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  خرد كردن معامالت و بردن به نصاب پايين تر

هرگونه خرد كردن معامالت و بردن به نصاب پايينتر در صورت بررسي و كنترل رسيدگي واحد وستاد با توجه به ايرادات گرفته   
 و مصوبين به هيئت تخلفات اداري دانشگاه معرفي مي شود .شده از طرف نهادهاي نظارتي تخلف محسوب 

  نكته خيلي مهم:

   مسئوليت مستقيم اين مورد و كنترل آن با واحد تداركات ،كارپرداز و مسئول مالي واحد خواهد بود.

  ١٣٩٦حد نصاب معامالت در سال 

 (تاريخ اجرا ) ود )قانون برگزاري مناقصات به شرح زير تعيين مي ش٣نصاب معامالت موضوع ماده(  

  )باشد.٠٠٠/٠٠٠/٢٢٠معامالت كوچك:معامالتي كه تا سقف مبلغ دويست و بيست ميليون ريال (-١  

معامالت متوسط:معامالتي كه مبلغ معامله بيشتر از سقف معامالت كوچك بوده و از مبلغ دوميليارد و -٢  
  )ريال تجاوز نكند.٠٠٠/٠٠٠/٢٠٠/٢دويست (

كه مبلغ برآورد اوليه آنها بيش از دو ميليارد و دويست ميليون معامالت بزرگ:معامالتي -٣  
  )ريال باشد.٠٠٠/٠٠٠/٢٠٠/٢(

  ريال تعيين مي گردد.٠٠٠/٣٠٠/٣بر اين اساس مبلغ كاالهاي غير مصرفي به ميزان  

  تكليف خريد از فروشندگاني كه كد اقتصادي نمي دهند چيست

 خريد  به يكي از وضعيتهاي ذيل مي توان اقدام نمود:در خصوص   ١٦٩بر اساس دستورالعمل اجرايي ماده   

حد نصاب معامالت كوچك باشد در اينصورت الزامي به درج  %٥در صورتيكه مبلغ هر صورتحساب كمتر از   
شماره اقتصادي خريدار بر روي صورتحساب نمي باشد و مي توان خريد هاي مذكور را بصورت تجميعي و در 

غ حد نصاب در سامانه معامالت فصلي وارد نمود عدم درج شماره اقتصادي مبل%٥قسمت معامالت كمتر از
  فروشنده  بر روي صورتحسابهاي مذكور در شمول جرائم متعلقه نخواهد بود.

درصد معامالت كوچك باشد مي بايد حتما معامله مذكور  ٥در صورتيكه مبلغ صورتحساب هر خريد باالتر از   
مكرر ق.م.م باشد و درج شماره  ١٦٩يوست دستورالعمل اجرايي ماده داراي صورتحساب طبق فرم نمونه پ



اقتصادي خريدار و فروشنده بر روي صورتحسابهاي صادره الزامي مي باشد و عدم رعايت آن باعث تعلق 
 جرايم مربوطه خواهد شد.

  و پس از آن ٩٦موارد قابل مالحظه در خصوص ارسال اطالعات صورت معامالت فصلي از سال 

 مشمولين اجراي تكاليف ارسال فهرست معامالت فصلي اشخاص ذيل مي باشند:  

  الف) كليه اشخاص حقوقي  

  قانون ماليات هاي مستقيم ٩٥ب) اشخاص حقيقي گروه اول موضوع آيين نامه ماده   

  ج) اشخاص حقيقي مشمول اجراي ماليات بر ارزش افزوده  

   جديد قانون ماليات هاي مستقيم ٩٥رايي مادهد) مشاغل خاص مورد اشاره در فصل دوم آيين نامه اج  

امكان ارسال اطالعات در قالب  ٣١/٤/٩٤اصالحيه جديد قانون ماليات هاي مستقيم مصوب  ١٦٩در ماده   
 امتناع وجود ندارد.

  ريال مي باشد. ٠٠٠/٠٠٠/٢٢٠به مبلغ  ٩٦حد نصاب تعيين شده براي معامالت كوچك در سال   

ريال) در هر صورتحساب خريد از اشخاص حقيقي  ٠٠٠/٠٠٠/١١( ٩٦در سال حد نصاب تعيين شده  %٥تا   
  فعال اقتصادي الزامي به درج شماره ملي فروشنده در صورتحساب نيست.

حد نصاب تعيين شده در صورتحساب خريد و فروش امكان تجميعي  %١٠و قبل در حالت  ١٣٩٥در سال هاي   
در خريد از اشخاص حقيقي است كه مي بايست ركورد به  حد نصاب فقط %٥به بعد  ٩٦وجود داشت از سال 

   ركورد براي هر صورتحساب ارسال اطالعات شود و امكان ارسال اطالعات به صورت تجميعي وجود ندارد.

اعمال حد نصاب معامالت كوچك به نسبت حد نصاب تعيين شده براي همان سال و هم  ٩٥تا پايان سال   
 به بعد فقط براي خريد از اشخاص حقيقي است. ٩٦از سال براي خريد و هم فروش بود ولي 

تا يكماه پس از پايان هر فصل بوده  ٩٥مهلت ارسال اطالعات در سامانه صورت معامالت فصلي تا پايان سال   
  تمديد گرديده است. ٩٦تا پايان فروردين سال  ٩٥با در نظر گرفتن اين موضوع كه پاييز سال 

به بعد تا يك و نيم ماه پس از پايان هر  ٩٦مانه صورت معامالت فصلي از سال مهلت ارسال اطالعات در سا   
  فصل مي باشد 



قانون ماليات هاي مستقيم و اشخاص حقيقي غير مكلف به  ٨١در موارد خريد از اشخاص حقيقي موضوع ماده   
تجميعي امكان پذير ثبت نام در نظام اقتصادي الزامي به اخذ شماره ملي نمي باشد و ارسال اطالعات بصورت 

 مي باشد.

هر ركورد اطالعاتي كه در سامانه صورت معامالت فصلي ارسال گرديده فقط يكبار امكان ويرايش توسط   
ارسال كننده همان ركورد را دارد و در صورت از بين رفتن يكبار امكان ويرايش بايد به اداره كل اطالعات 

  خدمات مالياتي مراجعه شود.

خت قراردادهاي پيمانكاري صرفا ارائه صورت وضعيت از سوي پيمانكار و تاييد آن از سوي در دريافت و پردا  
كارفرما تكليفي در خصوص ارسال فهرست معامالت ايجاد نمي نمايد و قراردادهاي پيمانكاري مي بايست 

   نسبت به ارسال فهرست آنها در سامانه ذيربط از سوي موديان حسب مورد اقدام شود

 ساير نكات:  

  ابتدا مبلغ كلي قرارداد در سامانه ثبت مي شود  

  در هر سه ماه مبالغ مربوط به صورت وضعيتهاي صادره در قسمت صورت وضعيت پرداخت نشده ثبت گردد  

  سپس در طي دوره سه ماهه مبالغ پرداخت شده در قسمت خالص پرداختي شركت مربوطه درج گردد  

امانه ثبت كرد كه مجموع سه ماهه آنها كمتر از فقط معامالتي را مي توان بصورت تجميعي در س  
   ريال باشد ٠٠٠/٠٠٠/١١

  انحصار

: انحصار در معامله عبارت است از يگانه بودن متقاضي شركت در معامله كه به طريق زير تعيين مي انحصار  

 شود:

  اعالن هيات وزيران براي كاالها و خدماتي كه در انحصار دولت است.-١  

  انتشار آگهي عمومي و ايجاب تنها يك متقاضي براي انجام معامله -٢  

  

  

  



  درج شماره ي سريال در فاكتور تعميرات 

  معاونت غذا و دارو٨/٤/٩٥مورخ  ١٩٦٧٦نامه شماره 

پيرو ثبت سوابق تعميرات تجهيزات پزشكي سرمايه اي به منظور برآورد عمل كرد و هزينه نگهداشت ساليانه   
اء كيفي و كمي صورت مي پذيرد،از آنجا كه ثبت وقايع هر دستگاه به صورت انحصاري موجب كه منظور ارتق

جهت تاييد فاكتورهاي تعميرات دستگاه هاي ١/٥/٩٥بررسي دقيقتر اين امر مي گردد،لذا الزم است از تاريخ 
  مذكور از طرف اداره تجهيزات پزشكي دانشگاه درج شماره سريال آن دستگاه لحاظ گردد.

   در فاكتورهاي خريد تجهيزات پزشكي سرمايه اي  نيز درج شماره سريال دستگاه مورد نظر  الزامي مي باشد.   

  ٩٥ص٣٥٢٩٦شماره ١٠/٦/٩٥صورتجلسه تجهيزات پزشكي دانشگاه مورخ 

مقتضي است جهت تاييد كليه ملزومات و تجهيزات پزشكي مصرفي ،فاكتور هايي كه تاريخ خريد آنها از   
  به بعد مي باشد را به تاييد اداره تجهيزات پزشكي معاونت غذا و دارو برسد. ١/٧/٩٥

  سهم تامين و تدارك تجهيزات ارتوپدي در صورتحساب بيماران %١٠مجوز اخذ 

در خصوص تامين و تدارك پروتزهاي ارتوپدي خارج از استان  ١٢/١١/٩٥مرخ  ٦٥٩٢٦عطف به نامه شماره   
راكز درماني خارج از استان تهران در صورت عدم توانايي ارائه خدمات از قبيل تهران به استحضار ميرساتد م

از صورتحساب پروتز %١٠تامين ست جايگذاري و تداركات كاالهاي مورد نياز مجازند معادل ريالي تا سقف 
 .مصرفي بينار را به عنوان هزينه تداركات تامين پروتز مفاصل به توزيع كنندگان مجاز پرداخت نمايند

بدين صورت كه هزينه تامين و تدارك كاال در رديف جداگانه در فاكتور فروش به مراكز درماني / داروخانه   
  اعمال و همان مقدار عينا در صورتحساب بيمار درج گردد.

   الزم به ذكر است در صد سود داروخانه براي اين رديف لحاظ نمي گردد.  

خريد جهت تجهيزات و لوازم پزشكي مصرفي ماهيانه در  مسئولين مالي در خصوص انجام تشريفات قانوني  
صورتي كه به حد نصاب معامالت متوسط يا عمده مي رسد دقت و توجه الزم را مبذول فرمايند عدم رعايت 

اين موضوع با عنايت به اينكه در اين سالها نهادهاي نظارتي كنترل و توجه ويژه اي به اين موضوعات در 
دهاي بيمارستاني داشته اند باعث بوجود آمدن مشكالتي براي روساي واحدها و بازديدهاي خود از واح

 مسئولين مالي گرديده است. 

الزم بذكر است در خصوص خريد هاي غير مصرفي طبق فلوچارت گردش خريد اين تجهيزات كه در سال   
   گذشته توضيحات كافي در اين خصوص داده شده انجام گردد.

   



 ريال ١٧٠٠٠٠٠هر ماه  محاسبه ماليات اجاره   

  اجاره يكسال را محاسبه كنيد-  1  

  ١٧٠٠٠٠٠*١٢=٢٠٤٠٠٠٠٠   

  مشمول ماليات ميشه%٧٥از رقم بدست آمده -٢  

  20,400,000*75%=15,300,000  

  حاال بايد مشخص گردد  موجر جزو اشخاص حقيقي است  يا حقوقي  

ساليانه و اگر اشخاص حقيقي باشد با توجه به اين مبلغ بعنوان  ماليات اجاره  %٢٥اگراشخاص حقوقي باشد    
  ق م م ماليات را بدين صورت محاسبه مي نماييم . ١٣١ماده 

  :١٣١ماده   

  %١٥ريال درآمد مشمول ماليات ساليانه 500,000,000تا   

  %٢٠ريال  1,000,000,000ريال تا  500,000,000نسبت مازاد   

  %٢٥ريال 1,000,000,000مازاد   

 %١٥به نرخ  ١٣١ميشه كه با توجه به قسمت اول ماده ٠٠٠/٣٠٠/١٥درآمد مشمول ماليات در مورد مثال باال   
 محاسبه ميشه 

  يعني   

15,300,000*15%=2,295,000  

  تقسيم بشه ،ماليات اجاره يكماهه شما  ١٢اين مبلغ ماليات اجاره يكساله شماست كه وقتي بر 

2,295,000/12=191,250   

  ٢٢قرارداد هاي ماده 

به موارد  ٢٢جلوگيري از بروز مشكالت قانون كاري جهت نيروهاي بكارگيري شده در قالب ماده  به منظور  
 ذيل دقت و توجه ويژه مبذول فرماييد

    از صدور هر گونه گواهي كاركرد و ساير گواهي ها جهت افراد فوق خودداري گردد - ١  



كه با توجه به اينكه قرار داد فوق در توضيح اين  از صدور نامه تحت هر عنواني جلوگيري به عمل آيد  - ٢  
  قالب واگذاري مي باشد مي بايست كاركرد توسط طرف قرارداد صادر و بوسيله ناظر تاييد گردد

قبل از هر پرداختي مستندات مربوط به بيمه بودن افراد فوق اخذ و يا فيش بيمه خويش فرما توسط _٣  
  شخص واريز و پيوست گردد

  ستاد اخذ گردد ٢٢فوق مجوز كميته كاهش تصدي مشاغل دولتي يا كميته ما ده جهت بكارگيري افراد  _٤  

  ٢٢ماليات قرارداد هاي ماده 

  مقطوع مي باشد. %١٠، ٢٢،ماليات قرارداد هاي ماده  ٩٤قانون مالياتي اصالح سال  ٨٦به استناد ماده   

  قابل توجه مسئولين مالي

پزشكان طرف قرارداد مراكز كنترل نماييد افراد فوق فاقد هر  ٢٢ قبل از پاراف و تامين اعتبار قراردادهاي ماده  
بهبر) مي باشند زيرا انعقاد قرارداد با افراد -طرح و اليحه-قراردادي-پيماني-نوع رابطه استخدامي (رسمي 

خصوص    مشمول منع مداخله كاركنان مي باشد و مسئول مالي و رئيس مركز در   داراي رابطه استخدامي
  مسئول خواهند بود.   اين افراد بكار گيري

 قانون مالياتي ٨٦ماده  ٢اصالحيه تبصره 

  )٢٤/٧/٩٥مورخ  ٥٣٣٩٦/٨٧٥٨٩(طبق نامه  

 مي شوند. %٥) مشمول ماليات مقطوع به نرخ ١قراردادهاي پژوهشي با رعايت ساير احكام مقرر در تبصره (  

  بيمه روستايي  به داروخانه هاي خصوصيدستورالعمل واگذاراي خدمات دارويي برنامه پزشك خانواده و 

،درصد سهم سازمان و بيمه شده، مالك دستورالعمل شوراي عالي بيمه  %٩٠يا  %١٠٠در خصوص خدمات -  
مي باشد كه در ارديبهشت يا خرداد ماه هر سال اعالم مي شود.مقرر شد در ذيل قرارداد ،بندي در خصوص 

  عالي بيمه به قرارداد ها اضافه گردد. اعالم اين تغييرات به استناد مصوبه شوراي

   نكته:در صورتي كه اين بند در قراردادها قيد نشده باشد متمم يا اصالحي قرارداد پيوست گردد.  

قلم مي باشد كه كارشناس دارويي واحد ملزم به كنترل كليه نسخ و مطابقت دادن  ٤٣٦اقالمي دارويي بهبر   
   نسخ دارويي با اين ليست مي باشد.

   نسخه مي باشد. ٣,٥تا  ٣ته:سقف اقالم دارويي در يك نسخه ،ميانگين  بين نك  

   تومان گردد. ٧٠٠٠تا  ٥٠٠٠سهم سازمان از هر نسخه ،ميانگين نبايد بيشتر از   



در خصوص مبلغ اجاره ماهيانه  داروخانه ها مراكز واگذار شده ،مي بايست بر اساس نظر كارشناس منتخب -  
تومان مي باشد و هيچ  ٤٠٠٠٠ره ماهيانه مشخص گردد.(ميانگين مبلغ اجاره ماهيانه تا معاونت توسعه مبلغ اجا

   دارخانه اي بدون مبلغ اجاره ماهيانه نميتواند باشد)

در خصوص حق فني قيد شده در قراردادهاي داروخانه بهبر و روستايي حق فني ،همان حق نسخه پيچي مي -  
  انه ندارد.باشد كه نياز به حضور مسئول فني داروخ

   تذكر :فقط دفترچه هاي بيمه روستايي شامل حق فني مي باشند.  

در خصوص اعالم كسورات در اسناد دارويي فقط كسوراتي كه ناشي از عدم رعايت بخشنامه هاي بيمه   
   سالمت مي باشند بايد در ليست كسر گردد.

  دستورالعمل خريد خدمات گروه پرستاري در بيمارستانها

  معاونت توسعه وزارت بهداشت ٢٥/٢/٩٦مورخ  ١٣١٢نامه شماره 

تمديد قرارداد با گروه پرستاري تحت پوشش شركتهاي پيمانكاري نيروي انساني در صورت وجود اعتبار از   
درصد افزايش نسبت به حق الزحمه تعيين شده در  ٥/١٤محل درامدهاي اختصاصي با در نظر گرفتن حداقل

در  ٩٦بال مانع مي باشد بديت ترتيب حق الزحمه ماهيانه هر يك از مشاغل گروه پرستاري در سال  ٩٥سال 
صورت اشتغال تمام وقت بر اساس قانون ارتقاي بهره وري كاركنان باليني نظام سالمت (بدون احتساب 

يه،جذب هيات امنا، بن خوار و بار حق مسكن و... براي كارشناسان پرستاري اضافه كاري) با رعايت حقوق پا
ريال كاردان اتاق عمل و هوشبري حداقل  ٠١٥/٩٠٨/٢٢كارشناسان هوشبري و اتاق عمل حداقل مبلغ 

  ريال خواهد بود.٤١٢/٣٢٦/١٨ريال و بهياري حداقل ٦١٣/٨٥٣/١٩

ي برنامه ريزي و نظارت بر توزيع درامد اختصاصي وزارت شورا ٢٣/١/٩٤مصوبات جلسه مورخ  ٨به استناد بند   
متبوع گروه پرستاري تمام وقت موضوع دستورالعمل خريد خدمات گروه پرستاري مشابه ساير كاركنان 

بيمارستانها مشمول پرداخت عملكردي مي گردند در همين راستا نرخ ساعت اضافه كار اين افراد نيز بر اساس 
  لكردي تعيين مي گردد.دستورالعمل پرداخت عم

 ٧٣٠حداقل و حداكثر نرخ ساعت كار براي انعقاد قرارداد پاره وقت ساعتي با پرستاران موضوع بخشنامه شماره   
 افزايش مي يابد. ٩٥درصد نسبت به ارقام سال  ٥/١٤به ميزان  ١٧/٢/٩٣مورخ 

  

  

  



  

 

  حداکثر    حداقل    سال  

  ٨    ٧٠٠٠٠    ٩٣۵٠٠٠  

  ٩۴    ٩٩   ٨١٩٠٠۴۵٠  

  ٩۵    ٩٣٣۶۶    ١١٣٣٧٣  

  ٩۶    ١٠۶٩٠۴    ١٢٩٨١٢  

   

مقام عالي وزارت هر گونه بكارگيري نيروي انساني حتي در  ١٥/١/٩٦مورخ  ١٠٠/٣بر اساس بخشنامه شماره   
  قالب شركتهاي پيمانكاري صرفا با مجوز اين معاونت امكانپذير است.

  

 نحوه پرداخت و مشمولين دريافت اضافه كار قراردادهاي مراكز 

  سالمت

  ٥٨صفحه  - دستورالعمل برنامه پزشك خانواده ١٧نسخه 

پرداختي جهت ساير نيروهاي مورد نياز تيم سالمت شامل پرستار/بهيار، كاردان و كارشناس بهداشت خانواده ،   
مبارزه با بيماريها، بهداشت محيط و حرفه اي مورد قرارداد برنامه پزشك خانواده و بيمه روستايي معادل نيروي 
پيماني هم تراز مي باشد. همچنين پرداخت كارانه جهت اين نيروها مجاز نبوده و در صورت نياز به حضور آنها 

در خارج ساعت اداري پرداخت اضافه كار از محل درامدهاي جاري و در سقف اعتبارات موجود بالمانع مي 
 باشد.

  روش محاسبه اضافه كار:  

  تعديل)  –(حقوق پايه + ساير /١٦٠

    

  



  منوعيت خريد كاالي خارجيم  

قلم جديد  ١١٤به ليست خريد كاالهاي خارجي  ٤٢٨٣٩به شماره  ١٥/٣/٩٦طبق مصوبه جديد هيئت دولت در مورخه 
توسط كارپردازان و مسئول مالي و رئيس واحد بعنوان مقام  ٩٦اضافه گرديده كه اين موضوع در خريدهاي سال 

  تشخيص خرج مي بايست به دقت رعايت گردد

  

  سازمان صنعت و معدن ١٤/١/٩٦مورخ  ٢٥٢نامه شماره 

قانون رفع موانع توليد و قانون حداكثر  ٨با استناد به آئين نامه ساماندهي تبليغات كاال و خدمات موضوع ماده   
و تصويب نامه ممنوعيت خريد  ١/٥/٩٤استفاده از توان توليدي و خدماتي در تامين نيازهاي كشور مصوب 

هيات محترم وزيران و تاكيد مقام عظماي واليت مبني بر حرام  ١٩/٥/٩٤ابه داخلي مصوب كاالي خارجي مش
شرعي و قانوني مصرف كاالي خارجي كه توليد مشابه داخلي دارند بدينوسيله شركت رز تحرير يزد توليد 

نس) جهت كننده انواع لوازم التحرير (خودكار، پاك كن ، ماژيك و...) با عالمت تجاري كنكو (تحت ليسا
  تامين نياز دستگاه هاي اجرايي، نهادها و... معرفي مي گردد.

 قابل توجه مسئولين مالي و كارشناسان رسيدگي واحدها  

در زمان واريز وجه به حساب شركتها از طريق سيستم شبا درج شناسه پرداخت در فيش واريزي الزامي مي   
  كارپردازان و واريز كنندگان وجه داده شودباشد مقتضي است در اين خصوص توصيه هاي الزم به 

باعث برگشت وجه به حسابهاي واحد و بوجود    توضييح اينكه عدم درج شناسه پرداخت در فيش هاي واريزي
  آمدن مغايرت در حسابها مي گردد

  چگونه فاكتورهاي صوري را مي توان كشف كرد؟

 : مراحل كنترل براي كشف فاكتورهاي صوري در زمان رسيدگي  
  
 . كنترل اينكه ارائه كننده كاال و خدمات كد فروش ، فاكتور فروش يا شركت صوري و كاغذي نباشد ١

 كنترل اينكه فروشنده كاال و خدمات از شركت منحل شده يا غير فعال اقدام به صدور فاكتور ننموده و  ٢ .
  شناسه ملي خود را به درستي اعالم كرده است.

 افزوده . كنترل اعتبار گواهي ارزش٣  
  
  . كنترل نوع و متناسب بودن فعاليت صادر كننده فاكتور با كاال و خدمات مندرج در فاكتور ٤

  



  …. كنترل مستندات حمل شامل بارنامه جاده اي و ٥
  
   . كنترل مستندات پرداخت شامل كپي چكهاي بانكي شركت يا فيشهاي واريزي يا صورتحسابهاي بانكي ٦

  

  

  خت سود تسهيالتمستندات سند هزينه پردا

 تفاهم نامه يا قرارداد دريافت تسهيالت-  

  كپي مجوز هيات امناء-٢  

  نامه بانك مبني بر درخواست دريافت سود-٣  

  فيش واريزي و يا پيرينت برداشت از حساب -٤  

  نحوه ثبت هزينه سود بانکی

 کد حساب سرفصل حساب ١تفضيلی  بدهکار بستانکار

 ٧٣٠١٠١ سود و کارمزد وام های داخلی -  * 

تسهيالت دريافتی از موسسات مالی و  سود بانکی  *
 اعتباری

٣۵٠٢٠١ 

  

  نحوه ثبت سود سپرده در حسابهای پشتيبان

 واريز سود به حساب واحد و انتقال آن به حسابهاي دانشگاه:  

  بستانکار  بدهکار  سرفصل حساب  کد حساب

  *   بانک اعتبارات/بانک غير قابل برداشت  ١٠٠١٠١

 *   درامد حاصل از حسابهای دو منظوره در بانکها          ٨٠٠٣٠۴



  *   رابط درامد  ١٢٠٢٠١

 *   بانک اعتبارات/ بانک غير قابل برداشت                ١٠٠١٠١

  

  

  

  

 در صورت عدم واريز سود تحقق يافته در پايان سال و واريز وجه آن در سال مالي بعد:  

  بستانکار  بدهکار  سرفصل حساب حساب  کد

  *   سود قابل دريافت سپرده های بانکی  ١۵٣٠٠٢

 *   درامد حاصل از حسابهای دو منظوره در بانکها        ٨٠٠٣٠۴

  *   بانک اعتبارات/غير قابل برداشت  ١٠٠١٠١

 *   سود قابل دريافت سپرده های بانکی         ١۵٣٠٠٢

  

  برنامه هاي طرح تحول سالمتجهت  ٢نحوه استفاده از تفضيل 

 ٩٤و سنواتي  ٩٥جهت برنامه هاي طرح تحول سالمت در سال  ٢نحوه استفاده از تفضيل   

هاي  ٢و تفضيل ٩٥هاي سنواتي در سال ٢) جهت تفضيل ١٢به تغيير منبع طرح تحول به ابالغي (منبع با توجه    
بر اساس طرح تقسيم معاونت درمان به  با برنامه مرتبط به آن كه در قسمت از محل  ١٢از منبع  ٩٥جاري سال 

   تفكيك برنامه هاي تحول اقدام گردد.

  

  

  



 بسته های تحول سالمت کد از محل

 کاهش فرانشيز ١٣٠

 ماندگاری ١٣١

 ارتقاء ويزيت ١٣٣

 مقيمی ١٣۴

 ترويج زايمان طبيعی ١٣۵

 هتلينگ ١٣۶

  

  تصويب شده از اليحه برنامه ششم توسعه ٥٣تكليف جديد حسابرسان در گزارش نويسي بر اساس ماده 

كشور مكلفند در حين  حسابرسان و بازرسان قانوني از جمله سازمان حسابرسي و جامعه حسابداران رسمي  
انجام وظايف قانوني موارد مندرج در اين ماه را كنترل و ضمن درج مراتب در گزارش هاي حسابرسي و 

بازرسي قانوني ،تخلفات صورت گرفته را در اسرع وقت به مراجع ذي صالح (اعضا مجمع عمومي ،هيات هاي 
  محاسبات كشور )اعالم نمايند. تخلفات اداري ،مرجع قضايي،سازمان بازرسي كل كشور و ديوان

  آيين نامه اصالحي قانون مبارزه با پولشويي

/ت  ١١٥٦٠٦هـ ،  ٥٣٤٥٨ت /١٠٣٠٠٦نامه هاي هيأت محترم وزيران به شماره هاي  موضوع ابالغ تصويب  
 هـ درخصوص اصالح آئين نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي ٥٣٧٩٢

و  ١٩/٨/٩٥هـ مورخ  ٥٣٤٥٨ت /١٠٣٠٠٦هاي  رم وزيران به شمارههاي هيأت محت نامه به موجب تصويب  
  مقررگرديد: ٢١/٩/٩٥مورخ 



    

ك مورخ  ٤٣١٨٢ت /١٨١٤٣٤نامه شماره  نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي موضوع تصويب آيين  
  به شرح زير اصالح شود: ١٤/٩/٨٨

    

موارد فوق را ارائه ننمايد اشخاص مشمول بايد از چنانچه ارباب رجوع مدارك شناسايي مذكور در  -٥ماده -١  
هاي پولشويي يا ساير جرايم مرتبط وجود ارائه خدمت به وي خودداري نمايند. چنانچه ظن به انجام فعاليت

  داشته باشد، اشخاص مشمول بايد مراتب را به واحد اطالعات مالي گزارش نمايند.

    

و انجام تحقيقات و گزارش به ” اضافه و عبارت ” بايد“اژه پس از و” طبق قوانين“) عبارت ٢٣در ماده(-٢  
  شود.حذف مي” ربط توسط آنان نبايد منوط به تأييد و تصويب مراجع ديگري باشدمراجع ذي

فرد يادشده به هيچ “اضافه و عبارت ” تأمين نمايد” قبل از عبارت ” درچارچوب قوانين” ) عبارت٢٤در ماده(-  
 شود.حذف مي” طالعات مالي دسترسي نخواهد داشتعنوان به اطالعات واحد ا

    

پيشنهاد شوراي عالي مبارزه با پولشويي و ” به عبارت ” تصويب شورا“) عبارت ٢٦) ماده (٣در تبصره ( -٤  
  شود.اصالح مي” تصويب هيأت وزيران

    

ازمان امور س“به عبارت ” معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور” ) عبارت٤٠در ماده ( -٥  
  شود.اصالح مي” اداري و استخدامي كشور

    

سازمان برنامه و بودجه كشور موظف است بودجه مورد نياز اجراي اين آئين نامه را در لوايح  - ٤٩ماده  -٦  
  بودجه سنواتي پيش بيني نمايد.

    

ور اقتصادي و وزارت ام” نامه، عبارت شوراي عالي مبارزه با پولشويي جايگزين عبارت در صدر تصويب -٧  
 شود.مي” دارايي



  

  

    

  صورتجلسه  

   (مجوز صدور سند اصالحي)  

   مدير محترم امور مالي :  

با توجه به اينكه سند ثبت شده شماره ......... با شناسه توليد ...........در تاريخ .......... داراي  اشكاالت به شرح   
   افزار ، دستور مقتضي صادر فرمائيد. ذيل مي باشد ، خواهشمند است جهت صدور سند اصالحي در نرم

  ١.   

  ٢.   

  ٣.   

                                                                                                                                     
                                                                          كاربر سيستم                                                                                          

                                                                                                          
   مدير مالي                                                                                                                 

  توضيحات :  

  

  شرح هزينه سياست هاي جميعتي 

  ١٣/٩/٩٥مورخ ٨٧٤٣٣٧نامه شماره

- ٢٥مبادله شده بين آن دستگاه (با شماره ١٣٩٥(جاري) مصوب سال بدين وسيله موافقتنامه فعاليتهاي هزينه   
 ) واين سازمان به شرح زير مي باشد.١٢٩٠٠٠

 كيف بهداشتي  

  كالسهاي ترويج زايمان  

  دارو و لوازم مصرفي پزشكي ،دندانپزشكي و آزمايشگاهها  



    

  مصوبه هيئت امناء

  /١٣٠/٥٠٢شماره  ١٠/٦/٩٥مورخ 

سنواتي اعتبارات پزشك خانواده و اعتبارات نظام سالمت در بخش بهداشت به با تبديل و هزينه كرد مانده   
تملك دارايي هاي سرمايه اي در چارچوب سياستهاي ابالغي معاونت بهداشت در حاشيه شهرها،مناطق 

هزار نفر جميعت و با رعايت آيين نامه مالي و معامالتي در سال جاري ،مشروط  ٥٠روستايي و شهر هاي زير 
داخت تمام تعهدات در هر دو برنامه (پزشك خانواده روستايي و تحول بهداشت در مناطق حاشيه شهرها به پر

 )و عدم وجود تعهد در اين بخش موافقت شد.

   ملغي گرديد. ٩٥جهت مانده هاي سنواتي رديفهاي ابالغي از سال  ٩٦اين موضوع در سال   

 قابل توجه مسولين محترم مالي  

  
- در حوزه مالي قابل تفويض به ساير افراد نمي باشد از امضاي درخواست خريد  ٤٤اختيارات ماده   با عنايت به اينكه

به آنها  ٤٤اشخاصي كه ماده    و ساير اسناد مرتبط در اين خصوص توسط -روكش حواله هاي مالي -دستور پرداخت
   خودداري گردد   تفويض نشده

  قابل توجه مسئولين مالي و رابطين تعهدي

  نكته ذيل در خصوص ارسال اسناد دريافت وجه از ستاد دقت گردد به دو   
  يك نسخه از فرم دريافت وجه از ستاد كه به امضاي مدير مالي ستاد و اداره اعتبارات رسيده باشد -١

  
 تاييديه واريز اينترنتي بانك   فيش واريزي يا-٢

  
ا در اسناد ارسالي سند دريافت وجه قبل از اسناد الزم به ذكر است به منظور جلوگيري از مشكل خالف ماهيت پرداخته

   پرداخت در واحد نهايي و به ستاد ارسال گردد

  نحوه پرداخت ماموريت آموزشي به بورسيه هاي هيات علمي

  ٢٥/١٢/٩٥مورخ  ٥٢١/٩٥١٦نامه شماره 

آيين نامه مذكور پرداخت كمك هزينه تحصيلي ،مقرري تحصيلي و اعطاي بورس تحصيلي  ١٥بر اساس ماده   
به اعضاي هيات علمي دانشگاه ها و مستخدمين ساير وزارتخانه ها و موسسات دولتي كه از حقوق و مزاياي 



يافتي دولتي نمي محل خدمت خويش بهره مند مي شوند ممنوع است و بورسيه در هر حال بيش از يك در
 تواند داشته باشد .

،استفاده كنندگان از ماموريت آموزشي نمي توانند از كمك  ١٠/١٢/٩٥مورخ  ١٠٧/٥٨١١به استناد نامه شماره   
هزينه تحصيلي برخوردار شوند ،لذا بورسيه هاي داخل با توجه به اينكه پرداخت هاي صورت گرفته به ايشان 

مچنين در صورت دارا بودن ارتباط استخدامي ،فرد قبل از صدور حكم به شكل مقرري تحصيلي بوده و ه
بورس ملزم به استعا مي باشد ،مشمول اين موضوع نبوده و دريافتي هاي مربوطه به شكل مقرري معادل 

   حقوق دستياران و مقرري بورسيه،در قالب كمك هزينه تحصيلي مي باشد.

  خانوارها كسر حق بيمه از كمك هزينه اقالم مصرفي نقدي

  ١٣/٩/٩٥مورخ  ٥٠٠٠/٩٥/١٠٧٥نامه شماره 

هيات تخصصي بيمه ،كار و تامين اجتماعي ديوان  ٩٥/٧/٢٨مورخ  ١٢٧به پيوست تصوير دادنامه شماره   
 ٢٧/٢/٩٤مورخ  ٥٠٢٠/٩٤/١٢٣٦) دستور اداري شماره ٣عدالت اداري مبني بر تاييد اقدامات سازمان وفق بند (

زينه اقالم مصرفي خانوار به صورت نقدي و ماهيانه پرداخت مي گردد ، ارسال و در كسر حق بيمه از كمك ه
اعالم ميدارد :ظنر به اينكه اقدامات اين سازمان در محاسبه ،مطالبه و وصول حق بيمه از مبلغ كمك هزينه 

آن به بند  ) دستور اداري فوق الذكر و با توجه به شمول٣اقالم مصرفي كارگران مشمول قانون كار وفق بند (
قانون تامين اجتماعي مورد تاييد قرار گرفته و بر اساس آن كارفرمايان مربوطه مكلف به  ٣٠و ماه  ٢ماده  ٥

كسر حق بيمه متعلقه از مبالغ دريافتي كارگران بشرح فوق و ارسال ليست حقوق و مزد مربوطه به همراه ساير 
  اقالم مشمول كسر حق بيمه مي باشند

  هر نوع حق الزحمه به پرسنل شركتي ممنوعيت پرداخت

 مسئولين مالي محترم:  

حاشيه شهر تحت هر عنوان ،اقدام الزم را   با توجه به ممنوعيت پرداخت هر گونه حق الزحمه به پرسنل شركتي    
   .مبذول فرماييد

  

  ممنوعيت افتتاح حساب سپرده مدت دار و دو منظوره

مورخ  ٤٠٠٠٠/٢٢٨اين حوزه در خصوص نامه شماره  ٢٥/١١/٩٥د مورخ /١٠١/٢٩٢٧پيرو ابالغ نامه شماره   
ممنوعيت ”معاون فني و حسابرسي امور عمومي و اجتماعي ديوان محاسبات كشور در ارتباط با  ٢٨/١٠/٩٥

افتتاح حساب و نگهداري سپرده سرمايه گذاري مدت دار از جمله حسابهاي دو منظوره توسط بانك ها و 
،بدينوسيله اعالم مي دارد با “ ي براي دانشگاههاي دولتي و اعطاي سود به آنهاموسسات اعتباري غير بانك



توجه به اقداماتي كه از طريق بانك مركزي جمهوري اسالمي و وزارت امور اقتصادي و دارايي در دست انجام 
  مي باشد فعال اقدامي انجام نشود.

  ٩٦دستور مشترك دور اول هيات امناي سال 

جدول كمك هزينه تحصيلي مقاطع تحصيلي تخصصي، فوق تخصصي و دكترا ي غير شهريه با افزايش مبالغ   
نسبت به سال قبل از محل منابع مربوط مندرج در بودجه تفصيلي  ١٣٩٦از ابتداي سال  %١٠پرداز به ميزان 

 موافقت گرديد ساير مقررات و ضوابط تكميلي مربوط به اين مصوبه به قوت خو باقيست. ١٣٩٦سال 

ميزان كمك هزينه تحصيلي كارورزان رشته هاي پزشكي و دندانپزشكي غير شهريه پرداز  %١٠افزايش با   
 ٩٦از محل منابع مربوط مندرج در بودجه تفصيلي سال  ٩٦نسبت به مبلغ مصوب سال قبل از ابتداي سال 

  . موافقت گرديد

بت به سال قبل از ابتداي سال كمك هزينه تحصيلي دانش آموزان بهورزي در سالجاري نس %١٠با افزايش   
 موافقت گرديد. ٩٦از محل منابع مربوط مندرج در بودجه تفصيلي سال  ١٣٩٦

با افزايش ميزان فوق العاده مديريت رياست دانشگاه و نيز فوق العاده كارانه رياست دانشگاه از ابتداي سال به   
موافقت  ٩٦درج در بودجه تفصيلي سال در سالجاري نسبت به سال قبل از محل منابع مربوط من %١٠ميزان 

گرديد مبناي محاسبه كارانه معاونين دانشگاه و نيز درصد حق مديريت ساير رده هاي شغلي كاركنان هيات 
  علمي و غير هيات علمي طبق مصوبات قبلي و ضوابط مربوطه بر اين اساس افزايش مي يابد.

اختصاصي خود راجهت امور تملك دارائيهاي سرمايه  از درامدهاي%٥دانشگاه مجاز است در سالجاري تا سقف   
  اي اختصاص دهد.

  

  نحوه استفاده از خودروهاي دولتي و استيجاري

  معاونت توسعه ٣/٢/٩٦مورخه  ٤٤١٩نامه شماره 

احتراما در خصوص خودروهاي استيجاري در اختيار آن شبكه مقتضي است خودروهاي مذكور از خود آن   
شود و در شرايطي كه از شهرستان ديگر خودرو استيجاري جذب شده است شهرستان جذب و بكارگيري 

كيلومتر و ساعت كاركرد خودرو از لحظه ورود در شبكه ثبت گردد و هيچ پرسنلي حق استفاده از اين خودروها 
را بصورت رفت و برگشت به محل كار و يا در اختيار شخصي ندارد توضيح اينكه در صورت مشاهده برابر 

  برخورد خواهد شد.قانون 

  



  لزوم بيمه بدنه خودروهاي دولتي

  اداره كل امور اقتصاد و دارايي ٢٧/١/٩٦مورخه  ٢٧٩نامه شمار 

با عنايت به اينكه عدم انجام بيمه بدنه خودروهاي دولتي در اختيار دستگاههاي اجرايي در هنگام وقوع حادثه   
و در  ٢٦/٦/٨١مورخ  ١٠١/٣٩١٣/٠٤و نامه شماره و سرقت مشكالت عديده اي را فراهم نموده است لذا پير

هيات محترم وزيران مقتضي است نسبت به پيگيري و  ٤/٦/٨١مورخه  ٢٦٥٤٥اجراي تصويب نامه شماره 
  انجام بيمه بدنه خودروهاي در اختيار دستگاههاي اجرايي اقدام و از نتيجه اين اداره كل را مطلع نماييد.

  رئيسههيات  ٣١/٢/٩٦صورتجلسه مورخ 

 ٢٠/٢/٩٦مورخ  ٤٨٢معاون محترم آموزش در خصوص ابالغ مصوبه  ٣٠/٢/٩٦مورخ  ٩٦٢٨نامه شماره   
شوراي آموزشي دانشگاه (پيشنهاد تعلق گرفتن پرداخت حق الزحمه به اساتيد راهنما و مشاور پايان نامه هاي 

  دوره پزشكي عمومي) مطرح و مقرر شد طبق مقررات اقدام گردد.

  

  حساب جهت واريز وجه درامد اختصاصي نزد بانك مركزيافتتاح 

  اداره كل امور اقتصاد و دارايي ١٠/٢/٩٦مورخ  ٥٤٣/٠٤نامه شماره 

وبا توجه به راه اندازي سامانه هاي درخواست وجه الكترونيكي  ٢١٦٣٦٢و  ١٦٢١٧٨پيرو بخشنامه هاي شماره   
درخواست افتتاح تمركزي (غير قابل برداشت) نزد و پرداخت الكترونيكي وجوه در اسرع وقت نسبت به ارسال 

به اين  ٩٦بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران براي واريز وجوه درامدهاي اختصاصي خود از ابتداي سال 
قانون محاسبات عمومي كشور و تاكيدات مكرر ديوان  ٧٦اداره كل اقدام نمائيد.ضمنا با عنايت به مفاد ماده 

حسابهاي بانكي از بانكهاي غير دولتي به بانك مركزي يا يكي از بانكهاي عامل  محاسبات مبني بر انتقال
نزد “ پرداخت اعتبارات از محل بودجه عمومي”دولتي مقتضي است نسبت به افتتاح حساب بانكي تحت عنوان 

ه معين در بانك مركزي از طريق اداره كل خزانه در مركز و يا نزد بانك ملي ايران يا بانك سپه از طريق خزان
استانها اقدام نموده و پس از كارسازي حساب موصوف توسط بانك هاي ياد شده نسبت به ارسال درخواست 

انسداد حساب يا حسابهايي كه از طريق اداره كل خزانه يا خزانه معين نزد ساير بانكهاي عامل افتتاح شده 
  است اقدام نماييد

قانون برنامه پنجم راسا نسبت به ٢٠به استناد بند ب ماده  شايان ذكر است دستگاه هاي مشمول مي توانند  
افتتاح حساب نزد ساير بانكهاي عامل در خصوص مواردي كه ارتباطي با قانون بودجه كشور ندارد اقدام 

 نمايند.

  



 ابالغيه الزام به انجام معامالت جزئي و متوسط ، مناقصه و مزايده در سامانه تداركات الكترونيكي دولت

  وزارت صنعت،معدن و تجارت ١٩/٢/٩٦مورخه ٤٨٤٣٠شماره  نامه

احكام دائمي  ٥٠هيات محترم وزيران و با عنايت به ماده  ١٦/٢/٩٦مورخ  ١٦١٤٥احتراما ، در اجراي مصوبه شماره 
قانون برگزاري مناقصات و دستگاههاي  ١برنامه هاي توسعه كشور كليه دستگاههاي اجرايي كشور موضوع بند ب ماده 

قانون مديريت خدمات كشوري مكلفند تمامي معامالت خود اعم از كوچك، متوسط و بزرگ را با  ٥موضوع ماده 
ه از امضاي الكترونيكي معتبر و رعايت تمامي فرايند برگزاري از طريق بستر سامانه تداركات الكترونيكي دولت به استفاد

  انجام رسانند

  ممنوعيت خريد كاالي بدون مجوز

  معاونت توسعه ١٣/٣/٩٦مورخه  ١٢٨٠١نامه شماره 

مالي هرگونه خريد داراييهاي  و محدوديت هاي شديد منابع ٩٦با توجه به قانون ضوابط اجراي بودجه سال   
سرمايه اي غير پزشكي باالخص ملزومات اداري اعم از ميز، صندلي، سيستم كامپيوتر و... بدون اخذ مجوز از 

اين معاونت ممنوع مي باشد فلذا مسئولين انبار موظف هستند از صدور رسيد انبار و پذيرش اقالم مذكور حتي 
زم بذكر است در صورت مشاهده عدم رعايت دستورالعمل مذكور مدير و بصورت اماني جدا خودداري نمايند ال

مسئولين كارپردازي و انبار آن واحد پاسخگو خواهند بود در ضمن خاطر نشان مي گردد كه در صورت موافقت 
اين معاونت با خريد اقالم مذكور مي بايست شماره و تاريخ مجوز صادره در قبض رسيد انبار آن كاال درج 

  گردد.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


