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

۲۰۰

  ١  سازمان برنامه و بودجه كشور  ٢٠/١٢/١٣٩٦   كل كشور١٣٩٧بودجه سال  قانون

  ١٤  قوه قضائيه  ٢٦/١٢/١٣٩٦  نحوه تشكيل و فعاليت مراكز مشاوره خانوادهدستورالعمل 

قانون نحوه « الحاقي به ) ٤(ئيس مجلس شوراي اسالمي موضوع صدر ماده واحده و تبصره ر   نظريه
  ٢٠  هيأت وزيران  ٢٣/١٢/١٣٩٦  »قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران) ١٣٨(و يكصد  و سي و هشتم) ٨٥(اجراء اصول هشتاد و پنجم

  امور اقتصادي و دارايي وزارت   ٢٠/١٢/١٣٩٦  خصوص ترخيص خودروهاي سواري داراي ثبت سفارش معتبرنامه در تصويب
  ٢٠  وزارت صنعت، معدن و تجارت

هاي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي كيش،   سازمان١٣٩٧نامه در خصوص بودجه سال  تصويب
  دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد  ٢٠/١٢/١٣٩٦  هاي تابعه آنها قشم، چابهار، ارس، اروند، انزلي و ماكو و شركت

  ٢٠   ويژه اقتصاديتجاري ـ صنعتي و

  امور اقتصادي و دارايي وزارت   ٢٠/١٢/١٣٩٦  ٩/١٠/١٣٩٦هـ مورخ ٥٤٨٠٣ت/١٢٥٥٧٣نامه شماره  اصالح تصويب
  ٢٠  وزارت صنعت، معدن و تجارت

  ٢٧/١٢/١٣٩٦   كل كشور ١٣٩٦قانون بودجه سال ) ١٤(نامه اجرايي تبصره  آيين) ٧(اصالح ماده 
ـ و ـ وزارت نيرو وزارت امور اقتصادي و دارايي    زارت نفت 

ـ وزارت بهداشت، درمان  وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي 
ـ سازمان برنامه  ـ وزارت جهاد كشاورزي  و آموزش پزشكي 

ـ بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران    و بودجه كشور 
  سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران

٢٠  

  
  
  
  

  ٢٦/١٢/١٣٩٦                                                                 ١١٣٩٧٥/٣٤٨رهشما
  حجت االسالم والمسلمين جناب آقاي دكتر حسن روحاني

  رياست محترم جمهوري اسالمي ايران
يكصد و بيست  در اجراي اصل ١٨/٩/١٣٩٦ مورخ ١١٤٩٦٧عطف به نامه شماره 

 كشور   كل١٣٩٧ون بودجه سال قانايران  اسالمي  اساسي جمهوري قانون) ١٢٣( سوم و
 مجلس با عنوان اليحه بهكه  مجلس ٢٠/١٢/١٣٩٦مصوب جلسه علني روز يكشنبه مورخ 

 قانون اساسي جمهوري) ١١٢(شوراي اسالمي تقديم و مطابق اصل يكصد و دوازدهم
اسالمي ايران از سوي مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام  

  .گردد ت، به پيوست ابالغ ميتشخيص داده شده اس
  رئيس مجلس شوراي اسالمي ـ علي الريجاني

  
  ٢٧/١٢/١٣٩٦                                                                        ١٦٨٩٤٥رهشما

  سازمان برنامه و بودجه كشور
هوري اسالمي ايران ـاسي جمـت و سوم قانون اسـدر اجراي اصل يكصد و بيس

كه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ »  كل كشور١٣٩٧قانون بودجه سال « پيوست به

 از سوي مجمع ٢٦/١٢/١٣٩٦ مجلس شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ ٢٠/١٢/١٣٩٦
موافق با مصلحت نظام ) ١١(تشخيص مصلحت نظام با حذف يك بند از تبصره 

 مجلس ٢٦/١٢/١٣٩٦ مورخ ١١٣٩٧٥/٣٤٨تشخيص داده شد و طي نامه شماره 
  .گردد شوراي اسالمي واصل گرديده است، جهت اجراء ابالغ مي

  رئيس جمهور ـ حسن روحاني
  

  ٭ كل كشور١٣٩٧بودجه سال  قانون
 كل كشور از حيث منابع بالغ بر دوازده ميليون ١٣٩٧بودجه سال  واحده ـ ماده

هل دويست و بيست و پنج هزار و پانصد و بيست و سه ميليارد و هفتصد و چو 
و از حيث مصارف بالغ بر دوازده ريال )١٢,٢٢٥,٥٢٣,٧٤٠,٠٠٠,٠٠٠(ميليون 

هزار و پانصد و بيست و سه ميليارد و هفتصد و  ميليون و دويست و بيست و پنج
  :شرح زير است به ريال )١٢,٢٢٥,٥٢٣,٧٤٠,٠٠٠,٠٠٠(چهل ميليون 

اي و   سرمايههاي ييمنابع بودجه عمومي دولت از لحاظ درآمدها و واگذاري دارا ـ الف
اي و  هاي سرمايه ها و تملك دارايي و مصارف بودجه عمومي دولت از حيث هزينهمالي 
 بالغ بر چهار ميليون و چهارصد و سي و دو هزار و ششصد و چهار ميليارد و مالي،

  :شاملريال )٤,٤٣٢,٦٠٤,٦٦٨,٠٠٠,٠٠٠(ششصد و شصت و هشت ميليون 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ    . رجوع شود(www.rrk.ir)جهت مشاهده ضمائم و جداول پيوست به پرتال روزنامه رسمي كشور ٭ 

 ١٣٩٦ماه  اسفند هشتم و بيست شنبهدو
 

 ٢١٢٧٣ شماره چهارمسال هفتاد و 

)١٠٣٣( 
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منابع عمومي بالغ بر سه ميليون و هشتصد و شصت و يك هزار و هشتصد و ـ ١
  ريال)٣,٨٦١,٨٦٦,١٤٩,٠٠٠,٠٠٠(شصت و شش ميليارد و يكصد و چهل و نه ميليون 

ها و مؤسسات دولتي بالغ بر پانصد و هفتاد هزار و  درآمد اختصاصي وزارتخانهـ ٢
  ريال)٥٧٠,٧٣٨,٥١٩,٠٠٠,٠٠٠(هفتصد و سي و هشت ميليارد و پانصد و نوزده ميليون 

بودجه شركتهاي دولتي، بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت از لحاظ  ـ ب
عتبار بالغ بر هشت ميليون و سيصد و نود و يك هزار و دويست و درآمدها و ساير منابع تأمين ا

ريال  )٨,٣٩١,٢٤٧,٢٨٤,٠٠٠,٠٠٠(چهل و هفت ميليارد و دويست و هشتاد و چهار ميليون 
هشت ميليون و سيصد و نود و يك هزار و دويست بالغ بر ها  ها و ساير پرداخت و از حيث هزينه

  ريال)٨,٣٩١,٢٤٧,٢٨٤,٠٠٠,٠٠٠(و چهار ميليون و چهل و هفت ميليارد و دويست و هشتاد 
  ـ ١تبصره

نفت خام، ميعانات (سهم صندوق توسعه ملي از منابع حاصل از صادرات نفت  ـ الف
 بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران .شود تعيين مي%) ٣٢(سي و دو درصد) گازي و گاز

 به واريز اين وجوه و مكلف است در طول سال و متناسب با وصول  منابع، بالفاصله نسبت
شركت ملي نفت ايران از كل صادرات نفت و ميعانات %) ٥/١٤(سهم چهارده و نيم درصد

هاي  استان%) ٣(و همچنين سهم سه درصد) معاف از تقسيم سود سهام دولت(گازي
) ٥( جدول شماره٢١٠١٠٩يافته موضوع رديف درآمدي  خيز، گازخيز و كمتر توسعه نفت

قانون برنامه پنجساله ششم توسعه ) ٢٦(ماده ) الف(بند) ٣(زء اين قانون مطابق ج
) ت( و بند ١٤/١٢/١٣٩٥اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران مصوب 

) ٣( و جزء ١٠/١١/١٣٩٥هاي توسعه كشور مصوب  قانون احكام دائمي برنامه) ٣٢(ماده 
ظيم بخشي از مقررات مالي دولت قانون الحاق برخي مواد به قانون تن) ٤٤(ماده ) ب(بند 

صورت ماهانه واريز و از ماه يازدهم  مبالغ مذكور به.  اقدام نمايد٤/١٢/١٣٩٣مصوب ) ٢(
  .شود سال محاسبه و تسويه مي

 هاي به كميسيون بار توسط وزارت نفت كرد وجوه اين بند هر سه ماه يك گزارش هزينه
 کشور  اسالمي و سازمان برنامه و بودجهبرنامه و بودجه و محاسبات و انرژي مجلس شوراي

  .گردد ارائه مي
 )نفت خام، ميعانات گازي و گاز(سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت،  ـ ب

اين قانون معادل نهصد و پنجاه و نه هزار و ) ٥( جدول شماره٢١٠١٠١مندرج در رديف
ريال و ) ٩٥٩,٣١٤,٤٠٣,٠٠٠,٠٠٠(ون يليصد و چهارده ميليارد و چهارصد و سه ميس

هاي موضوع  صادرات نفت خام و ميعانات گازي براي استان%) ٣(منابع مربوط به سه درصد
قانون احكام ) ٣٢(ماده) ت(قانون برنامه ششم توسعه و بند) ٢٦(ماده ) الف(بند) ٣(جزء 

قانون الحاق برخي مواد ) ٤٤(ماده  ) ب(بند ) ٣(هاي توسعه كشور و جزء  دائمي برنامه
مطابق ترتيبات مندرج در قانون برنامه ) ٢(ن تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت قانوبه

اين قانون پنجاه هزار و هشتصد ) ٥( جدول شماره٢١٠١٠٩ششم توسعه مندرج در رديف
  .شود ريال تعيين مي)٥٠,٨٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠(ميليارد 
 رات گازصادرات نفت، ميعانات گازي و خالص صادچنانچه منابع دولت از محل  ـ ج
ارد و چهارصد و سه يليکصد و چهارده مييك ميليون و ده هزار و  کمتر از ١٣٩٧ در سال

با رعايت شود  ي شود، به دولت اجازه داده مالير) ١,٠١٠,١١٤,٤٠٣,٠٠٠,٠٠٠ (ونيليم
 %)٥٠(درصد  پنجاهاز محلهاي توسعه كشور  قانون احكام دائمي برنامه) ١٧(ماده ) ب(بند 

سهم صندوق توسعه ملي %) ٥٠(با لحاظ پنجاه درصد  ي ارزرهيساب ذخمنابع حمانده 
  .شده اقدام کند التفاوت حاصل  مابهنيمأ تنسبت به
 بلوچستان، ستان وي سيها  استاني به شهرها و روستاهايبه منظور تداوم گازرسان ـ د

هرمزگان، جنوب كرمان و خراسان جنوبي، وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه 
 کل ١٣٩٣قانون بودجه سال ) ٢(تبصره» ق« بند يربط مکلف است در قالب قراردادها يذ

 نظام ير و ارتقايپذ د رقابتيقانون رفع موانع تول) ١٢( و ماده ٦/١٢/١٣٩٢کشور مصوب 
  .عمل آورد  اقدام الزم را به١/٢/١٣٩٤ کشور مصوب يمال

تيار خود معادل ريالي شركت ملي نفت ايران موظف است از محل منابع در اخ ـ  ه
) ٣٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠(هزار ميليارد  رايگان تا سقف مبلغ سي) VB(چهارميليون تن مواداوليه قير

سازمان جنگلها، مراتع (در اختيار وزارت جهاد كشاورزي%) ١٣(درصد به نسبت سيزدهريال 
ر وزارت در اختيا%) ٥٤(، پنجاه و چهاردرصد)مالچ(پوش ، جهت خاك)و آبخيزداري كشور

راه و شهرسازي جهت روكش آسفالت و آسفالت راههاي روستايي و معابر محالت هدف 
در اختيار بنياد مسكن انقالب اسالمي جهت آسفالت %) ١٧(بازآفريني شهري، هفده درصد

 ها، سيزده درصد هاي مشاركتي با دهياري )پروژه(معابر و بهسازي روستاها و انجام طرح
جهت ) هاي كشور ها و دهياري امور شهرداري سازمان( ت كشوردر اختيار وزار%) ١٣(

 جهت نوسازي مدارس%) ٣(آسفالت معابر شهرهاي با جمعيت زير پنجاه هزار نفر و سه درصد

با ) سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور(در اختيار وزارت آموزش و پرورش 
 قرار دهد و در حسابهاي يد قيراولويت تأديه بدهي دستگاههاي مذكور به شركتهاي تول

مال و با آن از محل خوراك مايع تحويلي ـداري كل كشور اع ود و خزانهـمابين خ في
  . ها و پااليشگاهها تسويه نمايد  پتروشيميبه

 نسبت به تحويل كامل مواد ١٣٩٧شركت ملي نفت ايران مكلف است تا پايان سال 
اين دستگاهها مكلفند با رعايت . ط اقدام نمايدرب به دستگاههاي اجرائي ذي) VB(اوليه قير

ها حداكثر ظرف مدت دو ماه  شاخصهاي مربوطه نسبت به ابالغ سهم هر يك از استان
  .پس از ابالغ اين قانون اقدام نمايند

هاي   كميسيونربط به ماهه توسط دستگاههاي اجرائي ذي صورت سه گزارش عملكرد اين بند به
  .گردد و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسالمي ارائه ميعمران، انرژي و برنامه 

 نكرد، بيني اي براي راههاي روستايي پيش ريزي شهرستان بودجه چنانچه كميته برنامه
 هاي  زير بيست هزار نفر جمعيت و دهيارييها قير رايگان آن شهرستان در اختيار شهرداري

  .تا مصرف شودگيرد تا در عمران معابر داخل روس شهرستان قرار مي
ـ و  ريال)٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠(هزار ميليارد نفت تا مبلغ پنجاه زارتبانكها مجازند با تضمين و 

جهت اجراي ربط اين وزارت و شركتهاي استاني آن  تسهيالت به شركت دولتي تابعه ذي
گزارش . خطوط گازرساني به روستاها و شهرهاي فاقد گاز با بازپرداخت پنجساله بپردازند

هاي انرژي و برنامه و  بار توسط وزارت نفت به كميسيون عملكرد اين بند هر سه ماه يك
  .گردد بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسالمي ارائه مي

) ١٢( مجاز است در اجراي ماده ربط وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي ـ ز
منظور تسريع گازرساني  ور بهپذير و ارتقاي نظام مالي كش قانون رفع موانع توليد رقابت

تمام گازرساني به روستاها با شركت ملي گاز  هاي نيمه )پروژه( روستاها و اتمام طرحبه
ريال در اختيار )٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠(هزار ميليارد  ايران توافق نمايد تا مبلغ پنجاه

  .شركت مذكور قرار دهد و تا پايان سال تسويه نمايد
   ـ٢تبصره

   ـ الف
، مصارف مربوط به واگذاري ١٣٩٧شود در سال   دولت اجازه داده ميبهـ ١

قانون ) ٤٤(هاي كلي اصل چهل و چهارم  سياست) د( بند )٢(جزءموضوع  بنگاههاي دولتي
   . پرداخت نمايداين قانون) ١٣(را از طريق جدول شماره ١/٣/١٣٨٤مصوب اساسي 
عمومي غيردولتي از محل بدهي دولت به بخشهاي خصوصي و تعاوني و نهادهاي ـ ٢

هاي متعلق به دولت و مؤسسات و شركتهاي دولتي به استثناي  واگذاري اموال و دارايي
قانون اساسي و غيرمشمول واگذاري ) ٨٣(موارد مصاديق مندرج در اصل هشتاد و سوم 

قانون اساسي مصوب ) ٤٤(وچهارم  هاي كلي اصل چهل موضوع قانون اجراي سياست
  .استپرداخت اين قانون قابل ) ١٨(ريق جدول شماره  از ط٢٥/٣/١٣٨٧

قانون الحاق ) ٤( ماده ، مشمول حكم١٣٩٧شركتهاي در حال واگذاري در سال  ـ ب
  .باشند مي) ٢( دولت ي از مقررات مالي بخشمي مواد به قانون تنظيبرخ

  ـ ٣تبصره
 مجمع تشخيص ٢٣/١٢/١٣٩٥ مورخ ٠١٠١/٩٤٣٤٤شماره رعايت مصوبه  با ـ الف

 طرحها يبرا) نانسيفا( ي خارجي مالني تأمالتيسقف تسه ١٣٩٧ در سال ،مصلحت نظام
) ٣٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ (ارديلي ميس يـاليقبل، معادل ر  سـال هي سـهممانده يعالوه بر باق

با مجوز ) فاينانس( ي خارجي مالالتي که استفاده از تسهي موارددر. شود ي منييدالر تع
 بر بازپرداخت اصل و ي مبنراني اي اسالميلت جمهور دوني منوط به تضميقانون
سسات ؤ و بانکها و مي کارگزار خارجيخذشده از منابع بانکهاا ي مالالتي تسهيها نهيهز

 أتي هبي مجاز است پس از تصوييا و داري امور اقتصادريباشد، وز  يالملل ني بيا توسعه
 ي براازي مورد ني اختصاصايو  ي کليها نامه  از طرف دولت ضمانتيندگي به نمارانيوز

با تصويب  آن را ي امضااري اختاي صادر و ماه  را حداكثر ظرف مدت يك مذکوريطرحها
 .دي نماضيتفوربط  هيأت وزيران به مقام مسؤول ذي

 و شركتهاي  يدولتري غي عمومي و نهادهاي و تعاوني خصوصهاي بخشيطرحها
 مذکور التيتوانند از تسه ي عامل مي بانکها الزم بهيها ني با سپردن تضمزيندانش بنيان 
دات طرح ي مذکور از محل عايک از طرحهاي و بازپرداخت اصل و سود هراستفاده کنند

  . ن و پرداخت خواهد شديتأم
 ي مالالتيکه منابع آنها از محل تسه اقتصاد يشورا مصوب يهاطرح هيدر مورد کل

 دييأمنظور ت به(ربط ي ذيئدستگاه اجرا هيدييأت اخذ شوند، ي منيمأت) نانسيفا (يخارج
منظور  به (يي و داراي، وزارت امور اقتصاد)ي خارجي مالنيمأ استفاده از تي براتياولو

منظور کنترل تعادل و  به(ران ي اي اسالمي جمهوري، بانک مرکز)ينامه دولت صدور ضمانت
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 ي کنترل طرحهايا برصرفاً(و سازمان برنامه و بودجه کشور )  کشوري تراز ارزتيريمد
 يضرور) يا هي سرمايها يي تملک داراي شرکتها و طرحهاي شامل طرحهايبخش دولت

 منابع اي طرح و داتي از طرحها از محل عاکي بوده و بازپرداخت اصل و سود هر
  . باشد يقانون قابل پرداخت ماين شده در   ينيب شيپ

 قانون برنامه ششم توسعه، )٤(ماده ) پ(هاي بند  با رعايت اولويت اقتصاد يشورا
 و ي مال،ي، اقتصادي فنهي توجي که داراي بخش دولتيالت مذکور را به طرحهايتسه
 .دهد ي باشند، اختصاص ميطيمح ستيز

 موظف است پس از يي و داراي وزارت امور اقتصاد،يدولتري غي خصوص طرحهادر
 مالکان از ياسب و کافوثائق من اخذ  عامل که به پشتوانهي الزم از بانکهانيتضماخذ 

  . دينما نامه بازپرداخت اقدام  طرحها صادر شده است، نسبت به صدور ضمانت
 ين ماليالت تأميدالر از تسه)١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠(ارد يليک ميدولت مجاز است 

 يا  و توسعهي استفاده از منابع بانکها و مؤسسات ماليالذکر را برا فوق) نانسيفا (يخارج
 و ي دانشگاهها، مؤسسات آموزش عاليشگاهها و کارگاههايز آزمايظور تجه به منيالملل نيب

 ين دولت و بازپرداخت آن، از محل اعتبارات بودجه عمومي با تضمي و فناوريپژوهش
  .دين نمايتأم

هاي توسعه  قانون احكام دائمي برنامه) ١٦(ماده ) خ(بند) ٣(و ) ٢(هاي  حكم تبصره
  .كشور بر حكم فوق حاكم است

 كل كشور مصوب ١٣٩٥قانون اصالح قانون بودجه سال ) ٣٨(مفاد تبصره ـ  ب
  .گردد  تنفيذ مي١٣٩٧ در سال ٣/٦/١٣٩٥

 از جمله يا  توسعهيشده از بانکها منظور تسريع در جذب تسهيالت تصويب به ـ ج
و بانك توسعه و ) AIIB(هاي آسيايي گذاري زيرساخت اسالمي، بانك سرمايه بانك توسعه

 اين  )الف( در سقف بند كننده از تسهيالت مذكور مجازند كو، دستگاههاي استفادهتجارت ا
در چهارچوب سقف اعتبارات تبصره پس از موافقت سازمان برنامه و بودجه كشور 

 اين قانون )١(شده براي اجراي طرحهاي با پسوند وامي مندرج در پيوست شماره  بيني پيش
  .موافقتنامه متبادله با سازمان مذكور اقدام نمايندكرد آن در چهارچوب  نسبت به هزينه

سهم دستگاه توسط %) ١٥(دولت مجاز است درصورت تأمين پانزده درصد  ـ د
ربط و تعهد به بازپرداخت اصل و سود توسط همان دستگاه  ها و دستگاههاي ذي شهرداري

ا در جهت دالر از تسهيالت خارجي اين تبصره ر)٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠(حداقل دو ميليارد 
دولت . برداري از خطوط مترو و طرحهاي كاهش آلودگي هوا اختصاص دهد ساخت و بهره

  .هاي اين تسهيالت اقدام نمايد موظف است نسبت به تضمين اصل و هزينه
 ـ ٤تبصره

 از محل منابع در اختيار ١٣٩٧ در سال شود ياجازه داده مبانكهاي عامل به  ـ الف
  : ر اقدام کنندي به موارد زيالت ارزي تسهينسبت به اعطا

 ي و نهادهاي عمومي غيردولتي براي تعاون،ي خصوصي بخشهاگذاران هيسرماـ ١
 ي گازهايآور  مشترک و جمع اديني متي نفت و گاز با اولوي باالدستيا  توسعهيطرحها
 در راستاي افزايش ضريب بازيافت مخازن و احياي چاههاي قديمي با داشتن ذخاير همراه
   از آنهايدي نفت و گاز موجود در مخازن و تولتي و بدون انتقال مالکدرجانفتي 

 با معدن و صنعت بخش يا توسعه يها سازمان ييربنايز و يا توسعه يطرحهاـ ٢
 با اولويت مناطق يتعاون و يخصوص بخش%) ٥١(يدرصد کيو حداقل پنجاه مشارکت

  اي هاي منطقه محروم و كمتر توسعه يافته براساس مزيت
گذاران بخشهاي خصوصي، تعاوني، نهادهاي عمومي غيردولتي براي  سرمايهـ ٣

  .طرحهاي صنايع تكميلي و تبديلي چغندرقند
 از محل منابع در اختيار ١٣٩٧ در سال شود ياجازه داده مبانكهاي عامل به  ـ ب

 و ي تعاون،ي خصوصهاي بخشگذاران هيسرما  بهيارز الت ي تسهياعطانسبت به 
 مختلف حمل و اي و نيز انواع هاي توسعه سازمان يا  توسعهي طرحهاي برااه شهرداري

وزارت اي و  هاي توسعه سازمان ي و با معرفتيشهري بدون انتقال مالک نقل درون و برون
 اي وزارتخانه و ني اربط ي و ذابعه تيها و شرکتها  سازمانني و تضميراه و شهرساز

حق  اخذ  کشور در قباليها ياريها و ده يردار سازمان امور شهنيوزارت کشور با تضم
 و سود آن هي تا استهالک اصل سرماكنندگان  به استفاده فروش خدماتاي يدسترس
  .دناقدام كن
  مبلغ چهل هزار ميليارد١٣٩٧در سال  عامل مجازند يبانکها ـ ج

 ار براي خريد تجهيزاتيريال تسهيالت از محل منابع در اخت)٤٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠(
روزرساني آزمايشگاهها و كارگاههاي دانشگاهها و مؤسسات آموزشي و  صرفاً تخصصي و به

ها و   و دانشگاه آزاد اسالمي براساس فهرست مورد توافق وزارتخانهي و فناوريپژوهش

ب هيأت امناي آنها از محل يربط و سازمان برنامه و بودجه كشور و با تصو ي ذيها سازمان
أت يب هيالت پس از تصوين تسهين ايتضم. ندير اختيار پرداخت نماتوثيق اموال دولتي د

الذکر بوده و پس از تنفس دو ساله از محل درآمد اختصاصي آنها و  امنا بر عهده مراکز فوق
  .شود متناسب با ميزان دريافتي و مبتني بر زمانبندي مورد تفاهم با بانكها بازپرداخت مي

قاتي موضوع اين بند فقط در مواردي كه بنا تجهيزات تخصصي آزمايشگاههاي تحقي
جمهور و يا وزارتخانه تخصصي مربوطه مشابه  به اعالم معاونت علمي و فناوري رئيس
  .شود داخلي ندارند، از شركت خارجي تأمين مي

بانک  يشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکارين بند به پي اينامه اجرائ نييآ
 درمان بهداشت،«و » يقات و فناوريعلوم، تحق«هاي  ران، وزارتخانهي اي اسالمي جمهوريمرکز

ران يأت وزيب هين قانون به تصوي، حداکثر دو ماه پس از ابالغ ا»يو آموزش پزشک
 .دي رسخواهد
منظور تحقق اهداف مندرج در قانون برنامه ششم توسعه، به دولت اجازه داده  به ـ د

 ريال)١٤٣,٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠(هزار و هفتصدوپنجاه ميليارد  وسه شود معادل مبلغ يكصدوچهل مي
 صندوق توسعه ملي برداشت و منابع حاصله را به رديف درآمد ١٣٩٧از ورودي سال 

  .داري كل كشور واريز نمايد  نزد خزانه٣١٠٧٠٥بندي  عمومي به شماره طبقه
شرح زير اي اين قانون به  معادل مبلغ واريزي از محل جداول و رديفهاي هزينه

  :يابد اختصاص مي
قانون برنامه ششم و توسعه كمي و ) ٩٣(سازمان صدا و سيما در اجراي ماده ـ ١

  هاي توليدي، پويانمايي، مستند، فيلم و سريالكيفي برنامه
  قانون برنامه ششم توسعه ) ١٠٦(تقويت بنيه دفاعي در اجراي ماده ـ ٢
  به ساماندهي بافتهاي فرسوده ديده از زلزله و كمك بازسازي مناطق آسيبـ ٣
قانون برنامه ) ٣٥(در اجراي ماده ) تحت فشار(هاي نوين)سيستم(توسعه سامانه ـ ٤

  ششم توسعه 
  هاي آن طرحهاي آبرساني روستايي و توسعه شبكه ـ ٥
  قانون برنامه ششم توسعه) ٣٨(ماده) خ(آبخيزداري در اجراي بند  ـ ٦
) ٣٨(ماده) س(گردها در خوزستان در اجراي بندرفع مشكل برق و مقابله با ريزـ ٧

  قانون برنامه ششم توسعه
  .در كشور) روتاويروس(و عفونت كودكان ) پنوموكوك(پهلو  توليد واكسن سينه ـ ٨

جايي  شده از جمله حقوق و دستمزد و جابه هرگونه پرداخت در غير از موارد مشخص
  .اعتبارات اين بند ممنوع است

 ١٣٩٧ ماهه اول سال  آبرساني به روستاها و آبياري تحت فشار در سهاعتبارات مربوط به
  .گردد هاي كشور توزيع و ابالغ مي بين استان) سازمان برنامه و بودجه كشور(و براساس شاخص 

 لوله  بايل طرح انتقال آب کشاورزيمنظور تکم بهشود  يبه دولت اجازه داده م ـ  ه
ون يليصد و پنجاه مي مبلغ سستان،يس دشت ي چهل و شش هزار هکتار اراضبه
الت با نرخ سود يصورت تسه  بهيدالر را از منابع صندوق توسعه مل) ٣٥٠,٠٠٠,٠٠٠(

 با اعالم سازمان برنامه و بودجه کشور به صندوق. ديمتعارف نظامنامه آن صندوق برداشت نما
ران ي ايسالم اي جمهوريق بانک مرکزيادشده از طريالت ي تسهيالي، معادل ريتوسعه مل
رد تا در چهارچوب يگ يشود، قرار م ين مييار بانک عامل که توسط دولت تعيدر اخت

  .ربط مصرف گردد ي ذيها موافقتنامه
كننده مالي خارجي  شود پس از عقد قرارداد با تأمين به دولت اجازه داده مي ـ و

الت مالي خارجي تسهي%) ١٥(اقدامات قانوني الزم را نسبت به تأمين سهم پانزده درصد 
  .عمل آورد براي طرحهاي ريلي از محل صندوق توسعه ملي به) فاينانس(

  :يابد مي  اين تبصره با شرايط زير اختصاص)ـه(و ) د(تسهيالت بندهاي ـ ز
 منظور و به حساب ١٤٠٣ تا ١٣٩٨هاي سنواتي  تسهيالت مذكور در بودجهـ ١

  . صندوق توسعه ملي واريز گردد
با تأكيد بر تعيين ) ريزي عملياتي با رويكرد بودجه(تي و جريان وجوه برنامه عملياـ ٢

اهداف و تعهدات دولت براي هر يك از موارد تهيه شده و به تأييد سازمان برنامه و بودجه 
  . كشور برسد

ماهه اين مجوز توسط سازمان برنامه و بودجه كشور و  گزارش عملكرد ششـ ٣
  .طور مستقل تهيه و ارسال شود نظارت صندوق توسعه ملي به هيأت

 و مقررات ١٣٩٧تعيين هرگونه تكليف خارج از اين مجوز در قانون بودجه سال ـ ٤
  .براي استفاده و تخصيص منابع صندوق توسعه ملي، ممنوع است

 بودجه  توسط سازمان برنامه و١٣٩٦قانون بودجه سال ) ٤(گزارش نظارتي تبصره ـ ٥
  . طور مستقل تهيه و ارسال گردد عه ملي بهكشور و هيأت نظارت صندوق توس
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ها   هزينهمنظور افزايش درآمدها، كاهش اصالحات ساختاري و نهادي  و اجرائي به ـ ٦
قانون اساسي و ) ٤٤(وچهارم هاي كلي اقتصاد مقاومتي، اصل چهل در چهارچوب سياست

جدول شماره و ) ٧(به ويژه رعايت قواعد مالي مندرج در ماده (قانون برنامه ششم توسعه 
و جهت تأمين منابع اجراي طرحهاي مشمول اين مجوز در سالهاي آتي از محل منابع ) ٤(

  .ضروري است) بدون استفاده از منابع صندوق توسعه ملي(بودجه عمومي 
  :ن و مقرراتيت قواني با رعا١٣٩٧شود در سال  ياجازه داده م  ـ٥تبصره

 ن دانشگاههاي و همچني دولتيها ها و سازمان انه و وابسته وزارتخي دولتيشرکتهاـ  الف
 با تصويب هيأت ي علم و فناوري و پارکهايو مؤسسات آموزش عالي و مؤسسات پژوهش

 يالي ري اسالمياوراق مال الير)٤٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠(ارد يلي مچهل و پنج هزارتا سقف امنا 
 بيتصو  خود که بهت محيطي و زيس مالي،براي اجراي طرحهاي داراي توجيه فني، اقتصادي

  .، منتشر كنندتوسط خود  اصل و سودو بازپرداختتضمين با رسد،  ي اقتصاد ميشورا
ريال  )٢٦٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠(ارد يليهزار م ست و شصتيتا مبلغ دودولت  ـ ب
 ٣١٠١٠٨ شماره في منتشر و منابع حاصل را به رد)يارزي ـ الير (ي اسالمياوراق مال

 يا هي سرمايها يي تملک داراي به طرحهايزيمنابع وار.  قانون واريز كندنيا) ٥(جدول شماره 
ن اعتبارات ي و همچن)١( شماره وستيمندرج در پ و طرحهاي ساماندهي دانشگاهها امتم مهين

 تا براساس ابدي ي قانون اختصاص منيا ي استانيا هي سرمايها يي تملک دارايطرحها
 مربوط يها نهي سود و هز. شودنهين برنامه و بودجه کشور هز با سازما متبادلهموافقتنامـه

  .باشد ي و قابل پرداخت مينيب شين قانون پيا) ٩( انتشار اوراق مذکور در جدول شماره به
 تبصره، در سقف مطالبات نيا) ب(و ) الف (ي بندهاينرفته طرحها اوراق فروش ـ ج
ربط و سازمان برنامه و   ذيحساب يطرح با تأييد رئيس دستگاه اجرائي، ذهمان معوق 

، پيمانكاران، مشاوراناعم از ( طلبکاران طرح مذكور يتمامبه بـودجه کشـور قابل واگذاري 
ها از جمله تملک   طرحها و پروژهيها نهير هزين سايو همچنكنندگان تجهيزات  تأمين
  .است)  دانشگاههاي ساماندهي طرحهايه بدهي و تأدياراض

سازمان امور (  وزارت كشوردييهاي وابسته به آنها با تأ كشور و سازمانهاي  شهرداري ـ د
 ريال)٥٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠(ارد يليهزار م پنجاه و پنج سقف تا ) کشوريها ياري و دهها يشهردار
با تضمين خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط  يالي ري اسالميمالاوراق 
از سقف اوراق موضوع %) ٥٠(درصد   پنجاهحداقل. ها منتشر كنند شهرداريهمان 

اختصاص و رفع آلودگي هوا   و حمل و نقل شهرياين بند به طرحهاي قطار شهري
 قطار ي طرحهاي اجراياوراق بران يا بازپرداخت اصل و سود نيتضم. يابد مي
درصد  دولت و پنجاه%) ٥٠(درصد   به نسبت پنجاه و حمل و نقل شهرييشهر

سهم دولت برعهده سازمان %) ٥٠(درصد  است و تضمين پنجاه ها يشهردار%) ٥٠(
  .باشد برنامه و بودجه كشور مي

و  مربوطه يشهردارسقف مطالبات معوق طرح با تأييد ن بند در ينرفته ا اوراق فروش
  .باشد ي طلبکاران طرح مسازمان برنامه و بـودجه کشـور قابل واگذاري به

را صادر سال  تا سه با سررسيدو حفظ قدرت خريد  اسناد خزانه اسالمي با ،دولت ـ  ه
  محصوالت راهبرديينيد تضمي، خراي هاي سرمايه طرحهاي تملك دارايي(و به طلبکاران 

مت فروش، بيمه ي محصوالت با قينيمت تضميالتفاوت ق ، مابهيکشاورز) کياستراتژ(
 دکنندگانيالبات توله سالمت و مطيمه پاي بيها  سازمانيهايه بدهيمحصوالت كشاورزي، تأد

 بازپرداخت. ريال واگذار كند )٩٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ (ارديلي هزار منود و پنجتا سقف  )برق
 يدار و خزانهشود  مي ينيب شي کل کشور پي سنواتيها  بودجهني در قوانسناد انياصل ا

 اين قانون) ٨(محل اعتبارات رديفهاي فصل مربوطه و جدولکل کشور موظف است از 
  .دي آن اقدام نماهي به تسونسبت

ريال از مبلغ )٤٧,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠(مبلغ چهل و هفت هزار و پانصد ميليارد 
  .يابد موضوع اين بند به سازمان بيمه سالمت ايران اختصاص مي

 خود به اشخاص ي قطعيهايبده،  خزانههي تسو)اوراق(ق اسناد يدولت از طر ـ و
 ١٣٩٦ سال اني چهارچوب مقررات مربوط تا پا که دري و خصوصي تعاوني و حقوقيقيحق
از اشخاص مزبور تا ) يها و مؤسسات دولت وزارتخانه( دولت ي شده، با مطالبات قطعجاديا

خرجي  ـ صورت جمعي ريال به )٢٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠(هزار ميليارد بيست مبلغ 
که  ي و خصوصي تعاوني و حقوقيقي دولت از اشخاص حقي قطعمطالبات.  کندهيتسو

 کشور ي نظام مالي و ارتقاريپذ  رقابتديقانون رفع موانع تول) ٢(ماده ) پ( بنديدر اجرا
مطالبات اشخاص ،  مذکوريها دولت به شرکتي منتقل شده با بدهي دولتيها شرکتبه
 يا هي سرمايها يي تملک داراي از دولت بابت طرحهاي و تعاوني خصوصي و حقوقيقيحق

 يهايه بدهيق تسوي از طريربانکي غيبانکها و مؤسسات اعتبارادشده به ي اشخاص يبا بده
 .استه يقابل تسو ن اسناديله ايوس  به دولت بهيربانکي غيبانکها و مؤسسات اعتبار

شود درصورت درخواست متقاضيان، مطالبات قطعي  به دولت اجازه داده ميـ ١
 شركتهاي لتي و نيزاشخاص حقيقي و حقوقي و خصوصي و تعاوني و نهادهاي عمومي غيردو

هاي نيرو و جهاد كشاورزي بابت يارانه قيمتهاي تكليفي از دولت، كه  دولتي تابعه وزارتخانه
 ايجاد شده است با بدهي ١٣٩٥در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط تا پايان سال 

اشخاص يادشده به بانكها و مؤسسات اعتباري غيربانكي از طريق تسويه بدهيهاي بانكها و 
مربوط تا مؤسسات اعتباري غيربانكي به بانك مركزي كه درچهارچوب قوانين و مقررات 

 به ريال)١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠(ون ميليارد يليم كي ايجادشده، تا مبلغ ١٣٩٥پايان سال
ـ صورت جمعي   .ه خزانه، به شرح زير تسويه نمايدي تسوق انتشار اسناديخرجي از طر 

افزايش پايه پولي از . شود ي دولت به بانك مركزي ثبت ممبلغ مزبور به عنوان بدهي
سقف مجاز تسويه بدهي هر بانك و مؤسسه اعتباري به بانك . اين محل ممنوع است

  .شود مركزي توسط اين بانك تعيين مي
تسويه خزانه براي اشخاص حقيقي ) اوراق(حداقل تهاتر بدهي از طريق اسنادـ ١ـ ١

  ريال )٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠(صد هزار ميليارد و حقوقي خصوصي و تعاوني پان
تهاتر بدهيهاي نهادهاي عمومي غيردولتي، بانكها و شركتهاي دولتي تابعه ـ ٢ـ ١
صرفاً بابت يارانه قيمتهاي (هاي آموزش و پرورش، نيرو و جهاد كشاورزي  وزارتخانه
ريال با )٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠(و شركت ملي نفت ايران پانصد هزار ميليارد ) تكليفي

  شده و قطعي سازمان تأمين اجتماعي اولويت مطالبات حسابرسي
به ستاد اجرائي ريال از منابع اين جزء )٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠(هزار ميليارد  تا سقف پنج

  .يابد مي تابعه و وابسته آن اختصاص و شركتهاي) ره(امام فرمان حضرت
نشده سهم نهادهاي  مصرف مانده ١٣٩٧دولت مجاز است در پايان آذرماه ـ ٢

هاي مذكور را با بدهيهاي بخشهاي  عمومي غيردولتي و شركتهاي دولتي تابعه وزارتخانه
  .ديگر تسويه نمايد

شده  فيند تعري بانکها از فرآي مجاز است به منظور استفاده حداکثريبانک مرکزـ ٣
. دي فراهم  نماين بانکيزار بن بند، امکان نقل و انتقال مطالبات بانکها از دولت، را در بايدر ا

اي  نامه آيين، مطابق يق آنها نزد بانک مرکزي توثين اوراق و چگونگيضوابط نقل و انتقال ا
  .رسد است كه به تصويب هيأت وزيران مي

 ي، شرکتهايردولتي غي عموميه مطالبات با منشأ قانوني نهادهاينحوه تسوـ ٤
ژه با رعايت ضوابط ي وي مقدسه با حسابرسيها تانها و آس هيها، اتحاد مهي، بانکها، بيدولت

اي خواهد بود كه با پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه كشور  نامه قانوني مطابق آيين
  .رسد وزيران مي و وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت

 مجاز خواهد بود که از قبل تعهد و يد از دولت در صورتيجاد طلب جديا ـ ٥
  .ن آن با مبناي قانوني توسط سازمان برنامه و بودجه کشور صادر شده باشديضمت

ه وجوه ين حکم، کلي موضوع ايهمزمان با تسويه اصل و سود مطالبات بانکها ـ ٦
در مورد اشخاصي كه اصل و بدهي مطالبات آنها طبق حكم اين ) هاي آن مهيجر(التزام 

شود و بانكها ادعائي در اين خصوص از  يه ماند، بخشود جزء تهاتر و تعيين تكليف شده
  .دولت و بدهكاران كه بدهي آنها تسويه شده نخواهند داشت

به ميزان تسويه مطالبات بانكها از شركت ملي نفت ايران مبالغ آن به حساب ـ ٧
  .افزايش سرمايه دولت در اين شركت منظور خواهد شد

كرد اين بند را در گزارش عملكرد وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است عمل ـ ٨
قانون محاسبات عمومي ) ١٠٣(ماهانه بودجه عمومي منعكس نمايد و در اجراي ماده

شده از محل افزايش بدهي دولت به بانك مركزي   منابع استفاده١/٦/١٣٦٦كشور مصوب 
  .جمهوري اسالمي ايران را در صورتحساب عملكرد بودجه درج كند

توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي به صورت سه ماهه، گزارش عملكرد اين بند 
هاي برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادي مجلس   ديوان محاسبات كشور، كميسيونبه

  .شود يشوراي اسالمي ارائه م
نامه اجرائي اين بند به پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت  آيين

وزيران   مركزي پس از تصويب اين قانون به تصويب هيأتامور اقتصادي و دارايي و بانك
  .خواهد رسيد

كشور، تا مبلغ   داري كل هاي خزانه منظور استمرار جريان پرداخت بهدولت  ـ ز
د کمتر ي با سررسريال اسناد خزانه اسالمي)١٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠(يكصدهزارميليارد 

با اولويت طرحهاي تملك  هاي و اسناد مزبور را صرف تخصيصمنتشر ک سال ياز 
. دينما نقانواين  ابالغي از سوي سازمان برنامـه و بودجه كشـور موضوع هاي استاني دارايي

ماهه اول سال انجام خواهد گرفت و سازمان برنامه و بودجه  انتشار اين اسناد در طي شش
ا استانها موظف هستند در سه ماهه اول سال نسبت به تخصيص اسناد به طرحهاي ب
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نامه با پيمانكار به تفكيك سهم هر استان و شهرستان  اولويت استان اقدام و تعهد و تفاهم
داري كل  هاي خزانه  اين اسناد در سررسيد، مقدم بر تمامي پرداختتسويه .انجام دهند
  . ممنوع است،انتقال تعهدات مربوط به اسناد منتشره به سال بعد. باشد كشور مي
ادل ا معت ١٣٩٧ در سال شده دياخت اصل و سود اوراق سررسبازپرد يدولت برا ـ ح

. دي منتشر نمايالي رياسالم يمال اوراق الير)٣٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ (ارديلي هزارمسي
 کشور ل کي سنواتيها  اوراق در بودجهني مترتب بر انتشار ايها نهياصل و سود و هز

  .شود  ميينيب شيپ
 اي نفت و گاز با اولويت ميادين مشـتركگذاري در طرحه  سرمايه منظور به ـ ط

 يها  وزارتخانه وزارت صنعت، معدن و تجارت،يا  و توسعهييربناي زيوزارت نفت و طرحها
 ي اسالميمالاوراق  اقتصاد، يب شورايربط و با تصو ي تابعه ذيق شرکتهايمذکور از طر

و منتشر ريال )٣٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠( هزار ميليارد سي و پنجدر سقف ) ي يا ارزيالير(
ن يادي توليد همان مشي از محل افزا مذكوريشركتهابازپرداخت اصل و سود اين اوراق توسط 

)  وزارت صنعت، معدن و تجارتي طرحهايبرا(دات طرح يو عا)  وزارت نفتي طرحهايبرا(
ريال از اوراق ) ٢٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠(هزارميليارد  حداقل مبلغ بيست. ندينما نيتضم

ده توسط شركت ملي نفت ايران براي تأمين مالي زيرساختهاي الزم و تأسيسات و منتشرش
  .يابد اختصاص مي) NGL(شده ايستگاههاي تقويت فشار خطوط لوله گازطبيعي مايع

بازپرداخت اصل و سود  يبرا ربط وزارت نفت ازطريق شركتهاي دولتي تابعه ذي ـ ي
 نيشده و همچندي سررسني و تضاميک بانالتيشده، تسهدي سررسياليري ـ اوراق ارز

 ي متقابل طرحهاعي بي قراردادهامانکارانيشده به پدي سررسيهايبازپرداخت بده
 يدالر اوراق مال)٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ (ارديلي سه معادل تا سقف م نفت و گازيباالدست
 ند موظفهاي مذكورشرکت .دي نمامنتشر رانيوز أتي هبيبا تصو) ي يا ارزيالير( ياسالم
  .ندي نماهي خود تسويسال از محل منابع داخل پنج حداکثر تا ال و سود اوراق منتشرشده راص

   ـ ک
 در بازارهاي پول و ي اسالميمنظور مديريت تبعات احتمالي انتشار اوراق مال بهـ ١

اي متشكل از رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور، وزير امور اقتصادي و  سرمايه كشور، كميته
ران بر نحوه انتشار اوراق موضوع اين قانون ي اي اسالميئيس كل بانك مركزي جمهوردارايي و ر

الذکر   خريد اوراق فوقنرخهاي سود اسمي اوراق منتشره و ميزان مجاز. نظارت خواهند كرد
  .شود ران توسط اين كميته تعيين ميي اي اسالميتوسط بانك مركزي جمهور

) ح(و ) ز(، )و(دهي دولت موضوع بندهاي اوراق و اسناد منتشره جهت تسويه بـ ٢
  .ته مذکور مستثني استي در کمياين تبصره از هرگونه بررس

نحوه صدور انتشار اوراق مربوط به شركتها و دستگاههايي كه بدون تضمين ـ ٣
  .باشد اين بند مي) ١(شود نيز مشمول جزء  دولت منتشر مي

 مربوط يولت مسؤول انتشار اوراق مالابت از دي به نيي و دارايوزارت امور اقتصادـ ٤
  .به دولت است

  .شود ن تبصره مشمول ماليات نميياوراق و اسناد ا ـ ل
 اسالمي ـ ريال اوراق مالي)١٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠(دولت مبلغ ده هزار ميليارد  ـ م

سازمان نوسازي، توسعه (جهت تكميل و تجهيز فضاهاي آموزشي وزارت آموزش و پرورش 
  .نمايد منتشر مي) ارس كشورو تجهيز مد

قانون برنامه ششم توسعه و با رعايت قانون اجراي ) ١٢(در اجراي ماده  ـ ن
 بدهي قانون اساسي دولت مكلف است جهت رد) ٤٤(هاي كلي اصل چهل و چهارم  سياست

هاي بازنشستگي لشكري و كشوري پس از اقدام  خود به سازمان تأمين اجتماعي و صندوق
اين تبصره، نسبت به تأديه بدهيها در سقف پانصد هزار ) و(بند ) ٢ـ ١(ي جزء الزم در اجرا

ريال با احتساب عملكرد جزء مذكور، از طريق )٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠(ميليارد 
  :روشهاي زير اقدام نمايد

 االمتياز و حقوق مالكانه در چهارچوب قوانين و مقررات پس از محاسبات ارائه حقـ ١
  .رسد وزيران مي اي كه به تأييد هيأت  توسط كارشناسان خبرهكارشناسي دقيق 

تأمين خوراك انرژي با قيمت ترجيحي براي واحدهاي توليدي موجود در مناطق ـ ٢
  .اند ويژه اقتصادي كه به موجب قانون تشكيل شده

  اي مهم در دست اجراي كشور هاي سرمايه ها و طرحهاي تملك دارايي واگذاري پروژهـ ٣
  .هاي سازماني دولتي كه بايد مطابق قوانين و مقررات به فروش برسد اري خانهواگذـ ٤
سقف استفاده دولت از اوراق موضوع اين تبصره براي مصارف بودجه  ـ س

قانون برنامه ششم ) ٤(شده در جدول شماره  بيني عمومي حداكثر معادل سقف پيش
ها در   شركتها و شهرداريباشد و اجازه مصرف از اوراق منتشره مربوط به توسعه مي

  .بودجه عمومي را ندارد

 اين قانون به صورت) ٧( جدول شماره١٥١٠٠٠ـ ١اي رديف  ستون متفرقه هزينه ـ ع
  .يافته خواهد بود تخصيص%) ١٠٠(صددرصد 

   ـ ٦تبصره
هاي مستقيم مصوب  قانون ماليات) ٨٤(سقف معافيت مالياتي موضوع ماده ـ الف

 ساالنه مبلغ دويست و هفتاد و شش ١٣٩٧دي آن در سال  و اصالحات بع٤/١٢/١٣٦٦
نرخ ماليات بر كل درآمد كاركنان دولتي و . شود ريال تعيين مي)٢٧٦,٠٠٠,٠٠٠(ميليون 

) ٢(و ) ١(هاي  العاده و كارانه به استثناي تبصره غيردولتي اعم از حقوق و مزاياي فوق
قانون ) ٥( آن و با رعايت مادههاي مستقيم و اصالحات بعدي قانون ماليات) ٨٦ (ماده

 با اصالحات ١٦/١٢/١٣٦٨اي از مقررات مربوط به اعضاي هيأت علمي مصوب  اصالح پاره
و الحاقات بعدي و مربوط به امور آموزشي و پژوهشي است، مازاد بر مبلغ مذكور تا سه 

ار برابر آن و نسبت به مازاد سه برابر، تا چه%) ١٠(برابر آن مشمول ماليات ساالنه ده درصد
و نسبت به مازاد چهاربرابر، تا شش برابر بيست %) ١٥(مشمول ماليات ساالنه پانزده درصد

. شود تعيين مي%) ٣٥(و نسبت به مازاد شش برابر سي و پنج درصد%) ٢٥(و پنج درصد
هاي مستقيم  قانون ماليات) ١٠١(و ) ٥٧(ميزان معافيت مالياتي اشخاص موضوع مواد

  .شود ريال تعيين مي)٢١٦,٠٠٠,٠٠٠(ست و شانزده ميليون ساالنه مبلغ دوي
) ٢٨ (ماده) ي(هاي توسعه كشور و تبصره بند قانون احكام دائمي برنامه) ١(احكام ماده 

بر حكم بند فوق ) ٢(قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت 
  .حاكم است
اي شهري سراسر كشور مكلف است عالوه بر وزارت نيرو از طريق شركتهاي آبف ـ ب

 يكصدوپنجاه مبلغ ،شهري، به ازاي هر مترمكعب فروش آب شرب بهاي  دريافت نرخ آب
 %)١٠٠(صددرصد .داري كل كشور واريز كند ريال از مشتركان آب دريافت و به خزانه )١٥٠(

از محل  ريال )٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ (ارديلي مهفتصد و پنجاه تا سقف ريافتيوجوه د
 صرفاً جهت آبرساني شرب روستايي  در رديف معين در بودجه شركت مزبورحساب مذكور

 شرب ي آبرسانيبرااعتبار مذكور %) ٢٠(بيست درصد. يابد و عشايري اختصاص مي
ت و يجمعبراساس شاخص  يي شرب روستايبراي آبرسان%) ٨٠( و هشتاد درصد يريعشا

ماهه از طريق شركت مهندسي  ور در مقاطع سههاي كش كمبود آب شرب سالم بين استان
سازمان برنامه و بودجه  از مبادله موافقتنامه بين سشود تا پ آب و فاضالب كشور توزيع مي

 هزينه رانير اي سازمان امور عشاايها و  و شركتهاي آب و فاضالب روستايي استانها  استان
  .به نرخ صفر است وجوه فوق مشمول ماليات .شود

 ي و گمرکياتي مالفاتي و تخفها تيموظفند معافربط  ذي اجرائي يگاههادست ـ ج
 دستورالعمل .نديثبت نمابه خود  مربوط ي در حسابهايخرج ـ يرا به صورت جمعقانوني 
 و سازمان برنامه و بودجه کشور تا يي و داراين بند توسط وزارت امور اقتصادي اياجرائ

گمرك جمهوري اسالمي ايران و . ابالغ خواهد شده و ين قانون تهيب ايدوماه پس از تصو
ها و تخفيفات را به كميسيون  ماه يكبار گزارش اين معافيت سازمان امور مالياتي هر شش

ها و تخفيفات به عنوان  عملكرد معافيت. نمايد اقتصادي مجلس شوراي اسالمي ارائه مي
  .واهد شدماليات بر واردات وصولي گمرك جمهوري اسالمي ايران محسوب خ

 ١٠/٨/١٣٩٤مصوب  از صنعت برق کشور تيقانون حما) ٥(عوارض موضوع ماده  ـ  د
 ارديلي م و هشتصد هزاردوازده در سقف مبلغ برق مصرفي%) ٨(زان هشت درصديبه م

تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان  گردد ي منيي تعالير)١٢,٨٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠(
  موارد مطروحه در قانون فوقي بران سازمانين توسط اص آي و تخصبرنامه و بودجه کشور

با اولويت روستاها و مناطق دامداري و عشايري و خريد تضميني برق حاصل از تبديل 
 مشتركين روستايي و چاههاي كشاورزي از شمول . صرف گرددپسماندهاي عادي به انرژي

  .باشند حكم اين بند معاف مي
   ـ  ه
هاي توسعه  قانون احكام دائمي برنامه) ٣٢(ماده) پ(بند) ١(متن زير به جزءـ ١

  :شود كشور اضافه مي
هاي غيربرخوردار از اشتغال موضوع اين جزء با  شاخصهاي مناطق و شهرستان

  .رسد پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور به تصويب هيأت وزيران مي
  .باشد ستقرار آنها ميماليات و عوارض ارزش افزوده واحدهاي توليدي محل ا اخذ محلـ ٢
تواند ماليات بر ارزش افزوده گروههايي از مؤديان  سازمان امور مالياتي كشور مي ـ و

مشمول قانون ماليات بر ارزش افزوده را با اعمال ضريب كاهشي ارزش افزوده فعاليت آن 
، هايي كه ماليات آنها قطعي نشده است مقررات اين بند درخصوص دوره. بخش تعيين نمايد
ضريب ارزش افزوده هر فعاليت با پيشنهاد سازمان امور مالياتي . جاري خواهد بود

 .رسد  تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي ميكشور به
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 ي از مقررات ماليم بخشي مواد به قانون تنظيقانون الحاق برخ) ١٢(مطابق ماده  ـ ز
ربط اجازه  ي تابعه ذيشرکتهاق يرو از طري نفت و نيها ک از وزارتخانهيبه هر ) ٢(دولت 
) ٢٠٠٠(ن گاز مبلغ دو هزار ي و تجاري مشترکيشود ماهانه از هر واحد مسکون يداده م

 اخذ الير)١٠٠٠(ک هزار ين برق مبلغ ي و تجاري مشترکيال و از هر واحد مسکونير
اين ) ٥( جدول شماره ١٦٠١٨٦ و ١٦٠١٨٥ حساب درآمد عمومي موضوع رديفهاي و به

 موارد مندرج در ماده مذکور به مصرف يداري كل كشور واريز و برا د خزانهقانون نز
. خواهد بود%) ٥٠(درصد الذکر معادل پنجاه ، مبالغ فوقيين روستاي مشترکي برا.برسانند

  .وجوه فوق، مشمول ماليات به نرخ صفر است
هاي نامه اجرائي اين بند متضمن سقف و نحوه برگزاري مناقصه، تعهدات شركت آيين

گر و پرداخت خسارت به پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت  بيمه
  .رسد وزيران مي امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت

ات بر درآمد حقوق کارکنان سازمان ي کشور موظف است مالياتيسازمان امور مال ـ ح
 دولت به نرخ ي رسمني را مانند مستخدم١٣٨٩و ١٣٨٨ ي در سالهاين اجتماعيتأم
  .ديافت نمايمحاسبه و در%) ١٠(  درصدده

قانون برنامه ششم ) ٦(ماده) ب(بند) ١(توزيع عوارض ارزش افزوده موضوع جزء ـ ط
توسعه در تهران و ساير شهرهاي مشابه نسبت جمعيتي شهر به روستا با شهرستان تهران 

نقاط روستايي و %) ١٢(رصدنقاط شهري و دوازده د%) ٨٨(به نسبت هشتاد و هشت درصد 
  .ريزي و توسعه استان است تشخيص اين شرايط با شوراي برنامه. گردد عشايري تعيين مي

  كليه مدارس وزارت آموزش و پرورش از پرداخت هزينه مصرفي١٣٩٧در سال  ـ ي
ريال و با رعايت الگوي ) ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠(هزار ميليارد  آب، برق و گاز در سقف يك 

هاي نيرو،  سقف الگوي مصرف طي دستورالعملي توسط وزارتخانه. باشند معاف ميمصرف 
  .شود نفت و آموزش و پرورش تدوين و اجراء مي

سود سهام صندوق بازنشستگي فوالد در شركت دخانيات ايران در سقف  ـ ك
ريال پس از واريز به صندوق بازنشستگي فوالد )١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠(هزار ميليارد  يك

  .شود  پرداخت حقوق و درمان بازنشستگان صندوق بازنشستگي فوالد ميصرف
شناسي و اكتشافات معدني كشور   درآمدهاي سازمان زمين١٣٩٧در سال  ـ ل

، ١٤٠١٠٥شناسي، اكتشافي و آزمايشگاهي موضوع رديفهاي  مربوط به خدمات زمين
  .شود اختصاصي تلقي مي) ٥( جدول شماره ١٤٠٢٠٣ و ١٤٠١٠٨
 به قيمت خرده فروشي هر نخ سيگار توليد داخل با نشان ١٣٩٧ابتداي سال از  ـ م

ريال، توليد داخل با نشان ) ١٥٠(ريال، توليد مشترك صدوپنجاه)٧٥(ايراني هفتاد و پنج 
ريال به عنوان عوارض ) ٦٠٠( ريال و وارداتي ششصد) ٢٥٠(ي دويست و پنجاه الملل بين

 و دارايي مكلف است مبالغ مزبور را از توليدكنندگان وزارت امور اقتصادي. گردد  مياضافه
 اين ١٦٠١٩٠و به حساب درآمد عمومي موضوع رديف  اخذ و واردكنندگان حسب مورد

معادل درآمد حاصل از اجراي اين بند پس از واريز به حساب درآمد . قانون واريز نمايد
 ١٢٩٠٠٠ و ١٢٨٥٠٠، ١٢٧٥٠٠داري كل كشور، طي رديفهاي شماره  عمومي نزد خزانه

هاي ناشي از آن، بازتواني و  در جهت كاهش مصرف دخانيات، پيشگيري و درمان بيماري
هاي ورزش و جوانان  درمان عوارض حاصل از مصرف و توسعه ورزش، در اختيار وزارتخانه

و بهداشت، %) ٢٠(، آموزش و پرورش به ميزان بيست درصد%)٣٠(درصد به ميزان سي
  .گيرد قرار مي%) ٥٠(كي به ميزان پنجاه درصددرمان و آموزش پزش

در راستاي بهبود شاخصهاي محيط زيست و كاهش اثرات مخرب مديريت  ـ ن
درصد  غيراصولي پسماندهاي عادي، سازمان امور مالياتي كشور موظف است تا سقف نيم

از فروش كاالهايي كه مصرف آنها منجر به توليد پسماند مخرب محيط زيست %) ٥/٠(
ريال به رديف )١٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠(گردد را دريافت و تا سقف ده هزار ميليارد  مي

اي تبديل پسماند به مواد و  تا براي ايجاد تأسيسات منطقه واريز نمايد ١٦٠١٨٩شماره 
انرژي با اولويت مشاركت بخش خصوصي پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و 

 اجرائي نامه آيين. هاي كشور قرار گيرد ها ودهياري شهرداريبودجه كشور در اختيار سازمان 
اين بند مشتمل بر نحوه وصول، فهرست كاالهاي مشمول، نرخ هزينه مديريت پسماند 

هاي كشور، صنعت، معدن و تجارت  كاالها و فرآيند اجرائي به پيشنهاد مشترك وزارتخانه
 سازمان برنامه و بودجه كشور، و اموراقتصادي و دارايي، سازمان حفاظت محيط زيست و

  .وزيران خواهد رسيد تدوين و به تصويب هيأت
 پسماند گذاري بخش خصوصي در ايجاد تأسيسات تبديل با هدف ترغيب سرمايه ـ س

 تأمين ، دولت مكلف به))پيروليز(كافت سوزي، گازي سازي و آتش شامل زباله(عادي به انرژي
در سقف دويست ميليارد يروگاههاي حرارتي سوخت كمكي گاز مورد نياز، با قيمت ن

 در اين تأسيسات به منظور جبران ارزش حرارتي تا متوسط ريال)٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠(

برق توليدي اين نيروگاهها مشمول خريد تضميني برق . باشد هاي كشور مي آن در استان
هاي كشور،  خانهنامه اجرائي اين بند با پيشنهاد مشترك وزارت آيين. تجديدپذير خواهد بود

  .رسد وزيران مي نيرو و نفت و سازمان برنامه و بودجه كشور به تصويب هيأت
افراد  قانون برنامه ششم توسعه،) ٨٠(ماده) چ(بند ) ٢( جزءي اجرايدر راستا ـ ع

 يساز برا و سازمان بهزيستي و خيرين مسكن) ره(ينيته امداد امام خميتحت پوشش کم
هاي صدور   هاي حمايتي از پرداخت هزينه ش نهادها و سازمانهركدام از افراد تحت پوش

هاي انشعاب آب، فاضالب، برق و  پروانه ساختماني، عوارض شهرداري و دهياري و هزينه
گاز براي واحدهاي مسكوني اختصاص يافته به آنان بر اساس الگوي مصرف فقط براي 

  .بار معافند يك
سود خالص از واردات خودرو در دو سال از %) ٦٠(دولت موظف است شصت درصد  ـ ف

عنوان ماليات مازاد بر حقوق ورودي از واردكنندگان خودرو دريافت نموده و پس از  گذشته را به
 اي  از محل رديف هزينهآن را %) ١٠٠(صددرصد  ١١٠٤١٠واريز به درآمد عمومي رديف 

  . نمايدصرف يارانه سود تسهيالت توليد و حمايت از اشتغال  ٥٣٠٠٠٠ ـ ٦٣
سازمان بازرسي كل كشور موظف است بر روند اجراي اين بند نظارت نموده و در 

، موضوع را از طريق مراجع )رانت(خواري گذاري و ايجاد ويژه صورت وقوع تخلف در تعرفه
  . قضائي پيگيري نمايد

  .شود عمومي محسوب مي تخلف از اجراي اين بند در حكم تصرف در اموال
ايت از توليد محصوالت صادرات محور، مديريت واردات، توسعه و منظور حم به ـ ص

ارتقاي سهم صادرات و بهبود تراز تجاري كشور، دولت مكلف است حداكثر يك واحد 
درصد ميانگين به نرخ تعرفه مؤثر كليه كاالهاي وارداتي كه از انواع مشابه داخلي برخوردار 

 درآمد مازاد حاصله به مبلغ سيزده هزار باشند به استثناي كاالهاي اساسي، اضافه و مي
ريال از درآمد حاصل از حقوق ورودي را به رديف )١٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠(ميليارد 

 آن را به صورت ريال)١٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠(ده هزار ميليارد درآمدي واريز و معادل 
 به وزارت صنعت، معدن و ١٥٥٠٠٠ـ ٤تخصيص يافته از محل رديف %) ١٠٠(صددرصد 

تجارت اختصاص دهد تا صرف تقويت و توسعه بازارهاي هدف و تكميل زنجيره توزيع 
المللي كاالهاي صادراتي، اعطاي جوايز و مشوقهاي صادراتي، اعطاي كمكهاي فني و  بين

پذيري محصوالت و  اعتباري جهت نوسازي و بازسازي صنايع صادرات محور، ارتقاي رقابت
گرا، يارانه حمل و   اعطائي به واحدهاي توليدي صادراتخدمات صادراتي، يارانه تسهيالت

نقل، كمك به صادرات خدمات فني و مهندسي و افزايش سرمايه صندوق ضمانت صادرات 
  .ايران نمايد

  ـ ٧تبصره
ر و يپذ د رقابتيقانون رفع موانع تول) ٣٥( نمودن ماده ي اجرائيدر راستا ـ الف

 ن ماده به عبارتيدر ا»  کل کشوريدار به خزانهز يوار« کشور، عبارت يارتقاي نظام مال
»  کل کشوريدار  نزد خزانهي دولتيز به حساب تمرکز وجوه درآمد شرکتهايوار«

  .گردد اصالح مي
 نسبت ، مربوطاسناد دييأ جمهوري اسالمي ايران مكلف است پس از تگمرك ـ ب

مورد استفاده  دراتيصاكاالهاي كه در به استرداد حقوق ورودي مواد و قطعات وارداتي 
 موضوع ي انباردارنهيقانون امور گمركي و هز) ٦٨(تا ) ٦٦( موضوع مواد اند، قرار گرفته

 از ، ظرف مدت پانزده روز١٣٩٠/ ٨/ ٢٢ مصوب امور گمركيقانون ) ٤٥(ماده ) ٢(تبصره 
  .كندنمايد، اقدام  محل تنخواه دريافتي از خزانه كه تا پايان سال تسويه مي

ت صنعت، معدن و تجارت موظف است نسبت به وصول خالص هرگونه وزار ـ ج
 حقوق انحصار ريو سا) هولوگرام( نگاشت  بابت تمامراني ااتي شرکت دخانيافتيوجوه در

ي و گزارش حسابرس  براساس٢٨/١٢/١٣٩٢ تا ٢٧/٤/١٣٩١از تاريخ  يمحصوالت دخان
 دريافتي بابت انحصارحق  و اتيع دخاني توز حاصل از صدور مجوزي درآمدهاهمچنين

 اقدام و وجوه مزبور را به حساب درآمد ١٣٩٧ سال ي طي محصوالت دخانديواردات و تول
 قانون نيا) ٥( جدول شماره ١٣٠٤٢١داري كل كشور موضوع رديف  عمومي نزد خزانه

  . كندزيوار
شده فروش  مت تمامي و قيفيمت تکليالتفاوت ق شود مابه يبه دولت اجازه داده م ـ د

دکنندگان و يکنندگان و تول ت از مصرفيد سازمان حماييپس از تأ(هر متر مکعب آب را 
 يا هي سرمايها يي تملک داراي طرحهايبا بده) سازمان حسابرسي به عنوان بازرس قانوني

قانون برنامه و بودجه كشور ) ٣٢(رو موضوع ماده يده بخش آب وزارت ني رسيبردار به بهره
 ٥٣٠٠٠٠ـ ٥٣اي    و رديف هزينه٣١٠٤٠٤رآمدي از محل رديف د را ١٠/١٢/١٣٥١مصوب 

ربط مكلفند تسويه حساب را  شركتهاي دولتي ذي. خرجي تسويه نمايد ـ صورت جمعي به
وزارت نيرو نيز گزارش عملكرد اين بند را به تفصيل . در صورتهاي مالي خود اعمال نمايند
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محاسبات و انرژي مجلس شوراي اسالمي هاي برنامه و بودجه و  تا شهريورماه به كميسيون
  .نمايد و ديوان محاسبات كشور ارائه مي

هاي گسترش و   سازمان١٣٩٧شود مطالبات قبل از سال  به دولت اجازه داده مي ـ  ه
بابت ) ايميدرو(و توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران) ايدرو(نوسازي صنايع ايران

تخصصي صنعت و معدن و همچنين مطالبات مشاركت در تأمين سرمايه بانك 
هاي مذكور و وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه بابت سهم متعلق به آنها از  سازمان

تا » سود سهام«و » ماليات«واگذاري سهام مطابق قوانين مربوط را با بدهي آنها به دولت بابت 
 از طريق خرجي ـ معيصورت ج ريال به)٤,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠(سقف چهار هزار ميليارد 

گردش خزانه تهاتر و يا تا سقف مطالبات نسبت به اعطاي خطوط اعتباري تسهيالت مالي 
يافته و  زا با اولويت مناطق كمترتوسعه يا تضامين براي طرحهاي اشتغال) فاينانس(خارجي

  .محروم اقدام نمايد
أخذ كسر حق سازمان تأمين اجتماعي مكلف است تمامي سهم درمان از مجموع م ـ و

 و ساير منابع مربوط را ٣/٤/١٣٥٤قانون تأمين اجتماعي مصوب ) ٢٩(و ) ٢٨(بيمه موضوع مواد
.  کل کشور با عنوان بيمه درمان تأمين اجتماعي متمركز نمايديدار در حسابي نزد خزانه

  .نمايد نه ميين منابع را هزي اين اجتماعي طبق قانون تأمين اجتماعيسازمان تأم
ت صنعت، معدن و تجارت با همكاري وزارت اموراقتصادي و دارايي و وزار ـ ز

هاي كلي اقتصاد مقاومتي و  سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است در اجراي سياست
 ١٣٩٧در جهت تقويت توليد داخل و حفظ منابع ارزي كشور، حداكثر تا پايان خرداد 

اچاق داراي مزيت توليد داخل و نسبت به شناسايي كاالهاي مصرفي عمده وارداتي و ق
در اجراي اين حكم دولت . ريزي براي افزايش سهم توليد داخل آنها اقدام نمايد برنامه

پذير و ارتقاء نظام مالي  قانون حمايت از توليد رقابت) ٣١(موضوع ماده مكلف است مشوقهاي الزم 
صورت   به٥٣٠٠٠٠ـ  ٦٥اي شماره   و هزينه١٦٠١٩١كشور از محل رديفهاي درآمدي شماره 

ارزش كاالهاي موضوع اين بند را %) ١٠( براي توليد حداقل ده درصدخرجي ـ جمعي
اجازه فروش قانوني محصوالت خارجي و خدمات پس از فروش آنها، در مورد . فراهم نمايد

كاالهاي موضوع اين بند، تنها مشروط به مشاركت حداكثري در توليد داخلي است 
  . مشمول احكام كاالي قاچاق خواهد بود غير اين صورتو در

قانون احكام ) ١٧(اين قانون و رعايت ماده) ١(تبصره ) ج(پس از اجراي بند ـ ح
بدهي شامل اصل و سود تسهيالت پرداختي از حساب  هاي توسعه كشور مانده دائمي برنامه

 آهن و  شركت راه) هما( اسالمي ايران ذخيره ارزي به شركت هواپيمايي جمهوري
شده پس از كسر سهم  جمهوري اسالمي ايران براساس آخرين صورتهاي مالي حسابرسي

صندوق توسعه ملي و سهم عامليت بانكهاي عامل تا سقف سي و پنج هزارميليارد 
ريال به عنوان افزايش سرمايه دولت در شركت مذكور منظور و ) ٣٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠(

  .گردد شده محسوب مي بابت تا مبلغ فوق تسويهمانده مطالبات حساب ذخيره ارزي از اين 
قانون برنامه ششم توسعه، دولت موظف ) ٤٣(ماده ) الف(بند ) ٥(در اجراي جزء ـ ط

است از معدن و صنايع معدني عالوه بر عوارض آاليندگي با تصويب شوراي معادن استان 
ع معدني را هاي صناي هاي معادن و فعاليت فروش مواد و فرآورده%) ١(تا يك درصد 

 واريزشده از معادل وجوه. اين قانون واريز كند) ٥( جدول شماره ١٦٠١٨٧دريافت و به رديف 
ريزي و  اين قانون در اختيار شوراي برنامه) ٩( جدول شماره ٥٣٠٠٠٠ ـ ٦٠محل رديف 

درماني و عمراني مورد نياز  ـ هاي بهداشتي گيرد تا صرف فعاليت توسعه استان قرار مي
اي مذكور  رديف هزينه. هاي مذكور شود هاي منطقه درگير خسارت  يا شهرستانشهرستان

ماده ) الف(بند) ٥( اعتبارات موضوع جزء ٥٣٠٠٠٠ ـ ٦٠با شماره ) ٩(در جدول شماره 
 .شود بندي مي قانون برنامه ششم توسعه طبقه) ٤٣(

   ـ ٨تبصره
قانون برنامه ) ٣٥( ماده )ب(شود در راستاي اجراي بند  به دولت اجازه داده مي ـ الف

 يها ل برنامهي ذيششم توسعه و اصالحات بعدي اعتبارات مورد نياز را از محل طرحها
سهم . دينه نماي به عنوان سهم کمک بالعوض دولت هز١٣٠٧٠٠٢٠٠٠ و ١٣٠٦٠١٢٠٠٠

ن کارگر و تأمين مصالح يا يا تأمي يبرداران به صورت نقد مانده به عنوان سهم بهره يباق
 داراي ي چاههاي هوشمند بر رويا نصب کنتورهايرد وسايل راهسازي و نقليه و كارك

  .رش استيبرداري قابل پذ پروانه بهره
 بر الزام اعمال ي مبن٢٥/٤/١٣٩٦ پاک مصوب يقانون هوا) ٦( ماده يدر اجرا ـ ب

مه مطابق با يق متوقف نمودن و صدور قبض جري از طرينه فني فاقد معايقانون خودروها
 تهران و شهرهاي داراي آلودگي هوا مکلف ي، شهرداري به تخلفات رانندگيدگينون رسقا

 ي اسالمي جمهوري انتظاميروين. باشند يم) LEZ( هوا يه کاهش آلودگي طرح ناحيبه اجرا
 يمبالغ وصول. دين اقدام نمايمه متخلفيران مکلف است مطابق قانون نسبت به جريا

ز يكشور وار  کليدار  نزد خزانه١٦٠١٨٣ يآمد عمومف دري صادرشده به رديها مهيجر
ن قانون در جهت يا) ٩( جدول شماره ٥٣٠٠٠٠ ـ ٤٩ف يتا از محل اعتبار ردگردد  يم

 تهران و ساير ي به شهرداري حمل و نقل عموميبردار  هوا و توسعه و بهرهيکاهش آلودگ
  .ابديشهرهاي داراي آلودگي هوا اختصاص 

  ـ ٩تبصره
 اجازه ي علم و فناوريشگاهها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي و پارکهابه دان ـ الف
 ١٣٩٦درآمد اختصاصي سال عملكرد  تا سقف با تصويب هيأتهاي امناي خودشود  داده مي
و در جهت تكميل طرحهاي تملك  از بانكها اقدام كنند التيتسه اخذ نسبت به

) ١٠٣(ماده ) پ( موضوع بند ني متأهليو احداث خوابگاههااي خود  هاي سرمايه دارايي
 رآمد و نسبت به بازپرداخت اقساط از محل دندي نمااستفادهقانون برنامه ششم توسعه 

 ينيب شيان مکلفند نسبت به پي رفاه دانشجويها  صندوق.كنند اختصاصي خود اقدام
 ياارانه سود و کارمزد احداث خوابگاههيمنظور پرداخت   خود بهيها تياعتبار الزم در فعال

  .ندين اقدام نمايمتأهل
 وزارت آموزش و پرورش و ادارات کل يه درآمدهاي کل١٣٩٧ سال ياز ابتدا ـ ب

و پيوست شماره ) ٥( جدول شماره ١٢٧٥٠٠ها مندرج در رديف  آموزش و پرورش استان
  .شود ي ميكشور، اختصاص داري كل اين قانون پس از واريز به خزانه) ٢(

 صندوق  به١٣٩٦ تا سال ١٣٨٥شده پرداختي از سال  ارهوجوه اد%) ١٠٠(صددرصد ـ ج
هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش  رفاه دانشجويان وزارتخانه

هاي رفاه   صندوقمنابع ماليعنوان كمك جهت افزايش  پزشكي و دانشگاه آزاد اسالمي به
 منابع ري سانيهمچن ذكور و از بازپرداخت وامهاي مل وجوه حاص.شود دانشجويي تلقي مي

 ريال)١١,٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠(ميليارد  سيصد صندوق تا سقف يازده هزار و  يها تي از فعاليناش
 دانشجويان بهوام در قالب درآمد اختصاصي براي پرداخت كشور  داري كل پس از واريز به خزانه

  .رسد به مصرف مي
و ) ره(ينيه امداد امام خمتيپوشش کم ان تحتي دانشجويلينه تحصيمازاد هز ـ د

ق ين قانون در قالب وام از طري کشور نسبت به اعتبارات مندرج در ايستيسازمان بهز
 مذکور پس از ياقساط وامها. رديگ ين افراد قرار ميار ايان در اختيصندوق رفاه دانشجو

ان تحت پوشش يدانشجو. شود يل و اشتغال به کار افراد، پرداخت ميفراغت از تحص
  .باشند يافت وام ميت دري مزبور در اولويتي حمايدهانها

سازي  منظور ساماندهي و بهينه شود به به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده مي ـ  ه
كاربري بخشي از امالك و فضاهاي آموزشي، ورزشي و تربيتي خود و با رعايت مالحظات 

تغيير كاربري . از آنها اقدام كندبرداري  آموزشي و تربيتي، نسبت به احداث، بازسازي و بهره
) ٥(موضوع اين بند به پيشنهاد شوراي آموزش و پرورش استان و تصويب كميسيون ماده

 صورت ٢٢/١٢/١٣٥١شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب  تأسيس قانون
گواهي  اخذ  نقل و انتقال امالك،شامل تغيير كاربري، از پرداخت كليه عوارض گيرد و مي
  .باشد  معاف ميبرداري، احداث، تخريب و بازسازي و ساير عوارض شهرداري رهبه

 يها اعتبارات برنامه کاهشدر راستاي تحقق اهداف نقشه جامع علمي كشور  ـ و
  . اجرائي، ممنوع استي توسط دستگاههايپژوهش
، اعتبارات قانون استفاده ي و فناوري، پژوهشي علميبه منظور ارتقاي شاخصها ـ ز

 ٣٠/٧/١٣٩٣يافته مصوب  توسعهوازن از امکانات کشور براي ارتقاي مناطق كمترمت
 و جهاد ي علم و فناوري، پارکهاياختصاص به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عال قابل

  .دانشگاهي مستقر در استان است
 بر يقانون برنامه ششم توسعه مبن) ٦٤(ماده ) ب( بند ي اجرايدر راستا ـ ح

افته به دستگاههاي ي صي تخصيا نهياز اعتبارات هز%) ١(ک درصدياختصاص حداقل 
 ي، شوراي و توسعه فناوريبه امور پژوهش) ک و ششي فصول يبه استثنا(اجرائي 
ن ماده را از سرجمع اعتبارات ي و توسعه استان مجاز است اعتبارات موضوع ايزير برنامه
 ي، کسر و با هماهنگ)ش استان ادارات کل آموزش و پروريبه استثنا( استان يا نهيهز

 يازهاي مصوب و ني پژوهشيها استيها و س تي و بر اساس اولوي استاني اجرائيدستگاهها
 يکه با هماهنگ( سازمان برنامه و بودجه کشور ياستان و در چهارچوب دستورالعمل ابالغ

 ني تدوي و بهداشت، درمان و آموزش پزشکيقات و فناوري علوم، تحقيها وزارتخانه
شده  نيي تعي استاني اجرائي به دستگاههاي و توسعه فناوري امور پژوهشيبرا) گردد يم

  .توسط آن شورا اختصاص دهد
وست ي وابسته به دولت مندرج در پي سودده، بانکها و مؤسسات انتفاعيشرکتها ـ ط
%) ٤٠(درصد  مربوط، حداقل چهلين قانون، مکلفند در اجراي تكاليف قانونيا) ٣(شماره 

زان بيست يوست را در مقاطع  سه ماهه به مي خود مندرج در آن پينه امور پژوهشيز هزا
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 يتا در راستاز كنند ي کل کشور واريدار  نزد خزانهي، به حساب خاص%)٢٥(و پنج درصد
 و يق توافقنامه با دانشگاهها و مؤسسات آموزش عاليحل مسائل و مشکالت خود از طر

 يها نامه انين پاي، عناوي کاربرديها )پروژه( قالب طرح و جهاد دانشگاهي و دريپژوهش
 آموختگان  دانشيقاتي تحقيها )پروژه( و طرحي پسادکتريها )پروژه(، طرحيليالت تکميتحص
  .رشاغل به مصرف برسانندي غيليالت تکميتحص

 و جهاد دانشگاهي مازاد ي و پژوهشي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالين مبالغ برايا
ناً پس از تبادل توافقنامه ين قانون محسوب و عيشده آنها در ا ينيب شي پي اختصاصبر درآمد

 کل يدار  کل کشور، توسط خزانهيدار توسط آنها به سازمان برنامه و بودجه كشور و خزانه
 و يا جهاد دانشگاهي طرف قرارداد برگشت داده يا پژوهشي يکشور به مؤسسات آموزش عال

  . شوند ه يها تسو  کل مبلغ توافقنامهيان سال مالي پاکه تا يطور شود، به يم
 و ي و فناوري و پژوهشين بند در دانشگاهها و مؤسسات آموزشياعتبارات موضوع ا

  .شود ينه مي هزيصورت امان جهاد دانشگاهي به
آموختگان  ، دانشيان، پژوهشگران پسادکتريحداقل سهم قابل پرداخت به دانشجو

  . خواهد بود%) ٦٠(درصد  شصت) پروژه(ورز از مبلغ هر طرح کاريروهايپژوهشگر و ن
از %) ١٠(توانند حداکثر تا ده درصد  ين بند ميشرکتها، بانکها و مؤسسات موضوع ا

ق دانشگاهها و مؤسسات ي مذکور را از طرينه امور پژوهشيهز%) ٤٠(مبلغ چهل درصد 
  .ندينه نمايامه مذکور هزن نيي وابسته به خود و جهاد دانشگاهي در چهارچوب آيپژوهش
ر موارد ي مصرف و ساي مربوط، چگونگين بند شامل سازوکارهاي اينامه اجرائ نييآ

، يي و داراي امور اقتصاديها  وزارتخانهيشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و همکاري پبه
، صنعت، معدن و تجارت و ي، بهداشت، درمان و آموزش پزشکيقات و فناوريعلوم، تحق

  .ديران خواهد رسيوز أتيب هين قانون به تصوي حداکثر دو ماه پس از ابالغ ايهاد کشاورزج
  ـ ١٠تبصره
 ميلياردهفتصد و پنجاه اي مكلفند مبلغ دوهزار و  شركتهاي بيمه ـ الف

ريال از اصل حق بيمه شخص ثالث دريافتي را طي جدولي كه )٢,٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠(
عالي بيمه   تصويب شوراي  يك از شركتها تعيين و بههر ) پرتفوي(براساس فروش بيمه 

اين قانون ) ٥( جدول شماره ١٦٠١١١صورت هفتگي به درآمد عمومي رديف  رسد به مي
 و حمل و يوجوه واريزي در اختيار سازمان راهدار. داري كل كشور واريز كنند نزد خزانه
 قرار ازمان اورژانس کشور و س نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران، کشوريا نقل جاده

اين قانون در امور ) ٧(جدول شمارهن دستگاهها در ي مربوط به ايهارديفتا در گيرد  مي
 مركزي جمهوري اسالمي ايران بيمه.  هزينه شود و مرگ و مير،منجر به كاهش تصادفات

بند  وجوه واريزي شركتهاي بيمه موضوع اين .استبند موظف به نظارت بر اجراي اين 
  .شود عنوان هزينه قابل قبول مالياتي محسوب مي به

اي كشور، نيروي انتظامي و سازمان اورژانس  سازمان راهداري و حمل و نقل جاده
ماه يكبار از نحوه هزينه وجوه مذكور به بيمه  کشور موظفند گزارش عملكرد خود را هر سه
  .مركزي جمهوري اسالمي ايران گزارش نمايند

 ي اجتماعيبهاي نمودن طرح جامع کنترل و کاهش آسيو اجرائه يمنظور ته به ـ ب
) ٨٠(موضوع ماده  (ي، کودکان کار و مفاسد اخالقينينش هياد، طالق، حاشيت اعتيبا اولو

ن قانون، يا) ٩(  جدول شماره ٥٥٠٠٠٠ـ ٢٢ف ياعتبار رد) قانون برنامه ششم توسعه
 کشور صرف اقدامات ي اجتماعيشوراد ييشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با تأي پبه

  .گردد ي طرح فوق مياجرائ
، آن يساز يق سازمان خصوصي مکلف است از طريي و دارايوزارت امور اقتصاد ـ ج

 کارکنان فوالد را که ي متعلق به مؤسسه صندوق بازنشستگيها ييقسمت از سهام و دارا
 يقررات مربوط به قانون اجراباشند، مطابق م يبازده م ده و کم انيا زي بوده و يکنترل

 به فروش برساند و منابع حاصله يقانون اساس) ٤٤( اصل چهل و چهارم ي کليها استيس
 سهام يدولت موظف است از منابع حاصله از واگذار. ار صندوق مذکور قرار دهديرا در اخت

 يات مالقانون برنامه ششم توسعه، تعهد) ١٢(ماده ) پ( بند ي مذکور و اجرايها ييو دارا
ق يکه از طر%)) ٥(کمتر از پنج درصد  (يتيريرمديد سهام غيصندوق مزبور بابت خر

  .ديه نمايشود را تهاتر و تسو يا مي عرضه شده و يساز يسازمان خصوص
 اصول ي که در اجراي اجرائي مراجع بين دستگاههااختالف حلدر مورد آراي  ـ  د

 يا در اجراي و يقانون اساس) ١٣٩(م و يكصد و سي و نه) ١٣٤(يكصد و سي و چهارم 
ربط از  ي ذيل دستگاه اجرائين و مقررات مربوط صادر شده است چنانچه به هر دليقوان
 ن در چهارچوبيا مستنکفيد، با مستنکف ي نماي خودداراختالف حلم مرجع ي تصمياجرا

مه و سازمان برنا. گردد  برخورد مي٧/٩/١٣٧٢ مصوب ي به تخلفات اداريدگيقانون رس
 گذشته يخ وصول رأيماه از تار  مرجع مذکور كه حداکثر هجدهيبودجه کشور مطابق رأ

 دستگاه، مبلغ مربوطه را کسر و به اعتبارات دستگاه يباشد، از اعتبارات بودجه سنوات
 وابسته يا مؤسسات انتفاعي و ي دولتيدر خصوص شرکتها. دينما ينفع اضافه م ي ذياجرائ

ادشده نزد ي يف مذکور از محل حساب شرکتها و مؤسسات انتفاعي تکليبه دولت، اجرا
  .باشد يم)  کل کشوريدار خزانه (يي و دارايخزانه برعهده وزارت امور اقتصاد

 هزار شود عرصه و اعيان تعداد تا پنجاه به وزارت راه و شهرسازي اجازه داده مي ـ  ه
مام متعلق به خود كه ت شده يا نيمه باب از واحدهاي مسكوني مسكن مهر تكميل

شده براي تحويل  پرداخت متقاضي است را با مجوزهاي مربوطه و تسهيالت فاقد
و سازمان بهزيستي ) ره(بگيران تحت پوشش كميته امداد امام خميني  مستمريبه

  .كشور واگذار نمايد
نامه اجرائي اين بند متضمن نحوه واگذاري و نحوه انتقال تسهيالت توسط  آيين

نه هاي راه و شهرسازي و اموراقتصادي و دارايي با همكاري بانك مركزي و كميته وزارتخا
ماه پس از تصويب اين  و سازمان بهزيستي كشور ظرف مدت يك) ره(امداد امام خميني

  .رسد وزيران مي شود و به تصويب هيأت قانون تهيه مي
المللي  ينوجوهي كه براي تملك عرصه در اختيار بخش نظامي فرودگاههاي ب ـ و

 توسط شركت مادرتخصصي فرودگاهها و ناوبري هوايي ١٣٩٧ و ١٣٩٦كشور در سالهاي 
عنوان هزينه قابل قبول مالياتي تلقي و از ماليات معاف  شود به ايران هزينه شده و مي

هاي ثابت شركت نيز كه در همين  همچنين آن بخش از امالك و ديگر دارايي. باشد مي
  .باشد شود، از پرداخت ماليات معاف مي لح منتقل ميرابطه به نيروهاي مس

 مستقيم هاي قانون ماليات) ١٤٩(انتقال مازاد تجديد ارزيابي شركتها، موضوع ماده ـ ز
 به حساب افزايش سرمايه با رعايت شروط ذيل بالمانع است ٣١/٤/١٣٩٤اصالحي مصوب 

  :و مشمول ماليات به نرخ صفر خواهد بود
) ١٤١( ماده مشمول١٣٩٦ايد براساس صورتهاي مالي عملكرد سالشركتهاي مذكور بـ ١

 . شده باشند٢٤/١٢/١٣٤٧اليحه قانوني اصالح قسمتي از قانون تجارت مصوب 
اليحه قانوني ) ١٤١(شركتهاي مذكور بايد با اين تجديد ارزيابي از شمول مادهـ ٢

  .اصالح قسمتي از قانون تجارت خارج شوند
رض گمركي و سود بازرگاني واردات لوازم آرايشي مجموعاً  به عوا١٣٩٧در سال  ـ ح
 واريز و معادل ١٦٠١٨٨رديف درآمدي منابع حاصله به . گردد اضافه مي%) ١٠(ده درصد

جويي ارزي در  به هيأت امناي صرفه ٥٣٠٠٠٠ـ  ٦١اي  از محل رديف هزينهريالي آن 
اشت حلزون شنوايي حلزون جهت ك) پروتز(معالجه بيماران جهت خريد عضو مصنوعي 

  .يابد تخصيص مي
آهن جمهوري اسالمي ايران مجاز است با استفاده از كليه اموال منقول و  راه ـ ط

غيرمنقول خود از جمله اراضي ملي و دولتي در اختيار خود واقع در محدوده ايستگاههاي 
 قانون )٢٧(شده در ماده بيني آهن از طريق مشاركت با بخش خصوصي با سازوكار پيش راه

نسبت به زيباسازي و ) ٢(الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت
سازمان . آهن اقدام نمايد بهسازي حريم خطوط واقع در محدوده شهرها و ايستگاههاي راه

نام  ثبت اسناد و امالك كشور موظف است نسبت به صدور اسناد مالكيت اراضي يادشده به
اي مركب از هريك از  مهوري اسالمي ايران بر اساس تصميم كميتهآهن ج شركت راه

آهن جمهوري  راه(نمايندگان سازمان ثبت اسناد و امالك كشور، وزارت راه و شهرسازي 
  .و وزارت امور اقتصادي و دارايي اقدام نمايد) اسالمي ايران
  ـ ١١تبصره

 زنان معسر و تي اولو محکومان معسر باهي اعتبارات دي کسرنيمنظور تأم به ـ الف
 مجاز است با ي دادگسترير وزباشد، دولت اي المال تي که پرداخت خسارات برعهده بيموارد
 ارديلي بدني حداکثر تا سه هزار و پانصد مهاي  نظارت صندوق تأمين خسارتأتي هبيتصو

 )٢٤(ماده ) ج(و ) ث (ي از منابع درآمد ساالنه موضوع بندهاالير) ٣,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠(
 هي نقللي از وساي خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي اجبارمهيقانون ب

اين قانون ) ٧( جدول شماره ١١٠٠٠٠ـ ٢را از محل اعتبارات رديف  ٢٠/٢/١٣٩٥مصوب 
 مبلغ ،يدادگستر ري صندوق مزبور مکلف است با اعالم وزرعامليمد.  كندنهي و هزافتيدر
 وزارت دادگستري . قرار دهدي وزارت دادگستراريماهه در اخت قاطع سهنسبت در م  را بهادشدهي

هاي برنامه و بودجه و  مكلف است گزارش عملكرد اين بند را هر سه ماه يكبار به كميسيون
  .محاسبات، اقتصادي و اجتماعي و قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسالمي ارائه نمايد

 از شي که بي عمومفهيوالن خدمت وظ مشمهيکلشود  يبه دولت اجازه داده م ـ ب
 اقساطي كهصورت نقد و   بهبتي مدت زمان غمهي با پرداخت جر را دارندبتيسال غ هشت
 . معاف كندشود،  تسويه مي ١٣٩٧  سالتا پايان

 مشموالن مذکور به حساب درآمد يها تي معافي حاصل از اعطاي درآمدهاتمام
و تا سقف شود  ز مييکشور وار  کليدار  نزد خزانه١٥٠١٢٨ في کشور موضوع رديعموم
از طريق رديفهاي امور دفاعي  الير)١٣,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠(ليارد يزده هزار و پانصد ميس

 مطابق موافقتنامه متبادله با سازمان بـرنامه و بودجه اين قانون،) ٧(در جدول شماره 
  .يابد اختصاص ميکشور 

http://www.RRK.IR
http://www.DASTOUR.IR


 ٩فحه ص    WWW.RRK.IR                         ٢٨/١٢/١٣٩٦       روزنامه رسمي                 WWW.DASTOUR.IR                      ٢١٢٧٣شماره 

 به شرح جدول فهي نظام وظتيمعاف صدور کارت يب براي جريمه مشموالن غاميزان
  :باشد زير مي
 

  پايه ريالي جريمه مشموالن غايب  مدرك تحصيلي
   ريال١٠٠,٠٠٠,٠٠٠  زيرديپلم
   ريال١٥٠,٠٠٠,٠٠٠  ديپلم
   ريال٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠  كارداني
   ريال٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠  كارشناسي

   ريال٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠  كارشناسي ارشد
   ريال٣٥٠,٠٠٠,٠٠٠  دكتراي عمومي علوم پزشكي

   ريال٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠  دكتراي تخصصي غيرعلوم پزشكي
   ريال٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠  هاي علوم پزشكي و باالتر دكتراي تخصصي رشته

به مبالغ جريمه پايه %) ١٠(درصد  به ازاي هر سال غيبت مازاد بر هشت سال، دهـ ١
 .شود سال محسوب مي ماه، يك اضافه و مدت غيبت بيش از شش

ازاي  و براي مشموالن داراي فرزند نيز به%) ٥(درصد ن متأهل، پنجبراي مشموالـ ٢
  .شود از مجموع مبلغ جريمه كسر مي%) ٥(درصد هر فرزند، پنج

و سازمان ) ره(پوشش كميته امداد امام خميني فرزندان مشمول افراد تحتـ ٣
  .شوند مند مي تخفيف بهره%) ٧٠(بهزيستي موضوع اين بند از هفتاددرصد

) پرسنل(هاي مهارتي كاركنان جهت آموزش) ب(از اعتبار بند%) ٥(درصد پنج ـ ج
  .يابد اي اختصاص مي ها به سازمان آموزش فني و حرفه وظيفه در پادگان

 غيرعمد هاي بدني مكلف است ديه زندانيان حوادث رانندگي صندوق تأمين خسارت ـ د
ذكور در زندان را كه به دليل محدوديت سقف تعهدات شركتهاي بيمه و صندوق م

  االجراء شدن قانون بيمه اجباري خسارات واردشده به شخص برند و قبل از الزم  ميسر به
اند، تأمين نمايد تا پس از معرفي  ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه زنداني شده

  .صورت بالعوض نسبت به آزادي آنها اقدام كند ستاد ديه كشور به
 مسلح مکلفند يروهاين قانون برنامه ششم توسعه، ) ١١٠(ماده  ي اجرايدر راستا ـ  ه

 را از حقوق ماهانه آنان کسر ي سازمانيها نه مسکن کارکنان ساکن در خانهيکمک هز
.  کنندزياين قانون وار) ٥( جدول شماره١٦٠١٨٤كشور موضوع رديف  کليدار  حساب خزانهبهو 

ر و ي تعميها نهي هزي مسلح برايروهاي نيفهاي را در رديزيدولت مکلف است وجوه وار
  .ديص و پرداخت نماي تخصي سازمانيها  خانهينگهدار
هاي رانندگي توسط مالكان  حساب قبوض جريمه صورت پرداخت و تسويه در ـ و

 ١٣٩٦، جريمه ديركرد ناشي از عدم پرداخت تا پايان سال ١٣٩٧خودرو تا پايان آذرماه 
 ١٥٠١٢٣ين محل به حساب درآمد عمومي موضوع رديف مبلغ وصولي از ا. شود بخشيده مي
  .رسد مصرف مي به ١٠٦٠٠٠ـ١اي و از طريق رديف هزينهشود  اين قانون واريز مي) ٥(جدول شماره

كوپترهاي   هليهاي شركت پشتيباني و نوسازي ماليات ناشي از تجديد ارزيابي دارايي ـ ز
خ صفر محاسبه شده و منابع حاصل از ايران و قطعات موجود در انبارهاي اين شركت به نر

  .شود تجديد ارزيابي به حساب افزايش سرمايه دولت در اين شركت منظور مي
 عوارض خروج از كشور براي زائران عتبات براساس قانون بودجه ١٣٩٧در سال  ـ ح

  .گردد مي اخذ ١٣٩٦سال 
 از مرزهاي ١٣٩٧اه م  تا بيست و دوم آبان١٣٩٧زائران اربعين كه از تاريخ سوم مهرماه 
  .باشند شوند از پرداخت عوارض خروج معاف مي  ميزميني به مقصد كشور عراق از كشور خارج

مندي و اوالد و  هزينه عائله التفاوت كمك سازمان برنامه و بودجه مجاز است مابه ـ ط
شده براي هريك از دستگاههاي  بيني عيدي بازنشستگان لشكري و كشوري از اعتبار پيش

اي صندوق مذكور  رائي ملي و استاني مربوطه را از بودجه آنها كسر و به اعتبارات هزينهاج
 .اضافه نمايد
  ـ ١٢تبصره

بگير از قبيل هيأت علمي، كاركنان  افزايش حقوق گروههاي مختلف حقوق ـ الف
نحوي  گيرد به توسط دولت در اين قانون انجام ميطور جداگانه  كشوري و لشكري و قضات به

در  ٨/٧/١٣٨٦ مصوبقانون مديريت خدمات كشوري ) ٧٨(ماده  تفاوت تطبيق موضوع كه
  . باقي بماندرييبدون تغ ،حكم حقوق

قانون احكام دائمي ) ١(قانون برنامه ششم توسعه، ماده ) ٧٤(ماده ) ب(احكام بند
مواد به قانون  قانون الحاق برخي) ٢٨(ماده ) ي(هاي توسعه كشور و تبصره بند برنامه

  .بر حكم اين بند حاكم است) ٢(تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت
بگير شاغل  دولت مكلف است حقوق و مزاياي مستمر گروههاي مختلف حقوقـ ١

قانون ) ٢٩( قانون مديريت خدمات كشوري و ماده  )٥(دستگاههاي اجرائي موضوع ماده 
كاني نزولي با رعايت بند صورت پل برنامه ششم توسعه و اعضاي هيأت علمي و قضات را به

تر از  اي افزايش دهد كه طبقات پايين گونه قانون برنامه ششم توسعه به) ٢٨( ماده  )پ(
  .درصد افزايش بيشتري برخوردار شوند

خواهد بود و مقامات و همطرازان %) ٢٠(حداكثر ميزان افزايش بيست درصد 
عامل و اعضاي هيأت مديره و  قانون مديريت خدمات كشوري و مديران  )٧١(موضوع ماده 

  )٢٩(قانون مديريت خدمات كشوري و ماده ) ٥(رؤساي دستگاههاي اجرائي موضوع ماده 
قانون برنامه ششم توسعه، استانداران و شهرداران مراكز استانها و اعضاي شوراي اسالمي 

  .شوند  مشمول افزايش نمي١٣٩٧شهر مراكز استانها در سال 
قانون احكام دائمي ) ١(قانون برنامه ششم توسعه، ماده ) ٧٤(ماده ) ب(احكام بند

قانون الحاق برخي مواد به قانون ) ٢٨(ماده ) ي(هاي توسعه كشور و تبصره بند برنامه
  .بر حكم اين جزء حاكم است) ٢(تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت

 پاداش پايان خدمت موضوع قانون پرداخت پاداش پايان خدمت و بخشي ازـ ٢
هاي   و اصالحات آن و پاداش٢٦/٢/١٣٧٥هاي ضروري به كاركنان دولت مصوب  هزينه

) ٢٩(مشابه به مقامات، رؤسا، مديران و كاركنان كليه دستگاههاي اجرائي موضوع ماده
قانون مديريت خدمات كشوري و همچنين ) ٥(قانون برنامه ششم توسعه و موضوع ماده
مان انرژي اتمي حداكثر معادل هفت برابر حداقل وزارت اطالعات، نيروهاي مسلح و ساز

قانون مديريت خدمات كشوري در ازاي هر سال خدمت ) ٧٦(حقوق و مزاياي موضوع ماده
.  بودگيرد، خواهد سال كه از لحاظ بازنشستگي و وظيفه مالك محاسبه قرار مي تا سقف سي

ين مشابه در حكم هرگونه پرداخت خارج از ضوابط اين قانون تحت اين عنوان و عناو
  .تصرف در اموال عمومي است

قانون احكام دائمي ) ١(قانون برنامه ششم توسعه، ماده ) ٧٤(ماده ) ب(احكام بند
قانون الحاق برخي مواد به قانون ) ٢٨(ماده ) ي(هاي توسعه كشور و تبصره بند برنامه

  .بر حكم اين جزء حاكم است) ٢(تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت
مازاد منقول ري غيها يي مجازند از محل فروش اموال و دارايئ اجرايدستگاهها ـ ب

استثناي انفال و اموال دستگاههاي زير نظر مقام معظم رهبري و موارد  در اختيار خود به
قانون اساسي و اموال مشمول واگذاري در ) ٨٣(مصداق مندرج در اصل هشتاد و سوم 

قانون اساسي با رعايت قوانين و ) ٤٤(وچهارم  لكلي اصل چه هاي قانون اجراي سياست
 دينسبت به بازخركشور،  داري كل  نزد خزانهي به درآمد عمومزيپس از وارمقررات مربوطه و 
افرادي كه براساس   به خدمتاني پاداش پا پرداخت ويرسمري و غيکارکنان مازاد رسم

 ني ا)٩( جدول شماره ٥٣٠٠٠٠ـ٣٦ في از محل اعتبار ردشوند، قانون، بازخريد يا بازنشسته مي
 و يادار« و» برنامه و بودجه کشور« يها  که توسط سازمانياجرائنامه  نييقانون مطابق آ

تصويب هيأت وزيران  شود و به مي هيته يي و دارايو وزارت امور اقتصاد»  کشورياستخدام
  .ندي، اقدام نمارسد مي

اين قانون را ) ٩(ول شماره جد٥٥٠٠٠٠ـ ٣٧ دولت مجاز است اعتبار رديف ـ ج
سازي حقوق بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگي  متناسببراي افزايش و 

ماهانه آنها  كه دريافتيبا اولويت كساني مين اجتماعي نيروهاي مسلح أكشوري و سازمان ت
ي كه توسط ئنامه اجرا يني براساس آ،باشد ريال مي)٢٠,٠٠٠,٠٠٠(ميليون كمتر از بيست

و به تصويب شود  ميربط تهيه   برنامه و بودجه كشور با همكاري دستگاههاي ذيسازمان
  .رسد، اختصاص دهد  ميهيأت وزيران

مين اجتماعي نيروهاي مسلح مكلفند أصندوق بازنشستگي كشوري و سازمان ت
از ناشي از اجراي اين حكم را نفع  بازنشستگان ذي ١٣٩٧احكام حقوقي سال افزايش 

  . نمايند اعمال١/١/١٣٩٧
هاي  شود از محل منابع حاصل از فروش اموال و دارايي به دولت اجازه داده مي

به استثناي اموال مشمول واگذاري موضوع قانون منقول و غيرمنقول مازاد خود 
هزار   تا سقف يكقانون اساسي) ٤٤(وچهارم هاي كلي اصل چهل اجراي سياست

سازي  تأمين منابع مالي براي همسانريال نسبت به )١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠(ميليارد 
  .حقوق بازنشستگان لشكري و كشوري اقدام كند

ها، استانداران موظفند  هاي اداري شهرستان به منظور تكميل يا احداث مجتمع ـ د
هاي استان  هاي ملكي دستگاههاي اجرائي مستقر در شهرستان پيشنهاد فروش ساختمان

هاي زير نظر مقام معظم رهبري و موارد مصداق را به استثناي انفال و اموال دستگاه
قانون اساسي با رعايت قوانين و مقررات مربوطه ) ٨٣(مندرج در اصل هشتاد و سوم 

ريزي و توسعه استان ارائه و پس از تصويب، درآمد حاصل را به رديف   شوراي برنامهبه
درآمد حاصله . ندكشور واريز نماي داري كل  اين قانون نزد خزانه٢١٠٢٠١درآمد عمومي 

  .شود ها مي  همان شهرستانيا احداث مجتمع اداريل يپس از مبادله موافقتنامه، صرف تکم
 در حال ي که مجتمع ادارييها  استان موظف است در شهرستانيزير  برنامهيشورا

ش از هفتاد ي کشور و وزارت کشور داراي بي و استخداميساخت با اعالم سازمان ادار
 يل آن را در بودجه استانداري تکمي است، اعتبار الزم برايکيزيرفت فشيپ%) ٧٠(درصد 

  .ديربط منظور نما يذ
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) ٩(پرداخت اعتبار كليه مؤسسات و نهادهاي غيردولتي مندرج در جدول شماره ـ  ه
  .اين قانون، منوط به نظارت ديوان محاسبات كشور است

بار به كميسيون   يكديوان محاسبات مكلف است عملكرد اين بند را هر سه ماه
  . برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نمايد

) ٥(قانون برنامه ششم توسعه و ماده) ٢٩(كليه دستگاههاي اجرائي موضوع ماده ـ و
كمك به اشخاص « اختيار ١٣٩٧قانون مديريت خدمات كشوري كه در قانون بودجه سال 

اي بالعوض به اشخاص دارند و نيز براساس مقررات، مجوز كمكه» حقيقي و حقوقي
حقيقي و حقوقي را دارند، موظفند گزارش عملكرد خود را به تفصيل همراه با مدارك 

هاي تخصصي  ماه به كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات و كميسيون مربوط تا پايان دي
  .ربط مجلس شوراي اسالمي ارائه نمايند ذي

ي، منابع داخلي، كمكها و يا اعطاي هرگونه تسهيالت از محل اعتبارات دولت ـ ز
قانون مديريت خدمات ) ٥(درآمدهاي اختصاصي كليه دستگاههاي اجرائي موضوع ماده

قانون مديريت ) ٧١(قانون برنامه ششم توسعه به مقامات موضوع ماده) ٢٩(كشوري و ماده
مديره و رؤسا و مديران دستگاههاي اجرائي  خدمات كشوري، مديران عامل، اعضاي هيأت

تخلف از مفاد اين بند در حكم تصرف غيرقانوني در . وع مواد قانوني فوق ممنوع استموض
قانون مجازات ) ٥٩٨(اموال عمومي محسوب و مرتكب مشمول مجازات مقرر در ماده

  .گردد مي) تعزيرات ـ كتاب پنجم (٢/٣/١٣٧٥اسالمي مصوب 
   ـ ح
قانون مديريت ) ٥(مادهقانون برنامه ششم توسعه و ) ٢٩(دستگاههاي مشمول مادهـ ١

حساب جاري، پشتيبان، (خدمات كشوري مجاز به دريافت سود از حسابهاي بانكي 
  .مفتوح در بانكهاي دولتي و غيردولتي نيستند) مدت، بلندمدت گذاري كوتاه سپرده

در اجراي اين حكم بانكهاي دولتي و غيردولتي نيز مجاز به پرداخت سود به حساب 
بانكها، . باشند  فاقد قوانين و مقررات براي دريافت سود هستند، نميدستگاههاي اجرائي كه

ها، دانشگاهها و مؤسسات  ، صندوقسازمان بورس و اوراق بهادارشركتهاي بيمه دولتي، 
پژوهشي و دستگاههاي مأذون از مقام معظم رهبري و هريك از دستگاههاي اجرائي كه 

باشند، از شمول اين حكم   ميدريافت سوددر قوانين و مقررات و يا اساسنامه مجاز به 
  .مستثني هستند

 هاي داراي مجوز دستگاههاي  سود دريافتي ناشي از سپرده١٣٩٧از ابتداي سال ـ ٢
ها و دستگاههاي  بهادار وصندوق بورس و اوراق ها، سازمان استثناي بانكها، بيمه مشمول به 

آن دستگاه محسوب و به حساب مأذون از مقام معظم رهبري به عنوان درآمد اختصاصي 
دريافت و مطابق %) ١٠٠(صورت صددرصد و بهمتمركز خزانه وجوه درآمد اختصاصي واريز 

هرگونه اقدام مغاير اين حكم تصرف در وجوه . گردد قوانين و مقررات مربوطه پرداخت مي
  . شود و اموال عمومي محسوب مي

هر شش ماه يكبار تهيه ديوان محاسبات كشور موظف است عملكرد اين بند را 
  . كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نمايدو به

ها، تغييرات تشكيالت، تغيير  ها و دستورالعمل ها، بخشنامه نامه كليه تصويب ـ ط
بندي مشاغل و افزايش مبناي حقوق، اعطاي مجوز هر نوع  ضرايب، جداول حقوقي و طبقه

ن مصوبات هيأتهاي امناء و كليه شوراها از قبيل كارگيري نيرو و همچني استخدام و به
شوراي عالي انقالب فرهنگي، شوراي عالي آموزش و پرورش، شوراي گسترش آموزش 
عالي و شوراي عالي فضاي مجازي كه متضمن بارمالي براي دولت باشد در صورتي قابل 

هرگونه . ده باشدطرح و تصويب و اجراء است كه بارمالي ناشي از آن در اين قانون تأمين ش
  .شود اقدام برخالف اين حكم، تعهد زائد بر اعتبار محسوب مي

 كليه تصميمات و مصوبات ستاد تدابير ويژه اقتصادي و ساير ١٣٩٧در سال  ـ ي
ها و كارگروههاي شوراي عالي امنيت ملي درصورتي مجري است كه اين تصميمات  كميته

مصوبات شورا در صورتي .  آن طي شوددر جلسه شوراي مذكور مطرح و فرآيند تصويب
كه منجر به تغيير ارقام اين قانون شود بدون تنفيذ مقام معظم رهبري در هر مورد فاقد 

  .شود عدم رعايت اين حكم، تصرف در وجوه و اموال عمومي محسوب مي. اعتبار است
هاي كلي خانواده ابالغي مقام معظم رهبري مبني بر  در راستاي سياست ـ ك

يت نهاد خانواده و جايگاه بانوان در آن و استيفاي حقوق شرعي و قانوني زنان در همه تقو«
قانون برنامه ششم ) ١٠١(و در اجراي ماده» ها و توجه ويژه به نقش سازنده آن عرصه

منظور تحقق اهداف  ها به اي استان از اعتبارات هزينه%) ٠٥/٠(توسعه، پنج صدم درصد
كل امور بانوان و خانواده  ريزي استان در اختيار اداره  برنامهقانوني فوق با مجوز شوراي

هاي خارج از اهداف مذكور تصرف در وجوه دولتي  انجام هزينه. گيرد ها قرار مي استان
  .گردد محسوب مي

ماه به كميسيون فرهنگي  وزارت كشور مكلف است عملكرد اين بند را هر شش
ها مكلفند مبلغ  ريزي و توسعه استان برنامهشوراي . مجلس شوراي اسالمي ارسال نمايد

  .مزبور را به اداره كل امور زنان و خانواده استان تخصيص دهند

شود با رعايت قانون اجراي  به سازمان امور عشاير ايران اجازه داده مي ـ ل
قانون اساسي كليه فروشگاهها، جايگاههاي ) ٤٤(سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم 

نبارهاي ذخيره علوفه و كاال، اراضي و مستحدثات مربوطه را كه متعلق ، ا)فسيلي(سوخت
هاي مربوط قرار  به سازمان است و در اختيار شركتهاي تعاوني عشايري و اتحاديه

هاي كلي اصل   استثناي موارد مشمول واگذاري موضوع قانون اجراي سياستدارند به
قيمت %) ١٠(درصد  دريافت دهقانون اساسي با قيمت كارشناسي و ) ٤٤(وچهارم چهل
بردار واگذار  هاي بهره صورت نقد و مابقي به صورت اقساط پنجساله به شركتها و اتحاديه به

 جدول ٢١٠٢١٥ها به حساب درآمد عمومي موضوع رديف  وجوه حاصل از واگذاري. كند
 %)١٠٠(معادل صددرصد. شود داري كل كشور واريز مي اين قانون نزد خزانه) ٥(شماره

اين قانون در اختيار سازمان ) ٧( جدول شماره ١٥١٠٠٠ـ ٣درآمد حاصله از محل رديف 
عنوان افزايش سرمايه سهم دولت در صندوق حمايت از  گيرد تا به امور عشاير ايران قرار مي

  .توسعه بخش كشاورزي و عشايري هزينه كند
ت در اجراي سازمان اداري و استخدامي كشور مكلف است گزارش عملكرد دول ـ م

بر كاهش حجم، اندازه و ساختار  قانون برنامه ششم توسعه مبني) ٢٨(ماده) الف(بند
  .ماهه به مجلس شوراي اسالمي ارائه نمايد صورت سه دستگاههاي اجرائي را به

هاي  دولت مكلف است اقدامات قانوني الزم جهت درج بودجه تلفيقي سازمان ـ ن
  .ين قانون را انجام دهدمناطق آزاد و ويژه اقتصادي در ا

دولت مكلف است سود سهام خود در شركتهايي كه سهم دولت در آنها كمتر  ـ س
اين ) ٥( جدول شماره ١٣٠١٠٨است را وصول و به رديف شماره %) ٥٠(از پنجاه درصد 
  .قانون واريز نمايد

  ـ ١٣تبصره
 از ي بخشميتنظمواد به قانون برخي قانون الحاق ) ٢٨(ماده) م(در اجراي بند ـ الف
  :يابد  مبالغ زير اختصاص مي )٢( دولت يمقررات مال
) ١٠( از محل منابع مادهالير) ٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠( پنج هزار ميليارد معادلـ ١

 )١٢(و از محل منابع ماده  ٢٧/١١/١٣٨٠مصوب قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت 
 به جمعيت هالل احمر ٣١/٢/١٣٨٧قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور مصوب 

 .جمهوري اسالمي ايران
 براي خريد و تأمين بالگرد و تجهيزات  ابتداءاز اعتبارات مذكور%) ٤٠(درصد چهل

تملك %) ٦٠(درصد اي و شصت هزينه%) ٤٠(درصد   به نسبت چهلماندهي و باقيامداد
اي براي نوسازي، بازسازي، خريد و احداث پايگاههاي امداد و نجات و  هاي سرمايه دارايي

انبارهاي اضطراري، خودروهاي امداد و نجات و تكاليف مندرج در قانون اساسنامه جمعيت 
  منظور  و اصالحات بعدي آن به٨/٢/١٣٦٧هالل احمر جمهوري اسالمي ايران مصوب 
ها در اختيار جمعيت هالل احمر   و بحرانپيشگيري و آمادگي و مقابله با حوادث، سوانح

 سازمان .گيرد تا مطابق اساسنامه خود به مصرف برساند  ايران قرار ميميجمهوري اسال
برنامه و بودجه كشور و جمعيت هالل احمر جمهوري اسالمي ايران مكلفند گزارش 

، »اسباتبرنامه و بودجه و مح«هاي  اجراي اين جزء را در مقاطع سه ماهه به كميسيون
مجلس شوراي اسالمي » عمران«و » شوراها و امورداخلي كشور«، »بهداشت و درمان«

  .ارائه نمايند
قانون اساسنامه جمعيت هالل احمر جمهوري اسالمي ) ١٧(ماده ) ١(در اجراي بند ـ ٢

 ١٤٠١٤١ و ١٦٠١٥٧از درآمد رديفهاي %) ٤٢(و دو درصد   چهل٨/٢/١٣٦٧ايران مصوب 
 ١٢/١١/١٣٩٣كشور مصوب ) كاداستر(قانون جامع حدنگار) ١٥( موضوع ماده جز درآمدهاي به

  . گردد  منظور مي١٣١٠٠٠به عنوان درآمد اختصاصي جمعيت هالل احمر ذيل رديف 
 از محل منابع الير) ٢,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠(معادل دو هزار و پانصد ميليارد ـ  ب

قانون تشكيل ) ١٢( منابع مادهقانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و) ١٠(ماده 
 کرد نهي هزي برايسازمان مديريت بحران كشور به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک

 از ي بخشمي مواد به قانون تنظيقانون الحاق برخ) ٢٨(ماده ) م(بند الزامات مندرج در 
  .ابدي ياختصاص م) ٢( دولت يمقررات مال
قانون برنامه ششم توسعه، مبلغ ده هزار ) ٣٢(ماده ) ب(بند ) ١( جزء يدر اجرا ـ ج

مه يت صندوق بيال جهت پرداخت سهم دولت و تقوير)١٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠(ارد يليم
 دولت ي از مقررات ماليم بخشيقانون تنظ) ١٠( از محل منابع ماده يمحصوالت کشاورز

بلغ مذكور م. ابدي يت بحران کشور اختصاص ميريل سازمان مديقانون تشک) ١٢(و ماده 
  .يابد تخصيص مي%) ١٠٠(صددرصد 
) ١٠(ال از محل منابع مادهير)١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠(ارد يليکهزار ميمعادل  ـ د

ت يريل سازمان مديقانون تشک)١٢( دولت و منابع مادهي از مقررات ماليم بخشيقانون تنظ
 مشترک يها يماري و بير دامي واگيها يماريب)کنترل( و مهاريريشگي پيبحران کشور برا

ار ي در اختي داميها دامها و بهداشت فرآورده)ونيناسيواکس(يکوب هين انسان و دام ،مايب
  .رديگ  کشور قرار مييسازمان دامپزشک
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) ١٠(ريال از محل منابع ماده)٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠(معادل دوهزار ميليارد  ـ  ه
ون تشكيل سازمان قان) ١٢(قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و منابع ماده

 مديريت بحران كشور براي توليد و ارتقاي كيفيت واكسن آنفوالنزاي طيور در اختيار
  .گيرد ه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي قرار ميمؤسس

  ـ ١٤تبصره
و با هدف تحقق  ١٥/١٠/١٣٨٨  مصوبها ارانهي قانون هدفمندکردن ي اجرادر ـ الف

نمودن  ن معطوفياشت و سالمت مردم و همچنعدالت، کاهش فقر مطلق و توسعه بهد
قانون برنامه ششم ) ٣٩(و در اجراي ماده ازمند ي ني به خانوارهايارانه نقديپرداخت 

ها مندرج در جدول ذيل به حساب سازمان  توسعه كليه درآمدهاي هدفمندي يارانه
ن برنامه و  و پس از تخصيص سازماكشور واريز داري كل ها نزد خزانه هدفمندسازي يارانه

  .گردد بودجه كشور، مطابق جدول ذيل هزينه مي
صورت تدريجي   بهسه دهك باالي درآمديدولت موظف است نسبت به حذف يارانه 

  .اقدام نمايد
در صورتي كه خانوارها نسبت به حذف يارانه خود معترض باشند، وزارت تعاون، كار 

ضوع را بررسي و درصورت ماه مو و رفاه اجتماعي موظف است حداكثر ظرف مدت يك
  .استحقاق، نسبت به برقراري يارانه آنها اقدام نمايد

و سازمان ) ره(در هر صورت خانوارهاي تحت پوشش كميته امداد امام خميني
هاي كم درآمد كماكان يارانه  بهزيستي، خانوارهاي ساكن روستاها، عشاير و ساير خانواده

  .نندگان يارانه حذف نخواهند شدك دريافت خواهند كرد و از فهرست دريافت
  

يف
رد

  

  مبلغ   )منابع(ها  دريافتي
يف  )ميليارد ريال(

رد
  

  مبلغ   )مصارف(ها  پرداختي
  )ريالميليارد(

  ٥٠, ٠٠٠  ماليات بر ارزش افزوده فرآورده هاي نفتي  ١  ٥٧٢, ٤٠٧  هاي نفتي دريافتي حاصل از فروش  فرآورده  ١

شـركت ملـي    %) ٥/١٤(سهم چهارده و نيم درصد        ٢  ١٧٥, ٩٨٥  يعيدريافتي حاصل از فروش داخلي گاز طب  ٢
  ٣٦ , ٩٨٦  نفت ايران از محل فروش داخلي فرآورده هاي نفتي

دريافتي حاصل از فروش داخلي و صادراتي         ٣
كارمزد (هزينه و كارمزد حمل و نقل، توزيع و فروش   ٣  ٢١٧, ٧٨٥  برق و ساير دريافتها

  ٧٢, ٨١٦  فرآورده هاي نفتي) جايگاهها

  ٢٢, ١٦٣  دريافتي حاصل از فروش آب  ٤

٤  

ـارده و نـيم             واردات فرآورده هاي نفتـي، سـهم چه
شركت ملي نفـت ايـران از محـل         %) ٥/١٤(درصد  

صادرات فرآورده هاي نفتـي، بازپرداخـت تعهـدات         
طرحهاي گازرساني و بهينه سازي مـصرف انـرژي         

قانون رفع موانع توليد رقابت پذير    ) ١٢(موضوع ماده 
وري و كاهش  رتقاي نظام مالي كشور، افزايش بهرهو ا

  شدت انرژي

٦٠, ٠٠٠  

  ٧٣, ٣٤٢  هاي توليد، انتقال، توزيع و فروش گاز طبيعي هزينه  ٥

  ٩, ٢٠٠  كارمزد جايگاههاي سي ان جي  ٦

٧  
ـاده        عوارض گازرساني سي   ) ٦٥(ان جـي موضـوع م

قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظـيم بخـشي از         
  )٢(رات مالي دولت مقر

٣ ,٣١٢  

  ٢ ,٧٣٥  ماليات بر ارزش افزوده سي ان جي  ٨

هزينه، توليد، انتقال و توزيع، فروش و خريد بـرق از     ٩
  ٢١٢ , ٣٢٥  )٭(نيروگاههاي بخش خصوصي

  ٥ ,٤٦١  واردات برق  ١٠
  ٢٢ ,١٦٣  )٭٭(هزينه توليد، انتقال، توزيع و فروش آب  ١١

  :مصارف هدفمندي
  ٣٠٠, ٠٠٠  خت يارانه نقدي و غيرنقدي خانوارهاپردا  ١

٢  

كاهش فقر مطلق خانوارهاي هدف از طريق افزايش  
پرداخت به خانوارهايي كه درآمد آنها كمتر از خـط       

ــداد خمينــي  ــه ام ـازمان ) ره(حمــايتي كميت و سـ
ـاده    . (باشد  مي بهزيستي كشور  ـانون  ) ٧٩(طبق م ق

  .)برنامه ششم توسعه اقدام گردد

٧٠, ٠٠٠  

٣  

ـانون تنظـيم     ) ٤٦(ماده قانون الحاق برخي مواد به ق
ـاهش    ) ٢(بخشي از مقررات مالي دولت     موضـوع ك

هاي مستقيم سالمت مردم، ايجاد دسترسي        هزينه
عادالنه مردم به خدمات بهداشتي و درماني، كمك        
به تأمين هزينه هاي تحمل ناپذير درمان، پوشـش         

  دارو، درمان بيماران خاص و صعب العالج

٣٧, ٠٠٠  

  ٣٣, ٠٠٠  يارانه نان و خريدتضميني گندم  ٤

  

  ٤٤٠,٠٠٠  جمع
  ٩٨٨,٣٤٠  جمع كل  ٩٨٨,٣٤٠  جمع كل دريافتي ها

 ميليارد ريال بوده كه ٢٤٧،٠٩٤  كل هزينه توليد، انتقال و توزيع، فروش و خريد برق از نيروگاههاي بخش خصوصي بر اساس اين قانون معادل٭
  . ميليارد ريال لحاظ نشده است٣٤،٧٦٩ معادل در جدول فوق زيان صنعت برق

  .شود  مي وجوه دريافتي از فروش آب جهت حمايت از صنعت آب مجدداً به شركتهاي آب و فاضالب برگشت داده٭٭

مصارف ) (٢(ريال از جزء)٢,٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠(مبلغ دو هزار و سيصد ميليارد 
 تحت پوشش كميته امداد امام جهت بيمه زنان سرپرست خانوار و بدسرپرست) هدفمندي
  .يابد و سازمان بهزيستي كشور اختصاص مي) ره(خميني

ريال ) ١١٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠(هزار ميليارد  شود مبلغ يكصد و ده اجازه داده مي
 جدول فوق) ١(هاي نفتي موضوع رديف دريافتي حاصل از فروش فرآوردهبه سقف منابع 

  :رسداضافه شده و در موارد زير به مصرف ب
مصارف هدفمندي به چهل و چهار هزار ) ٣(افزايش سهم سالمت موضوع رديف ـ ١
  ريال)٤٤,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠(ميليارد 
ريال در رديف )٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠(اختصاص مبلغ پنجاه هزار ميليارد ـ ٢

  جديد به موضوع توليد و اشتغال 
دو هزار ميليارد  شوراجراي قانون حمايت از معلوالن توسط سازمان بهزيستي كـ ٣

  ريال)٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠(
  ريال)٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠(كمك به حق بيمه قاليبافان پانصد ميليارد ـ ٤
مانده مبلغ مذكور جهت پرداخت يارانه نقدي و غيرنقدي خانوارها موضوع  باقي ـ ٥
  ها مصارف هدفمندي يارانه) ١(رديف 

قانون الحاق ) ٢٨(ماده) ط(مجوز بند%) ١٠(درصد شود تا سقف ده به دولت اجازه داده مي
، نسبت به جابجايي از هر رديف )٢(برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت

  .منابع و مصارف اين جدول جهت پرداخت يارانه نقدي و غيرنقدي خانوارها اقدام نمايد
 ي قانون با همکارنين تبصره حداکثر دوماه پس از ابالغ اي اينامه اجرائ نيآي ـ ب

شود  ه ميي و نفت تهيي و داراي امور اقتصاديها سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه
  .رسد ران مييأت وزيب هيو به تصو

  ـ ١٥تبصره
   ـ الف
اي مكلفند  شركتهاي توليد نيروي برق حرارتي دولتي و شركتهاي برق منطقهـ ١

ود را پس از گردش خزانه به ترتيب به شركت شده در بودجه مصوب ساالنه خ منابع تعيين
گذاري  مادرتخصصي توليد نيروي برق حرارتي و شركت توانير بابت رد ديون و يا سرمايه

  . در توسعه نيروگاه حرارتي و توسعه شبكه انتقال كشور پرداخت كنند
شده در بودجه  شركت توليد و توسعه انرژي اتمي ايران مكلف است منابع تعيينـ ٢

 برداري هاي بهره برداري نيروگاه اتمي بوشهر بابت هزينه وب ساالنه خود را به شركت بهرهمص
  .پرداخت كند

 يشود از محل مطالبات خود از شرکتها ياجازه داده م) ريشرکت توان(به دولت  ـ ب
ن شرکتها تا سقف چهل و نه درصد يه در ايش سرماي برق نسبت به افزايرويع نيتوز

%) ٢٠(يافته و تا سقف بيست درصد  تهاي واقع در مناطق كمترتوسعهبراي شرك%) ٤٩(
 در يي و داراييافته اقدام و سپس وزارت امور اقتصاد براي شركتهاي واقع در مناطق توسعه

، سهام مازاد شرکت يقانون اساس) ٤٤( اصل چهل و چهارم ي کليها استي قانون سياجرا
 الير)٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠(ارد يلي پنجاه هزار مست وين شرکتها تا سقف دوير را در ايتوان

قانون اساسي و ) ٤٤( با رعايت سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم يردولتيبه بخش غ
  .ديقوانين و مقررات نحوه واگذاري سهام واگذار نما

 ـ ١٦تبصره
منظور حمايت از ازدواج جوانان، بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران  به ـ الف

كليه بانكها و مؤسسات اعتباري كشور را ملزم كند به اندازه سهم خود از موظف است 
 در پرداخت الحسنه بانكها ، جاري و سپرده قرضانداز پسكليه منابع در اختيار مجموع 

 در اولويت االحسنه ازدواج ر الحسنه مشاركت كرده و تسهيالت قرض تسهيالت قرض
   .دننخست پرداخت قرار ده
  و پنجاه يكصد١٣٩٧ در سال هاسنه ازدواج براي هريك از زوجالح تسهيالت قرض

  بانك مركزي جمهوري.باشد ي مپنجسالهريال با دوره بازپرداخت )١٥٠,٠٠٠,٠٠٠(ميليون 
ماه يكبار به كميسيون  اسالمي ايران مكلف است گزارش عملكرد اين بند را هر شش

  .فرهنگي مجلس شوراي اسالمي ارائه نمايد
زي جمهوري اسالمي ايران مكلف است از طريق بانكهاي عامل مبلغ مرك بانك ـ ب

الحسنه بانكي  هاي قرض ريال مانده سپرده) ٢٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠( ست هزار ميليارديب
ريال )١٤,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠( هزارميليارد  و رشد مبلغ مزبور را به تفكيك چهارده

 ريال به سازمان)٦,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ (هزار ميليارد و شش) ره(به كميته امداد امام خميني
ربط به مددجويان و كارفرمايان طرحهاي اشتغال  بهزيستي با معرفي دستگاههاي ذي

در صورتي كه هريك از دستگاههاي مذكور نتوانند به هر ميزان . مددجويي پرداخت نمايد
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به دستگاه  استفاده نمايند، سهميه مذكور ١٣٩٧سهميه تسهيالت خود را تا پايان آذرماه 
  .گيرد ديگر تعلق مي

قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات ) ٧٧(در اجراي ماده ـ ج
الحسنه  ريال از منابع قرض)١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠(، مبلغ يكهزار ميليارد )٢(مالي دولت

ا اولويت بانكها، در اختيار ستاد مردمي رسيدگي به امور ديه و كمك به زندانيان نيازمند ب
  .گيرد زندانيان زن نيازمند، قرار مي

هاي تعاون، كار و رفاه اجتماعي و ارتباطات و فناوري اطالعات و  به هريك از وزارتخانه ـ د
 ريال)٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠(ميليارد هزار شود تا سقف پنج  وابسته آنها اجازه داده مييدستگاهها

هاي كلي اصل چهل و چهارم   سياستن مشمولاموال غيرمنقول مازاد خود را كه واگذاري آ
باشد به استثناي موارد مصداق مندرج در اصل هشتاد و سوم  قانون اساسي نمي) ٤٤(
فروش برسانند و منابع حاصله را  قانون اساسي و با رعايت قوانين و مقررات مربوط به) ٨٣(

 از تأييد هيأت تا پسداري كل كشور واريز نمايند  به حساب درآمد عمومي نزد خزانه
  .وزيران براي افزايش سرمايه بانكهاي توسعه تعاون و پست بانك اختصاص يابد

بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران مكلف است در جهت بهبود معيشت كاركنان  ـ  ه
ارتش جمهوري اسالمي ايران، از طريق بانكهاي عامل و با هماهنگي فرماندهي كل ارتش 

 ريال)١٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠(بت به اختصاص دوازده هزار ميليارد جمهوري اسالمي ايران نس
الحسنه سيستم بانكي براي پرداخت  انداز و جاري قرض هاي پس از محل منابع سپرده

ريال، ازدواج پنجاه )٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠( جهيزيه، دويست ميليون الحسنه قرضتسهيالت 
زندان آنها و وديعه مسكن ريال به كاركنان و بازنشستگان و فر)٥٠,٠٠٠,٠٠٠(ميليون 

ريال به هريك از كاركنان و بازنشستگان ارتش جمهوري )٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠(سيصد ميليون 
همچنين بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران با تخصيص . اسالمي ايران اقدام نمايد

ريال از محل منابع عادي بانكها كه ) ٨,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠(هشت هزار ميليارد 
د تا سقف نرخ مصوبه شوراي پول و اعتبار توسط فرماندهي ارتش التفاوت سو مابه

) آجا(جمهوري اسالمي ايران از محل منابع بنياد تعاون ارتش جمهوري اسالمي ايران 
گردد، نسبت به پرداخت تسهيالت ساخت يا خريد مسكن تا سقف هر فرد  تأمين مي

  .ساله اقدام نمايد ستريال با بازپرداخت حداكثر بي)١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠(ميليارد  يك
به منظور تشويق توليدكنندگان و تسويه مطالبات بانكها و مؤسسات مالي و  ـ و

 سررسيد شده باشد ١٣٩٦اعتباري چنانچه مشتريان بدهي معوق خود را كه تا پايان سال 
 تسويه نمايند، بانكها و مؤسسات مالي و ١٣٩٧از تاريخ سررسيد تا پايان شهريورماه 

لفند اصل و سود خود را مطابق قرارداد اوليه و بدون احتساب جريمه دريافت و اعتباري مك
  .تسويه نمايند

از %) ١(درصد داري كل كشور مكلف است ماهانه معادل يك دولت از طريق خزانه ـ ز
دوازدهم هزينه شركتهاي دولتي، بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت سودده  يك

اين قانون را تا مبلغ پنجاه و دو هزار و پانصد و هفتاد ميليارد ) ٣(مندرج در پيوست شماره
ريال از حسابهاي آنها برداشت و به حساب درآمد عمومي نزد )٥٢,٥٧٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠(

  .اين قانون واريز نمايد) ٥( جدول شماره١٣٠٤٢٥داري كل كشور موضوع رديف  خزانه
اسناد مالي اسالمي به عنوان بانكهاي عامل مكلفند نسبت به پذيرش اوراق  ـ ح

  .ضمانت تسهيالت پرداختي به پيمانكاران مجري طرحهاي عمراني اقدام نمايند
  .شود دستورالعمل اين بند توسط بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران تدوين و ابالغ مي

   ـ ط
 موضوع ٢٤/١٢/١٣٩٥ مصوب ١٣٩٦قانون بودجه سال ) ١٦(تبصره ) و(بند ـ ١

ود ي با ق٣/٦/١٣٩٥کشور مصوب   کل١٣٩٥قانون اصالح بودجه سال ) ٣٥(ذ تبصره يتنف
 :گردد ذ ميي تنف١٣٩٧ سال يل برايذ

 ارديليه بانک مسکن حداكثر يكصدهزار ميش سرمايافزا«عبارت ـ ١ـ ١
قانون ) ٣٥(تبصره ) ١(ل جدول شماره يدر ذ» باشد يال مير)١٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠(

  .شود کل کشور درج مي ١٣٩٥اصالح قانون بودجه سال 
ال ير)١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠(ارد يليم کيالت تا سقف ي سود تسهيسقف بخشودگـ ٢ـ ١

ارد يليپنجاه هزار م)  متعلقهيها مهيالت و بخشش جريمنوط به بازپرداخت اصل تسه(
  .ال استير)٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠(

 يابيصل از ارزمانده حساب مازاد حا يشود که از محل باق به دولت اجازه داده ميـ ٢
 يران، مطالبات بانک مرکزي اي اسالمي جمهوري بانک مرکزيها ييخالص دارا

ارد يليب بيست هزار مي توسعه صادرات و مسکن به ترتيران از بانکهاي اي اسالميجمهور
ه يال تسوير)٣٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠(ارد يليال و سي هزار مير)٢٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠(

ال به حساب ير)٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠(ارد يلينجاه هزار منموده و حداکثر تا سقف پ

ه بانک يش سرماين قانون، افزاي مفاد ايدر اجرا. دين بانکها منظور نمايه ايش سرمايافزا
  .گردد ن ميييال تعير)٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠(ارد يليمسکن حداقل مبلغ پنجاه هزار م

ه كميسيون برنامه و بودجه و بار ب ماه يك گزارش اين بند توسط بانك مركزي هر سه
  .گردد محاسبات مجلس شوراي اسالمي ارائه مي

 ـ ١٧تبصره
 بسته ئه ارا١٣٩٧ منابع، در سال يداري عدالت در سالمت و پاتيبه منظور رعا ـ الف
 گانيصورت را  اقشار که براساس آزمون وسع بههي کليشده برا في تعرهي پامهيخدمات ب

 نظام ارجاع، پزشک خانواده و در قي از طررند،يگ يم قرار سالمت هي پامهيتحت پوشش ب
شده در   از سطح خدمات باالتر اعم از خدمات ارائهيمند بهره. خواهدبود يمراکز دانشگاه

الذکر، مستلزم  شده فوق في تعرهي پامهي از بسته خدمات بشتري و بيدولتريمراکز غ
هزينه مربوط از  .خواهدبود مهيشدگان در پرداخت حق سرانه ب مهي بيمال مشارکت

  .شود  تأمين مي١٢٩٠٠٠ ـ١١محل رديف 
 موظف است حداکثر ظرف مدت يوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک ـ ب

 نيتر نهي مورد از پرهزستيدو حداقل ي برايني بالي قانون، راهنمانيماه پس از ابالغ ا سه
هاي  و سازمان ي درمانيشت خدمات بهداهندهد ئه مراکز اراهي و به کلهيخدمات را ته

  .ديابالغ نماگر جهت اجراء  بيمه
 مكلف است از محل اعتبارات موضوع رديف ثارگراني و امور ادي شهاديبن ـ ج

 اين قانون به جانبازان و آزادگان غيرحالت اشتغال معسر فاقد  )٧( جدول شماره ١٣١٦٠٠
 تا ،باشند ق وظيفه نميدرآمد كه بر اساس قوانين نيروهاي مسلح مشمول دريافت حقو

 كمك معيشت معادل حداقل حقوق كاركنان انه ماه،زماني كه فاقد شغل و درآمد باشند
شنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه ين بند به پي اينامه اجرائ ني آي.دولت پرداخت كند

  .رسد يران ميأت وزيب هيشود و به تصو ه مييثارگران تهيد و امور اياد شهيکشور و بن
قانون برنامه ششم توسعه موضوع ) ٧٠(ماده ) چ( نمودن بند ي اجرائيدر راستا ـ  د

ه شرکتها يت مصارف، کليريشدگان درمان کشور و مد مهيگاه اطالعات برخط بياستقرار پا
قانون ) ٥( موضوع مادهي اجرائي درمان، دستگاههايليه و تکميمه پاي بيها و صندوق

ته امداد امام ي مسلح، کميروهاي نيمه خدمات درماني، سازمان بيت خدمات کشوريريمد
گر مکلفند نسبت به ارسال  مهي بيها ر سازماني و ساين اجتماعي، سازمان تأم)ره(ينيخم

گان حداکثر تا يگاه مذکور به صورت راي پايروزآور شدگان خود و به مهيبرخط اطالعات ب
ق يگاه مذکور از طري از پايداربر  اقدام و نسبت به بهره١٣٩٧ماهه اول سال  ان ششيپا
 و يا مهيه خدمات بي دفترچه، جهت ارائه کلي به جايکي الکتروني ابزارهاينيگزيجا

  .نديپوشش خود استفاده نما شدگان تحت مهي به بيدرمان
 ي و خصوصيردولتي، غي اعم از دولتيي و داروي، درمانيصي، تشخيه مراکز بهداشتيکل

شدگان و  مهيگاه اطالعات برخط بي از پايسنج  استحقاققيمکلفند خدمات خود را از طر
ن سازمان يهمچن. نديران، ارائه نمايمه سالمت ايشده توسط سازمان ب براساس ضوابط اعالم

. اي است هاي بيمه  خود با ساير سازمانيا مهيران مکلف به حذف پوشش بيمه سالمت ايب
  .گردد مت ايران تدوين و ابالغ مينامه همپوشاني اين حكم توسط سازمان بيمه سال شيوه

قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي ) ٦٢(در راستاي اجراي ماده  ـ  ه
، دولت و بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران مكلف به )٢(از مقررات مالي دولت

تأمين تسهيالت الزم براي هدف قانون مبني بر تأمين مسكن يكصدهزار نفر بوده و 
) ٧( جدول شماره ١٣١٦٠٠سهيالت از منابع موجود در اين قانون از رديف يارانه ت

  .گردد تأمين مي
قيمت تا سقف دويست ميليون  ايثارگراني كه در سنوات گذشته از تسهيالت ارزان

 شرط توانند به اند، مي  تسويه نموده١٣٩٥مند شده و تا پايان سال  ريال بهره)٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠(
 ١٣٩٧ قيمت ايثارگري قانون بودجه سال يد از تسهيالت مسكن ارزانخريد يا ساخت مسكن جد

  .مند شوند بهره
قانون الحاق برخي مواد ) ٣٧(دولت مكلف است درآمد حاصل از اجراي ماده ـ و

 جدول ١١٠٥١٣مندرج در رديف ) ٢( قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولتبه
اي مربوط  هاي سرمايه اي و تملك دارايي اين قانون را از طريق رديفهاي هزينه) ٥(شماره

  .تخصيص داده و پرداخت نمايد%) ١٠٠(به صورت صددرصد 
   ـ ز
هاي غيردولتي كه به هر نحوي از منابع عمومي دولت  ها و ارگان سازمانـ ١
همچنين در مناطقي كه ساير . كنند بايد از تعرفه بخش دولتي تبعيت نمايند  مياستفاده

مان تأمين اجتماعي، شهرداري و نيروهاي مسلح امكانات بيمارستاني و بخشها از جمله ساز
  .شده با تعرفه دولتي خدمت ارائه نمايند ارائه خدمات دارند بايد به كليه افراد بيمه
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اي كه با پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و  نامه در قالب آييندولت مكلف است ـ ٢
 بخشي از رسد ر به تصويب هيأت وزيران ميآموزش پزشكي و سازمان برنامه و بودجه كشو

خدمات دارويي و درمان بيماران نازايي را مشمول بيمه پايه سالمت قرار داده و بخشي از 
اي و اوتيسم را  ، بال پروانه)ام اس(، اسكلروز متعدد )متابوليك(هزينه بيماران نقص ايمني 

  . پرداخت نمايد١٢٩٠٠١٥رديف ) ٧(همانند بيماران خاص محاسبه و از جدول شماره
تواند چهارهزار و پانصد فقره وام مسكن از محل   ميبنياد شهيد و امور ايثارگران ـ ح

 را مجدداً براي ايثارگراني كه در سنوات قبل از اين تسهيالت استفاده ١٣٩٧سهميه سال 
اند و در حال حاضر در زمينه مسكن داراي مشكالت اساسي و حاد بوده و فاقد  نموده
كن باشند، تخصيص دهد و بدون رعايت ساير ضوابط براي ساخت يا خريد مسكن مس

  .معرفي نمايد
واحده قانون حالت اشتغال مستخدمين شهيد، جانباز ازكار افتاده  ماده) ٣(تبصره ـ ط

   :شود  شرح زير اصالح مي  به٣٠/٦/١٣٧٢و مفقوداالثر انقالب اسالمي و جنگ تحميلي مصوب 
اضافه و » يا همسر ايشان فوت نموده باشد«عبارت » قه شده و مطل«بعد از عبارت 

و يا فوت همسر به شرط نداشتن حقوق و «عبارت »  از همان تاريخ طالق«بعد از عبارت 
  . گردد اضافه مي» مستمري
قانون ) ٥(والدين شهداي شاغل در دستگاههاي اجرائي مندرج در ماده  ـ ي

ربط  اعتبار ذي. زات قانوني همسر شهيد برخوردارندمديريت خدمات كشوري، از كليه امتيا
 ١٣١٦٠٠ريال از محل اعتبارات رديف )٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠(تا سقف پانصد ميليارد 

  .مربوط به بنياد شهيد و امور ايثارگران تأمين خواهد شد
بنياد شهيد و امور ايثارگران مكلف است عالوه بر افزايش سنواتي، مستمري  ـ ك

را به ميزان تا بيست و پنج درصد ) شهيد(عظم شهداي فاقد حكم حقوقي كليه والدين م
 مربوط به بنياد شهيد و ١٣١٦٠٠اعتبارات اين حكم از محل رديف .  افزايش دهد %)٢٥(

  .گردد ريال تأمين مي)٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠(امور ايثارگران تا سقف پانصد ميليارد 
 ـ ١٨تبصره

د بر اشتغال جوانان، يگسترده و مولد با تأک برنامه اشتغال يبا هدف اجرا ـ الف
شود عالوه بر  ، به دولت اجازه داده مييتي، زنان و اشتغال حمايآموختگان دانشگاه دانش

از اعتبارات %) ٢٠(درصد  اين قانون، بيست) ٩( جدول شماره ٥٥٠٠٠٠ـ  ٦١اعتبار رديف
ر قالب كمكهاي فني و  د٥٥٠٠٠٠اي اين قانون از طريق رديف  هاي سرمايه تملك دارايي

قانون ) ٥٢(اعتباري، يارانه سود تسهيالت و كمكهاي بالعوض با تركيب منابع موضوع ماده
و همچنين تسهيالت ) ٢(الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت

زا با اولويت بازسازي و نوسازي صنايع،  بانكي براي حمايت از طرحهاي توليدي اشتغال
تمام بخش خصوصي با  اندازي طرحهاي كشاورزي، صنعتي و معدني نيمه ميل و راهتك

هاي صنايع كوچك و  )پروژه(، اجراي طرح %)٦٠(درصد  پيشرفت فيزيكي باالي شصت
هاي صنعتي، بافتهاي فرسوده و طرحهاي حمل و نقل عمومي و ريلي،  حمايت از خوشه

بران، گردشگري، صنايع  مرزي نظير كولهزايي مناطق  كارورزي جوانان و طرحهاي اشتغال
  .دستي و ميراث فرهنگي هزينه نمايد

اعتبارات موضوع اين بند براساس شاخصهايي كه به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه 
  .گيرد رسد در اختيار استان قرار مي وزيران مي تصويب هيأت كشور به

موضوع اين بند بايد در همان اي استاني كسرشده  هاي سرمايه اعتبارات تملك دارايي
  .شده آنها كاهش پيدا نكند استان يا شهرستان هزينه گردد به نحوي كه اعتبارات در نظر گرفته

قانون مذكور به عبارت ) ٥٢(ماده) ٢(مندرج در تبصره» %)١(درصد يك«عبارت 
  .شود اصالح مي» يك واحد درصد«

 يق بانکهايشود از طر يه مران اجازه دادي اي اسالمي جمهوريبه بانک مرکزـ ١
د و اشتغال ي توسعه توليبه طرحهاو اين جزء ) الف(عامل، معادل منابع موضوع بند 

  .ديالت اعطاء نماين حکم، تسهيموضوع ا
شنهاد ي با پينامه اجرائ نيين بند مطابق آي اي و نظارتي اجرائيساز و کارهاـ ٢

، ي تعاون،کار و رفاه اجتماعيها نه وزارتخايسازمان برنامه و بودجه کشور و با همکار
 ي، کشور و جهاد كشاورزي و بانک مرکزيي و دارايصنعت، معدن و تجارت، امور اقتصاد

  .رسد يران ميأت وزيب هيه و به تصويران تهي اي اسالميجمهور
 ديي با تأشود ي اطالعات اجازه داده مي تابعه وزارت ارتباطات و فناوريهابه شرکت ـ ب

) ١,٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ (ارديليهزار و چهارصدم يك اطالعات تا مبلغ يات و فناور ارتباطريوز
 جادي ار،ي خطرپذيها يگذار هي کمک به سرماي خود و براي از محل منابع داخلالير

 يها )پروژه(طرح از تيها، حما بخشهي در کليکي خدمات الکترونهکنند ئه ارايها)اپراتور(كارور

 و ي خصوصيها بخش بخش توسطني صادرات کاال و خدمات در ااي و نيآفر  اشتغاليا توسعه
 مشترک وزارت شنهادي که به پيا نامه نيياساس آ شده بر  به صورت وجوه ادارهيتعاون

 أتي هبي و به تصوه شدهي و بودجه کشور تهامه اطالعات و سازمان برنيارتباطات و فناور
  .ندي سود را از محل آن پرداخت نماالتفاوت نرخ  اختصاص دهند و مابهرسد، ي مرانيوز

اي  شود ازطريق سازمان توسعه به وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات اجازه داده مي ـ ج
منظور انجام  عمومي داخلي و خارجي به ـ وشركتهاي تابعه خود نسبت به مشاركت خصوصي

ندسازي مدارس  دولت الكترونيك و توسعه خدمات الكترونيكي ازجمله هوشميها )پروژه(طرح
گذاري  منابع مورد نياز جهت سرمايه. قانون برنامه ششم توسعه اقدام نمايد) ٦٩(موضوع ماده

بخش دولتي از محل اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات و منابع داخلي شركتهاي 
  .شود تابعه با تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور تأمين مي

منظور ايجاد اشتغال و رونق  اي به هاي توسعه يق سازماندولت مكلف است از طر ـ د
هاي مختلف اقتصادي و زيربنايي و در  گذاري در عرصه توليد و در راستاي توسعه سرمايه

اجراي مواد قانون برنامه ششم توسعه با رعايت قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و 
گذاري، زيرساختي و نوسازي  ايهقانون اساسي نسبت به اجراي طرحهاي سرم) ٤٤(چهارم 

 و يافته توسعهايش سرزمين با اولويت مناطق كمتراي و آم صنايع با درنظرگرفتن مزيتهاي منطقه
هاي  منابع داخلي سازمان(كارگيري ابزارهاي متنوع تأمين منابع مالي محروم با به

اي تسهيالت  هاي توسعه اي، وجوه حاصل از واگذاري شركتهاي وابسته به سازمان توسعه
  .اقدام نمايد) اين قانون )٣(تبصره) الف(موضوع بند) فاينانس(تأمين مالي خارجيبانكي و 

قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از ) ٢٧(در اجراي ماده  ـ١٩تبصره
شود با رعايت قوانين و مقررات ازجمله  به دولت اجازه داده مي) ٢(مقررات مالي دولت

قانون اساسي و قانون تشويق و ) ٤٤(سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اجراي 
  به منظور با اصالحات و الحاقات بعدي٤/٣/١٣٨١گذاري خارجي مصوب  حمايت سرمايه

 يها طرحها و پروژهي در اجراي و تعاونيشتر بخش خصوصيجلب مشارکت هرچه ب
 طرحها و يبردار و بهره) تمام مهي نيت طرحهايبا اولو(تمام  مهيد و نيمنتخب جد

 ،يخصوصي ـ ، در قالب سازوکار مشارکت عموميبردارا در حال بهرهيشده  لي تکميها پروژه
) يسپار ا بروني يبردار ، مشارکت، ساخت و بهرهياز جمله واگذار(نسبت به انعقاد انواع قرارداد 

 خود در يهاتيف و مسؤولي از وظايا بخشي اقدام و تمام ي و تعاونيبا بخش خصوص
 ،يز، نوسازي، ساخت، تجهي، طراحيدآوريل پدي از قبييها ن کاالها و خدمات در حوزهيتأم
 ي و تعاونيل به بخش خصوصي را در چهارچوب مقررات ذير و نگهداري و تعميبردار بهره

  :ديواگذار نما
 بوده و دولت عدم يد که انتفاعيا جديتمام  مهي ني آن دسته از طرحهايبراـ ١

شده از  ينيب شيکند، اعتبار پ ين مي آنها را تضمي برايراقتصادي و غيمت اداري قنييتع
تا سقف چهل و سه هزار و هشتصد و نود و چهار ميليارد و ششصد و  يمحل بودجه عموم

ريال مندرج در قسمت دوم پيوست )٤٣,٨٩٤,٦٤٧,٠٠٠,٠٠٠(چهل و هفت ميليون 
الت در قالب قرارداد يارانه سود تسهيا يه شد صورت وجوه اداره  بهاين قانون) ١(شماره

 مذکور، يبانکها. شود ي پرداخت ميا ا توسعهي ي منتخب عامل تجاريمشخص، به بانکها
ق ين از طري قابل تأميز منابع مالي دولت و نيط و منابع تعهدشده از سويبر اساس شرا

، در کنار  اين قانون)٣(تبصره) الف(منابع بند و ي و مالي پولي فعال در بازارهاينهادها
 بر ي مبتنيدستگاه اجرائ. دينما ي هر طرح را اعالم مين ماليآورده خود، بسته تأم

 ي فراهم شده، نسبت به عقد قرارداد با بخش خصوصيط رقابتي هر طرح و شرايها يژگيو
 .کند ي اقدام ميو تعاون
ند ينما ي مرا فراهم يطي سازمان برنامه و بودجه کشور شراي با همکاريدستگاه اجرائـ ٢

، »ي اهداف اجتماعيدارا «يرانتفاعي غيا طرحهاي يا هي سرمايي تملک دارايکه طرحها
اين تبصره و در قالب قرارداد ) ١(با استفاده از تسهيالت جزء ي و تعاوني بخش خصوصبه

 .مابين دستگاه و متقاضي واگذار شود منعقده في
  با، موافقتيخارج يمال نيتأم يبرا يتيحاکم نيتضام ارائه به نسبت تواند يم دولتـ ٣

 محل و) يقانون اساس) ٨٣( اموال موضوع اصل هشتاد و سوم يبه استثنا( اموال نيتره
 .دينما  اقدام محصول ديخر نيتضم ارائه نيهمچن و طرح ياجرا

 از %)٥٠(درصد با رعايت قوانين و مقررات مربوطه پنجاه مجازند ياجرائ يدستگاههاـ ٤
 ريال)٢٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠(تا سقف بيست هزار ميليارد  را خود ياختصاص يهادرآمد
  .ندينما تبصره نيا يطرحها شده اداره وجوه اي و سود ارانهي محصول، ديخر صرف

 زين يآت يسالها در ١٣٩٧ سال در منعقدشده يقراردادها يبرا دولت تعهدات ـ ٥
  .است االجراء الزم
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هاي  مشارکت قرارداد  دري و تعاونيخصوص بخش گذاري هسرماي از ناشي درآمدهاي ـ ٦
 قانون )١٣٢( ماده) ث (بند) ٢ (و) ١ (جزءهاي مالياتي مشوقهاي موضوع اين تبصره از

 يمال نظام يارتقا و ريپذ رقابت ديتول موانع رفع قانون) ٣١ (ماده موضوع مستقيم هاي ماليات
  .باشد ي برخوردار م٥٥٠٠٠٠از محل رديف شماره  آن بعدي اصالحات و کشور

قات و ي سالمت، آموزش، تحقيها و توسعه حوزهيبردار تواند در بهرهيدولت مـ ٧
  .دي استفاده نمايخصوصي ـ  مشارکت عموميت دولت از روشهايفرهنگ با حفظ مالک

 با كشور، كل داري خزانه به واريز از پس تبصره اين احكام اجراي از ناشي درآمد ـ ٨
 اي سرمايه هاي دارايي تملك يطرحها ريسا ليتکم يرنامه و بودجه کشور و براب سازمان نظر
 ياجرائ دستگاه  به هماناين قانون) ٥( جدول شماره ٢١٠٣٠٠ف ياز محل رد تمام مهين

  .ابدي يم اختصاص
با  تبصره را نيا موضوع هاي )پروژه(طرح ربط مجازند دستگاههاي اجرائي ذيـ ٩

ران يأت وزيمصوبه ه اخذ ين تبصره و ساير قوانين مرتبط بدونرعايت مقررات مذكور در ا
  .به فروش برسانند) کشور يعموم محاسبات قانون) ١١٥( موضوع ماده(

 در چهارچوب آنها فيوظا که يبردار  در حال بهرهيها )پروژه(طرح يانسان يروينـ ١٠
 قانون) ٢١(اده م يکارها وفق سازو شود ي واگذار مي و تعاونين تبصره به بخش خصوصيا

 الحاق قانون) ٤٥( ماده نيهمچن و مربوطه يها نامه نييآ و يکشور خدمات تيريمد
  .بود خواهد ١٥/٨/١٣٨٤مصوب ) ١(دولت مالي مقررات از بخشي تنظيم قانون به موادي

 چهارچوب در نيتضام ،)پروژه(طرح ارجاع نديفرآ از اعم ياجرائ نديفرآ هرگونهـ ١١
 قانون به مواد يبرخ الحاق قانون) ٢٧ (ماده موضوع  اقتصاديرادستورالعمل مصوب شو

  .رديپذ يم صورت) ٢ (دولت يمال مقررات از يبخش ميتنظ
ن قانون، يب ايخ تصوين تبصره حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاري اينامه اجرائ نييآ
  .رسد يران ميأت وزيب هيشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصويبه پ

قانون برنامه ششم توسعه از ) ٢٨(و ) ٢٥(، )٧(ارس دولتي بر اساس مواد مدـ ١٢
  .باشند شمول حكم اين تبصره مستثني مي

   ـ ٢٠تبصره
 موضوع ي اجرائي دستگاههاي بر عملکرد، تمامي مبتنيزير  بودجهيدر اجرا ـ الف

د در ، مکلفني دولتي از جمله بانکها و شرکتهايت خدمات کشوريريقانون مد) ٥(ماده 
 .نديشده اقدام نما تمام مت ي قيحسابدار) ستميس(ل سامانه يا تکميبه استقرار  نسبت ١٣٩٧سال

شده در  ينيب شي در سقف رقم پي اجرائي دستگاههاي اختصاصيمازاد درآمدها ـ ب
د و ابالغ سازمان برنامه و بودجه ييبا تأ ١٣٩٧ در قانون بودجه سال ١٠٢٥٠٠ ـ ٦رديف 

  .نه استيوانين و مقررات مربوطه توسط همان دستگاه قابل هزکشور با رعايت ق
  :قانون برنامه ششم توسعه) ٧(ماده ) پ( حکم بنديدر اجرا ـ ج
) ستميس(بر اساس توافقنامه مربوط در سامانه) ياتيعمل (ياعتبارات واحد مجرـ ١
ن ي اص انجام خرج دري شده و تشخيصورت جداگانه نگهدار  بهي دستگاه اجرائيحسابدار

 در حسابها ي به نحوي واحد مجري ماليها داديرو.  خواهد بودير واحد مجريموارد با مد
طور مجزا   بهي واحد مجري ماليدادهاي رويريگ  خواهد شد که امکان گزارشينگهدار

  .وجود داشته باشد
شوند  ي اداره مي که بر اساس تفاهمنامه عملکردي مجريبه دستگاهها و واحدهاـ ٢
شود با موافقت سازمان برنامه وبودجه کشور نسبت به جابجايي اعتبارات  ده مياجازه دا

نامه  آيين. اي در سقف اعتبارات همان رديف اقدام نمايند فصول هر يك از رديفهاي هزينه
  .رسد اجرائي اين جزء با پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصويب هيأت وزيران مي

 و يلفند تمام اطالعات مربوط به حقوق کارکنان رسم مکي اجرائيدستگاههاـ ٣
 برنامه و بودجه يها  و سازمانيي و دارايار وزارت امور اقتصادي خود را در اختيمانيپ

ن دستگاهها ياعتبارات فصل اول و ششم  ا.  کشور  قرار دهندي و استخداميکشور و ادار
  .گردد يخت م کل کشور پردايدار ت توسط خزانهيص با اولويدر سقف تخص

شده مورد توافق در   تمامين بهاي حاصل از تفاضل بيها ييجو از صرفهـ ٤
ا محصول در همان دوره تفاهمنامه، يت ي فعالي قطعيها نهي و هزيتفاهمنامه عملکرد

 يها عنوان پرداخت  بهيزه در کارکنان واحد مجريجاد انگيبه منظور ا%) ٥٠(درصد پنجاه
 برنامه يها  سازمانيحصوالت بر اساس دستورالعمل ابالغ ميفي کيرمستمر و ارتقايغ

ش ي افزايگر برايد%) ٥٠( کشور و پنجاه درصدي و استخداميو بودجه کشور و ادار
ربط، مازاد بر سقف  ي ذي دستگاههايا هي سرمايها يي تملک داراياعتبارات طرحها

ن برنامه و قانو) ٣٠(ص اعتبارات موضوع مادهيته تخصيص اعتبارات مصوب کميتخص
  . گردد ينه ميبودجه، هز

 ١٣٩٧ که در طول سال) ٤(وست شمارهي مندرج در بخش دوم پياجرائ يدستگاهها ـ ٥
د سازمان برنامه و ييباشند با تأ ي بر عملکرد مي مبتنيزير  کامل بودجهي اجرايمتقاض

  .شوند  ين تبصره ميبودجه کشور مشمول مفاد ا
ر ي عملکرد و ساي، شاخصهاياتي نحوه نظارت عملن حکم شاملي اينامه اجرائ نيآي

ن قانون، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت يماه پس از ابالغ ا کيموارد حداکثر 
  .ديران خواهد رسيأت وزيب هيه و به تصوي تهيي و دارايامور اقتصاد

مکلف قانون برنامه ششم توسعه، ) ٢٥( موضوع ماده ي اجرائي دستگاههايتمام ـ  د
 د خدماتي و خريق واگذارين ماده از طريف اياز وظا%) ١٠(ن حداقل ده درصديبه تأم
 انجام وظايف موضوع يد براي جدياتيا عملي يجاد هرگونه واحد ادارين ايهمچن. باشند مي

شده در  ينيب شيق سازوکار پياز از طرين خدمات مورد نيالذکر ممنوع است و تأم ماده فوق
  .ر استيپذ ارات مصوب امکانن ماده و اعتبيا

قانون برنامه و بودجه كشور مكلف ) ٣٠(كميته تخصيص اعتبار موضوع ماده ـ  ه
اين ) ١(اي موضوع پيوست شماره است تخصيص اعتبار طرحهاي تملك دارايي سرمايه

ميانگين %) ١٠(اي انجام دهد كه تخصيص اعتبار هر طرح از ده درصد گونه قانون را به
تخلف از اجراي اين حكم تصرف در اموال . در طول سال كمتر نباشدتخصيص طرحها 
  .گردد عمومي تلقي مي

قانون مديريت ) ٥(تأمين هزينه افطاري كليه دستگاههاي اجرائي مندرج در ماده ـ و
كشور اعتبارات عمومي و اختصاصي، منابع  خدمات كشوري از هر محل از جمله بودجه كل

جويي به هر ميزان و به هر نحو  ول و منابع حاصل در صرفهداخلي، اعتبارات خارج از شم
  .مطلقاً ممنوع است

قانون برنامه ششم توسعه از ) ٢٨(و ) ٢٥(، )٧(مدارس دولتي بر اساس مواد  ـ ز
  .باشند شمول حكم اين تبصره مستثني مي

كرد مبالغ  دولت مكلف است با اتخاذ سازوكاري نسبت به اجراي احكام و هزينه ـ ح
ويژه سياستهاي كلي  رج در رديفهاي اين قانون در جهت اهداف سياستهاي كلي بهمند

كرد اعتبارات در امور غيرضرور از قبيل چاپ نشريات و  اقتصاد مقاومتي اقدام و از هزينه
بند با پيشنهاد سازمان برنامه و  نامه اجرائي اين آيين. ها پرهيز نمايد برگزاري همايش

  .رسد يأت وزيران ميبودجه كشور به تصويب ه
 طريق داري كل كشور به وزارت اموراقتصادي و دارايي مكلف است از طريق خزانه ـ ط

  .خرجي اين قانون اقدام نمايد ـ مقتضي نسبت به نگهداري رديفهاي جمعي
  .قانون برنامه ششم توسعه بر حكم اين تبصره حاكم است) ٨(و ) ٧(احكام مواد 

 ١٧/٢/١٣٨٧ قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب مدت اجراي آزمايشي ـ٢١تبصره
  .شود  تمديد مي١٣٩٧االجراء شدن قانون جديد در سال  و اصالحات بعدي آن تا زمان الزم

با توجه به پايان زمان آزمايشي قانون مديريت خدمات كشوري و ضرورت  ـ٢٢تبصره
 مصوب شورياجراي احكام آن قانون، مدت اجراي آزمايشي قانون مديريت خدمات ك

 شدن االجراء  تا زمان تصويب و الزم١٣٩٧ با اصالحات و الحاقات بعدي در سال ٨/٧/١٣٨٦
  .گردد قانون جديد آن تمديد مي

هاي كلي  دولت مكلف است گزارش انطباق اجراي اين قانون با سياست ـ٢٣تبصره
  .بار به مجلس شوراي اسالمي ارائه كند برنامه ششم توسعه را هر چهارماه يك

ماه  دو  قانون حداكثر ظرف مدت ني اازي اجرائي مورد نيها نامه نييآ ـ٢٤ تبصره
  .رسد  ميراني وزأتي هبيو به تصوشود  ميپس از تصويب آن تهيه 

  .است ١٣٩٧قانون صرفاً مربوط به سال  احكام مندرج در اينكليه ـ٢٥تبصره
روز يكشنبه  سه علنيواحده و بيست و پنج تبصره در جل  قانون فوق مشتمل بر ماده

 از سوي مجمع ٢٦/١٢/١٣٩٦ مجلس شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ٢٠/١٢/١٣٩٦مورخ
  .موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد) ١١(تشخيص مصلحت نظام با حذف يك بند از تبصره

  رئيس مجلس شوراي اسالمي ـ علي الريجاني
  

  ٢٧/١٢/١٣٩٦                                                             ١٠٠/٦٥٥٦٢/٩٠٠٠رهشما
  كبرپوراجناب آقاي 

  رئيس محترم هيأت مديره و مديرعامل روزنامه رسمي كشور
 رياست ٢٦/١٢/١٣٩٦ مورخ ١٠٠/٦٥١٣٣/٩٠٠٠ شماره دستورالعملتصوير 
جهت درج » نحوه تشكيل و فعاليت مراكز مشاوره خانواده« قضائيه درخصوص محترم قوه

  .گردد  روزنامه رسمي به پيوست ايفاد ميدر
  مديركل دبيرخانه قوه قضائيه ـ محسن محدث

http://www.RRK.IR
http://www.DASTOUR.IR


 ١٥فحه ص    WWW.RRK.IR                         ٢٨/١٢/١٣٩٦       روزنامه رسمي                 WWW.DASTOUR.IR                      ٢١٢٧٣شماره 

  ٢٦/١٢/١٣٩٦                                                             ١٠٠/٦٥١٣٣/٩٠٠٠رهشما
  نحوه تشكيل و فعاليت مراكز مشاوره خانوادهدستورالعمل 

نامه اجرايي قانون حمايت   آيين٤٧ و ٣٩، ٣٥، ٣٣، ٣٢، ٢٤، ٢٣در اجراي مواد 
 »دستورالعمل نحوه تشكيل و فعاليت مراكز مشاوره خانواده«، ٢٧/١١/١٣٩٣خانواده مصوب 

  : شرح مواد آتي استبه
  كليات: فصل اول

  :ـ تعاريف١ماده
  :شوند اصطالحاتي كه در اين دستورالعمل به كار رفته است به شرح زير تعريف مي

   مجلس شوراي اسالمي؛١/١٢/١٣٩١ حمايت خانواده، مصوب قانون: الف ـ قانون
 رئيس ٢٧/١١/١٣٩٣نامه اجرايي قانون حمايت خانواده، مصوب  آيين: نامه ب ـ آيين

  قوه قضاييه؛
  دستورالعمل نحوه تشكيل و فعاليت مراكز مشاوره خانواده؛: پ ـ دستورالعمل
نامه اجرايي   آيين٣٣اده واحد مشاوره خانواده استان، موضوع م: ت ـ واحد مشاوره

  ؛٢٧/١١/١٣٩٣قانون حمايت خانواده مصوب 
 قانون ١٦مركز يا مراكز مشاوره خانواده موضوع ماده : ث ـ مركز يا مراكز مشاوره

  نامه؛  آيين٣٠حمايت خانواده و ماده 
  معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضائيه؛: ج ـ معاونت اجتماعي
معاون يا معاونت اجتماعي و پيشگيري از : ونت اجتماعي استانچ ـ معاون يا معا

  وقوع جرم دادگستري كل استانها؛
   دستورالعمل؛٢اري، به شرح مادهگذ شوراي مشورتي سياست: ح ـ شوراي مشورتي

   دستورالعمل؛٦شوراي مشورتي استان به شرح ماده : خ ـ شوراي مشورتي استان
  ر مشاوران، وكال و كارشناسان رسمي قوه قضاييه؛مركز امو: د ـ مركز امور مشاوران

  هيأت تعيين صالحيت مركز امور مشاوران؛: ذ ـ هيأت تعيين صالحيت
   دستورالعمل؛٣٣ ماده ١مشاور خانواده موضوع تبصره: ر ـ مشاور خانواده
  . دستورالعمل٣موضوع ماده : ز ـ اداره مشاوره

ريزي در امور مختلف  گذاري، و برنامه ستتواند براي سيا مركز امور مشاوران ميـ ٢ماده
گذاري با عضويت نهادها و  نامه، شوراي مشورتي سياست مشاوره خانواده، موضوع قانون و آيين

  :نظران حوزه خانواده و مشاوره را با تركيب زير تشكيل دهد سازمانهاي مسئول و صاحب
  الف ـ رئيس مركز به عنوان رئيس شورا؛

  ؛)دبير(اي فرهنگي و اجتماعي معاونت اجتماعي ه ب ـ مديركل پيشگيري
  االختيار مركز آمار و فناوري اطالعات قوه قضاييه؛ پ ـ نماينده تام

  ت ـ رئيس سازمان نظام روانشناسي و مشاوره جمهوري اسالمي ايران؛
رتبه و با تجربه در امور خانواده با معرفي رئيس  ث ـ دو نفر از قضات زن و مرد عالي

   مشاوران؛مركز امور
  ج ـ معاون اجتماعي سازمان بهزيستي كشور؛
  چ ـ رئيس پيشگيري سازمان بهزيستي كشور؛

  .ح ـ يك نفر متخصص امور حوزوي و فقهي با معرفي رئيس مركز امور مشاوران
اي است كه رئيس آن توسط مركز امور   شوراي مشورتي داراي دبيرخانهـ١تبصره

گردد و به تعداد الزم كارمند   مشاوران تشكيل ميمشاوران تعيين و در محل مركز امور
  .خواهدداشت
تواند حسب مورد از ساير افراد صاحب نظر در امور   شوراي مشورتي ميـ٢تبصره

  .مرتبط با خانواده دعوت كند
 تركيب نامه و دستورالعمل، اداره مشاوره خانواده با  جهت اجراي مفاد آيينـ٣ماده

ي مختلف و به تعداد الزم كارمند در مركز امور مشاوران ها  كارشناس در حوزه٣رئيس، 
  .گردد تشكيل مي

 وظايف و مسئوليتهاي مركز امور مشاوران در دستورالعمل از طريق اداره تبصره ـ
  .مشاوره اعمال خواهد شد

 اجتماعي نامه، معاون  آيين٣٣رئيس كل دادگستري هر استان به استناد ماده ـ ٤ماده
  .نمايد  مسئول واحد مشاوره منصوب مياستان را به عنوان
 معاون اجتماعي استان موظف است حداكثر ظرف مدت يكماه از تاريخ تبصره ـ

  .ابالغ اين دستورالعمل نسبت به تشكيل واحد مشاوره اقدام نمايند
  وم ـ ساختار و وظايف واحد مشاورهفصل د
  :باشد  اركان واحد مشاوره به شرح ذيل ميـ٥ماده

   مشورتي استانالف ـ شوراي
  ب ـ دبيرخانه

 در واحد مشاوره هر استان، شوراي مشورتي استان به منظور اجراي ـ٦ماده
 ٣٣هاي شوراي مشورتي به منظور همكاري در اجراي وظايف مندرج در ماده  سياست
نامه با حكم معاون اجتماعي استان و از بين متخصصين در امور خانواده به رياست  آيين

  :گردند  استان و با تركيب زير تشكيل ميمعاون اجتماعي
  الف ـ يك نفر قاضي دادگاه خانواده

  ب ـ مسئول حفاظت اطالعات دادگستري كل استان
  پ ـ معاون مرتبط مدير كل بهزيستي استان

  ت ـ معاون مرتبط سازمان نظام روانشناسي و مشاوره استان
  ث ـ يك نفر مشاور خانواده

  ج ـ يك نفر مددكار اجتماعي
 سال بوده و معاون اجتماعي استان موظف ٤ مدت عضويت در اين شورا ـ١بصرهت

. است قبل از پايان دوره چهار سال، نسبت به انتخاب اعضاي دوره جديد اقدام نمايد
  .انتخاب اعضاي قبلي در دوره جديد بالمانع است

 ٢ درصورت عدم صالحيت، عدم همكاري، يا غيبت غيرموجه بيش از ـ٢تبصره
 جلسه غيرمتوالي يا استعفاي هريك از اعضاء حقيقي در طول سال، ٤متوالي يا جلسه 

  .تواند فرد واجد شرايط ديگري را جايگزين وي نمايد معاون اجتماعي استان مي
معاون اجتماعي استان، عضو مشاور خانواده و مددكار اجتماعي شوراي ـ ٣تبصره

  .نمايد اجد شرايط تعيين ميمشورتي استان را ترجيحاً از بين بانوان متأهل و
نظر  تواند از ساير افراد صاحب  شوراي مشورتي استان حسب مورد ميـ٤تبصره

  .در امور مرتبط با خانواده دعوت كند
 اجتماعي اي است كه رييس آن توسط معاون واحد مشاوره داراي دبيرخانهـ ٧ماده

  .شتگردد و به تعداد الزم كارمند مجرب خواهد دا استان تعيين مي
 رؤساي كل دادگستري استانها حداكثر تا يكسال پس از ابالغ اين تبصره ـ

با توجه به . باشند دستورالعمل موظف به تأمين نيروي انساني دبيرخانه مذكور مي
ضرورت تشكيل واحد مشاوره، تا زمان تأمين نيروي انساني الزم از ظرفيت نيروهاي 

  .موجود دادگستري استان استفاده خواهد شد
هاي  هرساله با عنايت به تعداد كل پرونده واحد مشاوره موظف است  ـ٨ماده

هاي خانواده در ماه،  وارده به دادگاه) طالق توافقي و ساير دعاوي خانواده(دعاوي خانواده 
 پرونده در استان، پيشنهاد تشكيل يك مركز ٢٠٠ تا ١٢٠به حسب نياز به ازاي هر 
وران بدهد و در صورتي كه تعداد اعالمي براساس فوق كافي مشاوره را به مركز امور مشا

  .نباشد، پيشنهاد خود را با داليل توجيهي اعالم نمايد
ها و نياز استان مربوط،   واحد مشاوره همچنين بايد براساس تعداد پروندهتبصره ـ

د و شناس مورد نياز را نيز برآور تعداد مشاور مذهبي و حقوقي و مددكار اجتماعي و روان
  .به مركز امور مشاوران اعالم نمايد

  فصل سوم ـ برگزاري آزمون
 مركز امور مشاوران موظف است با توجه به اعالم نياز واحد مشاوره، براي ـ٩ماده

و عضويت در مركز مشاوره، آزمون كتبي برگزار نموده و به  تأسيس داوطلبان اخذ مجوز
مره كتبي را كسب نموده باشند، جهت ميزان دو برابر ظرفيت از افرادي كه حد نصاب ن

  .مصاحبه علمي و بررسي سالمت جسمي و رواني دعوت نمايد
  :باشند  دستورالعمل معاف مي٩ افراد زير از شركت در آزمون كتبي موضوع مادهـ١٠ماده

  هاي خانواده؛ الف ـ قضات بازنشسته با حداقل پنج سال سابقه قضاوت در دادگاه
هاي معتبر با پنج سال سابقه و مورد تأييد  ي دانشگاهب ـ اعضاي هيأت علمي رسم

هاي مذكور در  وزارت علوم و آموزش عالي و يا وزارت بهداشت و آموزش پزشكي در رشته
   دستورالعمل؛١٣بند پ ماده 

اند، در صورت  هاي سراسر كشور فعاليت نموده پ ـ مشاوراني كه در دادگستري
رايط عمومي آزمون با ارائه گواهي الزم از نداشتن رابطه استخدامي و حائز بودن ش

  .مراجع قضايي
 افراد مذكور صرفاً از شركت در آزمون كتبي معاف بوده و بايد مصاحبه تبصره ـ

  .علمي و مراحل بررسي سالمت جسمي و رواني را طي نمايند
 و عضويت در مركز مشاوره براساس نوع مدرك تحصيلي تأسيس متقاضيانـ ١١ماده

 از سه حوزه مشاوره روانشناختي، مشاوره حقوقي ـ مذهبي و خدمات خود در يكي
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نمايند و مركز امور مشاوران نسبت به برگزاري آزمون  مددكاري اجتماعي ثبت نام مي
  .مجزا براي اين سه گروه اقدام الزم را انجام خواهد داد

هاي  رشته  در مورد متقاضيان مشاوره روانشناختي، سئواالت آزمون از سرفصلتبصره ـ
دانشگاهي مشاوره، روانشناسي و روانپزشكي در گرايشهاي مرتبط با خانواده، در مورد 

هاي دانشگاهي مطالعات  متقاضيان مشاوره حقوقي ـ مذهبي سؤاالت از سرفصل رشته
خانواده، حقوق و فقه و مباني حقوق و در مورد متقاضيان خدمات مددكاري اجتماعي از 

  .گردد ددكاري اجتماعي مربوط به مشاوره خانواده طرح ميسرفصل رشته دانشگاهي م
 مركز امور مشاوران پس از وصول تعداد مورد نياز مركز مشاوره و مشاور ـ١٢ماده

 رساني رساني مركز امور مشاوران و روزنامه كثيراالنتشار، اطالع خانواده از طريق پايگاه اطالع
 هلت ثبت نام، زمان و مكان آزمون را به متقاضيانالزم را جهت ثبت نام انجام داده و شرايط و م

  .نمايد اعالم مي
 مركز امور مشاوران موظف است در آگهي برگزاري آزمون، نشاني سايت مربوط تبصره ـ

جهت ثبت نام، تعداد مورد نياز مركز مشاوره و مشاور خانواده هر استان به تفكيك سه حوزه 
  .رالعمل و مواد امتحاني مربوط را اعالم نمايد دستو١١مشاوره خانواده مذكور در ماده 

  :باشد شرايط عمومي داوطلبان آزمون به شرح ذيل ميـ ١٣ماده
  الف ـ تابعيت دولت جمهوري اسالمي ايران؛

 سال سن و ٣٥ سال سابقه كار يا ٥ سال سن و ٤٠ب ـ تأهل و داشتن حداقل 
   سال سابقه كار مرتبط؛٨حداقل 

هاي معتبر داخلي يا خارجي  رشناسي از دانشكدهپ ـ داشتن حداقل مدرك كا
يا )  مورد اخير، به شرط تأييد وزارت علوم و فناوري و يا بهداشت و آموزش پزشكيدر(

شناسي،  پزشكي، روان هاي مطالعات خانواده، مشاوره، روان معادل حوزوي آن در رشته
هاي همسان با  همددكاري اجتماعي، حقوق، فقه و مباني حقوق اسالمي و همچنين رشت

  تشخيص مركز امور مشاوران؛
  ت ـ انجام خدمت وظيفه عمومي يا معافيت دائم براي آقايان؛

  ث ـ عدم سوء پيشينه كيفري مؤثر و عدم محروميت از حقوق اجتماعي؛
  ج ـ عدم اعتياد به مواد مخدر و سكرآور به تأييد مراجع ذيصالح؛

  چ ـ نداشتن سوء شهرت و عدم تجاهر به فسق؛
  ح ـ داشتن وثاقت و تعهد به اصل نظام جمهوري اسالمي ايران و قانون اساسي؛

  خ ـ عدم محكوميت به انفصال دايم از خدمات دولتي يا عمومي يا سلب صالحيت؛
دـ عدم اشتغال به وكالت، سردفتري ازدواج و طالق و اسناد رسمي و همچنين عدم 

  .اشتغال در دادگستري و شوراي حل اختالف
 تأسيس  داوطلباني كه عالوه بر عضويت به عنوان مشاور خانواده، متقاضيـ١تبصره

شود  باشند، بايد فرم مخصوص كه توسط مركز امور مشاوران تهيه مي مركز مشاوره نيز مي
  . دستورالعمل، تكميل نمايند١٢را در سايت مذكور در تبصره ماده 

ي كشور و سازمان نظام دارندگان مجوز مركز مشاوره از سازمان بهزيستـ ٢تبصره
  .باشند روانشناسي و مشاوره ايران در شرايط مساوي نسبت به ساير داوطلبان داراي اولويت مي

  :باشد  مدارك مورد نياز جهت ثبت نام در آزمون به شرح ذيل ميـ١٤ماده
   دستورالعمل؛١٣هاي مقرر در بند پ ماده  الف ـ تصوير مدرك تحصيلي در رشته

  پايان خدمت يا معافيت دائم؛ب ـ تصوير كارت 
  پ ـ تصوير از تمامي صفحات شناسنامه و كارت ملي؛

  .ت ـ ارائه گواهي سابقه كار مرتبط از ارگان مربوط
هاي قضايي در   در صورت عدم تأمين افراد مورد نياز براي بعضي از حوزهـ١٥ماده

فراد متأهل با داشتن تواند حداكثر ظرف شش ماه از ا فراخوان اول، مركز امور مشاوران مي
 ١٣  سال سابقه كار در صورت دارا بودن ساير شرايط مقرر در ماده٢ سال سن و ٣٠حداقل 

  .دستورالعمل نيز ثبت نام و نسبت به برگزاري آزمون اقدام كند
شده فوق به ازاي هر سال كسري سابقه كار بايد با هماهنگي   افراد پذيرفتهتبصره ـ

ساعت در كالسهاي آموزشي شركت و نمره الزم را كسب كنند  ٢٥واحد مشاوره، به مدت 
  .  ماه بيشتر از ساير كارآموزان، كارآموزي نمايند٢و يا به مدت 
 مواد آزمون كتبي در سه حوزه مشاوره روانشناختي، مشاوره حقوقي و ـ١٦ماده

  :باشد مذهبي و خدمات مددكاري اجتماعي به شرح ذيل مي
  :ـ مواد آزمون عمومي١

   ـ احكام اسالم در امور خانواده؛الف
  نامه و دستورالعمل؛ ب ـ آشنايي با قانون، آيين

 هاي هاي اجتماعي با اولويت ناهنجاري پـ  آشنايي با مباحث پيشگيري از جرايم و آسيب
  .حوزه خانواده

  :ـ مواد آزمون تخصصي٢
  :مواد آزمون تخصصي حوزه مشاوره روانشناختي) يك

  شناسي رواني؛ ص و آسيبالف ـ آشنايي با تشخي
  ب ـ آشنايي با اصول و فنون مشاوره؛

  پ ـ آشنايي با مكاتب زوج درماني و خانواد درماني؛
  هاي رواني و تشخيصي؛ ت ـ آشنايي با آزمون

  اي؛ ث ـ آشنايي با اخالق حرفه
  .ج ـ آشنايي با روانشناسي رشد كودك و نوجوان

  : اجتماعيمواد آزمون تخصصي حوزه مشاوره مددكاري) دو
  الف ـ حقوق در مددكاري اجتماعي؛

  ب ـ منابع اجتماعي؛
  پ ـ مددكاري اجتماعي و مداخله در بحران خانواده؛

  .ت ـ روشهاي مددكاري اجتماعي
  :مواد آزمون تخصصي حوزه مشاوره حقوقي و مذهبي) سه

  دادرسي مدني؛ الف ـ آيين
  ب ـ مباني امنيتي خانواده؛
  وانين مربوط به امور خانواده و اطفال؛پ ـ قانون مدني و ساير ق

  .ت ـ شرح لمعه، مباحث مرتبط با خانواده
از پذيرفته شدگان آزمون كتبي، مصاحبه علمي و بررسي سالمت رواني ـ ١٧ماده

  .توسط كميته مصاحبه به شرح زير به عمل خواهد آمد
نت الف ـ اعضاي كميته مصاحبه، توسط مركز امور مشاوران و با همكاري معاو

اجتماعي از بين اساتيد برجسته دانشگاهها و قضات با تجربه در امور خانواده و متخصصين 
  .گردند امور روانشناسي و روان پزشكي انتخاب مي

ب ـ مركز امور مشاوران در انجام مصاحبه علمي، بررسي سالمت جسمي، رواني و 
 اعضاي شوراي يهمكارارزيابي توانمندي و مهارتهاي شغلي و ساير جهات، از نظرات و 

  .نمايد مشورتي استفاده مي
الزحمه   برگزاري آزمون، حقوهاي مرتبط با آزمون اعم از ثبت نام  ج ـ كليه هزينه

الزحمه اعضاي كميته مصاحبه، گزينش و هيئت تعيين صالحيت  اساتيد طراح سوال، حق
  .گردد هاي ثبت نام توسط مركز امور مشاوران تأمين مي از محل دريافت هزينه

شدگان در آزمون نتوانند نمره قبولي را در مصاحبه   در صورتي كه پذيرفتهـ١٨ماده
علمي كسب نمايند و يا شرايط رواني را به تشخيص متخصصين امور روانشناسي و روان 

  .باشد پزشكي احراز ننمايند، مردود تلقي گرديده و نتيجه اعالم شده قابل اعتراض نمي
شدگان در مصاحبه علمي را جهت بررسي صالحيت  وران قبول مركز امور مشاـ١٩ماده

هسته گزينش مكلف است اقدامات الزم . نمايد عمومي به هسته گزينش قوه قضاييه معرفي مي
  . ماه به مركز امور مشاوران اعالم نمايد٦را انجام و نتيجه بررسي را ظرف مدت 

پرونده متقاضي در  ماه، ٦ در صورت عدم پاسخ هسته گزينش ظرف مدت تبصره ـ
  .هيئت تعيين صالحيت مركز امور مشاوران بررسي و اتخاذ تصميم خواهد شد

  مركز امور مشاوران موظف است اسامي قبول شدگان در مصاحبه علمي راـ٢٠ماده
 اعتياد، گواهي عدم واحد مشاوره جهت صدور معرفي نامه براي انجام آزمايش عدمبه 

واحد مشاوره . ك تحصيلي و تأييديه سابقه شغلي اعالم نمايدسوءپيشينه كيفري، تأييديه مدر
مكلف است ظرف حداكثر يك ماه از زمان دريافت اسامي مذكور نسبت به استعالمات فوق و 

  .انجام آن اقدام و پاسخ استعالمات را پس از وصول به مركز امور مشاوران ارسال نمايد
سته گزينش و استعالمات  مركز امور مشاوران پس از وصول پاسخ هـ٢١ماده

 دستورالعمل، پرونده قبول شدگان را به هيئت تعيين صالحيت مركز ٢٠مندرج در ماده 
 ١٣امور مشاوران جهت اظهارنظر درخصوص صالحيت عمومي آنان، مذكور در ماده 

  .نمايد دستورالعمل ارجاع مي
يت،  پس از تأييد صالحيت عمومي داوطلبان توسط هيأت تعيين صالحـ٢٢ماده

مركز امور مشاوران موظف است نسبت به معرفي آنان جهت گذراندن دوره كارآموزي سه 
  .ماهه به شرح مواد آتي به واحد مشاوره اقدام نمايد

 واحد مشاوره موظف است كارآموزان را جهت طي دوره كارآموزي عملي ـ٢٣ماده
  .يدبه مدت دو ماه به شعب دادگاه خانواده دادگستري استان معرفي نما
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 كارآموزان موظفند در طي دوره كارآموزي عملي در شعب دادگاه خانواده ـ٢٤ماده
 پرونده با موضوعات مختلف، مندرج در ٢٠نسبت به مطالعه و تهيه گزارش از حداقل 

  :گزارش كارآموزي بايد حاوي مطالب زير باشد.  قانون اقدام نمايند٤ماده
زارشي از شرح ماوقع، برداشت كارآموز از نام شعبه، كالسه پرونده، موضوع پرونده، گ

  .پرونده و نظر كارشناسي وي
 كارآموز بايد گزارش كارآموزي خود را در اوراق متحدالشكلي كه توسط تبصره ـ

 ، به امضاء و تأييد رييس شعبه مربوط رسانده و سپسشود امور مشاوران تهيه ميمركز 
  .به واحد مشاوره تحويل نمايد

رآموزي، واحد مشاوره موظف است براي گذراندن دوره يك  پس از كاـ٢٥ماده
  .ماهه كارگاه علمي كارآموزان، نسبت به تشكيل كالس اقدام نمايد

 دوره كارگاه علمي براي كارآموزان، براساس محتواي كتاب راهنماي فني ـ١تبصره
وسط استادان دوره ت. شود شود، برگزار مي و اجرايي كه توسط معاونت اجتماعي تهيه مي

  .گردد شوراي مشورتي استان تعيين مي
 استادان دوره مذكور بايد گواهي قبولي در دوره تربيت مدرس كه توسط ـ٢تبصره

استاداني كه صالحيت آنان توسط معاونت . شود را دارا باشند معاونت اجتماعي برگزار مي
  .باشند اف ميمنابع انساني قوه قضاييه مورد تأييد قرار گرفته از ارائه گواهي فوق مع

 براي هر يك از كارآموزان پرونده آموزشي تشكيل و نتايج كارآموزي ـ٢٦ماده
  .شود علمي و عملي در آن ثبت مي

پرونده آموزشي پس از تكميل به همراه گزارش كارآموزي توسط واحد ـ ٢٧ماده
  .گردد مشاوره به مركز امور مشاوران جهت انجام مراحل بعدي ارسال مي

 امور مشاوران پس از وصول پرونده آموزشي و بررسي آن در صورت  مركزـ٢٨ماده
  .نمايد تأييد انجام كليه مراحل آموزش براي كارآموز گواهي پايان دوره آموزشي صادر مي

 گواهي پايان دوره آموزشي كارآموز توسط اداره مشاوره خانواده، ـ٢٩ماده
از بررسي و تكميل پرونده  دستورالعمل در پرونده اصلي وي ثبت و پس ٣موضوع ماده

توسط كارشناسان اداره مذكور، از كارآموز جهت شركت در مراسم تحليف دعوت 
  .آيد  عمل ميبه

 كارآموزان پس از طي مراحل فوق در مراسم تحليف در حضور رييس كل ـ٣٠ماده
  .دنماين نامه، سوگند يادمي  آيين٤٢هشرح مندرج در ماد كنند و به مي دادگستري استان شركت

مركز امور مشاوران پس از مراسم تحليف، به افراد براساس نوع درخواستي ـ ٣١ماده
مركز مشاوره و يا پروانه مشاوره خانواده،  تأسيس اند، مجوز كه در زمان ثبت نام انتخاب نموده

پروانه يا مجوز مذكور پس از امضاي رييس مركز امور مشاوران به واحد . نمايد صادر مي
  .شدگان اعطاء گردد  امضاء رييس كل دادگستري استان، به پذيرفته از تا پسمشاوره ارسال
مركز مشاوره و پروانه مشاوره خانواده به مدت سه  تأسيس اعتبار مجوزـ ١تبصره

نامه  سال بوده و تمديد آن براي مدت مشابه در صورت وجود شرايط مقرر در قانون و آيين
كز امور مشاوران درخصوص ادامه فعاليت توسط واحد مشاوره و پس از استعالم از مر

  .دارنده پروانه يا مجوز، بالمانع است
واحد مشاوره موظف است بالفاصله پس از تمديد اعتبار پروانه يا مجوز ـ ٢تبصره

 جهت الذكر، نام و مشخصات مشاور خانواده يا مركز مشاوره را به مركز امور مشاوران فوق
  .م نمايد اعالدرج در سايت و پرونده مربوط

پس از انجام مراسم تحليف مكلفند حداكثر  تأسيس افراد متقاضي مجوزـ ٣تبصره
ظرف يك ماه نسبت به معرفي مكان مناسب، در نزديكترين محل به دادگاه خانواده حوزه 

  .قضايي مربوط، به واحد مشاوره اقدام نمايند
مركز  تأسيس واحد مشاوره موظف است از مكان پيشنهادي متقاضيـ ٤تبصره

مشاوره بازديد به عمل آورده و در صورت تأييد محل مذكور مراتب را به مركز امور 
  .مشاوران اعالم نمايد

مركز  تأسيس مركز امور مشاوران موظف است در زمان صدور مجوز ـ ٥تبصره
گذاري اين مراكز به تفكيك استان اقدام و شماره هر مركز مشاوره  مشاوره نسبت به شماره

  .مركز درج نمايد تأسيس جوزرا در م
 فاقد در صورتي كه مشخص شود مؤسس مركز مشاوره يا عضو آنـ ٣٢ماده

ورالعمل بوده يا بعداً فاقد يكي از شرايط مقرر در بندهاي  دست١٣شرايط مقرر در ماده 
الف، ب، ث، ج، چ، ح، خ، و د ماده ياد شده گردد، رئيس مركز امور مشاوران رأساً و يا 

اد رئيس كل دادگستري استان حسب مورد نسبت به ابطال مجوز يا پروانه به پيشنه
  .كند اعطاء شده اقدام مي

فقط مجاز به تشكيل يك مركز مشاوره خانواده  تأسيس دارندگان مجوزـ ٣٣ماده
باشند، ايجاد شعب و مؤسسات فرعي و همچنين انتقال مجوز به غير ممنوع بوده و  مي

  .دمستوجب لغو مجوز خواهد بو
هر مركز مشاوره خانواده بايد داراي حداقل سه عضو مشاور خانواده كه از ـ ١تبصره

  .اند، باشد مور مشاوران پروانه گرفتهمركز ا
حداقل نصف اعضاي هر مركز مشاوره بايد از بانوان متأهل واجد شرايط ـ ٢تبصره

باشند و در صورتي كه مركز مشاوره داراي سه عضو باشد، حداقل يك عضو آن بايد از 
  .بانوان مذكور باشد

  .اختي داشته باشدتواند بيش از يك مشاوره روانشن هر مركز مشاوره ميـ ٣تبصره
ه از زمان اعطاي رئيس مركز مشاوره موظف است حداكثر ظرف سه ماـ ٣٤ماده

  را اقدام و اسامي آنانمركز مشاوره، نسبت به تعيين حداقل سه عضو مشاور تأسيس مجوز
  .نمايد واحد مشاوره مراتب را به مركز امور مشاوران اعالم مي.  اعالم كندهبه واحد مشاور

ز امور مشاوران موظف است جهت هماهنگي مراكز مشاوره در كشور مركـ ٣٥ماده
نمونه مهرهاي مربوط، سربرگ و تابلوي مراكز مشاوره خانواده را تهيه و به مراكز مشاوره 

  .جهت اجرا ابالغ نمايد
ريزي الزم را درخصوص نحوه آموزش ضمن  مركز امور مشاوران برنامه ـ ٣٦ماده

  .نمايد  و به واحد مشاوره جهت اجرا ابالغ ميخدمت مشاوران خانواده انجام
مركز امور مشاوران نسبت به برگزاري كالسهاي آموزشي ضمن خدمت در تبصره ـ 

  .د كرداي اقدام خواه استانهاي فاقد شرايط مناسب به صورت منطقه
واحد مشاوره موظف است فهرست نهايي مراكز مشاوره با مشخصات كامل ـ ٣٧ماده

هاي خانواده و  اه عكسـ  مكانـ  ساعات كار و غيره را جهت نصب در دادگاهمشاوران به همر
  .هاي ارجاع و دبيرخانه واحد مشاوره براي راهنمايي مراجعين به شكل مناسب تهيه نمايد معاونت

  :فصل چهارم ـ شيوه اجرايي ارجاع و نحوه فعاليت مراكز مشاوره خانواده
خانواده مخير هستند درخواست خود را از ي متقاضيان طالق و ساير دعاوـ ٣٨ماده

  :هريك از طرق ذيل تسليم نمايند
  ـ ثبت مستقيم درخواست در سامانه ثبت اطالعات طالق و دعاوي خانواده؛١
ـ مراجعه به دفاتر خدمات الكترونيك قضايي و درج درخواست در سامانه ثبت ٢

  اطالعات طالق و دعاوي خانواده توسط دفاتر مذكور؛
عه به دادگاه ذيصالح و درج درخواست در سامانه ثبت اطالعات طالق و ـ مراج٣

  دعاوي خانواده توسط فرد ذيصالح؛
  .ـ مراجعه مستقيم به مراكز مشاوره خانواده، تحت نظر قوه قضائيه٤

اي و اعالم نظر اعم از انصراف  مركز مشاوره پس از ارائه خدمات مشاورهـ ١تبصره
يجه را در سامانه ثبت و جهت اقدام مقتضي به محل ارجاع طرفين از طالق و غير آن، نت

  .نمايد دهنده عودت مي
 ٢٥مواردي كه متقاضيان طالق و ساير دعاوي خانواده در اجراي ماده ـ ٢تبصره

كنند، مركز مشاوره پس از ارائه خدمات  قانون، مستقيماً به مركز مشاوره مراجعه مي
سازش شود، با تنظيم صورتجلسه در سامانه ثبت اي در صورتي كه منتج به صلح و  مشاوره

نمايد و موارد عدم صلح و سازش را از طريق سامانه به دفاتر   مييو پرونده را بايگان
در صورتي كه پس از انجام مشاوره، . نمايد خدمات الكترونيك قضايي يا دادگاه منعكس مي

 سامانه ثبت ت شده درموضوع در دادگاه توسط هريك از زوجين مطرح شود، اطالعات ثب
منتقل و جهت ) سمپ(ي خانواده به سامانه مديريت پرونده قضايي اطالعات طالق و دعاو

  .رسد رسيدگي به نظر دادگاه مي
واحد مشاوره موظف است آخرين فهرست دقيق مراكز مشاوره را با ذكر ـ ٣تبصره

خانه شوراي اسامي هر مركز و آدرس و شماره تلفن آن هر شش ماه يكبار به دبير
  .هاي خانواده اعالم نمايد همشورتي، مركز آمار و فناوري اطالعات و دادگا

ي خانواده و مراكز مشاوره، راكز قضايي رسيدگي كننده به دعاوكليه مـ ٤تبصره
. باشند افزار ثبت اطالعات طالق و دعاوي خانواده مي موظف به استقرار دستگاه رايانه و نرم

افزار ثبت  م دفاتر خدمات الكترونيك قضايي نيز مجهز به نرهمچنين، سيستمهاي كليه
  . ي خانواده خواهد بوداطالعات طالق و دعاو
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ارجاع پرونده به مراكز مشاوره براساس فهرست اعالم شده واحد مشاوره  ـ ٥تبصره
از طريق سامانه ثبت اطالعات طالق و دعاوي خانواده، بالسويه و به ترتيب شماره مراكز 

  . انجام خواهد شدمشاوره
ها  ه دفاتر خدمات الكترونيك قضايي، مراكز مشاوره خانواده و دادگا ـ ٦تبصره

ها به مراكز مشاوره خانواده حوزه قضايي خود را به واحد  موظفند ماهانه آمار ارجاع پرونده
مشاوره اعالم نمايند و واحد مشاوره مكلف است ضمن اخذ آخرين آمار عملكرد مراكز 

ن و مختومه، نسبت به بررسي وضعيت اهاي در جري تان از حيث تعداد پروندهمشاوره اس
آمار و عملكرد هر مركز مشاوره اقدام و هر سه ماه يكبار آخرين وضعيت آمار اين مراكز را 

  .ان اعالم نمايدربه دبيرخانه شوراي مشورتي و مركز امور مشاو
ده است واحد مشاوره نش تأسيس هاي قضايي كه مراكز مشاوره در حوزهـ ٧تبصره

هاي طالق توافقي و ساير دعاوي خانواده را جهت انجام مشاوره به نزديكترين  تواند پرونده مي
  .د نمايلباشد، ارسا حوزه قضايي كه داراي مراكز مشاوره خانواده مي

 دستورالعمل ٦٤سامانه ثبت اطالعات طالق و دعاوي خانواده مطابق ماده  ـ ٨تبصره
 هاي مرتبط  و فناوري اطالعات قوه قضاييه با همكاري ساير بخشتوسط مركز آمار

  .گردد اندازي مي راه
 قانون و انجام داوري درخصوص طالق، ٢٨ ماده ٢در اجراي تبصره ـ ٣٩ماده

زوجيني كه نسبت به معرفي منسوبين و اقرباي خود جهت داوري امتناع كرده يا ناتوان 
ايط را از مشاوران خانواده در امور حقوقي يا تواند داور واجد شر هستند، دادگاه مي

  .مددكاري مركز مشاوره خانواده حوزه قضايي مربوط انتخاب نمايد
د بود كه قبالً در نداوران انتخابي مركز مشاوره غير از مشاوراني خواهـ ١تبصره

  .اند پرونده زوجين اعالم نظر كرده
  .نامه خواهد بود  آيين١٥الزحمه داوري طبق ماده  پرداخت حقـ ٢تبصره
تواند درخصوص حضانت،   مصلحت كودك، دادگاه مييتبه منظور رعاـ ٤٠ماده

نامه، موضوع را جهت بررسي   آيين٢٤ و ٢٣ وادمنگهداري و نحوه مالقات اطفال براساس 
و مشاوره و اعالم نظر به مركز مشاوره خانواده حوزه قضايي مربوط ارجاع دهد و مشاوران 

 با انجام مصاحبه با كودك، والدين و ديگر اعضاي خانواده و ارائه خدمات مركز مشاوره بايد
هاي تخصصي روانشناختي الزم و كافي، ظرف مدت تعيين شده از طرف  مشاوره و بررسي

دادگاه مربوط پاسخ را با ذكر داليل و شرايط و تعيين محل مناسب مالقات فرزند با 
  .زوجين به دادگاه اعالم نمايند

مركز مشاوره پس از وصول نامه دادگاه موظف است بالفاصله نسبت ـ ٤١ماده
 پرونده به ثبت نامه مذكور و اطالعات فردي طرفين در سامانه مربوط و ثبت و تشكيل

  .اقدام نمايند
مؤسس مركز مشاوره موظف است حداكثر ظرف يك روز كاري از زمان ـ ٤٢ماده

هت تشكيل جلسه ارزيابي و مداخله ثبت نامه مرجع قضايي نسبت به دعوت از طرفين ج
اوليه اقدام و در صورت حضور طرفين ضمن تنظيم صورتجلسه كه به امضاي طرفين و مشاور 

 رسد، نتيجه ارزيابي خود را در آن منعكس و پرونده را حسب موضوع به ترتيب مربوط مي
  .يت به مشاوران خانواده مركز ارجاع نمايدواول

 از ارجاع پرونده از طرف دادگاه موظفند طبق مشاوران خانواده پسـ ٤٣ماده
شود، نسبت به تشكيل جلسه  راهنماي فني و اجرايي كه توسط معاونت اجتماعي تهيه مي

يا جلسات ظرف مدت يك ماه از تاريخ ارجاع اقدام و هر يك نظريه و صورتجلسه اقدامات 
  .خود را به مؤسس مركز مشاوره اعالم نمايند

ظف است ضمن جمع بندي نظرات مشاوران هرسه حوزه، مؤسس مركز مشاوره مو
حداكثر ظرف مدت يك هفته پرونده را در كميته فني كه اعضاي آن مركب است از 
مؤسس مركز مشاوره و مشاوران اظهارنظركننده در پرونده مربوط، مطرح و حسب مورد 

  :اقدامات ذيل را انجام دهد
نامه به دادگاه  تنظيم سازشالف ـ در صورت انصراف از طالق موضوع را با 

  .نمايد اعالم مي
اي، گزارش  ب ـ در صورت عدم حصول توافق كلي پس از انجام خدمات مشاوره

اقدامات انجام شده و مشروح مذاكرات از جمله اظهارات طرفين و نقاط قوت و ضعف و 
  .نمايد موارد توافق و نظر كارشناسي خود را به دادگاه اعالم مي

نامه را با ذكر شروط و تعهدات مورد توافق  وافق در طالق، سازشپ ـ در صورت ت
  .نمايد طرفين تنظيم و مراتب را به دادگاه اعالم مي

ت ـ در صورت تقاضاي طرفين مبني بر تمديد مهلت، پس از اخذ نظرات 
مشاوران مربوط نسبت به ادامه روند ارائه خدمات مشاوره براساس نظر كميته فني 

براساس بندهاي الف و ب و ج به دادگاه   روز اقدام و نتيجه را٤٥به مدت حداكثر 
  .كند گزارش مي
 انجام  يدر طالقهاي توافقي حضور زوجين در مراكز مشاوره خانواده برا ـ١تبصره

  .مشاوره الزامي است، ولو اينكه زوجين يا يكي از آنها داراي وكيل باشد
 اي ، نتيجه خدمات مشاورهنامه آيين ٥٣ايت ماده عمراكز مشاوره موظفند با رـ ٢تبصره

  .را به صورت محرمانه به دادگاه ارسال نمايند
هاي توافقي و ساير دعاوي خانواده اگر زوجين يا يكي از آنها  در طالقـ ٤٤ماده

مقيم خارج از كشور باشند يا حضور شخص آنها با توجه به مدارك و مستندات ابرازي 
تواند با   مينباشد، انجام خدمات مشاوره خانواده تشخيص واحد مشاوره امكان پذير به

  .حضور وكيل يا وكالي آنان انجام شود
   نظارت و ارزيابي عملکرد مراکز مشاوره ـفصل پنجم 

ييد مرکز امور مشاوران جهت نظارت و أ معاونت اجتماعي استان با تـ۴۵ماده
ر امور خانواده انتخاب ارزيابي بر مراکز مشاوره استانها بازرساني را از افراد مجرب د

هاي  الزحمه بازرسان از محل هزينه حق. نمايد و براي مدت يک سال منصوب مي
شرايط بازرسان همان شرايط مقرر در ماده . جاري واحد مشاوره پرداخت خواهد شد

بيني  مرکز مشاوره پيش تأسيس است که براي متقاضيان اخذ مجوزنامه   آيين٣٤
  .شده است

  . تواند از ميان افرادي که مشاور خانواده هستند، نيز تعيين گردد  مي بازرسـ۱تبصره 
 بر اساس قوانين و مقررات و مواردي که  بازرس موظف است صرفاًـ۲تبصره

گردد نسبت به امر بازرسي اقدام  توسط مرکز امور مشاوران به واحد مشاوره ابالغ مي
شود، نتيجه را  ميو در اوراق متحدالشكل مخصوص که توسط مرکز فوق تهيه 

 .گزارش نمايد
 ي نسبت به بازرسيا موردي و يا  واحد مشاوره موظف است به صورت دورهـ۴۶ماده

ه و به يت آنها تهي از فعالي جامعيابيکبار ارزياز مراکز مشاوره مربوط اقدام و هر شش ماه 
  .ديمرکز امور مشاوران اعالم نما

ز مشاوره را اده و مؤسس مرک بازرس موظف است تخلف مشاور خانوـ۴۷ماده 
مسئول واحد مشاوره موظف است ضمن .  گزارش نمايدهبه مسئول واحد مشاور

بررسي اوليه گزارشها در صورت بروز تخلف نسبت به اعالم آن به دادسراي مرکز امور 
  . مشاوران اقدام نمايد

 واحد مشاوره موظف است پس از اخذ شکايات مردمي و يا گزارش ـ۴۸ماده
 مشاور خانواده يا مؤسس مرکز مشاوره از مراجع قضايي و يا مرکز حفاظت و تخلف

اطالعات دادگستريها نسبت به بررسي اوليه، تشکيل پرونده و اخذ دفاعيات اقدام و 
  .پرونده را به دادسراي مرکز امور مشاوران جهت رسيدگي ارسال نمايد

   مجازاتها و تخلفات انتظاميـفصل ششم 
 زاتها و تخلفات انتظامي مشاور خانوادهمجا: بخش اول  

  :ر استي درجه به شرح ز٤ مشاور خانواده ي انتظاميها  مجازاتـ۴۹ماده
   توبيخ بدون درج در پرونده؛ـ١
   با درج در پرونده؛يخ کتبيتوبـ ۲
  ت در مرکز مشاوره از سه ماه تا سه سال؛ يت از فعالي محرومـ٣
   لغو پروانه مشاوره خانوادهـ٤

ان هر يک از تخلفات ذيل به مجازات انتظامي درجه يک ـ مرتکبـ ۵۰ماده
  :شوند محکوم مي
   بار اول؛ي مرکز امور مشاوران براي از سويت نظامات ابالغي عدم رعا ـالف
   بار اول؛ ي غيبت غير موجه در مرکز مشاوره در ساعات کار تعيين شده براـب 
  .ف محولهي در انجام وظاي سهل انگارـپ 
  :شوند  مرتکبان هر يک از تخلفات ذيل به مجازات انتظامي درجه دو محکوم ميـ ۵۱ماده
   ؛يت شئونات اسالمي و عدم رعاي نظميهرگونه ب ـ الف
  ن؛ يت احترام به زوجيعدم رعا ـ  ب
  ر مرتبط با موضوع مشاوره زوجين ؛يدخالت در امور غ ـ پ
  ؛ اظهار نظريعدم استفاده از سربرگ و مهر مخصوص برا ـ ت
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   ي ضمن خدمت آموزشيعدم شرکت در کالسها ـ ج
  عدم توجه به تذکرات بازرسان واحد مشاوره و مرکز امور مشاوران؛ ـ چ

ـ ۵۲ماده  شوند، مرتکبان هر يک از تخلفات ذيل به مجازات انتظامي درجه سه محکوم مي 
   دستورالعمل؛۵۱ و ۵۰ از موارد مندرج در مواد يکيتکرار  ـ الف
  د پروانه مشاوره خانواده در موعد مقرر ؛يعدم تمد ـ ب
  ت با پروانه مشاوره خانواده فاقد اعتبار؛يفعال ـ پ
، ير متعارف که فاقد پشتوانه علمي غي مشاوره ايه هايوه ها و توصيارائه ش ـ ت

  ؛. استي و اجتماعينيد
 مندرج در پروانه مشاوره ي خارج از حوزه تخصصيارائه خدمات مشاوره ا ـ ث
  ه؛ خانواد
هر گونه اقدام که موجبات اطاله در امر مشاوره را فراهم آورد، از جمله اظهارنظر  ـ ج

  خارج از موعد مقرر؛
   ؛يت تعرفه قانونيعدم رعا ـ چ
  ک از زوجين؛ ي اسرار هر يافشا ـ  ح
  تخلف از مفاد سوگندنامه؛ ـ خ
  ؛يجاع اري جهت اظهار نظر در خصوص پرونده هايته فنيعدم شرکت در کم ـ  د
 از دادگاه در خارج از ساعت کار تعيين شده ي انجام خدمات مشاوره موارد ارجاع ـذ 

  مرکز و خارج از محل مرکز مشاوره؛
   ي ارجاعيات پرونده هاي اسناد و محتوي در نگهداريسهل انگار ـ  ر

 درجه چهار يل به مجازات انتظاميک از تخلفات ذيمرتکبان هر  ـ ۵۳ماده
  :ندشو  ميمحکوم

  استعمال مواد مخدر و روانگردان و مصرف مسکرات؛ ـ الف
ب ـ محكوميت قطعي به جرائم مستوجب حد، قصاص و جرايم تعزيري عمدي 

  . به باال٦مستوجب مجازات درجه 
  . دستورالعمل٥٢پ ـ تكرار هر يك از تخلفات ماده 

  
  تخلفات و مجازاتهاي انتظامي مؤسسان مراكز مشاوره: بخش دوم

  : درجه به شرح زير است٢هاي انتظامي مؤسس مركز مشاوره   مجازات ـ٥٤ماده
  .ـ سه ماه تا سه سال تعطيلي مركز مشاوره١
  .ـ لغو مجوز مركز مشاوره٢

 مرتكبان هر يك از تخلفات ذيل به مجازات انتظامي درجه يك محكوم  ـ٥٥ماده
  :شوند مي

  هاي ارجاعي؛ الف ـ عدم تشكيل كميته فني در موعد مقرر براي پرونده
ب ـ تغيير محل مركز مشاوره و اعضاي آن بدون مجوز مركز امور مشاوران يا واحد 

  مشاوره؛
شاوره خانواده از مركز ـيري عضو مشاور بدون داشتن پروانه مـپ ـ بكارگ
  امور مشاوران؛

  نظمي و اختالل در كار مشاوران؛ ت ـ عدم نظارت بر كاركنان زيرمجموعه، بي
  هاي مراجعين؛ عات محرمانه پروندهث ـ افشاي اطال

  ج ـ اخذ وجوه خارج از مقررات؛
  مركز در موعد مقرر؛ تأسيس چ ـ عدم تمديد اعتبار مجوز

  ح ـ رفتار خالف شئون اسالمي؛
  خ ـ عدم ارائه رسيد اخذ وجه به مراجعان؛

  نامه؛  آيين٥١ و ٥٠د ـ عدم رعايت مفاد مواد 
  .ذ ـ عدم رعايت مقررات دستورالعمل

  :شوند  مرتكبان هر يك از امور ذيل به مجازات انتظامي درجه دو محكوم مي ـ٥٦ادهم
  الف ـ ايجاد شعبه و مؤسسه فرعي مركز مشاوره؛

 مجازات ب ـ ارتكاب جرايم مستوجب حد، قصاص و جرايم تعزيري عمدي مستوجب
  . به باال٦درجه 

  هاي وارده؛ پ ـ عدم ثبت به موقع پرونده
لغو مجوز مركز مشاوره يا تعطيلي آن، اعضاي مشاور  در صورت  ـ٥٧ماده
واحد مشاوره موظف است . توانند در ديگر مراكز مشاوره مشغول شوند خانواده مي

هاي موجود در آن مركز را به ساير  ضمن نظارت بر حسن جريان امور، پرونده
  .مراكز ارجاع دهد

واده و مؤسس مركز  مرجع و نحوه رسيدگي به كليه تخلفات مشاور خان ـ٥٨ماده
  .باشد مشاوره بر اساس دستورالعمل مقرر در مركز امور مشاوران مركز مي

  فصل هفتم ـ تعرفه
 ميزان تعرفه دريافتي از مراجعين در مراكز مشاوره به شرح ذيل  ـ٥٩ماده
  :گردد تعيين مي

    
  اي  دقيقه٤٥المشاوره يك جلسه  حق  هزينه  

  دكتري   ارشديكارشناس  شناسكار  تشكيل پرونده  محل مركز مشاوره

   ريال٥٥٠,٠٠٠   ريال٣٥٠,٠٠٠   ريال٣٠٠,٠٠٠   ريال٣٠٠,٠٠٠  تهران

   ريال٤٥٠,٠٠٠   ريال٣٠٠,٠٠٠   ريال٢٥٠,٠٠٠   ريال٢٠٠,٠٠٠  مراكز استانها

   ريال٤٠٠,٠٠٠   ريال٢٥٠,٠٠٠   ريال٢٠٠,٠٠٠   ريال١٥٠,٠٠٠  ساير شهرستانها

  
ه و تشكيل پرونده در حسابي  كليه مبالغ مربوط به حق مشاورـ١تبصره

گردد واريز و در پايان  كه توسط مؤسس مركز در يكي از شعب بانكها افتتاح مي
 درصد حق مؤسس، ٣٠هر ماه مؤسس مركز مشاوره موظف است ضمن كسر 

الباقي مبلغ را بر اساس كاركرد هر يك از مشاوران و مطابق با تعرفه به آنان 
  .پرداخت نمايد
كز مشاوره خانواده موظف است پس از افتتاح حساب حداكثر  مؤسس مرـ٢تبصره

  .ظرف يك هفته نسبت به اعالم شماره حساب به واحد مشاوره اقدام نمايد
 اختالفات مالي في مابين مؤسس واحد مشاوره و اعضاي آن در بدو امر ـ٣تبصره

توسط رئيس واحد مشاوره رسيدگي و در صورتي كه يكي از طرفين مرتكب تخلف 
تظامي در اين خصوص شده باشند موضوع را به دادسراي انتظامي مركز امور مشاوران ان

  .نمايند گزارش مي
هاي   ارقام مندرج در دستورالعمل هر سال يكبار متناسب با تغيير تعرفهـ٤تبصره

سازمان نظام روانشناسي و سازمان بهزيستي كشور، توسط شوراي مشورتي پيشنهاد و به 
  .رسد ضائيه ميتصويب رئيس قوه ق

  فصل هشتم ـ مسائل متفرقه
 افراد تحت پوشش كميته امداد و سازمان بهزيستي و افرادي  ـ٦٠ماده

نامه از  باشند با معرفي كه به تشخيص مقام قضايي داراي بضاعت مالي نمي
 قانون از پرداخت هزينه مشاوره ٥ها با رعايت ماده  واحد مشاوره يا دادگاه

  .باشند معاف مي
 مؤسس مركز مشاوره و مشاور خانواده موظفند از بابت هر سال به  ـ٦١ماده

ترتيب مبلغ چهار و سه ميليون ريال را به عنوان حق عضويت به مركز امور 
مبالغ دريافتي از هر استان % ٥٠مركز فوق موظف است . مشاوران پرداخت نمايند

ري و رئيس را به حسابي كه توسط دادگستري استان به نام رئيس كل دادگست
گردد واريز تا با تشخيص رئيس واحد مشاوره در آن واحد  واحد مشاوره افتتاح مي

  .هزينه شود
 رئيس واحد مشاوره موظف است گزارش عملكرد مالي خود را به صورت تبصره ـ

  .ساالنه به مركز امور مشاوران و رئيس كل دادگستري استان اعالم نمايد
  .امور مشاوران قطعي است آراء و تصميمات مركز  ـ٦٢ماده
الزحمه مشاوره زوجيني كه فاقد   هزينه الزم براي پرداخت حق ـ٦٣ماده

تا تأمين . بيني خواهد شد باشند هر سال در بودجه قوه قضائيه پيش توانايي مالي مي
 ٦١الزحمه مشاوران از حساب مذكور در ماده  در بودجه قوه قضائيه حقهزينه 

  .گردد يدستورالعمل تأمين م
 مركز آمار و فناوري اطالعات قوه قضائيه نسبت به طراحي و نصب سامانه  ـ٦٤ماده

هاي مرتبط، حداكثر ظرف  ثبت اطالعات طالق و دعاوي خانواده با همكاري ساير بخش
  . ماه پس از ابالغ دستورالعمل اقدام خواهد نمود٤مدت 

 ٢١/١٢/١٣٩٦بصره در تاريخ  ت٤٨ ماده و ٦٥ فصل و ٨ اين دستورالعمل در  ـ٦٥ماده
  .به تصويب رئيس قوه قضائيه رسيد

  رئيس قوه قضائيه ـ صادق آملي الريجاني
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) ٤( رئيس مجلس شوراي اسالمي موضوع صدر ماده واحده و تبصره     هنظري
  )٨٥( هشتاد و پنجم اصولقانون نحوه اجراء « الحاقي به 

  »سالمي ايرانقانون اساسي جمهوري ا) ١٣٨(و يكصد و سي و هشتم 
                                                                                                                            ١     

  
  ٢٣/١٢/١٣٩٦                                                                ب    /هـ١١٣٢١٦رهشما

 ين جناب آقاي دكتر روحانيوالمسلم االسالم حجت
  رياست محترم جمهوري اسالمي ايران

هـ ٥٣١١٣ت/١٤٨٠٥٩محترم وزيران به شماره نامه هيأت بازگشت به رونوشت تصويب
ن ساوه به عنوان شهرستا) ٣(واگذاري زمين در بخش «: ، موضوع٢١/١١/١٣٩٦مورخ 

هيأت «ظر مقدماتي ها و اعالم ن ، متعاقب بررسي» خليلي تهرانيديمعوض به آقاي مج
) ٤(و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره » بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين

و يكصد و سي و هشتم ) ٨٥(قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم «الحاقي به 
نامه   آيين)١٠(و ماده »  جمهوري اسالمي ايران و اصالحات بعدي قانون اساسي) ١٣٨(

 قانوني و  راتب متضمن اعالم نظر قطعي جهت اقدام الزم در مهلت مقررم  آن،  اجرايي
بديهي است پس از انقضاي يك هفته . گردد اعالم نتيجه به اين جانب ابالغ مي

االثر  قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي  مقرر در مهلت
  .خواهد بود

حوه خريد و تملك اراضي و امالك براي اجراي ي نـاليحه قانون) ٦(ق ماده ـمطاب«
در موارديكه «وراي انقالب ـ ـ ش١٣٥٨هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت ـ مصوب برنامه

دستگاه اجرائي مقتضي بداند و در صورت رضايت مالك عوض اراضي تمليك شده از 
 قوانين و اراضي مشابه ملي يا دولتي متعلق به خود تأمين و با حفظ ضوابط مندرج در

در اين صورت نيز تعيين بهاي عوض و معوض . نمايد مقررات مربوط، به مالكين واگذار مي
عليهذا، مصوبه يادشده از اين . »باشد به عهده هيأت كارشناسي مندرج در اين قانون مي

شده توسط  حيث كه مصرح به واگذار شدن زمين مطابق بهاي عوض و معوض تعيين
  ».قانون استباشد، مغاير   در قانون نميهيأت كارشناسي مندرج

  رئيس مجلس شوراي اسالمي ـ علي الريجاني
  
  ٢٤/١٢/١٣٩٦                                                         ـ ه٥٥٠٦٦ت/١٦٦٢٢٣رهشما

  در خصوص ترخيص خودروهاي سوارينامه  تصويب
   داراي ثبت سفارش معتبر

  ي امور اقتصادي و دارايوزارت 
  وزارت صنعت، معدن و تجارت

 به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و ٢٠/١٢/١٣٩٦وزيران در جلسه هيأت 
دارايي و وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون 

  :  اساسي جمهوري اسالمي ايران تصويب كرد
مان ورود خودرو به ترخيص خودروهاي سواري داراي ثبت سفارش معتبر در ز

تجاري ـ صنعتي يا داراي قبض انبار اماكن گمركي، مناطق ويژه اقتصادي و مناطق آزاد 
اكثر تا سه ماه  و قبل از آن با رعايت شرايط زير و حد٩/١٠/١٣٩٦معتبر گمركي به تاريخ 

  :نامه بالمانع است تصويبابالغ اين از تاريخ 
نامه شماره  تصويب) ب(و ) الف(ـ پرداخت حقوق ورودي مندرج در جداول ١

  .٩/١٠/١٣٩٦هـ مورخ ٥٤٨٠٣ت/١٢٥٥٧٣
نامه شماره  نامه ضوابط فني واردات خودرو موضوع تصويب ـ دارا بودن شرايط آيين٢
  . زمان ورود خودرو به كشور و اصالحات بعدي آن در١٠/٤/١٣٨٢هـ مورخ ٢٨٨١٧ت/١٨٧٥٨

 رعايت سال ساخت در زمان ورود خودرو به اماكن گمركي، مناطق ويژه تبصره ـ
 هاي نامه اقتصادي و مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي حسب مورد در چهارچوب يكي از تصويب

هـ مورخ ٥٣٥٤٨ت/١٦٠٢٥٣ و شماره ١٥/١٢/١٣٩٠هـ مورخ ٤٧٧٢٢ت/٢٤٧٢٩٧شماره 
  . است١٦/١٢/١٣٩٥

سي و كمتر با ارزش بيش از چهل هزار  سي) ٢٥٠٠(ـ خودروهاي با حجم موتور ٣
واحد درصد سود بازرگاني مازاد بر مأخذ ) ٤٠(دالر با محاسبه و پرداخت ) ٤٠,٠٠٠(

هـ ٥٤٨٠٣ت/١٢٥٥٧٣نامه شماره  تصويب) ب(و ) الف(حقوق ورودي مندرج در جداول 
  .٩/١٠/١٣٩٦مورخ 

 هاي هاي خاص با لحاظ معافيت وف از محل مصوبه ترخيص خودروهاي موصتبصره ـ
  .مربوط منوط به رعايت اين بند خواهدبود

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .باشد هاي فوق مربوط به ترتيب درج در روزنامه رسمي كشور مي ـ توضيح اينكه شماره١

  .ن و تجارتـ رعايت ضوابط ثبت سفارش وزارت صنعت، معد٤
 براي ترخيص ١٣٩٥ تمديد ثبت سفارش خودروي سواري صادره در سال تبصره ـ

 صنعتي و مناطق آزاد تجاري ـخودروهاي موجود در اماكن گمركي، مناطق ويژه اقتصادي 
 مشروط به تأمين خدمات پس از فروش مطابق ٩/١٠/١٣٩٦داراي قبض انبار تا تاريخ 

ـ با رعايت مفاد بندهاي ١٣٨٨كنندگان ـ مصوب مصرفقانون حمايت از حقوق ) ٤(ماده 
  .باشد نامه مجاز مي اين تصويب) ٣(و ) ٢(، )١(

  اسحاق جهانگيريجمهور ـ  رئيسمعاون اول 
  

  ٢٢/١٢/١٣٩٦                                                        ك ٥٥٢٠٨ت/١٦٥٣٢٩رهشما
ـ صنعتي ان سازم١٣٩٧در خصوص بودجه سال نامه  تصويب  هاي مناطق آزاد تجاري 

  هاي تابعه آنها كيش، قشم، چابهار، ارس، اروند، انزلي و ماكو و شركت
  دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي

وزيران عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي در جلسه 
ه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه  به پيشنهاد دبيرخان٢٠/١٢/١٣٩٦

قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي ) ٤(ماده ) ج(اقتصادي و به استناد بند 
 هـ٤٩٥١٦ت/١١٣٢٠٠نامه شماره  با رعايت تصويبـ و ١٣٧٢ري اسالمي ايران ـ مصوبوجمه

  : تصويب كردند٥/٦/١٣٩٢مورخ 
ناطق آزاد تجاري ـ صنعتي كيش، قشم، چابهار، هاي م  سازمان١٣٩٧بودجه سال 

هاي   سازمان١٣٩٦هاي تابعه آنها و اصالحيه بودجه سال  ارس، اروند، انزلي و ماكو و شركت
 كه تأييد شده به مهر دفتر هيأت دولت است، ١مناطق يادشده به شرح پيوست

  .شود  ميتعيين
حترم رياست جمهوري  به تأييد مقام م٢٠/١٢/١٣٩٦نامه در تاريخ  اين تصويب

  .رسيده است
  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 

  
  ٢٢/١٢/١٣٩٦                                                         ـ ه٥٥١٨٦ت/١٦٥٢٧٢رهشما

  هـ ٥٤٨٠٣ت/١٢٥٥٧٣نامه شماره  اصالح تصويب
  ٩/١٠/١٣٩٦مورخ 

  امور اقتصادي و دارايي وزارت 
  دن و تجارتوزارت صنعت، مع

 مورخ ١٥٥٩٦١/٣٥١٤٩ به پيشنهاد شماره ٢٠/١٢/١٣٩٦وزيران در جلسه هيأت 
 معاونت حقوقي رئيس جمهور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون ١٣/١٢/١٣٩٦

  :اساسي جمهوري اسالمي ايران تصويب كرد
 به شرح زير ٩/١٠/١٣٩٦ ورخـهـ م٥٤٨٠٣ت/١٢٥٥٧٣ ارهـه شمـنام تصويب

  :شود مياصالح 
و تعميرگاه مجاز، تأمين قطعات يدكي و ارائه «الحاقي، عبارت ) ١٣(ـ در ماده ١

  .شود الحاق مي» و همچنين«ت رپيش از عبا» سرويس و خدمات بعد از فروش
و ) ١(هاي  به تبصره) ٣(و ) ٢(هاي  حذف و عنوان تبصره) ١٣(ماده ) ١(ـ تبصره ٢

  .شود اصالح مي) ٢(
  ر ـ اسحاق جهانگيريجمهو رئيسمعاون اول 

  
  ٢٧/١٢/١٣٩٦                                                               ١٦٨٦٤٤/٥٤٧٨٢رهشما

   ١٣٩٦قانون بودجه سال ) ١٤(نامه اجرايي تبصره  آيين) ٧(اصالح ماده 
  كل كشور 

  ر و رفاه اجتماعيوزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت نفت ـ وزارت نيرو ـ وزارت تعاون، كا
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ـ وزارت جهاد كشاورزي 

  سازمان برنامه و بودجه كشور ـ بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران 
  سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران

 ١٣٩٦قانون بودجه سال ) ١٤(نامه اجرايي تبصره  آيين) ٧(نظر به اينكه در ماده 
 ١٠/١٠/١٣٩٦هـ مورخ ٥٤٧٨٢ت/١٢٦٣٧٥نامه شماره  وضوع تصويبكل كشور م

هشت «به صورت عبارت » ريال) ١٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠(ده هزار ميليارد «عبارت 
تحرير شده است، مراتب براي اصالح » ريال) ٨,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠(هزار ميليارد 

  .شود اعالم مي
  دبير هيأت دولت ـ محسن حاجي ميرزايي

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . رجوع شود(www.rrk.ir)ـ جهت مشاهده ضمائم و جداول پيوست به پرتال روزنامه رسمي كشور ١

٩٠١ 

http://www.RRK.IR
http://www.DASTOUR.IR
http://www.rrk.ir)

