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 گزارش کمیسیون تلفیق

 کل کشور 1400الیحه بودجه سال 
 

 
 2/12/1399 :تاریخ

 کشور به مجلس شوراي اسالمی کل 1400گزارش کمیسیون تلفیق الیحه بودجه سال 
سال  شده کل کشور که جهت بررسی به کمیسیون تلفیق به عنوان کمیسیون اصلی  1400الیحه بودجه  ارجاع 

دیوان محاســبات مورد بحث و  ها وربط، کارشــناســان مرکز پژوهشن دســتگاههاي اجرائی ذيبود با حضــور مســؤوال
 با اصالح در متن به شرح زیر به تصویب رسید.  4/11/1399نظر قرار گرفت و در جلسه مورخ تبادل

 گردد.نامه داخلی تقدیم مجلس شوراي اسالمی میآیینقانون ) 182اینک گزارش آن در اجراي ماده (

 

 کل کشور 1400رئیس کمیسیون تلفیق الیحه بودجه سال 
 الیاس نادران

 
 
 
 قوانینمعاونت 



٢ 

 
 تعالیاسمهب

 

 کل کشور 1400الیحه بودجه سال 
 مراعی -ماده واحده

 مراعی -الف

 مراعی -1ردیف 

 مراعی -2ردیف 
 مراعی -ب

  

 1تبصره 
سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازي تا سقف یک میلیون  -الف 

نفت خام و میعانات  و مازاد بر یک میلیون بشکه در روز )%20( بیست درصد بشکه در روز و خالص صادرات گاز
داري کل، ت مبنی بر فروش و با اعالم خزانهبا گزارش وزارت نف .شود) تعیین می%38( سی و هشت درصدگازي 

بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران مکلف است پس از وصول منابع بالفاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم 
معاف از تقسیم ( از کل صادرات نفت خام و میعانات گازي) شرکت ملی نفت ایران %5/14( چهارده و نیم درصد

) شرکت دولتی تابعه وزارت نفت از محل خالص %5/14( سود سهام دولت) و نیز سهم چهارده و نیم درصد
 )%3( سه درصد معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) و همچنین سهم( صادرات گاز طبیعی

) این قانون اقدام کند. مبالغ مذکور به صورت ماهانه واریز و از 5( جدول شماره 210109موضوع ردیف درآمدي 
از سقف یک میلیون بشکه  )%20( بیست درصد التفاوت سهمسال محاسبه و تسویه می شود. مابهماه یازدهم 

به صندوق توسعه ملی از محل ورودي این صندوق  )%38( سی و هشت درصد مذکور تا سهم قانونیصادرات 
شود و بازپرداخت آن به وان بدهی دولت و وام تلقی میبه عن 1400نسبت سهم صندوق و دیگر اجزاء در سال 

 . شود می مشخص  که در بودجه سنواتیصندوق با سازوکاري است 
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صندوق توسعه ملی مکلف است میزان مطالبات ا هیأت  صندوق از دولت را به تفکیک تسنظارت  الت یهین 
سید ریالی و ارزي  سرر سیدگی و تا پایان فروردینو زمان  شش 1400سال  ماهآنها، ر بار پس از آن به ماه یکو هر 

 .دهداسالمی و دیوان محاسبات کشور گزارش  شورايکمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس 
س  ست کلیه ت ساس گزایهدولت موظف ا سعه ملی را برا صندوق تو شده دریافتی خود از  سید  سرر رش الت 

شکه هیأت سهم دولت از مازاد یک میلیون ب  103000-6 مذکور در این بند از محل ردیف  صادرات نظارت از محل 
 کند.پرداخت ) پیوست این قانون 8( جدول شماره

شرکتگزارش هزینه  شرکت ملی نفت ایران و  سهم  سهکرد وجوه مربوط به  ماه هاي دولتی تابعه وزارت نفت هر 
سازمان برنامه  اسالمی، شورايت و انرژي مجلس هاي برنامه و بودجه و محاسبایوننفت به کمیس بار توسط وزارتیک

 ارائه می شود. خزانه داري کل کشور) و دیوان محاسبات کشور( یدارای، وزرات امور اقتصادي و و بودجه کشور
ماه گزارش  ـــت هر  فت مکلف اس قدار وزارت ن گا م گازي و  نات  عا خام، می فت  ـــادرات ن و ز طبیعی ص
صلی و فرعی نفتی و گازيآوردهفر صل و و هاي ا سازمان برنامه و بودجه ارز حا صولی آن را به  شور همچنین و ، ک

هاي برنامه و و کمیسیون جمهوري اسالمی ایران داري کل کشور)، بانک مرکزيخزانه( یدارایوزارت امور اقتصادي و 
 ارائه کند. دیوان محاسبات کشور و اسالمی شورايبودجه و محاسبات و انرژي مجلس 

  -ب 
، میعانات گازي و خالص صادرات 210101سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت مندرج در ردیف  -1 

) این 5( جدول شماره 210109) مندرج در ردیف %3( درصدو منابع مربوط به سه 210102گاز مندرج در ردیف 
تعیین  ریال) 1,992,720,000,000,000(میلیارد بیست و هفتصد  دو هزار ویک میلیون و نهصد و نود و قانون معادل 

، گازخیز و توسعه خیز) مناطق نفت%3( اي از منابع سه درصدمجاز به استفاده هزینه ملی دستگاههاي اجرائی. شودمی
 باشند.نمی نیافته

 حذف شد. -2 
صورت افزایش عواید حاصل از جزء -3  الذکر، بانک هاي مصوب فوقبه ردیف) این بند نسبت 1( در 

شماره 210112مرکزي جمهوري اسالمی ایران مکلف است منابع حاصله را به ردیف  ) این قانون واریز 5( جدول 
منابع حاصــله را در ســقف اعتبارات بودجه عمومی صــرف  1400ابتداي مهرماه ســال  از دولت موظف اســت نماید.

توسعه زیر ساختهاي  طرحهاياي این قانون به ویژه هاي سرمایهیدارایلک تم طرحهايتکمیل  برايافزایش تخصیص 
سالمت،  حمل و نقل عمومی، تولیدي، دولت الکترونیک، آموزش، اي،کترونیک مدارس و دانشگاهها، هستهآموزش ال
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ــت ــالبمحیط زیس ــوده،، آب و فاض ــهري ، بافت فرس ــاورزي  و تحقیقات بازآفرینی ش با اولویت حوزه بخش کش
 نماید.کاهش آثار منفی کرونا  و هاي معیشت و سالمتو هزینه ویژه دفاعیهتحقیقات کاربردي ب ،بنیانانشد
ــور و وزارتخانهآیین  ــازمان برنامه و بودجه کش ــترك س ــنهاد مش هاي نفت و امور نامه اجرائی این بند به پیش

 .رسدوزیران می هیأتو به تصویب  شودمی تهیه یدارایاقتصادي و 
 نسبت  کشور المللیبین و اجتماعی  شود بر اساس ارزیابی شرایط اقتصادي،به دولت اجازه داده می -4 

 ) اقدام و etsاساسی به نرخ سامانه معامالت الکترونیکی ( کاالهاي ترجیحی نرخ از بخشی یا تمام تغییر به
منابع  ) این قانون واریز نماید.5(جدول شماره 160136التفاوت منابع وصولی را به ردیف درآمدي شماره مابه

 و تجهیزات دارو معیشت، تأمین صرف  ) این قانون9جدول شماره ( 530000- 71 واریزي از محل ردیف شماره
 د.شومی پزشکی

ــیص ارز ترجیحی مبادرت می ــبت به تخص کند کارگروهی مرکب از رئیس کل بانک در مواردیکه دولت نس
زمان برنامه و بودجه کشــور، وزیر امور اقتصــادي و دارایی، وزیر صــنعت، معدن و مرکزي (دبیر کارگروه)، رئیس ســا

ستگاه اجرا ستگذاري و فرآیند تخصیص، توزیع و موارد مصرف ارز ی ذيئتجارت و باالترین مقام د سیا ربط موظفند 
 با متناســب قیمت با و اندازه به هنگام، به مشــمول خدمات و کاالها که کنند نظارت اي اجراء و ترجیحی را به گونه

 . دارند مسؤولیت تضامنی صورت به جز این اجراي در فوق مقامات. برسد نهائی کننده مصرف به ارز ترجیحی نرخ

بانک مرکزي موظف اســت با همکاري دســتگاههاي یادشــده، به صــورت ماهیانه گزارش اجراي این بند از 
یحی، میزان ارز پرداختی، میزان کاالهاي وارداتی یا ارز د مصـــرف و دریافت کنندگان ارز ترجرجمله تصـــریح بر موا

ربط مجلس شــوراي هاي ذيترجیحی و قیمت آنها را تهیه و به کمیســیون برنامه و بودجه و محاســبات و کمیســیون
 اسالمی ارائه کند.

سبت به عرضه ارز به نرخ حداکثر تا دودرص - 5 ) %2د (به منظور کنترل بازار ارز بانک مرکزي مجاز است ن
 ) اقدام نماید.etsکمتر از نرخ سامانه معامالت الکترونیکی (

صادرات گازچنانچه منابع دولت از محل  -ج  سال صادرات نفت، میعانات گازي و خالص  کمتر  1400 در 
ــود ی، به دولت اجازه داده مب) این تبصــره گردد( ســقف مقرر در بنداز   ) و 17( پ) ماده( با رعایت بندش
با اصــالحات و  10/11/1395هاي توســعه کشــور مصــوب ) قانون احکام دائمی برنامه16( ح) ماده( بند) 4( جزء

سبت به صلمابه تأمین الحاقات بعدي ن ساب ذخیره ارزي التفاوت حا در صــورت تحقق . اقدام کند از منابع ح
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) قانون احکام 17( ب) ماده( ب) این تبصــره، درآمد حاصــله بر اســاس حکم بند( درآمد مازاد بر ســقف مقرر در بند
 گردد.هاي توسعه کشور به حساب ذخیره ارزي واریز میدائمی برنامه

) %5/14( درصدربط مکلف است از محل سهم چهارده و نیموزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذي -د 
ست هزار میلیارد سبت به گازر20,000,000,000,000( شرکت مذکور تا میزان بی ستاها و اتمام ) ریال ن سانی به رو

 ننی به شهرها و روستاهاي استاتمام گازرسانی به روستاها، تداوم گازرسانی با اولویت گازرساهاي نیمهپروژه)( طرح
ستان ستان و بلوچ ستانهاي نفتو  سی ستایی پایینخیز خیز و گازا شهري و رو سانی  از  ترو مناطقی که از لحاظ گازر

شندمی کشورمتوسط  سگاههايپ و با ي واقع در مناطق کوهستانی و روستاها همچنین ودر محدوده بافت روستایی  ا
 . آورد عملبه را الزم اقداماتسرانه  برابر دو حداقل العبورصعب

 تأمین قابل این بند منابع محل از شدهگازرسانی روستاهاي مساجد و مدارس به گازرسانی به مربوط هايهزینه 
هاي بر و ترمیم آسیبمعا بهسازي جهت فوق مبلغ از ریال )5,000,000,000,000( میلیاردهزار  پنج مبلغ معادل. است

 .گیردقرار میها و دهیارينیاد مسکن انقالب اسالمی ناشی از حفاري شبکه معابر روستاها در اختیار ب
) 2( ت مالی دولت) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررا65( ب) ماده( سهم بند -هـ 

و یافته ) افزایش %50( درصد پنجاه) به %20( با اصالحات و الحاقات بعدي، از بیست درصد4/12/1393مصوب 
سازي سامانه گرمایشی یکصدهزار کالس درس مدارس از طریق سازمان نوسازي، توسعه و و استاندارد تأمین برايصرفاً 

یافته از محل کاهش یابد. سهم افزایشستایی و عشایري اختصاص میتجهیز مدارس کشور با اولویت مناطق محروم رو
 الذکر است.الف) ماده فوق( سهم بند

 شرکتهايفروش میعانات گازي به  1400وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه موظف است در سال  -و 
 داخلی پتروشیمی را به صورت اعتبار اسنادي داخلی انجام دهد.

 برايلف است ظرف مدت دوماه پس از ابالغ این قانون، الگوي مصرف گاز خانگی وزارت نفت مک -ز 
 وزیران پیشنهاد نماید. هیأتتصویب به  برايتهیه و  را هاي مختلف کشوراقلیم

ندالحاقی  ــال  -1ب ــت معادل ریالی دو میلیون تن مواد اولیه قیر 1400در س  VB وزارت نفت مکلف اس

به صــورت  ه قیمت فوب خلیج فارس با قیمت ارز اعالمی از ســوي بانک مرکزينفت خام را ب ،)کیوم باتومو(
 شرح ذیل اقدام گردد: هتا ب واریز نماید داري کل کشور نزد بانک مرکزياعالمی خزانه حساب به ماهانه
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صد -1  شت در سفالت راه براي) %48( چهل و ه شبکه آ سفالت  ستایی و روکش آ  راههايهاي فرعی و رو
و شــهرکهاي صــنعتی و عشــایري و معابر محالت هدف بازآفرینی شــهري و طرحهاي مســکن مهر و اصــلی، فرعی 

 طرحهاي مسکن ملی در اختیار وزرات راه و شهرسازي 
هاي مشارکتی با نهادهاي )پروژه( طرح اجرايآسفالت معابر و بهسازي روستاها و  براي) %20( بیست درصد -2 

 اي حادثه دیده در اثر حوادث غیرمترقبه در اختیار بنیاد مسکن انقالب اسالمیهاي با اولویت روستاهمحلی و دهیاري
صد -3  شور براي) %17( هفده در شهرها در اختیار وزارت ک سفالت معابر  شهرداري( آ ها و سازمان امور 

 هاي کشور) دهیاري
 بسیج سازندگی سپاه مصرف پایگاهها و پاسگاهها و راههاي بین مزارع در اختیار براي) %6( شش درصد -4 
ــد -5  ــش درص ــگاه فرهنگیان در اختیار وزارت آموزش و پرورش براي) %6( ش ــازي مدارس و دانش  نوس
 سازمان نوسازي، توسعه و تجهیز مدارس کشور)(
صد -6  سازمالچ( لیات خاکپوشزدائی و انجام عمبیابان براي) %3( سه در شی کردن)  ست گپا ار با محیط زی

 سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداري کشور)( کشاورزي ذیربط، در اختیار وزارت جهاد سازمان تأییدمورد 
قانون به  این ماه پس از ابالغمدت دو ها را ظرفنموضــوع این بند موظفند ســهم اســتا ئیاجرا دســتگاههاي 

آن  و فصــل کاري ءدر دســت اجرا طرحهايادارات کل اســتانی خود اعالم نمایند تا با توجه به پیشــرفت فیزیکی 
 اعتبار مربوطه تخصیص یابد.  استان،

موظف است  واریز می شود و خزانه داري کل کشور داري کل کشورخزانهمبالغ مذکور به صورت ماهانه به  
براساس موافقتنامه  ربط،ذي اجرائی دستگاههاي هاي)پروژه( طرح خرید قیر مصرفی براي صددرصد مبالغ واریزي را

، میزان مصرف قیر اجرائیبا سازمان برنامه و بودجه کشور، تخصیص اعتبار به دستگاه  اجرائی اههايدستگ متبادله
هاي ارسالی دستگاه به خزانه منضم به شناسه معامالتی سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و سایر اسناد براساس حواله

قیرساز  هايتأیید دولت، مدارك حمل قیر از شرکتقیرساز مورد شرکتهاي حساب خرید قیر از مالی مرتبط مانند صورت
 اجرائیشود، به نیابت از دستگاه این بند تعیین می اجرائی نامهکه در آیین يو سایر موارد )پروژه( طرح اجرايتا محل 

هاي هاي قیر مورد تأیید دولت) و در سقف سهمیهتولیدکننده( ها)پروژه( طرحمرتبط با این  نهائینفع به حساب ذي
 واریز نماید. موضوع این بند
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هاي انرژي، برنامه و ربط به کمیســیونذي اجرائی دســتگاههايماهه توســط گزارش این بند به صــورت ســه 
سبات و عمران مجلس  سال  شورايبودجه و محا سالمی ار سباتمیا سیون برنامه و بودجه و محا موظف  شود. کمی

 اسالمی ارائه نماید. ايشوراست پس از رسیدگی گزارش آن را به مجلس 
سازمان برنامه و بودجه کشوراین  اجرائینامه آیین  و  يامور اقتصاد هايخانهوزارت با همکاري بند به پیشنهاد 

 .رسدمیوزیران  هیأتقانون به تصویب  ابالغ اینماه پس از یکمدت  ظرفو نفت  یدارای
انونمند از یر ساخت استفاده قها و زاحداث جایگاه امکان نفت و کشور موظفند هايخانهوزارت -2بندالحاقی 

هاي خصوصی ن عمومی و حمل بار را به کمک بخشدر ناوگان حمل و نقل با اولویت ناوگا )(LPG  سوخت گازماي
 مجاز ربطتابعه ذي شرکتهاي طریق از نفت وزارت کنند.میلیون تن در سال فراهم  دوو عمومی، تا سقف مجموع 

 شرکتهاي سایر یا و ایران نفت ملی شرکت از گازوییل و بنزین با آن تهاتر یا و دیگر کشورهاي از گازمایع خرید به
نماید میزین صادر بن یا گاز نفت شده،  تهاتر یا خریداري گاز مایع وزنی معادل و باشدمی نفت وزارت تابعه

 .رددگربط آن وزارتخانه واریز میبه حساب شرکت تابعه ذي ،تمام عواید حاصل
 ذیل الزامی است: شرایطاین بند رعایت  اجرايدر  
سوم قیمت یک لیتر بنزین توزیع کننده برابر  شرکتهايقیمت هرکیلوگرم گازمایع تحویلی به  -1  دو 

ــل منابع گردد.اي تعیین میســهمیه ــوخت گازمایع  اجراي از حاص خانوارهاي  براياین بند ابتدا به عنوان یارانه س
 از استفاده زیرساخت توسعه براي )14( تبصره جدول مطابق آن باقیماندهفاقد لوله کشی گاز طبیعی و ساکن در مناطق 

 .شودمی استفاده نقل و حمل ناوگان در گازمایع
شور سازمان برنامه و بودجه -2  ست به هر  ک ساکن مناطق فاقد لوله از یکموظف ا شی گاز خانوارهاي  ک

 .رم گازمایع در هر ماه اختصاص دهدکیلوگ 33معادل  ايطبیعی یارانه
ــده هر کیلوگرم از آن کیلوگرم گازمایع به اندازه مابه یارانه هر -3  ــرف کننده  برايالتفاوت قیمت تمام ش مص

س5/0( قیمت نیم معادلدر مناطق مختلف جغرافیایی  نهائی سبه میاي همیه) لیتر بنزین  ساب شودمحا  بانکی و به ح
 .جهت خرید گازمایع قابل استفاده است و صرفاً گرددیواریز م سرپرست خانوار

ــت خودروهاي روزا -4  ــوخت مایع و همچنین براياولویت  دارايت نفت موظف اس ــتفاده از س  میزان اس
 هاي توزیع آن را تعیین نماید.کارمزد جایگاه

هاي نفت و کشــور خانهابالغ این قانون، توســط وزارتماه پس از اجرائی این بند ظرف مدت دونامه آیین – 5 
 رسد.وزیران می هیأتو به تصویب  شودمی تهیه
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حاقی  ندال نه1( ماده اجرايبه منظور  -3ب یارا هدفمندکردن  قانون  ، نرخ 15/10/1388مصــوب  ها) 
سایر و پنجاه  هاي فلزي برابراحدهاي تولید فلزات و کانیسوخت واحدهاي پاالیشگاهی، پتروشیمی، فوالدي و 

 ده درصد به غیر از نیروگاه) برابر ( و سایر صنایع )%15( پانزده درصد و واحدهاي سیمانی برابر )%50( درصد
ساس جزء )%10( شیمی که برا شرکتهاي پترو ) قانون 1( الف) ماده( ) بند4( نرخ متوسط خوراك گاز تحویلی به 

از  منابع حاصلد، خواهد بود. شو) تعیین می2( الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
 شود ........ این قانون اضافه می) منابع دریافتی جدول شماره ...3( ردیف افزایش این بند

شرکت ملی نفت ایران درصورت درخواست دستگاههاي  -4بندالحاقی  دولت مکلف است از طریق 
ــد هزار میلیارداجرائی ذي تا مبلغ نهص ــخاص ) ری900,000,000,000,000( ربط  به اش بدهی قطعی خود  خالص  ال از 

 اجرايشــده و همچنین  ایجاد 1399قوانین تا پایان ســال  ارچوبهحقیقی، حقوقی، تعاونی و خصــوصــی که در چ
خام و به طرحهاي عمرانی و دفاعی از محل تحویل نفت  قانون از جمله پرداخت تعهدات مربوط   تکالیف این 

شخاص برصادراتی میعانات گازي  سویه و از به این ا شرکت ملی نفت ایران ت صادراتی  ساس قیمت روز  ا
شماره ساس جدول  صارف عمومی دولت و برا شور داري کل) این قانون با خزانه21( طریق منابع و م اعمال  ک

 حساب کند.
شده در بند اجرائیاین حکم منوط به  اجراي  سقف تعیین  ست و مازاد بر ( شدن  صره نی ب) این تب

صی  سقف مندرج در بند صو شخاص حقیقی، حقوقی، تعاونی و خ ضاي ا صورت تقا ست. همچنین در  مذکور ا
سال  داراي سررسید زودتر از خردادماه  سالمی با  سقف یکصد1400انواع اوراق مالی ا  و پنجاه هزار میلیارد ، تا 

می اوراق با قیمت ت خام صادراتی به این اشخاص به میزان ارزش اس) ریال از طریق تحویل نف150,000,000,000,000(
سازوکار این بند معادل ستفاده از  صادرات تسویه نماید. متناسب با میزان ا  )%38( درصد سی و هشت روز 

سعه ملی و صندوق تو سهم  صد جهت پرداخت  شرکت ملی نفت  )%5/14( چهارده و نیم در سهم  به عنوان 
 گیرد.می ل به غیر در اختیار آنها قرارحواله تحویل نفت قابل انتقا ،ایران

هاي نفت، همکاري وزارتخانه این بند به پیشــنهاد ســازمان برنامه و بودجه کشــور با اجرائینامه آیین 
صادي و  دفاع سلح، امور اقت شتیبانی نیروهاي م صویب  یدارایو پ صنعت، معدن و تجارت به ت وزیران  هیأتو 
 رسد.می

 شــود از محل این بند مبلغ ســیصــد هزار میلیاردیبانی نیروهاي مســلح اجازه داده مبه وزارت دفاع و پشــتی 
هاي غیر دولتی را از طریق پاالیش در پاالیشــگاه ) ریال از ســهمیه نفت خام، میعانات گازي300,000,000,000,000(

 اند، به مصرف برساند.ایش ظرفیت تولید خود اقدام نمودهکه نسبت به افز
 گیرد. یار نیروهاي مسلح قرار میت صادرات آن در اختاین بند جه اجرايهاي ناشی از معادل فرآورده 
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وزارت نفت مکلف در راستاي تجاري سازي و افزایش سهم بخش خصوصی در حوزه انرژي،  -5بند الحاقی 
شرکت تابعه ذي حداکثر  جهت عرضه و انجام معامله را افزاري الزمهاي فیزیکی و نرمزیرساختربط است از طریق 

  فراهم کند. 1400در سال  عب گاز طبیعی در بورس انرژيده میلیارد متر مک
مه آیین  ند  اجرائینا مدت ســـهاین ب کاري  توســـط ،قانون این از ابالغ پس ماهظرف  با هم فت   وزرات ن

 رسد.وزیران می هیأتبه تصویب  و شودمی تهیه و سازمان برنامه و بودجه کشور یدارایو  ياقتصادامور نیرو و  هايوزارتخانه
  

 -6بندالحاقی
دولت مکلف اســت در راســتاي اصــالح ســاختار بودجه رابطه مالی شــرکت ملی نفت ایران و دولت را  -1 

صالح نموده و اقدام الزم را  عمومی،  شرایطارچوب هعقد قرارداد به تفکیک میدان/ مخزن نفت و گاز و در چ برايا
 به عمل آورد. ،وزیرانیأت ه مصوب نفتی و گازيساختار و الگوي قراردادهاي باالدستی 

کشور به تفکیک هر میدان  تعیین سهم خود از تولید نفت و گاز برايشرکت ملی نفت ایران مکلف است  -2 
 .کنداقتصاد اقدام  شورايماه جهت تصویب در اجزاي ذیل ظرف مدت دوي بر مبنا

ر حال توســـعه کشـــور به روش اي میادین در حال تولید و دهاي جاري و ســـرمایههزینه ارائه دقیق -2-1 
و  این بند )1( ءارچوب مورد اشـــاره در جزهدســـتمزد به ازاي هر بشـــکه نفت و هر مترمکعب گاز تولیدي و در چ

 اقتصاد که مبناي دریافت سهم شرکت ملی نفت خواهد بود. شورايتصویب آن در 
 با احتساب هزینه حمل و بیمههاي ناشی از عملیات صادرات نفت خام و سایر محصوالت ارائه هزینه -2-2 
 سیف) اکتشاف و بیمه خسارت زیست محیطی(
ــل و فرع ب -2-3  ــرمایه از جمله ،دهی و تعهداتبازپرداخت اص ــاس برنامه  اي وتعهدات س بیع متقابل براس

  رسد.میعالی نظارت بر منابع نفتی  هیأتکه به تصویب  ايشدهتدوین
سایر و تجهیزات، انتقال، ذخیره تتأسیساهاي نوسازي ارائه هزینه -2-4  سازي، تخلیه، بارگیري نفت خام و 

 محصوالت 
 فناوري و حمایت از ساخت اقالم پرکاربرد نفت ،هاي اکتشاف، پژوهشهزینه -2-5 
 وزارت نفت يهاي باالسري و ستادهزینه -2-6 
 شود.میاین سهم از نظر مالیاتی با نرخ صفر و معاف از سود سهام محاسبه  -2-7 
شرکت ملی نفت با دولت يمبنا -2-8  سویه حساب  سهمی کشور داري کلخزانه ،ت شد که حداکثر  ماهه و با

 خواهد بود. آینده سال ماهتا پایان خردادآن  نهائیتسویه 
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ـــدن روابط مالی جدید اجرائیزمان  تا -3  روال مقرر قانونی جاري در روابط مالی بین  مقرر در این بند، ش
ــرکت ملی  ــورت علی ایران نفتش ــاب و دولت به ص ــود. ءاجراالحس این بند حداکثر تا پایان  اجرائیترتیبات  می ش

 رسد.وزیران میهیأتبه تصویب  1400سال ماه  خرداد
داخلی نفت خام، میعانات گازي و گاز طبیعی  تسویه فروشجهت  بینی الزم راپیش دولت موظف است -4 

هاي پاالیشگاه به حسب مورد هاي تحویلیپس از کسر ارزش فرآورده) LC( نادياسصورت فروش نقد یا اعتبار به 
سایر شرکتهاي  و و دولت ایران نفت شرکت ملی بر اساس رابطه مالی جدید پتروشیمی هايمجتمعخصوصی و دولتی و 

 بعمل آورد. ،و شرکتهاي مذکور تابعه
ست  -5  از ابالغ این قانون  پس ماهششحداکثر تا اعمال وظایف حاکمیتی وزارت نفت  برايدولت موظف ا

ــاختار حاکمیتی وزارت نفت را با همکاري  ــتگاههايس ــوتط بازنگري و ربذي اجرائی دس که  طوريه ب نماید بیص
از شـــرکت ملی نفت ایران منفک گردیده و وظایف نظارتی و حاکمیتی خود را با بطور کامل بودجه وزارت نفت 

 شرکت ملی نفت ایران اعمال نماید. شرکتهاي تابعه وزارت نفت از جمله ررعایت قواعد حاکمیت شرکتی د
ــال  -6  ــرکت ملی نفت ایران در 1400در س ــهم ش مفاد این بند، در هر صــورت از چهارده و نیم  اجراي، س

 .تجاوز نکندالف) این تبصره ( مقرر در بنداز مجموع تولیدات نفت و گاز ) %5/14( درصد
را حداکثر تا پایان  خودگذاري هاي سرمایه)پروژه( طرح ان موظف است فهرست کلیهشرکت ملی نفت ایر -7 

 اسالمی ارسال نماید. شورايبرنامه و بودجه و محاسبات و انرژي مجلس  هايبه کمیسیون 1400سال  ماهاردیبهشت
 

 2تبصره

 -الف
ــودبه دولت اجازه داده می -1  ) قانون 2( وضــوع ماده) م2( ) و1( ، بنگاههاي دولتی مشــمول گروهش

 با اصالحات و الحاقات بعدي 25/3/1387مصوب  قانون اساسی )44( چهل و چهارم سیاستهاي کلی اصل اجراي
اضــی به نظام بانکی، اي و اهلیت فنی و مالی و همچنین عدم بدهی معوق متقرا پس از احراز صــالحیت حرفه

 310501ماید و پس از واریز منابع حاصله به ردیف واگذار ن ،هاي بازنشستگیسازي و صندوقسازمان خصوصی
قانون اساسی را از طریق جدول  )44( چهل و چهارم د) سیاستهاي کلی اصل( ) بند1( مصارف مربوط به موضوع جزء

 .پرداخت کندها به صورت مالکیتی و مدیریتی قانون با تاکید بر تقویت تعاونی ) این13( شماره
هاي دولتی دستگاههاي یدارایمکلف است تمام یا بخشی از سهام و  یدارای وزارت امور اقتصادي و -2 

مانده ســهام متعلق به دولت و شــرکتهاي دولتی در بنگاههاي مشــمول اجرائی زیرمجموعه قوه مجریه و باقی
شهاي مندرج در قانون  ست اجرايواگذاري را مطابق رو صل چهل و چهارمسیا سی 44( هاي کلی ا سا ) قانون ا
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ضه صله را به ردیف  عر صرفه بیتعالوه واریز کند.  310502نماید و منابع حا صالح و  شهاي فوق و  المال بر رو
صندوق سهام در قالب  سرمایهواگذاري  شکیل ETF( گذاري قابل معامله در بورسهاي  شروط به اینکه ت ) م

زیر  شرایطبت سفارش با ها با مدیریت دولتی براي بلندمدت نباشد و یا عرضه سهام به روش ثاین صندوق
 نیز مجاز است:

شرکتهاي تابعه در بورس اوراق بهادار تهران یا  یدارایوزارت امور اقتصادي و  -2-1  سهام  مجاز است 
شرکتهاي تابعه آنها و یا بانک هاي دولتی قرار دارند در فرابورس ایران را که در مالکیت دستگاههاي اجرائی یا 

گذاري هاي سرمایهدر صورت واگذاري در قالب صندوقین جزء واگذار نماید. چهارچوب روشهاي مندرج در ا
صندوق سرمایهقابل معامله در بورس، پس از ایجاد  سهام مذکور در قالب معامالت خارج هاي  گذاري، انتقال 

صندوق سمی معامالت بین  سه ر صندوقاز جل ست. هاي یادشده به عموم امکانها و عرضه واحدها و  پذیر ا
) %30( درصدگذاري تا سقف سیهاي سرمایهرضه سهام شرکتها به روش ثبت سفارش یا در قالب صندوقع

 شود.وزیران تعیین می هیأتمشمول تخفیف است. میزان تخفیف توسط 
شرکتهاي دولتی مجازند با هماهنگی وزارت امور اقتصادي و وزارتخانه -2-2  نسبت  یدارایها، مؤسسات و 

صندوق سیس  سرمایه ده میلیاردبه تأ صورت نقد یا غیرنقد10,000,000,000( ها با حداقل  در قالب انتقال ( ) ریال به 
 شده در بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران) اقدام نمایند.سهام دولت از شرکتهاي فهرست

گذاري دهاي سرمایههاي خرید و فروش واحسفارش أخذهاي الزم در بانکهاي دولتی مکلفند همکاري -2-3 
 را از طریق شعب خود انجام دهند. جزءصندوق و یا سهام موضوع این 

سازوکار نحوه شوراي -2-4  ست  صندوق اجرايعالی بورس مکلف ا سنامه  سا هاي مذکور را این جزء و ا
شده توسط وي، از اي پیشنهاد نماید که وزیر تخصصی مربوطه یا نماینده معرفیگونهوزیران به هیأتتصویب در  براي

گذاري ممتاز صـــندوق، مســـؤولیت اعمال مدیریت و حقوق مالکانه عنوان دارنده واحدهاي ســـرمایهطرف دولت به
به  یداراینویسی به تأیید وزیر امور اقتصادي و گذاري را برعهده داشته باشد. درصدي از مبلغ پذیرهواحدهاي سرمایه

هاي روج تدریجی دولت از مدیریت صندوقیابد. به منظور خختصاص میهاي مذکور ابازارگردانی واحدهاي صندوق
صله میان ارزش خالص سرمایه عالی  شورايواحدهاي آنها از قیمت واحدها،  یدارایگذاري قابل معامله و کاهش فا

سه ست ظرف مدت  ستوربورس موظف ا سرمایهماه از تاریخ ابالغ این قانون د ي گذارالعمل نحوه تبدیل واحدهاي 
ها و بازارگردانی فعال مدیر دارندگان عمده واحدهاي این صــندوق برايگذاري ممتاز را عادي به واحدهاي ســرمایه

 هاي آنها تصویب کند.گذاريو فروش سهام موجود در سبد سرمایهصندوق از طریق خرید 
اري اموال و بدهی دولت به بخشهاي خصوصی و تعاونی و نهادهاي عمومی غیردولتی از محل واگذ -3 

هاي متعلق به دولت و مؤسسات و شرکتهاي دولتی به استثناي موارد مصادیق مندرج در اصل هشتاد و دارایی
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سیاست83( سوم سی و مشمول واگذاري موضوع قانون اجراي  سا صل چهل) قانون ا ) 44( چهارم و هاي کلی ا
 است.پرداخت ) این قانون قابل 18( قانون اساسی از طریق جدول شماره

سال  -ب  ست واگذاري در  شمول حکم 1400شرکتهاي در فهر مواد به  ی) قانون الحاق برخ4( ماده م
 باشند.می) 2( دولت یاز مقررات مال یبخش یمقانون تنظ

ساي ذي -ج  ضوع مادهوزراء و رؤ ستگاههاي مو سعه 29( ربط د شم تو ش ساله  ) قانون برنامه پنج
صادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري  سالمی ایران مصوب اقت صالحات و الحاقات بعدي مکلفند  14/12/1395ا با ا

فهرست شرکتهاي زیرمجموعه خود که مجموع سهام دولت و شرکتهاي دولتی در  1400تا پایان خردادماه سال 
صد آنها کمتر از پنجاه شرکت، به وزارت %50( در سهام تحت تملک دولت در هر  ست را به همراه میزان  ) ا

 و سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال کنند. یدارایقتصادي و امور ا
ــادي و   ــتگاههاي اجرائی فوق داري کلخزانه( یدارایوزارت امور اقتص الذکر کشــور) با همکاري دس

شرکتهاي فوق سهم دولت در  سود  ست پرداخت  مادر در چهارچوب  شرکتهايالذکر را از طریق موظف ا
کشور) مکلف است سود  داري کلخزانه( دولتونی به صورت مؤثر، پیگیري کند. قوانین و در مواعد مقرر قان

سود دریافتی و  شرکتها را به تفکیک هرمیزان و زیان،  هاي عملکرد شرکت، در گزارش سهام دولت در این 
 کند.روزرسانی همالی دولت منعکس و ب

) ریال از بدهی ناشی از عدم اجراي 10,000,000,000,000( شود مبلغ ده هزار میلیاردبه دولت اجازه داده می -د 
تاکنون را از  1387) قانون اساسی از سال 44( هاي کلی اصل چهل و چهارم) قانون اجراي سیاست29( ) ماده2( بند

منظور حمایت از نوسازي و بهسازي بنگاههاي تعاونی و ایجاد و به کند تأمینهاي مالی طریق فروش سهام و دارایی
جدول  530000-54و کارآفرینی، در بخش تعاون در قالب افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون از محل ردیف  اشتغال
 ) این قانون هزینه کند.9( شماره

 -هـ 
 قانون این) ؟( شماره پیوست در مندرج به دولت وابسته انتفاعی مؤسسات و بانکها دولتی، شرکتهاي کلیه -1 

 اســت، نام تصــریح یا ذکر مســتلزم آنها به عمومی مقررات و قوانین شــمول که دولتی مؤســســات و شــرکتها شــامل
غیردولتی موضــوع قانون  عمومی نهادهاي و مؤســســات و نفر میلیون یک باالي جمعیت با شــهرهاي هايشــهرداري

با اصالحات و الحاقات بعدي مکلفند پس از ابالغ  19/4/1373مصوب  فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی
سال  سبت به ثبت باریک ماهسه متناوباً و هر 1400این قانون، در طول  سانیبه و ن  و شرکتها و خود اطالعات روزر

سات س سانی مؤ سته، نظیر اطالعات پایه، اطالعات نیروي ان  پایگاه اطالعات کارکنان نظام ادارياز طریق ( تابعه و واب
صورتهاي مالی و گزارپاکنا)( شرکتهاي دولتی و  سامانه شهاي عملکردي در) و مدیران، بودجه و  یکپارچه اطالعات 
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 مکلف یدارایوزارت امور اقتصادي و  اقدام کنند. یدارایدولتی مستقر در وزارت امور اقتصادي و نهادهاي عمومی غیر
اداري هاي برنامه و بودجه کشور و سازمان براي برخط صورت به را مذکور سامانه اطالعات به دسترسی امکان است

 کند.  فراهم کشور محاسبات دیوان و استخدامی کشور و
صادي و   شور، بانک یدارایوزارت امور اقت ستخدامی ک سازمان اداري و ا شور،  سازمان برنامه و بودجه ک  ،

سازمان بورس و اوراق بهادار مکلفند اقدامات  شور و  سناد و امالك ک سازمان ثبت ا سالمی ایران،  مرکزي جمهوري ا
سامانه براي الزم را سامانه جامع بودجه، ( هاي الکترونیکی مرتبطبرقراري ارتباط  پایگاه اطالعات کارکنان نظام اعم از 
ساختار، سامانه ، )پاکنا( اداري سامانهسامانه ملی  شور) با  شخاص حقوقی ک سه ملی ا شنا سامانه   حقوق و مزایا و 

 ولتی و تبادل اطالعات به عمل آورند.دیکپارچه اطالعات شرکتهاي دولتی و نهادهاي عمومی غیر
مدیره و مدیران عامل شرکتهاي مشمول این جزء با رعایت هیأتپرداخت هرگونه پاداش ساالنه به اعضاي  

) و نیز پرداخت هرگونه مزایا به 2( ) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت84( ماده
 شرکتها منوط به انجام کامل تکالیف این جزء است. رؤسا و مدیران عامل این 

با  1/6/1366) قانون محاسبات عمومی کشورمصوب 4( تمامی شرکتهاي دولتی و مؤسسات موضوع ماده -2 
) سرمایه و سهام آنها منفرداً یا مشترکاً به %50( درصد اصالحات و الحاقات بعدي و سایر شرکتهایی که بیش از پنجاه

شمول هاوزارتخانه شرکتها و مؤسسات دولتی که  شد و همچنین  شته با شرکتهاي دولتی تعلق دا ، مؤسسات دولتی و 
شرکتهاي تابعه و  شرکت ملی نفت ایران و  قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است از جمله 

ایران، سازمان گسترش و نوسازي صنایع وابسته به وزارت نفت و شرکتهاي تابعه آنها، بانک مرکزي جمهوري اسالمی 
 ایران و شرکتهاي تابعه، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهاي تابعه مکلفند:

 براي 1400ماه سال یکم اردیبهشت و سیخود را حداکثر تا  1400صورتجلسات تصویب بودجه سال  -2-1 
ــازمان برنامه و بودجه ک أخذ ــاس ارقام مندرج در این قانونتأییدیه س ــور بر اس ــیلی ( ش با تأکید بر ارائه بودجه تفص

 مربوط) ارائه کنند.
عضو مجمع  یدارایتمامی شرکتهاي دولتی که سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادي و  -2-2 

و  1400ســال  ماههشــتاردیب ســی و یکمســات تصــویب بودجه را حداکثر تا لعمومی آنها هســتند مکلفند صــورتج
ه و به امضاي رئیس سازمان برنامه و بودج 1400سال  مهرماه امسیصورتجلسه تصویب صورتهاي مالی را حداکثر تا 

 باشد.ر را نداشته باشد فاقد اعتبار میهاي مزبوی که امضاساتلد صورتجنرسانب یدارایوزیر امور اقتصادي و 
ــرکتهاي دولتی مکلفند  -3  ) قانون الحاق برخی مواد به قانون 75( ضــمن رعایت کامل مادهمجامع عمومی ش

هاي ) درخصوص اصالح بودجه تفصیلی شرکت، از هرگونه افزایش در هزینه2( تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
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هاي هاي رفاهی به کارکنان شــرکت و کاهش هزینهپرســنلی) اعم از حقوق و مزایا و ســایر پرداختی( نیروي انســانی
 وزیران اجتناب کنند. هیأتگذاري خارج از مصوبات ایهسرم

دولتی مکلفند گزارش تطبیق بودجه مصوب و عملکرد خود را بر اساس بودجه تفصیلی تهیه و  شرکتهاي -4 
سال  براي صورتهاي مالی  شرکت جهت انعکاس در  سی به حسابرس و بازرس قانونی  نوع و  ارائه نمایند. 1399برر

حداکثر تا پایان  یدارای زمان برنامه و بودجه کشــور و با همکاري وزارت امور اقتصــادي وشــکل گزارش توســط ســا
 شود.تهیه و ابالغ می 1400ماه سال فروردین

 له خواهد بود.یر نظر مقام معظم رهبري منوط به إذن معظمٌدرخصوص نهادهاي ز این بند حکم اجراي 
مین اجتماعی، أبخشی از بدهی دولت به سازمان ت هاي بازنشستگی، ردبه منظور کمک به صندوق -و 
، تأمین بخشی از مطالبات بندي معلمان، رتبهیئمین بخشی از پاداش پایان خدمت کارکنان دستگاههاي اجراأت

هاي تکمیلی، تأمین پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی شهدا و ایثارگران بازنشسته مشمول ایثارگران و بیمه
ت علمی، أسازي حقوق اعضاي هیسازي حقوق شهداي بازنشسته و همسانال و متناسبقانون حالت اشتغ

مین مطالبات سهم قانونی حق عضویت أمین نظام اجتماعی فراگیر، تأمطالبات قانون حمایت از حقوق معلوالن، ت
شود تا اعضاي صندوق ذخیره بسیجیان و اجراي سیاستهاي جمعیت و تعالی خانواده به دولت اجازه داده می

 حقوق و سهام واگذاري االمتیاز،حق ارائه محل از ریال) 1,500,000,000,000,000( میلیارد  سقف یک میلیون و پانصد هزار
تهاي شرک و دولت به متعلق گذاريسرمایه طرحهاي و ايسرمایه هايدارایی تملک طرحهاي واگذاري ،مالکانه

ها در چهارچوب قوانین و ي غیرمنقول مازاد تأمین نماید. واگذاريهادولتی و همچنین واگذاري اموال و دارایی
عنوان خالص ه هاي بازنشستگی، بها از محل این بند به صندوقرسد. واگذاريمقررات به تأیید هیأت وزیران می
 شود.ها قلمداد میمطالبات دولت از این صندوق

نامه پیشنهادي ، براساس آیینهاالبات و نیازی تعیین و تخصیص موارد فوق با اولویت مطئسازوکار اجرا
امه نیس سازمان برئت وزیران برعهده کارگروهی متشکل از رأبودجه کشور و با تصویب هی سازمان برنامه و

صادي ودارایی ومسؤولبودجه کشور(به عنوان  و نفع حسب باالترین مقام دستگاه اجرائی ذي )، وزیر امور اقت
س سی و ب مورد برمورد خواهد بود. دیون ح سابر سازمان ح شات  ساس گزار بودجه به  سازمان برنامه و ا

سد.تایید کارگروه می ست هرسه سازمان برنامه و ر بار گزارش عملکرد این بند را به ماه یکبودجه مکلف ا
 هاي تخصصی مربوط ارائه نماید.محاسبات و کمیسیون جه ودبو کمیسیون برنامه و

ــهام  -ز  ــهرگونه توثیق س ــات مالی و اعتباري جهت  رکتهايش ــس ــمول واگذاري نزد مؤس  أخذدولتی مش
 باشد.ممنوع می یدارایتسهیالت، جز با تأیید کتبی وزیر امور اقتصادي و 
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صد هزار میلیاردبه دولت اجازه داده می -1بندالحاقی  سی سقف  یال از ) ر300,000,000,000,000( شود تا 
سسات ا و حقوق مالی متعلق به دولت و مؤهیدارایالشرکه، اموال، امالك، ، سهمها، سهاممنابع حاصل از فروش بنگاه

سته را  شرکتهايو  سویه دیون و تعهدات سرمایه یدارایهاي تملک بابت اجرا و تکمیل طرحدولتی تابعه و واب اي و ت
قبل را به اشخاص حقیقی و این قانون و یا قوانین بودجه سالهاي  اجرايناشی از  اجرائیقانونی دولت و دستگاههاي 

ــا ــاوران، س ــی به ویژه پیمانکاران، مش ــوص زندگان تجهیزات حقوقی دولتی، نهادهاي عمومی غیردولتی، تعاونی، خص
فان انقالب اسالمی پرداخت عص) و بنیاد مستض( االنبیاءاي، قرارگاه سازندگی خاتمسرمایههاي یدارایهاي تملک طرح

 هاتر کند.و یا به طور مستقیم واگذار و ت
ـــازمان باالترین مقام دســـتگاه اجرائی ذي و تعهدات موضـــوع این بند با اعالم تعیین دیون  ربط و تائید س

 است. یدارایحسابرسی بر عهده وزارت امور اقتصادي و 
 )44( چهل و چهارم سیاستهاي کلی اصل اجراي) قانون 6( ) ماده4( ) و جزء29( مادهبر حکم حکم این بند، 

 .حاکم است 1400در سال  اسیقانون اس
 -2بندالحاقی 
شفافیت بودجه  -1  ساختار و ارتقاء  سته به  مؤسساتها و دولتی، بانک شرکتهايبه منظور اصالح  انتفاعی واب

شماره ست  شامل 3( دولت مندرج در پیو ستلزم شرکتهای) این قانون،  شمول قانون و مقررات عمومی به آنها م ی که 
، بانک مرکزي جمهوري اسالمی تابعه وزارت نفت از جمله شرکت ملی نفت ایران شرکتهاي ،ذکر یا تصریح نام است

صنایع ایران و  سازي  سترش و نو سازمان گ صنایع معدنی  شرکتهايایران،  سازي معادن و  سعه و نو سازمان تو تابعه 
 پذیرد:ابعه آنها، اقدامات زیر انجام میت شرکتهايایران و 

شرکت و مجامع عمومی مکلفن -1-1  صویب بودجه، برنامه و فعالیت  شخاص حقوقی د به همراه ت سایر ا یا 
ها، بهبود یدارایوري، مولدســازي ارتقاي بهره این بند را مشــتمل بر اهداف کمی و کیفی نظیر) 1( مصــرح در جزء

اي مربوط به ههاي مالی را در قالب شــاخص، کاهش زیان انباشــته، بهبود نســبتمالی، افزایش ســود تأمینهاي روش
 تصویب برسانند.

ن مکلف اســت با همکاري ســازمان برنامه و بودجه کشــور و ســازما یدارایوزارت امور اقتصــادي و  -1-2 
دولتی و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح  شرکتهاياي هاي بودجهسازي و انطباق سرفصلحسابرسی نسبت به همسان

صل )1( در جزء سرف ساباین بند با  ابالغ نماید.  آن را اقدام و 1400سال  ماها حداکثر تا پایان خردادداري آنههاي ح
ستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه  سبت به بازنگري د ست ن شور مکلف ا دولتی،  شرکتهايسازمان برنامه و بودجه ک

 هاي مذکور اقدام نماید. عی وابسته به دولت بر اساس سرفصلانتفا مؤسساتها و بانک
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این بند  )1( دولتی و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء شرکتهايساالنه مختص  بخشنامه بودجه -1-3 
ــنامه بودجه وزارت ــاتها و خانهباید به طور مجزا از بخش ــس ــت مؤس ــیاس ــاس اهداف و س  هاي کلی، دولتی و بر اس

 ابالغ گردد.  1400سال ماه کل کشور، حداکثر تا پایان مرداد هاي بودجهمشی و برنامهخط 
هاي مصوب مجمع فصیلی سالیانه را بر اساس برنامههاي عامل مکلفند بودجه تهیأتهاي مدیره/ هیأت -1-4 

رعایت قوانین و  این بند با) 1( یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزءدولتی و  شرکتهايعمومی و بخشنامه بودجه 
حسن  مسؤولیتامع عمومی خود برسانند. شده در بخشنامه بودجه ابالغی به تصویب مجهاي تعیینمقررات، در مهلت

 باشد.دولتی می شرکتهايمجامع عمومی  رؤساياین بند با  اجراي
دولتی و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح  شرکتهايسازمان برنامه و بودجه کشور مجاز به تغییر ارقام بودجه  

دولتی به عنوان  شــرکتهايجه تفصــیلی این بند نیســت و در مورد اســتفاده از منابع عمومی دولت در بود )1( در جزء
سرمایهزیا تأمینمنابع  سابهاي  سهم منابع عمومی دولت در ح سازمان برنن،  شنهادي  امه و اي و عناوین دیگر، ارقام پی

 .بودجه کشور مالك خواهد بود
گزارش تطبیق بودجه مصـوب و عملکرد خود را بر اسـاس  هاي عامل مکلفندهیأت هاي مدیره/هیأت -1-5 

صیلی تهیه شخاص حقوقی  برايو  کنند بودجه تف سایر ا شرکت و یا  ستقل و بازرس قانونی  سابرس م سی  به ح برر
صورتاین بند  )1( مصرح در جزء وزارت امور اقتصادي و  براياي از آن را ه و نسخههاي مالی ارائجهت انعکاس در 

توسط وزارت امور  هال نمایند. دستورالعمل مربوط، دیوان محاسبات کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور ارسیدارای
سازمان حسا یدارایاقتصادي و  سازمان برنامه و بودجه کشور و   1400سال  ماهبرسی حداکثر تا پایان تیربا همکاري 

 شود. تهیه و ابالغ می
بانکها با اصلی و مادر تخصصی و  شرکتهاي برايغیرتلفیقی) ( ماههاي ششهاي مالی میان دورهتهیه صورت 

به کمیسیون برنامه  1400سال  ساز و کار این بند الزامی است و یک نسخه از صورتهاي مالی مذکور را تا پایان مهرماه
و سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال  یدارای، وزارت امور اقتصادي و اسالمی شورايمجلس  و محاسبات و بودجه

 شود.می
 ســـی و یکمرا حداکثر تا  بند مکلفند آمار نیروي انســـانی خود این )1( جزء شـــرکتهاي موضـــوع -1-6 

هاي پرسنلی ثبت کرده تا مبناي محاسبه هزینهپاکنا) ( پایگاه اطالعات کارکنان نظام اداريدر  1400سال  ماهاردیبهشت
 کل کشور قرارگیرد. 1401سال  بودجه کل کشور و الیحه 1400در اصالحیه احتمالی قانون بودجه سال 

ضوع -1-7  صورت ماهانه تکمیل  )1( جزء شرکتهاي مو این بند مکلفند اطالعات ثبت حقوق و مزایا را به 
 این حکم را خواهند داشت. اجراي مسؤولیتنمایند. مدیران عامل شرکتها، 

هرگونه فعالیت خارج از وظایف مندرج در اســاســنامه و اهداف تعیین شــده ممنوع اســت. در صــورت  -2 
د به حســـاب درآمد ها باین، منابع حاصـــل از اینگونه فعالیتاین بند عالوه بر پیگرد قانونی متخلفی اجراي تخلف از

 داري کل کشور واریز گردد.عمومی نزد خزانه
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صورت اتخاذ -3  سبت به  صمیم مجامع عمومی ن سالیانه و گزارش تطبیق عملکرد با بودجه، بدون ت هاي مالی 
این بند فاقد اعتبار ) 1( جزءونی شرکت و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در استماع گزارش حسابرس و بازرس قان

 مجامع عمومی می باشد.  رؤسايمالی مصوب فاقد اعتبار با  صورتهايهرگونه آثار مالی بر  مسؤولیتمی باشد. 
زارش حســـابرس و بازرس قانونی هاي عامل در رفع ایرادات مطرح شـــده در گهیأتهاي مدیره/هیأت -4 

مسؤول بوده و نتیجه اقدامات این بند و تکالیف مجامع عمومی ) 1( یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزءها و تشرک
مدیره،  هیأتماهه به مجمع عمومی کتباً گزارش نمایند. چنانچه در اثر عدم اقدام موثر بایست در مقاطع سهخود را می

) 1( جزءشرکت و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در  موارد مذکور در گزارش سال بعد حسابرس و بازرس قانونی
تداوم عضـویت اعضـاي مرتبط در  عدم تصـمیم مناسـب از جمله أخذاین بند تکرار شـود، مجامع عمومی مکلف به 

 باشند. عامل نسبت به موارد اعالمی می هیأت /مدیره  هیأت
سازمان برنا -5  ستخدامی کشور مکلف است با همکاري  ارت امور مه و بودجه کشور و وزسازمان اداري و ا

صادي و  صرح در ، آیینیدارایاقت شخاص حقوقی م سایر ا صالحیت مدیران عامل و یا  این بند و ) 1( جزءنامه احراز 
به عنوان عضو هیت ها که به نمایندگی صاحب سهم در شرکتعامل و همچنین افرادي را  هیأتمدیره /  هیأتاعضاي 

صرح در شوند را با دمدیره معرفی می شخاص حقوقی م سایر ا شرکت و یا  ر نظر گرفتن اندازه و پیچیدگی فعالیت 
سوابق تجربی و مدیریتی،  این بند و نیز معیارهایی نظیر) 1( جزء شته تحصیلی،  تهیه و حداکثر تا میزان تحصیالت، ر

 وزیران برساند.  هیأتبه تصویب  1400سال  ماهپایان اردیبهشت
ست -6  صادي و سازمان اداري و ا ست با همکاري وزارت امور اقت شور مکلف ا سازمان  یدارایخدامی ک و 

عامل را با در  هیأت /مدیره هیأتنامه ســاماندهی حقوق و مزایاي مدیران عامل و اعضــاء برنامه و بودجه کشــور آیین
شرکت و  صرح در جزءنظر گرفتن اندازه و پیچیدگی فعالیت  شخاص حقوقی م سایر ا تهیه و حداکثر  ،این بند) 1( یا 

 وزیران برساند.  هیأتبه تصویب  1400سال  ماهتا پایان اردیبهشت
صرح در  شرکتهايتمامی  -7  شخاص حقوقی م سایر ا این بند موظفند حقوق و مزایاي ) 1( جزءدولتی و یا 

ساس آیینمدیران مذکور ر صوبه، برا صرف  ند درنامه مربوطه پرداخت نمایند. تخلف از این با از زمان ابالغ م حکم ت
 شود.رقانونی در اموال عمومی محسوب میغی
شی از تکلیفی میی که مکلف به ارائه خدمات و کاال به قیمت شرکتهای -8  شند موظفند خالص آثار کمّی نا با

سازمان حسابرسی  ستانداردهاي ابالغی  سود و زیان مطابق ا صورت  ارائه و تکالیف مذکور را بر نتایج عملکرد، ذیل 
شتجزئ سازمان حسابرسی مکلف است در گزارش  صورتهايهاي توضیحی یات آن را در یاددا شاء نمایند.  مالی، اف

 اظهار نظر نماید. جداگانه حسابرسی و بازرس قانونی شرکت، در خصوص این بند
صادي و   شور، وزارت امور اقت سازمان برنامه و بودجه ک سی  یدارایکارگروهی مرکب از  سابر سازمان ح و 

با بررسی گزارشات حسابرسی ساالنه، مکلف است نسبت به ارائه پیشنهادات الزم  1400سال  اکثر تا پایان مهرماهحد
ها و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء یک این بند مذکور جهت هاي دولت به شرکتتعیین تکلیف بدهی جهت

 درج در الیحه بودجه سنواتی اقدام نماید.
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  )الف(بند  اجرايدر  1400ســـال  ماهمکلف اســـت تا پایان شـــهریور یدارایي و وزارت امور اقتصـــاد -9 
ست اجراي) قانون 13( ماده صلسیا س44(چهل و چهارم  هاي کلی ا سی ن سا صاء امور مربوط به ) قانون ا بت به اح

 وزیران ارائه نماید. هیأتها اقدام و به ذاري و اعمال وظایف حاکمیتی شرکتگسیاست
ــنامه  هیأتبند این  اجرايدر   ــاس ربط را ذي شــرکتهايوزیران مجاز خواهد بود اصــالحات مورد نیاز در اس

 اعمال نماید.
ــتاي بند -10  ــت در راس ــی از 28( و) ماده( دولت مکلف اس ) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخش

ست اجراي) و قانون 2( مقررات مالی دولت صلسیا سبت به تعیین ) قا44(چهل و چهارم  هاي کلی ا سی ن سا نون ا
ده بوده و سال متوالی زیانسه این بند که طی ) 1( یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزءدولتی و  شرکتهايتکلیف 

 اقدام نماید. 1400سال  ماهباشد تا پایان شهریورا بیش از نیمی از سرمایه شرکت مییا زیان انباشته آنه
وزیران و ســـایر مراجع  هیأتواگذاري یا  هیأتس از مصـــوبات ماه پمجامع عمومی مکلفند یک رؤســـاي 

 اقدام نمایند. تصمیم مطابق مصوبات مذکور أخذربط، حسب مورد نسبت به تشکیل مجامع و ذي
ساي -11  شرکت رؤ شخاص حقوقی مجامع عمومی  سایر ا صرح در جزء یهصفدرحال تها و یا  ) این بند 1( م

شماره ست  سبت به اعالم ختم  1400سال  همردادما پانزدهمن، مکلفند حداکثر تا ) این قانو3( مندرج در پیو  فرآیندن
و غیرفعال شدن  یهتصفالعاده مبنی بر خاتمه می فوقیا ختم فعالیت آنها اقدام نمایند و صورتجلسه مجامع عمو یهتصف

مجامع  رؤسايت برسانند. ها به ثباین بند را در اداره ثبت شرکت) 1( یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزءشرکت و 
 گردد.مغایر با رویه فوق تخلف محسوب میاین حکم را دارند و هرگونه اقدام  اجراي مسؤولیتعمومی 

حسابرسی  مؤسساتاز طریق سازمان حسابرسی و یا  1400سال  ماهلتی مکلفند تا پایان آذردو شرکتهاي -12 
سب مورد در جهت اف سمی ایران ح سابداران ر ضو جامعه ح صادي، ع صرفه اقت شی فعالیت  کارآییزایش  و اثر بخ

هاي مالی، نســبت به انجام حســابرســی عملیاتی و ارائه آن به مجمع عمومی کت و افزایش قابلیت اعتماد گزارششــر
توسعه، حسابرسی عملیاتی  ی که از ابتداي برنامه ششمشرکتهایفوق و  شرکتهايعامل  هیأتمدیره/ هیأتاقدام کنند. 
کلف به اقدامات الزم پیرامون نتایج حســابرســی عملیاتی و ارائه گزارش اقدامات در اولین جلســه مجامع م ،شــده اند

 عمومی خود می باشند.
 این بند با اجرايحســن  مســؤولیتمجامع عمومی مکلفند نســبت به گزارشــات فوق تصــمیم گیري نمایند.  

 باشد.عمومی شرکتهاي دولتی می مجامع رؤساي
ان و مدیر ان) قانون مدیریت خدمات کشــوري و معاون آن71( ان مقامات موضــوع مادهعضــویت همزم -13 

ستگاه ضوع مادهد شوري و ماده5( هاي اجرائی مو شور و5( ) قانون مدیریت خدمات ک سبات عمومی ک  ) قانون محا
اجرائی  هايیره، مدیریت عاملی و ســـایر مدیریتمد هیأتهاي مدیریتی در همچنین کارکنان شـــاغل درکلیه پســـت

سازمان دولتی و نهادهاي عمومی غیردولتی شرکتهاي ستگاهها اعم از زیر مجموو  سایر د ها عه خود و زیر مجموعه 
 ممنوع است.
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سازمان شرکتهايها و سازمان  سته به  شرکتهايها و دولتی و  ساتواب س هادهاي عمومی غیردولتی و و ن مؤ
شخاص مشهرداري سنامه آنها، ا سا ضو ها که به موجب ا ضوع این جزء ع شمول این هیأتو ستند از  حکم  مدیره ه
 باشند.مستثنی می

  
 
 

 3 تبصره
 مالی تأمین تسهیالت سقف 1400 سال توسعه در ششم برنامه قانون) 4( ماده الف)( بند رعایت با -الف 

ـهمیه ماندهباقی بر دولتی عالوهطرحهاي دولتی و غیر براي) فاینانس( خارجی ـالهاي قبل، س ـالی معادل س  ری
 به منوط )فاینانس( خارجی مالی تسهیالت از در مواردي که استفاده .شودمی تعیین دالر) 30,000,000,000( میلیارد سی

 بانکهاي منابع از شدهأخذ مالی تسهیالت هايهزینه و اصل بازپرداخت بر مبنی ایران اسالمی جمهوري دولت تضمین
 پس است مجاز یدارای و اقتصادي امور وزیر المللی باشد،بین ايتوسعه مالی و مؤسسات و بانکها و خارجی کارگزار

 طرحهاي براي نیاز مورد اختصـاصـی یا و کلی هايضـمانتنامه دولت طرف از نمایندگی به وزیران هیأت تصـویب از
 ربطذي مسؤول قامم به وزیران هیأت تصویب با را آن امضاي اختیار یا و صادر ماهیک مدت ظرف حداکثر را مذکور
 .کند تفویض

سهیالت دولتی و غیردولتی طرحهاي کلیه مورد در  ستفاده از ت ضی ا  تأییدیه أخذ )فاینانس( خارجی مالی متقا
ستگاه ستفاده براي اولویت تأیید منظور به( ربطذي اجرائی د صادي امور وزارت ،)خارجی مالی تأمین از ا  یدارای و اقت

سالمی جمهوري مرکزي بانک ،)دولتی ضمانتنامه صدور منظور به(  مدیریت و تعادل کنترل)( پایش منظور به( ایران ا
ـراز  يشامل طرحها یبخش دولت يطرحها )کنترل( پایش براي صرفاً( بودجه کشور و برنامه سازمان و) کشور ارزي ت

هیالت هر یک از طرحها ضروري بوده و بازپرداخت اصل و سود تس )يایهسرما يهایدارایتملک  يشرکتها و طرحها
 باشد.شده در این قانون قابل پرداخت میبینیاز محل عایدات طرح و یا منابع پیش

الت مذکور را به یتسه) قانون برنامه ششم توسعه 4( پ) ماده( هاي بندبا رعایت اولویتاقتصاد  شوراي 
هاي آب و فاضالب با اولویت طرح اشند،ب یطیمحیستو ز یمال ي،، اقتصادیفن یهتوج دارايکه  یبخش دولت يطرحها

 دهد.یاختصاص م کل کشور و استان خوزستان
شهاي طرحهاي   صی بخ صو سات و دانش شرکتهاي غیردولتی، عمومی نهادهاي تعاونی، و خ س بنیان و مؤ

سازندگی خاتم ضمین سپردن با نیز االنبیاءشرکتهاي تابعه قرارگاه  سهیالت از دتواننمی عامل بانکهاي به الزم هايت  ت
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ستفاده مذکور صل بازپرداخت و کنند ا سهیالت سود و ا  و تأمین طرح عایدات محل از مذکور طرحهاي از یک هر ت
 ینتضم أخذموظف است پس از  یدارایو  يوزارت امور اقتصاد ی،دولتیرغ يخصوص طرحها شود. درمی پرداخت

شتوانه  يالزم از بانکها سب و یوثا أخذعامل که به پ صدور  مالکاناز  یکافق منا سبت به  ست، ن شده ا صادر  طرحها 
 .کندضمانتنامه بازپرداخت اقدام 

ست یک میلیارد  سهیالت 1,000,000,000( دولت مجاز ا الذکر فاینانس) فوق( مالی خارجی تأمین) دالر از ت
سعه برايرا  سات مالی و تو س ستفاده از منابع بانکها و مؤ شگاهها و کارگاههاي  المللی به منظور تجهیزاي بینا آزمای

شی و فناوري،  سات آموزش عالی و پژوه س شکی، مؤ شگاههاي علوم پز شگاهها، دان ضمیندان شگاه آزاد با ت و  دان
اي دولتی و مراکز آموزش فنی و حرفهفرهنگیان، دانشـــگاه تربیت دبیر شـــهید رجایی،  دانشـــگاهو  خود بازپرداخت

با تضــمین دولت و بازپرداخت آن، از محل اعتبارات بودجه عمومی  ســازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشــاورزي
 کند. تأمین

سال 38( اجراي تبصره -ب  سال  3/6/1395کشور مصوب  کل 1395) قانون اصالح قانون بودجه   1400در 
 شود.تمدید می

صویببه -ج  سهیالت ت سریع در جذب ت سعهمنظور ت سعه شده از بانکهاي تو سالمی، اي از جمله بانک تو ا
ــرمایه ــیاییبانک س ــاختهاي آس ــتفادهAIIB( گذاري زیرس ــتگاههاي اس ــعه و تجارت اکو، دس کننده از ) و بانک توس

این تبصره پس از موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور در چهارچوب  الف)( تسهیالت مذکور مجازند در سقف بند
شمارهشده براي اجراي طرحهاي با پسونبینیسقف اعتبارات پیش ) این قانون نسبت به 1( د وامی مندرج در پیوست 

 کرد آن در چهارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان مذکور اقدام کنند.هزینه
شهرداري%15( درصد پانزده تأمیندولت مجاز است درصورت  -د  ستگاه توسط  سهم د ستگاههاي )  ها و د

) دالر از 2,000,000,000( دســـتگاه حداقل دو میلیارد ربط و تعهد به بازپرداخت اصـــل و ســـود توســـط همانذي
سهمیه بند سقف  ساخت و بهره( تسهیالت مالی خارجی در  شهري الف) این تبصره را جهت  برداري از خطوط قطار 

) قانون 5( هد. دولت موظف اســـت با رعایت مادهو طرحهاي کاهش آلودگی هوا و مدیریت پســـماند اختصـــاص د
سامانه صوب هاي حمایت از  شهري و حومه م سود ای 22/5/1385حمل و نقل ریلی  صل و  ضمین ا سبت به ت ن ن

کل سهم و تضمین اصل و سود این تسهیالت  تأمینشود در صورت ها اجازه داده میتسهیالت اقدام کند. به شهرداري
 تسهیالت اقدام کند. أخذخارج از سهم این بند نسبت به 
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 4تبصره
صی  بانکهاي تجاري وبه  -الف  ص سال  شودیاجازه داده متخ سبت به  1400در  از محل منابع در اختیار ن

 پول و اعتبار به موارد زیر اقدام کنند: شورايریالی با رعایت مقررات  -مشارکت و یا اعطاي تسهیالت ارزي
ي و نهادها یتعاون ی،خصــوصــ يبخشــها گذارانیهســرما) دالر به 3,000,000,000( تا مبلغ ســه میلیارد -1 

ــازندگی خاتم عمومی غیردولتی ــعه يطرحها براي االنبیاءو قرارگاه س ــت ياتوس  یادینم یتنفت و گاز با اولو یباالدس
 یتبدون انتقال مالکآوري گازهاي همراه افزایش ضریب بازیافت مخازن و احیاي میادین قدیمی و جمع برايمشترك 

 .از آنها یدينفت و گاز موجود در مخازن و تول
سعه رحهايط -2  سعه هايسازمان زیربنایی و ايتو  با معدن و بخش برق و منابع آب و صنعت بخش ايتو

یافته تعاونی با اولویت مناطق محروم و کمترتوسعه و خصوصی ) بخشهاي%51( درصدي و یکحداقل پنجاه  مشارکت
 اي.براساس مزیتهاي منطقه

 برايهادهاي عمومی غیردولتی و بســیج ســازندگی گذاران بخشــهاي خصــوصــی، تعاونی و نســرمایهبه  -3 
شاورزي و دام صوالت ک صنایع تکمیلی و تبدیلی مح سهیالت طرحطرحهاي  شیمی، ت صنایع پترو صنایع ی و  هاي 

سازي واحد سازي و نو شاورزي، با اولویت به شور و طرحهاي فعلی، تکمیلی و تبدیلی ک ضالب کل ک هاي آب و فا
هاي تولید محصــوالت ي جدید در نواحی روســتایی و عشــایري و در کنار قطبهااحداث واحداســتان خوزســتان، 

 .شودمی ءکشاورزي و مناطقی که قابلیت کشت پاییزه دارند، اعطا
غیردولتی و قرارگاه سازندگی هاي خصوصی، تعاونی و نهادهاي عمومی گذاران بخشبه سرمایه -جزء الحاقی 

 اصلی راههايراهها و ه نظیر آزادراهها و بزرگطرحهاي زیربنایی را براياالنبیاء خاتم
از محل منابع در اختیار نســبت به  1400 در ســال شــودیاجازه داده مبانکهاي تجاري و تخصــصــی به  -ب 

 ياتوسعه يطرحها براي های و شهرداريتعاون ی وخصوص هايبخش گذارانیهسرما به ریالی -يارزیالت تسه ياعطا
، اقتصـاد و همچنین حمل و نقل دریایی شـهريمختلف حمل و نقل درون و برون نیز انواعاي و هاي توسـعهسـازمان

اي هاي توسعهسازمان یو با معرف یتبدون انتقال مالک هاي زباله سوزمدیریت پسماند و نیروگاه تأسیساتدریا، ایجاد 
 ینوزارت کشور با تضم یاارتخانه و وز ینا ربطيو ذ ابعهت يها و شرکتهاسازمان ینو تضم يوزارت راه و شهرسازو 

شهردار شور در قبال  يهایاريها و دهيسازمان امور  س أخذک ستر ستفاده فروش خدمات یا یحق د تا  کنندگانبه ا
 د.نو سود آن اقدام کن یهاستهالك اصل سرما
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انونی الزم کننده مالی خارجی، اقدامات قتأمینشود پس از عقد قرارداد با به دولت اجازه داده می -ج 
فاینانس) مرتبط با قرارداد از محل منابع صندوق ( ) تسهیالت مالی خارجی%15( درصدسهم پانزده تأمینرا براي 

 .و براي طرحهاي ریلی هزینه کندعمل آورد توسعه ملی به

صندوق توسعه ملی تبدیل و تسعیر به ریال می -د  شود، با نرخ محاسبه کلیه منابعی که از محل منابع 
 است. (ETS( سامانه معامالت الکترونیکی

به منظور جلوگیري از هدر گذاري بخش خصوصی با استفاده از سرمایهوزرات نفت مکلف است  -بندالحاقی 
 نسبتدر میادین نفتی و گازي  )NGL( یعات گازياو م )LPG( ، اتان، پروپان و بوتانفلر)( نفت رفت گازهاي همراه

کند. بازپرداخت اقدام  1400در سال  واد مذکور حداقل به میزان یک میلیون تنبه احداث طرحهاي جداسازي م
 گذاري انجام شده از محل تحویل مواد تولیدي همان طرح خواهد بود.سرمایه

ـ ـ) تبصره (به دولت اجازه داده می 1400در سال  -ه ن ) قانو4شود مانده منابع استفاده نشده بند (ه
 فعالیت اختصاص دهد. -طرح را به همان 1399بودجه سال 

 

 5تبصره 
 با رعایت قوانین و مقررات: 1400شود در سال اجازه داده می 
 -الف 
) ریال اوراق مالی اسالمی ریالی 65,000,000,000,000( شرکتهاي دولتی تا سقف شصت و پنج هزار میلیارد -1 

 ،اجراي طرحهاي داراي توجیه فنی، اقتصاديراي تا ب با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، منتشر کنند.
 ، به مصرف برسانند.رسدیاقتصاد م شوراي یبتصوخود که به محیطیو زیست مالی

ش -جزء الحاقی  سته و تابعه وزارتخانهبه  شاورکتهاي واب شود تا رزي و نیرو اجازه داده میهاي جهادک

ست  سقف سالمی - مالی اوراق ریال) 270,000,000,000,000 ( میلیارد هزار هفتاد و دوی شاورزي بانک طریق از ا  ک
شر ، اجراي راي طرحهاي آبیاري تحت فشــار نوینو براي طرحهاي مهم کشــاورزي و امنیت غذایی از جمله اج منت

ها ،طرحهاي آبخیزداري با اثرات مخرب ریزگرد له  قاب خاك، طرحهاي م نداري و حفاظت  اجراي طرحهاي  ،آبخوا
 آبهاي  بازسازي و مرمت قنوات، تکمیل طرحهاي مهار و تنظیم ،هاي آنشایري و توسعه شبکهی روستایی و عآبرسان
ــبکه و مرزي ــلی هاي ش ــن تولید ،آن فرعی و اص  آرین، الین مرغ ملی طرح اجراي آبزیان، و طیور دام، جدید واکس
 ،تحقیقات سازمان ههايایستگا نوسازي و آزمایشگاهی تجهیزات تأمین کشور، هواشناسی شبکه توسعه طرح اجراي
طرح توسعه اشتغال در شیالت و  ،ي باغات نخیالت و مرکبات کشورنوساز طرح اجراي ،کشاورزي ترویج و آموزش

، تکمیل طرح پانصد و پنجاه هزار هکتاري خوزستان و طرح چهل و شش هزار هکتاري دشت سیستان ،آبزي پروري
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ــاورزيیون( هاي نوین در علوم آباجراي طرحهاي فناوري ــیون و آب ژرف)، نصــب کنتور روي چاههاي کش ، یزاس
تکمیل شبکه آب و فاضالب اهواز و طرح  ،ها و سدها، عالج بخشی خلیجهاي آب سنجی وزارت نیروتوسعه شبکه

ضی و پایش سالمت خاكیکپارچه سم و توسعه و ترویج فناوري و دانش در  ،کود ،اجراي طرح تولید بذر ،سازي ارا
اي و آب و هوا ن کشــاورزي و تقویت کشــتهاي گلخانهابع طبیعی، دامپروري، توســعه و مکانیزاســیوکشــاورزي و من

سیري) آبخیزداري، مبارزه و مهار ریزگردها ( مهار آبهاي مرزي ،کشت سرد سیري و  ، تولید واکسن دامی، سامانه گرم
ستایی وبذر و نهاده سفالت راه رو ضالب و آ شاورزي، آب و فا شت یکپارچه، جادهآبیاري نو هاي ک هاي بین ین، ک

 باشد.ن اوراق برعهده شرکتهاي مذکور میبازپرداخت اصل و سود ای مزارع و اشتغال روستایی هزینه نمایند.
هاي مالی مصارف این قانون از جمله طرحهاي تملک دارایی تأمین برايشود به دولت اجازه داده می -ب 

 ریال، اوراق مالی اسالمی)655,000,000,000,000صد و پنجاه و پنج هزار میلیارد( ششاي موضوع این قانون تا مبلغ سرمایه
یزي منابع وار ) این قانون واریز کند.5( جدول شماره 310108ارزي) منتشر و منابع حاصل را به ردیف شماره  -ریالی(

ارات این قانون و مطابق تخصیص اعتب براي 10/12/1351) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب30( با رعایت ماده
هاي مربوط به انتشار اوراق مذکور در اصل، سود و هزینه شود. ینهبا سازمان برنامه و بودجه کشور هز موافقتنامه متبادله
 شده و قابل پرداخت است. بینی) این قانون پیش9( ) و8( جداول شماره

مطالبات در سقف اعتبار مربوطه با تأیید  برايب) این تبصره ( الف) و( نرفته بندهاياوراق فروش -ج 
 ربط و سازمان برنامه و بـودجه کشـور قابل واگذاريمدیر امور مالی ذي -حسابرئیس دستگاه اجرائی و ذي

شده هاي تعهدو همچنین سایر هزینهکنندگان تجهیزات تأمین، پیمانکاران، مشاوراناعم از ( تمامی طلبکارانبه 
 باشد.ز جمله تملک اراضی) میاعتبارات این قانون ا

 -د 
سازمانشهرداري  سقف هشتاد هزار میلیاردهاي کشور و  سته به آنها با تأیید وزارت کشور تا   هاي واب
اســالمی ریالی با تضــمین خود و با بازپرداخت اصــل و ســود آن توســط همان ریال اوراق مالی )80,000,000,000,000(

) از سقف اوراق موضوع این بند به طرحهاي قطار شهري و حمل %50( درصدپنجاه حداقلها منتشر کنند. شهرداري
تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق براي اجراي طرحهاي قطار شهري و حمل و نقل  .یابدو نقل شهري تعلق می
) سهم %50( درصد جاهها است و تضمین پن) شهرداري%50( درصد) دولت و پنجاه%50( درصدشهري به نسبت پنجاه

سقف مطالبات معوق طرح با نرفته این بند در اوراق فروش .دولت برعهده ســازمان برنامه و بودجه کشــور اســت

ــور قابل واگذاري بهشهرداري مربوطه تأیید  شـ ــودجه ک سازمان برنامه و بـ شد. طلبکاران آن طرح می و  با
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قطار شهري و حمل و نقل  طرحهاي برايل و سود اوراق منتشره اص )%100( صددرها مجازند با تضمین صدشهرداري
 شهري در سقف این بند با هماهنگی وزارت کشور اقدام نمایند.

هاي ) ریال از اوراق مالی اســالمی این بند به بازآفرینی شــهري بافت10,000,000,000,000( ده هزار میلیارد 
سوده پیرامون حرم ضافر ضرت( هاي مطهر امام ر صومه ع)، ح سنی( مع ضرت عبدالعظیم ح ضرت ( س)، ح ع) و ح

سیاحمد صدع) تعلق می( بن مو ست و پنج در سود این اوراق تا بی صل و  ضمین بازپرداخت ا ) برعهده %25( یابد. ت
 هاست. دولت و مابقی برعهده شهرداري

ن را با حفظ ) این قانو5( جدول شماره 310103دولت اسناد خزانه اسالمی موضوع ردیف درآمدي  -ه 

) ریال به 500,000,000,000,000( هزار میلیارد پانصدصادر و تا سقف  1403قدرت خرید و با سررسید تا پایان سال 
 کل يدارو خزانهشود می ینیبیشکشور پ کل یه سنواتـبودج یندر قوان سنادا ینا بازپرداختطلبکاران واگذار کند. 
کند. آن اقدام  یهنسبت به تسو ) این قانون8( هاي فصل مربوطه و جدول شمارهمحل اعتبارات ردیفکشور موظف است از 

با اولویت دانشگاه آزاد اسالمی تا مبلغ پانزده  شده به طلبکاران دستگاههاي اجرائیاین اسناد بابت تأدیه مطالبات قطعی
هاي صادره اس ابالغ اعتبار و تخصیصاسشود و صرفاً بربه آنان واگذار می ریال) 15,000,000,000,000(هزار میلیارد 

اي و ردیفها و جداول این هاي سرمایهیدارایاي و تملک توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و از محل اعتبارات هزینه
ب) این تبصره ( بند شود. مانده منتشرنشده اسناد موضوع این بند به ظرفیت اوراق مالی اسالمی موضوعقانون صادر می

 شود. اضافه می
 -و 
ــخاص حقیقی و حقوقی -1  ــناد تســویه خزانه، بدهیهاي قطعی خود به اش تعاونی، ( دولت از طریق اس

سازندگی خاتم سات عمومی غیردولتی، قرارگاه  س صی) و نهادها و مؤ صو سازندگی که در خ سیج  االنبیاء و ب
سال  چهارچوب قوانین و مقررات مربوط شده، با مطالبا 1399تا پایان  شخاص ایجاد  ت قطعی معوق دولت از ا
) و 5( جدول شــماره 310106موضــوع ردیف درآمدي ( ) ریال50,000,000,000,000( مزبور تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد

 خرجی تسویه کند.  -صورت جمعی)) به 9( جدول شماره 530000 -42ردیف
ــخاص فوق  ) قانون رفع موانع تولید 2( پ) ماده( الذکر که در اجراي بندمطالبات قطعی دولت از اش

 با اصالحات و الحاقات بعدي به شرکتهاي دولتی منتقل 1/2/1394پذیر و ارتقاي نظام مالی کشور مصوب رقابت
 وسیله این اسناد قابل تسویه است. شده با بدهی دولت به شرکتهاي مذکور به

ضیان، مطالببه دولت اجازه داده می -2  صورت درخواست متقا شخاص حقیقی و شود در  ات قطعی ا
سال  صی و تعاونی که در چهارچوب قوانین و مقررات تا پایان  صو ست و همچنین  1399حقوقی خ شده ا ایجاد 
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صندوقمطالبات نهادهاي عمومی غیردول ستگی، بانکهاتی،  ش سود به بنگاههاي از جمله ( هاي بازن بابت یارانه 
ــیوع بیماري کروبخش ــیب دیده از ش زدایی االنبیاء، پیمانکاران محرومیتقرارگاه خاتم ،نا)هاي غیردولتی آس

االنبیاء،  بسیج سازندگی، شرکت ملی نفت ایران و شرکتهاي تابعه و وابسته و نیز شرکتهاي دولتی قرارگاه خاتم
ساتابعه وزارتخانه ل ها بابت یارانه قیمتهاي تکلیفی از دولت که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان 

شده به بانک مرکزي یا بانکها و مؤسسات اعتباري غیربانکی که ایجاد شده است، را با بدهی اشخاص یاد 1399
سال  صد و پنجاه هزار میلیارد 1399تا پایان  سی سقف  ست، تا  شده ا ) ریال از طریق 350,000,000,000,000( ایجاد 

 اعتباري غیربانکی به شرح زیر تسویه کند:  اتمؤسسانتشار اسناد خزانه و تسلیم به بانک مرکزي، بانکها و 
اوراق) تسویه خزانه براي اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و ( حداقل تهاتر بدهی از طریق اسناد -2-1 

هاي نهادهاي عمومی غیردولتی، مانده آن جهت تهاتر بدهیالذکر است و باقی) مبلغ مانده فوق%50( درصدتعاونی پنجاه
آب و فاضالب استانی و  شرکتهاي، صرفاً بابت یارانه قیمتهاي تکلیفی)( هاي دولتی تابعه وزارتخانهبانکها و شرکتها

 .رسداجتماعی به مصرف می تأمینشده و قطعی سازمان شرکت ملی نفت ایران با اولویت مطالبات حسابرسی
 به ستاد اجرائی فرمان حضرت ) ریال از منابع این جزء15,000,000,000,000( تا سقف پانزده هزار میلیارد 

بت تسویه ) ریال با10,000,000,000,000( و همچنین تا سقف ده هزار میلیاردتابعه و وابسته آن ره) و شرکتهاي( امام
  به آستان قدس رضوي اختصاص یابد.بدهی دولت 

) را با 2-1( نشده سهم مجوز موضوع جزءمانده مصرف 1400دولت مجاز است در پایان آذرماه سال  -2-2 
 هاي بخشهاي دیگر تسویه کند.بدهی

ستفاده حداکثري بانکها از  -2-3  ست به منظور ا شده در این بند، امکان تعریف فرآیندبانک مرکزي مکلف ا
نقل و انتقال مطالبات بانکها از دولت، مطالبات بانکها از اشخاص غیردولتی و مطالبات بانک مرکزي از بانکها را فراهم 

اي است که ظرف مدت دوماه از ابالغ این قانون به پیشنهاد بانک نامهنحوه نقل و انتقال این مطالبات، مطابق آیینکند. 
 رسد.تصویب هیأت وزیران میمرکزي به

ها، نحوه تســـویه مطالبات با منشـــأ قانونی نهادهاي عمومی غیردولتی، شـــرکتهاي دولتی، بانکها، بیمه -2-4 
ستاناتحادیه ضوابط قانونی مطابق آیینها و آ سی ویژه با رعایت  سابر سه با ح شنهاد نامههاي مقد ست که با پی اي ا

 رسد.وزیران میتصویب هیأتمشترك سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادي و دارایی به
سوی -2-5  ساب ت شرکت ملی نفت ایران مبالغ آن به ح سویه مطالبات بانکها از  ه بدهی دولت به به میزان ت

 شود.شرکت ملی نفت ایران و شرکتهاي تابعه و وابسته و یا افزایش سرمایه دولت در این شرکت منظور می
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شش -2-6  ست عملکرد این بند را در گزارش عملکرد  صادي و دارایی مکلف ا ماهه بودجه وزارت امور اقت
شده از محل افزایش بدهی ی کشور، منابع استفاده) قانون محاسبات عموم103( عمومی منعکس کند و در اجراي ماده

 دولت به بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران را در صورتحساب عملکرد بودجه درج کند.
بانک مرکزي و بانکها مجاز به معامله اوراق موضوع این بند در بازار ثانویه به منظور پیش گیري از  -2-7 

ه بدهی هر بانک و مؤسسه اعتباري به بانک مرکزي با اعالم آن بانک و افزایش پایه پولی هستند. سقف مجاز تسوی
نامه این بند االجراء شدن آیینماه پس از الزمي جمهوري اسالمی ایران حداکثر یکاعتباري و تأیید بانک مرکز مؤسسه

 شود. تعیین می
به بانک مرکزي را به حساب جز بانک مسکن)  به( دولت مجاز است تمام یا بخشی از بدهی بانکهاي دولتی 

 عنوان سرمایه دولت در بانکهاي دولتی منظور کند.بدهی دولت به بانک مرکزي منتقل کند و مبلغ مذکور را به
سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادي و دارایی و آیین  نامه اجرائی این بند به پیشنهاد مشترك 

 رسد.ن میوزیرا تصویب هیأتبانک مرکزي به
شرکتها -2-8  سازمانمطالبات  شرکتهاي تابعه وزارت نیرو در حکم مطالبات ي تولیدکننده آب و برق از  ها و 

 آنها از دولت است.
شش  -ز  سازي خطرپذیريهاي بیمهبه منظور پو سک)هاي بیمه( اي و همچنین بهادار اي، به بیمه ری

 شــود تا ســقف ده هزار میلیاردگانی اجازه داده میمرکزي جمهوري اســالمی ایران و مؤســســات بیمه بازر
) ریال در بازار ســرمایه نســبت به انتشــار اوراق مالی اســالمی در چهارچوب قوانین و مقررات 10,000,000,000,000(

 بدون تضمین اصل و سود اقدام کنند.
 هزار کصدیتــا معــــادل  1400شده در سال یدبازپرداخت اصل و سود اوراق سررس برايدولت  -ح 
 . اصل و سود وکندمنتشر بر اساس مقررات موضوعه  مالی اسالمی ریالی) ریال اوراق 100,000,000,000,000( یلیاردم
 شود.بینی مییشکشور پ کل یسنوات يهااوراق در بودجه ینمترتب بر انتشار ا هايینههز

صنعت،وزارتخانه -ط  شرکت و تجارت و معدن هاي نفت،  ربط و با هاي تابعه و وابسته ذينیرو از طریق 
 )35,000,000,000,000( هزار میلیارد سی و پنجدر سقف ریالی یا ارزي) ( مالی اسالمیاوراق اقتصاد،  شورايتصویب 

شر کنند، ریال  ــــتركســرمایه منظوربهتا منت وزارت نفت و  گذاري در طرحهاي نفت و گاز با اولویت میادین مشـــ
و همچنین طرحهاي افزایش راندمان اي وزارت صــنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو هطرحهاي زیربنایی و توســع

سود این اوراق مصرف برسد. نیروگاهی وزارت نیرو  صل و   یشاز محل افزا شرکتهاي مذکورتوسط را بازپرداخت ا
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ــنعت، معدن  براي( طرحهاي وزارت نفت) و عایدات طرح براي( یادینتولید همان م و تجارت و طرحهاي وزارت ص
 تضمین کنند. وزارت نیرو

شرکتهاي دولتی تابعه ذي -ي  سقف م ربطوزارت نفت از طریق  ) دالر 3,000,000,000( یلیاردسه م عادلتا 
و سود  اصل بازپرداخت براي این اوراق  .کند منتشر یرانوز هیأت یببا تصوریالی یا ارزي) ( ی اسالمیاوراق مال

ــد ریالی -ارزي اوراق ــیدش ــررس ــهیالت هس ــده و تضــامین بانکی تس ــیدش ــررس  بدهیهاي بازپرداخت و همچنین س
شده سید ستی متقابل طرحهاي بیع قراردادهاي پیمانکاران به سرر  ندموظف هاي مذکورکتشر گیرد ونفت تعلق می باالد

سود اوراق منتشرشده ر نرفته این بند اوراق فروش .کنند یهخود تسو یسال از محل منابع داخلپنجحداکثر تا  ااصل و 
 باشد.پیمانکاران/ طلبکاران طرحها می و سازمان برنامه و بـودجه کشـور قابل واگذاري بهوزارت نفت با تأیید 

 -ك 
شار احتمالی تبعات مدیریت منظور به -1  سالمی مالی اوراق انت شور، سرمایه و پول بازارهاي در ا  ايکمیته ک

 جمهوري مرکزي بانک کل رئیس و دارایی و اقتصــادي امور وزیر کشــور، بودجه و برنامه ســازمان رئیس از متشــکل
سالمی سیونو  ایران ا صادي مجلس دو نماینده از کمی سبات و اقت سالمی شورايهاي برنامه و بودجه و محا بدون ( ا

شار نحوه بر) رأيحق  ضوع اوراق انت سمی سود نرخهاي. کنندمی نظارت قانون این مو شره اوراق ا حفظ  و نرخ منت
 .شودمی تعیین کمیته این قدرت خرید اسناد خزانه اسالمی توسط

ح) این تبصره از هرگونه بررسی ( و) و( اوراق و اسناد منتشره جهت تسویه بدهی دولت موضوع بندهاي -2 
 در کمیته مذکور مستثنی است.

ضمین د -3  ستگاههایی که بدون ت شرکتها و د شار اوراق مربوط به  صدور انت ستناد این قانون نحوه  ولت با
 باشد.) این بند می1( شود، نیز مشمول جزءمنتشر می

صادي و  -4  ست. این  یدارایوزارت امور اقت شار اوراق مالی مربوط به دولت ا سؤول انت به نیابت از دولت، م
حراج، ضه تدریجی، تحویل اوراق به طلبکاران، عراوراق از جمله  هیاول انتشار يروشها هیکلاز  است مجازوزارتخانه 

سر سمی) و( فروش اوراق به ک ستفاده هابازار دری سینورهیپذکمتر از قیمت ا سازمان بورس و اوراق بهادار و . کند ا
بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران حسب مورد مکلفند نسبت به ارائه اطالعات مورد نیاز از جمله فهرست آخرین 

استفاده از کلیه روشهاي انتشار اقدام  برايوزارت مذکور و اتخاذ تمهیدات الزم دارندگان اوراق مالی اسالمی دولت به 
کنند. بانک مرکزي جمهوري اســالمی ایران در بازار ثانویه اوراق، مجاز به خرید و فروش اوراق مالی اســالمی دولت 
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سازوکار حراج، توافق ب( بوده و از نظر حجم خرید یا فروش و روش خرید یا فروش ستاي ازجمله  ازپرداخت) در را
 عملیات بازار باز اختیار کامل دارد. اجرايناشی از  هايدرآمد و هزینهگذاري پولی خود و همچنین سیاست

 و مدیریت واسط ناشر با نهادهاي تأسیس به نسبت شودمی داده اجازه دارایی و اقتصادي امور وزارت به -5 
ستفاده مالکیت سط نهادهاي از دولت و یا ا ضوعم وا سعه قانون و سهیل  مالی نهادهاي و ابزارها تو جدید به منظور ت
ست اجراي صل چهل وچهارمسیا سی با44( هاي کلی ا سا  مالکیت و یا بدون انتقال مالکیت به دولت، انتقال )قانون ا
 اسالمی مربوطانتشار اوراق مالی  برايهاي دولت ارزي و تأسیس نهاد واسط مولدساز دارایی بهادار اوراق انتشار براي
 نماید. اقدام

صادي امور وزارت به -6  ساً شودمی داده اجازه دارایی و اقت شتوانه عنوانبه دولت مطالبات و هادارایی از رأ  پ
توانند اموال متعلق به قوه مجریه که سند عادي نیز دارند می. کند استفاده تبصره این موضوع اسالمی مالی اوراق انتشار

 انه مورد استفاده قرار گیرند. عنوان پشتوبه
) 1400منتشره در سال ( نویسی اوراق مالی اسالمی دولتاوراق و اسناد این تبصره و کارمزد تعهد پذیره -ل 

هاي مربوط به ها و پرداختمعامالت بین ارکان انتشار و دریافتشود. همچنین مشمول مالیات به نرخ صفر می
ها و استفاده از نهادهاي واسط، مشمول معافیتنظر از استفاده یا عدم فانتشار اوراق موضوع این بند، صر

 شود.پذیر و ارتقاي نظام مالی کشور می) قانون رفع موانع تولید رقابت14( مستثنیات حکم ماده
ثانویه به نحوي تعیین گردد، که  و اولیه بازارهاي در دولت اوراق معامالت و انتشار کارمزدهاي کلیه 

 و فروش روزانه اوراق دولت را اقتصادي نماید. خرید
  -م 
ــود و مهار  ــت پولی و مدیریت نرخهاي س ــیاس کنترل) ( کنترل) بلندمدت نقدینگی، مهار( به منظور اجراي س

ستاي  سالمی ایران بدهی  اجرايتورم و در را عملیات بازار باز و اعطاي اعتبار در قبال وثیقه، بانک مرکزي جمهوري ا
ضافه بانکها و  شامل خط اعتباري و ا برداشت را توثیق به اوراق مالی اسالمی منتشره دولت نماید. مؤسسات اعتباري 

پول و اعتبار  شورايبدهی ایجادشده بابت ساماندهی بانکها و مؤسسات اعتباري و خطوط اعتباري تکلیفی با مصوبه 
ف به همکاري در توثیق اوراق مالی اسالمی منتشره از شمول این بند مستثنی است. سازمان بورس و اوراق بهادار مکل

  دولت نزد بانک مرکزي است.

و یا  موافقتنامه مبادله قالب در آن مجوزکه از قبل  اســـتایجاد طلب جدید از دولت در صـــورتی مجاز  -ن 
  تعهد و تضمین آن با مبناي قانونی توسط سازمان برنامه و بودجه کشور صادر شده باشد.
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ضوع و مطالبات  هایبده دییو تأ یدگیسمرجع ر -س  صره و بده نیاو) ( بندمو ضوع  هایتب و مطالبات مو
سازمان برنامه و بودجه کشور و توسط کشور،  ینظام مال يو ارتقا ریپذرقابت دیقانون رفع موانع تول )1( ماده )پ( بند

 .شودیم نییتع یدارایو  يوزارت امور اقتصاد
ست هزار میلیاردمیبه دولت اجازه داده  -ع  سالمی 20,000,000,000,000( شود مبلغ بی ) ریال اوراق مالی ا

شر کند،   تا جهت احداث، تکمیل و تجهیز فضــاهاي آموزشــی، پرورشــی و ورزشــی وزارت آموزش و پرورشمنت
جدول  شده دربینیسازمان نوسازي، توسعه و تجهیز مدارس کشور) به مصرف برسد. این اوراق خارج از سقف پیش(

 رسد.هاي صادره به مصرف می) قانون برنامه ششم توسعه بوده و براساس ابالغ اعتبار و تخصیص7( ) ماده4( شماره
صد میلیارد  سقف هزار و پان جهت احداث، تکمیل و تجهیز  بند) ریال از منابع این 1,500,000,000,000( تا 

شی وزارت آموزش و پرورش و شی و ورز شی، پرور ضاهاي آموز شور ف شگاه فرهنگیان ک سازي و ( دان سازمان نو
 توسعه و تجهیز مدارس) به مصرف برسد.

 هیکل براي، 1400تحویل به طلبکاران) منتشــره در ســال ( واگذاري اوراق مالی اســالمی غیرنقدي مهلت -ف 
ستگاهها ستگاههاي جمله از اجرائی يد ضوع اجرائی د شور، سعهتو يهابرنامه یدائم احکام قانون) 1( ماده مو  تابع ک

 .است 15/12/1379مصوب  کشور یعموم محاسبات قانون) 64( و) 63( مواد اصالح قانون
منتشره توسط ( سازي در اوراق منتشره دولت، اوراق مالی اسالمی دولتمنظور یکپارچگی و هماهنگبه -ص 

 1/9/1384هوري اسالمی ایران مصوب ) قانون بازار اوراق بهادار جم27( ) مشمول مادهیدارایوزارت امور اقتصادي و 
 با اصالحات و الحاقات بعدي است.

ــت گزارش عملکرد  -ق  ك) ارائه ( ) بند1( عملیات بازار باز را به کمیته جزء اجرايبانک مرکزي موظف اس
ــادي و وزارت نماید.  ــتنیز  یدارایامور اقتص ــمن تع موظف اس ــت نییض ــبت به  هیگران اولمعامله فهرس مجاز نس

ضه اول يسازهادیپ صدسی حداقل کهي نحوبه  حراج قیاوراق از طر هیالزامات عر سالم یاز اوراق مال) %30( در  یا
 ، اقدام کند.فروش برسدهمجاز باولیه گران به معامله هیدر عرضه اولپس از عملیات بازار باز  منتشره دولت

قررات بوده و در چهارچوب عقود اســالمی ، اوراقی اســت که منطبق بر قوانین و م»اوراق مالی اســالمی« -ر 
 شود.منتشر می

 منابع حاصل از واگذاري باقیمانده سهام دولت در بانکها تا سقف یکصد هزار میلیارد -1الحاقی بند 
 ) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر) صرف16( ) ماده2( ) و1( هايموضوع تبصره( ریال )100,000,000,000,000(

 شود.بانکهاي دولتی می افزایش سرمایه
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شتیبانی مطالبات خارجیو وجوه ارزي حاصل از دعاوي  -2بندالحاقی  سوي وزارت دفاع و پ  نیروهاي از 
بابت تســویه دیون ارزي داخلی و خارجی آن  ) ریال200,000,000,000,000( میلیارد هزار مســلح، تا ســقف دویســت

 .شودمیتخصیص یافته و تسویه  وزارتخانه
سلحدخزانه  شتیبانی نیروهاي م شور با اعالم وزارت دفاع و پ سبت  و تائید بانک مرکزي اري کل ک به ن

 کند.میاقدام  ) این قانون5( جدول شماره 160165در ردیف درج عملکرد این بند 
) 8( ارچوب مادههمکلفند در چ یدارایو  يسازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصاد -3بندالحاقی 
ون حداکثر استفاده از توان تولیدي و خدماتی کشور و حمایت از کاالي ایرانی، مقدمات الزم اعم از انجام امور قان

واگذاري مطالبات  برايداد همسان واگذاري، صدور موافقتنامه و سایر زیر ساختهاي مورد نیاز ارکارگزاري، ابالغ قر
 ) ریال را فراهم نمایند. 100,000,000,000,000( فاکتورینگ) تا سقف صد هزار میلیارد ( قراردادي

 این بند را به صورت موظفند گزارش عملکرد یدارایسازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادي و  
 اسالمی ارسال نماید. شورايبرنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادي مجلس  هايماهه به کمیسیونسه

سال اي تولیدي، صنعتی، معدنی و خدماتی و اصناف که حداقل به مدت یککارفرمایان واحده -4بندالحاقی 
اقدام  1398ماه سال بهمن فهرستاز زمان تقسیط نسبت به حفظ یا افزایش اشتغال نیروي انسانی کارگاه خود بر مبناي 

توانند از می یند،نماول دوره تقسیط ارسال و پرداخت میحق بیمه جاري کارکنان شاغل را در ط فهرستاند و نموده
هاي قطعی تکلیف بدهیماه، نسبت به درخواست تعیین و و حداکثر ظرف مدت چهار قانونشدن این االجراء تاریخ الزم

مجمع تشخیص مصلحت نظام، از  1387اجتماعی مصوب  تأمین) قانون اصالح قانون جرائم 2( شده برابر ماده
در مواردي که کارفرمایان کارگاههاي مذکور تا تاریخ  .شوندرخوردار ب هاجریمهمتعلقه و سایر  هايجریمهبخشودگی 

نسبت به تعدیل بیمه شدگان کارگاه اقدام نموده باشند،  1398ماه بهمن فهرستبر مبناي  قانونشدن این  ءاالجراالزم
ال از زمان تقسیط سپس از بازگشت نیروي کار تعدیل شده یا جایگزینی آنها و رعایت حفظ اشتغال حداقل به مدت یک

 شوند.ار میبه شرح فوق برخوردها جریمه، از بخشودگی 1398بهمن ماه  فهرست و بر مبناي
) ریال 10,000,000,000,000( به وزارت کشــور اجازه داده می شــود تا ســقف ده هزار میلیارد -5بند الحاقی 

سود توسط دولت  ضمین اصل و  هیدرولیکی و ماشین آتش نشانی  خرید نردبان براياوراق مالی اسالمی با ت
 کند.  منتشر

تاها و تهیه و  تأمینبه منظور  -6بند الحاقی  ــ ــازي روس هادي  اجرايمنابع الزم جهت بهس طرحهاي 
ست هزار میلیارد شود به میزان بی ستایی به دولت اجازه داده می  شار، 20,000,000,000,000( رو ) ریال از طریق انت

 اسالمی در اختیار بنیاد مسکن انقالب اسالمی قرار دهد. فروش و واگذاري اوراق خزانه
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) 20,000,000,000,000( االنبیاء مجاز است تا سقف بیست هزار میلیاردقرارگاه سازندگی خاتم -7ندالحاقیب 
 .د منتشر نمایدکنامضاء می یدارایاقتصادي و اي که با وزارت امور اسالمی براساس توافقنامه –اوراق مالی ریال 
داري کل کشور به برداشت از ص) تعهدنامه مبنی بر مجاز بودن خزانه( االنبیاءترین مقام قرارگاه سازندگی خاتمباال

نزد خزانه و سایر حسابهاي بانکی قرارگاه نزد بانک مرکزي و بانکهاي عامل در  قرارگاهحساب درآمد اختصاصی 
دارد. سازمان بورس و اوراق بهادار موظف ده را تسلیم مید بازپرداخت اصل و سود اوراق یادشصورت عدم ایفاي تعه

تعهد مزبور را به عنوان تضمین اوراق  أخذداري کل کشور) مبنی بر خزانه( یدارایاست نامه وزارت امور اقتصادي و 
 مزبور قبول کند.

 
 6تبصره 

شرکتهاي  -الف  ستانیوزارت نیرو از طریق  ضالب ا ست ع آب و فا شور مکلف ا سر ک الوه بر سرا
شــده باالتر از الگوي مصــرف تعیین شــهري، به ازاي هر مترمکعب فروش آب شــرببهاي دریافت نرخ آب

. کشور واریز کند داري کلدریافت و به خزانه ،ریال از مشترکان آب) 200( دویستمبلغ  وزیران هیأتتوسط 
 ود. وجوه فوق مشمول مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده نخواهد ب

از محل  ریال )965,000,000,000( یلیاردمنهصد و شصت و پنج تا سقف  ریافتی) وجوه د%100( درصدصد 
صرفاً جهت آبرسانی شرب روستایی  در ردیف معین در بودجه شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور حساب مذکور

آبرسانی شرب  براياعتبار مذکور  )%20( درصدبیستیابد. اختصاص می و اصالح شبکه آب مربوط به آن و عشایري
کمبود آب شرب سالم بین جمعیت و براساس شاخص ) براي آبرسانی شرب روستایی %80( درصدعشایري و هشتاد

ستان سها شور در مقاطع  شور توزیع میهاي ک ضالب ک شرکت مهندسی آب و فا از مبادله  سشود تا پماهه از طریق 
ستانامهسازمان مدیریت و برنموافقتنامه بین  ستانها ریزي ا ضالب ا شرکتهاي آب و فا شا یاو  یو  یر سازمان امور ع

 د.هزینه شو ایران
 سال،یک مدت ظرف شودمی داده اجازه) کشور مالیاتی امور سازمان( یدارای و اقتصادي امور وزارت به  -ب 

ــنوات هايدوره افزوده بر ارزش مالیات مؤدیان هايپرونده از بخشــی  در را خود هاياظهارنامه که ،1397 تا 1387 س
سلیم مقرر موعد سیدگی مورد تاکنون و نموده ت  به که) انتخاب نحوه جمله از( ضوابطی به توجه با اند،نگرفته قرار ر

 اقتصادي امور وزیر تصویببه و شودتهیه می قانون ابالغ از بعد ماهیک مدت ظرف کشور مالیاتی امور سازمان پیشنهاد
 .نماید قطعی رسیدگی بدون رسد،یم یدارای و
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ــنعت برق کشــور  یت) قانون حما5( عوارض موضــوع ماده -ج  یزان به م 10/8/1394مصــوب از ص
صدده صرفی )%10( در سقف  مبلغ برق م شود و یم یین) ریال تع34,000,000,000,000( هزار میلیارد چهارو  سیدر 

  باشند.کشاورزي مجاز از شمول حکم این بند معاف میمشترکان برق روستایی و عشایري مجاز و برق چاههاي 
صله به  سقف پانزده هزار میلیاردمنابع حا شرکت 15,000,000,000,000( صورت کامل تا  ساب  ) ریال به ح

ــقف نوزده هزار میلیاردتوانیر نزد خزانه ــور و تا س ــاب 19,000,000,000,000( داري کل کش ــازمان ) ریال به حس س
شـــود تا پس از مبادله داري کل کشـــور واریز مینزد خزانه) ســـاتبا ( وري انرژي برقپذیر و بهرههاي تجدید انرژي

شبکه صرف حمایت از توسعه و نگهداري  سازمان برنامه و بودجه کشور به ترتیب  هاي برق روستایی و موافقتنامه با 
 شود. هاي تجدید پذیرو توسعه فناوري تولید برق تجدیدپذیر و پاك

  -د 
 شود:هاي توسعه کشور اضافه می) قانون احکام دائمی برنامه32( پ) ماده( ) بند1( متن زیر به جزء -1 
ستان«  شهر صهاي مناطق و  سازمان برنامه و شاخ شنهاد  ضوع این جزء با پی شتغال مو هاي غیربرخوردار از ا

 »رسد.تصویب هیأت وزیران میبودجه کشور به
ده دریافتی از واحدهاي تولیدي به حساب استان محل استقرار واحد تولیدي مالیات و عوارض ارزش افزو -2 

 شود.منظور می
هاي تهران و ) قانون برنامه ششم توسعه در شهرستان6( ب) ماده( ) بند1( عوارض ارزش افزوده موضوع جزء -3 

) در نقاط %12( درصددوازده) در نقاط شهري تهران و شهر اسالمشهر و %88( درصداسالمشهر به نسبت هشتاد و هشت
 شود.روستایی و عشایري آنها توزیع می

) به هر 2( ) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت12( مطابق ماده -ه 
شود ماهانه از هر واحد ربط اجازه داده میهاي نفت و نیرو از طریق شرکتهاي تابعه ذيیک از وزارتخانه

) ریال 1000( ) ریال، از هر واحد مسکونی مشترکان برق مبلغ یک هزار2000( ی مشترکان گاز مبلغ دو هزارمسکون
و به حساب درآمد عمومی  أخذ) ریال 10,000( و از هر یک از واحدهاي تجاري مشترکان گاز و برق مبلغ ده هزار

 برايداري کل کشور واریز کنند. نه) این قانون نزد خزا5( جدول شماره 160186و  160185موضوع ردیفهاي 
باشد. وجوه فوق مشمول مالیات بر درآمد و ) می%50( درصدالذکر معادل پنجاهمشترکان روستایی، مبالغ فوق

 مالیات بر ارزش افزوده نخواهد بود. 
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سقف و  نامه اجرائی این بند متضمنرسد.آیینموارد مندرج در ماده مذکور به مصرف می برايمنابع حاصله  
تصویب نحوه برگزاري مناقصه به پیشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادي و دارایی به

 رسد.وزیران میهیأت 
 نامه، مشترکان را از حقوق خودههاي نفت و نیرو مکلفند با صدور بیموزارتخانه با هماهنگیگر بیمه شرکتهاي 

 خسارات وارده را جبران نمایند. شرکت بیمه مربوطه مبلغ دریافتی مطلع نمایند و متناسب با
قانون کمک به ساماندهی پسماندهاي عادي با مشارکت بخش غیردولتی ) 6( ماده اجرايدر  -و 

از طریق سازمان امور مالیاتی کشور موظف است یک در  یدارای، وزارت امور اقتصادي و 20/1/1399مصوب 
کرده و منابع  أخذقطعات و کاالهایی که تمام یا قسمتی از آنها قابل بازیافت است را  هزار ارزش مواد اولیه،

 واریز نماید. 160189حاصله را به ردیف درآمدي شماره 
الذکر حداکثر دوماه پس از ابالغ این قانون، توســط ســازمان محیط فهرســت مواد اولیه، قطعات و کاالها فوق 

لیدکنندگان و واردکنندگانی که با تأیید ســازمان حفاظت محیط زیســت نســبت به شــود. توزیســت تعیین و اعالم می
 شوند. اند، مشمول این عوارض نمیبازیافت پسماند حاصل از مواد اولیه، قطعات و کاالهاي خود اقدام نموده

 530000-39ریال از محل ردیف شــماره  )10,000,000,000,000( منابع وصــولی تا ســقف ده هزار میلیارد 
گیرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه ) این قانون در اختیار وزارت کشور قرار می9( جدول شماره

پسماند به مواد و انرژي) با  تبدیلاي منطقه تأسیساتایجاد ( بازیافت پسماندهاي حاصل از کاالهاي مزبور برايکشور 
ان حفاظت محیط زیست مصرف شود. دستورالعمل شناسایی نحوه اولویت مشارکت بخش خصوصی و نظارت سازم

صادي و  شور تهیه و پس از تأیید وزیر امور اقت سازمان امور مالیاتی ک سط  صول تو شخیص مطالبه و و سیدگی و ت ر
 شود.ابالغ می یدارای

) %15( صددربه عوارض گمرکی و سود بازرگانی واردات لوازم آرایشی مجموعاً پانزده  1400در سال  -ز 
و معــادل آن از محل شود واریز می 160188ردیف درآمدي ) به %100( اضافه و منابع حاصله به صورت صددرصد

یابد جویی ارزي در معالجه بیماران اختصاص می) به هیأت امناي صرفه9( جدول شماره 530000-38اي  ردیف هزینه
هاي دارویی بیماران اوتیسم، و نیز جهت درمان و هزینه پروتز) کاشت حلزون شنوایی( تا جهت خرید عضو مصنوعی

می، سیکل سل سیکل سل آن( کم خونی داسی شکل )، سیستیک فیبروزیس،EB( گوشه، سلیاك، متابولیک و بال پروانه
) SMA( و بیماري نقص ایمنی مادرزادي در تولید آنتی بادي و بیماري تحلیل عضالنی نخاعی مادرزادي )تاالسمی
 ود.هزینه ش

  -ح 
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سلح، خیریه -1  سته به نهادهاي عمومی، نیروهاي م صی، واب صو ها و کلیه مراکز درمانی اعم از دولتی، خ
صدشرکتهاي دولتی مکلفند ده شکاالزحمه یا حق) از حق%10( در شکی پز موجب دریافت وجه ن که بهالعمل پز

الحساب مالیات کسر عنوان علیشود بهخت میها و یا نقداً از طرف بیمار پرداهاي ارسالی به بیمهصورتحساب
سازمان امور مالیاتی کشور  صورتحساب به حساب  کنند و به نام پزشک مربوط تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ 

ــامل کلیه پرداختواریز کنند. مالیات علی  عنوان درآمد حقوق و کارانه مطابق هایی که بهالحســاب این بند ش
) 199( شــود، نخواهد بود. حکم ماده) این قانون پرداخت و مالیات آن کســر می12( بصــرهالف) ت( ) بند2( جزء

 باشد.این بند جاري می اجرايبا اصالحات و الحاقات بعدي در  3/12/1366هاي مستقیم  قانون مالیات
شکی که مجوز آنه -جزء الحاقی  سازي و دامپز شکی، دارو شکی، پیراپز شاغل پز صاحبان حرف و م ا کلیه 

شخاص  شود و کلیه ا صادر می  شکی ایران  سازمان نظام پز شکی و یا  شت، درمان و آموزش پز سط وزارت بهدا تو
 ) ماده2( در چارچوب آئین نامه تبصره ،شاغل در کسب و کارهاي حقوقی اعم از وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده

 ده کنند. از پایانه فروشگاهی استفا مکلفند) قانون مالیاتهاي مستقیم 169(
 -ط 
 با استفاده از پایگاههاي اطالعاتی موضوع ماده 1400مکلف است در سال  کشور سازمان امور مالیاتی -1 
ــال مکرر) قانون مالیات169( ــتقیم نســبت به تعیین تکلیف مطالبات تا پایان س مالیات دولت از  1399هاي مس

سی شخاص حقیقی و حقوقی اقدام کرده و حداقل  صدا صول و به ردیف درآمدي  )%30( در این مطالبات را و
شمارهذي سسات مالی و اعتباري5( ربط مندرج در جدول  صورت عدم  ) این قانون واریز کند. بانکها و مؤ در 

هاي هاي مســتقیم عالوه بر جریمهمکرر) قانون مالیات169( رعایت تکالیف فوق و ســایر تکالیف مقرر در ماده
شمول جریمههاي مزبور در قانون مالیات ستقیم م صدم سپرده%2( اي معادل دودر شخاص نزد ) حجم  هاي ا

ها از طریق مقررات قانون مزبور قابل مطالبه شوند. این جریمهبانک و مؤسسه مالی و اعتباري در هر سال می
ــخاص حقیقی و حقوقی  ــادي اش ــرکتهاي بیمه مکلفند اطالعات هویتی، مالی و اقتص و وصــول خواهد بود. ش

 کند در اختیار آن سازمان قرار دهند.شده را به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور مقرر میستدرخوا
عدم رعایت این بند عالوه بر جریمه  ــرکتهاي بیمه درصــورت  مالیاتش قانون  هاي هاي مزبور در 

 د بود.خواهن 1399) حق بیمه دریافتی در پایان سال %5( درصداي معادل پنجمستقیم مشمول جریمه
ن قانو )مکرر54( هاي خالی موضوع مادهخانهبر در مورد مالیات  مکلف است امور مالیاتیسازمان  -2 

 ماده این تعلق به مالکین واحدهاي مشمولنسبت به اعالم مالیات م 1400ماه سال مالیاتهاي مستقیم، تا پایان دي
 ماه پس از اعالم سازمان امور مالیاتییکاشخاص مشمول مکلف به پرداخت مبالغ مذکور تا  .اقدام نماید
 خواهند بود.
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) ریال از 10( دهنده خدمات مخابراتی، عالوه بر قیمت هر پیامک مبلغ دهاپراتور)هاي ارائه( کارور-ي 
داري کل کشور نزد خزانه 160154کنندگان خدمات مزبور دریافت و به حساب درآمد عمومی ردیف استفاده

 واریز کنند.
سقف هزارمیلیارددرآ -1  صول تا  سب با و صله متنا  مواد اجراي) ریال جهت 1,000,000,000,000( مد حا
ـــاماندهی کودکان کار و خیابانی در اختیار  20/12/1396) قانون حمایت از حقوق معلوالن مصـــوب 8( ) و5( و س

 گیرد.قرار می 131500سازمان بهزیستی ردیف 
ارائه دهنده خدمات مخابراتی به میزان ده  هاي) اپراتور( ارورحق االمتیاز و حق الســهم دولت از ک -2 

 نزد خزانه داري کل واریز می شود. 130404) افزایش یافته و به حساب درآمد عمومی ردیف %10( درصد
ــی هزار میلیاردبه میزان منابع حاصــل   و  تولید و محتوا از حمایت) ریال با هدف 30,000,000,000,000( س

ضاي مجازي هزینه مینظارت در هنگی و فر هايفعالیت سؤولیتد. شوف صوت و  م صدور مجوز و تنظیم مقررات 
سازمان صدا  ساترا) ( تصویر فراگیر و نظارت بر آن، منحصراً به عهده سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر

 باشد.می سیما و
  -ك 

صو -1 شی قانون مالیات بر ارزش افزوده م صالحات و الحاقات  17/2/1387ب مدت اجراي آزمای با ا
 شود.تمدید می 1400شدن این قانون در سال  ءاالجرابعدي تا الزم

ستگاههاي ذي -2 سال سهم هر یک از د مطابق با  1400نفع از اجراي قانون مالیات بر ارزش افزوده در 
 است. 1399قانون سال 

) قانون برنامه ششم 29( ي اجرائی موضوع مادهدر معامالت پیمانکاري که کارفرما یکی از دستگاهها -ل 
توسعه است، کارفرما موظف است همزمان با هر پرداخت، مالیات ارزش افزوده متناسب با آن را به پیمانکار 
پرداخت کند. تا زمانی که کارفرما مالیات بر ارزش افزوده را به پیمانکار پرداخت نکرده باشد، سازمان امور 

جریمه دیرکرد از وي را ندارد. در مواردي که بدهی کارفرما به  أخذالبه آن از پیمانکار یا مالیاتی کشور حق مط
شود در صورت درخواست پیمانکار، کارفرما موظف است پیمانکار به صورت اسناد خزانه اسالمی پرداخت می

کشور معادل مبلغ اسمی اوراق این اوراق را عیناً به سازمان امور مالیاتی کشور تحویل دهد. سازمان امور مالیاتی 
داري کند. خزانهکشور ارائه می داري کلتحویلی را از بدهی مالیاتی پیمانکار کسر و اسناد مذکور را به خزانه
 عنوان وصولی مالیات منظور کند.کل کشور موظف است معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه تحویلی را به

 .حذف شد -م 
  -ن 
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) قانون مالیات بر ارزش افزوده، براي زائران 45( رض خروج از کشور موضوع ماده، عوا1400در سال  -1 
ــینان براي یک ــال عتبات و مرزنش ــاس قانون بودجه س ــال بر اس کل کشــور مصــوب  1396بار در طول س

شود. افراد مرزنشین موضوع این جزء به کسانی اطالق می أخذبا اصالحات و الحاقات بعدي آن  24/12/1395
ساکنشومی شهرهاي مرزي هستند. د که  سامانه بانک  در روستاها و  بررسی و تأیید این موضوع براساس 

 کد) پستی افراد مذکور است.( اطالعات مرزنشینان وزارت کشور مبتنی بر شماره ملی و شناسه
از مرزهاي  1400ماه سال تا بیست و دوم  مهر 1400زائران اربعین که از تاریخ چهارم شهریورماه سال  -2 

 شوند از پرداخت عوارض خروج معافند.زمینی به مقصد کشور عراق از کشور خارج می
مرزي هاي ملی که با مجوز وزارت ورزش و جوانان به مسابقات برونعوارض خروج ورزشکاران تیم -3 

 شود.می أخذهر مرحله خروج، با نرخ عوارض مرحله اول خروج محاسبه و  برايشوند اعزام می
غول بکار سال گذشته بعنوان کارگر در کشورهاي همجوار مشکارگرانی که در طول یک -جزء الحاقی 

ــتانها از پربوده اند با تأی ــتانها و شــهرس داخت عوارض ید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و یا ادارات کار اس
 باشند.خروج از کشور معاف می

خرجی  -تخفیفات مالیاتی و گمرکی قانونی را به صورت جمعی ها ودستگاههاي اجرائی موظفند معافیت -س 
ها و تخفیفات گمرکی به عنوان مالیات بر واردات وصولی در حسابهاي مربوط به خود ثبت کنند. عملکرد معافیت

 شود.گمرك جمهوري اسالمی ایران محسوب می
منظور افزایش درآمدهاي مالیاتی ههاي مستقیم و بمکرر) قانون مالیات169( ) و103( به استناد مواد -ع 

این قانون، سامانه  ابالغماه پس از دولت از طریق ابطال تمبر مالیاتی، قوه قضائیه مکلف است ظرف مدت یک
مشاوران و وکالي عضو مراکز  تنظیم قرارداد الکترونیکی بین وکیل و موکل را تکمیل کند. تمام افراد فعال اعم از

دادگستري موظفند قراردادهاي مالی خود با موکل را در این سامانه ثبت و تنظیم  هاي وکاليو کانون وکال
هر قرارداد توسط سامانه قرارداد الکترونیک، مبناي شناسایی  برايکد) یکتاي صادرشده ( نمایند. شناسه

مالی هاي وکالي دادگستري در سامانه خدمات قضائی به منظور استخراج اطالعات مشاوران، وکال و کانون
 مندرج در قرارداد و ابطال تمبر مالیاتی خواهد بود. 

وکیل عالوه بر پیگیري موضوع در مراجع قضائی، گویی اثبات خالف سازمان امور مالیاتی در صورت 
مور مالیاتی نماید. سازمان امی نسبت به اعمال جریمه مالیاتی تا سقف پنج برابر اختالف کشف شده اقدام 

ماه زیرساخت الزم جهت پرداخت الکترونیکی مالیات و دریافت الکترونیکی مفاصا سهمکلف است ظرف مدت 
ء محسوب اجرا استنکاف از ، مشمولسامانه راه اندازيحساب مالیاتی در سراسر کشور را فراهم آورد. تاخیر در 

  شود.می
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  -ف 
با اصالحات و الحاقات بعدي هاي مستقیم ) قانون مالیات100ن تبصره ماده (در مت »ده برابر«عبارت  -1

 شود.اصالح می »سی برابر«به عبارت  1399آن براي عملکرد سال 

دیان مشمول قانون ؤات بر ارزش افزوده گروههایی از متواند مالیسازمان امور مالیاتی کشور می -2
مقررات این ند. مالیات بر ارزش افزوده را با اعمال ضریب کاهشی ارزش افزوده فعالیت آن بخش تعیین ک

هایی که مالیات آنها قطعی نشده است، جاري خواهد بود. ضریب ارزش افزوده هر بند در خصوص دوره
 رسد.یید وزیر امور اقتصادي میأد سازمان امور مالیاتی کشور به تفعالیت با پیشنها

یمت خرده به ق 1400) قانون برنامه ششم توسعه، از ابتداي سال 73در اجراي ماده( -1بند الحاقی 
ل، تولید داخل با نشان(برند) ) ریا250فروشی هر نخ سیگار تولید داخل با نشان ایرانی مبلغ دویست و پنجاه (

) ریال به عنوان مالیات و هر 1500) ریال، هر نخ سیگار وارداتی مبلغ هزار و پانصد (500المللی مبلغ پانصد (بین
 گردد.ال به عنوان حقوق ورودي اضافه می) ری100,000(بسته پنجاه گرمی تنباکوي وارداتی یکصد هزار 

هاي خونی و خدمات آزمایشگاهی سازمان انتقال خون درآمد حاصل از فروش فرآورده -2 بند الحاقی 
هاي مورد نیاز آن سازمان شود و به مصرف هزینههزینه تلقی می -عنوان درآمده ب 140206موضوع ردیف 

 رسد. می
افیت مالیاتی فعالیتهاي مربوط به انتشارات کمک درسی و فعالیتهاي هنري از قبیل مع -3 الحاقی بند 

) ریال در 5,000,000,000( ) قانون مالیاتهاي مستقیم، صرفاً تا سقف پنج میلیارد139( هل) ماد( بازیگري موضوع بند
ون مالیاتهاي مستقیم مشمول ) قان131( ) یا ماده105( و بعد از آن حسب مورد به نرخ ماده استسال قابل اعمال 

 شود.میمالیات 
به منظور حمایت از تولید و صاحبان کسب و کارهاي آسیب دیده از کرونا، واحدهاي  -4بند الحاقی  

هاي عالوه بر معافیت 1399سال  صنفی با درآمد مشمول مالیات کمتر از یک میلیارد ریال و واحدهاي تولیدي در
ج واحد درصد بخشودگی از پن 1399ي مالیاتی، براي مالیات بر عملکرد سال هاقانونی و بخشودگی و مشوق

 شوند.برخوردار می

قانون  )3( مازاد درآمدهاي قوه قضائیه ناشی از ارائه خدمات قضائی موضوع ماده -5بند الحاقی 
قات با اصالحات و الحا 28/12/1373و مصرف آن در موارد معین مصوب  وصول برخی از درآمدهاي دولت

 )5,000,000,000,000( هزار میلیارد پنجکل کشور تا سقف  1400قانون بودجه سال 140101، مذکور در ردیف آن بعدي
به میزان و ریال در مقاطع سه ماهه، به نسبت وصولی  )50,000,000,000,000( هزار میلیاردپنجاه  ریال مازاد بر

 یابد.اختصاص می )%100( صدصددر
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مکلف است به منظور تنظیم بازار خودروهاي وارداتی ضمن شناسایی خودروهاي دولت  -6بندالحاقی 
قیمت خودرو در حقوق گمرکی و سود بازرگانی متناسب با  أخذخارجی غیر آمریکایی موجود در مناطق آزاد با 

) 1( ادهماه از تاریخ ابالغ این قانون توسط کمیته موضوع مظرف مدت یک ،داخل کشور و با لحاظ معیارهاي زیر
تعیین و توسط دولت ابالغ  با اصالحات و الحاقات بعدي، 4/7/1372مصوب  قانون مقررات صادرات و واردات

نسبت به ثبت سفارش و اجازه واردات خودروهاي غیرآمریکایی موجود در مناطق آزاد تجاري و صنعتی  ،شودمی
اي باید به گونهو سایر مشخصات خودرو خت تناسب با نوع خودرو و سال سامدام نماید. نرخ سود بازرگانی اق

واردکنندگان نشده  براي )%20 ( بیست درصد هاي بازار، منجر به سود بیش ازتنظیم شود که در مقایسه قیمت
متناسب با افزایش  تواندهاي بازار و وارداتی، دولت میده روند فزاینده تفاوت میان قیمتو در صورت مشاه

 در نرخ سود بازرگانی اقدام کند. نسبت به تجدید نظر قیمت
ي، صنعتی و شرکتهاي تابعه آنها و هاي مناطق آزاد تجارسازمان براي بندواردات خودروهاي موضوع این  

و نهادهاي کشور ) قانون محاسبات عمومی 5( و ماده ) قانون مدیریت خدمات کشوري5( دستگاههاي موضوع ماده
 ا ممنوع است.عمومی غیردولتی و شرکتهاي تابعه آنه

 صنعتی ممنوع است. –به مناطق آزاد تجاري  1400واردات هرگونه خودرو در سال  
و  کشور این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه ابالغماه پس از این بند ظرف مدت سه اجرائینامه آیین 

 رسد.میوزیران  هیأتو به تصویب  شودمی تهیه یدارایوزارت امور اقتصادي و 
سواري و وانت دو کابین ( کلیه مالکین -7الحاقی دبن  اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) انواع خودروهاي 

صی به نام خود و فرزندان کمتر از  داراي شخ سال و محجور تحت تکفل که در پایان هر  18شماره انتظامی 
ر مشمول مالیات ساالنه خودرو به شرح زی ) ریال باشد10,000,000,000( ردسال مجموع ارزش آنها بیش از ده میلیا

 باشند:می
 )%1( ) ریال یک درصد10,000,000,000( ریال نسبت به مازاد ده میلیارد 15,000,000,000( تا مبلغ پانزده میلیارد -1 
 )%2( درصد دوریال  )15,000,000,000( ) ریال نسبت به مازاد پانزده میلیارد30,000,000,000( تا مبلغ سی میلیارد -2 
سی میلیارد45,000,000,000( تا مبلغ چهل و پنج میلیارد -3  سبت به مازاد  سه 30,000,000,000( ) ریال ن ) ریال 

 )%3( درصد
 )%4( ) ریال چهار درصد45,000,000,000( نسبت به مازاد چهل و پنج میلیارد -4 
تاریخ ساخت یا واردات قیمت روز انواع خودرو با توجه به به مالیات خودرو موضوع این بند محاس أخذم 

انواع  برايمزبور  أخذشود. متعیین و اعالم می 1399سال مالیاتی کشور تا پایان امور آن است که توسط سازمان 
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شوند، بالفاصله پس از تولید یا واردات آن توسط سازمان ز اعالم سازمان تولید یا وارد میخودرو که بعد ا
 مزبور تعیین و اعالم خواهد شد. 

مان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت به تعیین دارایی هاي مشمول و ارزش آنها حداکثر تا ساز 
اقدام کند و مراتب را به نحو مقتضی به اطالع اشخاص مشمول برساند. کلیه اشخاص  1400پایان خرداد ماه سال 
تحت تکفل را حداکثر تا  هاي تحت تملک خود و افرادند مالیات ساالنه مربوط به خودروحقیقی و حقوقی مکلف

هایی که به موجب این بند براي آنها مالیات نمایند. ثبت نقل و انتقال خودرو پرداخت 1400ماه سال بهمن پایان
وضع گردیده است قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و 

 اجاره ممنوع است.
 یت تضامنی دارد.مسؤولبند در پرداخت مالیات متعلقه  متخلف از حکم این 
ن خردادماه و حداکثر تا پایاشود میی این بند توسط وزارت امور اقتصادي و دارایی تهیه ئنامه اجراآیین 

 رسد.ت وزیران میأبه تصویب هی 1400سال 
سال  -8 بند الحاقی  صلی م -مناطق آزاد تجاري 1400در  سرزمین ا شابه  شمول پرداخت صنعتی م

 خواهند بود. )vat(مالیات بر ارزش افزوده 
و غیرفلزي، محصوالت نفتی، گازي  -صادرات مواد معدنی فلزيدرآمد حاصل از  -9الحاقی بند 

فهرست مواد تعریف و شود. تمام نقاط کشور مشمول مالیات می نیمه خام در پتروشیمی به صورت خام و
تجارت و  صنعت، معدن و ،یدارایهاي امور اقتصادي و مشترك وزارتخانهذکور به پیشنهاد خام و نیمه خام م

ماه پس از تصویب این قانون سهمدت و ظرف  دشومیبازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزي ایران تهیه  اتاق
 رسد.وزیران می هیأتبه تصویب 

المللی ازمانهاي بینسهدایاي  و اورژانس کشورآمبوالنس توسط  خودروي واردات -10 الحاقی بند 
 است.و عوارض گمرکی معاف  ورودي از پرداخت حقوقبه سازمان اورژانس کشور  غیردولتی

به شرح بندهاي زیر مشمول مالیات بر  گران قیمت واحدهاي مسکونی 1400در سال  -11الحاقی بند 
 :شوندساالنه) می( یدارای

) ریال 100,000,000,000( ارزش روز معادل یکصد میلیارد با احتساب عرصه و اعیان) با( واحدهاي مسکونی - 1  
 و بیشتر به نرخهاي زیر:

  ریال) 150,000,000,000( میلیارد یکصد و پنجاهریال تا  )100,000,000,000( میلیارد یکصدنسبت به مازاد  -1-1 
 یک در هزار

مازاد  -1-2  به  بت  یاردنســ جاه میل ــد و پن تا) 150,000,000,000( یکص یال  جاه  ر ــت و پن یارددویس  میل
 ریال دو در هزار) 250,000,000,000(
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 )400,000,000,000( میلیارد چهارصــدریال تا ) 250,000,000,000( دویســت و پنجاه میلیاردنســبت به مازاد  -1-3 
 سه در هزار ریال

  ریال )600,000,000,000( میلیارد شــشــصــدریال تا  )400,000,000,000( چهارصــد میلیاردنســبت به مازاد  -1-4 
 چهار در هزار

 پنج در هزار ریال به باال ) 600,000,000,000( ششصد میلیاردنسبت به مازاد  -1-5 
ل محسوب و جداگانه مشمول مالیات این بند، هر واحد مسکونی یک مستغ در محاسبه مالیات موضوع 
 باشد.می

 باشند:موارد زیر مشمول این مالیات نمی -2 
 مسکونی در حال ساخت واحدهاي -2-1 
 واحدهاي مسکونی در سال تملک -2-2 
شور و وزارتخانه -3  سناد و امالك ک سازمان ثبت ا صنعت، معدن و تجارت،  سازي و  شهر هاي راه و 

ــهرداري ــترســی برخطش ــاز به اطالعات مالکیت امالك آنالین)( ها موظفند امکان دس مان امور مورد نیاز س
شور در حوزه اماکن سازمان قرار ده را مالیاتی ک ست  .دندر اختیار این  شور مکلف ا سازمان امور مالیاتی ک

سال یداراینسبت به تعیین  اقدام کند و مراتب را به  1400هاي مشمول و ارزش آنها حداکثر تا پایان خردادماه 
ساند.

بر

 نحو مقتضی به اطالع اشخاص مشمول 
ساال -4  شخاص حقیقی و حقوقی مکلفند مالیات  نه مربوط به هر یک از واحدهاي مسکونی تحت کلیه ا

ــال تملک خود و افراد تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن پرداخت نمایند. ثبت نقل و انتقال امالکی  1400ماه س
شامل  برايکه به موجب این بند  ست، قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال  ضع گردیده ا آنها مالیات و

نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع اســت. متخلف از حکم این جزء در پرداخت مالیات متعلقه  ،یدارایمالیات بر 
 مسؤولیت تضامنی دارد.

سازمان امور مالیاتی کشور) حداکثر تا ( یداراینامه اجرائی این بند توسط وزارت امور اقتصادي و آیین 
 رسد.ان میوزیر هیأتشود و به تصویب تهیه می 1400پایان خردادماه سال 

 شود.کنکور دانشگاهها حذف می مؤسساتمعافیت هاي مالیاتی  -12 الحاقی بند 
ــیجرده -13 الحاقی بند  گاز و عوارض  ،برق ،ها) از پرداخت حق انشــعاب آبپایگاهها و حوزه( هاي بس

 شهرداري معاف هستند.
ونزوئال در سال  –ایران مشترك  هاي ارزي بانکها و بدهییدارایسود ناشی از تسعیر  -14 الحاقی بند 

 مشمول مالیات به نرخ صفر است. 1400
یاتی برخورداري از معافیت -15الحاقی  بند  مال کااله برايهاي  ــادرات  ــل از ص حاص ا و درآمدهاي 

شوق صادي خدمات و هرگونه جایزه و م صادرات به چرخ اقت صل از  شت ارز حا صادراتی منوط به بازگ هاي 
 کشور است.

جهت خرید تضمینی توتون و  ریال) 2,500,000,000,000 تا مبلغ دو هزار و پانصد میلیارد( -16 حاقیال بند 
 .گرددمی تلقی شرکت این مالیاتی قبول قابل هزینه ایران دخانیات شرکت توسط  تنباکو



٤١ 

 ) قانون برنامه شــشــم توســعه، مددجویان تحت80( چ) ماده( ) بند2( جزء اجرايدر  -17الحاقی  بند 
 هاي صــدور پروانه ســاختمانی،ســازمان بهزیســتی از پرداخت هزینه ره) و( پوشــش کمیته امداد امام خمینی

شهرداري و دهیاري و هزینه واحدهاي مسکونی اختصاص  برايهاي انشعاب آب، فاضالب، برق و گاز عوارض 
 بار معافند.یک برايیافته به آنان براساس الگوي مصرف، فقط 

ستناد ماده  -18 الحاقی بند  صنعت برققانون حمایت ا )4( به ا وزارت نیرو  10/8/1394کشور مصوب  ز 
 کیلووات بر ریال حســب بر را برق انشــعاب هزینه تعیین جامع دســتورالعمل 1400ســال تیرماه  از موظف اســت

 از هریک و شــهرســتان هر تفکیک به جدید مشــترکین برق تأمین شــدهتمام هزینه گرفتن نظر در با ســاعت
 ق تدوینبر نیروي توزیع شرکتهاي اقتصادي هینهب عملکرد گرفتن نظر در با نیز و شهرهاکالن شهرداري مناطق
شده  کند ستان تأمینو هزینه تمام  شهر شهرداري و  شرکت توانیر موظف  را برق در هر منطقه  ابالغ نماید. 

شهرداري  شهرستان و هر یک از مناطق  شده، هزینه انشعاب برق را در هر  است بر اساس دستورالعمل ابالغ 
 .شودمیبرق مشترکین جدید هزینه  تأمین برايصرفاً  ،حاصل از فروش انشعاب منابعکالنشهرها تعیین کند. 

ستاي تحقق عدالت اجتماعی، وزارت نیرو موظف است   سالدر را شعاب برق  1400 از تیرماه  عوارض ان
شهرداري کالنشهرها ومتراژ واحد مسکونی متقاضیان  را متناسب با میانگین قیمت زمین در هر یک از مناطق 

سط برق  سب قیمت متو شهرها را بر ح ست هریک از کالن ستا وزارت نیرو موظف ا دریافت نماید. در این را
 نماید: أخذزمین مناطق مختلف شهرداري به سه دسته قیمتی تقسیم و عوارض ذیل را بر اساس جدول زیر 

 عوارض نام دسته
 003/0×قیمت زمین×متراژ واحد مسکونی باالترین قیمت)( دسته اول
 002/0×قیمت زمین×متراژ واحد مسکونی ه دومدست
 0 ترین قیمت)پایین( دسته سوم

) آن به عنوان %100( صددرو صدداري کل کشور واریز وجوه حاصل شده به حساب شرکت توانیر نزد خزانه 
 شود.توزیع مناطق محروم کشور می شرکتهايبرق متقاضیان در  تأمینصرف حمایت از  ،برق تأمینیارانه حمایتی 

) از درآمدهاي حاصل از مالیات بر واحدهاي مسکونی %20( دولت موظف است بیست درصد -19بند الحاقی  
 هزینهمسکن مددجویان تحت پوشش نهادهاي حمایتی  تأمینبابت  530000-79از محل ردیف شماره  را گران قیمت

 نماید.
و  مالیاتی هاياستاي هدفمندسازي معافیتموظف است در ر یدارایوزارت امور اقتصادي و  -20بند الحاقی 

هاي قانونی با نرخ صفر را جایگزین معافیت و گمرکی و شفاف سازي حمایتهاي مالی، سیاست اعتبار مالیاتی گمرکی
و  و گمرکی هاي مالیاتیعافیتنموده و فهرست تمامی م و قانون امورگمرکی مالیاتی مصرح در قانون مالیاتهاي مستقیم

این  .اسالمی ارائه نماید شوراياین قانون به مجلس ابالغ ماه پس از سه مدت ظرف مشخص وت آنها را میزان معافی
و استناد  هاچشم پوشی شده در اثر این معافیت و گمرکی شامل حوزه فعالیت اشخاص، میزان درآمد مالیاتی بایدفهرست 

 باشد. هاقانونی این معافیت



٤٢ 

ي زیربنایی و طرحهاي هاگذاري عموم مردم در انواع پروژهختن زمینه سرمایهمنظور فراهم سا به -21بند الحاقی  
، گذاري غیرمستقیمشاورزي و نیز تشویق فرهنگ سرمایهاي، حمل و نقل و تولیدي صنعتی و کهاي سرمایهتملک دارایی

ان بورس و با مجوز سازم هاگذاري پروژه که پذیره نویسی آني سرمایههاهرگونه نقل و انتقال دارایی به/ از صندوق
 باشد.میشود، از پرداخت هرگونه مالیات و عوارض نقل و انتقال معاف اوراق بهادار انجام می

نقدي به شرکتهاي سهامی سس، ناشی از انتقال آورده غیرمؤل و انتقال و سود ایجادي در شرکتهاي مالیات نق 
، زیربنایی و طرحهاي تملک ي تولیدي صنعتی و کشاورزيامنظور ایجاد و تکمیل پروژهه سیس که بتأشرف عام در 
سیس آن از سازمان بورس و اوراق أگیرد و مجوز عرصه عمومی و تاي و حمل و نقل شکل میهاي سرمایهدارایی
 باشد.ردد، مشمول مالیات به نرخ صفر میگمی أخذبهادار 

 

 7تبصره
  -الف 
 ،پذیر و ارتقاي نظام مالی کشورن رفع موانع تولید رقابت) قانو35( نمودن مادهدر راستاي اجرائی  -1 

واریز به حساب تمرکز وجوه درآمد شرکتهاي «در این ماده به عبارت » کشور داري کلواریز به خزانه«عبارت 
 شود.اصالح می» کشور داري کلدولتی نزد خزانه

) قانون برنامه ششم 29( و ماده کشوري ) قانون مدیریت خدمات5( هکلیه دستگاههاي اجرائی موضوع ماد -2 
توسعه از جمله دستگاهها و شرکتهاي مستلزم ذکر یا تصریح نام مانند شرکتهاي اصلی و تابعه وزارت نفت و سازمان 

ایمیدرو) مکلفند ( ایدرو) و سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنایع معدنی ایران( گسترش و نوسازي صنایع ایران
داري کل کشور و نزد بانک مرکزي افتتاح کنند. رفاً از طریق خزانهاي) را صدرآمدي و هزینه( الی خودکلیه حسابهاي ری

شده نزد بانک هاي افتتاحهاي خود را فقط از طریق حسابها و پرداختدستگاههاي یادشده موظفند کلیه دریافت
بانکی غیر از بانک مرکزي در حکم تصرف مرکزي انجام دهند. نگهداري هرگونه حساب توسط دستگاههاي مذکور در 

غیرقانونی در اموال عمومی است. نهادهاي عمومی غیردولتی در رابطه با آن بخش از منابع خود که از محل منابع عمومی 
 شوند.شود، مشمول حکم این جزء میمی تأمینیا کمکهاي مردمی 

مربوط، نسبت به استرداد حقوق گمرك جمهوري اسالمی ایران مکلف است پس از تأیید اسناد  -ب 
 ) تا66( اند، موضوع موادورودي مواد و قطعات وارداتی که در کاالهاي صادراتی مورد استفاده قرار گرفته

) 2( با اصالحات و الحاقات بعدي و هزینه انبارداري موضوع تبصره 22/8/1390) قانون امور گمرکی مصوب 68(
که تا داري کل کشور از محل تنخواه دریافتی از خزانه مدت پانزده روز،) قانون امور گمرکی، ظرف 45( ماده

 نماید، اقدام کند.پایان سال تسویه می



٤٣ 

وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است درآمدهاي حاصل از صدور مجوز توزیع دخانیات و  -ج 
اب درآمد عمومی نزد حسرا به 1400حق انحصار دریافتی بابت واردات و تولید محصوالت دخانی طی سال 

 ) این قانون واریز کند.5( جدول شماره 130421داري کل کشور موضوع ردیف خزانه
شده فروش هر مترمکعب التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمامشود مابهبه دولت اجازه داده می -د 

ساعت برق را سازمان حسابرسی به( آب و دفع فاضالب و هر کیلو وات  با  )ن بازرس قانونیعنواپس از تأیید 
سرمایهیدارایبدهی طرحهاي تملک  ضالب و برق وزارت نیرو اي به بهرههاي  سیده بخش آب، فا برداري ر

ضوع ماده شور32( مو  530000-33اي و ردیف هزینه 310404از محل ردیف درآمدي  ) قانون برنامه و بودجه ک
حساب را در صورتهاي مالی خود کلفند تسویهربط مخرجی تسویه کند. شرکتهاي دولتی ذي -صورت جمعیبه

 یابد.این حکم افزایش می اجرايشده ناشی از اعمال کنند. سرمایه شرکتهاي مذکور معادل بدهی تسویه
هاي گسترش و نوسازي صنایع سازمان 1397شود مطالبات قبل از سال به دولت اجازه داده می -هـ 

سرمایه بانک  تأمینایمیدرو) بابت مشارکت در ( و صنایع معدنی ایرانایدرو) و توسعه و نوسازي معادن ( ایران
هاي مذکور و وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه تخصصی صنعت و معدن و همچنین مطالبات سازمان

مشروط به انجام تکالیف موضوع قانون اجراي  ،بابت سهم متعلق به آنها از واگذاري سهام مطابق قوانین مربوط
) قانون اساسی را با بدهی آنها به دولت بابت مالیات و سود سهام تا 44( هاي کلی اصل چهل و چهارمسیاست

 .خرجی از طریق گردش خزانه تهاتر کند -صورت جمعی) ریال به10,000,000,000,000( سقف ده هزار میلیارد
در همه  1400سال  در همه کاالهاي وارداتی نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی ورودي -1الحاقی  بند 

نرخ سامانه مبادله ( براساس برابري نرخ ارز اعالم شده بانک مرکزي ،موارد از جمله محاسبه حقوق ورودي
باشد و در محاسبه حقوق ورودي در ی می) قانون امور گمرک14( ) در روز اظهار و مطابق مادهETSالکترونیکی 
 درصد ) قانون امور گمرکی به دو1( د) ماده( در بند) حقوق گمرکی، مذکور در ص%4 ( چهاردرصد ،طول سال

 یابد.) ارزش گمرکی تقلیل می2%(
وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است از طریق شرکتهاي خودروسازي ایران خودرو و  -2الحاقی  بند 

 داراي )%25( بیست و پنج درصد سایپا از محل تولید محصوالت ملی خود نسبت به فروش خودرو به جانبازان باالي
با معرفی بنیاد شهید و ) %70( درصدهفتاد تا  )%50( پنجاه درصدهاي جسمی و حرکتی و جانبازان محدودیت

برنامه و بودجه و  هايبار به کمیسیونماه یکو گزارش عملکرد را هر سه کند ساله اقدام پنجثارگران با تقسیط رأیامو
 ه نماید.ارائ یاسالم شوراي ادن مجلسمحاسبات و صنایع و مع

  

 8تبصره 
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) قانون برنامه شــشــم توســعه، دولت مکلف اســت اعتبارات مورد نیاز را از 35( ب) ماده( در اجراي بند -الف 
ــهم  1307002000و  1306012000هاي محل طرحهاي ذیل برنامه ــهم کمک بالعوض دولت هزینه کند. س به عنوان س

مصالح یا کارکرد وسایل راهسازي و نقلیه یا  تأمینکارگر و  تأمینورت نقدي یا صبرداران بهمانده به عنوان سهم بهرهباقی
 برداري قابل پذیرش است.کنتور)هاي هوشمند بر روي چاههاي داراي پروانه بهره( تهاتر زمین و یا نصب شمارشگر

ایی و زیربنایی خدمات روبن تأمینسازي، سازي، محوطهعملیات آماده برايشود ه دولت اجازه داده میب -ب 
ــلی تهران و  ــوده و تاریخی، مص ــهري و احیاي بافتهاي فرس ــکن مهر، طرحهاي بازآفرینی ش و تکمیل واحدهاي مس

 عمل آورد:شرح زیر بهمسکن، اقداماتی را به تأمینهمچنین طرح اقدام ملی 
سازي -1  شهر سازمان ملی( وزارت راه و  شهرهاي جدید و  صی عمران  ص شرکت مادرتخ  از طریق 

سقف  ست تا  شهري) مجاز ا شرکت بازآفرینی  سکن و  ) ریال از 30,000,000,000,000( هزار میلیارد سیزمین و م
شرکتهاي فوق ضی و امالك متعلق به  سی یا فروش از محل منابع داخلی و یا تهاتر ارا شنا الذکر را به قیمت کار

طرحهاي فوق  اجرايگردش خزانه صرف طریق مزایده مشروط به حفظ کاربري بعد از واگذاري و با سازوکار 
هاي گاههاي غیررسمی، بافتل از اعتبار فوق صرف احیاي سکونت) ریا5,000,000,000,000( هزار میلیارد پنجکند. 
 گردد.و تاریخی می هفرسود

ست هزار میلیارد  سقف مبلغ بی پس از واریز  این جزء اجراياز محل  ) ریال20,000,000,000,000( همچنین تا 
هاي و تکمیل مدارس با اولویت مجموعه جهت ساخت ) این قانون5( جدول شماره 210228 درآمدي به ردیف

 گیرد.پرورش قرار می مسکونی مهر و مناطق محروم و کم برخوردار در اختیار وزارت آموزش و
شی از مقررات مالی دو68( در اجراي ماده -2  ) در 2( لت) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخ

صورت درخواست مالکان اعیانی واحدهاي مسکن مهر، شرکت مادرتخصصی عمران شهرهاي جدید و سازمان 
منابع  .باشــنداي نود و نه ســاله متعلق به خود میملی زمین و مســکن مکلف به واگذاري قطعی زمینهاي اجاره

 طرحهاي فوق خواهد شد. اجرايف داري کل کشور، صرنزد خزانهحاصل پس از واریز به حساب این شرکتها 
است زمینهاي متعلق به شرکت مادرتخصصی عمران شهرهاي جدید  مکلفوزارت راه و شهرسازي  -3 

) ریال 50,000,000,000,000( هزار میلیارد پنجاهرا تا سقف  و شرکت بازآفرینی شهري و سازمان ملی زمین و مسکن
مالی در رهن آنان قرار داده و متناسب با آن تسهیالت  تأمین هايطی قراردادهایی با بانکهاي عامل و صندوق

و منابع حاصل را صرف  أخذسازي مصوب را و آماده ، بافتهاي فرسودهطرحهاي جامع، تفصیلی اجراي برايالزم 
تکمیل این طرحها نماید و از محل فروش عرصه و اعیان طرحهاي تکمیل شده  با رعایت قوانین و مقررات و گردش 

 اختصاص دهد. جزءطرحهاي صدرالذکر این  اجراينه، با بانکهاي عامل تسویه کند و باقیمانده را به خزا
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شهرسازي مکلف است زمین مورد نیاز  -4  احداث مدرسه، پاسگاه، کالنتري، پایگاه  برايوزارت راه و 
سیج، صلی، ب سالحوزه حوزه علمیه، م صالحیننهاي مقاومت، مسجد،  سیج  شتی و م ،هاي ورزشی ب راکز بهدا

سایر مراکز اداري و خدماتی مورد نیاز را به شگاه و  ستگاههاي دولتی  رایگانصورت درمانی، ورز در اختیار د
 ربط در طرحهاي مسکن مهر قرار دهد.ذي

، بانک یداراینامه اجرائی این بند به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازي و با همکاري وزارت امور اقتصادي و آیین 
 رسد.وزیران می هیأتشود و به تصویب می ي جمهوري اسالمی ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیهمرکز

ها و ســازمان آب و برق خوزســتان مجازند از محل منابع داخلی خود و اي اســتانشــرکتهاي آب منطقه -ج 
هاي خرید هزینه تأمینده نسبت به شبخشی و تغذیه مصنوعی در قالب وجوه ادارهبخشی از اعتبارات طرحهاي تعادل

شمارشگر شاورزي مجاز، اقدام کنند و به( و نصب  ساطی با کنتور)هاي حجمی و هوشمند چاههاي آب ک صورت اق
ستگاه اجرائی مربوطه تعیین می سط د شی که تو صاحبان این چاهها دریافت کنند. رو سهیالت را از  صل این ت شود، ا

زمینی در اختیار شرکتهاي بخشی منابع آب زیرطرحهاي احیاء و تعادل اجراي ايبر) اقساط وصولی %100( درصدصد
 گیرد.ها و سازمان آب و برق خوزستان قرار میاي استانآب منطقه

  -د 
ها که اقدام به تفکیک ملک و افزایش ) وجوه حاصل از منابع دریافتی از مشترکان داخل شهر%10( ده درصد -1 

با اصالحات و الحاقات  11/10/1369آب و فاضالب مصوب  شرکتهاي) قانون تشکیل 11( ع مادهنمایند موضوواحد می
 صرف اصالح شبکه آب روستایی  همان استان  براساس شاخص جمعیت و کمبود آب شرب سالم خواهد شد. بعدي، 

صد شرکتهاي -2  ستانی مجازند حداکثر ده در ضالب ا شارک%10( آب و فا صل از م ت مالی، ) از منابع حا
هاي فاضالب و بازسازي توسعه طرح براي) قانون ایجاد تسهیالت 3( اسالمی هر شهر موضوع تبصره شورايمصوب 
شهري مصوب شبکه سریع در اجرا و توسعه برايرا با اصالحات و الحاقات بعدي  24/3/1377هاي آب  هاي طرح ت
 در روستاهاي همان بخش هزینه نمایند.فاضالب  طرحهاي اجرايآب و فاضالب با اولویت  تأسیساتایجاد 

با اصالحات و الحاقات  16/12/1361) قانون توزیع عادالنه آب مصوب 33( ب) ماده( بند اجرايدر  -هـ 
مصارف مختلف در  برايآب  تأمینپذیري هاي کشور و افزایش اطمینانبعدي و جهت حفظ و صیانت از آبخوان

ها و سازمان آب و برق خوزستان مکلفند با اي استانآب منطقه بخشهاي شرب، صنعت و کشاورزي، شرکتهاي
چاههاي مجاز  برايکنندگان آب کشاورزي اقتصادي و اقلیمی مناطق مختلف کشور از مصرف شرایطتوجه به 

کنتور) ( شمارشگر دارايچاههاي مجاز  برايبرداري آنها و کنتور) هوشمند بر اساس پروانه بهره( فاقدشمارشگر
ها، حداکثر معادل براساس برداشت مجاز از آنها، به ازاي هر متر مکعب برداشت آب از آبخوان هوشمند
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) ریال متناسب با کشت غالب منطقه و میزان درآمد کشاورزان مطابق دستورالعمل مشترك 200( دویست
داري نزد خزانه ) این قانون5( جدول شماره 160112و به ردیف شماره   وزراي نیرو و جهاد کشاورزي، دریافت

) 9( جدول شماره 530000-52معادل مبلغ واریزي پس از مبادله موافقتنامه از محل ردیف  کشور واریز نمایند کل
تحقق اهداف  برايو  همان منطقه نکشت به کشاورزان خسارت ) جهت پرداخت%70( این قانون به ترتیب هفتاد درصد

ي آب و انجام مطالعه در دشتهایی که با فرونشست زمین مواجه است و یافتن برداربخشی و بهبود بهرههاي تعادلبرنامه
) در %30( قبل در اختیار سازمان مدیریت منابع آب ایران و سی درصد شرایطراهکارهاي پیشگیري و برگرداندن آن به 

امه اجرائی این بند نگیرد. آیینوري آب  قرار میافزایش بهره طرحهاي اجراي براياختیار وزارت جهاد کشاورزي 
وزیران  هیأتتصویب شود و بههاي نیرو و جهاد کشاورزي و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه میتوسط وزارتخانه

 رسد.می

) قانون توزیع عادالنه آب نسبت به 45( هـ) ماده( درخصوص چاههاي غیرمجاز وفق بند 
به میزان برداشت آب تا زمان انسداد چاه به ازاي هر  المنفعه نمودن این چاهها اقدام و جریمه مربوطمسلوب

) ریال متناسب با افت سفره و حجم کسري مخزن سفره که حسب 1,000( هزارمترمکعب حداکثر یک
 گردد.شود، دریافت میدستورالعمل وزیر نیرو تعیین می

 هاننداب و آبها دخانهبه منظور پیشگیري و بازسازي خسارت ناشی از سیل و ساماندهی و الیروبی رو -و 
برداري از مصالح شود بهرهها و سازمان آب و برق خوزستان اجازه داده میاي استانبه شرکتهاي آب منطقه

خصوصی، به  -را از طریق مزایده و انعقاد قرارداد مشارکت عمومی ندانهاب و خاك مازاد آب ايمازاد رودخانه
صالحیت) به شرط واریز حقوق دولتی  دارايکارگیري پیمانکاران با به ( برداران شن و ماسهپیمانکاران یا بهره

شده در قرارداد، منابع حاصله به ردیف واگذار نماید. در صورت وصول درآمد مازاد بر عملیات تعیین
) این قانون در اختیار 9( جدول شماره 530000- 30منابع حاصله از محل ردیف  گرددواریز می 160149درآمدي 

گیرد تا در چهارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور صرف ت مدیریت منابع آب ایران قرار میشرک
بار توسط وزارت نیرو به ماه یکد مالی و عملیاتی این بند، هر سههاي کشور شود. گزارش عملکرساماندهی رودخانه

گردد. دستورالعمل اجرائی این بند ظرف مدت ور ارسال میهاي مدیریت بحران کشور و برنامه و بودجه کشسازمان
 گردد.ماه از تاریخ ابالغ این قانون توسط وزارت نیرو تهیه و ابالغ میسه

سکان ح -ز  سکونتگاههاي غیررسمی و عشایري، بهسازي محیط ا ساماندهی  شهرها و بافتبراي  شیه  هاي ا
سوده، ت ساخت و بناي حداقل خدمات عمومأفر شنایی محیط، پایگاه مین زیر سجد، کتابخانه، رو سه، م ی اعم از مدر

شهرها  سگاه و کالنتري در مناطق خارج از حریم  سیج، پا سیبب ستاها و اجراي طرح کاهش آ  هاي اجتماعی و و رو
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سازمامحرومیت سیبزدایی  ضعفین براي محالت آ ست سیج م شهردارين ب شور،   معادل موظفند هاها و دهیاريدیده ک
 وزیران هیأت تصویب به که اجرائی نامهق از کل جمعیت هر استان را بر اساس آیینمناط این در ساکن یتجمع سهم
 همان در فوق مناطق بهسازي صرف توسعه ششم برنامه قانون) 6( ماده) ب( بند) 1( جزء عوارض محل از رسد،می

 .نمایند استان
 -1الحاقی بند 
ست کلیه تبلتاوري اطالعات وزارت ارتباطات و فن –1  شمند بارکدموظف ا ساعتهاي هو ان و خوها و 

 رداتی و تولید داخل را در ســامانه هوشــمند مدیریت تجهیزات ســامانه ايوا مبدل ارتباطات ثابت به ســیار
 شود. واریز می ) این قانون5( جدول شماره 110410ثبت نمایند. منابع حاصله به ردیف  همتا)(

شی -2 شده خارجی باالي حقوق ورودي واردات گو ساخته  صدهاي موبایل  ش دوازده  دالر برابر ش
 گردد.تعیین می ) %12 ( درصد

 نرخ به شهرکها این در مستقر واحدهاي و کشاورزي شهرکهاي در  تعرفه آب مصرفی -2الحاقی بند 
  داختپر از آنها در مستقر واحدهاي و شهرکها این همچنین. گرددمی محاسبه کشاورزي فعالیتهاي مصوب

 باشند.معاف می 1366یع عادالنه آب مصوب ) قانون توز33موضوع ماده( النظارهحق

هاي آب، برق و گاز مشــترکین تعرفه 1400و نیرو موظفند در ســال هاي نفت وزارتخانه -3بند الحاقی 
خانوارهاي کشــور را به گونه اي اصــالح نمایند که با رعایت مناطق جغرافیایی کشــور، تعرفه مشــترکین کم 
مصرف خانوارهاي محروم(از جمله افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی) برابر 

 صورت به مصرف الگوي از باالتر پرمصرف مشترکین اي،یارانه صورت به صفر، مشترکین تا الگوي مصرف 
ــاس و ايغیریارانه ــفر آب خانوارهاي محibt(پلکانی افزایش الگوي براس ــود. تعرفه به نرخ ص روم ) تعیین ش

 شود.براساس بعد خانوار محاسبه می

عیین شود اي تالگوي مصرف باید حداقل به اندازهمصرف باالتر از میزان افزایش تعرفه مشترکین پر
 مین منابع جدید نداشته باشد.أمصرف را جبران نماید و نیاز به تلی رایگان کردن تعرفه مشترکین کمکه بارما

شود و ظرف مدت هاي نفت و نیرو تهیه میبند به پیشنهاد مشترك وزارتخانه ی اینئنامه اجراینیآ
 رسد.وزیران می هیأتاز ابالغ این قانون به تصویب  ماه پسیک

سال  -4بند الحاقی   شورايبنا به تشخیص  کشور موضوع ممنوعیت کشت برنج در مناطق مختلف 1400در 
  گردد.لغو می استان آب

ماده -5بند الحاقی   ــاس  ــتفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق و تلفن، 4( براس قانون مجازات اس  (
ضالب و گاز  صوب  فا ستگاههاي  10/3/1396م سؤولد ضوع این قان م سال ون میمو سبت به  1400توانند، در  ن

برقراري انشعابهاي غیردائم خدمات عمومی موضوع این قانون مطابق با تعرفه مربوطه، تا تعیین تکلیف قانونی 
 صالح، اقدام نمایند.از سوي مراجع ذي
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دولت مکلف اســت در واردات محصــوالت کشــاورزي و دامی اولویت خرید خود را از  -6بند الحاقی
نامه اجرائی این بند توسط وزارت جهاد ینیاي ایرانی فعال در حوزه کشاورزي فراسرزمینی قرار دهد. آشرکته

 رسد.ت وزیران میأکشاورزي با همکاري وزارت صنعت ، معدن و تجارت و بانک مرکزي تهیه و به تصویب هی
 

 9تبصره 
شگاهها -الف  شی و پارکها ،به دان شی و پژوه سات آموز س با شود اجازه داده می ياورعلم و فن يمؤ

صویب هیأت امناي خود سقف  ت سال عملکرد تا  صی  صا سبت به  1399درآمد اخت سه أخذن از از بانکها  یالتت
 با اي خودهاي ســـرمایهو در جهت تکمیل طرحهاي تملک دارایید اقدام کننمحل توثیق اموال در اختیار خود 

سعه یافته نساخت، خرید و تکمیل خوابگاههاي متأهلی اولویت ضوع بند به ویژه مناطق کمتر تو ) 103( پ) ماده( مو
ــتفادهقانون برنامه شــشــم توســعه   .کنند اختصــاصــی خود اقدام رآمدو نســبت به بازپرداخت اقســاط از محل د اس

سبت به پیشصندوق شجویان مکلفند ن سوهاي خود بهبینی اعتبار الزم در فعالیتهاي رفاه دان د منظور پرداخت یارانه 
 و کارمزد تسهیالت با اولویت تسهیالت مربوط به احداث خوابگاههاي متأهلین اقدام کنند.

ي اعم از دولتی و غیردولتی نیز علم و فناور يو پارکهادانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و فناوري  
رسانی آزمایشگاهها روزصی و بهخرید تجهیزات صرفاً تخص برايتوانند با رعایت مفاد این بند، از تسهیالت بانکی می

 و کارگاههاي خود استفاده نمایند.
سال ) وجوه اداره%100( درصدصد -ب  شهریه دانشجویی از  شده پرداختی از محل بازپرداخت وامهاي 

 شود.کشور واریز می داري کل) ریال به خزانه2,000,000,000,000( هزار میلیارد تا سقف دو 1399تا سال  1385
ــندوقه مذکور وجو  ــجویهاي به ص ــندوق منابع مالیعنوان کمک جهت افزایش به یرفاه دانش  مزبورهاي ص

هاي رفاهی و سایر پرداختدانشجویان وام شهریه به رداخت اساس اساسنامه مصوب، صرف پیابد تا براختصاص می
شود.  شجویی  صندودان شجویی وزارتقوجوه مذکور به  شت، و و فناوري  تحقیقات علوم، هايخانههاي رفاه دان بهدا

 .گردددانشجویی تخصیص و واریز می درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسالمی براساس سرانه
ره) و سازمان بهزیستی کشور ( پوشش کمیته امداد امام خمینیمازاد هزینه تحصیلی دانشجویان تحت  -ج 

گیرد. از طریق صندوق رفاه دانشجویان در اختیار این افراد قرار مینسبت به اعتبارات مندرج در این قانون در قالب وام 
شود. دانشجویان تحت پوشش اقساط وامهاي مذکور پس از فراغت از تحصیل و اشتغال به کار افراد، پرداخت می

 باشند.در اولویت دریافت وام می و فرزندان رزمندگان معسر نهادهاي حمایتی مزبور
 حذف شد. -د 
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هاي تقاضامحور، ) قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر حمایت از پژوهش64( ج) ماده( استاي اجراي بنددر ر-هـ 
هاي کاربردي) پژوهش( ) قانون مدیریت خدمات کشوري که از اعتبارات برنامه5( کلیه دستگاههاي اجرائی موضوع ماده

ات را با اعالم فراخوان در موضوعات مورد نیاز خود، این اعتبار )%10( درصدکنند، مکلفند حداقل معادل دهاستفاده می
 و مراکز پژوهشی و پارکهاي علم و فناوري ي دولتی و غیردولتیهاي تحصیالت تکمیلی دانشگاههانامهاز طریق پایان

ها ) دیگر از منابع مذکور از طریق دانشگاه%10( حداقل ده درصد هزینه کنند. و سراهاي نوآوري دانشگاه آزاد اسالمی
 پذیرد.قانونی وابسته به بسیج انجام می هاين و پژوهشکدهو شرکتهاي دانش بنیا

 حذف شد. -و 
) از %1درصد () قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر اختصاص یک64در راستاي اجراي بند (ب) ماده ( -ز 

ه امور پژوهشی و توسعه فناوري، ) ب6و  1یافته به دستگاههاي اجرائی (به استثناي فصول اي تخصیصاعتبارات هزینه
اي استان مندرج ریزي و توسعه استان مجاز است اعتبارات موضوع این ماده را از سرجمع اعتبارات هزینهشوراي برنامه
هاي ها و سیاستاساس اولویت) این قانون کسر کند و با هماهنگی دستگاههاي اجرائی استانی و بر10در جدول (

اي استان و در چهارچوب دستورالعمل ابالغی سازمان برنامه و بودجه کشور که با هماهنگی پژوهشی مصوب و نیازه
شود، براي امور پژوهشی و هاي علوم، تحقیقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تدوین میوزارتخانه

 دانشگاهی اختصاص دهد. شده توسط آن شورا از جمله جهادتوسعه فناوري به دستگاههاي اجرائی استانی تعیین

عالی علوم، تحقیقات و بار به شورايماه یککرد این بند را هر ششدستگاههاي مذکور مکلفند نحوه هزینه
عالی علوم، تحقیقات و فناوري موظف است گزارش ساالنه این بند فناوري و مرکز آمار ایران گزارش دهند و شوراي

به مجلس شوراي اسالمی ارائه کند. مرکز آمار ایران مکلف است ساالنه اطالعات  1401را حداکثر تا پایان مردادماه سال 
 کرد تحقیق و توسعه را منتشر کند.مربوط به هزینه

) این قانون، 3شرکتها، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره ( -ح 

) از هزینه امور پژوهشی خود مندرج در آن %40رصد (دمکلفند در اجراي تکالیف قانونی مربوط، حداقل چهل
کشور  داري کل)، به حساب خاصی نزد خزانه%25درصد (ماهه به میزان بیست و پنجپیوست را در مقاطع سه

تا در راستاي حل مسائل و مشکالت خود از طریق توافقنامه با دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و  واریز کنند
هاي نامههاي کاربردي، عناوین پایانولتی و غیردولتی و جهاد دانشگاهی و در قالب طرح(پروژه)پژوهشی اعم از د

آموختگان تحصیالت تکمیلی هاي تحقیقاتی دانشهاي پسادکتري و طرح(پروژه)تحصیالت تکمیلی، طرح(پروژه)
ر یک از شرکتها، بانکها و غیرشاغل به مصرف برسانند. درصورت واریز نشدن وجوه مربوط در موعد مقرر توسط ه
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شود رأساً مبلغ مربوط را از حساب آنها نزد میداري کل کشور اجازه داده مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، به خزانه
حساب خاص موضوع این بند واریز کند. این مبالغ براي دانشگاهها و مؤسسات آموزش خزانه برداشت کرده و آن را به

پس از  شده آنها در این قانون محسوب و عیناًبینیدانشگاهی مازاد بر درآمد اختصاصی پیش عالی و پژوهشی و جهاد
کشور به  داري کلکشور، توسط خزانه داري کلتبادل توافقنامه توسط آنها با سازمان برنامه و بودجه کشور و خزانه

که تا پایان سال طوريشود، بهداده میمؤسسات آموزش عالی یا پژوهشی و یا جهاد دانشگاهی طرف قرارداد برگشت 
اعتبارات موضوع این بند در دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی اعم از  شود.ها تسویه مالی کل مبلغ توافقنامه

شود.حداقل سهم قابل پرداخت دولتی و غیردولتی و فناوري و جهاد دانشگاهی در قالب قراردادهاي مشخص هزینه می
آموختگان پژوهشگر و نیروهاي کارورز از مبلغ هر طرح(پروژه) ، پژوهشگران پسادکتري، دانشبه دانشجویان

) از مبلغ %10( درصدتوانند حداکثر تا ده) است.شرکتها، بانکها و مؤسسات موضوع این بند می%60درصد (شصت
وهشی اعم از دولتی و غیردولتی ) هزینه امور پژوهشی مذکور را از طریق دانشگاهها و مؤسسات پژ%40( درصدچهل

ههاي وجوه مصرف نشده دستگانامه اجرائی این بند هزینه کنند. وابسته به خود و جهاد دانشگاهی در چهارچوب آیین

) این منابع %100سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به تخصیص صددرصد(شود. ی به سال بعد منتقل میئاجرا
 سال مالی بعد خواهد بود. اقدام و مهلت مصرف آنها پایان

نامه اجرائی این بند شامل ساز وکارهاي مربوط، چگونگی مصرف و سایر موارد به پیشنهاد سازمان برنامه آیین
هاي امور اقتصادي و دارایی، علوم، تحقیقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش و بودجه کشور و همکاري وزارتخانه
وزیران  تصویب هیأتشود و بهجهاد کشاورزي پس از ابالغ این قانون تهیه می پزشکی، صنعت، معدن و تجارت و

 .رسدمی

) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی 78( در راستاي تحقق ماده -ط 

) قانون اساسی، آستان قدس رضوي و آن دسته از مؤسسات و 30( ام) و در جهت اجراي اصل سی2( دولت
ره) به استثناي مواردي ( نگاههاي اقتصادي زیرمجموعه نیروهاي مسلح و ستاد اجرائی فرمان حضرت امامب

که إذن ولی فقیه مبنی بر عدم پرداخت مالیات و یا نحوه تسویه آن را دارند، موظفند نسبت به واریز مالیات 
 ل شمارهجدو 530000 -55ردیف  محل معادل درآمد واریزي از .اقدام کنند 110112 ه موضوع ردیفخود به خزان

سازي و خرید تجهیزات براي مدارس روستایی و ، به منظور توسعه عدالت آموزشی، نوسازي، مقاوماین قانون )9(
ره) در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار ( آموزي کمیته امداد امام خمینیمناطق محروم و خوابگاههاي دانش

 گیرد.می
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 هاي آب، برق و گازز پرداخت هزینها آموزشــی دولتی وزارت آموزش و پرورشکلیه واحدهاي  -ي 
صورت( سقف الگوي مصرف  در  طی دستورالعملی توسط روزشده بهرعایت الگوي مصرف) معاف هستند. 

شور هاي نفت، نیرو و آموزش و پرورش وزارتخانه سازمان برنامه و بودجه ک سهو  ابالغ پس از  ماهحداکثر تا 
 شود.ابالغ می تهیه و وناین قان

) قانون برنامه ششم توسعه، وزارت ورزش و جوانان و سازمان صدا و 92( پ) ماده( به استناد بند -ك 

سیماي جمهوري اسالمی ایران مکلفند درآمدهاي تبلیغاتی ناشی از پخش مسابقات ورزشی را به ردیف 
مندرج  530000-49وجوه واریزي از محل ردیف   د.نیکشور واریز نما داري کلنزد خزانه 140184درآمدي شماره 
کمک به  براي( ) در اختیار وزارت ورزش و جوانان%30( درصدون به نسبت سی) این قان9( در جدول شماره

 گیرد.) در اختیار سازمان صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران قرار می%70( هاي مربوطه) و هفتاد درصدفدراسیون
رتقاي شاخصهاي علمی، پژوهشی، فناوري و مهارتی، درآمدهاي اختصاصی دانشگاهها، منظور ابه -ل 

هاي علوم، تحقیقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش مؤسسات آموزش عالی وابسته به وزارتخانه
اعی و اي وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتمپزشکی، پارکهاي علم و فناوري و مراکز آموزش فنی و حرفه

ارتقاي سطح  برايجهاد دانشگاهی از شمول حکم اعتبارات موضوع قانون استفاده متوازن از امکانات کشور 
 یافته مستثنی هستند.مناطق کمتر توسعه

ــت اعتبارات مربوط به  -الحاقی بند  ــرانه دانش تأمینوزارت آموزش و پرورش مکلف اس آموزي را بدون س
 رس سراسر کشور واریز نماید. کسر هر گونه وجهی به حساب مدا
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شخص  )4,000,000,000,000( هزار میلیاردچهار اي مکلفند مبلغ شرکتهاي بیمه -الف  صل حق بیمه  ریال از ا

لث ــاس فروش بیمه ثا که براس جدولی  بهپرتفوي) ( دریافتی را طی  ــرکتها تعیین و  یک از ش ــویب  هر  تص
سد بهعالی بیمه میشوراي ساب به ماهانه صورتر شماره 160111درآمد عمومی ردیف  ح ) این 5( جدول 

هاي بیمه موضــوع این بند بعنوان هزینه شــرکتهايوجوه واریزي داري کل کشــور واریز کنند. قانون نزد خزانه
نیروي  ،کشور ياو حمل و نقل جاده يدر اختیار سازمان راهدار منابع حاصله شود.قابل قبول مالیاتی محسوب می
هاي مربوط به این دســتگاهها در ردیفتا در گیرد قرار می و ســازمان اورژانس کشــور انتظامی جمهوري اســالمی ایران

ــماره ــادفات7( جدول ش ــود.  و مرگ و میر، ) این قانون در امور منجر به کاهش تص مرکزي جمهوري  بیمههزینه ش
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 اي کشور، نیروي انتظامیهداري و حمل و نقل جادهسازمان رااست. بند اسالمی ایران موظف به نظارت بر اجراي این 
سالمی ایران سه جمهوري ا شور موظفند گزارش عملکرد خود را هر  سازمان اورژانس ک صوصبار ماه یکو   در خ

 .دهندنحوه هزینه وجوه مذکور به بیمه مرکزي جمهوري اسالمی ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور گزارش 
سه  صیص اعتبار  ستگاههاي اجرائی فوقماتخ ساس هه به د شور  برا سازمان برنامه و بودجه ک سط  الذکر تو

 پذیرد.عملکرد صورت می
ستگاههاي اجرائی که در  -ب  سی و چهارم اجرايدر مورد آراي حل اختالف مراجع بین د صول یکصد و   ا
مربوط صادر شده است، چنانچه قوانین و مقررات  اجراي) قانون اساسی و یا در 139( ) و یکصد و سی و نهم134(

تصمیم مراجع حل اختالف خودداري کند، سازمان برنامه و بودجه کشور  اجرايربط از به هر دلیل دستگاه اجرائی ذي
ستگاه،  رأيماه از تاریخ ابالغ مراجع مذکور که حداکثر هجده رأيمطابق  سنواتی د شد، از اعتبارات بودجه  شته با گذ

ضافه میبه اعتبارات دستگاه اجرائی ذيمبلغ مربوطه را کسر و  کند. در خصوص شرکتهاي دولتی و یا مؤسسات نفع ا
سته به دولت،  شده نزد خزانه اجرايانتفاعی واب سات انتفاعی یاد س شرکتها و مؤ ساب  داري تکلیف مذکور از محل ح

 باشد.کشور) می داري کلخزانه( یدارایکل کشور برعهده وزارت امور اقتصادي و 
سال  -ج  صله به ) افزایش می%5( رانندگی پنج درصدهاي جریمهتعرفه  1400در   ردیفیابد و مبالغ حا

 مبلغ افزایش یافته به شرح زیر اختصاص می باید: لمعاد شود.داري کل کشور واریز مینزد خزانه 150101درآمدي 
ینه معلولین شدید و ضایعه نخاعی ) ریال جهت هز1,500,000,000,000مبلغ یک هزار و پانصد میلیارد( -1 

 ناشی از تصادفات رانندگی و پیشگیري از معلولیت در اختیار سازمان بهزیستی
 
 در معابر و روستایی راههاي اصالح جهت ریال) 1,500,000,000,000(میلیارد پانصد و هزار  مبلغ یک -2 

  شهرسازي و راه وزارت یاراخت در کشور مرزي محروم مناطق روستاهاي و شهرها خیزحادثه نقاط
اي و تجهیزات مورد نیاز درمانی در ) ریال براي حوادث جاده1,000,000,000,000مبلغ یک هزار میلیارد( -3 

 اختیار جمعیت هالل احمر جمهوري اسالمی ایران 
ریح در ) ریال براي کمک خرید تجهیزات و امکانات اتاق تش1,000,000,000,000(میلیارد هزار یک  مبلغ -4 

 اختیار سازمان پزشکی قانونی کشور 
ناشــی از تخلفات راهنمایی و رانندگی که تا  هايجریمهکلیه مبالغ جریمه مازاد بر اصــل  -بند الحاقی 

سال  صل  1399پایان  صورتی که ا به دلیل تاخیر در مهلت قانونی پرداخت بر مبلغ جریمه افزوده گردیده در 
ردیف  این بند به اجرايدرآمد ناشـــی از شــود. پرداخت شــود بخشــوده می 1400ســال جریمه تا پایان دي ماه 



٥٣ 

) ریال آن 20,000,000,000,000( شـود و معادل بیسـت هزار میلیاردواریز می ) این قانون5( جدول شـماره 150123
 یابد.اختصاص میجمهوري اسالمی ایران به نیروي انتظامی  تقویت توان عملیاتی براي
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  -الف 
زنان معسر  تیاولوجرائم غیرعمد ناشی از تصادف با  محکومان معسر هیاعتبارات د يکسر تأمینبه منظور  -1 

مجاز است با  يدادگستر یروز، دولت است ایالمال تیعهده ب بر ناشی از تصادف افرادکه پرداخت خسارت  يو موارد
) 3,500,000,000,000( یلیاردسه هزار و پانصد مبدنی حداکثر تا  هايخسارت تأمیننظارت صندوق  هیأت یبتصو

خسارات واردشده به شخص  ياجبار یمهقانون ب )24( ماده )ج( و )ث( يریال از منابع درآمد ساالنه موضوع بندها
) 7( جدول شماره 110600را از محل اعتبارات ردیف  20/2/1395مصوب  یهنقل یلاز وسا یثالث در اثر حوادث ناش

 کند. ینهو هز افتیاین قانون در
ماهه در را به نسبت در مقاطع سه ادشدهیمبلغ  ،يدادگستر ریصندوق مزبور مکلف است با اعالم وز رعاملیمد 

به  بارکیماه بند را هر سه نیمکلف است گزارش عملکرد ا يقرار دهد. وزارت دادگستر يوزارت دادگستر اریاخت
 .ارائه کند یاسالم شورايمجلس  یو حقوق یو قضائ یاجتماع ،يادقتصبرنامه و بودجه و محاسبات، ا يونهایسیکم
هاي بدنی مکلف است دیه زندانیان حوادث رانندگی غیرعمد را که به دلیل هرگونه خسارت تأمینصندوق  -2 

االجراء شدن قانون برند و قبل از الزمسر میمحدودیت سقف تعهدات شرکتهاي بیمه و صندوق مذکور در زندان به
کند تا پس  تأمیناند، ، زندانی شدهثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مه اجباري خسارات واردشده به شخصبی

 صورت بالعوض نسبت به آزادي آنها اقدام شود.از معرفی ستاد دیه کشور به
داري ت، خزانهالمال یا دولت اسمنظور پرداخت خسارت به افرادي که جبران خسارت آنها بر عهده بیتبه -3 

و خدمات  یو رانندگ ییراهنما یوصول يهامهیجر( يدرآمد يفهای) از منابع رد%10( درصدمکلف است ده کل کشور
) تا سقف پنج هزار یحکومت راتیتعز یوصول ينقد يزاو ج یدادرس يهانهیو هز هیتوسط قوه قضائ یوصول یقضائ

. منابع حاصـــل به دینما زیوارنزد خزانه داري کل کشـــور  160119ردیف را به  الی) ر5،000،000،000،000( اردیلیم
 نی. منابع و مفاد اردیگیقرار م يوزارت دادگســـتر اریدر اخت 530000-64ي انهیهز فیرد قیصـــورت ماهانه از طر

 است. بند نیا) 2( ) و1( اجزاءو حکم  بعحکم با حفظ منا
ست از محل منابع جزء -4  ستري مکلف ا ستحقان دریافت ) 3( وزارت دادگ سبت به پرداخت دیه م این بند ن

سپاه و مرزبانی مورد اصابت  شامل مقتوالن و مجروحان ناشی از عبور غیرمجاز از مرز که توسط یگانهاي ارتش،  دیه 
ــته یا مجروح میگلوله قرار گرفته ــربازانی که در محیط پادگان در اثر حوادث مختلف کش ــوند، با اند و همچنین س ش

ش جمهوري اسالمی ایران، نیروي انتظامی جمهوري اسالمی ایران و سپاه پاسداران انقالب اسالمی تا سقف معرفی ارت
 اقدام نماید. 530000-64) از محل اعتبارات ردیف %20( بیست درصد
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هزینه مســکن نیروهاي مســلح مکلفند کمک) قانون برنامه شــشــم توســعه، 110( ماده اجرايدر  -ب 
ساکن در خا سازمانی را از حقوق ماهانه آنان کسر و نهکارکنان  موضوع کشور  داري کلخزانهبه حساب هاي 

 ) این قانون واریز کنند.5( جدول شماره 160184 درآمدي ردیف
صل از ج -ج  ست وجوه حا صالح قانون تعز یافتیدر مرأیدولت مکلف ا ضوع قانون ا ی حکومت راتیمو

شخ 19/7/1373 مصوب دریافت و  الی) ر2,000,000,000,000( اردیلیمبلغ دو هزار م تاا مصلحت نظام ر صیمجمع ت
 واریز نماید.کشور  داري کلنزد خزانه 150113شماره  يدرآمد فیردبه 

ساط باقی -د  ست اق شتدولت مکلف ا سال از خدمت وظیفه عمومی مانده جریمه غیبت بیش از ه
ها بوده و موفق به پرداخت بخشــی از ین جریمهمتقاضــی پرداخت اقســاطی ا 1397افرادي که تا پایان ســال 

 اند را وصول و به حساب خزانه واریز نماید.شده 1399اقساط آن در سال 
سال   سوب و به  1400افرادي که تا پایان  شمول غایب مح ساط خود اقدام نکنند م سویه اق سبت به ت ن

 شوند.اعزام می عمومی خدمت وظیفه
 -هـ 
ــوب ) قا8( ماده اجرايدر  -1  ــیدگی به تخلفات رانندگی مص ــالحات و الحاقات  8/12/1389نون رس با اص

ـــاس اعالم پلیس راهنمایی و رانندگی نیروي انتظامی از طریق پیامک به بعدي تخلفات و جریمه هاي رانندگی براس
 شود.مالکان خودروها اعالم می

ض تلفن همراه مالکان وســیله نقلیه درج و ها را در قبواپراتور)هاي تلفن همراه موظفند هزینه پیامک( کارور 
 مبالغ مربوطه را از آنها دریافت کنند.

 حذف شد. -2 
پنجاه  ریال به )30,000( سی هزار کترونیک از مبلغفه استفاده از تجهیزات مراقبت التعر -1 بندالحاقی 

 عمومی) ریال بعنوان درآمد 90,000,000,000( میلیارد نودیابد، درآمد حاصله تا سقف ریال افزایش می ) 50,000( هزار
 ی و تربیتی واریزتأمین) تحت عنوان سازمان زندانها، اقدامات 5( شماره ذیل جدول 140164به ردیف درآمدي 

 ارهجدول شم 530000-74اي در قالب ردیف هزینه )%100( صورت صددرصده و پس از گردش خزانه ب می شود
 .ابدی) به سازمان مذکور اختصاص می9(
درآمد شوراهاي  16/9/1394مصوب  ي حل اختالفها) قانون شورا23( در راستاي ماده -2بند الحاقی 

 به عنوان درآمد اختصاصی تلقی شود. 140101حل اختالف مندرج در ردیف 
مقابله با محتکران و  برايبه منظور توسعه زیرساختها و ظرفیتهاي پلیس امنیت اقتصادي  -3الحاقی بند 

) از درآمد حاصل از صدور احکام مربوط به محتکران و قاچاقچیان کاال %20( خودرو بیست درصد و کاال قاچاقچیان
 یابد.اختصاص می نیروي انتظامی جمهوري اسالمی ایرانبه 

) ریال از عوارض خروج از کشور 598,000,000,000( پانصد و نود و هشت میلیاردمبلغ  -4الحاقی  بند 
جهت بهسازي محیط روستاهاي مرزي موضوع  17/2/1387مصوب  ن مالیات بر ارزش افزوده) قانو45( موضوع ماده

 گیرد.نیاد مسکن انقالب اسالمی قرار می) قانون برنامه ششم توسعه کشور در اختیار ب27( ب) ماده( ) بند5( جزء
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 12تبصره
  -لفا 
) قانون برنامه ششم 29( وع مادهموض اجرائی دستگاههاي در بگیرحقوق گروههاي مختلف حقوقضریب  -1 

به استثناي مشموالن قانون کار جمهوري ( اتمی انرژي سازمان و اطالعات وزارت مسلح، نیروهاي همچنین توسعه و
پژوهشی و  یدانشگاهها و مؤسسات آموزش عال یعلم هیأتي اعضا ،کارکنان کشوري و لشکري از قبیلاسالمی ایران) 

 هايبگیران و مشترکان صندوقبازنشستگان، وظیفهافزایش حقوق  گردد و همچنینمیکه توسط دولت تعیین  قضات و
تفاوت تطبیق موضوع افزایش یابد. ) %25( میزان بیست و پنج درصدبه  نحوي اعمال گردد که در نهایت بهبازنشستگی 

 .ماندمی مدیریت خدمات کشوري در حکم حقوق، بدون تغییر باقی قانون) 78( ماده
 همچنین ) قانون برنامه شــشــم توســعه و29( در کلیه دســتگاههاي اجرائی موضــوع ماده 1400ســال  در -2 

سلح، نیروهاي سالمی ایران)، ( اتمی انرژي سازمان و اطالعات وزارت م شموالن قانون کار جمهوري ا ستثناي م به ا
، بگیران حقوق سایرقوق شاغالن مشمول قانون مدیریت خدمات کشوري و حداقل ح و مزایاي مستمر حداقل حقوق

سازمان  بازنشستگی صندوقمشمول بگیران بازنشستگان و وظیفه حقوقحداقل  اجتماعی نیروهاي  تأمینکشوري و 
صندوق سایر  سلح و  ستگاههاي اجرائیم سته به د ستمري هاي واب سایر حمایتو م سب با آنهاها و  معادل  ،هاي متنا
 .یابدافزایش می افزایش ضریب ریالی

) این بند و 1( موضوع جزءبگیر گروههاي مختلف حقوق برايحقوق  ریالی پس از اعمال افزایش ضریب -3 
مجموع مبلغ مندرج در حکم کارگزینی ، بگیرانو وظیفهافزایش حقوق بازنشستگان  برايمعادل افزایش ضریب ریالی 

مشخص) و کارکنان طرح ( قرارداد کارمعینان کارکن برايه ماهانمنعقده  قراردادمبلغ کارکنان رسمی و پیمانی و  براي
به نسبت مدت کارکرد و حکم حقوق خدمت پزشکان و پیراپزشکان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 .ریال کمتر نباشد) 35،000،000( میلیون پنجو  سیاز  ،بازنشستگان متناسب سنوات خدمت قابل قبول
ضوع ماده -4  سال 84( سقف معافیت مالیاتی مو ستقیم در  صد و  1400) قانون مالیاتهاي م مبلغ چهار

 شود.)ریال تعیین می480,000,000( هشتاد میلیون
ــتثناء ( نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از حقوق و مزایا  قضــات و به اس

اي از ) قانون اصالح پاره5( ایت ماده) قانون مالیاتهاي مستقیم و با رع87( ) ماده2( ) و1( هايتبصرهمشمولین 
آموزشی و پژوهشی) شاغل و بازنشسته دانشگاهها ( علمی هیأت رسمی اعضايپایه حقوق مقررات مربوط به 

 باشد:) و کارانه به شرح زیر می با اصالحات و الحاقات بعدي 16/12/1368مصوب  آموزش عالی مؤسساتو 
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) 960,000,000( و شصت میلیونریال تا نهصد ) 480,000,000( یلیوننسبت به مازاد چهارصد و هشتاد م -4-1 
 )%10( درصددهریال 

 ) ریال تا یک میلیارد و چهارصد و چهل میلیون960,000,000( نسبت به مازاد نهصد و شصت میلیون -4-2 
 )%15( درصد) ریال : پانزده1,440,000,000(
ریال تا دو میلیارد و صــد و  )1,440,000,000( هل میلیوننســبت به مازاد یک میلیارد و چهارصــد و چ -4-3 

 )%20( ) ریال : بیست درصد2,160,000,000( شصت میلیون
شصت میلیون -4-4  صد و  ریال تا دو میلیارد و هشتصد و )2,160,000,000( نسبت به مازاد دو میلیارد و 

 )%25( درصد) ریال : بیست و پنج 2,880,000,000( هشتاد میلیون
ریال تا سـه میلیارد و  )2,880,000,000( نسـبت به مازاد دو میلیارد و هشـتصـد و هشـتاد میلیون -4-5 

 )%30( درصد) ریال : سی3,840,000,000( هشتصد و چهل  میلیون
 )%35( درصدریال: سی و پنج) 3,840,000,000( نسبت به مازاد سه میلیارد و هشتصد و چهل  میلیون -4-6 
ضوع ماده میزان معافیت م  شخاص فاقد درآمد مو ستغالت ا ساالنه م هاي قانون مالیات )57(الیات 

قانون مالیاتهاي مستقیم ساالنه به مبلغ سیصدو شصت  )101(مستقیم و مالیات بر درآمد مشاغل موضوع ماده 

 .شود) ریال تعیین می360,000,000( میلیون
ر راستاي رفع تبعیض حقوق شاغالن دستگاههاي اجرائی ) قانون برنامه ششم توسعه و د30( ماده اجرايدر  -5 

) قانون 7( ث) ماده( ت) و( و بندهاي 10/11/1395هاي توسعه کشور مصوب برنامه ئمیا) قانون احکام د71( و ماده
ب، جداول حقوقی رأینامه، بخشنامه، دستورالعمل، تغییر تشکیالت، تغییر ضبرنامه ششم توسعه کشور، هرگونه تصویب

کارگیري نیرو و همچنین مصوبات بندي مشاغل و افزایش مبناي حقوقی، اعطاي مجوز هرنوع استخدام و بهبقهو ط
 وزارت همچنین ) قانون برنامه ششم توسعه و29( هاي امناء و نظایر آن در دستگاههاي اجرائی مشمول مادههیأت

هوري اسالمی ایران)و دستگاههاي اجرائی مشمول به استثناي مشمولین قانون کار جم( اتمی انرژي سازمان و اطالعات
اعتبارات مورد نیاز و رعایت ترتیبات مندرج در  تأمینکشور، منوط به  هاي توسعه) قانون احکام دائمی برنامه1( ماده
مان مجوز مکتوب از ساز أخذ( ) قانون برنامه ششم توسعه7( ج) ماده( ) قانون مدیریت خدمات کشوري و بند74( ماده
 د. باشرنامه و بودجه کشور) میب

 حذف شد. -6
هاي ضروري به کارکنان خدمت و بخشی از هزینهخدمت موضوع قانون پرداخت پاداش پایانپاداش پایان -7 

) قانون 107( ، پاداش پایان خدمت کارکنان مشــمول مادهبا اصــالحات و الحاقات بعدي 26/2/1375دولت مصــوب 
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هاي مشابه و پاداش) قانون مذکور و تفاوت تطبیق 68( ) ماده10( العاده بنداب فوقمدیریت خدمات کشوري با احتس
قانون برنامه ششم توسعه و همچنین  )29( به مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان کلیه دستگاههاي اجرائی موضوع ماده

شــاغلین ل حقوق و مزایاي وزارت اطالعات، نیروهاي مســلح و ســازمان انرژي اتمی حداکثر معادل هفت برابر حداق
ضوع  ست  و سالسی تا حداکثر خدمت سال هر ازاي در ) این بند،2( جزءمو صد و بی سقف چهار میلیارد و هفت تا 
 . بود خواهد ) ریال4,720,000,000( میلیون

مجموع دریافتی) گروههاي مختلف ( سقف ناخالص حقوق و مزایاي مستمر و غیر مستمر -الحاقی جزء 
) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین نیروهاي مسلح، وزارت 29( در دستگاههاي اجرائی موضوع مادهبگیر حقوق

به استثناي مشمولین قانون کار جمهوري اسالمی ایران) از قبیل کارکنان کشوري و ( اطالعات و سازمان انرژي اتمی
سال  برايضات در کلیه مناطق کشور عالی و پژوهشی و قآموزش مؤسساتلشکري، اعضاي هیئت علمی دانشگاهها و 

) برابر حداقل حقوق و دستمزد موضوع 15( حقوق و دستمزد به شوراي) برابر حداقل حقوق مصوب 21( ، از1400
کاهش دریافتی افراد ناشی از اجراي این حکم مشمول  یابد.) قانون مدیریت خدمات کشوري کاهش می76( ماده

  .است مستثنی جزء این حکم از پزشکی گروه کارانه  پرداخت تفاوت تطبیق است.
 -ب

ها، پیشــنهاد فروش هاي اداري شــهرســتاناســتانداران موظفند به منظور تکمیل یا احداث مجتمع -1 
شهرستانساختمان هاي استان را به استثناي هاي ملکی دستگاههاي اجرائی زیرمجموعه قوه مجریه مستقر در 

) قانون اساسی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه به شوراي 83( و سوم انفال و موارد مندرج در اصل هشتاد
شورا مکلف به برنامه ضوع در  صویب مو ستگاه اجرائی مربوطه  پس از  ت ستان ارائه نماید. د سعه ا ریزي و تو

به ردیف درآمد عمومی  ــله  حاص مذکور و واریز درآمد  قانون نزد خزانه 210201فروش اموال  کلاین   داري 
 شود. ها میدرآمد حاصله پس از مبادله موافقتنامه، صرف تکمیل یا احداث مجتمع اداري همان شهرستاناست. ور کش

 شمول این حکم درمورد دستگاههاي زیر نظر مقام معظم رهبري منوط به إذن ایشان است. 
ستگاههاي  -2  ستان اجرائیبه د شهر شنهاد شود بها اجازه داده میزیرمجموعه قوه مجریه در  ا پی

ستاندار و تأ ستابرنامه شورايیید ا ساختمانریزي ا سبت به تهاتر امالك و  ملکی خویش با امالك و  هاين ن
 هاي اداري شهرستان اقدام کند.احداث مجتمع برايها با قیمت کارشناسی اموال غیرمنقول شهرداري

 -ج 
استثناي اماکن نیروهاي مسلح، وزارت ه ب عه) قانون برنامه ششم توس29( دستگاههاي اجرائی موضوع ماده -1 

سایر اموال و ها، فضاهاي اداري و غیراداري، امالك و طالعات ساختمانمکلفند ا انرژي اتمی سازمان اطالعات و
اي، وقفی) سند مالکیت و یا فاقد سند مالکیت، اجاره داراياعم از ( هاي غیرمنقول از جمله انفال در اختیار خودیدارای
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سادا) ثبت و تکمیل نمایند. استانداران ( در سامانه جامع اموال دستگاههاي اجرائی 1400ماه سال ا انتهاي اردیبهشترا ت
 .نمایندسنجی اطالعات استانی نظارت میثبت، تکمیل و صحت بر
شین آالت و تجهیزات، هزینه آب و برق  طرحهايپرداخت هرگونه اعتبارات از جمله   سی و ما سا تعمیرات ا

ها از محل درآمدهاي اختصـاصـی، تجهیز، نگهداري و سـایر هزینه برايو همچنین هر گونه پرداخت  1400در سـال 
 موارد ثبت نشده در سامانه سادا ممنوع است. براياي دولتی نابع و یا اعتبارات و منابع شرکتهسایر م

 است.عمومی وجوه این بند توسط کارکنان دستگاهها به منزله تصرف در اموال و  اجرايعدم  
و با  کند اقدام مجاز است راساً نسبت به شناسائی امالك و اراضی دولتی یدارایوزارت امور اقتصادي و  

ا ثبت نشود نسبت به در سامانه ساد 1400 سال ماهالك کشور چنانچه تا پایان شهریوراسناد و ام همکاري سازمان ثبت
دولت جمهوري اسالمی ایران اقدام نماید. وزارت امور اقتصادي و  مکیت و یا مستند سازي آن به نااصالح سند مال

هاي غیرمنقول یدارایگزارش برآورد ارزش مجموع اموال و  ارائه مکلف است در مقاطع شش ماهه نسبت به یدارای
و  ه و بودجههاي بهره بردار آنها به سازمان برنامه و بودجه کشور و کمیسیون برنامثبت شده در سامانه سادا و دستگاه

 نماید. اقداماسالمی  شورايمجلس  محاسبات
ستگاههاي اجرائی  -2  شه دارايد سازمان نق ضی مکان محور از جمله  سازمان سامانه امالك و ارا برداري، 

سازمان شرکتها و  شاورزي،  سلح،  وزارت جهاد ک سناد  ،هاي تابعه وزارت نیروجغرافیایی نیروهاي م سازمان ثبت ا
ها و پست جمهوري اسالمی ایران مکلف به همکاري با وزارت سازمان ملی زمین و مسکن، شهرداري،وامالك کشور

 با سامانه مذکور هستند. رایگانتبادل اطالعات به صورت الکترونیکی و  براي یدارایامور اقتصادي و 
صادي و  - 3  ضی دو یدارایوزارت امور اقت سایی امالك وارا شنا سبت به  ساً ن ست رأ لتی اقدام و با مجاز ا

همکاري سازمان ثبت اسناد و امالك کشور نسبت به اصالح سند مالکیت و یا مستندسازي آن به نام دولت جمهوري 
 اسالمی ایران اقدام نماید.

س  ستند  سبت به م ست ن شده در ازي امالك خود از محل اعتبار پیشوزارت آموزش و پرورش مکلف ا بینی 
 اقدام نماید. 127612ردیف 

 رسد.وزیران می هیأتبه تصویب  یداراینامه اجرائی این بند به پیشنهاد وزارت امور اقتصادي ویینآ 
  -د 
سعه، به وزارت امور ا10( پ) ماده( بند اجرايدر  -1  شم تو ش صادي و ) قانون برنامه  اجازه  یدارایقت

سازي می داده سبت به مولد ستگاههاي اج هاي دولت یدارایشود ن ضوع مادهدر اختیار د ) قانون 5( رائی مو
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سقف بیست هزار میلیارد شار انواع اوراق 20,000,000,000,000( مدیریت خدمات کشوري تا  ستفاده از انت ) ریال با ا
سالمی دولت، اجاره بلندمدت حداکثر ده سقف اوراق مالی ا سالمی خارج از  شخیص و  ،سالهمالی ا توثیق با ت

داري کل کشور نزد خزانه 210220اقدام و وجوه حاصله را به ردیف درآمدي  یدارایمجوز وزیر امور اقتصادي و 
صل هشتاد و ساسی از این موضوع مستثنی می83( سوم واریز نماید. انفال و اموال موضوع ا شند.)  قانون ا  با

ــتگاههاي اجرائی می ــتانداران و دس ــازي اس ــنهاد مولدس ــبت به ارائه پیش ارت امور وز هاي دولت بهیدارایتوانند نس
 اقدام نمایند. یدارایاقتصادي و 

توانند با تصویب مجمع اند، میشرکتهاي دولتی درخصوص اموالی که از منابع داخلی شرکت خریداري نموده 
 هاي مذکور مولدسازي نمایند.به شیوه یدارایعمومی شرکت و با مجوز وزیر امور اقتصادي و 

شش هزار میلیاردزه داده میاجا یدارایبه وزارت امور اقتصادي و  -2  سقف یکصد و هفتاد و   شود تا 
هاي منقول و غیرمنقول و حقوق مالی مازاد دولت جمهوري اســالمی یدارای) ریال از اموال و 176,000,000,000,000(

)  قانون اساسی) را بدون رعایت تشریفات 83( به استثناي انفال و موارد مندرج در اصل هشتادوسوم( ایران
صویب مربو وزیران با رعایت قوانین و مقررات از طریق حراج عمومی در بورس امالك و مسکن  هیأتط به ت

سامانه تدارکات الکترونیک دولت با رعایت قانون تجارت الکترونیکی مصوب  و یا از طریق مزایده عمومی در 
زاري مناقصــات مصــوب شــده در قانون برگبا اصــالحات و الحاقات بعدي و نیز مقررات تعیین 17/10/1382
با اصالحات و الحاقات بعدي به نحوي که با مزایده منطبق باشد به فروش رسانده و وجوه حاصل  25/1/1383

ــنهاد فروش  210221را به ردیف درآمدي  ــتگاههاي اجرائی مکلف به ارائه پیش ــتانداران و دس واریز کند. اس
هاي یدارایباشند. قوه قضائیه مجاز است اموال و می ییداراهاي مازاد دولت به وزارت امور اقتصادي و یدارای

 فروش برساند.ه منقول و غیرمنقول مازاد خود را ب
ست  صد میلیارد دولت موظف ا سقف مبلغ پان از محل منابع  ماهانه صورته ب ) ریال500,000,000,000( تا 

 پرداخت نماید. ، پژوهانهبه دانشجویان روزانه دوره دکتري دانشگاههاي دولتی این بند،
صول ردیف -3  ست پس از اطمینان از و شور موظف ا هاي درآمدي مذکور معادل سازمان برنامه و بودجه ک

استانی وصول  /ن  قانون، به همان دستگاه اجرائی) ای9( جدول شماره 530000 - 47وجوه واریزي را از محل ردیف 
) قانون، 1( تمام پیوســـت شـــمارهاي نیمههاي ســـرمایهیدارایاي و طرحهاي تملک کننده منابع، بابت اعتبارات هزینه

شهرستان و استان هاي اداري نیمهمسکن کارکنان دستگاههاي اجرائی و مجتمع تأمینطرحهاي استانی، کمک به  تمام 
 اختصاص دهد.
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زي به منظور تسهیل واگذاري اموال غیرمنقول دولت و شرکتهاي دولتی از طریق بهادارسا -الحاقیجزء  
هاي امالك و مستغالت مجاز است نسبت به تشکیل صندوق یدارایها، وزارت امور اقتصادي و یدارایآن 

با اصالحات و الحاقات  1/9/1384مصوب  اوراق بهادار جمهوري اسالمی ایرانبازار ) قانون 1( ) ماده20( موضوع بند
هاي مذکور تمام یا بخشی از مالکیت صندوقري ها و واگذازمینه معامالت واحدهاي این صندوقو ایجاد  بعدي

 هاي تحت نظارت بانک مرکزي و سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید.از طریق یکی از بورس
 رسد.وزیران می هیأتبه تصویب  یداراینامه اجرائی این بند به پیشنهاد وزارت امور اقتصادي و آیین 
سکلیه پرداخت -ه  شابه حقوق و د ساعتی، حق نظارت و پاداش التدریس، حقتمزد مانند حقهاي م الزحمه، 

 شود و باید به صورت ماهانه پرداخت شود.ناپذیر محسوب میشوراهاي حل اختالف، هزینه اجتناب
ستانشوراي برنامه -و  سرمایه) از اعتبارات تملک دارایی%5( درصدپنجتا ها مکلفند ریزي و توسعه ا اي هاي 

هاي انتظامی با اولویت ) این قانون را براي احداث، تکمیل، بازســـازي و تجهیز رده10-1( ع جدولاســـتان موضـــو
 ها هزینه کنند.پاسگاهها و کالنتري

و پرداخت حقوق کارکنان/ مدیران دستگاهها درسال  دور اجازه تخصیص اعتبار دستگاههاص -1بندالحاقی 
) قانون برنامه ششم توسعه است. هرگونه اقدام برخالف این 29( اده، منوط به احراز انجام تکالیف مندرج در م1400

 است. عمومیوجوه اموال و بند به منزله تصرف غیرقانونی در 
توزیع برق استانها  شرکتهايپرداخت حقوق و مزایاي پرسنل شرکتهاي آب و فاضالب استانی و  -2بندالحاقی 

نمایند، از محل منابع شور و شرکت توانیر ارائه خدمت میکه به صورت مامور در شرکت مهندسی آب و فاضالب ک
 داخلی شرکتهاي استانی مذکور، بالمانع است.

امناء دانشگاه فرهنگیان  هیأتوزارت آموزش و پرورش مجاز است پس از  تصویب  -3الحاقی  بند 
 ن اقدام نماید.امور رفاهی آنا براي) از حقوق دانشجو معلمان %20 ( نسبت به کسر حداکثر بیست درصد
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الحاق برخی مواد به قانون قانون ) 28( م) ماده( گردان موضوع بندشود از محل منابع تنخواهاجازه داده می 
 ) اقدامات زیر صورت پذیرد: 2( تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

احمر جمهوري اسالمی ل ) ریال به جمعیت هال5,000,000,000,000( پرداخت تا مبلغ پنج هزار میلیارد -1 
) ریال به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در 1,700,000,000,000( ایران و تا مبلغ یکهزار و هفتصد میلیارد

 اي هاي سرمایهیدارایاي و تملک قالب اعتبارات هزینه
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ه ششم توسعه به ترتیب ) قانون برنام33( ث) ماده( ) و همچنین بند32( ب) ماده( ) بند1( جزء اجرايدر  -2 
) 1,200,000,000,000( ) ریال و تا مبلغ یکهزار و دویست میلیارد20,000,000,000,000( تا مبلغ بیست هزار میلیارد

 ریال جهت پرداخت سهم دولت به صندوق بیمه محصوالت کشاورزي به صورت نقدي و یا اسناد خزانه اسالمی. 
آوري آبهاي داراي مطالعات جمعاز جاري شدن سیالب در شهرهاي پیشگیري از خسارات ناشی  به منظور -3 

 دولت تا سقف پنج هزار میلیاردسهم ) %50( ) آورده شهرداري و پنجاه درصد%50( سطحی به نسبت پنجاه درصد
ید ذکور با پیشنهاد وزارت کشور و تأیاعتبار م .گرددال از طریق وزارت کشور پرداخت می) ری5,000,000,000,000(

 .است وزیران قابل هزینه هیأتو تصویب  کشور سازمان برنامه و بودجه
ید سازمان برنامه و بودجه کشور و جزء با پیشنهاد وزارت کشور و تأی کرد اینو موارد هزینه اجرائی نامهآیین 

 وزیران خواهد بود.  هیأتتصویب 
ست میلیارد -4  صد و بی سهریال به  )1,720,000,000,000( تا مبلغ یکهزار و هفت س سن و  مؤ تحقیقات واک

 هاي مورد نیاز انسان، دام، طیور و تا مبلغ هزار میلیارد ریالولید و ارتقاي کیفیت انواع واکسنت برايسازي رازي سرم
شو1,000,000,000,000( سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداري ک شگیري و اطفاي حریق جنگل) ریال به  ها ر جهت پی

نهاتع کشـــور دو مر بارات هزی لب اعت قا لک ر  یهیدارایاي و تم ما یالهاي ســـر یارد ر تا مبلغ هزار میل  اي و 
شور بابت مهار و کنترل1,000,000,000,000( شکی ک سازمان دامپز هاي بیماري هاي واگیر دامی و بیماري ) ریال  به 

 هاي خام دامیآوردهو، سموم، فلزات سنگین در فرهاي دارین انسان و دام و پایش باقیماندهمشترك ب
ــه هزار میلیاردتا  -5  ــش کمیته 3,000,000,000,000( مبلغ س ) ریال جهت بیمه منازل مددجویان تحت پوش

 ره) و سازمان بهزیستی کشور ( امداد امام خمینی
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 -الف 
 تمامی بعدي الحاقات و اصالحات با 1388 /10 /15 ها مصوبدر اجراي قانون هدفمندکردن یارانه -1  

ستثناي به قانون این..............  شماره جدول در مندرج) منابع( هادریافتی  ها،دهیاري و هاشهرداري عوارض ا
 حق بیمه مشترکین گاز طبیعی و عوارض گازرسانی (به ترتیب موضوع ماده برق، و آب فروش از حاصل منابع

) به حساب سازمان 2یم بخشی از مقررات مالی دولت () قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظ65) و ماده (12(
شور داري کل ها نزد خزانههدفمندسازي یارانه سازي یارانه .شودمی واریز ک ست سازمان هدفمند ها موظف ا



٦٢ 

بدون نیاز به ابالغ و تخصیص از سوي سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به پرداخت مصارف مربوط مطابق جدول 
 .نماید اقدام  رأساً) 10-3( جدول در مندرج زدایی) و ردیف محرومیت18( الف) تبصره( مذکور و بند

صل منابع -2 صالح از حا سبت بنزین قیمت ا سال سهمیه از قبل قیمت به ن شمول 1398بندي در  ، م
 .شودنمی ایران نفت ملی شرکت) %5/14درصد (عوارض و مالیات بر ارزش افزوده و سهم چهارده و نیم

ــهرداري عوارض  -3  ارزش بر مالیات قانون) 38( ماده موضــوع انرژي حاملهاي فروش از هادهیاري و هاش
ماه به حساب تمرکز وجوه وزارت بصره، پس از وصول، ظرف مدت یکت این) مصارف( هاپرداختی جداول و افزوده

 ها پرداخت شود.ها و دهیاريشود تا به شهرداريکشور واریز می

ي جمهوري اســالمی ایران موظف اســت براي پرداخت به موقع مصــارف هدفمندي و بانک مرکز -4
سازمان برنامه و بودجه کشور معادل یک درصد ( ) را 14) جمع مصارف جدول تبصره (%1براساس درخواست 

سازي یارانه سازمان هدفمند  صورت تنخواه در اختیار  دهد. تنخواه مذکور باید حداکثر تا دوماه  ها قراربه 
سویه تنخواه پ ستفاده مجدد از این تنخواه، ت شرط ا سویه گردد.  س از دریافت از محل منابع جدول مذکور ت

سازمان برنامه و بودجه مکلف است در داري کل کشور نمیقبلی است. این حکم مشمول تنخواه خزانه شود. 
ها نزد مان هدفمندسازي یارانهمین و به حساب سازأصورت کسري منابع یارانه نقدي منابع را از سایر محلها ت

سویه منابع  ستفاده مجدد از این محل ت شرط ا سویه کند.  خزانه واریز نماید و حداکثر تا دوماه پس از آن ت
 قبلی است.

ها و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حسب مورد مکلفند نسبت به ثبت سازمان هدفمندسازي یارانه -ب 
افرادي که تاکنون ثبت ها به کلیه افراد از جمله افراد جدید، و نیز معیشتی و سایر یارانه مندينام و پرداخت یارانه هدف

نام و عدم پرداخت یارانه هدفمندي خیر در ثبتأنام یا تاند اقدام نمایند. عدم ثبتشده اند و افرادي که منصرفنام ننموده
ربط است. این تخلف یت آن بر عهده کلیه مدیران ذيولمسؤها تخلف محسوب و نیز یارانه معیشتی و سایر یارانهو 

   صالح است.قابل رسیدگی در مراجع ذي

بینی شــود درصــورت عدم تحقق منابع پیشها اجازه داده میبه ســازمان هدفمندســازي یارانه  -ج
ص شر نماید تا م ضمین خود منت سالمی با ت سري منابع، اوراق مالی ا صره، معادل ک ارف شده در جدول این تب

 موضوع یارانه نقدي، کمک حمایت معیشتی خانوارها و برنامه کاهش فقر مطلق دچار وقفه نگردد.

 ول انتشار اوراق مربوط به این بند است.ؤوزارت امور اقتصادي و دارایی به نیابت از این سازمان، مس

 -د 
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کرد آن در غیر هزینهرســد و مین به صــورت کامل به مصــارف آن میأمنابع جدول این تبصــره پس از ت -1
ماه سه هر را اقدامات گزارش است مکلف هایارانه هدفمندسازي سازمان. شودمی محسوب تخلف  مصارف جدول

 بار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید.یک

کامل ets( نرخ با تبصــره این  جدول  منابع ارزي مندرج در بخش منابع -2 به صــورت  ) تســعیر و 
 . شودمی تبصره این جدول مصارف  رفص

سایر تبصرهمین منابع مورد نیاز این تبصره در اولأت -3 هاي این قانون نباید منجر به ویت است و اجراي مفاد 
 کاهش منابع آن شود.

 حذف شد. -1ردیف 
 حذف شد. -2ردیف 
 حذف شد. -3ردیف 
 حذف شد. -4ردیف 
 حذف شد. -5ردیف 
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شده در بودجه اي مکلفند منابع تعییني تولید نیروي برق حرارتی دولتی و شرکتهاي برق منطقهشرکتها -لفا 

مصوب ساالنه خود را پس از گردش خزانه به ترتیب به شرکت مادرتخصصی تولید نیروي برق حرارتی و شرکت توانیر 
  شبکه انتقال کشور پرداخت کنند. احداث) در توسعه نیروگاه حرارتی و توسعه( گذاريبابت رد دیون و یا سرمایه

شده در بودجه مصوب بینیشود معادل منابع پیشبه شرکت تولید و توسعه انرژي اتمی ایران اجازه داده می -ب 
 برداري نیروگاه اتمی بوشهر پرداخت کند.برداري به شرکت بهرههاي بهرهساالنه خود را بابت هزینه

 اجراياي ایران مکلف است جهت توسعه و تسریع در هسته شرکت تولید مواد اولیه و سوخت -ج 

اي، مواد معدنی و محصوالت جانبی همراه با مواد پرتوزا را مطابق با قوانین هاي سرمایهیدارایطرحهاي تملک 
شده کاال و شامل قیمت تمام( هاو مقررات به فروش رسانده و درآمد حاصل از آن را پس از کسر هزینه

و  داري کل کشور واریز کندعمومی و توزیع و فروش) به حساب خاصی نزد خزانه -فته، اداريرخدمات فروش
اي هاي سرمایهگذاري در طرحها و ردیفهاي تملک داراییدرآمد حاصله را مطابق بودجه ساالنه آن شرکت جهت سرمایه

شرکتهاي مرتبط با چرخه سوخت جهت خرید کیک زرد با منشأ داخلی یا خارجی و یا تملک سهام معادن پرتوزا و 
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درآمد حاصله به حساب افزایش  شده با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه نماید.هاي مبادلهبراساس موافقتنامه

 شود.سرمایه دولت در شرکت منظور و معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات آن با نرخ صفر محاسبه می
نسبت به  دولت مکلف است از طریق شرکتهاي ذیربط ق و گاز،به منظور اصالح الگوي مصرف بر -د 

و  کند اقدام با اولویت مشترکان پرمصرف مشترکان برق و گاز  برايرهاي هوشمند ساخت داخل وکنت نصب 
  .نمایدهزینه مربوط را به صورت اقساطی از مشترکان دریافت 

 گیرد.شده نیروگاه مذکور صورت میشده حسابرسیخرید برق از نیروگاه اتمی بوشهر بر اساس هزینه تمام -هـ 
سهیل در  براي -1الحاقی بند  سریع و ت شاورزي از محل ظرفیت ماده تأمینطرح  اجرايت ) 12( برق چاههاي ک

 بانک مرکزي مکلف اســـت مبلغ بیســـت هزار میلیارد پذیر و ارتقاي نظام مالی کشـــورقانون رفع موانع تولید رقابت
ــهیالت تکلیفی20,000,000,000,000( ــرکت توانیر و  ) ریال تس ــمین وزارت نفت به ش از طریق بانکهاي عامل با تض

 برق چاههاي کشاورزي پرداخت نماید. تأمینشرکتهاي زیرمجموعه آن جهت 
ومینیوم، آلفوالدي،وزارت نیرو مکلف اسـت متوسـط بهاي انرژي برق تحویلی به صـنایع  -2بند الحاقی 

با احتساب بهاي انتقال انرژي برق  هاي فلزي، واحدهاي پاالیشگاهی و پتروشیمی را مس، فلزات اساسی و کانی
  قرارداد تبدیل انرژي دارايتا محل تحویل به مصــرف کننده، بر مبناي نرخ خرید انرژي برق از نیروگاههاي 

) ECA.سبه و دریافت نماید صنایع  ) محا صل از محل افزایش بهاي برق این  ساب منابع حا رکت توانیر شبه ح
شور نزد خزانه صله . شودواریز می داري کل ک ست منابع حا سقف شرکت توانیر مکلف ا شتادتا   هزار میلیارد ه

صول درآمد  صورت ماهانه ورا بهل ریا )80,000,000,000,000( سب با و سقف فوقمتنا صورت کامل تا  الذکر به 
سعه ریال )30,000,000,000,000( میلیاردهزار سی شبکه صرف تو سازي  سوده  و نو شور و فر صویب برق ک با ت

صرف اعطاي  شوراي صاد  سود اقت سهیالت جهت افزایش توانیارانه  سرمایه گذاري ت ایجاد، ( تولید برق از طریق 
در قالب ریال )5,000,000,000,000( هزار میلیاردتا سقف پنجنیمه تمام) نیروگاه هاي برق،  طرحهايتوسعه و تکمیل 
شارکت توانی صدم صد%40( ر به میزان چهل در شصت در صنعتی با آورده  شهرکهاي  سانی به  ) آن %60( ) در برق ر

ــقف دو ــهرکها، تا س ــگاههاي مرجع ریال  )2,000,000,000,000( هزار میلیاردش ــیس و تکمیل آزمایش ــرف تاس ص
سقف بیست  شهره صرف ریال )20,000,000,000,000( هزار میلیاردتجدیدپذیر، تا  تنش و  داراياي رفع تنش آبی 

 )13,000,000,000,000( هزار میلیارد مناطق محروم، تا سقف سیزده و شبکه  آب شرب روستایی اصالح و بازسازي
صــرف اعطاي تســهیالت خطرپذیر به شــرکتهاي دانش بنیان فعال در حوزه اصــالح الگوي مصــرف انرژي و تا  ریال

 تکمیل زیرساخت شبکه ملی اطالعات کشور هزینه کند. رايب ریال  )10,000,000,000,000( هزار میلیاردسقف ده 
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سوخت نیروگاههاي خود   -3بند الحاقی   که بنا به اعالم وزارت نیرو اقدام به تحویل تمام  تأمینتعرفه 
برق تحویل شده به  برايکنند، به میزان سوخت مصرفی رق تولیدي خود به شبکه سراسري مییا بخشی از ب

صرف ساعات اوجدر شبکه  ستان)در  ( م سوخت نیروگاهیتاب سط بازدهی  ، معادل تعرفه  ساس متو بر ا
 .شودتعیین می 1397نیروگاههاي حرارتی سال 

شود با رعایت مالحظات امنیتی وزارت نیرو اجازه داده میو وابسته به تابعه  شرکتهايبه  -4بند الحاقی  
بازسازي و  ،هاي خود و احداثیدارایی از امالك و سازي و تغییر کاربري بخشبهینه ،کشور از محل ساماندهی

نوسازي  طرحهايمالی  تأمیننسبت به  ،ها با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصیبهره برداري از آن
 شبکه فرسوده برق کشور اقدام کند.

انی ظرف هاي ساختمپروانه نحوه محاسبه عوارض تغییر کاربري، نقل و انتقال امالك و اجرائینامه آیین 
و به  شودتهیه می ربطبا همکاري دستگاههاي ذي ماه از تاریخ ابالغ این قانون توسط وزارت نیرومدت دو
 رسد.وزیران می هیأتتصویب 

 
 
 
 

 16تبصره
  –الف 
از محل پس انداز است  مکلفبه منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران  -1 

هایی که تاریخ عقد ازدواج آنها بعد از زوجکلیه الحسنه ازدواج به ، تسهیالت قرضنه نظام بانکیالحسو جاري قرض
-اند با اولویت نخست پرداخت کند. تسهیالت قرضازدواج دریافت نکرده تسهیالتاست و تاکنون  1/1/1397 تاریخ

) ریال و با دوره بازپرداخت ده 700,000,000( هفتصد میلیون 1400ها در سال هر یک از زوج برايالحسنه ازدواج 
 است. ساله

المی ایران موظف است تسهیالت بانک مرکزي جمهوري اس ،به منظور کاهش سن ازدواج -1جزء الحاقی  
ازدواج را  تسهیالتدریافت  شرایطسال واجد  23زیر  هايزوجهسال و  25زیر  هايزوج برايالحسنه ازدواج قرض

  ) ریال افزایش دهد.1,000,000,000( تا سقف یک میلیارد
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یکی از سه مورد اعتبارسنجی، یا یک ضامن و سفته و یا سهم فرد از حساب  ضمانت صرفاً براياید ها ببانک 
 یارانه هدفمندي را به منزله ضمانت بپذیرند.

 ربطذيو کلیه مدیران و کارکنان  ي عاملحکم این بند به عهده بانک مرکزي و بانکها اجرايحسن  مسؤولیت 
 باشد.صالح میخیر در پرداخت تسهیالت تخلف محسوب شده و قابل پیگیري در مراجع ذيباشد. عدم اجراء یا تأمی

الحسنه ازدواج پرداختی و تعداد افراد انه، تعداد تسهیالت قرضها موظفند به صورت ماهمامی بانکتهمچنین  
 کنند.را به صورت عمومی اعالم  تسهیالتدریافت این  نوبتدر 

مین جهیزیه أت ) ریال از منابع این بند براي20,000,000,000,000مبلغ بیست هزار میلیارد ( -2جزء الحاقی
) ریال تا پانصد میلیون 200,000,000زوجهائی که متقاضی دریافت کاالهاي ایرانی در سقف دویست میلیون (

 مجاز اعتبار این از کنندگاناستفاده. یابدمی تصاصاخ امام حضرت فرمان اجرائی ستاد به ) ریال هستند500,000,000(
 .نیستند ازدواج وام دریافت به

ست -ب  سالمی ایران مکلف ا شتغال براي بانک مرکزي جمهوري ا هاي عامل مبلغ از طریق بانک حمایت از ا
سپردهاز جمله محل  هر ) ریال از250,000,000,000,000( هزار میلیارد پنجاهو دویست  انداز و جاري پس هايمنابع 
سایر منابع الحسنه نظام بانکی قرض سهم بیشتر متناسب با نرخ بیکاري از باال به با تأ را به تفکیکو  کید و اختصاص 

 :پرداخت نماید به شرح ذیل تسهیالت ریزي و هماهنگیبرنامه شورايپایین به پیشنهاد دستگاه مربوطه و تشخیص 
هاي توسعه قانون احکام دائمی برنامه) 52( انون برنامه ششم توسعه و ماده) ق83( ب) ماده( بند اجرايدر  -1 

 ره) و سی هزار میلیارد( ) ریال به کمیته امداد امام خمینی100,000,000,000,000( صد هزار میلیاردیککشور، 
و کارفرمایان ربط به مددجویان ذي دستگاههاي) ریال به سازمان بهزیستی کشور با معرفی 30,000,000,000,000(

مددجویی با اولویت زنان سرپرست خانوار به صورت تسهیالت  )%50( درصدپنجاه حداقل  اشتغال طرحهاي
مذکور نتواند به هر میزان  دستگاههايالحسنه با بازپرداخت هفت ساله پرداخت کند. در صورتی که هر یک از قرض
مشمول تعلق  دستگاههايه نماید، سهمیه مذکور به دیگر استفاد 1400ماه سال میه تسهیالت خود را تا پایان آذرسه
 گیرد.می

) ریال 10,000,000,000,000( ) قانون برنامه ششم توسعه، ده هزار میلیارد؟؟( پ) ماده( بند اجرايدر  -2 
داخت الحسنه با بازپراشتغال ایثارگران از طریق صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران به صورت تسهیالت قرض براي

 کند. اعطاءهفت ساله 
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 اجرائی) ریال از منابع این بند در اختیار بنیاد برکت ستاد 30,000,000,000,000( مبلغ سی هزار میلیارد -3 
 گیرد. ره) با باز پرداخت هفت ساله قرار می( فرمان حضرت امام

ع این بند در اختیار بسیج سازندگی ) ریال از مناب50,000,000,000,000( هزار میلیارد پنجاهمبلغ  -1جزء الحاقی 
اشتغال در مناطق کم برخوردار  برايگیرد. بسیج سازندگی و سپاه این مبلغ را و سپاه با بازپرداخت هفت ساله قرار می

 د.نهزینه می نمای
ایجاد اشـــتغال و  براي) ریال از منابع این بند 10,000,000,000,000( هزار میلیارد مبلغ ده -2جزء الحاقی 

ــرکتهاي دانش ــعه فناوري و با معرفی معاونت علمی و فناوري ریاســت جمهوري به ش یابد. بنیان اختصــاص میتوس
 تقسیم سهم بیشتر متناسب با نرخ بیکاري باالتر و نیز محرومیت و کمتر توسعه یافتگی صورت پذیرد.

ست هزار میلیارد -3جزء الحاقی  شتغال با  برايع این بند ریال از مناب) 20,000,000,000,000( مبلغ بی ایجاد ا
صاص می سالمی اخت ضعفان انقالب ا ست سب با نرخ بیکاري باالتر و نیز  یابد.معرفی بنیاد م شتر متنا سهم بی سیم  تق

  پذیرد. انجاممحرومیت و کمتر توسعه یافتگی 
موضوع این هاي ح ملی متشکل از نمایندگان دستگاهبرنامه ریزي و هماهنگی در سط شوراي -4جزء الحاقی 

شکیل  ستاد  مذکور شوراي یبا هماهنگو دبیرخانه آن  شودمیبند ت شد. دبیرخانه آن در  ستقر  اجرائیتعیین خواهد  م
 الذکر برسد.فوق شورايهاي مذکور با رعایت موارد زیر باید به تصویب دستگاه طرحهاياست و کلیه 

 اهلیت و صالحیت متقاضی اشتغال و کارآفرینی - 
 دوام و رقابت با توجه به محصوالت و خدمات در حال و آیندهقابلیت  - 
 ت به قیمت مناسبتضمین کافی فروش محصوالت و خدما بازاریابی و - 
 مطلوب طرحهايارائه  - 
 آموزش - 
 مواد اولیه و خوراك و ابزار الزم تأمین - 
 قیمت تضمینی محصوالت و خدمات باخرید  - 
 یافتگیو کمتر توسعه  تیمحروم زیباالتر و ن يکاریاسب با نرخ بتنم شتریسهم ب ،در کلیه موارد - 
شتغال و کارآفرینی با رعایت کلیه  شرایطویژگی و  -5جزء الحاقی  ضیان ا شغل و متقا  احکامو الزامات هر 

ستگاهمذکور د سیم آن بین د صویب ر هر مورد و تق ستگاههاي می مذکور شورايها به ت ضیان با د سد. انطباق متقا ر
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کمیسیون اجتماعی و  نماینده معرفی شده از سهباشد. نظارت در سطح ملی با خانه میربوط از طریق و با معرفی دبیرم
 باشد.می همربوط در سطح استانی و شهرستان حسب مورد با نمایندگان حوزه انتخابیه

بند براي اشتغال سربازانی که ریال از منابع این  )20,000,000,000,000( مبلغ بیست هزار میلیارد -6جزء الحاقی 
 یابد.ستاد کل نیروهاي مسلح اختصاص می اند با طرح تقسیم قرارگاه مهارت آموزيخدمت وظیفه خود را سپري کرده

)، مبلغ پنج 2( ) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت77( ماده اجرايدر  -ج 
الحســنه بانکها، در اختیار ســتاد مردمی رســیدگی به امور دیه ) ریال از منابع قرض5,000,000,000,000( هزار میلیارد

 گیرد تا به زندانیان نیازمند با اولویت زندانیان زن و زندانیان بدهکار مهریه، پرداخت شود.قرار می
صددولت از طریق خزانه -د  ست ماهانه معادل دو در شور مکلف ا هم ) از یک دوازد٪2( داري کل ک

شمارهولتی، بانکد شرکتهايهاي جاري هزینه ) 3( ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست 
ستثناي  شند به ا شده با سی  سابر صورت مالی ح شت طبق آخرین  سودده و فاقد زیان انبا این قانون که 

سابهزینه ستهالك و هزینه عملیاتی بانک و بیمه را از ح شتهاي ا ساب درآمد عمومی  هاي آنها بردا و به ح
 ) این قانون واریز کند.5( جدول شماره 130425داري کل کشور موضوع ردیف نزد خزانه

  -هـ  
) قانون برنامه 102( ت) ماده( بند اجرايمکلف است در راستاي  جمهوري اسالمی ایران بانک مرکزي -1 

منابع از جمله محل  هر از) ریال 9,000,000,000,000( هاي عامل مبلغ نه هزار میلیارداز طریق بانک ،ششم توسعه
الحسنه ودیعه یا نسبت به پرداخت تسهیالت قرض ،به تفکیک الحسنه نظام بانکیانداز و جاري قرضهاي پسسپرده

هاي فاقد مسکن که خانواده برايساله  بیستبنا به درخواست خانوار) با بازپرداخت حداکثر ( خرید یا ساخت مسکن
 میلیونمیلیارد و پانصد  به میزان یکشوند صاحب فرزند سوم به بعد شده یا می 1400یا  1399در سال 

 ریال اقدام نماید.) 1,500,000,000(
از  ) قانون برنامه ششم توسعه102( ) مادهث( بند اجرايبانک مرکزي مکلف است در راستاي  -جزء الحاقی 

هاي منابع سپردهاز جمله محل  هر از) ریال 4,600,000,00,000( اردهاي عامل مبلغ چهار هزار و ششصد میلیطریق بانک
الحسنه ودیعه یا خرید یا فکیک نسبت به پرداخت تسهیالت قرضبه ت الحسنه نظام بانکیانداز و جاري قرضپس

زیر اقدام هاي فاقد مسکن به شرح خانواده برايساله  دهبنا به درخواست خانوار) با بازپرداخت حداکثر ( ساخت مسکن
 نماید:

به هر یک از  ریال) 2,000,000,000,000( صاحب دو فرزند تا سقف دو هزار میلیارد خانوارهاي -2-1 
 ریال ) 1,000,000,000( میلیارد به میزان یکزوجین 
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یک به هر  ریال) 1,600,000,000,000( فرزند تا سقف هزار و ششصد میلیارد یکصاحب  خانوارهاي -2-2 
 ریال ) 800,000,000( هشتصد میلیونه میزان ب از زوجین

یک از  به هر ریال) 1,000,000,000,000( زوج و زوجه) تا سقف هزار میلیارد( دو نفره خانوارهاي -2-3 
 ریال اقدام نماید.) 500,000,000( پانصد میلیونبه میزان  زوجین

هاي جاري و امل از محل سپردههاي عمی ایران مکلف است از طریق بانکبانک مرکزي جمهوري اسال -و 
 موارد زیر اقدام نماید: برايالحسنه الحسنه نظام بانکی، نسبت به پرداخت تسهیالت قرضقرض

 1- 
 برايل ده ســاله مدت حداق ) ریال تســهیالت بلند60,000,000,000,000( هزار میلیارد شــصــتمبلغ  -1-1 

) ریال وام ازدواج، دویست 700,000,000( ، هفتصد میلیونریال ودیعه مسکن) 1,000,000,000( دپرداخت یک میلیار
ـــت میلیون200,000,000( میلیون هر یک از  براي) ریال وام ضـــروري 200,000,000( ) ریال وام جهیزیه و دویس

شستگان سالمی ایران کارکنان و بازن سداران انقالب نیروي انتظامی جمهوري ا سپاه پا سالمی ایران،  ، ارتش جمهوري ا
 هاي عامل.هاي مذکور از طریق بانکمسلح با هماهنگی هر یک از سازمانو وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهاي  اسالمی

جاهمبلغ  -1-2  یارد پن بانک50,000,000,000,000( هزار میل عادي  نابع  حل م یال از م خت  برايها ) ر پردا
سقف دو میلیارد ساخت یا خرید مسکن تا  سود نه درصد براي) ریال 2,000,000,000( تسهیالت  ) ٪9( هر فرد با نرخ 

 هاي مسلح با بازپرداخت بیست ساله. و با ضمانت نیروي
 شود.می تأمین) 14( تبصرهدر مسکن  به مربوط از محل مصارفیارانه سود تسهیالت مذکور  
 2- 
، سرطانی ،جالعالریال جهت پرداخت به بیماران صعب )10,000,000,000,000( مبلغ ده هزار میلیارد -2-1 

 هاي نابارور. و زوج خاص
 فقیر و معسر تحت پوشش) ریال جهت پرداخت به بیماران 5,000,000,000,000( هزار میلیارد پنجمبلغ  -2-2 

 .جمهوري اسالمی ایران هالل احمرجمعیت بهزیستی و سازمان  ،ره)( امام خمینی دادمنهادهاي حمایتی از جمله کمیته ا
معسر تحت پوشش بنیاد  ) ریال جهت پرداخت به بیماران10,000,000,000,000( میلیاردمبلغ ده هزار  -2-3 

 .با معرفی این بنیاد و امور ایثارگران شهید
مشموالن یادشده با همکاري بانک مرکزي و وزارت  بهدستور العمل اجرائی شامل نحوه پرداخت تسهیالت  

 شود.بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و عملیاتی می
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) ریال جهت توانمندسازي، پرداخت تسهیالت و خرید 10,000,000,000,000( مبلغ ده هزار میلیارد -3 
هاي اعتباري خانگی و کارگشایی امور کسب و کار خرد روستایی و همچنین صندوق تأسیساتانشعابات و توسعه 

اختصاص سهم بیشتر حسب  و جمهوريریاست  معاونت توسعه روستاییتوسط  توزیع استانیخرد زنان روستایی با 
این  ب)( موضوع بند استان ریزيهماهنگی و برنامه شورايمورد متناسب با نرخ بیکاري و نیز محرومیت و تصویب 

 .حسب مورد پرداخت به متقاضیان روستایی براي و تعیین دستگاه مجري توسط این شوراتبصره 
یال جهت اعطاي تسهیالت قرض الحسنه مسکن محرومان شهري ) ر10,000,000,000( مبلغ ده هزار میلیارد - 4 

 )% 30( سی درصد ) و سازمان بهزیستی % 70( هفتاد درصدره) ( تحت پوشش کمیته امداد امام خمینیجهت مددجویان 
ساخت یا خرید  ها جهت) ریال از محل منابع عادي بانک10,000,000,000( مبلغ ده هزار میلیارد -جزء الحاقی 

ساله با بیستکثر ) ریال با بازپرداخت حدا1,000,000,000( ارکنان وزارت اطالعات تا سقف یک میلیاردمسکن ک
 ضمانت وزارتخانه مذکور

 -ز 
قانون الحاق برخی مواد به قانون  )62( ماده اجرايدولت و بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران مکلفند در  -1 

هفتاد هزار تعداد مسکن  تأمینهدف قانون مبنی بر تحقق  برايهیالت الزم )، تس2( تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
مذکور از کنند. یارانه سود تسهیالت  تأمینرا قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران  )مکرر 3( مشموالن مادهنفر 

 شود.می تأمین) این قانون 7( جدول شماره 131600ردیف 
 ات گذشته از تسهیالت ارزان قیمت تا سقف دویست و پنجاه میلیونایثارگرانی که در سنو -جزء الحاقی 
، به شرط خرید یا ساخت مسکن اندنمودهتسویه حساب  1399مند شده و تا پایان سال ) ریال بهره250,000,000(

ربوطه یارانه سود این تسهیالت از ردیف م مند شوند.قانون بهرهاین جدید از تسهیالت مسکن ارزان قیمت ایثارگري 
 شود.می تأمین

قانون  )89( الف) ماده( بند اجرايسالمی ایران مکلفند در دولت و بانک مرکزي جمهوري ا -1الحاقی  بند 
قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از  )62( ري اسالمی ایران و با رعایت مادهبرنامه ششم توسعه جمهو

 داراياز رزمندگان مسکن پنجاه هزار نفر  تأمینهدف قانون مبنی بر تحقق  براي) تسهیالت الزم 2( مقررات مالی دولت
مذکور از کنند. یارانه سود تسهیالت  تأمینرا ماه اسارت سه با حداقلماه سابقه حضور در جبهه و آزادگان حداقل شش

 شود.می تأمیناین قانون  )7( جدول شماره 111187ردیف 
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ر ) ریال تسهیالت بانکی جهت تغیی6,800,000,000,000( هشتصد میلیارد تا سقف شش هزار و -2 بندالحاقی 
 یابد.صیادي به سازمان شیالت اختصاص میهاي پشتیبانی کاربري شناورهاي ترالر به کشتی

 باشد.االجراء میموقوف 1400با این تبصره در سال  کلیه قوانین و مقررات مغایر -3بندالحاقی  

  
 17تبصره 

سالمت و پا یتظور رعامن به -الف  سته خدمات بیمه پایه  منابع یداريعدالت در   برايشده یفتعرو ارائه ب
ساس  یهکل شار که برا سع ب ارزیابیاق شش ب رایگانصورت و نظام  یقاز طر یرند،گیم سالمت قرار یهپا یمهتحت پو

 .شودبرنامه مذکور انجام می اجرايهاي دولتی و غیردولتی طرف قرارداد بخشپزشک خانواده و در  و یا ارجاع
 د. نره) مشمول ارزیابی وسع نمی باش( بیمه شدگان تحت پوشش کمیته امداد امام 
تعرفه  تفاوتالمابه  ،شدگان مشمول این بند درصورت رعایت نظام ارجاعبه منظور کاهش سهم پرداخت بیمه 

ــرپایی ــازمان بیمه دولتی و غیردولتی در بخش س ــهم س ت مصــوب پرداخت گر در ســقف اعتبارادر قالب افزایش س
تحت ( گردد. درصــورت عدم دســترســی به خدمات پزشــک خانواده یا نظام ارجاع ارائه خدمات به اقشــار مذکورمی

شش  سالمت) در بخش دولتی رایگانپو ستایدا –بیمه پایه  شد رو شگاهی امکان پذیر می با ساکنین ن شایر و  یان، ع
 باشند.پزشک خانواده می شمول نظام ارجاع وشهرهاي زیر بیست هزار نفر جمعیت م

تمامی آحاد جمعیت کشور اجباري  برايپوشش بیمه سالمت ، ) قانون برنامه ششم توسعه70( براساس ماده 
  است.

ضوع ردیف  یثارگرانو امور ا یدشه یادبن -ب  ست از محل اعتبارات مو شماره 131600مکلف ا  )7( جدول 
ــتغال معســر فاقد این قانون به جانبازان و آز ــغل و ادگان غیرحالت اش درآمد که بر اســاس قوانین نیروهاي مســلح ش

شمول دریافت حقوق وظیفه نمی شندم شند ،با شغل و درآمد با شت معادل حداقل کمک انهماه ،تا زمانی که فاقد  معی
سازمان برنآیین حقوق کارکنان دولت پرداخت کند. شترك  شنهاد م امه و بودجه کشور و بنیاد نامه اجرائی این بند به پی

 رسد.وزیران می هیأتتصویب شود و بهشهید و امور ایثارگران تهیه می
ستقرار پایگاه اطالعات 70( ماده )چ( اجرائی نمودن بند به منظور -ج  ضوع ا سعه، مو شم تو ش ) قانون برنامه 

هاي بیمه پایه و تکمیلی درمان اعم قشدگان درمان کشور و مدیریت مصارف و منابع، کلیه شرکتها و صندوبرخط بیمه
ضوع ماده ستگاههاي اجرائی مو سازمان 5( از دولتی و غیردولتی و نیز د شوري، از جمله  ) قانون مدیریت خدمات ک

سازمان  سلح،  سازمان تأمینخدمات درمانی نیروهاي م سایر  سال برخط هاي بیمهاجتماعی و  سبت به ار گر مکلفند ن
سانی پایگاه مذکور بهو به شدگان خوداطالعات بیمه ستمر اقدام و از پایگاه مذکور از طریق  رایگانصورت روزر و م

 سنجی سازمان بیمه سالمتاستحقاق )سرویس( سامانهجایگزینی ابزارهاي الکترونیکی به جاي دفترچه و با استفاده از 
 شش خود استفاده کنند.شدگان تحت پواي و درمانی به بیمه، جهت ارائه کلیه خدمات بیمهایرانیان
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سلح و پایگاه اطالعات  اجراي  سازمان خدمات درمانی نیروهاي م مقررات این بند در تبادل اطالعات فیمابین 
سط  شترکی خواهد بود که تو ستورالعمل م شور طبق د شدگان درمان ک شتیبانی نیروهاي  وزرايبر خط بیمه  دفاع و پ

 شود.می ت، درمان و آموزش پزشکی ابالغمسلح و بهداش
  -د 

شــرکت توســعه و تجهیز مراکز بهداشــتی و درمانی و تجهیزات پزشــکی کشــور  1400از ابتداي ســال  - 1
 شود.) قانون برنامه ششم توسعه می55(مادرتخصصی) مشمول مفاد ماده (

) 1(درآمد اختصاصی دانشگاههاي علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشمول ماده  1400در سال  - 2
 باشد.نون احکام دائمی توسعه نمیقا
حاصل از خرید و  مبالغردیف بودجه مستقل موظفند  دارايهاي دانشگاههاي علوم پزشکی و بیمارستان -هـ 

و تدارك دارو، لوازم  تأمینهاي فروش دارو، لوازم و تجهیزات و ملزومات پزشکی را منحصراً جهت بازپرداخت هزینه
اي مکلفند هاي بیمهسازمان کننده پرداخت کنند وتأمینها و شرکتهاي پخش به داروخانهو تجهیزات و ملزومات پزشکی 

 .کنندنماید واریز اي که دانشگاه اعالم میهزینه دارو و تجهیزات و ملزومات پزشکی را به حساب جداگانه
زینه کرد موجودي شود نحوه هیرقانونی در اموال عمومی تلقی میاین بند در حکم تصرف غ اجرايتخلف از  

 باشد.هاي توسعه کشور مستثنی می) قانون احکام دائمی برنامه1( حسابهاي مذکور از مفاد مندرج در ماده
) قانون برنامه 29( به منظور ساماندهی و کارآمدسازي سیاستهاي حمایتی، کلیه دستگاههاي موضوع ماده -و 

کنند، مکلفند پذیر حمایت میها که به هر شکل از اقشار آسیبششم توسعه از جمله نهادهاي عمومی غیردولتی و بنیاد
کننده حمایت، در سامانه وزارت تعاون، کد)ملی فرد دریافت( ها و کمکهاي خود را به تفکیک شمارهتمامی حمایت

لتی صوصی و دواعتباري خ مؤسسات، بانکها و جمهوري اسالمی ایران بانک مرکزيکار و رفاه اجتماعی، ثبت نمایند. 
کد) ملی در سامانه مذکور ثبت نمایند و هرگونه ( الحسنه پرداخت شده را به تفکیک شمارهمکلفند تسهیالت قرض

پرداخت و کمک به مددجویان بر مبناي اطالعات مندرج در این سامانه خواهد بود چنانچه مدیران دستگاههاي مشمول 
) 5( ) درجه1( استنکاف نمایند مشمول مجازات مندرج در بنداین بند  اجراي) قانون برنامه ششم توسعه از 29( ماده
گردند. شمول و برخورداري می با اصالحات و الحاقات بعدي 1/2/1392مصوب  ) قانون مجازات اسالمی19( ماده

 ط) ماده( خیریه غیردولتی و خصوصی به اشخاص، از معافیت هاي مالیاتی بند مؤسساتهزینه هاي حمایتی پرداختی 
قانون مالیاتهاي مستقیم عالوه بر تکالیف، منوط به ثبت اطالعات آن در سامانه مذکور است. وزارت تعاون، کار  )139(

 مؤسسات برايو رفاه اجتماعی مکلف است امکان ثبت اطالعات انجام شده و همچین استعالم استحقاق سنجی افراد را 
 نماید.خیریه مردم نهاد با رعایت محرمانگی اطالعات نیز فراهم 

این بند مشتمل بر تعیین نحوه اقالم مورد نیاز ثبت اطالعات، نحوه واگذاري اطالعات سامانه  اجرائینامه آیین 
مواردي مانند استعالم استحقاق سنجی، توسط سازمان برنامه و  برايکننده و نهادهاي حمایت اجرائیبه دستگاههاي 

 رسد.وزیران می هیأتو به تصویب شود میه اجتماعی تهیه بودجه کشور با همکاري وزارت تعاون، کار و رفا
  -1الحاقی بند 
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صالت از و مراکز درمانی بدون استعالم و احراز ا هاتجهیزات پزشکی توسط داروخانه از هرگونه دارو و -1 
شود، میل میت، درمان و آموزش پزشکی تکماه پس از ابالغ این قانون توسط وزارت بهداشاي که تا سهطریق سامانه
مجاز به پذیرش اقالم فاقد اصالت نبوده و وزارت بهداشت، درمان و آموزش  ،گر پایههاي بیمهسازمان .ممنوع است

 کشور بار به دیوان محاسباتماه یکگزارش این بند هر سهاست.  جزءاین  اجرايپزشکی مکلف به نظارت بر حسن 
 .شودمیارائه 

شکی ه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پز) قانون برنامه ششم توسع74( ) مادهالف( بند اجرايدر راستاي  -2 
ابالغ این قانون به  ماه ازه ظرف مدت سهصورت یکپارچه ب مکلف است سامانه پرونده الکترونیکی سالمت ایرانیان را

لیاتی سازي . تا زمان عمدهندگان خدمت قرار گیردالکترونیک سالمت در اختیار ارائهنحوي عملیاتی نماید که خدمات 
سازي در سامانه هاي خود را جهت پیاده شدگان موجودگر پایه مکلفند سالمت بیمهبیمه هايسامانه مذکور، سازمان

 د.نراهنماهاي بالینی و دستورالعمل ارائه خدمات سالمت در اختیار ارائه دهندگان خدمت قرار ده
بار به ماه یکرا هر سه این جزء اجرايست گزارش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف ا 

 اسالمی ارائه نماید. شورايکمیسیون بهداشت و درمان مجلس 
با تروریسم زیستی و شیمیایی و جلوگیري از آلوده کردن آحاد جمعیت کشور به منظور مقابله  -2بند الحاقی 

هاي مسلح رو، وزارت دفاع و پشتیبانی نیرويدا هاي معمول سازمان غذا وبع ملی، عالوه بر ممیزي و بازرسیو منا
ها، جهت ارزیابی مواد اولیه، فرآوردهمکلف است با هماهنگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اقدام الزم 

بیولوژیک) از نظر ( شی و بهداشتی و مواد و محصوالت زیستییرامحصوالت و کاالهاي غذایی، آشامیدنی، داروئی، آ
آور، سمی و جنگی به عمل آورند و از واردات و توزیع مواد غیرمجاز زیستی و شیمیایی پرخطر، زیان املوجود عو
زان سازي، توزیع، عرضه و فروش مواد مذکور منوط به انجام آزمایش تعیین میري نمایند. هرگونه واردات، ذخیرهجلوگی

 ید سالمت آنها است.آلودگی زیستی و شیمیایی و تأی
دفاع و پشتیبانی  هايخانهماه پس از ابالغ این قانون توسط وزارتجرائی این بند حداکثر ظرف مدت سهمه اناآیین 

 رسد.وزیران می هیأتو به تصویب  شودمی نیروهاي مسلح و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه
ف است اعتبار معیت، دولت مکل) سیاستهاي کلی ج3( کردن حکم بند اجرائیدر راستاي  -3بند الحاقی  

حساب ( در حسابی تحت عنوانکل کشور را  1400بودجه سال  قانون 1601006001و  1602001675هاي ردیف
متمرکز نماید. هزینه  ، درمان و آموزش پزشکیهاي درمان ناباروري) ذیل ردیفهاي وزارت بهداشتحمایت از هزینه

اجتماعی، کمیته امداد  تأمینندگان بیمه سالمت، سازمان متشکل از نمای کارگروهیکرد اعتبار این حساب مطابق نظر 
ره) و جهاد دانشگاهی و معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص موارد ذیل ( امام خمینی
 خواهد بود:

) IVF( ) وICSI ( هاي سه دوره کامل یکی از روشهاي کمک باروريکل هزینه )%90( نود درصد پوشش -1 
 هر زوج نابارور  براي

 ی و پاراکلینیک و سایر روشهاي درمان ناباروريهاي دارویپوشش هزینه -2 
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کلیه مراکز خصوصی  ایجاد سامانه ثبت اطالعات مربوط به متقاضیان دریافت خدمت درمان ناباروري و الزام -3 
 ان خدمات از ایشانکنندگجهت درج مشخصات کامل کلیه دریافتکننده خدمات ناباروري و دولتی ارائه

 هاي پایه براساس جمعیت مشمولین عضو هر سازمان تعیین سهم بیمه -4 
هاي ) قانون احکام دائمی برنامه1( مادهحکم  از موضوع این بند رسیدگی به نحوه هزینه کرد اعتبارات حساب 

 کشور مستثنی است. توسعه
شود حداقل یک شتی، درمانی کشور اجازه داده میابه دانشگاههاي علوم پزشکی و خدمات بهد -4 الحاقی بند 

اي خود را جهت خرید و نوسازي هاي سرمایهیدارای) از اعتبارات تملک %5( ) و حداکثر پنج درصد%1( درصد
 د.ننمای هزینهمجوز  داراياز طریق شرکتهاي دانش بنیان  خود تجهیزات پزشکی

فقره وام مسکن از محل سهمیه  )5000( هزار پنجتواند تعداد ثارگران مییا ربنیاد شهید و امو -5الحاقی  بند 
فاقد مسکن  و در حال حاضراند ایثارگرانی که در سنوات قبل از این تسهیالت استفاده نموده برايرا مجدداً  1400سال 

 ساخت یا خرید معرفی نماید. براي شرایطتخصیص داده و بدون رعایت سایر  ،باشندمناسب می
صرف  - 6بند الحاقی  سازي چرخه تجویز تا م ساز کار موردنیاز نظام نو ساخت و  به منظور ایجاد زیر

 :ه خدمات سالمت در بستر الکترونیکدارو و ارائ

حداکثر شــش - 1 مدت  ــت، درمان، و آموزش پزشــکی ظرف  ــال وزارت بهداش ماه از ابتداي س
ــتورالعمل بردي خدمات ســالمت با اولویت داروهاي هاي یکپارچه و راهنماهاي بالینی الزم براي خرید راهدس

دهندگان خدمات گر پایه و تکمیلی و نیز ارائههاي بیمهیه سازمانموجود در نظام دارویی کشور را تهیه و به کل
   ابالغ نماید. سالمت جهت اجرا

ستگاه - 2 صندوقهاي بیمه پایه و تکمیلی درمان اعم از دولتی و غیردولتی و نیز د شرکتها و  هاي کلیه 
ضوع ماده ( سازمان خدمات 5اجرائی مو سالمت،  سازمان بیمه  شوري، از جمله  ) قانون مدیریت خدمات ک

سازمان تأمین سلح،  سازمان درمانی نیروهاي م سایر  ، فرایند ماهگر مکلفند تا پایان آبانهاي بیمهاجتماعی و 
خدما ــنجی خرید  ــتحقاق س ــانی بیمه اي، کنترلت اعم از احراز هویت و پوشــش بیمهاس کنترل  ،ايهمپوش

هاي افزایش راهنماهاي بالینی را در کنار روشنیز اعمال دقیق قواعد خرید خدمت و و  دهنده خدمتهئارا
صراً ضاي الکترونیک را منح صالت دارو و ام سخ مانند کنترل ا ستر ابزارهاي الکترونیک  دقت و کیفیت ن در ب

 .ورنددرآ اجرا به و سازيپیاده  سیدگی اسناد الکترونیک راشامل نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیک و ر
شخاص حقیقی و حقوقی و مراکز و - 3 شتی، تشخیصی، درمانی و دارویی اعم از ؤم کلیه ا سسات بهدا

 خدمات هارائ  منظوره هاي مجاز مربوط بتی و خیریه مکلف هستند از سامانهدولتی، خصوصی، عمومی غیر دول
 بر مبتنی شدگانبیمه سنجی استحقاق براي ایران سالمت بیمه سازمان توسط شده یفتعر ارچوبهچ در خود
ضوع بند (چ) ماده  ،شدگاناه اطالعات برخط درمان بیمهپایگ شم )70(مو ش سعه و همچنین  قانون برنامه  تو
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ستانداردهاي ابالغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ب ها وندهور تبادل اطالعات و ارسال پرمنظه ا
نه ما ــا فاده  ســالمت، الکترونیک پرونده به س ــت به ئمورد ارا خدمات اطالعات که نحوي به نموده اس ه 

شدگان درمان کشور به صورت یکپارچه و برخط ارسال گردد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بیمه
. هر گونه ارائه مراکز لحاظ نمایدسیس این أتمدید پروانه و یا صدور پروانه تمکلف است اجراي این بند را در 

سط ارائه سوب خدمت تو شبکه تخلف مح سالمت خارج از  ستوجب مجازات قانونی دهندگان خدمات  و م
سازمان غذا و دارو مکلف است ارتمربوط می سامانهباشد.  سامانهباط و تبادل اطالعات میان  هاي هاي خود و 

ــرکتهاي کنندگان ملزومات پزشــکی و عرضــه دارویی و تجهیزات و موضــوع این بند را برقرار نماید. کلیه ش
سازمان غذا و سوي  ضوابط ابالغی از  سالمت محور مکلفند در چهارچوب  سبت به تکمیل و دا کاالهاي  رو ن

 ماه اقدام نمایند.امانه کنترل اصالت و رهگیري دارو، حداکثر تا پایان مهرهاي خود به ساتصال سامانه

صالت کلیه اقالم سازمان غذا و دارو  -4 ساز و کاري را فراهم نماید که ا ست تا پایان آذرماه،  مکلف ا
سازماندارویی و تجهیزات مصرف پزشکی با الویت داروها و ت گر هاي بیمهجهیزات وملزومات تحت پوشش 

 .باشــد نظارت و پایش قابل  از طریق نســخ الکترونیک با اســتفاده از ســامانه کنترل اصــالت و رهگیري دارو
هاي داروخانه توسط پزشکی، وآموزش درمان بهداشت، وزارت سوي از ابالغی دارویی خدمات تعرفه دریافت

در صورت اتصال به سامانه کنترل اصالت و رهگیري  خصوصی و خیریه صرفاً ،غیردولتی فعال در بخش دولتی،
 دارو( تی تک) مجاز خواهد بود.

ماه در کلیه فرآیندهاي الکترونیک تقبل و نظام پزشــکی مکلف اســت ظرف مدت ســه ســازمان -5
هاي خود هویت و اصالت پزشکان و امضاي الکترونیک آنها را مطابق با رید خدمات سالمت، از طریق سامانهخ

 شرکتها ها،سازمان و پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت همکاري با  ) قانون تجارت الکترونیک10ماده (
ساز و کارهاي برخورد با پزشکانی که خارج ان میسازم این. نماید پایش و کنترل گربیمه سساتمؤ و بایست 
 نمایند را طراحی و اجرا نماید. ه خدمت میئز چرخه تبیین شده در این بند اراا

سالهر -6 سال مت و پرداخت هزینه از ابتداي ديگونه خرید خدمات  سط  1400ماه   و هاسازمان تو
شمول گربیمه سساتمؤ شده در بندهاي چ از خارج بند، این )2( دبن م ست و در  )5(تا  )1(رخه ذکر  ممنوع ا

جازاتحکم تصــرف غیرقانونی در وجوه و  ــت و مســتوجب م هاي مقرر در قوانین مربوط اموال دولتی اس
 باشد. می

شش -7 ست تا پایان  سال دولت مکلف ا سبت به بیمه نمود 1400ماهه اول  ن کلیه افرادي که فاقد ن
 .نماید اقدام وسع آزمون رعایت با  اي هستند از طریق سازمان بیمه سالمت وشش بیمهپو
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شوراي عا -8 سالمت نسبت به پوشش بیمهدولت مکلف است از طریق  اي داروهاي موجود لی بیمه 
 مین اعتبار مورد نیاز آن اقدام نماید. أا اولویت داروهاي تولید داخل و تب در نظام دارویی کشور

س -9 شرفت اجراي گندرج در این حکم مکلفند هر دوماه م هايسازمان و یئتگاههاي اجراد زارش پی
 درمان مجلس شوراي اسالمی ارسال نمایند. احکام مرتبط را به کمیسیون بهداشت و

 

 18تبصره 
 فرهنگی، میراث هاي صنعت ، معدن و تجارت، جهاد کشاورزي، راه و شهرسازي، نفت، وزارتخانه –الف 

 نیاز بدون ت و فناوري اطالعات و معاونت علمی و فناوري ریاست جمهوري مکلفندارتباطا دستی، صنایع شگريگرد
 طریق از که صورتی در و تعاونی غیردولتی، عمومی خصوصی، بخش طریق از دیگر مقام یا مرجع هر از مجوز خذأ به

هاي ابسته و تابعه با رعایت قانون اجراي سیاستو هايصندوق و هاشرکت طریق از نشود گذاريسرمایه مذکور هايبخش
 صورت صد در صده ب ها و یا راساًبانکهاي مذکور و ) قانون اساسی با مشارکت بخش44(چهل و چهارم  کلی اصل

 تبصره موضوع )22( شماره جدول) مصارف( هاپرداختی )29( و یا بخشی از طرح با استفاده از مبالغ ردیف )100%(
 در گذاريسپرده طریق از داخلی منابع و ریال) 320,000,000,000,000( میلیارد هزار بیست و سیصد معادل ،)14(

وق کارآفرینی امید به منظور اعطاي تسهیالت تلفیقی یا ترکیبی صند و ايتوسعه و تخصصی بانکهاي اولویت با بانکها
هاي با نرخ ها با اولویت استانی در کلیه استانزا و کارآفرینگذاري طرحهاي اشتغاله سرمایهبا نرخ ترجیحی نسبت ب

ن با پیشنهاد ماه پس از ابالغ این قانودومدت کمتر توسعه یافته حداکثر ظرف  بیکاري باالتر و یا مناطق محروم و یا
هاي مذکور ي هماهنگی متشکل از وزارتخانهریزي هر استان و وزارتخانه مربوط و تصویب شورامشترك شوراي برنامه

و نیز وزارت امور اقتصادي و دارایی و بانک مرکزي جمهوري اسالمی معاونت علمی و فناوري ریاست جمهوري و 
نمایند. دبیرخانه این می بر شوراي مذکور نظارت میسه نفر نماینده به انتخاب مجلس شوراي اسال ایران اقدام کند.

 یداراییید و حکم وزیر امور اقتصادي و کشور و با تأ ورا به پیشنهاد وزیرو دبیر ش شورا در وزارت کشور مستقر است
 ،گذاري با استفاده از منابع داخلیتوانند عالوه بر ساز و کار سپردههاي مذکور میشرکتها و صندوق شود.تعیین می

ی از ه تمام یا بخشزا را اجرا نمایند. در مواردي کاز طرحهاي اشتغال )%100( خارج از آن نیز بخشی یا صد در صد
باشد. بل واگذاري میپذیرد یا سهمی در آن دارند در هر مرحله قاالذکر انجام میهاي فوقطرح توسط شرکتها و صندوق

ها و صندوق کارآفرینی امید نیز ملزم به همکاري بوده و بانک مرکزي، بانک ی ملزم به همکاريئکلیه دستگاههاي اجرا
تسهیالت از صندوق توسعه  أخذباشند. هاي مذکور میها و دستگاهخانهطاي تسهیالت در قبال تضمین وزارتو نیز اع

 مصارف) ردیف( هاالذکر با هر بخشی از مبالغ پرداختیخیرأهمچنین تلفیق تسهیالت صندوق ملی مطابق اساسنامه آن و 
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اههاي کوچک و بنگ ،ها با اشتغال بیشترگذاري در طرحاین قانون نیز مجاز است. سرمایه )14( ) جدول تبصره29(
وارد اولویت دارد. نرخ سود بازده، زنجیره ارزش و تولید کاالي اساسی و اعطاي تسهیالت در این ممتوسط و زود

باشد، نرخ سود تسهیالت ) می%1( مصارف) مذکور حداقل یک درصد( ها) پرداختی29( گذاري مبالغ ردیفسپرده
شود. الذکر تعیین میي فوقاحوه باز پرداخت توسط شورترکیبی و تلفیقی و به صورت ترجیحی و نیز مدت و ن

ی و کلیه مدیران مربوط ستادي و ئعهده باالترین مقام دستگاه اجرا لیت حسن اجراي این بند حسب مورد بهؤومس
، خیر در هر مرحله از جمله پیشنهادأعدم انجام یا نقص در انجام یا ت استانی و استانداران و اعضاي شوراي مذکور است.

باشد. سازمان هدفمندي مکلف است صالح میمحسوب و قابل رسیدگی در مراجع ذيارائه و تصویب و اقدام تخلف 
دوازدهم ) را حداقل به صورت ماهانه یک14( مصارف) تبصره( ها) پرداختی29( ) مبالغ مندرج در بند%100( صد در صد

کسر ناشی از قوانین و  تکالیف و اختیارات و بدون مطابق سهم هر دستگاه به شرح جدول زیر بدون کسر ناشی از
بدون نیاز به ابالغ و تخصیص از سوي هر مرجع یا مقام از جمله سازمان برنامه و بودجه کشور و بدون  ساًأمقررات، ر

جدول  نیاز به مبادله موافقتنامه و بدون نیاز به مصوبه یا دستور از سوي هر مرجع یا مقام به دستگاه مربوط مندرج در
مایند. نو کارآفرینی زا گذاري براي طرحهاي اشتغالپرداخت نماید تا دستگاهها مطابق احکام این بند سرمایهشماره...... 

توانند در نی امید به تشخیص دوسوم اعضاي شوراي مذکور میها و صندوق کارآفریدر موارد مهم و حساس بانک
حروم و یا کمتر توسعه خ بیکاري باالتر از متوسط و همچنین در مناطق مهاي با نرزا با اولویت استانطرحهاي اشتغال

الذکر در قهاي فونمایند در موارد مهم و حساس شرکتها و صندوقگذاري نموده یا مشارکت سرمایه ساًأیافته را ر
خیص اعضاي شوراي تشباالتر از متوسط کشور و نیز مناطق محروم و یا کمتر توسعه یافته به بیکاري هاي با نرخ استان

 29توانند از طریق استفاده از مبالغ ردیف و رئیس بانک مرکزي می یدارایي و اقتصاد اموریید وزیر أمذکور منوط به ت
 ،گذاري نمایند کلیه قوانین عام و خاص مغایریا بخشی از طرح یا سرمایه در تمام و )14( مصارف) تبصره( هاپرداختی
یت مسؤولیید و أهاي وابسته و تابعه با تصورتی که وزارت نفت از طریق شرکتها و صندوقدر  باشند.می ءاالجراموقوف
هاي مرتبط با صنعت را براي طرح )14(هاي مذکور مندرج در جدول تبصره ت نفت مبالغ مربوط به مصارف شرکتوزار

ون و هم چنین این قان )18(تبصره  هايیشگاه و پتروپاالیشگاه و نیز طرحنفت از جمله نفت و گاز و پتروشیمی و پاال
به  ،گذاري نمایدسرمایه 1399و  1398، 1397خیرالذکر در بودجه سالهاي أتبصره  الف)( هاي بندتکمیل اجراي برنامه

 در این صورت اعتبارات مربوط .باشندزینه مشمول حکم این بند میطور کامل از جمله در دریافت و مصرف ه
 ته بر اساس ساز و کار این بند است.تخصیص یاف) %100( صددرصد
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ز اعتبارات و نیز منابع داخلی هاي وابسته و تابعه با استفاده او صندوقها ی از طریق شرکتئکلیه دستگاههاي اجرا 
 گذاري نمایند. زا سرمایهند بر اساس احکام این بند در طرحهاي اشتغالتوانمی

سال   ساتها و کلیه بانک 1400در  س سازي غیربانکی موظفاعتباري  مؤ هزار واحد  400ند براي احداث و نو
شهرهاي کمتر از  شهري در  شهري  هشتصدهزار نفر جمعیت و  بیست و پنجمسکن روستایی و  هزار واحد مسکن 

ششصد هزار میلیارد سه میلیون و  ساخت مسکن به 3,600,000,000,000,000( نسبت به پرداخت  ) ریال تسهیالت 
شــود. مجموع دوران ماه تعیین میســط بانک مرکزي در فروردیندام نمایند. ســهمیه هر بانک توافراد واجد شــرایط اق

ساخت و فروش اقساطی این تسهیالت  سال است و پس از دوره مشارکت به فروش اقساطی تبدیل و  20مشارکت 
شرایط منتقل می ضی واجد  شوراي پوتعهدات آن به متقا صوب  سود م سهیالت با نرخ  ل و اعتبار به افراد شود. این ت

شــود. بانک مرکزي موظف اســت گزارش ط وزارت راه و شــهرســازي پرداخت میواجد شــرایط معرفی شــده توســ
اعتباري  مؤســســهعملکرد این بند را به صــورت برخط در اختیار عموم مردم قرار دهد. در صــورتی که یک بانک یا 

سهیالت تعیینغیربانک سهمیه ت سط بانی از پرداخت  ست شده تو ک مرکزي خودداري نماید، بانک مرکزي موظف ا
سپرده قانونی آن بانک یا  سبت به افزایش  شده ن سب با تعهد انجام ن سهمتنا س بانکی اقدام و از طریق اعتباري غیر مؤ

 اعتباري غیربانکی نسبت به پرداخت تسهیالت ساخت مسکن اقدام نماید. مؤسساتها و سایر بانک
 خصوص در بند این عملکرد گزارش باریک ماه هر موظفند بند این موضوع ارگذسرمایه دستگاههاي کلیه 

بار گزارش آن را به مجلس و ماه یکسه هر است موظف وزارتخانه این و اعالم کشور وزارت به را مربوطه دستگاه
 اید.دیوان محاسبات کشور اعالم نمو مربوطه  يهادجه و محاسبات و سایر کمیسیونکمیسیون برنامه و بو

شود با معرفی معاونت علمی فناوري یاطالعات اجازه داده م يتابعه وزارت ارتباطات و فناور هايبه شرکت -ب 
) 1,400,000,000,000( یلیاردم هزار و چهارصدیکتا مبلغ  اطالعات يارتباطات و فناور یروز ییدبا تأ رئیس جمهور و

 هکنندئهارا يها)اپراتور( کارور یجادا یر،خطرپذ هايگذاريیهرماکمک به س برايخود و  یاز محل منابع داخل را ریال
صادرات کاال و خدمات  یاو  ینآفراشتغال ايتوسعه هاي)پروژه( طرحاز  ها، حمایتبخش یهدر کل یکیخدمات الکترون

شده دارهبه صورت وجوه ا ی با اولویت شرکتهاي سرمایه گذار خطرپذیرو تعاون یخصوص هايبخش توسط بخش یندر ا
یه و بودجه کشور ته امهاطالعات و سازمان برن يمشترك وزارت ارتباطات و فناور یشنهادپ اکه ب اينامهیینبراساس آ

 .التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت کننداختصاص دهند و مابهرسد، یم یرانوز هیأت یبو به تصو شودمی
اي و شرکتهاي تابعه شود از طریق سازمان توسعهازه داده میبه وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات اج -ج 

منظور انجام ) به2( ) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت27( خود در چهارچوب ماده
م توسعه ) قانون برنامه شش69( هاي دولت الکترونیک و توسعه خدمات الکترونیکی ازجمله موضوع ماده)پروژه( طرح

) ریال از 5,000,000,000,000( گذاري بخش دولتی تا مبلغ پنج هزار میلیارداقدام کند. منابع مورد نیاز جهت سرمایه
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محل اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات و منابع داخلی شرکتهاي تابعه با تأیید سازمان برنامه و بودجه 
 سه هزار میلیارد مبلغ رسد.) این قانون به مصرف می7( جدول شماره 149000شود و از محل ردیف می تأمینکشور 

 یابد. توسعه اینترنت روستایی اختصاص می برايریال از مبلغ مذکور با اولویت ) 3,000,000,000,000(
 یلیاردمهشت هزار تا مبلغ نفت  یروز ییدبا تأ شودیاجازه داده م نفتتابعه وزارت  هايبه شرکت -د 
یر و حمایت از ساخت خطرپذ هايگذاريیهکمک به سرما برايخود  ی) ریال از محل منابع داخل8,000,000,000,000(

بنیان دانش شرکتهايهاي مختلف صنعت نفت توسط تولید بار اول در حوزهو  ینآفراشتغال ايتوسعهداخل و طرحهاي 
به  یو تعاون یخصوص هايبخششوند، در می و فناوري رئیس جمهور معرفی میي معاونت علکه از سوو فناور 
 نفتمشترك وزارت  یشنهادپ هکه ب اينامهیینبراساس آیا تسهیالت ترجیحی شده وجوه ادارهکمک بالعوض، صورت 

 یرانوز هیأت یبو به تصو شود یه میتهو معاونت علمی و فناوري رئیس جمهور و بودجه کشور  امهو سازمان برن
 د.اختصاص دهن رسد،یم
با اولویت ( عمرانی طرحهاياعتبار مورد نیاز اتمام  تأمینهاي عامل مکلفند نسبت به بانک -1 بند الحاقی  

هزار  دواي مناطق کم برخوردار) در سقف هاي منطقهو پیشران پیشرفت )%80( هشتاددرصدهاي نیمه تمام باالي پروژه
قانون تنظیم  )56( در قالب ماده کشور برنامه و بودجه بر اساس اعالم سازمان ریال )2,000,000,000,000( میلیارد

و در  اجرائیعملیات  براي قدام نمایند. اعتبار مذکور بایدابخشی از مقررات مالی دولت با اصالحات و الحاقات بعدي 
 پرداخت گردد. 1400هاي تنظیمی مربوط سال قالب صورت وضعیت

 اریدر اخت بارکیماه هبند را هر س نیارش عملکرد اموظف است گز جمهوري اسالمی ایران يبانک مرکز 
از پرداخت  یبانکریغ ياعتبار مؤسسه ایبانک  کیکه  یقرار دهد. در صورت یاسالم شورايمجلس  ياقتصاد ونیسیکم

موظف است متناسب با تعهد انجام  يمرکزبانک  د،ینما يخوددار يشده توسط بانک مرکزنییتع التیتسه هیسهم
 مؤسساتها و بانک ریسا قیاقدام و از طر یربانکیغ ياعتبار مؤسسه ایآن بانک  یسپرده قانون شیه افزانشده نسبت ب

  .دیاقدام نما ،شده فیتعر التینسبت به پرداخت تسه یربانکیغ ياعتبار
 -2بند الحاقی   
 مجاز است نسبت صنعت، معدن و تجارتآوري نقدینگی سرگردان مردمی وزارت به منظور جمع -1 

ه از طریق بازار سرمایه سهامی عام  پروژ شرکتهايدر قالب به واگذاري مجوزها و معادن تعطیل در اختیار خود 
 اقدام نماید.

 اجرائیعالی بورس شورايیید و تأصنعت، معدن و تجارت این بند با پیشنهاد وزارت  اجرائینامه یینآ 
 گردد.می

گذاري هاي سرمایهدوقصن ،عام پروژه یکتهاي سهامبه/ از شر یدارایهرگونه نقل و انتقال  -2 
امالك و مستغالت از پرداخت  ،زمین و ساختمان ،گذاري اعم از پروژههاي  سرمایهغیرمستقیم و یا صندوق

 .استمالیات نقل و انتقال معاف 
از جمله منابع  شود از محل منابع خوداعتباري غیربانکی اجازه داده می مؤسساتبه بانکها و  -3 بند الحاقی 

ي اسرمایه  هايییزرگ زیربنایی و طرحهاي تملک داراهاي بهاي مازاد در هر یک از پروژهواگذاري دارایی حاصل از
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مالی و تملک و ایجاد شرکت  تأمیننظیر طرحهاي آزادراهی و بزرگراهی و راههاي اصلی، صنعتی و تولیدي در قالب 
هاي گذاري در شرکتبا احتساب سهم سرمایه( از سرمایه پایه خود )%40( رصدد چهلو صندوق پروژه و حداکثر تا سقف 

 مرتبط با فعالیت بانکداري) مشارکت نمایند. 
هاي صنعت و رداري از طرحبسال پس از بهرهپنجمدت اعتباري موظفند حداکثر ظرف  مؤسساتها و بانک 

برداري مشمول از تاریخ بهره سالپنجین صورت با گذشت تولیدي مذکور نسبت به واگذاري آنها اقدام نمایند. در غیر ا
 شوند. پذیر و ارتقاي نظام مالی کشور میقانون رفع موانع تولید رقابت )17(هاي ماده جریمه

از سود  )%1( شود تا یک درصداجازه داده می ،دولتیدولتی و نهادهاي عمومی غیر شرکتهايبه  -4الحاقی بند  
هاي محروم استانرفع محرومیت با اولویت  برايارچوب قوانین هد سهم دولت و مالیات) را در چغیر از سو( ویژه خود

 گذاري و هزینه نمایند.د سرمایهکه واحد آنها در آن استقرار دار هاییمناطق محروم استانو 
ماه پس از ابالغ حداکثر ظرف مدت سهوزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است  - 5 حاقیبند ال 
 اقدام نماید.  1399ماه شناسایی شده تا پایان اسفند معادن نسبت به مزایدهین قانون ا
تعاونی و نهادهاي عمومی  –هاي خصوصی هاي صادره سالهاي قبل که در اختیار بخشکلیه پروانه 

استخراج منجر به اکتشاف و  1399دولتی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی قرار گرفته چنانچه تا پایان اسفند غیر
نها از جمله ایمیدرو وابسته به آ شرکتهايو  اجرائیهاي که در اختیار دستگاه اند و همچنین سهم معادنینشده

لغو و از طریق نجر به اکتشاف و استخراج نشده باشند، م 1399چنانچه حداکثر تا پایان تیرماه  قرار گرفته،
 گیرد. در اختیار متقاضیان جدید قرار میمزایده 

شود نماه از تاریخ واگذاري منجر به اکتشاف دهظرف مدت  1400سال  شده درنچه معادن واگذارچنا 
 شود.به متقاضیان جدید واگذار میپروانه صادره لغو و از طریق مزایده 

در تعیین و بازنگري نرخ حقوق دولتی  یدارایسازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادي و  
 د. نشون اضافه میعالی معاد شوراياعضاي  معادن به ترکیب

 
 19تبصره 

) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات 27( ماده اجرايدر  مجازنددستگاههاي اجرائی  
جدید،  هايطرح اجراي برايهاي خود تمهیدات الزم را یدارایکشور و  از محل منابع بودجه کل )،2( مالی دولت

اي با منابع عمومی و هاي سرمایهیدارایاعم از طرحهاي تملک برداري برداري و در حال بهرهبهرهم و آماده تمانیمه
با بخشهاي خصوصی،  با منابع داخلی از طریق انعقاد قرارداد در قالب ماده فوق اختصاصی و طرحهاي شرکتهاي دولتی

هاي توسعه و عمران تعاونیبا مشارکت  صی و تعاونیها با اولویت بخشهاي خصوها و دهیاريتعاونی و شهرداري
 .فراهم کنند هاشهرستانی و دهیاري

هر دستگاه اجرائی  ايهاي سرمایهیدارای) از اعتبارات تملک %10( درصدشود تا دهبه دولت اجازه داده می -1 
 مصوب طرحها و زیرطرحهاي واریز کند تا با اعتبار 550000-37این قانون را کسر و به ردیف شماره  مندرج در
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قراردادهاي  برايشده و یا کمک، ) این قانون، در قالب یارانه سود، وجوه اداره1( مندرج در پیوست شماره دستگاه اجرائی
این قانون ) 1( جابجایی اعتبارات، طرحها و زیرطرحهاي مندرج در قسمت دوم پیوست شمارهمذکور اختصاص دهد. 

)هاي استانی پروژه( شود. نحوه توزیع اعتبارات طرحط سازمان برنامه و بودجه کشور انجام میبندي آنها توسو اولویت
 شود.ریزي و توسعه استان تعیین میبرنامه شورايتوسط 

 تأمینمالی را از طریق روشهایی چون  تأمینتوانند ها میها و دهیاريبخشهاي خصوصی، تعاونی و شهرداري 
، منابع بانکی، بازار سرمایه و تسهیالت ریالی و ارزي صندوق ) این قانون)3( تبصره )الف( موضوع بند( مالی خارجی
 .با رعایت قوانین و مقررات موضوعه) انجام دهند( توسعه ملی

 کل کشور 1397) قانون بودجه سال 19( تبصره) 11( و )10( )،9( )،8( )،6( )،5( )،4( )،3( بندهاي اجراي -2 
 .شودبا رعایت و استفاده از ظرفیت این تبصره تنفیذ می اصالحات و الحاقات بعدي با20/12/1396مصوب 

 کل کشور 1399) قانون بودجه سال 19( تبصره )10( ) و9( )،8( )،7( )،5( )،4( )،3( بندهاي اجراي -3 
 .شودبا رعایت و استفاده از ظرفیت این تبصره تنفیذ می 26/12/1398مصوب 

وزیران  هیأتشود و به تصویب تهیه می کشور بودجه و برنامه سازمان توسط تبصره یناجرائی ا نامهآیین 
 رسد.می

) قانون الحاق برخی مواد به قانون 27( ماده اجرايبه دولت اجازه داده می شود در  -1 الحاقی بند 
 اجراي برايزم را هاي خود، تمهیدات الیدارایو  ) از محل منابع بودجه2( لتدو مالی تنظیم بخشی از مقررات

اي با هاي سرمایهیدارایتملک  طرحهايبرداري، اعم از برداري و در حال بهرهتمام و آماده بهرهي نیمهطرحها
دولتی با منابع داخلی از طریق انعقاد قرارداد در قالب ماده  شرکتهاي طرحهايمنابع عمومی و اختصاصی و 

هاي خصوصی و تعاونی فراهم ت بخشها، دهیاري ها، با اولویهاي خصوصی، تعاونی و شهرداریبا بخش مذکور
راه آهن) استفاده از قرارداد ( هاي بزرگراهی و راه اصلی و همچنین حمل و نقل ریلیپروژه)( کند. در طرح
گذار) در احداث، سهم سرمایه )%50( پنجاه درصد سهم دولت و )%50( پنجاه درصدصورت ه ب( مشارکت

 عوارض از کاربران امکان پذیر است. أخذبرداري، با سازي، بازسازي و بهرهنگهداري، بهض، یتعر
روشها و  پس از ابالغ این قانون ماهمه و بودجه کشور موظف است ظرف مدت دوسازمان برنا -2الحاقی  بند 

ا انواع هاي نظارتی متناسب بهارچوبقرارداد موضوع این تبصره از جمله مقررات تضمینات طرفین و نیز چ شرایط
خصوصی منتشر کند هرگونه تغییر بعدي مقررات و نیز تفسیر  -انه ملی مشارکت عمومیرا در سامپروژه) ( طرح

 .معتبر است که در این سامانه منتشر شده باشد یمقررات مزبور در صورت
 د.هرگونه حذف یا تغییر اطالعات در این سامانه نیز باید قابل مشاهده و قابل پیگیري بعدي باش  
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گیري و رسیدگی به هر قرارداد، آخرین مقررات و تفاسیر مندرج در سامانه مزبور در هنگام مالك تصمیم -1 
 انعقاد آن قرارداد خواهد بود.

مرحله اي حسب مورد  ومناقصه یا مزایده د فرآیندمراحل ارجاع کار و انتخاب طرف خصوصی طی  -2 
 بیشترین ارزش دریافت بخش عمومی انجام میشود. براساس کمترین ارزش پرداختی بخش عمومی یا 

در شرکتهاي سهامی  )%100( به نهادهاي عمومی غیردولتی اجازه داده می شود تا سقف صددرصد -3بندالحاقی 
صنعتی  ،تولیدي ،ايهاي سرمایهیدارایو طرحهاي تملک  هاي زیربناییعام پروژه و یا صندوق پروژه بخش خاص و یا

به تشخیص وزیر امور ( کنند و در صورت عدم وجود محدودیت و یا مانعو مشارکت گذاري یهو کشاورزي سرما
 اجراي برداري نسبت به کاهش سهم خود تا سقف مقرر در قانونسال پس از بهرهپنج ) حداکثر تا یدارایو  ياقتصاد

 قانون اساسی اقدام نمایند. )44( چهل و چهارم سیاستهاي کلی اصل
اي عمومی غیردولتی در شرکتهاي سهامی عام و یا خاص و یا صندوق پروژه تا سقف مشارکت نهاده  

) قانون رفع موانع 17( ) و16( هاي زیربنایی مجاز بوده و مشمول محدودیت هاي موادپروژه براي%)  100( صددرصد
) قانون 44( هل و چهارمسیاستهاي کلی اصل چ اجرايقانون ) 6( و ماده رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور تولید

 .نمی گردداساسی 

 
 20تبصره 

 مدیریت ) قانون5( ماده موضوع اجرائی دستگاههاي تمامی عملکرد، بر مبتنی ریزيبودجه اجراي در -الف 

حقوق و ها به تفکیک با شناسایی هزینه 1400 در سال مکلفند دولتی، شرکتهاي و بانکها جمله از کشوري خدمات
 هایابی خروجیهزینهبه  هاي مراکز فعالیت پشتیبانی نسبتو هزینه مستقیم و غیرمستقیموي انسانی دستمزد، غیرنیر

 هايکه اطالعات ورودي آن از تبادل داده شدهتمام قیمت کامل سامانه حسابداري استقرار تکمیل و خدمات) یاکاال (
 کنند. ، اقدامآیدبه دست می اجرائیهاي دستگاه سایر سامانه

در قانون  102530شده در ردیف بینیمازاد درآمدهاي اختصاصی دستگاههاي اجرائی در سقف رقم پیش -ب 
با تأیید و ابالغ سازمان برنامه و بودجه کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوطه توسط همان دستگاه  1400بودجه سال 

 قابل هزینه است.
 -ج 
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گردد و منعقد می 1400فاهمنامه با واحد مجري که تا پایان تیرماه ت اجرائی مکلف است بر مبناي دستگاه -1 
 شده آنها و تعیین تعهدات طرفین است، اعتباراتکاال یا خدمات) و قیمت تمام( هاها، خروجیشامل حجم فعالیت

 ريگیگزارش امکان اي نگهداري کند کهبه گونه جداگانه صورتبه خود سامانه حسابداري در مجري را واحد

چهارچوب تفاهمنامه منعقده  خرج در انجام تشخیص .باشد داشته وجود مجزا صورتواحد مجري به مالی رویدادهاي
 مجري است. واحد مدیر با
واحدهاي مجري موظفند حقوق و مزایاي کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادي مندرج در حکم کارگزینی و  

معطوف به را مستمر مربوط به کارکنان ي غیرهاات مربوط و سایر پرداختقراردادهاي منعقده را برابر قوانین و مقرر
 .آنها محاسبه و پرداخت کنند کارآییعملکرد و 

 ریزي مبتنی بر عملکردبودجهاي خود در چهارچوب کرد اعتبارات هزینهدر هزینه به دستگاههاي اجرائی که -2 
هزینه  فصول جابجایی اعتبارات به نسبت کشور، و بودجه برنامه انسازم موافقت با شودمی داده کنند، اجازهاقدام می

 کنند. دستگاه اقدام ابالغی همان اعتبارات سقف در و
) قانون برنامه ششم 28( الف) ماده( هاي کلی اقتصاد مقاومتی و بند) سیاست16( حکم بند اجرايدر  -3 

ریزي مبتنی بودجهدر چهارچوب کرد اعتبارات خود هزینهکه در  توسعه، در صورتی که آن دسته از دستگاههاي اجرائی
هاي محوله )) که نسبت به انجام مأموریت%10( درصدحداکثر تا ده( کنند بخشی از کارکنان خود رااقدام می بر عملکرد

 ت مربوطآنها وفق قوانین و مقررا برايپس از تأیید باالترین مقام دستگاه اجرائی،  دننتوامیمازاد تشخیص دهند، 
جابجایی به واحد دیگري در همان دستگاه، جابجایی به دستگاه اجرائی دیگري در همان شهر یا شهرستان و جابجایی (

هاي دیگر در همان دستگاه اجرائی و یا سایر دستگاههاي اجرائی با رضایت مستخدم و به سایر شهرها و شهرستان
 ایند. موافقت سازمان اداري و استخدامی کشور) اقدام نم

 مفاد این بند با اعالم مدیر واحد مجري به باالترین مقام دستگاه اجرائی نیز قابل اجراء خواهد بود. 
ها، نظام ارزیابی و وري و کاهش هزینهبهبود مستمر عملکرد، ارتقاء بهره برايدستگاه اجرائی مکلف است  -4 

منابع حاصل از  )%100( صددرصدتا ها را مهیا نماید هسازي و امکان ارتباط آن با سامانمدیریت عملکرد را پیاده
ودجه کشور و در سقف تخصیص اعتبار ، مشروط به تأیید عملکرد مطلوب توسط سازمان برنامه و بجوییصرفه

 اعتبارات تخصیص کمیته مصوب اعتبارات تخصیص بر سقف مازاد آن دستگاه، ايسرمایه هايدارایی تملک طرحهاي

 کند. هزینه ،با اصالحات و الحاقات بعدي 10/12/1351مصوب و بودجه کشور برنامه ) قانون30( ماده موضوع
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شود بر اساس پیشنهاد دستگاه اجرائی، عنوان خروجی، اجازه داده میسازمان برنامه و بودجه کشور به  -5 
) این قانون 4( شماره هاي مصوب مندرج در پیوستهاي ذیل برنامهشده خروجیسنجه عملکرد، مقدار و قیمت تمام

را مشروط به آنکه در جمع اعتبارات هزینه آن برنامه تغییري ایجاد نشود، در سقف اعتبار مصوب همان برنامه اصالح 
 و ابالغ کند.

، 1400) قانون برنامه و بودجه کشوراز تیرماه سال 30( ریزي مبتنی بر عملکرد و مادهدجهبو اجرايدر  - 6 
کاال یا خدمات) و ( هاهاي اجرائی و متناسب با تحقق خروجیاي بر اساس برنامهارات هزینهتخصیص و پرداخت اعتب

 هاي عملکرد صورت گیرد. ارزیابی شاخص
ماهه به سه ها را در مقاطعهاي اجرائی و خروجیدستگاه اجرائی مکلف است گزارشات مالی و عملیاتی برنامه 

 ید.سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نما
کشور و وزارت  استخدامی و اداري بودجه کشور و و برنامه هايسازمان به پیشنهاد بند، این اجرائی نامهآیین 

 رسد.می وزیران هیأت تصویب به شود ومی تهیه یدارایامور اقتصادي و 
  -د 
هاي یدارایملک اي و تکامل حسابداري تعهدي، مهلت تعهد و پرداخت اعتبارات هزینه اجرايدر راستاي  -1 

شده باشد و تا پایان سال مالی توسط  تأمیناي و مالی اعم از اینکه از محل منابع بودجه عمومی یا اختصاصی سرمایه
باشد. مانده ربط واریز گردیده باشد، تا پایان همان سال میکشور به حسابهاي مربوطه دستگاههاي ذي داري کلخزانه

) 64( ) و63( ي تعیین شده در قانون اصالح موادهاسال بعد منتقل و تا پایان مهلت نشده پایان سال، بهوجوه مصرف
و در چهارچوب این قانون قابل مصرف با اصالحات والحاقات بعدي  1/6/1366مصوب قانون محاسبات عمومی کشور 

 درج خواهد شد. 1401خواهد بود. عملکرد این وجوه در صورتحساب عملکرد بودجه سال 
) قانون 100( ) و99( )،95( ریافت و پرداخت نهائی موضوع موادین مهلت تهیه و ارائه صورتحساب دآخر -2 

) 98( شرکتهاي دولتی موضوع ماده ماه سال بعد است. ارسال صورتهاي مالیمحاسبات عمومی کشور تا پایان اردیبهشت
ب مورد، حداکثر تا پایان خردادماه سال بعد عامل حس هیأتمدیره یا هیأتقانون مذکور پس از تهیه به همراه گواهی 

 الزامی است.
) 103( کشور، موضوع ماده کل 1400، صورتحساب عملکرد بودجه سال یدارایوزارت امور اقتصادي و   -3 

 کند.ربط ارسال میقانون محاسبات عمومی کشور را حداکثر تا پایان شهریورماه سال بعد به مبادي ذي
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هاي خود ها و بدهییدارایها، ئی مشمول، مکلفند نسبت به شناسایی کامل درآمدها، هزینهدستگاههاي اجرا -ه 
براساس استانداردها و نظام حسابداري بخش عمومی اقدام کنند. دیوان محاسبات کشور موظف به حسابرسی صورتهاي 

 اجراي)، در 2( مقررات مالی دولتتنظیم بخشی از الحاق برخی مواد به قانون ) قانون 26( ) ماده1( مالی موضوع بند
 است.با اصالحات و الحاقات بعدي  11/11/1361) قانون دیوان محاسبات کشور مصوب 2( ماده

) قانون حداکثر استفاده از توان 8( ماده اجرايحسابان و مدیران مالی دستگاههاي اجرائی به منظور ذي -و 
مکلفند بر اساس قرارداد واگذاري و  15/2/1398صوب م تولیدي و خدماتی کشور و حمایت از کاالي ایرانی

دستورالعمل پرداخت ثبت شده در سامانه پایگاه قراردادهاي کشور با صدور حواله و تأیید باالترین مقام دستگاه اجرائی 
از کننده به پذیرنده به نیابت  تأمینمطابق قوانین و مقررات نسبت به تسویه حساب مطالبات قراردادي واگذارشده 

 کننده اقدام نمایند.تأمین
 -ز 
با همکاري سازمان برنامه و بودجه کشور و دیوان محاسبات کشور ضوابط  یدارایوزارت امور اقتصادي و  -1 

تملک  طرحهايهاي عمومی دولت و پرداخت هزینه برايو الزامات اجرائی پذیرش نمونه اسناد مالی الکترونیکی 
 اجراء ابالغ نماید. براياد کاغذي را هاي سرمایه اي نظیر اسنیدارای

ها و در راستاي استقرار حساب واحد خزانه و به منظور تحقق کامل الکترونیکی شدن کلیه دریافت -2 
خزانه داري کل ( یداراینگی وزارت امور اقتصادي و هاي دولت، بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران با هماهپرداخت

جوه عمومی از جمله درآمد شرکتهاي دولتی و شرکتهاي مستلزم ذکر نام نظیر شرکت کشور) سازوکار اجرائی وصول و
هاي نفتی ایران و سایر واحدهاي تابعه آن، از طریق ابزارهاي الکترونیک خاص وجوه ملی پاالیش و پخش فرآورده

نزد بانک مرکزي  داري کل کشورهر تراکنش بانکی به حساب خزانه برايعمومی با تولید شناسنامه واریز وجوه 
 جمهوري اسالمی ایران را فراهم نماید. 

داري کل کشور نسبت به افتتاح توانند با مجوز خزانهشرکتهاي دولتی و شرکتهاي دولتی مستلزم ذکر نام می 
گذاري و هاي سرمایهدریافت سایر منابع نظیر وام برايهاي عامل دولتی و خصوصی حسابهاي فرعی نزد سایر بانک

 ) قانون اساسی اقدام نمایند.53( اعتبار با رعایت اصل پنجاه و سوم تأمینین سایر منابع همچن
نسبت به ارائه چهارچوب مشخص  ،1400ماه سال تیرتا پایان  سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است -3 

تا دستگاههاي اجرائی بخش اقدام کند  کد)گذاري و قابل رصد بودن مخارج دولتی و استاندارد نمودن آن( شناسه براي



٨٦ 

اي و عمومی نیز در راستاي مدیریت حسابداري و گزارشگري مالی دولت،عملکرد خود را مطابق با تقسیمات بودجه
 نظام حسابداري بخش عمومی گزارش نمایند. 

هاي عمومی و همچنین طرحهاي تملک مرتبط با هزینه ها از محل منابع عمومی و اختصاصیکلیه پرداخت -4 
اي بخش عمومی دولت با رعایت کلیه مراحل خرج و قطعی نمودن بدهی، براساس پذیرش اسناد هاي سرمایهیدارای

نفع به طور مستقیم پرداخت يدر وجه ذ 1400از ابتداي خردادماه سال  مالی الکترونیکی به نیابت از دستگاه اجرائی
و انتظامی و امنیتی و همچنین مصارف عمومی در حد هاي مربوط به دستگاههاي اجرائی نظامی گردد. پرداختمی

 باشند.نصاب معامالت کوچک دستگاههاي اجرائی از شمول این حکم مستثنی می
صرفاً از طریق حسابهاي نزد  1400کلیه پرداختهاي شرکتهاي دولتی از ابتداي خردادماه سال  -1جزء الحاقی  

 انجام می شود. نهائیناسه پرداخت و در وجه ذینفع بانک مرکزي و سامانه حواله الکترونیک با درج ش
 هر پرداختی خارج از این سازوکار در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است.

اطالعات کلیه پرداختی  داري کل کشور) مکلف استخزانه( یدارایو وزارت امور اقتصادي  -2جزء الحاقی  
تجمیع و امکان دسترسی  نهائیریف شده در شناسه پرداخت و ذینفع هاي موضوع این بند را به تفکیک سرفصل هاي تع

و کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات کشور ، دیوان محاسبات کشور سازمان برنامه و بودجه برايبه این اطالعات را 
 اسالمی فراهم نماید. شورايمجلس 

 نهائینفع اجرائی پرداخت مستقیم به ذيساز و کار  خزانه داري کل کشور)،( یدارایوزارت امور اقتصادي و  
اجراء ابالغ نماید. مسوولیت  براي 1400سال  ماه تا پایان اردیبهشت را با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور

 باشد.می و دیوان محاسبات کشور صحت و سالمت اسناد مالی بر عهده باالترین مقام دستگاه اجرائی
هاي توسعه کشور مبنی بر تکلیف دستگاههاي ) قانون احکام دائمی برنامه37( چ) ماده( بند اجرايدر  -بند الحاقی 

به استثناي ( اي خود) از اعتبارات هزینه%1( درصدکرد یکهزینه) قانون مدیریت خدمات کشوري به 5( اجرائی مشمول ماده
سازي و آگاهی بخشی و هت فرهنگتولید برنامه ج براي) طی قرارداد مشخص با سازمان صدا و سیما 6و 4،1فصول
رسانی، سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است با تنظیم سازوکار مناسب در هر مرحله از تخصیص اعتبارات اطالع
و به سازمان صدا و سیما  ،اي، اعتبارات موضوع این بند را متناسب با تخصیص اعتبار دستگاه اجرائی مشمول کسرهزینه

انعقاد به نسبت صدا و سیما و دستگاههاي اجرائی ذیربط موظفند براساس قوانین و مقررات مربوط  اختصاص دهد. سازمان
  آن اقدام و گزارش عملکرد این بند را به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه نمایند. اجرايتمدید قرارداد و یا 
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نوع و نیاز آنتن به تشخیص سازمان هاي موضوع این بند بر اساس تقالب تولید، زمان و جدول پخش برنامه 
 گردد.سازمان شناسایی میاین شود . اعتبار فوق جزء درآمدهاي مشخص می ي جمهوري اسالمی ایرانصدا و سیما

 

 21تبصره 
 شود:مقرر می مالی انضباط انسانی و کارکنان دولت و ایجاد نیروي ساماندهی منظور به -الف 
که نام آنها  شرکتهاي دولتیاز جمله کلیه  توسعه ششم برنامه ) قانون29( ماده موضوع اجرائی دستگاههاي -1 

فردي و استخدامی و احکام کارگزینی یا قرارداد  اطالعات مکلفند است،) این قانون ذکر شده3( در پیوست شماره
اس قانون مربوط مشخص)، کارگري و کارکنان حوزه سالمت براس( قرارداد کار معین منعقده کارکنان رسمی، پیمانی و

به خدمت پزشکان و پیراپزشکان و سایر کارکنان که بر اساس ضوابط و مقررات مربوط به موجب حکم یا قرارداد مقام 
 پاکنا)( پایگاه اطالعات کارکنان نظام اداري درسامانه دار در یک دستگاه اجرائی به خدمت پذیرفته می شوند راصالحیت

 نمایند.  روزرسانیبه یا ثبت
 کند.کارگیري اشخاص ایجاد نمیاستخدام و به برايگونه حقی درج این اطالعات هیچ 
پایگاه  براساس ) این بند، صرفا1ً( مذکور در جزء کارکنان حقوق اعتبار ، تخصیص1400 سال خرداد ماه از -2 

 گیرد.صورت میپاکنا)( اطالعات کارکنان نظام اداري
به کلیه کارکنان دستگاههاي و غیرمستمر ه پرداخت مستقیم و مستمر هرگون 1400از خردادماه سال  -1-2 

پایگاه اطالعات بت اطالعات آنان در اي و از منابع عمومی و اختصاصی صرفاً پس از ثاجرائی از محل اعتبارات هزینه
دستگاه اجرائی  شدهیافته منابع عمومی یا درآمد اختصاصی محقق، از اعتبارات تخصیصپاکنا)( کارکنان نظام اداري

 شود.نفع نهائی انجام میداري کل کشور به ذيربط توسط خزانهذي
 اجراياین موضوع است و در صورت استنکاف از  اجراي مسؤول، اجرائیذیحساب و باالترین مقام  -2-2 

  قانون مجازات اسالمی محکوم می شوند.) 19( ماده) 5( ) تا3( تعزیري درجه هايمجازات یکی از آن به
شود عالی امنیت ملی محرمانه تلقی می شورايهاي اجرائی به جز در مواردي که به تشخیص سایر هزینه -2-3 

داري کل کشور اشخاص حقیقی و حقوقی) صورت گرفته و این اطالعات در اختیار خزانه( در قالب شناسه ذینفع نهائی
 گیرد.قرار می

سایر تکالیف این بند در  اجراي) این بند و 2( ) و1( اجزاي طالعات نیروي انسانی موضوعچگونگی ثبت ا -3 
 سازمان قضائیه، اطالعات، حفاظت اطالعات قوه وزارت مسلح، نیروهاي ،خصوص وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح

رسی کل کشور ) قانون تشکیل سازمان باز3( ، سازمان کارکنان موضوع مادهعالی امنیت ملی شورايانرژي اتمی و دبیرخانه 
هاي برنامه و هاي مستقلی که توسط سازماننامهشده در شیوهبراساس ساز وکار اجرائی تعیین و پرسنل وزارت امورخارجه

استخدامی کشور و وزارت امور اقتصادي و دارایی با همکاري دستگاههاي اجرائی مذکور تدوین  و بودجه کشور و اداري
 وزیران است. هیأتاین بند بر عهده  اجرايیر دستگاههاي مستثنی از گردد. تعیین ساشود، تعیین میمی
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استخدامی  و هاي برنامه و بودجه کشور و اداري) این بند به پیشنهاد سازمان2( ) و1( نامه اجرائی اجزايآیین 
 رسد.وزیران می هیأتتصویب به و شودکشور و وزارت امور اقتصادي و دارایی تهیه می

موظف است  یدارایوزارت امور اقتصادي و  1400این بند و از ابتداي سال  اجرايبهبود روند  در راستاي -4 
 : و اداري و استخدامی کشور کشور برنامه و بودجه هايبا همکاري سازمان

پایگاه اطالعات کارکنان نظام امکان استفاده دیوان محاسبات کل کشور از همه اطالعات مندرج در   -4-1 
 نماید.ها را فراهم همه ظرفیت هاي این سامانهو سامانه ثبت حقوق و مزایا و همچنین ا) پاکن( اداري

بار به کمیسیون برنامه و بودجه ماه یک)  این بند را به صورت سه2( ) و1( اجزاي اجرايگزارش روند  -4-2 
 اسالمی ارائه نماید.  شورايو محاسبات مجلس 

مندرج   طالعاتبار گزارشی از اماه یکر موظف است به صورت سهبات کل کشودیوان محاس -جزء الحاقی 
و سامانه ثبت حقوق و مزایا به صورت عمومی منتشر نماید. این گزارش پاکنا)( پایگاه اطالعات کارکنان نظام اداريدر 

 نه باشد: ) این بند به صورت ماها1( مشمول جزء اجرائیزیر درباره هرکدام از دستگاه هاي اطالعات باید شامل 
  مشخص) و کارگري( د کار معینها به تفکیک رسمی، پیمانی، قرارداز این دستگاهتعداد کارکنان هر کدام ا -5-1 
 ها  بابت حقوق و مزایاي کارکنان کل مبلغ پرداختی توسط این دستگاهمیزان  -5-2 
 وق و مزایاي کارکنان ها بابت مالیات بر حقمالیات پرداختی توسط این دستگاه میزان کل مبلغ -5-3 
اي خود ) قانون برنامه ششم توسعه که اعتبارات هزینه29( موضوع ماده اجرائی تمام اختیارات دستگاههاي -ب 

باشند به استثناي مقررات خاص اداري و استخدامی می دارايکنند و هاي آن دریافت میرا از محل این قانون و پیوست
در خصوص  و نیز موارد مستثنی شده در ماده مذکور، دارند خاص مقررات اسیاس قانون  دستگاههایی که به حکم

شود. هرگونه استخدام و به کارگیري نیروي انسانی االجراء میموقوف 1400 استخدام و به کارگیري نیروي انسانی در سال
 أخذاستخدامی کشور و  ، صرفاً بر اساس مجوز صادره از سوي سازمان اداري ودر تمام دستگاههاي مشمول این بند

منطبق بر حکم مندرج  بینی بار مالی در قانون است. دستورالعمل این بندتأییدیه سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر پیش
  شود.هاي مذکور تهیه و ابالغ میماه پس از تصویب این قانون با همکاري سازمانحداکثر تا یک در این بند،

کشور و مصارف  که از بودجه کل توسعه ششم برنامه ) قانون29( ماده موضوع رائیاج تمامی دستگاههاي -ج 
کنند، مکلفند هزینه معیشت پرداخت می) این قانون، هرگونه مستمري یا کمک14( الف) تبصره( هدفمندي موضوع بند

 کشور اعالم نمایند.  داري کلپرداخت به صورت ماهانه به خزانه برايهمراه با مبلغ،  را فهرست افراد تحت پوشش
 /داري کل کشورودجه کشور به خزانهداري کل موظف است در سقف تخصیص اعالمی سازمان برنامه و بخزانه 

تخصیص از محل اعتبارات  نهائینفع ها و مطابق فهرست مذکور نسبت به پرداخت به ذيسازمان هدفمندسازي یارانه
 داري کل کشور اقدام نماید.ها نزد خزانهه سازمان هدفمندسازي یارانهبرداشت از حساب مربوط /یافته منابع عمومی

داري کل، وزارت تعاون کار و نامه اجرائی این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاري خزانهشیوه 
 گردد.تدوین می 1400ها تا پایان اردیبهشت ماه  رفاه اجتماعی و سازمان هدفمند سازي یارانه
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شده در بینیهاي پیشبرنامهوري در دستگاههاي اجرائی و دستیابی به اهداف و انجام منظور ارتقاي بهرهبه -د 
 ) قانون برنامه ششم توسعه:5( ) و3( مواد

 1400) قانون مدیریت خدمات کشوري موظفند تا پایان خردادماه سال 5( دستگاههاي اجرائی موضوع ماده -1 
وري در ستاد و واحدهاي تابعه خود استقرار چرخه مدیریت و ارتقاي شاخصهاي بهره برايد هاي عملیاتی خوبرنامه

وري ایران) ارائه و یا تکمیل سازمان ملی بهره( هاي برنامه و بودجه کشور و اداري و استخدامی کشوررا به سازمان
امه و بودجه کشور، اعتبارات الزم این موضوع هاي متبادله با سازمان برنکنند. دستگاههاي اجرائی مکلفند در موافقتنامه

ماهه این برنامه منوط به ارسال گزارش بینی نمایند. تخصیص اعتبار سهپیش» وريارتقاي بهره«اي با عنوان را در برنامه
 وري ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور و تأیید عملکرد از سويعملکرد از سوي دستگاهها به سازمان ملی بهره

 وري ایران است.سازمان ملی بهره
کلیه شرکتهاي دولتی و شرکتها و دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام و یا تصریح نام است  -2 

از قبیل شرکت ملی نفت، شرکتهاي دولتی تابعه وزارت نفت، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، بانک مرکزي 
بنادر و دریانوردي، سازمان صداوسیما، سازمان گسترش و نوسازي صنایع ایران، جمهوري اسالمی ایران، سازمان 

وري سرمایه، ارتقاي بهره برايسازمان توسعه و نوسازي معادن و صنایع معدنی ایران و وزارت جهاد کشاورزي موظفند 
) قانون برنامه ششم توسعه، 3( ) ماده2( شده متناسب با جدولبینینیروي کار و سایر عوامل تولید و تحقق اهداف پیش

بینی و در قالب بودجه ساالنه به تصویب وري را به صورت مستقل پیشهاي ارتقاي بهرهبرنامه اجراياعتبارات مورد نیاز 
هاي به سازمان 1400ربط برسانند و گزارش آن را تا پایان خردادماه سال مجامع عمومی و یا سایر مراجع قانونی ذي

وري ایران) ارائه کنند. سازمان برنامه و بودجه سازمان ملی بهره( کشور و اداري و استخدامی کشور برنامه و بودجه
شده نظارت نموده و بینیوري ایران موظفند بر تحقق این بند و اهداف و شاخصهاي پیشکشور و سازمان ملی بهره

ران ارائه نمایند. پرداخت هرگونه پاداش ساالنه وزی هیأتماهه اول و دوم به شش برايیافته را گزارش اقدامات انجام
قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از ) 84( مدیران این شرکتها با رعایت مادهمدیره و هیأتبه اعضاي 

با اصالحات  24/12/1347مصوب  ) الیحه قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت241( و ماده) 2( مقررات مالی دولت
هاي برنامه و بودجه کشور و اداري و استخدامی وري و تأیید سازماناساس شاخصهاي بهرهصرفاً بر قات بعديو الحا

 کشور قابل اقدام است.
هاي اداري و استخدامی کشور و برنامه و بودجه کشور به تصویب نامه اجرائی این بند به پیشنهاد سازمانآیین 

 رسد.وزیران می هیأت
 است. 1400 قانون مربوط به سال مندرج در ایناحکام  اجراي -هـ 
حداکثر ظرف درمواردي که مدت خاصی پیش بینی نشده است قانون  ینا یازاجرائی مورد ن هاينامهآیین -و 

 رسد.می یرانوز هیأت یبتصوو به می شود تهیهاین قانون  ابالغماه پس از سه
) 2( ، دستگاههاي مشمول ماده) قانون برنامه ششم توسعه87( ادهذ) م( بند اجرايدر راستاي  -1الحاقیبند  

مکلفند، نسبت به استخدام و با اصالحات و الحاقات بعدي  3/4/1386مصوب  رسانی به ایثارگرانقانون جامع خدمات
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ن که با عناویرسانی به ایثارگران قانون جامع خدمات) قانون 21( مشموالن ماده نیز تبدیل وضعیت استخدامی کلیه
هاي موضوع قانون مذکور شاغل هستند و رابطه شغلی آنها به صورت پیمانی، قرارداد انجام کار مختلف در دستگاه

 ) و ماده32( حجمی) می باشد و یا از محل اعتبارات جاري و تبصره ماده از جمله کارگري، روزمزد،( ا شرکتیمعین ی
گري ی و تصديمرانی و یا سایر عناوین از جمله حاکمیتهاي عیریت خدمات کشوري و اعتبارات طرح) قانون مد17(

نمایند با طی مراحل خدمت نموده و یا میمدیریت خدمات کشوري ) قانون 45( ب) ماده( الف) و( موضوع بندهاي
اعتبار مورد نیاز بدون الزام به رعایت شرط سنی، تحصیلی و آزمون) به صورت استخدام رسمی اقدام نمایند. ( گزینش

 گیرد.ط قرار میربدر اختیار دستگاههاي اجرائی ذي 550000-حکم از محل ردیف این 
 اداري و استخدامی ه سازمانهاي برنامه و بودجه کشور ون قانون به عهدبرایو نظارت  حسن اجرا مسؤولیت 

 باشد.گاههاي ذیربط میلی ترین مقام دست، بنیادشهید و امور ایثارگران، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح و عاکشور
 الف) ماده( بند اجرايسازمان اداري و استخدامی کشور مکلف است گزارش عملکرد دولت در  -2بندالحاقی 
را در خصوص تعداد  اجرائیهاي ) قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر کاهش حجم، اندازه و ساختار دستگاه28(

رسمی، پیمانی، ( تعداد نیروي انسانی به تفکیک نوع قراردادهاي سازمانی به تفکیک بالتصدي و با تصدي و پست
بار به تفکیک سطوح وزارتخانه و به تفکیک استان به کمیسیون اجتماعی ماه یکهر سه )قراردادکار معین و کارگري

 اسالمی ارائه نماید. شورايمجلس 
کردن  نحوه هزینهضوع قانون است کلیه اعتبارات مو سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف -3بند الحاقی  

دولت مستثنی هستند مصوب اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی 
به کمیسیون برنامه و بودجه  1400را به تفکیک دستگاه اجرائی مربوط تا ابتداي اردیبهشت ماه سال  6/11/1364سال 

 ارسال نماید.اسالمی  شورايمجلس کشور  و محاسبات
ماه ز اعتبارات خارج از شمول را هرسهاي شیوه استفاده ادیوان محاسبات کشور مکلف است گزارش دوره 

 اسالمی ارائه دهد. شورايبار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس یک
لفند نسبت به استخدام وزارت آموزش و پرورش و سازمان امور اداري و استخدامی کشور مک -4بندالحاقی 

. کلیه معلمان قرآنی اقدام نمایند معلمان طرح مهرآفرین از محل باقیمانده مجوزهاي استخدامی  استفاده نشده  و همچنین
 وزارت آموزش و پرورش در سقف پانصد میلیارد 127503بار مالی ناشی از اجراي این بند از محل ردیف 

 دد.گرمی تأمین) ریال 500,000,000,000(
پرداخت  ،دولت مکلف است پس از پرداخت اعتبارات حقوق و مزایاي کارکنان شاغل و بازنشسته -5بند الحاقی 

درصد واگذاري در تمام مقاطع زمانی با به نحوي عمل نماید که هاي بنیه دفاعی را در اولویت قرار داده و اعتبارات ردیف
 . واگذاري انجام شود) %80( اددرصدتهشتا  و در پایان سال حداقلدرصد تحقق منابع بودجه عمومی حداقل برابر باشد 

 برايسازي مناطق کم برخوردار ) از اعتبارات متوازن%20( درصددولت مکلف است بیست - 6بند الحاقی 
در همان مناطق به آنها  را ی سپاهزدایرکزي جهاد سازندگی و محرومیتطرحهاي بسیج سازندگی و قرارگاه م اجراي
 د.نریزي استان در مناطق کم برخوردار استان هزینه نمایبرنامه شورايصاص دهد تا سازمان هاي مذکور با هماهنگی اخت
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ارات خود را در زمینه پدافند از اعتب )%2( درصددوشود تا اجازه داده می اجرائیهاي به دستگاه -7بندالحاقی 
 عامل هزینه نمایند. غیر

ره) و سازمان ( اي کمیته امداد امام خمینیسرمایه هايیدارایاي و تملک زینهکلیه اعتبارات ه -8بندالحاقی 
 گردد.تخصیص یافته تلقی می )%100( صددرصدبهزیستی 

 ، سایر کاالها)%3( سه درصدو دارو تعرفه حقوق ورودي کاالهاي اساسی  1400در سال  -9لحاقی بند ا 
 شود.تعیین می) %86( رصدو حقوق ورودي خودرو هشتاد و شش د )%6( شش درصد

، سازمان برنامه و بودجه کشور، ربطاعتبار و دستگاههاي اجرائی ذي، شوراي پول ودولت -تبصره الحاقی 
سازمان امور اداري و استخدامی کشور و بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران و وزارت امور اقتصادي و دارائی 

، بودجه یا منابع مین اعتبارأاي آنها منوط به تعظم رهبري که اجرموظفند حسب مورد کلیه مصوبات سفرهاي مقام م
سایر قوانین و مقررات  مالی یا تسهیالتی یا سایر موارد است با استفاده از همه ظرفیتهاي قانون بودجه کل کشور و

نیاز در هر مورد ) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و نیز تضمین مورد 56مین پانزده درصد ماده (أاز جمله ت
مین أستفاده از جابجائی اعتبارات یا ت) وا2) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (28و استفاده از بند (م) ماده (

مالی داخلی و خارجی (فاینانس) یا اوراق مالی اسالمی یا اسناد خزانه یا فروش اموال یا تهاتر یا واگذاري شرکتها و 
اي یا ا بانکها به ویژه تخصصی یا توسعهبع بانکها و صندوقها از جمله صندوق توسعه ملی یسهام یا استفاده از منا

، بدون الزام به رعایت محدودیتهاي قانونی از جمله بند (ج) ماده خشهاي اخیرالذکر و یا ایجاد تعهدمشارکت آنها با ب
قانون تنظیم بخشی از مقررات  )23و ماده ( ، نفت خام و میعانات گازيدستیانون حمایت از توسعه صنایع پایین) ق3(

مذکور یا هر مورد دیگر در سال  )%15( ) و نیز عدم وجود اعتبار یا تضمین یا پانزده درصد2مالی دولت الحاق (
اجرا و به  1400وبات در سال مین و پرداخت نموده به نحوي که این مصأحسب مورد مصوب و به هر حال ت 1400
مین اعتبار و بودجه و منابع مالی و تسهیالتی و رفع موانع قانونی أرغم تو درصورتی که علی سدبرداري کامل بربهره

 1400تحقق در سال  قابلیت عملی و اجرائی به صورت کامل در یک سال نداشته باشد باید از حداکثر قابلیت
وجود نداشته یا ناقص باشد . درصورتی که در قوانین و مقررات ظرفیتی براي تحقق کامل مصوبات برخوردار گردد

این تکلیف مجوز قانونی محسوب  باید مراجع دستگاههاي صدرالذکر نسبت به تحقق کامل مصوبات اقدام نمایند.
ولیت نظارت بر ؤاست و مس ولیت حسن اجراي این حکم برعهده مراجع و دستگاههاي صدر این بندؤشود. مسمی

نه عدم اجرا یا نقص در که باید ضمن اقدام به وظیفه قانونی هرگوبرعهده دیوان محاسبات کشور است  ءحسن اجرا
دیوان محاسبات را به عنوان تخلف مورد رسیدگی قرار دهد. مراجع و دستگاههاي مذکور و  ءخیر در اجراأیا ت ءاجرا

 .بار حسب مورد گزارش اجرائی و نظارتی به مجلس شوراي اسالمی اعالم نمایندماه یککشور موظفند هر سه

 
 




