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

۲۰۰

   تعاون، كار و رفاه اجتماعيوزارت  ۲۰/۱۲/۱۳۹۶  قانون حمايت از حقوق معلوالن
  ٢  سازمان بهزيستي كشور

  ور كشوزارت  ۲۰/۱۲/۱۳۹۶  قانون تفسير چگونگي امهال وام
  ۵  وزارت امور اقتصادي و دارايي

نامه در خصوص تعيين آقاي حجت اهللا ايوبي به عنوان دبيركل كميسيون ملي  تصويب
  يونسكو در ايران

  ٥  ت علوم، تحقيقات و فناوريوزار  ٥/٢/١٣٩٧

 امور اقتصادي و دارايي وزارتـ وزارت نيرو   ٥/٢/١٣٩٧   ۱۳۹۷هاي برق از ابتداي ارديبهشت  نامه در خصوص افزايش تعرفه تصويب
  ٥  سازمان برنامه و بودجه کشور

  ٥/٢/١٣٩٧   ۲۴/۵/۱۳۹۶هـ مورخ ۵۴۵۲۲ت/۶۲۹۲۴نامه شماره  تصويب) ۱(بند ) ۴(حذف تبصره 

 وزارت صنعت، معدن ـوزارت راه و شهرسازي 
  وزارت نفتـ وزارت کشور ـو تجارت 

 سازمان برنامه ـوزارت امور اقتصادي و دارايي 
ـ سازمان حفاظت محيطو بودجه    زيستکشور 

ـ صنعتي  دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري 
  و ويژه اقتصادي

٥  

  ) ٥(تبصره ) م(و ) ي(، )ط(، )ح(، )د(، )ج(، )ب(، )الف(نامه اجرايي بندهاي   آيين
  ٢٢/١/١٣٩٧   کل کشور١٣٩٧ماده واحده قانون بودجه سال 

ـ وزارت  وزارت ـ نفت وزارت امور اقتصادي و دارايي 
ـ  وزارت راه و شهرسازيـنيرو  وزارت صنعت، معدن  

ـ وزارت جهاد کشاورزي     وزارت ورزشـو تجارت 
ـ و جوانان  وزارت ـوزارت علوم، تحقيقات و فناوري  

ـ بهداشت، درمان و آموزش پزشکي   وزارت آموزش 
ـ وزارت ارتباطات و فناوري    اطالعاتو پرورش 

ـ وزارت دفا   ع و پشتيباني نيروهاي مسلحوزارت کشور 
 سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري

ـ بانک مرکزي  سازمان برنامه و بودجه کشور 
ـ جمهوري اسالمي ايران   سازمان انرژي اتمي ايران 

٥  

  ٢٢/١/١٣٩٧   کل کشور١٣٩٧ماده واحده قانون بودجه سال ) ٥(تبصره ) هـ(نامه اجرايي بند  آيين
  ـ وزارت تصادي و داراييوزارت امور اق

وزارت تعاون، کار و رفاه  ـ کشاورزي جهاد
 ـ سازمان برنامه و بودجه کشور اجتماعي

  بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران

٧  

  ٥/٢/١٣٩٧   کل کشور١٣٩٧ماده واحده قانون بودجه سال ) ١٢(تبصره ) ب(نامه اجرايي بند آيين
  وزارت امور اقتصادي و دارايي

 امه و بودجه کشورسازمان برن
  سازمان اداري و استخدامي کشور

٨  

   و خدماتيقانون حداكثر استفاده از توان توليدي) ۱۳(نامه اجرايي ماده  آيين) ۴(اصالح ماده 
  هاي مستقيم قانون ماليات) ۱۰۴( كشور و تقويت آنها در امر صادرات و اصالح ماده در تأمين نيازهاي

  
  ٨   رفاه اجتماعيوزارت تعاون، کار و  ٥/٢/١٣٩٧

  

 ۱۳۹۷اه ـ مارديبهشت زدهمـسيه ـشنبپنج
 

  ۲۱۳۰۳ شماره چهارمسال هفتاد و 
  

)۱۰۴۰( 



 ٢١٣٠٣شماره                          WWW.DASTOUR.IR                        ۱۳/۲/١٣٩٧روزنامه رسمي                         WWW.RRK.IR                        ٢صفحه 

  
  
  

  ١/٢/١٣٩٧                                                                             ٥٧٢٦/٣١رهشما
  حجت االسالم والمسلمين جناب آقاي دكتر حسن روحاني

  رياست محترم جمهوري اسالمي ايران
ل يكصد و در اجراي اص ٢١/٦/١٣٩٤ مورخ ٨٠١٠٦/٤٩١٣٠عطف به نامه شماره 

 حمايت از حقوق معلوالنقانون ايران اسالمي قانون اساسي جمهوري) ١٢٣(سوم  بيست و
 شوراي اسالمي تقديم مجلسبه  حمايت از حقوق افراد داراي معلوليت با عنوان اليحه  كه

 و تأييد شوراي ٢٠/١٢/١٣٩٦ مورخ شنبهيكتصويب در جلسه علني روز گرديده بود، با 
  .گردد ه پيوست ابالغ ميمحترم نگهبان، ب

  علي الريجانيرئيس مجلس شوراي اسالمي ـ 
  

  ٨/٢/١٣٩٧                                                                                ١١٠٦١رهشما
  سازمان بهزيستي كشور ـ تعاون، كار و رفاه اجتماعي وزارت

 پيوست ي جمهوري اسالمي ايران بهدر اجراي اصل يكصد و بيست و سوم قانون اساس
 ماه اسفند بيستمشنبه مورخ يككه در جلسه علني روز » حمايت از حقوق معلوالنقانون «

 به تأييد ٢٢/١/١٣٩٧ مجلس شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ شش و سيصد و نود و يكهزار
 اسالمي مجلس شوراي ١/٢/١٣٩٧ مورخ ٥٧٢٦/٣١شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 

  .گردد  ابالغ ميءواصل گرديده، جهت اجرا
   حسن روحانيجمهور ـ رئيس

  
  ت از حقوق معلوالنيقانون حما

  اتي کل ـفصل اول
  في تعارـ١ماده
 ي توانبخشـ يپزشک ونيسيد کميي است که با تأي شخص:تي معلولي فرد دارا ـالف

ها در اثر  تي معلول کشور با انواعيستيت سازمان بهزين شدت معلوليين نوع و تعييتع
ت يا توأم، با محدودي و ي، رواني، ذهن)يي، شنوايينايب (ي، حسيب جسمياختالل و آس

  .باشد ي، مواجه مي و مشارکت اجتماعي روزمره زندگيها تيقابل توجه و مستمر در فعال
 ي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع: وزارت ـب
   کشوريستي سازمان بهز: سازمان ـپ
ت يريقانون مد) ٥( موضوع ماده ي اجرائي دستگاهها: مشمولياهها دستگ ـت

ه، قوه مقننه، ي با اصالحات و الحاقات بعدي آن، قوه قضائ٨/٧/١٣٨٦  مصوبيخدمات کشور
ها و مؤسسات وابسته و تابعه   نگهبان و سازمانيص مصلحت نظام و شورايمجمع تشخ
ا يه شمول آنها مستلزم ذکر نام است و  کييها و شرکتها ه سازمانيها و کل يآنها، شهردار

 از بودجه آنها يا قسمتيکنند و  ي دولت استفاده مي از انحاء از بودجه عموميبه نحو
  .گردد ين ميتأم توسط دولت

 ط بدون مانع و قابل دسترسيجاد محي است که با هدف اي اقدامات:يريپذ  دسترسـ ث
 و فراهم آوردن فرصت برابر ي زندگيها ت در همه حوزهي معلوليجهت مشارکت افراد دارا

. شود ير افراد، انجام مي، همانند ساي اجتماعي از امکانات زندگيبراي آنها در برخوردار
 ، اطالعات، آموزش و پرورش،يکيزيط فيحمل و نقل، مح) سيستم( سامانه:  شامليدسترس

  .اشدب يم يا  و رسانهي، اشتغال، منابع مناسب ارتباط)يتکنولوژ( آوري فن
 ) هستنديکشور (ي ملييها  شبکه: مردم نهاد معلوالني تشکلهاي مليها  شبکهـ ج

، يينايدگان بيد بيآس (يتي معلولي اصليت گروههاي معلولي افراد دارايمرکب از تشکلها
ت ي فعاليساز کپارچهي و يمنظور هماهنگ که به) ، اعصاب و رواني، ذهني، جسمييشنوا

  .شوند يل مي تشکي واحد مليجاد صداي عضو و ايتشکلها
   و تردد و تحرکيريپذ ، دسترسيساز  مناسب ـفصل دوم

 ي عمومي و نهادهاي دولتيها، مؤسسات و شرکتها ها، سازمان ه وزارتخانهي کلـ٢ماده
ل يو وسا  و معابر يها و اماکن عموم د و احداث ساختماني، تولي موظفند در طراحيو انقالب
 ي افراد داراي از آنها برايمند  و بهرهيد که امکان دسترسني عمل نماي به نحويخدمات
  .ر افراد فراهم گردديت همچون سايمعلول

و   ي عمومي و نهادهاي دولتيها، مؤسسات و شرکتها ها، سازمان  وزارتخانه ـتبصره 
  ،يها و اماکن عموم ت، ساختماني معلولي افراد دارايمند  و بهرهي موظفند جهت دسترسيانقالب

 ساالنه خود  موجود را در چهارچوب بودجه مصوب يل خدماتي، معابر و وسايحي و تفريزشور
  . ندي نمايساز مناسب

 ين نظارت بر اجراي و همچنيساز منظور نظارت و هماهنگي جهت مناسب  بهـ٣ماده
   :گردد يل مير تشکي کشور به شرح زيساز  مناسبيريگي و پياين قانون، ستاد هماهنگ) ٢(ماده 

  )سيرئ(ربط  يا معاون ذير کشور ي وزـ١
  )ريدب(س سازمان ي رئـ٢
  يربط وزارت راه و شهرساز ي معاون ذـ٣
  ربط وزارت صنعت، معدن و تجارت ي معاون ذـ٤
  يقات و فناوريربط وزارت علوم، تحق ي معاون ذـ ٥
  ربط وزارت آموزش و پرورش ي معاون ذـ ٦
  ربط سازمان برنامه و بودجه ي معاون ذـ٧
عنوان عضو ناظر  به(ران ي اي اسالمي جمهوريمايربط سازمان صدا و س ي معاون ذـ ٨

  )و بدون حق رأي
  ثارگرانيد و امور اياد شهيربط بن ي معاون ذـ٩

  )عنوان عضو ناظر و بدون حق رأي به( جانبازان يردولتي غينده تشکلهاي نماـ١٠
عنوان عضو ناظر و  به( مردم نهاد معلوالن ي تشکلهاي مليها نده شبکهي نماـ١١

  )بدون حق رأي
  )عنوان عضو ناظر و بدون حق رأي به( استانها ي عاليس شوراي رئـ١٢
  س ستادير دستگاههاي دولتي حسب مورد بنا به دعوت رئينده ساي نماـ١٣

 ي و عمومياماکن دولت ها و   ساختمانيساز  ستاد مکلف است بر امر مناسبـ١تبصره 
  .ديدرخواست نما هاي اقدامات آنها را  ن قانون نظارت و گزارشيا) ٢(ه  مذکور در ماديدستگاهها

ن قانون توسط ين ماده ظرف مدت شش ماه از ابالغ اي اينامه اجرائ نيي آـ٢تبصره
 و سازمان برنامه و بودجه يهاي کشور و راه و شهرساز سازمان و با مشارکت وزارتخانه

  .رسد ي مرانيأت وزيب هيشود و به تصو يه ميکشور ته
 ي تماميان کار براي و پايها مکلفند صدور پروانه احداث و بازساز يشهردار ـ٤ماده 

، ي، اداري، تجاري مسکونيها  از جمله مجتمعي عموميها و اماکن با کاربر ساختمان
 و ي شهرسازي عالي مصوب شورايت ضوابط و استانداردهاي را به رعاي و آموزشيدرمان

ت توسط ي معلولي افراد دارايريپذ ات پس از آن در مورد دسترسران و اصالحي ايمعمار
  . ، مشروط کننديمجر

ها مکلفند حسب مورد  ي و کشور و شهرداري راه و شهرسازيها  وزارتخانه ـ٥ماده
ها و  سات سامانهيستگاهها، تأسيها، ا انهيه پاي کليريپذ  و دسترسيساز نسبت به مناسب

 حمل و نقل يها  سامانهيريپذ ، دسترسيشهر  برون ويشهر ناوگان حمل و نقل درون
 ي افراد دارايالملل ني بي و استانداردهاين داخلي منطبق با قواني دسترسي برايعموم
 و يياي، درينين افراد از ناوگان حمل و نقل زمي ايمند ت اقدام كنند و امکان بهرهيمعلول

 يح با مسافران داراي و صحيعمل ياريند و کارکنان خود را جهت همي را فراهم نماييهوا
  .ت، آموزش دهنديمعلول

 يها د، سامانهيت شدي معلوليها مکلفند جهت امکان تردد افراد دارا ي شهردارـ١تبصره
  شدهيساز  مناسبيز ناوگان خودروهايت را با تجهي معلوليژه افراد دارايحمل و نقل و

 فاقد اعتبارات يها ي به شهردارها ن سامانهيل ايدولت مکلف است در تشک. نديجاد نمايا
  .ديالزم، کمک نما
 و يلي حمل و نقل ريها د از سامانهيت شدي معلولي استفاده افراد داراـ٢تبصره

 يها ن افراد از سامانهيگان و استفاده اي راي و عمومي دولتيشهر  درونيران اتوبوس
ارت مکلف است جهت وز. بها است مي ني و عمومي دولتيياي و دريي، هوايلي ريشهر برون
ح بودجه ساالنه اقدام و سازمان ي اعتبارات الزم در لواينيب شين تبصره نسبت به پي اياجرا

  .ديبرنامه و بودجه در اليحه ساالنه بودجه منظور نما
ن ماده حسب مورد به مجازات تعزيري جزاي نقدي يت اي متخلفان از رعاـ٣تبصره

، انفصال ١/٢/١٣٩٢ون مجازات اسالمي مصوب قان) ١٩(درجه پنج تا هشت موضوع ماده 
موقت يا دائم از خدمات عمومي، تنزل مقام و يا محروميت از انتصاب به پستهاي حساس 

  .شوند و مديريتي و يا اخراج از نهاد يا سازمان متبوع محكوم مي
  ي و توانبخشي، درماني خدمات بهداشت ـفصل سوم

مه سالمت ي مکلف است پوشش بيشک وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزـ٦ماده
ن يکه عالوه بر تأم دين نماي تأميا گونه پوشش سازمان را به ت تحتي معلوليافراد دارا

 ي افراد داراي و رواني جسمين افراد، خدمات توانبخشياز اي مورد نيخدمات درمان
  .ت را پوشش دهديمعلول

 يقبت افراد دارا و مرايت از نگهداري سازمان مکلف است با هدف حماـ٧ماده
ازمند در خانواده ي چندگانه نيها تيازمند و افراد دچار معلوليد ني شديليد و خيت شديمعلول

ا ي يها نسبت به پرداخت حق پرستار  به خانوادهيا  و مشاورهيپس از ارائه خدمات آموزش
 از يگهدار و نيا خدمات مراقبتيد و ين افراد اقدام نمايم ايا قي به سرپرست، همسر يمددکار

 يردولتيت از مراکز غيا حمايق مراکز وابسته به خود يت را از طري معلوليافراد دارا
  .ديارائه نما)  مردم نهاديه و تشکلهايري، خي، تعاونيخصوص(

ن ي موضوع ايا مددکاري ينه بابت پرداخت حق پرستاريهز زان کمکي مـ١تبصره
ن افراد در هر خانواده و يت، تعداد ايمعلول يت فرد دارايماده، متناسب با نوع و شدت معلول

http://www.RRK.IR
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ت و متناسب با تورم ي معلولي و مراقبت از افراد داراي متعارف نگهداريها نهيبراساس هز
 شده  هرساله با درنظرگرفتن نرخ تماميردولتي به مراکز غينه پرداختيهز زان کمکيساالنه و م

 يردولتي مراکز غينجمن عال ايخدمات و نرخ تورم ساالنه توسط سازمان و با همکار
   .رسد يران ميأت وزيب هين و به تصويي، وزارت و سازمان برنامه و بودجه کشور تعيتوانبخش

  . مرتبط پرداخت گردديردولتينه به مراکز غيهز عنوان کمک شده بايد به نرخ تمام
  .دابي ي ميز تسرين ماده به سالمندان معلول نينه موضوع ايهز  خدمات و کمکـ٢تبصره

   ي و آموزشي، هنري، فرهنگي امور ورزش ـفصل چهارم
 ي دستگاههايسات و خدمات ورزشيت از مراکز، تأسي معلولي استفاده افراد داراـ٨ماده

  .گان استيهاي کشور، را ها و دهياري ي و شهرداريدولت
توانند با  ين مختلف ميط در سنيازمند واجد شرايت ني معلولي افراد داراـ٩ماده

 آموزش و يها  تابعه وزارتخانهي آموزشيگان در واحدهاي رايسازمان از آموزش عال يمعرف
 يگر دستگاههاي و دي، بهداشت، درمان و آموزش پزشکيقات و فناوريپرورش، علوم، تحق

 از محل رديف يردولتي غير مراکز آموزش عالي و سايز دانشگاه آزاد اسالمي و نيدولت
  .ند گردندم بهره مربوطه در بودجه سنواتي

ن قانون توسط سازمان، ين ماده سه ماه پس از ابالغ اي اينامه اجرائ نيي آ ـتبصره
 و ي، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکيقات و فناوريوزارت، وزارت علوم، تحق

  . گردد يران ارسال ميوز أتيب به هي تصويشود و برا ه مييدانشگاه آزاد اسالمي ته
  و اشتغال يني کارآفر ـفصل پنجم

ت از ي وزارت، مکلف است در قالب اعتبارات مصوب سازمان، صندوق حماـ١٠ماده
ماه پس از  جاد و اساسنامه آن را سهيپوشش را ا ت تحتي معلولي افراد داراي شغليفرصتها
  .ديران ارسال نمايوز أتيب به هيه و جهت تصوين قانون تهيابالغ ا

ت يصندوق حما سيالزم جهت تأس ي مکلف است مجوزهاي بانک مرکز ـتبصره
 افراد داراي معلوليت را در چهارچوب قوانين و مقررات مربوطه در ي شغليها از فرصت

  . ار وزارت قرار دهدياخت
ت ي معلولي افراد داراي براي شغليجاد فرصتهاي دولت مکلف است جهت اـ١١ماده

  :ديل را فراهم نمايالت ذيتسه
و   ي، صنفي، عمراني، خدماتيدي توليه واحدها بيالت اعتباري پرداخت تسه ـالف
ن ي که در قوانيزانيت به مي معلولي در مقابل اشتغال افراد دارايتي حمايدي توليکارگاهها
  .گردد يساالنه مشخص م بودجه 

 تي معلوليبه افراد دارا) شده وجوه اداره  (ي خوداشتغاليالت اعتباري پرداخت تسه ـب
  .گردد يودجه ساالنه مشخص من بي که در قوانيزانيم به

 و يديتول  يجهت احداث واحدها) شده وجوه اداره  (يالت اعتباري پرداخت تسه ـپ
ه يسرما سهام و%) ٦٠(درصد  ش از شصتي که بيزا به شرکتها و مؤسسات  اشتغاليخدمات

  .ت استي معلوليآنها متعلق به افراد دارا
 دستگاهها،) تلفن  اپراتور  (ي تلفنچي سازمانياز پستها%) ٣٠(درصد   اختصاص سي ـت
، يجسم ت ي معلولينا و افراد دارايب کم نا وي به افراد نابي عمومي و نهادهاي دولتيشرکتها

  .يحرکت
 يسينو نيماش  و ي دفتري متصدي سازمانياز پستها%) ٣٠(درصد   اختصاص سي ـث

  .ي، حرکتيت جسميل معلوي به افراد داراي عموميدستگاهها، شرکتهاي دولتي و نهادها
 يعمومي  و نهادهاي دولتيها، مؤسسات و شرکتها ها، سازمان ه وزارتخانهي کل ـتبصره 

 و افراد  نا و ناشنواي ساالنه خود، افراد نابي استخدامي مجازند تا سقف مجوزهايو انقالب
  .رنديگ آزمون اختصاصي جامعه معلوالن به کار يط را با برگزاري واجد شرايب نخاعي آسيدارا

 کار را در يايت جوي معلولي که افراد دارايردولتيان بخش غي کارفرماـ١٢ماده 
ت با ي معلوليمراکز کسب و کار خود استخدام کنند، در طول دوران اشتغال افراد دارا

  : معلوالن استفاده خواهند کرديي کاراينه ارتقاير از کمک هزيط زيت شرايرعا
  .سال باشد کيت شاغل حداقل ي معلوليما با فرد دارا کارفري مدت قرارداد استخدامـ١
 کار و ي عاليت شاغل براساس مصوبات شوراي معلولي حقوق و دستمزد فرد داراـ٢

  .شود  کارفرما پرداختين و مقررات مربوط از سوير قوانيسا
به فرد )  کارگراني رفاهيايمزا(شده در قانون کار  حي تصري قانونياير مزاي ساـ٣

  .ت شاغل پرداخت شوديلول معيدارا
 ين قانون، فرد داراي کار در ايايت جوي معلولي منظور از فرد داراـ١تبصره

 اشتغال را ي الزم برايها ها و آموزش  انجام کار داشته و مهارتيي است که توانايتيمعلول
  .کسب نموده باشد

ت است از ت عباري معلولي افراد دارايي کاراينه ارتقايهز  منظور از کمکـ٢تبصره
 ي عاليحداقل حقوق و دستمزد ماهانه مصوب شورا%) ٥٠(پرداخت حداکثر پنجاه درصد

، %)٣٠(ف سي درصديخف(ت يت شاغل با توجه به شدت معلولي معلولي فرد دارايکار برا
 که توسط سازمان برنامه و بودجه%)) ٥٠(د پنجاه درصديو شد%) ٤٠( متوسط چهل درصد

  . شود ين مي تأمين بودجه سنواتي سازمان در قوانيف اعتباريل رديکشور در ذ

ت شاغل ي معلولي هر فرد داراي معلوالن برايي کاراينه ارتقايهز  کمکـ٣تبصره
  .باشد ي تا پنج سال قابل پرداخت ميردولتي غيريدر بخش مزدبگ
 تي معلولي افراد دارايي کارآينه ارتقايهز ص و پرداخت کمکي نحوه تخصـ٤تبصره
 خواهد بود که ظرف مدت سه ماه يا نامه نيان مطابق آيي و کارفرمايدولتريبه بخش غ

 رانيأت وزيب به هي تصويه و براي سازمان تهين قانون توسط وزارت با همکارياز ابالغ اپس 
  .گردد يارسال م

 يايت جوي معلولي که در مراکز کسب و کار خود، افراد داراياني کارفرماـ١٣ماده
مه سهم يند، از پرداخت حق بياين قانون استخدام نما) ١٢(هکار را در اجراي ماد

 يتي معلولين افراد دارايشده معافند، همچن ت جذبي معلولي در قبال افراد داراييکارفرما
 يبانيق مراکز پشتيا از طري و ي اشتغال خانگيا در کارگاههاي يکه به صورت خوداشتغال

 فرما شيا خويمه سهم کارفرما يداخت حق بباشند حسب مورد از پر ي مشغول به کار ميشغل
گونه افراد توسط دولت ني اييفرما شيا خوي ييمه سهم کارفرمايحق ب. شوند يمعاف م

  .ن و پرداخت خواهد شديتأم
 سازمان ين ماده توسط سازمان و وزارت با همکاري اينامه اجرائ نيي آ ـتبصره

أت يب به هي تصوي ابالغ اين قانون براه و حداکثر سه ماه پس ازيبرنامه و بودجه کشور ته
  .شود يران ارسال ميوز

ا با جلب ي کشور مکلف است رأساً يا  و حرفهي سازمان آموزش فنـ١٤ماده
ق يد و از طريت نماي معلوليرش کارآموزان داراي، اقدام به پذيردولتيمشارکت بخش غ

 نسبت به يکز آموزشس آموزشگاهها و مرايا تأسي و توسعه مراکز موجود و يساز مناسب
 يها تيت اقدام کند و به ارائه حماي معلولي افراد دارايا  و حرفهي فنيها ارتقاي مهارت

 يط کارآموزان داراي متناسب با شرايآموز  مهارتيزات تخصصين تجهيالزم و تأم
  .دين افراد را پرداخت نماينه ايهز ت، کمکيمعلول

 ي مطلوب آموزشهايت و بازدهيفين کين سازمان مکلف است به منظور تأمين ايهمچن
 سازمان و سازمان ي تخصصيها خذ مشاورهات، با ي معلولي افراد دارايا  و حرفهيفن

 و ي فنيها نامه جامع آموزش مهارت  کشور استانداردها و نظاميآموزش و پرورش استثنائ
ن يضوع ان و به مراکز مويماه تدو ت را ظرف مدت ششي معلولي کارآموزان دارايا حرفه

  .ديماده ابالغ نما
 ي استخدامياز مجوزها%) ٣( دولت مکلف است حداقل سه درصد ـ١٥ماده

ها،  ها، سازمان  اعم از وزارتخانهي و عمومي دولتيدستگاهها) ي، کارگريمانيپ ، يرسم (
 ي که از بودجه عمومييگر دستگاههاي و دي و انقالبي عمومي شرکتها و نهادها مؤسسات،

اين قانون ) ١١(ماده ) ث(و ) ت(جز موارد ذكرشده در بندهاي  ند بهينما ياده ماستف کشور 
  .ط اختصاص دهديت واجد شراي معلوليرا به افراد دارا
 و ي عموم ي، شرکتها و نهادهايها، مؤسسات دولت ها، سازمان  وزارتخانهـ١تبصره

رد ذكرشده در جز موا  خود بهي استخدامياز مجوزها%) ٣(  مکلفند سه درصديانقالب
 سازمان. ت اختصاص دهندي معلولياين قانون را به افراد دارا) ١١(ماده ) ث(و ) ت(بندهاي 

 ي برايه استخدامين سهميص اي کشور موظف است نسبت به تخصي و استخداميادار
  .ديت آن نظارت نمايت اقدام و بر رعاي معلوليافراد دارا

، يردولتي غي عمومي، نهادهاي اجرائين مسؤول دستگاههاي باالترـ٢تبصره
متخلفان حسب مورد . باشند ين ماده ميق مفاد اي دقيها و بانکها مکلف به اجرا يشهردار

 درجه پنج تا هشت موضوع ماده ي نقدي جزايريصالح به مجازات تعز يبا حکم مراجع ذ
 ،يموما دائم از خدمات عي، انفصال موقت ١/٢/١٣٩٢ مصوب سال يقانون مجازات اسالم) ١٩(

ا يا اخراج از نهاد ي و يتيري حساس و مديها ت از انتصاب به پستيا محروميتنزل مقام و 
  .شوند يسازمان متبوع محکوم م

 يزير برنامه  يها مجازند در جلسات شورا  استانيستي بهزيها  سازماني رؤساـ١٦ماده
  .نديشرکت نما عنوان عضو  آن بهي کاريو توسعه استان و گروهها

 س سازمانيان، رئيت و مددجوي معلوليمنظور کمک به اشتغال افراد دارا  به ـتبصره 
  .دي اشتغال شرکت نماي عاليکشور مجاز است در جلسات شورا يستيبهز

   مسکن ـفصل ششم
 مربوط مکلفند متناسب با ارائه ير دستگاههاي و ساي وزارت راه و شهرسازـ١٧ماده

 سازان،  اعم از انبوهي مسکوني از سازندگان واحدهايتيار اقدامات حميمت و سايق الت ارزانيتسه
 ي واحدها%)١٠(  اختصاص حداقل ده درصدي، تعهد الزم را برايها و بخش خصوص يتعاون

با (ت فاقد مسکن ي معلولي شده به افراد دارايساز ت و مناسبيفي با کي احداثيمسکون
مت با يق صورت ارزان به)  معلول چندي دارايها ت و خانوادهي معلولي دارايت زوجهاياولو

  .ندي آن نظارت نمايخذ و بر اجراا سازمان از سازندگان مذکور يمعرف
 يالت اعتباري جمهوري اسالمي ايران مکلف است تسهي بانک مرکزـ١تبصره

ن و به يبار تأم کي ين ماده را براي و بلندمدت مسکن موضوع ايحيمت با سود ترجيق ارزان
د ييه مورد تأيريا مؤسسات خيها و  يا تعاونيپوشش سازمان و  ت تحتي معلوليافراد دارا

  .سازمان اختصاص دهد
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و %) ٤( التفاوت نرخ سود چهاردرصد از جهت پرداخت مابهي اعتبار مورد نـ٢تبصره
  .شود يمنظور م  در قانون بودجه ساالنهينرخ سود مصوب نظام بانک

 ياز احداث واحدهاين مورد نين و مسکن مکلف است زمي زمي سازمان ملـ١٨ماده
ن يت فاقد مسکن را به صورت اجاره بلندمدت نود و نه ساله تأمي معلولي افراد دارايمسکون

ساز مورد   مسکن هيريها و مؤسسات خ يا تعاونيار افراد مذکور و يبار در اخت کي يو برا
  .د سازمان، قرار دهدييتأ

 يساز ، آمادهي صدور پروانه ساختمانيها هنيت از پرداخت هزي معلولي افراد داراـ١٩ماده
ن حق انشعابات آب، برق، گاز و دفع فاضالب منطبق با ي و همچنين، عوارض نوسازيزم

  . باشند ي مسکن مصوب معاف ميالگو
ت صرفاً ي معلولي هر فرد داراين ماده برايالت موضوع اي استفاده از تسهـ١تبصره

  .  مجاز استيک واحد مسکوني يبرا
ح ين ماده را در لواي حکم اياز اجراي دولت مکلف است اعتبار مورد نـ٢تبصره

  . کندينيب شيبودجه ساالنه پ
  ي عموميها ي آگاهي و ارتقايساز  فرهنگـ فصل هفتم

، سازمان صدا و يغات اسالمي، سازمان تبلي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمـ٢٠ماده
 ي دارنده سالنهايها و نهادها سازمانر يها و سا يران، شهرداري اي اسالمي جمهوريمايس

د يي مورد تأي آموزشيها)زريت(ش آگهيينه، امکان نمايخذ هزالم، مکلفند بدون يش فينما
  .ن افراد را فراهم آورندي تعامل با ايت و چگونگي معلوليسازمان در خصوص حقوق افراد دارا

اقل ران مکلف است حدي اي اسالمي جمهوريماي سازمان صدا و سـ٢١ماده
 يها  مناسب به برنامهيگان در زمانهاي خود را در هفته به صورت رايها ساعت از برنامه پنج

 مردم با حقوق، ييمنظور آشنا ت بهي معلولي افراد داراي مردم نهاد حاميسازمان و تشکلها
 يها ها و برنامه لميدهد و نسبت به زيرنويسي ف ن افراد اختصاصيها و مشکالت ا يتوانمند
ها  لمي فيداريف شنيز پخش توصيان و نيما، استفاده از رابط ناشنواي مختلف سيها شبکه

 .دياقدام نما نايجهت افراد ناب
  هاي قضائي و تسهيالت مالياتي  حمايتـ فصل هشتم

ازمند باشند، يم نيت، به قي معلولي مکلفند چنانچه افراد داراي مراجع قضائـ٢٢ماده
 يطي که فرد واجد شرايدر موارد. خذ کنندامان را م، نظر مشورتي سازيهنگام نصب ق

رد، دادگاه سازمان را به ين سمت را نپذيا ايمومت وجود نداشته باشد يرش قي پذيبرا
  .کند ين مييم تعيعنوان ق

حسب  (يم ويا قيت ي معلوليتواند حسب درخواست فرد دارا  سازمان ميـ٢٣ماده
ت، مورد تعرض قرار يل معلوليت به دليلول معي که حق فرد داراييها ، در پرونده)مورد

د سازمان باشد به يي مزبور مورد تأي که ادعاي مطرح است در صورتيين ادعايا چنيگرفته 
  . دي، در دادگاه مربوط شرکت نماينده ويعنوان نما
 در جهت احداث ي و حقوقيقي اشخاص حقيها نهيهز%) ١٠٠(  صددرصدـ٢٤ماده

 ،يآموز ، حرفهي و مراقبتي، نگهداري مراکز توانبخشي تماميزسا ز و توسعه و مناسبيو تجه
د سازمان ييت با تأي معلولياز افراد داراي و مسکن موردني، رفاهيني، کارآفريآموزش

  .شود ي محسوب مياتينه قابل قبول ماليعنوان هز به
اء ي از اوليکيات يا دستمزد مشمول ماليا يحقوق و مزا%) ٥٠(درصد  پنجاهـ٢٥ماده

 مترتب يهانهيت پرداخت هزي که مسؤوليد ماداميد و شدي شديليت خي معلوليراد دارااف
د نوع و يي تأيگواه. ات معاف استياء است از پرداخت ماليت فرد بر عهده اوليبر معلول

ص نوع و شدت ي تشخيون پزشکيسي کمين ماده از سويت افراد مشمول ايشدت معلول
  .خواهد شد ت سازمان ارائهيمعلول

 و وزارت، يي و داراين ماده توسط وزارت امور اقتصادي اينامه اجرائ نيي آـ تبصره
  .رسد ران مييأت وزيب هيشود و به تصو يه ميماه پس از ابالغ اين قانون ته ظرف مدت شش

 از يکيا يهر دو  ( که خود ناتوان و معلول بوده يائي از فرزندان اوليکي ـ٢٦ماده
اقل دو نفر از فرزندان آنها ناتوان و معلول باشد از انجام ا حديو ) معلول باشد آنها

  .گردد ي معاف ميفه عموميوظ خدمت
 که يند مادامينما ي مي که زنان ناتوان و معلول خود را سرپرستي همسرانـ تبصره 

 يفه عمومي همسر ناتوان و معلول را برعهده داشته باشند از انجام خدمت وظيسرپرست
  .گردند يمعاف م 

  ي و استخدامي اداريها تيشت و حماي معـ ل نهمفص
د يار شديت بسي معلوليشت افراد داراينه معيهز  دولت مکلف است کمکـ٢٧ماده

ن و اعتبارات الزم را ييزان حداقل دستمزد ساالنه تعيد فاقد شغل و درآمد را به ميا شديو 
  .دي کشور منظور نماين بودجه سنواتيدر قوان

ت در ي معلولي فرد دارايا فرزند معلول به شرط نگهداري همسر يبانوان کارمند دارا
وقت بانوان  مهيالت مقرر در قانون راجع به خدمت نياز تسه) د سازمانييبا تأ(منزل 

 کامل ياي آن با استفاده از حقوق و مزاي و اصالحات و الحاقات بعد١٠/٩/١٣٦٢مصوب 
  .مند خواهند شد بهره

 و فاقد مادر ي فرزند معلول تحت سرپرستيا دارايعلول  همسر ميکارمندان مرد دارا
کسر )      (چهارم  کيبا ) سازماند ييبا تأ(ت در منزل ي معلولي فرد دارايبه شرط نگهدار

 . کامل استفاده خواهند نمودياي، از حقوق و مزايساعات کار هفتگ
 يها تي معلولي مشمول مکلفند ساعات کار هفتگي شاغالن داراي دستگاههاـ٢٨ماده

 .د را ده ساعت کاهش دهندي شديليد و خيشد
  ي، نظارت و منابع ماليزير  برنامهـ فصل دهم

 ي به نحو ت کشوري جمعي عموميها يران مکلف است در سرشماري مرکز آمار اـ٢٩ماده
  .گردد ت آنها مشخصيک نوع معلوليت به تفکي معلوليت افراد دارايد که جمعي نمايزير برنامه

ن قانون و ي اي اجرايافته براي اختصاص ي منابع ماليساز منظور شفاف به ـ٣٠ماده
جاد يت، سازمان برنامه و بودجه كشور مکلف است نسبت به اي معلوليت از افراد دارايحما

ح ين قانون در لواين فصول اي متناسب با عناويل فصل رفاه اجتماعي ذيف اعتباريرد
  .دي اقدام نمايبودجه سنوات
ه بر ي اعمال نظارت عالين قانون و با هدف نهائي تحقق مفاد اياستا در رـ٣١ماده
ته ي آنان، کميا اثرگذار بر زندگيت ي معلولين معطوف به افراد دارايه قواني کليحسن اجرا

 ين اجتماعي رفاه و تأمي عاليرمجموعه شوراين قانون در زي اي و نظارت بر اجرايهماهنگ
  :شود يل مير تشکيب زيبا ترک

  )تهيس کميرئ(س جمهور يعاون اول رئ مـ١
 )تهير کميدب (ير تعاون، کار و رفاه اجتماعي وزـ٢
  س سازمان ي رئـ٣
 ير راه و شهرسازي وزـ٤
 ر آموزش و پرورشي وزـ٥
 يقات و فناورير علوم، تحقي وزـ٦
 ير بهداشت، درمان و آموزش پزشکي وزـ٧
 ر صنعت، معدن و تجارتي وزـ٨
 ر کشوري وزـ٩

 ورزش و جوانانر ي وزـ١٠
 راني اي اسالمي جمهوريمايس سازمان صدا و سي رئـ١١
 س سازمان برنامه و بودجه کشوري رئـ١٢
  کشوري و استخداميس سازمان اداري رئـ١٣
 هيس قوه قضائيار رئياالخت نده تامي نماـ١٤
 ثارگرانيد و امور اياد شهيس بني رئـ١٥
ر ي و ساي اسالمي مجلس شورايماع بهداشت و درمان و اجتيها ونيسي کمي رؤساـ١٦

  )عنوان ناظر و بدون حق رأي به(هاي مجلس شوراي اسالمي بر حسب موضوع  ونيسيرؤساي کم
 ي مليها ت کشور به انتخاب شبکهي معلوليندگان افراد داراي پنج نفر از نماـ١٧

اظر و عنوان ن به(ت کشور ي معلولي افراد داراي اصلينهاد بر حسب گروهها  مردميتشکلها
 ) بدون حق رأي

ر ي وزيت کشور با معرفي معلولي سه نفر از کارشناسان برجسته امور افراد داراـ١٨
 )عنوان ناظر و بدون حق رأي به (يتعاون، کار و رفاه اجتماع

عنوان ناظر و بدون  به (ي توانبخشيردولتي مراکز غي صنفيها نده انجمني نماـ١٩
 )حق رأي

 ته حسب مورد در اينيالن مدعو متناسب با موضوع کار کم و مسؤوءر وزراي ساـ١تبصره
 .نمايند كميته شركت مي

  .ل خواهد شديته در سازمان تشکين کميرخانه اي دبـ٢تبصره
 يشده در راستا ته مکلف است هر سال، گزارش اقدامات انجامين کمي اـ٣تبصره

ق ي از طرين اجتماعي تأم رفاه وي عاليد در شورايي و پس از تأيافت، بررسين قانون را دريا
، بهداشت و درمان ي اجتماعيها ونيسيکم. دي ارسال نماي اسالميدولت به مجلس شورا

 گزارش و صحت آن، خالصه يماه پس از بررس کي مکلفند ظرف مدت ي و حقوقيو قضائ
  .ج آن را جهت اطالع عموم منتشر کنندي مجلس قرائت و نتايگزارش را در صحن علن

شده خود را در   مشمول بايد هر سال گزارش اقدامات انجاميهها دستگاـ٣٢ماده
ت مصوب ي معلوليون حقوق افراد دارايب کنوانسين قانون و قانون تصويخصوص اجراي ا

  .ندين قانون ارسال نماي اي و نظارت بر اجرايته هماهنگي به کم١٣/٩/١٣٨٧
 خياز تار ١٦/٢/١٣٨٣ت از حقوق معلوالن مصوب ي قانون جامع حماـ٣٣ماده

  .شود ين قانون نسخ مياالجراء شدن ا الزم
ماه پس از ابالغ آن به  ن قانون ظرف مدت ششياز اي مورد نيها نامه ني آيـ٣٤ماده

شود و  يه مين قانون، توسط وزارت، سازمان و مراجع مرتبط تهي موارد مصرح در اياستثنا
  .رسد يران ميأت وزيب هيبه تصو

 قانون يها نامه ني است، آي دهيب نرسين قانون به تصوي ايها امهن ني که آيي مادامـ تبصره
  . استين قانون به قوت خود باقيرت با ايت از حقوق معلوالن در صورت عدم مغايجامع حما

۱  
۴ 
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 قانون فوق مشتمل بر سي و چهار ماده و بيست و نه تبصره در جلسه علني روز يكشنبه
 و شش مجلس شوراي اسالمي تصويب شد و ماه يكهزار و سيصد و نود مورخ بيستم اسفند

  . به تأييد شوراي نگهبان رسيد٢٢/١/١٣٩٧در تاريخ 
  رئيس مجلس شوراي اسالمي ـ علي الريجاني

     
  ١/٢/١٣٩٧                                                                           ٥٧٠١/٣٦٦رهشما

  تر حسن روحانيحجت االسالم والمسلمين جناب آقاي دك
  رياست محترم جمهوري اسالمي ايران
ايران  اسالمي قانون اساسي جمهوري) ١٢٣(سوم  در اجراي اصل يكصد و بيست و

 شوراي مجلسبه با عنوان طرح دوفوريتي استفساريه   كهتفسير چگونگي امهال وامقانون 
 و ٢٠/١٢/١٣٩٦ مورخ شنبهيكتصويب در جلسه علني روز اسالمي تقديم گرديده بود، با 

  .گردد تأييد شوراي محترم نگهبان، به پيوست ابالغ مي
  رئيس مجلس شوراي اسالمي ـ علي الريجاني

  
  ٨/٢/١٣٩٧                                                                                ١١٠٥٨رهشما

  وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ  كشوروزارت
 به ايران اسالمي  قانون اساسي جمهوريسوم كصد و بيست ودر اجراي اصل ي

بيستم  مورخ شنبهيك در جلسه علني روز  كه»تفسير چگونگي امهال وامقانون « پيوست
اسفند ماه يكهزار و سيصد و نود و شش مجلس شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ 

 ١/٢/١٣٩٧ مورخ ٥٧٠١/٣٦٦ رسيده و طي نامه شماره شوراي نگهبان به تأييد ٢٢/١/١٣٩٧
  .گردد  ابالغ ميمجلس شوراي اسالمي واصل گرديده، جهت اجرا

   حسن روحانيجمهور ـ رئيس
  

  قانون تفسير چگونگي امهال وام
   :موضوع استفساريه

ديدگان از حوادث غيرمترقبه موضوع بند  آيا منظور از استمهال بدهي بانكي خسارت
حوادث غيرمترقبه ديده در اثر  واحده قانون تسريع در بازسازي مناطق آسيب ماده) ۶(

هاي ناشي از غيرجاري  ، اين است كه جريمه و الزامات و ممنوعيت۱۹/۳/۱۳۹۲مصوب 
چك  دريافت تسهيالت جديد، افتتاح حساب جاري، دريافت دسته(شدن تسهيالت مذكور 

گيرنده  در طول دوره امهال متوجه تسهيالت) گيرنده و ساير خدمات بانكي براي تسهيالت
  باشد؟  برعهده دولت مي) ۶( و سود تسهيالت طبق بند گردد و بانك نمي

 
  . بلي:پاسخ مجلس

 ماه يكهزار و سيصد و نود و شش ستم اسفنديتفسير فوق در جلسه علني روز يكشنبه مورخ ب
  . به تأييد شوراي نگهبان رسيد٢٢/١/١٣٩٧مجلس شوراي اسالمي تصويب شد و در تاريخ 

  انيرئيس مجلس شوراي اسالمي ـ علي الريج
     

  ٨/٢/١٣٩٧                                                هـ               ٥٥٣٠٨ت/١١٧٧٧رهشما
  نامه در خصوص تعيين آقاي حجت اهللا ايوبي تصويب

  به عنوان دبيركل كميسيون ملي يونسكو در ايران
 يقات و فناوريوزارت علوم، تحق

   ٢١/١/١٣٩٧و مورخ /٦٢٥٩د شماره شنهاي به پ٥/٢/١٣٩٧ وزيران در جلسه هيأت
 يون مليسي کمياساسنامه اصالح) ١٢( ماده ي و در اجرايقات و فناوريوزارت علوم، تحق

 :ب کردي تصو١٢/٧/١٣٦٦ مورخ ٥٣٣ت/٧٤١٥٦نامه شماره بيران، موضوع تصويونسکو در اي
  .شود يمن ييران تعيونسکو در اي يون مليسيرکل کمي به عنوان دبيوبي حجت اهللا ايآقا

  جمهور ـ اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس
     

  ٩/٢/١٣٩٧                                                هـ               ٥٥٠٥٥ت/١٢١٦٠رهشما
  ۱۳۹۷هاي برق از ابتداي ارديبهشت  نامه در خصوص افزايش تعرفه تصويب

 برنامه و بودجه کشور سازمان  ـ يي و دارايوزارت امور اقتصادـ رو يوزارت ن

 مورخ ١٠٠/٢٠/٤٦١٢٦/٩٦شنهاد شماره ي به پ٥/٢/١٣٩٧ وزيران در جلسه هيأت
 ي اسالمي جمهوري و هشتم قانون اساسيکصد و سيرو و به استناد اصل ي وزارت ن١/١١/١٣٩٦
 : تصويب کردـ١٣٨٨ مصوب ـها ارانهيقانون هدفمند کردن ) ٣(و ) ١(ران و مواد يا

 ١٣٩٧بهشت ي اردي برق را از ابتدايها شود متوسط تعرفهيرو اجازه داده مي به وزارت نـ١
  .  ش دهديافزا%) ٧(زان هفت درصد يها به مر ساختار تعرفهييبدون تغ

) ١(ماده ) ج(ا آبونمان برق که به استناد تبصره بند ي مبلغ ثابت ماهانه ـتبصره 
شود، به يع برق اخذ مي توزيهانهي از هزي جبران بخشيها، براارانهيقانون هدفمند کردن 

 : شودين ميير تعيشرح جدول ز

 ال در ماهيرـ مبلغ آبونمان  ني مشترکيبنددسته فيرد

 ۹۹ر۰۰۰ شتريوات و ب لويک) ۳۰(ن با قدرت يه مشترکيکل ۱

 ۱۱ر۰۰۰ لو واتيک) ۳۰(ن با قدرت کمتر از يه مشترکيکل ۲

  
، شماره ۵/۷/۱۳۹۴ مورخ ۱۴۴۹۷۵ شماره يها  نرخ تعرفه آب موضوع مصوبهـ۲
 ي اقتصاد، از ابتداي شورا۱۰/۱۱/۱۳۹۶مورخ ۱۶۶۸۴۴۹و شماره ۲۶/۱۰/۱۳۹۴مورخ  ۳۲۱۹۵۳

 . ابدييش ميافزا%) ۷(زان هفت درصد يها به مر ساختار تعرفهيي بدون تغ۱۳۹۷بهشت يارد
قانون هدفمند ) ۳(ماده ) ب(و بند  ) الف(بند ) ۱( به استناد مفاد تبصره ـ۱تبصره

 و يآورع آب و جمعين و توزي تاميهانهي از هزيها، به منظور جبران بخشارانهيکردن 
 مختلف، معادل يهاي کاربريا آبونمان آب و فاضالب برايدفع فاضالب ، مبلغ ثابت ماهانه 

 . گرددين ميي هر واحد تعيال در ماه به  ازاير) ۱۰ر۰۰۰(
ن طبقه ي، معادل نرخ باالتريي و روستاي شهر»ييآب آزاد و بنا« تعرفه ـ۲تبصره

  . گرددين ميي تعيمصرف مصوب در بخش خانگ
ت مصرف آب، يريشود به منظور اعمال مديرو اجازه داده مي به وزارت نـ۳تبصره

 ن۴۵۹۳۹ت/۲۱۴۸۸۶نامه شماره ميتصم )۴(وست ي موضوع پيمت استانيض قيب تبعيضرا
  : دير اصالح نمايز را براساس جدول ۲۷/۹/۱۳۸۹مورخ 

  
 نحوه اصالح شرح نيمشترک فيرد

 رييبدون تغ کيش از ي بيمتيب قي با ضريها استان

 ۱ کي سه سال حداکثر به يط کيتا ) ۸/۰(ن ي بيمتيب قي با ضريها استان
  
 يخانگ

 )۹/۰( سه سال حداکثر به يط )۸/۰( کمتر از  يمتيب قي با ضريها استان

 کيش به عدد يافزا کي کمتر از يمتيب قي با ضريها تانه اسيکل ير خانگيغ ۲

  جمهور ـ اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس
     

  ٨/٢/١٣٩٧                                                هـ               ٥٥١٨٣ت/١١٨١١رهشما
  هـ۵۴۵۲۲ت/۶۲۹۲۴نامه شماره  تصويب) ۱(بند ) ۴(حذف تبصره 

   ۲۴/۵/۱۳۹۶مورخ 
  وزارت نفت ـ وزارت کشور ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ يزارت راه و شهرسازو

  ستيزطيسازمان حفاظت مح ـ  سازمان برنامه و بودجه کشورـ يي و دارايوزارت امور اقتصاد
 يژه اقتصادي و وي صنعتـ ي مناطق آزاد تجاري عاليرخانه شورايدب

 ١٣/١٢/١٣٩٦ مورخ ٢٧٦٣٩٠/٦٠اره شنهاد شمي به پ٥/٢/١٣٩٧ وزيران در جلسه هيأت
 ي و هشتم قانون اساسيکصد و سيوزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل 

  :ران تصويب کردي اي اسالميجمهور
 ٢٤/٥/١٣٩٦هـ مورخ ٥٤٥٢٢ت/٦٢٩٢٤نامه شماره بيتصو) ١(بند ) ٤(تبصره 

صالحات  و ا٧/٦/١٣٨٧ک مورخ ٤٠٥٨٧ت/٩٢٣٠٨نامه شماره  بيموضوع اصالح تصو
 .شودي آن حذف ميبعد

  جمهور ـ اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس
     

  ٨/٢/١٣٩٧                                                هـ               ٥٥٢٤٧ت/١١٨١٩رهشما
  ي وزارت راه و شهرسازـرو ي وزارت نـ وزارت نفت ـ يي و دارايوزارت امور اقتصاد

  وزارت ورزش و جوانان ـ يکشاورز  وزارت جهادـ تجارتوزارت صنعت، معدن و 

  ي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکـ يقات و فناوريوزارت علوم، تحق
  وزارت کشورـ اطالعات ي وزارت ارتباطات و فناورـوزارت آموزش و پرورش 

  يدشگر و گريع دستي، صنايراث فرهنگيسازمان م ـ  مسلحيروهاي نيبانيوزارت دفاع و پشت
 ران ي اي اتميسازمان انرژـ ران ي اي اسالمي جمهوري بانک مرکزـسازمان برنامه و بودجه کشور 

 ٢٨/١٢/١٣٩٧ مورخ ١٨١٠٤٣٨شنهاد شماره ي به پ٢٢/١/١٣٩٧ وزيران در جلسه هيأت
 ي و هشتم قانون اساسيکصد و سيسازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل 

) م(و ) ي(، )ط(، )ح(، )د(، )ج(، )ب(، )الف (ي بندهايينامه اجرا نييران، آي ايجمهور
  :ر تصويب کردي کل کشور را به شرح ز١٣٩٧قانون بودجه سال  ماده واحده) ٥(تبصره 
  

  ) ٥(تبصره ) م(و ) ي(، )ط(، )ح(، )د(، )ج(، )ب(، )الف (ي بندهايينامه اجرا  نييآ
   کل کشور١٣٩٧ماده واحده قانون بودجه سال 

  :روند ي مشروح مربوط به کار مير در معانينامه اصطالحات ز نيين آي در اـ١ادهم
  . کل کشور١٣٩٧ قانون بودجه سال : قانونـ الف
  .راني اي اسالمي جمهوري بانک مرکز:ي بانک مرکزـ ب

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


 ٢١٣٠٣شماره                          WWW.DASTOUR.IR                        ۱۳/۲/١٣٩٧روزنامه رسمي                         WWW.RRK.IR                        ٦صفحه 

  . سازمان بورس و اوراق بهادار: سازمانـ پ
 ها  و وابسته وزارتخانهي دولتيها ، شرکتيي و داراي وزارت امور اقتصاد:ناشر/ ي بانـ ت
 يها  و پارکي، مؤسسات پژوهشيها و مؤسسات آموزش عال ، دانشگاهي دولتيها و سازمان

  . هستندي اسالميناشر اوراق مال/ ي امنا که حسب مورد بانهيأتب ي با تصويعلم و فناور
 بيصو که به تيستيط زي و محي و مالي، اقتصاديه فني توجي دارايها  طرح: طرحـ ث

  .رسد ي اقتصاد ميشورا
 نام که به موجب قانون و مقرراتيا بي بانام ي اوراق بهادار اسالم:ي اسالمي اوراق مالـ ج
ن به ي مدت معي مشخص برايمت اسميا سازمان به قي و يا مجوز بانک مرکزيمربوط 

ت عرضه يبا اولو(شود و شامل اوراق مشارکت، انواع صکوک  ي منتشر ميا ارزي ياليصورت ر
  : خواهد بوديو اسناد خزانه اسالم)  متشکل اوراق بهادار تحت نظارت سازمانيدر بازارها
  که تابع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکتياوراق بهادار اسالم:  اوراق مشارکتـ١

ران ي اي اسالميا قانون بازار اوراق بهادار جمهوري آن و يينامه اجرا نييو آ ـ۱۳۷۶ مصوب ـ
 .است ـ۱۳۸۴ مصوب ـ

ا براساس ين و مقررات و ي اوراق بهادار که طبق قوانينوع: يصکوک اسالم ـ۲
ر صکوک اجاره و يشود، نظ ي منتشر ميا بانک مرکزي مصوب سازمان و يها دستورالعمل

 .صکوک استصناع
   )۵(تبصره ) هـ( بند يينامه اجرا نييف مقرر در آيمطابق تعر: ياسناد خزانه اسالم ـ۳
   .کشور  کل١٣٩٧ودجه سال قانون ب
 پول ي در بازارهاي اسالمي انتشار اوراق ماليت تبعات احتماليريته مدي کم:تهي کمـ چ

  . قانون)۵(تبصره ) ک(بند ) ۱(ه کشور موضوع جزء ي سرماو
شود  يناشر اجازه داده م/ ي قانون، به بان)۵(تبصره ) الف( بند يدر اجرا ـ۲ماده

 يالي ري اسالميال اوراق مالير) ٤٥ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰(رد ايليمبلغ چهل و پنج هزار م
. ندين و مقررات مربوط منتشر نمايت قواني با رعاخودن يها با تضم  طرحيبه منظور اجرا

  :شود ين ميير تعيناشر به شرح جدول ز/يسهم بان
  

 )اليارد ريليم( مبلغ )٥(تبصره ) الف(نفعان موضوع بند  يذ فيرد
 ٣ر٦٠٠ وزارت نفت تابعه يها شرکت ١
 ٥ر٦٠٠ روي تابعه وزارت نيها شرکت ٢
 ۱۰ر۰۰۰ ي تابعه وزارت راه و شهرسازيها شرکت ٣
 ٣ر٦٠٠  اطالعاتي تابعه وزارت ارتباطات و فناوريها شرکت ٤
 ١ر٨٠٠  مسلحيروهاي نيباني تابعه وزارت دفاع و پشتيها شرکت ٥
 ٣ر٥٠٠  تابعه وزارت صنعت، معدن و تجارتيها شرکت ٦
 ٣ر٥٠٠ ي تابعه وزارت جهاد کشاورزيها شرکت ٧
 ١ر٩٠٠  تابعه وزارت ورزش و جوانانيها شرکت ٨
 ٣ر٠٠٠ راني اي اتمي تابعه سازمان انرژيها شرکت ٩

   وابسته به يها و مؤسسات آموزش عال ها، دانشگاه شرکت ١٠
 ٣ر٠٠٠ يقات و فناوريوزارت علوم، تحق

  وابسته بهيؤسسات آموزش عالها و م ها، دانشگاه شرکت ١١
 ٣ر٠٠٠ يوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک

 ٧٥٠ ي و گردشگريع دستي، صنايراث فرهنگي تابعه سازمان ميها شرکت ١٢
 ١ر٧٥٠ ي علم و فناوريهاپارک ١٣

 ٤٥ر٠٠٠ جمع کل
  

ن ي شده مطابق جدول موضوع اينيب شي در صورت عدم جذب مبالغ پـ١تبصره
 ادشده، مبالغ توسط سازمان برنامه و بودجه کشور به سهميناشر /يک از بانير ماده توسط ه

  .شود ي مندرج در جدول مذکور افزوده ميها ر دستگاهيسا
  ندارد و بازپرداختين اوراق تعهدي دولت در مورد بازپرداخت اصل و سود اـ٢تبصره

 يها  دستگاهيصاص اختيا درآمدهاي و يادشده از محل منابع داخلياصل و سود اوراق 
 .ن ماده خواهد بودي موضوع ايياجرا

 آنها اوراق ينامه برا نيين آي که مطابق اييها)پروژه (  طرحيهنگام واگذار ـ۳ماده
ف ين تکليين و مقررات مربوط نسبت به تعي منتشر شده است، براساس قواني اسالميمال

  . آنها اقدام خواهد شديها نيتضم
ا ين تمام يتواند به منظور تأم يته ميرچوب مصوبات کمناشر در چها/ي بانـ۴ماده

ن مقام ي باالتري خود که حجم انتشار آن از سويها از طرحي مورد ني از منابع ماليقسمت
ربط در چارچوب بودجه مصوب دستگاه مربوط در سقف جدول  ي ذييمجاز دستگاه اجرا

 يشود، نسبت به تقاضا يعالم مسازمان ا/ينامه به بانک مرکز نيين آيا) ۲(مذکور در ماده 
ن و مقررات ي انتشار اوراق مذکور براساس قوانيسازمان برا/ يه از بانک مرکزيموافقت اول

 .مربوط اقدام کند

 موظف است يي و دارايقانون، وزارت امور اقتصاد) ۵(تبصره ) ب( بند يدر اجرا ـ ۵ماده
 يندگيمان برنامه و بودجه کشور، به نماافت درخواست سازيته  و پس از دريکم چارچوب مصوباتدر 

 تملک يها  طرحي اجراي برايا ارزي و يالي ري اسالمياز دولت نسبت به انتشار اوراق مال
) ۱(وست شماره يها مندرج در پ  دانشگاهي ساماندهيها تمام و طرح مهي نيا هي سرمايها ييدارا

ست و شصت ي تا مبلغ معادل دوين استايها يي تملک دارايها ن اعتبارات طرحيقانون و همچن
 .ن و مقررات مربوط اقدام کنديت قوانيال با رعاير) ۲٦۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰(ارد يليهزار م

 يها  از اوراق مذکور و عنوان طرحيي اجرايها ک از دستگاهي سهم هرـ۱تبصره
ماده ن ين ماده توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و نوع اوراق موضوع اينفع موضوع ا يذ

 .شود ين ميي تعيي و دارايتوسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصاد
ه ي تسويسازمان برنامه و بودجه کشور موظف است اعتبارات الزم برا ـ۲تبصره

 انتشار يها نهي مقرر و هزيها دي در سررسيالي ري اسالمي مرتبط با اوراق ماليها پرداخت
 .دي بودجه ساالنه کل کشور منظور نماحي در لوايف خاصي رديرا ط

ط يشود با فراهم کردن شرا ي اجازه داده ميي و داراي به وزارت امور اقتصادـ٦ماده
 از دولت يندگي، به نما)ازيدر صورت ن( توسط مؤسسات مربوط يبند انتشار از جمله رتبه

 ي انتشار اوراق مالي الزم برايالملل ني بيران نسبت به انعقاد قراردادهاي اي اسالميجمهور
قانون تا سقف ) ٥ ( تبصره) ب( از محل بند يالملل نيا بي و ي به صورت داخلي ارزياسالم

 الزم يها نيدور تضمـال و صير) ٦٠ر٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠(ارد ـيليغ شصت هزار مـمبل
 .دياقدام نما

 ي اسالميجمهور موضوع قانون بازار اوراق بهادار ي ماليه ابزارها و نهادهاياستفاده از کل
 يل اجرايد به منظور تسهي جدي مالي و قانون توسعه ابزارها و نهادهاـ١٣٨٤ مصوب ـران يا

  در انتشار اوراق موضوعـ١٣٨٨ مصوب ـ ي اصل چهل و چهارم قانون اساسي کليها استيس
 .نامه مجاز است نيين آيا

 موضوع يها حن و اعالم طريي سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به تعـ١تبصره
 .دي نماي دارند، اقدام مي که مصارف ارزييها ت طرحين ماده با اولويا

 ي انتقال وجوه ارزيبات الزم براياز ترتي موظف است حسب ني بانک مرکزـ٢تبصره
ه اصل و فرع ي تسويال به ارز برايل رين تبديال و همچنيل آن به ري از انتشار و تبديناش

اد شده در عملکرد بودجه کل کشور ينرخ اعمال حساب مبالغ . اوراق مذکور را فراهم سازد
 .شود ي اعالم ميتوسط بانک مرکز

د يي و تأيي و دارايشنهاد وزارت امور اقتصادي انتشار اوراق با پي ارز مبناـ٣تبصره
  .شود ين ميياز، تعي مورد ني بر فراهم بودن ارتباط بانکي مبنيبانک مرکز

 يها نهي از جمله هزي مترتب بر انتشار اوراق ارزيها نهي اصل، سود و هزـ٤تبصره
نامه توسط سازمان برنامه و بودجه کشور  نيين آي کشور، موضوع اين رتبه اعتبارييتع
ن و يص اعتبار، از محل اعتبارات مصوب مربوط تأمين و تخصيعنوان متعهد تام به

  .ديما نيه آنها اقدام ميت نسبت به تسوي کل کشور با اولويدار خزانه
 استفاده از منابع حاصل از ي متقاضيها ناشر مکلف است فهرست طرح/ي بانـ٧ماده

ق ينامه از طر نيين آيست روز پس از ابالغ ايا صکوک را ظرف بيفروش اوراق مشارکت و 
  .ديه نماي اقتصاد ارايب شورايربط جهت تصو ي ذيين مقام دستگاه اجرايباالتر

  .باشند ي مين ماده مستثنينامه از شمول ا نيين آيا) ۵(  موضوع مادهيها  طرحـ تبصره
) ۵(تبصره ) ب(و ) الف (ي موضوع بندهايها  اوراق فروش نرفته طرحـ ٨ماده

مانکاران، مشاوران و ياعم از پ(  مذکوريها  طلبکاران طرحي به تماميقانون، قابل واگذار
 ها از جمله ها و پروژه  طرحيها نهير هزين سايها و همچن زات همان طرحيکنندگان تجه نيتأم

در سقف مطالبات معوق طرح با ) ها  دانشگاهي ساماندهيها  طرحيه بدهي و تأديتملک اراض
  .حساب مربوط و سازمان برنامه و بودجه کشور است ي و ذييس دستگاه اجراييد رييتأ

 موضوع يها زات طرحيکنندگان تجه نيمانکاران، مشاوران و تأمي فهرست پـ تبصره
 ده است،يحساب مربوط رس يد ذييزان مطالبات معوق آنها که به تأيبه همراه م نامه نيين آيا

تبصره ) ب( بند يناشر و برا/ يقانون توسط بان) ۵(تبصره ) الف(موضوع بند   اوراقيبرا
  .شود يه ميه ارايرکن بازار سرما/ ربط، به بانک عامل ي ذييقانون توسط دستگاه اجرا) ۵(

 و سازمان توسط يه مدارک و مستندات مورد درخواست بانک مرکزيرا با اـ٩ماده
 ظرف مهلت يا صکوک اسالمي و ياليه انتشار اوراق مشارکت ريناشر، موافقت اول/يبان

 ه مکلفيافت موافقت اوليست روز از زمان دريناشر ظرف ب/يشود و بان ي صادر ميقانون
  .ه خواهد بوديرمارکن بازار س/  عامليها ا بانکيبه انتخاب بانک 

  طرح در چهارچوبيست روز نسبت به بررسي بانک عامل موظف است ظرف بـ١٠ماده
ن ي موضوع ايا صکوک اسالمي و يالين و مقررات و الزامات مربوط به اوراق مشارکت ريقوان

 .دينامه اقدام نما نييآ
 .باشند ي مينن ماده مستثين نامه از شمول ايين آيا) ۵( موضوع ماده يها  طرحـ تبصره
 يها  طرحي و مالي، اقتصاديه فنيد گزارش توجيي پس از تأي بانک مرکزـ١١ماده

ا ي و ياليط انتشار اوراق مشارکت ريست روز شرايد شده توسط بانک عامل، ظرف بييتأ
  .دينما ي را اعالم ميصکوک اسالم
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نامه  نييآن ي موضوع اي اسالمي ناشر مجاز است نسبت به انتشار اوراق مالـ١٢ماده
  .دي مربوط اقدام نمايها  و سامانهيق عامل واگذاري از طريکيبه صورت الکترون

  .شود ين مييته  تعي اوراق منتشره بر اساس مصوبات کمي نرخ سود اسمـ١٣ماده
 خود ي و ارزي، پولي ماليها استي سي موظف است در اجراي بانک مرکزـ١تبصره

 الزم را با يدهد، هماهنگ ير مييه را تغيدر بازار سرما از انحاء نرخ اوراق دولت يکه به نحو
  .ته انجام دهديکم

 ير نهادهاي ساي انتشار براي سازمان موظف است در صدور مجوزهاـ٢تبصره
ش نرخ اوراق ي عمل کند که نرخ انتشار آنها موجب افزايا گونه منتشرکننده اوراق به

    .ه نشوديمنتشره دولت در بازار سرما
 نيناشر مکلف به تأم/ يقانون، بان) ۵(تبصره ) د(و ) الف (ي بندهاير اجرا دـ١٤ماده  

در صورت عدم . د سازمان استييضامن مورد تأ/ مورد نظر بانک عامليها نيق و تضميوثا
د سازمان ييضامن مورد تأ/  مقرر، بانک عامليدهايناشر در سررس/ يبان  تعهداتيفايا

  .دي اقدام نماق مذکور رأساًيموظف است از محل وثا
 به بانک يا صکوک اسالمي انتشار اوراق مشارکت و يي با صدور مجوز نهاـ١٥ماده

 در يا صکوک اسالمين دسته از اوراق مشارکت و يه ايه، عرضه اوليرکن بازار سرما/عامل
  .شود يه در مدت زمان مقرر انجام ميسرما/ بازار پول

 در سازمان، يا صکوک اسالميو ن دسته از اوراق مشارکت يرش اي با پذـ تبصره
  .ط سازمان خواهد بوديه آن تابع شرايمعامالت ثانو
رکن بازار /يق عامل واگذاريسازمان مکلف است از طر/ ي بانک مرکزـ١٦ماده

ک نماد ي را ماهانه به تفکي اسالميه اوراق مالين اطالعات مربوط به عرضه اوليه آخريسرما
 رقم واگذار شده به سازمان برنامه و بودجه کشور و استان و/يي، دستگاه اجرايمعامالت

 .ديه نمايارا يي و دارايوزارت امور اقتصاد
ه مکلف است وجوه حاصل از فروش اوراق يرکن بازار سرما/  بانک عاملـ١٧ماده

ک ي در هر مرحله را براساس فهرست ناشران مزبور ظرف يصکوک اسالم ايمشارکت و 
 قانون به )۵(تبصره ) د(و ) الف (ينتشار درخصوص بندهال مستندات ايهفته پس از تکم

 يدار  وابسته نزد خزانهيها ها و سازمان ي مزبور و شهرداريها حساب تمرکز وجوه شرکت
جدول شماره ) ۳۱۰۱۰۸(ف شماره يتبصره مذکور به رد) ب(کل کشور و درخصوص بند 

 .ز کنديقانون وار) ۵(
د توسط يقانون قبل از سررس) ۵(تبصره ) د(د اوراق موضوع بند يبازخر ـ١٨ماده

  .بانک عامل ممنوع است
 موظف يي و دارايقانون، وزارت امور اقتصاد) ٥(تبصره ) ح( بند ي در اجراـ١٩ماده

افت درخواست سازمان برنامه و بودجه کشور و در چهارچوب مصوبات ياست پس از در
ت مقررات حاکم ي با رعاي اسالمي از دولت نسبت به انتشار اوراق ماليندگيته، به نمايکم
  .دياقدام نما  ن و مقررات مربوطير قوانينامه و سا نيين آيبر ا

ن و ير قوانيت ساينامه منوط به رعا نيين آيانتشار صکوک اجاره موضوع ا ـ٢٠ماده
د ي قانون رفع موانع تول)۲(ماده ) ب( بند يينامه اجرا نييمقررات مربوط و به خصوص آ

نامه شماره  بي موضوع تصوـ١٣٩٤ مصوب ـ کشور ي نظام ماليرتقار و ايپذ رقابت
  . آن استي  و اصالحات بعد٤/٤/١٣٩٤هـ مورخ ۵۲۰۲۶ت/۴۱۸۴۸

، ينامه درخصوص نحوه واگذار نيين آينشده در ا ينيب شير موارد پي ساـ٢١ماده
 حسب مورد تابع يا صکوک اسالميد و بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت و يبازخر
 قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت و يينامه اجرا نييشده در آ ينيب شيوابط و مقررات پض

  .سازمان است/  پول و اعتباري مصوب شورايدستورالعمل صکوک اسالم
شود براساس ابالغ و  ي اجازه داده ميي و داراي به وزارت امور اقتصادـ٢٢ماده

ته به ير و در چهارچوب مصوبات کم سازمان برنامه و بودجه کشويص صادره از سويتخص
، توسعه يسازمان نوساز ( وزارت آموزش و پرورش ي آموزشيز فضايل و تجهيمنظور تکم 

ارد يلي تا سقف مبلغ ده هزار مي اسالمينسبت به انتشار اوراق مال) ز مدارس کشوريو تجه
  .ديال اقدام نماير) ١٠ر٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠(

وزارت امور  ه موظف است با اعالميت بازار سرماي صندوق تثبي امناهيأت ـ٢٣ماده
 تي استفاده از ظرفيدات الزم براين و مقررات مربوط تمهي در چهارچوب قوانيي و داراياقتصاد

  .دينامه را فراهم نما نيين آي اوراق منتشره موضوع ايآن صندوق به منظور بازارگردان
 نامه به شکل نيين آي موضوع اي اسالمي از اوراق مالي در صورت انتشار بخشـ٢٤ماده

 )۵(تبصره ) هـ(بند   يينامه اجرا نيين اسناد تابع آيط انتشار اي شراي، تمامياسناد خزانه اسالم
  .قانون خواهد بود

   نفت و يها قانون، به وزارتخانه) ۵(تبصره ) ط( بند ي اجرايدر راستا ـ٢٥ماده
ت ي تابعه خود و با رعايها تق شرکيشود از طر يصنعت، معدن و تجارت اجازه داده م

ته ين مصوبات کمي و همچني اسالمين و مقررات مرتبط با اوراق ماليمفاد قانون، قوان
ارد يلي و پنج هزار ميتا سقف س) ي و ارزيالير (ي اسالمينسبت به انتشار اوراق مال

  . نديال اقدام نماير) ۳۵ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰(

 ربط ي تابعه ذي دولتيها ق شرکتيشود از طر يبه وزارت نفت اجازه داده م ـ٢٦ماده
 و ي اسالمين و مقررات مرتبط با اوراق مالي، قوان قانون) ۵(تبصره ) ي(ت مفاد بند يو با رعا

 دالر) ۳ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰(ارد يلي تا سقف سه مي اسالميته، نسبت به انتشار اوراق ماليمصوبات کم
 .دي اقدام نمايا ارزي ياليبه شکل ر

  جمهور ـ اسحاق جهانگيري ل رئيسمعاون او
     

  ٩/٢/١٣٩٧                                                 هـ               ٥٥٢٤٦ت/١٢١٥٥رهشما
  ي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع ـ يکشاورز  وزارت جهادـ يي و دارايوزارت امور اقتصاد

 راني اي اسالمي جمهوريبانک مرکز ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

  ٢٨/١٢/١٣٩٦ مورخ ١٨١٠٤٣٨شنهاد شماره ي به پ٢٢/١/١٣٩٧ وزيران در جلسه هيأت
 ي و هشتم قانون اساسيکصد و سيسازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل 

ماده واحده قانون بودجه ) ٥(تبصره ) هـ( بند يينامه اجرانييران، آي اي اسالميجمهور
 : ب کردير تصويرا به شرح ز کل کشور ١٣٩٧سال 

 
  کل کشور١٣٩٧ماده واحده قانون بودجه سال ) ٥(تبصره ) هـ(نامه اجرايي بند  نييآ

  :روند ي مشروح مربوط به کار مير در معانينامه، اصطالحات ز نيين آي در اـ١ماده
 قانون) ٥(تبصره ) هـ(نام موضوع بند  يا بينام  اسناد با:ي اسناد خزانه اسالمـ الف

  مسجل خودي هايه بدهيکه دولت به منظور تسو) نوع اول( کل کشور ١٣٩٧بودجه سال 
  محصوالتينيد تضمي، خريا هي سرمايها يي تملک دارايد بابت طرح هايبا حفظ قدرت خر

مت فروش، ي محصوالت با قينيمت تضميالتفاوت ق، مابهيکشاورز) کياستراتژ (يراهبرد
مطالبات ه سالمت و يمه پاي بيها  سازمانيها يبدهه ي، تأديمه محصوالت کشاورزيب

ن اسناد ي ا.دينما ين به طلبکاران واگذار ميد معي و سررسيمت اسميدکنندگان برق به قيتول
  . باشنديات ميمعاف از مال

 ساله مصوبکي ي بانکيها  حداکثر معادل سود سپردهي مبلغ:دي حفظ قدرت خرـب 
 يد اسناد خزانه اسالميصد از زمان انتشار تا زمان سررس پول و اعتبار تا پانزده دريشورا

  . شودي مسجل اضافه ميبه مبلغ بده
 قانون محاسبات) ۱۹( قابل پرداخت دولت که به استناد ماده ي بده: مسجلي بدهـپ 

  به طلبکاراني اسناد خزانه اسالميخ واگذاري و تا قبل از تارـ۱۳۶۶ مصوب ـ کشور يعموم
 ير ماليمد / حساب يد ذييل شده و به تأيقانون مذکور تسج) ۲۰(ه ماده جاد و با توجه بيا

  .ده باشدي رسييس دستگاه اجراييحساب و ريفاقد ذ ييدر دستگاه اجرا
 يها  طرف حساب با دستگاهي و حقوقيقير اشخاص حقيمانکاران و ساي پ: طلبکارانـ ت

 ي محصوالت راهبردينيد تضميخر، ياهي سرمايهايي تملک دارايها طرحي بابت اجرايياجرا
مه يمت فروش، بي محصوالت با قينيمت تضميالتفاوت ق ، مابهيکشاورز) کياستراتژ(

 دکنندگانيه سالمت و مطالبات توليمه پاي بيها  سازمانيها يه بدهي، تأديمحصوالت کشاورز
 ياهيي تملک داراي طرح هاي اجراي که در راستاين اجتماعيبرق از جمله سازمان تأم

باشد، ي مطالبات ميم دارايرمستقيا غيم ي به طور مستقيي اجرايها از دستگاهياهيسرما
 يدار محصوالت کشاورزين مباشران و کارگزاران خريران و همچنيمه سالمت ايسازمان ب

  .ينيمت تضميبه ق
 که در متن اسناد نوشته شده و دولت پرداخت آن را در يمتي ق:يمت اسمي قـ ث

 .ن نموده استيد تضميسررس
 د سازمان بورس و اوراق بهادار از جمله فرابورسيي مورد تأي بازارها:هي بازار ثانوـ ج

 .ران و بورس اوراق بهادار تهرانيا
   ي و وجه التزام طلبکاران در قبال واگذاريه دفتري تسو: مسجليه بدهي تسوـ چ

  .ن نامهيين آي موضوع اياسناد خزانه اسالم
 قابل نقل و انتقال ي که متضمن حقوق ماليا مستنديهر نوع ورقه  :ي ابزار مالـح 

قانون بازار اوراق بهادار ) ۱(ماده ) ۲۴(ا منفعت آن باشد، موضوع بند ين و ي مالک عيبرا
  .ـ۱۳۸۴ مصوب ـ راني اي اسالميجمهور

 صي که به تشخييها بانک/ا بانکيه و ي رکن مربوط در بازار سرما:ي عامل واگذارـخ 
 و ين و از طرف ناشر نسبت به عرضه اسناد خزانه اسالميي تعيي و دارايارت امور اقتصادوز

  .ورزد ير امور مبادرت ميد و انجام ساي اسناد پس از سررسيمت اسميپرداخت اصل ق
 از دولت اجازه انتشار اسناد يندگي که به نمايي و داراي وزارت امور اقتصاد: ناشرـد

 . را دارديخزانه اسالم
 قانون برنامه پنجساله) ۱( موضوع ماده يي اجرايها  دستگاه:يي اجرايها  دستگاهـذ

  . ـ ۱۳۹۵ران ـ مصوب ي اي اسالمي جمهوري و فرهنگي، اجتماعيششم توسعه اقتصاد
د به منظور يد تا سررسي با حفظ قدرت خري اسناد خزانه اسالمي واگذارـ۲ماده

) ۹۵ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰( ارديليد و پنج هزار م تا سقف نويمت اسمي مسجل به قيه بدهيتسو
 محسوب شده و توسط وزارت ياسناد مزبور به عنوان ابزار مال.  به طلبکاران مجاز استالير

  .شود ي منتشر ميي و داراياموراقتصاد

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


 ٢١٣٠٣شماره                          WWW.DASTOUR.IR                        ۱۳/۲/١٣٩٧روزنامه رسمي                         WWW.RRK.IR                        ٨صفحه 

ن ي موضوع ايها از اسناد خزانه اسالمها و استانک از دستگاهي سهم هر ـ۳ماده
ص به وزارت امور ين و در قالب تخصيينامه و بودجه کشور تعن نامه توسط سازمان برييآ

  . شوديم  ابالغيي و داراياقتصاد
خ و روش ي، تاري از قطعات اسناد خزانه اسالمي و تعداد هر سريمت اسمي قـ۴ماده

 .شود ين ميي تعيي و داراي توسط وزارت امور اقتصاديواگذار
 يکي به صورت الکتروني خزانه اسالم ناشر مجاز است نسبت به انتشار اسنادـ ۵ماده

  .دي مربوط اقدام نمايها  و سامانهيق عامل واگذارياز طر
  توسطي بانام در موقع واگذاريداران اسناد خزانه اسالمي نام و مشخصات خرـ ۶ماده

 .شود ي آن درج مي واگذاري در گواهيعامل واگذار
 واگذار شده را به يالم مکلف است فهرست اسناد خزانه اسيعامل واگذار ـ۷ماده

ان هر ماه به وزارت ياستان و رقم واگذار شده تا پا/يي، دستگاه اجرايک نماد معامالتيتفک
  .دي اعالم نمايي و دارايامور اقتصاد
  در وجه دارندهيق عامل واگذاريد از طري پس از سررسي اسناد خزانه اسالمـ ۸ماده

  .ا مالک اسناد قابل پرداخت استي
ار عامل يد در اختي واگذار شده در سررسي اسناد خزانه اسالميت اسمميق ـ۹ماده

 مشمول مرور زمان ي اسناد خزانه اسالميمت اسميپرداخت ق. رديگ ي قرار ميواگذار
 يد به عامل واگذاريتواند هر زمان پس از سررس يا مالک آن مينخواهد بود و دارنده 

  .دياافت نمي اسناد را دريمت اسميمراجعه و صرفاً ق
 بازپرداخت ي سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است اعتبارات الزم بـراـ۱۰ماده

 در يف خاصي ردينه انتشار  را طيد و هزي در سررسي اسناد خزانه اسالميمت اسميق
 اعتبار يا عدم تکافويدرصورت عدم وجود . ديح بودجه ساالنه کل کشور منظور نمايلوا

د توسط وزارت امور ي در سررسياسناد خزانه اسالم دولت، يمصوب در بودجه عموم
قانون ) ۸( فصل مربوط و جدول شماره يها في از محل اعتبارات رديي و داراياقتصاد

ه اسناد ين حکم تا زمان تسويا .ن و پرداخت استي کل کشور قابل تأم۱۳۹۷بودجه سال 
  . استيادشده به قوت خود باقي

ه به طلبکاران، يص اولي پس از تخـصيزانه اسالمه اسناد خي داد و ستد ثانوـ۱۱ماده
 اعالم شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار يبند ه طبق زمانيق بازار ثانوياز طر
ن و يدات الزم را برابر قوانيسازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است تمه. ر استيپذ امکان

ن ي موضوع ايه اسالمرش و انجام معامله اسناد خزانيمقررات مربوط در خصوص پذ
  .ه به عمل آوردينامه در بازار ثانو نييآ

رد و يز مورد استفاده قرار گيقه نيتواند به عنوان وث ي مي اسناد خزانه اسالمـ تبصره
 موضوع ين معامالت دولتينامه تضم نييآ) ۴ ( ماده) ج(ط اوراق مشارکت موضوع بند يشرا
  .ابدي ي مي به آن تسر۲۲/۹/۱۳۹۴ هـ مورخ ۵۰۶۵۹ت/۱۲۳۴۰۲نامه شماره  بيتصو

 مسجل يها يه بدهي مربوط به تسوي موظف است کسور قانونيي دستگاه اجراـ۱۲ماده
 ي اسناد خزانه اسالميق واگذاري را که از طرين اجتماعياز جمله کسور متعلق به سازمان تأم

  .دين اسناد پرداخت نمايص اعتبارات مربوط از جمله ايشود از محل تخص يه ميتسو
  شدهيه مطالبات قطعيا تسوي مجاز است در زمان بازپرداخت يي دستگاه اجراـ تبصره
 ي صادر و نزد عامل واگذاري کار اسناد خزانه اسالمي کسر سپرده حسن اجرايطلبکاران برا

 يط عمومين اسناد در قالب مقررات مندرج در شرايا. ديالمعامله نما ا ممنوعيق يتوث
ن صورت يا ريدر غ. باشد ينفع م يد قابل استرداد به ذيقبل از سررس مربوط تا يها مانيپ

) ۶(ماده ) ت(ز و تابع بند ي وارييد به حساب سپرده دستگاه اجرايوجوه مربوط در سررس
 .باشد ي پرداخت در وجه طلبکار مي براين معامالت دولتينامه تضم نييآ

  جمهور ـ اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس
     

  ٩/٢/١٣٩٧                                                هـ               ٥٥٣١٢ت/١٢١٢٨رهشما
  سازمان برنامه و بودجه کشور ـ يي و دارايوزارت امور اقتصاد

  کشور ي و استخداميسازمان ادار

   و يي و دارايشنهاد وزارت امور اقتصادي به پ٥/٢/١٣٩٧ وزيران در جلسه هيأت
 )١٢(تبصره ) ب( کشور و به استناد بند ي و استخدامينامه و بودجه کشور و ادار بريهاسازمان

 ريادشده را به شرح زي بند يينامه اجرانيي کل کشور آ١٣٩٧ماده واحده قانون بودجه سال 
 :تصويب کرد

 
  کل کشور١٣٩٧ماده واحده قانون بودجه سال ) ١٢(تبصره ) ب( بند يينامه اجرانييآ

 : روند يکار م مشروح مربوط بهير در معانينامه اصطالحات ز نيي آني در اـ١ماده
 قانون برنامه پنج ساله ششم) ١( موضوع ماده يها  دستگاه:يي اجرايها  دستگاهـ الف

  .ـ١٣٩٥ مصوب ـران ي اي اسالمي جمهوري و فرهنگي، اجتماعيتوسعه اقتصاد
 از بودن براساسي مازاد بر نصي که تشخيررسمي و غي کارکنان رسم: کارکنان مازادـ ب

 ن و مقررات مربوط و توسطي و قوانيي دستگاه اجراي انسانيروي اصالح ساختار نيها استيس

 ن مقام دستگاهيد باالتريين و به تأييت مستقر در هر دستگاه تعيري توسعه مدي راهبريشورا
  . ديربط خواهد رس ي ذيياجرا

  .يو قرارداد کارگر) مشخص(ن يرارداد کار مع، قيماني کارکنان پ:يررسمي کارکنان غـ ج
 ي خود اعتبار براي که در بودجه مصوب سال جاريي اجرايها  دستگاهـ٢ماده

ن و يتوانند طبق قوان ياند م  کردهينيبشي پيا بازنشستگي کارکنان مازاد و يديبازخر
نجام امور نامه نسبت به ا نيين آيا) ١(ماده ) ب(ن براساس بند يمقررات مربوط و همچن

 اعتبار ينيب شيدر صورت عدم پ. ندي اقدام نمايا بازنشستگي کارکنان مازاد و يديبازخر
 ينيبشي نبودن اعتبار پين مکفي و همچنيا بازنشستگي کارکنان مازاد و يدي بازخريبرا

 يها يي حاصل از فروش اموال و دارايتوانند از منابع اعتبار ي ميي اجرايها شده، دستگاه
  . ندين منظور استفاده نماي ايار خود برايقول مازاد در اخترمنيغ

ار يرمنقول مازاد در اختي غيها يي مجازند اموال و دارايي اجرايها  دستگاهـ٣ماده
 و موارد مصداق ير نظر مقام معظم رهبري زيها  انفال و اموال دستگاهيخود را به استثنا

 در قانون ي اموال مشمول واگذار ويقانون اساس) ٨٣(مندرج در اصل هشتاد و سوم 
 را ـ١٣٨٧ مصوب ـ يقانون اساس) ٤٤( اصل چهل و چهارم ي کليهااستي سياجرا

 يهافي را به ردين و مقررات مربوط به فروش رسانده و منابع وصوليمطابق قوان
منابع ) (٢١٠٢٠٢(و ) سات دولتيها و تأسمنابع حاصل از فروش ساختمان) (٢١٠٢٠١(

سازمان . نديز نماي کل کشور واريدارنزد خزانه) ي دولتي اراضيش و واگذارحاصل از فرو
ف ي، اعتبار رديف درآمدي ردينان از وصوليبرنامه و بودجه کشور موظف است پس از اطم

 کل کشور را به طور متناسب ١٣٩٧ قانون بودجه سال) ٩(جدول شماره ) ٥٣٠٠٠٠ـ٣٦(
 يها  به دستگاهيده واحده قانون بودجه سال جارما) ١٢(تبصره ) ب( مفاد بند ي اجرايبرا

  . نفع اختصاص دهد ي ذيياجرا
افت اعتبار ينان از دري موظفند پس از حصول اطميي اجرايها  دستگاهـ٤ماده

 نمودن ساز و کار مندرج يي کل کشور، نسبت به اجرايدار نامه از خزانهنيين آيموضوع ا
ط مندرج ي که طبق شراي آگاه کردن افراديام و برانامه اقد نيين آيا) ١(ماده ) ب(در بند 

ن و مقررات يدر بند مذکور به عنوان مازاد شناخته شده اند، اطالعات الزم را مطابق قوان
) ـ١٣٨٦ مصوب ـ يت خدمات کشوريريقانون مد) ١٢٢(از جمله ماده (مربوط 

  . ار آنان قرار دهندي متعلقه، در اختيديزان وجوه باز خريدرخصوص م
 ن و مقررات مربوطيان خدمت بازنشستگان براساس قوانيت با پرداخت پاي اولوـتبصره 

  .  خواهد بوديخ صدور حکم بازنشستگيو تار
  نمودنيي اجراينامه برا نيين آيتوانند از اعتبارات موضوع ا ي ميي اجرايها دستگاهـ ٥ماده

 ـ١٣٨٤ مصوب ـ )١( دولت يات مال از مقرريم بخشي به قانون تنظيقانون الحاق مواد) ٤٥(ماده 
  . ندي آن استفاده نماي و اصالحات بعديينامه اجرا نييو آ

 ١٣٩٧ماده واحده قانون بودجه سال ) ١٢(تبصره ) ج(ر بند ي قسمت اخي اجراـ ٦ماده
 ي و کشوري حقوق بازنشستگان لشکري همسان سازين اعتبار برايکل کشور موضوع تأم

) ٢٧(رمنقول مازاد دولت موضوع ماده ي منقول و غيهايياز محل فروش اموال و دارا
 ـه٥٥٢٤١ت/٤٤٣٠نامه شماره بي کل کشور موضوع تصو١٣٩٧ قانون بودجه سال ييضوابط اجرا

  . نامه حاکم استنيين آي اي بر اجرا٢٣/١/١٣٩٧مورخ 
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  ٩/٢/١٣٩٧                                                 هـ               ٥٥٠٣٠ت/١٢١٥٦رهشما

  قانون حداكثر استفاده از توان) ۱۳(نامه اجرايي ماده  آيين) ۴(اصالح ماده 
   و خدماتي در تأمين نيازهاي كشور و تقويت آنها در امر صادراتتوليدي

  هاي مستقيم قانون ماليات) ۱۰۴(ماده  و اصالح
 يرفاه اجتماعوزارت تعاون، کار و 

 و يشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي به پ٥/٢/١٣٩٧ وزيران در جلسه هيأت
 :ران تصويب کردي اي اسالمي جمهوري و هشتم قانون اساسيکصد و سيبه استناد اصل 

قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و ) ١٣(نامه اجرايي ماده  آيين) ٤(ماده 
قانون ) ١٠٤(اي كشور و تقويت آنها در امر صادرات و اصالح ماده خدماتي در تأمين نيازه

 ۳/۱۳۹۵ /۲۲هـ مورخ ۵۳۱۹۱ت/۳۲۹۹۲نامه شماره بيموضوع تصو هاي مستقيم ماليات
 :شودير اصالح مي آن به شرح زيو اصالحات بعد

 م متعلقه آنها مربوط به قبلي که جراي مشمول، در صورتيان واحدهايکارفرما ـ٤ماده
 هين اصالحي شدن اءاالجراخ الزمي باشد، چنانچه حداکثر تا دو ماه از تار٢٩/١٢/١٣٩٥خ يرتااز 

 ي شده براساس مدارک و مستندات ابرازي قطعيط اصل بدهيا تقسيدر مورد پرداخت و 
نامه نيين آيم متعلقه موضوع اي جرايند، از بخشودگي توافق نماين اجتماعيبا سازمان تأم

 ٢٩/١٢/١٣٩٥خ ي مشمول که بعد از تاريهادرخصوص آن دسته از کارگاه. دار خواهند شبرخورد
 ه مدارک به سازمانياند، مهلت ارا مشمول شدهيل ابرازي از موضوعات داليکيعلت بروز به 

 .ل مزبور خواهد بوديادشده تا سه ماه پس از وقوع دالي
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