جهت بررسيرانيا اقامت زن اي محل تولد ياستاندار ـ١٠ماده
  .كنديافت ميستعالمات مربوط، درن اصالت مدارك و انجام اييتع

اداره کل ثبت احوال استان مربوط موظف است در صورت عدم احراز  ـ١تبصره
، مراتب را با ذكر داليل و يرانياصالت مدارك توسط اداره ثبت احوال محل تولد زن ا

متقاضي كه درخواست وي در .  به اطالع متقاضي برسانديق استاندارينواقص پرونده از طر
تواند نسبت به تكميل پرونده اقدام و پس از رفع  له بررسي اوليه رد شده باشد، ميمرح

  .نواقص، دوباره بررسي پرونده را درخواست کند
شده  يي نهادرصورت اعتراض به اعالم اداره ثبت احوال نسبت به پرونده کامل و ـ٢تبصره

 مربوط ي استاندارک سال اعتراض خود را بهيتواند ظرف  ، متقاضي ميي متقاضياز سو
  .م کنديتسل

ايراني بودن مادر، ازدواج وي با مرد غيرايراني و تعلق فرزند به مادر و  ـ١١ماده
 است و ي، ضروريحصول آن از ازدواج مذكور براي اعالم تابعيت فرزند توسط استاندار

  د به عهدهن مواري و احراز اصالت ايل مربوط به اين موارد به عهده متقاضيه اسناد و داليارا
  .، نظر اداره ثبت احوال مالک استيدر مورد اسناد سجل.  سراسر کشور استيهاياستاندار

ا پس از آن، يه درخواست يا فرزند در زمان ارايدر صورت فوت مادر، پدر   ـتبصره
، موکول به احراز نسب فرزند با پدر و مادر، در ي به پرونده در استانداريدگيادامه رس

کننده بر يدگي، مرجع رسيي مرجع قضايه حکم قطعيپس از ارا. است ييمرجع قضا
  .دهدي خود ادامه ميدگياساس مقررات به رس

ا فقدان يد صحت موارد فوق، موظف است وجود يي پس از تأياستاندار ـ١٢ماده
د حداکثر ظرف سه ماه ي بايتيمرجع امن.  استعالم کنديتي را از مرجع امنيتيمشکل امن

  . اعالم کنديحاً به استانداري صريرانيت ايجهت اعالم تابعنظر خود را 
ل و ي، بر اساس داليتي در مرجع امنيتي، احراز و اعالم وجود مشکل امنيبررس  ـتبصره
  .رديگي صورت مي و موجود در رابطه با متقاضي قطعي و اطالعاتيتي، امنيمستندات فن
 به منزله يتيجع امنعدم ارسال پاسخ روشن ظرف سه ماه توسط مر ـ١٣ماده

 فقدان مشکل ين صورت و در فرض اعالم رسميشود و در اي مي تلقيتيفقدان مشکل امن
 و شناسنامه ي موظف به صدور کارت مليراني، اداره ثبت احوال محل تولد مادر ايتيامن
 مراجع ي از سويتيح وجود مشکل امنيدر صورت اعالم صر.  فرد مورد نظر استيبرا

ک سال يم ظرف ين تصميا. شودي ابالغ مي به متقاضيخواست توسط استاندارمذکور، رد در
.  استيدنظرخواهيت وزارت کشور قابل تجديون تابعيسي در کميخ ابالغ آن به متقاضياز تار

 يريگمين درخواست، تصميون موظف است ظرف شش ماه در خصوص ايسين کميا
  . استيم قطعين تصميا.  ابالغ کنديجه را به متقاضي و نتيينها

 فرزند متولد از مادر يت برايدر صورت موافقت با درخواست اعالم تابع ـ١٤ماده
 ي انتظاميروي به اطالع نيجه جهت صدور پروانه اقامت پدر توسط استانداري، نتيرانيا

صدور پروانه اقامت مذکور موکول به درخواست . رسد ي ميرانيمحل اقامت مادر ا
  . پدر استيکتب

ل يت و تشکيه درخواست اعالم تابعي خارج از کشور جهت ارايمتقاض ـ١٥ماده
ران در کشور محل سکونت ي اي اسالمي جمهوري و کنسولياسي س يندگيپرونده به نما

شده از جمله اسناد مربوط به مادر  هياحراز اصالت مدارک ارا. کندي مراجعه ميرانيمادر ا
  . است  مذکوريندگي نما  فرزند به مادر، به عهده و تعلقيرانيراي با مرد غي، ازدواج ويرانيا

ران موظف است در ي اي اسالمي جمهوري و کنسولياسي سيندگينما ـ١٦ماده
.  برسانديل و نواقص پرونده به اطالع متقاضيصورت نقص مدارک، مراتب را با ذکر دال

 ليه تکمتواند نسبت ب يه رد شده است، مي اولي در مرحله بررسي که درخواست ويمتقاض
 در صورت اعتراض.  پرونده را درخواست کنديپرونده اقدام و پس از رفع نواقص، دوباره بررس

 يخواهتجديدنظرک سال مراتب يتواند ظرف  ي مي، متقاض يندگي نماييم نهايبه تصم
ت وزارت کشور يون تابعيسي به کمي منعکس کند تا پرونده جهت بررسيندگيخود را به نما
  .نامه استنيين آيا) ١٣(و ) ٨(ون به شرح مواد يسين کمي ايدگيب رسيترت. ارسال شود
 ي اسالمي جمهوري و کنسولياسي سيندگيد مدارک، نماييدر صورت تأ ـ١٧ماده

 به يافت مجوز صدور شناسنامه و کارت ملي دري را برايران موظف است پرونده متقاضيا
  .ندوزارت امور خارجه و سازمان ثبت احوال کشور ارسال ک

 يندگيوزارت امور خارجه موظف است پس از ارسال پرونده توسط نما ـ١٨ماده
 يتيا عدم وجود مشکل امنيران درخصوص وجود ي اي اسالمي جمهوري و کنسولياسيس

 يدرباره فرد مورد نظر از وزارت اطالعات و سازمان اطالعات سپاه پاسداران انقالب اسالم
 و ين نامه بررسيين آيا) ٧(بات مقرر در ماده ين دو مرجع طبق ترتيا. استعالم کند

  .کنندينظر محاً اعالميصر
، وزارت امورخارجه مراتب يتيل پرونده و احراز فقدان مشکل امنيپس از تکم ـ١٩ماده
 يرانيران در کشور محل اقامت مادر اي اي اسالمي جمهوري و کنسولياسي سيندگيرا به نما
  . ، اقدام شودي متقاضي برايناسنامه و کارت ملکند تا نسبت به صدور ش ياعالم م

تواند  يران داشته باشد، ميل به اقامت در اي تمايرانيراي که پدر غيدر صورت ـ٢٠ماده
ران در کشور محل اقامت ي اي اسالمي جمهوري و کنسولياسي سيندگيبا مراجعه به نما

 در صورت يرانيرايدر غپ.  خود درخواست کندي را برايرانيد اي، صدور رواديرانيمادر ا
ران، صدور سند ي اي اسالمي جمهوري انتظاميرويق نيتواند از طر يورود به کشور، م

  . خود را درخواست کندياقامت برا
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نامه  نيي روند مقرر در آينامه، پس از طنيين آيفرزندان موضوع قانون و ا ـ٢١ماده
  .ران برخوردار هستندي اتباع افي آنان، از حقوق و تکاليرانيت ايد تابعييو از زمان تأ
 اعالم ينامه برا نيين آياالجرا شدن ا خ الزمي که قبل از تارييها درخواست ـ٢٢ماده

ط ي و انطباق با شراياند، پس از رفع نقص احتماله شدهيت فرزندان موضوع قانون ارايتابع
  .رنديگي قرار ميدگينامه، مورد رسنيين آيا

ل يه داليا اشخاص در اراي شخص يرقانونيا رفتار غيب در صورت احراز تقل ـ٢٣ماده
ا ي حسب مورد، ضمن توقف ي قانون، استانداريايو مستندات به منظور استفاده از مزا

ه اشخاص مذکور طرح ي مربوط، علي خود، بر اساس احکام قانونيدگيان دادن به رسيپا
ن حاکم بر يس قوان صالح حسب مورد براسايين صورت، مرجع قضايدر ا. کنديدعوا م

 يت فرزند ناشي که اعالم تابعيدر صورت. کنديا مرتکبان، آنها را مجازات ميرفتار مرتکب 
ا نامعتبر صورت يل خالف واقع يا دالي بر اساس اسناد يرانير اي با مرد غيرانياز ازدواج زن ا

 مربوط، يارم استاندي و اسناد صادرشده بر اساس آن، با تصميت اعالميگرفته باشد، تابع
ر بودن رفتار مذکور يتأثيدر صورت ب. شودي اعالم و مراتب به اشخاص مرتبط ابالغ ميملغ

 براساس ي در استاندارييم نهاي به درخواست تا اتخاذ تصميدگيت، رسيدر اعالم تابع
  .ابديينامه ادامه م نيين آيمقررات ا

  .االجرا استب الزمينامه از زمان تصونيين آيا ـ٢٤ماده
  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 

  
  ١٧/٣/١٣٩٩                                                            ـ ه٥٧٧١١ت/٢٥٧٣٦رهشما

  يقات و فناوريوزارت علوم، تحق ـ يي و دارايوزارت امور اقتصاد
  وزارت صنعت، معدن و تجارت  ـيوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک

 سازمان برنامه و بودجه کشور ـ يرت جهادکشاورزوزا
   ٣١/٢/١٣٩٩ مورخ ٩٣١٧٦شنهاد شماره ي به پ١١/٣/١٣٩٩وزيران در جلسه هيأت 

 ، علوم،يي و داراي امور اقتصاديها  وزارتخانهيبا همکار(سازمان برنامه و بودجه کشور 
ارت و ، صنعت، معدن و تجي، بهداشت، درمان و آموزش پزشکيقات و فناوريتحق

 کل ١٣٩٩ماده واحده قانون بودجه سال ) ٩(تبصره ) ح(و به استناد بند ) يجهادکشاورز
 :ر تصويب کرديادشده را به شرح زي بند يينامه اجرا نييکشور، آ

  
   ١٣٩٩ماده واحده قانون بودجه سال  ) ٩(تبصره ) ح( بند يينامه اجرا نييآ

  کل کشور
 :روند ي مشروح مربوط به کار مير در معانينامه اصطالحات ز نيين آيدر ا ـ۱ماده
  . سازمان برنامه و بودجه کشور: سازمانـ ١
  .  کل کشوريدار  خزانه: خزانهـ ٢
  . کل کشور١٣٩٩قانون بودجه سال : قانونـ ٣
دولت   وابسته بهيها و مؤسسات انتفاع ها، بانک شرکت: ها ها و مؤسسه ها، بانک شرکتـ ٤

  . آنها منظور شده استي براينه پژوهشيقانون که هز) ۳(وست شماره يمندرج در پ
ها،  ک از شرکتي هر ينه امور پژوهشياز هز%) ٤٠(حداقل چهل درصد : منابعـ  ٥

  . ها ها و مؤسسه بانک
 و ي اعم از دولتي و فناوري و پژوهشيعالها و مؤسسات آموزشدانشگاه: مراکزـ  ٦

 علوم، يها وزارتخانهيعال گسترش آموزشيورا مجوز از شي داراي و جهاددانشگاهيردولتيغ
  .ربط ي ذير مراجع قانوني و ساي و بهداشت، درمان و آموزش پزشکيقات و فناوريتحق

  . يقات و فناوري علوم، تحقيعاليرخانه شورايدب: رخانهيدبـ ٧
  .)ساتع (ي پژوهش و فناوري عرضه و تقاضايسامانه مل: سامانهـ  ٨
نامه توسط   نيين آيز منابع موضوع اي واري که برايحساب خاص: حساب خاصـ ٩

  .شود  ين و اعالم ميينامه تع نيين آيخزانه ظرف دو هفته پس از ابالغ ا
ست و يان هر سه ماه معادل بيها موظفند در پا ها و مؤسسه ها، بانکشرکت ـ۲ماده

ز و پس از ينامه را به حساب خاص وارنيين آياز مبلغ منابع موضوع ا%) ٢٥(پنج درصد 
ز نشدن وجوه يدر صورت وار.  کننديه خزانه، اسناد مثبته را در سامانه بارگذاريديياخذ تأ

ها، به خزانه اجازه داده ها و مؤسسهها، بانکک از شرکتيمربوط در موعد مقرر توسط هر 
شود رأساً مبلغ مربوط را از حساب آنها نزد خزانه برداشت و آن را به حساب خاص يم
  .ز کنديوار

 ي اختصاصي مراکز، مازاد بر درآمدهاينامه برا نيين آيمنابع موضوع ا ـ۳ماده
ابالغ پرداخت توسط سازمان به منزله مازاد درآمد . قانون است) ۷(مندرج در جدول 

  .شود ي محسوب مياختصاص

ها  ها، بانک ک از شرکتي هر يزيان هر سه ماه، واريخزانه مکلف است در پا ـ٤ماده
 به مراکز را به يز پرداختيافته به مراکز و نيزان مبالغ اختصاصيک ميها به تفک مؤسسهو 

  .رخانه گزارش کنديسازمان و دب
ها،  ل و مشکالت شرکتي حل مساينامه در راستا نيين آيمنابع موضوع ا ـ ٥ماده

، اصالح ساختار، يور ش بهرهي، افزاي و نوآوري فناوريل توسعه و ارتقايها از قب ها و مؤسسه بانک
  :شود ينه ميق مراکز هزير از طريد و توسعه بازار در قالب موارد زي توليها نهيکاهش هز
  .، پژوهشگران و فناورانيئت علمي هيق اعضاي از طري پژوهش کاربرديها پروژهـ ١
  .ي پسادکتريها  و پروژهيليالت تکمي تحصيها نامه اني پاياجراـ ٢
رشاغل تحت نظارت ي غيليالت تکميآموختگان تحص دانشيقاتي تحقيها پروژهـ ٣

  .  از مراکزيکي
در ) شده در سامانهثبت( سال قبل يهانشده توافقنامهتعهدات پرداخت ـ تبصره

  .ت پرداخت قرار داردياولو
 مشخص که در سامانه ينامه در قالب قراردادها نيين آياعتبارات موضوع ا ـ ٦ماده

  .شودينه ميشده است، هزثبت 
ا پژوهشگران يان يد به دانشجويمبلغ هر پروژه با%) ٦٠(حداقل شصت درصد  ـ٧ماده
  . کارورز فعال در پروژه پرداخت شوديروهايا نيآموختگان پژوهشگر  ا دانشي يپسادکتر

از %) ١٠(توانند حداکثر تا ده درصد  يها م ها و مؤسسه ها، بانک شرکت ـ ٨ماده
  که براساس اساسنامهيها و مؤسسات پژوهش  ق دانشگاهينامه را از طر نييآن يمنابع موضوع ا

 گسترش ي و مجوز از شوراياف بودجهي رديربط و دارايا سازمان ذيوابسته به وزارتخانه 
  .نه کنندينامه هز نيين آي در چهارچوب اي هستند و جهاد دانشگاهيعالآموزش

د در يها و مراکز با ها و مؤسسه ها، بانک ن شرکتي منعقدشده بيقراردادها ـ٩ماده
رخانه برسد و پس از اعالم به يد دبيينامه به تأ  نيين آيشود و مطابقت آن با ا  سامانه ثبت

. کنديسازمان مبالغ قابل پرداخت به مراکز را به خزانه اعالم م. شود  ييسازمان و خزانه اجرا
ها و ز مربوط اقدام کند و درخصوص دانشگاهخزانه موظف است نسبت به پرداخت به مراک

قات و ي، تحق  علومي عاليرخانه شوراي به حساب مربوط به دبيردولتي غيمراکز پژوهش
  .رديها و مراکز مربوط قرار گار دانشگاهيشده در اختز کند تا براساس موارد ابالغي واريفناور

کرد کل منابع  نهياردادها و هز قريت اجراين مقام مراکز مربوط، مسئوليباالتر ـ١٠ماده
  .شده را در سامانه ثبت کندد گزارش اقدامات انجاميافته را بر عهده دارد و باي اختصاص
 سازمان فراهم کند و ي به سامانه را برايرخانه موظف است امکان دسترسيدبـ ١١ماده
 يگذار)کد(شناسه ها،   از طرحيريگ ل گزارشي از قبي سامانه موارديروزرسان  بهيدر راستا

  .جاد کندي سازمان ايها و مشخص نمودن مراحل پرداخت را با هماهنگ مربوط به طرح
 قراردادها يج حاصل از اجراي و نتايرخانه موظف است گزارش اثربخشيدب ـ١٢ماده

  .را ساالنه به سازمان و خزانه اعالم کند
  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 

  
  ١٧/٣/١٣٩٩                                                            ـ ه٥٧٦٨٣ت/٢٥٧٤٢رهشما

   وزارت صنعت، معدن و تجارت  ـيي و دارايوزارت امور اقتصاد
   سازمان برنامه و بودجه کشورـ وزارت نفت 
 ران ي اي اسالمي جمهوريبانک مرکز

 ٢١/٢/١٣٩٩ورخ م٦٨٨٧٤شنهاد شمارهي به پ١١/٣/١٣٩٩وزيران در جلسه هيأت
ماده واحده قانون ) ٢١(تبصره ) و(سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد بند 

ماده واحده ) ٧(تبصره ) هـ( بند يينامه اجرانيي کل کشور، آ١٣٩٩بودجه سال 
 :ب کردير تصويادشده را به شرح زي

  
   ١٣٩٩ماده واحده قانون بودجه سال ) ٧(تبصره ) هـ(نامه اجرايي بند ينيآ

 کل کشور 
  : روند ي مشروح مربوط به کار مير در معانينامه، اصطالحات زنيين آيدر اـ ١ماده
 .سازمان برنامه و بودجه کشور: سازمانـ ١
  . کل کشوريدار خزانه: خزانهـ ٢
  .کل کشور ١٣٩٩قانون بودجه سال : قانونـ ٣
، )درويا(ران يع اي صناي گسترش و نوسازيها سازمان: يا توسعهيها سازمانـ ٤

  .يميع پتروشي صنايو شرکت مل) درويميا(ران ي ايع معدني معادن و صنايتوسعه و نوساز
  سازمان توسطي ابالغيارهاي که بر اساس معيحسابرس: ژهي ويحسابرسـ  ٥

 .شودي انجام ميسازمان حسابرس
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 به ١٣٩٧ دولت مربوط به قبل از سال يبده: يا  توسعهيها مطالبات سازمانـ  ٦
ع ي معادن و صنايو توسعه و نوساز) درويا(ران يع اي صناي گسترش و نوسازيها سازمان
 صنعت و معدن و يه بانک تخصصين سرمايبابت مشارکت در تأم) درويميا(ران ي ايمعدن
ن ي سهام مطابق قواني بابت سهم آنها از واگذاريا توسعهيهان مطالبات سازمانيهمچن

  .شود ين مييژه تعيو ي حسابرسيمربوط که بر مبنا
 امور د سازمانييبا تأ(ات يمطالبات دولت بابت مال: يا  توسعهيها  سازمانيبدهـ ٧

 تابع يها  و شرکتيا  توسعهيها از سازمان) د خزانهييبا تأ(و سود سهام )  کشورياتيمال
 . استيا  توسعهيها سهام آنها متعلق به سازمان%) ١٠٠( که صد درصد يدولت

نامه،  نيين آيخ ابالغ ايک ماه از تاري موظفند ظرف يا  توسعهيها نسازماـ ٢ماده
 سوم و چهارم توسعه و يها برنامهي از دولت طيافتي و مبالغ دريگزارش مطالبات، بده

 را تا يقانون اساس) ٤٤( اصل چهل و چهارم يکلهاي  استي سيقانون اجرا) ٢٩(ماده 
  .ندي ارسال نمايرس سازمان و سازمان حسابيبرا ١٣٩٧ان سال يپا

 در يا  توسعهيها  که از مطالبات سازمانيگزارش سازمان حسابرسـ  تبصره
ه شده است، ي کل کشور ارايدار  به سازمان برنامه و بودجه کشور و خزانه١٣٩٧سال
  .ردي مالک عمل قرار گ١٣٩٩ سال يتواند برا يم

بالغ اين سازي موظف است ظرف يك ماه از تاريخ اسازمان خصوصيـ ٣ماده
اي  هاي توسعه هاي تابع و وابسته سازمان نامه، گزارش مبالغ واگذاري سهام شركتآيين

هاي كلي اصل چهل و هاي سوم و چهارم توسعه و قانون اجراي سياست مربوط به برنامه
 را به سازمان، خزانه و سازمان حسابرسي ١٣٩٧قانون اساسي تا پايان سال ) ٤٤(چهارم 

  .ارايه نمايد
حسابرسي ويژه از  ١٣٩٩سازمان حسابرسي موظف است تا پايان مردادماه سال ـ ٤ماده

  .اي انجام و گزارش خود را به سازمان و خزانه ارايه نمايد هاي توسعه مطالبات سازمان
اي براي استفاده از تهاتر موضوع اين  هاي توسعه  سهم هر يك از سازمانـ  ٥ماده

جدول شماره ) ١٠١٠٠٠ـ  ٥(هاي مالي ج در رديف تملك دارايينامه، يك سوم رقم مندر آيين
در صورت . باشد  ريال مي)٧ر٨٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠(ارد يليهفت هزار و هشتصد م قانون،) ٨(

، با ١٣٩٩اي تا پايان آذرماه سال   هاي توسعه  عدم استفاده از اين سهم توسط هر يك از سازمان
  .اي قابل مصرف است  هاي توسعه زمانتأييد سازمان، سهم آنها توسط ساير سا

اي موظف به مبادله موافقتنامه   هاي توسعه نامه، سازمان در اجراي اين آيينـ  ٦ماده
  .باشندبا سازمان مي
نامه،  نيين آيا) ٦(خزانه موظف است پس از مبادله موافقتنامه موضوع ماده ـ ٧ماده

  .دياتر و اعمال حساب نما آنها تهي را با بدهيا  توسعهيها مطالبات سازمان
نامه به منزله وصولي تلقي شده و در مبالغ تهاترشده بر اساس اين آيينـ  ٨ماده

) ٥(و منابع عمومي مورد تسويه موضوع جدول شماره ) ١٦٠١٧٢(عملكرد رديف درآمدي 
 .قانون، تأمين و اعمال حساب مي شود

  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 

  ١٧/٣/١٣٩٩                                                             ـ ه٥٧٦٥٦ت/٢٥٨٠٨رهشما
    اطالعاتيوزارت ارتباطات و فناور

  يي و دارايوزارت امور اقتصاد
   سازمان برنامه و بودجه کشور

 راني اي اسالمي جمهوريبانک مرکز
 يرتباطات و فناورشنهاد مشترک وزارت اي به پ١١/٣/١٣٩٩وزيران در جلسه هيأت 

ماده واحده قانون ) ١٨(تبصره ) ب(اطالعات و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد بند 
  :ر تصويب کرديادشده را به شرح زي بند يينامه اجرانيي کل کشور، آ١٣٩٩بودجه سال 

 
 ١٣٩٩ماده واحده قانون بودجه سال ) ١٨(تبصره ) ب( بند يينامه اجرانييآ

  کل کشور 
 :روند ي مشروح مربوط به کار مير در معانينامه اصطالحات ز نيين آيدر ا ـ۱ماده
 از محل منابع ين بودجه سنواتيوست قواني که در پياعتبارات: شده وجوه ادارهـ ١

 يها ت بخشي و توسعه فعاليگذار هي به منظور تحقق اهداف سرماي دولتيها  شرکتيداخل
الت ينامه در قالب تسه نيين آيا) ۳(درج در ماده  و تحقق اهداف مني و تعاونيخصوص

 واگذارنده يت با مؤسسه عامل برايق قرارداد عامليالت از طريارانه سود تسهي و يقيتلف
  . شده استينيب شياعتبار پ

 اطالعات که با ي تابع وزارت ارتباطات و فناوريها شرکت: واگذارنده اعتبارـ ٢
ار مؤسسه مذکور ي، وجوه مورد نظر را در اختت با مؤسسه عامليعقد قرارداد عامل

 .دهند يقرار م
 يا مجوز بانک مرکزي که به حکم قانون يها و مؤسسات اعتبار ه بانکيکل: مؤسسه عاملـ ٣
 موضوع ماده ي فناور وي پژوهشيهاشوند و صندوقيا ميشده سيران تأسي اي اسالميجمهور

و ـ ١٣٩٤مصوب  ـ کشوري نظام ماليرتقار و ايپذد رقابتيقانون رفع موانع تول) ٤٤(
 و ٨/٦/١٣٩٤هـ مورخ ٥٢٢٣١ت/٧٣٣١٨نامه شماره  بي آن موضوع تصويينامه اجرا نييآ

  . آنياصالحات بعد
 يا   و مشاورهيتيري مديها ه به همراه کمکيقراردادن سرما: ري خطرپذيگذار هيسرماـ ٤
  .ان و نوپايبن فناور، دانشيها ار شرکتيدر اخت
 ارتباطات نهي فعال در زمي و تعاوني خصوصي و حقوقيقيه اشخاص حقيکل: يقاضمتـ  ٥
  . اطالعاتيو فناور
د مؤسسه عامل را اخذ يي و تأيد مراحل معرفيي که تأيمتقاض: رنده اعتباريگـ  ٦

  .شود ي اعطا ميشده به و الت از محل وجوه ادارهيکرده است و تسه
ب مجمع ينامه با تصونيين آيبار موضوع ا اعتيها ک از واگذارندهيسهم هر ـ۲ماده

 آنها و اصالحات ۱۳۹٩شده در بودجه مصوب سال ينيبشي و متناسب با منابع پيعموم
  .شود ين ميي آن، تعيبعد

 در توسعه يگذار هيت از سرماينامه به منظور حمانيين آياعتبارات موضوع ا ـ۳ماده
 و ي سطح فناوريور، توسعه و ارتقا اطالعات و ارتباطات کشي کاربرد فناوريو ارتقا

، كمك ي و مهندسي، صدور کاالها و خدمات فنيافزار  و نرميافزار دات سختيت توليفيک
جاد يهاي داخلي و خارجي، ا  فوق در نمايشگاهيهاهاي فعال در حوزه به حضور شركت

 از طرح تيها، حما ربخشيه زي در کليکيکننده خدمات الکترونهي ارايها)اپراتور(کارور 
، ي، آموزشيشگاهيدات آزمايا تولي يد نمونه صنعتي به تولي منتهيقاتي تحقيها)پروژه(

 ير در قلمرو ارتباطات و فناوري خطرپذيگذار هين و کمک به سرمايآفر اشتغاليا توسعه
  .ابدي يارانه سود اختصاص ميالت و ياطالعات به صورت تسه

سط واگذارنده اعتبار در چهارچوب نامه تو نيين آياعتبارات موضوع ا ـ۴ماده
ت در ي اطالعات در قالب قرارداد عاملير ارتباطات و فناوري مصوب وزدستورالعمل

 موضوع يها تيالت در فعاليان تسهيرد تا به متقاضيگ يار مؤسسه عامل قرار مياخت
  .پرداخت شود) ۳(ماده 

ها، الت طرحيت تسهها شامل سرانه سقف پرداخرش طرحي پذيب ضوابط کليتصو ـ ٥ماده
الت و نحوه گردش کار مشترکاً توسط يارانه سود، مدت بازپرداخت تسهيالت و ينرخ سود تسه

  .رديگي اطالعات و سازمان برنامه و بودجه کشور صورت ميوزارت ارتباطات و فناور
ن يا)  ٥(ان در چهارچوب ضوابط موضوع ماده يرش متقاضيص و پذيتشخـ ١تبصره

 ير ارتباطات و فناوري آن با نظر وزي خواهد بود که اعضايعهده کارگروهنامه، بر نييآ
  .شوندين ميياطالعات تع

شده از سوي مؤسسه واگذارنده اعتبار مجاز است در ازاي خدمات ارايه ـ٢تبصره
، )پروژه(عامل شامل بررسي و ارزيابي توجيه فني، اقتصادي و مالي طرح، نظارت بر طرح 

ها، تنظيم ها و تضمينگذاري الزم و زمان اجراي طرح، ارزيابي وثيقهيهبرآورد ميزان سرما
و انعقاد قراردادها، نظارت بر بازپرداخت اصل و سود وجوه و تسهيالت اعطاشده، نظارت بر 
مصرف وجوه و تسهيالت در طول اجراي طرح و وصول مطالبات، كارمزد مؤسسه عامل را 

  .طبق قرارداد منعقدشده پرداخت کند
  اطالعات موظف است اطالعات الزم درخصوصيوزارت ارتباطات و فناور ـ٣تبصره

  .ن حوزه قرار دهدين ايق وبگاه مربوط در دسترس فعالينامه را از طر نيين آيالت اي تسهياعطا
الت ي مؤسسه عامل بابت بازپرداخت تسهيوصول) اصل و سود(اقساط   ـ۶ماده
گردد  يز ميشود، واريط واگذارنده اعتبار اعالم م که توسينامه به حساب نيين آيموضوع ا

  .ردينامه مورد استفاده قرار گ نيين آيتا به انضمام مانده اعتبار، مجدداً در اهداف موضوع ا
 مربوط به وجوه يها ا مؤسسه عامل موظف است حسابيواگذارنده اعتبار  ـ٧ماده

ه کند که در هر زمان يارا و ي نگهداريشده را در قالب سامانه برخط به صورتاداره
 و اقساط ييالت اعطايها، اصل و سود تسه ح ک طرياطالعات مربوط به مصرف آن به تفک

کبار يل باشند و هر سه ماه يشده و مانده اعتبارات قابل تحصزان وجوه ادارهيمعوق و م
مه و ادشده، به سازمان برناينامه را براساس اطالعات نيين آيعملکرد اعتبارات موضوع ا
  .بودجه کشور گزارش کند

  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 
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  ١٧/٣/١٣٩٩                                                          ـ ه٥٧٧١٢ت/٢٥٧٥٢رهشما
 يوزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعـ  يي و دارايوزارت امور اقتصاد

 راني اي اسالمي جمهوريبانک مرکزـ  سازمان برنامه و بودجه کشور
   ٣١/٢/١٣٩٩ مورخ ٩٣٢٠٣شنهاد شماره ي به پ١١/٣/١٣٩٩وزيران در جلسه هيأت 

ماده واحده قانون بودجه ) ١٦(تبصره ) ز(سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد بند 
 :ر تصويب کرديادشده را به شرح زي بند يينامه اجرا نيي کل کشور، آ١٣٩٩سال 

 

   ١٣٩٩ماده واحده قانون بودجه سال ) ١٦(تبصره ) ز( بند ييانامه اجر نييآ
 کل کشور

 و ي، لشکري کشوريها ن مسکن بازنشستگان صندوقيل در تأميبه منظور تسهـ ١ماده
ر يت ساي از محل منابع حاصل از بازپرداخت اقساط مسکن مهر و با رعاين اجتماعيتأم
ن منابع ي مسکن مهر و تأميواحدهار ي سايالت براي تسهيف مقرر از جمله اعطايتکال

ا ساخت يد يالت خريفقره تسه) ٤٠,٠٠٠(کم، چهل هزار يانداز مسکن  صندوق پس
  .شود ي مصرف مسکن پرداخت ميت الگويمسکن با رعا
ماده واحده ) ١٦(تبصره ) ز( از محل بند يالت پرداختي تسهيسقف فرد ـ٢ماده

ال ير) ٥٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠(ون يلي پانصد مشهرها  کل کشور در کالن١٣٩٩قانون بودجه سال 
ق و يال در قبال اخذ وثاير) ٤٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠(ون يلير شهرها و روستاها چهارصد ميو سا
 يط اعطاير شرايشود و سا ين مييربط تع ين معتبر مطابق ضوابط و مقررات ذيتضام
  .رسد ي پول و اعتبار ميب شورايشنهاد بانک مسکن به تصويالت با پيتسه

ها هفت  ، مراکز استان%)٩(الت مذکور در شهر تهران نه درصد يخ تسهنر ـ٣ماده
  .شود ين مييتع%) ٤( چهار درصد يي و روستاير مناطق شهريو سا%) ٧(درصد 

الت يافت تسهي دري براين اجتماعي و تأمي، لشکريبازنشستگان کشور ـ٤ماده
  :ر باشنديط زي شرايد دارايمذکور با
الت ي بوده و از تسهي همسرشان فاقد واحد مسکونسال گذشته خود و) ١٠ (يطـ ١

  .ا ساخت مسکن استفاده نکرده باشنديد يخر
  . آنها گذشته باشديخ بازنشستگيسال از تار) ٥(حداقل ـ ٢
 .ال در ماه باشدير) ٣٠ر٠٠٠ر٠٠٠(ون يلي مي آنها کمتر از سيمستمرـ ٣

  .الت قرار دارندي تسهت پرداختي باالتر در اولويافراد با سابقه بازنشستگ ـ تبصره
سال ساخت ) ١٥( کمتر از ي واحدهايد مسکن صرفاً برايالت خريتسه ـ ٥ماده

الت مذکور با احتساب دوران مشارکت يقابل پرداخت است و مدت بازپرداخت اقساط تسه
  .شود ين مييسال تع) ١٠(، يمدن

 موظفند ين اجتماعي و تأمي، لشکري کشوري بازنشستگيها صندوق ـ ٦ماده
ه کامل يشده را تا تسو ي به بازنشستگان معرفيالت پرداختيبازپرداخت اقساط تسه

 بانک مسکن، نسبت به کسر يک ماه بعد از ارسال اطالعات اعالمين کنند و ظرف يتضم
الت اقدام و حداکثر تا يکنندگان تسه افتي دريادشده از مستمريالت ياقساط ماهانه تسه

  . کننديشان به حساب بانک مسکن کارسازي ايها يخ پرداخت مستمريده روز از تار
الت يار، حاصل از وصول اقساط تسهي در اختيبانک مسکن متناسب با منابع مال ـ٧ماده

 وزارت تعاون، کار و رفاه ينامه بر اساس نسبت اعالم نيين آيا) ١(ت ماده يطرح مسکن مهر با رعا
 مذکور بر حسب تعداد يها صندوق اعالم و ي بازنشستگيها  مراتب را به صندوقياجتماع
  .کنند يط به صورت برخط به بانک مسکن اقدام مي افراد واجد شراي، نسبت به معرفياعالم

ط صدر يبانک مسکن با استعالم از سازمان ثبت اسناد و امالک کشور، شرا ـ تبصره
  .دکن ينامه را احراز م نيين آيا) ٤(ماده ) ١(بند 

نامه را هر سه ماه  بين تصوي اي عملکرد اجرابانک مسکن موظف است ـ ٨ماده
  .ران گزارش کندي اي اسالمي جمهوريکبار به سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزي

  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 

  ١٣/٣/١٣٩٩                                                             ـ ه٥٦٣٣٦ت/٢٤٩٦٥رهشما
  ١٥/١١/١٣٩٣ مورخ هـ٥٠٠٠٠ت/١٣٨٠٩١نامه شماره بيتصو) ٢(بند  اصالح
  کشوري و استخداميسازمان ادار

 ١٧/١١/١٣٩٧ مورخ ٦٤٠٥٥٦شنهاد شماره ي به پ١١/٣/١٣٩٩ران در جلسه يوزهيأت 
 ي و هشتم قانون اساسيکصد و سي کشور و به استناد اصل ي و استخداميسازمان ادار

 :ب کرديران تصوي اي اسالميجمهور

 و ١٥/١١/١٣٩٣هـ مورخ ٥٠٠٠٠ت/١٣٨٠٩١نامه شماره بيتصو) ٢(در بند 
" ي ستاديهاسازمان"بعد از عبارت " ي دولتيهاو شرکت" آن، عبارت ياصالحات بعد

 .شودياضافه م
  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 

  
  ٢٩/٢/١٣٩٩                                                                              ٢٩٤١٦رهشما

  دستورالعمل تركيب و چگونگي تشكيل هيأت فني اشتغال اتباع خارجي
قانون كار ) ١٢٩(نامه اجرايي ماده  آيين) ١٧(در استانها موضوع تبصره ماده 

  جمهوري اسالمي ايران
  كننده از خدمات اتباع خارجي  هاي استفاده كليه كارفرمايان و كارگاه

  ها، سازمانها و مؤسسات دولتي ـ نهادهاي انقالب اسالمي  زارتخانهو
  هاي سراسر كشور ـ معاونت توسعه كارآفريني و اشتغال استانداري

  اداره كل اشتغال اتباع خارجي ـ ادارات كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استانها
 اتباع به منظور تمركززدايي و تسهيل روند صدور مجوزهاي مربوط به اشتغال

خارجي و به پيشنهاد معاونت توسعه كارآفريني و اشتغال و به استناد تبصره ماده 
موضوع [قانون كار جمهوري اسالمي ايران) ١٢٩(نامه اجرايي ماده  آيين) ١٧(

دستورالعمل «، ] هيأت وزيران١٧/٤/١٣٧١هـ مورخ١٥٤ت/١٥٤١٤نامه شماره  تصويب
بشرح زير » ل اتباع خارجي در استانهاتركيب و چگونگي تشكيل هيأت فني اشتغا

  :شود اصالح و ابالغ مي
به اختصار » هيأت فني اشتغال اتباع خارجي استان« در اين دستورالعمل، ـ١ماده

  .شود ناميده مي» هيأت استان«
در محل اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي » هيأت استان« جلسات ـ٢ماده

  .شود استان تشكيل مي
نامه اجرايي ماده  آيين» ب«و » الف«بر اساس مفاد بندهاي » ت استانهيأ «ـ٣ماده

دستورالعمل اجرايي روش اجرايي و مدارك الزم جهت صدور رواديد «قانون كار و ) ١٢٩(
) ١١(موضوع ماده [» ورود با حق كار و همچنين صدور، تمديد و تجديد پروانه كار

داره كل اشتغال اتباع خارجي در خصوص ، پس از استعالم از ا]نامه اجرايي مذكور آيين
درخواستهاي صدور رواديد ورود با حق كار، صدور، تمديد، تجديد و تغيير پروانه كار و «

و تأييد آن اداره كل، نسبت به طرح موضوع در » نمودار سازماني كارگاهها و كارفرمايان
  .نمايد اقدام و اتخاذ تصميم مي» هيأت استان«

ملي و فرااستاني به تشخيص اداره كل اشتغال اتباع خارجي،  درخواستهاي :تبصره
  .گردند در هيأت مركزي بررسي و تعيين تكليف مي

  : تركيب اعضاي هيأت استان بشرح زير استـ٤ماده
  )رئيس هيأت(مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان . ١
  نماينده اداره كل اشتغال اتباع خارجي. ٢
  با معرفي استاندارنماينده استانداري . ٣

 در صورت ضرورت، حضور نمايندگان دستگاههاي ديگر در جلسه ـ)١(تبصره
بدون حق رأي و با تشخيص مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان » هيأت استان«

  .بالمانع است
در جلسه » كننده از خدمات اتباع خارجي كارفرماي استفاده« حضور ـ)٢(تبصره 

  . ارائه توضيحات الزامي استبراي» هيأت استان«
اي يك بار و بر حسب ضرورت،  هفته» هيأت استان« جلسات  ـ٥ماده

العاده به دعوت و رياست مدير كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان  جلسات فوق
  .شود تشكيل مي
با حضور كليه اعضا رسمي است و تصميمات آن با » هيأت استان« جلسات  ـ٦ماده

  .االجرا است بر و الزماكثريت آرا معت
به اداره » هيأت استان« ارسال صورت موضوعات مطروحه و تصميمات ـ٧ماده

) ١٢٩(نامه اجرايي ماده  كل اشتغال اتباع خارجي جهت نظارت بر حسن اجراي آيين
 هيأت ١٧/٤/١٣٧١هـ مورخ ١٥٤ت/١٥٤١٤نامه شماره  موضوع تصويب[قانون كار 

حسب فرم ابالغي بعد از پايان هر جلسه »  استانهيأت« و همچنين عملكرد ]وزيران
  .الزامي است

  وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي ـ محمد شريعتمداري
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