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  مقدمه
ــــ كرونا «كه شــيوع  1398در اواخر ســال  به ايران محرز گرديد، به دليل » 19ويروس كوييد ـ

ضرورت اتخاذ تدابير هم شيوع و كشندگي باالي آن و  ها براي كنترل گراي دستگاهافزا و همسرعت 
ســتاد ملي مقابله با «اي، بيماري و پيامدهاي آن، شــوراي عالي امنيت ملي كشــور با صــدور مصــوبه

ستاد ي» بيماري كرونا ربط براي مقابله هاي ذيادشده كه با عضويت مقامات و دستگاهرا ايجاد نمود. 
باشد و گيري در امور مرتبط با كرونا ميبا ابعاد مختلف كرونا تشكيل يافته است، مرجع اصلي تصميم

  ها براي مواجهة هوشمند با كرونا قرار گرفته است.ساير دستگاه، مبناي اقدام مصوبات آن
ستاد  صوبات  سير م ست كه  الزمتأكيد بر اين نكته ملي مقابله با كرونا در تحليل و تف روح كلي ا

صوبات صادي  م شتي، فرهنگي، اجتماعي و اقت شيوع ، ستادبهدا شگيري از  كاهش از طريق  كروناپي
در گذاري است. گذاري اجتماعي) و كنترل پيامدهاي ناشي از اين فاصلهمردم (فاصله حضوريمواجهه 

كاهش حضـــور فيزيكي واقع كه  عاليت محدوديت در باعث افراد، به دليل آن  هاي روزمره انجام ف
صي مي صو ستاد عمومي و خ ضطراري حادثشود،  شرايط ا شده بر مبناي  صميم ،ياد گيري نموده ت

  است. بوده احكام قانونياجراي برخي از موقت است كه الزمة اين امر، در مواردي تعليق يا توقف 
برخي از ها از تصميمات آن، محتواي اطالع مردم و دستگاه لزومدليل جايگاه مصوبات ستاد و  به

ها منتشر شده است تا زمينه اجراي آنها هاي ستاد تاكنون به طور مستمر توسط رسانهمصوبات جلسه
شود. با اين وجود به شايمصوبات كامل منظور تسهيل دسترسي عمومي به متن فراهم  ستة و بازتاب 

هاي مستمر و مؤثر ستاد ملي مقابله با كرونا و تأمين حق مردم بر آگاهي از حقوق تصميمات و تالش
ستگاهو تكليف ستاد هاي خود و تقويت همسويي د شده، مجموعه مصوبات  ها در اجراي تدابير اتخاذ 

  شود.منتشر مي )cabinetoffice.ir(رساني دفتر هيئت دولت براي نخستين بار در پايگاه اطالع
ـــت،در اين مجموعه، مصـــوبات تنظيم و  ي كه تاكنون در اختيار دفتر هيئت دولت قرار گرفته اس

 تنقيحيتدوين گرديده و در عين حال، قوانين و مقررات مرتبط با برخي از مصوبات يادشده به صورت 
ستم ست تا زمان كنترل قطعي كرونا و ا ست. طبيعي ا شده ا صوبه ذكر  ستاد، در پاورقي م رار فعاليت 

شد و مصوبات جلسه هاي بعدي آن نيز به فراخور و تغيير وضعيت اين بيماري در آينده تدوين خواهد 
  گيرد.ميها، جامعة دانشگاهي و حقوقي قرار روز رساني اين مجموعه، در اختيار مردم، دستگاهبا به

ــاركت ها فاطمه عالمي، صــديقه نم(خامصــوبات كننده در تنظيم متون در پايان، از همكاران مش
ضي مير ضا زلفي گل و خانم بهار  و سعيدقا شي از متون (آقاي محمدر مليحه ابراهيمي)، بازبيني بخ

سماعيليان) صوبات متون تنقيحتدوين و  ،ا صادقي) م سين  ،(آقاي ولي اله  هماهنگي در اجرا (آقاي ح
  گردد.ميتقدير و تشكر صميمانه و نظارت علمي بر كل مجموعه (آقاي علي بادامچي)  پوراكبر)

  حسين سيمايي صراف
  هيئت دولت دبير 
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  پنجم جلسه

  تصويب كرد: 9/12/1398ستاد ملي مقابله با كرونا در جلسه 
شايي مرزها و عزيمت اتباع خارجه بهوزارت امور خارجه براي  -1 شان بازگ شور صورت  ك به 
خانه مذكور همكاري الزم در اين زمينه با وزارتهاي اجرايي نيز و ساير دستگاه اقدام نمودهتر فعال

  را به عمل آورند.
به مدت ســه روز  10/12/1398در همه ســطوح از روز شــنبه مورخ كشــور كليه مدارس  -2

  1گردد.ميتعطيل 
                                                            

  :1366 مصوب پرورش آموزش وزارت وظايف و اهداف قانون ازالف.   1
 و ميشود قسيمت زير بشرح تخصصي نيمه آموزش و عمومي آموزش كلي بخش دو به پرورش و آموزش - 3 ماده
   .ودب خواهد آن اجراي دارعهده ميشود ناميده وزارت پس ايناز كه پرورش و آموزش وزارت
 اجتماعي، اخالقي، عتقادي،ا مباني آموزش نوشتن، و خواندن امر در الزم مهارت ايجاد شامل: عمومي آموزش - الف

   .دارد احتياج آن به عام بطور فرد هركه حدي در هنري و علمي
   :ميشود تقسيم ذيل شرح به) ايحرفه و فني( عملي - عملي - علمي بخش دو به تخصصي نيمه آموزش - ب 
 آموزشهاي تكميل ضمن متوسطه دوره آموزشهاي اهداف به توجه با كه آموزشهائي از عبارتست: علمي آموزش ‐ 1

 با تفكر و استدالل روحيه تقويت طريق از را فرد نظري، علوم فراگيري هايزمينه و مباني آوردن فراهم با عمومي
   .ميسازد آماده عاليه مدارج طي براي را او و آشنا فنون و علوم مبادي

 جنبه كه مهارتهائي تعليم مبناي بر ار فرد كه آموزشهائي از عبارتست): ايحرفه و فني( عملي - علمي آموزش ‐ 2
 فنون به شاغل افراد وانائيت و كارآئي بر يا و ميسازد آماده معيني حرفه يا و شغل احراز جهت دارد عملي و كاربردي

   .افزايدمي حرف و
 عملي كارهاي ممارست، ضمن آموزاندانش كه شود اجراء و ريزيبرنامه نحوي به بايد نظري آموزشهاي - 6 ماده

 يك حداقل بومي شرايط و ايمنطقه اولويتهاي رعايت با آنها تحصيلي رشتهو جنس و سن با متناسب تجربي و
  .نمايند كسب را جامعه نياز مورد مهارت
   :است زير وظايف داراي وزارت - 10 ماده

  .آن هاياصالحيه و 27/11/58 مصوب قانون اساس بر پرورش و آموزش شوراي عالي تشكيل - 1
 اصالحات با 1358 مصوب پرورش و آموزش عالي شوراي تشكيل به راجع قانوني اليحهب. 

  آن: بعدي
 چارچوب در توسطهم و عمومي آموزش وظايف حوزه در سياستگذاري مرجع پرورش، و آموزش عالي شوراي -1 ماده

 نظر زير مستقل شكيالتت و بودجه با آن اداري سازمان و است موضوعه مقررات و قوانين و نظام كلي هايسياست
 با متناسب خدماتيو پژوهشي ،علمي پشتيباني شورا، دبيرخانه وظيفه. كندمي فعاليت پرورش و آموزشعالي شوراي
 در كه باشدمي مردم و مجريان با ارتباطات توسعه و مصوبات اجراي حسن بر نظارت شورا، مسؤوليت و وظايف
  .رسدمي تصويب به دولت هيئت توسط و تنظيم شورا داخلي نامهآئين
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سلح  -3 سبت بهنيروهاي م شهرهاي ق ن م، تهران و ضدعفوني كردن فوري اماكن عمومي 
  عالم ســاير شــهرهايي كه توســط وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشــكي او اســتان گيالن 

  شود، اقدام نمايند.مي
سلح از طريق واحدهاي ذي -4 صورت فوريربط ستاد كل نيروهاي م سب به  ستقرار ن ت به ا

ــتان ــاير بيمارس ــت اقدام نمايد و در س ــهرهاي تهران، قم و رش ــتيبان در ش ــهاي پش   هرها و ش
ــتان ــكي اعالم ميهايي كه وزااس ــت، درمان و آموزش پزش ــرع وقت در انيز نمايد رت بهداش س

ين مورد نياز براي اندازي نمايد. اســـتانداران موظف به تأمين زمهاي پشـــتيبان را راهبيمارســـتان
  باشند.ها مياستقرار اين بيمارستان

ستان با هماهنگي وز -5 ضايي هر ا شت، درمان و آموزمقامات ق شكي، ارت بهدا تدابير ش پز
شكي  امكان انتقالالزم براي  سك و تجهيزات پز شده در ما ستكارخانهتوليد ستان هاي م قر در ا

  مربوط را اتخاذ نمايند.
ــي  -6 ــبت به اعطاي مرخص ــاييه نس به كليه زندانيان غير خطرناك و غير مبتال به قوه قض

هاي علوم پزشـــكي دانشـــگاهاقدام نمايد. هنگام ترخيص زندانيان، مراتب به كرونا يا عاليم آن 
  1.شودشده انجام زنداني ترخيص سنجيسالمت اقدامات الزم برايمحل اعالم گردد تا 

                                                            

   :است زير شرحه ب اشور اختيارات و ظايف و ـ 6 ماده
   .كشور ضوعمو قوانين رعايت با ايران اسالمي جمهوري پرورش و آموزش وزارت آموزشي مشي خط تعيين ـ 1
   .سالميا شوراي مجلس به ارائه جهت پرورش و آموزش وزارت آموزشي نظام و هدفها تصويب و بررسي ـ 2
 پرورش و آموزش توزار حوزه در كه كشور آموزشي مؤسسات كليه تربيتي و درسي هاي برنامه تصويب و بررسي ـ 3

   .دارد قرار
   .مدارس انضباطي و اجرائي مقررات تصويب و بررسي ـ 7
   .مدارس امتحانات مقررات و ها نامه ينآي تصويب ـ 8
  .پرورش و آموزش وزارت آموزشي نظام ارزشيابي ضوابط تصويب و بررسي ـ 9

 در توانند مي محكومان با اصالحات بعدي: 1392مصوب  كيفري دادرسي آيين قانون 520ماده   1
 از پس الزم امتيازات كسب و تربيتي و اصالحي هاي برنامه در مشاركت و زندان مقررات و ضوابط رعايت صورت
 نسبي بستگان فوت يا حاد بيماري موارد در. شوند برخوردار مرخصي از روز سه حداكثر ماهانه مناسب، تأمين سپردن

 پنج تا حداكثر دادستان تشخيص به تواند مي زنداني فرزندان، ازدواج يا و همسر يا اول طبقه از يك درجه سببي و
 تربيتي، و اصالحي هاي برنامه از يك هر امتياز و ماده اين موضوع مقررات تعيين. نمايد استفاده مرخصي از روز

 اي نامه آيين موجب به آنان به مرخصي اعطاي نحوه و شده تعيين شرايط با زندانيان وضعيت انطباق چگونگي
 كشور تربيتي و تأميني اقدامات و ها زندان سازمان توسط قانون اين تصويب تاريخ از ماه سه ظرف كه بود خواهد
   .رسد مي قضائيه قوه رئيس تصويب به و تهيه



7   مجموعه مصوبات ستاد ملي مقابله با كرونا   

Cabinetoffice.ir 

انجام دوركاري براي  ها و مؤسسات دولتي زمينه استفاده از مرخصي استحقاقي ياسازمان -7
فعاليت آنان در  دامهااي مزمن را فراهم نموده و به طور جدي از هاي زمينهكاركنان داراي بيماري

  محل كار جلوگيري نمايند.
سازمان -8 سات دولتي اجازه داده ميبه  س ستان و با تا شود ها و مؤ شرايط هر ا با توجه به 

رساني، نسبت در خدمات عدم بروز اختاللمشروط به  هابيماري كرونا در استان مقابله بانظر ستاد 
  1حداكثر به مدت دو ساعت اقدام نمايند. به كاهش ساعات كار در استان

                                                            
 مراقبت تحت محكوم اعزام ،تأمين نمودن فراهم از عجز صورت در ماده، اين دوم قسمت شمول موارد در -1 تبصره

   .است بالمانع ساعت ده مدت به و ماه در روز يك مأموران،
 صدور مرجع نظر با و فوق صرهتب در مقرر شرح به و مدت به تنها مرخصي به شده بازداشت متهمان اعزام -2 تبصره
   .است جايز قرار

 احكام، اجراي قاضي اي دادستان تشخيص به بنا و است خصوصي شاكي داراي زنداني كه مواردي در -3 تبصره
 ماده اين در ذكورم مرخصي بر عالوه تواند مي زنداني باشد، مؤثر شاكي رضايت جلب در تواند مي مرخصي اعطاي
 استفاده خصيمر از روز هفت مدت به حداكثر و ديگر نوبت يك حبس مدت طول در مناسب، تأمين سپردن از پس
 فقط مرخصي اين د،كن جلب را او رضايت يا پرداخت را شاكي خسارت از بخشي بتواند محكوم كه صورتي در. نمايد
   .شود مي تمديد روز هفت مدت به ديگر بار يك براي
 سوم يك تحمل از پس د،شون نمي مجازات اجراي تعليق مقررات مشمول قانون موجب به كه محكوماني -4 تبصره

 پنج حداكثر ماه چهار ره در توانند مي دادستان تشخيص به و ماده صدر در مندرج شرايط رعايت با مجازات ميزان از
   .شوند برخوردار مرخصي از روز

 قانون، اين در شده عيينت سقف بر عالوه مذهبي و ملي هاي مناسبت به تواند مي قضائيه قوه رئيس -5 تبصره
   .كند اعطاء مرخصي شرايط، واجد زندانيان به سال در بار دو حداكثر
 ماده اين مقررات شمول زا باشد زندان در دائم طور به شرعي مقررات موجب به بايد شخص كه مواردي -6 تبصره

  .است خارج آن هاي تبصره و
  :1386 مصوب كشوري خدمات مديريت قانون از  1

 كارمندان براي يمنيا و بهداشتي شرايط تأمين و كار مناسب محيط ايجاد در مكلفند اجرائي دستگاههاي ـ 86 ماده
   .آورند عمل به را الزم اقدامات خود
 ادارات كار اعاتس تنظيم و ترتيب و باشد مي هفته در ساعت چهار و چهل دولت كارمندان كار ساعات ـ 87 ماده

 رعايت با ضروري واردم در كارمندان كار ساعت تغيير و گردد مي تعيين وزيران هيأت تصويب و سازمان پيشنهاد با
 در موظف، اعاتس از علمي هيات اعضاء و معلمان تدريس ساعات ميزان. باشد مي ربط ذي دستگاه با مذكور سقف

   .شد خواهد تعيين ربط ذي مشاغل بندي طبقه طرحهاي
 حداكثر( روزانه كار اعتس چهارم يك تا را خود كار ساعات اجرائي دستگاه موافقت با توانند مي كارمندان ـ 1 تبصره

  .دهند تقليل) ساعت 11
   .شد خواهد تعيين نانآ كار ساعات با متناسب كارمندان قبيل اين خدمت سوابق محاسبه نحوه مزايا، و حقوق ميزان



8   مجموعه مصوبات ستاد ملي مقابله با كرونا   

Cabinetoffice.ir 

امور ماهيت  اظبا لحو  و موافقت دســتگاه مربوط اداراتكاركنان درخواســت  در صــورت -9
  .مجاز استانجام خدمت به صورت دوركاري محوله، 
بخش د نيرو براي شــود در صــورت كمبوهاي علوم پزشــكي اجازه داده ميبه دانشــگاه -10

وزه به اشكال ر) 89نسبت به جذب نيروي انساني موقت (در بيمارستانها ان مبتال مخصوص بيمار
يروهاي بازنشــســته و ...) و نيز تمديد طرح نيروي انســاني با ناســتفاده از  -مختلف (قراردادي

پزشكي اقدام  هماهنگي معاونت توسعه مديريت و منابع انساني وزارت بهداشت، درمان و آموزش
  نمايند.

  اي مركب از نمايندگان هبيماري كرونا نسبت به تشكيل كميت مقابله باي ستادهاي استان -11
دانشگاه/  تايند سازمان بازرسي كل كشور، ديوان محاسبات كشور و دادستان هر استان اقدام نما

از ضوابط عادي  ضروري مورد نياز خود را كه نياز است خارج كاالهايهاي علوم پزشكي دانشكده
  نمايند. خريدپس از طرح در اين كميته و اخذ تأييديه آن، قانوني انجام شود، 

قد -12 جارت ا عدن و ت عت، م يتوزارت صـــن مات الزم براي افزايش ظرف جات ك ا خان ار
ضدعفوني كننده  سك و مواد  ضه تابه عمل آورد را توليدكننده ما به حدي  وليداتاين ت ميزان عر

شد كه امكان توزيع آن در داروخانه صبا صو سازمان غذاهاي بخش خ و دارو و به  ي با هماهنگي 
سترده فراهم  شتي و درماني به ويژه كاركنان درگير با دشودصورت گ رمان بيماري . بخش بهدا

  باشند.كرونا در اولويت مي
درخصــوص گر نوزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشــكي ســناريوهاي مختلف آينده -13

  مايد.نكرونا ارايه  مقابله بااد ملي و نتايج آن را به سترا مطالعه نموده كرونا 
شهرها و ا -14 صويب طرح كنترل مبادي ورودي و خروجي  هاي آلوده در ستانبا توجه به ت

شدي ستان را ت شهرهاي ا ستانداران موظفند كنترل ورودي به  شته، كليه ا سه گذ د نموده و در جل
سبت به قرنطينه كردن بيمار در محل  شكوك، ن شاهده بيمار م ستورصورت م ساس د   العمل برا

  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اقدام نمايند.
اني و فضاهاي بهداشتي نيروهاي مسلح آمادگي الزم براي در اختيار گذاردن نيروي انس -15

  ايند.به محض اعالم نياز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي كسب نمرا و درماني 

                                                            
 توجه با كار ساعات فسق رعايت و وزيران هيأت موافقت با خاص موارد در توانند مي اجرائي دستگاههاي ـ 2 تبصره

   .نمايند تنظيم ديگري ترتيب به را خود كار ساعات فصلي و اي منطقه و جغرافيايي شرايط به
 مركزي ستاد.(نمايند تنظيم هفته روز شش در را خود كار ساعات موظفند استاني اجرائي دستگاههاي كليه ـ3 تبصره

  ).باشند نمي حكم اين مشمول اجرائي دستگاههاي
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  گزارش اقدامات انجام شده را در جلسه بعد ارايه نمايند. ي ذيل ستاد،هارؤساي كميته -16
شهرسازي موظفند راهكارهاي خرووزارتخانه -17 شدن هاي امور خارجه و راه و  ج از ايزوله 

ــتاد ملي  ــورها را پيگيري نموده و نتايج اقدامات را به س ــاير كش ــور توســط س ابله با كرونا مقكش
  گزارش نمايند.

 بهداشتي هاين و آموزش پزشكي موظف است كليه دستورالعملوزارت بهداشت، درما -18
  تهيه و ارسال نمايد. هاي اجراييدستگاهمورد نياز را براي 

سالمي ايران و كميته اطالع -19 سيماي جمهوري ا صدا و  ساني و مديريت جو سازمان  ر
كان و جلوگيري تا حد ام خانهماندن در ضرورت  عمومي در موردآموزش  هايبرنامه ،رواني جامعه

  .را تهيه نماينداز ترددهاي غيرضروري 
ستگاه -20 سعه كمي همه د ها به ويژه وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات موظفند براي تو

  همكاري نمايند. 4030و كيفي سامانه 
صرفي مورد نياز  -21 صرفي و غيرم سئوليت حمل و نقل هرگونه تجهيزات م براي كنترل م

راه و شهرسازي  وزارتم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به عهده در صورت اعالكرونا 
  باشد.مي

اقدام دولت پاكستان الزم در مورد  هماهنگيوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي  -22
ــتانيمبني بر  ــور خودهاي مقيم ايران عدم اجازه ورود پاكس با وزارت امور خارجه انجام  را به كش

  دهد.
ــئوليت -23 هاي خارجي به عهده وزارت امور مذاكره درخصــوص بيماري كرونا با طرف مس

هاي بهداشــتي به عهده وزارت و پروتكل در اين رابطه دســتور كار مذاكراتو ارايه خارجه و تهيه 
  بهداشت، درمان و آموزش پزشكي است.

تري وسيع سطحهاي حمل و نقل عمومي را در سرويس ،هاي شهرهاي آلودهشهرداري -24
 و در صورت نياز از كمك نيروهاي مسلح استفاده نمايند. كردهضدعفوني 
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  جلسه هفتم

  تصويب كرد: 17/12/1398ستاد ملي مقابله با كرونا در جلسه 
دگي كامل براي در آماكشـــور  1399منظور مديريت ابعاد شـــيوع كرونا، تا مرداد ماه به  -1

  باشد.مواجهه با كرونا مي
ستگاه -2 شا و نحوه ورود و گ اقدامات الزم براي ذيربطهاي د سايي من سترش بيماري شنا
  را به عمل آورند.كرونا 
  شود.هاي نوروزي، شيوه هشدار و اقناع اتخاذ ميبراي كاهش مسافرت -3
ــ -4 ــور ص ــاعات كار اداري در كش ــتاد و تأييد هرگونه تعطيلي يا تغيير س ــويب س رفاً با تص
  1.خواهد بودجمهور رييس
  ا به عمل آورند.هاي الزم راستانداران موظفند در موضوع كرونا با وزير كشور هماهنگي -5
ششناخت كروناسازي و اقناع عمومي در مورد سازي، آگاهشفاف  -6  آنا و كيفيت ورود ، من

نگوي دولت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، سازمان صدا و سيما و سخ توسطبه كشور 
  شود.انجام مي

دامات بهداشتي، اق وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و ساير دستگاههاي ذيربط، -7
شور شگيري و درماني ك صي، پي شخي شتر ب را ت سالمت براي رفع ابهام و ايجاد اعتماد بي شبكه  ه 

  .اتخاذ نمايندكشور 
رتباط فعال با همسايگان اامور خارجه و راه و شهرسازي تدابير الزم براي  هايخانهوزارت  -8

  ا اتخاذ نمايند.و ديگر كشورها براي باز ماندن مرزها و حفاظت از تبادالت تجاري و انساني ر
يصــي و درماني هاي بهداشــتي، تشــخوزارت امور خارجه براي تســهيل تأمين نيازمندي -9
  اقدام نمايد.را و كشورهاي دوست  الملليهاي بينسازمان توسط

داشت، درمان و وزارت به رت كليه اقالم بهداشتي مورد نيازوزارت صنعت، معدن و تجا -10
  تأمين نمايد.را آموزش پزشكي 

صيص -11 شتي را جهت تخ صنعت، معدن و تجارت كليه اقالم بهدا شبكه وزارت  هاي به 
  پزشكي تحويل دهد.توزيع تخصصي به وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

ورد نياز براي آخر وزارت صنعت، معدن و تجارت تدابير الزم براي ثبات ذخاير كااليي م -12
  هاي اوليه سال آينده را به عمل آورد.سال و ماه

                                                            
  جلسه پنجم ستاد ملي مقابله با كرونا 8 ر.ك. پاورقي مربوط به بند  1
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خت نقاهتگاهي را تا ) ت10000) تخت درماني و (3500ستاد كل نيروهاي مسلح تعداد ( -13
  پايان هفته تأمين نمايد.

و تجهيزات  ســتاد كل نيروهاي مســلح نســبت به پشــتيباني نيازهاي بيمارســتاني -14
وي انســاني مورد اي و نيرهاي نقاهتگاهي، اقدامات قرنطينههاي ثابت و ســيار، محيطبيمارســتان

ـــت، درمان و آموزش پزشـــكي اقدام نمايد تا در ايام پيك و  نياز بنا به تقاضـــاي وزارت بهداش
  يش نيايد.تعطيالت نوروزي مشكل پ

ز ظرفيت شـــوراي امديريت كليه امور امنيتي و اجتماعي مرتبط با بيماري با اســـتفاده  -15
  امنيت كشور و شوراي اجتماعي كشور بر عهده وزارت كشور است.

  .هاي استاني و راهبري استانداران بر عهده وزارت كشور استهماهنگي -16
امداد  ووطلب براي آموزش عمومي جمعيت هالل احمر نســبت به بســيج نيروهاي دا -17

  اندازي نقاهتگاهي اقدام نمايد.خارج از بيمارستان و راه
و فني از  هاي دارويي، تجهيزاتيجمعيت هالل احمر به منظور جذب حداكثري كمك -18

  كشورهاي ديگر و فدراسيون جهاني تدابير الزم را به عمل آورد.
  2ك مرخصي اعطا نمايد.قوه قضاييه به همه زندانيان غيرخطرنا -19
ستان -20 ضاييه تدابير الزم براي هماهنگي داد شور باقوه ق سر ك سرا ستاد  هاي  صوبات  م

  كرونا را به عمل آورد.
ستورالعمل -21 سازي تمام د شهر سالمت وزاها و پروتكلوزارت راه و  شت، هاي  رت بهدا

  عمال نمايد.ادريايي كشور درمان و آموزش پزشكي را در تمام ناوگان هوايي، ريلي، زميني و 
شهرسازي تدابير الزم براي استمرار حمل و نقل بار در -22 داخل كشور و بين  وزارت راه و 

  مرزها را به عمل آورد.
ــور، راه و  -23 ــكي ، كش ــت، درمان و آموزش پزش ــوزارتخانه هاي بهداش ــازي وش   هرس

صنايع دستي سيما و و  ميراث فرهنگي، گردشگري و  صدا و  ا تشكيل سخنگوي دولت بسازمان 
ي را طراحي هاي نرم و انگيزشي براي كاهش سفرهاي نوروزهاي مشورتي به سرعت شيوهكميته

  و به ستاد ارايه نمايند.
   

                                                            
  جلسه پنجم ستاد ملي مقابله با كرونا 6ر.ك. پاورقي مربوط به بند   2
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  هشتم جلسه

  تصويب كرد: 24/12/1398ستاد ملي مقابله با كرونا در جلسه 
دســتورالعمل برخورد رســاني و آموزش (وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمي) كميته اطالع -1

قانوني با توليدكنندگان و انتشـــار دهندگان اخبار جعلي با هدف تشـــويش اذهان عمومي را  
  تدوين نمايد.

سطح براي يكپارچه -2 شار اخبار مربوط به كرونا در  سازي و متمركز كردن منابع توليد و انت
رت بهداشت، درمان و آموزش اي با عضويت نمايندگان وزاكارگروه ويژه، المللكشور و فضاي بين

  شود.پزشكي، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي و سازمان صدا و سيما تشكيل مي
شكي و نيروي وزارتخانه -3 شت، درمان و آموزش پز شور و بهدا سازي، ك شهر هاي راه و 

ــتان با اعالم (11انتظامي تدابير الزم براي خروج در ( ــاعت قبل به مردم با بكارگيري 24) اس ) س
  جهت جلوگيري از ايجاد ازدحام به عمل آورند. را كننده به حد كفايتكنترل هايروهگ

ستگاه -4 ضوري را هاي مختلف هاي اجرايي روشكليه د ساندن مراجعه ح براي به حداقل ر
  نمايند. اجرارا  افراد به ادارات

بر ســـفارش وزارت  تأمين كليه اقالم بهداشـــتي مورد نياز از داخل و خارج كشـــور بنا -5
  شود.ميبهداشت، درمان و آموزش پزشكي انجام 

هاي وزارت صــنعت، معدن و تجارت كليه اقالم بهداشــتي را جهت تخصــيص به شــبكه -6
  توزيع تخصصي به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تحويل دهد.

ياز دوران  وزارت صـــنعت، معدن و تجارت تدابير الزم براي ثبات ذخاير كااليي مورد -7 ن
  شيوع اپيدمي را به عمل آورد.

سي طرح -8 شده درمورد براي برر شگيري و درمان بيماري كرونا، وزارت هاي نوين ارايه  پي
  بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ستادي در معاونت تحقيقات و فناوري ايجاد نمايد.

) و لباس حفاظتي N95ماسك ( )00/20اني نيروهاي مسلح روزانه (وزارت دفاع و پشتيب -9
  كادر درماني را تأمين نمايد.

شكوك داراي ، محدوديت27/12/1398شنبه مورخ سه از روز -10 شخاص م هاي خروج ا
اســتان شــامل گلســتان، مازندران، گيالن، قم، قزوين، البرز،  11عاليم كلينيكي بيماري كرونا در 

ضوي اعمال  سان ر سمنان و خرا شيراز،  و در مبادي ورودي و خروجي  ددگرميتهران، مركزي، 
شتي شهر، گروه  شكل از نيروي بهدا شت درمان و آموزش  -كنترل كرونا مت درماني (وزارت بهدا

 شود.ميسنجي از كليه افراد  مستقر پزشكي، هالل احمر، اورژانس)، نيروي انتظامي و تب
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  جلسه نُهم

  تصويب كرد: 26/12/1398ستاد ملي مقابله با كرونا در جلسه 
سانههاي تمامي ظرفيت -1 اقدام نمايند و  "كمپين در خانه بمانيم"كشور موظفند براي  اير

 ديگران كمتر به مســافرت رفته و با  ،در ايام تعطيل تابه صــورت اقناعي مردم را تشــويق كنند 
  داشته باشند. مواجهه حضوري راحداقل 
ست  -2 شكي موظف ا شت، درمان و آموزش پز مدت  در مورد اي الزمهآموزشوزارت بهدا

اين امر در كنترل بيماري و امكان برگشت به زندگي عادي را به قابل توجه ماندن در منزل، تأثير 
  نمايد. ارايهطور شفاف به مردم 

وزارت توســـط اي كه هاي آلودهتمهيدات الزم براي كنترل خروجي شـــهرها و اســـتان -3
شكي اعالم مي شت، درمان و آموزش پز سافرين قبل از خروج از نظر ف ،دشوبهدا راهم گردد تا م

احتمال آلوده بودن چك شوند و در صورت وجود عاليم از خروج آنان جلوگيري شود. در اين راستا 
هاي هالل احمر و نيروهاي مســـلح در اختيار وزارت يادشـــده خواهد بود. تا زمان تمامي ظرفيت

اند كه مشمول اين اقدام تر معرفي شدهوده) استان از سوي وزارت مذكور آل13تشكيل اين جلسه (
  باشند. در صورت تغيير اين ليست در اين ايام، بنا به ضرورت وزارت يادشده اقدام خواهد نمود.مي

هاي دولتي، غيردولتي، وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشــكي با كمك تمامي بخش -4
رغم تأكيد زياد كه در شهرهايي كه عليريزي نمايد اي برنامهخصوصي و نيروهاي مسلح به گونه

  مسافرخيز هستند، با كمبود تخت مواجه نشود.
هاي اجتماعي، جلوگيري از اشاعه شايعات و اخبار غيرموثق در فضاي براي كاهش آسيب -5

سامان شاهدهمجازي،  شكاالت م سيدگي فوري و مؤثر به ا شفتگي اطالعاتي و ر شده، بخشي به آ
ـــتاد ملي مبارزه با كرونا با يته اطالعكارگروهي ذيل بخش كم ـــاني و مديريت جو رواني س رس
ضويت نمايندگان تام شورايع شوراي االختيار دبير  شور، دبير  ستان كل ك عالي امنيت ملي، داد

شت، درمان و  سالمي، بهدا شاد ا سيما، وزراي فرهنگ و ار صدا و  سازمان  شور، رييس  امنيت ك
ت و فناوري اطالعات، ستاد كل نيروهاي مسلح و با مسئوليت آموزش پزشكي، اطالعات و ارتباطا

يل دبير شـــوراي به صـــورت تشـــك جازي  ـــاي م جازي در مركز ملي فض ـــاي م   عالي فض
  گردد.مي

اولين موضوع قابل طرح در اين كارگروه بررسي و تصويب دستورالعمل مديريت اخبار جعلي و 
اختيارات اين كارگروه در جلسه بعد (دوم رسان در فضاي مجازي خواهد بود. حدود محتواي آسيب

  ارايه خواهد شد. رييس مركز فضاي مجازيفروردين ماه) توسط 
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سانه -6 شده از طريق كليه ر شر صد دقيق اخبار منت كتوب و در هاي مكتوب و غيرمجهت ر
بير دفضــاي مجازي، كارگروهي متشــكل از ســخنگوي دولت، وزير فرهنگ و ارشــاد اســالمي، 

ضضاي مجازي، نماينده تامشوراي عالي ف سيما و قوه ق صدا و  سازمان  صورت االختيار  اييه به 
ست سيا سه داده و هرگونه تخطي از  شكيل جل شده را پايش و روزانه ت سب با مهاي تنظيم  تنا

ر جلســه بعد دنمايند. حدود اختيارات اين كميته شــدت تخلف به صــورت ســريع و قاطع اقدام مي
  ارايه شود. فرهنگ و ارشاد اسالمي وزير(دوم فروردين) توسط 

سال تحص اي برنامهگونهوزارت آموزش و پرورش به  -7 از  1399-1400يلي ريزي كند كه 
  ابتداي مهر ماه آغاز گردد.

صدا و هاي از راه دور آموزش و پرورش با كمتدابير الزم براي انجام آموزش -8 سازمان  ك 
سانه ساير ر سيع اها با قوت و كيفيت سيما و  شكل و نجام گيرد. در اين باال در ايام تعطيل و به 

م براي تســهيل اين زمينه وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات براي در نظر گرفتن پهناي باند الز
ساگونه آموزش س شي تمامي مؤ ستفاده از ظرفيت آموز ت دولتي و ها همكاري نمايد. همچنين ا

صحيح و دقيق و در چ صوب وزارت آموزش و پغيردولتي با مديريت  ضوابط م رورش و هارچوب 
  شوراي عالي فضاي مجازي مجاز است.

  بازگشايي مدارس در كل كشور طبق مصوبه ستاد ملي مبارزه با بيماري كرونا خواهد بود.  -9
ـــت تمهيدات مختلف ممكن را به گونه اي اتخاذ نمايد كه با وزارت آموزش و پرورش موظف اس

ــيب، عقب افتا ــود. براي اين منظور، به كمترين آس دگي تحصــيلي حاصــل از تعطيالت جبران ش
ساعات تدريس در  شد. همچنين با اضافه كردن  شش هفته اضافه خواهد  تقويم تحصيلي حداقل 

ستفاده از برگزاري كالس شكلي مديريت روزهاي عادي و ا شنبه به  هاي جبراني در روزهاي پنج
ــيلي به حد ــال تحص ــود كه تأخير در اتمام س ــد. تدابير وزارت آموزش و پرورش براي ش اقل برس

ستان ساعات آموزش و پرورش روزانه در ماها شروع  تواند هاي خرداد و تير ميهاي گرم كشور در 
  3متفاوت باشد.

رايط، در شــوراي ها متناســب با شــزمان برگزاري كنكور ســراســري ورود به دانشــگاه -10
شجو تعيين و اطالع سانيسنجش و پذيرش دان صله بين آخري ر شد. حداقل فا ن امتحان خواهد 

  باشد.) روز مي20نهايي پايه دوازدهم تا زمان كنكور (
  

   

                                                            
  جلسه پنجم ستاد ملي مقابله با كرونا 2ر.ك. پاورقي مربوط به بند   3
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  جلسه دهم

  تصويب كرد: 2/1/1399ستاد ملي مقابله با كرونا در جلسه 
ستاد ملي مقابله با كرونا بايد فوراًكليه دستورالعمل -1 و بدون تأخير اجرا شود  ها و مصوبات 

  د اداري است.شود و مستلزم پيگراجرا به منزله تخلف از مصوبات ستاد تلقي ميو تأخير در 
ــوند و ت -2 ــتاده نش ــتاني فرس ــكوك براي تســت كرونا به محيط بيمارس ســت در افراد مش
  هاي مناسب غيرآلوده و ايمن (خارج از بيمارستان) انجام شود.محيط
ه به صـــورت عمومي و اعزام مبتاليان به منزل، بيمارســـتان يا نقاهتگا روال و پروتكل -3

  روشن اعالم شود.
شتي، آموزش -4 ستفاده بهينه از امكانات بهدا صرف مهاي الزم براي براي ا ضروري م وارد 

  كننده ارايه شود.ماسك، دستكش و مواد ضدعفوني
تان -5 مارســـ كاربي كارگران  يد و  كادر درماني، بخش تول يدي و مخانجات و ها و  راكز تول

  گيرند.مي نيروهاي مسلح به ويژه پليس در اولويت دريافت تجهيزات حفاظتي و ايمني قرار
  تر شود.ها فعالستادهاي متناظر ستاد ملي كرونا در استان -6
هاي فعال در حوزه سالمت به خصوص فعاالن مقابله با كرونا شيوه حمايت ويژه از سمن -7

  1شود. تدوين و اعمال
                                                            

 مصوب شهرداران انتخاب و كشور اسالمي شوراهاي انتخابات و وظايف تشكيالت، قانون از  1
  بعدي: اصالحات با 1375
 امور ساير و وزشيآم فرهنگي، بهداشتي، عمراني، اقتصادي، اجتماعي، هاي برنامه سريع پيشبرد براي ـ 1 ماده
 با استان يا هرستانش شهر، بخش، روستا، هر امور اداره محلي مقتضيات به توجه با مردم همكاري طريق از رفاهي
 از جلوگيري رمنظو به و گيرد مي صورت استان يا شهرستان شهر، بخش، روستا، شوراي نام به شورائي نظارت
 عالي شوراي آن، نگهماه اجراي بر نظارت و استانها رفاهي و عمراني هاي برنامه تهيه در همكاري جلب و تبعيض
  .شود مي تشكيل استان شوراهاي نمايندگان از مركب استانها
  :از است عبارت روستا اسالمي شوراي اختيارات و وظايف ـ 76 ماده

 مراكز و تابخانهك مدني، نهادهاي توسعه و ايجاد جهت در مردم همكاري جلب و مشاركت زمينه نمودن فراهم ـ ل
 اجتماعي، خدمات انجام در ريزي برنامه و بانوان و جوانان ويژه به مختلف اقشار فرهنگي ارتقاء و بهبود فرهنگي،
 بومي دانش و روستا مهشناسنا و تاريخي جغرافياي تهيه سوادآموزي، آموزشي، فرهنگي، بهداشتي، عمراني، اقتصادي،

  .ربط ذي مراجع هماهنگي با امور ساير و
  :دارد عهده به را زير وظايف و انتخاب سال چهار مدت به دهيار ـ 78 ماده

  .محيط شتبهدا تأمين براي مناسب زمينه ايجاد و نظافت حفظ و بهداشتي مقررات اجراي در مراقبت ـ 6
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ستان، پاكستان و هند شناسايي، قرنطينه، درمان و اطمينان از انتقال اتباع كشورهاي افغان -8
  د.هاي امور خارجه و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي انجام شوبا كمك وزارتخانه

گيري در موضوعات مربوط به حمل و نقل مسافر و كاال با لحاظ اقتضائات استاني تصميم -9
  1تمركز صرفاً توسط ستاد ملي مقابله با كرونا انجام شود.به صورت م

كارگروه ويژه فضــاي مجازي، مجاز اســت عملكرد اشــخاص مختلف (اعم از حقوقي،  -10
حقيقي، دولتي و غيردولتي) در مورد كرونا را مورد نظارت و ارزيابي قرار داده و در صـــورت احراز 

                                                            

   :از است عبارت بخش اسالمي شوراي اختيارات و وظايف ـ 79 ماده
 فرهنگي، عي،اجتما كمبودهاي رفع جهت منطقه اجرائي مسئولين به اصالحي پيشنهادهاي و طرحها ارائه ـ 1

   .بخش رفاهي امور ساير و بهداشتي عمراني، اقتصادي، آموزشي،
 بهداشت، نقل، و حمل كشاورزي، عمراني هاي برنامه و امور در گذاري سرمايه و همكاري به مردم تشويق ـ 7

  .بخش مذهبي و فرهنگي امور دستي، و روستايي صنايع
  :است زير شرح به شهر اسالمي شوراي وظايف ـ 80 ماده

 حوزه رفاهي و قتصاديا بهداشتي، آموزشي، فرهنگي، اجتماعي، نارساييهاي و نيازها كمبودها، شناخت و بررسي ـ 2
 آن ارائه و ريزي رنامهب جهت ها زمينه اين در كاربردي حلهاي راه و اصالحي پيشنهادهاي و طرحها تهيه و انتخابيه

  .ربط ذي مسئول مقامات به
  .شهر حوزه بهداشت امور بر نظارت ـ 18
 دولتي يا و اونيتع خصوصي، بخش توسط كه عمومي، اماكن ديگر و سينماها ها، تماشاخانه امور بر نظارت ـ 19
 طبق بر ساتمؤس قبيل اين بهداشت و نظافت ترتيب، حسن براي خاص مقررات تدوين و وضع با شود مي اداره

  .آن مانند و سوزي آتش خطر از جلوگيري جهت احتياطي تدابير اتخاذ و شهرداري پيشنهاد
  .شهر توسعه و بهداشت اصول با مطابق اموات حمل وسايل تهيه و غسالخانه گورستان، ايجاد بر نظارت ـ 21

 مصوب آن وظايف تعيين و تشكيالت تجديدنظر و ترابري و راه وزارت نام تغيير قانون از  1
1353:  
 و نگاهداري رش،گست تجهيز، توسعه، و كشور ترابري براي هماهنگ و جامع سياست اعمال منظوربه -1 ماده
 قوانين رعايت با و ملي اعدف و عمراني و اقتصادي اجتماعي، توسعه مقتضيات به توجه با آن زيربنائي تأسيسات ايجاد
 اختيارات و وظايف كليه و مييابد تغيير ››ترابري و راه وزارت‹‹ به ››راه وزارت‹‹ نام قانون اين تصويب تاريخ از مربوط
   .ميگردد واگذار ترابري و راه وزارت و به وزير راه وزارت و وزير
  :است زير به شرح ترابري و راه وزارت وظايف - 7 ماده

 ترابري زمينه در اجرائي هاي مشي خط تعيين بمنظور هماهنگ و جامع هاي برنامه تنظيم و تهيه و مطالعه ‐ 1 
   .آنها اجراي و كشور
 و راه وزارت بعهده است هبود محول راه بوزارت قوانين ساير بموجب كه ديگري وظائف و اختيارات كليه - تبصره
  .بود خواهد ترابري
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ل افزايش هزينه براي عامل توليد و انتشار، تذكر و تخلف، نسبت به برخورد الزم و متناسب از قبي
ها و انفصـــال موقت از خدمت، پلمپ و تعطيلي موقت مؤســـســـه يا محل فعاليت، قطع حمايت

يت عاف نه و م يارا ند  مان يازات دولتي  يتامت عال طال مجوز ف ياتي، اب مال جاد هاي  هاي صـــنفي، اي
سانهمحدوديت در فعاليت شار تكذيبيه و اطالع عموم از تخلف اقدام اي متخلف، الزام به اهاي ر نت

  1نمايد.

                                                            
   :از عبارتند زير ترتيب به اداري تنبيهات :1372 مصوب اداري تخلفات به رسيدگي قانون 9ماده الف.   1

   .استخدامي پرونده در درج بدون كتبي اخطار - الف
   .استخدامي پرونده در درج با كتبي توبيخ - ب
  سال يك تا]  ماه يك از سوم يك[  تا حداكثر مشابه عناوين يا شغل العادهفوق و حقوق كسر - ج
   .سال يك تا ماه يك از موقت انفصال - د
   .سال پنج تا يك مدت به خدمت جغرافيايي محل تغيير - ـه
 مشمول دستگاههاي و ولتيد دستگاههاي در مديريتي و حساس پستهاي به انتصاب از محروميت يا و مقام تنزل - و

   .قانون اين
   .سال دو يا يك مدت به گروه دو يا يك اعطاي در تعويق يا و گروه دو يا يك تنزل - ز
 25 از كمتر و زن مينمستخد مورد در دولتي خدمت سابقه سال 20 از كمتر داشتن صورت در خدمت بازخريد - ح

 سال هر قبال در بوطمر مبناي حقوق روز 45 تا 30 پرداخت با مرد مستخدمين مورددر دولتي خدمت سابقه سال
   .رأي صادركننده هيأت تشخيص به خدمت

 سال 25 از بيش و نز مستخدمين براي دولتي خدمت سابقه سال بيست از بيش داشتن صورت در بازنشستگي - ط
   .هگرو دو يا يك تقليل با دولتي خدمت سنوات اساس بر مرد مستخدمين براي دولتي خدمت سابقه

   .متبوع دستگاه از اخراج - ي
   .قانون اين مشمول دستگاههاي و دولتي خدمات از دائم انفصال - ك

  :1366 مصوب مستقيم هايماليات قانون ب. از
 بودجه قانون در ساله ره منبع، چند يا يك از حقوق ماليات مشمول ساالنه درآمد بر ماليات معافيت ميزان ـ 84ماده

  .شودمي مشخص سنواتي
 دفاتر به يا زيان و سود سابح و ترازنامه به عمد و علم روي از ماليات از فرار قصد به مؤدي هرگاه - 201 ماده

 استناد است شده تنظيم و يهته حقيقت برخالف و باشدمي عمل مالك مالياتتشخيص براي كه مداركي و اسناد و
 بر عالوه كند خودداري زيان و سود حسابو ترازنامه و مالياتي اظهارنامه تسليم از متوالي سال سه براي يا نمايد
 خواهد محروممذكور مدت در قانوني هايبخشودگي و هامعافيت كليه از قانون ين ا در مقرر هايمجازات و هاجريمه

  .شد
 شش درجه هايمجازات به مورد،حسب مرتكبان يا مرتكب و شودمي محسوب مالياتي جرم زير موارد ـ274ماده

   :گردندمي محكوم
   آن به استناد و واقع خالف مدارك و اسناد دفاتر، تنظيم ـ1
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سيما آموزش -11 صدا و  و خانواده،  هاي عمومي مبني بر چگونگي حفاظت از خودسازمان 
سايي عاليم بيمار شنا ضدعفوني كننده،  ستكش و مواد  سك و د ستفاده از ما ي و اقدامات نحوه ا

  ها تقويت نمايد.الزم در صورت مشاهده نشانه
ستدر برنامه -12 سيما از مردم به خاطر اجابت درخوا صدا و  سازمان  ستاد ملي مبني  هاي 

  بر كاهش سفر و تردد قدرداني شود
سيما برنامه -13 صدا و  سازمان  سفر، بهاي تفريحي، آموزشي، تبييني و اقناعي  راي كاهش 

  تردد و ماندگاري در منزل تقويت شود
  نجام شود.اصدا و سيما براساس راهبري ستاد  اي درهدايت جريان و فضاي رسانه -14

                                                            
   آن از حاصل درآمد كتمان و اقتصادي فعاليت اختفاي ـ2
) 181( ماده اجراي در ثالث اشخاص يا خود اقتصادي و مالياتي اطالعات به مالياتي مأموران دسترسي از ممانعت ـ3

 سازمان به) مكرر 169( و) 169( مواد موضوع مالي اطالعات ارسال برمبني قانوني تكاليف انجام از امتناع و قانون اين
   اقدام اين با دولت به زيان كردن وارد و كشور مالياتي امور

 كسر يا وصول با رابطه رد افزوده ارزش بر ماليات و مستقيم هايماليات به مربوط قانوني تكاليف انجام عدم ـ4
   شده تعيين قانوني مواعد در مالياتي امور سازمان به آن ايصال و ديگر مؤديان ماليات

 برخالف خود نام به يگرد مؤديان قراردادهاي و معامالت يا ديگران، نام به خود قراردادهاي و معامالت تنظيم ـ 5
   واقع

 و درآمدي العاتاط حاوي مالياتي اظهارنامه تسليم و تنظيم خصوص در قانوني تكاليف انجام از خودداري ـ 6
   متوالي سال سه در ايهزينه

   مالياتي فرار منظور به ديگر اشخاص بازرگاني كارت از استفاده ـ7
 فساد با مقابله و اداري منظا سالمت ارتقاي قانون در مندرج هايمحروميت اعمال نافي مجازات اين اعمال ـ1تبصره
   .نيست نظام مصلحت تشخيص مجمع 1390/ 08/ 07 مصوب
 مالياتي انتظامي ادستانيد طريق از قضائي مراجع نزد مزبور جرائم مرتكبان عليه دعوي اقامه و جرائم اعالم ـ2تبصره

   .پذيردمي صورت قانوني مراجع ساير و
 يكي به سال دو تا ماه شش مدت براي باشد، حقوقي شخص مالياتي جرائم از يك هر مرتكب چنانچه ـ275 ماده

   :شودمي محكوم زير هايمجازات از
   شغلي فعاليت چند يا يك از ممنوعيت ـ1
   تجاري اسناد از برخي اصدار از ممنوعيت ـ2

   .باشدنمي جرم مرتكب حقيقي شخص كيفري مسؤوليت از مانع حقوقي شخص كيفري مسؤوليت ـ تبصره
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شگاه -15 شايي دان صورتي كه از (از زمان بازگ سه 16ها (در  شود) حداقل  ) فروردين آغاز 
ضافه مي شي ا سه هفته هفته به تقويم آموز شروع به همان اندازه به  صورت تأخير در  شود. در 

  1شود.افزوده مي
شت، هاي علوم، تحقيقات و فزارتخانهتوسط و 15دستورالعمل اجرايي بند  -16 ناوري و بهدا

  شود.درمان و آموزش پزشكي تهيه و براي ابالغ ارسال 
ستان -17 سلها، نقاهتگاهبيمار شتي نيروهاي م باش كامل ح در آمادهها و كادر درماني و بهدا

ظرفيت  فزايشباشند و در صورت اعالم نياز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي نسبت به ا
  اقدام كنند.

  يج شوند.هاي مختلف بسهاي مردم نهاد براي مقابله با كرونا در عرصهسازمان -18

                                                            
 و مراكز دانشگاهها، :1395 مصوب كشور توسعه هاي برنامه دائمي احكام قانون 1ماده الف.   1

 گسترش شوراي از مجوز داراي كه فناوري و علم پاركهاي و ها فرهنگستان و پژوهشي و عالي آموزش مؤسسات
 قانوني مراجع ساير و پزشكي آموزش و درمان بهداشت، و فناوري و تحقيقات علوم، هاي وزارتخانه عالي آموزش

 محاسبات قانون ويژه به دولتي دستگاههاي بر حاكم عمومي مقررات و قوانين رعايت بدون باشند، مي ربط ذي
 فقط و آنها بعدي الحاقات و اصالحات و مناقصات برگزاري قانون كشوري، خدمات مديريت قانون كشور، عمومي

 حسب كه امنا هيأت مصوب تشكيالتي و استخدامي اداري، معامالتي، مالي، هاي نامه آيين و مصوبات چهارچوب در
 به ها فرهنگستان مورد در و پزشكي آموزش و درمان بهداشت، و فناوري و تحقيقات علوم، وزيران تأييد به مورد
 رئيس تأييد به مسلح نيروهاي به وابسته تحقيقاتي و عالي آموزش مراكز و دانشگاهها مورد در و جمهور رئيس تأييد
   .كنند مي عمل رسد، مي مسلح نيروهاي كل ستاد
: 1383 مصوب فناوري و تحقيقات علوم،وزارت تشكيالت و وظايف اهداف، قانون 10ماده ب.  

 نامه آيين و ابطضو برابر و هستند مستقل حقوقي شخصيت داراي تحقيقاتي و عالي آموزش مؤسسات و دانشگاهها
 مي اداره رسد مي زيرو تأييد و امناء هيأت تصويب به كه تشكيالتي و استخدامي اداري، معامالتي، مالي خاص هاي
   .شوند

 اداره عمومي هاي سياست تعيين حدود و تحقيقاتي و عالي آموزش مؤسسات و دانشگاهها امور در وزارت اختيارات
   .بود خواهد صالح ذي مراجع مصوبات و قانون اين چارچوب در آنها پشتيباني و حمايت و نظارت ارزيابي، آنها،

 هيأت اختيارات افزايش پژوهشي و عالي آموزش بخش اجرائي هاي فعاليت در تمركززدائي تحقق منظور به - تبصره
 حوزه اختيارات حدود تنظيم تحقيقاتي، و عالي آموزش مؤسسات و دانشگاهها اجرائي مديريت و علمي شوراهاي امناء
 هاي هيأت اعضاي تركيب تقويت تحقيقاتي، و عالي آموزش مؤسسات و دانشگاهها امور در وزارتخانه ستادي هاي
 مؤسسات و دانشگاهها فعاليت بر نظارت نحوه و امناء هاي هيأت و دولت متقابل هاي مسؤوليت تعيين و تعريف امناء،

 و تحقيقات علوم، وزارت توسط الزم هاي اصالحيه و ها نامه آيين ها، نامه تصويب لوايح، پژوهشي، و عالي آموزش
  .شد خواهد ارائه صالح ذي مراجع به قانوني مراحل طي براي و تنظيم فناوري
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بررســي ســالمت مســافران توســط گروههاي نظارتي به صــورتي انجام شــود كه در  -19
  ها معطلي ايجاد نشود.خروجي
  يت صنايع قرار گيرد.وتوليد تجهيزات و كاالهاي مورد نياز براي مقابله با كرونا در اول -20
زان كمبود توليدات، به واردات تجهيزات و كاالهاي مورد نياز براي مقابله با كرونا به مي -21

  العاده در دستور كار قرار گيرد.صورت فوق
  ر اولويت قرار گيرد.نيازهاي ارزي براي واردات موارد مرتبط با كرونا با ارز نيمايي د -22
ت شـــبكه هاي غيرضـــروري، افزايش ظرفيبراي كاهش خروج افراد از منزل و تماس -23

طات، و فناوري هاي اقتصـــادي با همكاري وزارت ارتباتوزيع و خريد الكترونيك با ارايه مشـــوق
صنعت، معدن و تجارت و  ستور كار قرار گيرد. (مشوق توسط وزارت  عاونت علمي ماطالعات در د

  صويب شود.توزارت ارتباطات و فناوري  اطالعات تهيه و در دولت  و فناوري رييس جمهور و
ت شـــبكه هاي غيرضـــروري، افزايش ظرفيبراي كاهش خروج افراد از منزل و تماس -24

صنعت،توزيع و خريد الكترونيك با ارايه مشوق ت معدن و تجار هاي اقتصادي با همكاري وزارت 
  در دستور كار قرار گيرد.

  قل تقويت شود.با كشورهاي همسايه براي تداوم تجارت و حمل و نارتباط مؤثر  -25
ـــازمان -26 هاي ريافت كمكدالمللي براي هاي بينارتباط مؤثر با كشـــورهاي ديگر و س
  دوستانه تقويت شود.انسان
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  جلسه يازدهم

  تصويب كرد: 5/1/1399ستاد ملي مقابله با كرونا در جلسه 
وديت تردد و هاي بهداشــتي و درماني، محداجتماعي در حوزهگذاري اجراي طرح فاصــله -1

شده بود ) فروردين 15تا ( تجمع، مراكز خريد، اجتماعات عمومي، مشاغل و اصناف كه قبالً ابالغ 
 يابد.ادامه مي

صلهبخش -2 شاركت گذاري اجتماعي در كميته اجتماعي و امنيتهاي تكميلي طرح فا ي با م
هنگي و ارايه امات اجرايي، رعايت مالحظات اقتصـــادي، اجتماعي، فراعضـــا مطرح و با لحاظ الز

شود؛ مصوبات كميته مزبور با تأييد رپيوست اطالع سرع وقت آماده  ييس جمهور ابالغ رساني در ا
  شود.مي

شكي پروتكل -3 شت، درمان و آموزش پز سختگيرانهوزارت بهدا فظ كادر حتري براي هاي 
ـــك و لباس و غيره) ب درماني اعمال نمايد. كماكان رعهده وزارت تأمين مايحتاج حفاظتي (ماس
  صنعت، معدن و تجارت است.

ريق موبايل طسنجي، غربالگري از در موج بازگشت از سفرهاي نوروزي به جاي طرح تب -4
ــفر رفته ــود تا در روز (افرادي كه به س ــهرها ايجاد ) فروردين تراكم در ور15اند انجام ش ودي ش

  نشود.
ست در  -5 سيما موظف ا صدا و  سازمان  شويق مردم به ماندن در خانه،  ساس بجهت ت را

ــته ــنعت، معدن و تجارت، بس ــركتمعرفي وزارت ص ز فروش هاي مجاهاي تبليغاتي مربوط به ش
  هاي مؤثر در ساعات مناسب به صورت مجاني تبليغ نمايد.اينترنتي را در شبكه

ــي در  -6 ــص ــاني تخص ــگاه/ به منظور تأمين نيروي انس ــتاي رفع نيازهاي مبرم دانش راس
هاي علوم پزشكي سراسر كشرو، ارتقاي كيفيت ارايه خدمات به بيماران و استفاده از كليه دانشكده

شمول خدمت وظيفه عمومي  صين باليني م ص شور، تاريخ اعزام متخ صي ك ص توان نيروهاي تخ
افتد مي ناجا به تعويق ميجهت حضور در محل آموزشي تا دو ماه توسط سازمان نظام وظيفه عمو

شكده شگاه / دان ستفاده خدمتي از متخصصين مذكور در دان شور و ا سر ك سرا شكي  هاي علوم پز
  1انجام خواهد شد.

                                                            
 تحصيلي معافيت صدور با اصالحات بعدي: 1361 مصوب عمومي وظيفه خدمت قانون 33ماده   1

 ذي مراجع طريق از آنان تحصيل به اشتغال گواهي ارائه به موكول ديني، علوم طالب و دانشجويان آموزان،دانش
   .باشد مي مقطع هر در تحصيالت پايان گواهي صدور از پس سال يك تا آن اعتبار مدت و است ربط
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فروش  هاي معتبر در زمينهوزارت صــنعت، معدن و تجارت موظف اســت فوراً شــركت -7
  ند.كما معرفي رساني مجاني به سازمان صدا و سياينترنتي را جهت تبليغات و اطالع

  گذاري در فروش اينترنتي تشديد شود.نظارت بر قيمت -8
  راعات شود.استانداردهاي بهداشتي در زمينه توزيع كاالهاي فروش اينترنتي م -9

ضرورت تداوم ارايه خدمات عمومي -10 ، با اتو تجمع هاكاهش ترددهمزمان با  با توجه به 
  ها ها و بيمههاي اجرايي و بانككليه دســـتگاهها و مديران تشـــخيص وزرا، رؤســـاي ســـازمان

شيفتگونهبه سوم نيروها به طريق  شود كه حداقل يك  ) فروردين در محل 15بندي تا (اي عمل 
كار حضــور يابند و بقيه به صــورت دوركاري به خدمات خود ادامه دهند يا به آنان مرخصــي اعطا 

  1شود.
ــيوع كرونا، مرخ -11 ــرايط تا آخر فروردين به منظور جلوگيري از ش ــي زندانيان واجد ش ص
 2شود.ميتمديد 

 
  

                                                            
 تحصيلي مقاطع از يك هر در و تمام سال بيست سن تا آموزان دانش براي تحصيلي معافيت حداكثر ـ 1 تبصره
 و سال پنج يوستهپ كارشناسي سال، سه ناپيوسته ارشد كارشناسي و ناپيوسته كارشناسي سال، نيم و دو كارداني

   .است سال شش تخصصي دكتراي و سال هشت پيوسته پزشكي دكتراي سال، شش پيوسته ارشد كارشناسي
 به سال يك رحداكث مربوط دانشگاههاي خاص موارد كميسيون اعالم و تشخيص با ضروري مواقع در ـ 2 تبصره
  .شود مي اضافه فوق مدت

  جلسه پنجم ستاد ملي مقابله با كرونا 8ر.ك. پاورقي مربوط به بند   1
  جلسه پنجم ستاد ملي مقابله با كرونا 6ر.ك. پاورقي مربوط به بند   2
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  جلسه دوازدهم 

  تصويب كرد: 9/1/1399ستاد ملي مقابله با كرونا در جلسه 
صله -1 سهگزارش ارزيابي طرح فا سه  صورت گذاري اجتماعي در جل شود و در  شنبه ارايه 

  فروردين ادامه خواهد يافت. 20لزوم اجراي آن تا 
شود، مبتاليان در صورت استنكاف خدمات نقاهتگاهي كه به افراد مبتالي قطعي ارايه مي -2

 -از اقامت در نقاهتگاه، بايد متعهد به رعايت شــرايط بهداشــتي در منزل شــوند. كميته اجتماعي 
امنيتي موظف است شيوه اجراي الزامات اين بند را در اسرع وقت تهيه كند. مصوبات كميته مزبور 

  شود.تأييد رييس جمهور ابالغ ميبا 
اي باشــد كه گذاري اجتماعي بايد به گونهرســاني و اقناع براي اجراي طرح فاصــلهاطالع -3

  منجر به بيشترين همكاري مردمي و كمترين تخلف، جريمه و مجازات شود.
شت، درمان و آموزش پزشكيهاي اطالعبرنامه -4 ساني و اقناعي با هماهنگي وزارت بهدا  ر

  تقويت شود.
  نسبت به انتشار اخبار و اطالعات نادقيق و نادرست حساسيت بيشتري اعمال شود. -5
شتر تجارت الكترونيك را  -6 سعه هر چه بي ست تو صنعت، معدن و تجارت موظف ا وزارت 

دنبال و نسبت به رفع آن موانع اقدام كند و در جلسه بعد گزارش تأثير تصميمات ستاد در تشويق 
  ترنتي و پيشنهادهاي بهسازي تجارت الكترونيك را ارايه كند.فروش اين

صادي به مبلغ بيش از ( -7 سته جبراني اقت شامل (100ب ) ميليارد 8000) هزار ميليارد تومان 
) ميليارد تومان حمايت از بخش 12000تومان حمايت از خانوار (تســهيالت و حمايت معيشــتي)، (

) ميليارد 75000ان حمايت از صـــندوق بيمه بيكاري و () ميليارد توم5000بهداشـــت و درمان، (
  ديده تصويب شد.هاي آسيبقيمت براي بنگاهتومان تسهيالت ارزان

سانه -8 سي تخلفات ر ست از امنيت رواني جامعه، كارگروه برر ستاي حرا ست در را ها مجاز ا
  هاي متخلف اعمال نمايد:حسب مورد تدابير زير را نسبت به افراد و رسانه

  تذكر كتبي و اعالم عمومي، حذف سريع و انتشار محتواي اصالحي -الف
  هاي اداريايجاد محدوديت يا محروميت از خدمات و مسئوليت -ب
  هاي دولتيايجاد محدوديت يا محروميت از حمايت -پ
  العاده و بازدارنده.توقف فعاليت و ارجاع به محاكم قضايي براي رسيدگي سريع، فوق -ت

  االجرا است.يمات كارگروه قطعي و اجراي آن فوري و براي همه الزمتصم -تبصره
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  جلسه سيزدهم 

  تصويب كرد: 12/1/1399ستاد ملي مقابله با كرونا در جلسه 
  شود.ي) فروردين تمديد م20گذاري اجتماعي تا (اجراي طرح مرحله دوم فاصله -1
ــت تا تاري -2 ــكي موظف اس ــت، درمان و آموزش پزش رزيابي ا 16/1/1399خ وزارت بهداش

  گذاري اجتماعي را ارايه دهد.اجراي طرح مرحله دوم فاصله
بضاعتي كه به كرونا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است تمام افراد بي -3

صد آنان را نيز تقبل  شيز ده در سهم فران سالمت قرار دهد و  شش بيمه  ستند را تحت پو مبتال ه
ام از محل منابع طرح تحول ســـالمت و بودجه اختصـــاصـــي كرونا تأمين نمايد. هزينه اين اقد

  1شود.مي
مات تشخيصي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است نسبت به ارايه خد -4

بضــاعت از محل بودجه يبو درماني كرونا به افراد غيرايراني اقدام نمايد. تأمين هزينه براي افراد 
  شود.اختصاصي كرونا انجام مي

ــت ابتالي فرد به بيم -5 ــكي موظف اس ــت، درمان و آموز پزش اري را به خود وزارت بهداش
  شخص، خانواده و محل كار وي به صورت محرمانه ابالغ كند.

شود با رعايت اصل حمايت از توليد داخلي، نسبت به به سازمان غذا و دارو اجازه داده مي -6
صدور ( دون دريافت تعرفه مقرر، براي واردات مواد اوليه و ) موقت بIRCصدور مجوز يك ماهه و 

                                                            
  :1395كشور مصوب  توسعه هاي برنامه دايمي احكام قانون  9 ماده  1

 وزيران هيأت در بعد سال بودجه تصويب از قبل ساله هر است مكلف كشور سالمت بيمه عالي شوراي - الف
 و درمان بهداشت، خدمات دهندگان ارائه كليه براي سالمت خدمات تعرفه تعيين و نسبي ارزش بازنگري به نسبت

 در واقعي قيمت و مصارف و منابع تعادل اصل رعايت با خصوصي و غيردولتي و دولتي از اعم كشور در تشخيص
 براي يكسان واقعي نيف حق با يكسان و واحد محاسباتي مباني و درماني بهداشتي، مناسب رفتارهاي تقويت جهت
 خدمات همگاني بيمه قانون) 9( و) 8( مواد و) 1( ماده) 8( بند براساس و رقابتي شرايط در غيردولتي و دولتي بخش
 هر پايان از قبل كشور، بودجه و برنامه سازمان تأييد از پس را مراتب و اقدام 1373/ 8/ 3 مصوب كشور درماني
   .كند ارائه وزيران هيأت به تصويب جهت بعد سال براي سال
 الحاق 1373/ 8/ 3 صوبم كشور درماني خدمات همگاني بيمه قانون) 2( ماده از بعد ماده يك عنوان به بند اين
  .گردد مي
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ــدعفوني كننده بر پايه  ــك، لباس و تجهيزات حفاظتي، الكل و مواد ض توليد دارو، تجهيزات، ماس
  2باشد، اقدام نمايد.الكل كه براي پيشگيري، درمان و كنترل ويروس كرونا مورد نياز مي

سطح ملي و به تف مراحل بعدي برنامه ملي مديريت ويروس كرونا -7 ستان با در  كيك هر ا
ا كرونا و وزارت بها توسط ستاد مقابله لحاظ تفاوت وضعيت بهداشتي، اقتصادي و اجتماعي استان

  شود.كشور طراحي و ارايه مي
ــي بنا بر برنامه و پروتكل -8 ــايي مراكز آموزش ــهاي الزم براي بازگش رايط اپيدمي در هر ش

  ه ستاد ارسال شود.استان بررسي و براي تصويب ب
شت، درمان و آموزش  -9 ست با هماهنگي وزارت بهدا شور موظف ا شكي طرح پوزارت ك ز

كاف را تهيه و ابالغ الزام افراد مبتال به رعايت شــرايط قرنطينه و برخورد با آنان در صــورت اســتن
  ع خواهد شد.ه ارجانمايد. نيروي انتظامي مجري اين طرح است و در موارد الزم، پرونده به دادگا

ستگاه -10 ستاد ملي مقابله با كرونا درخصوص نحوه حضور كاركنان د هاي اجرايي مصوبه 
  3شود.تمديد مي 1399فروردين  20تا مورخ 

   

                                                            
 گمركي تعرفه جدول در مذكور معافيتهاي بر عالوه :1390 مصوب امورگمركي قانون 119ماده الف.   2

 نامه تصويب قوانين، موجب به كه ديگري معافيتهاي و واردات و صادرات مقررات قانون اجرائي نامه آيين ضميمه
 حقوق پرداخت از نيز زير موارد است، شده برقرار اسالمي شوراي مجلس مصوب قراردادهاي و ها موافقتنامه ها،

  ... :باشد مي معاف ورودي
  :1372 مصوب واردات و صادرات مقررات از قانونب. 
   :شوند مي تقسيم زير گروه سه به وارداتي و صادراتي كاالهاي - 2 ماده
 از بعضي ورود يا صدور مربوطه نقواني رعايت با زماني خاص شرايط و مقتضيات به بنا تواند مي دولت - 1 تبصره
   .نمايد ممنوع را كاالها
 ضميمه جداول و انونق اين اجرايي نامه آئين كلي تغييرات است موظف تجارت و معـدن صنعت، وزارت - 4 ماده

 از پس سال، طي ار آنها موردي تغييرات و بعد سال براي سال، هر پايان از قبل را واردات و صادرات مقررات
 وزيران هيأت تصويب از پس و تهيه مكتسب حقوق نمودن منظور ضمن اتاق و ذيربط دستگاههاي از نظرخواهي

  .نمايد منتشر عموم اطالع جهت
  پنجم ستاد ملي مقابله با كروناجلسه  8ر.ك. پاورقي مربوط به بند   3
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  جلسه چهاردهم 

  تصويب كرد: 17/1/1399ستاد ملي مقابله با كرونا در جلسه 
صله"اجراي طرح  -1 شمندفا صورت پلكاني  "گذاري اجتماعي هو شده به بندو زمانبه  ي 

  تصويب رسيد.
تا آخر فرو -2 ماكن مقدس  مذهبي و ا عات عمومي و  ما ماه تداوم محدوديت در اجت ردين 

  تمديد شد.
سعهفعاليت در پروژه -3 ستاني با حفظ اهاي عمراني و تو شتي بدون اي ملي و ا لزامات بهدا

  وقفه ادامه يابد.
  مجاز است. 23/1/1399ها از تاريخ ستانصنوف داراي ريسك كم و متوسط در ا فعاليت -4
ستان تهران از تاريخ فعاليت  -5 سط در ا سك كم و متو مجاز  31/1/1399صنوف داراي ري
  است.
  ممنوع است. تا اطالع ثانويصنوف داراي ريسك باال  فعاليت -6
  هاي بهداشتي در بازگشايي صنوف الزامي است.رعايت پروتكل -7
سئوليت اجراي بندهاي  -8 سئوليت  7تا  4م صناف و م صنعت، معدن و تجارت و ا با وزارت 

  1نظارت بر آنها با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي است.
                                                            

  :1382 مصوب كشور صنفي نظام قانوناز   1
 و ها اتحاديه بين هماهنگي ادايج و ارتباط برقراري منظور به كه است كميسيوني: نظارت كميسيون - 10 ماده
 نظارت همچنين و نهاآ اختيارات و وظايف راستاي در دولتي دستگاههاي و سازمانها با شهرستان اصناف هاي اتاق
   : نظارت عالي يأته - 11 ماده. شود مي تشكيل شهرستان هر شهرستان اصناف هاي اتاق و ها اتحاديه بر

 اصناف هاي اتاق ها، اتحاديه كليه بر نظارت و هماهنگي ايجاد هدايت، ريزي، برنامه تعيين منظور به كه است هيأتي
 كشور اصناف امور بر نظارت مرجع باالترين و گردد مي تشكيل نظارت كميسيونهاي و ايران اصناف اتاق شهرستان،

  .است
 بهداشتي، انتظامي، صنفي، مقررات و قوانين جمله از كشور، جاري مقررات و قوانين مكلفند صنفي افراد - 17 ماده
 سوي از كه را خدمات و كاالها گذاري نرخ به مربوط هاي دستورالعمل و كار محيط زيباسازي و فني حفاظت ايمني،
   .كنند اجرا و رعايت گردد، مي ابالغ ربط ذي قانوني مراجع
 وزير تصويب به كه اي نامه آئين در مندرج مراحل گذرانيدن از پس زير موارد در تنها صنفي واحد - 28 ماده

   :گردد مي تعطيل ماه شش تا هفته يك از موقت طور به رسيد، خواهد تجارت و معـدن صنعت،
 نظارت كميسيون يا گرديده قيد كسب پروانه در آنچه از غير كسب، محل در ديگر مشاغل يا شغل به اشتغال - الف
   .است شمرده مجاز
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رساكنان تا هاي اعمال شده در خصوص تردد بين استاني و محدوديت ورود غيمحدوديت -9
ستانتمديد مي 1399پايان فروردين ماه  شته مجاز مز هاي تهران و البرشود. تردد ميان ا انند گذ

  است.
ـــت،ارايه خدمات حمل و نقل عمومي با رعايت پروتكل -10 درمان و  هاي وزارت بهداش

  شود.آموزش پزشكي انجام مي
شامل هيچتردد قطار باري و ناوگان حمل بار جاده -11 شود و تردد گونه محدوديتي نمياي 

ستورالعمل سطح كشور با رعايت د شت، درمان و آموزش پزشكي بالمانع هاي وزارت بهدآنها در  ا
  1است.

شي، اقناعي و افكار عمومي براي اجراي طرح  -12 ست آموز صله"پيو شمند گذاريفا  "هو
سط كميته اطالع سيماشامل موارد زير تو صداو  سط  ساني و تبليغات طراحي و تو ي جمهوري ر

  ود:مجازي اجرا شهاي فعال در فضاي هاي جمعي ديگر و رسانهاسالمي ايران، رسانه
ــل  -الف ــد و م "در خانه بمانيم"اص ــويق براي عموم مردم بايد مورد توجه باش ردم بايد تش

  شوند تا جز در موارد الزم از خانه خارج نشوند.
                                                            

 هيأت تشخيص به كه صنوفي از دسته آن براي روز پانزده مدت به حداقل موجه دليل بدون كسب محل تعطيل - ب
   .شود مي كننده مصرف براي حرج و عسر موجب نظارت عالي
   .است شهرستان اصناف اتاق با دليل بودن موجه تشخيص - تبصره

 شده تعيين نظارت كميسيون مصوب نامه آئين در كه ضوابطي اساس بر اتحاديه به عضويت حق پرداخت عدم - ج
   .است

 واحدهاي به ها اتحاديه وسيله به كه نظارت كميسيون و عالي هيأت قانوني دستورات و مصوبات اجراي عدم - د
   .است شده ابالغ صنفي
   .است شهرستان اصناف اتاق عهده بر اجرا عدم تشخيص - تبصره

   .قانون اين موجب به صنفي واحدهاي تكاليف اجراي عدم - هـ
   .آيد مي عمل به انتظامي نيروي طريق از رأساً اتحاديه، اعالم با صنفي واحد موقت تعطيل - 1 تبصره
 نظر. كند شكايت نظارت كميسيون به تواند مي شود مي تعطيل وي كسب واحد كه صنفي فرد هر - 2 تبصره

 مي صنفي فرد تراضاع صورت در. است االجراء الزم شد، خواهد اعالم هفته دو ظرف حداكثر كه نظارت كميسيون
   .كند مراجعه قضايي صالح ذي مراجع به تواند

 استناد به ديگر، مراجع يا اتحاديه مجوز با غيرموجه تعطيل دراثر صنفي واحد به شده وارد خسارات جبران - 3 تبصره
   .است دهنده دستور عهده بر نظارت، كميسيون نظر

 مصرف حرج و عسر موجب شهرستان نظارت كميسيون تشخيص به صنفي واحد تعطيلي كه مواردي در ـ 4 تبصره
   .شود مي محكوم يالر 24/ 000/ 000 تا ريال 2/ 400/ 000 از نقدي جريمه به مزبور صنفي واحد شود، مي كننده

  جلسه دهم ستاد ملي مقابله با كرونا 9ر.ك. پاورقي مربوط به بند   1
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شند ، كاركرد -ب شور آگاه با ضعيت بيماري در ك ويروس و بيماري را  مردم بايد از آخرين و
و مسأله جداسازي  فاظت از خود و ديگران را داشته باشندبشناسند، انگيزه و آموزش الزم براي ح

  مبتاليان و افراد مشكوك به بيماري از ديگران را جدي بگيرند.
ضايي موظفند به موارد ارجاعي از طرف كارگروه ويژه ف -13 ضاي مجازي در مورد مراجع ق

  كرونا، خارج از نوبت رسيدگي كنند.
ــتگاه -14 ــتي ابالغي از ســوي هاي اجرايي موظفند ضــكليه دس من رعايت پروتكل بهداش

وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشــكي در خصــوص كاركنان، محيط اداري و ارباب رجوع و 
ضروري دستگاه را از تاريخ  با حضور دوسوم  23/1/1399تجمعات اداري، كليه خدمات عمومي و 
اي مرخصــي به صــورت نوبتي كاركنان ارايه و تا يك ســوم كاركنان را از طريق دوركاري يا اعط

ساعت كار روزانه كاركنان دستگاه(نوبت هاي اجرايي در بندي) از حضور در محل كار معاف كنند. 
ستان ساعت (تهران و ا ) خواهد بود. ترتيبات اجرايي اين بند توسطسازمان اداري و 14) تا (7ها از 

  1استخدامي كشور ابالغ خواهد شد.
  ر خواهند داد.پايان فروردين به صورت غيرحضوري ادامه كا ها تامدارس و دانشگاه -15
هاي سفيد كه توسط وزارت بهداشت، درمان تواند در استانوزارت آموزش و پرورش مي -16

  2و آموزش پزشكي اعالم شده است، فعاليت مجدد را آغاز كند.
   

                                                            
  جلسه پنجم ستاد ملي مقابله با كرونا 8ر.ك. پاورقي مربوط به بند   1
  مقابله با كروناجلسه پنجم ستاد ملي  2ر.ك. پاورقي مربوط به بند   2
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  جلسه پانزدهم 

  كرد:تصويب  24/1/1399ستاد ملي مقابله با كرونا در جلسه 
  سامانه بهداشت محيط كار براي بعد از دوران كرونا نيز حفظ شود. -1
ــنوفي كه مقررات را به طور كامل در دوران كرونا رعايت كرده -2 ــ اند،از ص ي به نحو مقتض

  قدرداني و نشان ارزشمندي به آنها اعطا شود.
ـــده به بيماران در نق -3 ـــناد گاهاهتكليه خدمات دارو، لوازم و تجهيزات ارايه ش ها ذيل اس

  گيرد.اي قرار ميبيمارستان مربوط، تحت پوشش بيمه
به منظور رعايت مصوبات ستاد ملي مديريت كرونا، به واسطه تعطيلي اصناف و واحدهاي  -4
نشـــده، مربوط به اعتبارات كننده خدمات و حضـــور حداقلي كاركنان دولت، وجوه مصـــرفارايه

سرمايهاي و اعتبارات تملك داراييهزينه سال هاي  سال  1398اي قانون بودجه  شور، به  كل ك
شــود تا در راســتاي موافقتنامه ســال قبل در ســال جاري مصــرف شــود. براي منتقل مي 1399
  1شود.هاي عمراني تا پايان شهريور مهلت داده ميهاي جاري تا پايان خرداد و هزينههزينه

                                                            
  :1366 مصوب كشور عمومي محاسبات قانوناز   1

 سال آخر تا كشور كل جهبود قانون در منظور) ثابت گذاري سرمايه( عمراني و جاري اعتبارات كليه - 63 ماده
 سال ماه فروردين پايان تا حداكثر بايد سال هر نشده مصرف اعتبارات وجوه مانده و است پرداخت و تعهد قابل مالي
 ايجاد مصوب اعتبار دودح در مقررات رعايت با مربوط مالي سال آخر تا كه تعهداتي شود داده برگشت خزانه به بعد
   :بود خواهد پرداخت قابل زير بشرح بعد سالهاي در باشد نشده پرداخت و شده

 مصوب بودجه نشده پرداخت تعهدات( عنوان تحت كه خاصي اعتبار محل از جاري اعتبارات به مربوط تعهدات ‐ 1
   .ميشود منظور بعد سالهاي بودجه در) قبل سالهاي

 دستگاههاي مجاز ماتمقا تأييد و رسيدگي از پس عمراني طرحهاي بعد به 1352 سالهاي به مربوط تعهدات ‐ 2
   .ميشود منظور ربوطم طرحهاي موافقتنامه ضمن بعد سالهاي در كه اعتباري محل از تعهد تأديه زمان در اجرائي

 است گرديده متوقف كالً يا و يافته خاتمه آنها عمليات كه طرحهائي مورد در) 2( بند در مذكور سنوات تعهدات ‐ 3
 در بودجه و برنامه زارتو موافقت با و تعهد تأديه زمان در اجرائي دستگاههاي مجاز مقامات تأييد و رسيدگي از پس
 سال هر بودجه در منظور همين به كه خاصي رديف محل از يا و مربوط برنامه محل از آن اعتبار كه طرحي قالب
   .ميشود بيني پيش
 طبق سال همان احتياجات نتأمي براي مالي سال هر در كه قراردادهائي موضوع خدمات يا كاال بهاي - 1 تبصره
 قرارداد مدت ايانپ آنكه بر مشروط است شده تأمين مصوب عمراني يا و جاري اعتبارات محل از و منعقد مقررات
 بعضاً  يا و كال است آنها از ييك يا و قرارداد طرفين اختيار از خارج كه عللي به ولي بوده مالي سال همان آخر حداكثر

 مذكور اعتبارات محل زا مورد حسب دارائي و اقتصادي امور وزارت تأييد با ميرسد تعهد مرحله به بعد مالي سال در
   .است پرداخت قابل ماده اين) 2( يا و) 1( بندهاي در
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ــورهابراي رانندگان كاميون -5 ــوها و تجار در كش ــاير كش ــايه و س رها كه نياز به ي همس
شود (ارايه صادر  ستي براي  صادرات يا احتماالً واردات كاالها و اقالم دارند، رواديد  گواهي تندر

  اين افراد الزامي است.)
ــهري تا ظرفيت توليد، تأمين و تحويل اتوبوس براي تقويت ناوگان حمل و ن -6 قل درون ش

  بررسي و اعالم شود. پايان ارديبهشت ماه، تا چهارشنبه
شت ماه رادولت كمك -7 شهرداري هاي الزم براي تهيه اتوبوس تا پايان ارديبه ها ارايه به 

  خواهد كرد.
ول ارديبهشت ماه، تردد اها و از ) فروردين ماه، تردد بين شهري درون استان24از تاريخ ( -8

  بين استاني ادامه مي يابد.
اماكن متبركه در  اجتماعي، طرح مربوط به وضــعيت اجتماعات مذهبي و –كميته امنيتي  -9

  گيري در جلسه آينده ستاد ارايه كند.ماه مبارك رمضان را براي تصميم
گردان متجاهر به اعتياد در مراكز مدت زمان نگهداري معتادان به مواد مخدر و روان -10

) قانون مبارزه با مواد مخدر در مورد آنان 16) و (15هاي مندرج در مواد (درماني دولتي كه مهلت
  1شود.به اتمام رسيده است، با دستور مقام قضايي در شرايط كرونا تا شش ماه ديگر تمديد مي

                                                            
 نشده مصرف وجوه مانده لزوم رتصو در كه نمايد اتخاذ ترتيبي است مجاز دارائي و اقتصادي امور وزارت - 2 تبصره
 مفاد رعايت با مالي الس هر پايان در دولتي مؤسسات و ها وزارتخانه كشور از خارج واحدهاي اعتبارات به مربوط
   .گردد محسوب مذكور واحدهاي بعد سال گردان تنخواه پاي به قانون اين 54 ماده موضوع آئيننامه
   .ميشود محسوب سال نآ پرداخت ميشود صادر خزانه حسابهاي عهده سال هر پايان تا كه چكهائي - 3 تبصره
 مربوط رآمدهايد وصولي حدود در مالي سال آخر تا اختصاصي درآمدهاي محل از مصوب اعتبارات - 64 ماده
 پايان تا بايد سال هر نشده فمصر اختصاصي درآمد محل از اعتبارات وجوه ماندهو باشدمي پرداخت و تعهد قابل

 آخر تا كه تعهداتي. گردد منظور كشور عموميدرآمد حساب به تا شود داده برگشت خزانه به بعد سال ماه فروردين
 در باشد نشدهداختپر و شده ايجاد مربوط وصولي درآمدهاي و مصوب اعتبار حدود در مقررات رعايت با مالي سال
  .بود خواهد پرداخت قابل قانون اين 63 ماده يك بند موضوع اعتبار محل از بعد هايسال

 مصوب هاي بودجه در شده بيني پيش ميزان بر زائد كه ماده اين موضوع اختصاصي درآمدهاي از مبلغ هر - 1 تبصره
  .گردد واريز كشور عمومي درآمد حساب به بايد و نبوده مصرف قابل شود، وصول مربوط

  با اصالحات بعدي: 1367 مصوب مخدر مواد با مبارزه قانوناز   1
 درمان نهاد مردم هايانسازم يا و خصوصي يا غيردولتي دولتي، مجاز مراكز به مراجعه با مكلفند معتادان ـ 15ماده

 و اقدام خود درمان هب نسبت مذكور مراكز به مراجعه با كه معتادي. نمايند اعتياد ترك به اقدام آسيب، كاهش و
. باشد مي معاف يفريك تعقيب از ننمايد اعتياد به تجاهر چنانچه نمايد، دريافت آسيب كاهش و درمان تحت گواهي

   .مجرمند ننمايند، اعتياد ترك يا درمان به مبادرت كه معتاداني
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  د.از ورود غيرقانوني افراد تبعه كشورهاي همسايه قاطعانه ممانعت شو -11
  

   

                                                            
 آموزش و درمان بهداشت، هايوزارتخانه توسط كه اي نامه آيين اساس بر ماده، اين موضوع مجاز مراكز ـ1تبصره
 ستاد تصويب به و تهيه قانون اين تصويب از پس ماه سه مدت ظرف اجتماعي رفاه و كار تعـاون، وزارت و پزشكي

   .شود مي تعيين رسد، مي
 راردادنق آسيب كاهش و درمان پوشش تحت ضمن است موظف اجتماعي رفاه و كار تعـاون، وزارت ـ 2تبصره
 است مكلف دولت. دهد قرار بستري و پايه هاي بيمه مشمول را اعتياد ترك هاي هزينه تمام بضاعت، بي معتادان

   .نمايد تأمين و بيني پيش را الزم اعتبارات بودجه، لوايح در ساله همه
   .باشند مي معاف اداعتي جرم كيفري تعقيب از بازپروري و درمان مدت طول در مذكور معتادان -1 تبصره
 موظف ستاد و نمايند اعتياد ركت به اقدام ششماه، ظرف موظفند 8 ماده در مذكور مخدر مواد به معتادان كليه - الف
   .كند معرفي تياداع ترك مراكز به را مذكور معتادان الويتها رعايت با و برنامه مطابق تاريخ همين از است
 و) 15( ماده موضوع گواهي فاقد) 8( و) 4( ماده دو در مذكور گردان روان و مخدر مواد به معتادان ـ 16 ماده

 آسيب كاهش و رماند مجاز و دولتي مراكز در ماه سه تا يك مدت براي قضايي مقام دستور با اعتياد، به متجاهر
 گزارش با. است المانعب مذكور مراكز درخواست با ديگر ماهه سه دوره يك براي مهلت تمديد. شوندمي نگهداري

 درمان تداوم باشد، قانون ينا) 15( ماده طبق درمان تداوم آماده معتاد چنانچه قضايي، مقام نظر بنابر و مذكور مراكز
   .باشد مي بالمانع مزبور ماده وفق

 تكاليف اجراي به لفمك ماده اين موضوع معتادان قضايي، مقام دستور طبق و مذكور مراكز درخواست با ـ 1 تبصره
 تصويب به و تهيه ، ذيربط هايدستگاه همكاري با ستاد دبيرخانة پيشنهاد بنابر كه باشند مي خروج از بعد مراقبت
   .رسد مي قضاييه قوة رئيس
 اين) 15( ماده موضوع گواهي ارائه به تعهد و مناسب تأمين اخذ با بار يك براي تواند مي قضايي مقام ـ 2 تبصره
. نمايد معرفي مزبور ماده موضوع مراكز از يكي به را معتاد و اقدام ماهه شش مدت به تعقيب تعليق به نسبت قانون،
 تأييد صورت در. نمايند ارائه وي نماينده يا قضايي مقام به را معتاد درمان روند گزارش ماهيانه موظفند مذكور مراكز
 مفاد طبق صورت اين غير در و بايگاني پرونده دادستان، توسط تعقيب موقوفي قرار صدور با اعتياد ترك و درمان
 ديگر ماهه سه دوره يك براي ربط ذي مراكز درخواست با تبصره اين موضوع مهلت تمديد. شود مي اقدام ماده اين

  .است بالمانع
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  جلسه شانزدهم

  ويب كرد:تص 31/1/1399ستاد ملي مقابله با كرونا در جلسه 
سنه به خانوارهايي كه يارانه دريافت ميدر طرح پرداخت وام قرض -1 سابقه چك الح كنند، 

  1.برگشتي رفع سوءاثر نشده و بدهي غيرجاري به شبكه بانكي، مانع از دريافت وام مذكور نيست
سهيالت ارزان -2 سيبدر طرح پرداخت ت شتر آ سب و كارهاي بي از تبعات  ديدهقيمت به ك

هاي چك هاي متعارف در تسـهيالت بانكي شـامل بدهي غيرجاري واقتصـادي كرونا، محدوديت
سهيالت اعبرگشتي متقاضي و ذي ستثني خواهد بود. اطالعات مربوط به ت طايي موضوع نفعان م

ــفافيت در پايگاه اطالع ــوبه، جهت ش ــاني وزارت تعاون، كار و رفاه اجاين مص تماعي و بانك رس
الت براساس گيرد. در صورتي كه تسهيسالمي ايران در دسترس عموم قرار ميمركزي جمهوري ا

  شود.مي اهداف اين مصوبه هزينه نشود، موجب محروميت از كليه امتيازات تسهيالت مصوب

                                                            
 چك مبلغ كسري يا بودن پرداخت غيرقابل ثبت از بعد :1397 مصوب چك صدور قانون مكرر 5 ماده  1

 اطالع اعتباري مؤسسات و ها بانك تمام به برخط صورت به را مراتب سامانه اين مركزي، بانك يكپارچه سامانه در
 سوء رفع هنگام تا مكلفند مورد حسب اعتباري مؤسسات و بانكها كليه ساعت چهار و بيست گذشت از پس. دهد مي
  :نمايند اعمال حساب صاحب به نسبت را زير اقدامات چك، از اثر
  جديد؛ بانكي كارت صدور و حساب هرگونه افتتاح عدم - الف
 نزد عنوان هر تحت كه صادركننده به متعلق مبلغ هر و بانكي كارتهاي و حسابها كليه وجوه كردن مسدود - ب

  ؛مركزي بانك سوي از اعالمي ترتيب به چك مبلغ كسري ميزان به دارد اعتباري مؤسسه يا بانك
  ريالي؛ يا ارزي هاي نامه ضمانت صدور يا بانكي تسهيالت هرگونه پرداخت عدم - ج
   .ريالي يا ارزي اسنادي اعتبار گشايش عدم - د

 با اقتصادي بنگاههاي صوصخ در) د( و) ج( ،)الف( بندهاي در مذكور هاي محدوديت اعمال چنانچه - 1 تبصره
 شوراي تشخيص هب شود، مربوط استان اقتصادي امنيت در اخالل موجب اقتصادي احوال و اوضاع شرايط، به توجه
 گرفتن نظر در با تبصره اين اجرائي نامه آيين. آيد مي در تعليق حالت به سال يك مدت به مذكور موارد استان تأمين

 اين شدن االجراء الزم از ماه سه مدت ظرف آن در شاغل افراد تعداد و بنگاه صادرات و توليد ميزان مانند معيارهايي
   وزيران هيأت تصويب به مركزي بانك و دارايي و اقتصادي امور وزارت مشترك پيشنهاد به قانون
   .رسدمي

 صادر حقوقي يا حقيقي خصش از اعم حساب صاحب طرف از نمايندگي يا وكالت به چك كه صورتي در - 2 تبصره
 در اينكه مگر. شود يم اعمال نيز نماينده يا وكيل مورد در حساب، صاحب بر عالوه ماده اين موضوع اقدامات شود،
 بانكها. است او عديب نماينده يا وكيل يا حساب صاحب عمل به مستند پرداخت عدم نمايد اثبات صالح قضائي مرجع
 نماينده مشخصات د،باش شده صادر نمايندگي به چك كه صورتي در پرداخت، عدم گواهينامه صدور هنگام به مكلفند

  .نمايند درج مذكور گواهينامه در نيز را
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سافريني كه مقصد اير -3 شتي راجع به م سازي پروتكل بهدا شهر ان دارند را به وزارت راه و 
شركت سافربري هوايي، همه  سافرين و اجراي كند. نحوه قرنطينه مزميني و دريايي ابالغ هاي م

سط وزارتخانه شكآن تو شت، درمان و آموزش پز شور و بهدا سازي، ك شهر ي تدوين و هاي راه و 
  .شوداجرا مي

ــاس رفتار متقا -4 ــور (عبوري)، براس ــوص رانندگان ترانزيت به داخل كش بل و طبق درخص
  ش پزشكي اقدام شود.اعالم وزارت بهداشت، درمان و آموز

  مانند.واحدهاي صنفي و اماكن مندرج در گروه پرريسك تعطيل مي -5
  ايط زير بازگشــايي بازارها، پاســاژها و مراكز خريد داراي فضــاي ســربســته با رعايت شــر -6
  د:نشومي

  هداشتيهاي برعايت همه پروتكل -الف
  )18رأس ساعت (ر دپايان فعاليت روزانه  -ب
ستانها و پارك -7 شتي هاي محلي با رعايت دقيق پروتكلبو  1/2/1399ز تاريخ اهاي بهدا

  شوند.بازگشايي مي
شه - سرپوشيده،  ها و مراكز خريد و فروش و همچنين اطراق مردم ربازيفعاليت تمام اماكن 

  در آنها ممنوع است.
ي فعلي تا نيمه هاها، محدوديتهاي انســاني مرتبط با زيارتگاهبا توجه به زنجيره فعاليت -8

  1.يابدميارديبهشت ماه ادامه 
  .ممنوع استنمازهاي جمعه و جماعت تا پايان ارديبهشت ماه برگزاري  -9

  د.شوهاي بهداشتي، حضوري برگزار ميدوره دكتري با رعايت دستورالعمل -10
  2شود.مصوبه قبلي ستاد در مورد مرخصي زندانيان تا پايان ارديبهشت ماه تمديد مي -11

                                                            
 تاريخ از :1363 مصوب خيريه امور و اوقاف و حج سازمان اختيارات و تشكيالت قانون 1ماده   1

 اين عهده به ذيل امور و يابدمي نام تغيير خيريه امور و اوقاف و حج سازمان به اوقاف سازمان قانون اين تصويب
  .گردد مي واگذار سازمان

 مصلحت كه صورتي در خاصه موقوفات و است التوليه مجهول يا بوده متولي فاقد كه عام موقوفات امور اداره ‐ 1
   .باشد فقيه ولي دخالت بر متوقف عليهم موقوف اختالف رفع يا و الحقه بطون و وقف

 مدارس و مساجد استثناء به. ستا نشده داده آنها اداره براي خاصي ترتيب كه اسالمي مذهبي اماكن امور اداره - 2
  .تكايا و ديني

  جلسه پنجم ستاد ملي مقابله با كرونا 6ر.ك. پاورقي مربوط به بند   2
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  جلسه هفدهم 

  تصويب كرد: 7/2/1399ستاد ملي مقابله با كرونا در جلسه 
شاخص -1 ست  شكي موظف ا شت، درمان و آموزش پز شخيص وزارت بهدا هاي مرتبط با ت

مناطق ســفيد، زرد و قرمز را جهت بازگشــايي مســاجد مشــخص و با همكاري صــدا و ســيماي 
مشخص و اعالم  15/2/1399مناطق تا تاريخ  جمهوري اسالمي ايران براي مردم تبيين كند. اين

ـــاجد و نمازهاي جمعه در مناطق ســـفيد از نيمه ماه مبارك رمضـــان با اجراي مي شـــود. مس
هاي ابالغي وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشــكي فعاليت خود را آغاز خواهند نمود. پروتكل

  1انجام هماهنگي اجرايي الزم بر عهده وزارت كشور است.
هاي سهامي ت تعيين شده در قوانين و مقررات ناظر بر تشكيل مجمع عمومي شركتمهل -2

  شود.اه تمديد ميمبايد مجامع خود را برگزار كنند، به مدت دو  1399عام كه تا پايان تير ماه 
ستقيم و مالياتموعدهاي مقرر در قانون ماليات -3 سليم  هاي م سبت به ت بر ارزش افزوده ن

ـــاي آن از تاريخ الياتي و رســـيدگيهاي ماظهارنامه تا  1/2/1399هاي مالياتي كه مهلت انقض
سال  31/4/1399 شهريورماه  ست، به مدت دو ماه و حداكثر تا پايان  شود تمديد مي 1399بوده  ا

  2و كليه احكام قانون مرتبط، بر اين تمديد مترتب است.

                                                            
  جلسه شانزدهم ستاد ملي مقابله با كرونا 8ر.ك. پاورقي مربوط به بند   1
  با اصالحات بعدي: 1366 مصوب مستقيم مالياتهاي قانونالف.   2

 كسر منظور به موظفند هاآن قانوني نماينده يا قيم يا امين يا ولي يا) مجتمعاً يا منفرداً( متوفي وراث ـ26ماده
 متوفي محقق ديون و يشرع قواعد حدود در عبادي و مالي واجبات و عادات و عرف حدود در دفن و كفن هايهزينه

 اقالم كليه حاوي اياظهارنامه متوفي فوت تاريخ از سال يك مدت ظرف قانون، اين) 17( ماده موضوع ماترك از
 سازمان طرف زا كه مخصوصي نمونه فرم طبق بدهيها و مطالبات تصريح و فوت زمان روز ارزش تعيين با ماترك
  ... :نمايد تسليم ارصالحيتد مالياتي امور اداره به زير مدارك انضمام به شودمي تهيه كشور مالياتي امور
 امور سازمان طرف از كه اينهنمو روي را خود مالياتي اظهارنامه مكلفند فصل اين موضوع مؤديان - 80 ماده

 74 ماده موضوع مؤديان يزن و محل واگذاري حق مورد در و تنظيم گيرد قرار آنهادسترس در و تهيه كشور مالياتي
 مربوط مدارك انضمام به بعد الس ماه تير آخرتا موارد واگذاري ساير در و معامله انجام از پس روز سي تا قانون اين
   .دنماين پرداخت مقررات طبق را متعلق ماليات و تسليم ملك وقوع محل مالياتي امور اداره به

 سال در را خود شغلي هايفعاليت به مربوط مالياتي اظهارنامه مكلفند فصل اين موضوع مؤديان - 100 ماده
 تهيه كشور مالياتي مورا سازمان وسيله كه اينمونه طبق جداگانه محل هر براي يا شغلي واحد هر براي مالياتي
 نرخ به را متعلق ماليات و تسليم خود شغل محل مالياتي امور اداره به بعد سال ماه خرداد آخر تا و تنظيم شد خواهد
   .نمايند پرداخت قانون اين 131 ماده در مذكور
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سك ا -4 ستفاده از ما شهري، ا سافرين مترو و اتوبوس  ست.براي م ا ها بشهرداري لزامي ا
سب را براي سك با قيمت منا صنعت، معدن و تجارت امكان توزيع ما سافران  همكاري وزارت  م

  ردم خواهد رسيد.مناوگان حمل و نقل عمومي فراهم كنند. موضوع چند روز قبل از اجرا به اطالع 
ستانداران مي -5 سيري با نظر ا ساژها در مناطق گرم ساعت افزايش تواند تساعت كار پا ا دو 
  1يابد.مي

ـــت ماه در شـــرايط فعلي باقي آســـتان -6   هاي مقدس و اماكن متبرك، تا پايان ارديبهش
  2مانند.مي

  جلسه هجدهم 

  تصويب كرد: 14/2/1399ستاد ملي مقابله با كرونا در جلسه 

                                                            

 ماه اسفند آخر به و وعشر سال هر ماه فروردين اول از كه شمسي يكسال از عبارتست مالياتي سال - 155 ماده
 سال با اساسنامه ببموج آنها مالي سال كه ماليات مشمول حقوقي اشخاص مورددر ليكن ميشود ختم سال همان
 تسليم موعد و ميگيرد قرار ماليات تشخيص مبناي مالياتي سال بجاي آنها مالي سال درآمد نميكند تطبيق مالياتي

   .ميباشد مالي سال از سپ شمسي ماه چهار آنها ماليات پرداخت سررسيد و زيان و سود حساب و ترازنامه و اظهارنامه
 موعد در كه منبع هر درآمد مورد در را درآمد بر ماليات مؤديان اظهارنامه است مكلف مالياتي مميز - 156 ماده
 در. نمايد رسيدگي ارنامهاظه تسليم براي مقرر مهلت انقضاء تاريخ از سال يك ظرفحداكثر است شده تسليم قانوني
 الذكرفوق سال كي انقضاي از پس ماه سه تايا و ننمايد صادر درآمد تشخيص برگ مذكور مدت ظرف كه صورتي
   .شودمي تلقي قطعي مؤدي اظهارنامه نكند ابالغ مؤدي به را مذكور درآمد تشخيص برگ

  :1387 مصوب افزوده ارزش بر ماليات قانونب. از 
 فعاليت خاتمه يا شروع هك صورتي در. شود مي تقسيم ماهه، سه مالياتي دوره چهار به شمسي سال هر - 10 ماده
   لقيت مالياتي دوره يك مربوط دوره طي مؤدي فعاليت زمان باشد، مالياتي دوره يك خالل در مؤدي
  .شودمي
 از گروه هر براي را الياتيم دوره مدت كشور مالياتي امور سازمان پيشنهاد با است مجاز دارايي و اقتصادي امور وزير

  .نمايد تعيين ماهه يك دويا مؤديان
 دو ميزان به اي ريمهج تعلق موجب مقرر، مواعد در قانون ايـن موضوع ماليـاتهاي پرداخت در تأخير -23 ماده
  .بود خواهد تأخير مدت و نشده پرداخت ماليات به نسبت ماه، در%)  2( درصد

  جلسه چهاردهم ستاد ملي مقابله با كرونا 8ر.ك. پاورقي مربوط به بند   1
  جلسه شانزدهم ستاد ملي مقابله با كرونا 8ر.ك. پاورقي مربوط به بند   2
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هاي ايجاد شده براي مقابله با شيوع ويروس كرونا و تعطيلي الزامي با توجه به محدوديت -1
تاريخ  به عنوان تعطيل رســـمي 5/2/1399تا  25/12/1398مراكز تعويض پالك از  يام  ، اين ا

  1شود.ها اضافه مينامه) روز به اعتبار وكالت36) قانون مدني تلقي و (227موضوع ماده (
شيوع ويروس كرونا و تعطيلي الزامي ه محدوديتبا توجه ب -2 شده براي مقابله با  هاي ايجاد

دفاتر مشاورين امالك، در قراردادهاي اجاره و رهن واحدهاي مسكوني اعم از رسمي و عادي كه 
، قرارداد آنها به پايان رسيده يا 1399تا پايان ارديبهشت ماه  1398در فاصله زماني اول اسفند ماه 

  2شود.قرارداد با همان شرايط اضافه مي مدتمدت دو ماه به رسد، مي

                                                            
  :مدني قانون الف. از  1

 بواسطه انجام عدم كه مايدن ثابت نتواند كه ميشود خسارت بتأديه محكوم وقتي تعهد انجام از متخلف - 227 ماده
  .نمود او به مربوط نميتوان كه است بوده خارجي علت
  .مينمايد خود نايب ريام انجام براي را ديگر طرف طرفين از يكي آن بموجب كه است عقدي وكالت - 656 ماده
  .خاصي امور يا امر يبرا و مقيد يا باشد موكل امور تمام براي و مطلق بطور است ممكن وكالت - 660 ماده
  :ميشود مرتفع ذيل بطريق وكالت - 678 ماده

  .موكل به عزل – 1
  .وكيل به استعفاي – 2
  .موكل يا وكيل بجنون يا به موت – 3

 عقد ضمن در عزل عدم اب وكيل وكالت اينكه مگر كند عزل را وكيل بخواهد وقت هر ميتواند موكل - 679 ماده
  .باشد شده شرط الزمي

 دسن موجب به خودرو انتقال و نقل :1389 مصوب رانندگي تخلفات به رسيدگي قانون 29 مادهب. 
 رسمي، اسناد دفاتر در ذكورم وسايل انتقال و نقل هرگونه از قبل مكلفند نقليه وسايل دارندگان شود، مي انجام رسمي
 نقليه، وسيله اصالت بررسي رايب رانندگي و راهنمايي سوي از شده تعيين مراكز يا رانندگي و راهنمايي ادارات به ابتدا

  .دنماين مراجعه جديد مالك نام به پالك تعويض و معوق ديون و ها جريمه پرداخت مالك، هويت
 رسمي اسناد دفاتر تقراراس امكان كشور، امالك و اسناد ثبت سازمان همكاري با تواند مي انتظامي نيروي ـ1 تبصره

  .آورد فراهم پالك تعويض مراكز در كافي تعداد به را
  :1376 مصوب مستأجر و موجر روابط قانون الف. از  2

 پيشه، و كسب محل اري،تج مسكوني، از اعم اماكن كليه اجاره قانون، اين شدن االجرا الزم تاريخ از -1 ماده
 ميشود منعقد عادي يا رسمي ادباقرارد كه آن نظاير و دولتي ساختمانهاي و دانشجوييخوابگاههاي آموزشي، اماكن
    .بود خواهد اجرمست و موجر بين مقررشرايط و قانون اين در مندرج مقررات و مدني قانون مقررات تابع
 با اجاره در مستاجره عين خليهت وي قانوني مقامقايم يا موجر تقاضاي به بنا اجاره مدت انقضاي از پس -3 ماده 

 تقاضاي تقديم زا پس هفته يك ظرف عادي سند با اجاره در و هفته يك ظرف ثبت اجراي دواير توسط رسمي سند
   .رفتگ خواهد انجام قضاييهقوه ضابطين توسط قضايي مرجع در قضايي مقام دستور به تخليه
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حتياط براي ابا تصــويب كليات طرح بازگشــايي مدارس و با لحاظ ســه اصــل بيشــترين  -3
سال تحصيلي بعدي، تا آموزان و خانوادهسالمتي دانش هاي آنان، كيفيت آموزش و عدم تاخير در 

شايي مدارس در  ضوابط بازگ شيوه و  سه بعدي  سفيد) مورد بازنگري قرار شهرهاي كمجل خطر (
  ) ارديبهشت ماه اجرايي شود.27گيرد و از تاريخ (

آموزان در مدارس ها، زمينه الزم براي حضـــور دانشبا تقويت آگاهي و آمادگي خانواده -4
  1فراهم شود.

                                                            

 دادگاه كند درخواست دادگاه زا را تخليه يا اجاره فسخ حكم صدور مورد حسب ميتواند موجر زير موارد در - 14 ماده
 محل و اجرا متصرف يا مستأجر عليه حكم اين و مينمايد صادر را اجاره مورد تخليه دستور اجاره فسخ حكم ضمن
  ... .شد خواهد تخليه

 سكونت براي اجاره موردب احتياج اجاره مدت انقضاي از پس مالك و بوده سكني محل اجاره مورد صورتيكه در ‐ 4
   .باشد داشته فوق بند در مذكور اشخاص يا خود

  .نباشد تعمير قابل و بوده خرابي معرض در سكني محل اجاره مورد هرگاه ‐ 5
   .گردد استفاده شده قيد نامه اجاره در كه منظوري برخالف سكني محل اجاره مورد از صورتيكه در ‐ 6
 رضاي بدون مستأجر و شده داده اجاره معيني شغل براي اجاره مورد هرگاه تجارت و پيشه و كسب محل مورد در ‐ 7

  .باشد سابق شغل مشابه عرفاً جديد شغل اينكه مگر دهد تغيير را خود شغل موجر
  .باشد كرده تفريط يا تعدي اجاره مورد در مستأجر صورتيكه در ‐ 8
 نموده خودداري المثل اجرت يا االجاره مال پرداخت از قانون اين 6 ماده در مقرر مهلت در مستأجر صورتيكه در ‐ 9
 در اي نامه اجاره يا بوده عادي نامه اجاره مورديكه در( اظهارنامه يا اجاره سند كننده تنظيم دفترخانه اخطار ابالغ با و

 ميتواند موجر باشد رسمي نامه اجاره اگر مورد اين در.نپردازد را افتاده عقب اقساط يا قسط روز ده ظرف) نباشد بين
   .نمايد درخواست را بها اجاره وصول و تخليه بر اجرائيه صدور ثبت اجراي يا دفترخانه از

 ولي ميكند متوقف را هتخلي ثبت اجراي كند توديع را افتاده عقب بهاي اجاره مستأجر اجرائيه صدور از پس هرگاه
   .بنمايد را ستأجرم عين تخليه درخواست دادگاه از بها اجاره پرداخت از مستأجر تخلف باستناد ميتواند موجر
 اجاره وصول و مستأجره ينع تخليه براي ميتواند موجر باشد نشده تنظيم اجاره سند يا بوده عادي نامه اجاره هرگاه

   .كند مراجعه بدادگاه بها
 در موجر بنفع را آن ستبي صدي معوقه بهاي اجاره بر اضافه دادگاه حكم صدور از قبل مستأجر هرگاه فوق موارد در

 مبلغ و محكوم دادرسي خسارت بپرداخت مستأجر و نميشود صادر تخليه به حكم نمايد توديع دادگستري صندوق
 دادگاه حكم كند، استفاده ارفاق اين از ميتواند يكبار فقط مستأجر هر ولي ميگردد، پرداخت موجر به نيز شده توديع

  .است قطعي بند اين در مذكور موارد در
 شورا ياعضا مشورت با شورا قاضي زير، موارد در :1394 مصوب اختالف حل شوراهاي قانون 9ماده  ب.

   :نمايد مي رأي صدور به مبادرت و رسيدگي
  يشهپ و كسب حق و سرقفلي به مربوط دعاوي جز به مستأجره عين تخليه به مربوط دعاوي تمامي – ب

  جلسه پنجم ستاد ملي مقابله با كرونا 2ر.ك. پاورقي مربوط به بند   1
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ها ها و حسينيهخطر (سفيد) فعاليت مساجد، مراكز مذهبي، هيئت) شهرستان كم132در ( -5
ــم مذهبي از تاريخ ( ــاير مراس ــت ماه 15و س ــتور 1399) ارديبهش هاي العملبا رعايت كامل دس

  بهداشتي مجاز است.
كا -6 با رعايت  مل مراســـم شـــبهاي احيا فقط در مجالس مهم شـــهرهاي زرد و قرمز 

  هاي بهداشتي برگزار شود.دستورالعمل
شب -7 سم  صدا و يجالس مهم مذهبي برگزار ممهاي احيا كه در مرا سازمان  شود، توسط 

  سيماي جمهوري اسالمي ايران پخش شود.
ــرف از ابتداي خرداد ماه برنامه -8 ــاهد مش ــايي اماكن مقدس و مش ريزي الزم براي بازگش

  1انجام شود.
هاي ورزشي انفرادي هاي رانندگي و باشگاههاي زنان و مردانه، آموزشگاهفعاليت آرايشگاه -9

  2هاي بهداشتي مجاز است.فردي زيادي ندارند، با رعايت دستورالعمل و غيرگروهي كه ارتباط
اند، خودروهايي كه به علت عدم رعايت مقررات ممنوعيت سفر بين شهري توقيف شده -10

 3شوند.از فردا رفع توقيف مي

                                                            
  جلسه شانزدهم ستاد ملي مقابله با كرونا 8ر.ك. پاورقي مربوط به بند   1
 شوراي اختيارات و وظايف: 1350 مصوب ايران بدني تربيت سازمان تأسيس قانون 8ماده الف.   2

   :از است عبارت سازمان
   .كشور سالم تفريحات و بدني تربيت به مربوط اساسي طرحهاي و هابرنامه تصويب ‐ 1
 مؤسسات - هادانشگاه - هاآموزشگاه در سالم تفريحات و بدني تربيت به مربوط فعاليتهاي در هماهنگي ايجاد ‐ 3

   .سالم تفريحات و بدني تربيت مراكز ديگر و ورزشي هيأتهاي و فدراسيونهاو هاباشگاه - عالي آموزش
  ورزشي مسابقات انجام به مربوط هاينامهآيين تصويب ‐ 5

  :1381 مصوب ايران اسالمي جمهوري آماتوري رزشيو هاي فدراسيون اساسنامه ب. از
 شوند مي ناميده فدراسيون هاساسنام اين در كه ايران اسالمي جمهوري آماتوري رزشيو هاي فدراسيون ـ 1 ماده

 به شده تعيين رزشيو اصول و مشي اساس بر كه هستند حقوقي شخصيت داراي و لتيغيردو عمومي مؤسسات
 رشته هر در صالح ذي مرجع باالترين عنوان به و ملي مقتضيات و اسالمي شئون مراعات با المپيك منشور موجب

 مربوط قوانين رعايت و بدني تربيت سازمان هماهنگي با اساسنامه اين چهارچوب در و شوند مي تشكيل رزشيو
  .نمايد مي فعاليت
   :شود مي تعيين زير شرح به فدراسيون ظايفو ـ 3 ماده

  .مختلف سني هاي رده در كشور سطح در رزشيو مسابقات برگزاري ـ 1
  :1389 مصوب رانندگي تخلفات به رسيدگي قانوناز   3



39   مجموعه مصوبات ستاد ملي مقابله با كرونا   

Cabinetoffice.ir 

  جلسه نوزدهم

  تصويب كرد: 21/2/1399ستاد ملي مقابله با كرونا در جلسه 

                                                            

 سوي از ننمايد داختپر را مربوطه جريمه متخلف جريمه قبض ابالغ تاريخ از ماه چهار مهلت ظرف هرگاه ـ 8 ماده
 صورت در. گردد يم ابالغ وي به جريمه پرداخت بر مبني ماهه يك مهلت با كتبي اخطاريه رانندگي و راهنمايي

 راهنمايي سامانه رد جريمه پرداخت زمان تا نقليه وسيله پالك گواهينامه، ضبط ضمن پرداخت، عدم و مهلت پايان
   .شد خواهد توقيف رانندگي و
 موظف رانندگي و اييراهنم برسد ريال) 10/000/000( ميليون ده به خودرويي جريمه مبلغ كه صورتي در ـ تبصره 

 پرداخت به نسبت دروخو مالك ابالغ، تاريخ از ماه يك مهلت ظرف چنانچه و اعالم خودرو مالك به را مراتب است
 تا خودرو توقيف به مكلف گيرانند و راهنمايي ننمايد، اقدام قانون اين) 5( ماده در مندرج واحد به اعتراض يا جريمه
 تعيين هفته كي ظرف موارد اين خصوص در است موظف مزبور واحد اعتراض، صورت در. باشدمي جريمه پرداخت
   .نمايد تكليف
 شرح به زير خلفاتت مشاهده صورت در موظفند قانون اين) 2(ماده موضوع رانندگي و راهنمايي مأموران ـ10 ماده
   :نمايند اقدام مقرر
 باشد، داشته وجود صادفت وقوع يا خطر ايجاد احتمال و بوده مؤثر فني نقص و عيب داراي نقليه وسيله چنانچه ـ الف

    .گردد مي اعزام تعميرگاه به مذكور نقليه وسيله
 مأموران باشد وانگردانر و مخدر مواد از راننده استفاده يا مستي حالت از حاكي شواهد و قرائن كه مواردي در ـ ب

 صورت در و نمايند يم اقدام حالت اين تشخيص به نسبت الزم تجهيزات از استفاده با قانون اين) 2( ماده موضوع
 نظر مورد فرد يرانندگ از روانگردان و مخدر مواد و مسكرات مصرف از حاصل ارادگي بي و مستي حالت اثبات

 ماه شش مدت به گواهينامه ضبط و ريال) 2/000/000( ميليون دو مبلغ به جريمه قبض صدور ضمن و جلوگيري
   .شود مي معرفي قضائي صالح مرجع به قانوني اقدام جهت انتظامي نيروي توسط

 مرجع به راننده و توقفم نقليه وسيله نمايد رانندگي به مبادرت گواهينامه داشتن بدون راننده كه صورتي در ـ ج
   .گردد مي معرفي قضائي

) 10( و) 5( ،)4( ،)3( ،)2( ،)1( بندهاي موضوع تخلفات از تخلف دو مرتكب همزمان صورت به راننده هرگاه ـ د
 اجرائي نامه آئين. شود مي توقيف ساعت دو و هفتاد حداكثر مدت براي نقليه وسيله گردد، قانون اين) 7( ماده جدول
 به و تهيه تريدادگس وزارت همكاري با كشور وزارت توسط ماه شش مدت ظرف ماده اين »ب« و »الف«  بندهاي
  .رسيد خواهد وزيران هيأت تصويب
 و راهنمايي سوي از كه شهر از هايي محدوده و ساعات در موتوري نقليه وسايل از بعضي يا تمام تردد ـ18 ماده

 عالي شوراي ضوابط مطابق و شود مي پيشنهاد ممنوعه منطقه مربوطه شهرداريهاي يا و زيست محيط يا و رانندگي
 ترافيك و قلن و حمل شوراي تصويب به تهران در و استانها ترافيك هماهنگي عالي شوراي تصويب به ترافيك

 اخطار او به فمتخل براي ممنوع عبور جريمه قبض صدور ضمن انتظامي نيروي و است ممنوع رسد مي تهران شهر
 خواهد جريمه رابرب يك ساعت يك هر براي تخلف ادامه صورت در. شود خارج ترافيك طرح محدوده از كه نمايد مي
  .شد
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ور به منظور رفع كليه مدارس ابتدايي و متوسطه (به جز كودكان استثنايي) در سراسر كش -1
شكال و ارايه خدمات آموزشي به آن دسته از دانش ستها اند از آموزاني كه به هر دليل تاكنون نتوان

يا آموزشخدمات غير حضـــوري بهره كافي دريافت نكردهمند شـــوند  تاريخ (هاي  ند، از  ) 27ا
هاي بهداشــتي به صــورت اختياري به مدت يك ماه بازگشــايي هشــت ماه با رعايت پروتكلارديب
  شوند.مي

) خرداد ماه براي شــروع امتحانات پايه دوازدهم، ارايه خدمات 17با توجه به تعيين تاريخ ( -2
  1) خرداد ماه خواهد بود.10آموزان پايه دوازدهم تا تاريخ (حضوري به دانش

ستهضرايب ارزش اف -3 صره (زوده ر ضوع بند (و) تب صنفي مو سال 6هاي  ) قانون بودجه 
  2شود.) تمديد مي1399كل كشور به مدت يك سال (تا پايان سال  1398
نا (اعم از  -4 ماري كرو با بي ـــادرات و واردات اقالم و تجهيزات مرتبط  مديريت ص يار  اخت

ــال ــوابط تجاري در س ) به وزارت 1399و  1398اي هممنوعيت، لغو ممنوعيت، تعيين تعرفه و ض
شكي صنعت، معدن و تجارت واگذار مي شت، درمان و آموزش پز شود تا با هماهنگي وزارت بهدا

  3اقدام كند.

                                                            
  جلسه پنجم ستاد ملي مقابله با كرونا 2ر.ك. پاورقي مربوط به بند   1
  : كشور كل 1398 سال بودجه قانوناز     2

  – 6 تبصره
 ارزش بر ماليات قانون مشمول يانمؤد از گروههايي افزوده ارزش بر ماليات تواند مي كشور مالياتي امور سازمان - و

 هايي دوره خصوص رد بند اين مقررات. كند تعيين بخش آن فعاليت افزوده ارزش كاهشي ضريب اعمال با را افزوده
 مالياتي امور سازمان دپيشنها با فعاليت هر افزوده ارزش ضريب. بود خواهد جاري است، نشده قطعي آنها ماليات كه

   .رسد مي دارايي و اقتصادي امور وزير تأييد به كشور
  – 21 تبصره

  .است 1398 سال به مربوط قانون اين در مندرج احكام اجراي - و
  :1389 مصوب گمركي امور قانوناز   3

   :است ممنوع زير مشروحه كاالهاي قطعي ورود ـ 122 ماده
   قانون موجب به و اسالم مقدس شرع اساس بر ممنوعه كاالهاي ـ الف 
   قانون به متكي هاي نامه تصويب يا گمركي تعرفه جدول موجب به شده ممنوع كاالهاي ـ ب 
 منفجره و محترقه مواد و ديناميت جنگي، مهمات ساير و گلوله فشنگ، چاشني، باروت، قبيل، هر از اسلحه ـ پ 

   مسلح نيروهاي پشتيباني و دفاع وزارت موافقت و اعالم با مگر
 آموزش و درمان ،بهداشت وزارت موافقت با مگر آنها سازهاي پيش و قبيل هر از روانگردان و مخدر مواد ـ ت 

   مورد هر در پزشكي
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 در اطالعات فناوري و تارتباطا وزارت موافقت با مگر آنها به متعلق قطعات و نوع هر از فرستنده دستگاههاي ـ ث 

   مورد هر
   مسلح هاينيرو پشتيباني و دفاع وزارت موافقت با مگر هوايي فيلمبرداري و عكاسي مخصوص دستگاه ـ ج
 ريزميكروفونها و نهاريزدوربي از اعم كوچك هاي كننده ضبط و ها فرستنده سمع، استراق هاي) سيستم( سامانه ـ چ
 كنترل قابليت با هاي)تمسيس( سامانه يا كاال انواع باال، سرعت با پوششي و خاص هاي فرستنده و جاسوسي قابليت با
 جاسوسي اهداف استاير در كه رمزكننده هاي) سيستم( سامانه و) مونيتورينگ( سيم بي و سيم با ارتباطات شنود و

   مورد هر در اطالعات وزارت موافقت با مگر دارند كاربرد
 قرار جاسوسي استفاده سوء مورد كه خاص مدل و تجاري كاربرد با مخابراتي و الكترونيكي كاالهاي ورود ـ 1 تبصره

 مورد دومنظوره االيك عنوان به كه آلي مواد و سموم معدني، غذايي، دارويي، مواد و كاالها همچنين و گيرند مي
   .گردد مي ممنوع مورد حسب اطالعات وزارت اعالم اساس بر گيرند مي قرار بيوتروريزم استفاده سوء

 گمرك به و نتعيي اطالعات وزارت توسط) 1( تبصره و بند اين موضوع كاالهاي مشخصات و فهرست ـ 2 تبصره
   .گردد مي اعالم ايران

 كشور سمير مذهب يا و عمومي عفت يا ملي شؤون يا عمومي نظم خالف شده ضبط تصوير و صوت حاملين ـ ح
   اسالمي ارشاد و فرهنگ وزارت تشخيص به
 يا و عمومي فتع يا ملي شؤون يا عمومي نظم مخالف نوشته نوع هر و عالمت صور، مجله، روزنامه، كتاب، ـ خ

   اسالمي ارشاد و فرهنگ وزارت تشخيص به كشور رسمي مذهب
 كشور رسمي هبمذ يا و عمومي عفت يا ملي شؤون يا عمومي نظم مخالف عالمتي يا عبارت داراي كاالهاي ـ د

   آنها به مربوط اسناد در يا و آنها لفاف روي يا آنها خود روي
 آزمايي بخت بليط و يتقلب) باندرول( برچسب و تمبر اسكناس، شده، خارج قانوني جريان از خارجي هاي اسكناس ـ ذ
   )التاري(
 فراهم منظور به آنها فلفا روي يا كاال خود روي بر ديگري مشخصات يا عالمت يا نام يا نشاني داراي كاالهاي ـ ر

   كاال آن اصلي مشخصات يا خواص يا ساخت محل يا سازنده به نسبت كننده مصرف و خريدار اغفال موجبات كردن
   .است مستثني فوق بند شمول از گردد، محو آنها در اغفال موجبات گمرك تأييد و نظارت با كه كااليي ـ تبصره

   خاص قوانين موجب به الورود ممنوع كاالهاي ـ ز
   ‐ 126 ماده
 هرگونه صادرات از جلوگيري و اي غيريارانه و مجاز كاالهاي صادرات براي عوارض يا ماليات وضع هرگونه - الف
   :باشد مي مجاز يرز موارد جز به خدمات و كاالها كليه صدور و است ممنوع داخلي بازار تنظيم منظور به كاال

   گردشگري و دستي صنايع فرهنگي، ميراث سازمان تشخيص به فرهنگي ميراث و عتيقه اشياي ‐1
 يا و ژنتيكي خايرذ حفظ جنبه كه هايي گونه و مرتعي و زراعي خاك نباتي، دامي، خاص اقالم از دسته آن ‐2 

   زيست محيط حفاظت سازمان و كشاورزي جهاد وزارت تشخيص به باشند، داشته زيستي تنوع حفاظت
 اقتصاد شوراي تصويب و ربط ذي دستگاه پيشنهاد با صادرات براي اي يارانه و غيرمجاز كاالهاي فهرست - تبصره
   .شود مي اجراء ابالغ از پس ماه سه و تعيين
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ـــب و كارهاي اينترنتي و ايجاد انگيزه براي خريد و فروش -5 هاي به منظور توســـعه كس
اين كســب و كارها و اينترنتي، تبليغات ســازمان صــدا و ســيماي جمهوري اســالمي ايران براي 

  1شود.به صورت رايگان انجام مي 1399هاي فعال (با ذكر نام) تا پايان شهريورماه شركت
ضاي ديجيتال براي ايجاد و تأييد محتواي ديجيتال حاوي -6 ستفاده از ام هاي مندرج داده ا

شخاص با رعايت سناد تجاري الزم االجرا، پرداخت حق تمبر و احراز هويت ا ط مقرر در ضواب در ا
كند و محتواي كفايت مي -1382مصـــوب  -) قانون تجارت الكترونيكي 14) و (10) تا (7مواد (

سند پرداخت حق تمبر و  سناد كاغذي،  شده از اين طريق در حكم ا ضا  حراز هويت اديجيتال ام
  حضوري در مبادالت تجاري و مالي است.

ي (وزارت كشور) اجتماع –يته امنيتي برگزاري مراسم احيا در مراكز تعيين شده توسط كم -7
  ود.با نظارت دقيق متوليان و رعايت پروتكل بهداشتي و شرايط اعالم شده انجام ش

ها ها، آرايشگاهها، ساندويچيها، طباخيصنوف، رستوران ،هامساجد، مراكز مذهبي، هيئت -8
هاي بهداشــتي به صــورت تدريجي و امثال آن بعد از ماه مبارك رمضــان با رعايت دســتورالعمل

  شود.بازگشايي مي
ــره  موارد موضــوع اين بند در مناطق ســفيد از زمان ابالغ اين مصــوبه، با رعايت  –تبص

  2شود.ايي ميهاي بهداشتي بازگشدستورالعمل

                                                            
 مربوطه دستگاه پيشنهاد با تنها كند، مي پرداخت مستقيم يارانه آنها تأمين براي دولت كه كاالهايي صادرات - ب 
 يارانه كليه عودت به مربوط گواهي موظفند صادركنندگان كليه صورت اين در. است مجاز اقتصاد شوراي تصويب و

   .كنند اخذ دارايي و اقتصادي امور وزارت از خروج، از قبل را شده صادر كاالهاي به پرداختي مستقيم هاي
 است موظف مالياتي امور سازمان دولت، مالي هاي حمايت سازي شفاف و ها معافيت هدفمندسازي منظور به - پ 

 ساالنه، بودجه خرجي - جمعي رديفهاي در را آن موارد و كند قانوني هاي معافيت جايگزين را صفر نرخ با ماليات
   .نمايد درج و محاسبه

  .است ممنوع دولت توسط ها شهرداري عوارض بخشودگي و تخفيف هرگونه - ت 
 اصل اجراي در :1359ايران مصوب  اسالمي جمهوري سيماي و صدا اداره قانون 1ماده  الف.  1

 مستقيماً  و مستقل است سازماني ايران اسالمي جمهوري سيماي و صدا سازمان اساسي، قانون پنجم و هفتاد و يكصد
 شوراي صورت به و تعيين نماينده يك قوا از يك هر منظور بدين و مجريه و مقننه قضائيه، گانه؛سه قواي نظرزير

  .نمود خواهند اداره را سازمان سرپرستي
 منابع و درآمد :1362ايران مصوب  اسالمي جمهوري سيماي و صدا سازمان اساسنامه 22ماده ب. 

  ... :از عبارتست سازمان اعتبارات
  .بازرگاني هايآگهي و تبليغاتي هايبرنامه پخش و اجراء از ناشي درآمدهاي - 6

  جلسه چهاردهم ستاد ملي مقابله با كرونا 8ر.ك. پاورقي مربوط به بند   2
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  جلسه بيستم 

  تصويب كرد: 27/2/1399ستاد ملي مقابله با كرونا در جلسه 
شهرهاي كم خطر ( -1 سم روز جهاني قدس در  ستان) كه در آنها ن 218مرا ماز جمعه شهر

گذاري ها و فاصلهشود، با حضور در محل نماز جمعه و صدور قطعنامه با رعايت پروتكلبرگزار مي
  شود.و بدون انجام راهپيمايي فيزيكي برگزار مي

شد -2 شخص  سير م سواره در م ستوربرگزاري راهپيمايي روز قدس  هاي العمله با رعايت د
  بهداشتي و عدم تجمع مردم، صرفاً در تهران مجاز است.
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در كليه شهرهاي كشور، نماز عيد فطر در فضاي باز و غير مسقف مساجد محلي و فضاي  -3
صلياطراف آن برگزار مي هاي بزرگ شود و برگزاري نماز با جمعيت زياد در نقاط كانوني مانند م

  1شود.نبايد انجام 
سرباز آستاندر مرحله اول، صحن -4 سراسر كشور با رعايت پروتكلهاي  هاي هاي مقدس 

) ساعت بعد از ظهر براي 3) ساعت صبح و (3تصويبي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (
  2زيارت كوتاه و به صورت عبوري يا توقف كوتاه، بعد از ماه مبارك رمضان مجاز است.

ها، پس از ماه مبارك رمضان با ابالغ و اجراي هاي هتلها و رستورانورانبازگشايي رست -5
  3شود.هاي بهداشتي انجام ميدقيق پروتكل

ــكي و علوم، كنكور در تاريخ مورد توافق وزارتخانه -6 ــت، درمان و آموزش پزش هاي بهداش
  شود.هاي بهداشتي برگزار ميتحقيقات و فناوري با هماهنگي و رعايت پروتكل

هاي بهداشـتي از تاريخ ها و مراكز و مؤسـسـات آموزش عالي با رعايت پروتكلدانشـگاه -7
  4شوند.بازگشايي مي  17/3/1399

ستگاه –8 سوي د شده از  صادر  ساير نهادهاي مراجع كليه مجوزهاي قبلي  هاي اجرايي و 
تمديد  1399د ماه ها و صاحبان كسب و كار و مشاغل تا پايان خرداصادركننده مجوز براي فعاليت

  شود.مي
التفاوت سازمان برنامه و بودجه كشور موظف است نسبت به تأمين اعتبار و تخصيص مابه -9

سقف () يارانه تسهيالت قرض%8نرخ (هشت) درصد ( ) هزار ميليارد تومان 26الحسنه اعطايي تا 
ــال  يليون خانوار كم درآمد ) م4اقدام كند. براي حداكثر تعداد ( 1400و  1399از محل اعتبارات س

                                                            
 وزيران هيأت : اسالمي تبليغات هماهنگي شوراي اساسنامه تصويب اجازه ماده واحده قانون الف.  1

   .نمايد اقدام اسالمي تبليغات هماهنگي شوراي اساسنامه تصويب به نسبت است مجاز
 تسياس شورا، فعاليت موضوع: 1388مصوب  اسالمي تبليغات هماهنگي شوراي اساسنامه 2ماده ب. 

 و سياسي ذهبي،م ملي، هاي مناسبت و مراسم برگزاري در راهبري و نظارت سازماندهي، ريزي، برنامه گذاري،
   :است زير موارد نظير انقالبي

   رمضان). مبارك ماه جمعه آخرين( قدس روزجهاني اهللا يوم بزرگداشت -خ
  .فطر سعيد عيد -د

  جلسه شانزدهم ستاد ملي مقابله با كرونا 8ر.ك. پاورقي مربوط به بند   2
  چهاردهم ستاد ملي مقابله با كروناجلسه  8ر.ك. پاورقي مربوط به بند   3
  جلسه دهم ستاد ملي مقابله با كرونا 15ر.ك. پاورقي مربوط به بند   4
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) ميليون تومان تسهيالت 2دو نفره و باالتر با تشخيص وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي معادل (
  5شود.يادشده پرداخت مي

تر از اول خرداد ماه با رعايت هاي با تماس بدني كمهاي ورزشي در ورزشتمرينات تيم -10
  هاي بهداشتي، با تشخيص و نظارت فدراسيون پزشكي ورزشي آغاز شودكامل پروتكل

ــگاه -11 ــوصــي در حوزه ورزشفعاليت كليه باش ــي بخش خص هاي انفرادي در هاي ورزش
هاي بهداشــتي آغاز خواهد ماه با رعايت دقيق پروتكل شــهرهاي با وضــعيت ســفيد از اول خرداد

  6شد.
ــي به زندانيان غير خطرناك تا پايان خرداد ماه  -12 ــتاد در مورد اعطاي مرخص ــوبه س مص

  7تمديد مي شود. 1399

                                                            
  ):2( دولت مالي مقررات از بخشي تنظيم قانون به مواد برخي الحاق قانون 28ماده الف.   5

 بندي طبقه و قوقيح جداول ضرايب، تغيير تشكيالت، تغيير ها، دستورالعمل و ها بخشنامه ها، نامه تصويب -ن
 دانشگاهها امناي يأته مصوبات و نيرو كارگيري به و استخدام نوع هر مجوز اعطاي حقوقي، مبناي افزايش و مشاغل

 باشد، جرائيا دستگاههاي و بازنشستگي هاي صندوق و دولت براي مالي بار متضمن كه عالي آموزش مؤسسات و
 كشور كل بودجه انونق در و محاسبه گذشته در آن از ناشي مالي بار كه است اجراء و تصويب و طرح قابل صورتي در
 اعتبار بر زائد تعهد حكم، اين برخالف اجرائي دستگاه اقدام. باشد شده تأمين ربط ذي اجرائي دستگاه داخلي منابع يا

  .شود مي محسوب
 رفمص براي كه است مبلغي از عبارت اعتبار :1366كشور مصوب  عمومي محاسبات قانون 7ماده  ب.
  .ميرسد اسالمي شوراي مجلس بتصويب دولت هاي برنامه اجراي و اهداف به نيل منظور به معين مصارف يا

  جلسه هجدهم ستاد ملي مقابله با كرونا 9ر.ك. پاورقي مربوط به بند   6
  جلسه پنجم ستاد ملي مقابله با كرونا 6ر.ك. پاورقي مربوط به بند   7
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  جلسه بيست و يكم 

  تصويب كرد: 3/3/1399ستاد ملي مقابله با كرونا در جلسه 
شورت ري -1 سه با م ستان و رعايت كامل متوليان اماكن مقد شكي ا شگاه علوم پز يس دان

ستورالعمل صحند سبت به باز نمودن  سم ن شتي و بدون ايجاد تجمع و مرا ها در روز در هاي بهدا
تاب«محدوده  بل از غروب آف ـــاعت ق يك س تا  تاب  عد از طلوع آف ـــاعت ب به » يك س مجاز 
  8شود.گيري خواهند بود. نماز جماعت همچنان برگزار نميتصميم
ستورالعملتمام موزه -2 شايي ها و اماكن تاريخي و فرهنگي با رعايت د شتي بازگ هاي بهدا
  9شوند.مي

سيج، -3 سازمان ب ضور  شكي با همكاري و ح شت، درمان و آموزش پز نيروي  وزارت بهدا
ار نظارت موثر بر كانتظامي، وزارت صنعت، معدن و تجارت، دادستاني و اتاق اصناف ايران، ساز و 

شار صورت تخصصي اق صنوف مختلف را به  ساني، آموزش عمومي و اطالعي كند. تر عملياتو  ر
  رويكردهاي تشويقي تقويت شود.

ها از ساعت هاي اجرايي در تهران و استانساعت كار روزانه دستگاه 10/3/1399از تاريخ  -4
شود و كليه كاركنان با رعايت الزامات سالمت محيط كار ابالغي وزارت تعيين مي 14:30تا  7:30

                                                            
  جلسه شانزدهم ستاد ملي مقابله با كرونا 8پاورقي مربوط به بند ر.ك.   8
 اختيارات و وظايف :1382گردشگري مصوب  و فرهنگي ميراث] سازمان[ تشكيل قانون 4ماده   9

   :است زير شرح به گردشگري و فرهنگي ميراث عالي شوراي
   .گردشگري و فرهنگي ميراث امور كالن هاي برنامه و ها مشي خط سياستها، تصويب - الف 
 ميراث خشب اهداف تحقق براي خصوصي و تعاوني بخش و غيردولتي و دولتي بخشهاي حمايت جلب - ب 

   .گردشگري و فرهنگي
 و فرهنگي ميراث به مربوط امور در آن سهم افزايش و غيردولتي بخش گذاريسرمايه زمينه كردن فراهم - ج 

   .گردشگري
 شوراي و كشور فرهنگي ميراث سازمان شوراي عهده بر قانون اين تصويب از قبل تا كه قانوني وظايف كليه - د 

   .است بوده جهانگردي و ايرانگردي عالي
   .قانون اين در مذكور شوراي براي شده تعيين اختيارات و وظايف ساير - هـ 
 در مورد حسب وزيران هيأت تصويب از پس و گردشگري و فرهنگي ميراث عالي شوراي پيشنهاد با - تبصره 

 وزارتخانه كل ديرانم عضويت و استاندار رياست به عالي شوراي مشابه شورايي كند، ايجاب ضرورت كه استانهائي
  .شد خواهد ايجاد عالي شوراي در مذكور سازمانهاي و ها
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شــوند. ترتيبات اجرايي اين مصــوبه بهداشــت، درمان و آموزش پزشــكي، در محل كار حاضــر مي
  10توسط سازمان اداري و استخدامي كشور ابالغ خواهد شد.

شكان و پرستاران و آيين نامه اختصاصي تعيين مصاديق و امتيازات شهيد خدمت براي پز –5
ست داده ستقيم با بيماري جان خود را از د ضوع بند (بهياراني كه در مقابله م صوبات 3اند، مو ) م

  11هفتصد و سي و هفتمين جلسه شوراي عالي امنيت ملي تصويب شد.
ضرورت مقابله با ويروس كرونا، به جمعيت هالل احمر اجازه داده مي -6 شود از با توجه به 

ـــب نياز وزارت جمعيت يا كمكمحل منابع  هاي داخلي و خارجي اين منابع و كمك ها را حس
  12بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به اين وزارتخانه تحويل نمايد.

   

                                                            
  جلسه پنجم ستاد ملي مقابله با كرونا 8ر.ك. پاورقي مربوط به بند   10
  :1386ايثارگران مصوب  به رساني خدمات جامع قانون 1ماده   11

 دفاع و اسالمي نقالبا دستاوردهاي حفظ و استقرار براي كه گردد مي اطالق كسي به قانون اين در ايثارگر ـ الف
 داخلي دشمنان تجاوزات و تهديدات با مقابله كشور، ارضي تماميت و استقالل و ايران اسالمي جمهوري نظام كيان از
   .ودش شناخته رزمنده و آزاده اسير، جانباز، مفقوداالثر، شهيد، و نموده وظيفه انجام خارجي و

 مسلح نيروهاي وانينق چهارچوب در قانون اين مشموالن كارافتادگي از تشخيص و ايثارگري مصاديق احراز ـ تبصره
 با مسلح يروهاين پشتيباني و دفاع وزارت توسط كه بود خواهد اي نامه آيين اساس بر ايران اسالمي جمهوري
  .رسد مي وزيران هيأت تصويب به و تهيه مسلح نيروهاي كل ستاد و بنياد همكاري

 جمعيت :1367مصوب  ايران اسالمي جمهوري احمر هالل جمعيت اساسنامه قانون 1ماده   12
 ناميده جمعيت اساسنامه اين در كه) ايران سرخ خورشيد و شير سابق جمعيت( ايران اسالمي جمهوري احمر هالل
 و تعهدات كليه به جمعيت،. باشد مي مستقل حقوقي شخصيت داراي و انتفاعي غير خيريه، اي مؤسسه شود مي

 اتحاديه مقررات نيز و سرخ صليب و احمر هالل هاي جمعيت وظايفو اهداف به مربوط المللي بين قراردادهاي
 نداشته مغايرت ايران اسالمي جمهوري قوانين ساير و اساسي قانون با كه احمر هالل و سرخ صليب هاي جمعيت
 راستاي در مربوطه تعهدات و مرزي درون و مرزي برون درماني بهداشتي و امدادي مسائل در و بوده بند پاي باشد،

  .كند مي عمل اساسنامه طبق ايران اسالمي جمهوري دولت سياستهاي
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  جلسه بيست و دوم

  تصويب كرد: 10/3/1399ستاد ملي مقابله با كرونا در جلسه 
صناف به اجرا و نظارت دقيق پروتكل -1 صورت تعهد ا سدر  شتي تورالعملها و د هاي بهدا

ساژها و همچنين انجام اطالع ساني و آموزش در اين زمينه، محدوديتمرتبط با پا ساعات ر هاي 
  13شود.كار لغو مي

شهرها (فارغ از رتبه -2 ساجد تمامي  صرفاً براي برگزاري نمازهاي م ضعيت بيماري)  بندي و
ــتورالعمل ــت فيوميه با رعايت كامل دس ــتي و بهداش ردي نمازگزاران در حداقل زمان هاي بهداش

  14بازگشايي شوند. برگزاري هرگونه تجمع و مراسم (غير از نماز جماعت) در مسجد ممنوع است.
اند هاي نظامي، انتظامي و ... مكلفهاي دولتي، نيمه دولتي، نهادها، ارگانكليه دســـتگاه -3
خذ ابيماري كرونا تهيه و پس از  ود با رويكرد هم زيســـتي توام با احتياط باهاي اجرايي خبرنامه

  ه نمايند.نظر تخصصي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي جهت تصويب به ستاد ملي اراي
شهرداري تهران موظف است اجراي طرح ترافيك را به نحوي اجرا نمايد كه مشكلي در  -4

شود. اجراي ستم حمل و نقل عمومي مبني بر ازدحام و تراكم جمعيت ايجاد ن طرح ترافيك از  سي
ستورالعمل 17/3/1399تاريخ  شهرداري تهران با رعايت كليه الزامات و د سط  شتي تو هاي بهدا

صنعت، معدن و تجارت با همكاري  شود. وزارت  ستم حمل و نقل عمومي، آغاز  سي مورد نظر در 
 هاي مورد نياز از كارخانجاتوزارت كشــور و شــهرداري كالن شــهرها نســبت به تأمين اتوبوس

  15داخلي اقدام نمايد.
هاي ابالغي به استان خدمات مرتبط با دريا بر اساس دستورالعمل طرح سالم سازي درياها -5

هاي مرتبط اين حوزه طرح اجرايي گردد. ارائه هر گونه شـــود تا با رعايت پروتكلهدف انجام مي
  باشد.خدمات (به غير از شنا كردن) ممنوع مي

                                                            
  جلسه چهاردهم ستاد ملي مقابله با كرونا 8ر.ك. پاورقي مربوط به بند   13
  جلسه شانزدهم ستاد ملي مقابله با كرونا 8ر.ك. پاورقي مربوط به بند   14
 منظور به :1373مصوب  كشور شهرهاي ترافيك هماهنگي عالي شوراي تأسيس قانون 1ماده   15

 مرور و عبور امر به مربوط امور كليه اداره بهبود و الزم مشي خط تهيه و ترافيكي هماهنگ و جامع سياستهاي اعمال
 عالي شوراي شهرها، ترافيكي انتظامات و نظارت هدايت، هماهنگي، سازماندهي، ريزي، برنامه طراحي، همانند

 مي تأسيس زير اعضاي از مركب شود، مي ناميده عالي شوراي پس اين از كه كشور شهرهاي ترافيك هماهنگي
  ... :شود
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ديده از كرونا دســتورالعمل پرداخت تســهيالت به واحدهاي كســب و كار بيشــتر آســيب -6
ســتاد هماهنگي اقتصــادي دولت و اصــالحيه مصــوب جلســه مورخ  2/2/1399(مصــوب جلســه 

  كارگروه مقابله با پيامدهاي اقتصادي ناشي از كرونا) تصويب شد.  3/3/1399
ديده از كرونا مرتبط با بخش رهاي آسيبدستورالعمل اعطايي تسهيالت براي كسب و كا -7

 3/3/1399حمل و نقل مســافري برون شــهري (هوايي، دريايي و ريلي) مصــوب جلســه  مورخ 
  كارگروه مقابله با پيامدهاي اقتصادي ناشي از كرونا، تصويب شد.

سيما اطالع -8 صدا و  سازمان  رساني و آموزش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و 
سبت به اجراي عمومي د سيت ن صله اجتماعي و افزايش حسا ر زمينه عالئم بيماري، لزوم حفظ فا

  هاي بهداشت در سطح عموم را تقويت نمايند.دستورالعمل
ستگاه -9 سطوح كليه د ستاد ملي در همه  صوبات  سبت به نظارت بر اجراي م هاي اجرايي ن

  اداري و اجتماعي و ارايه گزارش هفتگي اقدام نمايند.
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  لسه بيست و سوم ج

  تصويب كرد: 17/3/1399ستاد ملي مقابله با كرونا در جلسه 
ستگاه -1 هاي مختلف موظفند ظرف يك ماه برنامه هاي دولتي و غيردولتي در بخشهمه د

  خود را براي سازگاري با كرونا تهيه و به ستاد ملي ارايه نمايند.
كان حضـــور زائرين در صـــحن -2 عات ام ـــا قهاي مطهر در اس يت ماكن م عا با ر دس 

  يابد.ربط افزايش ميظارت متوليان ذيهاي بهداشتي و ندستورالعمل
سط خطر يا  -3 شهرهاي متو شور برگزاري نمازهاي جمعه در  با توجه به روند بيماري در ك

  16زرد از اول تيرماه مجاز است.
  جاز است.رعايت دستورالعمل بهداشتي م هاي قرآن، باها و آموزشگاهفعاليت كالس -4
ربط از ذيهاي مورد نياز و نظارت دســتگاه فعاليت مهدهاي كودك با ابالغ دســتورالعمل -5

  خرداد فعاليت مجاز است. 24
ل هاي بهداشتي از فعاليت كليه آموزشگاه هاي موسيقي، زبان و مانند آن با رعايت پروتك -6

  اول تيرماه مجاز است.
سي همه جانبه در  -7 سرتها و مراكز هنري پس از برر سينماها و كن ميته هاي ذي كفعاليت 

ستفاده از ( شرط ا شتي و به  ستورالعمل هاي بهدا سالن%50ربط و تهيه د ها، از اول تير ) ظرفيت 
  ماه مجاز است.

شگري با رعايت د -8 سافري و تورهاي گرد ستورالعمل فعاليت دفاتر خدمات آژانس هاي م
ع دســتي و بهداشــتي و نظارت دقيق بر اجراي آنها از ســوي وزارت ميراث فرهنگي، صــناي هاي

  خرداد مجاز است. 24گردشگري از 
ستورالعمل  -9 ستان ها با رعايت د سر باز آرام سم در محدوده  شتي وزارت ببرگزاري مرا هدا

شور، از اول ت شكي و وزارت ك شت، درمان و آموزش پز شهربهدا ست.  داري هاي ير ماه مجاز ا
  مايند.نظارت ن مربوط به اين اماكن ربط موظفند بر رعايت دستورالعمل هاي بهداشتيذي

ستورالعمل هب -10 سازنده بر رعايت كامل د شتي در ه منظور نظارت دقيق، موثر و  اي بهدا
شت، درمان و آ ستانداري، وزارت بهدا شكل از نماينده ا ستان ها گروهي مت شكي، همه ا موزش پز

ستووزارتخان ستاني روند اجراي د ها را نظارت و  رالمله مرتبط با فعاليت ها، نيروي انتظامي و داد
  مايند.ميم گيري به كميته امنيتي، اجتماعي و انتظامي گزارش مي ننتيجه را براي تص

                                                            
  جلسه شانزدهم ستاد ملي مقابله با كرونا 8مربوط به بند ر.ك. پاورقي   16
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  جلسه بيست و چهارم 

  تصويب كرد: 24/3/1399ستاد ملي مقابله با كرونا در جلسه 
شاخص م -1 شهر و نيز رونبا توجه به دو  ستان و  شيوع ويروس در هر ا شيزان  يوع د بروز و 

هاي علوم پزشــكي مجازند با هماهنگي و روســاي دانشــگاه بيماري در آن مناطق اســتانداران
ضع موجود و ساس و شكي و بر ا شت، درمان و آموزش پز شور و بهدا نيز ميزان  وزارتخانه هاي ك

سط خطر) براي ايجا شاغل (پر خطر، متو هاي اجتماعي موثر د محدوديت در برخي فعاليتخطر م
  قدام نمايند.ابر بيماري به صورت مقطعي و در چهارچوبي كه در جلسه آينده به تصويب برسد، 

هاي فرهنگي  -2 مايش –برگزاري اردو يان نور براي دانش آموزان و تربيتي، ه ها و راه
  دانشجويان تا تصميم بعدي، ممنوع است.

شگ -3 شخاص متخصص ذياهبرگزاري نماي صرفا با دعوت از ا ربط، بدون هاي تخصصي 
ــئولين هاي غير مرتبط و با رعايت دقيق پروتكلحضــور بازديد كننده ــط مس ــتي توس هاي بهداش

  سازي، مشاركت كنندگان و بازديدكنندگان مجاز است.مرتبط با مراكز نمايشگاهي، غرفه
زام به كاهش در (ســـفيد و زرد) با الفعاليت تاالرهاي پذيرايي در شـــهرهاي كم خطر  -4

  ) ظرفيت مجاز است.%50پذيرش افراد در مراسم با (
ستورانخانهفعاليت قهوه -5 سفيد و ها و ر شهرهاي  شتي در  ستورالعمل بهدا ها، با رعايت د

  17زرد مجاز است.
  18هاي بهداشتي مجاز است.هاي عمومي با رعايت پروتكلفعاليت كتابخانه -6
ا همكاري هاي نظارتي ببهداشــت، درمان و آموزش پزشــكي ضــمن تشــكيل تيموزارت  -7

هاي نظارتي اقدام سازمان بسيج، اتاق اصناف ايران و نيروي انتظامي نسبت به اجراي دستورالعمل
  نمايد.
رونا با مراقبت و هايي در وضــعيت قرمز، ســتادهاي اســتاني مديريت بيماري كدر اســتان -8

شديد نظارت سبتت ستورالعمل ها ن شتي در حوزها و پروتكلبه اجراي د هاي مختلف ههاي بهدا
  اقدام نمايند.

                                                            
  جلسه چهاردهم ستاد ملي مقابله با كرونا 8ر.ك. پاورقي مربوط به بند   17
 ساخت، تأسيس،: 1382مصوب  كشور عمومي هاي كتابخانه اداره نحوه و تأسيس قانون 1ماده   18

 قانون اين موجب به كشور سراسر در عمومي هاي كتابخانه امور ساير و نظارت مديريت، توسعه، بازسازي، و تجهيز
  .شود مي انجام
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ستگاهكميته اطالع -9 ستاد ملي مديريت بيماري كرونا با هماهنگي د ساني  ضو به ر هاي ع
شي و اطالع سبت به تهيه يك برنامه چند وجهي آموز سيما ن صدا و  ستاي خصوص  ساني در را ر

هاي مرتبط با آن اقدام روند بيماري و ادامه بيماري و ادامه حســاســيتســازي جلوگيري از عادي
  نمايد.

دســـتورالعمل اجرايي پرداخت تســـهيالت به فعاالن اقتصـــادي و كســـب و كارهاي  -10
  ديده از ويروس كرونا تصويب شد.نشده آسيببيمه

شيوع بيماري كرونا ا -11 ستورالعمل اجرايي پرداخت بابت ايام بيكاري دوره  ز محل منابع د
  صندوق توسعه ملي براي دوره سه ماهه اسفند، فروردين و ارديبهشت، تصويب شد.

صنعت،معدن و تجارت موظف است تعداد كافي از ماسك -12 شو و وزارت  شست هاي قابل 
  قيمت را در دسترس عموم قرار دهد.ارزان
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  جلسه بيست و پنجم

  تصويب كرد: 31/3/1399ستاد ملي مقابله با كرونا در جلسه 
شتي وزارت سازمان زندان -1 ستورالعمل بهدا ست د ها و اقدامات تاميني و تربيتي موظف ا

هداري زندانيان بهداشت، درمان و آموزش پزشكي را كه با همكاري قوه قضاييه در مورد شيوه نگ
  در دوره كرونا تهيه شده است، به طور كامل و دقيق رعايت كند.

شكان و و آموزش پزكشي موظف است به نحو مقتضي توسط پزوزارت بهداشت، درمان  -2
ده و به صورت يا بازرسان بهداشتي به صورت دائم وضعيت اجراي پروتكل بهداشتي را پايش نمو
  ند.هفتگي پيگيري و در صورت لزوم به كميته امنيتي، انتظامي و اجتماعي گزارش ك

هاي پايش پروتكل يدگي به گزارشكميته امنيتي، انتظامي و اجتماعي موظف است با رس -3
صيه ضعيت، تو سي و شور و برر سر ك سرا هاي الزم در مورد بهبود كيفيت نگهداري ابالغي در 

صورت هفتگي شخص و به قوه  زندانيان و تعداد مجاز زنداني قابل نگهداري در هر زندان را به  م
  قضاييه اعالم كند.

ــيه -4 ــاييه با لحاظ توص ــبت به اعطاي هاي كميته امنيتيقوه قض ، انتظامي و اجتماعي نس
اي كه نســبت به كند به گونهاي تا كاهش زندانيان هر زندان به تعداد مجاز اقدام مرخصــي نوبه

ـــتانداردهاي بهداشـــتي نگهداري زندانيان و خطرناك نبودن رفتار زندانيان در مدت  رعايت اس
  19مرخصي اطمينان حاصل شود.

  ت الزم انجام شود.رزان، با دوام و قابل شستشو اقدامادر مورد توليد انبوه ماسك ا -5
ــتمر از ماســك در ام -6 ــتفاده مس ــازي افكار عمومي براي اس اكن عمومي در مورد آماده س

  سرپوشيده اقدامات الزم انجام شود.
ستورالعمل -7 ستفاده از در مورد تهيه د شدن ا سيم كار نهادي براي الزامي  هاي اجرايي و تق

  سرپوشيده عمومي طرح الزم براي جلسه آتي تهيه شود. ماسك در اماكن
ست -8 ستناد گزارش  شكي به ا شت، درمان و آموزش پز شور و بهدا ستاني وزراي ك ادهاي ا

جتماعي و ادرباره وضـــعيت جاري و احتماالت آتي شـــيوع بيماري و با تصـــويب كميته امنيتي، 
يش بازگشــايي يوع بيماري يا افزاانتظامي ســتاد ملي كرونا، اقدامات ضــروري را براي كاهش شــ

شنهاد مي شهر را بنا به مورد پي ستان و  شهر ستان،  سطح ا شمند در  ي اين اقدامات كنند. اجراهو
  پس از تأييد رييس جمهور اجرايي خواهد شد.

                                                            
  جلسه پنجم ستاد ملي مقابله با كرونا 6ر.ك. پاورقي مربوط به بند   19
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شگاه -9 شهريور ماه  15هاي علميه از ها، آموزش و پرورش و حوزهسال تحصيلي جديد دان
  20شود.ز ميدر سراسر كشور آغا 1399

ـــال مهاي شـــود با توجه به اقليمبه وزارت آموزش و پرورش اجازه داده مي -10 ختلف، س
  شهريور آغاز كند. 15تحصيلي را در بخشي از مناطق كشور زودتر از 

جازه داده مي -11 كاهش تجمع به وزارت آموزش و پرورش ا يت  مدير به منظور  شـــود 
ــنبه و دو نوبته كردن ها و مدارس نســبت آموزان در كالسدانش به حذف تعطيلي روزهاي پنجش
  21ها اقدام كند.كالس

، فضاهاي ورزشي هاها، غذاخوريهاي بهداشتي ابالغي در مورد خوابگاهرعايت پروتكل -12
  ها ضروري است.و تجمعات در دانشگاه

شت، درمان و آموزش  -13 شكي موظفند پوزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهدا ز
سال تحصيلي جديد، نقل و انتقالاي برنامهبه گونه شهري و اقامت  ريزي كنند كه از ابتداي  بين 

  دانشجويان در شهرهاي خارج از محل سكونت خود به حداقل ممكن كاهش يابد.
شت، درمان و آموزش وزارتخانه هاي علوم، تح -14 شكي موظفند پقيقات و فناوري و بهدا ز

س سال تحصيلي جديد با همكاري وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات ن بت به تقويت و از ابتداي 
هاي الزم براي افزارافزارها و نرماي، ســـختها، امكانات شـــبكهگيري بهينه از زيرســـاختبهره

شي و پژوهشي ك گذاشتن متون، دروس و محتواهاي آموزآموزش و پژوهش از راه دور و به اشترا
  ها و مراكز پژوهشي در يك بستر مشترك اقدام نمايند.دانشگاه
مايند تا عواطف نوزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي و سازمان صدا و سيما تدابيري اتخاذ  -15

صادي دوران پس از كرونا در جه سايل اجتماعي و اقت سات عمومي درباره م سا ست  تو اح نادر
  سازي براي ايجاد آرامش اجتماعي انجام شود.منحرف نشود و زمينه

  
  
  
  

  

                                                            
  جلسه دهم ستاد ملي مقابله با كرونا 15ر.ك. پاورقي مربوط به بند   20
  روناجلسه پنجم ستاد ملي مقابله با ك 2ر.ك. پاورقي مربوط به بند   21



55   مجموعه مصوبات ستاد ملي مقابله با كرونا   

Cabinetoffice.ir 

  جلسه بيست و ششم

  تصويب كرد: 8/4/1399ستاد ملي مقابله با كرونا در جلسه 
ستانمحدوديت -1 شهر ستاني كرونا هاي الزم در  ستاد ا سط  هاي قرمز براي يك هفته تو

ــنهاد داده مي ــتي و كميته اجتماعي پيش ــويب كميته بهداش ــود و پس از تص امنيتي و تأييد  –ش
  جمهور، ابالغ مي گردد.رييس
ستاد ملي و اختيارات الزم در اين زمينه در بخش -2 صوبات  سهاي نظارت كننده بر م ه جل

  رسد.بعد ستاد به تصويب مي
ســرپوشــيده  در تمام مناطق قرمز و نارنجي كشــور اســتفاده از ماســك در اماكن عمومي -3

شد و د 15روز از  15داراي ازدحام وضعيت جمعيت به مدت  ضرورت تير ماه الزامي ميبا صورت  ر 
  قابل تمديد است.

اده از ماســك در اماكن عمومي مناطق ســفيد، اســتف ) در4) و (3هاي (در مشــاغل گروه -4
  سرپوشيده با تشخيص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي الزامي است.

ستاي اجراي بند ( -5 سه (5در را صوبات جل ستاد ملي كرونا، وزارت 25) م نعت، معدن و ص) 
سك ارزان، با دوام و قابل  ست برنامه اجرايي توليد و توزيع ما شو را تهيه شتجارت موظف ا ست

  ايد.نم
ستاد ملي موظف است با همكاري و بهره -6 هاي گيري از همه ظرفيتكميته اطالع رساني 

ــبت به برنامه ــاي مجازي، تبليغات محيطي و ...) نس ــيما، فض ــدا و س ريزي و اجراي موجود (ص
سرپوشيده و وطرح سائل هاي اقناعي براي ترغيب عمومي به استفاده مستمر از ماسك در اماكن 

  عمومي و آموزش نحوه توليد ماسك در منازل اقدام نمايد.حمل و نقل 
) 21برگزاري انتخابات مرحله دوم يازدهمين دوره مجلس شـــوراي اســـالمي در تاريخ ( -7

  22با رعايت پروتكل ابالغي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مجاز است. 1399شهريور 

                                                            
 يا يك براي اول مرحله در چنانچه :1378 مصوب اسالمي شوراي مجلس انتخابات قانون 9ماده   22

 بين از كه معني بدين شد، خواهد اي مرحله دو انتخابات نگرديد، حاصل آراء پنجم يك حداقل داوطلبان از نفر چند
 نياز مورد نمايندگان برابر دو تعداد به فقط اند، نياورده بدست اول مرحله در را آراء پنجم يك حداقل كه نامزدهايي

 كه صورتي در و كنند مي شركت دوم مرحله انتخابات در اند، داشته اول مرحله در را آراء بيشترين كه كساني بين از
   .نمود خواهند شركت انتخابات دوم مرحله در آنان تمام باشد، برابر دو از كمتر مانده، باقي نامزدهاي تعداد

 پس ماه يك مدت ظرف را انتخابات دوم مرحله انجام زمان نگهبان شوراي هماهنگي با كشور وزارت – 3 تبصره 
  .كرد خواهد اعالم و تعيين نگهبان، شوراي توسط انتخابات صحت تأييد و اول مرحله نتيجه اعالم از
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ستورالعملبات بايد با رعهر گونه تجمع انتخاباتي قبل و بعد از روز انتخا -8 هاي ايت كامل د
  بهداشتي انجام شود.

شيوع ويروس كرو -9 شي از  شور نا صادي تحميلي بر ك شرايط اقت نا و همچنين با عنايت به 
پذري، كليه قراردادهاي اجاره مربوط هاي ظالمانه و با لحاظ ضرورت حمايت از اقشار آسيبتحريم

ستيجاري كه تا تا سكوني ا ص 8/4/1399ريخ به امالك م ست در  شده ا ورت عدم هنوز تمديد ن
ــت ــمي وزارت بهداش ــه ماه پس از اعالم رس ــتاجر تا س ، درمان و توافق بين طرفين و تمايل مس

ضطراري تمديد مي شرايط ا شيوع كرونا و اتمام  سبت به پايان  شكي ن گردد. حداكثر آموزش پز
هاي ديگر (مشهد، درصد، كالن شهر 25تا افزايش ميزان اجاره بها يا مبلغ رهن براي شهر تهران 
شاه) تا  شيراز، كرج، اهواز، قم، كرمان صفهان،  شهره 20تبريز، ا ساير  صد و  شور تا در  15اي ك

  درصد خواهد بود.
ارداد به طور قطعي و درخصوص امالك مورد اجاره كه قبالً يا در مدت تمديد قر -1تبصره 

سند رسمي نسبت بايد ظرف دو ماه از تاريخ انتق رسمي مورد معامله قرار گرفته باشد، مستاجر ال 
  به تخليه و تحويل آن اقدام نمايد.

صره  ساس اين مجوز -2تب ستأجريني كه در دوره قرارداد اجاره بر ا شخيص دادگاه م ، به ت
به نخواهند صالح به تعهدات خود عمل نكنند و موجب تضييع حقوق موجر شوند مشمول اين مصو

  شد. تبصره 
صره  ستاجر با افزايش مبلغ اجاره با نرخ -3تب الذكر موافقت ننمايد، واحد هاي فوقچنانچه م

  قابل تخليه است.
چنانچه در قرارداد اجاره مدت زمان بيشتري نسبت به اين مصوبه براي انقضاي  -4تبصره 

  1قرارداد در نظر گرفته شود، مدت زمان قراردادي معتبر است.
سكن، درج  -10 صد و نظارت بر بازار مسكن در حوزه خريد و فروش و اجاره م ستاي ر در را

كليه معامالت خريد، فروش، پيش خريد، پيش فروش، اجاره مسكن و ... در سامانه ثبت معامالت 
  2.امالك و مستغالت كشور و اخذ كد رهگيري الزامي است

                                                            
  جلسه هجدهم ستاد ملي مقابله با كرونا 2ر.ك. پاورقي مربوط به بند   1
 موظفند رسمي اسناد دفاتر :1385 مصوب رسمي اسناد دفاتر در اسناد تنظيم تسهيل قانون 1ماده   2
 دفتر با سند تطبيق منظور به محل ثبت اداره از استعالم پاسخ و مالكيت داليل دريافت از پس زير بندهاي رعايت با

 امالك و اراضي عين انتقال رسمي سند تنظيم به نسبت بازداشت عدم و) مورد حسب( ثبتي وضعيت اعالم و امالك
   :نمايند اقدام
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صره  ست امكان –تب صنعت، معدن و تجارت مكلف ا سي بر خط وزارت ر وزارت  ستر اه و د
تصويب اين  شهرسازي به سامانه ثبت معامالت امالك و مستغالت را ظرف مدت دو هفته پس از

  بند برقرار نمايد.
ــ -11 ــهيالت س ــي براي امكان برخورداري از تس ــكيل پرونده و بررس قف مهلت زماني تش

ضوع ماده ( سب و ك") 3مو سهيالت به واحدهاي ك ستورالعمل پراخت ت سيد شتر آ ديده از بار بي
ستورالعمل توسط د) اين 7تا پايان تير ماه جاري و مهلت پرداخت تسهيالت موضوع ماده ( "كرونا
ساب ها تا پايان مرداد ماه جاري تعيين ميبانك سهيالت (با احت گردد. همچنين مدت بازپرداخت ت

  گردد.ماه از ابتداي آبان ماه تعيين مي 24دروه تنفس) 
ــدر م -12 ــتورالعمل 4اده (ص ــب و كار ") دس ــهيالت به واحدهاي كس ــتر بپرداخت تس يش
  شود:به صورت زير اصالح مي "ديده از كروناآسيب
اي و حلهپرداخت تسهيالت بر اساس ليست شاغلين در واحد كسب و كار، به صورت تك مر"

اختيار صاحب كسب  ربه ازاء هر شاغل داراي پرونده بيمه تأمين اجتماعي كه با تعهد بازپرداخت د
شرح ذيل تعيين ميو كار قرار مي شترين تعداد گيرد، به  شاغلين، بي سنجش تعداد  گردد. مالك 

ن، (تا سقف تعداد شاغلين سه ماهه آبا 99، فروردين و ارديبهشت 98هاي اسفند شاغلين طي ماه
  ) خواهد بود.98آذر و دي 

ديده از ر آسيبدهاي كسب و كار بيشتپرداخت تسهيالت به واح") دستورالعمل 6ماده ( -13
  شود.حذف مي "كرونا

  

                                                            
 مورد در داريشهر قانون اصالحي) 100( ماده) 8( تبصره موضوع خالف عدم يا ساختمان پايان گواهي – الف 

   .مذكور قانون مشمول امالك
 آبخيزداري و مراتع و جنگلها سازمان و اراضي امور سازمان مورد حسب( كشاورزي جهاد وزارت نظر اعالم - ب

 حفاظت قانون) 56( ماده و آن اسناد ابطال و موات اراضي تشخيص مرجع قانون مقررات شمول عدم بر مبني) كشور
  .اشهره قانوني محدوده از خارج در واقع امالك مورد در مراتع، و جنگلها از برداري بهره و
 قانون)37(ماده موضوع بدهي و مالياتي مفاصاحساب امالك، عين انتقال و نقل هنگام مكلفند رسمي اسناد دفاتر – ج

  .مايندن قيد تنظيمي سند در را آن شماره و مطالبه دهنده انتقال از را 1354 مصوب اجتماعي تأمين
 وصول گواهي كنندگان مراجعه به مراجعه، تاريخ در مكلفند ذيربط مراجع فوق ماده در مذكور موارد در – تبصره
 مراجع نظر اعالم. نمايند صادر را آن پاسخ شده ياد گواهي صدور تاريخ از روز بيست مدت ظرف و تسليم تقاضا،
 در موضوع تصريح اب سند ثبت صورت اين غير در باشد قانوني داليل به مستند و علت ذكر با و روشن بايد مذكور
  .بود خواهد بالمانع تنظيمي سند
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  جلسه بيست و هفتم 

  تصويب كرد: 14/4/1399ستاد ملي مقابله با كرونا در جلسه 
) 4و ( )3شــده گروه (هاي قرمز در مشــاغل اصــالحهاي الزم در شــهرســتانمحدوديت -1

ستاني كرونا و با تصويب وزراي  ستاد ا موزش پزشكي و آبهداشت، درمان و (پيوست) به پيشنهاد 
  شود و قابل تمديد است.كشور براي يك هفته اجرا مي

ســرپوشــيده  در تمام مناطق قرمز و نارنجي كشــور اســتفاده از ماســك در اماكن عمومي -2
ــرو15) روز از (15داراي ازدحام جمعيت به مدت ( ــورت ض رت قابل تمديد ) تيرماه الزامي و در ص

  است.
و مراكز ارايه  هاو تمامي ادارات و بانك 4و  3هاي ماســك در مشــاغل گروه اســتفاده از -3

  خدمات عمومي و وسايل حمل و نقل عمومي الزامي است.
) به عهده مسئوالن ادارات و مؤسسات و مالكان اماكن و وسايل 3مسئوليت اجراي بند ( -4

ت متخلفان براي يك هفته باشــد و در صــورت تخلف پس از دو بار تذكر، فعاليارايه خدمات مي
  1تعطيل خواهد شد.

ضوع بند ( -5 سك در مو ستفاده از ما صورت عدم ا ) از دريافت خدمت محروم 3مراجعين در 
  2شوند.مي

ستاي اجراي بند ( -6 سه 5در را صوبات جل صنع 25) م ت، معدن و ستاد ملي كرونا وزارت 
سك ارزان ست برنامه اجرايي توليد و توزيع ما شو را تهيه و ش، با دوام و قابل تجارت موظف ا ست

  در دسترس مردم قرار دهد.
ست با همكاري و بهرهكميته اطالع -7 ستاد ملي موظف ا ساني  هاي گيري از همه ظرفيتر

ــبت به برنامه ــاي مجازي، تبليغات محيطي و ...) نس ــيما، فض ــدا و س ريزي و اجراي موجود (ص

                                                            
 اين شدن االجراء الزم زمان از بعدي: اصالحات با 1382 مصوب كشور صنفي نظام قانون 73ماده   1

 خواهد صورت قانون اين احكام موجب به تنها آنها هاي جريمه تعيين و صنفي افراد تخلفات به رسيدگي قانون،
 تعزيرات خصوص در نظام مصلحت تشخيص مجمع مصوبات جمله از قانون اين با مغاير مقررات و قوانين. پذيرفت
  .گردد مي لغو قانون اين موضوع صنفي واحدهاي و اصناف به مربوط حكومتي

بازدارنده) مصوب  هاي مجازات و تعزيرات( اسالمي مجازات قانون پنجم كتاب 570ماده   2
 شخصي آزادي قانون، برخالف كه حكومتي دستگاههاي و نهادها به وابسته مأمورين و مقامات از يك هر :1375

 بر عالوه نمايد محروم ايران اسالمي جمهوري اساسي قانون در مقرر حقوق از را آنان يا كند سلب را ملت افراد
  .شد خواهد محكوم سال سه تا ماه دو از حبس به حكومتي مشاغل از سال پنج تا يك محروميت و خدمت از انفصال
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ه مستمر از ماسك در اماكن سرپوشيده و وسايل هاي اقناعي براي ترغيب عمومي به استفادطرح
  حمل و نقل عمومي و آموزش نحوه توليد ماسك در منازل اقدام نمايد.

  سازي دولت الكترونيك تسريع شود.در پياده -8
ــتفاده از ارز دولتي يا نيمايي به درخواســت شــركت -9 ــروع كرونا، با اس   هايي كه از زمان ش

واردات دارو و لوازم مصرفي نموه اند و در حال حاضر سازمان يادشده سازمان غذا و دارو اقدام به 
توانند با هماهنگي وزارتخانه هاي بهداشـــت، درمان و آموزش اعالم عدم نياز نموده اســـت، مي

پزشكي و صنعت، معدن و تجارت اين كاالها را صادر كنند و از محل ارز حاصله دارو و تجهيزات 
  1و دارو وارد و به نحو مقتضي توزيع كنند. اعالم شده توسط سازمان غذا

  
  
 
  

   

                                                            
 مصوب آشاميدني و خوردني مواد و داروئي و پزشكي امور مقررات به مربوط قانون 14ماده الف.   1

 هر و اطفال غذايي مواد و آزمايشگاهي هايفرآورده و واكسن و سرم نظير( بيولوژيك فرآورده نوع هر ورود :1334
 از خارج از عنوان و شكل هر به) مربوط آالت ماشين و قطعات و دارويي بنديبسته و دارويياوليه مواد و دارو نوع

 فرآورده يا دارو نوع هر ساخت همچنين و گمرك از آنهاترخيص نيز و دولتي يا و خصوصي بخش توسط كشور
 بهداشت، وزارت از قبلياجازه مستلزم كشور از خارج به آن صدور يا و كشور داخل در آنها فروش و عرضه و بيولوژيك

  .باشدمي الزم مجوز يا و پروانه اخذ و پزشكي آموزش و درمان
 يشگيريپ جهت در است موظف مركزي بانك :1392 مصوب ارز و كاال قاچاق با مبارزه قانون 7ماده ب. 
  :آورد عمل به را زير اقدامات ارز غيرمجاز مبادالت بازار كنترل و

  .كند مي تعيين را ارز از استفاده مقررات و حدود دولت -3 تبصره
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  هاي شغليگروه

  3گروه 
  هاها، كتابخانهاي و زبانسراها و ساير آموزشگاههاي فني و حرفههاي علميه، آموزشگاهها، مدارس، حوزهدانشگاه
  هاكتابخانه

  استخرهاي سرپوشيده
  سينما، تئاتر و مراكز مشابه

  ها*موزه و باغ موزه
  تاالرهاي پذيرايي

  هاي زيباييهاي زنانه و سالنآرايشگاه
  ها **مساجد و مصلي

ــرايط رعايت پروتكلها و باغ موزه* موزه ــتن ش ــتي با تأييد معاونت ها منوط به داش هاي بهداش
  بهداشت دانشگاه علوم پزشكي

  هاصحن ها، اداي نماز يوميه، جمعه و اعياد مذهبي با اولويت در** مساجد و مصلي

  

 

  4گروه 
 هابرگزاري مراسم اجتماعي، فرهنگي، مذهبي و همايش

  هاي پر برخورد از جمله كشتي، كاراته، جودوهاي ورزشي ورزشباشگاه
  روزيمدارس شبانه
  هاخانه و چايخانهكافه، قهوه

 هاباغ وحش و شهربازي
  سالني**مراكز تفريحي آبي، استخرهاي سرپوشيده* باشگاه ورزشي 

شرايط رعايت پروتكل شتن  شيده منوط به دا سرپو ستخرهاي  شتي با تأييد معاونت * ا هاي بهدا
  بهداشت دانشگاه علوم پزشكي محل بدون ماساژ و سوناي بخار اجازه فعاليت خواهند داشت.

شرايط رعايت پروتكل شتن  سالني منوط به دا شي  شگاه ورز شتي با تأييد معاونت ** با هاي بهدا
  اشت دانشگاه علوم پزشكي محل اجازه فعاليت خواهند داشت.بهد
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  جلسه بيست و هشتم 

ـــه  ـــتاد ملي مقابله با كرونا در جلس ـــتورالعمل فرايند نظارت بر اجراي  21/4/1399س   دس
هاي بهداشتي (الزامات سالمت محيط و كار) مديريت بيماري كرونا به منظور اجراي قطع پروتكل

به شـــرح زير  به بيماري در كشـــور را  مديريت شـــيوع و ابتال    زنجيره انتقال بيماري كرونا و 
  تصويب كرد:

كل -1 ظارت بر پروت ته امنيتي كارگروه مركزي ن يل كمي با  –ها ذ تاد ملي  ـــ ماعي س اجت
  شود.مسئوليت معاونت بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تشكيل مي

ــتگاهكارگروه -2 ــازمانها، وزارتخانههاي نظارت در دس ها زير نظر كارگروه ها و ارگانها، س
  شوند.ها با همان تركيب تشكيل ميمركزي نظارت بر پروتكل

ها زير نظر كارگروه مركزي نظارت بر ها و شـــهرســـتانســـتانهاي نظارت در اكارگروه -3
  شوند.ها با همان تركيب تشكيل ميپروتكل
صنفي و اتحاديه -4 صناف برعهده امور  شاغل و ا سئوليت پينظارت بر م ست و م گيري ها ا

  هاي اجرايي مربوط است.برعهده دستگاه
ارگروه مركزي نظارت گزارش هاي نظارتي موظف هستند به صورت هفتگي به ككارگروه -5

  دهند و كارگروه مركزي هم موظف به ارايه گزارش هفتگي به ستاد ملي است.
شامل ارايه -6 كنندگان خدمات و محل ارايه دهندگان خدمات دريافتسطوح اعمال نظارت 

  خدمات است.
هاي ســـازماني، هاي مردمي (همگاني)، نظارتهاي اجرايي نظارت شـــامل نظارتروش -7

  هاي فعال در فضاي مجازي است.هاي حاكميتي و سامانهوداظهاري، استفاده از ظرفيتخ
ـــتورالعمل فرايند نظارت بر اجراي پروتكلهر يك از دســـتگاه -8 هاي هاي مذكور در دس

هاي بهداشـت، بهداشـتي (الزامات سـالمت محيط و كار) مديريت بيماري كرونا شـامل وزارتخانه
ــور (كميته امنيتي  ــكي، كش اجتماعي)، تعاون، كار و رفاه اجتماعي، علوم،  –درمان و آموزش پزش

سازي، فرهنگ و  شهر تحقيقات و فناوري، آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوري اطالعات، راه و 
ي، ارشــاد اســالمي، صــنعت، معدن و تجارت، رييس ســازمان اداري و اســتخدامي، نيروي انتظام

دادستاني كل كشور، سازمان صدا و سيما، سازمان هالل احمر، سازمان بسيج مستضعفين، سازمان 
شهرداري سازمان  شور،  صناف ها و دهياريامور اجتماعي ك سازمان تعزيرات حكومتي، اتاق ا ها، 

ست سيا شوراي  ستادهاي ايران،  ساجد و  سيدگي به امور م گذاري ائمه جمعه و جماعات، مركز ر
  ني مديريت بيماري كرونا موظف به اجراي وظايف نظارتي تخصصي و مشخص شده هستند.استا
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هاي قانوني و همكاري مؤثر قوه قضــاييه و نحوه اعمال قانون با اســتفاده از همه ظرفيت -9
  نيروي انتظامي به شرح زير خواهد بود:

  حوزه ارايه دهندگان خدمات دولتي و اداري: -الف
  ها به عنوان دستور اداري و برخورد برابر قانون تخلفات اداري.ابالغ اجراي پروتكل

  دهندگان خدمات غيردولتي و تجاري و صنوف:حوزه ارايه -ب
  اخطار مرحله اول:

  پلمپ به مدت يك هفتهمرحله دوم: 
  پلمپ به مدت يك ماهمرحله سوم: 

  برخورد مطابق قوانين، مقررات و ضوابطمرحله چهارم: 
  ندگان خدمات دولتي و غيردولتي:كنحوزه دريافت -پ

ـــت فردي و اجتماعي را رعايت عدم ارايه خدمات به افرادي كه پروتكل ها و رعايت بهداش
  كنند.نمي

ضرورت برنامه -10 ستگاهبا توجه به  ست كليه د سازگاري با كرونا الزم ا ها ريزي پيرامون 
صياعم از دولتي، غيردولتي، نيمه صو ضايي و خ ست  دولتي، نظامي، ق سبت به تكميل چك لي ن

  معاونت بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اقدام نمايند.
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  جلسه بيست و نهم

  تصويب كرد: 28/4/1399ستاد ملي مقابله با كرونا در جلسه 
  رم و صفر:منظور برگزاري مراسم عزاداري اباعبداهللا الحسين (ع) در ايام محبه -1

سالميكميته امنيتي،  -الف سازمان تبليغات ا شوراي اجتماعي و انتظامي  ، حوزه علميه قم، 
ــكي برنا ــت، درمان و آموزش پزش ــتگذاري ائمه جمعه و جماعات و وزارت بهداش ــياس هاي مهس

  پيشنهادي خود را در اسرع وقت به دبيرخانه ارايه كنند.
شكي به همراه نهادهاي ذي -ب شت، درمان و آموزش پز سبتوزارت بهدا ه اقناع و ب ربط ن

هاي روتكلپها در مورد داليل و چگونگي رعايت ها، تكايا و حســـينيهآموزش مســـئوالن هيئت
  بهداشتي در مراسم محرم و صفر اقدام نمايد.

   اري:منظور اجراي مصوبه ستاد ملي درخصوص تمديد قراردادهاي استيجبه -2
وق حكم تخليه با مصوبه ف محاكم دادگستري و شوراهاي حل اختالف در موارد مرتبط -الف

  صادر نكنند.
رســاني و مســتندســازي ســتاد ملي نســبت به آگاهي بخشــي آحاد جامعه كميته اطالع -ب

  1پيرامون مصوبه و فرايند اجرايي آن، اقدام مؤثرتري معمول نمايد.
  شود:يمها، تجمعات و سمينارها به شرح زير تعيين ضوابط برگزاري مراسم -3

هاي اً برابر پروتكلها و تجمعات در شهرهاي سفيد، زرد يا نارنجي صرفسمبرگزاري مرا -الف
  شود.ابالغي در مراكز تحت نظارت و كنترل انجام مي

سم -ب صورت برگزاري اينگونه مرا ها و باغ تاالرهاي ها و تجمعات در مراكز غير از تاالردر 
ودداري و در صورت به اين مراكز خداراي مجوز، در مرتبه اول از ارايه خدمات اجتماعي و عمومي 

  شود.ي اقدام ميتكرار نسبت به اعمال قانون در مورد مكان برگزاري، با هماهنگي دستگاه قضاي
يد، زرد، نارنجي و برگزاري هرگونه سمينار و همايش دولتي و غيردولتي در شهرهاي سف -پ

  دستگاه. قرمز ممنوع است مگر در موارد استثنايي با تشخيص باالترين مقام
  در خصوص گردشگري خارجي: -4

  .نوي ممنوع استبرگزاري تورهاي گروهي و تفريحي خارجي به مقصد ايران تا اطالع ثا -الف

                                                            
  جلسه هجدهم ستاد ملي مقابله با كرونا 2ر.ك. پاورقي مربوط به بند   1
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عايت  -ب با ر به ايران  كاري و انفرادي  قامتي براي ســـفرهاي  ـــافرتي و ا خدمات مس يه  ارا
  2هاي بهداشتي مجاز است.پروتكل

  رساني:عبه منظور ايجاد هماهنگي در اطال -5
شتي، تعطيلي يا اهاي دارويي، رساني در مورد آمار متوفيان، مبتاليان، درماناطالع -الف مور بهدا

صرفاً  صنوف و مراكز و ديگر موارد مرتبط با بيماري كرونا  شاغل و  ز طريق مراجع امحدوديت م
  گيرد.رساني انجام ميرسمي مشخص شده و با هماهنگي با كميته اطالع

ي درماني و هارساني در حوزهبهداشت، درمان و آموزش پزشكي مرجع رسمي اطالعوزارت  -ب
شتي، كميته اجتماعي، امنيتي و انتظامي مرجع اطالع ساني در حوزه محدوبهدا ها يا تعطيلي ديتر

  .رساني در سطح استاني هستندها مرجع اطالعمشاغل در سطح كشوري و استانداري

                                                            
  جلسه بيست و يكم ستاد ملي مقابله با كرونا 2پاورقي مربوط به بند ر.ك.   2
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  اُم جلسه سي

  تصويب كرد: 4/5/1399مقابله با كرونا در جلسه ستاد ملي 
  شود:الحسين (ع) به شرح زير تعيين ميضوابط برگزاري مراسم عزاداري اباعبداهللا -1

نامه -الف با جلوگيري از به منظور اجراي مطلوب بر يام محرم همراه  هاي ســـوگواري در ا
ـــتورالعمل ويژه امنيتي و  –هاي اجتماعي هاي كه در كميتشـــيوع بيماري كرونا در كشـــور، دس

ربط اجازه داده شود و به دو كميته ذيبهداشتي تهيه شده براي اجرا توسط وزارت كشور ابالغ مي
  شود در صورت نياز دستورالعمل ويژه عزاداري را اصالح نمايند.مي

ستگاه -ب شاركت د سالمي و م سازمان تبليغات ا سئوليت  سم عزاداري با م ها و كارگروه مرا
ــمي و مردمي ذي ــكيل مينهادهاي رس ــود و ربط، ذيل كميته امنيتي، اجتماعي و انتظامي تش ش

  وظيفه هماهنگي، پيگيري و نظارت بر اجرايي شدن اين دستورالعمل را برعهده دارد.
برگزاري مراسم عزاداري به صورت عمومي با رعايت اصول كاهش زمان مراسم، تجمع  -پ

  شود.عي و استفاده مستمر از ماسك انجام ميحداقلي و رعايت فاصله اجتما
پذيرايي در جريان برگزاري مراسم عزاداري ممنوع است و اطعام و نذورات صرفاً مطابق  -ت

بر و در ظروف غير مشترك بندي به صورت بيرونهاي بهداشتي در پخت و پز و بستهدستورالعمل
  شود.توزيع مي
صرفاً در ايامبرگزاري مراسم عزاداري عمومي در فض -ث سربسته  شده و در مشخص اهاي 

شرايط ها، هيئتمساجد، حسينيه ستاني داراي  ها و تكايايي مجاز است كه به تشخيص كارگروه ا
  مناسب بهداشتي و مديريتي هستند.

مســئول برگزاري مراســم عمومي بايد نســبت به رعايت كامل ضــوابط بهداشــتي، تعداد  -ج
  و نحوه پذيرايي متعهد شود. كنندگان، زمان برگزاريشركت
سبت به  -چ سالمي ايران و نهادهاي تبليغي و مردمي ن سيماي جمهوري ا صدا و  سازمان 

ضاي ارايه برنامه شورايي در ف ضاي معنوي و فرهنگ عا سب و تقويت ف سنتي و ابتكاري منا هاي 
  اي و فضاي مجازي اقدام كنند.رسانه
هاي اجرايي و ت با هماهنگي همه دســتگاهرســاني و تبليغات موظف اســكميته اطالع -ح

سانه سبت به آمادهمردمي به ويژه ر سيما و هيئات مذهبي ن صدا و  سازي افكار عمومي و ارايه ها، 
  هاي بهداشتي ويژه ايام عزاداري اقدام نمايد.آموزش

  شود:ها به شرح زير تعيين ميضوابط برگزاري آزمون سراسري ورود به دانشگاه -2
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ها را در به دانشــگاه رت علوم، تحقيقات و فناوري موظف اســت آزمون ســراســري ورودوزا -الف
  موعد مقرر و در چهار روز برگزار كند.

د با توجه به ضــوابط كنندگان در هر مكان بايها و تعداد شــركتهاي برگزاري آزمونمكان -ب
  سازي شود.بهداشتي و شرايط محيطي متناسب

هاي ابالغي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي پيش، حين و رعايت كليه دستورالعمل -پ
  3ها الزامي است.بعد از اجراي آزمون

                                                            
 1392 كشور مصوب عالي آموزش مراكز و دانشگاهها در دانشجو پذيرش و سنجش قانوناز   3

  بعدي: اصالحات با
 دانشجو يرشپذ و علمي سنجش نحوه بر نظارت و هماهنگي مقررات تصويب ريزي، برنامه منظور به ـ2 ماده
 دكتري پيوسته، رشدا كارشناسي كارشناسي، كارداني، مقاطع در كشور عالي آموزش مراكز و دانشگاهها كليه براي
 مي ناميده »اشور« قانون اين در پس اين از كه »دانشجو پذيرش و سنجش شوراي« پيوسته دكتري و اي حرفه
  ... :شود مي تشكيل زير تركيب با شود
  :باشد مي زير شرح به »شورا« اختيارات و وظايف ـ3 ماده
  دانشگاهها در دانشجو پذيرش و سنجش امر در هماهنگي ايجاد و ريزي برنامه ـ الف
  ها آزمون مقررات و محتوا عناوين، تصويب ـ ب
  )5( ماده در مندرج دانشگاهها در دانشجو پذيرش روش مقررات مورد در تصميم اتخاذ ـ پ
 گرفتن قرار پوشش تحت با متناسب( تحصيلي سابقه عوامل از يك هر تأثير نحوه و ميزان مورد در تصميم اتخاذ -ت

   سنجش در اختصاصي آزمون و عمومي آزمون) استاندارد و نهائي سراسري، امتحانات
  ليتحصي سابقه فاقد داوطلبان براي دانشجو پذيرش و سنجش با مرتبط امور در گيري تصميم ـ ث
 آزمون قانوني راتمقر رعايت و كيفيت مورد در كشور آموزش سنجش سازمان گزارش تأييد و ارزشيابي بررسي، ـ ج

 كميسيون و فرهنگي بانقال عالي شوراي به آن گزارش ارسال و نهائي نتايج اعالم از پس ماه چهار حداكثر سراسري
  مجلس فناوري و تحقيقات آموزش،
 سابقه« اساس بر داوطلبان تقاضاي و محل ـ رشته ظرفيت روش به دانشگاهها در دانشجو پذيرش ـ 5 ماده

   .گيردمي صورت» )اختصاصي ـ عمومي يا عمومي( آزمون و تحصيلي سابقه« يا »تحصيلي
 دانشگاه به ورود يانمتقاضـ و آموزان دانش براي تحصيلي سابقه ارائه مسئوليت پرورش و آموزش وزارت ـ1 تبصره

 خود اداري تشكيالت رد را الزم تغييرات تبصره اين اجراي در است موظف پرورش و آموزش وزارت. دارد عهده بر را
  .برساند ربط ذي مراجع تصويب به

  .دارد عهده بر را داوطـلبان سنـجش مـسؤوليت كشور آموزش سـنجش سـازمان ـ2 تبصره
 صورت به لبانداوط تقاضاي و محلها ـ رشته ظرفيت براساس دانشگاه در دانشجو پذيرش روش تعيين ـ3 تبصره
  .گردد مي اعالم نام ثبت از قبل كشور آموزش سنجش سازمان طريق از و تعيين ساالنه
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ضوع بند (آيين -3 شهيد خدمت مو صاديق و امتيازات  صو5نامه تعيين م ست و ) م سه بي بات جل
  شود:يكم ستاد ملي به شرح زير اصالح مي

  شود:) اضافه مي1( ) به بند (د) ماده2متن زير به عنوان تبصره ( -الف
شده در اين بند -2تبصره  ستثنايي غير از كادر درماني مشخص  كه در مقابله با كرونا و يا  موارد ا

دهند با ا ميهاي مراقبت ويژه جان خود را از دســـت داده يتماس مســـتقيم با بيماران در بخش
ــهيد  ــكي و تأييد كميته ملي ش ــت، درمان و آموزش پزش ــنهاد وزير بهداش قي و از خدمت تلپيش

  نامه برخوردار خواهند شد.امتيازات اين آيين
  گردد:) به شرح زير اصالح مي6ماده ( -ب

ــوع اين آ -6ماده  ــهداي خدمت موض ــط بنياد يينكليه امتيازات و مزاياي مقرر براي ش نامه توس
  شهيد و امور ايثارگران برقرار خواهد شد.

يا و كمك -4 هدا يه  طايي از طرف كل با هاي اع له  قاب خارجي جهت م افراد حقيقي و حقوقي 
ـــت، درمان و آموزش پزشـــكي از  بيماري كرونا، پس از تأييد وزارت امور خارجه و وزارت بهداش

ستند و ميپرداخت تمامي حقوق و عوارض گمركي و هزينه ست با قيد هاي انبارداري معاف ه باي
  1فوريت ترخيص شوند.

 
  

                                                            
 ضميمه گمركي تعرفه جدول در مذكور معافيتهاي بر عالوه :1390 قانون امور گمركي مصوب 119ماده   1

 ها، نامه تصويب قوانين، موجب به كه ديگري معافيتهاي و واردات و صادرات مقررات قانون اجرائي نامه آيين
 ورودي حقوق پرداخت از نيز زير موارد است، شده برقرار اسالمي شوراي مجلس مصوب قراردادهاي و ها موافقتنامه

  :باشد مي معاف
 استثناء به نجات و دادام ويژه خودروهاي نجات، و امداد فرماندهي خودروهاي آمبوالنس، جمله از نقليه وسائط ـ ر

 هاي خانه چادر، پتو، ،پوشاك غذايي، مواد امدادي، قايق و بالگرد بيمارستاني، و طبي پزشكي لوازم دارو، سواري،
 يا طبيعي بالياي از ديدگان آسيب به كمك منظور به كه نياز مورد نجات و امداد كاالهاي ساير يا ساخته پيش

 به كه ايران سالميا جمهوري احمر هالل اساسنامه در شده تصريح مأموريتهاي و وظايف ساير يا غيرمترقبه حوادث
  دارايي و اقتصادي امور وزارت تشخيص با شود مي وارد ايران اسالمي جمهوري احمر هالل نام

 حوادث و سوانح و بحرانها وقوع هنگام به اهدائي و وارداتي اقالم و كاالها ترخيص و گمركي تشريفات ـ تبصره
  .آيد مي عمل به ممكن زمان كمترين در اي منطقه و ملي غيرمترقبه

 وزارت گواهي با المنفعه عام و خيريه مؤسسات بهداشتي و درماني احتياج مورد بيمارستاني و طبي لوازم و دارو ـ ذ
  پزشكي آموزش و درمان بهداشت،
 و اقتصادي امور وزير پيشنهاد با پزشكي آموزش و درمان بهداشت وزارت تأييد با مؤسسات اين فهرست ـ تبصره
  .رسد مي وزيران هيأت تصويب به دارايي


