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

تومانتک شماره ۵۱ ۰۰

  ٤/٤/١٣٩٩   کل کشور١٣٩٩ماده واحده قانون بودجه سال ) ١(تبصره ) و( بند يينامه اجرانييآ

 يبانيوزارت دفاع و پشت ـ وزارت نفت
 و ير اقتصاد مسلح ـ وزارت امويروهاين

  وزارت صنعت، معدن و تجارت يي ـ دارا
 يبانک مرکز ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

  راني اي اسالميجمهور

١  

  ي، اجتماعيقانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصاد) ٨٧(ماده ) خ( بند يينامه اجرا نييآ
  ي ه اجتماعوزارت تعاون، کار و رفا  ١٨/٤/١٣٩٩  راني اي اسالمي جمهوري و فرهنگ

  ٣  ثارگرانيد و امور اياد شهيبن

   سازمان برنامه و بودجه کشور  ١٨/٤/١٣٩٩   کل کشور١٣٩٩ماده واحده قانون بودجه سال ) ١٧(تبصره ) ب( بند يينامه اجرا نييآ
  ٣  ثارگرانيد و امور اياد شهيبن

 يي و دارايوزارت امور اقتصاد  ـتوزارت نف  ١٨/٤/١٣٩٩  ٢٤/١/١٣٩٩هـ مورخ ٥٧٥٥٣ت/٤٦٨٨نامه شماره  بيلغو تصو
  ٤  سازمان برنامه و بودجه کشور

  ١٥/٤/١٣٩٩  ١/٨/١٣٩٠ك مورخ ٤٦٦٧٣ت/١٥١٩٠٠نامه شماره  اصالح تصويب
  وزارت دفاعي ـ وزارت راه و شهرساز

   وزارت کشور ـ  مسلحيروهاي نيباني و پشت
  يي  و دارايوزارت امور اقتصاد

  سازمان برنامه و بودجه کشور

٤  

  ٤  يوزارت راه و شهرساز  ١٨/٣/١٣٩٩  راني اي شهريني اساسنامه شرکت بازآفريالحاق) ٣٣(صالح ماده ا

  ٤  فرهنگ و ارشاد اسالميوزارت   ٢٤/٣/١٣٩٩  مصوبه فرآيند و مرجع تدوين سند ملي هنرهاي تجسمي

  ٤  فرهنگ و ارشاد اسالميوزارت   ٢٤/٣/١٣٩٩  مصوبه فرآيند و مرجع تدوين سند ملي موسيقي

  ٤  دبيرخانه شوراي عالي انقالب فرهنگي  ٢٤/٣/١٣٩٩  هاي طبيعي هاي فرهنگي در شرايط بحران مصوبه فرآيند و مرجع تدوين سياست

  
  
  
  
  

  ١٥/٤/١٣٩٩                                                          ـ ه٥٧٧٢٥ت/٣٩١٢٨رهشما
  مسلحياروهي نيبانيوزارت دفاع و پشت ـ وزارت نفت

 وزارت صنعت، معدن و تجارتيي ـ  و دارايوزارت امور اقتصاد
 راني اي اسالمي جمهوريبانک مرکز ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

  شنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور ي به پ٤/٤/١٣٩٩ وزيران در جلسههيأت 
 ي اقتصاد مسلح، اموريروهاي نيبانيتـ نفت، دفاع و پشيها وزارتخانهيبا همکار(

ده ـماده واح) ١(تبصره ) و(د ـو به استناد بن)  و صنعت، معدن و تجارتييو دارا
ر يادشده را به شرح زي بند يينامه اجرانيي کل کشور آ١٣٩٩قانون بودجه سال 

 :تصويب کرد

   ١٣٩٩ماده واحده قانون بودجه سال ) ١(تبصره ) و( بند يينامه اجرانييآ
  کل کشور

  : روند ي مشروح مربوط به کار مير در معانينامه اصطالحات ز نيين آيدر ا ـ١ماده
   کل کشور ١٣٩٩قانون بودجه سال : قانونـ ١
قانون ) ٢١( مندرج در جدول شماره يي اجرايها دستگاه: دستگاه مشمولـ ٢
 يها  و شرکتيها، مؤسسات دولت ر وزارتخانهي و ساي و انتظامي نظاميروهايشامل ن

 که اعتبارات آنها از محل بودجه يا هي سرمايها يي تملک دارايها  طرحيمجر (يدولت
ع ي بيها الذکر و طرح به نسبت اعتبارات مندرج در جدول فوق) گردد ين مي تأميعموم

  متقابل بخش برق در تعهد دولت 
   ي و خصوصي، تعاوني، حقوقيقياشخاص حق: ياشخاص متقاضـ ٣
 که به استناد ماده يه اشخاص متقاض بدهکار بيها  دستگاهيبده: ي قطعيبدهـ ٤

ن و مقررات مربوط يدر چهارچوب قوانـ ١٣٦٦مصوب ـ   کشوريقانون محاسبات عموم) ١٩(
  قانون) ٢٠(جاد و با توجه به ماده يف قانون اي تکاليا در اجراي و ١٣٩٨ان سال يتا پا

 ١٣٩٩  ماه تيرهشتمبيست و  شنبه 
 

 ٢١٩٤٣ شماره ششمسال هفتاد و 

)١٢٩٧( 
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فاقد  ييدر دستگاه اجرا(حساب يد ذييل شده و به تأي کشور تسجيمحاسبات عموم
  . ده باشديربط رس ي ذييو مقام مجاز دستگاه اجرا) ن مشابهيا عناوي ير ماليحساب، مد يذ

  سازمان برنامه و بودجه کشور : سازمانـ  ٥
  قانون ) ١(تبصره ) و(بند ): و(بند ـ  ٦
 نفت که توسط يالملل ني بيشرکت فعال در حوزه بازرگان: يشرکت بازرگانـ ٧

  . شود ي ميران معرفي نفت اي به شرکت ملياضاشخاص متق/ دستگاه مشمول
 شده توسط سازمان، مکلفند ي معرفياشخاص متقاض/ دستگاه مشمول ـ٢ماده

ران ي نفت ايشرکت مل. نديران استعالم نماي نفت اي را از شرکت مليت شرکت بازرگانياهل
/ شمول به دستگاه ميکار) ١٥(ن استعالم را حداکثر تا پانزده روز يموظف است پاسخ ا

  . ديه نماي اراياشخاص متقاض
 بر ي از دستگاه مشمول مبنيافتي دريها سازمان مکلف است درخواست ـ٣ماده

د، يي و پس از تأيف قانون را بررسيا انجام تکالي ي به اشخاص متقاضي قطعيه بدهيتسو
) ٢١(ص همزمان از محل اعتبارات مصوب جدول شماره ينسبت به ابالغ اعتبار و تخص

 يي و دارايران و وزارت امور اقتصادي نفت اي اقدام و مراتب را به شرکت ملقانون
 . دياعالم نما)  کل کشوريدار خزانه(

  . دستگاه مشمول موظف به مبادله موافقتنامه با سازمان است ـ١تبصره
ن مقام دستگاه مشمول به ي مشمول توسط باالتريها درخواست دستگاه ـ٢تبصره

   .شود يسازمان ارسال م
عانات يل نفت خام و ميران موظف است نسبت به تحوي نفت ايشرکت مل ـ٤ماده

 و يجه را به سازمان و وزارت امور اقتصاديص اقدام و نتي ابالغ اعتبار و تخصي در ازايگاز
 يعانات گازيسهم دولت از ارزش نفت خام و م. دياعالم نما)  کل کشوريدار خزانه (ييدارا
ارد يليحداکثر معادل مبلغ نهصد هزار م%) ٥/٦٥( درصد مي شصت و پنج و نيليتحو

ران ارزش محموله نفت ي نفت ايشرکت مل. باشد يال مير) ٩٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠(
 . کند ي را، به حساب بدهکار دولت منظور ميلي تحويعانات گازيخام و م

 يلي تحويعانات گازيران، مبلغ نفت خام و مي نفت ايبا اعالم شرکت مل ـ١تبصره
 يي و داراي مشمول و وزارت امور اقتصاديي در دفاتر دستگاه اجرايخرجي ـ صورت جمع به
 مبلغ مذکور، بر يخرجي ـ اعمال حساب جمع. شود ياعمال حساب م)  کل کشوريدار خزانه(

  . شود ي انجام مي بخش عمومياساس دستورالعمل مربوط در چارچوب نظام حسابدار
ش از پنجاه ي که بي دولت به اشخاص حقوقيع قطيه خالص بدهيتسو ـ٢تبصره

م متعلق به اشخاص يرمستقيا غيم و يت آنها به صورت مستقيا مالکيسهام و %) ٥٠(درصد 
  .   مجاز استيعانات گازيل نفت خام و ميق تحوي باشد، از طريمتقاض

 مذاکرات مربوط به برداشت نفت، از هر نظر و عقد قرارداد فروش يتمام  ـ٥ماده
 ابالغ ياليران، در سقف مبلغ ري نفت ايت و توسط شرکت ملياشت نفت، با مسئولو برد

ت ي، با رعاي نفتين شرکت توسط سازمان در هر مورد، با شرکت بازرگانيشده به ا
ر يو موارد ز) General Terms & Conditions( ي معامالت نفتيط عموميشرا

 : شود يانجام م
 و تجربه يد حداقل توانمندي برداشت نفت بايرا شده بي معرفي نفتيشرکت بازرگانـ ١

ر يط خطيات فروش نفت در شراي عملي الزم براي با ابزارهايي نفت و آشناي در بازرگانيا حرفه
  . باشد يران مي نفت ايار شرکت مليت در اختين صالحيص ايتشخ.  داشته باشديفعل

ص شرکت ي تشخن شود که بهيي تعيد به نحويمقاصد صادرات نفت، با/ مقصدـ ٢
گر برداشت کنندگان نفت ي با دين اشخاص متقاضيران، موجب رقابت مخرب بي نفت ايمل

 نفت از يزان مشخصي کشورها توافق کنند که به مي که برخيدر صورت. از کشور نشود
ن يد خارج از اينامه با بين تصويان اي متقاضيند، مقاصد صادراتيران برداشت نمايا

  . ها باشد محدوده
  .  استي الزامي نفتي معتبر از شرکت بازرگانيافت ضمانت ماليدر ـ٣
  .  حمل نفت خام نداردي براين کشتي در تأميران تعهدي نفت ايشرکت ملـ ٤

ت ي خواهد بود که به طور متعارف با توجه به ظرفيا ل نفت به گونهيتحو  ـتبصره
  .  در عمل قابل اجرا باشديريها و حجم بارگ يکشت

 يا مت منطقهيا قي يمت بورس انرژي، به قيل نفت به اشخاص متقاضيوتح ـ ٦ماده
. ب مندرج در قرارداد محاسبه خواهد شديران به ترتي نفت ايص شرکت مليبه تشخ

 شده ي معرفيل نفت به هر شخص متقاضيران مکلف است پس از تحوي نفت ايشرکت مل

ه حساب به ي تسويا برا ريليه مقدار و ارزش نفت تحويمشمول، توسط سازمان، اعالم
، ي مربوط مطابق روال متعارف جاريها اههيس. دي کل کشور اعالم نمايدار سازمان و خزانه

 ينامه به بانک مرکز نيين آيا)٩(ب مقرر در ماده ي به ترتيه حساب ارزي تسويبرا
  . ران ارسال خواهد شدي اي اسالميجمهور

ما ي اعالم شده توسط سازمان، نرخ نياليل ارقام ري تبدير ارز براينرخ تسع ـ٧ماده
  . خواهد بود
ه يچ وجه مجاز به اراي، به هي نفتي بازرگانيها شرکت/ ياشخاص متقاض  ـ٨ماده

ران ي نفت ايش از آنچه با شرکت ملي، بيچ شخصيمت فروش در مقصد، به هيف قيتخف
ران، يت ا نفي شرکت ملي براين تخلفيدر صورت اثبات چن. باشند ياند، نم توافق کرده
 .  خواهد شدي، بازنگري با آن شخص متقاضيادامه همکار
 ي معرفي که توسط شخص متقاضي نفتيشرکت بازرگان/ يشخص متقاض ـ٩ماده

ا يران آن ي نفت اي شرکت مليها  ارز حاصل از صادرات نفت را به حسابيد تماميشده، با
 توسط بانک ي مبالغ ارزياليز معادل ريپس از وار. ديز نماي واري بانک مرکزيها حساب
زان اعالم شده يشود، مبالغ به م ين منظور افتتاح مي که به همي به حساب خاصيمرکز

 ه مطالبات به صورتيمالک تسو. شود يز مي واريتوسط سازمان، به حساب اشخاص متقاض
 يافتيمازاد مبلغ در. ن ماده خواهد بودي مقرر در ايها ز ارز به حسابي، نرخ روز واريالير

  .م خواهد شدينفعان تسه ين ذيمطابق قانون ب
ه مطالبات ي شده به منزله تسوي معرفيل نفت به شرکت بازرگانيتحو ـ١٠ماده

 ين حکم به معنايا. ل شده، خواهد بوديسازمان در حد ارزش نفت تحو/ طلبکار از دولت
  . باشد ينامه نمنيين آيا) ٩(ت ماده يعدم رعا

 اشخاص ي، در صورت تقاضا)و(ر فراز اول بند ي قسمت اخيدر اجرا ـ١١ماده
 منتشر شده جهت ي اسالمي انواع اوراق مالي داراي و خصوصي، تعاوني، حقوقيقيحق
، سازمان موظف ١٤٠٠د زودتر از خرداد سال ي دولت با سررسين منابع بودجه عموميتأم

، ابالغ و  نسبت به صدوريي و داراي وزارت امور اقتصادياست بر اساس فهرست اعالم
ال و ير) ١٥٠ر٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠(ارد يليکصد و پنجاه هزار ميص اعتبار تا سقف يتخص

ن اشخاص اقدام ي به ايل نفت خام صادراتي تحويران براي نفت اياعالم به شرکت مل
ل نفت خام و ي بر تحويران مبني نفت ايه شده پس از اعالم شرکت مليمبالغ تسو. دينما
 کل يدار خزانه(نامه، به حساب بدهکار دولت  نيين آي مقررات ايراه وجوه آن در اجيتسو

سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف . شود يران منظور مي نفت ايدر دفاتر شرکت مل) کشور
) ٥( مواد ياجرا. ديه شده اتخاذ نماي تسوي اسالمي ابطال اوراق ماليدات الزم براياست تمه

 در نفع ذکر شده ين اشخاص ذي و همچنيحقوق/ يقيد حق افراينامه برا نيين آيا) ١١(تا 
  .   استين ماده الزاميا

 ي اسالمي منوط به ضبط اوراق ماليي و داراياعالم وزارت امور اقتصاد  ـتبصره
ه ي اوراق بهادار و تسوي مرکزيگذار شرکت سپرده(توسط سازمان بورس و اوراق بهادار 

ص اعتبار توسط سازمان، ي صدور ابالغ و تخصيز برااي اعالم مبلغ مورد نيمبنا. است) وجوه
  .  به سازمان استيي و دارايه در روز اعالم وزارت امور اقتصاديمت اوراق در بازار سرمايق

ست درصد ي، معادل ب)و(متناسب با مبلغ مورد استفاده از سازوکار بند  ـ١٢ماده
 به عنوان % ) ٥/١٤(صد م دري و چهارده و نيجهت پرداخت سهم صندوق توسعه مل%) ٢٠(

ر در ي قابل انتقال به غيعانات گازيل نفت خام و ميران حواله تحوي نفت ايسهم شرکت مل
 ي سيمذکور تا سهم قانون%) ٢٠(ست درصد يالتفاوت سهم ب مابه. رديگ يار آنها قرار مياخت

واحد درصد به صورت ) ١٦(، به مبلغ معادل يصندوق توسعه مل%) ٣٦(و شش درصد 
  . شود ين صندوق ثبت مي دولت به اي، به عنوان بدهيالير

 قابل انتقال به يعانات گازيدر صورت عدم استفاده از حواله نفت خام و م  ـتبصره
 شرکت يها يادشده، بدهيزان سهم شرکت يران، به مي نفت اير توسط شرکت مليغ

کشور به عنوان  کل يدار ادشده و ابالغ خزانهيها با درخواست شرکت  مذکور به بانک
  .شود يها منظور م  دولت به بانکيبده

 ي برايد به عنوان اقداماتيص وزارت نفت، باين اقدامات به تشخيمجموعه ا ـ١٣ماده
 . ش کل درآمد کشور از صادرات نفت به انجام برسديافزا

 يي و دارايوزارت امور اقتصاد/ راني نفت ايشرکت مل/ دستگاه مشمول ـ١٤ماده
  .ندي سه ماهه به سازمان ارسال نمايش عملکرد خود را در مقاطع زمانموظفند گزار

  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 

http://www.RRK.IR
http://www.DASTOUR.IR
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  ٢٣/٤/١٣٩٩                                                            ـ ه٥٥٤١٧ت/٤٢٩٦٩رهشما
  ي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع

 ثارگرانيد و امور اياد شهيبن
   ١/٣/١٣٩٧ مورخ ٣٨٦٥٤شنهاد شماره ي به پ١٨/٤/١٣٩٩ران در جلسه يوز هيأت

   ي و هشتم قانون اساسيکصد و سي و به استناد اصل يوزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع
قانون برنامه پنجساله ششم ) ٨٧(ماده ) خ( بند يينامه اجرا نييران، آي اي اسالميجمهور

را به شرح   ـ١٣٩٥مصوب   ـراني اي اسالميمهور جي و فرهنگي، اجتماعيتوسعه اقتصاد
 :ب کردير تصويز

  
قانون برنامه پنجساله ششم توسعه ) ٨٧(ماده ) خ( بند يينامه اجرا نييآ

  راني اي اسالمي جمهوري و فرهنگي، اجتماعياقتصاد
  

  :روند ي مشروح مربوط بکار مير در معانينامه، اصطالحات ز نيين آيدر ا ـ١ماده
  . ـ ١٣٨٦مصوب   ـثارگراني به ايرسان ن جامع خدماتقانو: قانون

) ٢( موضوع ماده يها همسران و فرزندان شاغل شهدا در دستگاه: افراد مشمول ـ٢
  ثارگران مذکور، يص ايمرجع تشخ. گر باشند مهي بيها  از صندوقيکيقانون که مشترک 

  . باشديثارگران ميد و امور اياد شهيبن
ا ي که افراد مشمول، مشترک يمه و بازنشستگي بيها صندوق: گر مهيصندوق ب ـ٣

  .باشند يعضو آن م
ن و مقررات مربوط به عنوان ي که به موجب قوانيسنوات: سابقه خدمت قابل قبولـ ٤

ز به صندوق يمه آن ني محسوب شده و حق بيپرداز مهيسابقه خدمت قابل قبول و ب
  .گر پرداخت شده است مهيب

 ي و حقوق بازنشستگيمه سنوات ارفاقيشامل حق ب: ي سنوات ارفاقيها نهيهزـ  ٥
  .نامه نيين آي به شرح مقرر در اي از سنوات ارفاقيناش

سال سابقه خدمت قابل ) ٢٢(افراد مشمول در صورت دارا بودن حداقل  ـ٢ماده
 خود را با استفاده از سنوات يتوانند درخواست بازنشستگ ي، ميقبول و بدون شرط سن

در هر صورت، مجموع سنوات مذکور با . نديه نمايارا) حداکثر به مدت هشت سال (ياقارف
  .سال باشد) ٣٠(د حداقل ي باياحتساب سنوات ارفاق

توانند  ين نامه، ميين آي مقرر در ايايافراد مشمول جهت استفاده از مزا ـ٣ماده
ظرف دو ماه از دستگاه مکلف است . نديم نمايدرخواست خود را به دستگاه متبوع تسل

ط و ارسال آن به صندوق ي، احراز شرايخ وصول درخواست، نسبت به بررسيتار
  .ديگر اقدام نما مهيب

قانون ) ٢(ماده ) ب( موضوع بند يها افراد مشمول شاغل در دستگاه ـ١تبصره
 يايتوانند جهت استفاده از مزا ي باشند، مين اجتماعي که مشمول قانون تأمي صورتدر

 ين اجتماعيمه سازمان تأميخواست خود را به شعبه محل پرداخت حق بمذکور، در
  .نديم نمايتسل

خ وصول درخواست، يک ماه از تاريگر مکلف است ظرف  مهيصندوق ب ـ٢تبصره
ا ي  و اعالم آن به فرد مشمولي سنوات ارفاقينه هاي درخواست و محاسبه هزينسبت به بررس

  .ديدستگاه مربوط حسب مورد اقدام نما
 يها نهيقانون مکلفند هز) ٢(ماده ) الف( موضوع بند يدستگاه ها ـ٤ماده

ا اعتبارات مصوب يگر، از محل منابع  مهي را حسب اعالم صندوق بيسنوات ارفاق
ز نموده و يگر وار مهيکجا به حساب صندوق بيمربوط دستگاه به صورت کامل و 

 به صندوق يبازنشستگ ي مستمري برقراري برايزيد واريمدارک را به همراه رس
مه شده ينامه در خصوص ب نيين آي اياين استفاده از مزايهمچن. نديمذکور ارسال نما

 اعتبار الزم در ينيب شيقانون، منوط به پ) ٢(ماده ) ب(شاغل در دستگاه موضوع بند 
ف جداگانه اعتبارات يل ردين ماده در ذياعتبارات موضوع ا. باشد ين بودجه ميقوان

  .شود ين مي و تأمينيب شي مربوط پيها دستگاه
گر به شرح  مهي در صندوق بي سنوات ارفاقيها نهينحوه محاسبه هز  ـ٥ماده

  :ر استيز

 مشمول کسور ياين حقوق و مزايآخر( عبارت است از يمه سنوات  ارفاقيحق ب
مه مقرر در ينرخ حق ب(ضربدر )  به ماهيمدت سنوات ارفاق(ضرب در ) يبازنشستگ

  )وطصندوق مرب
نامه،  نيين آين اي مشمولي بازنشستگي محاسبه و پرداخت مستمريمبنا  ـتبصره

 کسور ي است که داراي فرد مشموليافتي درياين دو سال آخر حقوق و مزايانگيم
  .ربط پرداخت شده باشد يگر ذ مهيز  به صندوق بيمه آن ني بوده و حق بيبازنشستگ

  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 
  

  ٢٣/٤/١٣٩٩                                                            ـ ه٥٧٨٢٤ت/٤٢٧٣٥رهشما
   سازمان برنامه و بودجه کشور

 ثارگرانيد و امور اياد شهيبن
شنهاد مشترک سازمان برنامه و ي به پ١٨/٤/١٣٩٩وزيران در جلسه هيأت 

ماده ) ١٧(تبصره ) ب( استناد بند ثارگران و بهيد و امور اياد شهيبودجه کشور و بن
ادشده را به شرح ي بند يينامه اجرا نيي کل کشور، آ١٣٩٩واحده قانون بودجه سال 

 :ر تصويب کرديز
 
   ١٣٩٩ماده واحده قانون بودجه سال ) ١٧(تبصره ) ب( بند يينامه اجرا نييآ

  کل کشور
 

  :روند يط به کار م مشروح مربوير در معانينامه اصطالحات ز نيين آيدر ا ـ١ماده
 معادل حداقل حقوق کارکنان شاغل دولت موضوع ماده يمبلغ: شتيکمک معـ ١

   ـ ١٣٨٦مصوب  ـ يت خدمات کشوريريقانون مد) ٧٦(
  ثارگرانيد و امور اياد شهيبن: اديبنـ ٢
چگونه ير حالت اشتغال که فاقد درآمد و شغل بوده و هيجانباز و آزاده غ: معسرـ ٣

 يردولتي غي و عمومي دولتيها و نهادها  بابت اشتغال از دستگاهيتاليخدمات و تسه
  .افت نکرده باشديدر

 اشتغال و ي برايبردار  اموال قابل بهرهي که جانباز و آزاده دارايدر صورت ـ١تبصره
 .باشند ينامه نم نيين آياد مشمول ايص بنيکسب درآمد باشند، با تشخ

 يا مستمري يمه و بازنشستگي بيها صندوق که از يا آزادگانيجانبازان  ـ٢تبصره
  کنند، يافت مي که از همسر خود نفقه دريا ا بانوان جانباز و آزادهيکنند و  ياستفاده م
  .باشند ينامه نم نيين آيمشمول ا

شت موظفند مدارک ي از کمک معي برخوردارينامه برا نيين آين ايمشمول ـ٢ماده
  :نديه نماياد محل پرونده خود اراير را به بنيز

  اصل تقاضا نامه مربوطـ ١ 
  بر فاقد شغل و درآمد بودن ي مبنياقرارنامه محضر ـ٢

ر را يشت، اقدامات زي کمک معياد موظف است به منظور برقراريبن ـ٣ماده
  :عمل آورد به

 يها ، صندوقيکار و رفاه اجتماع استعالم از مراجع مربوط شامل وزارت تعاون،ـ ١ 
   کشور ياتي مسلح، سازمان امور ماليروهاي نين اجتماعيازمان تأم، سيمه و بازنشستگيب

  .اديص بنيو سازمان ثبت اسناد و امالک کشور حسب مورد به تشخ
جاد يرات اييا تغيا درآمد يث اشتغال ينامه از ح نيين آيش اطالعات مشموليپاـ ٢ 

  .کباريت آنان هر شش ماه يشده در وضع
  .يافتي دريها درخواست و اقدام الزم درخصوص يبررسـ ٣

 احراز عدم وجود ين ماده موظفند برايا) ١( مذکور در بند يها دستگاه  ـتبصره
 .ک ماه پاسخ دهندياد را ظرف ي بنيها نامه استعالم نيين آين ايدرآمد مشمول
 ينامه مرتبط برا وهين شياد موظف است ظرف سه ماه نسبت به تدويبن ـ٤ماده
 نيالعالج و معلول ماران صعبي، بيط سني، شراي اساس درصد جانبازنامه بر نيين آيمشموالن ا

ون يسيد کميي که با تأيجانبازريعات غي و ضاي حرکتي جسميها تي محدوديدارا
  .ديباشند،  اقدام نما ياد قادر به کار نمي بنيپزشک
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ن در چهارچوب ضوابط يشت به مشمولي و پرداخت کمک معيبرقرار  ـ٥ماده
 يافته از ابتدايص ي کل کشور و در سقف اعتبارات تخص١٣٩٩دجه سال  قانون بويياجرا

  .ر استيپذ  امکان١٣٩٩سال 
  .اد استينامه بر عهده بن نيين آي اينظارت بر حسن اجرا  ـ٦ماده

  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 
  

  ٢١/٤/١٣٩٩                                                             ـ ه٥٧٨١٣ت/٤١٦٩٧رهشما
  هـ٥٧٥٥٣ت/٤٦٨٨نامه شماره  بيتصولغو 

  ٢٤/١/١٣٩٩ مورخ 
  يي و دارايوزارت امور اقتصادـ  وزارت نفت

 سازمان برنامه و بودجه کشور
 يشنهاد وزارت نفت و معاونت حقوقي به پ١٨/٤/١٣٩٩وزيران در جلسه هيأت 

ران ي اي اسالمي جمهورياساس و هشتم قانون يکصد و سيجمهور و به استناد اصل  سيير
 :تصويب کرد
  .شود ي لغو م٢٤/١/١٣٩٩هـ مورخ ٥٧٥٥٣ت/٤٦٨٨نامه شماره  بيتصو

  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 
  

  ٢١/٤/١٣٩٩                                                           ـ ه٥٧٨٠٩ت/٤١٦٦٧رهشما
  ك ٤٦٦٧٣ت/١٥١٩٠٠نامه شماره  اصالح تصويب

  ١/٨/١٣٩٠مورخ 
  مسلحيروهاي نيبانيوزارت دفاع و پشتي ـ وزارت راه و شهرساز

  يي  و دارايوزارت امور اقتصاد ـ وزارت کشور
 سازمان برنامه و بودجه کشور

 مورخ ٠٢/١٠٠/٣٤٨٠٦شنهاد شماره ي به پ١٥/٤/١٣٩٩وزيران در جلسه هيأت 
 ي و هشتم قانون اساسيکصد و سي  و به استناد اصلي وزارت راه و شهرساز٧/٤/١٣٩٩

 :ران تصويب کردي اي اسالميجمهور
 :شودير اصالح مي به شرح ز١/٨/١٣٩٠ك مورخ ٤٦٦٧٣ت/١٥١٩٠٠نامه شماره تصويبـ ١

 شوديده مينام" وزارت"ن پس ي که از ايوزارت راه و شهرساز"، عبارت )١(در بند  ـ الف
كت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل شر"به عبارت "  آزادراهي اجرايمجاز است برا
 که از ي از وزارت راه و شهرسازيندگيشود، به نمايده مينام" شرکت"ن پس يكشور که از ا

، ين منابع ماليشود مجاز است با حفظ مالكيت دولت، براي تأميده مينام" وزارت"ن پس يا
 .شودي اصالح م" و انتقال آزادراهيبردار، بهرهياجرا، نگهدار

به واژه " وزارت"، واژه )٦(آن و بند ) ٣(و ) ٢(، )١ (يهاو تبصره) ٢(در بند  ـ ب
  . شودياصالح م" شرکت"

 .شوديلغو م ٢٢/٢/١٣٩٥هـ مورخ ٥٣١٠٠ت/٢٠٣٦٢نامه شماره تصويبـ ٢
  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 

  
  ١٧/٤/١٣٩٩                                                           ـ ه٥٧٧٠٤ت/٤٠٤٣٢رهشما

  راني اي شهريني اساسنامه شرکت بازآفريالحاق) ٣٣(ماده اصالح 
  يوزارت راه و شهرساز

 مورخ ١٨٣٦٠/٣٦١٤٤شنهاد شماره ي به پ١٨/٣/١٣٩٩وزيران در جلسه هيأت 
ه يجمهور و به استناد ماده واحده قانون استفسارسيي ري معاونت حقوق٢٨/٢/١٣٩٩

 و وابسته به يها و مؤسسات دولتها، شرکتار اصالح اساسنامه سازمانيص اختدرخصو
 :تصويب کردـ ١٣٧٧مصوب  ـ دولت

) ١٥(ران، موضوع بند ي اي شهريني اساسنامه شرکت بازآفريالحاق) ٣٣(در ماده 
در چهارچوب "، عبارت ١٣/٢/١٣٩٧هـ مورخ ٥٣٨٣٤ت/١٤٠٣٤نامه شماره  بيتصو

  .شودياضافه م" شرکت را"از عبارت بعد " ي قانونيمجوزها
 ي شورا٨/٤/١٣٩٩ مورخ ١٨٤٣٧/١٠٢/٩٩ه به موجب نامه شماره ين اصالحيا

  .د شده استيينگهبان تأ
  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 

  ٢٢/٤/١٣٩٩                                                                              ٤٢٤٥٣رهشما
  فرآيند و مرجع تدوين سند ملي هنرهاي تجسميصوبه م

  فرهنگ و ارشاد اسالميوزارت 
كه بنا به پيشنهاد » فرآيند و مرجع تدوين سند ملي هنرهاي تجسمي«ماده واحده 

ستاد هماهنگي  ٢٤/٣/١٣٩٩مورخ  ٥دبيرخانه شوراي عالي انقالب فرهنگي و در جلسه 
  :شود  ميه است، به شرح ذيل براي اجرا ابالغنقشه مهندسي فرهنگي كشور به تصويب رسيد

 ١٤وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي موظف است در راستاي اجراي اقدام ملي «
) الف( شق ٢ نقشه مهندسي فرهنگي كشور و با توجه به مفاد بند ٩ذيل راهبرد كالن 

ماده واحده وظايف و تركيب اعضاي ستاد هماهنگي نقشه مهندسي فرهنگي كشور 
سند ملي هنرهاي تجسمي را با رعايت ) ٢٧/٣/١٣٩٣ مورخ ٧٤٨ جلسه مصوب(

چارچوب تدوين اسناد ملي حوزه فرهنگ تدوين و به ستاد هماهنگي نقشه مهندسي 
  ».فرهنگي كشور ارائه نمايد

اجراي اين مصوبه منوط به رعايت الزامات متناظر اعم از عدم اختصاص منابع مالي و 
  .باشد االجراي مرتبط مي ت با مقررات الزمتشكيالتي جديد و عدم مغاير

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

  
  ٢٢/٤/١٣٩٩                                                                              ٤٢٤٣٩رهشما

  موسيقي تدوين سند ملي فرآيند و مرجعمصوبه 
  فرهنگ و ارشاد اسالميوزارت 

كه بنا به پيشنهاد دبيرخانه » فرآيند و مرجع تدوين سند ملي موسيقي«ماده واحده 
 ستاد هماهنگي نقشه ٢٤/٣/١٣٩٩ مورخ ٥شوراي عالي انقالب فرهنگي و در جلسه 

  :شود الغ ميمهندسي فرهنگي كشور به تصويب رسيده است، به شرح ذيل براي اجرا اب
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي موظف است با همكاري دبيرخانه شوراي عالي «

انقالب فرهنگي، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران، سازمان تبليغات اسالمي 
 نقشه مهندسي فرهنگي كشور و با ٩ ذيل راهبرد كالن ٤و در راستاي اجراي راهبرد ملي 

ماده واحده وظايف و تركيب اعضاي ستاد هماهنگي نقشه ) الف( شق ٢توجه به مفاد بند 
سند ملي موسيقي را ) ٢٧/٣/١٣٩٣ مورخ ٧٤٨مصوب جلسه (مهندسي فرهنگي كشور 

با رعايت چارچوب تدوين اسناد ملي حوزه فرهنگ تدوين و به ستاد هماهنگي نقشه 
  ».مهندسي فرهنگي كشور ارائه نمايد

ت الزامات متناظر اعم از عدم اختصاص منابع مالي و اجراي اين مصوبه منوط به رعاي
  .باشد االجراي مرتبط مي تشكيالتي جديد و عدم مغايرت با مقررات الزم

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

  
  ٢٢/٤/١٣٩٩                                                                              ٤٢٤٤٧رهشما

  هاي طبيعي هاي فرهنگي در شرايط بحران مصوبه فرآيند و مرجع تدوين سياست
  دبيرخانه شوراي عالي انقالب فرهنگي

 »هاي طبيعي هاي فرهنگي در شرايط بحران فرآيند و مرجع تدوين سياست«ماده واحده 
 ٢٤/٣/١٣٩٩ مورخ ٥ه شوراي عالي انقالب فرهنگي و در جلسه دبيرخانكه بنا به پيشنهاد 

ستاد هماهنگي نقشه مهندسي فرهنگي كشور به تصويب رسيده است، به شرح ذيل براي 
  :شود  مياجرا ابالغ
 اقدام ملي، ذيل ٢ـ١دبيرخانه شوراي عالي انقالب فرهنگي موظف است در اجراي بند «

هاي  هاي فرهنگي در شرايط بحران كشور، سياست نقشه مهندسي فرهنگي ١٣راهبرد كالن 
 به ستاد هماهنگي نقشه افزايي نظام مديريت فرهنگي كشور تدوين و طبيعي را به منظور هم

  ».مهندسي فرهنگي كشور ارائه نمايد
اجراي اين مصوبه منوط به رعايت الزامات متناظر اعم از عدم اختصاص منابع مالي و 

  .باشد االجراي مرتبط مي رت با مقررات الزمتشكيالتي جديد و عدم مغاي
جمهور و رئيس ستاد هماهنگي و راهبري اجراي نقشه مهندسي  رئيسمعاون اول 

  فرهنگي كشور ـ اسحاق جهانگيري
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