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  صفحه  دستگاه اجراء كننده  بيخ تصويتار  ه)يوحدت رو اءن و مقررات و مصوبات آريعنوان مندرجات (قوان

  اصالح قانون اقدام متقابل در برابر اعالم سپاه پاسداران انقالب اسالميقانون 
  توسط اياالت متحده آمريكا» سازمان تروريستي«به عنوان 

۱۷/۱۰/۱۳۹۸  

  اطالعات ـ وزارت امورخارجه  وزارت
شوراي عالي امنيت ملي ـ سازمان برنامه و 
بودجه كشور ـ وزارت دفاع و پشتيباني 

  نيروهاي مسلح

١  

  ۸/۱۰/۱۳۹۸  نامه در خصوص توسعه سرانه فضاي سبز تحت نظارت وزارت کشور تصويب
  وزارت کشور ـ وزارت نيرو 
  وزارت جهادکشاورزي
  شورسازمان برنامه و بودجه ک

٢  

   )١٤کشور موضوع بند (ت) ماده ( يو بانک يغات در حوزه پولينامه تبلنييآ
  يرانا ياسالم يجمهور يو فرهنگ ي، اجتماعيقانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصاد

۸/۱۰/۱۳۹۸  

ـ وزارت فرهنگ و ارشاد  وزارت اطالعات 
ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي    اسالمي 

  ـ وزارت ورزش  وزارت راه و شهرسازي
  و جوانانـ  سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران  
  بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران

٢  

  وزارت امور اقتصادي و دارايي   ۸/۱۰/۱۳۹۸  کل کشور ١٣٩٨) ماده واحده قانون بودجه سال ٥نامه اجرايي بند (م) تبصره (آيين
  بودجه کشور سازمان برنامه و

٣  

  ٤  جهاد دانشگاهي  ۲۸/۸/۱۳۹۸  مصوبه تأييد انتخاب رئيس جهاد دانشگاهي

ها و ضوابط اجرايي آمايش آموزش عالي  مصوبه سياست ٢ماده ١مصوبه اصالح و تكميل تبصره
  در عرصه سالمت در جمهوري اسالمي ايران 

  ٤  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي  ۲۸/۸/۱۳۹۸

در هيأت عالي تجديدنظر  عضويت نمايندگان شوراي عالي انقالب فرهنگي مصوبه ابقاي
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي   ۲۸/۸/۱۳۹۸
  دبيرخانه شوراي عالي انقالب فرهنگي

٤  

  

  

  
  

  ١٧/١٠/١٣٩٨                                                                     ٨٢٣٧١/٧٠٣رهشما
  حسن روحانيدكتر  االسالم والمسلمين جناب آقاي حجت

  رانيا ياسالم ياست محترم جمهورير
) قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران ۱۲۳و بيست و سوم ( اصل يكصد يدر اجرا

 قانون اصالح قانون اقدام متقابل در برابر اعالم سپاه پاسداران انقالب اسالمي به عنوان
توسط اياالت متحده آمريكا كه با عنوان طرح سه فوريتي به مجلس » سازمان تروريستي«

شنبه مورخ  شوراي اسالمي تقديم شده بود، با تصويب در جلسه علني روز سه
  شود. و تأييد شوراي محترم نگهبان در همان جلسه، به پيوست ابالغ مي ۱۷/۱۰/۱۳۹۸

  يرئيس مجلس شوراي اسالمي ـ علي الريجان

  ١٩/١٠/١٣٩٨                                                                          ١٣٣٩٢٧رهشما
  اطالعات ـ وزارت امورخارجه  وزارت

  شوراي عالي امنيت ملي

  سازمان برنامه و بودجه كشور 

  وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح

پيوست  ي جمهوري اسالمي ايران بهدر اجراي اصل يكصد و بيست و سوم قانون اساس
قانون اصالح قانون اقدام متقابل در برابر اعالم سپاه پاسداران انقالب اسالمي به عنوان «
شنبه مورخ  كه در جلسه علني روز سه» توسط اياالت متحده آمريكا» سازمان تروريستي«

در تاريخ  ماه يكهزار و سيصد و نود و هشت مجلس شوراي اسالمي تصويب و هفدهم دي
مورخ  ٨٢٣٧١/٧٠٣به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره  ١٧/١٠/١٣٩٨
  گردد. مجلس شوراي اسالمي واصل گرديده، جهت اجرا ابالغ مي ١٧/١٠/١٣٩٨

  جمهور ـ حسن روحاني رئيس
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  اصالح قانون اقدام متقابل در برابر اعالم سپاه پاسداران انقالب اسالميقانون 
  توسط اياالت متحده آمريكا» ازمان تروريستيس«به عنوان 

سپاه پاسداران انقالب اسالمي  ) قانون اقدام متقابل در برابر اعالم١در ماده ( ـ١ماده
كليه «، عبارت ٣/٢/١٣٩٨توسط اياالت متحده آمريكا مصوب » سازمان تروريستي«عنوان  به

دهان و آمران شهادات سردار اعضاي پنتاگون و شركتها و مؤسسات وابسته و عامالن و فرمان
كام)،  فرماندهي مركزي آمريكا (سنت«قبل از عبارت » سپهبد شهيد حاج قاسم سليماني،

  شود. اضافه مي» ها و يا نهادهاي تحت اختيار اين فرماندهي نيروها و سازمان
كليه اعضاي پنتاگون و شركتها و مؤسسات «) قانون، عبارت ٤در ماده ( ـ٢ماده

» الن و فرماندهان و آمران شهادات سردار سپهبد شهيد حاج قاسم سليماني،وابسته و عام
  شود. اضافه مي» كام) فرماندهان ستاد فرماندهي مركزي آمريكا (سنت«قبل از عبارت 
) به شرح زير قانون، الحاق و شماره مواد بعدي ١٣يك ماده به عنوان ماده ( ـ٣ماده

  شود: به ترتيب اصالح مي
وظف است جهت تقويت بنيه دفاعي نيروي قدس سپاه پاسداران دولت م ـ١٣ماده

 مبلغ دويست ميليون يورو از طريق صندوق توسعه ملي در چهارچوب اذن مكتوب در اختيار
  اين نيرو قرار دهد.

ماه  شنبه مورخ هفدهم دي قانون فوق مشتمل بر سه ماده در جلسه علني روز سه
 ١٧/١٠/١٣٩٨اسالمي تصويب شد و در تاريخ  يكهزار و سيصد و نود و هشت مجلس شوراي

  به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
  رئيس مجلس شوراي اسالمي ـ علي الريجاني

  
  ١٥/١٠/١٣٩٨                                                       ـ ه٥٥٩٢٩/ت١٣٢٣٥٧رهشما

  توسعه سرانه فضاي سبزدر خصوص نامه  بيتصو
  تحت نظارت وزارت کشور 

  يوزارت جهادکشاورزـ  رويوزارت نـ  وزارت کشور

  سازمان برنامه و بودجه کشور 

 ٥/٨/١٣٩٧مورخ  ١٤١٤٨٣به پيشنهاد شماره  ٨/١٠/١٣٩٨وزيران در جلسه هيأت 
و سازمان  يو راه و شهرساز يرو، جهادکشاورزين يهاوزارتخانه يوزارت كشور (با همکار

  تصويب كرد:ـ  ١٣٩٦مصوبـ  پاک ي) قانون هوا٢٢ست) و به استناد ماده (يط زيحفاظت مح
توسعه  يپنجاه هزار نفر موظفند برا يباال يربط در شهرهايذ يها كليه دستگاه

 ر اقدام کنند:يسرانه فضاي سبز تحت نظارت وزارت کشور به شرح جدول ز
  

    اقدام    رديف
دستگاه 
    مجري

    دستگاه همكار

ي سبز شهري اقدامات زير در راستاي تأمين منابع آبي پايدار فضاها ۱
 پذيرد:يانجام م

 

  
 ۱ـ  ۱

اعالم وضعيت آب موجود و آب مورد نياز براساس مطالعات فنـي و  
ـارچوب طـرح    ـاي   اجرايي دقيـق در چ مصـوب (ميـزان مصـرف    ه

ـاي سـبز ابالغـي توسـط      براساس منابع آبي) و با رعايت الگوي فض
 وزارت كشور.

  
 ها شهرداري

  هاي وزارتخانه
رزي و جهاد كشاو
 نيرو

  
 ۲ـ ۱

ـاي سـبز و كمربنـد سـبز وضـع       تخصيص منابع آبي مورد نياز فض
 ـ   ) قانون هواي پاك۲۷) و (۲۲ت مواد (يموجود و توسعه آن با رعا

ـاي   و ضوابط و مقررات مربوط در چارچوب طـرح ـ ۱۳۹۶مصوب ه
  مصوب از محل پساب فاضالب و ساير منابع. 

اه پس از ابالغ اين وزارت نيرو موظف است ظرف شش مـ   تبصره
ل پساب را براساس قيمت تمام شده، يمالي تحو ينامه، الگوبيتصو

موقعيت محل واگذاري، ميزان پساب قابل واگذاري و كيفيت پساب 
تحويلي با رعايت استانداردهاي زيست محيطي و بهداشتي تعيين و 

 اعالم نمايد.

 وزارت نيرو
سازمان حفاظت 

 ستيط زيمح

  
 ۳ـ ۱

ـاد    ايگان فاضالب خام بـه شـهرداري  واگذاري ر ـاي متقاضـي ايج ه
ـاي سـبز     تأسيسات تصفيه فاضالب محلي، جهت اسـتفاده در فض
شهري با رعايت ضوابط فني و مقررات وزارت نيرو و اسـتانداردهاي  

  زيست محيطي.

ـامانه        شهرداريـ   ۱تبصره  ـاي متقاضـي، موظـف بـه اصـالح س ه
ـازي   )هاي آبياري و افزايش بازدهي (را(سيستم نـدمان) آب، جداس

آب شرب و اصالح الگوي كاشت با اولويت ترويج ز از آب فضاي سب
هاي گياهي سازگار با شرايط پايدار زيست محيطي و مصـرف  گونه

 باشند. آب كمتر مي

در شهرهاي فاقد تأسيسات جمع آوري فاضالب نيز در ـ  ۲تبصره 
ـات مـذكور در        ـاد تأسيس ـاي شـهرداري مربـوط، ايج صورت تقاض

 شود. چارچوب قوانين و مقررات مربوط، به آن شهرداري واگذار مي

  وزارت نيرو

 و

 ها يشهردار

  وزارت 
 جهاد كشاورزي

    اقدام    رديف
دستگاه 
    مجري

    دستگاه همكار

 ۴ـ ۱

ـاز اجـراي طـرح      تأمين يك ـارات مـورد ني ـاي   سوم اعتب مصـوب  ه
جداســازي آب شــرب از آب خــام فضــاي ســبز، در كالنشــهرها و 

ـاي   مجموعه ـا، توسـط دولـت در ق      ه الـب  شـهري وابسـته بـه آنه
ـا    شـهرداري  يسنواتي و مابقي از محل منابع داخلهاي  بودجه ـا ب ه

 رعايت قوانين و مقررات مربوط.

سازمان برنامه 
 و بودجه کشور

 ـ  

۲ 

سبز و كمربند سـبز در   يفضاهاي  واگذاري اراضي واقع در كاربري
ـارض   هاي  محدوده و حريم شهرها به شهرداري متقاضي با رفـع مع

دون دريافت حقوق مالكانه، جهت ايجاد فضاي به صورت رايگان و ب
 سبز با حفظ مالكيت دولت با رعايت قوانين و مقررات مربوط.

هاي  وزارتخانه
راه و 

  شهرسازي و

 جهادكشاورزي

  
 ـ  

۳ 

تأمين تسهيالت سامانه (سيستم)هاي نوين آبياري و يارانـه تـأمين   
يم نهال وزارت جهاد كشاورزي در اراضي واقـع در محـدوده و حـر   

 ها.شهرها با كاربري فضاي سبز متعلق به شهرداري

  سازمان 
برنامه و بودجه 
کشور و وزارت 
 جهاد كشاورزي

 وزارت نيرو

۴ 

ـا در داخـل        برداري بهرهواگذاري  ـا و مسـيل ه حـريم رودخانـه ه
هاي متقاضي بـدون دريافـت حقـوق    محدوده شهرها به شهرداري

ـا حفـ   ـا    مالكانه صرفاً جهت ايجاد فضاي سبز ب ظ مالكيـت دولـت ب
 رعايت قوانين و مقررات مربوط.

 وزارت نيرو
  وزارت 

 يراه و شهرساز

۵ 
ـ ۱۳۸۸مصوبـ   ها ) قانون هدفمند کردن يارانه۸اجراي بند (ج) ماده(

در خصوص جبران افزايش هزينه آب و برق مصرفي در فضاهاي سبز 
 .يشهري در قوانين بودجه سنوات

  سازمان 
برنامه و بودجه 

 کشور

 وزارت كشور

۶ 

ـاد  ۶۲اجراي بند (ت) ماده ( ، ي) قانون برنامه پنجساله ششم توسـعه اقتص
مبني بـر   ـ ۱۳۹۵مصوب  ـ   رانيا ياسالم يجمهور يو فرهنگ ياجتماع
ها يتوسط شهردار يتيجاد کمربند سبز در اطراف مراکز جمعيو ا يطراح

 با مشاركت دولت در قالب بودجه سنواتي.

سازمان برنامه 
دجه کشور و بو

 و شهرداري ها

  يهاوزارتخانه
، يجهادکشاورز

  رو و ين
 يراه و شهرساز

۷ 
ـا    تهيه و اجراي برنامه عملياتي توسعه فضاي سبز و كمربند سـبز ب

 ها يشهردار نامه.بين تصويت مفاد ايهاي نوين آبياري و رعااستفاده از روش
  وزارت کشور و 
سازمان حفاظت 

 ستيط زيمح

۸ 

ط يمحـ مقاوم، بومي و سازگار با هاي با نياز آبي كم،  (گونهتأمين نهال 
 ياتيست) مورد نياز فضاي سبز و كمربند سبز متناسب با برنامه عمليز

  ـ  ۱۳۹۶مصوب ـ  پاک ي) قانون هوا۲۲موضوع ماده (

ربط نسـبت بـه   يـ ذهاي  ها با همكاري دستگاه استانداريـ   تبصره
كم، مقاوم و بومي و سازگار با  هاي با نياز آبي شناسايي و ترويج گونه

ست و  مناسب  فضاي سبز و كمربند سبز اقدام و جهـت  يط زيمح
 توليد و تكثير به ادارات تابعه سازمان منابع طبيعي ابالغ نمايند.

  وزارت 
جهاد 
 يکشاورز

  

هاي  وزارتخانه
  نيرو، 

راه وشهرسازي و 
 كشور و

سازمان حفاظت 
 محيط زيست

۹ 

هاي آب آوري، ذخيره و انتقال روان ات جمعطراحي و ايجاد تأسيس
ها و معابر آبي، براي ها، انهار، مسيل سطحي و آب جاري از رودخانه

ـا اخـذ مجـوز     آبياري فضاي سبز توسط شهرداري هاي متقاضـي ب
 رو.يمربوط از وزارت ن يقانون

 وزارت نيرو ها شهرداري

  

  جمهور ـ اسحاق جهانگيري سيرئمعاون اول 
  

  ١٥/١٠/١٣٩٨                                                       ـ ه٥٤٦٦٥/ت١٣٢٣٤٦رهشما
  ي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمـ  وزارت اطالعات

  ي وزارت راه و شهرسازـ  ييو دارا يوزارت امور اقتصاد

 سازمان برنامه و بودجه کشورـ  وزارت ورزش و جوانان

   رانيا ياسالم يجمهور يمايسازمان صدا و س

 ران يا ياسالم يجمهور يبانک مرکز

مورخ  ١٨٧٦٨٤/٩٦شنهاد شماره يبه پ ٨/١٠/١٣٩٨وزيران در جلسه هيأت 
) ١٤ران و به استناد بند (ت) ماده (يا ياسالم يجمهور يبانک مرکز ١٦/٦/١٣٩٦

 ياسالم يجمهور يو فرهنگ ي، اجتماعيقانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصاد
کشور موضوع بند  يو بانک يغات در حوزه پولينامه تبلنييآـ ١٣٩٥مصوب ـ  رانيا
 ر تصويب کرد:يادشده را به شرح زي
    

 )١٤کشور موضوع بند (ت) ماده ( يو بانک يغات در حوزه پولينامه تبلنييآ

   يو فرهنگ ي، اجتماعيقانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصاد
  رانيا ياسالم يجمهور

  روند: ر در معاني مشروح مربوط به کار ميينامه اصطالحات ز در اين آيينـ ۱ماده
 بانک مرکزي: بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران.ـ ۱
شود از جمله صدا و  رسانه: هر ابزاري که براي انتقال پيام مورد استفاده واقع ميـ ۲

 و سينما. يطيغات محيها، تبلي، خبرگزارياجتماع يهارساناميسيما، مطبوعات، پ
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پولي  هاي خاص براي معرفي خدمات تبليغات: ارتباط هدفمند با همگان يا گروهـ ۳
  ها.  و بانکي از طريق رسانه

مؤسسه اعتباري: بانک يا مؤسسه اعتباري غيربانکي که به موجب قانون و يا با ـ ۴
  نامه بانک مرکزي تأسيس شده و تحت نظارت بانک مرکزي قرار دارد.    اجازه

 ها ي و بانکي: دريافت سپرده، اعطاي اعتبار و تسهيالت و ساير فعاليتخدمات پولـ  ۵
 يخارج (اسعار) يد و فروش ارزهايز خرينامه و ن نظير گشايش اعتبار اسنادي، صدور ضمانت

  که مؤسسه پولي و بانکي مجاز به ارايه آن است.  يات بانکيو هر نوع عمل
  تعاوني  ر اشخاص حقوقي از جمله شرکتمؤسسه پولي و بانکي: مؤسسه اعتباري و سايـ  ۶

 الحسنه که به تشخيص قرض  ، شرکت ليزينگ (واسپاري) و صندوق صرافي  ، شرکتياعتبار
  ورزد. بانک مرکزي به انجام خدمات پولي و بانکي مبادرت مي

انجام تبليغات در حوزه خدمات پولي و بانکي کشور صرفاً در چهارچوب اين ـ ۲ماده
  است. نامه مجاز آيين

نامه نافي لزوم رعايت ساير قوانين و مقررات  اجراي مقررات مندرج در اين آيينـ   تبصره
هاي آگهي و نامه تأسيس و نظارت بر نحوه کار و فعاليت کانون مرتبط با تبليغات از جمله آيين

  آن نخواهد بود. يانقالب و اصالحات بعد يشوراـ  ۱۳۵۸مصوب ـ تبليغاتي 
ص و ياي معاند ممنوع است. مرجع تشخ هاي ماهواره ليغات از طريق شبکهانجام تبـ ۳ماده

ندگان وزارت اطالعات، وزارت يمتشکل از نما يها، کارگروهن شبکهيدر خصوص ا يرساناطالع
 باشد.يران ميا ياسالم يجمهور يمايو سازمان صدا و س يفرهنگ و ارشاد اسالم

نامه فعاليت  پولي و بانکي داراي اجازهانجام تبليغات صرفاً توسط مؤسسات ـ ۴ماده
 از بانک مرکزي مجاز است.

نويسي از بانک  نامه تأسيس و يا مجوز پذيره مؤسسه پولي و بانکي داراي اجازهـ  تبصره
 مرکزي موظف است قبل از انجام هرگونه تبليغات مجوز الزم را از بانک مرکزي اخذ نمايد.

ات، موظفند در انجام سفارش دريافتي، مفاد گيرندگان تبليغ تمامي سفارشـ  ۵ماده
 نامه را رعايت کنند. اين آيين
د در چهارچوب يانجام هرگونه تبليغات توسط مؤسسه پولي و بانکي باـ  ۶ماده

ها و دستورات بانک مرکزي  قوانين و مقررات ناظر بر حوزه پولي و بانکي کشور و بخشنامه
 زي است.باشد. مرجع تشخيص در اين خصوص بانک مرک

به تشخيص   مؤسسه پولي و بانکي موظف است در صورتي که تبليغات آنـ ۷ماده
نامه مغاير با مقررات و ضوابط باشد نيين آي) ا۱۳ون موضوع ماده (يسيا کميبانک مرکزي 

ا موجب ايجاد اشتباه، گمراهي و فريب يو يا باعث ايجاد اختالل در نظام پولي و بانکي شود 
توقف تبليغات  دمات پولي و بانکي شود، با اعالم بانک مرکزي نسبت بهاشخاص در خصوص خ

  خود اقدام کند.
و  يغاتيو تبل يآگه يهاران، کانونيا ياسالم يجمهور يسازمان صدا و سيماـ  ۸ماده

راه و شهرسازي  يهاها و وزارتخانه ن شهردارييغات و همچنيرندگان تبلير سفارش گيسا
ها موظفند به محض اعالم بانک مرکزي مبني بر مغايرت ر دستگاهيو ورزش و جوانان و سا

ن و مقررات مربوط، براي توقف فوري تبليغات، اقدام يتبليغات مؤسسه پولي و بانکي با قوان
  و مراتب را به بانک مرکزي اعالم نمايند.

گونه تبليغات در زمينه خريد و فروش تسهيالت بانکي، خريد و  انجام هرـ ۹ماده
انواع سپرده بانکي، خريد و فروش مجوزهاي تأسيس و فعاليت مؤسسه پولي و  فروش

  بانکي ممنوع است.
نامه را به کليه  وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي موظف است مفاد اين آيينـ ۱۰ماده

هاي آگهي و تبليغاتي، مطبوعات و ساير نهادهاي تحت نظارت وزارتخانه  مؤسسات و کانون
و ضمن نظارت بر حسن اجراي آن، در صورت احراز تخلف برابر مقررات  مزبور، ابالغ نموده

  با متخلفان برخورد قانوني نمايد.
و مسکوکات منتشره بانک مرکزي   ، ايران چک انجام تبليغات روي اسکناسـ ۱۱ماده

  ممنوع است.
و   چک هاي شبه اسکناس، شبه ايران هرگونه تبليغات از طريق چاپ برگهـ ۱۲ماده
  ه مسکوکات بانک مرکزي ممنوع است.ضرب شب
 ونيينامه كميس به منظور هماهنگي، نظارت و تشخيص موارد تخلف از اين آيينـ ۱۳ماده

  شود:  با تركيب زير در بانک مركزي تشكيل مي
  ون.يسيس کمييدر سطح معاون به عنوان ر ينده بانک مرکزينماـ ۱
س ييب ريرکل به عنوان نايدر سطح مد ينده وزارت فرهنگ وارشاد اسالمينماـ ۲

  ون.يسيکم

  کل کشور. ينده دادستانينماـ ۳
  نده حقوقي بانک مرکزي.ينماـ ۴
  ران.يا ياسالم يجمهور يماينده سازمان صدا و سينماـ  ۵
  کشور. يهاياريها و دهينده سازمان شهردارينماـ  ۶
  .يغاتيو تبل يآگه يهانده کانونينماـ ۷

مات آن با يل و تصميور چهار نفر از اعضا تشکون با حضيسيجلسات کمـ  تبصره
  سه نفر از اعضا معتبر است. يرا

جاد اشتباه، يد موجب اينبا يو بانک يشده توسط مؤسسه پولغات انجاميتبلـ ۱۴ماده
ن يص در ايشود. مرجع تشخ يو بانک يب اشخاص درخصوص خدمات پوليو فر يگمراه

  مه است.نانيين آي) ا۱۳ون موضوع ماده (يسيخصوص کم
، مطبوعات، صدا يغاتيو تبل يآگه يهال مؤسسات و کانونيها از قبرسانهـ ۱۵ماده

) ۱۳ون موضوع ماده (يسيص کمينامه، به تشخنيين آيما در صورت تخلف از مفاد ايو س
شوند که به يم يمه نقديگرفته جرغ صورتينه تبليزان ده برابر هزينامه تا منيين آيا

  ز خواهد شد.يل کشور وارک يدارحساب خزانه
  جمهور ـ اسحاق جهانگيري سيرئمعاون اول 

  
  ١٥/١٠/١٣٩٨                                                         ـ ه٥٦٧٩٠/ت١٣٢٣٦٥رهشما

  يي و دارا يوزارت امور اقتصاد

 سازمان برنامه و بودجه کشور

   ييو دارا يمور اقتصادشنهاد وزارت ايبه پ ۸/۱۰/۱۳۹۸وزيران در جلسه هيأت 
نامه  نييکل کشور آ ۱۳۹۸) ماده واحده قانون بودجه سال ۵و به استناد بند (م) تبصره (

 ب کرد:ير تصويادشده را به شرح زيبند  يياجرا
    

   ١٣٩٨) ماده واحده قانون بودجه سال ٥نامه اجرايي بند (م) تبصره (آيين
 کل کشور

  روند:  يمشروح مربوط به کار م ير در معانينامه اصطالحات ز نيين آيدر اـ ۱ماده
  کل کشور.  ۱۳۹۸قانون: قانون بودجه سال ـ ۱
ابت از دولت نسبت به انتشار اوراق يکه به ن ييو دارا يوزارت: وزارت امور اقتصادـ ۲

  د.ينما ياقدام م ياسالم يمال
  ران. يا ياسالم يجمهور ي: بانک مرکزيبانک مرکزـ ۳
  ورس و اوراق بهادار.سازمان: سازمان بـ ۴
 يمال د: اوراقيکاالبرگ (کوپن) حفظ قدرت خر يدارا ياسناد خزانه اسالمـ  ۵

شده طلبکاران با امکان پرداخت حفظ قدرت يه مطالبات قطعيتأد يکه دولت برا ياسالم
  کند.  يمنتشر م ياسناد خزانه اسالم يد به صورت کاالبرگ (کوپن) مجزا از ارزش اسميخر

) بند (م) ۳جزء ( يکه در اجرا ي: شرکت دولتيواسط ناشر اوراق دولتنهاد ـ  ۶
  شود.  يل ميتشک ياسالم ي) ماده واحده قانون به منظور انتشار اوراق مال۵تبصره (
) بند (م) ۳جزء ( يکه در اجرا ي: شرکت دولتياموال دولت ينهاد واسط مولدسازـ ۷
 ياسالم يانتشار اوراق مال يبرا يال دولت) ماده واحده قانون به منظور تملک امو۵تبصره (

  شود.  يل ميتشک
نامه به منظور  نيين آيکه مطابق ا ياسالم ياوراق مال يصکوک وکالت عام: نوعـ  ۸

اموال  يو نهاد واسط مولدساز يدولت با استفاده از نهاد واسط ناشر اوراق دولت ين ماليتأم
  .شود يمبنا منتشر م يها ييو براساس دارا يدولت

) ماده ۵) بند (م) تبصره (۴که براساس مجوز جزء ( ييمبنا: هر دارا يهاييداراـ ۹
شود، اعم از مطالبات دولت،  ياستفاده م ياسالم يواحده قانون به منظور انتشار اوراق مال

 يا حق انتفاع هر کدام از آنها) و قراردادهايرمنقول، مشهود و نامشهود (ياموال منقول، غ
  شود. يفوق منعقد م يهاييدارا ير مبنادرآمدزا که ب

در  ياسالم يه اوراق ماليه که عرضه اوليه: مشتمل بر بازار پول و سرمايبازار اولـ ۱۰
  شود.  يآن انجام م
 نيتأم يهاها و شرکت ها، صندوقاز جمله بانک يمال يه: نهادهايگران اول معاملهـ ۱۱

ن يمطابق مفاد ا يدولت ياسالم ياق ماله اوريه که به منظور شرکت در بازار اوليسرما
  شوند.  ين ميينامه تع نييآ

دولت، به اوراق  يهاياز بده يا بخشيکه در آن تمام و  يندي: فرايبهادارسازـ ۱۲
  شود.  يل ميتبد ياسالم يمال
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د: يمت روز و حفظ قدرت خريه، قي، بازار ثانوي، مبلغ اسمياسالم ياوراق مالـ ۱۳
(الف)، (ب)، (ج)، (د)، (هـ)، (ز)، (ح)،  يبندها يينامه اجرا نييدر آ ف مندرجيمطابق تعار

قانون  ) ماده واحده۸) و بند (ز) تبصره (۵) (ک)، (ل)، (ن)، (ف) و (ص) تبصره (ي(ط)، (
هـ مورخ ۵۶۵۹۷/ت۲۹۵۰۴نامه شماره  بيکل کشور موضوع تصو ۱۳۹۸بودجه سال 

۱۲/۳/۱۳۹۸ .  
سود و کنترل تورم، بانک  يهات نرخيريو مد يلاست پويس يبه منظور اجراـ ۲ماده

 ياسالم يد و فروش اوراق ماليات بازار باز و خريمجاز است نسبت به انجام عمل يمرکز
ها و مؤسسات  اعتبار به بانک ياعطا ياوراق مذکور در ازا يريگقهيمنتشره دولت و وث

  د. ياقدام نما ياعتبار
منتشره  ياسالم يد و فروش اوراق ماليصرفاً مجاز به خر يبانک مرکزـ ۱تبصره

  شده در بازار مزبور است. کشف يها متيه و با قي، در بازار ثانويدولت و بانک مرکز
ه يگران اول ط معاملهي، سازمان و وزارت موظفند مشترکاً شرايبانک مرکزـ ۲تبصره 

ن شده ييط تعيند. وزارت براساس شراين نمايينامه تع نيين آيب ايک ماه از تصويرا ظرف 
مجوز  يدارا يمال ينهادها يد. حضور تمامينما يم يه را معرفيگران اول ن گروه معاملهياول

ره در بازار يو غ يگذار هيسرما يها ه، صندوقين سرمايتأم يهااز سازمان اعم از شرکت
ه) مجاز است و سازمان موظف است ي(اعم از بازار پول و سرما ياسالم يه اوراق مالياول
  د. يمربوط لحاظ نما يها ه را در نصابيشده توسط آنها در بازار اوليدارياق خراور

ه اوراق، بازار پول باشد، همزمان با يکه بازار اول يسازمان موظف است در صورتـ ۳تبصره
ه يبالفاصله معامله ثانو که يه به نحويرش اوراق منتشره در بازار ثانويه، نسبت به پذيعرضه اول

د که فاقد سابقه انتشار و يجد ياسالم يد. انتشار اوراق مالينجام باشد، اقدام نمااوراق قابل ا
بر وجود  يوزارت و سازمان مبن يه است با هماهنگيدر بازار سرما يا مجوز کارگروه فقهي

  شود.  يه انجام ميرش آن در بازار ثانويت پذيو قابل يمجوز شرع
  ه يکل يانه الزم (قابل دسترس براک ماه بستر و ساميظرف  يبانک مرکزـ ۴تبصره

  فراهم و اطالعات مربوط به  ياسالم يه اوراق ماليانتشار و عرضه اول يه) برايگران اول معامله
  د.يمنتشره در بازار پول را به سازمان ارسال نما ياسالم ياوراق مال

 يدولت ياسالم يق اوراق ماليتوث يمجاز است در ازا يبانک مرکزـ  ۵تبصره
اعتبار  يپول و اعتبار اقدام به اعطا ي، مطابق ضوابط شورايها نزد بانک مرکزبانک توسط

  د.يگذار نما قهيوث يهابه بانک
ز يات بازار باز و نيعمل يشود در صورت اجرا يبه وزارت اجازه داده مـ ۳ماده

 يهاياز بده ي، بخشيها توسط بانک مرکزاز بانک يدولت ياسالم ياوراق مال يريگ قهيوث
) قانون برنامه ۱۰ها (موضوع بند (الف) ماده (شده دولت به بانکيو حسابرس يقطع

ران) را که در يا ياسالم يجمهور يو فرهنگ ي، اجتماعيپنجساله ششم توسعه اقتصاد
ارد يليست هزار ميجاد شده است تا سقف دويا ۱۳۹۷ان سال ين تا پايچهارچوب قوان

) بند (ک) تبصره ۱ته موضوع جزء (يب در کميوال با تصي) ر۲۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰(
  د. ينما ي) ماده واحده قانون بهادارساز۵(

، وزارت مجاز است نسبت به انتشار انواع اوراق يبه منظور بهادارسازـ ۴ ماده
بلندمدت با امکان پرداخت حفظ قدرت  ياز جمله اسناد خزانه اسالم ياسالم يمال
ن يمع ياسناد در مقاطع زمان يزا از ارزش اسمد به صورت کاالبرگ (کوپن) و مجيخر

  د. ياقدام نما
تحت  ياموال دولت يو نهاد واسط مولدساز ينهاد واسط ناشر اوراق دولتـ  ۵ماده

دولت هيأت دشده به مهر دفتر ييوست که تأيپ يها ت وزارت براساس دستورالعمليريمد
و  ياموال دولت يلک و مولدسازن نهادها صرفاً با هدف تميشوند. ا يجاد و اداره مياست ا

 يا ورشکستگيشوند. وزارت قواعد حاکم بر انحالل  يس ميتأس ياسالم يانتشار اوراق مال
انتشار اوراق  يبرا يد. از نهاد واسط ناشر اوراق دولتينما يواسط را مقرر م ين نهادهايا

جهت  يلتاموال دو يازجمله صکوک وکالت عام و از نهاد واسط مولدساز ياسالم يمال
شود. نهاد واسط ناشر  يصکوک وکالت استفاده م يمبنا يهاييدارا يتملک و مولدساز

خود تحت  يها تيانجام فعال يبرا ياموال دولت يو نهاد واسط مولدساز ياوراق دولت
) قانون توسعه ۱۲) و (۱۱مندرج در مواد ( يهاتيرند و از معافيگ ينظارت سازمان قرار نم

اصل چهل و  يکل يهااستيس يل اجرايد به منظور تسهيجد يمال يابزارها و نهادها
ر و يپذ د رقابتي) قانون رفع موانع تول۱۴و ماده (ـ  ۱۳۸۸مصوب ـ  يچهارم قانون اساس

 يبرخوردار خواهند بود. اسناد و قراردادهاـ ۱۳۹۴مصوب ـ کشور  ينظام مال يارتقا
در  ين رسميم شده نزد مأموريتنظ جاد و انتشار صکوک وکالت عام، اسناديمربوط به ا

) قانون ۱۲۸۷خواهند بود و مطابق ماده ( يشان و طبق مقررات قانونيت ايحدود صالح
  شوند. يمحسوب م ي، اسناد رسميمدن

 ير اوراق ماليسا ين انتشار نقديدر انتشار صکوک وکالت عام و همچنـ  ۶ماده
) ۵تبصره ( يدولت مندرج در بندها ياسالم يانتشار اوراق مال يهاتياعم از ظرف ياسالم

ه يانتشار اول يمقتض يهاماده واحده قانون، وزارت حسب مورد مجاز به استفاده از روش
 يا واگذاري ي، عرضه خصوصيسينورهيه، حراج، پذيگران اولق معاملهيشامل فروش از طر

وش اوراق به ) و عنداللزوم فريق بهادارسازي(ازجمله از طر يم به طلبکاران دولتيمستق
  ) است. يمت اسميکسر (کمتر از ق
جاد و انتشار صکوک وکالت عام و نقل و انتقاالت ير مقررات مربوط به ايساـ  تبصره

) ماده واحده قانون توسط وزارت ۵) بند (م) تبصره (۴مبنا مطابق مفاد جزء ( يهاييدارا
  د.  يواهد رس) بند (ک) تبصره مذکور خ۱ته موضوع جزء (يب کميه و به تصويته

  يريجمهور ـ اسحاق جهانگ سيرئمعاون اول 
  

  ١١/١٠/١٣٩٨                                                        /دش         ١٥٠٠٦/٩٨رهشما
  مصوبه تأييد انتخاب رئيس جهاد دانشگاهي

  )يانقالب فرهنگ يعال يشورا ٢٨/٨/١٣٩٨مورخ  ٨٢٣(مصوب جلسه 
  جهاد دانشگاهي

 ٢٨/٨/١٣٩٨مورخ  ٨٢٣كه در جلسه » تأييد انتخاب رئيس جهاد دانشگاهي«به مصو
شوراي عالي انقالب فرهنگي و بنا به پيشنهاد هيأت امناي جهاد دانشگاهي به تصويب 

  شود: رسيده است، به شرح ذيل براي اجرا ابالغ مي
ي ـ آقاي دكتر سيدحميدرضا طيبي به موجب تأييد شوراي عالي انقالب فرهنگ« 

  ».شود مجدداً به عنوان رئيس جهاد دانشگاهي براي مدت سه سال انتخاب مي
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  ١١/١٠/١٣٩٨                                                        /دش         ١٥٠٠٥/٩٨رهشما

ها و ضوابط اجرايي آمايش  ه سياستمصوب ٢ماده ١مصوبه اصالح و تكميل تبصره
  آموزش عالي در عرصه سالمت در جمهوري اسالمي ايران 

  )يانقالب فرهنگ يعال يشورا ٢٨/٨/١٣٩٨مورخ  ٨٢٣(مصوب جلسه 
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 

ها و ضوابط اجرايي آمايش آموزش  مصوبه سياست ٢ماده ١اصالح و تكميل تبصره«مصوبه 
شوراي  ٢٨/٨/١٣٩٨مورخ  ٨٢٣كه در جلسه » عرصه سالمت در جمهوري اسالمي ايرانعالي در 

شوراي ستاد راهبري اجراي نقشه جامع  ١٢٢عالي انقالب فرهنگي و براساس مصوبه جلسه 
  شود: علمي كشور به تصويب رسيده است، به شرح ذيل براي اجرا ابالغ مي

آمايش آموزش عالي در عرصه  ها و ضوابط اجرايي مصوبه سياست ٢ماده ١تبصره«
  شود: سالمت در جمهوري اسالمي ايران به شرح ذيل اصالح و تكميل مي

تشكيل دانشگاه علوم پزشكي استاني جديد منوط به تشكيل استان  ـ١تبصره
جديد است. در موارد خاص تشكيل دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني 

به تأمين استانداردهاي اعتباربخشي مصوب شوراي  هاي موجود، منوط مستقل در استان
شده براساس  هاي علوم پزشكي كشور و همچنين تحصيل شرايط تعيين ه گسترش دانشگا

باشد. اين موارد بعد از  هاي مساحتي مصوب اين شورا مي هاي جمعيتي و شاخص شاخص
اي عالي تصويب شوراي ستاد راهبري اجراي نقشه جامع علمي كشور، توسط دبير شور

  »انقالب فرهنگي ابالغ خواهدشد.
  جمهور و رييس شوراي عالي انقالب فرهنگي ـ حسن روحاني رييس

  
  ١١/١٠/١٣٩٨                                                        /دش         ١٥٠٠٧/٩٨رهشما

  مصوبه ابقاي عضويت نمايندگان شوراي عالي انقالب فرهنگي
  ديدنظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكيدر هيأت عالي تج

  )يانقالب فرهنگ يعال يشورا ٢٨/٨/١٣٩٨مورخ  ٨٢٣(مصوب جلسه 
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 

  دبيرخانه شوراي عالي انقالب فرهنگي

عضويت نمايندگان شوراي عالي انقالب فرهنگي در هيأت عالي تجديدنظر  يابقا«مصوبه 
شوراي  ٢٨/٨/١٣٩٨مورخ  ٨٢٣كه در جلسه » درمان و آموزش پزشكيوزارت بهداشت، 

وزير بهداشت، درمان و آموزش  ٢٣/٥/١٣٩٨عالي انقالب فرهنگي و بنا به پيشنهاد مورخ 
  شود: به تصويب رسيده است، به شرح ذيل براي اجرا ابالغ مي پزشكي
ماده واحده  مصوبه تشكيل هيأت عالي تجديدنظر موضوع تبصره ٥در اجراي بندـ « 

اين مصوبه، آقايان  ٢شوراي عالي انقالب فرهنگي و با استناد به تبصره  ٦٣٠مصوب جلسه 
اكبر واليتي و حجة االسالم والمسلمين محسن قمي به عنوان نمايندگان شوراي  دكتر علي

عالي انقالب فرهنگي در هيأت عالي تجديدنظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، 
  ».شوند ابقاء مي

  جمهور و رييس شوراي عالي انقالب فرهنگي ـ حسن روحاني رييس


