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  صفحه  دستگاه اجراء كننده  بيخ تصويتار  ه)يوحدت رو اءن و مقررات و مصوبات آريعنوان مندرجات (قوان

  ١  سازمان برنامه و بودجه كشور  ۲۶/۱۲/۱۳۹۸  كل كشور ١٣٩٩بودجه سال  قانون

  ٢٨/١٢/١٣٩٨                                                                     ٩٥٦٠٤/٦٨٧رهشما
االسالم والمسلمين جناب آقاي دكتر حسن روحاني حجت

  رياست محترم جمهوري اسالمي ايران
يكصد و بيست  در اجراي اصل ١٦/٩/١٣٩٨مورخ  ١١٧٨٥٨عطف به نامه شماره 

 كشور كل ١٣٩٩قانون بودجه سال ايران  اسالمي اساسي جمهوري ) قانون١٢٣وسوم(
شوراي اسالمي تقديم گرديده بود، براساس إذن مقام  مجلسنوان اليحه به كه با ع

) ٨٥) و هشتاد و پنجم (٥٧العالي) و اصول پنجاه و هفتم ( معظم رهبري (مدظله
كميسيون تلفيق  ٢٦/١٢/١٣٩٨قانون اساسي با تصويب در جلسه روز دوشنبه مورخ 

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

  ٢٩/١٢/١٣٩٨                                                                          ١٦٦٢٤٩رهشما
  سازمان برنامه و بودجه كشور

 پيوست در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران به
العالي)  كه براساس أذن مقام معظم رهبري (مدظله» كل كشور ١٣٩٩قانون بودجه سال «

) قانون اساسي در جلسه روز دوشنبه ٨٥) و هشتاد و پنجم (٥٧و اصول پنجاه و هفتم (
مورخ بيست و ششم اسفند ماه يكهزار و سيصد و نود و هشت كميسيون تلفيق مجلس 

به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي  ٢٨/١٢/١٣٩٨شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ 
مجلس شوراي اسالمي واصل گرديده،  ٢٨/١٢/١٣٩٨مورخ  ٩٥٦٠٤/٦٨٧نامه شماره 

  گردد. جهت اجرا ابالغ مي
  حسن روحانيرئيس جمهور ـ 

  كل كشور ١٣٩٩بودجه سال  قانون
ست يث منابع و مصارف بالغ بر بيکل کشور از ح ١٣٩٩بودجه سال ـ  واحده ماده

و چهار ميليارد و سيصد و هفتاد و   ون و دويست و شصت و شش هزار و پانصد و سييليم
  ر است:يشرح ز ال بهي) ر٢٠,٢٦٦,٥٣٤,٣٧١,٠٠٠,٠٠٠يك ميليون (

 يا هيسرما يها يداراي يدولت از لحاظ درآمدها و واگذار يمنابع بودجه عمومـ  الف
و  يا هيسرما يها يو تملک داراي ها نهيث هزيدولت از ح يو مصارف بودجه عموم يو مال

ون و چهارصد و نود و هشت هزار و نود و سه ميليارد و نهصد و يلي، بالغ بر شش ميمال
  ال شامل:ي) ر٦,٤٩٨,٠٩٣,٩٢١,٠٠٠,٠٠٠بيست و يك ميليون (

ون و هفتصد و ده هزار و يكصد و سي و شش يليبالغ بر پنج م يمنابع عمومـ ١
 ال ي) ر٥,٧١٠,١٣٦,٤٦٠,٠٠٠,٠٠٠يون (ميليارد و چهارصد و شصت ميل

بالغ بر هفتصد و هشتاد و هفت هزار  يها و مؤسسات دولت وزارتخانه يدرآمد اختصاصـ ٢
) ٧٨٧,٩٥٧,٤٦١,٠٠٠,٠٠٠و نهصد و پنجاه و هفت ميليارد و چهارصد و شصت و يك ميليون (

الير
لت از لحاظ درآمدها و وابسته به دو ي، بانکها و مؤسسات انتفاعيدولت يبودجه شرکتهاـ  ب

صد و شصت و سه هزار و دويست و شصت و يون و سيلين اعتبار بالغ بر چهارده مير منابع تأميسا
ث يال و از حي) ر١٤,٣٦٣,٢٦٤,٥٧٥,٠٠٠,٠٠٠چهار ميليارد و پانصد و هفتاد و پنج ميليون (

ر و دويست و صد و شصت و سه هزايون و سيليها بالغ بر چهارده م ر پرداختيها و سا نهيهز
  الي) ر١٤,٣٦٣,٢٦٤,٥٧٥,٠٠٠,٠٠٠شصت و چهار ميليارد و پانصد و هفتاد و پنج ميليون (

 ١تبصره
سهم صندوق توسعه ملي از منابع حاصل از صادرات نفت و ميعانات گازي و ـ  الف

شود. بانك مركزي جمهوري اسالمي  %) تعيين مي٢٠درصد ( ستيخالص صادرات گاز ب
طول سال و متناسب با وصول منابع، بالفاصله نسبت به واريز اين  ايران مكلف است در

%) شركت ملي نفت ايران از كل صادرات نفت ٥/١٤درصد (  وجوه و سهم چهارده و نيم
درصد   خام و ميعانات گازي (معاف از تقسيم سود سهام دولت) و سهم چهارده و نيم

ادرات گاز طبيعي (معاف از %) شركت دولتي تابعه وزارت نفت از محل خالص ص٥/١٤(
%) موضوع ٣درصد (  ات با نرخ صفر) و همچنين سهم سهيتقسيم سود سهام دولت و مال

صورت  ) اين قانون اقدام كند. مبالغ مذكور به٥جدول شماره ( ٢١٠١٠٩رديف درآمدي 
 درصد ستيالتفاوت سهم ب شود. مابه ماهانه واريز و از ماه يازدهم سال محاسبه و تسويه مي

از محل  ي%) صندوق توسعه مل٣٦درصد ( و شش يس يشده تا سهم قانون نيي%) تع٢٠(
 يعنوان بده به ١٣٩٩ن صندوق به نسبت سهم صندوق و ديگر اجزاء در سال يا يورود

 يأت امناياست که ه يشود و بازپراخت آن به صندوق با ساز وکار يم يدولت و وام تلق
 کند. يمشخص م يصندوق توسعه مل

%) مربوط به سهم شركت ٥/١٤درصد ( كرد وجوه سهم چهارده و نيم ش هزينهگزار
بار توسط وزارت نفت به  ماه يك ملي نفت ايران و شركت دولتي تابعه وزارت نفت هر سه

هاي برنامه و بودجه و محاسبات و انرژي مجلس  مجلس شوراي اسالمي و كميسيون
 شود. رائه ميشوراي اسالمي و سازمان برنامه و بودجه کشور ا

سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز ـ  ب
هزار ) اين قانون معادل چهارصد و پنجاه و چهار٥جدول شماره ( ٢١٠١٠١مندرج در رديف 
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ال و منابع مربوط به ي) ر٤٥٤,٩٨٦,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ارد (يليو نهصد و هشتاد و شش م
ست و هشت ي) اين قانون ب٥جدول شماره ( ٢١٠١٠٩رديف  %) مندرج در٣درصد (  سه

 شود. ) ريال تعيين مي٢٨,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠هزار ميليارد (
 صادرات نفت، ميعانات گازي و خالص صادرات گازچنانچه منابع دولت از محل ـ  ج
، به دولت اجازه داده ن تبصره گردديسقف مقرر در بند (ب) اکمتر از  ١٣٩٩ در سال

) قانون احكام دائمي ١٦) بند (ح) ماده (٤) و جزء (١٧با رعايت بند (پ) ماده (شود  يم
 نيمأت با اصالحات و الحاقات بعدي نسبت به ١٠/١١/١٣٩٥هاي توسعه كشور مصوب  برنامه
. در صورت تحقق درآمد مازاد اقدام کند يره ارزياز منابع حساب ذخ شده التفاوت حاصل مابه

) قانون ١٧(حاصله بر اساس حكم بند (ب) ماده اين تبصره، درآمد بر سقف مقرر در بند (ب)
 گردد. مي هاي توسعه كشور به حساب ذخيره ارزي واريز احكام دائمي برنامه

ربط مکلف است از محل سهم چهارده و  وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذيـ  د
) ١٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠( ردايليزان پانزده هزار مي%) شرکت مذكور تا م٥/١٤درصد ( نيم
روستاها،  تمام گازرساني به هاي نيمه ال نسبت به گازرساني به روستاها و اتمام طرح(پروژه)ير

ستان و بلوچستان، يس يها استان يبه شهرها و روستاها يت گازرسانيبا اولو يتداوم گازرسان
اقدامات الزم را  هاي خور و بيابانك هرمزگان، خراسان جنوبي، جنوب كرمان و شهرستان

شده  هاي مربوط به گازرساني به مدارس و مساجد روستاهاي گازرساني عمل آورد. هزينه به
 از محل اين منابع قابل تأمين است.

ربط از محل منابع بند  يتابعه ذ يق شرکت دولتيوزارت نفت مکلف است از طرـ  هـ
) ٢خشي از مقررات مالي دولت () قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم ب٦٥(الف) ماده (

%) منابع حاصله موضوع بند ٨٠%) از هشتاد درصد (٣٠درصد ( ي، س٤/١٢/١٣٩٣مصوب 
کصدهزار کالس درس مدارس ي يشيسامانه گرما يساز ن و استاندارديمذکور را به تأم
 اختصاص دهد.

ق شركت ملي نفت ايران در صورت درخواست يدولت مکلف است از طرـ  و
) ريال ٩٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ربط تا مبلغ نهصدهزار ميليارد ( اجرائي ذي دستگاههاي
که در  يو خصوص ي، تعاوني، حقوقيقيخود به اشخاص حق يقطع يها ياز خالص بده

ن يف ايتکال ين اجرايجاد شده و همچنيا ١٣٩٨ان سال يچهارچوب مقررات مربوط تا پا
ل نفت خام به يرا از محل تحو يعمران يقانون از جمله پرداخت تعهدات مربوط به طرحها

ه و از طريق منابع و ي، تسويا مت منطقهيا قي يمت بورس انرژين اشخاص براساس قيا
داري كل اعمال  ) اين قانون با خزانه٢١مصارف عمومي دولت و براساس جدول شماره (

 نيشده در بند (ب) ا نييشدن سقف تع ين حکم، منوط به اجرائيا يحساب کند. اجرا
اشخاص  ين در صورت تقاضايست و مازاد بر سقف مندرج در بند مذكور است. همچنيتبصره ن

د زودتر از يبا سررس ياسالم يانواع اوراق مال يدارا يو خصوص ي، تعاوني، حقوقيقيحق
ال از ي) ر١٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠( ارديلي، تا سقف يكصدوپنجاه هزارم١٤٠٠خردادماه سال 

مت ياوراق با ق يزان ارزش اسمين اشخاص به ميبه ا يادراتل نفت خام صيق تحويطر
 د.يه نمايتسو يبورس انرژ

%) جهت پرداخت ٢٠درصد ( ستين بند، معادل بيزان استفاده از ساز وکار ايمتناسب با م
ران، ينفت ا يعنوان سهم شرکت مل %) به٥/١٤درصد ( مين و و چهارده يسهم صندوق توسعه مل

درصد  ستيالتفاوت سهم ب رد. مابهيگ يار آنها قرار مير در اختيانتقال به غ ل نفت قابليحواله تحو
گرفته  از تهاتر صورت ي%) صندوق توسعه مل٣٦درصد ( شش و يس ي%) مذکور تا سهم قانون٢٠(
 يها يران، بدهينفت ا يزان سهم شرکت مليم ين صندوق ثبت و بهدولت به ا يعنوان بده به
 شود. ين بانکها منظور ميدولت به ا يوان بدهعن ن شرکت به بانکها بهيا

 يشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور با همکارين بند به پيا ينامه اجرائ نيآي
و صنعت،  يو داراي يمسلح، امور اقتصاد يروهاين يبانينفت، دفاع و پشت يها وزارتخانه

  رسد. يران ميأت وزيب هيتصو معدن و تجارت به
 ٢تبصره

 ـ  الف
 )د( بند  )٢جزء (موضوع  ، واگذاري بنگاههاي دولتيشود دولت اجازه داده ميبه ـ ١
را پس  ١/٣/١٣٨٤مورخ  يابالغ) قانون اساسي ٤٤(  هاي كلي اصل چهل و چهارم سياست

اي و اهليت متقاضي واگذاري انجام دهد و پس از واريز منابع  از احراز صالحيت حرفه
با  ) اين قانون١٣( را از طريق جدول شماره، مصارف مربوط ٣١٠٥٠١حاصله به رديف 

 ها پرداخت كند. يت تعاونيد بر تقويتأک
 يها يياز سهام و دارا يا بخشيمجاز است تمام  ييوزارت امور اقتصادي و داراـ ٢

مانده سهام متعلق به دولت و  يزيرمجموعه قوه مجريه و باق ياجرائ يدستگاهها يدولت
 يمندرج در قانون اجرا يرا مطابق روشها يمول واگذارمش يدر بنگاهها يدولت يشرکتها

با اصالحات  ٢٠/٣/١٣٨٧مصوب  ي) قانون اساس٤٤اصل چهل و چهارم ( يکل يها استيس
واريز كند. عالوه بر  ٣١٠٥٠٢د و منابع حاصله را به رديف يو الحاقات بعدي واگذار نما

قابل معامله در بورس  يگذار هيسرما يها سهام در قالب صندوق يفوق، واگذار يروشها

)ETFها با مديريت دولتي براي بلندمدت نباشد و  ) مشروط به اينكه تشكيل اين صندوق
 ز مجاز است:ير نيط زيا عرضه سهام به روش ثبت سفارش با شراي

تابعه در بورس  يمجاز است سهام شرکتها ييوزارت امور اقتصادي و داراـ ٢ـ ١
 يا شرکتهاي ياجرائ يت دستگاههايران را که در مالکياا فرابورس ياوراق بهادار تهران 

د. در صورت ين جزء واگذار نمايمندرج در ا يتابعه آنها قرار دارند در چهارچوب روشها
جاد يقابل معامله در بورس، پس از ا يگذار هيسرما يها در قالب صندوق يواگذار
 يت خارج از جلسه رسم، انتقال سهام مذکور در قالب معاماليگذار هيسرما يها صندوق

ر است. يپذ ادشده به عموم امکاني يها ها و عرضه واحدها و صندوق ن صندوقيمعامالت ب
تا سقف  يگذار هيسرما يها ا در قالب صندوقيعرضه سهام شرکتها به روش ثبت سفارش 

 شود.ين مييران تعيأت وزيف توسط هيزان تخفيف است. مي%) مشمول تخف٣٠درصد ( سي
ها  س صندوقيمجازند نسبت به تأس يدولت يها و شرکتها ها، سازمان رتخانهوزاـ ٢ـ٢

رنقد (در قالب يا غيال به صورت نقد ي) ر١٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ارد (يليه ده ميبا حداقل سرما
ا فرابورس يشده در بورس اوراق بهادار تهران  فهرست يانتقال سهام دولت از شرکتها

 ند.يران) اقدام نمايا
د و فروش يخر يها سفارشاخذ  الزم در يها يمکلفند همکار يدولت يبانکهاـ ٢ـ ٣
 ق شعب خود انجام دهند.ين مصوبه را از طريا سهام موضوع ايصندوق و  يگذار هيسرما يواحدها
ن جزء و اساسنامه يا يبورس مکلف است ساز وکار نحوه اجرا يعال يشوراـ ٢ـ ٤
ر يد که وزيشنهاد نمايپ يا گونه ان بهريأت وزيب در هيتصو يمذکور را برا يها صندوق
عنوان دارنده  ، از طرف دولت بهيشده توسط و ينده معرفيا نمايمربوطه  يتخصص
 يت و حقوق مالکانه واحدهايريت اعمال مديممتاز صندوق، مسؤول يگذار هيسرما يواحدها
  را برعهده داشته باشد. يگذار هيسرما

ي و نهادهاي عمومي غيردولتي از محل بدهي دولت به بخشهاي خصوصي و تعاونـ ٣
هاي متعلق به دولت و مؤسسات و شركتهاي دولتي به استثناي  واگذاري اموال و دارايي

) قانون اساسي و مشمول واگذاري ٨٣موارد مصاديق مندرج در اصل هشتاد و سوم (
) قانون اساسي از طريق ٤٤وچهارم ( هاي كلي اصل چهل موضوع قانون اجراي سياست

  است.پرداخت ) اين قانون قابل ١٨ول شماره (جد
) قانون الحاق ٤ماده ( مشمول حكم ١٣٩٩شركتهاي در حال واگذاري در سال ـ  ب

 باشند. مي) ٢دولت ( ياز مقررات مال يبخش ميمواد به قانون تنظ يبرخ
) قانون برنامه پنجساله ٢٩موضوع ماده ( يربط دستگاهها يذ يوزراء و رؤساـ  ج

 ١٤/١٢/١٣٩٥اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران مصوب  ششم توسعه
رمجموعه خود که مجموع يز يفهرست شرکتها ١٣٩٩ان خردادماه سال يمکلفند تا پا

زان ي%) است را به همراه م٥٠(  درصد  سهام دولت و شركتهاي دولتي در آنها کمتر از پنجاه
شده و صورتجلسه  يحسابرس يمال يسهام تحت تملک دولت در هر شرکت، صورتها

 و سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال كنند. ييو دارا يمجمع به وزارت امور اقتصاد
 يدستگاهها يكشور) با همکار  كل يدار (خزانه ييو دارا يوزارت امور اقتصاد

الذکر را در  فوق يالذکر موظف است پرداخت سود سهم دولت در شرکتها فوق ياجرائ
ف يرد ي و پس از وصول بهريگيبه صورت مؤثر، پ ين و در مواعد مقرر قانونيقوانچهارچوب 

كشور)   داري كل دولت (خزانه) اين قانون واريز كند. ٥جدول شماره ( ١٣٠١٠٨شماره  
سهام دولت در اين شركتها را به تفكيك ميزان مكلف است سود و زيان، سود دريافتي و 

 كند.روزرساني  هالي دولت منعكس و بهاي عملكرد م شركت، در گزارش هر
را که  ييه شرکتهايسازمان برنامه و بودجه کشور موظف است اطالعات مربوط به کل

%) است، ٥٠درصد ( متر از پنجاهدر آنها ک يدولت يمجموع سهام دولت و شرکتها
به صورت مستقل در  يو اطالعات عملکرد يزيزان سهام، مبلغ سود واريک ميتفک به
 کل کشور درج و ارائه کند. ١٤٠٠حه بودجه سال يربط ال يوست ذيپ

) ١٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠شود مبلغ ده هزار ميليارد ( به دولت اجازه داده ميـ  د
هاي كلي اصل  ) قانون اجراي سياست٢٩) ماده (٢ريال از بدهي ناشي از عدم اجراي بند (

طريق فروش سهام و  تاكنون را از ١٣٨٧) قانون اساسي از سال ٤٤چهل و چهارم (
منظور حمايت از نوسازي و بهسازي بنگاههاي تعاوني و  ن کند و بهيهاي مالي تأم دارايي

ايجاد اشتغال و كارآفريني، در بخش تعاون در قالب افزايش سرمايه بانك توسعه تعاون از 
 ) اين قانون هزينه كند.٩جدول شماره ( ٥٣٠٠٠٠ـ  ٥٤محل رديف 

 ـ  هـ
سازمان برنامه و بودجه  يمکلف است با همکار ييو دارا ياقتصادوزارت امور ـ ١

را  يدولت يکپارچه اطالعات شرکتهايسامانه  ١٣٩٩ان خردادماه سال يکشور حداکثر تا پا
 در مندرج به دولت وابسته يانتفاع مؤسسات و بانکها ،يدولت يشرکتها هيل كند. کليتکم
 و نيقوان شمول که يدولت مؤسسات و شرکتها شامل قانون نيا) ۳شماره ( وستيپ

 تيجمع با يشهرها يها يشهردار است، نام حيتصر اي ذکر مستلزم آنها به يعموم مقررات
موضوع قانون فهرست  يردولتيغ يعموم ينهادها و مؤسسات و نفر ونيليم کي يباال
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 يبا اصالحات و الحاقات بعد ١٩/٤/١٣٧٣مصوب  يردولتيغ ينهادها و مؤسسات عموم
نسبت به  بار کي ماه سه متناوباً و هر ١٣٩٩ن قانون، در طول سال يند پس از ابالغ امکلف
ه، ير اطالعات پايتابعه و وابسته، نظ مؤسسات و شرکتها و خود اطالعات يروزرسان به و ثبت

 يمال يران، بودجه و صورتهايران) و مديق سامانه کارمند اي(از طر يانسان يروياطالعات ن
 يعموم يو نهادها يدولت يکپارچه اطالعات شرکتهاي سامانه در يلکردعم يو گزارشها

و  يوزارت امور اقتصاد اقدام کنند. ييو دارا يمستقر در وزارت امور اقتصاد يدولت ريغ
 يبرا برخط صورت به را مذکور سامانه اطالعات به يدسترس امکان است مکلف ييدارا

 کند.  فراهم کشور اتمحاسب وانيد سازمان برنامه و بودجه کشور و
و  ي، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان ادارييو دارا يوزارت امور اقتصاد

ران، سازمان ثبت اسناد و امالک يا ياسالم يجمهور يکشور، بانک مرکز ياستخدام
ارتباط  يبرقرار يکشور و سازمان بورس و اوراق بهادار مکلفند اقدامات الزم را برا

ران، مهتاب و سامانه يمرتبط (اعم از سامانه جامع بودجه، کارمند ا يکيرونالکت يها سامانه
و  يدولت يکپارچه اطالعات شرکتهاي کشور) با سامانه ياشخاص حقوق يشناسه مل

 و تبادل اطالعات به عمل آورند. يدولت ريغ يعموم ينهادها
مشمول  يران شرکتهايره و مديمد أتيه يپرداخت هرگونه پاداش ساالنه به اعضا

از مقررات  يم بخشيمواد به قانون تنظ ي) قانون الحاق برخ٨٤ت ماده (ين جزء با رعايا
ورماه ين شرکتها از شهريران ايا به رؤسا و مديز پرداخت هرگونه مزاي) و ن٢دولت ( يمال

صورت پرداخت وجوه  نير اين جزء است. در غيف ايمنوط به انجام کامل تکال ١٣٩٩سال 
 شود.  يمحسوب م يدر وجوه و اموال دولت يرقانونيتصرف غمذکور در حکم 

بار گزارش عملکرد  کيماه  مکلف است هر شش يو داراي يوزارت امور اقتصاد
 يبرنامه و بودجه و محاسبات و اقتصاد يها ونيسين جزء را به کميموضوع ا يشرکتها

 ارائه کند. ياسالم يمجلس شورا
) قانون مديريت خدمات كشوري ٧١( عضويت همزمان مقامات موضوع مادهـ ٢
) قانون مديريت ٥ي موضوع ماده (ئو معاونان و مديران دستگاههاي اجرا٨/٧/١٣٨٦مصوب 

و همچنين  ١/٦/١٣٦٦مصوب حاسبات عمومي كشور م قانون) ٥( ماده و  خدمات كشوري
ر يو سا يت عامليري، مدمديره هيأتدر كاركنان شاغل در كليه پستهاي مديريتي 

ها اعم از  و سازمان يردولتيغ يعموم يو نهادها يدولت يشرکتها ياجرائ يها تيريمد
 ر دستگاهها ممنوع است. يرمجموعه سايرمجموعه خود و زيز

 يوابسته به مؤسسات و نهادها يها و شرکتها و سازمان يدولت يها و شرکتها سازمان
ن جزء، يموضوع ا ها که به موجب اساسنامه آنها، اشخاص يو شهردار يردولتيغ يعموم
 باشند.  يم ين حکم مستثنيره هستند از شمول ايمد أتيعضو ه
کشور  ي) قانون محاسبات عموم٤و مؤسسات موضوع ماده ( يدولت يشرکتها يتمامـ ٣
ا مشترکاً يه و سهام آنها منفرداً ي%) سرما٥٠درصد ( ش از پنجاهيکه ب ير شرکتهاييو سا
ن شرکتها و يتعلق داشته باشد و همچن يدولت يشرکتهاو  يها، مؤسسات دولت وزارتخانه به

ح نام است از يا تصريبه آنها مستلزم ذکر  ين و مقررات عموميکه شمول قوان يمؤسسات دولت
تابعه آنها،  يتابعه و وابسته به وزارت نفت و شرکتها يران و شرکتهاينفت ا يجمله شرکت مل

 يران و شرکتهايع ايصنا يرش و نوسازران، سازمان گستيا ياسالم يجمهور يبانک مرکز
 تابعه مکلفند: يران و شرکتهايا يع معدنيمعادن و صنا يتابعه، سازمان توسعه و نوساز

خود را حداکثر تا پانزدهم خردادماه  ١٣٩٩ب بودجه سال يصورتجلسات تصوـ ٣ـ ١
رج در ه از سازمان برنامه و بودجه کشور براساس ارقام منديديتأيي اخذ برا ١٣٩٩سال 

 مربوط) ارائه کنند. يليد بر ارائه بودجه تفصين قانون (با تأکيا
حداکثر تا  ١٣٩٨سال  يمال يب صورتهايتصو يخود را برا يمجامع عمومـ ٣ـ ٢

ام  يبرگزار کنند و صورتجلسات مربوط را حداکثر تا س ١٣٩٩ورماه سال يکم شهريو  يس
 برسانند. يو داراي يد وزارت امور اقتصاديبه تأي ١٣٩٩مهرماه سال 

 يشده برا نييف مندرج در اساسنامه و اهداف تعيت خارج از وظايهرگونه فعالـ ٤
 ممنوع است. يدولت يشرکتها
) قانون الحاق ٧٥ت کامل ماده (يمکلفند ضمن رعا يدولت يشرکتها يمجامع عمومـ  ٥

 يليبودجه تفص) درخصوص اصالح ٢دولت ( ياز مقررات مال يم بخشيمواد به قانون تنظ يبرخ
ر يا و ساي) اعم از حقوق و مزاينيروي انساني (پرسنل يها نهير در هزييشرکت، از هرگونه تغ

 اجتناب کنند. يگذار هيسرما يها نهيبه کارکنان شرکت و کاهش هز يرفاه يها يپرداخت
 هاي) قانون برنامه ششم توسعه و  با رعايت قانون اجراي سياست١٢در اجراي ماده (ـ  و

ولت مكلف است جهت رد بدهي خود ) قانون اساسي، د٤٤ي اصل چهل و چهارم (كل
مسلح پس از اقدام الزم در  يروهاين ين اجتماعيتأمين اجتماعي و تأم يها سازمان به

) اين قانون، نسبت به تأديه بدهيها در سقف پانصد ٥) بند (و) تبصره (٢ـ ١اجراي جزء (
) ريال با احتساب عملكرد جزء مذكور در مقاطع ٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠هزار ميليارد (

 ١٣٩٩ان سال يکه تا پا يماهه، از طرق مختلف از جمله روشهاي زير اقدام كند به نحو سه
 ه شود:ين مطالبات تأديا

از آن كه به تأييد هيأت  يسهام و حقوق مالكانه ناش ياالمتياز و واگذارارائه حقـ ١
كارشناسي توسط دقيق ن و مقررات پس از محاسبات رسد در چهارچوب قواني وزيران مي

 كارشناسان خبره و مورد وثوق
ه واحدهاي يکل يتأمين خوراك و انرژي با قيمت ترجيحي براي مصرف جارـ ٢

 توليدي مرتبط با سازمان تأمين اجتماعي 
 ياي و طرحهاهاي سرمايهواگذاري طرحها و زيرطرحهاي تملك داراييـ ٣
 يدولت يشرکتها علق به دولت ومت يگذار هيسرما

 هاي سازماني دولتي كه بايد مطابق قوانين و مقررات واگذار شود.واگذاري خانهـ ٤
درصد  يمسلح مکلفند س يروهاين ين اجتماعيو تأم ين اجتماعيتأم يها سازمان

حقوق بازنشستگان و  يساز ن بند را در جهت متناسبياز ا ي%) از منابع ناش٣٠(
ماهه به  نه و به صورت سهيمطابق با مقررات مربوطه هز ١٣٩٩ن در سال رايبگ يمستمر

 ند.ين منظور نمايماب يف يآنها پرداخت و در حسابها
ر امور ياست. وز ييو دارا ير امور اقتصادين حکم به عهده وزيا يت اجرايمسؤول

 يد و سکصيشده در اصل  ينيب شيمکلف است با استفاده از ساز وکار پ ييو دارا ياقتصاد
 عمل آورد. ن بند را بهيا ياقدامات الزم مربوط به اجرا ي) قانون اساس١٣٨و هشتم (

 ٣تبصره
 سقف ۱۳۹٩ سال توسعه در ششم برنامه قانون) ۴ماده ( الف)( بند تيرعا باـ  الف

 مانده يباق بر عالوه يدولت ريو غ يدولت يطرحها يبرا) نانسي(فا يخارج يمال نيتأم التيتسه
 .شود يم نييتع دالر) ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ارد (يليم يس يـالير معادل قبل، يسـالها هيسـهم

 يجمهور دولت نيتضم به منوط )نانسي(فا يخارج يمال التيتسه از که استفاده يدر موارد
 يبانکها منابع از شده أخذ يمال التيتسه يها نهيهز و اصل بازپرداخت بر يمبن رانيا ياسالم

 و ياقتصاد امور ريوز باشد، يالملل نيب يا توسعه و يمؤسسات مال و کهابان و يخارج کارگزار
 يکل يها ضمانتنامه دولت طرف از يندگينما به رانيوز أتيه بيتصو از پس است مجاز ييدارا
 ارياخت اي و صادر ماه کي مدت ظرف حداکثر را مذکور يطرحها يبرا ازين مورد ياختصاص اي و

 .کند ضيتفو ربط يذ مسؤول مقام به رانيوز أتيه بيتصو با را آن يامضا
 يخارج يمال التياستفاده از تسه يمتقاض يردولتيو غ يدولت يطرحها هيکل مورد در

 از استفاده يبرا تياولو دييتأ منظور ربط (به يذ ياجرائ دستگاه هيدييتأاخذ  )نانسي(فا
 ،)يدولت ضمانتنامه رصدو منظور (به ييدارا و ياقتصاد امور وزارت ،)يخارج يمال نيتأم

 يارز تراز تيريمد و تعادل پايش(کنترل) منظور ران (بهيا ياسالم يجمهور يمرکز بانک
نان از يو اطم يوست فناوريد پييمنظور تأ جمهور (به سيرئ يو فناور ي، معاونت علم)کشور

 يشپا يبرا صرفاًبودجه کشور ( و برنامه سازمان و استفاده از حداکثر توان ساخت داخل)
 يها ييتملک دارا يشرکتها و طرحها يشامل طرحها يبخش دولت يطرحها )کنترل(

ک از طرحها از محل يالت هر يبوده و بازپرداخت اصل و سود تسه يضرور )يا هيسرما
 باشد. ين قانون قابل پرداخت ميشده در ا ينيب شيا منابع پيدات طرح و يعا

) قانون برنامه ششم توسعه ٤ماده (هاي بند (پ)  با رعايت اولويتاقتصاد  يشورا
و  يمال ،ي، اقتصاديفن هيتوج يکه دارا يبخش دولت يالت مذکور را به طرحهايتسه
 ينهادها و يتعاون و يخصوص يبخشها يطرحها دهد. يباشند، اختصاص م يطيمح ستيز

 يتابعه قرارگاه سازندگ يان و مؤسسات و شرکتهايبن دانش يشرکتها و يردولتيغ يعموم
 مذکور التيتسه از توانند يم عامل يبانکها به الزم يها نيتضم سپردن با زين اءياالنب تمخا

 داتيعا محل از مذکور يطرحها از کي هر التيتسه سود و اصل بازپرداخت و کنند استفاده
 ييو دارا يوزارت امور اقتصاد ،يدولتريغ يخصوص طرحها شود. در يم پرداخت و نيتأم طرح

 يق مناسب و کافيوثااخذ  عامل که به پشتوانه يالزم از بانکها نيتضماخذ  موظف است پس از
 .كندطرحها صادر شده است، نسبت به صدور ضمانتنامه بازپرداخت اقدام  مالکاناز 

 ين ماليالت تأمي) دالر از تسه١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ارد (يليک ميدولت مجاز است 
 يا و توسعه يمنابع بانکها و مؤسسات مالاستفاده از  يالذکر را برا نانس) فوقي(فا يخارج

علوم  يدانشگاهها، دانشگاهها يشگاهها و کارگاههايز آزمايبه منظور تجه يالملل نيب
 يدولت يا و حرفه ي، مراکز آموزش فنيو فناور يو پژوهش ي، مؤسسات آموزش عاليپزشک

آن، از محل  ن دولت و بازپرداختيبا تضم يج کشاورزيقات، آموزش و ترويو سازمان تحق
 ن كند.يتأم ياعتبارات بودجه عموم

كشور مصوب   كل ١٣٩٥) قانون اصالح قانون بودجه سال ٣٨اجراي تبصره (ـ  ب
 شود. د مييتمد ١٣٩٩در سال  ٣/٦/١٣٩٥

از جمله بانك  يا توسعه يشده از بانکها منظور تسريع در جذب تسهيالت تصويب بهـ  ج
) و بانك توسعه و تجارت اكو، AIIBزيرساختهاي آسيايي ( گذاري اسالمي، بانك سرمايه توسعه 

اين تبصره پس از   كننده از تسهيالت مذكور مجازند در سقف بند (الف) دستگاههاي استفاده
شده براي اجراي  بيني موافقت سازمان برنامه و بودجه كشور در چهارچوب سقف اعتبارات پيش

كرد آن در  ) اين قانون نسبت به هزينه١ه (طرحهاي با پسوند وامي مندرج در پيوست شمار
 چهارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان مذكور اقدام كنند.
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%) سهم دستگاه توسط ١٥درصد ( دولت مجاز است درصورت تأمين پانزدهـ  د
ربط و تعهد به بازپرداخت اصل و سود توسط همان دستگاه  ها و دستگاههاي ذي شهرداري

ه يخارجي در سقف سهم ي) دالر از تسهيالت مال٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠حداقل دو ميليارد (
برداري از خطوط قطار شهري و طرحهاي  بند (الف) اين تبصره را در جهت ساخت و بهره

ت از ي) قانون حما٥ت ماده (يكاهش آلودگي هوا اختصاص دهد. دولت موظف است با رعا
نسبت به تضمين اصل  ٢٢/٥/١٣٨٥و حومه مصوب  يشهر يليحمل و نقل ر يها سامانه

  و سود اين تسهيالت اقدام كند.
 ٤تبصره

از محل  ١٣٩٩در سال  شود ياجازه داده مبانكهاي تجاري و تخصصي به ـ  الف
 ر اقدام کنند:يريالي به موارد زي ـ الت ارزيتسه يمنابع در اختيار نسبت به اعطا

 يبخشها رانگذا هيسرما) دالر به ٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ارد (يليتا مبلغ سه مـ ١
 يبرا اءياالنب خاتم يو قرارگاه سازندگ و نهادهاي عمومي غيردولتي يتعاون ،يخصوص
افزايش ضريب  يبرامشترک   ادينيم تينفت و گاز با اولو يباالدست يا توسعه يطرحها

 تيبدون انتقال مالکهمراه  يگازها يآور ن قديمي و جمعياديبازيافت مخازن و احياي م
  از آنها يديدر مخازن و تول نفت و گاز موجود

معدن و  و صنعت بخش يا توسعه يها سازمان ييربنايز و يا توسعه يطرحهاـ ٢
با  يتعاون و يخصوص %) بخشهاي٥١( يدرصد کيو حداقل پنجاه مشارکت با بخش برق

  اي يافته براساس مزيتهاي منطقه اولويت مناطق محروم و كمترتوسعه
، تعاوني و نهادهاي عمومي غيردولتي براي گذاران بخشهاي خصوصي سرمايهـ ٣

  طرحهاي صنايع تكميلي و تبديلي چغندرقند
از محل منابع  ١٣٩٩ در سال شود ياجازه داده مبانكهاي تجاري و تخصصي به ـ  ب

 و يخصوص هايبخش گذاران هيسرما به رياليي ـ ارز الت يتسه ياعطادر اختيار نسبت به 
مختلف  اي و نيز انواع هاي توسعه سازمان يا توسعه ياطرحه يبرا ها و شهرداري يتعاون

و با  تيبدون انتقال مالک يياين حمل و نقل دريو همچن شهري حمل و نقل درون و برون
 يها و شرکتها سازمان نيو تضم يوزارت راه و شهرسازاي و  هاي توسعه سازمان يمعرف

ها و  يسازمان امور شهردار نيوزارت کشور با تضم ايوزارتخانه و  نيا ربط يو ذ ابعهت
تا  كنندگان به استفاده فروش خدمات اي يحق دسترساخذ  کشور در قبال يها ياريده

  د.نو سود آن اقدام كن هياستهالک اصل سرما
كننده مالي خارجي، اقدامات  شود پس از عقد قرارداد با تأمين به دولت اجازه داده ميـ  ج

%) تسهيالت مالي خارجي (فاينانس) از محل ١٥(  درصد زدهقانوني الزم را براي تأمين سهم پان
  نه كند.يعمل آورد و براي طرحهاي ريلي هز منابع صندوق توسعه ملي به

محاسبه كليه منابعي كه از محل منابع صندوق توسعه ملي تبديل به ريال ـ  د
  شود، با نرخ سامانه نظام يكپارچه مديريت ارزي (نيما) است. مي

 شود مبلغ دو ميليارد و هفتصد و نود و پنج ميليون ت اجازه داده ميبه دولـ  ـ ه
صندوق توسعه ملي را به صورت  ١٣٩٩) يورو از منابع ورودي سال ٢,٧٩٥,٠٠٠,٠٠٠(

شرح جدول زير برداشت كند و اين منابع را با رعايت  تسهيالت ارزي با تضمين دولت به
      شرايط مندرج در ذيل جدول به مصرف برساند:   

  جدول منابع
  شده مبلغ اختصاص داده  عنوان  رديف
  ميليون يورو ١٠٠تا سقف   طرح آبياري تحت فشار و نوين  ١
  ميليون يورو ١٠٠تا سقف   آبخيزداري و آبخوانداري  ٢
  ميليون يورو ٢٠تا سقف   هاي برق مقابله با اثرات مخرب ريزگردها و تأثير آن بر شبكه  ٣
  ميليارد يورو ٢تا سقف  ) قانون برنامه ششم توسعه١٠٦ي ماده(تقويت بنيه دفاعي در اجرا  ٤

تجهيزات آزمايشگاهي و كارگاهي دانشگاههاي وزارت علوم،   ٥
  ميليون يورو ٣٠تا سقف   تحقيقات و فناوري و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

  ميليون يورو ١٥تا سقف   طرحهاي نوآورانه جهاد دانشگاهي  ٦
  ميليون يورو ٧٠تا سقف   جمهور سيانه معاونت علمي و فناوري رئطرحهاي نوآور  ٧

) قانون برنامه ششم و توسعه ٩٣سازمان صدا و سيما در اجراي ماده (  ٨
  ميليون يورو ١٥٠تا سقف   هاي توليدي، پويانمايي، مستند، فيلم و سريال كمي و كيفي برنامه

  ميليون يورو ١٠٠تا سقف   اي آنه طرحهاي آبرساني روستايي و عشايري و توسعه شبكه  ٩
  ميليون يورو ٣٥تا سقف   جمهور بنيان معاونت علمي و فناوري رئيس شركتهاي دانش  ١٠
  ميليون يورو ٢٥تا سقف   جمهور هاي نوآوري معاونت علمي و فناوري رئيس كارخانه  11
  ميليون يورو ١٠٠تا سقف   افزايش سرمايه دولت در صندوق ضمانت صادرات 12
  ميليون يورو ٥٠تا سقف   رح فاضالب شهر اهوازط 13

ريزي عملياتي) با تأكيد بر ايجاد  عملياتي و جريان وجوه(با رويكرد بودجه  برنامهـ ١
سازوكارهاي الزم براي سنجش، كنترل و تضمين تعهدات دستگاه متولي براي تحقق 

  ه شود.اهداف راهبردي طرحها، به تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور رساند

اي منابع به صورت ريالي و ارزي(حسب نياز) پس از تأييد  تخصيص مرحلهـ ٢
داري كل كشور، سازمان برنامه و بودجه كشور و صندوق   كميته نظارت متشكل از خزانه

  توسعه ملي مبني بر انجام تعهدات دستگاه متولي، صورت پذيرد.
ايش درآمدها، كاهش اصالحات ساختاري و نهادي و اجرائي به منظور افزـ ٣
) قانون ٤٤هاي كلي اقتصاد مقاومتي، اصل چهل و چهارم ( ها در چهارچوب سياست هزينه

اساسي و قانون برنامه ششم توسعه جهت تأمين منابع اجراي طرحهاي مشمول اين مجوز 
در سالهاي آتي از محل منابع بودجه عمومي(بدون استفاده از منابع صندوق توسعه ملي) 

  ت.ضروري اس
منظور و  ١٤٠٥تا  ١٤٠٠سنواتي  هاي بازپرداخت تسهيالت مذكور در بودجهـ ٤

حساب صندوق توسعه ملي واريز گردد. بازپرداخت تسهيالت از درآمدهاي حاصل از  به
  اجراي طرحها تا حد امكان صورت پذيرد.

  ماهه اين بند توسط سازمان برنامه و بودجه كشور و هيأت گزارش عملكرد ششـ  ٥
  طور مستقل تهيه و ارسال شود. ارت صندوق توسعه ملي بهنظ

تجهيزات مورد نياز اين طرحها كه حسب مورد بنا به اعالم وزارت صنعت، معدن و ـ  ٦
  جمهور مشابه داخلي ندارد، از خارج تأمين شود. سيتجارت و يا معاونت علمي و فناوري رئ

علوم، تحقيقات و فناوري و  تجهيزات آزمايشگاهي و كارگاهي دانشگاههاي وزارتـ ٧
جدول مذكور) كه حسب مورد بنا  )٥وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (رديف(

  جمهور مشابه داخلي ندارد، از خارج تأمين شود. سياعالم معاونت علمي و فناوري رئ به
) قانون اساسي و استفاده ٤٤هاي كلي اصل چهل و چهارم( رعايت سياستـ  ٨

  هاي بخش خصوصي و تعاوني در اجراي طرحها ضروري است. يتحداكثري از ظرف
كل كشور  ١٣٩٩تعيين هرگونه تكليف خارج از اين مجوز در قانون بودجه سال ـ ٩

  براي استفاده و تخصيص منابع صندوق توسعه ملي ممنوع است.
نرخ ارز روز سامانه نظام يكپارچه مديريت ارزي(نيما) مبناي تبديل اين مبالغ ـ ١٠

  باشد. ريال ميبه 
  ن و مقررات:يت قوانيبا رعا ١٣٩٩شود در سال  ياجازه داده مـ  ٥تبصره 

) ٦٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ارد (يليتا سقف شصت و پنج هزار م يدولت يشرکتهاـ  الف
با تضمين و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، منتشر  يالير ياسالم ياوراق مال الير

خود که  محيطي و زيست مالي ،راي توجيه فني، اقتصاديراي اجراي طرحهاي داتا ب كنند،
  ، به مصرف برسانند.رسد ياقتصاد م يشورا بيتصو به

انجام  يد برايجد يشهرها يو شرکت مادرتخصص يشهر ينيشرکت بازآفر
 يخيفرسوده، تار يدر بافتها يشهر ينيو بازآفر يا حومه يخود از جمله قطارها يطرحها

 يبرا يو عموم يسات دولتيها و تأس ساختمان يو سازمان مجرمطهر  يرامون حرمهايو پ
  ت هستند.ين بند در اولويتهران در استفاده از ا يمصال

اي  هاي سرمايه طرحهاي تملك دارايي ين ماليتأم يشود برا يبه دولت اجازه داده مـ  ب
ال، اوراق ير )٥٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ارد (يليموضوع اين قانون تا مبلغ پانصد و پنجاه هزار م

جدول  ٣١٠١٠٨ف شماره ي) منتشر و منابع حاصل را به رديارزي ـ الي(ر ياسالم يمال
) قانون برنامه و بودجه ٣٠ت ماده (يبا رعا يزيمنابع وار ز كند.ين قانون واري) ا٥شماره (

 ين قانون و مطابق اسناد اجرائيص اعتبارات ايتخص يبرا ١٠/١٢/١٣٥١كشور مصوب
 يها نهياصل، سود و هز شود. نهيبا سازمان برنامه و بودجه کشور هز متبادله(موافقتنامه) 

شده و قابل    ينيب شين قانون پي) ا٩) و (٨مربوط به انتشار اوراق مذکور در جداول شماره (
  پرداخت است.

مطالبات معوق در سقف  ين تبصره براي(الف) و (ب) ا ينرفته بندها اوراق فروشـ  ج
ربط و  ذي ير امور ماليمدـ  حساب يبا تأييد رئيس دستگاه اجرائي و ذاعتبار مربوطه 

پيمانكاران، طلبکاران (اعم از  يتمامبه  يسازمان برنامه و بـودجه کشـور قابل واگذار
ن يشده اعتبارات ا تعهد يها نهير هزين سايو همچنكنندگان تجهيزات  تأمين، مشاوران

  باشد. ) مييقانون از جمله تملک اراض
  ـ  د
هاي وابسته به آنها با تأييد وزارت كشور تا سقف   هاي كشور و سازمان  شهرداريـ ١

اسالمي ريالي با تضمين ـ  ريال اوراق مالي  )٨٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠هشتاد هزار ميليارد (
ها منتشر كنند. حداقل   خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداري

قف اوراق موضوع اين بند به طرحهاي قطار شهري و حمل و نقل %) از س٥٠(  درصد پنجاه
 يرامون حرمهايبافت فرسوده پ يشهر يني%) به بازآفر٢٥درصد ( ست و پنجيشهري و ب

(ع) و حضرت  يم حسنيمطهر امام رضا (ع)، حضرت معصومه (س)، حضرت عبدالعظ
اوراق براي اجراي  تضمين بازپرداخت اصل و سود اين  .يابد  (ع) تعلق مي ياحمدبن موس

رامون يبافت فرسوده پ يشهر ينيطرحهاي قطار شهري و حمل و نقل شهري و بازآفر
ها است   %) شهرداري٥٠درصد (   %) دولت و پنجاه٥٠درصد ( مطهر به نسبت پنجاه يحرمها

 .%) سهم دولت برعهده سازمان برنامه و بودجه كشور است٥٠درصد (   و تضمين پنجاه
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و مربوطه  يشهردارسقف مطالبات معوق طرح با تأييد ن بند در يفته انر اوراق فروش
  باشد. يطلبکاران آن طرح م سازمان برنامه و بـودجه کشـور قابل واگذاري به

) ١٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ارد (يليهزار م شود تا سقف ده يبه وزارت کشور اجازه داده مـ ٢
د نردبان يخر يسود توسط دولت برا ن اصل ويبا تضم يالير ياسالمي ـ اوراق مال الير
  منتشر کند. ينشان ن آتشيو ماش يکيدروليه

) ٥جدول شماره ( ٣١٠١٠٣ يف درآمديدولت اسناد خزانه اسالمي موضوع ردـ   ه
ن قانون را با حفظ قدرت خريد در سقف نرخ سود مصوب شوراي پول و اعتبار و با يا

) ٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ارد (يليمست هزار يسال صادر و تا سقف دو سررسيد تا سه
كشور   كل يه سنواتـبودج نيدر قوان سنادا نيا ريال به طلبکاران واگذار كند. بازپرداخت

محل اعتبارات رديفهاي فصل كشور موظف است از   كل يدار و خزانهشود  مي ينيب شيپ
اد بابت تأديه ن اسنيكند. اآن اقدام  هينسبت به تسو ) اين قانون٨مربوطه و جدول شماره (

و بابت بدهي دولت به دانشگاه آزاد  ياجرائ يشده به طلبکاران دستگاهها مطالبات قطعي
صادره توسط  يها صياساس ابالغ اعتبار و تخص شود و صرفاً بر يبه آنان واگذار م ياسالم

و  يا هيسرما يها ييو تملک دارا يا نهيسازمان برنامه و بودجه کشور و از محل اعتبارات هز
ن بند به يشود. مانده منتشرنشده اسناد موضوع ا ين قانون صادر ميفها و جداول ايرد
  شود. ين تبصره اضافه ميموضوع بند (ب) ا ياسالم يت اوراق ماليظرف

  ـ  و
دولت از طريق اسناد تسويه خزانه، بدهيهاي قطعي خود به اشخاص حقيقي و ـ ١

 يمومي غيردولتي و قرارگاه سازندگ) و نهادها و مؤسسات عيحقوقي (تعاوني، خصوص
ايجاد شده، با  ١٣٩٨اء كه در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط تا پايان سال ياالنب خاتم

ت تقدم طلب طلبکاران تا يت اولويمطالبات قطعي معوق دولت از اشخاص مزبور با رعا
ي ) ريال (موضوع رديف درآمد٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠مبلغ پنجاه هزار ميليارد (

 صورت جمعي )) به ۹جدول شماره ( ۵۳۰۰۰۰ـ ٤٢) و رديف ۵جدول شماره ( ۳۱۰۱۰۶
  خرجي تسويه كند. ـ 

) قانون رفع ۲الذكر كه در اجراي بند (پ) ماده (  مطالبات قطعي دولت از اشخاص فوق
به شركتهاي دولتي  ١/٢/١٣٩٤پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب   موانع توليد رقابت

  وسيله اين اسناد قابل تسويه است.  ه با بدهي دولت به شركتهاي مذكور بهشد  منتقل
شود در صورت درخواست متقاضيان، مطالبات قطعي  به دولت اجازه داده ميـ ٢

اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي و تعاوني كه در چهارچوب قوانين و مقررات تا پايان 
 يها ي عمومي غيردولتي، صندوقايجاد شده است و همچنين مطالبات نهادها ١٣٩٨سال 

االنبياء،  زدايي قرارگاه خاتم االنبياء، پيمانكاران محروميت ، بانکها، قرارگاه خاتميبازنشستگ
 يز مدارس، شركت ملي نفت ايران و شرکتهايپيمانكاران خصوصي سازمان نوسازي و تجه
نيرو و جهاد كشاورزي و هاي  تابعه وزارتخانه يتابعه و وابسته به آنها و نيز شركتهاي دولت

ران بابت يارانه يا ياسالم يجمهور ييمايو شرکت هواپ يآب و فاضالب استان يشرکتها
 ١٣٩٦قيمتهاي تكليفي از دولت كه در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط تا پايان سال 

ا بانكها و مؤسسات اعتباري ي يشده به بانک مرکز ايجاد شده است، را با بدهي اشخاص ياد
ايجاد شده است، از طريق تسويه بدهيهاي بانكها و مؤسسات  ١٣٩٨ان سال يغيربانكي كه تا پا

قانون بودجه  )٥) بند (و) تبصره (٢نشده جزء ( غيربانكي به بانك مركزي تا مبلغ استفاده
) ريال ٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠کل کشور تا سقف سيصد هزار ميليارد ( ١٣٩٨سال
  طريق انتشار اسناد تسويه خزانه به شرح زير تسويه كند:خرجي از ـ  صورت جمعي به

حداقل تهاتر بدهي از طريق اسناد (اوراق) تسويه خزانه براي اشخاص حقيقي ـ ٢ـ ١
مانده آن  الذكر است و باقي %) مبلغ مانده فوق٥٠درصد ( و حقوقي خصوصي و تعاوني پنجاه

تابعه  يو شركتهاي دولتجهت تهاتر بدهيهاي نهادهاي عمومي غيردولتي، بانكها 
هاي آموزش و پرورش، نيرو و جهاد كشاورزي (صرفاً بابت يارانه قيمتهاي  وزارتخانه

و شركت ملي نفت ايران با اولويت مطالبات  يآب و فاضالب استان يتكليفي)، شرکتها
  رسد. شده و قطعي سازمان تأمين اجتماعي به مصرف مي حسابرسي

) ريال از منابع اين جزء به ١٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠(تا سقف پانزده هزار ميليارد 
  يابد. مي تابعه و وابسته آن اختصاص  امام (ره) و شركتهاي ستاد اجرائي فرمان حضرت

نشده سهم مجوز  مانده مصرف ١٣٩٩دولت مجاز است در پايان آذرماه سال ـ ٢ـ ٢
  ) را با بدهيهاي بخشهاي ديگر تسويه كند.٢ـ ١موضوع جزء (

ند يبانکها از فرآ يمکلف است به منظور استفاده حداکثر ينک مرکزباـ ٢ـ ٣
ن بند، امکان نقل و انتقال مطالبات بانکها از دولت، مطالبات بانکها از يشده در ا فيتعر

فراهم كند. نحوه  ين بانکياز بانکها را در بازار ب يو مطالبات بانک مرکز يردولتياشخاص غ
ن ياي است كه ظرف مدت دوماه از ابالغ ا نامه بق آيينن مطالبات، مطاينقل و انتقال ا

  رسد. تصويب هيأت وزيران مي به يشنهاد بانک مرکزيقانون به پ
 ي، شرکتهايردولتيغ يعموم يه مطالبات با منشأ قانوني نهادهاينحوه تسوـ ٢ـ ٤

ضوابط  ژه با رعايتيو يمقدسه با حسابرس يها ها و آستان هيها، اتحاد مهي، بانکها، بيدولت

اي است كه با پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه كشور و  نامه قانوني مطابق آيين
  رسد. وزيران مي تصويب هيأت وزارت امور اقتصادي و دارايي به

به ميزان تسويه مطالبات بانكها از شركت ملي نفت ايران مبالغ آن به حساب ـ ٢ـ  ٥
ا افزايش يتابعه و وابسته و  يو شرکتها رانينفت ا يدولت به شرکت مل يه بدهيتسو

  شود. يسرمايه دولت در اين شركت منظور م
وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است عملكرد اين بند را در گزارش ـ ٢ـ  ٦

) قانون محاسبات ١٠٣عملكرد ماهانه بودجه عمومي منعكس كند و در اجراي ماده (
افزايش بدهي دولت به بانك مركزي جمهوري شده از محل  عمومي كشور، منابع استفاده

  اسالمي ايران را در صورتحساب عملكرد بودجه درج كند. 
ها و شركتهاي تابعه وزارت نيرو  كننده برق از سازمان مطالبات شركتهاي توليدـ ٢ـ ٧

  باشد. در حكم مطالبات آنها از دولت مي
به بانك مركزي ثبت  عنوان بدهي دولت ن جزء بهيا ياز اجرا يمبلغ ناشـ ٢ـ  ٨

شود. افزايش پايه پولي از اين محل ممنوع است. سقف مجاز تسويه بدهي هر بانك و  يم
 ١٣٩٩ان خردادماه سال يمؤسسه اعتباري به بانك مركزي توسط اين بانك حداکثر تا پا

جز بانک (به يدولت يبانکها ياز بده يا بخشيشود. دولت مجاز است تمام  تعيين مي
منتقل کند و مبلغ  يدولت به بانک مرکز يرا به حساب بده يبانک مرکزمسکن) به 
  منظور كند. يدولت يه دولت در بانکهايعنوان سرما مذکور را به

ر امور يمسؤوليت اجراي اين بند برعهده وزير امور اقتصادي و دارايي است. وز
و  يکصد و سياصل شده در  ينيب شيمکلف است با استفاده از سازوکار پ ييو دارا ياقتصاد

  عمل آورد.ن حکم را بهيا ياقدامات الزم مربوط به اجرا ي) قانون اساس١٣٨هشتم (
هاي  ماهه به ديوان محاسبات كشور، كميسيون گزارش عملكرد اين بند به صورت سه

  شود. يبرنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادي مجلس شوراي اسالمي ارائه م
ه پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور نامه اجرائي اين بند ب آيين

  رسد. وزيران مي  تصويب هيأت اقتصادي و دارايي و بانك مركزي پس از تصويب اين قانون به
 يسک)هاي(ر يريخطرپذ ين بهادارسازيو همچن يا مهيب يها به منظور پوششـ  ز

اجازه داده  يمه بازرگانيت بران و مؤسسايا ياسالم يجمهور يمه مرکزي، به بيا مهيب
ه نسبت يال در بازار سرماي) ر١٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ارد (يليشود تا سقف ده هزار م يم

ن اصل و سود ين و مقررات بدون تضمياسالمي در چهارچوب قوانـ  به انتشار اوراق مالي
  اقدام كنند.
تـا  ١٣٩٩شده در سال ديبازپرداخت اصل و سود اوراق سررس يدولت براـ  ح

 يالير ياسالم يمالال اوراق ي) ر١٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ارد (يليم هزار کصديمعــادل 
اوراق  نيمترتب بر انتشار ا يها نهيهز . اصل و سود وكندمنتشر بر اساس مقررات موضوعه 

  شود. مي ينيب شيكشور پ  كل يسنوات يها در بودجه
تابعه و  يق شرکتهاياز طر نيرو و تجارت و معدن نفت، صنعت، يها وزارتخانهـ  ط
در سقف ) ييا ارز يالي(ر ياسالم يمالاوراق اقتصاد،  يب شورايربط و با تصو يوابسته ذ

  منظور بهمنتشر كنند، تا ريال  )٣٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠هزار ميليارد ( سي و پنج
 يوزارت نفت و طرحها گذاري در طرحهاي نفت و گاز با اولويت ميادين مشـترك سرمايه

وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نيرو به مصرف برسد.  يا و توسعه ييربنايز
توليد همان  شياز محل افزا مذكور يشركتهاتوسط را بازپرداخت اصل و سود اين اوراق 

وزارت صنعت، معدن  يطرحها يدات طرح (برايوزارت نفت) و عا يطرحها ين (براياديم
  ن كنند.يو تجارت و وزارت نيرو) تضم

 ارديليسه م عادلتا سقف م ربط وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذيـ  ي
 رانيوز  أتيه بيبا تصو) ييا ارز يالي(ر ياسالم ي) دالر اوراق مال٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠(

 سررسيدشده رياليـ  ارزي و سود اوراق اصل بازپرداخت براي ن اوراقيا  .كند منتشر
 به سررسيدشده بدهيهاي بازپرداخت و همچنين هسررسيدشد و تضامين بانكي تسهيالت
هاي کتشر رد ويگ ينفت تعلق م باالدستي متقابل طرحهاي بيع قراردادهاي پيمانكاران

 يسال از محل منابع داخل پنجحداکثر تا  ااصل و سود اوراق منتشرشده ر ندموظف مذكور
و سازمان برنامه و بـودجه وزارت نفت با تأييد ن بند ينرفته ا اوراق فروش .كنند هيخود تسو

  باشد. يمانکاران/ طلبکاران طرحها ميپ کشـور قابل واگذاري به
  ـ  ک
 و پول بازارهاي در اسالمي مالي اوراق انتشار احتمالي تبعات مديريت منظور  بهـ ١
 امور وزير كشور، بودجه و برنامه سازمان رئيس از متشكل اي  كميته كشور، سرمايه

 اوراق انتشار نحوه بر ايران اسالمي جمهوري مركزي بانك كل رئيس و دارايي و اقتصادي
و نرخ حفظ قدرت  منتشره اوراق اسمي سود نرخهاي. کننديم نظارت قانون اين موضوع

  .شود  مي تعيين كميته اين توسط يد اسناد خزانه اسالميخر
ح) اين اوراق و اسناد منتشره جهت تسويه بدهي دولت موضوع بندهاي (و) و (ـ ٢

  ته مذکور مستثني است.يدر کم يتبصره از هرگونه بررس
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نحوه صدور انتشار اوراق مربوط به شركتها و دستگاههايي كه بدون تضمين ـ ٣
  باشد. ) اين بند مي١شود، نيز مشمول جزء ( دولت منتشر مي

ط مربو يابت از دولت، مسؤول انتشار اوراق ماليبه ن ييو دارا يوزارت امور اقتصادـ ٤
عرضه اوراق از جمله  هياول انتشار يروشها هيکلاز  است مجازن وزارتخانه يبه دولت است. ا

 ها بازار در يسينو رهيپذ)، يمت اسميفروش اوراق به کسر (کمتر از قحراج، ، يجيتدر
ران حسب يا ياسالم يجمهور يسازمان بورس و اوراق بهادار و بانک مرکز. كند استفاده

ن دارندگان اوراق ياز از جمله فهرست آخريبه ارائه اطالعات مورد نمورد مکلفند نسبت 
 يه روشهاياستفاده از کل يدات الزم برايدولت به وزارت مذکور و اتخاذ تمه ياسالم يمال

د يه اوراق، مجاز به خريران در بازار ثانويا ياسالم يجمهور يانتشار اقدام كنند. بانک مرکز
ا يد يا فروش و روش خريد يلت بوده و از نظر حجم خردو ياسالم يو فروش اوراق مال

  ار کامل دارد. يخود اخت يپول يگذار استيس يفروش (ازجمله ساز و كار حراج) در راستا
 نهادهاي تأسيس به نسبت شود مي داده اجازه دارايي و اقتصادي امور وزارت بهـ  ٥
 ابزارها توسعه قانون موضوع طواس نهادهاي از استفاده با دولت مالكيت و مديريت با واسط

 انتشار براي ت به دولت،يا بدون انتقال مالکيمالكيت و  انتقال با جديد مالي نهادهاي و
 ياسالم يانتشار اوراق مال يدولت برا يها يس نهاد مولدساز داراييارزي و تأس بهادار اوراق
  د.ينما اقدام مربوط
 دولت مطالبات و ها  دارايي از رأساً شود مي ادهد اجازه دارايي و اقتصادي امور وزارت بهـ  ٦

اموال متعلق به قوه . كند استفاده تبصره اين موضوع اسالمي مالي اوراق انتشار پشتوانه عنوان  به
نامه  عنوان پشتوانه مورد استفاده قرار گيرند. آيين توانند به مجريه كه سند عادي نيز دارند مي

  رسد. رتخانه مذكور به تصويب هيأت وزيران مياجرائي اين جزء با پيشنهاد وزا
دولت  ياسالم ياوراق مال يسينو رهين تبصره و کارمزد تعهد پذياوراق و اسناد اـ  ل

معامالت بين ن يشود. همچن ) مشمول ماليات به نرخ صفر مي١٣٩٩(منتشره در سال 
نظر   اين بند، صرف هاي مربوط به انتشار اوراق موضوع ها و پرداخت اركان انتشار و دريافت

ها و مستثنيات حكم ماده  استفاده از نهادهاي واسط، مشمول معافيت از استفاده يا عدم 
  شود. پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مي  ) قانون رفع موانع توليد رقابت۱۴(

  ـ  م
به منظور اجراي سياست پولي و مديريت نرخهاي سود و مهار (کنترل) بلندمدت ـ ١

اعتبار در قبال  يات بازار باز و اعطايعمل ياجرا يمهار (کنترل) تورم و در راستا، ينگينقد
بانکها و  يج بدهيشود به تدر يران اجازه داده ميا ياسالم يجمهور يقه، به بانک مرکزيوث

که در  يا گونه د بهيدار نما قهيبرداشت را وث و اضافه يشامل خط اعتبار يمؤسسات اعتبار
 يبه بانک مرکز يبانکها و مؤسسات اعتبار ي%) بده٥٠درصد (   پنجاهان سال حداقل يپا
 يمنتشره به خزانه باشد. سازمان بورس اوراق بهادار مکلف به همکار يق به اوراق بدهيتوث

  است.  يخزانه نزد بانک مرکز يق اوراق بدهيدر توث
عتبار پول و ا يب شورايران مجاز است با تصويا ياسالم يجمهور يبانک مرکزـ ٢

منتشره  ياسالم ي، اوراق ماليبانکها و مؤسسات اعتبار يقانون يها از سپرده يبابت درصد
  رد. يدولت را بپذ ياز سو

كه از قبل تعهد و تضمين آن  استايجاد طلب جديد از دولت در صورتي مجاز ـ  ن
از  يبانک مرکز با مبناي قانوني توسط سازمان برنامه و بودجه كشور صادر شده باشد.

ن يماه پس از ابالغ ا موظف است حداکثر شش يربانکيغ يق بانکها و مؤسسات اعتباريطر
 ين صادره از سويرا که بر اساس تضام يالت و تعهداتيقانون، اطالعات مربوط به تسه

اند در سامانه  اعطاء نموده ١٣٩٨ان سال يران/ سازمان برنامه و بودجه کشور تا پايأت وزيه
  كنند.ن دولت درج يتضام

و مطالبات  هايتبصره و بده نيابند (و) موضوع  يها يبده دييو تأ يدگيمرجع رسـ  س
توسط کشور،  ينظام مال يو ارتقا ريپذ رقابت ديقانون رفع موانع تول )١ماده ( )پ( موضوع بند

  .شود يم نييتع ييو دارا يسازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصاد
) ٢٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ست هزار ميليارد (يشود مبلغ ب داده مي به دولت اجازهـ  ع

ريال اوراق مالي اسالمي منتشر كند، تا جهت احداث، تكميل و تجهيز فضاهاي آموزشي، 
پرورشي و ورزشي وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور) 

) قانون ٧) ماده (٤شده در جدول شماره ( بيني ن اوراق خارج از سقف پيشيبه مصرف برسد. ا
  رسد. يصادره به مصرف م يها صيبرنامه ششم توسعه بوده و براساس ابالغ اعتبار و تخص

ل به طلبکاران) منتشره در يتحو( يرنقديغ ياسالم ياوراق مال يواگذار مهلتـ  ف
) ١( ماده موضوع ياجرائ يدستگاهها جمله از ياجرائ يدستگاهها هيکل يبرا، ١٣٩٩سال 
 قانون) ٦٤( و) ٦٣( مواد اصالح قانون تابع کشور، توسعه يها برنامه يدائم احکام قانون

   .است ١٥/١٢/١٣٧٩مصوب  کشور يعموم محاسبات
 ياسالم يدر اوراق منتشره دولت، اوراق مال يساز و هماهنگ يکپارچگيمنظور  بهـ  ص

) قانون بازار اوراق بهادار ٢٧مول ماده () مشييو دارا يدولت (منتشره توسط وزارت امور اقتصاد
  با اصالحات و الحاقات بعدي است. ١/٩/١٣٨٤ران مصوب يا ياسالم يجمهور

 يپس از اجرا دوماهمدت موظف است ظرف  ييو دارا يامور اقتصادوزارت ـ  ق
مجاز نسبت  هيگران اول معامله فهرست نيي، ضمن تعيات بازار باز توسط بانک مرکزيعمل
 درصد يس حداقل که ينحو به  حراج قياوراق از طر هيالزامات عرضه اول يساز هاديبه پ

به  هيدر عرضه اولات بازار باز يپس از عمل منتشره دولت ياسالم ياز اوراق مال%) ٣٠(
  ، اقدام كند.فروش برسد همجاز به ياولگران  معامله
تبصره آن وزارت امور توسعه و  ششم برنامه قانون )۱۲( ماده (الف) بند اجراي درـ  ر
دولت به سازمان  يهايکشور) مکلف است بده ي(سازمان حسابرس يو داراي ياقتصاد

ت بند يطور ساالنه) را با رعا شده به روز مه و مبلغ بهي(اعم از اصل حق ب ين اجتماعيتأم
با  ٢١/٢/١٣٨٣مصوب ين اجتماعي) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأم٧(هـ) ماده (
رات ييموصوف و تغ يهايزان بازپرداخت بدهيو الحاقات بعدي محاسبه و نحوه م اصالحات
ش و گزارش آن را هر ين دولت و سازمان مزبور را به طور مستمر پايماب يف يحسابها
برنامه و بودجه و محاسبات، بهداشت، درمان و آموزش  يها ونيسيبار به کم کيماه  شش
  د.يارائه نما ياسالم يمجلس شورا يو اجتماع يپزشک

ن و مقررات بوده و در ياست که منطبق بر قوان ي، اوراق»ياسالم ياوراق مال«ـ  ش
  شود. يمنتشر م يچهارچوب عقود اسالم

  ٦تبصره 
سراسر كشور مكلف است  يآب و فاضالب استانوزارت نيرو از طريق شركتهاي ـ  الف

باالتر از  روش آب شربشهري، به ازاي هر مترمكعب ف بهاي  عالوه بر دريافت نرخ آب
 ،ريال از مشتركان آب) ٢٠٠( ستيدومبلغ  رانيأت وزيشده توسط ه نييمصرف تع يالگو

  ات به نرخ صفر است.ي. وجوه فوق مشمول مالكشور واريز كند  داري كل دريافت و به خزانه
 ارديليمنهصد و شصت و پنج تا سقف  ريافتي%) وجوه د١٠٠درصد ( صد

در رديف معين در بودجه شركت  از محل حساب مذكور يالر )٩٦٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠(
و اصالح  صرفاً جهت آبرساني شرب روستايي و عشايري مهندسي آب و فاضالب كشور

 يآبرسان يبرااعتبار مذكور %) ٢٠درصد ( بيستيابد.  اختصاص مي شبکه آب مربوط به آن
ساس شاخص برا ييشرب روستا ي%) براي آبرسان٨٠درصد ( و هشتاد يريشرب عشا

ماهه از طريق  هاي كشور در مقاطع سه كمبود آب شرب سالم بين استانت و يجمع
از مبادله موافقتنامه بين  سشود تا پ شركت مهندسي آب و فاضالب كشور توزيع مي

سازمان امور  ايو  يو شركتهاي آب و فاضالب استانها  ريزي استان سازمان مديريت و برنامه
  . دهزينه شو رانير ايعشا

 شود يم داده اجازه) کشور ياتيمال امور سازمان( ييدارا و ياقتصاد امور وزارت بهـ  ب
 سنوات يها دوره افزوده بر ارزش اتيمال انيمؤد يها پرونده از يبخش سال، کي مدت ظرف
 مورد تاکنون و نموده ميتسل مقرر موعد در را خود يها اظهارنامه که ،١٣٩٥ تا ١٣٨٧

 شنهاديپ به که) انتخاب نحوه جمله از( يضوابط به توجه با اند، هنگرفت قرار يدگيرس
 بيتصو به و شوديه ميته قانون ابالغ از بعد ماه کي مدت ظرف کشور ياتيمال امور سازمان

  .دينما يقطع يدگيرس بدون رسد، يم ييدارا و ياقتصاد امور ريوز
 ١٠/٨/١٣٩٤مصوب از صنعت برق کشور  تي) قانون حما٥عوارض موضوع ماده (ـ  ج

 ارديليک هزار و پانصد ميست و يبدر سقف  %) مبلغ برق مصرفي١٠درصد ( زان دهيم به
مجاز  يريشود و مشتركان برق روستايي و عشا يم نييال تعي) ر٢١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠(

باشند. منابع حاصله  و برق چاههاي كشاورزي مجاز از شمول حكم اين بند معاف مي
) ٩,٦٧٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ارد (يليقف نه هزار و ششصد و هفتاد و پنج مصورت کامل تا س به
ازده هزار و هشتصد و يکل کشور و تا سقف  يدار ر نزد خزانهيال به حساب شرکت توانير
کل  يدار ال به حساب ساتبا نزد خزانهي) ر١١,٨٢٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ارد (يليست و پنج ميب

ب يامه با سازمان برنامه و بودجه کشور به ترتشود تا پس از مبادله موافقتن يز ميکشور وار
ر و يدپذيد برق تجديو تول ييبرق روستا يها شبکه يت از توسعه و نگهداريصرف حما
  پاک شود.
  ـ  د
هاي توسعه  ) قانون احكام دائمي برنامه٣٢) بند (پ) ماده (١متن زير به جزء (ـ ١

  شود: كشور اضافه مي
ربرخوردار از اشتغال موضوع اين جزء با هاي غي شاخصهاي مناطق و شهرستان«

  »رسد. تصويب هيأت وزيران مي پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور به
ماليات و عوارض ارزش افزوده واحدهاي توليدي، محل استقرار واحد اخذ  محلـ ٢

  توليدي است. 
وسعه در ) قانون برنامه ششم ت٦) بند (ب) ماده (١عوارض ارزش افزوده موضوع جزء (ـ ٣

%) در نقاط شهري تهران ٨٨درصد ( تهران و اسالمشهر به نسبت هشتاد و هشت يها شهرستان
  شود. %) در نقاط روستايي و عشايري آنها توزيع مي١٢درصد ( و شهر اسالمشهر و دوازده

 ياز مقررات مال يم بخشيمواد به قانون تنظ ي) قانون الحاق برخ١٢مطابق ماده (ـ   ه
ربط اجازه  يتابعه ذ يق شرکتهايرو از طرينفت و ن يها ک از وزارتخانهيهر ) به ٢دولت (
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ال، از هر ي) ر٢٠٠٠مشترکان گاز مبلغ دو هزار ( يشود ماهانه از هر واحد مسکون يداده م
 يتجار يک از واحدهايال و از هر ي) ر١٠٠٠ک هزار (يمشترکان برق مبلغ  يواحد مسکون

و به حساب درآمد عمومي موضوع اخذ  الي) ر١٠,٠٠٠ر (مشترکان گاز و برق مبلغ ده هزا
داري كل كشور  ) اين قانون نزد خزانه٥جدول شماره ( ١٦٠١٨٦و  ١٦٠١٨٥رديفهاي 

باشد.  ي%) م٥٠درصد (  الذکر معادل پنجاه ، مبالغ فوقييمشترکان روستا يواريز كنند. برا
  وجوه فوق، مشمول ماليات به نرخ صفر است.

نامه اجرائي  رسد. آيين يموارد مندرج در ماده مذکور به مصرف م يامنابع حاصله بر
اين بند متضمن سقف و نحوه برگزاري مناقصه به پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و 

  رسد. وزيران مي تصويب هيأت  بودجه كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي به
(ث) و  يبندها ياز اجرادرآمد حاصل  مخرب پسماندها، اتكاهش اثرمنظور  بهـ  و

که مصرف آنها منجر  يياز فروش کاالها ي) قانون برنامه ششم توسعه، ناش٣٨(ص) ماده (
رديف به  ياتيشود توسط سازمان امور مال يست ميط زيد پسماند مخرب محيبه تول
تا سقف ده هزار ميليارد  يشود.  منابع وصول يم واريز ١٦٠١٨٩  شماره يدرآمد

ن ي) ا٩جدول شماره ( ٥٣٠٠٠٠ـ ٣٩ف ياز محل ردريال  )١٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠(
گيرد تا  ست) قرار مييز طيمح يست (صندوق مليز طيسازمان حفاظت مح در اختيارقانون 

حاصل  يافت پسماندهايباز ير برابا سازمان برنامه و بودجه كشوپس از مبادله موافقتنامه 
ت ي) با اولويل پسماند به مواد و انرژيدتب يا سات منطقهيجاد تأسيمزبور (ا ياز کاالها

  مصرف شود. يمشارکت بخش خصوص
 %) هر کاال، ١زان عوارض تا سقف يك درصد (يمي اين بند مشتمل بر ئنامه اجرا آيين

ظرف مدت ي ئفهرست كاالهاي مشمول، نرخ هزينه مديريت پسماند كاالها و فرآيند اجرا
زيست،  مشترك سازمان حفاظت محيطبه پيشنهاد ن قانون يدوماه پس از ابالغ ا

هاي كشور، صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و  وزارتخانه
  رسد. ران مييوزت أتصويب هي و بهشود  يمبودجه كشور تدوين 

كليه صاحبان حرف و مشاغل پزشكي، پيراپزشكي، داروسازي و دامپزشكي كه ـ  ز
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، سازمان نظام پزشكي  مجوز فعاليت آنها توسط

ه يشود و کل ايران و يا سازمان نظام دامپزشكي و سازمان دامپزشكي ايران صادر مي
و خانواده،  ياعم از وکالت و مشاوره حقوق يحقوق ياشخاص شاغل در کسب و کارها

هاي مستقيم مصوب  ماليات) قانون ١٦٩) ماده (٢نامه تبصره ( مكلفند در چهارچوب آيين
  با اصالحات و الحاقات بعدي از پايانه فروشگاهي استفاده كنند. ٣/١٢/١٣٦٦

 ،يعموم ينهادها به وابسته ،يخصوص ،يدولت از اعم يدرمان مراکز هيکلـ  ح
 اي الزحمه حق از%) ١٠( درصد ده مکلفند يدولت يشرکتها و ها هيريخ مسلح، يروهاين

 و ها مهيب به يارسال يها صورتحساب وجه افتيدر موجب به که نپزشکا يپزشک العمل حق
 نام به کنند و کسر اتيمال الحساب يعل عنوان به شود يم پرداخت ماريب طرف از نقداً اي

 ياتيمال امور سازمان حساب به صورتحساب مبلغ وصول از بعد ماه انيپا تا مربوط پزشک
 درآمد عنوان به که ييها پرداخت هيکل شامل ندب نيا الحساب يعل اتيمال کنند. زيوار کشور
 آن اتيمال و ) اين قانون پرداخت١٢( تبصره ) بند (الف)٢جزء ( مطابق کارانه و حقوق
ن بند يا يم در اجرايمستق يها اتي) قانون مال١٩٩حکم ماده ( .بود نخواهد شود، يم کسر
  باشد. يم يجار

با استفاده از پايگاههاي  ١٣٩٩سازمان امور مالياتي مكلف است در سال ـ  ط
هاي مستقيم نسبت به تعيين تكليف  ) مكرر قانون ماليات١٦٩اطالعاتي موضوع ماده (
ماليات دولت از اشخاص حقيقي و حقوقي اقدام كرده و  ١٣٩٨مطالبات تا پايان سال 

ربط مندرج در  ي%) اين مطالبات را وصول و به رديف درآمدي ذ٣٠درصد (  يحداقل س
) اين قانون واريز كند. بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري در صورت عدم ٥شماره (جدول 

هاي مستقيم و  مكرر) قانون ماليات١٦٩رعايت تكاليف فوق و ساير تكاليف مقرر در ماده (
هاي مستقيم مشمول  مزبور در قانون ماليات يها مهينامه اجرائي آن عالوه بر جر آيين

هاي اشخاص نزد بانك و مؤسسه مالي و  %) حجم سپرده٢اي معادل دودرصد ( جريمه
ها از طريق مقررات قانون مزبور قابل مطالبه و  شوند. اين جريمه اعتباري در هرسال مي

وصول خواهد بود. شركتهاي بيمه مكلفند اطالعات هويتي، مالي و اقتصادي اشخاص 
كند در  ياتي مقرر ميشده را به ترتيبي كه سازمان امور مال حقيقي و حقوقي درخواست
  اختيار آن سازمان قرار دهند.

مزبور در قانون  يها مهيشركتهاي بيمه درصورت عدم رعايت اين بند عالوه بر جر
%) حق بيمه دريافتي در پايان ٥درصد ( اي معادل پنج هاي مستقيم مشمول جريمه ماليات
  خواهند بود. ١٣٩٨سال 

ز ا انيو دانشگاه فرهنگ موزش و پرورشكليه واحدهاي آموزشي دولتي وزارت آـ  ي
رعايت الگوي مصرف) معاف هستند. سقف  درصورتهاي آب، برق و گاز ( پرداخت هزينه

و هاي نفت، نيرو و آموزش و پرورش  الگوي مصرف طي دستورالعملي توسط وزارتخانه
  شود. ابالغ مي ه ويته ماه حداكثر تا سهسازمان برنامه و بودجه کشور 

  ـ  ك
 و کاال صادرات از حاصل يدرآمدها يبرا ياتيمال يها تيمعاف و صفر نرخ گونههرـ ١
 موضوع عوارض و اتيمال استرداد نيهمچن و خام مواد ،يرنفتيغ يکاالها جمله از خدمات

 ،يبا اصالحات و الحاقات بعد ١٧/٢/١٣٨٧افزوده مصوب  ارزش بر اتيمال قانون) ١٣( ماده
 ياقتصاد چرخه به يمرکز بانک ياعالم مقررات طبق راتصاد از حاصل ارز که يموارد در

صادرات  .ستين اعمال قابل ١٣٩٩ و ١٣٩٨ يسالها عملکرد يبرا نشود، کشور برگردانده
هستند.  ين بند مستثنياز شمول شروط ا يمهندسي ـ و خدمات فن يبخش کشاورز

 موانع رفع ونقان) ٣٤( ماده موضوع افزوده ارزش عوارض و اتيمال استرداد زمان مدت
 از ماه کي کشور ياتيمال امور سازمان طرف از کشور يمال نظام يارتقا و ريپذ رقابت ديتول
  باشد. يم ادشدهي مقررات مطابق کشور ياقتصاد چرخه به ارز ورود خيتار

 حصول به منوط صادرکنندگان يبرا يصادرات مشوق و زهيجا هرگونه پرداختـ ۲
 براساس کشور اقتصاد چرخه به خدمات و کاال صادرات زا حاصل ارز برگشت از نانياطم

  .باشد يم رانيا ياسالم يجمهور يمرکز بانک دستورالعمل
با  ١٧/٢/١٣٨٧مصوب  افزوده ارزش بر اتيمال قانون يشيآزما ياجرا مدتـ  ل

  .شود يم ديتمد ١٣٩٩ ماه سال پايان مهره اصالحات و الحاقات بعدي تا
) ٢٩( كه كارفرما يكي از دستگاههاي اجرائي موضوع ماده در معامالت پيمانكاريـ  م

قانون برنامه ششم توسعه است، كارفرما موظف است همزمان با هر پرداخت، ماليات ارزش 
افزوده متناسب با آن را به پيمانكار پرداخت كند. تا زماني كه كارفرما ماليات بر ارزش 

مان امور مالياتي كشور حق مطالبه آن از افزوده را به پيمانكار پرداخت نكرده باشد، ساز
كه بدهي كارفرما به پيمانكار  جريمه ديركرد از وي را ندارد. در مواردياخذ  پيمانكار يا

شود در صورت درخواست پيمانكار، كارفرما  صورت اسناد خزانه اسالمي پرداخت مي به
ل دهد. سازمان امور موظف است اين اوراق را عيناً به سازمان امور مالياتي كشور تحوي

مالياتي کشور معادل مبلغ اسمي اوراق تحويلي را از بدهي مالياتي پيمانكار كسر و اسناد 
داري كل كشور موظف است معادل  كند. خزانه كشور ارائه مي  داري كل مذكور را به خزانه

  عنوان وصولي ماليات منظور كند. مبلغ اسمي اسناد خزانه تحويلي را به
%) از ١درصد ( کيشده از محل  وصول يندگي%) از عوارض آال٣٥درصد ( نجو پ يسـ  ن

ات بر ارزش افزوده به سازمان حفاظت ي) قانون مال٣٨) ماده (١مت فروش تبصره (يق
ابد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان ي يست) اختصاص ميز طيمح يست (صندوق مليز طيمح

 يالت ماليتسه ي) اساسنامه صندوق مذکور صرف اعطا٥برنامه و بودجه کشور براساس ماده (
  ست شود.يز طيب محياز تخر يريو جلوگ يطيمح ستيز يها يکاهش آلودگ يبرا

 يا ارانهيق به کاهش مصرف کاالها و خدمات يها و تشو نهيبه منظور کاهش هزـ  س
شود با  يداده مربط آنها اجازه  يتابعه و وابسته ذ يرو و شرکتهاينفت و ن يها به وزارتخانه

رو، صنعت، معدن ينفت، ن يها شنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانهيپ
ن آب، برق، ياقتصاد، مصارف کمتر از حد مع يب شورايو تصو يو تجارت و جهادکشاورز

را با توجه به فصول منطقه  يا ارانهير کاالها و خدمات يو سا ينفت يها گاز، فرآورده
آنها  يمصرف يکنندگان، متناسب با کاهش مصرف، بها ، نوع مصرف و مصرفييايجغراف

  ا صفر کاهش دهند.يمت و يحداقل ق به
سازمان  يشگاهيخون و خدمات آزما يها حاصل از فروش فرآورده يدرآمدهاـ  ع

شود و  يم يتلق يعنوان درآمد اختصاص به ١٤٠٢٠٦انتقال خون ايران موضوع رديف 
  رسد. ياز آن سازمان ميمورد ن يها نهيمصرف هز به

آب، برق و گاز  يش بهايار افزاين و مقررات، اختيکه براساس قوان يدر مواردـ  ف
شنهاد يش فقط با پيربط داده شده است، اعمال افزا يذ يدولت يبه شرکتها يمصرف

  ر است.يپذ ران امکانيأت وزيب هيوزارتخانه مربوطه و تصو
را  يقانون يو گمرک ياتيفات ماليها و تخف تيمعافموظفند  ياجرائ يدستگاههاـ  ص

 يمربوط به خود ثبت کنند. دستورالعمل اجرائ يدر حسابها يخرجي ـ به صورت جمع
و سازمان برنامه و بودجه کشور پس از  يو داراي ين بند توسط وزارت امور اقتصاديا

و سازمان امور ران يا ياسالم يشود. گمرک جمهور يه و ابالغ مين قانون تهيب ايتصو
ون يسيفات را به کميها و تخف تين معافيبار گزارش ا کيماه  کشور هر شش ياتيمال

به  يفات گمرکيها و تخف تيکنند. عملکرد معاف يارائه م ياسالم يمجلس شورا ياقتصاد
منظور  شود. به يران محسوب ميا ياسالم يگمرک جمهور يات بر واردات وصوليعنوان مال

 ينيب شيدولت، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است پ ييو پاسخگوت يش شفافيافزا
ثبت کند  ين بودجه سنواتيت هر مورد را در قوانيو درصد معاف ياتيمال يها تيزان معافيم

  و در دسترس عموم قرار دهد.
  شود. يمحاسبه م يمانند آب شرب روستاي يتعرفه آب شرب مناطق عشايرـ  ق
) قانون برنامه ششم توسعه، مددجويان ٨٠بند (چ) ماده () ٢در اجراي جزء (ـ  ر

هاي  تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي از پرداخت هزينه
هاي انشعابات آب، فاضالب،  صدور پروانه ساختماني، عوارض شهرداري و دهياري و هزينه
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ر اساس الگوي مصرف،  فقط يافته به آنان ب هاي مسكوني اختصاص برق و گاز براي واحد
  بار معافند. براي يك
م با اصالحات و يمستق يها اتي) مکرر قانون مال١٦٩) و (١٠٣به استناد مواد (ـ  ش

، ياتيق ابطال تمبر ماليدولت از طر ياتيمال يش درآمدهايمنظور افزا و به يالحاقات بعد
، سامانه قرارداد ن قانونيب ايماه پس از تصو کيه مکلف است ظرف مدت يقوه قضائ
کند. از زمان  يانداز ل و موکل را راهين وکيب يکيم قرارداد الکترونيک تنظيالکترون

عضو مراکز وکال، کارشناسان  ين سامانه تمام افراد فعال اعم از مشاوران و وکاليا يانداز راه
ود خ يمال يموظفند قراردادها يدادگستر يوکال يها و مشاوران خانواده و کانون يرسم

هر  يصادرشده برا يکتايند. شناسه(کد) يم نماين سامانه ثبت و تنظيبا موکل را در ا
 يل در سامانه خدمات قضائيوک ييشناسا يک، مبنايقرارداد توسط سامانه قرارداد الکترون

خواهد بود. با  ياتيمندرج در قرارداد و ابطال تمبر مال يبه منظور استخراج اطالعات مال
  شود. اي اين بند طبق قوانين مربوطه برخورد ميمتخلفين از اجر

  ـ  ت
ن يو وانت دوکاب يسوار يو انواع خودروها يمسکون يواحدها ١٣٩٩در سال ـ ١

  شوند: ي(ساالنه) م ييات بر داراير مشمول ماليز يموجود در کشور به شرح بندها
صد کيان) با ارزش روز معادل ي(با احتساب عرصه و اع يمسکون يواحدهاـ ١ـ ١

  ر:يز يشتر به نرخهايال و بي) ر١٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ارد (يليم
  ک در هزار يال          يارد ريليم ١٥٠ال تا يارد ريليم ١٠٠نسبت به مازاد ـ ١ـ ١ـ ١
  ال           دو در هزاريارد ريليم ٢٥٠ال تا يارد ريليم ١٥٠نسبت به مازاد ـ ١ـ ١ـ ٢
  ال          سه در هزاريارد ريليم ٤٠٠ال تا يارد ريليم ٢٥٠نسبت به مازاد ـ ١ـ ١ـ ٣
  ال       چهار در هزاريارد ريليم  ٦٠٠ال تا يارد ريليم ٤٠٠نسبت به مازاد ـ ١ـ ١ـ ٤
  ال به باال                          پنج در هزاريارد ريليم  ٦٠٠نسبت به مازاد ـ ١ـ ١ـ  ٥

ک مستغل محسوب و ي ين بند، هر واحد مسکونيات موضوع ايدر محاسبه مال
  باشد.  يات ميجداگانه مشمول مال

، با يشخص يشماره انتظام ين دارايو وانت دو کاب يسوار يانواع خودروهاـ ١ـ ٢
شتر بر اساس ارزش روز خودرو با نرخ يال و بي) ر٧,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ارد (يليارزش هفت م

  %)٢/٠درصد ( دودهم
  باشند: يات نمين مالير مشمول ايموارد زـ ٢
  در حال ساخت  يمسکون يواحدهاـ ٢ـ ١
  و خودروها در سال تملک يمسکون يواحدهاـ ٢ـ ٢
  م يمستق يها اتي) قانون مال٢متعلق به اشخاص موضوع ماده ( يخودروهاـ ٢ـ ٣
ش از فروش توسط کارخانجات يدشده و مونتاژ داخل، پيتول يخودروهاـ ٢ـ ٤

  سازنده و مونتاژکننده
  يندگان رسميش از فروش توسط نمايه، پواردشد يخودروهاـ ٢ـ  ٥
و صنعت، معدن و تجارت، سازمان ثبت اسناد و  يراه و شهرساز يها وزارتخانهـ ٣

ت امالک و يبرخط به اطالعات مالک يها موظفند امکان دسترس يامالک کشور و شهردار
و  کشور در حوزه اماکن ياتياز سازمان ماليموظف است اطالعات مورد ن يانتظام يروين

کشور مکلف است نسبت به  ياتين سازمان قرار دهد. سازمان امور ماليار ايخودرو را در اخت
اقدام کند و  ١٣٩٩ان خردادماه سال يمشمول و ارزش آنها حداکثر تا پا يها يين داراييتع

  به اطالع اشخاص مشمول برساند.  يمراتب را به نحو مقتض
ک از يات ساالنه مربوط به هر يمکلفند مال يو حقوق يقيه اشخاص حقيکلـ ٤
مشمول تحت تملک خود و افراد تحت تکفل را حداکثر  يها و خودرو يمسکون يواحدها
ض پالک خودروها و ثبت نقل و انتقال يند. تعويپرداخت نما ١٣٩٩ماه سال  ان بهمنيتا پا
 يدهده است، قبل از پرداخت بيات وضع گرديآنها مال ين بند برايکه به موجب ا يامالک
و اجاره ممنوع است.  ي، نقل و انتقال قطعييات بر دارايمورد انتقال شامل مال ياتيمال

  دارد. يت تضامنيات متعلقه مسؤولين جزء در پرداخت ماليمتخلف از حکم ا
م يمستق يها اتيمکرر) قانون مال ٥٤مطابق ماده ( يخال يها ات بر خانهيمالـ اخذ  ٥

  ست.ين بند نيات ايمالاخذ  از مشمول، مانع يمسکون ياز واحدها
 ياتي(سازمان امور مال ييو دارا ين بند توسط وزارت امور اقتصاديا ينامه اجرائ نيآي

  رسد.يران ميأت وزيب هيشود و به تصو يه ميته ١٣٩٩ان خردادماه سال يکشور) حداکثر تا پا
 کشور سراسر يها يشهردار يکشور مکلف است با همکار ياتيسازمان امور مالـ  ث
کصد هزار نفر يش از يت بيبا جمع يواقع در شهرها از سکنه خالي يمسکون يواحدها
 ٥٤و ماليات متعلقه ماده ( ييشناسارا  ١٣٩٩و  ١٣٩٨، ١٣٩٧ يها در سالت يجمع
كند. اخذ  مالكاني كه بيش از يك خانه خالي دارند،را از م يمستق يها اتيقانون مال )مکرر
در محاسبه م يمستق يها اتي) قانون مال٥٣ماده () ١١ع تبصره (موضو ياتيمال يها تيمعاف
  شود. ينمن حکم در نظر گرفته يات موضوع ايمال

%) از درآمد حاصل از اين ماليات به حساب درآمد عمومي در رديف ٥٠درصد ( پنجاه
%) ٥٠درصد ( پنجاهکل کشور و  يدار ن قانون نزد خزانهي) ا٥جدول شماره ( ١١٠٢٠٤

 زيوار مالياتاخذ  محل شهرهاي ها به حساب شهردارييعنوان سهم شهردار ه بهماند يباق
و نيرو و ديگر  شهرسازي و راه هايکشور و وزارتخانه ياتيسازمان امور مال. شوديم

هاي  اطالعات الزم جهت شناسايي خانه  مكلفند كليه ربط اين حکم يذ يهاوزارتخانه
  . قرار دهندکشور  يها يشهرداررا در اختيار  از سکنه خالي

هاي امور اقتصادي و دارايي (سازمان امور نامه اجرائي اين بند توسط وزارتخانهآيين
ها  يوزارت کشور (سازمان شهردار يها با همکارعالي استان مالياتي) و راه و شهرسازي و شوراي

  رسد. يم رانيأت وزيب هيتصو شود و بهيکشور) ظرف مدت دوماه تهيه م يها ياريو ده
ران و ونزوئال يبانک مشترک ا يارز يها يها و بده يير داراياز تسع يسود ناشـ  خ
  ات با نرخ صفر است.يمشمول مال ١٣٩٩و  ١٣٩٨ يدرسالها
  رساز از پرداخت حق انشعاب آب، فاضالب، گاز و برق معاف هستند.يمدارس خـ  ذ

  ٧تبصره
  ـ  الف
ر و ارتقاي يپذ د رقابتيقانون رفع موانع تول) ٣٥نمودن ماده (  ياجرائ يدر راستاـ ١
ز به يوار«ن ماده به عبارت يدر ا» کشور  کل يدار ز به خزانهيوار«کشور، عبارت  ينظام مال

  شود. اصالح مي» کشور  کل يدار نزد خزانه يدولت يحساب تمرکز وجوه درآمد شرکتها
و  يمات کشورت خديري) قانون مد٥موضوع ماده ( ياجرائ يه دستگاههايکلـ ٢
ا يمستلزم ذکر  ي) قانون برنامه ششم توسعه از جمله دستگاهها و شرکتها٢٩( ماده
ع يصنا يو تابعه وزارت نفت و سازمان گسترش و نوساز ياصل يح نام مانند شرکتهايتصر

درو) مکلفند يميران (ايا يع معدنيمعادن و صنا يدرو) و سازمان توسعه و نوسازيران (ايا
کل کشور و نزد  يدار ق خزانهي) را صرفاً از طريا نهيو هز يخود (درآمد يالير يه حسابهايکل

خود  يها ها و پرداخت افتيه دريادشده موظفند کلي يافتتاح کنند. دستگاهها يبانک مرکز
هرگونه  يانجام دهند. نگهدار يشده نزد بانک مرکز افتتاح يها ق حسابيرا فقط از طر

 يرقانونيدر حکم تصرف غ ير از بانک مرکزيغ يدر بانکمذکور  يحساب توسط دستگاهها
در رابطه با آن بخش از منابع خود که از  يردولتيغ يعموم ياست. نهادها يدر اموال عموم

  شوند.ين جزء ميشود، مشمول حکم ا ين ميتأم يمردم يا کمکهاي يمحل منابع عموم
نسبت  ،مربوط اداسن دييأجمهوري اسالمي ايران مكلف است پس از ت گمركـ  ب

مورد استفاده  صادراتيكاالهاي كه در به استرداد حقوق ورودي مواد و قطعات وارداتي 
با  ١٣٩٠/ ٨/ ٢٢) قانون امور گمركي مصوب ٦٨( ) تا٦٦موضوع مواد ( اند، قرار گرفته

امور ) قانون ٤٥) ماده (٢موضوع تبصره ( يانباردار نهيو هز ياصالحات و الحاقات بعد
از محل تنخواه دريافتي از خزانه كه تا پايان سال تسويه  ،رف مدت پانزده روزظ گمركي،

  كند.نمايد، اقدام  مي
 حاصل از صدور مجوز يوزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است درآمدهاـ  ج

سال  يط يمحصوالت دخان ديدريافتي بابت واردات و تول حق انحصارو  اتيع دخانيتوز
 ١٣٠٤٢١داري كل كشور موضوع رديف  مومي نزد خزانهحساب درآمد ع را به ١٣٩٩

  كند. زيقانون وار ني) ا٥جدول شماره (
شده فروش  مت تماميو ق يفيمت تکليالتفاوت ق شود مابه يبه دولت اجازه داده مـ  د

د سازمان ييلووات ساعت برق را (پس از تأيهر مترمکعب آب و دفع فاضالب و هر ک
 يهمان سال) با بده يمال يبه صورتها يدگيوني در رسعنوان بازرس قان حسابرسي به

ده بخش آب، فاضالب و برق يرس يبردار به بهره يا هيسرما يها ييتملک دارا يطرحها
با اصالحات  ١٠/١٢/١٣٥١) قانون برنامه و بودجه كشور مصوب ٣٢رو موضوع ماده (يوزارت ن

 ٥٣٠٠٠٠ ـ٣٣اي  و رديف هزينه ٣١٠٤٠٤و الحاقات بعدي از محل رديف درآمدي 
حساب را  ربط مكلفند تسويه خرجي تسويه كند. شركتهاي دولتي ذيـ  صورت جمعي به

شده  هيتسو يمذکور معادل بده يه شرکتهايدر صورتهاي مالي خود اعمال كنند. سرما
نيز گزارش عملكرد اين بند را  ابد. وزارت نيروي يش مين حکم افزايا ياز اجرا يناش
هاي برنامه و بودجه و محاسبات، انرژي و  به كميسيون ١٣٩٩رماه سال تفصيل تا شهريو به

  كند. عمران مجلس شوراي اسالمي و ديوان محاسبات كشور ارائه مي
هاي گسترش  سازمان ١٣٩٧شود مطالبات قبل از سال  به دولت اجازه داده ميـ  هـ

دني ايران (ايميدرو) و نوسازي صنايع ايران (ايدرو) و توسعه و نوسازي معادن و صنايع مع
بابت مشاركت در تأمين سرمايه بانك تخصصي صنعت و معدن و همچنين مطالبات 

هاي مذكور و وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه بابت سهم متعلق به آنها از  سازمان
واگذاري سهام مطابق قوانين مربوط مشروط به انجام تكاليف موضوع قانون اجراي 

) قانون اساسي را با بدهي آنها به دولت بابت ٤٤ل چهل و چهارم (هاي كلي اص سياست
) ريال ٧,٨٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ارد (يليماليات و سود سهام تا سقف هفت هزار و هشتصد م

  خرجي از طريق گردش خزانه تهاتر كند.ـ  صورت جمعي به
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  ٨تبصره 
دولت مکلف  ) قانون برنامه ششم توسعه،٣٥در راستاي اجراي بند (ب) ماده (ـ  الف

و  ١٣٠٦٠١٢٠٠٠ يها ل برنامهيذ ياست اعتبارات مورد نياز را از محل طرحها
مانده به عنوان  ينه كند. سهم باقيبه عنوان سهم کمک بالعوض دولت هز ١٣٠٧٠٠٢٠٠٠

ن کارگر و تأمين مصالح يا كاركرد وسايل يا تأمي يصورت نقد برداران به سهم بهره
برداري  داراي پروانه بهره يچاهها يهوشمند بر رو يتورهاا نصب کنيراهسازي و نقليه و 

  رش است.يقابل پذ
ن ي، تأميساز ، محوطهيساز ات آمادهيعمل يشود برا يبه دولت اجازه داده مـ  ب

و  يشهر ينيبازآفر يمسکن مهر، طرحها يل واحدهايو تکم ييربنايو ز ييخدمات روبنا
ر يشرح ز ن مسکن، اقداماتي را بهيتأم يملن طرح اقدام يفرسوده و همچن ياي بافتهاياح
  عمل آورد: به

د و سازمان يجد يعمران شهرها يق شرکت مادرتخصصي(از طر يوزارت راه و شهرسازـ ١
ال از ي) ر١٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠( ارديلين و مسکن) مجاز است تا سقف پانزده هزار ميزم يمل

مت يالذکر را به ق فوق يه شرکتهاو امالک متعلق ب يا تهاتر اراضيو  يمحل منابع داخل
يا فروش از طريق مزايده مشروط به حفظ كاربري و با ساز وكار گردش خزانه  يکارشناس

  فوق  كند. يطرحها يصرف اجرا
) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات ٦٨در اجراي ماده (ـ ٢

مسکن مهر، شرکت  يدهاواح ياني) در صورت درخواست مالکان اع٢مالي دولت (
 ين و مسکن مكلف به واگذاريزم يد و سازمان مليجد يعمران شهرها يمادرتخصص

ز يباشند. منابع حاصله پس از وار ينود و نه ساله متعلق به خود م يا اجاره ينهايزم يقطع
  فوق خواهد شد. يطرحها يكشور، صرف اجرا  كل يدار ن شرکتها نزد خزانهيبه حساب ا

 يمتعلق به شرکت مادرتخصص ينهايمجاز است زم يراه و شهرسازوزارت ـ ٣
ارد يليهزار م ين و مسکن را تا سقف سيزم يد و سازمان مليجد يعمران شهرها

ن يتأم يها عامل و صندوق يبا بانکها ييقراردادها يال طي) ر٣٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠(
جامع،  يطرحها ياجرا ياالت الزم بريدر رهن آنان قرار داده و متناسب با آن تسه يمال
ن طرحها  يل ايکند و منابع حاصل را صرف تکماخذ  مصوب را يساز و آماده يليتفص
ن و مقررات و يت قوانيشده با رعا ليتکم يان طرحهايد و از محل فروش عرصه و اعينما

صدرالذکر  يطرحها يمانده را به اجرا يه كند و باقيعامل تسو يگردش خزانه، با بانکها
  ند اختصاص دهد.ن بيا

احداث مدرسه، پاسگاه،  ياز براين مورد نيمکلف است زم يوزارت راه و شهرسازـ ٤
 يو خدمات ير مراکز اداري، ورزشگاه و سايو درمان يج، مسجد، مراکز بهداشتيگاه بسيپا

مسکن  يربط در طرحها يذ يدولت يار دستگاههايگان در اختيصورت را از را بهيمورد ن
  مهر قرار دهد.

وزارت امور  يو با همکار يشنهاد وزارت راه و شهرسازين بند به پيا ينامه اجرائ نييآ
ران و سازمان برنامه و بودجه کشور يا ياسالم يجمهور ي، بانک مرکزييو دارا ياقتصاد

  رسد. يران ميأت وزيب هيشود و به تصو مي  هيته
ستان مجازند از محل ها و سازمان آب و برق خوز استان يا آب منطقه يشرکتهاـ  ج

بخشي و تغذيه مصنوعي در قالب وجوه  خود و بخشي از اعتبارات طرحهاي تعادل يمنابع داخل
آب  يو هوشمند چاهها يحجم يد و نصب کنتورهايخر يها نهين هزيشده نسبت به تأم اداره

 مربوطه يکه توسط دستگاه اجرائ يبا روش يصورت اقساط مجاز، اقدام كنند و به يکشاورز
%) ١٠٠درصد (  افت كنند. صدين چاهها دريالت را از صاحبان اين تسهيشود، اصل ا ين مييتع

ار يدر اخت ينيزم ريمنابع آب ز يبخش اء و تعادلياح يطرحها ياجرا يبرا ياقساط وصول
  رد.يگ يها و سازمان آب و برق خوزستان قرار م اي استان شركتهاي آب منطقه

ران موظف است ظرف مدت دوماه پس از ابالغ يا يماسال يجمهور يبانک مرکزـ  د
اين قانون مهلت برگشت ارز حاصل از صادرات خدمات فني و مهندسي را بر حسب نوع 

  ن و اعالم کند.ييها به صادرکننده و با هدف حفظ و توسعه صادرات فوق، تع قرارداد، پرداخت
با  ١٦/١٢/١٣٦١مصوب ع عادالنه آب ي) قانون توز٣٣بند (ب) ماده ( يدر اجراـ  هـ

ش يکشور و افزا يها انت از آبخوانيو جهت حفظ و ص ياصالحات و الحاقات بعد
، يشرب، صنعت و کشاورز يمصارف مختلف در بخشها ين آب برايتأم يريپذ نانياطم

ط يها و سازمان آب و برق خوزستان مکلفند با توجه به شرا استان يا آب منطقه يشرکتها
 يچاهها يبرا يکنندگان آب کشاورز ناطق مختلف کشور از مصرفم يميو اقل ياقتصاد

 يمجاز دارا يچاهها يآنها و برا يبردار مجاز فاقد کنتور هوشمند بر اساس پروانه بهره
هر متر مکعب برداشت آب از  يکنتور هوشمند براساس برداشت مجاز از آنها، به ازا

با كشت غالب منطقه و ميزان  ال متناسبي) ر٢٠٠ست (يها، حداکثر معادل دو آبخوان
افت و يدرآمد كشاورزان مطابق دستورالعمل مشترك وزراي نيرو و جهاد كشاورزي، در

ز يكشور وار  كل يدار ن قانون نزد خزانهي) ا٥جدول شماره ( ١٦٠١١٢ف شماره  يرد به
 جدول ٥٣٠٠٠٠ـ  ٥٢ف يپس از مبادله موافقتنامه از محل رد يزيند. معادل مبلغ وارينما

آب و  يبردار و بهبود بهره يبخش تعادل يها تحقق اهداف برنامه ين قانون براي) ا٩شماره (
 يافتن راهکارهاين مواجه است و يکه با فرونشست زم ييانجام مطالعه در دشتها

ران قرار يت منابع آب ايريار سازمان مديط قبل، در اختيو برگرداندن آن به شرا يريشگيپ
و سازمان  يرو و جهاد کشاورزين يها ن بند توسط وزارتخانهيا يجرائنامه ا نيرد. آييگ يم

  رسد. يران ميأت وزيب هيتصو شود و بهيه ميبرنامه و بودجه کشور ته
ع عادالنه آب ي) قانون توز٤٥رمجاز وفق بند (هـ) ماده (يغ يدرخصوص چاهها

زان برداشت آب تا يمه مربوط به مين چاهها اقدام و جريالمنفعه نمودن ا نسبت به مسلوب
ال متناسب با افت ي) ر١,٠٠٠هزار ( زمان انسداد چاه به ازاي هر مترمکعب حداکثر يك

شود،  ين مييرو تعير نيمخزن سفره که حسب دستورالعمل وز يسفره و حجم کسر
  گردد. يافت ميدر

 يروبيو ال يسامانده ياز طرحهايمنابع مورد ن ياز کسر ين بخشيمنظور تأم بهـ  و
ها و  استان يا آب منطقه يالب، به شرکتهايا مستعد وقوع سيدر معرض  يها انهرودخ

را  يا از مصالح مازاد رودخانه يبردار شود بهره يسازمان آب و برق خوزستان اجازه داده م
مانکاران واگذار و منابع حاصله را به ي، به پيخصوصي ـ در قالب قرارداد مشارکت عموم

رانه يشگياقدامات پ يو از محل منابع مزبور نسبت به اجراواريز کنند  ٢١٠٣٠١رديف 
الب اقدام کنند. ياز س يو رفع خسارات ناش يمذکور و بازساز يمرتبط با طرحها
رو ين قانون توسط وزارت نيخ ابالغ ايماه از تار ن بند ظرف مدت سهيا يدستورالعمل اجرائ

  گردد. يه و ابالغ ميته
  ٩تبصره 

اجازه داده  يعلم و فناور يمؤسسات آموزشي و پژوهشي و پارکها ،به دانشگاههاـ  الف
 نسبت به ١٣٩٨درآمد اختصاصي سال عملكرد تا سقف  با تصويب هيأت امناي خودشود  مي

و در جهت تكميل  اقدام كننداز محل توثيق اموال در اختيار خود از بانكها  التيتسهاخذ 
 يل خوابگاههايد و تکميساخت، خر لويتاو با اي خود هاي سرمايه طرحهاي تملك دارايي

و نسبت به بازپرداخت  استفاده) قانون برنامه ششم توسعه ١٠٣ن موضوع بند (پ) ماده (يمتأهل
ان مکلفند نسبت يرفاه دانشجو يها صندوق .كنند اختصاصي خود اقدام رآمداقساط از محل د

الت با يارانه سود و کارمزد تسهي منظور پرداخت خود به يها تياعتبار الزم در فعال ينيب شيبه پ
  ن اقدام كنند.يمتأهل يالت مربوط به احداث خوابگاههايت تسهياولو

ز ين يردولتيو غ ياعم از دولت يو فناور يو پژوهش يدانشگاهها و مؤسسات آموزش
و  يزات صرفاً تخصصيد تجهيخر يبرا يالت بانکين بند، از تسهيت مفاد ايتوانند با رعا يم
  ند.يخود استفاده نما يشگاهها و کارگاههايآزما يانرس روز به

ه يشهربازپرداخت وامهاي ز محل شده پرداختي ا %) وجوه اداره١٠٠درصد ( صدـ  ب
) ١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ميليارد (هزار و پانصد تا سقف  ١٣٩٨تا سال  ١٣٨٥سال از  ييدانشجو
 يرفاه دانشجوي يها صندوق بهشود. وجوه مذکور  يز ميكشور وار  داري كل به خزانهريال 

اساس  ابد تا بري ياختصاص م مزبورهاي  صندوق منابع ماليعنوان كمك جهت افزايش  به
 يرفاه يها ر پرداختيو سادانشجويان ه به يوام شهررداخت اساسنامه مصوب، صرف پ

 يين بند به صندوق رفاه دانشجوياز محل منابع ا يشود. اختصاص وجوه ييدانشجو
  بالمانع است. يشگاه آزاد اسالممربوطه دان
(ره) و  ينيته امداد امام خميپوشش کم ان تحت يدانشجو يلينه تحصيمازاد هزـ  ج

ق ين قانون در قالب وام از طريکشور نسبت به اعتبارات مندرج در ا يستيسازمان بهز
از مذکور پس  يرد. اقساط وامهايگ ين افراد قرار ميار ايان در اختيصندوق رفاه دانشجو

ان تحت پوشش يشود. دانشجو يل و اشتغال به کار افراد، پرداخت ميفراغت از تحص
  باشند. يافت وام ميت دريمزبور در اولو يتيحما ينهادها
و بهداشت، درمان  يقات و فناوريآموزش و پرورش، علوم، تحق يها به وزارتخانهـ  د

سازي كاربري بخشي از  اماندهي و بهينهمنظور س  شود به اجازه داده مي يو آموزش پزشک
امالك و فضاهاي آموزشي، ورزشي و تربيتي خود و با رعايت مالحظات آموزشي و تربيتي، 

برداري از آنها اقدام كند. تغيير كاربري موضوع اين بند  نسبت به احداث، بازسازي و بهره
هر دانشگاه  يامنا أتين هيب به پيشنهاد شوراي آموزش و پرورش استان و همچنيبه ترت

عالي شهرسازي و معماري ايران  ) قانون تأسيس شوراي٥و تصويب كميسيون ماده (
گيرد و از پرداخت كليه  با اصالحات و الحاقات بعدي صورت مي ٢٢/١٢/١٣٥١مصوب 

برداري، احداث،  گواهي بهرهاخذ  عوارض شامل تغيير كاربري، نقل و انتقال امالك،
  باشد. ر عوارض شهرداري معاف ميتخريب، بازسازي و ساي

  شوند. ين بند نميمشمول مفاد ا يدانشگاه يها سيبزرگ از جمله پرد يها پهنه
  ـ  هـ
 يها اعتبارات برنامه کاهشدر راستاي تحقق اهداف نقشه جامع علمي كشور، ـ ١
  اجرائي ممنوع است. يتوسط دستگاهها يپژوهش
ون برنامه ششم توسعه مبني بر حمايت ) قان٦٤در راستاي اجراي بند (ج) ماده (ـ ٢

) قانون مديريت ٥هاي تقاضامحور، كليه دستگاههاي اجرائي موضوع ماده ( از پژوهش
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) قانون محاسبات عمومي كشور كه ٥) آن قانون و ماده (١١٧خدمات كشوري، با رعايت ماده (
درصد  ل معادل دهكنند، مكلفند حداق هاي كاربردي) استفاده مي از اعتبارات برنامه (پژوهش

هاي  نامه اين اعتبارات را با اعالم فراخوان در موضوعات مورد نياز خود، از طريق پايان  %)١٠(
  هزينه كنند. يعلم و فناور يتحصيالت تكميلي دانشگاهها و مراكز پژوهشي و پارکها

فاده و مهارتي اعتبارات قانون است ي، فناوري، پژوهشيعلم يمنظور ارتقاي شاخصها بهـ  و
با  ٣٠/٧/١٣٩٣يافته مصوب  متوازن از امکانات کشور براي ارتقاي سطح مناطق كمترتوسعه

علم  ي، پارکهايقابل اختصاص به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عال ياصالحات و الحاقات بعد
  اي و جهاد دانشگاهي مستقر در استان نيز است. و مراكز آموزش فني و حرفه يو فناور
بر  ي) قانون برنامه ششم توسعه مبن٦٤بند (ب) ماده ( ياجرا يدر راستاـ  ز

افته به دستگاههاي اجرائي ي صيتخص يا نهي%) از اعتبارات هز١درصد ( کياختصاص 
و توسعه  يزير برنامه ي، شورايو توسعه فناور ي) به امور پژوهش٦و  ١فصول  ياستثنا (به

استان کسر  يا نهيجمع اعتبارات هزن ماده را از سرياستان مجاز است اعتبارات موضوع ا
 يها استيها و س تياساس اولو و بر ياستان ياجرائ يدستگاهها يكند و با هماهنگ

سازمان برنامه و  ياستان و در چهارچوب دستورالعمل ابالغ يازهايمصوب و ن يپژوهش
ن و و بهداشت، درما يقات و فناوريعلوم، تحق يها وزارتخانه يبودجه کشور که با هماهنگ

به جهاد دانشگاهي  يو توسعه فناور يامور پژوهش يشود، برا ين ميتدو يآموزش پزشک
  شده توسط آن شورا اختصاص دهد. نييتع ياستان ياجرائ ياستان و دستگاهها

  بار به شوراي ماه يك كرد اين بند را هر شش دستگاههاي مذكور مكلفند نحوه هزينه
عالي علوم،  آمار ايران گزارش دهند و شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري و مركز

تحقيقات و فناوري موظف است گزارش ساالنه اين بند را حداكثر تا پايان مردادماه سال 
به مجلس شوراي اسالمي ارائه كند. مركز آمار ايران مكلف است ساالنه اطالعات  ١٤٠٠

  كرد تحقيق و توسعه را منتشر كند.مربوط به هزينه
) ٣( وست شمارهيوابسته به دولت مندرج در پ يبانکها و مؤسسات انتفاع شرکتها،ـ  ح

نه ي%) از هز٤٠درصد (  مربوط، حداقل چهل ين قانون، مکلفند در اجراي تكاليف قانونيا
زان بيست و يماهه به م وست را در مقاطع سهيخود مندرج در آن پ يامور پژوهش

 يز كنند تا در راستايكشور وار  كل يدار نزد خزانه ي%)، به حساب خاص٢٥درصد ( پنج
و  يق توافقنامه با دانشگاهها و مؤسسات آموزش عاليحل مسائل و مشکالت خود از طر

، يکاربرد يها و جهاد دانشگاهي و در قالب طرح(پروژه) يردولتيو غ ياعم از دولت يپژوهش
 يها رح(پروژه)و ط يپسادکتر يها ، طرح(پروژه)يليالت تکميتحص يها نامه انين پايعناو
  رشاغل به مصرف برسانند. يغ يليالت تکميآموختگان تحص دانش يقاتيتحق

درصورت واريز نشدن وجوه مربوط در موعد مقرر توسط هر يك از شركتها، بانكها و 
شود رأساً مبلغ مربوط  داري كل كشور اجازه داده مي مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت، به خزانه

  حساب خاص موضوع اين بند واريز كند. زد خزانه برداشت كرده و آن را بهرا از حساب آنها ن
و جهاد دانشگاهي مازاد  يو پژوهش يدانشگاهها و مؤسسات آموزش عال ين مبالغ برايا

ناً پس از تبادل توافقنامه ين قانون محسوب و عيشده آنها در ا ينيب شيپ يبر درآمد اختصاص
  كل يدار كشور، توسط خزانه  كل يدار ودجه كشور و خزانهتوسط آنها با سازمان برنامه و ب
و يا جهاد دانشگاهي طرف قرارداد برگشت داده  يا پژوهشي يكشور به مؤسسات آموزش عال

  شود. ه يها تسو کل مبلغ توافقنامه يان سال ماليکه تا پا يطور شود، به يم
 ياعم از دولت يژوهشو پ ين بند در دانشگاهها و مؤسسات آموزشياعتبارات موضوع ا

  شود. ينه ميو جهاد دانشگاهي در قالب قراردادهاي مشخص هز يو فناور يردولتيو غ
آموختگان  ، دانشيان، پژوهشگران پسادکتريحداقل سهم قابل پرداخت به دانشجو

  %) است.٦٠درصد (  کارورز از مبلغ هر طرح(پروژه) شصت يروهايپژوهشگر و ن
%) از ١٠(  درصد توانند حداکثر تا ده ين بند ميوضوع اشرکتها، بانکها و مؤسسات م

ق دانشگاهها و مؤسسات يمذکور را از طر ينه امور پژوهشي%) هز٤٠(  درصد مبلغ چهل
وابسته به خود و جهاد دانشگاهي در چهارچوب  يردولتيو غ ياعم از دولت يپژوهش

  نه كنند.ين بند هزيا ينامه اجرائ نييآ
ر موارد يمصرف و سا يمربوط، چگونگ يبند شامل ساز وکارهان يا ينامه اجرائ نييآ
، ييو دارا يامور اقتصاد يها وزارتخانه يشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و همکاريبه پ

، صنعت، معدن و تجارت و ي، بهداشت، درمان و آموزش پزشکيقات و فناوريعلوم، تحق
  رسد.يران ميوز  أتيب هيتصو د و بهشويه مين قانون تهيپس از ابالغ ا يجهاد کشاورز

) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از ٧٨در راستاي تحقق ماده(ـ  ط
) قانون اساسي، آستان قدس ٣٠ام( ) و در جهت اجراي اصل سي٢مقررات مالي دولت(

رضوي و آن دسته از مؤسسات و بنگاههاي اقتصادي زيرمجموعه نيروهاي مسلح و ستاد 
ائي فرمان حضرت امام(ره) به استثناي مواردي كه إذن ولي فقيه مبني بر عدم اجر

پرداخت ماليات و يا نحوه تسويه آن را دارند، موظفند نسبت به واريز ماليات خود به خزانه 
اي  اقدام كنند. معادل درآمد واريزي از محل رديفهاي هزينه ١١٠١١٢  موضوع رديف

سازي و خريد تجهيزات براي  آموزشي، نوسازي، مقاوممربوط، به منظور توسعه عدالت 

 ينيته امداد امام خميکم يآموز دانش يمدارس روستايي و مناطق محروم و خوابگاهها
  رد. يگ يار وزارت آموزش و پرورش قرار مي(ره) در اخت
اي كشور مربوط به خدمات آموزشي و   درآمد سازمان آموزش فني و حرفهي ـ 

هاي  وره و درآمدهاي حاصل از صدور، تعويض و تمديد گواهينامهفرهنگي، خدمات مشا
) اختصاصي ٥جدول شماره ( ١٤٠٢١١، ١٤٠١٦١، ١٤٠١٠٣مهارت مندرج در رديفهاي 

  شود  و پس از تخصيص توسط سازمان برنامه و بودجه كشور قابل هزينه است. تلقي مي
وزارت ورزش و جوانان  ) قانون برنامه ششم توسعه،٩٢به استناد بند (پ) ماده (ـ  ك

از  يناش يغاتيتبل يران مکلفند درآمدهايا ياسالم يجمهور يمايو سازمان صدا و س
كشور   كل يدار نزد خزانه ١٤٠١٨٤شماره  يف درآمديرا به رد يپخش مسابقات ورزش

ن ي) ا٩مندرج در جدول شماره ( ٥٣٠٠٠٠ـ ٤٩ف  ياز محل رد يزيند. وجوه واريز نمايوار
کمک به  يار وزارت ورزش و جوانان (براي%) در اخت٣٠درصد ( يسبت سقانون به ن

 يجمهور يمايار سازمان صدا و سي%) در اخت٧٠مربوطه) و هفتاد درصد ( يها ونيفدراس
  رد.يگ يران قرار ميا ياسالم

 ي، درآمدهايو مهارت ي، فناوري، پژوهشيعلم يشاخصها يمنظور ارتقا بهـ  ل
قات و يعلوم، تحق يها وابسته به وزارتخانه يت آموزش عالدانشگاهها، مؤسسا ياختصاص
 يو مراکز آموزش فن يعلم و فناور ي، پارکهايو بهداشت، درمان و آموزش پزشک يفناور

از شمول حکم  يو جهاد دانشگاه يوابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع يا و حرفه
سطح مناطق کمتر  يارتقا يکشور برا اعتبارات موضوع قانون استفاده متوازن از امکانات

  هستند. يافته مستثني توسعه
  ١٠تبصره 

 )٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠هزار ميليارد (سه اي مكلفند مبلغ  شركتهاي بيمهـ  الف
ريال از اصل حق بيمه شخص ثالث دريافتي را طي جدولي كه براساس فروش بيمه 

صورت هفتگي  رسد به عالي بيمه مي تصويب شوراي  هر يك از شركتها تعيين و به (پرتفوي) 
داري كل كشور  ) اين قانون نزد خزانه٥جدول شماره ( ١٦٠١١١به درآمد عمومي رديف 

عنوان هزينه قابل قبول مالياتي  بهبند واريز كنند. وجوه واريزي شركتهاي بيمه موضوع اين 
 ،کشور يا دهو حمل و نقل جا يدر اختيار سازمان راهدار منابع حاصله شود. محسوب مي

 يهارديفتا در گيرد  قرار مي و سازمان اورژانس کشور نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران
و  ) اين قانون در امور منجر به كاهش تصادفات٧( جدول شمارهن دستگاهها در يمربوط به ا
مركزي جمهوري اسالمي ايران موظف به نظارت بر اجراي اين  بيمههزينه شود.  مرگ و مير،

اي كشور، نيروي انتظامي و سازمان اورژانس  سازمان راهداري و حمل و نقل جادهاست. بند 
بار از نحوه هزينه وجوه مذكور به بيمه  ماه يك کشور موظفند گزارش عملكرد خود را هر سه

  مركزي جمهوري اسالمي ايران و سازمان برنامه و بودجه كشور گزارش كنند.
الذکر توسط سازمان برنامه و  فوق ياجرائ يتگاههاماهه به دس ص اعتبار سهيتخص

  رد.يپذ يبودجه کشور  براساس عملکرد صورت م
اصول  يکه در اجرا ياجرائ يدر مورد آراي حل اختالف مراجع بين دستگاههاـ  ب

 يا در اجرايو  ي) قانون اساس١٣٩) و يكصد و سي و نهم (١٣٤يكصد و سي و چهارم (
ربط از  يذ يل دستگاه اجرائيدر شده است، چنانچه به هر دلن و مقررات مربوط صايقوان
ا مستنکفان در چهارچوب يكند، با مستنکف  يم مرجع حل اختالف خودداريتصم ياجرا

  شود.  برخورد مي ٧/٩/١٣٧٢مصوب  يبه تخلفات ادار يدگيقانون رس
ماه از  مرجع مذکور كه حداکثر هجده يسازمان برنامه و بودجه کشور مطابق رأ

دستگاه، مبلغ مربوطه را کسر و  يگذشته باشد، از اعتبارات بودجه سنوات يخ وصول رأيتار
ا يو  يدولت يكند. در خصوص شرکتها ينفع اضافه م يذ يبه اعتبارات دستگاه اجرائ

ف مذکور از محل حساب شرکتها و يتکل يوابسته به دولت، اجرا يمؤسسات انتفاع
 ييو دارا يکل کشور برعهده وزارت امور اقتصاد يدار ادشده نزد خزانهي يمؤسسات انتفاع

  باشد. يكشور) م  كل يدار (خزانه
به عوارض گمركي و سود بازرگاني واردات لوازم آرايشي مجموعاً  ١٣٩٩در سال ـ  ج
و منابع اخذ  الي) ر١٠ده ( يگار وارداتيهر نخ س ي%) اضافه و به ازا١٥درصد ( پانزده 

شود و معــادل  واريز مي ١٦٠١٨٨%) به رديف درآمدي ١٠٠حاصله به صورت صددرصد (
جويي  ) به هيأت امناي صرفه٩جدول شماره ( ٥٣٠٠٠٠ـ  ٣٨اي   آن از محل رديف هزينه

يابد تا جهت خريد عضو مصنوعي (پروتز) كاشت  ارزي در معالجه بيماران اختصاص مي
اک، ياوتيسم، گوشه، سل هاي دارويي بيماران حلزون شنوايي و نيز جهت درمان و هزينه

در  يمادرزاد يمنينقص ا يماريس و بيبروزيک فيستي)، سEBمتابوليك و بال پروانه (
  ) هزينه شود.SMA( يمادرزاد ينخاع يل عضالنيتحل يماريو ب يباد يد آنتيتول

ابد مبالغ حاصله به ي يش مي%) افزا٢دودرصد ( يتعرفه جرايم رانندگ ١٣٩٩درسال ـ   د
تا سقف دو  يزيشود. معادل مبلغ وار يز ميکل کشور وار يدار نزد خزانه ١٥٠١٠١ يحساب درآمد

عه يد و ضايشد يليد و خيمعلوالن شد يها نهيال جهت هزي) ر٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ارد (يليهزار م
  رد.يگ يقرار م يستيار سازمان بهزيت در اختياز معلول يريشگيو پ ياز تصادفات رانندگ يناش ينخاع
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  ١١تبصره 
معسر جرائم غيرعمد ناشي از  محکومان هياعتبارات د يکسر نيمنظور تأم بهـ  الف
ناشي از که پرداخت خسارات  يموارد و معسر سرپرست خانوار زنان تيبا اولو تصادف

أت يه بيمجاز است با تصو يدادگستر يروزاست، دولت  اي المال تيبرعهده بتصادف 
 ارديلياکثر تا سه هزار و پانصد مبدني حد هاي نظارت صندوق تأمين خسارت

ماده  )و (ج )(ث يال از منابع درآمد ساالنه موضوع بندهاي) ر٣,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠(
 لياز وسا يخسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناش ياجبار مهيقانون ب )٢٤(
) اين ٧جدول شماره ( ١١٠٦٠٠را از محل اعتبارات رديف  ٢٠/٢/١٣٩٥مصوب  هينقل
 ،يدادگستر ريصندوق مزبور مکلف است با اعالم وز رعامليكند. مد نهيو هز افتيانون درق

وزارت  قرار دهد. يوزارت دادگستر اريماهه در اخت نسبت در مقاطع سه را به ادشدهيمبلغ 
هاي برنامه و  بار به كميسيون ماه يك دادگستري مكلف است گزارش عملكرد اين بند را هر سه

  ات، اقتصادي، اجتماعي و قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسالمي ارائه كند.بودجه و محاسب
هاي بدني مكلف است ديه زندانيان حوادث رانندگي  صندوق تأمين خسارتـ  ب

غيرعمد را كه به دليل هرگونه محدوديت سقف تعهدات شركتهاي بيمه و صندوق مذكور 
قانون بيمه اجباري خسارات واردشده به االجراء شدن  برند و قبل از الزم سر مي در زندان به

اند، تأمين كند تا پس از  ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه زنداني شده  شخص
  صورت بالعوض نسبت به آزادي آنها اقدام شود. معرفي ستاد ديه كشور به

مسلح مکلفند  يروهاين ) قانون برنامه ششم توسعه، ١١٠ماده ( يدر اجراـ  ج
ا از حقوق ماهانه آنان کسر و ر يسازمان يها ه مسکن کارکنان ساکن در خانهنيهز کمک

ز ي) اين قانون وار٥جدول شماره ( ١٦٠١٨٤كشور موضوع رديف   کل يدار حساب خزانه به
 يها نهيهز يمسلح برا يروهاين يفهايرا در رد يزيکنند. دولت مکلف است وجوه وار

  صاص دهد.اخت يسازمان يها خانه ير و نگهداريتعم
  ـ  د
) قانون ماليات بر ارزش ٤٥، عوارض خروج از كشور موضوع ماده (١٣٩٩در سال ـ ١

بار در طول سال بر اساس قانون بودجه  افزوده، براي زائران عتبات و مرزنشينان براي يك
اخذ  با اصالحات و الحاقات بعدي آن ٢٤/١٢/١٣٩٥كل كشور مصوب  ١٣٩٦سال 
شود كه ساكن در روستاها و  وضوع اين جزء به كساني اطالق ميشود. افراد مرزنشين م مي

شهرهاي مرزي هستند؛ بررسي و تأييد اين موضوع براساس سامانه بانک اطالعات 
  افراد مذکور است. يو شناسه(کد) پست يبر شماره مل ينان وزارت کشور مبتنيمرزنش
از  ١٣٩٩ماه سال   تا دوم آبان ١٣٩٩ورماه سال يزائران اربعين كه از تاريخ چهاردهم شهرـ ٢

  شوند از پرداخت عوارض خروج معافند. مرزهاي زميني به مقصد كشور عراق از كشور خارج مي
موضوع قانون اصالح قانون  يافتيدر ميدولت مکلف است وجوه حاصل از جراـ  هـ

مبلغ دو هزار  تامصلحت نظام را  صيمجمع تشخ ١٩/٧/١٣٧٣ مصوب يحکومت راتيتعز
ز يوار ١٥٠١١٣شماره  يدرآمد فيردافت و به يدر الي) ر٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠( ردايليم
ن يا )٧ـ ٢جدول شماره  ( ٧٣٠٠٠٠ـ  ٢٨ف شماره ياز محل رد يافتياز وجوه در يد. بخشينما

صنعت، معدن و تجارت ) و وزارت يحکومت راتي(سازمان تعز يبه وزارت دادگسترقانون 
مربوط به  نهيهز يکسر نيمحوله و تأم يها تيمورجام مأشود تا صرف ان يپرداخت م

  گردد. ينظارت ياقالم، مشمول طرحها هيکل بازارو  عيتوز ن،يو نظارت بر تأم يبازرس
ا يالمال  تيکه جبران خسارت آنها بر عهده ب يمنظور پرداخت خسارت به افراد بهـ  و

و  ييراهنما يوصول يها مهي(جر يدرآمد يفهاي%)  از منابع رد١٠درصد ( دولت است، ده
رات يه و تعزيتوسط قوه قضائ يوصول ينقد يو جزا يدادرس يها نهي) و (هزيرانندگ
ز يال پس از واري) ر٣,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ارد (يلي) تا سقف سه هزار و پانصد ميحکومت

ف مستقل يق رديصورت ماهانه از طر كشور به  كل يدار  نزد خزانه يبه حساب خاص
ن حکم با حفظ منابع و يرد. منابع و مفاد ايگ يقرار م يار وزارت دادگستريدر اخت يا نهيهز

  ن تبصره است.ي(الف) و (ب) ا يحکم بندها
فه يسال از خدمت وظ ش از هشتيبت بيمه غيمانده جر يدولت مکلف است اقساط باقـ  ز
موفق به ها بوده و  مهين جريا يپرداخت اقساط يمتقاض ١٣٩٧ان سال يکه تا پا يافراد يعموم

  د.يز نماياند را وصول و به حساب خزانه وار شده ١٣٩٨از اقساط آن در سال  يپرداخت بخش
ه اقساط خود اقدام نکنند مشمول ينسبت به تسو ١٣٩٩ان سال يکه تا پا يافراد

  شوند. يفه اعزام ميب محسوب و به خدمت وظيغا
ان درآمد به عنو ١٤٠١٠١ف يحل اختالف مندرج در رد يدرآمد شوراهاـ  ح
  شود. يم ين شوراها تلقيا ياختصاص
با  ٨/١٢/١٣٨٩مصوب  يبه تخلفات رانندگ يدگي) قانون رس٨ماده ( يدر اجراـ  ط

و  ييس راهنمايبراساس اعالم پل يرانندگ يها مهياصالحات و الحاقات بعدي تخلفات و جر
  د.شو يامک به مالکان خودروها اعالم ميق پياز طر يانتظام يروين يرانندگ

ها را در قبوض تلفن همراه  امکينه پيتلفن همراه موظفند هز يکارور (اپراتور)ها
  افت کنند.يه درج و مبالغ مربوطه را از آنها دريله نقليمالکان وس

با مجوز وزارت ورزش و جوانان  که يمل يها ميعوارض خروج ورزشکاران تـ  ي
خروج، با نرخ عوارض مرحله اول هر مرحله  يشوند برا ياعزام م يمرز مسابقات برون به

  شود. يماخذ  خروج محاسبه و
 ي) اصالح١٢٤) و (١٢٣الثبت مندرج در مواد ( عالوه بر حق ١٣٩٩در سال ـ  ك

 ياز مقررات مال يم بخشيبه قانون تنظ ي) قانون الحاق مواد١٠قانون ثبت مقرر در ماده (
%) مبلغ ٥/٠درصد ( ميعادل نم يبا اصالحات و الحاقات بعد ١٥/٨/١٣٨٤) مصوب ١دولت (

و اخذ  الثبت موضوع تسهيل اجراي طرح حدنگار (كاداستر)، عنوان حق مندرج در سند به
%) درآمد حاصله تا ١٠٠شود. صددرصد ( يز ميوار يدرآمد ١٦٠٢٠٠ف شماره يبه رد

 يفهايال از محل ردي) ر١٨,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ارد (يليسقف هجده هزار و پانصد م
  شود. ينه ميطرح حدنگار (کاداستر) هز يوط بابت اجرامرب ياعتبار

ه ين تبصره نسبت به پرداخت ديمکلف است از محل منابع بند (و) ا يوزارت دادگسترـ  ل
رمجاز از مرز که توسط ياز عبور غ يمستحقان دريافت ديه شامل مقتوالن و مجروحان ناش

ط يکه در مح ين سربازانياند و همچن مورد اصابت گلوله قرار گرفته يارتش و مرزبان يگانهاي
ران يا ياسالم يارتش جمهور يشوند، با معرف يا مجروح ميپادگان در اثر حوادث مختلف کشته 

  د.ياقدام نما ٥٣٠٠٠٠ـ ٦٤%) از محل اعتبارات رديف ٢٠تا سقف بيست درصد (
سازمان تعزيرات حكومتي موظف است با همكاري نيروي انتظامي جمهوري ـ  م
هاي بانكي  ها و وجوه نقدي و سپرده ايران نسبت به شناسايي اموال، دارايي اسالمي

به مرحله اجراء  ١٣٩٨محكومان تعزيرات حكومتي كه احكام آنها صادر و تا پايان سال 
درنيامده و معوق باقي مانده است، اقدام و پس از وصول، درآمد حاصله را به حساب درآمد 

  واريز كند. داري كل كشور عمومي نزد خزانه
  ١٢تبصره

  ـ  الف
مستمر شاغالن، حداقل حقوق بازنشستگان و  يايحداقل حقوق و مزا ١٣٩٩در سال ـ ١

و حداقل حقوق کارمندان مشمول قانون  يت خدمات کشوريريران مشمول قانون مديبگ فهيوظ
و  يبا اصالحات و الحاقات بعد ١٣/٦/١٣٧٠نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 

 ياجرائ يوابسته به دستگاهها يبازنشستگ يو صندوقها ياجرائ يران دستگاههايبگ ر حقوقيسا
زان پانزده يبه م ياليب ريش ضريمتناسب با آنها معادل افزا يها تير حمايها و سا يو مستمر
ت خدمات يري) قانون مد٧٨ق موضوع ماده (يابد و تفاوت تطبي يش مي%) افزا١٥درصد (
  ماند. يم ير باقييبدون تغ در حکم حقوق، يکشور

  عمل آورد: ب بهير را به ترتياقدامات ز ٥٥٠٠٠٠ـ ٢٢ف يدولت مکلف است از محل اعتبار رد
 ي%) برا١٥زان پانزده درصد (يب حقوق به ميش ضريپس از اعمال افزاـ ١ـ ١
 يو لشكر ي، قضات و کارکنان کشوريأت علميل هير از قبيبگ مختلف حقوق يگروهها

) قانون برنامه ششم توسعه و ٢٩موضوع ماده ( ياجرائ يام دستگاههاشاغل در تم
و حقوق بازنشستگان  ياتم يمسلح، وزارت اطالعات و سازمان انرژ يروهاين نيهمچن
ت خدمات يري) قانون مد٧٨ق موضوع ماده (يد که با عنوان تفاوت تطبياتخاذ نما يبيترت

) و يمانيو پ يکارکنان رسم ي(برا يني، مجموع مبلغ مندرج در حکم کارگزيکشور
) به نسبت مدت ين و کار مشخص و طرحيکارکنان قرارداد کار مع يقرارداد ماهانه (برا

ست و هشت يکارکرد و حکم حقوق بازنشستگان متناسب سنوات خدمت قابل قبول از ب
  ال کمتر نباشد.ي) ر٢٨,٠٠٠,٠٠٠ون (يليم

حقوق بازنشستگان (متناسب  يساز همسان يف مذکور را براياعتبار رد يمابقـ ١ـ ٢
 يقانون يها شيکارکنان که مبلغ حکم آنها با لحاظ افزا يايبا کارکرد آنان) و حقوق و مزا

ون يليک ميال تا پنجاه و ي) ر٢٤,٠٠٠,٠٠٠ون (يليست و چهار مين بيب ١٣٩٨در سال 
ب يرکه اشخاص با حقوق باالتر از ض يال است، اختصاص دهد به نحوي) ر٥١,٠٠٠,٠٠٠(

  برخوردار شوند. يکمتر يشيافزا
 يبرنامه و بودجه کشور و ادار يها شنهاد سازمانين جزء با پيا ينامه اجرائ نيآي
  رسد. يران ميأت وزيب هيکشور به تصو ياستخدام
 ١٣٩٩ م در ساليمستق يها اتي) قانون مال٨٤موضوع ماده ( ياتيت ماليسقف معافـ ٢

ات بر يشود. نرخ مال ين مييال تعي) ر٣٦٠,٠٠٠,٠٠٠ون (يليصد و شصت ميساالنه مبلغ س
 يالعاده (به استثنا فوق ياياعم از حقوق و مزا يردولتيو غ يکل درآمد کارکنان دولت

) قانون ٥ت ماده (يم و با رعايمستق يها اتي) قانون مال٨٦) ماده (٢) و (١( يها تبصره
با اصالحات  ١٦/١٢/١٣٦٨ب مصو يأت علميه ياز مقررات مربوط به اعضا يا اصالح پاره

ات ساالنه يم برابر آن مشمول ماليک و ني) و کارانه مازاد بر مبلغ مذکور تا يو الحاقات بعد
ات يم برابر آن مشمول ماليم برابر تا دو و نيک و ني%) و نسبت به مازاد ١٠درصد ( ده

ات يبر آن مشمول مالم برابر تا چهار براي%) و نسبت به مازاد دو و ن١٥درصد ( ساالنه پانزده
درصد  ات بيست و پنجي%) و نسبت به مازاد چهار برابر مشمول مال٢٠درصد ( ساالنه بيست

 يها اتي) قانون مال١٠١) و (٥٧اشخاص موضوع مواد ( ياتيت ماليزان معافيباشد. م ي%) م٢٥(
  ود.ش ين مييال تعي) ر٢٨٨,٠٠٠,٠٠٠ون (يليست و هشتاد و هشت ميم ساالنه مبلغ دويمستق
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م يمستق يها اتي) قانون مال٨٦) ماده (١موضوع تبصره ( ياتيمال يها تيکه از معاف ياشخاص
  شوند.ين جزء نمي) قانون مذکور مطابق مقررات ا٨٤ت ماده (يمند هستند مشمول معاف بهره

خدمت و بخشي از  خدمت موضوع قانون پرداخت پاداش پايان پاداش پايانـ ٣
با اصالحات و الحاقات بعدي و  ٢٦/٢/١٣٧٥نان دولت مصوب هاي ضروري به كارك هزينه
هاي مشابه به مقامات، رؤسا، مديران و كاركنان كليه دستگاههاي اجرائي موضوع ماده  پاداش

) قانون برنامه ششم توسعه و همچنين وزارت اطالعات، نيروهاي مسلح و سازمان انرژي ٢٩(
) قانون مديريت ٧٦مزاياي موضوع ماده (اتمي حداكثر معادل هفت برابر حداقل حقوق و 

سال خواهد بود كه از لحاظ  خدمات كشوري در ازاي هر سال خدمت تا سقف سي
گيرد. هرگونه پرداخت خارج از ضوابط اين  بازنشستگي و وظيفه مالك محاسبه قرار مي

  قانون تحت اين عنوان و عناوين مشابه در حكم تصرف غيرقانوني در اموال عمومي است.
) اين قانون را براي ٩( جدول شماره ٥٥٠٠٠٠ـ ٢٢ است اعتبار رديف مكلفدولت ـ  ب

سازي حقوق بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگي كشوري و  متناسبافزايش و 
  يسماهانه آنها كمتر از   كه دريافتيبا اولويت كساني سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح 

نامه اجرائي كه توسط سازمان برنامه و  ينيبراساس آ ،باشد يريال م )٣٠,٠٠٠,٠٠٠( ميليون
رسد،  مي هيأت وزيرانو به تصويب شود  ميربط تهيه  بودجه كشور با همكاري دستگاههاي ذي

صندوق بازنشستگي كشوري و سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح مكلفند  اختصاص دهد.
 خيتار ازناشي از اجراي اين حكم را نفع  بازنشستگان ذي ١٣٩٩احكام حقوقي سال افزايش 

  .كنند درج يو به صورت جداگانه در حکم حقوق اعمال ١/١/١٣٩٩
ها،  هاي اداري شهرستان استانداران موظفند به منظور تكميل يا احداث مجتمعـ  ج

هاي ملكي دستگاههاي اجرائي زيرمجموعه قوه مجريه مستقر  پيشنهاد فروش ساختمان
) ٨٣استان را به استثناي انفال و موارد مندرج در اصل هشتاد و سوم (هاي  در شهرستان

ريزي و توسعه استان ارائه  قانون اساسي با رعايت قوانين و مقررات مربوطه به شوراي برنامه
اين قانون  ٢١٠٢٠١و پس از تصويب و فروش، درآمد حاصل را به رديف درآمد عمومي 

. درآمد حاصله پس از مبادله موافقتنامه، صرف كشور واريز كنند  داري كل نزد خزانه
  شود.  ها مي همان شهرستان يا احداث مجتمع اداريل يتکم

شمول اين حكم درمورد دستگاههاي زير نظر مقام معظم رهبري منوط به إذن 
  ايشان است.

  ـ  د
ان ي) قانون برنامه ششم توسعه مکلفند تا پا٢٩موضوع ماده ( ياجرائ يدستگاههاـ ١
ر اموال و يو سا يراداري، غيادار يها، فضاها ، اطالعات ساختمان١٣٩٩دماه سال خردا
ل کنند. ي(سادا) تکم ياجرائ يرمنقول را در سامانه جامع اموال دستگاههايغ يها ييدارا
 ١٣٩٩زات در سال يآالت و تجه نيو ماش يرات اساسيتعم يص اعتبارات طرحهايتخص

 يسنج ها مکلفند ضمن صحت يد است. استاندارن بنيمنوط به ثبت اطالعات موضوع ا
نسبت به ارائه  ياستان يدستگاه اجرائ ين بند، با همکاريموضوع ا ياطالعات استان

ند. ياقدام نما يو داراي يمازاد به وزارت امور اقتصاد يها ييدارا يشنهاد مولدسازيپ
اخذ  ار را باياختدر  يرمنقول دولتياموال غ يشنهاد مولدسازيمکلفند پ يدولت يشرکتها
 ١٣٩٩ساالنه در سال  يران و اموال متعلق به شرکت را به مجمع عموميأت وزيمجوز ه
مات الزم را در ين بند موظفند تصميموضوع ا يشرکتها يند. مجامع عموميارائه نما

  ند.يها اتخاذ نما ييدارا يخصوص مولدساز
 يبرا ينظارت يسترسجاد ديمکلف است نسبت به ا ييوزارت امور اقتصادي و دارا

ان يبه سامانه مزبور تا پا يعموم يها و دسترس يسازمان برنامه و بودجه کشور، استاندار
  د.ياقدام نما ١٣٩٩سال 

سازمان ثبت اسناد و  يبا هماهنگ شود ياجازه داده م ييو دارا يبه وزارت امور اقتصادـ ٢
و نسبت  كنداقدام  يدولت منقولريمحور نمودن اطالعات اموال غ امالک کشور، نسبت به مکان

با  الي) ر٨٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠( ارديليهزار م هشتاد دولت تا سقف يها ييدارا يبه مولدساز
زيرمجموعه  ياجرائ يدستگاهها ازين مازاد بر رمنقولياستفاده از ابزار صکوک اجاره، اموال غ

) قانون اساسي ٨٣( قوه مجريه به استثناي انفال و موارد مندرج در اصل هشتاد و سوم
مطابق اموال)  ريو سا يها، فضاها و اراض از ساختمان ي(بخش يئجز اي يصورت کل  هب

 رسد تصويب هيأت وزيران مي اي كه به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي به نامه آيين
مکلف  ياجرائ يدستگاهها .كند زيوار ٢١٠٢٢٠ يدرآمد فياقدام و وجوه حاصل را به رد

  ن وزارتخانه هستند.يبا ا يمکاربه ه
اي كه  نامه مطابق آيين شود ياجازه داده م ييو دارا يبه وزارت امور اقتصادـ ٣

 چهارصد تا سقفرسد  تصويب هيأت وزيران مي پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي به به
 رمنقوليمنقول و غ يها يياز اموال و دارا الي) ر٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠( ارديليهزار م
) قانون ٨٣به استثناي انفال و موارد مندرج در اصل هشتاد و سوم ( قوه مجريهمازاد 

اساسي را بدون رعايت تشريفات مربوط به تصويب هيأت وزيران با رعايت قوانين و مقررات 
ت قانون تجارت يک دولت با رعايدر سامانه تدارکات الکترون يعموم دهيمزا قياز طر

شده در  نييز مقررات تعيبا اصالحات و الحاقات بعدي و ن ١٧/١٠/١٣٨٢ک مصوب يالکترون
به فروش رسانده و وجوه  ده منطبق باشديکه با مزا يمناقصات به نحو يقانون برگزار

ن يمکلفند با ا ياجرائ يدستگاهها .كند زيوار ٢١٠٢٢١ يدرآمد فيحاصل را به رد
  کنند. يوزارتخانه همکار

%) از مبالغ ٥٠درصد ( کشور موظف است معادل پنجاه سازمان برنامه و بودجهـ ٤
 يل طرحهاين قانون، تکميص اعتبارات ايش تخصين بند را بابت افزاي) ا٣جزء ( يزيوار

ف ياز محل رد ي) و استان١وست شماره (يتمام پ مهين يا هيسرما يها ييتملک دارا
  د.ين قانون ابالغ نماي) ا٩جدول شماره ( ٥٣٠٠٠٠ ـ٤٧

الزحمه،  التدريس، حق هاي مشابه حقوق و دستمزد مانند حق پرداختكليه ـ   ه
شود  ناپذير محسوب مي ساعتي، حق نظارت و پاداش شوراهاي حل اختالف، هزينه اجتناب

  و بايد به صورت ماهانه پرداخت شود.
ها مجازند تا  ريزي شهرستان ها و كميته برنامه ريزي و توسعه استانشوراي برنامهـ  و
) را براي ١٠ـ ١اي استان موضوع جدول ( سرمايه يها %) از اعتبارات تملك دارايي٥(  صددر پنج

  ها هزينه كنند. هاي انتظامي با اولويت پاسگاهها و كالنتري احداث، تكميل، بازسازي و تجهيز رده
  ـ  ز
كنند به ميزان اعتبار دريافتي از  دستگاههايي كه از بودجه كل كشور استفاده ميـ ١
ه كل كشور مجاز به دريافت سود از حسابهاي بانکي (حساب جاري، پشتيبان و بودج
  مدت و بلندمدت) مفتوح در بانکهاي دولتي و غيردولتي نيستند. گذاري کوتاه سپرده

در اجراي اين حکم بانکهاي دولتي و غيردولتي نيز مجاز به پرداخت سود به حساب 
باشند. بانکها،  براي دريافت سود هستند، نمي دستگاههاي اجرائي که فاقد قوانين و مقررات

ها، دانشگاهها و مؤسسات پژوهشي و  شرکتهاي بيمه دولتي، سازمان بورس و اوراق بهادار، صندوق
دستگاههاي مأذون از مقام معظم رهبري و هر يک از دستگاههاي اجرائي که در قوانين و مقررات 

  از شمول اين حکم مستثني هستند. باشند، و يا اساسنامه مجاز به دريافت سود مي
  هاي داراي مجوز دستگاههاي سود دريافتي ناشي از سپرده ١٣٩٩از ابتداي سال ـ ٢

ها، نهادهاي  بهادار، صندوق بورس و اوراق  ها، سازمان  استثناي بانکها، بيمه مشمول به
تصاصي عمومي غيردولتي و دستگاههاي مأذون از مقام معظم رهبري به عنوان درآمد اخ
شود و يآن دستگاه محسوب و به حساب متمرکز خزانه وجوه درآمد اختصاصي واريز م

شود.  %) دريافت و مطابق قوانين و مقررات مربوطه پرداخت مي١٠٠صورت صددرصد ( به
  شود. هرگونه اقدام مغاير اين حکم تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال عمومي محسوب مي

بار تهيه کند  ماه يک است عملکرد اين بند را هر ششديوان محاسبات کشور موظف 
  د.يارائه نما ياسالم يو به کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورا

  ١٣تبصره
الحاق قانون ) ٢٨گردان موضوع بند (م) ماده ( شود از محل منابع تنخواه ياجازه داده م 
  رد: ير صورت پذي) اقدامات ز٢( تنظيم بخشي از مقررات مالي دولتمواد به قانون  يبرخ

) ٤,٢٩٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ارد (يليست و نود ميپرداخت تا مبلغ چهار هزار و دوـ ١
ست يران و تا مبلغ يكهزار و هفتصد و بيا ياسالم ياحمر جمهور ت هالل يال به جمعير
در  يال به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي) ر١,٧٢٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ارد (يليم

ست يو تا مبلغ يكهزار و هفتصد و ب يا هيسرما يها ييو تملک دارا يا نهيتبارات هزقالب اع
 يراز يساز قات واکسن و سرميال به مؤسسه تحقي) ر١,٧٢٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ارد (يليم
  ورياز انسان، دام و طيمورد ن يها ت انواع واکسنيفيد و ارتقاي کيتول يبرا

) قانون ٣٣ن بند (ث) ماده (يو همچن) ٣٢) بند (ب) ماده (١جزء ( يدر اجراـ ٢
ارد يليک هزار و چهارصد و هشتاد ميست و يب تا مبلغ بيبرنامه ششم توسعه به ترت

ارد يليست و نود ميال و تا مبلغ يكهزار و دوي) ر٢١,٤٨٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠(
مه محصوالت يال جهت پرداخت سهم دولت به صندوق بي) ر١,٢٩٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠(

  کسالهي يا اسناد خزانه اسالميو  يقدبه صورت ن يکشاورز
ال جهت جبران خسارات ي) ر٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ارد (يليتا مبلغ سه هزار مـ ٣

  ستان و بلوچستان و هرمزگانيس يها ل استانياز س يناش
ز و بازآمد يال جهت تجهي) ر٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ارد (يليتا مبلغ دو هزار مـ ٤

  ران يا ياسالم يوز جمهورريهوان ي(اورهال) نمودن بالگردها
  ١٤ تبصره

با اصالحات و  ١٥/١٠/١٣٨٨ مصوب ها ارانهيقانون هدفمندکردن  ياجرا درـ  الف
الحاقات بعدي و با هدف تحقق عدالت، کاهش فقر مطلق و توسعه بهداشت و سالمت 

ازمند و در اجراي ماده ين يارانه به خانوارهاينمودن پرداخت  ن معطوفيمردم و همچن
ها (منابع) مندرج در جدول ذيل به  يافتيدر يقانون برنامه ششم توسعه، تمام )٣٩(

ها نزد  ها به حساب سازمان هدفمندسازي يارانه ها و دهياري استثناي عوارض شهرداري
شود و پس از تخصيص سازمان برنامه و بودجه كشور،  كشور واريز مي داري كل  خزانه

   شود: مطابق جدول ذيل هزينه مي
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 ها (منابع) دريافتي  رديف
مبالغ 

(ميليارد 
  ريال)

  بخش
  ها (مصارف) پرداختي  رديف  مربوط

مبالغ 
(ميليارد 

  ريال)

دريافتي حاصـل از فـروش     ١
  ٧٧٠,٧٣٧  هاي نفتي فرآورده يداخل

زانه
خ

 
 يدار

  كل
 سا
ر و
شو
ك

ي
شها

 بخ
ر

  

ــزوده    ١ ــات بـــر ارزش افـ ــوارض و ماليـ عـ
  ١٠٠,٩١٨  يهاي نفتي فروش داخل فرآورده

٢  

دريـــافتي حاصـــل از فـــروش 
هاي نفتي پس  فرآورده يصادرات

التفــاوت خــوراک  از کســر مابــه
ـرآورده  يليتحو ـا  و ف  ينفتـ  يه
  شگاهها  ياز پاال يافتيدر

٨٨٨,٠٠٠  

  ٢٣,٦٨٢  يعيات بر ارزش افزوده گاز طبيعوارض و مال  ٢
  ١٨,٤٣٦  بر ارزش افزوده برق اتيعوارض و مال  ٣

بر ارزش افزوده سـوخت   اتيعوارض و مال  ٤
  ٣٥١  روگاههاين

٣  

دريافتي حاصـل از فـروش   
ــا   ــي ب ـاز طبيع ــي گـ داخل
ــوارض  ــاب عـــ احتســـ

ــان ــوارض و  يگازرسـ و عـ
  ات ارزش افزوده  يمال

٣٠٩,٥٩٣  

٥  

ـرف   يساز نهيبه يبازپرداخت تعهدات طرحها مص
ـان  يت از حمل و نقل عمومي، حمايانرژ و  ي،گازرس

ـاده    همراه و مشعل يگازها يآور جمع ـوع م (موض
ـا يپـذ  د رقابـت ي) قانون رفع موانع تول١٢(  ير و ارتق

  کشور) ينظام مال

٨٠,٠٠٠  

٦  
ـاق   ٦٥عوارض گازرساني موضوع ماده ( ـانون الح ) ق

برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي 
ـاز  ١) تبصره ( ) و بند (ه٢دولت ( ـانون از گ ـ   ) اين ق

  ش مدارس يما%) بابت گر٥٠( يدرصد سهم پنجاه
١٣,٠٠٨  

٧  

قــانون  )٦٥موضــوع مــاده ( يعــوارض گازرســان
ـانون تنظـ    يالحاق برخ از  يشـ بخ ميمواد بـه ق
) ١) تبصـره (  ) و بنـد (ه ٢( دولـت  يمقررات مال

ـانون  ــن قـ ـايســوخت نـ     اي ســهم  روگاههـ
  ش مدارس  ي%)  بابت گرما٥٠( يدرصد پنجاه

١٧٩  

٤  

دريافتي حاصل از فروش بـرق  
ــه مشــترکان ـا احتســاب  ب (بـ
ــوارض و مال ــع ــر ارزش ي ات ب

افزوده) پس از کسـر  عـوارض   
ــوع مـــاده ( ـانون ٥موضـ ) قــ

  ت از صنعت برق كشوريحما

٢٤٣,٧٦٦  
ـاز  يساز منيطرح ا ياجرا  ٨  يو هوشمندس

  ٣,٥٢٨  يان ج يس يگاههايجا

  ٤,٢٥٨  روگاههايسوخت ن  ٥
٦  

  
ـازيخــوراک م ــات گـ  يعان

پرداخــت ت مــدارس از يــافمع ياجــرا  ٩  ٢٥٩,٩٠٦  ها   يميپتروش
  ٦٠٠  يگاز مصرف هاي هزينه

پرداخــت ت مــدارس از يــمعاف ياجــرا  ١٠  ٣١,٠٠٠  منابع حاصل از فروش آب  ٧
  ٣٠٠  يبرق مصرف هاي هزينه

 

پرداخــت ت مــدارس از يــمعاف ياجــرا  ١١
  ١٠٠  يآب مصرف هاي هزينه

١٢  
ــدات وزارت ن  ــت تعه ــبازپرداخ ــت ي رو باب

و  يخصوصـ ( يبيکل ترکيس يروگاههاين
  روگاههاي) از محل سوخت نيدولت

٣,٦٢٠  

پخش 
ش و يپاال

پخش 
 يها فرآورده
  ينفت

  ١٠٤,٥٩٦  ينفت يها ع فرآوردهينه حمل و نقل و توزيهز  ١٣

١٤  

ـبکه   يعوارض توسعه، نگهداشت و نوساز ش
ـاز يخطوط لوله انتقال نفت خام، م  يعانات گ

ـا  ي، تأسينفت يها و فرآورده ـات و انباره  يس
 يدولتـ  يشـگاهها يو پاال ينفت يها هفرآورد

  صفر) اتيمال ي(با نرخ محاسبات

٢٠,٠٠٠  

  نفت

١٥  
ـارده و نــ   ــهم چهـ ــد ( ميس %) ٥/١٤درص

ـات ياز خوراک م رانينفت ا يشرکت مل  عان
  ها يميپتروش يگاز

٣٧,٦٨٦  

١٦  
ـارده و نــ   ــهم چهـ ــد ( ميس %) ٥/١٤درص

از محـل فـروش    رانيـ نفـت ا  يشرکت مل
    ينفت يها فرآورده يداخل

٥٣,٨٢٠  

١٧  
ـارده و نــ   ــهم چهـ ــد ( ميس %) ٥/١٤درص

ـادرات    رانينفت ا يشرکت مل از محـل ص
  ينفت يها فرآورده

١٢٨,٧٦٠  

  گاز

 و فـروش  عيـ انتقـال، توز  د،يتول يها نهيهز  ١٨
  ١٢٨,٢٩٦  يعيگازطب

١٩  

ـاده (  ــاني موضــوع مـ ــوارض گازرس ) ٦٥ع
قانون الحاق برخي مواد بـه قـانون تنظـيم    

ـ   ) از گاز٢مالي دولت (بخشي از مقررات  ـ
 ي%) شـرکت ملـ  ٥٠( يدرصد سهم پنجاه

  رانيگاز ا

١٣,٠٠٨  

٢٠  

ــان ــوارض گازرس ـاده ( يع  )٦٥موضــوع مـ
 ميمواد بـه قـانون تنظـ    يقانون الحاق برخ

ــبخ ــال يش ــررات م ــت ياز مق ـ   )٢( دول
 يدرصـد  سـهم پنجـاه   روگاههايسوخت ن

  رانيگاز ا ي%) شرکت مل٥٠(

١٧٩  

فــروش و  ع،يــانتقــال و توز ،ديــتول نــهيهز  ٢١  برق
  ٢٢٥,٠٣٠  يبخش خصوص يروگاههايبرق از ن ديخر

  ٣٠,٩٠٠  هزينه توليد، انتقال، توزيع و فروش آب  ٢٢  آب

  ٩٨٦,٩٩٧  ها يجمع پرداخت
  

 ها (منابع) دريافتي  رديف
مبالغ 

(ميليارد 
  ريال)

  بخش
  ها (مصارف) پرداختي  رديف  مربوط

مبالغ 
(ميليارد 

  ريال)

  

صا
م

مند
هدف

ف 
ر

  ي

  يمصارف هدفمند
  ٤٢٨,٠٠٠  پرداخت يارانه نقدي و غيرنقدي خانوارها  ٢٣

٢٤  

تحـت   يهـا  کاهش فقـر مطلـق خـانوار   
(ره) و  ينيته امداد امام خميت کميحما

حـداقل نـود و پـنج     يسـت يسازمان بهز
ــد ( ــف و   ٩٥درص ــن ردي ـار اي %) اعتبـ

ت از يـ قـانون حما  يمانده براي اجرا باقي
ـاده (  ين، اجراحقوق معلوال ) قـانون  ٦م

ــحما ــرا ي ــوالن و اج ــوق معل  يت از حق
) قــانون جــامع ٣٨ل مــاده (يــتبصــره ذ
  ثارگرانيبه ا يرسان خدمات

١٥٥,٥٠٠  

٢٥  

) قانون الحاق برخـي مـواد بـه    ٤٦ماده (
قانون تنظـيم بخشـي از مقـررات مـالي     

هـاي   ) موضوع كـاهش هزينـه  ٢دولت (
مستقيم سالمت مردم، ايجاد دسترسـي  

النه مـردم بـه خـدمات بهداشـتي و     عاد
هـاي   درماني، كمـك بـه تـأمين هزينـه    

ناپذير درمان، پوشش دارو، درمان  تحمل
العــالج کــه از  بيمــاران خــاص و صــعب

ـاده ( يطر ) قـانون الحـاق   ٢٨ق بند (د) م
برخي مواد به قـانون تنظـيم بخشـي از    

  شود. ي) اعمال م٢مقررات مالي دولت (

٥٢,٠٠٠  

٢٦  

داف منـدرج در قـانون   ر اهـ يسـا  ياجرا
) تـا  ٨مـواد (  يبرنامه ششم توسعه، اجرا

هــا  ارانــهي) قــانون هدفمنــد کــردن ١١(
ـار ايـن   ٩٠حداقل نـود درصـد (   %) اعتب

مه سـهم  يمانده براي حق ب رديف و باقي
دولت اقشار خـاص (از جملـه راننـدگان    

ــرون   ــل درون و ب ــل و نق ــهر حم ، يش
بافــان و زنــان سرپرســت خــانوار و  يقــال

ـارد ريـال) و   بدسرپر ست (پنج هزار ميلي
تـا دوهـزار نفـر)،     يان گردشـگر يراهنما

  کمک به رزمندگان معسر

٥٥,٢٥٠  

  ١٢١,٠٠٠  گندم   ينيد تضميارانه نان و خري  ٢٧
  ٤,٠٠٠  ان  يدانشجو يه و امور رفاهيتغذ  ٢٨

٢٩  

) ١٨د و اشـتغال (بنـد الـف تبصـره     يتول
ـار ايـن   ٩٠حداقل نـود درصـد (   %) اعتب

مانـده بـراي حمـل و نقـل      باقي رديف و
ـاده يلير و  يکشـاورز  يهـا  ، مسکن و نه

ــندوق ب ــاعيص ــه اجتم ــاورزان،  يم کش
  ريان و عشايروستاي

١٠٢,٠٠٠  

٣٠  
به شـرح اقـدام    ير مصارف هدفمنديسا

ن يـ ) ا٩) و (٧مرتبط مندرج در جداول (
  قانون

٢٩٢,٥١٣  

٣١  

اجراي طرح حمايت معيشـتي خانوارهـا   
كـه بـه پيشــنهاد    اي نامــه حسـب آيـين  

مشترك سازمان برنامه و بودجـه كشـور   
ــاه اجتمــاعي   و وزارت تعــاون، كــار و رف

  رسد. تصويب هيأت وزيران مي به

٣١٠,٠٠٠  

  ١,٥٢٠,٢٦٣  يجمع مصارف هدفمند

  ٢,٥٠٧,٢٦٠  جمع كل    ٢,٥٠٧,٢٦٠  ها جمع كل دريافتي

از فـروش   يافتيـ وجـوه در  يمحاسبه نشده اسـت و تمـام   ال بوده که در جدول فوقيارد ريلي) م٤٩,٩٩٨ان صنعت برق (يزـ ١
شـود و   يربـط برگشـت داده مـ    يذ يت از صنعت آب و برق حداکثر ظرف مدت دو هفته بـه شـرکتها  يآب و برق جهت حما

  مذکور است. يبرعهده شرکتها يف قانونيتکال ياجرا
  د.يجا نما جابه يمصارف هدفمند يفهايرد، در ي%)مصارف هدفمند١٠درصد ( شود تا سقف ده يبه دولت اجازه داده مـ ٢
ده و مبلـغ  يـ ) در منابع و مصارف جدول فوق محاسبه نگردCNG( يج ان يو س يعرضه نفت يهها گايالعمل جا معادل حقـ ٣

  شود. يهها از محل فروش برداشت م گاين جايمذکور توسط ا
ن قـانون)  يـ ) ا٦بـرق کشـور، (بنـد (د) تبصـره (     ت از صـنعت يـ ) قانون حما٥در منابع و مصارف بخش برق، عوارض ماده (ـ ٤

  منظور نشده است.
مـذکور   روگـاه  يشـده ن  يشـده حسابرسـ   نـه تمـام  يبوشهر براساس هز يروگاه اتميد برق از نيخر ١٣٩٩در سال ـ   ٥

  رد.يگ يصورت م
 يهـا  فـرآورده  يداخلـ ش درآمـد حاصـل از فـروش    يا افزايو  ينفت يها از صادرات فرآورده يش درآمد ناشيدر صورت افزاـ   ٦
ـارد (   ) منابع، درآمد حاصل از آن تا سقف سي٢) و (١( يمندرج در بندها ينفت ) ريـال بـه   ٣٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠هـزار ميلي

ن يخـدمت والـد   انيمانده براي پاداش پا گندم) و باقي ينيد تضميارانه نان و خري) مصارف هدفمندي (٢٧افزايش مبلغ رديف (
  ابد.ي يشهدا اختصاص م

 يشخصـ  يسـوار  يالت تابسـتانه بـه خودروهـا   يا تعطـ يالت سال نو يتعط ين برايتر بنزيه ماهانه، شصت ليعالوه بر سهمـ ٧
  ابد.ي ياختصاص م
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موظف است با استفاده از كليه بانكهاي  يوزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعـ ١
گردد  ين مييانه تعن وزارتخيکه توسط ا يارها و ضوابطياطالعاتي در اختيار و بر اساس مع

 ليدل ارائه بگيران، با نسبت به شناسايي و حذف سه دهك باالي درآمدي از فهرست يارانه
  افراد، اقدام كند. به مدرک و

در  يبند هيمت قبل از سهمين نسبت به قيمت بنزيمنابع حاصل از اصالح قـ ٢
 %)٥/١٤درصد ( يمات بر ارزش افزوده و سهم چهارده و ني، مشمول عوارض و مال١٣٩٨سال 

  شود.  يران نمينفت ا يشرکت مل
) ٣٨موضوع ماده ( يانرژ يها از فروش حاملها ها و دهياري عوارض شهرداريـ ٣

ن تبصره، پس از وصول، يها (مصارف) ا يقانون ماليات بر ارزش افزوده و جداول پرداخت
ها و  شهرداري شود تا به يز ميماه به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور وار ظرف مدت يك

  ها پرداخت شود. دهياري
که موفق  يافراد ينام برا ها مکلف است امکان ثبتارانهي يسازمان هدفمندسازـ ٤
  اند را فراهم کند. ارانه نشدهياز  يمند بهره ينام برا به ثبت
 يشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکارين بند به پيا ينامه اجرائ نييآ

شود  ه مييته يرو و تعاون، کار و رفاه اجتماعي، نفت، نييو دارا يامور اقتصاد ياه  وزارتخانه
  رسد. يران ميأت وزيب هيتصو و به

ران يا ياسالم يجمهور يها به بانک مرکز ارانهي يسازمان هدفمندساز يبدهـ  ب
تا سقف  ١٣٨٩ها در سال  ارانهيقانون هدفمندکردن  ياجرا يبرا يافتيبابت تنخواه در

دولت به بانک  يعنوان بده ال بهي) ر٥٧,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ارد (يلينجاه و هفت هزار مپ
  گردد. يم يتلق يمرکز

  ١٥تبصره 
اي مكلفند  شركتهاي توليد نيروي برق حرارتي دولتي و شركتهاي برق منطقهـ  الف

 شده در بودجه مصوب ساالنه خود را پس از گردش خزانه به ترتيب به شركت منابع تعيين
گذاري  مادرتخصصي توليد نيروي برق حرارتي و شركت توانير بابت رد ديون و يا سرمايه

  (احداث) در توسعه نيروگاه حرارتي و توسعه شبكه انتقال كشور پرداخت كنند. 
شده در بودجه  شركت توليد و توسعه انرژي اتمي ايران مكلف است منابع تعيينـ  ب

 برداري هاي بهره برداري نيروگاه اتمي بوشهر بابت هزينه مصوب ساالنه خود را به شركت بهره
  پرداخت كند.

ران مکلف است جهت توسعه و يا يا ه و سوخت هستهيد مواد اوليشرکت تولـ  ج
 يو محصوالت جانب ي، مواد معدنيا هيسرما يها ييتملک دارا يطرحها يع در اجرايتسر

ت به فروش رسانده و درآمد حاصل از آن را ن و مقررايهمراه با مواد پرتوزا را مطابق با قوان
و  يعمومي ـ رفته، ادار شده کاال و خدمات فروش مت تماميها (شامل ق نهيپس از کسر هز

ز کند و درآمد حاصله را يکل کشور وار يدار نزد خزانه يع و فروش) به حساب خاصيتوز
تملک  يفهايدر طرحها و رد يگذار هيمطابق بودجه ساالنه آن شرکت جهت سرما

ا تملک سهام يو  يا خارجي يک زرد با منشأ داخليد کيجهت خر يا هيسرما يها يداراي
شده با  مبادله يها مرتبط با چرخه سوخت براساس موافقتنامه يمعادن پرتوزا و شرکتها

ه دولت در يش سرمايد. درآمد حاصله به حساب افزاينه نمايسازمان برنامه و بودجه کشور هز
  شود. يات آن با نرخ صفر محاسبه ميم سود سهام دولت و ماليمعاف از تقسشرکت منظور و 

ربط  ر و شركت دولتي ذييمصرف برق و گاز، شرکت توان يبه منظور اصالح الگوـ  د
نوآور نسبت به  يو شرکتها يمجاز يق کارور (اپراتور)هايتابعه وزارت نفت موظفند از طر

ت مشترکان عمده پرمصرف يات مشترکان با اولوو وصول مطالب يارتباط و شناساي يبرقرار
  ند.يمصرف آنها اقدام نما يهوشمند و هوشمندساز ين نصب کنتورهايو همچن
 تعرفه سوخت نيروگاههاي خودتأمين كه بنا به اعالم وزارت نيرو اقدام به تحويلـ  ـ ه

صرفي كنند، به ميزان سوخت م تمام يا بخشي از برق توليدي خود به شبكه سراسري مي
شده به شبكه، معادل تعرفه سوخت نيروگاهي براساس متوسط بازدهي  براي برق تحويل

  باشد.  يم ١٣٩٧نيروگاههاي حرارتي سال 
سازي و مديريت مصرف آب، شركتهاي تابعه و وابسته به وزارت  منظور فرهنگ بهـ  و

ئي مندرج در نيرو مكلفند تعرفه بهاي آب مصرفي در محدوده مجاز كليه دستگاههاي اجرا
شده دريافت كنند. مدارس،  ) قانون برنامه ششم توسعه را معادل قيمت تمام٢٩ماده (

هاي دولتي در صورت مصرف باالتر از الگوي مصرف  هاي عمومي و بيمارستان كتابخانه
  مشمول حكم اين بند هستند.

امک مبلغ يپمت هر ي، عالوه بر قيدهنده خدمات مخابرات ارائه يکارور (اپراتور)هاـ  ز
ف يرد يافت و به حساب درآمد عموميکنندگان خدمات مزبور در ال از استفادهي) ر١٠ده (

ز کنند. درآمد حاصله متناسب با وصول تا سقف يکل کشور وار يدار نزد خزانه ١٦٠١٥٤
ت از ي) قانون حما٨) و (٥مواد ( يال جهت اجراي) ر١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ارد (يليهزارم

ار يدر اخت يابانيکودکان کار و خ يو سامانده ٢٠/١٢/١٣٩٦صوب حقوق معلوالن م
  رد.يگ يقرار م ١٣١٥٠٠رديف  يستيسازمان بهز

  ١٦تبصره
منظور حمايت از ازدواج جوانان، بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران  بهـ  الف

الحسنه  الحسنه نظام بانكي، تسهيالت قرض انداز و جاري قرض از محل پسموظف است 
باشد و تاكنون وام  مي ١/١/١٣٩٦به زوجهايي كه تاريخ عقد ازدواج آنها بعد از مورخ  ازدواج

الحسنه ازدواج  تسهيالت قرضت نخست پرداخت كند. ياند با اولو ازدواج دريافت نكرده
ريال با دوره  )٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠(  ميليون پانصد ١٣٩٩در سال  هايك از زوج براي هر

  .است ك ضامن معتبر و سفتهياخذ  ساله با هفتبازپرداخت 
) قانون ٥٢) قانون برنامه ششم توسعه و ماده (٨٣بند (ب) ماده ( يدر اجراـ  ب

هاي توسعه كشور، بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران مكلف است از  احكام دائمي برنامه
) ريال از محل منابع ٨٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠طريق بانكهاي عامل مبلغ هشتاد هزار ميليارد (

هزار ميليارد  الحسنه نظام بانكي را به تفكيك چهل و نه  قرض يانداز و جار هاي پس سپرده 
ک هزار ميليارد يست و ي) ريال به كميته امداد امام خميني (ره) و ب٤٩,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠(
ربط  ور با معرفي دستگاههاي ذي) ريال به سازمان بهزيستي كش٢١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠(
صورت  با اولويت زنان سرپرست خانوار بهارفرمايان طرحهاي اشتغال مددجويي مددجويان و ك به

ک از يکه هر  يساله پرداخت كند. در صورت الحسنه با بازپرداخت هفت الت قرضيتسه
 ١٣٩٩ان آذرماه سال يالت خود را تا پايه تسهيزان سهميمذکور نتواند به هر م يدستگاهها
  رد. يگ يمشمول تعلق م يگر دستگاههايه مذکور به ديد، سهمياستفاده نما

ار ين بند در اختي) ريال از منابع ا١٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ارد (يليمبلغ ده هزار م
ن ين مبلغ به ايمعادل ا يرد. ستاد اجرائيگ يفرمان حضرت امام (ره) قرار م يستاد اجرائ

  د.ينما ينه مياشتغال در مناطق محروم هز يکند و برايمنابع اضافه م
) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات ٧٧در اجراي ماده ( ـ ج

الحسنه  ) ريال از منابع قرض٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠)، مبلغ دوهزار ميليارد (٢مالي دولت (
گيرد تا به زندانيان نيازمند با  بانكها، در اختيار ستاد مردمي رسيدگي به امور ديه قرار مي

  ن و زندانيان بدهكار مهريه، پرداخت شود.اولويت زندانيان ز
%) از ٢كشور مكلف است ماهانه معادل دودرصد (  داري كل دولت از طريق خزانهـ  د

شركتهاي دولتي، بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت  يجار يها دوازدهم هزينه  يك
 يها نهيهز يبه استثناباشند  ) اين قانون كه سودده مي٣مندرج در پيوست شماره (

داري كل كشور  را از حسابهاي آنها برداشت و به حساب درآمد عمومي نزد خزانه استهالک
  ) اين قانون واريز كند.٥جدول شماره ( ١٣٠٤٢٥موضوع رديف 

بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران مكلف است از طريق بانكهاي عامل با ـ  هـ
ص مبلغ پنجاه هزار ميليارد هماهنگي و معرفي بسيج سازندگي نسبت به اختصا

الحسنه و جاري بانكها  هاي قرض ) ريال از محل منابع سپرده٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠(
براي پرداخت به تعداد يكصد هزار نفر جهت ايجاد نيروگاه خورشيدي پنج كيلوواتي در 

) ٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠روستاها و حاشيه شهرها و مناطق محروم به ازاي هر نفر پانصد ميليون (
التفاوت نرخ سود تا  %) اقدام كند. مابه٤ماهه و نرخ چهاردرصد ( يال با بازپرداخت شصتر

) ريال نسبت به نرخ مصوب شوراي پول و ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠سقف يكهزار ميليارد (
شود. مسؤوليت نصب و  ) اين قانون پرداخت مي١٨اعتبار از محل منابع بند (الف) تبصره (

باشد.  ها به صورت رايگان برعهده سازمان بسيج مستضعفين مياندازي اين نيروگاه راه
استفاده از تسهيالت اين بند منوط به ارائه قرارداد خريد تضميني برق از سوي شركت 

  تابعه وزارت نيرو است.
عامل از محل  يق بانکهايران مکلف است از طريا ياسالم يجمهور يبانک مرکزـ  و
 يف مندرج در بندهايپس از انجام تکال يام بانکالحسنه نظ و قرض يجار يها سپرده

موارد  يالحسنه برا الت قرضين تبصره، نسبت به پرداخت تسهي(الف)، (ب)، (ج) و (هـ) ا
  د:ير اقدام نمايز

  ـ ١
الت بلندمدت يال تسهي) ر٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ارد (يليمبلغ دو هزار مـ ١ـ ١

عه مسکن، يال ودي) ر٧٠٠,٠٠٠,٠٠٠ون (يليپرداخت هفتصد م يساله) برا (حداقل ده
) ٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠ون (يليست ميال وام ازدواج و دوي) ر٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠ون (يليست ميدو
  عامل  يق بانکهايک از کارکنان و بازنشستگان ناجا از طريهر  يبرا يال وام ضرورير

ال از محل منابع ي) ر١٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ارد (يليمبلغ ده هزار مـ ١ـ ٢
ارد يليک ميد مسکن تا سقف يا خريالت ساخت يپرداخت تسه يرابانکها ب يعاد

 يروي%) و با ضمانت ن٩درصد ( هر فرد با نرخ سود نه يال براي) ر١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠(
  ساله با  بازپرداخت بيست يانتظام

ماران يال جهت پرداخت به بي) ر٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ارد (يليمبلغ پنج هزار مـ ٢
  نابارور يجهاو زو يالعالج، سرطان صعب

 يادشده با همکاريالت و مشموالن يشامل نحوه پرداخت تسه يالعمل اجرائ دستور
  شود. يم ياتيه و عمليته يو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک يبانک مرکز
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  ـ ٣
ال جهت پرداخت ي) ر٤٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ارد (يليمبلغ چهل هزار مـ ٣ـ١

و وزارت دفاع و  ين، سپاه پاسداران انقالب اسالمرايا ياسالم يکارکنان ارتش جمهور به
پرداخت  يمذکور برا يها ک از سازمانيهر  يمسلح با هماهنگ يروهاين يبانيپشت
ال، ازدواج پنجاه ي) ر٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠ون (يليست ميه دويزيالحسنه جه الت قرضيتسه
عه مسکن يدال به کارکنان و بازنشستگان و فرزندان آنها و وي) ر٥٠,٠٠٠,٠٠٠ون (يليم
  ک از کارکنان و بازنشستگان يال به هري) ر٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠ون (يليصد ميس

الت از محل يال تسهي) ر٨,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ارد (يليمبلغ هشت هزار مـ ٣ـ٢
د مسکن تا يا خريمذکور جهت ساخت  يها ک از سازمانيهر يبانکها برا يمنابع عاد

  ساله ر فرد با بازپرداخت حداکثر بيسته يال براي) ر١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ارد (يليک ميسقف 
عامل  يها با بانکها ک از سازمانيالت مذکور در توافق هر يالتفاوت سود تسه مابه

  شود. ين ميتأم
، يال جهت توانمندسازي) ر٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ارد (يليمبلغ پنج هزار مـ ٤

امور، با  ييو کارگشا يسات خانگيد انشعابات و توسعه تأسيالت و خريپرداخت تسه
پرداخت  يجمهور برا سيو مناطق محروم معاون اول رئ ييشنهاد معاونت توسعه روستايپ

  ييان روستايبه متقاض
بانکها  يال از منابع عادي) ر٤,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ارد (يليمبلغ چهار هزار مـ  ٥

ر ه يبه ازا يلوواتيپنج ک يديروگاه خورشيجاد نيا يپرداخت به ده هزار نفر متقاض يبرا
سال تنفس و  کيماهه با  ال با بازپرداخت شصتي) ر٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠ون (يلينفر چهارصد م

  %) ٨درصد ( نرخ سود حداکثر هشت
ال نسبت ي) ر١٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ارد (يليکصد ميالتفاوت نرخ سود تا سقف  مابه

خت ن قانون پرداي) ا١٨پول و اعتبار از محل منابع بند (الف) تبصره ( ينرخ مصوب شورا به
 يبرق از سو ينيد تضمين بند منوط به ارائه قرارداد خريالت ايشود. استفاده از تسه يم

  باشد. يرو و با نظارت آنها ميشرکت تابعه وزارت ن
بانك مسكن موظف است با استفاده از منابع حاصل از بازگشت اقساط مسكن مهر ـ  ز

شدن  اقل پنج سال از بازنشستهتعداد چهل هزار فقره تسهيالت مسكن به بازنشستگاني كه حد
آنها گذشته و در ده سال گذشته خود و همسرشان فاقد واحد مسكوني بوده و از تسهيالت 

  گذاري، پرداخت كند. اند، بدون نياز به سپرده خريد يا ساخت مسكن استفاده نكرده
%) ٧درصد ( ها هفت %)، در مراكز استان٩درصد ( نرخ سود اين تسهيالت در تهران نه
%) است؛ اين حكم شامل كليه بازنشستگان اعم ٤و در ساير شهرها و روستاها چهاردرصد (

از كشوري، لشكري و تأمين اجتماعي كه مستمري بازنشستگي آنها كمتر از سي ميليون 
 ١٣٩٨نشده قانون بودجه سال  شود. منابع استفاده ) ريال در ماه است، مي٣٠,٠٠٠,٠٠٠(

بندي  شود. سقف تسهيالت مزبور و نحوه اولويتيافه من بند اضيبه منابع موضوع ا
  شود.  رسد، معين مي نامه اجرائي كه به تصويب هيأت وزيران مي متقاضيان در آيين

  ١٧ تبصره
بسته  ئهارا ١٣٩٩منابع، در سال  يداريعدالت در سالمت و پا تيمنظور رعا بهـ  الف
 گانيصورت را اساس آزمون وسع بهاقشار که بر هيکل يشده برا فيتعر هيپا مهيخدمات ب

نظام ارجاع، پزشک خانواده و در  قياز طر رند،يگ يم سالمت قرار هيپا مهيتحت پوشش ب
شده   هئاز سطح خدمات باالتر اعم از خدمات ارا يمند . بهرهشوديانجام م يمراکز دانشگاه
لذکر، مستلزم ا شده فوق فيتعر هيپا مهياز بسته خدمات ب شتريو ب يدولتريدر مراکز غ
هزينه مربوط از محل  بود. خواهد مهيشدگان در پرداخت حق سرانه ب مهيب يمشارکت مال

ست هزار نفر ير بيز ير و ساکنان شهرهايان، عشايروستاي شود.  تأمين مي ١٢٩٢٠٣رديف 
  باشند. يت مشمول نظام ارجاع و پزشک خانواده ميجمع

انواده، ارائه خدمات به اقشار در صورت عدم امكان دسترسي به خدمات پزشك خ
مذكور (تحت پوشش رايگان بيمه پايه سالمت) بدون رعايت نظام ارجاع و پزشك خانواده 

  پذير است. صرفاً با مراجعه به مراكز دانشگاهي و با تعرفه دولتي امكان
  باشند. ي(ره) مشمول آزمون وسع نم ينيته امداد امام خميافراد تحت پوشش کم

مكلف است از محل اعتبارات موضوع رديف  ثارگرانيو امور ا ديشه اديبنـ  ب
اين قانون به جانبازان و آزادگان غيرحالت اشتغال معسر فاقد   )٧جدول شماره ( ١٣١٦٠٠

تا  ،باشند درآمد كه بر اساس قوانين نيروهاي مسلح مشمول دريافت حقوق وظيفه نمي
يشت معادل حداقل حقوق كاركنان مع كمك انهماه ،زماني كه فاقد شغل و درآمد باشند

شنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه ين بند به پيا ينامه اجرائ نيآي دولت پرداخت كند.
  رسد. يران ميأت وزيب هيتصو شود و به ه مييثارگران تهيد و امور اياد شهيکشور و بن
  ـ  ج
عه، موضوع ) قانون برنامه ششم توس٧٠ماده ( )چ(نمودن بند  ياجرائ به منظورـ ١

ه يت مصارف و منابع، کليريشدگان درمان کشور و مد مهيگاه اطالعات برخط بياستقرار پا
ز يو ن يردولتيو غ يدرمان اعم از دولت يليه و تکميمه پايب يها شرکتها و صندوق

، از جمله سازمان يت خدمات کشوريري) قانون مد٥موضوع ماده ( ياجرائ يدستگاهها
گر مکلفند  مهيب يها ر سازمانيو سا ين اجتماعيمسلح، سازمان تأم يروهاين يخدمات درمان

صورت  گاه مذکور بهيپا يروزرسان شدگان خود و به مهينسبت به ارسال برخط اطالعات ب
 يبه جا يکيالکترون يابزارها ينيگزيق جايگاه مذکور از طريگان و مستمر اقدام و از پايرا

، انيرانيا مه سالمتيسازمان ب يسنج استحقاق )سيسروسامانه(دفترچه و با استفاده از 
  شدگان تحت پوشش خود استفاده کنند. مهيبه ب يو درمان يا مهيه خدمات بيجهت ارائه کل

ن و يمأوابسته مکلف است ضمن ت يق شرکتهايران از طريمه سالمت ايسازمان بـ ٢
 ين بند برايشدگان موضوع ا مهيالزم، هنگام مراجعه ب يکيالکترون يتدارک بسترها

و  يا مهيب يهمپوشان ي، بررسيا مهيب يه خدمات اعتبارسنجيافت خدمات سالمت، کليدر
 )سيسروسامانه(ق ياز طر و يکيصورت الکترون خدمت را به يا مهيقواعد ب )کنترلپايش(

 يمجمع عموم به پيشنهادن بند ينه خدمات موضوع ايبه انجام رساند. هز يسنج استحقاق
شده)  مهيکننده (ب ن و از مراجعهييتع و تصويب هيأت وزيران رانيمت امه ساليسازمان ب

ر مراجع از يسا يها تبادل اطالعات و استفاده از داده يقانون يهانهيو هزشود  يت مافيدر
  شود. ين ميمأن محل تيا

) قانون ٦٢دولت و بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران مكلفند در اجراي ماده (ـ  د
)، تسهيالت الزم براي ٢اد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (الحاق برخي مو

ن کنند. يارانه سود تسهيالت يهدف قانون مبني بر تأمين مسكن يكصدهزار نفر را تأم
  شود. ن قانون تأمين ميي) ا٧جدول شماره ( ١٣١٦٠٠مذكور از رديف 

تي و درماني و تجهيزات شركت توسعه و تجهيز مراكز بهداش ١٣٩٩از ابتداي سال ـ  هـ
  شود. ) قانون برنامه ششم توسعه مي٥٥پزشكي كشور (مادرتخصصي) مشمول مفاد ماده (

ف بودجه مستقل موظفند يرد يدارا يها مارستانيو ب يعلوم پزشک يدانشگاههاـ  و
را منحصراً جهت  يزات و ملزومات پزشکيد و فروش دارو، لوازم و تجهيحاصل از خر مبالغ

ها و  به داروخانه يزات و ملزومات پزشکين و تدارک دارو، لوازم و تجهيمأت يها نهيت هزبازپرداخ
نه دارو و يمکلفند هز يا مهيب يها سازمان کننده پرداخت کنند و نيمأپخش ت يشرکتها

. كنندز يد وارينما يکه دانشگاه اعالم م يا را به حساب جداگانه يزات و ملزومات پزشکيتجه
  شود. يم يتلق يدر اموال عموم يرقانونيتصرف غ ن بند در حکميا يتخلف از اجرا

رش يرا پذ يکيالکترون يها ه درمان موظفند فقط نسخهيگر پا مهيب يهاسازمانـ  ز
 يمار، مشخصات فرديب يو مشخصات فرد يرنده شماره(کد)مليها دربرگ ن نسخهيند. اينما

زان خدمت، زمان يخدمت، نوع و م مرکز ارائه يکتايپزشک، شناسه  يو شماره نظام پزشک
 يانه فروشگاهيمار و شناسه (کد) اختصاص پايپرداخت ب يکيارائه خدمت، شناسه الکترون

  است. يماريمه و بيک سهم بينه خدمت به تفکيو هز
ن يبر ضوابط موجود در ا يک را مبتنيمه مکلف است نسخه الکترونيب يعال يشورا
ن تبصره ابالغ يذکرشده در بند (ج) ا يافراد و نهادها ياجراء به تمام يو برا يبند طراح

ن ياقدام به ا ١٣٩٩ماه اول سال  مه ظرف مدت سهيب يعال يکه شورا يد. در صورتينما
ماه نسخه  کيه درمان مکلفند حداکثر ظرف مدت يگر پا مهيب يها د، سازمانيکار ننما
  و اجراء کنند. يبر ضوابط مذکور طراح يک را مبتنيالکترون
 ي) قانون برنامه ششم توسعه از جمله نهادها٢٩موضوع ماده ( يه دستگاههايکلـ  ح
کنند، مکلفند  يت مير حمايپذبيادها که به هر شکل از اقشار آسيو بن يردولتيغ يعموم
ت، در يکننده حما افتيفرد در يک شماره(کد)مليخود را به تفک يها و کمکها تيحما يتمام

 يو کارآمدساز يند. به منظور ساماندهيثبت نما يو رفاه اجتماع سامانه وزارت تعاون، کار
  رد.يگ يفوق قرار م يدستگاهها يار تمامي، اطالعات سامانه در اختيتيحما ياستهايس

مکلف است امکان استعالم  يپس از ثبت اطالعات، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع
  کننده قرار دهد. تيحما يار نهادهايت را در اختيکننده حما افتيافراد در يسنجاستحقاق
که به اشخاص پرداخت  يه خصوصيريمؤسسات خ يهانهيآن بخش از هزـ ١

  شوند. يبرخوردار م ياتيمال يها تيشود تنها در صورت ثبت در سامانه مذکور از معاف يم
الحسنه  الت قرضيمکلفند تسه يو دولت يخصوص يبانکها و مؤسسات اعتبارـ ٢
  ند.يدر سامانه مذکور ثبت نما يک شماره(کد)مليبه تفکشده را  پرداخت
 يهاتيمکلف است امکان ثبت اطالعات حما يوزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعـ ٣
ز ينهاد ن ه مردميريمؤسسات خ يافراد را برا يسنجن استعالم استحقاقيشده و همچن انجام

  د.يفراهم نما
  ١٨تبصره

  ـ  الف
ن قانون را ي) ا۱۴مندرج در جدول تبصره ( شود اعتبارات مي داده اجازه دولت بهـ ١

ب و يترک يالت بانکين تسهي، کمک بالعوض و همچن ارانه سوديشده،  در قالب وجوه اداره
بازار  يها استيس يت اشتغال موجود، اجرايجاد اشتغال مولد، تثبيا يها برنامه ياجرا يبرا

و  ۱۳۹۷ ين بودجه سالهاي) قوان۱۸ه (بند (الف) تبصر يها برنامه يل اجرايکار و تکم
  نه كند.يكشور هز  كل ١٣٩٨
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از  ين حکم، بخشيموضوع ا يها از برنامهيق مورد نين وثايل تأميبه منظور تسهـ ٢
ش يافزا يد سازمان برنامه و بودجه کشور براييتواند با تأ ين بند مي) ا١جزء ( يمنابع عموم

موضوع  يها منظور تحقق برنامه ن بهيهمچنو  يگذار هيضمانت سرما يها ه صندوقيسرما
 يو صندوقها يمه کشاورزيه صندوق بيش سرمايافزا يبرا ين حکم در بخش کشاورزيا

  استفاده شود. يريو عشا يدر بخش کشاورز يگذار هيت از توسعه سرمايحما
 به مواد برخي الحاق قانون) ٥٢( ماده) ٢( تبصره در مندرج)» %١درصد ( يک« عبارتـ ٣

  .شود مي اصالح »درصد  واحد يک« عبارت به )٢دولت ( مالي مقررات از بخشي تنظيم ونقان
و وزارت  ياجرائ يک از دستگاههايشنهاد مشترک هر ين بند به پيموضوع ا يها برنامه

  رسد.  يد سازمان برنامه و بودجه کشور مييشود و به تأيه ميته يتعاون، کار و رفاه اجتماع
 همکاري با و کشور بودجه و برنامه سازمان پيشنهاد ن بند بهيا اجرائي نامه آيين
 يتجارت، ارتباطات و فناور و معدن صنعت، اجتماعي، رفاه و کار تعاون، هاي وزارتخانه

 بانک و يو گردشگر يع دستي، صنايراث فرهنگياطالعات، جهاد کشاورزي، کشور و م
  .رسد مي وزيران هيأت تصويب به شود و مي تهيه ايران اسالمي جمهوري مرکزي
با  شود ياطالعات اجازه داده م يتابعه وزارت ارتباطات و فناور يهابه شرکتـ  ب

 )١,٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠( ارديليم هزار و چهارصد يكاطالعات تا مبلغ  يارتباطات و فناور ريوز دييتأ
كارور  ادجيا ر،يخطرپذ يها يگذار هيکمک به سرما يخود و برا يال از محل منابع داخلير
 يها )پروژهطرح(از  تيها، حمابخش هيدر کل يکيخدمات الکترون هکنند ئهارا يها)اپراتور(

 يهابخش توسط بخش نيصادرات کاال و خدمات در ا ايو  نيآفر اشتغال يا توسعه
مشترک  شنهاديپ اکه ب يا نامه نييشده براساس آ  به صورت وجوه اداره يو تعاون يخصوص

 بيتصو و به شود يه ميو بودجه کشور ته امهاطالعات و سازمان برن يفناوروزارت ارتباطات و 
  .التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت كنند اختصاص دهند و مابه رسد، يم رانيأت وزيه

شود از طريق سازمان  به وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات اجازه داده ميـ  ج
قانون  مواد به ) قانون الحاق برخي٢٧چوب ماده ( اي و شركتهاي تابعه خود در چهار توسعه

دولت الكترونيك  يها )پروژهمنظور انجام طرح( ) به٢تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (
) قانون ٦٩و توسعه خدمات الكترونيكي ازجمله هوشمندسازي مدارس موضوع ماده (

ي بخش دولتي تا مبلغ گذار برنامه ششم توسعه اقدام كند. منابع مورد نياز جهت سرمايه
ال از محل اعتبارات وزارت ارتباطات و ي) ر٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ارد (يليپنج هزار م

فناوري اطالعات و منابع داخلي شركتهاي تابعه با تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور 
  رسد. ) اين قانون به مصرف مي٧جدول شماره ( ١٤٩٠٠٠شود و از محل رديف  تأمين مي
منظور ايجاد اشتغال و رونق  اي به هاي توسعه ت مجاز است از طريق سازماندولـ  د

هاي مختلف اقتصادي و زيربنايي و در  گذاري در عرصه توليد و در راستاي توسعه سرمايه
هاي كلي اصل چهل  اجراي مواد قانون برنامه ششم توسعه با رعايت قانون اجراي سياست

گذاري، زيرساختي و  اجراي طرحهاي سرمايه ) قانون اساسي نسبت به٤٤و چهارم (
و با در نظرگرفتن مزيتهاي  يتجار يمايناوگان هواپ ينوسازي صنايع از جمله نوساز

 ينييافته، محروم و هدف بازآفر اي و آمايش سرزمين با اولويت مناطق كمترتوسعه منطقه
هاي  سازمان كارگيري ابزارهاي متنوع تأمين منابع مالي (منابع داخلي با به يشهر

اي تسهيالت  هاي توسعه اي، وجوه حاصل از واگذاري شركتهاي وابسته به سازمان توسعه
  اين قانون) اقدام كند. ) ٣بانكي و تأمين مالي خارجي (فاينانس) موضوع بند (الف) تبصره (

  ١٩تبصره 
م يتنظمواد به قانون  ي) قانون الحاق برخ۲۷ماده ( يدر اجرا مکلفند ياجرائ يدستگاهها

دات يخود تمه يها ييكشور و دارا  از محل منابع بودجه كل )،۲(  دولت ياز مقررات مال يبخش
اعم از  يبردار و در حال بهره يبردار بهره تمام و آماده  مهيد، نيجد  يهاطرح ياجرا يالزم را برا
 يشرکتها يو طرحها يو اختصاص يبا منابع عموم يا هيسرما يها ييتملک دارا يطرحها
و  ي، تعاونيخصوص يبا بخشها از طريق انعقاد قرارداد در قالب ماده فوق يبا منابع داخل يدولت

  .فراهم کنند يو تعاون يخصوص يت بخشهايها با اولو ياريها و ده يشهردار
 يها يي) از اعتبارات تملک دارا%۱۰( درصد شود تا ده يبه دولت اجازه داده مـ ١
 ۵۵۰۰۰۰ ـ ٣٨  ف شمارهين قانون را کسر و به رديا مندرج درهر دستگاه اجرائي  يا هيسرما
مندرج در  همان دستگاه اجرائي يرطرحهايز کند تا با اعتبار مصوب طرحها و زيوار

ا کمک، يشده و  ارانه سود، وجوه ادارهين قانون، در قالب ي) ا۱( وست شمارهيقسمت دوم پ
مندرج  يرطرحهايارات، طرحها و زاعتب ييجابجامذکور اختصاص دهد.  يقراردادها يبرا

آنها توسط سازمان برنامه و  يبند تين قانون و اولويا ) ١وست شماره (يدر قسمت دوم پ
 يتوسط شورا ياستان ي)ها ع اعتبارات طرح(پروژهيشود. نحوه توز يبودجه کشور انجام م

  شود. ين مييو توسعه استان تع يزير برنامه
را از  ين ماليتوانند تأم يها م ياريها و ده يو شهردار ي، تعاونيخصوص يبخشها

، منابع  ن قانون)ي) ا۳تبصره ( )(موضوع بند (الف يخارج ين ماليچون تأم ييق روشهايطر
ن و يت قوانيبا رعا( يصندوق توسعه مل يو ارز ياليالت ريه و تسهي، بازار سرمايبانک

  .مقررات موضوعه) انجام دهند

 يساز ز وآمادهيل، تجهين جزء جهت تکميضوع ا%) از اعتبارات مو١درصد ( کي
  شود. ينه ميج هزيبس يو امداد ي، ورزشيفرهنگ يسالنها
) قانون بودجه ۱۹) تبصره (۱۱( و )۱۰)، (٧)، (٦( )،۵)، (۴)، (۳( يبندها ياجراـ ٢

  د.شو يذ مين تبصره تنفيت ايت و استفاده از ظرفيكشور با رعا  كل ۱۳۹۷سال 
 آموزش سالمت،  حوزه ياز طرحها يبردار احداث، توسعه و بهره در تواند يم دولتـ ٣

 يکل يها استيس ياجرا قانون) ٣ماده ( ج)( بند) ٢( تبصره موضوع فرهنگ و قاتيتحق و
) قانون الحاق برخي مواد به قانون ٢٧در قالب ماده ( ياساس قانون) ٤٤اصل چهل و چهارم (

 يت قانون اجرايبا رعا تبصره نيا تيفظر از )٢تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (
  .كند ) قانون اساسي استفاده٤٤اصل چهل و چهارم ( يکل يها استيس

) از اعتبارات تملک %۱۰درصد ( و توسعه استان تا سقف ده يزير برنامه يشوراـ ٤
 ياختصاص دهد و برا يد استانيجد يطرحها ياستان را برا يا هيسرما يها ييدارا

) قانون الحاق برخي مواد ٢٧در قالب ماده (شده صرفاً  نيياز سقف تعش يد بيجد يطرحها
 يد محصول طرحهايباشد. خر يمجاز م )٢به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (

 ياستان طرحها يا نهيو هز يا هيسرما يها يياز محل اعتبارات تملک دارا يمشارکت
  .باشد ير ميپذ امکان و توسعه استان يزير برنامه يمصوب شورا ياستان

 در مندرج يگذار تعرفه شمول از مشارکت قرارداد در  طرح(پروژه) محصول يبهاـ  ٥
 در دخالت ،يفيتکل متيق نييتع صورت در. است يمستثن خاص و عام مقررات و نيقوان
 التفاوت مابه ، طرح(پروژه) محصول يبها يبرا تعرفه افتيدر از يريجلوگ اي و يگذار تعرفه نظام

در چهار چوب قوانين و  يمال روشهاي تأمين يمبنا بر شده محاسبه محصول متيق
 ي) قانون الحاق برخ۲۷شده در دستورالعمل ماده ( فيتعر يکارگروههامقررات با تصويب 
ا ي پرداخت يفيتکل متيق و) ۲دولت ( ياز مقررات مال يم بخشيمواد به قانون تنظ

  شود. يمذکور اصالح م يمين مال روشهاي تأ
 يلين حمل و نقل ريو همچن يو راه اصل يد بزرگراهيجد ي)ها در طرح(پروژهـ  ٦

 يبردار و بهره ي، بازسازيبهساز ، يآهن) استفاده از قرارداد مشارکت در احداث، نگهدار (راه
  ر است.يپذ عوارض از کاربران امکاناخذ  با

) ٦٣ماده ( ير اجراآب د يمشارکت يها درآمد حاصل از حق اشتراک طرح(پروژه)ـ ٧
  رد.يگيگذار تعلق م هيبه سرما ٢٧/١١/١٣٨٠دولت مصوب  ياز مقررات مال يم بخشيقانون تنظ
 ياز برايمورد ن يها گزارش هيته و مطالعات هزينه است مجاز يدستگاه اجرائـ  ٨
 يا هيسرما يها ييدارا تملک اعتبارات محل از توسعه مشارکت را يساز تيو ظرف فراخوان

 يساز آماده يها نهياز هز ين مجاز است بخشيكند و همچن تأمين خود منابع يرسا و
گذار در  هيد تا سرمايفراخوان مشارکت را در اسناد فراخوان اعالم نما يطرح(پروژه) برا

  خود، لحاظ و پرداخت کند. يمال يالگو
د را از دست ه خويه اوليط، توجير شراييکه با تغ يي)ها طرح(پروژه ياصل يکاربر رييتغـ ٩

  .باشد ير ميپذ ربط امکان يت مقررات ذيبرنامه و بودجه کشور و رعا سازمان موافقتاخذ  با اند داده
شده  ياستان يا ملي يمل يها طرح(پروژه) يمجاز است برا يمل ياجرائ  دستگاهـ ١٠

ف و ياند با درخواست استاندار، وظا ک استان واقع شدهي ييايت جغرافيکه در موقع
ند ارجاع کار ياعم از فرآ  طرح(پروژه) يخصوصي ـ مشارکت عموم يند اجرائيارات فرآياخت

 ياجرا يض کند. استاندار، راهبريتفو يتابع استان يو انعقاد قرارداد را به دستگاه اجرائ
  مذکور را برعهده دارد. يها طرح(پروژه) يخصوصي ـ مشارکت عموم

شود و به  ه مييته کشور بودجه و برنامه سازمان توسط تبصره نيا ياجرائ نامه نييآ
  رسد. يران ميوز أتيب هيتصو

  ٢٠ تبصره
 موضوع اجرائي دستگاههاي تمامي عملكرد، بر مبتني ريزي بودجه اجراي درـ  الف

در  مكلفند دولتي، شركتهاي و بانكها جمله از كشوري خدمات مديريت ) قانون٥(  ماده
م يرنيروي انساني (مستقيک حقوق و دستمزد، غيها به تفک نهيهز ييبا شناسا ١٣٩٩ سال
کامل  استقرار به تكميل و نسبت يبانيت پشتيمراکز فعال يها نهيم) و هزيرمستقيو غ

  كنند. اقدام شده تمام قيمت سامانه (سيستم) حسابداري
شده در   ينيب شيدر سقف رقم پ ياجرائ يدستگاهها ياختصاص يمازاد درآمدهاـ  ب

د و ابالغ سازمان برنامه و بودجه کشور ييبا تأ ١٣٩٩انون بودجه سال در ق ١٠٢٥٣٠رديف 
  نه است.يبا رعايت قوانين و مقررات مربوطه توسط همان دستگاه قابل هز

) قانون برنامه ٧بر عملکرد موضوع بند (پ) ماده ( يمبتن يزير بودجه اجراي درـ  ج
  ششم توسعه:

ق سامانه يها (کاال و خدمات) را از طر يجخرو يابي نهيمکلف است هز يدستگاه اجرائـ ١
ت عملکرد) که اطالعات يريو مد يابي نهي، هزيزير بر عملکرد (برنامه يمبتن يزير کپارچه بودجهي

  د، انجام دهد.يآ يبه دست م يدستگاه اجرائ يها ر سامانهيآن از تبادل داده با سا يورود
که شامل  يعقده با واحد مجرمن نامه تفاهم يمکلف است بر مبنا يمجر  دستگاهـ ٢

 ن است، اعتباراتين تعهدات طرفييشده آنها و تع مت تماميها، خدمات و ق تيحجم فعال
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نگهداري  يا به گونه جداگانه صورت به خود حسابداري )سيستم(سامانه در مجري را واحد
 داشته وجود مجزا صورت واحد مجري به مالي رويدادهاي گيري گزارش امكان  کند که

  مجري است. واحد مدير نامه منعقده با چهارچوب تفاهم خرج در انجام تشخيص .اشدب
 نامه تفاهم خود براساس يا نهيکرد اعتبارات هز نهيدر هز كه ياجرائ يبه دستگاههاـ ٣

 و بودجه برنامه سازمان موافقت با شود مي داده کنند، اجازه ياقدام م يمنعقده با واحد مجر
دستگاه  همان يابالغ اعتبارات سقف در نه ويهز فصول يي اعتباراتجابجا به نسبت كشور،

  كنند. دولت اقدام ياز مقررات مال يم بخشي) قانون تنظ٧٩ت الزامات ماده (يبدون رعا
و بند (الف) ماده  ياقتصاد مقاومت يکل يها استي) س١٦حکم بند ( يدر اجراـ ٤

از کارکنان خود را  يبخش يجرکه واحد م ي) قانون برنامه ششم توسعه، در صورت٢٨(
ص دهد، يخود مازاد تشخ يها تي%)) نسبت به انجام مأمور١٠درصد ( (حداکثر تا ده

ن مقام يد باالترييربط قرار دهد تا پس از تأ يذ يار دستگاه اجرائيتواند آنها را در اخت يم
در همان  يگريبه واحد د يين و مقررات مربوط (جابجايمذکور، وفق قوان يدستگاه اجرائ

به  ييا شهرستان و جابجايدر همان شهر  يگريد يبه دستگاه اجرائ ييدستگاه، جابجا
 ياجرائ ير دستگاههايا سايو  يگر در همان دستگاه اجرائيد يها ر شهرها و شهرستانيسا

د. در صورت يکشور) اقدام نما يو استخدام يت مستخدم و موافقت سازمان اداريبا رضا
نسبت  يمانيو پ يرسم يروهايوفق مقررات مربوط، در خصوص ن عدم موافقت مستخدم،

نسبت به فسخ قرارداد و  يقرارداد يروهايو در مورد ن يديا بازخري يبه بازنشستگ
  آنها اقدام کند. يديبازخر

مستمر و  يها العاده حقوق، فوق به مربوط اطالعات تمام مكلفند اجرائي دستگاههايـ  ٥
بودجه  و برنامه يها سازمان اختيار در را خود يپيماني و قراردادرسمي،  كاركنان مستمر ريغ

   دهند. قرار دارايي و اقتصادي امور كشور و وزارت استخدامي و اداري كشور و
 يو قرارداد يماني، پيکارکنان رسم يايموظفند حقوق و مزا يمجر يواحدها

ر يو مقررات مربوط و سان يمنعقده را برابر قوان يو قراردادها ينيمندرج در حکم کارگز
آنها محاسبه و  ييمستمر مربوط به كاركنان را معطوف به عملکرد و کارآ ريغ يها پرداخت

  پرداخت كنند.
 متيق بين تفاضل از حاصل هاي جويي مجاز است از صرفه يدستگاه اجرائـ  ٦
 در صولمح يا فعاليت قطعي هاي هزينه و منعقده يها نامه در تفاهم توافق مورد شده تمام
د عملکرد مطلوب توسط سازمان برنامه و بودجه يينامه، مشروط به تأ تفاهم دوره همان

 در انگيزه ايجاد منظور %) را به٢٠( درصد ص اعتبار، بيستيکشور و در سقف تخص
 كيفي خدمات و ارتقاي و هاي غيرمستمر پرداخت در قالب مجري واحد كاركنان

 و اداري و كشور بودجه و هاي برنامه سازمان يابالغ دستورالعمل اساس محصوالت بر
 تملك طرحهاي افزايش اعتبارات براي ديگر را %)٨٠(  درصد هشتاد  و كشور استخدامي

 مصوب اعتبارات تخصيص بر سقف مازاد ربط و ذي دستگاههاي اي سرمايه هاي دارايي
  كند. هزينه و بودجه كشور، برنامه ) قانون٣٠ماده ( موضوع اعتبارات تخصيص كميته
مجاز است  ي، دستگاه اجرائياجرائ يف و اهداف دستگاههايمنظور تحقق وظا بهـ ٧

وست يمصوب مندرج در پ يها ل برنامهيذ يها تيشده فعال مت تماميسنجه عملکرد، مقدار و ق
جاد نشود، يا يريينه آن برنامه تغين قانون را مشروط به آنکه در جمع اعتبارات هزي) ا٤شماره (

استگذار و تأييد سازمان برنامه يو دستگاه س ين مقام دستگاه اجرائيشنهاد مشترک با باالتريبا پ
  و بودجه کشور، در سقف اعتبار مصوب همان برنامه اصالح کند.

 استخدامي و اداري بودجه كشور و و برنامه يها سازمان شنهاديبه پ بند، اين اجرائي نامه آيين
  رسد. مي وزيران هيأت تصويب به شود و مي تهيه ييداراو  يكشور و وزارت امور اقتصاد

  ـ  د
، مهلت تعهد و پرداخت اعتبارات يتعهد يکامل حسابدار ياجرا يدر راستاـ ١

ا ي ينکه از محل منابع بودجه عمومياعم از ا يو مال يا هيسرما يها ييو تملک دارا يا نهيهز
 يحسابها كشور به  كل يدار خزانهتوسط  يان سال مالين شده باشد و تا پايتأم ياختصاص

باشد. مانده وجوه  يان همان سال ميده باشد، تا پايز گرديربط وار يذ يمربوطه دستگاهها
شود و براي تعهدات مربوطه در سال  ان سال، به خزانه برگشت داده ميينشده پا مصرف

  د قابل مصرف است. يان سال جديموافقتنامه مربوطه تا پا يبعد در راستا
)، ٩٥موضوع مواد ( يافت و پرداخت نهائيه و ارائه صورتحساب درين مهلت تهيآخر ـ٢

ماه سال بعد است. ارسال   بهشتيان ارديکشور تا پا ي) قانون محاسبات عموم١٠٠) و (٩٩(
 يه به همراه گواهي) قانون مذکور پس از ته٩٨موضوع ماده ( يدولت يشرکتها يمال يصورتها

  است. يان خردادماه سال بعد الزاميل حسب مورد، حداکثر تا پاأت عاميا هيره يمد أتيه
  كل ١٣٩٩، صورتحساب عملکرد بودجه سال ييو دارا يوزارت امور اقتصادـ ٣

ورماه يان شهريکشور را حداکثر تا پا ي) قانون محاسبات عموم١٠٣كشور، موضوع ماده (
  كند. يربط ارسال م يذ يسال بعد به مباد

کامل درآمدها،  ييمشمول، مکلفند نسبت به شناسا يرائاج يدستگاههاـ   ه
 يبخش عموم يخود براساس استانداردها و نظام حسابدار يها يها و بده ييها، دارا نهيهز

 يمذکور در اجرا يمال يصورتها يوان محاسبات کشور موظف به حسابرسياقدام کنند. د
  ت.اس ١١/١١/١٣٦١وان محاسبات کشور مصوب ي) قانون د٢ماده (

  ٢١تبصره 
  شود: يمقرر م يمال انضباط جاديو کارکنان دولت و ا يانسان يروين يسامانده منظور بهـ  الف
 از ينحو به که توسعه ششم برنامه ) قانون٢٩( ماده موضوع ياجرائ يدستگاههاـ ١
ـ)  ) بند (ه١ند و شركتهاي دولتي مندرج در جزء (ينما يم استفاده يبودجه عموم از انحاء
ن يقرارداد کار مع و يماني، پيکارکنان رسم اطالعات مکلفند ) اين قانون ٢ه (تبصر

و کارکنان حوزه سالمت براساس قانون مربوط به خدمت پزشکان و  ي(مشخص)، کارگر
سامانه «و » رانيا کارمند سامانه« در ١٣٩٩بهشت ماه سال يستم ارديتا ب راپزشکان رايپ

  ند. ينما يسانروزر به اي ثبت »ثبت حقوق و مزايا
 يدارا يقرارداد و يمانيپ ،يرسم کارکنان حقوق اعتبار صي، تخص١٣٩٩ سال رماهيت ازـ ٢
  رد.يگ يصورت م رانيا کارمند سامانه اطالعات اساس بر ، صرفاًياجرائ يدستگاهها شناسه
ه کارکنان يم و مستمر به کليهرگونه پرداخت مستق ١٣٩٩خردادماه سال  ياز ابتداـ ٣
صرفاً پس از  يو اختصاص يو از منابع عموم يا نهياز محل اعتبارات هز ياجرائ يادستگاهه

 يا درآمد اختصاصيافته ي صيران، از اعتبارات تخصيثبت اطالعات آنان در سامانه کارمند ا
انجام  ينفع نهائ يکل کشور به ذ يدار ربط توسط خزانه يذ يشده دستگاه اجرائ محقق

  کند. يجاد نمياشخاص ا يريکارگاستخدام و به يبرا يگونه حق  چيهن اطالعات يشود. درج ايم
 يفوق و اجرا ي) موضوع اجزايثبت اطالعات نيروي انساني (پرسنل يچگونگـ ٤

 مسلح، يروهايمسلح، ستادکل ن يروهاين يبانين بند در وزارت دفاع و پشتيف اير تکاليسا
 يعال يرخانه شورايو دب ياتم يانرژ سازمان ه،يقضائ اطالعات، حفاظت اطالعات قوه وزارت

ستاد  يکه با همکار ينامه مستقل وهيشده در ش نييتع يبراساس ساز وکار اجرائ يت مليامن
  گردد. ين مييشود، تع ين ميمسلح تدو يروهايکل ن

 ياستخدام و يبرنامه و بودجه کشور و ادار يها شنهاد سازمانين بند به پيا ينامه اجرائ نيآي
  رسد.يران ميأت وزيب هيتصو به و شود يه ميته يو داراي يرت امور اقتصادکشور و وزا
) قانون برنامه ششم توسعه كه ٢٩موضوع ماده ( ياجرائ يارات دستگاههايتمام اختـ  ب

مقررات  يكنند و دارا هاي آن دريافت مي اي خود را از محل اين قانون و پيوست اعتبارات هزينه
باشند به استثناي دستگاههايي كه به حكم قانون اساسي مقررات  يم يو استخدام يخاص ادار

االجراء  موقوف ١٣٩٩  در سال يانسان يروين يريخاص دارند در خصوص استخدام و به کارگ
مشمول، صرفاً بر  يدر تمام دستگاهها يانسان يروين يريشود. هرگونه استخدام و به کارگيم

ه سازمان برنامه و يدييتأاخذ  کشور و ياستخدام و يسازمان ادار ياساس مجوز صادره از سو
ماه  کين بند حداکثر تا يدر قانون است. دستورالعمل ا يمال ينيب شيبر پ يبودجه کشور مبن

  شود. يه و ابالغ ميمذکور ته يها سازمان ين قانون با همکاريب ايپس از تصو
كه از بودجه  هتوسع ششم برنامه ) قانون٢٩( ماده موضوع ياجرائ يدستگاههاـ  ج

كنند،  هزينه معيشت وجه دريافت مي كل كشور براي پرداخت هرگونه مستمري يا كمك
مكلفند براي پرداخت معادل وجه دريافتي به جامعه هدف فهرست افراد تحت پوشش 

  ند. يكشور اعالم نما  كل يدار خود را به صورت ماهانه به خزانه
به اهداف و انجام  يابيو دست ياجرائ يهادر دستگاه يور بهره يبه منظور ارتقاـ  د
  ) قانون برنامه ششم توسعه:٥) و (٣شده در مواد ( ينيب شيپ يها برنامه

ان يموظفند تا پا يت خدمات کشوريري) قانون مد٥موضوع ماده ( ياجرائ يدستگاههاـ ١
 يت و ارتقايرياستقرار چرخه مد يخود برا ياتيعمل يها برنامه ١٣٩٩خردادماه سال 

برنامه و بودجه کشور و  يهاتابعه خود را به سازمان يدر ستاد و واحدها يور بهره ياخصهاش
مکلفند  ياجرائ يران) ارائه کنند. دستگاههايا يور بهره يکشور (سازمان مل يو استخدام يادار

ن موضوع را در يمتبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور، اعتبارات الزم ا يها در موافقتنامه
ن برنامه يماهه ا ص اعتبار سهيند. تخصينما ينيب شيپ» يور بهره يارتقا«با عنوان  يا برنامه

ران و سازمان يا يور بهره يدستگاهها به سازمان مل يمنوط به ارسال گزارش عملکرد از سو
  ران است.يا يور بهره يسازمان مل يد عملکرد از سوييبرنامه و بودجه کشور و تأ

که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر  ييو شرکتها و دستگاهها يدولت يه شرکتهايکلـ ٢
نفت، شركتهاي دولتي تابعه وزارت نفت، شرکت  يل شرکت مليح نام است از قبيا تصرينام و 

، يانورديران، سازمان بنادر و دريا ياسالم يجمهور يران، بانک مرکزيا يميع پتروشيصنا يمل
معادن و  يران، سازمان توسعه و نوسازيع ايصنا يو نوسازما، سازمان گسترش يسازمان صداوس

کار  يرويه، نيسرما يور بهره يارتقا يموظفند برا يران و وزارت جهاد کشاورزيا يع معدنيصنا
) قانون برنامه ٣) ماده (٢شده متناسب با جدول ( ينيب شيد و تحقق اهداف پير عوامل توليو سا

را به صورت مستقل  يور بهره يارتقا يها برنامه يااز اجريششم توسعه، اعتبارات مورد ن
ربط  يذ ير مراجع قانونيا سايو  يب مجامع عموميو در قالب بودجه ساالنه به تصو ينيب شيپ

برنامه و بودجه کشور و  يها به سازمان ١٣٩٩ان خردادماه سال يبرسانند و گزارش آن را تا پا
ران) ارائه کنند. سازمان برنامه و بودجه يا يور بهره يکشور (سازمان مل يو استخدام يادار

 ين بند و اهداف و شاخصهايران موظفند بر تحقق ايا يور بهره يکشور و سازمان مل
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أت يماهه اول و دوم به ه شش يافته را براي شده نظارت نموده و گزارش اقدامات انجام ينيب شيپ
ن شرکتها يران ايره و مديمد أتيه يعضاند. پرداخت هرگونه پاداش ساالنه به ايران ارائه نمايوز

 ي) صرفاً بر اساس شاخصها٢دولت ( ياز مقررات مال يم بخشي) قانون تنظ٨٤ت ماده (يبا رعا
  کشور قابل اقدام است. يو استخدام يبرنامه و بودجه کشور و ادار يها د سازمانييو تأ يور بهره

کشور موظفند نسبت  يمو استخدا يبرنامه و بودجه کشور و ادار يها سازمانـ ٣
شده در قانون برنامه  ينيب شيتحقق اهداف پ يکشور در راستا يور ت بهرهيريت نظام مديتقو به

  ند.يکشور اقدام نما يو اقتصاد يدر نظام اجرائ يور کردن موضوع بهره نهيششم توسعه و نهاد
ر و برنامه کشو يو استخدام يادار يها شنهاد سازمانين بند به پيا ينامه اجرائ نييآ

  رسد. يران ميأت وزيب هيو بودجه کشور به تصو

  است. ١٣٩٩ قانون مربوط به سال  احكام مندرج در اين ياجراـ  هـ
ماه پس از   سهقانون حداكثر ظرف مدت  نيا ازياجرائي مورد ن يها نامه نييآـ  و

  رسد. مي رانيأت وزيه بيتصو تصويب آن تهيه و به
واحده و بيست و يك تبصره براساس إذن مقام معظم رهبري  قانون فوق مشتمل بر ماده

) قانون اساسي در جلسه روز ٨٥) و هشتاد و پنجم (٥٧العالي) و اصول پنجاه و هفتم ( (مدظله
ماه يكهزار و سيصد و نود و هشت كميسيون تلفيق مجلس  شنبه مورخ بيست و ششم اسفند دو

  به تأييد شوراي نگهبان رسيد. ٢٨/١٢/١٣٩٨شوراي اسالمي تصويب شد و در تاريخ 
  رئيس مجلس شوراي اسالمي ـ علي الريجاني
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