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  ١  سازمان برنامه و بودجه كشور  ۱۸/۲/۱۳۹۷   كل كشور١٣٩٧اصالحيه قانون بودجه سال 

  مهابطال بخشنا:  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع۱۲۸۹ رأي شماره
   سازمان بيمه سالمت ايران٣٠/٣/١٣٩٥ـ ١٠٥٠٩٠/٩٥شماره 

  ٢  سازمان بيمه سالمت ايران  ٢٢/١٢/١٣٩٦

  ٤  وزارت امور اقتصادي و دارايي  ١٦/٢/١٣٩٧  قانون برگزاري مناقصات) ٣(نامه درخصوص تعيين نصاب معامالت موضوع ماده  تصويب

  هاي بازنشستگي، ازكارافتادگي  افزايش كليه مستمرينامه درخصوص  تصويب
  و مجموع مستمري بازماندگان مشمولين قانون تأمين اجتماعي

  وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي   ١٦/٢/١٣٩٧
  ٤  سازمان برنامه و بودجه کشور

  اصالحي ) ١٠٧(نامه اجرايي ماده  آيين) ٢(به ماده ) ٣(الحاق تبصره 
  هاي مستقيم قانون ماليات

  ادي و دارايي وزارت امور اقتص  ١٦/٢/١٣٩٧
  ٤  سازمان انرژي اتمي ايران

      
  
  
  

  ٢٢/٢/١٣٩٧                                                                           ١٧٤٨٥رهشما
  سازمان برنامه و بودجه كشور

 ،٢٧/١٢/١٣٩٦ مورخ ١٦٨٩٤٥شماره  به»  كل كشور١٣٩٧قانون بودجه سال«پيرو ابالغيه 
 ١٨/٢/١٣٩٧ مورخ ١١١٥٤/٣٤٨وست اصالحيه مجلس شوراي اسالمي كه طي نامه شماره به پي

مجلس شوراي اسالمي واصل گرديده، در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم قانون اساسي 
  .گردد جمهوري اسالمي ايران، جهت اجراء ابالغ مي

  رئيس جمهور ـ حسن روحاني
  

  ٢٧/١٢/١٣٩٦                                                                        ١٦٨٩٤٥رهشما
  سازمان برنامه و بودجه كشور

 در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران به پيوست
 ٢٠/١٢/١٣٩٦كه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ »  كل كشور١٣٩٧قانون بودجه سال «

  از سوي مجمع تشخيص مصلحت٢٦/١٢/١٣٩٦در تاريخ مجلس شوراي اسالمي تصويب و 
 موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد و طي نامه) ١١(نظام با حذف يك بند از تبصره 

 مجلس شوراي اسالمي واصل گرديده است، ٢٦/١٢/١٣٩٦ مورخ ١١٣٩٧٥/٣٤٨شماره 
  .گردد جهت اجراء ابالغ مي

  جمهور ـ حسن روحاني رئيس
  

  ١٨/٢/١٣٩٧                                                                     ١١١٥٤/٣٤٨رهشما
  حجت االسالم والمسلمين جناب آقاي دكتر حسن روحاني

  رياست محترم جمهوري اسالمي ايران
  در اجراي اصل يكصد و بيست٢٦/١٢/١٣٩٦ مورخ ١١٣٩٧٥/٣٤٨پيرو نامه شماره 

هاي زير در مورد قانون   اسالمي ايران، اصالحيهقانون اساسي جمهوري) ١٢٣(و سوم 
  :شود  كل كشور ابالغ مي١٣٩٧بودجه سال 
  :ـ ماده واحده١

  كل كشور از حيث منابع بالغ بر دوازده ميليون و١٣٩٧ بودجه سال ماده واحده ـ
    ن ميليود و چهلـميليارد و هفتصد و بيست و سه ـ و پانصيك هزاردويست و سي و 

 ۱۳۹۷اه  مارديبهشت مپنجيست و به شنب هس
 

  ۲۱۳۱۳ شماره چهارمسال هفتاد و 
  

)۱۰۴۳( 
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و ريال و از حيث مصارف بالغ بر دوازده ميليون و دويست و سي ) ١٢,٢٣١,٥٢٣,٧٤٠,٠٠٠,٠٠٠(
) ١٢,٢٣١,٥٢٣,٧٤٠,٠٠٠,٠٠٠(هزار و پانصد و بيست و سه ميليارد و هفتصد و چهل ميليون  يك
  : به شرح زير استريال

اي  هاي سرمايه منابع بودجه عمومي دولت از لحاظ درآمدها و واگذاري داراييالف ـ 
 اي و مالي، هاي سرمايه ها و تملك دارايي صارف بودجه عمومي دولت از حيث هزينهمالي و مو 

ر و ششصد و چهار ميليارد و ششصد و بالغ بر چهار ميليون و چهارصد و سي و هشت هزا
  :ريال شامل) ٤,٤٣٨,٦٠٤,٦٦٨,٠٠٠,٠٠٠( هشت ميليون شصت و
و زار و هشتصد و شصت عمومي بالغ بر سه ميليون و هشتصد و شصت و هفت هـ منابع ١

  .ريال) ٣,٨٦٧,٨٦٦,١٤٩,٠٠٠,٠٠٠(شش ميليارد و يكصد و چهل و نه ميليون 
 ها و مؤسسات دولتي بالغ بر پانصد و هفتاد هزار و هفتصد و ـ درآمد اختصاصي وزارتخانه٢

  .ريال) ٥٧٠,٧٣٨,٥١٩,٠٠٠,٠٠٠(سي و هشت ميليارد و پانصد و نوزده ميليون 
لتي، بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت از لحاظ ب ـ بودجه شركتهاي دو

 درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر هشت ميليون و سيصد و نود و يك هزار و دويست و
ريال و ) ٨,٣٩١,٢٤٧,٢٨٤,٠٠٠,٠٠٠(ميليون  چهار و چهل و هفت ميليارد و دويست و هشتاد

ر هشت ميليون و سيصد و نود و يك هزار و دويست و ها بالغ ب ها و ساير پرداخت  حيث هزينهاز
  .ريال) ٨,٣٩١,٢٤٧,٢٨٤,٠٠٠,٠٠٠(چهل و هفت ميليارد و دويست و هشتاد و چهار ميليون 

  ):١٢( ـ تبصره٢
 »ريال) ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠(يك هزار ميليارد «رقم ) ١٢(تبصره ) ج(پاراگراف سوم بند در 
  .شود ريال اصالح مي) ١٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠(ده هزار ميليارد «به رقم 
  :هاي بودجه ـ در رديف٣

كليه وجوه ارزي ناشي از « با عنوان ١٦٠١٦٥بندي  ـ رديف درآمدي شماره طبقه
ميليون ريال ) ٣١,٠٠٠,٠٠٠(به » المللي و كشورهاي خارجي طرح دعاوي در مراجع بين

  .شود اصالح مي
ت دفاع و پشتيباني نيروهاي وزار« با عنوان ١١١١٠٠ ـ٣اي شماره  ـ رديف هزينه

ميليون ريال ) ٢٨,٠١٩,١٣٨(به » مسلح ـ تقويت بنيه دفاعي ـ ارتقاي توان دفاعي
  .شود اصالح مي

وزارت دفاع و پشتيباني « با عنوان ١١١١٠٠ ـ٦اي شماره  هزينهـ رديف 
ميليون ريال ) ٦,٩١٧,٤٧٠(به » نيروهاي مسلح ـ حفظ توان توليد صنايع دفاعي

  .شود اصالح مي
  علي الريجانيرئيس مجلس شوراي اسالمي ـ 

     
 ٢٧/١/١٣٩٧                                                                         ٩٥/٧٠٦/شماره هـ

  بسمه تعالي
  جناب آقاي اكبرپور

  ايران رئيس هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي
  با سالم

 مورخ ١٢٨٩عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه   از رأي هيأتيك نسخه
  : با موضوع٢٢/١٢/١٣٩٦

 ». سازمان بيمه سالمت ايران٣٠/٣/١٣٩٥ـ١٠٥٠٩٠/٩٥ابطال بخشنامه شماره «
  .گردد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي

  دي دربينمديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مه
  

  ٩٥/٧٠٦: کالسه پرونده       ١٢٨٩: شماره دادنامه     ٢٢/١٢/١٣٩٦: تاريخ دادنامه
   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:مرجع رسيدگي

   آقاي مهدي حامدي:شاكي
 ٣٠/٣/١٣٩٥ـ١٠٥٠٩٠/٩٥ ابطـال بخشنامه شمـاره :موضوع شکايت و خواسته

  سازمان بيمه سالمت ايران 
هدي حامدي به موجب دادخواستي ابطال بخشنامه شماره  آقاي م:گردش کار

 سازمان بيمه سالمت ايران را خواستار شده و در جهت ٣٠/٣/١٣٩٥ ـ ١٠٥٠٩٠/٩٥
  :تبيين خواسته اعالم کرده است که

 ويرايش دوم کتاب ارزش نسبي خدمات سالمت طي ٢٣/١/١٣٩٤در تاريخ «
 براي ١/١/١٣٩٤ديد که از تاريخ هـ هيأت وزيران ابالغ گر٥١٧٠٠ت/٥٣٧٩نامه  تصويب

کليه ارائه دهندگان خدمات سالمت در بخشهاي دولتي، عمومي غير دولتي، خصوصي و 
 در اين کتاب خدمات روانپزشکي. باشد االجراء مي گر پايه و تکميلي الزم سازمانهاي بيمه

شند و طبق با اين خدمات بدون ستاره مي. اند به وضوح و بدون هيچگونه ابهامي آورده شده
باشند  اي مي  داراي پوشش بيمهصفحه اول کتاب ارزش نسبي خـدمات فـاقد ستاره،

گر پايـه  سفانه سازمان بيمه سالمت ايران بـه عنـوان يکي از چهار سـازمان بيمهمتأ
تاکنون از پـذيرش اين خـدمات سرباز زده است و اعـالم کرده است کـه هزينه اين 

حتي در شهرستان بناب واقع در استان آذربايجان شرقي اداره . يدنما خـدمات را تقبل نمي
بيمـه آن شهرستان بدون ارائه هيچگونه توضيحي از پذيرش اسناد مربوط به اين خدمات 
سرباز زده است، که اين موضوع صورتجلسه شده و به اطالع معاونت درمان دانشگاه علوم 

  . پزشکي تبريز رسانده شده است
دانشگاه علوم پزشکي تبريز بارها از سازمان بيمه سالمت استان معاونت درمان 
 ـ ٨٩٣٨٩/٥، ١٧/٦/١٣٩٤ ـ ٧٣٠٠١/٥اره ـاي شمـه هـامـي نـآذربايجـان شرقـي ط

 خواسته است که ٢٣/١٠/١٣٩٤ ـ ١٢٨٨٦٢/٥ و ٣٠/٩/١٣٩٤ ـ ١١٨٣٠١/٥، ٢٣/٧/١٣٩٤
تنها . ر دهندطبق کتاب ارزش نسبي خدمات سالمت، اين خدمات را تحت پوشش قرا

دليلي که به صورت شفاهي سازمان بيمه سالمت براي عدم پرداخت هزينه خدمات 
روانپزشکي عنوان نموده است، عدم وجود دستورالعمل براي کدهاي مذکور است که 
کدهاي مذکور فاقد راهنماي باليني و استاندارد از جانب وزارت بهداشت براي پرداخت 

 تصريح ٢٩/٣/١٣٩٥د ـ ٩٦٧١/٤٠٠زارت بهداشت در نامه که معاونت درمان و. باشد مي
 اي اين خدمات کرده است کدهاي مذکور فاقد راهنماي باليني بوده و عدم پوشش بيمه

در نهايت در دستورالعمل داخلي به شماره . باشد بر خالف مصوبه هيأت وزيران مي
هاي  مايندگي به ن٣٠/٣/١٣٩٥ که سازمان بيمه سالمت ايران در تاريخ ١٠٥٠٩٠/٩٥

تحت پوشش خود ابالغ نمود، اين خدمات را به صورت کامالً محدود و با اعمال سليقه 
  اين بخشنامه آمده که٣به عنوان مثال در بند شماره . شخصي خود قبول کرده است

 فقط به عنوان ويزيت روز اول بستري در بيماران بستري رواني قابل پرداخت ٩٠٠٠٤٥کد 
 ويرايش ٦٣در حالي که در صفحه . باشد رت سرپايي قابل پرداخت نمياست و طبعاً به صو

اي به سرپايي يا بستري بودن اين  زش نسبي مصوبه هيأت وزيران اشارهدوم کتاب ار
  . باشد خدمت نکرده است و طبعاً به صورت سرپايي و بستري قابل پرداخت مي

، ٩٠٠٠٥١، ٩٠٠٠٥٠در بنـد شمـاره پنـج ايـن دستـورالعمل پـرداخت کـدهاي 
 فقـط در بيمارستانهاي روانپزشکي و يا بيمارستانهاي داراي بخش ٩٠٠٠٩٣، ٩٠٠٠٩١

 ٦٣ و ٣٦در حالي که در شرح کدهاي ذکر شده در صفحه . روان ميسر دانسته است
 اي به اينکه اين خدمات منحصراً در بخش روانپزشکي ويرايش دوم کتاب ارزش نسبي اشاره

  .استه قابل انجام است نشد
 تنها به صورت بستري در بخش ٩٠٠٠٩٦ دستورالعمل عنوان شده کد ٦در بند 

باشد که با شرح کد  روانپزشکي قابل پرداخت است و بصورت سرپايي قابل پرداخت نمي
  .  کتاب ارزش نسبي در تناقض است٣٦ذکر شده در صفحه 

که  (٩٠٠٠١١٠ و ٩٠٠١٠٥، ٩٠٠١٠٠ اين دستورالعمل پرداخت کدهاي ٧در بند 
در ويرايش اول کتاب ارزش نسبي آمده، ولي در ويرايش دوم کتاب بدون تغيير مانده 

 ٤٧٦در حالي که در صفحه . منحصراً منوط به بستري بخش روانپزشکي کرده است) است
اي به منحصر بودن اين خدمات به صورت بستري  ويرايش اول کتاب ارزش نسبي اشاره

  .نکرده است
نامه   بخش، طبق)ديگر سازمان بيمه گر پايه(ن بيمه تامين اجتماعي در حالي که سازما

 پرداخت خدمات روانپزشکي را طبق کتاب ارزش ٢٣/٥/١٣٩٥ ـ ١٠٨٦/٩٥/٤٠٢٠شماره 
به صورت بستري و سرپايي و در تمامي بيمارستانها (نسبي خدمات کامالً پذيرفته است 

 و در استان آذربايجان شرقي اسناد )اعم از اينکه دارا يا فاقد بخش روانپزشکي باشند
اي  عدم پوشش بيمه. مذکور را پذيرفته و طبق کتاب ارزش نسبي پرداخت نموده است

خدمات مذکور باعث ايجاد مشکالت فراوان در بيمارستانها و مراکز درماني باالخص مراکز 
از طرف . از طرفي اين خدمات براي درمان بيماران روانپزشکي الزم است. است دولتي شده

گر پايه باعث ضرر مراکز  ديگر عدم پرداخت هزينه اين خدمات از جانب سازمانهاي بيمه
 شود که درماني شده و منجر به عدم ارائه خدمات مذکور از جانب روانپزشکان مي

شوند، چرا که توان مالي  کننده به مراکز دولتي متضرر مي در نتيجه بيماران مراجعه
نهايتاً مستدعي است دستور فرماييد به دليل مغايرت . را ندارندمراجعه به بخش خصوصي 

 با ويرايش اول و دوم ١٠٥٠٩٠/٩٥بخشنامه داخلي سازمان بيمه سالمت ايران به شماره 

http://www.RRK.IR
http://www.DASTOUR.IR
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کتاب ارزش نسبي خدمات سالمت مصوبه هيأت وزيران نسبت به پرداخت مطالبات 
اي شهرستان بناب و ملکان از خدمات روانپزشکي ارائه شده توسط اينجانب در بيمارستانه

 طبق مصوبه هيأت وزيران به بيمارستانهاي مذکور توسط سازمان ٠١/٠١/١٣٩٤تاريخ 
  ».بيمه سالمت ايران، اقدام الزم را مبذول نماييد

  ثبت دفتر انديکاتور٢٨/١٢/١٣٩٥ ـ ٢١٢٢شاکي به موجب اليحه تکميلي که به شماره 
  :عالم کرده است کههيأت عمومي ديوان عدالت اداري شده ا

  رياست محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري«
  با سالم و عرض ادب

 با رديف فرعي ٩٥٠٩٩٨٠٩٠٥٨٠٠٤٥٣احتراماً پيرو شکوائيه قبلي به شماره پرونده 
 مبني بر مغايرت بخشنامه داخلي سازمان بيمه سالمت ايران ٩٥/٧٠٦يک به کالسه پرونده 

 با ويرايش اول و دوم کتاب ارزش نسبي خدمات سالمت ٣٠/٣/١٣٩٥ ـ١٠٥٠٩٠/٩٥بشماره
 به بيمارستانهاي ١/١/١٣٩٤مصوبه هيأت وزيران و پرداخت خدمات روانپزشکي از تاريخ 

بناب و ملکان طبق مصوبه هيأت وزيران که به آن هيأت ارجاع داده شده است، نظر به اينکه 
 از طرف معاونت درمان ١٣/١١/١٣٩٥د ـ ٣٤٥٧٢/٤٠٠دستورالعمل جديدي تحت شماره 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي در خصوص استانداردهاي روانپزشکي صادر شده، 
 اين استانداردها. باشد که با بخشنامه داخلي سازمان بيمه سالمت ايران نيز در تضاد مي

يمه گر پايه از جمله سازمان ب هاي علوم پزشکي کشور و سازمانهاي بيمه به تمامي دانشگاه
اي  ولي کماکان سازمان بيمه سالمت ايران از قبول تعهد بيمه. سالمت ايران ابالغ شده است

لذا به پيوست . نمايد اي با خدمات مورد نظر برخورد مي زند و به صورت سليقه آن سرباز مي
در دو برگ دستورالعمل استانداردهاي تعيين شده وزارت بهداشت به انضمام موارد مطروحه 

  . گردد يد استحضار تقديم ميجهت مز
 اين بخشنامه سازمان بيمه سالمت ايران آمده که کد ٣به عنوان مثال در بند شماره 

 فقط به عنوان ويزيت روز اول بستري در بيماران بستري رواني قابل پرداخت ٩٠٠٠٤٥
 ٣ و ٢در حالي که در صفحه . باشد است و طبعاً به صورت سرپايي قابل پرداخت نمي

تحت عنوان مصاحبه و معاينه تشخيصي روانپزشکي به ازاي هر  (٩٠٠٠٤٥ندارد کد استا
 ـ در ٣«: ابالغي وزارت بهداشت، واضحاً چنين عنوان شده است) عمل مستقل(جلسه 

شرايط بستري، مصاحبه و معاينه تشخيصي روانپزشکي اوليه بيمار در هر بار بستري 
: شود ي، در موارد زير اين خدمت لحاظ مي ـ در شرايط سرپاي٤. شود شامل اين کد مي

اولين مراجعه به هر روانپزشک اگر فاصله آخرين مراجعه بيمار به همان پزشک با مراجعه 
لذا اين خدمت به صورت سرپايي نيز در شرايط فوق قابل » .فعلي بيش از يک سال باشد

  . باشد پرداخت مي
، ٩٠٠٠٥٠ران پرداخت کدهاي در بند شماره پنج بخشنامه سازمان بيمه سالمت اي

 فقط در بيمارستانهاي روانپزشکي و يا بيمارستانهاي ٩٠٠٠٩٣، ٩٠٠٠٩١، ٩٠٠٠٥١
 ٩٠٠٠٥٠ استاندارد کدهاي٢در حالي که در صفحه . داراي بخش روان ميسر دانسته است

روان درماني فردي، با رويکردهايي مانند تحليلي، شناختي، رفتاري، شناختي ـ رفتاري، (
، ) مستقلعمل( دقيقه اي ٣٠ي و هيپنوتراپي، توسط روانپزشك، به ازاي هر جلسهحمايت

روان درماني فردي، با رويکردهايي مانند تحليلي، شناختي، رفتاري، شناختي ـ  (٩٠٠٠٥١
 دقيقه ٣٠رفتاري، حمايتي و هيپنوتراپي، توسط روانپزشك، به ازاي هر جلسه بيش از 

خانواده درماني، زوج درماني، درمان زناشويي و سكس تراپي  (٩٠٠٠٩١، )عمل مستقل(
خانواده درماني، زوج درماني،  (٩٠٠٠٩٣، )عمل مستقل( روانپزشك  دقيقه، توسط٣٠تا 

ابالغي وزارت )  دقيقه، توسط روانپزشك٣٠درمان زناشويي و سكس تراپي بيش از 
هاي بستري  تواند در عرصه اين خدمت مي«: بهداشت، واضحاً چنين عنوان شده است

، سرپايي يا جامعه ) بازتوانيبخش و بيمارستان عمومي يا روانپزشكي يا مراکز نگهداري و(
بنابراين اين خدمات در » .نگر، در بخش دولتي، عمومي غيردولتي يا خصوصي انجام شود

  .قابل پرداخت است... ، کلينيکها و )اعم از روانپزشکي يا عمومي(تمامي بيمارستانها 
 تنها ٩٠٠٠٩٦ دستورالعمل سازمان بيمه سالمت ايران عنوان شده کد ٦در بند 

صورت بستري در بخش روانپزشکي قابل پرداخت است و به صورت سرپايي قابل پرداخت  به
 تحت عنوان گروه درماني با ٩٠٠٠٩٦ استاندارد کد ٢در حالي که در صفحه . باشد نمي

رويکردهايي مانند تحليلي، شناختي، رفتاري، شناختي ـ رفتاري، حمايتي، توسط روانپزشك، 
 نفر، ابالغي وزارت بهداشت، واضحاً ١٢ تا ٨ نفر، در گروههاي به ازاي هر جلسه به ازاي هر

بخش و بيمارستان (هاي بستري  تواند در عرصه اين خدمت مي« : چنين عنوان شده است
يا سرپايي، در بخش دولتي، عمومي ) عمومي يا روانپزشکي يا مراكز نگهداري و بازتواني

دمت به صورت سرپايي و بستري در بنابراين اين خ» .غيردولتي يا خصوصي انجام شود
مستدعي است امر مقرر فرمايند در . بيمارستانهاي عمومي و روانپزشکي قابل پرداخت است

  ».مورد شکوائيه مربوطه موارد فوق نيز مورد عنايت آن هيأت قرار گيرد
  :متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زير است

 تشکيل هاي روانشناسي و با عنايت به مکرر ادارات کل در خصوص کد نظر به سؤاالت«
سازي نحوه  عالي بيمه در ارتباط با شفاف جلسات في ما بين در محل دبيرخانه شوراي

 کدهاي مذکور تا اطالع ثانوي و تعيين تکليف نهـايي، مقتضي است براساس پرداخت
  .هاي مربوطه اقدام گردد شرايط ذيل نسبت به رسيدگي اسناد هزينه

ر توسـط روانپزشکان در بخش سرپايي، بر اساس تعرفه مـصوب ـ ويزيت بيما١
  .باشد هيأت دولت قـابل پرداخت مي

ـ با توجه به عدم وجود قرارداد با روانشناسان، امکان پرداخت ويزيت و خريد ٢
  .خدمت از اين گروه از پيراپزشکان تا اطالع ثانوي، وجود ندارد

ري در اسناد بستري بيماران رواني  به عنوان ويزيت روز اول بست٩٠٠٠٤٥ـ کد ٣
  .باشد قابل پرداخت مي

 بـه عنـوان مشاوره بستري بيماران رواني تنها در اسنـاد بستري ٩٠٠٠٤٦ـ کـد ٤
  .باشد  غير قابل پرداخت مي٩٠٠٠٤٥قابل محاسبه و پرداخت بـوده و همزمان با کد 

ـ کدهاي ٥ ري و جهت بيماران  در موارد بست٩٠٠٠٩٣ و ٩٠٠٠٩١ و ٩٠٠٠٥١ و ٩٠٠٠٥٠ 
حداکثر هفته اي دو جلسه ) در بيمارستانهاي روانپزشکي و يا بخش روانپزشکي(حاد رواني 

جهت هر بيمار و يا احتساب پرداخت ويزيت بستري همزمان قابل محاسبه خواهند بود و در موارد 
سه در هفته و بدون محاسبه ويزيت همزمان قـابل پرداخت مي   .باشند سرپائي حداکثر يک جـل

در بيمارستانهاي روانپزشکي و يا بخش ( تنها در بيماران بستري ٩٠٠٠٩٦ ـ کد ٦
 درماني فردي تنها دو جلسه در هفته به صورت تنها و يا ترکيبي با جلسات روان) روانپزشکي

  .باشد در تعهد سازمانهاي بيمه گر مي
 در  تنها براي رسيدگي به تشخيص٩٠٠١١٠ و ٩٠٠١٠٥ و ٩٠٠١٠٠ـ کدهاي ٧

هاي هزينه اي اسناد بستري، قابل  بيماران رواني در بخش بستري به همراه ساير سرفصل
  . باشد محاسبه و پرداخت مي

 ـ کليه کدهاي ياد شده به غير از مجموعه تستهاي روانشناسي بايستي شخصا ٨
ل توسط روانپزشک ارائه گردند و تنها تستهاي روانشناسي با نظارت و تائيد روانپزشک قاب

  ».باشند محاسبه و پرداخت مي
در پاسخ به شکايت مذکور، مديرکل دفتر حقوقي و امور مجلس وزارت تعاون، کار و 

  : توضيح داده است که١٨/١١/١٣٩٦ ـ ٤٣٧٩٣٢/٩٦رفاه اجتماعي به موجب اليحه شماره 
  :دفاع تکميلي«
ذيل باشند، تعهدات اين سازمان وفق مستندات  ـ چنانچه آن مرجع مستحضر مي١

باشد و مازاد بر بيمه پايه  ها و خدمات مصوبات هيأت وزيران مي منحصراً محدود به تعرفه
  .هاي تکميلي و تجاري است در تعهدات بيمه

حداقل « : دارد قانون بيمه همگاني خدمات درماني کشور مقرر مي) ١٠(ـ ماده ٢
ـومي و شمول و سطح خدمات پزشکي و دارو شـامل خـدمات پزشکي اورژانس، عم

کـه انجام و ارائه آن در نظام بيمـه خدمات درماني به عهده ) سرپـايي و بستري(تخصصي 
هاي  گيرد و ليست خدمات فوق تخصصي که مشمول بيمه سازمانهاي بيمه گر قرار مي

باشد به پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و تاييد  مي) مکمل(مضاعف 
  ».شود  وزيران تعيين و اعالم ميشوراي عالي و تصويب هيأت

هاي  تعرفه«: دارد قانون بيمه همگاني خدمات درماني کشور مقرر مي) ٨(ـ ماده ٣
خدمات تشخيصي و درماني بر اساس قيمتهاي واقعي و نرخ سرانه حق بيمه درماني 
مصوب به پيشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

ا تاييد شوراي عالي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد که در اين راستا هيأت  پزشکي ب
وزيران ساالنه و پس از جري تشريفات قانوني اخيرالذکر مبادرت به تصويب نرخ خدمات 

هاي مصوب مجاز  پر واضح است که اين سازمان صرفاً بر مبناي تعرفه. نمايد تشخيصي مي
 اقدام مغاير با رويه مذکور نقض قوانين و مقررات و موجد به پرداخت خواهد بود و هرگونه

  .مسئوليت براي اين سازمان خواهد بود
سازمان بيمه سالمت « قانون برنامه پنجم توسعه ) ٣٨(ماده » ز«ـ بر اساس بند ٤

ايران مکلف است با رعايت نظام ارجاع و سطح بندي خدمات بر اساس سياستهاي مصوب 
  ». خدمات سالمت از بخشهاي دولتي و غير دولتي اقدام نمايدنسبت به خريد راهبردي
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قانون برنامه پنجم ) ٣٨(ماده » ز«نامه اجرايي بند  آيين) ٤( ـ حسب مفاد ماده ٥
سازمان موظف است نسبت به خريد راهبردي خدمات سالمت با کيفيت، مطابق « توسعه، 

کز و فروشندگان کاالهاي استانداردهاي مصوب و مورد تعهد بيمه پايه سالمت از مرا
اقدام نموده و اين اقدام در قالب حفظ فضاي رقابتي توليد و واردات کاال و ... سالمت 

خدمات بخش سالمت و عدم ايجاد انحصار و بدون  ورود مستقيم در توليد و عرضه کاال و 
  .خدمات توسط سازمان باشد

مالک تعهد «قانون مزبور ) ٣٨(ماده » ز«نامه اجرايي بند  آيين) ٦( ـ مطابق ماده ٦
گر، فهرست خدمات مورد تعهد بيمه پايه سالمت بر اساس مصوبات هيأت  سازمانهاي بيمه

  ».باشد وزيران مي
قانون برنامه پنجم توسعه ) ٣٨(ماده » ز«نامه اجرايي بند  آيين) ٨(ـ با استناد به ماده ٧

تهيه و تدوين راهنماهاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي موظف است نسبت به «
باليني و استانداردهاي خدمات نظام سالمت به منظور ارتقاي کيفيت خدمات مورد تعهد بيمه 

سازمان موظف است با . پايه سالمت، هر ساله در خصوص حداقل پنجاه مورد اقدام نمايد
» .رعايت راهنماهاي باليني اعالم شده نسبت به خريد راهبردي خدمات اقدام نمايد

ورود خدمات نوين به فهرست خدمات مورد تعهد بيمه پايه « اساس تبصره ماده مزبور و بر
  ».باشد سالمت منوط به تدوين راهنماهاي باليني و استانداردهاي خدمات مربوط مي

 معاونت وقت درمان ٢٦/١١/١٣٧٨ک ـ /٢٠٣٠٧عليهذا با عنايت به بخشنامه شماره 
اني، مجموعه تستهاي مورد استفاده جهت ارزيابي باليني، دبير شوراي عالي بيمه خدمات درمو 

رسيدن به شخصيت و هوش منحصراً در شرايطي قابل پرداخت خواهند بود که در راستاي 
قابليتهاي ( دارند screeningتشخيص صحيح بيماران رواني بوده و در مواردي که جنبه 

از اين رو . رداخت قرار دارنددر تعهد پ) تحصيلي دانش آموزان و ساير بيماران نوروتيک
مجموعه تستهاي مذکور صرفاً در مراکز بيمارستاني روانپزشکي و يا داراي بخشهاي روان و 
به ضميمه اسناد بستري قابل پذيرش و محاسبه بوده و در موارد سرپايي و کلينيکهاي 

  .د قابل پرداخت نخواهند بوscreeningروانپزشکي به علت عدم امکان کنترل موارد 
 ياد شده و امعان نظر به اينکه هرگونه تغيير در کدهاي روانپزشکي با عنايت به موارد

نيازمند ابالغ راهنماي باليني » ارزش نسبي خدمات و مراقبتهاي سالمت«مندرج در کتاب 
باشد و اين امر نيز تاکنون توسط آن  از سوي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي مي

شده است، لذا تا زمان تحقق اين امر از سوي مرجع ياد شده اقدامي در جهت وزارتخانه ارائه ن
بدين حيث رد دعواي خواهان از آن مرجع مورد . اجابت خواسته شاکي متصور نخواهد بود

ه سياستهاي خريـد راهبردي سازمـان، خدمات . استدعاست شايـان ذکر است بـا توجه ـب
شده است همچنان در  ه صورت بستري پرداخت ميمـذکور در دادخواست که پيش از اين ـب

بخش بستري بيمارستانهاي روانپزشکي و يـا بيمارستانهاي داراي بخش روان قابل پرداخت 
پيشاپيش از تدقيق نظر و بذل توجه ويژه حضرتعالي به مفاد اين اليحه، لوايح قبلي، . باشد مي

ت و بيمه شدگان معزز اين داليل و مستندات ابرازي و اهتمام به حفظ حقوق حق دول
  ».آيد سازمان، نهايت تشکر و قدرداني به عمل مي

 با حضور رئيس و معاونين ٢٢/١٢/١٣٩٦هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 
 عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث ديوان

  .دور رأي مبادرت کرده استو بررسي با اکثريت آراء به شرح زير به ص
  

  رأي هيأت عمومي
 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ٣٨ماده ) ز(با عنايت به تکليف مقرر در بند 

 ١٣٩٣نامه اجرايي بند مذکور مصوب سال   آيين٦جمهوري اسالمي ايران و مفاد ماده 
) سالمتبيمه از جمله سازمان (گر  حسب آن مالک تعهد سازمانهاي بيمههيأت وزيران که 

فهرست خدمات مورد تعهد بيمه پايه سالمت بر اساس مصوبات هيأت وزيران اعالم 
نامه مذکور که بازنگري در فهرست   آيين٧است و همچنين با توجه به مفاد ماده  شده

خدمات مورد تعهد بيمه پايه سالمت را به پيشنهاد بيمه سالمت و تصويب هيأت وزيران 
 ٢٣/١/١٣٩٤هـ ـ ٥١٧٠٠ت/٥٣٧٩ تصويب نامه ١عنايت به مفاد بند موکول کرده است و با 

هيأت وزيران که کتاب ارزش نسبي خدمات سالمت پيوست آن را براي سازمانهاي 
نامه پيش گفته،   آيين٨االجراء دانسته است و با لحاظ اينکه مفاد ماده  گر پايه، الزم بيمه

ي تغيير در فهرست خدمات مورد متضمن اعطاي اختياري به سازمان بيمه سالمت برا
تعهد بيمه سالمت نيست، بنابراين بخشنامه مورد شکايت به لحاظ محدود کردن خدمات 
مورد تعهد مقرر در کتاب ارزش نسبي خـدمات مصوب هيأت وزيران خارج از حـدود 

 قانون ٨٨ و ماده ١٢ ماده ١کننده وضع شده و با استناد به بند  اختيار مرجع تصويب
  .شود  ابطال مي١٣٩٢ت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال تشکيال

  محمدکاظم بهراميرئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ                                 
                                                              

  ٢٢/٢/١٣٩٧                                                          هـ   ٥٥٣٤٤ت/١٨٠٣٩رهشما
  ) ٣(خصوص تعيين نصاب معامالت موضوع ماده نامه در تصويب

  قانون برگزاري مناقصات
  وزارت امور اقتصادي و دارايي

   ٣/٢/١٣٩٧ مورخ ٩٣٢٨/٥٦شنهاد شماره ي به پ١٦/٢/١٣٩٧ت وزيران در جلسه هيأ
   مناقصات يقانون برگزار) ٣(ماده ) ١(تبصره  و به استناد يي و دارايوزارت امور اقتصاد

 ي مالمقررات  ازيم بخشي مواد به قانون تنظيقانون الحاق برخ) ٤٢(و ماده ـ ١٣٨٣ مصوبـ
 : تصويب کردـ١٣٩٣ مصوب ـ) ٢(دولت 

  :گرددين ميير تعي مناقصات به شرح زيقانون برگزار) ٣(  نصاب معامالت موضوع مادهـ الف
ست و پنجاه ي که مبلغ معامله تا سقف مبلغ دويعامالت م: معامالت کوچکـ١

  .ال باشدير) ٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠(ون يليم
شتر از سقف معامالت کوچک ي که مبلغ معامله بي معامالت: معامالت متوسطـ٢

  .ال تجاوز نکندير) ٢,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠(ون يليارد و پانصد ميليبوده و از مبلغ دو م
  ارد و يليش از مبلغ دو ميه آنها بي برآورد اول که مبلغي معامالت: معامالت بزرگـ٣
  .ال باشدير) ٢,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠(ون يليپانصد م

ده انجام ي که معامله به صورت مزايبه موارد) الف( نصاب معامالت موضوع بند ـب 
  .ابديي ميشود، تسريم

  معاون اول رئيس جمهور ـ اسحاق جهانگيري
  

  ١٩/٢/١٣٩٧                                                          هـ   ٥٥٣٥٤ت/١٧٢٤٠رهشما
  هاي بازنشستگي، ازكارافتادگي  افزايش كليه مستمريخصوص نامه در تصويب

  و مجموع مستمري بازماندگان مشمولين قانون تأمين اجتماعي
  يوزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع
 سازمان برنامه و بودجه کشور

  ١٦/٢/١٣٩٧ مورخ ١٣١٦٦شنهاد شماره ي به پ١٦/٢/١٣٩٧ت وزيران در جلسه هيأ
 ـ١٣٥٤ مصوب ـ ين اجتماعيقانون تأم) ٩٦( و به استناد ماده يوزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع

 :تصويب کرد
 ي و مجموع مستمريکارافتادگي، از بازنشستگيها يه مستمري کل١/١/١٣٩٧خ ياز تار

ب ياند، به ترت  برقرار شده١٣٩٦ان سال يکه تا پا ين اجتماعين قانون تأميبازماندگان مشمول
 کار ي عالي شورا٢٢/١/١٣٩٧ براساس مصوبه مورخ يکنندگان حداقل مستمرافتي دريبرا
 ١٣٩٦ان اسفند ماه ي آنان در پايمستمر%) ١٣(زان ير سطوح به مي سايو برا%) ٥/١٩(زان يمبه 
 .ابدي يش ميافزا

  گيريمعاون اول رئيس جمهور ـ اسحاق جهان
  

  ٢٠/٢/١٣٩٧                                                          هـ   ٥٤٦٢٩ت/١٧٤٢٤رهشما
  اصالحي) ١٠٧(نامه اجرايي ماده  آيين) ٢(به ماده ) ٣(الحاق تبصره 

  هاي مستقيم  قانون ماليات
  يي و دارايوزارت امور اقتصاد

 راني اي اتميسازمان انرژ
   ٤/٦/١٣٩٦ مورخ ١٦٠٨٨٨شنهاد شماره ي به پ١٦/٢/١٣٩٧ ران در جلسهيت وزيأه

 ي جمهوري و هشتم قانون اساسيکصد و سيران و به استناد اصل ي اي اتميسازمان انرژ
  :ب کرديران تصوي اياسالم

 ياصالح) ١٠٧( ماده يينامه اجرانييآ) ٢(به ماده ) ٣(ر به عنوان تبصره يمتن ز
هـ مورخ ٥٢٨٨٢ت/٣٢٣٣٦ نامه شمارهيبوم موضوع تصي مستقيهااتيقانون مال

  :شودي الحاق م١٩/٣/١٣٩٥
و ) ٢ (يها روگاهيمانکاران ساخت نيات پيص درآمد مشمول ماليب تشخي ضرـ٣تبصره

  .شودين مييتع%) ١٢(ان ساخت آنها دوازده درصد ي تا پا١٣٩٥ سال يبوشهر از ابتدا) ٣(
  معاون اول رئيس جمهور ـ اسحاق جهانگيري
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