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WWW.DASTOUR.IRهيهاگها و آ ها ـ اساسنامه نامه ها ـ تصميم نامه تصويبتومان تک شماره

WWW.RRK.IR ۱۰۰
 

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

 نحوه اجراء قانون« الحاقي به  )٤( رئيس مجلس شوراي اسالمي موضوع صدر ماده واحده و تبصره    نظريه
  ٢  هيأت وزيران  ٣١/٣/١٣٩٦  » قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران)١٣٨(و يكصد  و سي و هشتم ) ٨٥(هشتاد و پنجم  اصول

  شرايط عمومي، ساختار ) ٤(ماده ) الف(به بند ) ٤(نامه در خصوص الحاق تبصره  تصويب
  وزارت امور اقتصاديـ وزارت نفت   ٢٤/٣/١٣٩٦  و الگوي قراردادهاي باالدستي نفت و گاز

  ٢  و دارايي ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

  نامه در خصوص تسويه بدهي ناشي از تعهدات جمهوري اسالمي ايران تصويب
  وزارت امور اقتصادي و دارايي   ٢٤/٣/١٣٩٦  المللي پولبه صندوق بين

  ٢  بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران

  و بازرس قانوني سازمان حسابرسي به عنوان حسابرس مستقل تعييننامه در خصوص  تصويب
  ٢١/٣/١٣٩٦  ٢٩/١٢/١٣٩٤براي سال مالي منتهي به  اد تجاريـ  صنعتي چابهار، سازمان منطقه آز

  وزارت امور اقتصادي و دارايي 
  دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد
ـ صنعتي و ويژه اقتصادي    تجاري 

٢  

   محدوده منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي انزلياصالحنامه در خصوص  تصويب
  ٢١/٣/١٣٩٦  هکتار) ٨٦٠٩(به مساحت 

  دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد 
 تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي
  سازمان حفاظت محيط زيست

٣  

  هاي سياسي، ويژه برقراري مقررات لغو رواديد براي دارندگان گذرنامهدر خصوصنامه  تصويب
  ٣  امور خارجهوزارت   ٢٨/٣/١٣٩٦    و دولت جمهوري پرتغال و خدمت بين دولت جمهوري اسالمي ايران

  برقراري مقررات لغو رواديد براي سفرهاي گروهي شهروندان در خصوص نامه  تصويب
  ٣  امور خارجهوزارت   ٢٨/٣/١٣٩٦   و دولت فدراسيون روسيهبين دولت جمهوري اسالمي ايران

وزارت  فناوري اطالعات ـوزارت ارتباطات و   ٢٨/٣/١٣٩٦   كارورهاي پستي غيردولتيدر خصوص حق امتياز صدور پروانه فعاليتنامه  تصويب
  ٣  امور اقتصادي و داراييـ  وزارت اطالعات

  پرداختي بيماران) فرانشيز(در خصوص ميزان خودپرداخت نامه  تصويب
  ٢٨/٣/١٣٩٦  ١٣٩٦ از ابتداي تيرماه سال 

  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي 
  وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي 
  سازمان برنامه و بودجه کشور

٤  

  اي  هاي سرمايه هاي تملك دارايي در خصوص صورت وضعيت مالي طرحنامه  تصويب
  ٢١/٣/١٣٩٦  ٢٩/١٢/١٣٩٤مربوط به سال مالي منتهي به سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي قشم، 

  وزارت امور اقتصادي و دارايي 
  دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد
   تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي

٤  

  ١٠/٢/١٣٩٦  هاي مستقيم  اصالحي قانون ماليات)١٣٢(ماده ) د(نامه اجرايي بند  به آيين) ٥(ق ماده الحا
ـ وزارت صنعت، معدن    وزارت امور اقتصادي و دارايي 
ـ سازمان  ـ سازمان برنامه و بودجه کشور  و تجارت 

ـ دبيرخانه شوراي عالي مناطق  حفاظت محيط زيست 
ـ صنعتي و ويژه ا   قتصاديآزاد تجاري 

٥  

  ٢١/٣/١٣٩٦   کل کشور١٣٩٦قانون بودجه سال ) ٥(تبصره ) و(نامه اجرايي بند آيين
  وزارت امور اقتصادي و دارايي 

  وزارت دادگستريـوزارت کشور 
  سازمان برنامه و بودجه کشور

٥  

  امه و بودجه کشور سازمان برن  ٢١/٣/١٣٩٦   کل کشور١٣٩٦قانون بودجه سال ) ١٢(تبصره ) ج(نامه اجرايي بند آيين
  ٦  سازمان اداري و استخدامي کشور

  ٢١/٣/١٣٩٦   کل کشور١٣٩٦قانون بودجه سال ) ١٨(تبصره ) ج(بند ) ١(نامه اجرايي جزء آيين
  وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات 
 وزارت امور اقتصادي و دارايي

  بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران 
  سازمان برنامه و بودجه کشور

٧  
  

 ١٣٩٦ماه  رـ تييازدهم نبهـشيك
 

  ٢١٠٦٠ شمارهوم سسال هفتاد و 
  

)٩٦٤( 
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  صفحه  دستگاه اجراء كننده  تاريخ تصويب  ) وحدت رويهاءقوانين و مقررات و مصوبات آر(عنوان مندرجات 

  قانون الحاق برخي مواد) ٥(نامه اجرايي ماده آيين) ١(اصالح ماده 
  وزارت امور اقتصادي و دارايي   ٢١/٣/١٣٩٦  )٢(تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت   به قانون

  ٧  بودجه کشورسازمان برنامه و 

  ٧  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري  ١٢/١١/١٣٩٥  مصوبات بيستمين جلسه شوراي عالي عتف

  ٨  انجمن آثار و مفاخر فرهنگي  ٦/٢/١٣٩٦  مصوبه هيأت امناي انجمن آثار و مفاخر فرهنگي
  

  
  
  
  

) ٤( رئيس مجلس شوراي اسالمي موضوع صدر ماده واحده و تبصره     هنظري
  )٨٥( هشتاد و پنجم اصولقانون نحوه اجراء  « الحاقي به

  »قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران) ١٣٨(و يكصد و سي و هشتم 
                                                                                                                           ١     

  
  ٣١/٣/١٣٩٦                                                                    ب    /هـ٢٤٦٦٥رهشما

 والمسلمين جناب آقاي دكتر روحاني االسالم حجت
  رياست محترم جمهوري اسالمي ايران

هـ ٥٣٤٤١ت/٧٤٦٤١يران به شماره نامه هيأت محترم وز بازگشت به رونوشت تصويب
 ١٠/٥/١٣٩٥هـ مورخ ٥٢٤٠٦ت/٥٣٩٧٠اره اصالح مصوبه شم«: ، موضوع٢١/٦/١٣٩٥ورخ مـ

 خدماتي در تعيين قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و) ١٧(نامه اجرائي ماده ناظر به آئين
هيأت بررسي و تطبيق «ها و اعالم نظر مقدماتي  ، متعاقب بررسي»...نيازهاي كشور و

قانون نحوه «الحاقي به ) ٤(ه و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصر» مصوبات دولت با قوانين
 جمهوري  قانون اساسي) ١٣٨(و يكصد و سي و هشتم ) ٨٥(اجراء اصول هشتاد و پنجم 

مراتب متضمن اعالم نظر   آن،  نامه اجرايي آيين) ١٠(و ماده » اسالمي ايران و اصالحات بعدي
. گردد ابالغ مي قانوني و اعالم نتيجه به اين جانب  قطعي جهت اقدام الزم در مهلت مقرر

قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد  بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در 
  .االثر خواهد بود ايراد قرار گرفته است، ملغي

 با قطع نظر از توجيهات مندرج در فراز پاياني نامه وزير محترم امور اقتصادي و ـ١«
، اما از آنجاكه به موجب قوانين، ٣/٦/١٣٩٥ مورخ ١٠١٦٦٦/٩٥٤١/٢٠٠دارائي به شماره 

 مصوبه به دولت اختياري براي عطف بماسبق كردن مصوبات داده نشده است، بنابراين، متن
ـ ٥٢٤٠٦ت/٥٣٩٧٠نامه شماره  اصالحي مبني بر اجرايي دانستن مصوبه اصلي يعني تصويب ه

 وزيران أت از سه سال گذشته، يعني از تاريخ تصويب مصوبه پيشين هي١٠/٥/١٣٩٥مورخ 
 مضافاً اينكه ـ٢. ، مغاير قانون است١٨/٤/١٣٩٢هـ مورخ ٤٨٧٩٣ت/٩٠٨٣٦به شماره 

 ب/هـ٤٨٤٩١هايي از مصوبه اخير به موجب رأي قطعي رئيس مجلس ابالغي به شماره  بخش
هاي  هاي مواجه با مغايرت  مغاير با قانون اعالم گرديده است كه بخش٦/٨/١٣٩٢مورخ 

باشد، بنابراين،  االثر مي ز ابالغ نظر رئيس محترم مجلس، ملغيقانوني، يك هفته پس ا
االثر شده، بدون آنكه دولت در مقام رفع  مصوبه اصالحي از حيث احياء مصوبه ملغي

  ».هاي اعالمي برآمده باشد، مغاير قانون است مغايرت
  رئيس مجلس شوراي اسالمي ـ علي الريجاني

  
  ٢٧/٣/١٣٩٦                                                            ـ ه٥٤٤٠٧ت/٣٤٨٦٢رهشما

شرايط عمومي، ) ٤(ماده ) الف(به بند ) ٤(نامه در خصوص الحاق تبصره  تصويب
  ساختار و الگوي قراردادهاي باالدستي نفت و گاز

   يي و دارايوزارت امور اقتصادـ وزارت نفت 
 سازمان برنامه و بودجه کشور

 به پيشنهاد وزارت نفت و به استناد اصل ٢٤/٣/١٣٩٦لسه هيأت وزيران در ج
  :يکصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران تصويب کرد

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .باشد هاي فوق مربوط به ترتيب درج در روزنامه رسمي كشور مي ـ توضيح اينكه شماره١

   ي، ساختار و الگويط عموميشرا) ٤(ماده ) الف(به بند ) ٤( عنوان تبصره ر بهيمتن ز
  هـ مورخ ٥٣٣٦٧ت/٥٧٢٢٥ماره ـنامه ش بيفت و گاز موضوع تصوـ ني باالدستيقراردادها

هـ ٥٣٤٢١ت/٦٩٩٧٨نامه شماره  بي آن موضوع تصويه بعدي و اصالح١٦/٥/١٣٩٥
  :شود ي اضافه م١٠/٦/١٣٩٥مورخ

د که صددرصد سهام آنها متعلق به اشخاص ياکتشاف و تول يها  شرکتـ٤تبصره«
مانند (اند  دهيران به ثبت رسي در خارج از اياتي عمليها باشد و بنا بر ضرورت ي ميرانيا

ن ماده ي وزارت نفت مشمول مفاد ا تأييدص ويبا تشخ) راني پترو پارس و پترو ايها شرکت
  ».شوند ي آن ميها و تبصره

  ور ـ اسحاق جهانگيريجمه معاون اول رئيس
  

  ٢٧/٣/١٣٩٦                                                            ـ ه٥٤٤٠٢ت/٣٤٨٦٦رهشما
  راني اي اسالمي از تعهدات جمهوري ناشيه بدهينامه در خصوص تسو تصويب

   پوليالمللنيبه صندوق ب
   يي و دارايوزارت امور اقتصاد

 راني اي اسالمي جمهوريبانک مرکز

 ١٧/٣/١٣٩٦ مورخ ٤١٧٥٧/٥٦ به پيشنهاد شماره ٢٤/٣/١٣٩٦هيأت وزيران در جلسه 
  وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد اصل يکصد و سي و هشتم قانون اساسي 

 :ران تصويب کردي اي اسالميجمهور
 خود يران مجاز است از محل منابع داخلي اي اسالمي جمهوري بانک مرکزـ١

ون و يليارد و نهصد و نود و سه ميلين و پرداخت مبلغ چهار هزار و ده ميأمنسبت به ت
ه يال بابت تسوير) ٤ر٠١٠ر٩٩٣ر٦٥١ر٠٤٧(چهل و هفت  ک هزار ويششصد و پنجاه و 

ل ي پول به منظور تعديالمللنيران به صندوق بي اي اسالمي از تعهدات جمهوري ناشيبده
 . اقدام کندياليارزش ر
قتصادي و دارايي بابت تسويه اين بدهي، تضمين کتبي الزم را در اختيار ـ وزارت امور ا٢

 .دهديران قرار مي اي اسالمي جمهوريبانک مرکز
  جمهور ـ اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس

  
  ٢٣/٣/١٣٩٦                                                            ـ ه٥٤٣١٩ت/٣٣٣٩١رهشما

  سازمان حسابرسي به عنوان حسابرس مستقل تعيينوص نامه در خص تصويب
   چابهار، صنعتيـو بازرس قانوني سازمان منطقه آزاد تجاري 

  ٢٩/١٢/١٣٩٤براي سال مالي منتهي به 
  وزارت امور اقتصادي و دارايي 

 عالي مناطق آزاد تجاريـ  صنعتي و ويژه اقتصادي  دبيرخانه شوراي

 ٢٤/٢/١٣٩٦ مورخ ٥٥١/١٠/٩٦٢ه پيشنهاد شماره  ب٢١/٣/١٣٩٦هيأت وزيران در جلسه 
) ج( صنعتي و ويژه اقتصادي و به استناد بند ـدبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري 

قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسالمي ايران ) ٤(ماده 
  :تصويب کردـ  ١٣٧٢ مصوب ـ

تقل و بازرس قانوني سازمان منطقه  سازمان حسابرسي به عنوان حسابرس مسـ١
 الزحمه انتخاب و حق٢٩/١٢/١٣٩٤آزاد تجاري ـ صنعتي چابهار، براي سال مالي منتهي به 

حسابرس مستقل و بازرس قانوني مبلغي است که در قرارداد بين سازمان مذکور و سازمان 
 .شودتعيين مي حسابرسي
هاي سازمان تشار جهت درج آگهي روزنامه اطالعات به عنوان روزنامه کثيراالنـ٢

 . شودانتخاب مي
  جمهور ـ اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس

٨٨١ 

http://www.RRK.IR
http://www.DASTOUR.IR
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  ٢٤/٣/١٣٩٦                                                            ـ ه٥٤٣٢٠ت/٣٣٧٥٢رهشما
   صنعتي انزلي ـ محدوده منطقه آزاد تجارياصالحنامه در خصوص  تصويب

  رهکتا) ٨٦٠٩(به مساحت 
  صنعتي و ويژه اقتصاديـعالي مناطق آزاد تجاري  دبيرخانه شوراي

 سازمان حفاظت محيط زيست

 ٢٤/٢/١٣٩٦ مورخ ٥٥١/١٠/٩٦٢ به پيشنهاد شماره ٢١/٣/١٣٩٦هيأت وزيران در جلسه 
 صنعتي و ويژه اقتصادي و به استناد ـ عالي مناطق آزاد تجاري دبيرخانه شوراي

 ي آبادان و خرمشهر، جلفا و بندر انزلي صنعتـ ياطق آزاد تجارجاد مني واحده قانون اماده
  :ب کردي تصوـ١٣٨٢ مصوب ـ

هکتار مشتمل ) ٨٦٠٩( به مساحت ي انزلي صنعتـ ي محدوده منطقه آزاد تجارـ١
 دولت است، هيأت شده به مهر دفتر  تأييدوست کهير به شرح نقشه پي زيهابر محدوده
 :شودياصالح م
 . خزريايلومتر متصل به دريک) ٣٣( طول  شماالً به ـالف
 .آبادلومتر متصل به کانال طالبيک) ٥/١( غرباً به طول  ـب

 کيلومتر متصل به کنارگذر امامزاده هاشم به انزلي و عوارض) ٤٤(پ ـ جنوباً به طول 
 . و مصنوع واقع در جنوب محدودهيعيطب

 . بوجاقيود و پارک ملدريلومتر متصل به رودخانه سفيک) ٤( شرقاً به طول  ـت
 موظف است طرح جامع محدوده ي انزلي صنعتي ـ سازمان منطقه آزاد تجارـ٢

ن و مقررات مربوط يت قواني غالب منطقه و با رعايهاشيادشده را با در نظر گرفتن گراي
 .ه کندي ارايژه اقتصادي و وي صنعتـ ي مناطق آزاد تجاريعاليرخانه شورايبه دب

 ي اراضي و حفظ کاربريطيست محيت الزامات زي موظف به رعا سازمان مذکورـ٣
 .باشديادشده مي در محدوده منطقه يکاري شاليژه اراضي به ويکشاورز

  جمهور ـ اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ٣٠/٣/١٣٩٦                                                            ـ ه٥٤٢٦١ت/٣٦٥٦٧رهشما
  برقراري مقررات لغو رواديد براي دارندگان در خصوصنامه  تصويب
  ژه و خدمت بين دولت جمهوري اسالمي ايرانيهاي سياسي، و گذرنامه

   و دولت جمهوري پرتغال
  امور خارجهوزارت 

 مورخ ٤٥٩٩٢٤٩/٥٦١/٧٣٢ به پيشنهاد شماره ٢٨/٣/١٣٩٦وزيران در جلسه هيأت 
 ١٣٤٣قانون بودجه اصالحي سال ) ٤٣( وزارت امورخارجه و به استناد تبصره ١١/٢/١٣٩٦

  : كل كشور تصويب کرد
  ژه و خدمت يهاي سياسي، وبرقراري مقررات لغو رواديد براي دارندگان گذرنامه

  .بين دولت جمهوري اسالمي ايران و دولت جمهوري پرتغال به شرط عمل متقابل مجاز است
  مهور ـ اسحاق جهانگيريج رئيسمعاون اول 

  
  ٣٠/٣/١٣٩٦                                                           ـ ه٥٤٠٦٩ت/٣٦٦٠٢رهشما

 ي گروهيبرقراري مقررات لغو رواديد براي سفرهادر خصوص نامه  تصويب
  ن دولت جمهوري اسالمي ايرانيشهروندان ب

  هيون روسي و دولت فدراس
  امور خارجهوزارت 

 مورخ ٤٥٩٩٢٥٣/٥٦١/٧٣٢ به پيشنهاد شماره ٢٨/٣/١٣٩٦وزيران در جلسه أت هي
 ١٣٤٣قانون بودجه اصالحي سال ) ٤٣( وزارت امورخارجه و به استناد تبصره ١١/٢/١٣٩٦

 : كل كشور تصويب کرد
ن دولت جمهوري ي شهروندان بي گروهيبرقراري مقررات لغو رواديد براي سفرها

  .ه به شرط عمل متقابل مجاز استيون روسيساسالمي ايران و دولت فدرا
  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 

  
  ١/٤/١٣٩٦                                                             ـ ه٥٤٤٠٠ت/٣٧٦٣٣رهشما

  در خصوص حق امتياز صدور پروانه فعاليتنامه  تصويب
   كارورهاي پستي غيردولتي

  يي و دارايوزارت امور اقتصاد  ـ اطالعاتيو فناوروزارت ارتباطات 
 وزارت اطالعات 

 ١٠/٣/١٣٩٦ مورخ ١١٤٨٧/١ به پيشنهاد شماره ٢٨/٣/١٣٩٦هيأت وزيران در جلسه 
 و به استناد يي و داراي اطالعات، اطالعات و امور اقتصادي ارتباطات و فناوريهاوزارتخانه

نه پست ي در زميردولتيت بخش غياز فعالي امتن و وصول حقييماده واحده قانون اجازه تع
 :تصويب کردـ ١٣٩٢مصوب  ـ و مخابرات
ارد يلي، مبلغ پنجاه ميردولتي غي پستيت کارورهاياز صدور پروانه فعاليحق امتـ ١

 . شودين مييرقابل برگشت تعيال و غير) ٥٠ر٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠(
 ي پستيت کارورهايمه عدم انجام تعهدات مندرج در پروانه فعاليزان جريمـ ٢

  : شودين ميير تعي به شرح زيردولتيغ
  
  مهيزان جرينحوه اخطار و م  عنوان تخلف  فيرد

١ 
تخلف درخصوص اقدام 

 يها هيبه انجام رو
  يضدرقابت

ه اخطار يخ وصول ابالغي از تاريروز کار) ٥(کارور حداکثر 
 فرصت دارد تا ييويم مقررات و ارتباطات راديسازمان تنظ
 که يحات اقدام نموده و در صورتيه توضيرانسبت به ا

 تواند يحات مورد قبول سازمان قرار نگرفت، سازمان ميتوض
) ٣٠( جبران نقض تعهدات در ماده ي که برايريعالوه بر تداب

 يپست) ياپراتورها (يت کارورهاياصول حاکم بر پروانه فعال
  ن و مقررات ي که قوانيده، تا حدي مقرر گرديردولتيغ
مه و جبران خسارات يدهد کارور را ملزم کند که جريماجازه 

  . را پرداخت کنديمقطوع

نقض تعهدات اجرا و   ٢
  توسعه

ه اخطار سازمان يخ وصول ابالغيماه از تار) ٦(کارور حداکثر 
فرصت دارد تا نسبت به رفع نقض تعهدات اجرا و توسعه 

 ن شده نسبت به رفعييچنانچه کارور در مهلت تع. اقدام کند
 يفايتخلف اقدام نکرده باشد، در هر مورد به نسبت عدم ا

مه يال جرير) ٥ر٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠(ارد يليتعهد، حداکثر پنج م
  .خواهد شد

 از مفاد مرتبط با يتخط  ٣
  »نظارت«موضوع 

ه اخطار يخ وصول ابالغي از تاريروز کار) ١٠(کارور حداکثر 
 نموده و حات اقداميه توضيسازمان فرصت دارد تا نسبت به ارا

حات مورد قبول سازمان قرار نگرفت و ي که توضيدر صورت
   اصالح نشد، مشمول يروز کار) ٥(موضوع ظرف 

  .مه خواهد شديجر
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  مهيزان جرينحوه اخطار و م  عنوان تخلف  فيرد

  نقض تعهدات تعرفه   ٤
  ه خدماتيارا

ه اخطار يخ وصول ابالغي از تاريروز کار) ١٠(کارور حداکثر 
ده حات اقدام نمويه توضيسازمان  فرصت دارد تا نسبت به ارا

حات مورد قبول سازمان قرار نگرفت، ي که توضيو در صورت
ان، در صورت ي به مشتريکارور عالوه بر استرداد مبالغ اضاف

مه ي مشمول اعمال جريروز کار) ٥(عدم اصالح تعرفه ظرف 
  .خواهد شد

  نقض تعهدات   ٥
  ت خدماتيفيک

هر شش ماه يک بار شاخص هاي کيفيت خدمات توسط سازمان 
کارور فرصت دارد تا . شود نتيجه به کارور اعالم ميارزيابي و

هايي که به حدنصاب  ارزيابي بعدي نسبت به ارتقاي شاخص
در غير اين صورت مشمول جريمه به . نرسيده اند، اقدام کند

  :شرح زير خواهد شد
ـ ده مرکز استان تعيين شده در طرح تجاري، حداکثر دو ميليارد 

  .ريال به ازاي هر مورد) ٢ر٥٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠(و پانصد ميليون 
حداکثر يک ميليارد و پانصد ميليون : ـ ساير مراکز استان

 .ريال به ازاي هر مورد) ١ر٥٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠(
  حداکثر : هزار نفر جمعيت) ٢٥٠(ـ شهرهاي بيش از 

  .ريال به ازاي هر مورد) ١ر٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠(يک ميليارد 
:  جمعيتهزار نفر) ٢٥٠(هزار تا ) ٣٠(ـ شهرهاي بيش از 

  ريال ) ٧٥٠ر٠٠٠ر٠٠٠(حداکثر هفتصد و پنجاه ميليون 
  .به ازاي هر مورد

هزار نفر جمعيت تعيين شده در طرح ) ٣٠(ـ شهرهاي کمتر از 
ريال به ازاي ) ٥٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠(حداکثر پانصد ميليون : تجاري
 .)بيني شده باشددر صورتي که در طرح تجاري پيش. (هر مورد

طلوبيت براي حداقل شصت درصد در صورت دستيابي به م
تعداد شاخص هاي تعريف شده در هر شهر به نسبت %) ٦٠(

شاخص هايي که به حدنصاب الزم نرسيده اند، جريمه تعلق 
در غير اين صورت جريمه مربوط به عدم رعايت . خواهد گرفت

 .کل شاخص ها اعمال خواهد شد

٦ 
نقض مقررات و مصوبات 

م يون تنظيسيکم
  طاتمقررات ارتبا

روز کاري پس از تاريخ وصول ابالغيه اخطار ) ١٠(کارور حداکثر 
سازمان فرصت دارد تا نسبت به ارايه توضيحات اقدام نموده و در 
صورتي که توضيحات مورد قبول سازمان قرار نگرفت و موضوع 

  .روز کاري اصالح نشد، مشمول جريمه خواهد شد) ٥(ظرف 

  ر تعهداتينقض سا  ٧
روز کاري پس از تاريخ وصول ابالغيه اخطار ) ١٠(کارور حداکثر 

سازمان فرصت دارد تا نسبت به ارايه توضيحات اقدام نموده و در 
صورتي که توضيحات مورد قبول سازمان قرار نگرفت و موضوع 

  .روز کاري اصالح نشد، مشمول جريمه خواهد شد) ٥(ظرف 
م مقررات و يزمان تنظن جدول، ساي مندرج در ايهامهيعالوه بر جر  ـتبصره

 ي کارورهااصول حاکم بر پروانه فعاليت) ٣٠(و ) ٢٩(هاي مواد ارتباطات راديويي از ظرفيت
مورخ ) ٢٥٤(جلسه شماره ) ١٢(موضوع مصوبه شماره  (يردولتي غيپست) ياپراتورها(

  .ز کماکان استفاده خواهد کردين) م مقررات ارتباطاتيون تنظيسي کم١٧/١٢/١٣٩٥
  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسل معاون او

  
  ٣/٤/١٣٩٦                                                             ـ ه٥٤٢٤٠ت/٣٧٩٩٥رهشما

  پرداختي بيماران) فرانشيز(در خصوص ميزان خودپرداخت نامه  تصويب
  ١٣٩٦ از ابتداي تيرماه سال 

 ين، کار و رفاه اجتماعوزارت تعاوي ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک
 سازمان برنامه و بودجه کشور

 درمان هاي بهداشت، به پيشنهاد مشترک وزارتخانه٢٨/٣/١٣٩٦وزيران در جلسه  هيأت
د يي و سازمان برنامه و بودجه کشور و تأي، تعاون، کار و رفاه اجتماعيو آموزش پزشک

 يقانون احکام دائم) ٩(ماده ) الف(مه سالمت کشور و به استناد بند ي بي عاليشورا
 :تصويب کرد ـ ١٣٩٥مصوب   ـ توسعه کشوريهابرنامه

ماران ي بيپرداخت) زيفرانش(زان خودپرداخت ي م١٣٩٦ر ماه سال ي تياز ابتداـ ١
) زيفرانش(زان خودپرداخت ي، ده درصد، مي در مراکز دولتي موقت شهري و بستريبستر

ست هزار نفر ير بي زين شهرهاي و ساکنيي موقت روستاي و بستريماران بستري بيپرداخت
) زيفرانش(زان خودپرداخت يت نظام ارجاع، پنج درصد و مي با رعاير در مراکز دولتيو عشا
کتاب ارزش ) ٨(و ) ٧ (يک موضوع کدهايني خدمات پاراکلي براييماران سرپاي بيپرداخت
ر ي سايو براست و پنج درصد ي بي سالمت در مراکز دولتيها خدمات و مراقبتينسب

 .شودين مييست درصد تعي بيخدمات در مراکز دولت
 يني باليراهنما) ٥٠(، ١٣٩٦ان سال يه مکلفند تا پايگر پامهي بيهاسازمانـ ٢
 .ندي نمايي را اجراي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکيابالغ

 يهاتت تخيتوانند حداکثر ده درصد از ظرفي مي و عمومي دولتيهامارستانيبـ ٣
ران يوز هيأت  تا سقف تعرفه مصوبيليمه تکمي بيهاخود را جهت عقد قرارداد با شرکت

 . اختصاص دهندي بخش خصوصيبرا
 ها، معادل تعرفه مصوب هيأت وزيران فرانشيز پرداختي بيماران در اين تختتبصره ـ

 . خواهد بودي بخش دولتيبرا
ت تعادل منابع و ينظور رعامه سالمت کشور مکلف است به مي بي عاليشوراـ ٤

مصارف، حداکثر ظرف يک ماه نسبت به تعيين سقف ريالي براي هزينه خدمات 
 يمه درماني هر دفترچه بيبرا) تيزيک و ويني، پاراکلييدارو (ي و درمانيصي تشخسرپايي

العالج و بيماران بستري اقدام و مراتب را جهت اجرا به استثناي بيماران خاص و صعب
  .ديه ابالغ نمايگر پامهي بيهان سازمابه

  ـ شوراي عالي بيمه سالمت کشور مکلف است حداکثر ظرف يک ماه نسبت به بازنگري٥
  .دياقدام نما) counter ـ the ـ over( بدون نسخه ي داروهايامهيپوشش ب
نامه وزارت طبق تفاهم) DRG (يصي تشخيها بر گروهينظام پرداخت مبتن ـ ٦

   منتخب يهامارستانيه در بيگر پامهي بيها و سازماني آموزش پزشکبهداشت، درمان و
  .شودي حداکثر ظرف دو ماه شروع ميوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک

  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 
  

  ٢٣/٣/١٣٩٦                                                            ـ ه٥٤٣١٨ت/٣٣٣٩٥رهشما
هاي  هاي تملك دارايي در خصوص صورت وضعيت مالي طرحنامه  تصويب

  اي سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي قشم،  سرمايه
  ٢٩/١٢/١٣٩٤مربوط به سال مالي منتهي به 

  وزارت امور اقتصادي و داراييـ  دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاريـ  صنعتي و ويژه اقتصادي
 ٢٤/٢/١٣٩٦ مورخ ٥٥١/١٠/٩٦٢ به پيشنهاد شماره ٢١/٣/١٣٩٦ هيأت وزيران در جلسه

) ج( و به استناد بند يژه اقتصادي و ويصنعتي ـ  مناطق آزاد تجاري عاليرخانه شورايدب
 قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسالمي ايران) ٤(ماده 

 :ب کرديتصوـ ١٣٧٢مصوب ـ 
 هاي مجمع عمومي، صورت وضعيت س مستقل و بررسيـ با توجه به گزارش حسابر١

 قشم، يصنعت ي ـ سازمان منطقه آزاد تجاريا هي سرمايها يي تملک دارايها  طرحيمال
 ٢٨/١٠/١٣٩٥ به شرح صورتجلسه مورخ ٢٩/١٢/١٣٩٤ به ي منتهيمربوط به سال مال

 . شود ين مييدولت است، تع هيأت د شده به مهر دفترييوست که تأيپ
 تملک يها ز به عنوان حسابرس مستقل طرحيار ممي هوشيسه حسابرسمؤسـ ٢

 ي منتهي سال مالي قشم، برايصنعت ي ـ سازمان منطقه آزاد تجاريا هي سرمايها ييدارا
ن ي است که در قرارداد بيالزحمه حسابرس مستقل مبلغ  انتخاب و حق٣٠/١٢/١٣٩٥به 

 .شود ين ميي تعيسازمان مذکور و مؤسسه حسابرس
  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسون اول معا

  
  كارگروه تخصصي منتخب شوراي عالي مناطق آزاد (صورتجلسه مجمع عمومي 

  وضعيت مالي در خصوص بررسي صورت )تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي
اي سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي قشم  هاي سرمايه مربوط به طرح تملك دارايي

  ٢٨/١٠/١٣٩٥يخ  به تار١٣٩٤سال مالي
 جلسه مجمع عمومي ٢٠/١٠/١٣٩٥ مورخ ٤٠٦٣/٢٠/٩٥٢پيرو دعوتنامه شماره 

) كارگروه تخصصي منتخب شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي(
اي  هاي سرمايه هاي تملك دارائي در خصوص بررسي صورت وضعيت مالي تركيبي طرح

 ٢٨/١٠/١٣٩٥ در تاريخ ١٣٩٤م مربوط به سال مالي سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي قش
 دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه ٢ در محل ساختمان شماره ٣٠/٧رأس ساعت 

اقتصادي، با حضور اعضاي كارگروه تخصصي شورا و نمايندگان حسابرس مستقل طرح تشكيل 
ص پس از آن ضمن استماع توضيحات مجري طرح و ذيحساب طرح درخصو. شد

مواردمطروحه، از جمله داليل تأخير در ارائه صورت وضعيت مالي طرح به حسابرس مستقل و 
برگزاري مجمع عمومي، اعضاي مجمع ضرورت ارائه بموقع مدارك و برگزاري مجمع در مهلت 

پس از آن بحث و تبادل نظر در خصوص صورت وضعيت مالي تركيبي . قانوني را متذكر شدند
خ ـم تا تاريـليات متمـ مشتمل بر عم١٣٩٤فند ماه ـ اس٢٩تهي به ـ منال ماليـو عملكرد س

 انجام شد و با استماع گزارش حسابرس مستقل مربوط به سال مالي منتهي ١٣٩٥ تيرماه ٣١
اي و توضيحات مجري و ذيحساب  هاي سرمايه  طرحهاي تملك دارائي١٣٩٤ اسفند ماه ٢٩به 

  :ور، تصميماتي بشرح ذيل اتخاذ گرديدطرح درخصوص هر يك از بندهاي گزارش مذك
  صورت وضعيت):بند اظهارنظر( گزارش حسابرس مستقل ٣در خصوص بند. ١

اي سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي  هاي سرمايه هاي تملك دارائي مالي تركيبي طرح
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 ١٣٩٥ تيرماه ٣١ مشتمل بر عمليات متمم تا تاريخ ١٣٩٤  ماه اسفند٢٩قشم در تاريخ 
  .ب قرار گرفتمورد تصوي
 مقرر شد سازمان منطقه ضمن تعيين تكليف:  گزارش٥ و ٤درخصوص بندهاي . ٢

وضعيت قرارداد طرح شبكه جامع ارتباطي خليج فارس و عامليت تأمين مالي و فاينانس 
هاي انجام شده   يطرح و انجام پيگيريها و اقدامات الزم، نسبت به ارائه گزارش نتايج پيگير

فارس، برنامه  انجام مابقي عمليات طرح شبكه جامع ارتباطي خليجي در رابطه با چگونگ
 اخذ هاي پرداختي آن و الحساب تسويه تعهدات پرداختني و عليتأمين مالي طرح، چگونگي 

براي استفاده از فاينانس خارجي به مبلغ ) قانون محاسبات عمومي كشور (٦٢مجوز ماده 
 ميليون يورو، به حسابرس مستقل طرح و دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ٦٥٠

  . اقدام نمايد٣١/٢/١٣٩٦ـ صنعتي و ويژه اقتصادي، حداكثر تا تاريخ 
مجمع بر رعايت كامل الزامات قانوني ناظر بر اجراي :  گزارش٦درخصوص بند . ٣
  .اي و ساير مقررات و ضوابط مربوط تأكيد نمود هاي تملك داراييهاي سرمايه طرح

 مقرر شد مجري طرح با انجام اقدامات الزم در اجراي : گزارش٧درخصوص بند. ٤
، گزارش اقدامات انجام شده در ارتباط با ١٨/١١/١٣٩١تكاليف مجمع عمومي مورخ 

 مجمع عمومي و ١٨/١١/١٣٩٤تكاليف مقرر در اين جلسه و تكاليف مقرر در جلسه مورخ 
 به حسابرس مستقل طرح و دبيرخانه شوراي ٣١/٢/١٣٩٦نتايج حاصل را حداكثر تا تاريخ 

  .يدعالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي، ارائه نما
  . گزارش به استماع مجمع رسيد٨ بند  : گزارش٨در خصوص بند  . ٥
 مقرر شد مجري طرح در جهت رعايت مقررات : گزارش٩درخصوص بند  . ٦

 قانون ارتقاء سالمت اداري و مقابله با فساد مبني بر مكانيزه نمودن فرآيند ٢٠موضوع ماده 
  .عمل آوردامور مالي و مكاتبات اداري طرح اقدامات الزم را ب

  گزارش و توضيحات ارائه شده به استماع١٠ بند : گزارش١٠درخصوص بند . ٧
  .مجمع رسيد

 با توجه به توضيحات ارائه شده مبني استقرار : گزارش١١در خصوص بند  . ٨
) ١٠(واحد مبارزه با پولشوئي در سازمان منطقه و تعيين شخص مسئول موضوع ماده 

گيري از ظرفيت موجود در سازمان،   ذيحساب طرح با بهرهقانون مزبور، مقرر شد مجري و
هاي مربوطه  ها و دستورالعمل نامه تمهيدات الزم در جهت رعايت قانون موصوف و آيين

  .اتخاذ نموده و اقدامات الزم بعمل آورند
جلسه كارگروه تخصصي منتخب شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه 

  .حاضرين به پايان رسيداقتصادي با ذكر صلوات 
  

  ٢٩/٣/١٣٩٦                                                           ـ ه٥٣٣٨٤ت/٣٦١٦٩رهشما
  )١٣٢(ماده ) د(نامه اجرايي بند  به آيين) ٥(الحاق ماده 

  هاي مستقيم  اصالحي قانون ماليات
 وزارت صنعت، معدن و تجارتيي ـ  و دارايوزارت امور اقتصاد

 ستيط زيسازمان حفاظت مح ـ زمان برنامه و بودجه کشورسا
 يژه اقتصادي و ويصنعتي ـ  مناطق آزاد تجاري عاليرخانه شوراي دب

 امور يهاشنهاد مشترک وزارتخانهي به پ١٠/٢/١٣٩٦وزيران در جلسه هيأت 
 و هشتم قانون يکصد و سي و صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل يي و داراياقتصاد

 :ران تصويب کردي اي اسالمي جمهورياساس
قانون  ياصالح) ١٣٢(ماده ) د( بند يينامه اجرا نييآبه ) ٥(ر به عنوان ماده يمتن ز

 ي نظام ماليارتقا ر ويپذد رقابتيقانون رفع موانع تول) ٣١(م موضوع ماده ي مستقيها اتيمال
 :شودي الحاق م١١/٧/١٣٩٤هـ مورخ ٥٢٣١٩ت/٨٩٤٧٨نامه شماره بيکشور موضوع تصو

 ي الزم معتبر براينامه مجوزهانيين آي که قبل از ابالغ اي صنعتيواحدها  ـ٥ماده
ماده ) د( موضوع بند ياتيت مالياند همچنان مشمول معاف افت نمودهي را دريگذار هيسرما

 .باشنديم مي مستقيهااتيقانون مال ياصالح) ١٣٢(
  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 

  
  ٢٣/٣/١٣٩٦                                                            ـ ه٥٤٢٧٠ت/٣٣٢٦٣رهشما

   وزارت کشور يي ـ و دارايوزارت امور اقتصاد
  يوزارت دادگستر

 سازمان برنامه و بودجه کشور

ورخ ـ م٣٨٧٧٥/٥٧ به پيشنهاد مشترک شماره ٢١/٣/١٣٩٦هيأت وزيران در جلسه 
ل ارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اص وز٦/٣/١٣٩٦

) و(نامه اجرايي بند تم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران، آيينـد و سي و هشـيکص
  : کل کشور را به شرح زير تصويب کرد١٣٩٦قانون بودجه سال ) ٥(تبصره 

   کل کشور١٣٩٦دجه سال قانون بو) ٥(تبصره ) و( بند يينامه اجرانييآ
  :روند ي مشروح مربوط به کار مير در معانينامه اصطالحات ز نيين آي در اـ۱ماده 
  يي و دارايوزارت امور اقتصاد: وزارت  ـالف
 يها يه بدهي که به منظور تسوي خاصي اسناد تعهد:ه خزانهي اوراق تسو ـب

خاص مزبور توسط وزارت  دولت از اشي با مطالبات قطعي دولت به اشخاص متقاضيقطع
  .رديگ يار اشخاص طلبکار و متقابالً بدهکار قرار ميصادر و در اخت

 از ي مطالبات قطعي که دارايها و مؤسسات دولت  وزارتخانه: دستگاه طلبکار ـپ
  . هستندياشخاص متقاض

 يها يي تملک دارايها  و طرحيها، مؤسسات دولت  وزارتخانه: دستگاه بدهکار ـت
شود و  ين مي دولت تأميها از محل بودجه عموم  که اعتبارات آنييها طرح (يا هيسرما

 يکه دارا)  استي دولتيها  و شرکتيردولتي غي عموميمربوط به مؤسسات و نهادها
 . هستندي به اشخاص متقاضي قطعيبده

 که به منظور ي و خصوصي تعاوني و حقوقيقياشخاص حق: ي اشخاص متقاض ـث
ه يافت اوراق تسوي دريطلبکار، متقاض/به دستگاه بدهکار/ها از يهه مطالبات و بديتسو

  .خزانه هستند
هاي بدهکار به اشخاص متقاضي که  بدهي دستگاه: هاي قطعي دولت ج ـ بدهي

 در چارچوب مقررات ـ۱۳۶۶ مصوب ـ کشور يقانون محاسبات عموم) ۱۹( ماده  استنادبه
  تأييدقانون مذکور تسجيل شده و به) ۲۰(و با توجه به ماده  ايجاد ۱۳۹٥ تا پايان سال مربوط

 رئيسو ) ن مشابهيا عناوي يرماليحساب، مد ي فاقد ذيي اجرايها در دستگاه(حساب  يذ
  .ربط رسيده باشد و يا توسط سازمان حسابرسي، حسابرسي ويژه شده باشد دستگاه اجرايي ذي

 بابت يطلبکار از اشخاص متقاض يها مطالبات دستگاه:  دولتي مطالبات قطع ـچ
هاي نفتي، منابع حاصل از واگذاري  منابع عمومي به استثناي منابع حاصل از نفت و فرآورده

و درآمدهاي داراي مصارف ) هاي آتي با سررسيد سال جاري و سال(هاي دولتي  شرکت
اب، حس هاي اجرايي فاقد ذي در دستگاه(حساب   ذي تأييدکه به) درآمد ـ هزينه(خاص 
  .ربط رسيده باشد  دستگاه اجرايي ذيرئيسو )  مالي يا عناوين مشابهمدير

 يياجرا  که مربوط به دستگاه ي و طلب دولت به اشخاص متقاضياقالم بده ـ٢ماده
ربط اعالم نشده باشد، بر اساس تبصره  ي ذيي اجرايهاا توسط دستگاهي نباشد و يخاص

 نظام ير و ارتقايپذ د رقابتيقانون رفع موانع تول) ١( ماده يينامه اجرا نييآ) ١(ماده ) ٢(
  تأييد با١٧/٥/١٣٩٤مورخ ه ٥٢٢٣٠ت/٦١٢٤٠نامه شماره  بي کشور موضوع تصويمال

  .شود ي مي دولت تلقي و طلب قطعي، بدهيسازمان حسابرس
د درخواست خود را يه خزانه بايافت اوراق تسوي دري براي اشخاص متقاضـ٣ماده
  .ه کنندي وزارت به آن وزارت ارايالمط اعيبراساس شرا
 .کند يجاد حق نمي اي اشخاص متقاضيه درخواست براي اراـ۱تبصره
قانون بودجه ) ٥(تبصره ) و( مطابق حکم بند ي مطالبات اشخاص متقاضـ۲تبصره

 .جاد شده باشدي ا۱۳۹٥ان سال يد تا پاي کل کشور، صرفاً با١٣٩٦سال 
ست اشخاص متقاضي، بر اساس اطالعات  وزارت پس از دريافت درخواـ٤ماده
ف ين تکليي و تعي بررسي بدهکار و طلبکار، اقدامات الزم را برايها  از دستگاهدريافتي

  .دهد يها انجام م درخواست
قانون ) ٥(هاي اجرايي موضوع ماده   در اجراي اين ماده کليه دستگاهتبصره ـ

از را بر اساس اعالم يورد ن مکلفند اطالعات مـ١٣٨٦ـ مصوب  ي خدمات کشورمديريت
 ير و ارتقايپذ د رقابتيقانون رفع موانع تول) ١(ف مقرر در ماده يوزارت و الزامات و تکال

 صادره به وزارت يها  آن و بخشنامهيينامه اجرا نيي و آـ١٣٩٤  مصوب ـ کشورينظام مال
 .نديمذکور ارسال نما

  قانون بودجه ) ٥(تبصره ) و ( بنديشود در اجرا ي به وزارت اجازه داده م ـ٥ماده
ارد يلي هزار م نامه تا مبلغ پنجاه نيين آي کل کشور و بر اساس مقررات ا۱۳۹٦سال 

 دولت را ي قطعيها يه خزانه، بدهيال با صدور اوراق تسوير) ٥٠ر٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠(
ه يل اوراق تسويه و ضمن تحوي، تسوي خرجي ـصورت جمع  دولت به يبا مطالبات قطع

جه را به دستگاه بدهکار، دستگاه طلبکار و سازمان برنامه و يربط، نتيه به اشخاص ذخزان
ن يال از اير) ١٠ر٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠(ارد يليهزار م تا سقف ده. ديبودجه کشور اعالم نما

و ) ره( فرمان حضرت امام يي و طلب دولت به ستاد اجراي تهاتر بدهياعتبار برا
از سهام آنها متعلق به ستاد %) ٣٠(درصد  يس  که حداقل وابسته به آن ستاديها شرکت

ت آنها راساً متعلق به ستاد يا مالکيکه صددرصد سهام و ( تابعه يها مذکور و شرکت
 ي شده در خصوص منابع حاصل از واگذاريباشد، بدون لحاظ موارد مستثن) مذکور است

 .رديگ ي تعلق منامه، نيين آيا) ١(ماده ) چ( مندرج در بند ي دولتيها شرکت
هاي قطعي و مطالبات  مالک تسويه حساب در صورتي که مبالغ بدهيـ ۱تبصره

  . دولت متفاوت باشد، مبلغ کمتر خواهد بودقطعي
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ت ي سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است بر اساس اعالم وزارت با رعاـ۲تبصره
بابت ) ه صادرهيتسوزان اوراق يبه م(ص يمقررات مربوط نسبت به ابالغ اعتبار و تخص

قانون ) ٨(جدول شماره  ) ١٠١٠٠٠ـ١٣(ف يه شده از محل اعتبار ردي تسويها يبده
  .دي کل کشور اقدام نما١٣٩٦بودجه سال 
 دستگاه بدهکار مکلف است درحين اجراي فرايند تسويه موضوع اين ـ٣تبصره

 .دي نماي خودداريه نقدي از تسونامه، آيين
) ره( فرمان حضرت امام يين ماده، ستاد اجراير اي قسمت اخيدر اجرا ـ٤تبصره

نسبت به ارايه اطالعات و مستندات مربوط و انجام اقدامات الزم و انتقال اسناد مالکيت 
ه خزانه اقدام يهمزمان با صدور اوراق تسو) حسب مورد(وزارت ي  نام دولت با هماهنگبه

 ييه خزانه از سهم ستاد اجراي تسومانده اوراقي باقي ماه سال جاري دياز ابتدا. دينما 
 ير اشخاص متقاضي وابسته، قابل استفاده توسط سايهاو شرکت) ره(فرمان حضرت امام 

 .نامه خواهد بود نيين آيموضوع ا
 دولت از اشخاص يه مطالبات قطعيوزارت مجاز است نسبت به تسو  ـ٦ماده

قانون رفع موانع توليد ) ٢ (ماده) پ(و حقوقي تعاوني و خصوصي که در اجراي بند  يقيحق
ا ي و ياعم از شرکت اصل (ي دولتيها  کشور، به شرکتيمال  نظام يارتقا  وپذير رقابت
هاي مذکور  منتقل شده است با بدهي دولت به شرکت) هاي دولتي تابعه آنها شرکت

بابت مواردي مانند يارانه ) هاي دولتي تابعه آنها اصلي و يا شرکت از شرکت اعم(
 بدون لحاظ موارد مستثني شده در خصوص)  سازمان حسابرسي تأييدبا(هاي تکليفي  قيمت

نامه  اين آيين) ١(ماده ) چ(هاي دولتي مندرج در بند  منابع حاصل از واگذاري شرکت
  .ديه خزانه اقدام نمايق صدور اوراق تسوي طراز

 يخصوص ي و حقوقيقي قابل انتقال اشخاص حقيها ي که بدهيدر موارد  ـتبصره
ر يپذ د رقابتيقانون رفع موانع تول) ٢(ماده ) پ( موضوع بند ي دولتيها  به شرکتيو تعاون
ن ماده باشد، وزارت مجاز است نسبت به انتقال ي کشور، مشمول مفاد اي نظام ماليو ارتقا
نامه  نيين آيه خزانه بر اساس سازوکار مندرج در ايه آن با صدور اوراق تسوي و تسويبده
  . دي نمااقدام

  ش از ي که بي و خصوصي تعاونيها و مطالبات اشخاص حقوق يه بدهي تسوـ٧ماده
صورت مستقيم يا غيرمستقيم متعلق  ها به سهام و يا مالکيت آن %) ٥٠(پنجاه درصد 

  . باشد، مجاز استي اشخاص متقاضبه
 يارتقا ر ويپذ د رقابتيقانون رفع موانع تول) ٢(ماده ) ١( تبصره يدر اجرا  ـ٨ماده

 دولت به نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي  نظام مالي کشور، وزارت مجاز است بدهي
يا اشخاص  تهران با مطالبات دولت از آنها و ي و شهردارياجتماع ن ي جمله سازمان تأماز

سهام و يا مالکيت آنها متعلق %) ٥٠(درصد  حقوقي وابسته و تابعه آنها که بيش از پنجاه 
 ريال) ١٠ر٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠(هزار ميليارد  و مؤسسات مذکور باشد را تا سقف ده به نهادها 

  .ديه نمايتسو از طريق اوراق تسويه خزانه،
 در ي و خدماتيديقانون حداکثر استفاده از توان تول) ١٠( ماده يدراجرا ـ٩ماده

 يها اتي مالقانون) ١٠٤(ت آنها در امر صادرات و اصالح ماده ي کشور و تقويازهاين نيتأم
 بابت اصل و سود اوراق ي دولت به اشخاص متقاضي، بدهـ ١٣٩١ مصوب ـم يمستق

ا ي بانک عامل  تأييدبه مبلغ مورد (١٣٩٣ و ١٣٩٢ يها مشارکت منتشره دولت در سال
د يات و خريبا مطالبات دولت از اشخاص مذکور بابت مال) هيرکن مربوط در بازار سرما

ه خزانه تا سقف يق صدور اوراق تسوي از طريساز ين خصوص از سازماي دولتيها شرکت
 اوراق مشارکت تسويه شده. ريال قابل تسويه است) ٥ر٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠(مبلغ پنج هزار 

 .شود ي دولت کسر مياز سرجمع بده) حسب مورد(ت مقررات مربوط، ضمن امحا يبا رعا
فاده از رابطه زير  مبلغ ارزش فعلي اوراق مشارکت قابل تسويه با استـ تبصره
در وزارت ) به همراه مدارک مربوط(روزشمار از تاريخ ثبت درخواست متقاضي  به صورت
  .شود محاسبه مي

  
  
  
F = دي اوراق تا سررسيارزش اسم  
i = تا (ران ي اي اسالمي جمهوري بانک مرکزيک ساله اعالمي يها نرخ سود سپرده
 %)٢٠سقف 

n = ديسرسال تا سر  
A = کوپن(برگ مبلغ هر کاال(  

 ي برايکيجاد و استفاده از سامانه الکتروني وزارت مجاز است نسبت به اـ١٠ماده
 ثبت اسناد و يها سازمان. ديه حساب اقدام نمايه خزانه و اعالم تسويصدور اوراق تسو

 الزم را با يس همکاريسرو ه وبيق ارايامالک کشور و ثبت احوال کشور مکلفند از طر

ق سامانه مذکور مشمول قانون تجارت يه حساب از طرياعالم تسو. دعمل آورن وزارت به
 .ه خزانه استياوراق تسو م و صدوري بوده و در حکم تسلـ۱۳۸۲ مصوب ي ـکيالکترون

 و يافتي بدهکار به حساب درييه خزانه صادره در دستگاه اجراي اوراق تسوـ١١ماده
قانون بودجه سال ) ٨(ه جدول شمار) ١٠١٠٠٠ـ١٣( ف ي از محل اعتبار رديپرداخت
 و در ي تلقي طلبکار در حکم منابع وصولييدستگاه اجرا  کل کشور منظور و در١٣٩٦

 کل کشور و منابع ١٣٩٦قانون بودجه سال ) ٥(جدول شماره ) ٣١٠١٠٦(ف يعملکرد رد
 اوراق صادره، ي خرج ـياعمال حساب جمع. شود يه، اعمال حساب مي مورد تسويعموم

 ي و استانداردهاي بخش عموميلعمل مربوط در چارچوب نظام حسابداربر اساس دستورا
 بر نحوه اعمال يوزارت مجاز است به طرق مقتض. شود ي انجام مي بخش عموميحسابدار

 يها  بدهکار و طلبکار نظارت نموده و دستگاهيها ه خزانه در دستگاهيحساب اوراق تسو
 .واهند بوده اطالعات الزم خي و ارايمذکور مکلف به همکار

) و( بند يکبار گزارش عملکرد اجرايماه   وزارت موظف است هر ششـ١٢ماده
 کل کشور را به سازمان برنامه و بودجه کشور ١٣٩٦قانون بودجه سال ) ٥(تبصره 

 .ارايه کند
 کل کشور ١٣٩٤قانون بودجه سال ) ٦(تبصره ) ي( بند يينامه اجرا نيي آـ١٣ماده

 کشور، موضوع ي نظام مالير و ارتقايپذ د رقابتيون رفع موانع تولقان) ٢(ماده ) الف(و بند 
  .شود ي لغو م٢/١٢/١٣٩٤مورخ ه ٥٢٨٩٥ت/١٥٨٦٤٨نامه شماره  بيتصو

  جمهور ـ اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس
  

  ٢٤/٣/١٣٩٦                                                            ـ ه٥٤٣٧٠ت/٣٣٧٦٦رهشما
  سازمان اداري و استخدامي کشور ـ برنامه و بودجه کشورسازمان

 مورخ ١١٨٨٦٥٤شنهاد مشترک شماره ي به پ٢١/٣/١٣٩٦ وزيران در جلسه هيأت
 هاي برنامه و بودجه کشور و اداري و استخدامي کشور و به استناد سازمان٦/٣/١٣٩٦

ادشده را ي بند يينامه اجرانيي کل کشور آ١٣٩٦قانون بودجه سال ) ١٢(تبصره ) ج(بند 
 :ب کردير تصويبه شرح ز

 
  کل کشور١٣٩٦قانون بودجه سال ) ١٢(تبصره ) ج(نامه اجرايي بند آيين
 : روند ي مشروح مربوط به کار مير در معانينامه اصطالحات ز نيين آي در اـ١ماده

قانون برنامه پنجساله ) ١( موضوع ماده يها دستگاه:هاي اجرايي الف ـ دستگاه
  . راني اي اسالمي جمهوري و فرهنگي، اجتماعيتوسعه اقتصادششم 

از بودن يص مازاد بر ني که تشخيررسمي و غي کارکنان رسم:ب ـ کارکنان مازاد
ن و مقررات ي و قوانيي دستگاه اجراي انسانيروي اصالح ساختار نيها استيآنها براساس س

  تأييدن و بهييستگاه تعت مستقر در هر ديري توسعه مدي راهبريمربوط و توسط شورا
  . ديربط خواهد رس ي ذيين مقام دستگاه اجرايباالتر

و قرارداد ) مشخص(ن ي، قرارداد کار معيماني کارکنان پ:پ ـ کارکنان غيررسمي
  . يکارگر

 يدي بازخري آنها براي که در بودجه مصوب سال جاريي اجرايها دستگاهـ ٢ماده
ن و يتوانند طبق قوان ي شده است، مينيبشي مربوط پ اعتباريا بازنشستگيکارکنان مازاد و 

 نامه نسبت به انجام بازخريدي کارکنان اين آيين) ١(ماده ) ب(مقررات مربوط و با رعايت بند 
 يدي بازخري اعتبار براينيب شيدر صورت عدم پ. ندي آنها اقدام نمايا بازنشستگيمازاد 

 شده، ينيبشي نبودن اعتبار پي مکفني آنها و همچنيا بازنشستگيکارکنان مازاد و 
 هاي غيرمنقول توانند از منابع اعتباري حاصل از فروش اموال و دارايي هاي اجرايي مي دستگاه

  . ندين منظور استفاده نماي ايار خود برايمازاد در اخت
   مجازند پس از موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور، يي اجرايها  دستگاهـ٣ماده
 يها  انفال و اموال دستگاهيار خود به استثنايرمنقول مازاد در اختي غيها ييااموال و دار

 ي و موارد مصداق مندرج در اصل هشتاد و سوم قانون اساسيمقام معظم رهبر ر نظريز
 ين و مقررات مربوط به فروش رسانده و منابع وصوليران را مطابق قواني اي اسالميجمهور
) سات دولتيها و تأسمنابع حاصل از فروش ساختمان) (٢١٠٢٠١( شماره يهافيرا به رد

 کل يدارنزد خزانه) ي دولتي اراضيمنابع حاصل از فروش و واگذار) (٢١٠٢٠٢(و شماره 
 ينان از وصوليسازمان برنامه و بودجه کشور موظف است پس از اطم. نديز نمايکشور وار

 ١٣٩٦قانون بودجه سال ) ٩(جدول شماره ) ٥٣٠٠٠٠ـ١٦٥(ف ي، اعتبار رديف درآمديرد
 قانون بودجه سال جاري) ١٢(تبصره ) ج(کشور را به طور متناسب براي اجراي مفاد بند کل 

  . نفع اختصاص دهدي ذيي اجرايها به دستگاه
 هاي اجرايي موظفند پس از حصول اطمينان از دريافت اعتبار موضوع دستگاهـ ٤ماده

 نمودن ساز و کار مندرج در بند يينسبت به اجرا کل کشور، يدار نامه از خزانهنيين آيا
ط مندرج در بند ي که طبق شراي آگاه کردن افرادينامه اقدام و برا نيين آيا) ١(ماده ) ب(
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اند اطالعات الزم را مطابق قوانين و مقررات مربوط مذکور به عنوان مازاد شناخته شده
 يديزان وجوه بازخريصوص مدرخ) يت خدمات کشوريريقانون مد) ١٢٢( جمله ماده از(

  . ار آنان قرار دهنديمتعلقه در اخت
ن و يان خدمت به بازنشستگان براساس قوانيت با پرداخت پاداش پاي اولوتبصره ـ

  .  خواهد بوديخ صدور حکم بازنشستگيربط و تاريمقررات ذ
 قانون الحاق) ٤٥(نامه براساس ماده نيين آي کارکنان موضوع ايدي بازخر ـ٥ماده

 نامه اجرايي و آيينـ١٣٨٤ مصوب ـ )١(موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت 
 . آن خواهد بوديو اصالحات بعد

  جمهور ـ اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس
  

  ٢٧/٣/١٣٩٦                                                            ـ ه٥٤٣٨٨ت/٣٤٨٧٦رهشما
  وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ و فناوري اطالعاتوزارت ارتباطات

  سازمان برنامه و بودجه کشور ـبانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران

 مورخ ١١٩٦٣٧٧شنهاد مشترک شماره ي به پ٢١/٣/١٣٩٦ وزيران در جلسه هيأت
 اطالعات و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد ي وزارت ارتباطات و فناور٩/٣/١٣٩٦

 جزء يينامه اجرانيي کل کشور، آ١٣٩٦قانون بودجه سال ) ١٨(تبصره ) ج(بند ) ١(جزء 
 :ر تصويب کرديمذکور را به شرح ز

  
   کل کشور١٣٩٦قانون بودجه سال ) ١٨(تبصره ) ج(بند ) ١(نامه اجرايي جزء آيين

   :روند ي مشروح مربوط به کار مير در معانينامه اصطالحات ز نيين آي در اـ١ماده
  اعتباراتي که از محل منابع داخلي واگذارنده اعتبار و به منظور:الف ـ وجوه اداره شده
ار بانک يت در اختيق قرارداد عاملينامه از طر نيين آيا) ٣(تحقق اهداف مندرج در ماده 

  . رديگ يعامل قرار م
  اطالعات کهي تابعه وزارت ارتباطات و فناوريها  شرکت: واگذارنده اعتبار ـب
 اطالعات از ير ارتباطات و فناوري وز تأييد وجوه اداره شده به بانک عامل را پس ازيواگذار
  . ت بر عهده دارنديق قرارداد عامليطر

ا با مجوز ي که به موجب قانون و يا مؤسسات اعتباريها   بانک: بانک عامل ـپ
  .  هستندس شده و تحت نظارت بانک مذکوريران تأسي اي اسالمي جمهوريبانک مرکز

 اي هاي مديريتي و مشاوره اي که به همراه کمک  سرمايه:گذاري خطرپذير تـ  سرمايه
 . شود يان و نوپا قرار داده ميبن  دانشيها ار شرکتيدر اخت

نه ي فعال در زمي و تعاوني خصوصي و حقوقيقيه اشخاص حقيکل: ي متقاض ـث
 يکايا سندي و يا انهي راي صنفت در نظاميت عضوي اطالعات با اولويارتباطات و فناور
 .رانيصنعت مخابرات ا

 بانک عامل را اخذ و  تأييد وي مراحل معرف تأييد کهي متقاض:رنده اعتباري گ ـج
 . گردد ي اعطا ميالت از محل وجوه اداره شده به ويتسه

 نامه هاي اعتبار از وجوه اداره شده موضوع اين آيين سهم هر يک از واگذارندهـ ٢ماده
 ١٣٩٦ شده در بودجه مصوب سال ينيب شي و متناسب با منابع پيب مجمع عموميتصوبا 

 اطالعات و سازمان برنامه و يآنها، مطابق جدول مورد توافق وزارت ارتباطات و فناور
  . شود ين مييبودجه کشور تع

نامه بابت سرمايه گذاري در توسعه و ارتقاي کاربرد   اعتبارات موضوع اين آيينـ٣ماده
اوري اطالعات و ارتباطات کشور، توسعه و ارتقاي سطح فناوري و کيفيت توليدات، توليد فن

 يها)اپراتور( کارور هاي نرم افزاري، ايجاد زمينه صدور خدمات فني و مهندسي، ايجاد برنامه
 يقاتي تحقيها)پروژه(ت از طرح يها، حماه بخشي در کليکيکننده خدمات الکترون يهارا

ن و ي اشتغال آفريا ، توسعهي، آموزشيشگاهيدات آزمايا تولي ي نمونه صنعتدي به توليمنته
 اطالعات ير در قلمرو ارتباطات و فناوري خطرپذيگذار هيا صادرات کاال و خدمات و سرماي

  . رديگ يرنده اعتبار قرار ميار گيالت و کمک در اختيبه صورت تسه
نامه و براساس قرارداد  نييآن ي واگذارنده اعتبار موظف است طبق مفاد اـ٤ماده

 اطالعات، وجوه اداره شده را در ير ارتباطات و فناوري وز تأييدت با بانک عامل پس ازيعامل
 . ار بانک عامل قرار دهدياخت

ع ين بانک عامل، نحوه توزيي مصرف، تعيها، چگونگ ب طرحي و تصوي بررس ـ٥ماده
ن يالت موضوع اي بازپرداخت تسه، سقف، نرخ و مدت)التيرندگان تسهين گييتع(وجوه 

ها و گردش کار و نظارت بر حسن اجرا بر  نينامه، نرخ سود وجوه اداره شده، نوع تضم نييآ
س يي اطالعات و رير ارتباطات و فناوريندگان منتخب وزي متشکل از نمايعهده کارگروه

  . سازمان برنامه و بودجه کشور است
 اطالعات قابل ير ارتباطات و فناوري وزييد تأ مصوبات کارگروه فوق پس ازـ١تبصره

 . اجرا است

 قرارداد از طرف واگذارنده يت طي کارمزد بانک عامل به عنوان حق عاملـ٢تبصره
 . اعتبار قابل پرداخت است

ن و مقررات يت قواني اطالعات مجاز است با رعاي وزارت ارتباطات و فناورـ٣تبصره
ربط، دبيرخانه دايمي کارگروه   از مراکز ذيمربوط و پس از اخذ مجوزهاي موردنياز

 مصوب يت تعداد، سطوح واحدها و سقف پست سازماني اداره شده را مشروط به رعاوجوه
 . ديجاد نمايا

  وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات موظف است اطالعات الزم درخصوصـ٤تبصره
  .رساني نمايد عالين اين حوزه اطالعنامه را از طريق وبگاه مربوط براي ف اعطاي تسهيالت اين آيين

 حساب دستگاه واگذارنده اعتبار، وجوه پرداختي به بانک عامل را براساس ذي ـ٦ماده
 آن به عنوان يينامه اجرا نيي دولت و آي از مقررات ماليم بخشيقانون تنظ) ٧(صدر ماده 

  .ع است بالمانينه به روش تعهديد و اعمال حساب هزينما ي منظور مينه قطعيهز
 يها  اطالعات و بانک عامل موظفند حسابي وزارت ارتباطات و فناورـ٧ماده

ند که در هر زمان اطالعات مربوط به ي نماي نگهداريمربوط به وجوه اداره شده را به صورت
زان وجوه ي و اقساط معوق و مييالت اعطايها، اصل و سود تسه ک طرحيمصرف آن به تفک

  . ل باشنديات قابل تحصاداره شده و مانده اعتبار
ن اعتبار ي بوده و محل تأمينکه واگذارنده اعتبار شرکت دولتي با توجه به ا ـتبصره
الت و اقساط يمانده اعتبار، اصل و سود تسهي است، باقي شرکت دولتيمنابع داخل
 يوزارت ارتباطات و فناور/ ار واگذارنده اعتبارينامه در اخت نييآ ني موضوع ايبازپرداخت

 رد تا مطابقيگ ينامه قرار منيين آيا) ٥(ص کارگروه موضوع ماده ياطالعات، به تشخ
نامه  نيين آيت با بانک عامل و ضوابط ايمات کارگروه مذکور و مفاد قرارداد عامليتصم

  . رديگ  قرار يردولتي غيها ار بخشيالت در اختيمجدداً به صورت تسه
 ينامه، وزارت ارتباطات و فناور نيين آي اي به منظور نظارت بر حسن اجرا ـ٨ماده

نامه را  نيين آيکبار عملکرد اعتبارات موضوع اياطالعات و بانک عامل موظفند هر سه ماه 
نامه، به سازمان برنامه و بودجه کشور  نيين آيا) ٧(براساس اطالعات مندرج در ماده 

  . نديگزارش نما
 و يا  توسعهي)ها پروژه (ها رنده طرحي در صورت درخواست اعتبار گـ٩ماده

ر مدت ييت پرداخت سود، تغي، معافير درخصوص بخشودگي خطرپذيها يگذار هيسرما
نامه، کارگروه موضوع ماده  نيين آيالت موضوع اير نرخ سود تسهييزمان بازپرداخت و تغ

  . خواهد نموديريگ مينامه تصمنيين آيا) ٥(
  جمهور ـ اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس

  
  ٢٣/٣/١٣٩٦                                                            ـ ه٥٤٣٨٩ت/٣٣٢٦٩رهاشم

  قانون الحاق برخي مواد) ٥(نامه اجرايي ماده آيين) ١(اصالح ماده 
  )٢(يم بخشي از مقررات مالي دولت تنظ  به قانون
  وزارت امور اقتصادي و دارايي 
 سازمان برنامه و بودجه کشور

 مورخ ٢٨٢٥٥/٣٣٠٨٤ به پيشنهاد شماره ٢١/٣/١٣٩٦ وزيران در جلسه هيأت
جمهور و به استناد اصل يکصد و سي و هشتم قانون   معاونت حقوقي رئيس١٠/٣/١٣٩٦

 :اساسي جمهوري اسالمي ايران تصويب کرد
قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم ) ٥(نامه اجرايي ماده آيين) ١(در ماده 
هـ ٥٢٢٩٣ت/١٥٢٠٠١نامه شماره ، موضوع تصويب)٢(رات مالي دولت بخشي از مقر

  .شوندحذف مي» کارگاه، کارخانه«و » ، مسکوني«هاي  عبارت٢/١٢/١٣٩٥مورخ 
  جمهور ـ اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس

  
  ٢٢/٣/١٣٩٦                                                                          ٣٢٤/١٢/٣رهشما

  جناب آقاي سينجلي جاسبي
  رئيس محترم هيأت مديره و مديرعامل روزنامه رسمي كشور

، به پيوست مصوبات بيستمين جلسه شوراي عالي علوم، تحقيقات و احتراماً
 رياست محترم جمهوري رسيده، جهت صدور دستور اقدام  تأييدكه به) عتف(فناوري 

  .گردد ارسال ميمقتضي براي درج در روزنامه رسمي كشور 
 قانون اهداف، وظايف و تشكيالت وزارت علوم، تحقيقات و ٣طبق تبصره ماده 

جمهور   رئيس تأييد، مصوبات شوراي عالي عتف، پس از)١٨/٥/١٣٨٣مصوب (فناوري 
شايان . االجراست هاي اجرايي الزم براي كليه مؤسسات آموزشي، تحقيقاتي و دستگاه

 ١٦٤٨/١٢/٣وراي عالي عتف كه با شماره نامه ذكر است مصوبات جلسه نوزده ش
  . به آن روزنامه ارسال شده، به چاپ نرسيده است٢٧/١١/١٣٩٥مورخ 

  دبيركل شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري ـ وحيد احمدي

http://www.DASTOUR.IR
http://www.RRK.IR
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  مصوبات بيستمين جلسه شوراي عالي عتف
ورخ  مشنبه سهروز ) عتف(بيستمين جلسه شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري 

 جمهور تشکيل و موارد زير به تصويب  با حضور اعضاء در دفتر معاون اول رئيس١٢/١١/١٣٩٥
  .شودرسيد، که جهت اجرا ابالغ مي

  :مصوبات جلسه
ها و موسسات   از شرکتتي که در قانون حمايفي و تکالفي وظايفايبه منظور ا ـ١
 ي آن بر عهده شوراييمه اجرا نانيي آها و اختراعات و سازي نوآوري  و تجاريانيدانش بن

 هاي نامه  و شيوهها ها، دستورالعمل  نامهنيي آهيکلگذاشته شده است، مقرر شد  عتف يعال
ها   توسط دستگاهمي و تنظهيپس از تهمذکور  يي اجرانامه نيي قانون و آيمرتبط با اجرا
 امر را نيا ي عاليشورا.  عتف برسدي عالي شورابي به تصودي باربطي ذيو مراجع قانون

 موارد مصوبه ني در اي دائمونيسيمصوبات کم. کند ي مضي شورا تفوي دائمونيسي کمبه
  .   شودي مي عتف تلقي عاليشورا

 شرح تفصيلي وظايف و اختيارات ١ بند الف ماده ٢ در راستاي اجراي جزء ـ٢
شوراي عالي عتف مقرر شد دبيرخانه شوراي عالي با همکاري دستگاههاي اجرايي 

هاي  هاي مرتبط با کميسيون علم، فناوري و اقتصاد دانش بنيان در حوزههاي ملي رنامهب
  . را تدوين و جهت تصويب به شوراي عالي ارائه نمايدتخصصي
 به منظور ساماندهي وضعيت نشر علمي کشور و ارائه تقسيم کار ملي بين فعاالن ـ٣

هاي مرتبط، نظام ملي  اري دستگاهنظام نشر علمي، مقرر شد دبيرخانه شوراي عالي با همک
  .نشر علمي کشور را تدوين و در جلسه آتي شوراي عالي ارائه نمايد

 از ٦ دبيرخانه شوراي عالي گزارشي از اقدامات انجام شده در راستاي اجراي بند ـ٤
هاي  با توجه به مطالب ارائه شده، طرح. مصوبات نوزدهمين جلسه شوراي عالي را ارائه کرد

  : لي پژوهش و فناوري به صورت زير تعيين تکليف شدندکالن م
 با توجه به مالحظات اقتصاد )١به شرح پيوست (طرح کالن ملي ٢٢ تعداد ١ـ٤

مقاومتي در اولويت قرار گرفتند و مقرر شد سازمان برنامه و بودجه اعتبار ساالنه مورد نياز 
ف مستقل طرح هاي کالن ملي دار را در قالب ردي هاي کالن ملي اولويت براي اجراي طرح

  . هاي  بودجه ساالنه درج نمايد حهدر الي
توجه به مالحظات با  )٢مطابق جدول پيوست ( طرح کالن ملي١٣ مقرر شد ٢ـ٤

  تأييددر صورت. اقتصاد مقاومتي، برنامه ششم توسعه و نياز ملي بررسي و تعيين تکليف شوند
  .  انجام خواهد شد٣ـ٤ کارگروه مطابق بند د تأيي و در صورت عدم١ـ٤کارگروه، مطابق بند 

دليل نداشتن حامي و يا نظر  به )٣به شرح جدول پيوست ( طرح١٢ تعداد ٣ـ٤
کميسيون تخصصي و تصميم کارگروه مشترک دبيرخانه شوراي عالي و سازمان برنامه و 

 . شوند بودجه، مختومه تلقي مي

اي  ها، کميته  نتايج اين طرحها و براي تسويه حساب نهايي و مستندسازي فعاليت
متشکل از نمايندگان دبيرخانه شوراي عتف و سازمان برنامه و بودجه و مجري طرح 

سازمان برنامه و بودجه بر اساس نظر نهايي اين کميته اعتبار الزم براي . شود تشکيل مي
  .خواهد نمود تسويه حساب نهايي طرح، هزينه ناظران و انتشار نتايج را تأمين

 ي قانون الحاق برخ٥٦ عملکرد ساالنه ماده يها  گزارش تأييد ويبه منظور بررس  ـ٥
 و قاتي علوم، تحقري وزتي با عضويکارگروه) ٢( دولت ي مقررات مالميمواد به قانون تنظ

رئيس  ،روي نري وز،ي جهاد کشاورزري وز،يموزش پزشکآ و ، درمان بهداشتري وز،يفناور
 يها گزارش. شود يم ليجمهور تشک سي رئي و فناورياون علم معسازمان برنامه و بودجه و
 ي شورارخانهي توسط دب مذکور کارگروه تأييدالذکر پس از  فوقيعملکرد ساالنه ماده قانون

  .گردد ي ارسال مي اسالمي به مجلس شورايعال
 تا ١٣٩٦ ي کشور در دوره زماني علم و فناوريها تي و اولوها استيس ـ در خصوص ٦
  :قرر شدم ١٤٠٠
هاي علم و فناوري کشور بايستي در راستاي اسناد باالدستي  ها و اولويت  سياست١ـ ٦

  .باشند... هاي کلي علم و فناوري، نقشه جامع علمي کشور، برنامه ششم توسعه و  مانند سياست
ها را طي  ها و اولويت  اعضاي شوراي عالي  نظرات خود در ارتباط با سياست١ـ ٦

  .به دبيرخانه ارسال کننددوهفته آينده 
ماه کميسيون دائمي  بندي و در جلسه بهمن  دبيرخانه نظرات دريافتي را جمع٢ـ ٦

مصوبه کميسيون دائمي در اين خصوص به منزله مصوبه شوراي . شوراي عالي ارائه نمايد
  .عالي تلقي خواهد شد

 ونيسير کم مصوب، موارد ديها تي و اولوها استي به اصالح سازيدر صورت ن ٣ـ ٦
  . خواهد بودي عالي شوراهي تأييد به منزلهونيسي در کم تأييد طرح و پس ازيدائم

هاي علم و فناوري در جلسه کميسيون دائمي ارائه و به تصويب   سياستها و اولويت٤ـ ٦
  )٤پيوست (.اعضاء رسيد

  عتفي عالي شورارخانهي دبي تخصصيها ونيسياصالح و ادغام کم پيشنهاد ـ٧
 مصوبات کميسيون دائمي در اين خصوص. رسي به کميسيون دائمي ارجاع داده شودجهت بر

  .مصوبه شوراي عالي تلقي خواهد شد
هاي پايش و ارزيابي علم، فناوري و نوآوري نامه اجرايي، معيارها و شاخص  آيين ـ٨
  )٥پيوست (. شوراي عالي رسيد تأييدکشور به
  توسعه مناطق ويژه علم و فناوريهاي عامل استقرار و ـ اساسنامه سازمان٩

  . قرار گرفت تأييدزد موردآذربايجان شرقي، بوشهر، خراسان رضوي و ي
 مقرر شد پيشنهاد منطقه ويژه علم و فناوري اصفهان در خصوص اساسنامه :تبصره

سازمان عامل استقرار و توسعه در جلسه کميسيون دائمي ارائه شود و مصوبه کميسيون 
  .تي شوراي عالي ارائه شوددائمي در جلسه آ

 
  وحيد احمدي

  دبيركل شوراي عالي علوم،
  تحقيقات و فناوري

  حسن روحاني
جمهور و رئيس شوراي عالي علوم،  رئيس

  تحقيقات و فناوري

  
  

  ٣١/٣/١٣٩٦                                                       ف                .م.الف/٣٦٩رهشما
  سينجلي جاسبيجناب آقاي محمد

  مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايران
به پيوست نامه مصوبه هيأت امناء و صورتجلسة هيأت مديره انجمن آثار و مفاخر 

خواهشمند است نسبت به چاپ آگهي روزنامه . گردد فرهنگي حضورتان ارسال مي
  .دستورات الزم را مبذول فرمائيد

  فرهنگي ـ حسن بلخاري قهيرئيس انجمن آثار و مفاخر 
  

  ٣٠/١/١٣٩٦                                                                        ١٠٩٦٤٦/٩٦رهشما
  مصوبه هيأت امناي انجمن آثار و مفاخر فرهنگي

 متمم اساسنامه انجمن آثار و مفاخر فرهنگي و به پيشنهاد ٢به استناد بند الف ماده 
االسالم والمسلمين مرتضي جوادي  ـ حجت١: رشاد اسالمي آقايانوزير فرهنگ و ا

اصغر دادبه،  ـ دكتر علي٤ـ دكتر حسن بلخاري قهي، ٣ر مهدي حجت ــ دكت٢آملي 
 ـ دكتر مهدي محقق به مدت دو سال به عنوان اعضاء هيأت مديره و آقاي دكتر ٥

يين و به تصويب حسن بلخاري قهي به عنوان رئيس انجمن آثار و مفاخر فرهنگي تع
  .هيأت امناء رسيد

  انجمن آثار و مفاخر فرهنگي
  

  ١٨/٢/١٣٩٦                                                       ف                .م.الف/١٦٨رهشما
  مديره انجمن اولين صورتجلسه هيأت

 صبح روز چهارشنبه مورخ ١٠اوليه جلسة عادي هيأت مديرة انجمن در ساعت 
 تشكيل و اعضاي هيأت مديره جديد براساس مصوبة هيأت امناء با ابالغية ٦/٢/١٣٩٦

  : به شرح زير اعالم و معرفي گرديدند٣٠/١/١٣٩٦ مورخ ١٠٩٦٤٦/٩٦شماره 
 آقاي دكتر مهدي محقق، رئيس هيأت مديره انجمن به شماره كدملي. ١

٠٩٣٧٣٥٦٥٨١  
ئيس انجمن آثار و مفاخر آقاي دكتر حسن بلخاري قهي، عضو هيأت مديره و ر. ٢

  ٥٦٥٩١٢٨٣٩٤فرهنگي به شماره كدملي 
االسالم والمسلمين آقاي مرتضي واعظ جوادي، عضو هيأت مديره به شماره  حجت. ٣

  ٢١٤٠١٤٢٢٨٤كد ملي 
  ٤٤٣١٣٢٥٥٤٩آقاي دكتر اصغر دادبه، عضو هيأت مديره به شماره كد ملي . ٤
  ٠٠٤٣٢٢٨١٩٤ماره كد ملي آقاي دكتر مهدي حجت، عضو هيأت مديره به ش . ٥

 و شماره كد ملي ٤٣٦٨در ضمن آقاي جعفر ناطقي فرزند علي به شماره شناسنامه 
قهي   به عنوان خزانه دار انجمن انتخاب و امضاء آقايان دكتر حسن بلخاري٠٠٣٥٣٩٤٥١١

 رئيس انجمن آثار و مفاخر ٥٦٥٩١٢٨٣٩٤ و شماره كد ملي ٢٣٦٤به شماره شناسنامه 
دار انجمن به عنوان ذيحسابان ممهور به مهر انجمن بر  اي جعفر ناطقي خزانهفرهنگي و آق

روي كليه اوراق بهادار و امضاء آقاي حسن بلخاري قهي جهت امضاء كليه مكاتبات اداري 
  .گردد و رسمي انجمن مجاز و قانوني اعالم مي

  انجمن آثار و مفاخر فرهنگي
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