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 تعالي باسمه
 

 

 
 کشور کل ۴۰۰۱ سال بودجه الیحه

 واحده ماده

 مراعي

 الف

 مراعي

 ۱ردیف

 مراعي

 2ردیف

 مراعي

 ب

 مراعي

 ۱ تبصره

 الف

 یک سقف تا گازي میعانات و خام نفت صادرات از حاصل منابع از ملي توسعه صندوق سهم -الف

 روز در بشکه میلیون یک بر مازاد و (%2۰درصد) بیست گاز صادرات خالص و روز در بشکه میلیون

 بر مبني نفت وزارت گزارش با شود. مي تعیین ۳۸درصد)%( هشت و سي گازي میعانات و خام نفت

 وصول از پس است مکلف ایران اسالمي جمهوري مرکزي بانک کل، داري خزانه اعالم با و فروش

 ایران نفت ملي شرکت (%۵/۱۴درصد) نیم و چهارده سهم و وجوه این واریز به نسبت بالفاصله منابع

 نیم و چهارده سهم نیز و دولت( سهام سود تقسیم از گازي)معاف میعانات و خام نفت صادرات کل از



۳ 

 

 تقسیم از طبیعي)معاف گاز دراتصا خالص محل از نفت وزارت تابعه دولتي شرکت (%۵/۱۴درصد)

 جدول 2۱۰۱۰۹ درآمدي ردیف موضوع %۳ سهم همچنین و صفر( نرخ با مالیات و دولت سهام سود

 و محاسبه سال یازدهم ماه از و واریز ماهانه صورت به مذکور مبالغ کند. اقدام قانون این (۵شماره)

 قانوني سهم تا مذکور صادرات کهبش میلیون یک سقف از %2۰ سهم التفاوت مابه شود. مي تسویه

 و صندوق سهم نسبت به صندوق این ورودي محل از ملي توسعه (صندوق%۳۸درصد) هشت و سي

 با صندوق به آن بازپرداخت و شود مي تلقي وام و دولت بدهي عنوان به ۱۴۰۰ سال در اجزاء دیگر

 مکلف ملي توسعه صندوق نظارت هيات شود. مي مشخص  سنواتي بودجه در که است سازوکاري

 آنها، سررسيد زمان و ارزي و ريالي تسهيالت تفکيک به را دولت از صندوق اين مطالبات ميزان است

 و بودجه و برنامه کميسيون به آن از پس يکبار ماه شش هر و ۱۴۰۰ سال ماه فروردين پايان تا و رسيدگي

 کليه است موظف دولت دهد. گزارش کشور محاسبات ديوان و اسالمي شوراي مجلس محاسبات

 محل از نظارت هيات گزارش براساس را ملي توسعه صندوق از خود دريافتي شده سررسيد تسهيالت

 جدول ۶-۱۰۳۰۰۰ رديف محل از بند اين در مذکور  صادرات بشکه ميليون يک مازاد از دولت سهم

 ايران نفت ملي شرکت مسه به مربوط وجوه کرد هزينه کند.گزارش پرداخت قانون اين پيوست (۸شماره)

 بودجه و برنامه هاي کميسيون به نفت وزارت توسط يکبار ماه سه هر نفت وزارت تابعه دولتي شرکتهاي و

 و اقتصادي امور وزرات کشور، بودجه و برنامه سازمان اسالمي، شوراي مجلس انرژي و محاسبات و

 ماه هر است مکلف نفت شود.وزارت مي ارائه کشور محاسبات ديوان و کشور( کل داري دارائي)خزانه

 گازي و نفتي فرعي و اصلي هاي فرآورده و طبيعي گاز و گازي ميعانات خام، نفت صادرات مقدار گزارش

 و اقتصادي امور وزارت کشور، بودجه و برنامه سازمان به را آن وصولي همچنين و حاصل ارز و

 و بودجه و برنامه هاي کميسيون و ايران مياسال جمهوري مرکزي بانک کشور(، کل داري دارائي)خزانه

 کند. ارائه کشور محاسبات ديوان و اسالمي شوراي مجلس انرژي و محاسبات

 ب

 ۱ردیف

 خالص و گازي میعانات ،2۱۰۱۰۱ ردیف در مندرج نفت صادرات ارزش از حاصل منابع سقف

 2۱۰۱۰۹ ردیف در جمندر (%۳درصد)سه به مربوط منابع و 2۱۰۱۰2 ردیف در مندرج گاز صادرات



۴ 

 

 بیست و هفتصد  و هزار دو و نود و نهصد و میلیون یک معادل قانون این (۵) شماره جدول

 هزينه استفاده به مجاز ملي اجرائي دستگاههاي شود.مي تعیین ریال (۱.۹۹2.۷2۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰میلیارد)

 اشند.ب نمي نيافته توسعه و گازخيز خيز، نفت مناطق (%۳درصد) سه منابع از اي

 شد. حذف - 2

 ۳ ردیف

 انکب الذکر،¬فوق مصوب هايدیفر به نسبت بند ینا (۱) زءج از اصلح عواید فزایشا صورت در

 این (۵) شماره جدول 2۱۰۱۱2 دیفر به را اصلهح منابع ستا مکلف یرانا سالميا مهوريج مرکزي

 اعتبارات قفس رد ار حاصله منابع ۱۴۰۰ سال هرماهم ابتداي زا است وظفم دولت نماید. واریز قانون

 به قانون اين ايسرمايه هايدارايي تملک هايطرح کميلت رايب خصيصت فزايشا رفص موميع بودجه

 نقل و حمل اي، هسته نشگاهها،دا و مدارس لکترونيکا آموزش اختهايس يرز وسعهت هايرحط ويژه

 فرسوده، بافت اضالب،ف و آب يست،ز محيط سالمت، موزش،آ الکترونيک، ولتد توليدي، عمومي،

 بويژه کاربردي تتحقيقا بنيان،¬دانش وزهح اولويت با شاورزيک بخش تحقيقات و شهري بازآفريني

 نمايد. روناک منفي آثار اهشک و سالمت و معيشت هاي¬هزينه دفاعي،

 امور و نفت هايوزارتخانه و کشور بودجه و رنامهب سازمان مشترک يشنهادپ به زءج اين جرائيا نامهآيين

 رسد.مي انوزير هيأت تصويب به و شود يم تهيه اراييد و اقتصادي

 ۴ ردیف

 اجتماعي  اقتصادي، شرایط ارزیابي اساس بر شود مي داده اجازه دولت به -۴

 کاالهاي ترجیحي نرخ از بخشي یا تمام تغییر به نسبت  کشور المللي بین و

 منابع التفاوت مابه و اقدام (tse) الکترونیکي معامالت سامانه نرخ به اساسي

 واریز قانون این (۵) شماره جدول۱۶۰۱۳۶ شماره درآمدي ردیف به را وصولي

 اين (۹) شماره جدول ۵۳۰۰۰۰- ۷۱شماره رديف محل از واريزي منابع نماید.



۵ 

 

 شود.مي پزشکي وتجهيزات دارو ، معيشت تامين صرف  قانون

 ارگروهيک ندک يم بادرتم يحيترج ارز خصيصت به نسبت ولتد موارديکه در

 بودجه و برنامه سازمان ئيسر کارگروه(، دبير) رکزيم انکب لک ئيسر زا مرکب

 مقام الترينبا و تجارت و معدن صنعت، زيرو دارايي، و قتصاديا مورا زيرو کشور،

 واردم و توزيع تخصيص، رآيندف و ستگذاريسيا وظفندم يربطذ جراييا دستگاه

 خدمات و االهاک هک نندک تنظار  و اجراء اي گونه به ار ترجيحي ارز مصرف

 کننده مصرف به ارز رجيحيت نرخ با تناسبم قيمت با و ندازها هب نگام،ه هب مشمول

  دارند. مسووليت تضامني ورتص به جز ينا اجراي رد فوق قاماتم رسد.ب نهايي

 انهماهي صورت به ادشده،ي دستگاههاي مکاريه با ستا موظف يمرکز بانک

 ارز کنندگان ريافتد و مصرف وادم بر صريحت ملهج زا ندب ينا جرايا گزارش

 را نهاآ قيمت و ترجيحي رزا يا ارداتيو االهايک يزانم رداختي،پ رزا يزانم ترجيحي،

 مجلس يربطذ کميسيونهاي و حاسباتم و بودجه و رنامهب ميسيونک به و تهيه

 کند. ارائه اسالمي شوراي

۵ 

 درصد دو تا حداکثر رخن به ارز عرضه هب نسبت ستا مجاز رکزيم انکب رزا ازارب کنترل منظور به - ۵

et) الکترونيکي عامالتم سامانه نرخ زا کمتر (۲%) s) د.نماي اقدام 

 ج

 کمتر ۱۴۰۰ سال در گاز صادرات خالص و گازي میعانات نفت، صادرات محل از دولت منابع چنانچه

 (۱۷) ماده )پ( بند رعایت با شودمي داده اجازه دولت به گردد، صرهتب این )ب( بند در مقرر سقف از



۶ 

 

 با ۱۳۹۵/ ۱۱/ ۱۰ مصوب کشور توسعه هايبرنامه دائمي احکام قانون (۱۶) ماده )ح( بند (۴) جزء و

 اقدام ارزي ذخیره حساب منابع از حاصل التفاوتمابه تأمین به نسبت بعدي الحاقات و اصالحات

 بند حکم اساس بر حاصله درآمد تبصره، اين )ب( بند در مقرر سقف بر مازاد درآمد تحقق صورت در کند.

 گردد.مي واريز ارزي ذخيره حساب به کشور توسعه هايبرنامه دائمي احکام قانون (۱۷) ماده )ب(

 د

 درصدنيم و چهارده همس محل از است مکلف ربطذي ابعهت دولتي شرکت طريق زا فتن وزارت      

 به گازرساني هب نسبت ريال (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ميليارد زاره يستب يزانم ات ذکورم رکتش (%۱۴/۵)

 به گازرساني اولويت با ازرسانيگ تداوم روستاها، هب گازرساني تماميمهن هايرح)پروژه(ط اتمام و روستاها

 حاظل از هک ناطقيم و خيز گاز و خيز فتن استانهاي و لوچستانب و يستانس استان وستاهاير و شهرها

 روستايي بافت حدودهم در پاسگاههاي و اشندب مي شورک متوسط زا رت ايينپ روستايي و هريش گازرساني

 را الزم اقدامات ، سرانه برابر ود حداقل العبور صعب و کوهستاني ناطقم در اقعو وستاهاير مچنينه و

 آورد. عملبه

 بند اين نابعم محل زا شدهازرسانيگ وستاهاير مساجد و ارسمد به گازرساني هب مربوط هايهزينه      

 هسازيب جهت فوق مبلغ از يالر (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) يلياردم هزار نجپ بلغم عادلم ست.ا أمينت قابل

 و مياسال انقالب مسکن بنياد اختيار در وستاهار معابر شبکه فاريح از اشين ايه سيبآ ترميم و معابر

 گيرد. مي قرار دهياريها

 ه

 (2) دولت اليم مقررات از بخشي تنظیم انونق به مواد رخيب الحاق انونق (۶۵) ادهم ب() ندب سهم

 (%۵۰) درصد پنجاه به (%2۰) رصدد بیست زا بعدي، الحاقات و صالحاتا با۱۳۹۳/ ۱2/ ۴ مصوب

 از دارسم درس کالس يکصدهزار گرمايشي امانهس سازيستانداردا و أمينت براي رفاًص و یافته افزایش

 عشايري و روستايي محروم ناطقم اولويت با شورک مدارس تجهيز و وسعهت وسازي،ن ازمانس طريق

 است. الذکر¬وقف ماده )الف( بند همس کاهش حلم از يافته¬افزايش سهم يابد.مي اختصاص



۷ 

 

 و

 هايشرکت به گازي ميعانات فروش ۱۴۰۰ الس در است وظفم تابعه ولتيد شرکت ريقط از تنف وزارت

 دهد. انجام داخلي ياسناد اعتبار ورتص به ار پتروشيمي داخلي

 ز

 رايب خانگي گاز مصرف الگوي قانون، ينا ابالغ از سپ دوماه دتم رفظ ستا کلفم فتن وزارت

 نمايد. پيشنهاد زيرانو هيأت به تصويب رايب و هيهت را شورک مختلف هاياقليم

 -۱ الحاقي بند

 
 باتوم(، )وکیوم vb قیر اولیه مواد تن میلیون دو ریالي معادل است مکلف فتن وزارت ۱۴۰۰ سال در

 ماهانه صورت به مرکزي بانک سوي از اعالمي ارز قیمت با فارس خلیج فوب قیمت به را خام نفت

 گردد: اقدام ذیل شرح به نمایدتا واریز مرکزي بانک نزد کشور کل داريخزانه بهحساباعالمي

 هاي راه شبکه آسفالت روکش و روستايي و فرعي هاي راه آسفالت براي (%۴۸) درصد هشت و چهل -۱

 مسکن طرحهاي و شهري بازآفريني هدف محالت معابر و عشايري و صنعتي شهرکهاي و فرعي اصلي،

 شهرسازي و راه وزرات اختيار در ملي مسکن طرحهاي و مهر

 با مشارکتي هاي )پروژه( طرح اجراي و اروستاه بهسازي و معابر آسفالت براي (%۲۰) درصد بيست -۲

 بنياد اختيار در غيرمترقبه حوادث اثر در ديده حادثه روستاهاي اولويت با دهياريهاي و محلي نهادهاي

 اسالمي انقالب مسکن

 و شهرداريها امور کشور)سازمان وزارت اختيار در شهرها معابر آسفالت براي (%۱۷) درصد هفده -۳

 کشور( هاي دهياري

 سازندگي بسيج اختيار در مزارع بين راههاي و پاسگاهها و پايگاهها مصرف براي (%۶) درصد شش -۴

 سپاه

 و آموزش وزارت اختيار در فرهنگيان دانشگاه و مدارس نوسازي براي (%۶) درصد شش -۵

 کشور( مدارس تجهيز و توسعه نوسازي، پرورش)سازمان

 زيست محيط با سازگار کردن( پاشي خاکپوش)مالچ عمليات مانجا و زدائي بيابان براي (%۳) درصد سه -۶



۸ 

 

 کشور( آبخيزداري و مراتع و جنگلها جهادکشاورزي)سازمان وزارت اختيار در ذيربط، سازمان تائيد مورد

 به قانون اين ابالغ از پس ماه دو ظرفمدت را هاناستا سهم موظفند بند اين موضوع اجرائي هايدستگاه

 فصل و اجراء دست در هايطرح فيزيکي پيشرفت به توجه با تا نمايند اعالم خود ياستان کل ادارات

 يابد. تخصيص مربوطه استان،اعتبار کاريآن

 موظف کشور کل داري خزانه و شود مي واريز کشور کل خزانهداري به ماهانه صورت به مذکور مبالغ

 ربط،براساسذي اجرايي هايتگاههايدسمصرفيپروژه قير خريد رابراي واريزي مبالغ صددرصد است

 اجرايي، دستگاه به اعتبار تخصيص کشور، بودجه و برنامه سازمان اجراييبا هايمتبادلهدستگاه موافقتنامه

 تدارکات سامانه معامالتي شناسه به منضم خزانه به دستگاه ارسالي هايحواله براساس قير مصرف ميزان

 تأييد مورد قيرساز شرکتهاي از قير خريد حسابصورت مانند تبطمر مالي اسناد ساير و دولت الکترونيکي

 اجرائي نامه آيين در که مواردي ساير پروژهو اجراي محل تا قيرساز شرکتهاي از قير حمل مدارک دولت،

 هاپروژه اين با مرتبط نهايي نفعذي حساب به اجرايي دستگاه از نيابت به شود،مي تعيين بند اين

 نمايد. بندواريز اين موضوع هايسهميه سقف در و دولت( تأييد مورد قير يها)توليدکننده

 و برنامه انرژي، هاي کميسيون به ذيربط اجرايي هايدستگاه توسط ماهه سه صورت به بند اين گزارش

 محاسبات و بودجه و برنامه کميسيون شود. مي ارسال اسالمي شوراي مجلس عمران و محاسبات و بودجه

 نمايد. ارائه اسالمي شوراي مجلس به را آن گزارش رسيدگي از پس است موظف

 و اقتصادي امور هاي وزارتخانه همکاري با کشور بودجه و برنامه سازمان پيشنهاد به بند اين اجرايي آييننامه

 ميرسد. وزيران هيات تصويب به قانون اين ابالغ از پس ماه يک ظرف نفت و دارايي

  -2 الحاقي بند

 استفاده ساخت زير و هاجايگاه احداث امکان موظفند کشور و نفت هاي نهوزارتخا

l ( مايع گاز سوخت از قانونمند pg ( ناوگان اولويت با نقل و حمل ناوگان در 

 ۲ مجموع سقف تا عمومي، و خصوصي هاي بخش کمک به را بار حمل و عمومي

 ذیربط تابعه يها شرکت طریق از نفت وزارت  کنند. فراهم سال در تن ميليون

 از گازوییل و بنزین با آن تهاتر یا و دیگر کشورهاي از گازمایع خرید به مجاز

 و باشد مي نفت وزارت تابعه هاي شرکت سایر یا و ایران نفت ملي شرکت



۹ 

 

 مي صادر بنزین یا گاز نفت  شده، تهاتر یا خریداري مایع گاز وزني معادل

 واریز خانه وزارت آن ذیربط ابعهت شرکت حساب به حاصل، عواید تمام نماید

 گردد. مي

 است: لزاميا ذیل شرایط عایتر بند ینا اجراي در 

 ومس دو برابر کننده وزیعت هاي تشرک هب حویليت ازمایعگ رکیلوگرمه قیمت-۱

 ندب اين جرايا زا اصلح منابع گردد. يم تعیین اي همیهس بنزین یترل یک قیمت

 لوله فاقد مناطق در اکنس خانوارهاي رايب گازمايع وختس ارانهي نوانع هب ابتدا

 زيرساخت هتوسع رايب (۱۴بصره)ت دولج مطابق آن باقيمانده و طبيعي گاز کشي

 .شود مي استفاده نقل و حمل اوگانن در ازمايعگ از استفاده

 ساکن انوارهايخ از کي ره هب ستا موظف کشور ودجهب و برنامه سازمان -۲

 ماه هر در گازمايع يلوگرمک ۳۳ معادل يا يارانه طبيعي گاز شيک ولهل اقدف مناطق

 .دهد اختصاص

 از کيلوگرم هر شده مامت قيمت وتالتفا ابهم ندازها هب ازمايعگ يلوگرمک ره يارانه -۳

 (۰.۵) نيم قيمت معادل غرافياييج مختلف ناطقم رد هايين نندهک صرفم رايب آن

 واريز انوارخ سرپرست بانکي حساب هب و ودش مي حاسبهم يا هميهس نزينب ليتر

 .است ستفادها قابل ازمايعگ خريد جهت صرفا و گردد مي

 وختس از استفاده رايب اولويت ارايد ودروهايخ ستا وظفم فتن وزارت-۴

 نمايد. تعيين را نآ توزيع ايه جايگاه ارمزدک ميزان مچنينه و مايع

 توسط قانون، اين ابالغ زا پس ماه ود مدت رفظ ندب ينا جراييا امهن آئين -۵

 ميرسد. وزيران ياته بتصوي به و ودش مي تهيه شورک و فتن هاي وزارتخانه



۱۰ 

 

  -۳ الحاقي بند

 ،۱۳۸۸ / ۰۱ / ۱۵ صوبم ها ارانهی دفمندکردنه انونق (۱اده)م جرايا نظورم به

 واحدهاي ایرس و والديف تروشیمي،پ االیشگاهي،پ احدهايو وختس نرخ

 سیماني واحدهاي و (%۵۰) درصد نجاهپ برابر لزيف ايه کاني و لزاتف تولید

 رصدد ده رابرب یروگاه(ن زا یرغ هب نایع)ص سایر و (۱%۵) درصد پانزده برابر

 براساس که تروشیميپ شرکتهاي هب حویليت ازگ وراکخ توسطم رخن (۱۰%)

 از خشيب تنظیم قانون هب مواد رخيب لحاقا انونق (۱اده)م ند)الف(ب (۴جزء)

 این افزایش از حاصل منابع د.بو خواهد ود،ش مي یینتع (2ولت)د اليم مقررات

 شود. مي اضافه قانون ینا ........ شماره دولج دریافتي ابعمن (۳) دیفر به بند

  -۴ الحاقي بند

 ذیربط اجرائي دستگاههاي درخواست درصورت ایران نفت ملي شرکت طریق از است مکلف دولت

 اشخاص به خود قطعي بدهي خالص از ریال (۹۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰میلیارد) هزار نهصد مبلغ تا

 و شده ایجاد ۱۳۹۹ سال پایان تا قوانین چهارچوب در که خصوصي و تعاوني قوقي،ح حقیقي،

 از دفاعي و عمراني طرحهاي به مربوط تعهدات پرداخت جمله از قانون این تکالیف اجراي همچنین

 صادراتي روز قیمت براساس اشخاص این به  صادراتي گازي ومیعانات خام نفت تحویل محل

 (2۱شماره) جدول براساس و دولت عمومي مصارف و منابع طریق از و سویهت ایران نفت ملي شرکت

 سقف شدن اجرایي به منوط حکم این کند.اجراي حساب اعمال کشور کل داري خزانه با قانون این

 در همچنین است. مذکور بند در مندرج سقف بر مازاد و نیست تبصره این بند)ب( در شده تعیین

 با اسالمي مالي اوراق انواع داراي خصوصي و تعاوني حقوقي، حقیقي، اشخاص تقاضاي صورت

 هزار پنجاه و یکصد سقف تا ،۱۴۰۰ سال خردادماه از زودتر سررسید

 میزان به اشخاص این به صادراتي خام نفت تحویل طریق از ریال (۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰میلیارد)



۱۱ 

 

 بند این سازوکار از استفاده میزان با متناسب نماید. تسویه صادرات روز قیمت با اوراق اسمي ارزش

 درصد نیم و چهارده و ملي توسعه صندوق سهم پرداخت جهت (%۳۸) درصد هشت و سي معادل

 آنها اختیار در غیر به انتقال قابل نفت تحویل حواله ایران، نفت ملي شرکت سهم عنوان به (۵/۱۴%)

 گیرد. مي قرار

 نفت، هاي وزارتخانه مکاريه با کشور ودجهب و رنامهب ازمانس یشنهادپ هب ندب این اجرایي نامه آئین

 هیات تصویب به تجارت و معدن صنعت، و ارائيد و قتصاديا امور سلح،م یروهاين پشتیباني و دفاع

 میرسد. وزیران

 ميليارد هزار دسيص مبلغ بند اين حلم از شود مي ادهد اجازه سلحم نيروهاي پشتيباني و دفاع زارتو به

 هاي پااليشگاه در االيشپ طريق از ار گازي يعاناتم ام،خ فتن هميهس زا يالر (۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰)

 هاي فرآورده برساند.معادل مصرف به اند، مودهن اقدام خود وليدت ظرفيت فزايشا هب سبتن هک ولتيد غير

 گيرد. مي قرار مسلح يروهاين اختيار در آن تصادرا جهت ندب اين جرايا از ناشي

  -۵ الحاقي بند

 زارتو انرژي، حوزه رد خصوصي خشب همس افزايش و ازيس جاريت استاير در

 نرم و فيزيکي ايه زيرساخت يربطذ تابعه رکتش ريقط زا ستا کلفم نفت

 گاز مکعب متر ميليارد هد حداکثر معامله نجاما و رضهع هتج ار زمال افزاري

  کند. فراهم ۱۴۰۰ الس در انرژي بورس در طبيعي

 وزرات توسط قانون، اين بالغا از پس اهم سه دتم رفظ ندب ينا جراييا امهن آئين

 و برنامه سازمان و ارائيد و اقتصادي مورا و يرون ايه زارتخانهو مکاريه اب نفت

 ميرسد. زيرانو هيات تصويب هب و ودش مي هيهت کشور بودجه

 -۶الحاقي بند

  

 ملي شرکت مالي رابطه بودجه ساختار اصالح راستاي در است مکلف دولت -۱



۱2 

 

 تفکيک به قرارداد عقد براي را الزم اقدام و نموده اصالح را دولت و ايران نفت

 الگوي و ساختار عمومي، شرايط چارچوب در و گاز و نفت مخزن ميدان/

 آورد. عمل به وزيران،هيئت مصوب گازي و نفتي باالدستي قراردادهاي

 گاز و نفت توليد از ودخ سهم يينتع رايب ستا کلفم يرانا فتن يمل شرکت -۲

 صويبت جهت ماه دو مدت رفظ ذيل اجزاي بنايم بر يدانم ره فکيکت هب کشور

 کند. قداما اقتصاد شوراي در

 حال رد و توليد حال در يادينم اي رمايهس و اريج هايزينهه قيقد ارائه -۲-۱

 وليديت گاز ترمکعبم هر و فتن شکهب ره يازا به دستمزد وشر به کشور توسعه

 اقتصاد شوراي رد آن تصويب و ندب اين (۱جزء) در شارها وردم هارچوبچ رد و

 بود. واهدخ نفت ملي رکتش سهم ريافتد مبناي که

 با محصوالت ساير و امخ نفت ادراتص عمليات زا اشين هايزينهه ارائه -۲-۲

 محيطي زيست سارتخ بيمه و اکتشاف سيف() بيمه و ملح هزينه احتساب

 بيع و اي سرمايه عهداتت جمله زا تعهدات، و دهيب فرع و صلا بازپرداخت -۲-۳

 منابع بر نظارت اليع هيات تصويب هب که يا شده دوينت رنامهب راساسب متقابل

  رسد. مي نفتي

 تخليه، سازي،ذخيره انتقال، تجهيزات، و تأسيسات وسازين هايزينهه ارائه -۲-۴

  محصوالت ساير و خام نفت ارگيريب

 پرکاربرد قالما ساخت از حمايت و فناوري ش،پژوه کتشاف،ا ايه هزينه -۲-۵

 نفت

 نفت زارتو ستادي و االسريب هاي زينهه -۲-۶

 ود.ش مي محاسبه سهام سود از عافم و صفر رخن با مالياتي نظر زا همس اين -۲-۷



۱۳ 

 

 شورک کل اريد زانهخ ولت،د اب نفت ملي شرکت سابح تسويه بنايم -۲-۸

 خواهد آينده سال ماه خرداد پايان ات آن نهايي سويهت و اههم سه داکثرح هک باشدمي

 بود.

 قانوني مقرر روال ند،ب اين در قررم جديد اليم وابطر دنش جراييا مانز تا -۳

 الحسابعلي صورت هب دولت و ايران فتن ملي رکتش بين اليم وابطر رد جاري

 به ۱۴۰۰ سال اهم خرداد پايان ات حداکثر ندب ينا جراييا رتيباتت شود. مي اجراء

 رسد.مي وزيران هيات تصويب

 خام، نفت اخليد فروش تسويه هتج را زمال ينيب يشپ ستا وظفم دولت -۴

l) اسنادي اعتبار يا قدن فروش ورتص به بيعيط گاز و گازي ميعانات c) از سپ 

 و صوصيخ ايه االيشگاهپ هب وردم حسب تحويلي ايه فرآورده ارزش کسر

 ايران نفت ليم شرکت جديد اليم رابطه ساسا رب تروشيميپ ايه مجتمع و دولتي

 آورد. عملب ، مذکور رکتهايش و ابعهت شرکتهاي ساير و دولت و

 ماه ۶ تا داکثرح نفت وزارت اکميتيح وظايف عمالا رايب ستا وظفم دولت -۵

 هايدستگاه مکاريه اب ار فتن زارتو اکميتيح ساختار انونق اين ابالغ از پس

 کامل طورب نفت وزارت ودجهب کهطوريب مايدن تصويب و ازنگريب ربطيذ اجرايي

 با را خود اکميتيح و نظارتي وظايف و گرديده نفکم يرانا فتن ليم رکتش از

 شرکت جمله زا نفت وزارت ابعهت شرکتهاي رد شرکتي اکميتح واعدق رعايت

 نمايد. عمالا ايران نفت يمل

 هر در بند، اين مفاد جرايا در ايران فتن ملي رکتش همس ،۴۰۰۱ الس در -۶

 در مقرر گاز و نفت وليداتت جموعم زا (%۱۴ /۵ درصد) نيم و چهارده از صورت

 نکند. تجاوز بصرهت اين )الف( بند



۱۴ 

 

 ايهسرم ايه )پروژه( طرح کليه هرستف است وظفم ايران فتن ملي رکتش -۷

 و برنامه کميسيونهاي هب ۱۴۰۰ سال اهم ارديبهشت ايانپ ات داکثرح ار ودخ گذاري

 مايد.ن ارسال اسالمي ورايش مجلس نرژيا و حاسباتم و بودجه

 2تبصره

 الف

 ۱ردیف

 قانون (2ماده) موضوع (2) و (۱گروه) مشمول ولتيد بنگاههاي شود،مي ادهد جازها ولتد به -۱

 را بعدي الحاقات و اصالحات اب ۱۳۸۷/ ۳/ ۵2 صوبم ساسيا انونق ۴۴ لاص کلي سیاستهاي اجراي

 نظام به متقاضي معوق دهيب عدم همچنین و مالي و فني هلیتا و ايرفهح الحیتص حرازا زا پس

 منابع واریز از پس و مایدن واگذار ، ازنشستگيب هاي ندوقص و ازيس صوصيخ ازمانس بانکي،

 قانون ۴۴ صلا کلي ياستهايس ند)د(ب (۱زء)ج وضوعم هب مربوط مصارف ۳۱۰۵۰۱ ردیف به حاصله

 مديريتي و مالکيتي ورتص به ها تعاوني تقويت بر اکيدت با قانون ينا (۱۳شماره) ولجد ريقط زا ار اساسي

 کند. پرداخت

 2ردیف

 دولتي هايدارایي و سهام از بخشي یا تمام است مکلف دارایي و اقتصادي امور وزارت -2

 در دولتي شرکتهاي و دولت به متعلق سهام ماندهباقي و مجریه قوه زیرمجموعه اجرائي ايدستگاهه

 و چهل اصل کلي هايسیاست اجراي قانون در مندرج روشهاي مطابق را واگذاري مشمول بنگاههاي

 منابع و نماید عرضه بعدي الحاقات و اصالحات با 2۰/۳/۱۳۸۷ مصوب اساسي قانون (۴۴) چهارم

 واگذاري المال بیت صرفه و صالح و فوق روشهاي بر عالوه کند. واریز ۳۱۰۵۰2 ردیف به را حاصله

 این تشکیل اینکه به مشروط (etf) بورس در معامله قابل گذاريسرمایه هايصندوق قالب در سهام

 شرایط با سفارش ثبت روش به سهام عرضه یا و نباشد بلندمدت براي دولتي مدیریت با هاصندوق

 است: مجاز یزن زیر



۱۵ 

 

 2-۱ردیف

 یا تهران بهادار وراقا بورس در ابعهت شرکتهاي هامس ستا جازم دارایي و قتصاديا مورا وزارت

 رارق دولتي هايبانک یا و آنها ابعهت شرکتهاي یا جرائيا دستگاههاي الکیتم رد هک ار یرانا فرابورس

 قالب رد اگذاريو ورتص در نماید. واگذار زءج این در ندرجم روشهاي هارچوبچ در دارند

 انتقال گذاري،سرمایه هايندوقص ایجاد از سپ بورس، رد عاملهم ابلق گذاريرمایهس هايصندوق

 و واحدها عرضه و هاصندوق ینب معامالت رسمي لسهج از ارجخ عامالتم البق رد ذکورم سهام

 قالب در ای سفارش بتث شرو به شرکتها هامس عرضه است. پذیرامکان مومع به ادشدهی هايصندوق

 توسط تخفیف میزان است. خفیفت مشمول (%۳۰) درصدسي قفس تا گذاريرمایهس هايصندوق

 شود.مي تعیین وزیران هیأت

 2-2ردیف

 به نسبت دارايي و اقتصادي مورا وزارت هماهنگي اب مجازند ولتيد شرکتهاي و ؤسساتم ها،وزارتخانه

 قالب در) غيرنقد يا قدن صورت هب يالر (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) يلياردم ده سرمايه داقلح با هاصندوق تأسيس

 نمايند. اقدام ايران( فرابورس يا تهران اربهاد اوراق بورس رد شدههرستف شرکتهاي زا ولتد هامس انتقال

 2 - ۳ردیف

 ريگذاسرمايه واحدهاي فروش و خريد هايسفارش أخذ رد الزم هايهمکاري کلفندم ولتيد بانکهاي

 دهند. انجام خود شعب ريقط از را زءج اين وضوعم سهام اي و صندوق

 2-۴ردیف

 براي را مذکور هايصندوق اساسنامه و جزء اين اجراي نحوه سازوکار است مکلف بورس عاليشوراي

 توسط شدهمعرفي نماينده يا مربوطه تخصصي وزير که نمايد پيشنهاد ايگونهبه وزيران هيأت در تصويب

 و مديريت اعمال مسؤوليت صندوق، ممتاز گذاريسرمايه واحدهاي دارنده عنوانبه دولت طرف از وي،

 وزير تأييد به نويسيپذيره مبلغ از درصدي باشد. داشته برعهده را گذاريسرمايه واحدهاي مالکانه حقوق

 خروج منظور به .يابدمي اختصاص مذکور هايصندوق واحدهاي بازارگرداني به دارايي و اقتصادي امور

 خالص ارزش ميان فاصله کاهش و معامله قابل گذاري سرمايه هاي صندوق مديريت از دولت تدريجي

 تاريخ از ماه سه مدت ظرف است موظف بورس عالي شوراي واحدها، قيمت از آنها واحدهاي دارائي



۱۶ 

 

 ممتاز گذاري سرمايه دهايواح به عادي گذاري سرمايه واحدهاي تبديل نحوه دستورالعمل قانون اين ابالغ

 و خريد طريق از صندوق مدير فعال بازارگرداني و ها صندوق اين واحدهاي عمده دارندگان براي را

 کند. تصويب آنها هاي گذاري سرمايه سبد در موجود سهام فروش

 ۳ردیف

 و اموال واگذاري محل زا غیردولتي عمومي هادهاين و تعاوني و خصوصي بخشهاي به ولتد بدهي

 اصل در مندرج صادیقم موارد استثناي هب دولتي شرکتهاي و مؤسسات و ولتد هب تعلقم هايدارایي

 اصل کلي هايیاستس اجراي قانون وضوعم واگذاري مشمول و ساسيا انونق (۸۳) سوم و هشتاد

 است. پرداخت قابل قانون ینا (۱۸) شماره دولج طریق زا اساسي انونق (۴۴) وچهارمچهل

 ب

 قانون به وادم برخي الحاق قانون (۴) ماده حکم مشمول ۴۰۰۱ سال رد اگذاريو هرستف رد يشرکتها

 باشند.مي (2) ولتد مالي مقررات زا بخشي تنظیم

 ج

 توسعه ششم پنجساله برنامه قانون (2۹) ماده موضوع دستگاههاي ربطذي رؤساي و وزراء -ج

 الحاقات و اصالحات با ۱۳۹۵/ ۱2/ ۱۴ صوبم ایران اسالمي جمهوري فرهنگي و اجتماعي اقتصادي،

 سهام مجموع که خود زیرمجموعه شرکتهاي فهرست ۱۴۰۰ سال خردادماه پایان تا مکلفند بعدي

 تملک تحت سهام میزان همراه به را است (%۵۰) درصدپنجاه از کمتر آنها در دولتي شرکتهاي و دولت

 ارسال کشور بودجه و برنامه سازمان و یيدارا و اقتصادي امور وزارت به شرکت، هر در دولت

 اجرائي دستگاههاي همکاري با کشور( کل داري)خزانه دارایي و اقتصادي امور کنند.وزارت

 مادر هايشرکت طریق از را الذکرفوق شرکتهاي در دولت سهم سود پرداخت است موظف الذکرفوق

 کل داري)خزانه دولت کند. پیگیري ثر،مؤ صورت به قانوني مقرر مواعد در و قوانین چهارچوب در

 هر تفکیک به را شرکتها این در دولت سهام میزان و دریافتي سود زیان، و سود است مکلف کشور(

 کند. روزرسانيبه و منعکس دولت مالي عملکرد هايگزارش در شرکت،



۱۷ 

 

 د

 از اشين بدهي زا ریال (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) لیاردمی هزار ده بلغم شوديم داده جازها دولت هب -د

 اساسي انونق (۴۴) چهارم و چهل اصل ليک هايسیاست جرايا قانون (2۹) ادهم (2) ندب جرايا عدم

 از مايتح منظورهب و کند تأمین مالي هايدارایي و سهام فروش ریقط از ار تاکنون ۳۸۷۱ سال از

 سرمايه افزايش البق در عاونت خشب در کارآفريني، و اشتغال ايجاد و عاونيت بنگاههاي هسازيب و نوسازي

 کند. هزينه انونق اين (۹) شماره دولج ۴۵-۵۳۰۰۰۰ رديف حلم از تعاون توسعه بانک

 ه

 ۱ردیف

 اين (?) شماره پيوست در ندرجم دولت به ابستهو انتفاعي مؤسسات و بانکها ولتي،د رکتهايش کليه -۱

 تصريح يا کرذ مستلزم نهاآ هب موميع مقررات و قوانين شمول که ولتيد مؤسسات و کتهاشر شامل قانون

 عمومي نهادهاي و مؤسسات و فرن ميليون يک االيب جمعيت اب هرهايش هايهرداريش ست،ا نام

 و صالحاتا با ۱۹/۴/۱۳۷۳ مصوب غيردولتي عمومي ؤسساتم و هادهان فهرست انونق موضوع غيردولتي

 ثبت به سبتن باريک ماهسه هر و متناوباً ۴۰۰۱ الس ولط رد نون،قا اين ابالغ از سپ مکلفند بعدي الحاقات

 نيروي العاتاط پايه، اطالعات نظير وابسته، و تابعه ؤسساتم و شرکتها و ودخ طالعاتا روزرسانيهب و

 و مالي صورتهاي و بودجه مديران، و داري)پاکنا((ا نظام کارکنان اطالعات ايگاهپ ريقط از) انساني

 رد مستقر دولتيغير عمومي هادهاين و ولتيد شرکتهاي طالعاتا کپارچهي امانهس رد لکرديعم گزارشهاي

 کنند. ماقدا دارايي و ياقتصاد امور وزارت

 برخط صورت به را مذکور سامانه اطالعات به دسترسي امکان است مکلف دارايي و اقتصادي امور وزارت

 کند. فراهم کشور محاسبات ديوان و کشور استخدامي و اداري و کشور بودجه و برنامه هايسازمان براي

 بانک کشور، استخدامي و اداري سازمان کشور، بودجه و برنامه سازمان دارايي، و اقتصادي امور وزارت

 مکلفند بهادار اوراق و بورس سازمان و کشور امالک و اسناد ثبت سازمان ايران، اسالمي جمهوري مرکزي

 پايگاه بودجه، جامع سامانه از )اعم مرتبط الکترونيکي هايسامانه ارتباط راريبرق براي را الزم اقدامات

 ملي شناسه سامانه و مزايا و حقوق سامانه ساختار، ملي سامانه اداري)پاکنا(، نظام کارکنان اطالعات



۱۸ 

 

 دلتبا و دولتيغير عمومي نهادهاي و دولتي شرکتهاي اطالعات يکپارچه سامانه با کشور( حقوقي اشخاص

 آورند. عمل به اطالعات

 رعايت با جزء ينا مشمول شرکتهاي عامل مديران و مديرهيأته عضايا هب االنهس اداشپ رگونهه پرداخت

 هرگونه پرداخت نيز و (۲) دولت اليم مقررات از بخشي نظيمت قانون هب مواد رخيب لحاقا انونق (۸۴) ماده

 است. جزء ينا تکاليف کامل نجاما به منوط شرکتها اين املع مديران و ؤسار به مزايا

 2ردیف

 ۶/ ۱ مصوب کشور عمومي حاسباتم قانون (۴) ادهم وضوعم مؤسسات و ولتيد رکتهايش تمامي -۲

 آنها سهام و سرمايه (%۵۰) درصد پنجاه از بيش هک شرکتهايي ايرس و عديب الحاقات و صالحاتا اب ۱۳۶۶/

 و شرکتها همچنين و باشد اشتهد علقت ولتيد شرکتهاي و ولتيد سساتمؤ ها،وزارتخانه هب مشترکاً يا منفرداً

 جمله از است امن تصريح يا ذکر ستلزمم آنها هب عمومي مقررات و وانينق مولش هک ولتيد مؤسسات

 مرکزي بانک آنها، تابعه شرکتهاي و فتن وزارت به وابسته و تابعه شرکتهاي و يرانا فتن ليم شرکت

 و توسعه سازمان تابعه، رکتهايش و يرانا نايعص نوسازي و سترشگ ازمانس ن،ايرا اسالمي جمهوري

 مکلفند: ابعهت شرکتهاي و يرانا معدني صنايع و معادن نوسازي

 2-۱ردیف

 ۱۴۰۰ الس ماه رديبهشتا ويکم¬سي تا حداکثر را ودخ ۱۴۰۰ سال ودجهب تصويب ورتجلساتص -۱-۲

 بودجه ارائه بر تأکيد )با انونق اين در ندرجم ارقام ساسا رب کشور ودجهب و برنامه سازمان يهتأييد أخذ براي

 کنند. ارائه مربوط( تفصيلي

 2-2ردیف

 عضو دارائي و اقتصادي امور وزارت و کشور بودجه و برنامه سازمان که دولتي شرکتهاي تمامي -۲-۲

 ماه ارديبهشت کمي و سي تا حداکثر را بودجه تصويب صورتجلسات مکلفند هستند آنها عمومي مجمع

 رئيس امضاي به ۱۴۰۰ سال مهرماه ام سي تا حداکثر را مالي صورتهاي تصويب صورتجلسه و ۱۴۰۰ سال

 نداشته را مزبور امضاهاي که صورتجلساتي برسانند دارائي و اقتصادي امور وزير و بودجه و برنامه سازمان

 باشد. مي اعتبار فاقد باشد



۱۹ 

 

 ۳ردیف

 قانون به وادم برخي الحاق انونق (۷۵) ادهم املک عايتر منض کلفندم دولتي رکتهايش عمومي مجامع -۳

 رد افزايش هرگونه از شرکت، تفصيلي بودجه اصالح رخصوصد (۲) ولتد اليم قرراتم زا خشيب تنظيم

 و شرکت کارکنان به رفاهي هايپرداختي ساير و مزايا و قوقح از عما )پرسنلي( نسانيا يروين هايهزينه

 کنند. اجتناب زيرانو هيأت مصوبات زا خارج گذاريسرمايه هايهزينه کاهش

 ۴ردیف

 فصيليت بودجه اساس بر را خود عملکرد و صوبم بودجه طبيقت زارشگ کلفندم ولتيد هايشرکت -۴

 ۱۳۹۹ سال مالي صورتهاي رد انعکاس جهت رکتش قانوني بازرس و حسابرس هب ررسيب براي و تهيه

 اقتصادي مورا وزارت همکاري با و کشور بودجه و رنامهب ازمانس وسطت زارشگ کلش و نوع نمايند. ارائه

 درخصوص بند اين حکم شود.اجرايمي ابالغ و تهيه ۱۴۰۰ الس ماه روردينف ايانپ ات داکثرح اراييد و

 بود. خواهد له عظمم اذن به نوطم رهبري عظمم مقام ظرن زير نهادهاي

 و

 به دولت بدهي از بخشي رد بازنشستگي، هايصندوق به کمک منظور به -و

 کارکنان خدمت پایان پاداش از بخشي تامین اجتماعي، تامین سازمان

 و ایثارگران مطالبات از بخشي تأمین ،معلمان بنديرتبه ،اجرایي هايدستگاه

 و شهدا مرخصي ذخیره و خدمت پایان پاداش تأمین تکمیلي، هايبیمه

 شهداي حقوق سازي متناسب و اشتغال حالت قانون ولمشم بازنشسته ایثارگران

 حمایت قانون مطالبات علمي، هیات اعضاي حقوق سازي همسان و بازنشسته

 قانوني سهم مطالبات تامین ، فراگیر اجتماعي نظام تامین ، معلوالن حقوق از

 و جمعیت سیاستهاي اجراي و بسیجیان ذخیره صندوق اعضاي عضویت حق

  هزار پانصد و میلیون یک سقف تا شودمي داده اجازه دولت هب خانواده تعالي

 واگذاري االمتیاز،حق ارائه محل از ریال (۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) میلیارد



2۰ 

 

 و ايسرمایه هايدارایي تملک طرحهاي واگذاري ،مالکانه حقوق و سهام

 ريواگذا همچنین و دولتي شرکتهاي و دولت به متعلق گذاريسرمایه طرحهاي

 چهارچوب در ها واگذاري نماید. تأمین مازاد غیرمنقول هايدارایي و اموال

 به بند این محل از ها واگذاري رسد.مي وزیران هیأت تأیید به مقررات و قوانین

 ها صندوق این از دولت مطالبات خالص بعنوان بازنشستگي، هاي صندوق

 شود. مي قلمداد

 ، نیاز و طالباتم ولویتا اب وقف دموار تخصیص و تعیین اجرایي سازوکار

 هیات تصویب با و کشور بودجهو رنامهب ازمانس یشنهاديپ امهن یینآ براساس

 ر)بهکشو وبودجه ربامهب سازمان ییسر زا تشکلم ارگروهيک رعهدهب وزیران

 جرائيا دستگاه مقام باالترینو ودارایي قتصاديا مورا زیرو سئول(،م عنوان

 ازمانس زارشاتگ راساسب وردم سبح یوند بود. خواهد مورد حسب ذینفع

 رنامهب میرسد.سازمان ارگروهک اییدت هب بودجهو رنامهب سازمانو حسابرسي

 کمیسیون به ار بند این ملکردع گزارش کباری اهم رسهه ستا کلفم وبودجه

  نماید. ارائه ربوطم تخصصي میسیونهايک و تومحاسبا هوبوج برنامه

 ز

 أخذ جهت رياعتبا و مالي ؤسساتم نزد اگذاريو شمولم ولتيد هايرکتش امسه توثيق هرگونه -ز

 باشد.مي ممنوع اراييد و اقتصادي مورا وزير تبيک تأييد اب جز تسهيالت،

 ۱ الحاقي بند

 هزار سيصد سقف تا شود مي داده اجازه دولت به



2۱ 

 

 ها، گاهبن فروش از حاصل منابع از ريال (۳۰۰ /۰۰۰  /۰۰۰  /۰۰۰  /۰۰۰ ميليارد)

 و دولت به متعلق مالي حقوق و ها دارائي امالک، اموال، الشرکه، سهم سهام،

 هاي طرح تکميل و اجرا بابت را وابسته و تابعه دولتي هاي شرکت و موسسات

 دستگاههاي و دولت قانوني تعهدات و ديون تسويه و اي سرمايه دارائي تملک

 اشخاص به را قبل سالهاي بودجه قوانين يا و قانون اين اجراي از ناشي اجرايي

 ويژه به خصوصي تعاوني، غيردولتي، عمومي نهادهاي دولتي، حقوقي و حقيقي

 اي، سرمايه هاي دارائي تملک هاي طرح تجهيزات سازندگان مشاوران، پيمانکاران،

 و پرداخت اسالمي انقالب مستضعفان بنياد و االنبياء)ص( خاتم سازندگي قرارگاه

 کند. تهاتر و واگذار قيممست طور به يا

 ذيربط اجرائي ستگاهد مقام باالترين عالما با ندب ينا وضوعم تعهدات و يوند تعيين

 است. دارائي و اقتصادي امور زارتو عهده رب حسابرسي انسازم ائيدت و

 کلي سياستهاي جرايا قانون (۶ماده) (۴جزء) و (۲۹ماده) کمح رب ندب ينا حکم

 .است حاکم ۱۴۰۰ سال رد اساسي قانون ۴۴ اصل

 2 الحاقي بند

  

 انتفاعي موسسات و اه بانک دولتي، هاي شرکت ودجهب شفافيت رتقاءا و رساختا صالحا نظورم به -۱

 قرراتم و قانون شمول که هايي رکتش شامل قانون، ينا (۳) مارهش يوستپ رد ندرجم ولتد هب وابسته

 نفت ملي شرکت ملهج از نفت وزارت تابعه ايه شرکت است، امن تصريح اي کرذ ستلزمم نهاآ هب عمومي

 ابعهت هاي تشرک و يرانا صنايع نوسازي و سترشگ سازمان يران،ا اسالمي جمهوري مرکزي انکب ايران،

 مي انجام زير اقدامات آنها، ابعهت هاي شرکت و يرانا معدني نايعص و عادنم نوسازي و وسعهت سازمان

 پذيرد:

 حقوقي اشخاص ساير يا و شرکت فعاليت و برنامه بودجه، تصويب همراه به مکلفند عمومي مجامع -۱-۱



22 

 

 ها، دارايي مولدسازي وري، بهره ارتقاي نظير کيفي و کمي اهداف بر مشتمل را بند اين (۱جزء) در مصرح

 شاخص قالب در را مالي هاي نسبت بهبود انباشته، زيان کاهش سود، افزايش مالي، تامين هاي روش بهبود

 برسانند. تصويب به مربوط هاي

 سازمان و کشور ودجهب و برنامه سازمان مکاريه با ستا مکلف دارايي و قتصاديا مورا وزارت -۱-۲

 ساير يا و ولتيد هاي شرکت يا بودجه ايه رفصلس انطباق و ازيس مسانه هب سبتن حسابرسي

 ماه خرداد ايانپ تا حداکثر آنها حسابداري ايه سرفصل اب بند ينا (۱زء)ج رد صرحم قوقيح اشخاص

 بازنگري به نسبت است مکلف شورک بودجه و برنامه ازمانس نمايد. بالغا را آن و قداما ۴۰۰۱ سال

 بر دولت به وابسته انتفاعي موسسات و ها بانک ولتي،د هاي رکتش ودجهب تنظيم و هيهت لدستورالعم

  نمايد. اقدام ذکورم هاي سرفصل اساس

 (۱) جزء در صرحم حقوقي اشخاص ساير يا و دولتي ايه رکتش ختصم االنهس ودجهب بخشنامه -۱-۳

 و اهداف اساس رب و ولتيد موسسات و ها زارتخانهو بودجه بخشنامه زا مجزا ورط به ايدب بند اين

 ابالغ ۱۴۰۰ سال ماه مرداد پايان تا داکثرح کشور، کل ودجهب هاي برنامه و مشي طخ لي،ک ايه سياست

  گردد.

 مصوب ايه برنامه اساس بر را االنهس تفصيلي ودجهب مکلفند املع ايه ديره/هياتم ايه هيات -۱-۴

 اين (۱جزء) رد مصرح قوقيح شخاصا ايرس يا و تيدول هاي شرکت بودجه خشنامهب و عمومي مجمع

 مجامع صويبت به ابالغي بودجه بخشنامه رد شده تعيين ايه مهلت رد مقررات، و وانينق عايتر اب بند

 مي دولتي هاي شرکت موميع مجامع روساي با ندب اين جرايا حسن ئوليتمس رسانند.ب ودخ عمومي

 باشد.

 قوقيح اشخاص ساير يا و دولتي ايه رکتش ودجهب رقاما غييرت به مجاز کشور هبودج و برنامه سازمان

 شرکت تفصيلي بودجه در ولتد عمومي منابع از ستفادها مورد رد و يستن ندب ينا (۱زء)ج رد مصرح

 عناوين و يا سرمايه هاي حساب در دولت موميع منابع سهم يان،ز تامين نابعم نوانع هب ولتيد هاي

 . بود واهدخ مالک کشور ودجهب و رنامهب سازمان پيشنهادي ارقام ديگر،

 بر را خود عملکرد و مصوب بودجه تطبيق گزارش مکلفند عامل هاي هيات مديره/ هاي هيات -۱-۵



2۳ 

 

 ساير يا و شرکت قانوني بازرس و مستقل حسابرس به  بررسي براي و کنند تهيه تفصيلي بودجه اساس

 آن از اي نسخه و ارائه مالي هاي صورت در نعکاسا جهت بند اين (۱جزء) در مصرح حقوقي اشخاص

 ارسال کشور بودجه و برنامه سازمان و کشور محاسبات ديوان دارايي، و اقتصادي امور وزارت براي را

 بودجه و برنامه سازمان همکاري با دارايي و اقتصادي امور وزارت توسط مربوطه دستورالعمل نمايند.

  شود. مي ابالغ و تهيه ۱۴۰۰ سال ماه تير پايان تا حداکثر حسابرسي سازمان و کشور

 و تخصصي مادر و اصلي ايه شرکت براي )غيرتلفيقي( اههم شش يا ورهد يانم اليم ايه ورتص تهيه

 ۱۴۰۰ سال مهرماه پايان تا مذکور اليم صورتهاي از نسخه يک و است لزاميا بند ينا کار و ازس اب بانکها

 و اراييد و اقتصادي مورا وزارت ، اسالمي ورايش جلسم حاسباتم و جهبود و برنامه کميسيون به

 د.شو مي ارسال کشور ودجهب و برنامه سازمان

 ماه ارديبهشت ۳۱ تا حداکثر را ودخ انساني نيروي مارآ مکلفند ندب ينا (۱) زءج وضوعم شرکتهاي -۱-۶

 پرسنلي ايه هزينه حاسبهم بنايم تا کرده ثبت اداري)پاکنا( ظامن کارکنان طالعاتا پايگاه رد ۱۴۰۰ سال

 قرارگيرد. کشور کل ۱۴۰۱ سال ودجهب اليحه و کشور لک ۱۴۰۰ الس بودجه ونقان حتماليا صالحيها در

 ماهانه صورت هب را مزايا و قوقح ثبت اطالعات مکلفند ندب (اين۱) زءج وضوعم شرکتهاي -۱-۷

 داشت. خواهند را کمح ناي اجراي مسئوليت رکتها،ش عامل ديرانم نمايند. تکميل

 شده تعيين اهداف و اساسنامه رد ندرجم ظايفو زا ارجخ عاليتف هرگونه -۲

 متخلفين، انونيق پيگرد بر عالوه ندب اين جرايا زا خلفت ورتص رد ست.ا ممنوع

 کل داري خزانه نزد عمومي رآمدد حساب به ايدب ها عاليتف ينگونها زا اصلح منابع

 گردد. واريز کشور

 گزارش و ساليانه مالي هاي صورت به نسبت عمومي مجامع تصميم اتخاذ -۳

 شرکت قانوني بازرس و حسابرس گزارش استماع بدون بودجه، با عملکرد تطبيق

 باشد. مي اعتبار فاقد بند اين (۱جزء) در مصرح حقوقي اشخاص ساير يا و

 روساي اب اعتبار فاقد مصوب مالي هاي صورت بر مالي آثار هرگونه مسئوليت
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  باشد. مي عمومي مجامع

 زارشگ در شده طرحم ايرادات فعر رد املع ايه ديره/هياتم ايه هيات -۴

 در مصرح قوقيح اشخاص رساي يا و اه رکتش انونيق بازرس و حسابرس

 مي را خود اقدامات تيجهن و بوده سئولم عمومي جامعم تکاليف و ندب ينا (۱جزء)

 دمع اثر رد نانچهچ مايند.ن زارشگ تباًک موميع معمج به ماهه هس مقاطع در بايست

 بازرس و حسابرس بعد الس گزارش رد ذکورم واردم ديره،م ياته وثرم اقدام

 شود، تکرار ندب اين (۱جزء) رد مصرح قوقيح شخاصا ايرس يا و رکتش قانوني

 اعضاي ضويتع تداوم عدم جمله زا مناسب صميمت اخذ هب کلفم موميع مجامع

  باشند. مي اعالمي واردم به سبتن عامل ياته / ديرهم هيات در مرتبط

 و برنامه ازمانس همکاري اب ستا کلفم شورک استخدامي و داريا سازمان -۵

 ديرانم صالحيت احراز امهن آيين دارايي، و قتصاديا مورا وزارت و شورک بودجه

 ديرهم تهيا اعضاي و بند اين (۱زء)ج در صرحم حقوقي شخاصا ساير اي و عامل

 به ها شرکت رد سهم صاحب مايندگين به هک ار فراديا همچنين و املع ياته /

 پيچيدگي و اندازه گرفتن نظر در اب را وندش يم عرفيم ديرهم يته ضوع عنوان

 يزن و بند اين (۱زء)ج در مصرح حقوقي شخاصا ايرس يا و رکتش فعاليت

 و هيهت مديريتي، و جربيت بقسوا تحصيلي، شتهر تحصيالت، يزانم نظير معيارهايي

  برساند. وزيران هيات صويبت به ۱۴۰۰ الس ماه تارديبهش ايانپ ات حداکثر

 امور وزارت همکاري با است مکلف کشور استخدامي و اداري سازمان -۶

 و حقوق ساماندهي نامه آئين کشور بودجه و برنامه سازمان و دارايي و اقتصادي

 اندازه گرفتن نظر در با را عامل هيات / مديره هيات اعضاء و عامل مديران مزاياي

 ، بند اين (۱جزء) در مصرح حقوقي اشخاص ساير يا و شرکت فعاليت پيچيدگي و
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  برساند. وزيران هيات تصويب به ۱۴۰۰ سال ماه ارديبهشت پايان تا حداکثر و تهيه

 ناي (۱زء)ج در مصرح حقوقي شخاصا ساير يا و دولتي ايه شرکت ماميت -۷

 ئينآ براساس مصوبه، ابالغ مانز از ار ذکورم ديرانم مزاياي و قوقح وظفندم بند

 اموال در غيرقانوني تصرف کمح در بند ينا از خلفت مايند.ن رداختپ ربوطهم نامه

 شود. مي محسوب عمومي

 باشند مي کليفيت قيمت به کاال و خدمات ارائه به کلفم هک اييه شرکت -۸

 صورت يلذ عملکرد، تايجن رب ار ذکورم کاليفت زا اشين يکمّ آثار خالص موظفند

 را آن جزئيات و ارائه سابرسيح ازمانس بالغيا ستانداردهايا طابقم زيان و سود

 سابرسيح سازمان نمايند. فشاءا مالي، ايه ورتص وضيحيت ايه ادداشتي در

 بند اين خصوص در رکت،ش قانوني بازرس و حسابرسي زارشگ در ستا مکلف

 نمايد. نظر اظهار داگانهج

 سازمان و يداراي و اقتصادي مورا وزارت شور،ک بودجه و رنامهب ازمانس زا رکبم کارگروهي

 است مکلف ساالنه، سابرسيح گزارشات بررسي اب ۱۴۰۰ الس هرماهم ايانپ ات داکثرح حسابرسي

 ساير يا و اه شرکت به دولت ايه بدهي تکليف عيينت جهت زمال پيشنهادات رائها به نسبت

 اقدام سنواتي بودجه يحهال در درج جهت کورمذ بند ينا يک زءج در صرحم قوقيح اشخاص

 نمايد.

 در ۱۴۰۰ سال اهم شهريور ايانپ تا ستا کلفم دارايي و قتصاديا مورا وزارت -۹

 اساسي قانون (۴۴) اصل ليک هاي سياست جرايا قانون (۱۳) ادهم لفا ندب اجراي

 شرکت اکميتيح وظايف عمالا و ذاريگ ياستس هب ربوطم رامو احصاء به نسبت

 نمايد. ارائه نوزيرا هيات به و اقدام ها
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 هاي شرکت اساسنامه در نياز مورد صالحاتا بود خواهد جازم وزيران ياته ندب ينا جرايا در

 نمايد. اعمال را ذيربط

 هب مواد برخي الحاق ونقان (۲۸) ماده و() بند استاير در ستا مکلف ولتد -۱۰

 کلي ايه سياست اجراي قانون و (۲) ولتد اليم قرراتم زا خشيب نظيمت قانون

 ساير اي و دولتي هاي رکتش تکليف عيينت هب سبتن ساسيا انونق (۴۴) اصل

 و بوده ده زيان تواليم سال سه طي هک بند ناي (۱زء)ج رد صرحم قوقيح اشخاص

 اهم شهريور پايان ات باشد يم شرکت سرمايه زا نيمي از يشب آنها نباشتها زيان يا

 نمايد. اقدام ۱۴۰۰ سال

 ساير و وزيران هيات يا اگذاريو هيات مصوبات زا پس اهم کي کلفندم موميع جامعم روساي

 مذکوراقدام مصوبات طابقم تصميم اخذ و جامعم تشکيل هب نسبت دمور سبح يربط،ذ مراجع

 نمايند.

 صفيهت رحالد قوقيح شخاصا ساير يا و ها رکتش عمومي مجامع وساير -۱۱

 حداکثر مکلفند انون،ق اين (۳) مارهش پيوست رد ندرجم ندب ينا (۱زء)ج رد مصرح

 نهاآ فعاليت ختم يا تصفيه رايندف ختم عالما به بتنس ۴۰۰۱ الس ردادماهم ۵۱ تا

 و تصفيه خاتمه بر بنيم العاده وقف عمومي جامعم صورتجلسه و مايندن اقدام

 در ار بند اين (۱زء)ج در صرحم قوقيح شخاصا ايرس يا و رکتش نشد غيرفعال

 اين اجراي سئوليتم عمومي مجامع وساير برسانند. بتث هب اه رکتش بتث اداره

 گردد. مي محسوب تخلف وقف رويه با غايرم اقدام رگونهه و نددار ار حکم

 زمانسا طريق از ۱۴۰۰ سال ماه آذر پايان تا مکلفند دولتي هاي شرکت -۱۲

 حسب ايران رسمي حسابداران جامعه عضو حسابرسي موسسات يا و حسابرسي
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 و شرکت فعاليت بخشي اثر و کارايي اقتصادي، صرفه افزايش جهت در مورد

 ارائه و عملياتي حسابرسي انجام به نسبت مالي، هاي گزارش اعتماد قابليت افزايش

 و فوق هاي شرکت لعام مديره/هيات هيات کنند. اقدام عمومي مجمع به آن

 مکلف اند، شده عملياتي حسابرسي توسعه، ششم برنامه ابتداي از که هايي شرکت

 اولين در اقدامات گزارش ارائه و عملياتي حسابرسي نتايج پيرامون الزم اقدامات به

 باشند. مي خود عمومي مجامع جلسه

 ند.نماي يريگ تصميم فوق زارشاتگ به سبتن مکلفند يعموم مجامع      

 مي دولتي رکتهايش عمومي مجامع وساير با ندب اين جرايا سنح مسئوليت

           باشد.

 دماتخ مديريت قانون (۷۱) ماده وعموض قاماتم مزمانه عضويت -۱۳     

 و آنان عاونم و عديب الحاقات و صالحاتا اب ۱۳۸۶ /۷  /۸  مصوب کشوري

 و کشوري دماتخ ديريتم نقانو (۵ماده) وضوعم اجرائي ايه دستگاه مديران

 و صالحاتا اب ۱۳۶۶ /۶  /۱  مصوب شورک عمومي محاسبات انونق (۵) ماده

 هيات در ديريتيم هاي ستپ رکليهد اغلش ارکنانک همچنين و عديب الحاقات

 نهادهاي و ولتيد هاي شرکت جرائيا هاي ديريتم ساير و امليع ديريتم مديره،

 ساير مجموعه يرز و ودخ جموعهم يرز زا اعم ها ازمانس و غيردولتي عمومي

 است. ممنوع ها دستگاه

 و موسسات هب وابسته هاي رکتش و اه سازمان و ولتيد ايه شرکت و اه سازمان

 شخاصا آنها، اساسنامه وجبم به هک اه شهرداري و يردولتيغ موميع نهادهاي

 شند.با مي مستثني حکم اين شمول زا هستند ديرهم هيات ضوع جزء ينا موضوع

 ۳ تبصره
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 الف

 تأمین تسهیالت سقف ۱۴۰۰ سال در توسعه ششم برنامه قانون (۴) ماده )الف( بند رعایت با -الف

 قبل، سـالهاي سـهمیه ماندهباقي بر عالوه دولتيغیر و دولتي طرحهاي براي )فاینانس( خارجي مالي

 تسهيالت از استفاده که مواردي در شود.مي تعیین دالر (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) میلیارد سي ریـالي معادل

 و اصل بازپرداخت بر مبني ايران اسالمي جمهوري دولت تضمين به منوط )فاينانس( خارجي مالي

 ايتوسعه و مالي مؤسسات و بانکها و خارجي کارگزار بانکهاي منابع از شدهأخذ مالي تسهيالت هايهزينه

 از نمايندگي به وزيران هيأت تصويب از پس است ازمج دارايي و اقتصادي امور وزير باشد، الملليبين

 مدت ظرف حداکثر را مذکور طرحهاي براي نياز مورد اختصاصي يا و کلي هايضمانتنامه دولت طرف

 کند.در تفويض ربطذي مسؤول مقام به وزيران هيأت تصويب با را آن امضاي اختيار يا و صادر ماهيک

 تأييديه أخذ خارجي)فاينانس( مالي تسهيالت از استفاده متقاضي غيردولتي و دولتي طرحهاي کليه مورد

 اقتصادي امور وزارت خارجي(، مالي تأمين از استفاده براي اولويت تأييد منظور ربط)بهذي اجرائي دستگاه

 پايش)کنترل( منظور ايران)به اسالمي جمهوري مرکزي بانک دولتي(، ضمانتنامه صدور منظور دارايي)به و

 طرحهاي پايش)کنترل( براي کشور)صرفاً بودجه و برنامه سازمان و کشور( ارزي تـراز مديريت و تعادل

 بازپرداخت و بوده ضروري اي(سرمايه هايدارايي تملک طرحهاي و شرکتها طرحهاي شامل دولتي بخش

 قابل نونقا اين در شدهبينيپيش منابع يا و طرح عايدات محل از طرحها از يک هر تسهيالت سود و اصل

 تسهيالت توسعه ششم برنامه قانون (۴ماده) بند)پ( هاياولويت رعايت با اقتصاد باشد.شورايمي پرداخت

 اولويت با باشند، محيطيزيست و مالي اقتصادي، فني، توجيه داراي که دولتي بخش طرحهاي به را مذکور

 و خصوصي بخشهاي رحهايط دهد.مي اختصاص خوزستان استان و کشور کل فاضالب و آب هاي طرح

 سازندگي قرارگاه تابعه شرکتهاي و مؤسسات و بنياندانش شرکتهاي غيردولتي، عمومي نهادهاي تعاوني،

 و کنند استفاده مذکور تسهيالت از توانندمي عامل بانکهاي به الزم هايتضمين سپردن با نيز االنبياءخاتم

 پرداخت و تأمين طرح عايدات محل از مذکور طرحهاي از يک هر تسهيالت سود و اصل بازپرداخت

 تضمين أخذ از پس است موظف دارايي و اقتصادي امور وزارت غيردولتي، طرحهاي خصوص در شود.مي

 به نسبت است، شده صادر طرحها مالکان از کافي و مناسب وثايق أخذ پشتوانه به که عامل بانکهاي از الزم

 تسهيالت از دالر (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ميليارد يک است مجاز .دولتکند اقدام بازپرداخت ضمانتنامه صدور

 ايتوسعه و مالي مؤسسات و بانکها منابع از استفاده براي را الذکرفوق خارجي)فاينانس( مالي تأمين

 مؤسسات پزشکي، علوم دانشگاههاي دانشگاهها، کارگاههاي و آزمايشگاهها تجهيز منظور به الملليبين
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 فرهنگيان، دانشگاه و خود بازپرداخت و تضمين با آزاد دانشگاه فناوري، و ژوهشيپ و عالي آموزش

 و آموزش تحقيقات، سازمان و دولتي ايحرفه و فني آموزش مراکز رجايي، شهيد دبير تربيت دانشگاه

 کند. تأمين عمومي بودجه اعتبارات محل از آن، بازپرداخت و دولت تضمين با کشاورزي ترويج

 ب

 رد ۱۳۹۵/ ۶/ ۳ مصوب کشور کل ۳۹۵۱ سال ودجهب قانون صالحا انونق (۳۸) تبصره اجراي -ب

 شود.مي تمدید ۱۴۰۰ سال

 ج

 اسالمي، توسعه بانک جمله زا ايتوسعه بانکهاي زا شدهصويبت تسهيالت ذبج رد سريعت منظوربه -ج

AIآسيايي) زيرساختهاي گذاريسرمايه بانک I B) زا کنندهستفادها دستگاههاي اکو، تتجار و توسعه بانک و 

 در کشور بودجه و برنامه سازمان موافقت از سپ تبصره اين ند)الف(ب قفس رد جازندم ذکورم تسهيالت

 (۱شماره) پيوست در مندرج اميو پسوند با طرحهاي جرايا براي شدهبينييشپ عتباراتا قفس چهارچوب

 کنند. اقدام ذکورم سازمان با تبادلهم تنامهموافق چهارچوب رد آن کردههزين به سبتن قانون اين

 د

 دستگاههاي و هاشهرداري توسط ستگاهد سهم (%۱۵درصد)انزدهپ أمينت رصورتد ستا جازم دولت -د

 دالر (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰يليارد)م دو حداقل دستگاه مانه توسط سود و اصل ازپرداختب هب تعهد و ربطذي

 طوطخ از برداريبهره و ساخت هتج ار بصرهت ينا الف() بند سهميه سقف در ارجيخ مالي تسهيالت از

 با ستا موظف دولت دهد. ختصاصا پسماند ديريتم و واه لودگيآ اهشک طرحهاي و هريش قطار

 نسبت ۱۳۸۵/ ۵/ ۲۲ صوبم حومه و شهري ريلي قلن و حمل هايسامانه زا مايتح انونق (۵اده)م رعايت

 کل تامين صورت رد شود مي ادهد اجازه اه هرداريش هب ند.ک داماق تسهيالت اين سود و اصل تضمين به

 کند. اقدام تسهيالت خذا به نسبت بند اين همس از خارج سهيالتت اين ودس و صلا تضمين و سهم

 ۴تبصره

 الف

 به نسبت اختيار در منابع محل از ۱۴۰۰ سال در شودمي داده اجازه تخصصي و تجاري بانکهاي به -الف

 اقدام زير موارد به اعتبار و پول شوراي مقررات رعايت با ريالي -ارزي تسهيالت اعطاي يا و مشارکت



۳۰ 

 

 کنند:

 ۱ردیف

 نهادهاي و تعاوني صوصي،خ بخشهاي گذارانرمايهس به الرد (۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) يلياردم هس بلغم تا -۱

 ولويتا با گاز و فتن دستيباال ايتوسعه طرحهاي ايبر االنبياءاتمخ سازندگي رارگاهق و يغيردولت عمومي

 همراه گازهاي آوريجمع و قديمي ميادين احياي و مخازن ازيافتب ريبض فزايشا رايب مشترک ميادين

 آنها. از توليدي و مخازن رد موجود گاز و نفت الکيتم انتقال بدون

 2ردیف

 اب آب منابع و رقب بخش و معدن و نعتص بخش ايتوسعه هايسازمان يربناييز و ايتوسعه رحهايط -۲

 و محروم مناطق اولويت با عاونيت و خصوصي خشهايب (%۵۱درصدي) کي و نجاهپ داقلح مشارکت

 اي.منطقه زيتهايم براساس يافتهکمترتوسعه

 ۳ردیف

 براي سازندگي بسيج و غيردولتي عمومي نهادهاي و تعاوني صوصي،خ خشهايب گذارانرمايهس به -۳

 هايطرح سهيالتت تروشيمي،پ صنايع و دامي و شاورزيک حصوالتم بديليت و تکميلي صنايع طرحهاي

 و آب هاي طرح فعلي، هايواحد نوسازي و بهسازي ولويتا اب شاورزي،ک تبديلي و کميليت صنايع

 نارک در و عشايري و روستايي نواحي رد جديد هاياحدو احداث وزستان،خ استان و شورک لک فاضالب

 ميشود. اعطا دارند، ييزهپا کشت ابليتق که ناطقيم و شاورزيک تمحصوال توليد هايقطب

 الحاقي جزء

 قرارگاه و غيردولتي عمومي نهادهاي و تعاوني صوصي،خ خشهايب ذارانگ رمايهس به - لحاقيا جزء

 اصلي هاي راه و اههار بزرگ و راهها آزاد رنظي راه يربناييز طرحهاي ايبر النبياءا اتمخ سازندگي

 ب

 به نسبت اختيار در منابع محل از ۱۴۰۰ سال در شودمي داده اجازه تخصصي و تجاري بانکهاي به -ب

 طرحهاي براي هاشهرداري و تعاوني و خصوصي بخشهاي گذارانسرمايه به ريالي -ارزي تسهيالت اعطاي

 و حمل همچنين و شهريبرون و درون نقل و حمل مختلف انواع نيز و ايتوسعه هايسازمان ايتوسعه



۳۱ 

 

 و مالکيت انتقال بدون سوز زباله هاي نيروگاه و پسماند مديريت تاسيسات ايجاد دريا، اقتصاد دريايي، نقل

 ربطذي و تابعه شرکتهاي و هاسازمان تضمين و شهرسازي و راه وزارت و ايتوسعه هايسازمان معرفي با

 حق أخذ قبال در کشور هايدهياري و هايشهردار امور سازمان تضمين با کشور وزارت يا و وزارتخانه اين

 کنند. اقدام آن سود و سرمايه اصل استهالک تا کنندگاناستفاده به خدمات فروش يا دسترسي

 ج

 الزم قانوني اقدامات خارجي، مالي کنندهأمینت با قرارداد عقد زا پس شوديم ادهد جازها ولتد به -ج

 نابعم محل از قرارداد اب مرتبط ارجي)فاینانس(خ اليم التتسهی (%۱۵درصد)پانزده سهم ینتأم براي را

 کند. هزينه ريلي رحهايط براي و آورد عملبه ملي توسعه صندوق

 د

 نرخ با شود،مي یالر به تسعیر و تبدیل ليم توسعه صندوق نابعم محل زا هک نابعيم لیهک محاسبه -د

 است. (ets) الکترونیکي معامالت سامانه

  الحاقي بند

 رفت هدر از جلوگيري نظورم به خصوصي بخش ذاريگ سرمايه زا استفاده اب ستا کلفم فتن وزرات

l) بوتان و روپانپ اتان، )فلر(، فتن همراه گازهاي pg) گازي ايعاتم و (ngl) گازي و نفتي يادينم رد 

 ند.ک اقدام ۱۴۰۰ سال در تن ميليون کي ميزان به داقلح مذکور وادم جداسازي طرحهاي احداث هب نسبت

 بود. خواهد رحط همان توليدي مواد حويلت محل زا شده نجاما گذاري مايهسر بازپرداخت

  هـ

 انونق (۴) تبصره )هـ( بند نشده استفاده نابعم مانده شود يم داده جازها ولتد هب ۴۰۰۱ الس در  - هـ

 دهد. ختصاصا فعالیت - طرح مانه به را ۳۹۹۱ سال بودجه

 ۵ تبصره



۳2 

 

 مقررات: و قوانین عایتر با ۱۴۰۰ الس در شودمي هداد اجازه

 الف

 ۱ ردیف

 مالي وراقا ریال (۶۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) یلیاردم هزار پنج و صتش قفس ات ولتيد شرکتهاي -۱

 طرحهاي جرايا براي تا کنند. منتشر خود، توسط سود و اصل بازپرداخت و تضمین اب ریالي اسالمي

 مصرف هب رسد،مي اقتصاد شوراي تصويببه هک خود محيطيزيست و يالم اقتصادي، فني، توجيه داراي

 برسانند.

 الحاقي جزء

 داده اجازه نیرو و جهادکشاورزي هاي وزارتخانه تابعه و وابسته شرکتهاي به

 هزار هفتاد و دویست  سقف تا شود مي

 طریق از اسالمي - مالي اوراق ریال (2۷۰ /۰۰۰  /۰۰۰  /۰۰۰  /۰۰۰ میلیارد)

 جمله از غذايي امنيت و کشاورزي مهم طرحهاي براي و منتشر کشاورزي بانک

 ، آبخيزداري طرحهاي اجراي ، نوين فشار تحت آبياري طرحهاي اجراي

 اجراي ، ريزگردها مخرب اثرات با مقابله طرحهاي خاک، حفاظت و آبخوانداري

 مرمت و زيبازسا ، آن هاي شبکه توسعه و عشايري و روستايي آبرساني طرحهاي

 آن فرعي و اصلي هاي شبکه و مرزي آبهاي  تنظيم و مهار طرحهاي تکميل قنوات،

 اجراي آرين، الين مرغ ملي طرح اجراي آبزيان، و طيور دام، جديد واکسن توليد ،

 نوسازي و آزمايشگاهي تجهيزات تامين کشور، هواشناسي شبکه توسعه طرح

 نوسازي طرح اجراي ، کشاورزي رويجت و آموزش ، تحقيقات سازمان ايستگاههاي



۳۳ 

 

 ، پروري آبزي و شيالت در اشتغال توسعه طرح ، کشور مرکبات و نخيالت باغات

 هزار شش و چهل طرح و خوزستان هکتاري هزار پنجاه و پانصد طرح تکميل

 آب علوم در نوين هاي فناوري طرحهاي اجراي ، سيستان دشت هکتاري

 شبکه توسعه ، کشاورزي چاههاي روي ورکنت نصب ژرف(، آب و )يونيزاسيون

 و آب شبکه تکميل ، سدها و ها خليج بخشي عالج ، نيرو وزارت سنجي آب هاي

 طرح اجراي ، خاک سالمت پايش و اراضي سازي يکپارچه طرح و اهواز فاضالب

 منابع و کشاورزي در دانش و فناوري ترويج و توسعه و سم ، کود ، بذر توليد

 و اي گلخانه کشتهاي تقويت و کشاورزي مکانيزاسيون و توسعه دامپروري، طبيعي،

 آبخيزداري، سردسيري( و گرمسيري سامانه ) مرزي آبهاي مهار ، کشت هوا و آب

 و آب کشاورزي، هاي نهاده و بذر دامي، واکسن توليد ريزگردها، مهار و مبارزه

 بين هاي دهجا يکپارچه، کشت نوين، آبياري و روستايي راه آسفالت و فاضالب

 اوراق این سود و اصل ازپرداختب نمايند. هزينه روستايي اشتغال و مزارع

 باشد. مي مذکور شرکتهاي برعهده

 ب

 تملک طرحهاي جمله از قانون این مصارف مالي تأمین براي شودمي داده اجازه دولت به -ب

 میلیارد) زاره پنج و پنجاه و ششصد مبلغ تا قانون این موضوع ايسرمایه هايدارایي

 ردیف به را حاصل منابع و منتشر ارزي( -)ریالي اسالمي مالي اوراق (ریال،۶۵۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰

 و برنامه قانون (۳۰) ماده رعايت با واريزي منابع .کند واریز قانون این (۵) شماره جدول ۳۱۰۱۰۸ شماره

 سازمان با متبادله موافقتنامه طابقم و قانون اين اعتبارات تخصيص براي ۱۰/۱۲/۱۳۵۱مصوب کشور بودجه

 شماره جداول در مذکور اوراق انتشار به مربوط هايهزينه و سود اصل، شود. هزينه کشور بودجه و برنامه

 است. پرداخت قابل و شده بينيپيش قانون اين (۹) و (۸)



۳۴ 

 

 ج

 أییدت با ربوطهم تباراع سقف در طالباتم براي تبصره این ب() و الف() بندهاي نرفتهفروش وراقا -ج

 قابل کشـور بـودجه و رنامهب سازمان و ربطذي اليم مورا مدیر -حسابذي و جرائيا ستگاهد رئیس

 سایر همچنین و تجهیزات کنندگانتأمین شاوران،م پیمانکاران، زا اعم) لبکارانط ماميت هب واگذاري

 باشد.مي (اراضي تملک جمله زا قانون این عتباراتا شدهعهدت هايهزینه

 د

 میلیارد هزار هشتاد سقف ات کشور وزارت تأیید اب آنها هب وابسته هايسازمان و شورک هايشهرداري-د

 و اصل بازپرداخت اب و ودخ ضمینت اب یالير اسالمي¬مالي اوراق ریال (۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)

 ندب اين موضوع وراقا سقف زا (%۵۰) درصدنجاهپ حداقل کنند. منتشر هاشهرداري همان سطتو آن سود

 اوراق اين سود و صلا بازپرداخت تضمين يابد.يم تعلق ريشه نقل و حمل و هريش طارق رحهايط به

 درصدپنجاه و دولت (%۵۰) درصدپنجاه نسبت به هريش نقل و ملح و هريش طارق رحهايط جرايا براي

 کشور بودجه و رنامهب سازمان برعهده ولتد سهم (%۵۰) درصدنجاهپ مينتض و است هاشهرداري (۵۰%)

 سازمان و مربوطه شهرداري تأیید اب طرح معوق طالباتم سقف رد ندب ینا نرفتهروشف اوراق است.

 تضمين با ازندمج هاشهرداري باشد.يم طرح آن طلبکاران هب واگذاري ابلق کشـور ـودجهب و برنامه

 سقف در شهري نقل و حمل و هريش قطار هايرحط رايب نتشرهم وراقا سود و (اصل۱۰۰%) صددرصد

 مالي اوراق از ريال (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ميليارد) هزار مايند.دهن اقدام شورک زارتو ماهنگيه اب ندب اين

 تحضر رضا)ع(، امام مطهر هايحرم يرامونپ فرسوده هايافتب شهري ازآفرينيب به ندب ينا اسالمي

 تضمين يابد.مي علقت )ع( موسي بناحمد حضرت و ع() سنيح بدالعظيمع ضرتح معصومه)س(،

 برعهده مابقي و ولتد برعهده (%۲۵) درصد پنج و بيست ات اوراق ينا سود و صلا بازپرداخت

 هاست.شهرداري

 ه

 با را قانون این (۵) شماره جدول ۳۱۰۱۰۳ درآمدي ردیف موضوع اسالمي خزانه اسناد دولت -ه



۳۵ 

 

 میلیارد هزار پانصد سقف تا و صادر ۱۴۰۳ سال پایان تا سررسید با و خرید قدرت حفظ

 بودجـه قوانين در اسناد اين بازپرداخت کند. واگذار طلبکاران به ریال (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)

 فصل رديفهاي اعتبارات محل از است موظف کشور کل داريخزانه و شودمي بينيپيش کشور کل سنواتي

 مطالبات تأديه بابت اسناد اين کند. اقدام آن تسويه به نسبت قانون اين (۸) شماره جدول و مربوطه

 ميليارد هزار هپانزد مبلغ تا اسالمي آزاد دانشگاه اولويت با اجرائي دستگاههاي طلبکاران به شدهقطعي

 صادره هايتخصيص و اعتبار ابالغ اساسبر صرفاً و شودمي واگذار آنان به ريال، (۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)

 و رديفها و ايسرمايه هايدارايي تملک و ايهزينه اعتبارات محل از و کشور بودجه و برنامه سازمان توسط

 اسالمي مالي اوراق ظرفيت به بند اين موضوع ناداس منتشرنشده مانده شود.مي صادر قانون اين جداول

 شود.مي اضافه تبصره اين )ب( بند موضوع

 و

 -و

 ۱ردیف

 )تعاوني، حقوقي و حقیقي شخاصا به خود طعيق بدهیهاي زانه،خ سویهت سنادا ریقط زا دولت -۱

 سازندگي بسیج و االنبیاءخاتم ازندگيس قرارگاه یردولتي،غ عمومي ؤسساتم و نهادها و خصوصي(

 معوق قطعي مطالبات با ده،ش ایجاد ۱۳۹۹ الس پایان ات ربوطم مقررات و وانینق هارچوبچ رد که

 ردیف )موضوع یالر (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) میلیارد زاره پنجاه بلغم ات زبورم شخاصا زا دولت

 خرجي -جمعي صورت (به۹) شماره جدول ۳۰۰۰۵ -۴2دیفر و (۵) شماره ولجد ۳۱۰۱۰۶درآمدي

 فعر قانون (2) ماده )پ( بند جرايا در که الذکرفوق شخاصا زا ولتد طعيق طالباتم ند.ک تسویه

 بعدي الحاقات و اصالحات اب ۱۳۹۴/ 2/ ۱ مصوب شورک مالي ظامن ارتقاي و پذیرقابتر ولیدت موانع

 تسویه قابل اسناد این وسیله به ذکورم شرکتهاي به ولتد بدهي اب شده نتقلم دولتي کتهايشر به

 است.

 2ردیف



۳۶ 

 

 و حقیقي اشخاص طعيق مطالبات متقاضیان، رخواستد صورت رد شوديم ادهد جازها ولتد به -2

 است شده ایجاد ۱۳۹۹ الس پایان تا مقررات و قوانین هارچوبچ رد هک تعاوني و صوصيخ حقوقي

 یارانه ابتب ملهج )از نکهابا بازنشستگي، هايندوقص غیردولتي، موميع نهادهاي طالباتم همچنین و

 االنبیاء،خاتم قرارگاه رونا(،ک بیماري شیوع زا دیده سیبآ یردولتيغ ايه خشب نگاههايب هب سود

 شرکتهاي و یرانا نفت ملي شرکت ازندگي،س بسیج االنبیاء،اتمخ رارگاهق زدایيحرومیتم پیمانکاران

 در که ولتد از کلیفيت یمتهايق ارانهی بابت هاوزارتخانه تابعه يدولت شرکتهاي یزن و ابستهو و تابعه

 شدهیاد اشخاص بدهي اب را است، شده یجادا ۱۳۹۹ الس ایانپ ات ربوطم مقررات و وانینق چهارچوب

 تا است، شده ایجاد ۱۳۹۹ الس پایان تا که یربانکيغ اعتباري ؤسساتم و انکهاب ای رکزيم انکب به

 و زانهخ اسناد نتشارا ریقط زا یالر (۳۵۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰میلیارد) هزار نجاهپ و سیصد سقف

 ند:ک تسویه زیر شرح به یربانکيغ اعتباري وسساتم و انکهاب مرکزي، انکب به تسلیم

 2-۱ردیف

 خصوصي قوقيح و حقيقي اشخاص براي زانهخ تسويه اوراق() اسناد ريقط زا دهيب هاترت حداقل -۲-۱

 هادهاين هاي¬دهيب تهاتر جهت آن ماندهباقي و است الذکروقف مانده غمبل (%۵۰) درصدهپنجا تعاوني و

 ،کليفي(ت قيمتهاي يارانه بابت صرفاً) هاانهوزارتخ ابعهت ولتيد شرکتهاي و انکهاب يردولتي،غ عمومي

 قطعي و شدهحسابرسي مطالبات اولويت با يرانا نفت ملي رکتش و نياستا فاضالب و بآ هايشرکت

 از ريال (۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) يلياردم هزار نزدهپا قفس رسد.تايم صرفم هب ياجتماع تأمين سازمان

 ده سقف تا همچنين و آن ابستهو و تابعهشرکتهاي و ره() امامحضرت رمانف اجرائي تادس هب زءج ينا منابع

 بد.يا اختصاص رضوي قدس آستان به ولتد بدهي سويهت بابت يالر (۱۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ميليارد) هزار

 2-2ردیف

 را (۱-۲) جزء موضوع مجوز سهم نشدهمصرف مانده ۴۰۰۱ سال ذرماهآ پايان رد ستا جازم دولت -۲-۲

 کند. سويهت ديگر بخشهاي هاي¬بدهي با

 2-۳ردیف

 بند، اين در شدهتعريف فرآيند از بانکها حداکثري استفاده منظور به است مکلف مرکزي بانک  - ۲ - ۳



۳۷ 

 

 مرکزي بانک مطالبات و غيردولتي اشخاص از بانکها مطالبات دولت، از بانکها طالباتم انتقال و نقل امکان

 از دوماه مدت ظرف که است اينامهآيين مطابق مطالبات، اين انتقال و نقل نحوه کند. فراهم را بانکها از

 رسد.مي وزيران هيأت تصويببه مرکزي بانک پيشنهاد به قانون اين ابالغ

 2-۴ردیف

 ها،بيمه انکها،ب دولتي، شرکتهاي يردولتي،غ عمومي هادهاين انونيق نشأم اب طالباتم سويهت نحوه  -۲ - ۴

 با که ستا اينامهآيين مطابق قانوني وابطض رعايت با يژهو حسابرسي اب قدسهم هايآستان و هااتحاديه

 وزيرانيأته تصويببه يياراد و اقتصادي امور وزارت و کشور بودجه و برنامه ازمانس مشترک پيشنهاد

 رسد.مي

 2-۵ردیف

 دولت دهيب تسويه حساب به آن بالغم ايران نفت ليم شرکت زا انکهاب طالباتم سويهت يزانم به  - ۲ - ۵

 منظور شرکت اين در دولت رمايهس افزايش يا و وابسته و تابعه شرکتهاي و ايران فتن ليم رکتش به

 شود.مي

 2-۶ردیف

 ماهه¬شش عملکرد گزارش در را ندب اين عملکرد ستا مکلف اراييد و قتصاديا رامو زارتو - ۲ - ۶

 زا شده استفاده منابع کشور، موميع محاسبات قانون (۱۰۳) ماده جرايا در و ندک نعکسم موميع بودجه

 درج بودجه عملکرد صورتحساب رد را ايران اسالمي مهوريج مرکزي انکب به ولتد دهيب فزايشا محل

 کند.

 2-۷یفرد

 پيش منظور به ثانويه بازار در بند اين موضوع اوراق معامله به مجاز بانکها و مرکزي بانک - ۲ - ۷

 بانک به اعتباري مؤسسه و بانک هر بدهي تسويه مجاز سقف هستند. پولي پايه افزايش از گيري

 حداکثر ايران اسالمي جمهوري مرکزي بانک تأييد و اعتباري موسسه و کبان آن اعالم با مرکزي



۳۸ 

 

  شود.مي تعيين بند اين نامهآيين شدن االجراء الزم از پس ماه يک

 را مرکزي بانک به مسکن( بانک جز به) دولتي بانکهاي دهيب از شيبخ اي مامت ستا جازم دولت

 در ولتد سرمايه عنوانهب را ذکورم مبلغ و کند نتقلم مرکزي بانک هب دولت دهيب حساب به

 کند. منظور دولتي بانکهاي

 و اقتصادي امور وزارت کشور، بودجه و برنامه سازمان شترکم پيشنهاد هب ندب ينا جرائيا نامهآيين

 رسد.مي وزيران هيأت تصويبهب مرکزي انکب و دارايي

 2-۸ ردیف

 حکم در نيرو زارتو تابعه شرکتهاي و اه ازمانس از برق و آب توليدکننده رکتهايش مطالبات - ۲ - ۸

 است. دولت از آنها مطالبات

 ز

 بیمه به اي،بیمه ریسک(هاي) خطرپذیري بهادارسازي مچنینه و ايیمهب هايوششپ نظورم به -ز

 میلیارد هزار ده سقف تا شودمي داده اجازه ازرگانيب بیمه ؤسساتم و رانای سالميا مهوريج مرکزي

 چوبچهار در اسالمي مالي وراقا انتشار هب نسبت رمایهس ازارب رد یالر (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)

 کنند. اقدام سود و اصل ینتضم بدون قرراتم و قوانین

 ح

 هزار یکصد معــادل تـا ۴۰۰۱ سال در ررسیدشدهس اوراق سود و صلا ازپرداختب رايب دولت -ح

 منتشر وضوعهم مقررات ساسا رب یالير سالميا اليم وراقا ریال (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) میلیارد

 بینيپیش کشور کل سنواتي هايبودجه در وراقا این انتشار رب مترتب هايهزینه و سود و صلا کند.

 شود.مي

 ط



۳۹ 

 

 و ربطذي وابسته و تابعه رکتهايش طریق از یرون و تجارت و معدن نعت،ص فت،ن هايوزارتخانه -ط

 میلیارد هزار پنج و يس سقف در رزي(ا یا ریالي) سالميا اليم وراقا قتصاد،ا شوراي تصویب با

 اولويت اب گاز و فتن طرحهاي رد گذاريسرمايه منظورهب تا کنند، منتشر ریال (۳۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)

 وزارت و تجارت و عدنم صنعت، وزارت ايتوسعه و زيربنايي رحهايط و فتن زارتو شـترکم ميادين

 سود و اصل بازپرداخت رسد.ب مصرف يرون زارتو يروگاهين اندمانر فزايشا رحهايط همچنين و نيرو

 و نفت( وزارت طرحهاي )براي ميادين مانه توليد افزايش حلم از ذکورم رکتهايش وسطت ار وراقا اين

 کنند. ضمينت نيرو( وزارت و جارتت و عدنم صنعت، زارتو طرحهاي براي) طرح عايدات

 ي

 (۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) میلیارد سه عادلم سقف تا ربطذي ابعهت ولتيد رکتهايش ریقط زا نفت وزارت -ي

 براي وراقا اين کند. منتشر وزیران هیأت تصویب با رزي(ا یا ریالي) اسالمي اليم اوراق دالر

 و سررسيدشده تضامين و بانکي تسهيالت ررسيدشدهس ريالي -ارزي اقاور سود و صلا بازپرداخت

 نفت باالدستي رحهايط متقابل يعب راردادهايق يمانکارانپ هب ررسيدشدهس دهيهايب بازپرداخت همچنين

 منابع حلم از سالپنج تا حداکثر ار منتشرشده اوراق سود و اصل وظفندم ذکورم شرکتهاي و گيرديم تعلق

 کشـور ـودجهب و رنامهب سازمان و فتن وزارت تأييد با ندب اين نرفتهفروش وراقا کنند. تسويه خود داخلي

 باشد.مي طرحها لبکارانط پيمانکاران/ هب واگذاري قابل

 ک

 ۱ردیف

 ايکميته کشور، سرمايه و پول ازارهايب در اسالمي اليم اوراق نتشارا حتماليا بعاتت ديريتم منظور به -۱

 کزيمر انکب کل رئيس و اراييد و اقتصادي امور زيرو کشور، ودجهب و رنامهب سازمان ئيسر از متشکل

 شوراي مجلس اقتصادي و محاسبات و بودجه و رنامهب هاي ميسيونک زا مايندهن ود يرانا سالميا جمهوري

 اسمي سود نرخهاي کنند.مي نظارت انونق اين موضوع وراقا انتشار حوهن رب اي(ر قح بدون) اسالمي

 شود.مي تعيين کميته ناي توسط اسالمي خزانه سنادا خريد درتق حفظ نرخ و منتشره اوراق

 2ردیف



۴۰ 

 

 هرگونه زا تبصره اين )ح( و و() بندهاي موضوع ولتد بدهي سويهت هتج نتشرهم اسناد و اوراق -۲

 است. مستثني ذکورم کميته در بررسي

 ۳ردیف

 قانون اين باستناد ولتد تضمين بدون که دستگاههايي و شرکتها هب مربوط وراقا نتشارا دورص نحوه -۳

 باشد.مي بند ينا (۱) جزء شمولم نيز ود،شمي منتشر

 ۴ردیف

 اين است. دولت به ربوطم مالي اوراق انتشار سؤولم دولت، زا يابتن هب دارايي و قتصاديا مورا وزارت -۴

 رضهع طلبکاران، به اوراق تحويل جمله زا اوراق اوليه نتشارا روشهاي ليهک زا ستا جازم وزارتخانه

 سازمان کند. ستفادها هابازار رد نويسيپذيرهو سمي(ا يمتق زا کمتر) سرک به اوراق فروش حراج، تدريجي،

 اطالعات ارائه به نسبت کلفندم مورد حسب يرانا اسالمي مهوريج رکزيم بانک و هادارب اوراق و بورس

 تمهيدات اتخاذ و مذکور وزارت هب دولت اسالمي مالي وراقا دارندگان خرينآ فهرست ملهج زا يازن مورد

 ثانويه بازار در ايران اسالمي مهوريج مرکزي بانک نند.ک اقدام نتشارا وشهاير ليهک زا ستفادها رايب الزم

 روش و فروش يا خريد حجم نظر از و بوده دولت سالميا مالي وراقا فروش و ريدخ هب جازم اوراق،

 و خود وليپ ذاريگسياست استاير در بازپرداخت( وافقت حراج، ازوکارس )ازجمله روشف يا خريد

 دارد. کامل اختيار باز ازارب عمليات جرايا از اشين هاي هزينه و درآمد همچنين

 ۵ردیف

 ديريتم با ناشر واسط نهادهاي تأسيس هب نسبت شوديم داده جازها دارايي و قتصاديا مورا زارتو به -۵

 به جديد مالي نهادهاي و هاابزار توسعه قانون وضوعم واسط نهادهاي زا استفاده اي و ولتد مالکيت و

 با ۱۳۸۸/ ۵/ ۹۲ مصوب ساسيا (قانون۴۴) چهارمو هلچ صلا ليک هاي¬سياست اجراي تسهيل منظور

 بهادار اوراق انتشار براي دولت، به الکيتم انتقال بدون اي و الکيتم نتقالا اب عديب الحاقات و اصالحات

 نمايد. اقدام مربوط سالميا مالي اوراق شارانت ايبر دولت هايدارايي مولدساز اسطو نهاد أسيست و ارزي

 ۶ردیف

 پشتوانه عنوانبه دولت مطالبات و هادارايي از رأساً شودمي هداد جازها دارايي و قتصاديا مورا زارتو به -۶

 نيز عادي سند که مجريه قوه هب متعلق اموال کند. ستفادها تبصره ينا موضوع سالميا اليم وراقا انتشار

 گيرند. قرار استفاده ردمو پشتوانه عنوانبه توانندمي نددار



۴۱ 

 

 ل

 سال رد )منتشره دولت اسالمي اليم اوراق نویسيپذیره عهدت کارمزد و بصرهت ینا اسناد و اوراق -ل

 و هادریافت و انتشار ارکان بین عامالتم همچنین شود.يم صفر خنر هب الیاتم شمولم (۱۴۰۰

 نهادهاي از استفاده عدم یا ستفادها از نظررفص ند،ب ینا وضوعم وراقا ارانتش به مربوط هايپرداخت

 نظام رتقايا و پذیررقابت تولید وانعم رفع قانون (۱۴) ماده کمح مستثنیات و هاعافیتم شمولم واسط،

 به ثانویه و اولیه يبازارها در دولت اوراق عامالتم و نتشارا کارمزدهاي شود.کلیهيم شورک مالي

 نماید. اقتصادي را ولتد اوراق روزانه روشف و ریدخ که ردد،گ تعیین نحوي

 م

 مهار نقدينگي، بلندمدت کنترل() مهار و ودس نرخهاي مديريت و وليپ ياستس جرايا نظورم به -م

 جمهوري مرکزي بانک وثيقه، قبال در تباراع اعطاي و ازب بازار ملياتع اجراي استاير در و ورمت )کنترل(

 مالي اوراق به توثيق را برداشت اضافه و عتباريا خط املش عتباريا مؤسسات و انکهاب دهيب يرانا مياسال

 اعتباري خطوط و اعتباري ؤسساتم و بانکها اماندهيس بابت يجادشدها دهيب مايد.ن ولتد نتشرهم اسالمي

 مکلف بهادار وراقا و بورس سازمان ست.ا مستثني بند اين لشمو از عتبارا و ولپ شوراي صوبهم با تکليفي

 است. مرکزي بانک زدن دولت منتشره سالميا مالي وراقا توثيق رد همکاري به

 ن

 يا و موافقتنامه بادلهم قالب در آن مجوز قبل زا که است جازم صورتي رد ولتد زا ديدج لبط ايجاد -ن

 باشد. شده رصاد کشور بودجه و برنامه سازمان توسط انونيق مبناي اب آن ضمينت و تعهد

 س

 موضوع مطالبات و هابدهي و تبصره اين و() بند وضوعم مطالبات و هادهيب تأييد و سيدگير مرجع -س

 و برنامه سازمان توسط کشور، مالي نظام ارتقاي و پذيررقابت وليدت موانع فعر انونق (۱) ادهم پ() بند

 شود.مي عيينت دارايي و قتصاديا امور وزارت و کشور بودجه

 ع

 مالي اوراق ریال (2۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) میلیارد هزار بیست مبلغ شودمي داده اجازه دولت به -ع



۴2 

 

 وزارت ورزشي و پرورشي آموزشي، فضاهاي تجهيز و تکميل احداث، جهت تا ،کند منتشر اسالمي

 از جخار اوراق اين برسد. مصرف به کشور( مدارس تجهيز و توسعه نوسازي، )سازمان پرورش و آموزش

 و اعتبار ابالغ براساس و بوده توسعه ششم برنامه قانون (۷) ماده (۴) شماره جدول در شدهبينيپيش سقف

 رسد.مي مصرف به صادره هايتخصيص

 تجهيز و کميلت احداث، جهت ندب اين نابعم زا يالر (۱/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ميليارد) پانصد و هزار سقف تا

 شور)سازمانک فرهنگيان دانشگاه و پرورش و موزشآ وزارت يورزش و پرورشي آموزشي، فضاهاي

 برسد. مصرف به دارس(م تجهيز و وسعهت و نوسازي

 ف

 کليه براي ،۱۴۰۰ سال رد منتشره طلبکاران( هب )تحويل يرنقديغ سالميا اليم وراقا اگذاريو مهلت -ف

 توسعه هايبرنامه ائميد امحکا قانون (۱) ماده وضوعم اجرائي ستگاههايد جمله زا اجرائي دستگاههاي

 است. ۱۳۷۹/ ۱۲/ ۱۵ مصوب کشور موميع محاسبات قانون (۶۴) و (۶۳) مواد اصالح انونق ابعت کشور،

 ص

 )منتشره ولتد اسالمي مالي اوراق ولت،د منتشره اوراق در سازيهماهنگ و کپارچگيي منظوربه -ص

 ايران سالميا جمهوري بهادار وراقا بازار نوناق (۲۷) ماده مشمول دارايي( و اقتصادي مورا وزارت توسط

 است. يبعد الحاقات و الحاتاص با ۱/۹/۱۳۸۴ مصوب

 ق

 ارائه ک() بند (۱) جزء کميته به ار باز بازار ملياتع اجراي ملکردع زارشگ ستا وظفم رکزيم بانک -ق

 نسبت جازم وليها انگرمعامله فهرست عيينت ضمن است وظفم نيز دارايي و اقتصادي مورا وزارت نمايد.

 مالي اوراق از (%۳۰) درصدسي حداقل هک نحويبه حراج ريقط از اقاور وليها رضهع لزاماتا سازييادهپ به

 برسد، فروشبه مجاز اوليه گرانمعامله به وليها عرضه در ازب بازار ملياتع از سپ ولتد نتشرهم اسالمي

 کند. اقدام

 ر

 اسالمي عقود هارچوبچ در و بوده قرراتم و وانينق بر نطبقم هک است اوراقي ،«اسالمي اليم اوراق» -ر

 شود.مي منتشر



۴۳ 

 

 ۱ الحاقي بند

 هزار یکصد سقف ات بانکها در ولتد سهام اقیماندهب واگذاري زا اصلح منابع

 قانون (۱۶ماده) (2) و (۱هاي) بصرهت موضوع) یالر (۱۰۰ /۰۰۰  /۰۰۰  /۰۰۰  /۰۰۰ میلیارد)

 شود. يم دولتي بانکهاي رمایهس افزایش رفص پذیر( قابتر دتولی موانع رفع

 2 الحاقي بند

 

 یروهاين پشتیباني و دفاع وزارت ويس از خارجي طالباتم و عاويد زا اصلح رزيا وجوه

 تسویه ابتب یالر (2۰۰ /۰۰۰  /۰۰۰  /۰۰۰  /۰۰۰ میلیارد) هزار ویستد سقف تا مسلح،

 شود. مي تسویه و یافته خصیصت انهوزارتخ آن خارجي و داخلي ارزي دیون

 رکزيم بانک تائید و مسلح یروهاين پشتیباني و فاعد وزارت عالما اب شورک لک اريد خزانه

 کند. مي اقدام قانون این (۵شماره) جدول ۰۱۶۵۱۶ ردیف رد بند ینا عملکرد رجد هب نسبت

 ۳ الحاقي بند

 (۸اده)م ارچوبچ رد کلفندم دارائي و اقتصادي امور وزارت و کشور بودجه و برنامه سازمان

 الزم مقدمات يراني،ا کاالي از حمايت و کشور خدماتي و وليديت وانت زا ستفادها داکثرح قانون

 زير ساير و وافقتنامهم صدور واگذاري، مسانه قرارداد بالغا ارگزاري،ک مورا نجاما زا اعم

 هزار صد قفس تا تورينگ(اکف قراردادي) مطالبات اگذاريو براي يازن مورد ساختهاي

  نمايند. فراهم ار ريال (۱۰۰ /۰۰۰  /۰۰۰  /۰۰۰  /۰۰۰ ميليارد)

 بند اين ملکردع گزارش موظفند دارائي و اقتصادي مورا وزارت و شورک بودجه و رنامهب سازمان

 شوراي مجلس اقتصادي و حاسباتم و بودجه و رنامهب کميسيونهاي هب ماهه هس ورتص هب را

 نمايد. سالار اسالمي

 ۴ الحاقي بند



۴۴ 

 

 از يکسال مدت به داقلح که صنافا و خدماتي و عدنيم نعتي،ص وليدي،ت احدهايو کارفرمايان

 بهمن فهرست مبناي بر خود کارگاه نسانيا نيروي اشتغال فزايشا يا فظح هب سبتن قسيطت زمان

 تقسيط دوره ولط در را اغلش کارکنان اريج يمهب قح فهرست و ندا مودهن ماقدا ۱۳۹۸ سال ماه

 ظرف حداکثر و انونق اين شدن االجراء زمال تاريخ زا وانندت يم مايند،ن يم پرداخت و ارسال

 قانون (۲ماده) برابر شده قطعي ايه بدهي تکليف عيينت درخواست هب سبتن اه،م هارچ مدت

 خشودگيب از ظام،ن صلحتم شخيصت جمعم ۳۸۷۱ صوبم اجتماعي تامين جرائم قانون اصالح

 هاي ارگاهک کارفرمايان که مواردي رد شوند. رخوردارب اه ريمهج ساير و تعلقهم ايه جريمه

 بيمه تعديل به نسبت ۱۳۹۸ اهم بهمن فهرست مبناي رب قانون ينا شدن الجراا زمال اريخت ات مذکور

 و آنها جايگزيني اي شده عديلت ارک يروين ازگشتب زا پس باشند، مودهن اقدام کارگاه شدگان

 ،۱۳۹۸ ماه بهمن فهرست بنايم بر و تقسيط مانز از کسالي مدت هب داقلح شتغالا فظح رعايت

 شوند. مي برخوردار فوق شرح به رائمج بخشودگي از

 ۵ الحاقي بند

 (۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰۱۰.) ریال میلیارد هزار هد سقف تا ودش مي ادهد اجازه شورک وزارت به

 یدرولیکيه نردبان خرید براي دولت وسطت سود و صلا تضمین اب سالميا اليم وراقا ریال

  کند. منتشر شانين آتش ماشین و

 ۶ الحاقي بند

 وستایير هادي طرحهاي اجراي و تهیه و روستاها هسازيب جهت زمال نابعم امینت نظورم به

 (2۰ /۰۰۰  /۰۰۰  /۰۰۰  /۰۰۰ میلیارد) هزار بیست یزانم به شود مي داده اجازه دولت به

 انقالب مسکن بنیاد اختیار در سالميا خزانه اوراق اگذاريو و وشفر نتشار،ا ریقط زا ریال

 دهد. قرار اسالمي



۴۵ 

 

 ۷ الحاقي بند

 زاره بیست سقف ات است جازم االنبیاء اتمخ سازندگي قرارگاه

 با هک يا وافقنامهت راساسب اسالمي – مالي اوراق (2۰ /۰۰۰  /۰۰۰  /۰۰۰  /۰۰۰ میلیارد)

 سازندگي رارگاهق قامم االترينب .نماید منتشر ندک مي امضاء ارائيد و قتصاديا امور وزارت

 حساب از برداشت به شورک کل داري خزانه ودنب مجاز رب بنيم امهن عهدت النبياء)ص(ا خاتم

 نکهايبا و رکزيم انکب زدن رارگاهق نکيبا بهايحسا ساير و زانهخ نزد رارگاهق اختصاصي درآمد

 دارد. مي تسليم را دهش ياد اوراق سود و اصل ازپرداختب عهدت يفايا دمع ورتص رد عامل

 کل داري دارائي)خزانه و اقتصادي امور زارتو نامه ستا وظفم هادارب اوراق و ورسب سازمان

 کند. قبول ورمزب اوراق ضمينت عنوان به ار مزبور عهدت اخذ رب مبني کشور(

 ۶ تبصره

 الف

 بر الوهع است مکلف کشور راسرس استاني فاضالب و بآ رکتهايش ریقط زا یرون وزارت -الف

 مصرف الگوي از باالتر شرب بآ فروش مترمکعب ره ازاي هب شهري، بهايبآ رخن دریافت

 داريخزانه به و دریافت ب،آ مشترکان از ریال (2۰۰) دویست بلغم وزیران یأته توسط شدهتعیین

 بود. نخواهد فزودها ارزش بر مالیات و رآمدد بر مالیات شمولم فوق جوهو کند. اریزو کشور کل

 از ريال (۹۶۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ميليارد پنج و شصت و هصدن سقف ات ريافتيد جوهو (%۱۰۰) درصدصد

 هتج اًصرف کشور بفاضال و آب مهندسي رکتش بودجه رد معين ديفر در ذکورم حساب محل

 درصدبيست يابد.يم اختصاص آن هب مربوط بآ بکهش اصالح و عشايري و وستايير ربش آبرساني

 روستايي شرب آبرساني رايب (%۸۰) درصدهشتاد و عشايري ربش برسانيآ رايب ذکورم عتبارا (۲۰%)

 يقطر از ماههسه مقاطع در کشور هاياستان بين المس شرب بآ کمبود و جمعيت اخصش براساس

 و ديريتم سازمان بين موافقتنامه مبادله زا پس تا شودمي وزيعت شورک فاضالب و بآ هندسيم شرکت

 شود. هزينه ايران عشاير امور ازمانس يا و استاني فاضالب و آب رکتهايش و هاستانا ريزيبرنامه



۴۶ 

 

 ب

 سال،يک دتم رفظ شودمي داده جازها کشور( مالياتي مورا )سازمان دارايي و اقتصادي مورا وزارت به

 هاياظهارنامه که ،۱۳۹۷ تا ۱۳۸۷ نواتس هايدوره فزودها ارزش رب الياتم ؤديانم هايروندهپ زا بخشي

 ملهج )از ضوابطي به توجه با اند،نگرفته رارق رسيدگي مورد تاکنون و نموده سليمت قررم وعدم رد ار خود

 شودمي تهيه قانون بالغا از بعد ماهيک دتم رفظ شورک يماليات امور ازمانس پيشنهاد به هک انتخاب( نحوه

 نمايد. قطعي رسيدگي بدون رسد،مي دارايي و اقتصادي مورا وزير تصويببه و

 ج

 میزان هب ۱۳۹۴/ ۸/ ۱۰ مصوب کشور رقب صنعت زا حمایت انونق (۵) ادهم وضوعم عوارض -ج

 یالر (۳۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) یلیاردم هزار چهار و سي قفس در مصرفي رقب مبلغ (%۱۰) درصدده

 شمول از مجاز کشاورزي چاههاي رقب و مجاز عشایري و روستایي رقب مشترکان و شوديم تعیین

 ميليارد هزار پانزده قفس تا لکام صورتهب اصلهح منابع باشند.يم معاف بند این حکم

 زاره نوزده قفس تا و شورک کل داريزانهخ نزد توانير رکتش حساب هب ريال (۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)

 برق انرژي بهروري و تجديدپذير نرژيهايا ازمانس سابح هب يالر (۱۹.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ميليارد

 کشور بودجه و برنامه سازمان با موافقتنامه مبادله از سپ تا شوديم واريز شورک لک داريزانهخ زدن )ساتبا(

 و پاک و تجديدپذير برق توليد و روستايي رقب هايکهشب نگهداري و وسعهت از حمايت رفص ترتيب به

 شود. پذير جديدت هاي فناوري توسعه

 د

 ۱ردیف

 ضافها کشور توسعه هايبرنامه دائمي حکاما قانون (۳۲) ادهم )پ( ندب (۱) زءج هب يرز متن -۱

 سازمان ادپيشنه با جزء اين وضوعم اشتغال از يربرخوردارغ هايهرستانش و قمناط شاخصهاي»شود:مي

 «رسد.مي زيرانو هيأت تصويبهب کشور ودجهب و برنامه

 2ردیف

 واحد استقرار حلم استان حساب به وليديت واحدهاي از دريافتي فزودها رزشا عوارض و ماليات -۲

 شود.¬مي منظور توليدي



۴۷ 

 

 ۳ردیف

 هايهرستانش رد توسعه ششم برنامه قانون (۶) ماده )ب( ندب (۱) زءج موضوع فزودها ارزش وارضع -۳

 و اسالمشهر شهر و تهران هريش نقاط در (%۸۸) درصدهشت و شتاده سبتن هب اسالمشهر و تهران

 شود.مي توزيع آنها عشايري و روستايي قاطن در (%۱۲) درصددوازده

 ه

 هر به (2) دولت مالي مقررات از بخشي تنظیم نقانو به مواد رخيب الحاق انونق (۱2) ادهم طابقم -ه

 ره از ماهانه شودمي داده جازها ربطذي ابعهت شرکتهاي ریقط زا نیرو و فتن هايزارتخانهو از یک

 کی مبلغ برق مشترکان مسکوني واحد ره از ریال، (2۰۰۰) هزار ود بلغم ازگ شترکانم سکونيم واحد

 یالر (۰۰۰۱۰.) هزار ده مبلغ برق و ازگ مشترکان تجاري احدهايو از کی هر از و ریال (۱۰۰۰) هزار

 قانون این (۵) شماره جدول ۱۶۰۱۸۶ و ۱۶۰۱۸۵ دیفهاير وضوعم موميع رآمدد سابح به و أخذ

 درصدپنجاه معادل الذکرفوق بالغم روستایي، مشترکان رايب کنند. اریزو شورک لک داريزانهخ نزد

 منابع بود. اهدنخو افزوده رزشا بر مالیات و رآمدد بر الیاتم مشمول وقف وجوه باشد.مي (۵۰%)

 نحوه و سقف متضمن بند اين جرائيا نامهرسد.آيينمي صرفم به ذکورم ادهم رد ندرجم واردم رايب حاصله

 دارايي و اقتصادي امور وزارت و شورک بودجه و رنامهب سازمان شترکم يشنهادپ هب ناقصهم برگزاري

 رسد.مي وزيران هيأت تصويببه

 از را شترکانم نامه، بيمه دورص با کلفندم نيرو و فتن ايه وزارتخانه هماهنگي اب گر بيمه هاي شرکت

 نمايند. جبران را وارده خسارات ربوطهم بيمه شرکت دريافتي بلغم با تناسبم و مايندن طلعم ودخ حقوق

 و

 غیردولتي بخش مشارکت با عادي پسماندهاي ساماندهي به کمک قانون (۶) ماده اجراي در -و

 موظف کشور مالیاتي امور سازمان طریق از دارایي و اقتصادي امور وزارت ،۹۱۳۹/ ۱/ 2۰ مصوب

 است بازیافت قابل آنها از قسمتي یا تمام که کاالهایي و قطعات اولیه، مواد ارزش هزار در یک است

 اوليه، مواد فهرستنماید. واریز ۱۶۰۱۸۹ شماره درآمدي ردیف به را حاصله منابع و کرده أخذ را

 و تعيين زيست محيط سازمان توسط قانون، اين ابالغ از پس دوماه حداکثر الذکر¬فوق االهاک و قطعات



۴۸ 

 

 بازيافت به نسبت زيست محيط حفاظت سازمان تأييد با که واردکنندگاني و توليدکنندگان شود.¬مي اعالم

 شوند.¬مين عوارض اين مشمول اند،¬نموده اقدام خود کاالهاي و قطعات اوليه، مواد از حاصل پسماند

 ۵۳۰۰۰۰-۳۹ شماره رديف محل از ريال (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ميليارد هزار ده سقف تا وصولي منابع

 سازمان با موافقتنامه مبادله از پس تا گيرد¬مي قرار کشور وزارت اختيار در قانون اين (۹) شماره جدول

 تبديل اي منطقه تأسيسات ور)ايجادمزب کاالهاي از حاصل پسماندهاي بازيافت براي کشور بودجه و برنامه

 زيست محيط حفاظت سازمان نظارت و خصوصي بخش مشارکت اولويت با انرژي( و مواد به پسماند

 مالياتي امور سازمان توسط وصول و مطالبه تشخيص و رسيدگي نحوه شناسايي دستورالعمل شود. مصرف

 شود.¬مي غابال دارايي و اقتصادي امور وزير تأييد از پس و تهيه کشور

 ز

 درصد پانزده مجموعاً آرایشي وازمل واردات بازرگاني ودس و مرکيگ وارضع هب ۴۰۰۱ الس در -ز

 شودمي واریز ۱۶۰۱۸۸ درآمدي دیفر به (%۱۰۰) ددرصدص صورت هب حاصله نابعم و ضافها (۱۵%)

 رد ارزي جوييصرفه امناي هيأت به (۹) شماره جدول ۳۰۰۰۰۵-۳۸ ايهزينه ديفر محل زا آن لمعــاد و

 نيز و شنوايي حلزون کاشت پروتز() مصنوعي عضو ريدخ جهت ات يابديم ختصاصا يمارانب معالجه

 يستيکس (،eb) پروانه بال و متابوليک لياک،س گوشه، اوتيسم، يمارانب دارويي هايزينهه و رماند جهت

 ادرزاديم ايمني قصن بيماري و تاالسمي( سل سيکل ي،آنم سل کل)سيکلش داسي ونيخ کم فيبروزيس،

 ود.ش هزينه (sma) مادرزادي نخاعي يعضالن تحليل بيماري و بادي نتيآ توليد در

 ح

 

 ۱ ردیف

 مسلح، نیروهاي عمومي، نهادهاي به وابسته خصوصي، دولتي، از اعم درماني مراکز کلیه -۱

 پزشکي العملحق یا الزحمهحق از (%۱۰) درصدده مکلفند دولتي شرکتهاي و هاخیریه

 طرف از نقداً یا و هابیمه به ارسالي هايصورتحساب وجه دریافت موجببه که پزشکان

 پایان تا مربوط پزشک نام به و کنند کسر مالیات الحسابعلي عنوانبه شودمي پرداخت بیمار



۴۹ 

 

 لیاتما کنند. واریز کشور مالیاتي امور سازمان حساب به صورتحساب مبلغ وصول از بعد ماه

 جزء مطابق کارانه و حقوق درآمد عنوانبه که هایيپرداخت کلیه شامل بند این الحسابعلي

 حکم بود. نخواهد شود،مي کسر آن مالیات و پرداخت قانون این (۱2) تبصره )الف( بند (2)

 بعدي الحاقات و اصالحات با ۱۳۶۶/ ۱2 / ۳ مصوب مستقیم هايمالیات قانون (۱۹۹) ماده

 باشد.مي جاري بند این ياجرا در

  الحاقي جزء

 که امپزشکيد و اروسازيد يراپزشکي،پ زشکي،پ مشاغل و رفح احبانص کليه - الحاقي جزء

 صادر ايران پزشکي نظام سازمان اي و پزشکي موزشآ و رماند هداشت،ب زارتو وسطت نهاآ مجوز

 و قوقيح شاورهم و وکالت از اعم قوقيح کارهاي و سبک در اغلش اشخاص کليه و شود مي

 ۱۲/ ۳ صوبم مستقيم مالياتهاي انونق (۱۶۹ماده) (۲بصره)ت امهن ئينآ ارچوبچ رد خانواده،

  کنند. استفاده روشگاهيف پايانه از کلفندم بعدي لحاقاتا و اتاصالح اب ۱۳۶۶/

 ط

 ۱ ردیف

 طالعاتيا پایگاههاي از استفاده با ۱۴۰۰ سال در است مکلف کشور مالیاتي امور سازمان -۱

 پایان تا مطالبات تکلیف تعیین به نسبت مستقیم هايمالیات قانون مکرر(۱۶۹) ماده موضوع

 درصدسي حداقل و کرده اقدام حقوقي و حقیقي اشخاص از دولت مالیات ۱۳۹۹ سال

 این (۵) شماره جدول در مندرج ربطذي درآمدي ردیف به و وصول را مطالبات این (۳۰%)

 و فوق تکالیف رعایت عدم صورت در اعتباري و مالي مؤسسات و بانکها کند. واریز قانون

 مزبور هايجریمه بر عالوه مستقیم هايمالیات قانون مکرر(۱۶۹) ماده در مقرر تکالیف سایر

 هايسپرده حجم (%2) دودرصد معادل ايجریمه مشمول مستقیم هايمالیات قانون در

 طریق از هاجریمه این شوند.مي سال هر در رياعتبا و مالي مؤسسه و بانک نزد اشخاص



۵۰ 

 

 اطالعات مکلفند بیمه شرکتهاي بود. خواهد وصول و مطالبه قابل مزبور قانون مقررات

 سازمان که ترتیبي به را شدهدرخواست حقوقي و حقیقي اشخاص اقتصادي و مالي هویتي،

 .دهند قرار سازمان آن اختیار در کندمي مقرر کشور مالیاتي امور

 قانون در مزبور هايجریمه بر الوهع بند ینا عایتر دمع رصورتد یمهب شرکتهاي

 سال پایان در دریافتي بیمه حق (%۵) درصدپنج عادلم ايمهجری شمولم ستقیمم هايمالیات

 بود. خواهند ۱۳۹۹

 2 ردیف

 (۴۵ماده) موضوع خالي هاي انهخ بر مالیات وردم در ستا مکلف الیاتيم مورا سازمان -2

 به متعلق مالیات اعالم هب نسبت ۱۴۰۰ الس ماه يد ایانپ ات ستقیم،م الیاتهايم انونق مکرر

 مبالغ رداختپ به مکلف مشمول شخاصا نماید. قداما ادهم ینا شمولم احدهايو مالکین

 بود. خواهند الیاتيم امور سازمان عالما از سپ ماه کی تا مذکور

 ي

 از ریال (۱۰) هد مبلغ پیامک ره قیمت رب الوهع خابراتي،م دماتخ دهدهنارائه اپراتور(هاي) کارور -ي

 کل داريخزانه نزد ۱۶۰۱۵۴ دیفر عمومي درآمد سابح به و دریافت زبورم دماتخ کنندگاناستفاده

 کنند. واریز کشور

 ۱ ردیف

 مواد ياجرا جهت ريال (۰۰.۰۰۰۱.۰۰۰.۰۰۰.۰) هزارميليارد قفس تا صولو با ناسبمت اصلهح درآمد -۱

 در خياباني و کار کودکان ساماندهي و ۱۳۹۶/ ۱۲/ ۰۲ مصوب علوالنم حقوق زا مايتح انونق (۸) و (۵)

 گيرد.مي رارق ۱۳۱۵۰۰ رديف هزيستيب سازمان اختيار

 2 ردیف



۵۱ 

 

 به مخابراتي دماتخ دهنده ارائه ارور)اپراتورهاي(ک از ولتد لسهما حق و المتیازا حق -2

 خزانه نزد ۳۰۴۰۴۱ ردیف موميع درآمد سابح به و افتهی زایشاف (%۱۰درصد) ده میزان

 شود. مي واریز کل داري

 زا حمايت دفه اب يالر (۳۰ /۰۰۰  /۰۰۰  /۰۰۰  /۰۰۰ ميليارد) هزار سي يزانم به حاصل منابع

 مسئوليت ود.ش مي هزينه مجازي ضايف در نظارت و فرهنگي ايه فعاليت و محتوا و توليد

 سازمان عهده به منحصراً ن،آ بر ظارتن و راگيرف تصوير و وتص قرراتم متنظي و مجوز صدور

 باشد. مي سيماو صدا سازمان  راگير)ساترا(ف تصوير و وتص مقررات تنظيم

 ک

 الحاقات و اصالحات اب ۱۷/2/۱۳۸۷ مصوب افزوده رزشا بر مالیات انونق آزمایشي جرايا مدت - ۱

 شود.مي تمدید ۴۰۰۱ سال در قانون این شدن الجراا الزم تا بعدي

 با مطابق ۴۰۰۱ سال در افزوده ارزش بر الیاتم قانون اجراي زا ذینفع ستگاههايد زا کی ره سهم - 2

 است. ۱۳۹۹ سال قانون

 ل

 برنامه قانون (2۹) ماده موضوع اجرائي دستگاههاي از یکي کارفرما که پیمانکاري معامالت در -ل

 آن با متناسب افزوده ارزش مالیات پرداخت، هر با همزمان است موظف کارفرما است، توسعه ششم

 نکرده پرداخت پیمانکار به را افزوده ارزش بر مالیات کارفرما که زماني تا کند. پرداخت پیمانکار به را

 در ندارد. را وي از دیرکرد جریمه أخذ یا پیمانکار از آن مطالبه حق کشور مالیاتي امور سازمان باشد،

 صورت در شودمي پرداخت اسالمي خزانه اسناد صورت به پیمانکار به کارفرما بدهي که مواردي

 تحویل کشور مالیاتي امور سازمان به عیناً را اوراق این است موظف کارفرما پیمانکار، درخواست

 و کسر پیمانکار مالیاتي بدهي از را تحویلي اوراق اسمي مبلغ معادل کشور مالیاتي امور سازمان دهد.

 مبلغ معادل است موظف کشور کل داريخزانه کند.مي ارائه کشور کل داريخزانه به را مذکور سنادا

 کند. منظور مالیات وصولي عنوانبه را تحویلي خزانه اسناد اسمي



۵2 

 

 شد. حذف - م

 ن

 ۱ردیف

 يبرا افزوده، ارزش بر مالیات قانون (۴۵) ماده موضوع شورک از روجخ عوارض ،۴۰۰۱ الس در -۱

 کشور کل ۱۳۹۶ سال بودجه انونق اساس بر الس طول رد بارکی رايب مرزنشینان و تباتع زائران

 این موضوع مرزنشین فرادا شود.مي خذأ آن عديب الحاقات و صالحاتا اب ۱۳۹۵/ ۱2/ ۴2 مصوب

 این تأیید و بررسي هستند؛ مرزي هرهايش و روستاها در اکنس که شودمي قاطال سانيک هب جزء

 شناسه)کد( و ملي شماره رب مبتني کشور زارتو مرزنشینان عاتاطال انکب امانهس راساسب عموضو

 است. مذکور افراد پستي

 2ردیف

 زا ۱۴۰۰ سال ماهمهر دوم و یستب تا ۱۴۰۰ الس شهریورماه هارمچ اریخت زا هک ربعینا زائران-2

 معافند. خروج عوارض ختپردا از شوندمي خارج کشور زا عراق شورک مقصد هب زمیني مرزهاي

 ۳ردیف

 مسابقات به جوانان و رزشو وزارت مجوز اب که ليم هايیمت رزشکارانو روجخ عوارض -۳

 أخذ و محاسبه خروج اول مرحله وارضع نرخ با خروج، رحلهم هر رايب شونديم عزاما مرزيبرون

 شود.مي

 الحاقي جزء

 با اند بوده بکار مشغول همجوار کشورهاي رد کارگر بعنوان گذشته یکسال طول در که کارگراني 

 عوارض پرداخت از شهرستانها و استانها کار ادارات یا و اجتماعي رفاه و کار تعاون، وزارت تائید



۵۳ 

 

 باشند. مي معاف کشور از خروج

 س

 -جمعي صورت به را قانوني گمرکي و مالياتي تخفيفات و هاعافيتم وظفندم جرائيا دستگاههاي -س

 بر ماليات عنوان به مرکيگ تخفيفات و هاعافيتم عملکرد نند.ک بتث ودخ هب ربوطم سابهايح در خرجي

 شود.مي محسوب ايران سالميا جمهوري مرکگ وصولي واردات

 ع

 مالیاتي درآمدهاي افزایش منظوربه و مستقیم هايالیاتم قانون مکرر(۱۶۹) و (۱۰۳) وادم ستنادا به -ع

 قانون، این ابالغ زا پس ماهکی مدت رفظ ستا کلفم ضائیهق وهق الیاتي،م برتم ابطال طریق از دولت

 و مشاوران از عما فعال افراد تمام کند. کمیلت را وکلم و کیلو ینب لکترونیکيا راردادق نظیمت سامانه

 را موکل با خود مالي يقراردادها موظفند دادگستري کاليو هايانونک و کال،و راکزم ضوع وکالي

 قرارداد امانهس توسط قرارداد ره براي ادرشدهص کتايی ناسه)کد(ش مایند.ن تنظیم و بتث امانهس این در

 قضائي خدمات امانهس در دادگستري کاليو هايکانون و کالو شاوران،م ناسایيش بنايم الکترونیک،

 مورا مانساز بود. خواهد مالیاتي تمبر بطالا و قرارداد رد مندرج اليم اطالعات تخراجاس نظورم به

 به نسبت قضائي، مراجع رد موضوع پیگیري رب عالوه کیلو ویيگ الفخ ثباتا ورتص رد مالیاتي

 مالیاتي امور سازمان نماید. مي قداما شده کشف ختالفا برابر نجپ قفس ات الیاتيم ریمهج اعمال

 دریافت و الیاتم الکترونیکي پرداخت هتج الزم یرساختز ماه هس مدت ظرف است مکلف

 سامانه، ندازيا راه در تاخیر آورد. همفرا را شورک سراسر رد الیاتيم سابح فاصام لکترونیکيا

 شود. مي محسوب جرايا از استنکاف مشمول

 - ف

 با مستقیم ايه مالیات انونق (۱۰۰) ادهم بصرهت تنم در "برابر ده" عبارت -۱

 سي " عبارت هب ۱۳۹۹ سال ملکردع براي نآ بعدي لحاقاتا و اصالحات

 شود. مي اصالح "برابر



۵۴ 

 

 زا گروههایي افزوده رزشا بر الیاتم واندت يم شورک الیاتيم مورا سازمان -2

 کاهشي ضریب اعمال اب را ودهافز رزشا رب الیاتم انونق شمولم مودیان

 دوره خصوص در ندب این مقررات ند.ک تعیین خشب نآ عالیتف فزودها ارزش

 رزشا ضریب ود.ب واهدخ اريج ت،اس نشده قطعي آنها اتمالی که هایي

 امور وزیر تایید هب کشور مالیاتي مورا سازمان یشنهادپ اب عالیتف ره افزوده

 رسد. مي اقتصادي

 ۱ الحاقي بند

 نخ هر فروشي خرده یمتق به ۱۴۰۰ سال بتدايا از وسعه،ت ششم رنامهب انونق (۷۳اده)م جرايا در

 بین نشان)برند( اب داخل ولیدت یال،ر (2۵۰) پنجاه و ستوید مبلغ ایراني نشان با داخل تولید سیگار

 عنوان به ریال (۱۵۰۰) پانصد و زاره مبلغ وارداتي یگارس نخ ره یال،ر (۵۰۰) انصدپ بلغم المللي

 ورودي حقوق وانعن به ریال (۰۱۰/۰۰۰) هزار یکصد وارداتي نباکويت گرمي نجاهپ بسته ره و مالیات

 گردد. مي اضافه

 2 الحاقي بند

 خون نتقالا سازمان آزمایشگاهي خدمات و خوني ايه رآوردهف روشف زا اصلح درآمد

 وردم هاي هزینه مصرف به و ودش مي تلقي زینهه -ددرآم عنوانب ۴۰2۰۶۱ دیفر موضوع

  میرسد. سازمان آن نیاز

 ۳ الحاقي بند

 قبیل از يهنر فعالیتهاي و درسي کمک انتشارات به مربوط فعالیتهاي مالیاتي معافیت 

 پنج سقف تا صرفاً مستقیم، مالیاتهاي قانون (۱۳۹ماد) بند)ل( موضوع بازیگري



۵۵ 

 

 به مورد حسب آن از بعد و است اعمال قابل سال در ریال (۵ /۰۰۰  /۰۰۰  /۰۰۰ میلیارد)

 شود. مي مالیات مشمول مستقیم مالیاتهاي قانون (۱۳۱ماده) یا (۱۰۵ماده) نرخ

 ۴ الحاقي بند

 صنفي واحدهاي کرونا، زا دیده آسیب ارهايک و سبک صاحبان و ولیدت زا مایتح نظورم به

 الوهع ۱۳۹۹ سال در تولیدي واحدهاي و ریال یلیاردم یک زا مترک الیاتم شمولم رآمدد با

 سال عملکرد بر مالیات رايب مالیاتي، هاي شوقم و خشودگيب و انونيق ايه عافیتم بر

 .شوند مي برخوردار خشودگيب صددر واحد پنج از ۱۳۹۹

 ۵ الحاقي بند

 وصول انونق (۳ماده) موضوع قضائي دماتخ ارائه زا اشين ضائیهق وهق رآمدهايد مازاد

 و الحاقات اب 2۸/۱2/۱۳۷۳ مصوب معین واردم در آن مصرف و دولت رآمدهايد از برخي

 قفس تا ورکش کل ۱۴۰۰سال بودجه قانون ۴۰۱۰۱۱ ردیف رد مذکور آن بعدي اصالحات

 ارهز پنجاه رب مازاد یالر (۵ /۰۰۰  /۰۰۰  /۰۰۰  /۰۰۰ میلیارد) هزار پنج

 میزان به و وصولي نسبت هب ماهه، هس قاطعم رد یالر (۵۰ /۰۰۰  /۰۰۰  /۰۰۰  /۰۰۰ میلیارد)

 یابد. مي اختصاص (%۱۰۰صددرصد)

 ۶ الحاقي بند

 خودروهاي شناسایي ضمن وارداتي خودروهاي بازار تنظیم منظور به است مکلف دولت

 متناسب بازرگاني سود و گمرکي حقوق اخذ با آزاد مناطق در موجود آمریکایي غیر خارجي

 ابالغ تاریخ از یکماه مدت ظرف زیر، معیارهاي لحاظ با و کشور داخل در خودرو قیمت با

 مصوب واردات و صادرات مقررات قانون (۱ماده) موضوع کمیته توسط قانون این

 ثبت به نسبت شود، مي ابالغ دولت توسط و تعیین بعدي الحاقات و اصالحات با ۴/۷/۷2۱۳



۵۶ 

 

 صنعتي و تجاري آزاد مناطق در موجود غیرآمریکایي خودروهاي واردات اجازه و سفارش

 مشخصات سایر و ساخت سال و خودرو نوع با متناسب بازرگاني سود نرخ نماید. اقدام

 از بیش سود به منجر بازار، هاي قیمت مقایسه در که شود تنظیم اي گونه به باید خودرو

 میان تفاوت فزاینده روند مشاهده صورت در و نشده واردکنندگان براي (%2۰ درصد) بیست

 در نظر تجدید به نسبت قیمت افزایش با متناسب تواند مي دولت وارداتي، و بازار هاي قیمت

 کند. اقدام بازرگاني سود نرخ

 شرکتهاي و نعتيص تجاري، زادآ مناطق ايه ازمانس رايب ندب ينا ضوعمو خودروهاي واردات

 قانون (۵ماده) و کشوري خدمات ديريتم قانون (۵اده)م وضوعم دستگاههاي و نهاآ تابعه

 موميع هادهاين و  بعدي الحاقات و اصالحات اب ۱/۶/۱۳۶۶ مصوب کشور عمومي محاسبات

 است. منوعم آنها تابعه رکتهايش و غيردولتي

 است. ممنوع صنعتي – تجاري آزاد ناطقم به ۱۴۰۰ الس در ودروخ هرگونه واردات

 بودجه و برنامه ازمانس توسط قانون اين ابالغ زا پس ماه هس مدت رفظ ندب ينا جراييا امهن آئين

 ميرسد. وزيران هيات تصويب هب و شود يم تهيه دارائي و اقتصادي مورا وزارت و کشور

 ۷ الحاقي بند

 کابین دو وانت و سواري ودروهايخ نواعا حقوقي( و قیقيح شخاصا زا مالکین)اعم کلیه

 تکفل تحت محجور و الس ۱۸ از کمتر فرزندان و خود امن هب خصيش نتظاميا مارهش داراي

 ریال (۱۰ /۰۰۰  /۰۰۰  /۰۰۰ میلیارد) هد از بیش آنها رزشا مجموع الس هر ایانپ در که

 باشند: مي ودروخ ساالنه اتمالی شمولم زیر شرح به باشد

 ده مازاد هب نسبت یالر (۱۵ /۰۰۰  /۰۰۰  /۰۰۰ میلیارد) پانزده بلغم تا -۱

 (%۱) رصدد یک ریال (۱۰ /۰۰۰  /۰۰۰  /۰۰۰ میلیارد)

 پانزده مازاد هب نسبت یالر (۳۰ /۰۰۰  /۰۰۰  /۰۰۰ میلیارد) يس مبلغ تا -2

 (%2) درصد دو ریال (۱۵ /۰۰۰  /۰۰۰  /۰۰۰ میلیارد)

 سي مازاد به نسبت ریال (۴۵ /۰۰۰  /۰۰۰  /۰۰۰ میلیارد) پنج و چهل مبلغ تا -۳



۵۷ 

 

 (%۳) درصد سه ریال (۳۰ /۰۰۰  /۰۰۰  /۰۰۰ میلیارد)

 (%۴) درصد چهار یالر (۴۵ /۰۰۰  /۰۰۰  /۰۰۰ میلیارد) پنج و چهل مازاد به نسبت -۴

 تاریخ به وجهت با ودروخ عانوا روز یمتق بند این وضوعم خودرو الیاتم محاسبه ماخذ

 و عیینت ۱۳۹۹ الس ایانپ ات شورک مالیاتي امور سازمان توسط هک است آن ارداتو یا ساخت

 يم وارد یا تولید سازمان اعالم زا بعد که ودروخ انواع رايب زبورم اخذم ود.ش يم اعالم

  شد. خواهد الماع و عیینت مزبور سازمان توسط نآ واردات ای تولید زا پس صلهبالفا شوند،

 آنها ارزش و شمولم هاي دارایي عیینت به سبتن ستا کلفم شورک الیاتيم مورا سازمان

 اشخاص اطالع هب مقتضي نحو به را راتبم و کند قداما ۱۴۰۰ الس اهم ردادخ ایانپ ات حداکثر

 هاي خودرو به مربوط االنهس مالیات مکلفند قوقيح و قیقيح اشخاص لیهک رساند.ب مشمول

 پرداخت ۱۴۰۰ سال اهم بهمن پایان ات حداکثر ار کفلت حتت افراد و ودخ ملکت حتت

 گردیده وضع الیاتم آنها براي بند ینا موجب هب که ایيه ودروخ انتقال و قلن بتث نمایند.

 و قطعي انتقال و نقل دارایي، بر الیاتم شامل انتقال وردم مالیاتي دهيب رداختپ زا بلق است

 ت.اس ممنوع اجاره

 دارد. تضامني مسئولیت تعلقهم مالیات رداختپ در ندب این کمح از متخلف

 پایان تا حداکثر و تهیه دارایي و قتصاديا امور وزارت توسط ندب ینا جرایيا امهن آیین

 رسد. مي وزیران یاته تصویب به ۴۰۰۱ سال خردادماه

 ۸ الحاقي بند

 بر مالیات ختپردا مشمول صليا ینسرزم مشابه نعتيص -تجاري زادآ مناطق ۴۰۰۱ سال در

 بود. خواهند (vat) افزوده ارزش



۵۸ 

 

 ۹ الحاقي بند

 پتروشیمي و ازيگ نفتي، حصوالتم غیرفلزي، -فلزي عدنيم وادم ادراتص زا اصلح درآمد

 فهرست و تعریف شود. مي مالیات شمولم کشور نقاط مامت در امخ نیمه و امخ ورتص به

 دارائي، و اقتصادي مورا ايه زارتخانهو شترکم پیشنهاد به مذکور خام یمهن و خام مواد

 و شود مي  تهیه ایران کشاورزي و معادن و نایعص بازرگاني، تاقا و جارتت و دنمع صنعت،

 رسد. مي زیرانو هیات تصویب به انونق این صویبت از سپ ماه هس مدت ظرف

 ۱۰ الحاقي بند

 ولتيد غیر لملليا ینب ازمانهايس هدایاي و شورک اورژانس توسط مبوالنسآ خودرو واردات

 است. معاف گمرکي وارضع و ورودي قوقح پرداخت زا کشور اورژانس سازمان به

 ۱۱ الحاقي بند

 دارایي بر مالیات مشمول یرز بندهاي شرح هب قیمت رانگ مسکوني احدهايو ۴۰۰۱ الس در

 :شوندمي )ساالنه(

 میلیارد کصدی معادل وزر رزشا با اعیان( و عرصه احتساب با) مسکوني واحدهاي 

 زیر: نرخهاي به بیشتر و ریال (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)

 میلیارد پنجاه کصدوی تا الری (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰کصدمیلیارد)ی ازادم هب نسبت -۱-۱

 هزار در یک   ریال (۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)

 نجاهپ و ویستد تا ریال (۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) میلیارد نجاهپ یکصدو ازادم به سبتن -۱-2

 هزار رد دو   ریال (2۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) میلیارد

 ارصدچه تا ریال (2۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) میلیارد پنجاه و ویستد ازادم هب نسبت -۱-۳

 هزار در سه   ریال (۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰میلیارد)



۵۹ 

 

 میلیارد صد شش ات ریال (۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰میلیارد) ازادچهارصدم به سبتن -۱-۴

 هزار در چهار    ریال (۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)

 هزار در پنج االب به ریال (۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) میلیارد صد مازادشش به نسبت -۱-۵

 جداگانه و محسوب ستغلم یک مسکوني احدو هر ند،ب این وضوعم الیاتم حاسبهم در

 باشد.مي مالیات مشمول

 باشند:نمي مالیات این مشمول زیر واردم -2

 اختس حال در مسکوني حدهايوا -2-۱

 تملک سال در سکونيم واحدهاي -2-2

 امالک و سنادا ثبت سازمان جارت،ت و عدنم صنعت، و شهرسازي و اهر هايوزارتخانه -۳

 امالک مالکیت طالعاتا به )آنالین( رخطب دسترسي مکانا موظفند هاشهرداري و کشور

 دهند. رارق سازمان ینا ختیارا رد ار ماکنا حوزه در کشور اتيمالی امور ازمانس نیاز مورد 

 نهاآ ارزش و مشمول هايارایيد تعیین هب نسبت ستا کلفم شورک الیاتيم مورا سازمان

 اشخاص اطالع به قتضيم نحو به را مراتب و کند اقدام ۴۰۰۱ سال ردادماهخ ایانپ ات حداکثر

 برساند. مشمول

 واحدهاي زا یک ره هب ربوطم ساالنه مالیات کلفندم حقوقي و قیقيح اشخاص لیهک -۴

 ۱۴۰۰ سال ماههمنب پایان تا داکثرح را کفلت حتت افراد و ودخ ملکت حتت مسکوني

 وضع مالیات آنها براي ندب این موجب هب که مالکيا انتقال و قلن بتث مایند.ن پرداخت

 انتقال و نقل یي،دارا رب مالیات شامل انتقال وردم مالیاتي دهيب پرداخت زا قبل ،است گردیده

 مسؤولیت متعلقه الیاتم پرداخت در جزء ینا حکم زا متخلف ست.ا منوعم اجاره و قطعي

 دارد. تضامني

 کشور( مالیاتي امور )سازمان ارایيد و اقتصادي مورا وزارت وسطت ندب ینا جرائيا نامهآیین

 میرسد. یرانوز هیأت تصویب به و شودمي هیهت ۱۴۰۰ الس خردادماه ایانپ تا حداکثر

 ۱2 الحاقي بند



۶۰ 

 

 شود. يم حذف دانشگاهها نکورک موسسات الیاتيم هاي معافیت

 ۱۳ الحاقي بند

 عوارض و گاز ، برق ، آب انشعاب قح پرداخت زا ها( حوزه و سیج)پایگاههاب ايه رده

 هستند. معاف شهرداري

 ۱۴ الحاقي بند

 الس در ونزوئال – ایران مشترک بانک ارزي هاي دهيب و ها ارائيد تسعیر زا ناشي سود

 است. صفر نرخ هب مالیات مشمول ۱۴۰۰

 ۱۵ الحاقي بند

 و خدمات و االهاک صادرات از اصلح درآمدهاي رايب الیاتيم ايه عافیتم زا برخورداري

 چرخه به ادراتص از حاصل ارز ازگشتب به نوطم صادراتي ايه مشوق و ایزهج هرگونه

 است. کشور اقتصادي

 ۱۶ يالحاق بند

 تضمیني ریدخ جهت یالر (2 /۵۰۰  /۰۰۰  /۰۰۰  /۰۰۰ میلیارد) پانصد و هزار دو مبلغ تا

 مي تلقي شرکت ینا مالیاتي قبول ابلق هزینه یرانا خانیاتد رکتش توسط  تنباکو و توتون

 گردد.

 ۱۷ الحاقي بند

 پوشش تحت مددجویان توسعه، ششم برنامه قانون (۸۰ماده) بند)چ( (2جزء) اجراي در



۶۱ 

 

 پروانه صدور هاي هزینه پرداخت از بهزیستي سازمان و خمیني)ره( امام امداد کمیته

 گاز و برق فاضالب، آب، انشعاب هاي هزینه و دهیاري و شهرداري عوارض ساختماني،

 یکبار براي فقط مصرف، الگوي براساس آنان به یافته اختصاص مسکوني واحدهاي براي

 معافند.

 ۱۸ الحاقي بند

 نیرو وزارت ۱۰/۸/۱۳۹۴ مصوب کشور برق صنعت از حمایت قانون(۴ماده) استناد هب -۱

 حسب بر را برق انشعاب هزینه تعیین جامع دستورالعمل ۱۴۰۰ سال تیرماه از است موظف

 به جدید مشترکین برق تأمین شده تمام هزینه گرفتن نظر در با ساعت کیلووات بر ریال

 عملکرد گرفتن نظر در با نیز و شهرهاکالن شهرداري مناطق از هریک و شهرستان هر تفکیک

 هر در برق تأمین شده تمام هزینه و کند تدوین برق نیروي توزیع هايشرکت تصادياق بهینه

 دستورالعمل اساس بر است موظف توانیر شرکت نماید. ابالغ را  شهرستان و شهرداري منطقه

 کالنشهرها شهرداري مناطق از یک هر و شهرستان هر در را برق انشعاب هزینه شده، ابالغ

 خواهد هزينه جديد مشترکين برق تأمين براي صرفاً انشعاب فروش از حاصل منابع کند. تعیین

 شد.

 ۱۴۰۰ سال تیرماه از است موظف نیرو وزارت اجتماعي، عدالت تحقق راستاي در -2

 شهرداري مناطق از یک هر در زمین قیمت میانگین با متناسب را برق انشعاب عوارض

 نیرو وزارت راستا این در نماید. یافتدر برق متقاضیان مسکوني واحد ومتراژ کالنشهرها

 شهرداري مختلف مناطق زمین متوسط قیمت حسب بر را کالنشهرها از هریک است موظف

 نماید: اخذ زیر جدول اساس بر را ذیل عوارض و تقسیم قیمتي دسته سه به

  عوارض دسته نام

 ۰۳۰.۰×زمین قیمت×سکونيم واحد متراژ قیمت( باالترین) اول دسته

geo:۰,۰?q=۴%25۲۰%25d۹%25۸۲%25d۸%25a۷%25d۹%25۸۶%25d۹%25۸۸%25d۹%25۸۶%25۲۰%25d۸%ad%25d۹%25۸۵%25d۸%25a۷%db%25۸c%25d۸%aa%25۲۰%25d۸%25a۷%25d۸%25b۲%25۲۰%25d۸%25b۵%25d۹%25۸۶%25d۸%25b۹%25d۸%aa%25۲۰%25d۸%25a۸%25d۸%25b۱%25d۹%25۸۲%25۲۰%25d۹%25۸۸%25d۸%25b۲%25d۸%25a۷%25d۸%25b۱%25d۸%aa%25۲۰%25d۹%25۸۶%db%25۸c%25d۸%25b۱%25d۹%25۸۸%25۲۰%25d۹%25۸۵%25d۹%25۸۸%25d۸%25b۸%25d۹%25۸۱%25۲۰%25d۸%25a۷%25d۸%25b۳%25d۸%aa%25۲۰%25d۸%25a۷%25d۸%25b۲%25۲۰%25d۸%25a۷%25d۸%25a۸%25d۸%aa%25d۸%af%25d۸%25a۷%db%25۸c%25۲۰%25d۸%aa%25d۸%25a۷%25d۸%25a۸%25d۸%25b۳%25d۸%aa%25d۸%25a۷%25d۹%25۸۶%25۲۰%25d۸%25b۳%25d۸%25a۷%25d۹%25۸۴%25۲۰۱۴۰۰%25۲۰%25d۸%af%25d۸%25b۳%25d۸%aa%25d۹%25۸۸%25d۸%25b۱%25d۸%25a۷%25d۹%25۸۴%25d۸%25b۹%25d۹%25۸۵%25d۹%25۸۴
geo:۰,۰?q=۴%25۲۰%25d۹%25۸۲%25d۸%25a۷%25d۹%25۸۶%25d۹%25۸۸%25d۹%25۸۶%25۲۰%25d۸%ad%25d۹%25۸۵%25d۸%25a۷%db%25۸c%25d۸%aa%25۲۰%25d۸%25a۷%25d۸%25b۲%25۲۰%25d۸%25b۵%25d۹%25۸۶%25d۸%25b۹%25d۸%aa%25۲۰%25d۸%25a۸%25d۸%25b۱%25d۹%25۸۲%25۲۰%25d۹%25۸۸%25d۸%25b۲%25d۸%25a۷%25d۸%25b۱%25d۸%aa%25۲۰%25d۹%25۸۶%db%25۸c%25d۸%25b۱%25d۹%25۸۸%25۲۰%25d۹%25۸۵%25d۹%25۸۸%25d۸%25b۸%25d۹%25۸۱%25۲۰%25d۸%25a۷%25d۸%25b۳%25d۸%aa%25۲۰%25d۸%25a۷%25d۸%25b۲%25۲۰%25d۸%25a۷%25d۸%25a۸%25d۸%aa%25d۸%af%25d۸%25a۷%db%25۸c%25۲۰%25d۸%aa%25d۸%25a۷%25d۸%25a۸%25d۸%25b۳%25d۸%aa%25d۸%25a۷%25d۹%25۸۶%25۲۰%25d۸%25b۳%25d۸%25a۷%25d۹%25۸۴%25۲۰۱۴۰۰%25۲۰%25d۸%af%25d۸%25b۳%25d۸%aa%25d۹%25۸۸%25d۸%25b۱%25d۸%25a۷%25d۹%25۸۴%25d۸%25b۹%25d۹%25۸۵%25d۹%25۸۴


۶2 

 

 ۰2۰.۰×زمین قیمت×سکونيم واحد متراژ  دوم دسته

 ۰ قیمت( ترینایینسوم)پ دسته

 دردصدص و واریز کشور کل داريخزانه نزد وانیرت شرکت سابح به دهش حاصل وجوه

 در تقاضيانم برق تأمين از حمايت رفص برق، أمينت حمايتي ارانهي نوانع هب نآ (۱۰۰%)

  شود.مي کشور محروم ناطقم توزيع هايشرکت

  
 ۱۹ الحاقي بند

 مسکوني واحدهاي بر الياتم از اصلح درآمدهاي زا (%۲۰رصد)د يستب ستا وظفم دولت

 پوشش تحت مددجويان مسکن تامين بابت ۳۰۰۰۰۵-۷۹ مارهش رديف حلم زا ار يمتق گران

 نمايد. هزينه حمايتي نهادهاي

 2۰ الحاقي بند

 و مالیاتي عافیتهايم هدفمندسازي استاير در ستا وظفم دارائي و قتصاديا مورا وزارت 

 را صفر نرخ با مرکيگ و مالیاتي عتبارا سیاست الي،م مایتهايح ازيس شفاف و گمرکي

 صوبم مستقیم لیاتهايما قانون  در صرحم مالیاتي  قانوني هاي معافیت جایگزین

 نموده نآ بعدي اصالحات و مرکيگ مورا قانون و نآ عديب اصالحات و ۱۳۶۶  /۱2    /۳  

 ظرف و مشخص را آنها عافیتم میزان و مرکيگ و مالیاتي هاي عافیتم ماميت هرستف و

 ایدب فهرست این نماید رائها اسالمي ورايش جلسم هب انونق این  ابالغ زا پس ماه سه مدت

 ینا اثر در دهش پوشي شمچ کيمرگ و مالیاتي درآمد یزانم اشخاص، عالیتف حوزه شامل

  باشد. ها معافیت این قانوني استناد و ها معافیت

 پروژه انواع در مردم عموم گذاري سرمايه زمينه ساختن فراهم منظور به -۲۱ الحاقي بند

 و صنعتي توليدي و نقل و حمل اي، سرمايه هاي دارايي تملک طرحهاي و زيربنايي هاي

 به دارايي انتقال و نقل هرگونه غيرمستقيم، گذاري سرمايه فرهنگ تشويق نيز و کشاورزي



۶۳ 

 

 و بورس سازمان مجوز با ها آن نويسي پذيره که پروژه گذاري سرمايه هاي صندوق از /

 مي معاف انتقال و نقل عوارض و ماليات هرگونه پرداخت از شود، مي انجام بهادار اوراق

 .باشد
 نقدي غير وردهآ انتقال زا اشين وسس،م ايه تشرک در يجاديا سود و انتقال و نقل ماليات

 توليدي اي پروژه کميلت و ايجاد منظورب که اسيست رفش رد امع هاميس رکتهايش به

 نقل و حمل و اي رمايهس هاي اراييد ملکت طرحهاي و يربناييز کشاورزي، و صنعتي

 اخذ داربها اوراق و ورسب سازمان از آن اسيست و موميع عرصه جوزم و يردگ مي شکل

 .باشد مي صفر رخن به ماليات شمولم گردد، مي

 ۷تبصره

 الف

 ۱ردیف

 کشور مالي نظام ارتقاي و پذیررقابت تولید موانع فعر قانون (۳۵) ماده نمودن جرائيا استاير در

 ماده این رد «کشور کل داريخزانه هب واریز» عبارت بعدي الحاقات و اصالحات با ۱/2/۱۳۹۴ مصوب

 اصالح «کشور کل داريخزانه نزد ولتيد شرکتهاي رآمدد وجوه مرکزت سابح هب واریز» عبارت به

 شود.مي

 2ردیف

 برنامه انونق (۲۹) ادهم و  کشوري خدمات ديريتم قانون (۵) ادهم موضوع جرائيا دستگاههاي ليهک -۲

 ارتوز تابعه و اصلي شرکتهاي انندم نام تصريح يا کرذ مستلزم رکتهايش و ستگاههاد جمله از توسعه ششم

 معدني صنايع و معادن وسازين و توسعه ازمانس و ايدرو() يرانا نايعص نوسازي و سترشگ سازمان و نفت

 کل داريخزانه طريق از صرفاً را اي(هزينه و درآمدي) خود يالير سابهايح ليهک کلفندم ايميدرو() ايران

 ار خود هايپرداخت و هاريافتد ليهک وظفندم دشدهيا ستگاههايد کنند. افتتاح رکزيم بانک زدن و کشور

 توسط حساب هرگونه گهدارين دهند. انجام مرکزي انکب نزد شدهفتتاحا هايسابح ريقط زا فقط

 است. عمومي اموال رد غيرقانوني تصرف حکم رد مرکزي انکب از يرغ انکيب رد ذکورم دستگاههاي

 مردمي کمکهاي يا عمومي نابعم محل از هک خود نابعم زا شبخ نآ با رابطه در تيغيردول عمومي نهادهاي

 شوند.¬مي جزء اين حکم شمولم شود،مي تأمين



۶۴ 

 

 ب

 حقوق استرداد به نسبت ربوط،م اسناد تأیید زا پس ستا کلفم یرانا سالميا مهوريج گمرک -ب

 وادم موضوع اند،گرفته قرار ستفادها مورد صادراتي االهايک در هک وارداتي طعاتق و ادمو ورودي

 هزینه و بعدي لحاقاتا و اصالحات اب ۱۳۹۰/ ۸/ 22 صوبم مرکيگ مورا انونق (۶۸) ات (۶۶)

 تنخواه محل از روز، پانزده دتم ظرف گمرکي، مورا قانون (۴۵) ادهم (2) بصرهت وضوعم انبارداري

 کند. اقدام نماید،مي تسویه سال ایانپ تا هک کشور لک داري زانهخ از دریافتي

 ج

 ۱ردیف

 وزیعت مجوز صدور زا حاصل رآمدهايد ستا وظفم تجارت و عدنم نعت،ص وزارت

 را ۱۴۰۰ سال يط دخاني محصوالت ولیدت و ارداتو ابتب ریافتيد نحصارا حق و دخانیات

 شماره جدول ۱۳۰۴2۱ دیفر موضوع کشور لک داريزانهخ نزد موميع رآمدد حساببه

 ند.ک واریز قانون این (۵)

 2 ردیف

 د

 و آب مترمکعب هر فروش شدهتمام قیمت و تکلیفي قیمت التفاوتمابه شودمي داده اجازه دولت به

 قانوني( بازرس عنوانبه حسابرسي سازمان تأیید از )پس را برق ساعت وات کیلو هر و فاضالب دفع

 برق و فاضالب آب، بخش رسیده برداريبهره به ايسرمایه هايدارایي تملک طرحهاي بدهي با

 و اصالحات با ۱۰/۱2/۱۳۵۱ مصوب کشور بودجه و برنامه قانون (۳2) ماده موضوع نیرو وزارت

 -جمعي صورتبه ۵۳۰۰۰۰-۳۳ ايهزینه ردیف و ۳۱۰۴۰۴ درآمدي ردیف محل از بعدي الحاقات

 اعمال خود مالي صورتهاي در را حسابتسویه مکلفند ربطذي دولتي شرکتهاي کند. تسویه خرجي

 یابد.مي افزایش حکم این اجراي از ناشي شدهتسویه بدهي معادل مذکور شرکتهاي رمایهس کنند.



۶۵ 

 

 ه

 صنایع نوسازي و گسترش هايسازمان ۳۹۷۱ سال از بلق مطالبات شوديم ادهد جازها ولتد به -هـ

 تأمین در مشارکت بابت ایمیدرو() ایران معدني صنایع و معادن وسازين و توسعه و ایدرو() ایران

 از نفت زارتو و مذکور هايسازمان طالباتم همچنین و معدن و نعتص خصصيت انکب رمایهس

 به شروطم مربوط، قوانین مطابق سهام اگذاريو از آنها هب متعلق همس ابتب ابعهت ولتيد رکتش طریق

 با را اساسي قانون (۴۴) هارمچ و چهل اصل يکل هايیاستس اجراي نقانو وضوعم کالیفت انجام

 ریال (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) یلیاردم هزار ده سقف ات سهام ودس و الیاتم ابتب ولتد هب آنها بدهي

 کند. تهاتر خزانه ردشگ طریق از رجيخ -معيج صورتبه

 ۱ الحاقي بند

 موارد همه در ۱۴۰۰ سال رد وارداتي کاالهاي مهه ورودي مرکيگ رزشا حاسبهم رزا نرخ

 سامانه مرکزي)نرخ بانک دهش اعالم زار رخن رابريب اسبراس ورودي، قوقح محاسبه جمله از

 در و اشدب مي گمرکي مورا قانون (۱۴ماده) طابقم و ظهارا روز رد (ets الکترونیکي مبادله

 درص در مذکور گمرکي، قوقح (%۴ هاردرصد)چ سال، ولط رد روديو قوقح محاسبه

 ابد.ی مي تقلیل رکيگم ارزش (%2رصد)د دو به مرکيگ امور انونق (۱ماده) بند)د(

 2 الحاقي بند

 و خودرو ايران خودروسازي شرکتهاي طريق از است مکلف تجارت و معدن صنعت، وزارت

 پنج و بيست باالي جانبازان به خودرو فروش به نسبت خود ملي محصوالت توليد محل از سايپا

 هفتاد تا (۵۰%) درصد پنجاه جانبازان و حرکتي و جسمي هاي محدوديت داراي ( %۲۵درصد)

 عملکرد گزارش و کند اقدام ساله پنج تقسيط با امورايثارگران و شهيد بنياد معرفي با (%۷۰) درصد

 مجلس معادن و صنايع و محاسبات و بودجه و برنامه کميسيونهاي به بار يک ماه سه هر را

 نمايد. ارائه اسالمي شوراي



۶۶ 

 

 ۸ تبصره

 الف

 زا را نياز مورد اعتبارات است کلفم دولت توسعه، شمش برنامه انونق (۳۵) ادهم ب() ندب جرايا در -الف

 هزينه دولت بالعوض مکک سهم عنوان هب ۱۳۰۷۰۰۲۰۰۰ و ۳۰۶۰۱۲۰۰۰۱ هايرنامهب يلذ رحهايط محل

 ارکردک يا صالحم تأمين و کارگر تأمين يا نقدي صورتبه بردارانهرهب سهم نوانع به ماندهباقي سهم کند.

 ارايد چاههاي روي بر هوشمند مارشگر)کنتور(هايش نصب يا و زمين هاترت اي نقليه و اهسازير وسايل

 است. پذيرش ابلق برداريبهره پروانه

 ب

 و روبنايي خدمات تأمين سازي،حوطهم سازي،آماده ملياتع براي شود مي ادهد جازها ولتد به -ب

 تاريخي، و فرسوده بافتهاي حيايا و هريش ازآفرينيب رحهايط هر،م سکنم دهايواح تکميل و زيربنايي

 آورد: عملبه زير شرحبه ار اقداماتي مسکن، أمينت ملي قداما طرح مچنينه و هرانت مصلي

 ۱ردیف

 و زمین ملي ازمانس و جدید شهرهاي مرانع مادرتخصصي رکتش طریق از) شهرسازي و اهر وزارت

 (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) یلیاردم هزار يس قفس ات ستا جازم هري(ش فرینيبازآ شرکت و مسکن

 قیمت به را الذکروقف شرکتهاي به متعلق مالکا و راضيا تهاتر یا و اخليد نابعم حلم زا ریال

 گردش سازوکار با و واگذاري از عدب کاربري حفظ هب مشروط زایدهم طریق زا روشف ای کارشناسي

 وقف اعتبار زا يالر (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰يليارد)م زاره پنج کند. فوق هايطرح اجراي صرف خزانه

 مبلغ قفس تا همچنینشود. مي خيتاري و فرسوده ايه بافت يررسمي،غ گاههاي کونتس احياي صرف

 دیفر به اریزو زا سپ زءج ینا اجراي محل از یالر (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/2۰) میلیارد هزار بیست

 مجموعه اولویت با مدارس کمیلت و ساخت هتج قانون ینا (۵) مارهش دولج (2۱۰22۸) درآمدي

 گیرد. مي قرار وپرورش آموزش وزارت ختیارا در برخوردار کم و محروم ناطقم و هرم سکونيم هاي

 2ردیف



۶۷ 

 

 در (2) ولتد مالي قرراتم زا خشيب تنظیم قانون به مواد برخي الحاق انونق (۶۸) ادهم اجراي در

 جدید هرهايش عمران مادرتخصصي رکتش مهر، سکنم احدهايو عیانيا الکانم رخواستد صورت

 خود هب متعلق ساله نه و نود اياجاره مینهايز قطعي واگذاري هب مکلف سکنم و مینز ليم ازمانس و

 اجراي صرف کشور، لک داري هخزان زدن هاشرکت اين حساب هب واريز از سپ حاصل منابع باشند.مي

 شد. خواهد فوق طرحهاي

 ۳ردیف

 جدید شهرهاي عمران ادرتخصصيم شرکت هب متعلق مینهايز ستا کلفم شهرسازي و اهر وزارت 

 یلیاردم هزار پنجاه سقف تا ار شهري بازآفریني رکتش و مسکن و مینز ليم ازمانس و

 رهن در اليم تأمین هايصندوق و املع انکهايب اب هایيقرارداد طي ریال (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)

 و فرسوده بافتهاي تفصیلي، جامع، طرحهاي جرايا براي الزم سهیالتت آن اب متناسب و ادهد رارق آنان

 و عرصه فروش محل از و نمايد طرحها ينا تکميل رفص ار اصلح نابعم و أخذ را مصوب سازيآماده

 و کند تسويه عامل انکهايب با زانه،خ گردش و مقررات و وانينق عايتر با شده تکميل طرحهاي اعيان

 دهد. اختصاص زءج اين صدرالذکر رحهايط اجراي هب را باقيمانده

 ۴ردیف

 پایگاه النتري،ک پاسگاه، مدرسه، احداث رايب نیاز وردم زمین ستا کلفم شهرسازي و اهر وزارت 

 مراکز ، صالحین سیجب رزشيو ايه النس سجد،م مقاومت، ايه حوزه مصلي، لمیه،ع حوزه بسیج،

 اختیار در رایگان صورتهب را نیاز مورد دماتيخ و داريا راکزم سایر و رزشگاهو درماني، و بهداشتي

 وزارت يشنهادپ به بند ينا اجرائي نامه.آييندهد قرار مهر مسکن رحهايط در ربطيذ دولتي دستگاههاي

 و ايران سالميا جمهوري رکزيم انکب دارايي، و قتصاديا امور وزارت همکاري با و شهرسازي و راه

 رسد.مي وزيران هيأت صويبت به و شودمي هيهت کشور بودجه و برنامه سازمان

 ج



۶۸ 

 

 بخشي و خود داخلي منابع حلم از مجازند خوزستان برق و آب سازمان و هاستانا اينطقهم بآ شرکتهاي

 هايزينهه تأمين به سبتن شدهدارها جوهو البق رد صنوعيم ذيهتغ و بخشيعادلت طرحهاي اعتبارات از

 و کنند قداما مجاز، شاورزيک آب اههايچ هوشمند و جميح مارشگر)کنتور(هايش نصب و خريد

 از را تسهيالت اين صلا شود،مي تعيين مربوطه جرائيا دستگاه وسطت که وشير اب قساطيا صورتبه

 و احياء طرحهاي جرايا براي صوليو قساطا (%۱۰۰) درصدصد کنند. تدرياف چاهها اين صاحبان

 خوزستان برق و آب ازمانس و هااستان ايمنطقه بآ شرکتهاي اختيار رد زمينييرز بآ نابعم بخشيتعادل

 گيرد.مي قرار

 د

 ۱ردیف

 و لکم تفکيک به اقدام که هاشهر اخلد مشترکان از ريافتيد منابع زا حاصل جوهو (%۱۰رصد)د ده -۱

 ۱۰/ ۱۱ مصوب اضالبف و آب هايرکتش تشکيل انونق (۱۱) ادهم وضوعم نماينديم احدو افزايش

 شاخص براساس استان همان وستايير آب شبکه صالحا صرف عديب الحاقات و صالحاتا اب ۱۳۶۹/

 شد. خواهد سالم شرب بآ کمبود و جمعيت

 2ردیف

 الي،م مشارکت از اصلح منابع زا (%۱۰) رصدد ده حداکثر جازندم استاني فاضالب و آب هايرکتش -۲

 فاضالب هايطرح وسعهت براي تسهيالت ايجاد انونق (۳) بصرهت وضوعم هرش ره سالميا ورايش مصوب

 در تسريع براي را عديب الحاقات و اصالحات اب ۱۳۷۷/ ۳/ ۲۴ صوبم شهري بآ هايبکهش ازسازيب و

 روستاهاي در اضالبف هايطرح جرايا اولويت اب اضالبف و بآ تأسيسات ايجاد هايطرح توسعه و اجرا

 نمايند. هزينه بخش همان

 ه

 و اصالحات با ۱۳۶۱/ ۱2/ ۱۶ مصوب آب عادالنه توزیع قانون (۳۳) ماده )ب( بند اجراي در

 براي آب تأمین پذیرياطمینان افزایش و کشور هايآبخوان از صیانت و حفظ جهت و بعدي الحاقات



۶۹ 

 

 سازمان و هااستان ايمنطقه آب شرکتهاي کشاورزي، و صنعت شرب، بخشهاي در فمختل مصارف

 از کشور مختلف مناطق اقلیمي و اقتصادي شرایط به توجه با مکلفند خوزستان برق و آب

 پروانه اساس بر هوشمند فاقدشمارشگر)کنتور( مجاز چاههاي براي کشاورزي آب کنندگانمصرف

 از مجاز برداشت براساس هوشمند )کنتور( شمارشگر داراي مجاز اههايچ براي و آنها برداريبهره

 با متناسب ریال (2۰۰) دویست معادل حداکثر ها،آبخوان از آب برداشت مکعب متر هر ازاي به آنها،

 جهاد و نیرو وزراي مشترک دستورالعمل مطابق کشاورزان درآمد میزان و منطقه غالب کشت

 کل داريخزانه نزد قانون این (۵) شماره جدول ۱۶۰۱۱2 شماره ردیف به و دریافت کشاورزي،

 شماره جدول ۵۳۰۰۰۰-۵۲ رديف محل از موافقتنامه مبادله از پس واريزي مبلغ معادل نمایند واریز کشور

 و منطقه همان کشاورزان به نکشت خسارت پرداخت جهت (%۷۰) درصد هفتاد ترتيب به قانون اين (۹)

 با که دشتهايي در مطالعه انجام و آب برداريبهره بهبود و بخشيتعادل هاينامهبر اهداف تحقق براي

 اختيار در قبل شرايط به آن برگرداندن و پيشگيري راهکارهاي يافتن و است مواجه زمين فرونشست

 اجراي براي کشاورزي جهاد وزارت اختيار در (%۳۰) درصد سي و ايران آب منابع مديريت سازمان

 جهاد و نيرو هايوزارتخانه توسط بند اين اجرائي نامهآيين گيرد.مي قرار آب وري¬بهره فزايشا هايطرح

 درخصوصرسد.مي وزيران هيأت تصويببه و شودمي تهيه کشور بودجه و برنامه سازمان و کشاورزي

 نمودن المنفعهمسلوب به نسبت آب عادالنه توزیع قانون (۴۵) ماده )هـ( بند وفق غیرمجاز چاههاي

 مترمکعب هر ازاي به چاه انسداد زمان تا آب برداشت میزان به مربوط جریمه و اقدام چاهها این

 حسب که سفره مخزن کسري حجم و سفره افت با متناسب ریال (۱.۰۰۰) هزاریک حداکثر

 گردد.مي دریافت شود،مي تعیین نیرو وزیر دستورالعمل

 و

 آب و ها¬رودخانه الیروبي و ساماندهي و سیل از ناشي تخسار بازسازي و پیشگیري منظور به -و

 شودمي داده اجازه خوزستان برق و آب سازمان و هااستان ايمنطقه آب شرکتهاي به بندانها

 قرارداد انعقاد و مزایده طریق از را بندانها آب مازاد خاک و ايرودخانه مازاد مصالح از برداريبهره

 پیمانکاران کارگیري¬به با ) ماسه و شن برداران¬بهره یا یمانکارانپ به خصوصي، -عمومي مشارکت

 بر مازاد درآمد وصول صورت در نماید. واگذار دولتي حقوق واریز شرط به صالحیت( داراي



۷۰ 

 

 حاصله منابع گرددمي واریز ۱۶۰۱۴۹ درآمدي ردیف به حاصله منابع قرارداد، در شده¬تعیین عملیات

 قرار ايران آب منابع مديريت شرکت اختيار در قانون اين (۹) شماره دولج ۵۳۰۰۰۰- ۳۰ رديف محل از

 ساماندهي صرف کشور بودجه و برنامه سازمان با متبادله موافقتنامه چهارچوب در تا گيرد¬مي

 به نيرو وزارت توسط يکبار ماه سه هر بند، اين عملياتي و مالي عملکرد گزارش شود. کشور هايرودخانه

 بند اين اجرائي دستورالعمل گردد.مي ارسال کشور بودجه و برنامه و کشور بحران ديريتم هايسازمان

 گردد.مي ابالغ و تهيه نيرو وزارت توسط قانون اين ابالغ تاريخ از ماهسه مدت ظرف

 ز

 هايافتب و شهرها حاشيه اسکان حيطم بهسازي شايري،ع و يررسميغ کونتگاههايس اماندهيس براي

 محيط، وشنايير کتابخانه، مسجد، درسه،م از عما موميع دماتخ داقلح بناي و يرساختز ينتام فرسوده،

 سيبآ کاهش طرح اجراي و روستاها و شهرها حريم زا خارج ناطقم رد کالنتري و اسگاهپ سيج،ب پايگاه

 ها-شهرداري کشور، ديده سيبآ محالت براي ستضعفينم بسيج ازمانس زدايي محروميت و جتماعيا هاي

 اساس رب را استان هر جمعيت کل از مناطق اين رد ساکن جمعيت سهم عادلم وظفندم ها¬دهياري و

 (۶) ماده )ب( بند (۱) جزء وارضع حلم زا رسد،¬مي انوزير هيأت تصويب به که اجرائي نامه¬آيين

 نمايند. استان مانه در فوق ناطقم بهسازي رفص توسعه شمش برنامه قانون

 ۱ الحاقي بند

 
 خوان بارکد وشمنده ساعتهاي و اه تبلت لیهک ستا وظفم طالعاتا فناوري و رتباطاتا وزارت –۱

 امانهس تجهیزات مدیریت هوشمند سامانه رد را داخل تولید و وارداتي یارس هب ابتث رتباطاتا بدلم و

  شود. يم واریز قانون این (۵ماره)ش جدول ۱۱۰۴۱۰ دیفر به اصلهح منابع د.نماین بتث اي)همتا(

 برابر دالر (۶۰۰) ششصد االيب خارجي شده اختهس موبایل ايه وشيگ ارداتو روديو حقوق -2

 گردد. مي تعیین( %۱2 درصد) دوازده

 2 الحاقي بند



۷۱ 

 

 رخن به شهرکها ینا در ستقرم واحدهاي و شاورزيک هرکهايش در  مصرفي آب تعرفه

 رد مستقر واحدهاي و هرکهاش نیا همچنین . گردد يم محاسبه شاورزيک فعالیتهاي مصوب

 معاف ۱۳۶۶ بمصو آب عادالنه توزیع انونق (۳۳ماده) وضوعم النظاره قح رداختپ زا آنها

 باشند. مي

 ۳ الحاقي بند

 مشترکین گاز و برق آب، هاي عرفهت ۱۴۰۰ الس در وظفندم نیرو و فتن ايه وزارتخانه

 تعرفه شور،ک غرافیایيج ناطقم ایترع با که مایندن اصالح اي ونهگ به ار کشور خانوارهاي

 ماما امداد کمیته پوشش حتت افراد ملهج حروم)ازم انوارهايخ صرفم مک مشترکین

 اي، ارانهی ورتص به  مصرف الگوي تا شترکینم صفر، رابرب بهزیستي( ازمانس و خمیني)ره(

 افزایش الگوي براساس و يا غیریارانه صورت هب مصرف لگويا از رباالت مصرفپر مشترکین

iپلکاني) bt) خانوار عدب براساس محروم خانوارهاي بآ صفر رخن به عرفهت ود.ش عیینت 

 شود. مي محاسبه

 اي اندازه به حداقل ایدب مصرف الگوي زا باالتر صرفم رپ شترکینم عرفهت فزایشا میزان

 به نیاز و نماید جبران را صرفم کم مشترکین عرفهت کردن ایگانر بارمالي هک ودش تعیین

 باشد. اشتهند جدید منابع تامین

 رفظ و شود مي تهیه نیرو و فتن هاي وزارتخانه شترکم پیشنهاد هب ندب ینا جرایيا امهن آئین

 میرسد. وزیران یاته تصویب به انونق این بالغا از سپ یکماه مدت

 ۴ الحاقي بند

 آب ايشور خيصتش به بنا کشور ختلفم مناطق در رنجب کشت منوعيتم موضوع ۴۰۰۱ سال در

  گردد. مي لغو استان

 ۵ الحاقي بند



۷2 

 

 و فاضالب تلفن، و برق ب،آ از غیرمجاز نندگانک استفاده اتمجاز انونق (۴اده)م براساس

 سال رد توانند، يم قانون ینا وضوعم سئولم ستگاههايد ۱۳۹۶/ ۳/ ۱۰  مصوب – گاز

 عرفهت با طابقم انونق این موضوع عمومي تخدما غیردائم نشعابهايا برقراري هب نسبت ۱۴۰۰

 نمایند. قداما ذیصالح، مراجع ويس از انونيق تکلیف عیینت تا مربوطه،

 خرید اولویت اميد و کشاورزي حصوالتم واردات رد ستا کلفم دولت - ۶ لحاقيا بند

 اجرائي نامه آئین دهد. رارق فراسرزمیني کشاورزي وزهح در عالف ایراني رکتهايش زا ار خود

 بانک و تجارت و عدنم ، صنعت زارتو همکاري اب شاورزيک هادج زارتو توسط بند این

 رسد. مي زیرانو هیات تصویب به و تهیه مرکزي

 ۹ تبصره

 الف

 تصویب با شودمي داده اجازه فناوري و علم ارکهايپ و پژوهشي و موزشيآ ؤسساتم انشگاهها،د به

 از انکهاب از سهیالتت خذأ هب سبتن ۱۳۹۹ سال اختصاصي درآمد ملکردع سقف تا ودخ امناي هیأت

 ايسرمایه هايدارایي ملکت طرحهاي تکمیل جهت در و کنند قداما ودخ ختیارا رد موالا وثیقت محل

 موضوع یافته توسعه مترک مناطق ویژه به تأهلینم خوابگاههاي کمیلت و ریدخ اخت،س ولویتا اب خود

 رآمدد محل از اقساط ازپرداختب به نسبت و ستفادها هتوسع ششم رنامهب قانون (۱۰۳) دهما )پ( بند

 در الزم اعتبار بينيپيش هب سبتن کلفندم انشجوياند فاهر هايصندوق کنند. اقدام خود اختصاصي

 احداث به ربوطم تسهيالت اولويت با تسهيالت ارمزدک و سود ارانهي پرداخت منظورهب ودخ هايفعاليت

 و لمع پارکهاي و فناوري و پژوهشي و موزشيآ مؤسسات و ند.دانشگاههاکن اقدام متأهلين خوابگاههاي

 خريد براي بانکي تتسهيال از بند، اين فادم رعايت با توانندمي يزن غيردولتي و ولتيد زا عما فناوري

 نمايند. استفاده ودخ کارگاههاي و زمايشگاههاآ رسانيروزبه و تخصصي رفاًص تجهيزات

 ب



۷۳ 

 

 سال زا دانشجویي شهریه امهايو بازپرداخت حلم زا رداختيپ شدهدارها وهوج (%۱۰۰) درصدصد

 کشور کل داريخزانه به یالر (2.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) میلیارد زاره دو قفس تا ۳۹۹۱ الس ات ۱۳۸۵

 مالي منابع افزايش هتج کمک عنوانبه انشجوييد رفاه هايندوقص هب ذکورم وجوه شود.مي واریز

 به شهريه امو پرداخت صرف صوب،م اساسنامه اساسرب ات يابديم ختصاصا رمزبو هايصندوق

 دانشجويي رفاه هاي ندوقص به مذکور جوهو شود. انشجوييد فاهير هايرداختپ ساير و دانشجويان

 اسالمي آزاد دانشگاه و زشکيپ آموزش و رماند بهداشت، ت،اطالعا فناوري و حقيقاتت لوم،ع وزارت

 گردد. مي واريز و تخصيص نشجوييدا سرانه براساس

 ج

 کشور بهزيستي ازمانس و )ره( خميني ماما امداد ميتهک پوشش حتت انشجوياند حصيليت زينهه مازاد -ج

 افراد اين اختيار در دانشجويان رفاه ندوقص طريق از وام البق در انونق اين رد ندرجم عتباراتا هب نسبت

 شود.يم پرداخت افراد، ارک به اشتغال و حصيلت زا راغتف از پس مذکور وامهاي قساطا گيرد.مي قرار

 وام دريافت ولويتا در معسر رزمندگان رزندانف و زبورم حمايتي هادهاين وششپ حتت دانشجويان

 باشند.مي

 د

 شد. حذف -د

 ه

 هايپژوهش از مايتح بر مبني توسعه ششم رنامهب قانون (۶۴) ماده )ج( بند جرايا استاير در-هـ

 اعتبارات از هک کشوري خدمات ديريتم قانون (۵) ادهم وضوعم جرائيا ستگاههايد ليهک اضامحور،تق

 اب را اعتبارات اين (%۱۰) درصدهد معادل حداقل کلفندم کنند،يم ستفادها اربردي(ک هايپژوهش) برنامه

 دولتي انشگاههايد ميليتک تحصيالت هاينامهپايان طريق زا خود، يازن مورد وضوعاتم در نفراخوا اعالم

 کنند. هزينه سالميا آزاد دانشگاه نوآوري راهايس و فناوري و لمع پارکهاي و ژوهشيپ مراکز و يردولتيغ و

 هاي پژوهشکده و بنيان انشد شرکتهاي و دانشگاهها ريقط از ذکورم منابع زا يگرد (%۱۰رصد)د هد حداقل

 پذيرد. مي انجام سيجب به وابسته قانوني



۷۴ 

 

 و

 شد. ذفح -و

 ز

 بر بنيم توسعه ششم رنامهب قانون (۶۴) ادهم ب() ندب جرايا استاير در -ز

 دستگاههاي به يافتهخصيصت ايزينهه عتباراتا زا (%۱) درصدکي اختصاص

 ورايش فناوري، توسعه و ژوهشيپ امور هب (۶ و ۱ صولف ستثنايا به) اجرائي

 رجمعس زا ار ادهم ينا موضوع اعتبارات است جازم استان توسعه و ريزيبرنامه

 هماهنگي با و ندک کسر قانون ينا (۱۰) دولج رد ندرجم ستانا ايزينهه اعتبارات

 و مصوب پژوهشي هايياستس و هاولويتا اساسبر و ستانيا جرائيا دستگاههاي

 شورک بودجه و برنامه ازمانس ابالغي ورالعملدست هارچوبچ در و ستانا نيازهاي

 و رماند بهداشت، و فناوري و حقيقاتت لوم،ع هايوزارتخانه هماهنگي با که

 به ناوريف توسعه و ژوهشيپ امور رايب شود،يم دوينت زشکيپ آموزش

 دانشگاهي هادج جمله از شورا نآ توسط شدهعيينت ستانيا جرائيا دستگاههاي

 دهد. اختصاص

 به باريک ماهشش هر را بند اين کردهزينه نحوه مکلفند مذکور دستگاههاي

 و دهند گزارش ايران آمار مرکز و فناوري و تحقيقات علوم، عاليشوراي

 را بند اين ساالنه گزارش است موظف فناوري و تحقيقات علوم، عاليشوراي

 آمار مرکز کند. ارائه اسالمي شوراي مجلس به ۱۴۰۱ سال مردادماه پايان تا حداکثر

 منتشر را توسعه و تحقيق کردهزينه هب مربوط اطالعات ساالنه است مکلف ايران



۷۵ 

 

 کند.

 ح

 مکلفند قانون، ینا (۳) شماره پیوست رد مندرج ولتد هب ابستهو نتفاعيا مؤسسات و انکهاب شرکتها،

 در مندرج خود شيپژوه امور هزینه از (%۴۰) درصدهلچ حداقل ربوط،م انونيق کالیفت جرايا در

 داريزانهخ نزد خاصي حساب هب (،%2۵) درصدپنج و بیست میزان به ماههسه مقاطع رد را پیوست آن

 و دانشگاهها با توافقنامه ريقط از دخو مشکالت و سائلم لح استاير رد تا کنند واریز کشور کل

 قالب در و دانشگاهي جهاد و غيردولتي و ولتيد از عما پژوهشي و اليع موزشآ مؤسسات

 و پسادکتري هايرح)پروژه(ط کميلي،ت حصيالتت هايهنامپايان ناوينع کاربردي، هايطرح)پروژه(

 درصورت برسانند. مصرف هب غيرشاغل کميليت حصيالتت آموختگانانشد حقيقاتيت هايطرح)پروژه(

 به وابسته انتفاعي مؤسسات و انکهاب شرکتها، از يک ره توسط قررم موعد رد ربوطم جوهو شدنن واريز

 برداشت خزانه نزد نهاآ حساب از ار مربوط بلغم أساًر شوديم ادهد هاجاز کشور کل داريخزانه به دولت،

 آموزش مؤسسات و دانشگاهها رايب مبالغ اين کند. اريزو بند ينا موضوع اصخ حسابهب ار آن و کرده

 و محسوب قانون اين در آنها شدهبينيپيش ختصاصيا درآمد رب مازاد انشگاهيد جهاد و پژوهشي و عالي

 توسط کشور، کل داريزانهخ و کشور بودجه و برنامه ازمانس اب نهاآ وسطت وافقنامهت بادلت زا پس عيناً

 رگشتب قرارداد طرف دانشگاهي جهاد يا و پژوهشي يا اليع آموزش ؤسساتم هب کشور لک داريخزانه

 در بند ينا موضوع شود.اعتبارات سويهت هاتوافقنامه مبلغ کل اليم سال پايان ات کهطوريبه شود،يم داده

 قالب در دانشگاهي جهاد و فناوري و يردولتيغ و ولتيد زا عما پژوهشي و موزشيآ مؤسسات و دانشگاهها

 پسادکتري، ژوهشگرانپ دانشجويان، به رداختپ قابل همس شود.حداقليم زينهه شخصم قراردادهاي

 ست.شرکتها،ا (%۶۰) درصدشصت طرح)پروژه( هر مبلغ از کارورز يروهاين و ژوهشگرپ آموختگاندانش

 هزينه (%۴۰) درصدچهل مبلغ از (%۱۰) درصدده ات حداکثر تواننديم ندب ينا وضوعم مؤسسات و بانکها

 خود به وابسته غيردولتي و ولتيد از اعم پژوهشي ؤسساتم و انشگاههاد طريق زا ار ذکورم ژوهشيپ امور

 ستگاههايد نشده صرفم وجوه کنند. هزينه ندب اين ائياجر نامهيينآ چهارچوب در انشگاهيد جهاد و

 (%۱۰۰صددرصد) خصيصت به سبتن شورک بودجه و رنامهب سازمان شود. مي منتقل عدب سال به اجرایي

 بود. خواهد بعد اليم سال پايان نهاآ مصرف هلتم و قداما منابع اين



۷۶ 

 

 سازمان يشنهادپ به واردم ساير و رفصم چگونگي مربوط، وکارهاي ازس شامل ندب اين جرائيا نامهآيين

 ناوري،ف و تحقيقات علوم، دارايي، و اقتصادي مورا هايزارتخانهو همکاري و شورک بودجه و برنامه

 تهيه انونق اين ابالغ از پس شاورزيک جهاد و تجارت و معدن نعت،ص زشکي،پ آموزش و رماند بهداشت،

 د.رس¬مي وزيران هيأت تصويبهب و شودمي

 ط

 و (2دولت) مالي مقررات از خشيب تنظیم قانون هب مواد رخيب لحاقا انونق (۷۸اده)م حققت استاير رد

 و ؤسساتم از دسته آن و ضوير قدس آستان ساسي،ا قانون (۳۰ام)يس صلا جرايا هتج در

 استثناي به امام)ره( ضرتح فرمان اجرائي ستاد و مسلح وهاينیر یرمجموعهز قتصاديا بنگاههاي

 به سبتن موظفند دارند، را آن تسویه نحوه یا و مالیات پرداخت دمع بر بنيم قیهف ليو ذنإ هک ديموار

 رديف حلم از اريزيو رآمدد معادل کنند اقدام ۱۱۰۱۱2 ردیف موضوع زانهخ به ودخ مالیات واریز

 خريد و ازيسمقاوم نوسازي، موزشي،آ عدالت توسعه نظورم به انون،ق اين (۹)شماره دولج ۵۳۰۰۰۰ -۵۵

 )ره( مينيخ امام امداد کميته آموزيدانش خوابگاههاي و محروم مناطق و وستايير دارسم رايب تجهيزات

 گيرد.مي قرار رورشپ و آموزش زارتو اختيار در

 ي

 گاز و برق آب، هايزینهه پرداخت از پرورش و آموزش رتوزا ولتيد موزشيآ احدهايو کلیه -ي

 يط روزشده¬به مصرف الگوي سقف هستند. عافم رف(مص الگوي رعایت صورت )در

 کشور بودجه و برنامه سازمان و پرورش و موزشآ و یرون فت،ن هايزارتخانهو وسطت دستورالعملي

 شود.مي ابالغ و هیهت قانون این بالغا از سپ ماههس تا حداکثر

 ک

 صدا سازمان و جوانان و شورز وزارت توسعه، ششم برنامه قانون (۹2) ماده )پ( بند استناد به -ک

 به را ورزشي مسابقات پخش از ناشي تبلیغاتي درآمدهاي مکلفند ایران اسالمي جمهوري سیماي و



۷۷ 

 

 رديف محل از واريزي وجوه نمایند. واریز کشور کل داريخزانه نزد ۱۴۰۱۸۴ شماره درآمدي ردیف

 ورزش وزارت اختيار در (%۳۰) درصد سي نسبت به قانون اين (۹) شماره جدول در مندرج ۵۳۰۰۰۰-۴۹

 سيماي و صدا سازمان اختيار در (%۷۰) درصد هفتاد و مربوطه( هايفدراسيون به کمک )براي جوانان و

 گيرد.مي قرار ايران اسالمي جمهوري

 ل

 دانشگاهها، اختصاصي درآمدهاي مهارتي، و فناوري ژوهشي،پ علمي، اخصهايش رتقايا منظوربه

 و درمان هداشت،ب و فناوري و حقیقاتت لوم،ع هايزارتخانهو هب ابستهو عالي آموزش مؤسسات

 کار عاون،ت وزارت به وابسته ايرفهح و نيف آموزش مراکز و فناوري و لمع ارکهايپ زشکي،پ آموزش

 امکانات از متوازن استفاده قانون وضوعم اعتبارات حکم مولش از هيدانشگا جهاد و جتماعيا فاهر و

 تند.هس مستثني یافتهوسعهت کمتر ناطقم سطح قايارت براي کشور

  الحاقي بند

 گونه هر کسر بدون ار آموزي دانش سرانه امينت به ربوطم اعتبارات ستا کلفم پرورش و موزشآ وزارت

 نمايد. واريز شورک سراسر مدارس سابح به وجهي

 ۱۰ تبصره

 الف

 بیمه حق اصل از ریال (۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰۴.۰۰۰.) میلیارد هزار چهار مبلغ مکلفند ايبیمه شرکتهاي 

 به و تعیین شرکتها از یک هر )پرتفوي( بیمه فروش براساس که جدولي طي را دریافتي ثالث شخص

 جدول ۱۶۰۱۱۱ ردیف عمومي درآمد حساب به ماهانه صورتبه رسدمي بیمه عاليشوراي تصویب

 موضوع بیمه هايشرکت واریزي وجوه .کنند واریز کشور کل داريخزانه نزد قانون این (۵) شماره

 و راهداري سازمان اختيار در حاصله منابع شود. مي محسوب مالیاتي قبول قابل هايهزینه بعنوان بند این

 گيردمي قرار کشور اورژانس سازمان و ايران اسالمي جمهوري انتظامي نيروي کشور، ايجاده نقل و حمل



۷۸ 

 

 و تصادفات کاهش به منجر امور در قانون اين (۷) شماره جدول در هادستگاه اين به مربوط رديفهاي در تا

 است. بند اين اجراي بر نظارت به موظف ايران اسالمي جمهوري مرکزي بيمه شود. هزينه مير، و مرگ

 اورژانس سازمان و ايران اسالمي جمهوري انتظامي نيروي کشور، ايجاده نقل و حمل و راهداري سازمان

 بيمه به مذکور وجوه هزينه نحوه درخصوص باريک ماهسه هر را خود عملکرد زارشگ موظفند کشور

 به ماههسه اعتبار دهند.تخصيص گزارش کشور بودجه و برنامه سازمان و ايران اسالمي جمهوري مرکزي

 پذيرد.مي صورت عملکرد براساس کشور بودجه و برنامه سازمان توسط الذکرفوق اجرائي دستگاههاي

 ب

 هارمچ و سي و يکصد اصول جرايا در که جرائيا دستگاههاي ينب راجعم ختالفا لح رايآ وردم در -ب

 شده صادر مربوط مقررات و وانينق اجراي در يا و اساسي انونق (۱۳۹) نهم و سي و يکصد و (۱۳۴)

 ند،ک خودداري اختالف لح مراجع تصميم اجراي از ربطذي جرائيا دستگاه ليلد هر هب نانچهچ است،

 گذشته رأي ابالغ تاريخ از ماههجده حداکثر هک مذکور راجعم أير طابقم شورک بودجه و رنامهب سازمان

 اضافه نفعذي اجرائي دستگاه اعتبارات به و کسر را ربوطهم مبلغ ستگاه،د نواتيس ودجهب عتباراتا زا باشد،

 زا مذکور کليفت جرايا دولت، به هوابست انتفاعي مؤسسات يا و دولتي رکتهايش خصوص رد کند.مي

 و اقتصادي امور زارتو برعهده کشور کل داريخزانه زدن يادشده نتفاعيا مؤسسات و رکتهاش سابح محل

 باشد.مي کشور( کل داري)خزانه دارايي

 ج

 حساب به حاصله مبالغ و یابدمي فزایشا (%۵) درصد نجپ رانندگي ايه جریمه فهتعر ۴۰۰۱ الس در

 يرز شرح به افتهي افزايش بلغم معادل شود.مي واریز شورک کل داريزانهخ نزد ۰۱۱۵۰۱ درآمدي

 بايد: مي اختصاص

 ۱ ردیف

 ضايعه و ديدش معلولين زينهه هتج يالر (۱/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰يليارد)م پانصد و هزار کي مبلغ -۱

 يستيبهز سازمان اختيار در تمعلولي از يشگيريپ و انندگير تصادفات زا ناشي نخاعي



۷۹ 

 

 2 ردیف

 راههاي صالحا هتج يالر (۱ /۵۰۰  /۰۰۰  /۰۰۰  /۰۰۰ ميليارد) صدپان و هزار  يک مبلغ -۲

 اختيار در کشور مرزي محروم ناطقم روستاهاي و هرهاش خيز ادثهح قاطن رد معابر و روستايي

  شهرسازي و راه وزارت

 ۳ ردیف

 مورد تجهيزات و اي دهجا وادثح رايب يالر (۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ميليارد) هزار کي مبلغ -۳

  ايران اسالمي جمهوري حمرا هالل معيتج اختيار رد درماني نياز

 ۴ ردیف

 امکانات و جهيزاتت خريد مکک رايب يالر (۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ميليارد) هزار يک  مبلغ -۴

  کشور قانوني پزشکي ازمانس اختيار رد تشريح اتاق

 الحاقي بند

 سال پایان تا هک رانندگي و اهنمایير تخلفات زا اشين رایمج صلا رب ازادم جریمه مبالغ کلیه

 که صورتي رد گردیده افزوده جریمه بلغم بر رداختپ قانوني هلتم رد اخیرت لیلد هب ۱۳۹۹

 اجراي از ناشي درآمد شود. يم بخشوده شود رداختپ ۱۴۰۰ ماه دي ایانپ ات ریمهج اصل

 هزار يستب معادل و شود مي واریز قانون ینا (۵شماره) جدول ۳۱۵۰۱2 ردیف به بند این

 نتظاميا نيروي به ملياتيع توان قويتت رايب نآ يالر (۲۰ /۰۰۰  /۰۰۰  /۰۰۰  /۰۰۰ ميليارد)

 يابد. مي ختصاصا ايران اسالمي جمهوري

 ۱۱ تبصره

 الف



۸۰ 

 

 ۱ردیف

 معسر زنان ولويتا با صادفت زا اشين غيرعمد جرائم معسر حکومانم ديه عتباراتا کسري أمينت منظور به

 ادگستريد وزير ست،ا ولتد اي المال¬بيت عهده بر افراد صادفت از ناشي سارتخ پرداخت هک مواردي و

 ميليارد پانصد و هزار سه ات حداکثر بدني هايسارتخ تأمين ندوقص نظارت يأته صويبت اب ستا مجاز

 بيمه انونق (۲۴) ادهم )ج( و ث() ندهايب وضوعم نهساال درآمد نابعم از ريال (۳.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)

 را ۱۳۹۵ / ۲ / ۲۰ مصوب قليهن وسايل از ناشي وادثح اثر رد الثث خصش هب اردشدهو ساراتخ اجباري

 ندوقص کند.مديرعامل هزينه و دريافت انونق اين (۷) مارهش جدول ۱۰۶۰۰۱ ديفر عتباراتا حلم از

 وزارت ختيارا رد ماهه¬سه مقاطع رد نسبت به ار يادشده بلغم گستري،داد وزير اعالم اب است مکلف مزبور

 به بار کي ماه سه هر را ندب اين عملکرد زارشگ است کلفم ادگستريد زارتو هد.د رارق دادگستري

 سالميا شوراي مجلس حقوقي و ضائيق و جتماعيا اقتصادي، محاسبات، و بودجه و رنامهب کميسيونهاي

 کند. ارائه

 2ردیف

 هرگونه دليل به که را يرعمدغ رانندگي حوادث ندانيانز ديه ستا کلفم دنيب هايسارتخ أمينت ندوقص

 االجراءزمال از قبل و برندمي سربه زندان رد مذکور صندوق و يمهب رکتهايش عهداتت قفس محدوديت

 زنداني قليهن لوساي از ناشي وادثح اثر در ثالث خصش به اردشدهو خسارات جباريا بيمه نقانو شدن

 شود. اقدام آنها آزادي به نسبت بالعوض صورتبه شورک ديه ستاد عرفيم از سپ تا ندک أمينت اند،شده

 ۳ردیف

 داريخزانه است، دولت اي المالبيت عهده بر نهاآ خسارت جبران هک افرادي هب سارتخ رداختپ منظوربه

 و اهنمايير صوليو هايجريمه) درآمدي فهايردي منابع از (%۱۰) درصد¬ده است مکلف کشور کل

 وصولي نقدي زايج و دادرسي هايزينهه و ضائيهق وهق وسطت صوليو ضائيق خدمات و رانندگي

 خزانه نزد ۱۶۰۱۱۹ ديفر به را ريال (۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ميليارد ارهز نجپ قفس ات کومتي(ح تعزيرات

 در ۴۶-۵۳۰۰۰۰ ايهزينه ديفر طريق زا هانهما ورتص به حاصل منابع ايد.نم واريز شورک کل داري

 اين (۲) و (۱جزاء)ا حکم و منابع فظح با کمح اين مفاد و نابعم گيرد.¬مي قرار دادگستري وزارت اختيار

 است. بند



۸۱ 

 

 ۴ردیف

 ديه دريافت مستحقان ديه پرداخت به سبتن بند اين (۳زء)ج منابع حلم از ستا کلفم ادگستريد وزارت

 مورد مرزباني و پاهس ارتش، يگانهاي وسطت که رزم زا يرمجازغ بورع زا اشين جروحانم و مقتوالن شامل

 يا شتهک مختلف حوادث اثر در ادگانپ محيط در هک سربازاني همچنين و اندرفتهگ رارق لولهگ اصابت

 هسپا و يرانا اسالمي جمهوري انتظامي نيروي يران،ا اسالمي مهوريج ارتش عرفيم با شوند،يم مجروح

 نمايد. قداما ۵۳۰۰۰۰-۶۴ رديف اعتبارات حلم از (%۲۰) رصدد بيست قفس تا سالميا نقالبا پاسداران

 ب

 کارکنان مسکن هزینهکمک مکلفند سلحم نیروهاي وسعه،ت ششم رنامهب انونق (۱۱۰) ادهم جرايا در

 وضوعم کشور لک داريخزانه حساب به و سرک آنان ماهانه قوقح از ار سازماني هايانهخ در ساکن

 کنند. واریز کشور کل داري زانهخ نزد انونق این (۵) شماره دولج ۱۶۰۱۸۴  درآمدي ردیف

 ج

 حکومتي تعزیرات قانون صالحا قانون موضوع ریافتيد جرایم زا اصلح جوهو ستا کلفم دولت

 میلیارد هزار دو بلغم تا ار نظام صلحتم تشخیص جمعم ۱۳۷۳ / ۷ / ۱۹مصوب

 کشور کل داري خزانه نزد ۵۰۱۱۳۱ شماره رآمديد ردیف به و ریافتد یالر (۰۰.۰۰۰2.۰۰۰.۰۰۰.۰)

 نماید. واریز

 د

 افرادي موميع وظیفه خدمت از سالشته از بیش یبتغ جریمه ماندهاقيب قساطا ستا کلفم دولت

 از بخشي رداختپ به موفق و بوده هاریمهج این اقساطي رداختپ متقاضي ۳۹۷۱ سال ایانپ ات که

 سال پایان ات که نماید.افرادي واریز خزانه سابح به و صولو را اندشده ۳۹۹۱ الس رد نآ اقساط

 عمومي وظیفه خدمت به و محسوب غایب مشمول کنندن اقدام ودخ اقساط سویهت هب سبتن ۱۴۰۰

 شوند.مي اعزام



۸2 

 

 ه

 ۱ردیف

 لحاقاتا و صالحاتا اب ۸۹۱۳ / ۱۲ / ۸صوبم رانندگي تخلفات هب رسيدگي انونق (۸) ادهم اجراي در

 طريق از نتظاميا نيروي رانندگي و اهنمايير پليس عالما راساسب انندگير هايجريمه و خلفاتت بعدي

 در را هاپيامک زينهه موظفند همراه تلفن اپراتور(هاي) شود.کاروريم عالما ودروهاخ الکانم هب پيامک

 کنند. ريافتد آنها از ار مربوطه مبالغ و درج قليهن وسيله مالکان مراهه تلفن قبوض

 شد. حذف -۲

 ۱ الحاقي بند

 هزار پنجاه به یالر (۳۰ /۰۰۰ هزار) سي مبلغ زا الکترونیک راقبتم تجهیزات زا استفاده تعرفه

  ) میلیارد نود سقف ات حاصله رآمدد مییابد، فزایشا (ریال ۵۰ /۰۰۰ )

 جدول یلذ ۴۰۱۶۴۱ رآمديد ردیف به عمومي درآمد عنوانب ریال (۹۰ /۰۰۰  /۰۰۰  /۰۰۰

 از پس و ودش مي واریز تربیتي و امینيت اقدامات ندانها،ز سازمان نوانع تحت (۵شماره)

 دولج ۷۴-۵۳۰۰۰۰  اي هزينه رديف قالب رد (%۱۰۰صددرصد) صورتب خزانه گردش

 ابدي مي اختصاص مذکور مانساز به (۹شماره)

 2 الحاقي بند

 شوراهاي رآمدد ۱۳۹۴ / ۹ / ۶۱ صوبم ختالفا لح راهايشو ونقان (2۳ماده) راستاي در

 شود. تلقي ختصاصيا درآمد عنوان هب ۱۴۰۱۰۱ دیفر در ندرجم اختالف حل

 ۳ الحاقي بند

 و محتکران با مقابله براي اقتصادي امنيت پليس ظرفيتهاي و زيرساختها توسعه منظور به



۸۳ 

 

 به مربوط احکام صدور از صلحا درآمد از (%۲۰درصد) بيست  خودرو و کاال قاچاقچيان

 يابد. مي اختصاص ايران اسالمي جمهوري انتظامي نيروي به کاال قاچاقچيان و محتکران

 ۴ الحاقي بند

 شورک از روجخ عوارض زا يالر (۵۹۸ /۰۰۰  /۰۰۰  /۰۰۰ ) ميليارد هشت و ودن و پانصد مبلغ

 محيط هسازيب هتج ۱۳۸۷ / ۲ / ۱۷ مصوب هافزود ارزش رب ماليات انونق (۴۵ماده) موضوع

 اختيار در کشور وسعهت ششم برنامه انونق (۲۷ماده) ند)ب(ب (۵زء)ج وضوعم رزيم روستاهاي

 يرد.گ مي قرار اسالمي قالبان مسکن بنياد

 ۱2تبصره

 الف

 ۱ردیف

 ششم برنامه قانون (۲۹) ماده موضوع اجرائي ستگاههايد در بگيرحقوق ختلفم روههايگ قوقح ضريب

 کار انونق شموالنم ستثنايا )به اتمي نرژيا سازمان و طالعاتا وزارت سلح،م نيروهاي چنينهم و توسعه

 مؤسسات و انشگاههاد علمي هيأت اعضاي شکري،ل و کشوري کارکنان بيلق زا يران(ا سالميا جمهوري

 حقوق افزايش و مچنينه و گردد¬مي تعيين دولت توسط هک قضات و پژوهشي و عالي آموزش

 هب نهايت در که رددگ اعمال حوين هب ازنشستگيب هايندوقص مشترکان و بگيران¬وظيفه ن،بازنشستگا

 خدمات مديريت انونق (۷۸) ماده موضوع طبيقت تفاوت ابد.ي افزايش (%۲۵) رصدد پنج و يستب ميزان

 ماند. مي باقي غييرت بدون حقوق، کمح در کشوري

 2ردیف

 نيروهاي همچنين و توسعه ششم برنامه قانون (۲۹) ماده وضوعم اجرائي دستگاههاي کليه در ۱۴۰۰ سال در

 ايران(، اسالمي جمهوري کار قانون مشموالن استثناي )به اتمي انرژي سازمان و اطالعات وزارت مسلح،

 ساير حقوق حداقل و کشوري خدمات مديريت قانون مشمول شاغالن مستمر مزاياي و حقوق حداقل



۸۴ 

 

 سازمان و کشوري بازنشستگي صندوق مشمول بگيران وظيفه و نشستگانباز حقوق حداقل بگيران، حقوق

 ساير و هامستمري و اجرائي دستگاههاي به وابسته هايصندوق ساير و مسلح نيروهاي اجتماعي تأمين

 يابد.مي افزايش ريالي ضريب افزايش معادل آنها، با متناسب هايحمايت

 ۳ردیف

 و ندب اين (۱) جزء وضوعم بگيرقوقح ختلفم روههايگ رايب قحقو ريالي ضريب فزايشا اعمال از پس

 در جمندر بلغم جموعم بگيران،¬وظيفه و بازنشستگان وقحق افزايش رايب ريالي ريبض افزايش معادل

 ارمعينک قرارداد کارکنان براي ماهانه منعقده راردادق مبلغ و يمانيپ و سمير ارکنانک رايب ارگزينيک حکم

 به پزشکي آموزش و درمان بهداشت، وزارت رد پيراپزشکان و زشکانپ دمتخ رحط نکارکنا و )مشخص(

 يليونم پنج و سي از قبول، ابلق خدمت سنوات تناسبم بازنشستگان قوقح حکم و ارکردک دتم نسبت

 نباشد. کمتر ريال (۳۵،۰۰۰،۰۰۰)

 ۴ردیف

 هشتاد و چهارصد بلغم ۱۴۰۰ سال در مستقیم الیاتهايم قانون (۸۴اده)م موضوع الیاتيم معافیت سقف

 یردولتيغ و ولتيد ارکنانک قوقح رآمدد رب الیاتم شود.نرخ¬مي تعیین (ریال۴۸۰.۰۰۰.۰۰۰میلیون)

 مالیاتهاي انونق (۸۷ماده) (2) و (۱اي)ه تبصره مشمولین و قضات ستثناءا مزایا)به و قوقح زا اعم

 لميع هیأت عضايا هب ربوطم اتمقرر از اي¬پاره اصالح انونق (۵ماده) رعایت اب و مستقیم

 ۱۶/۱2/۱۳۶۸ مصوب عالي موزشآ موسسات و اه دانشگاه بازنشسته و شاغل ژوهشي(پ و )آموزشي

 باشد:-مي زیر شرح هب کارانه و ( عديب الحاقات و اصالحات با

۴-۱ 

 شصت و نهصد تا (ریال۴۸۰ /۰۰۰  /۰۰۰ میلیون) هشتاد و چهارصد مازاد به نسبت

 (%۱۰درصد) ده  ریال (۹۶۰ /۰۰۰  /۰۰۰ میلیون)

۴-2 



۸۵ 

 

 و چهارصد و یلیاردم یک تا ریال (۹۶۰ /۰۰۰  /۰۰۰ میلیون) شصت و هصدن مازاد به نسبت

 (%۱۵درصد)انزدهپ : ریال (۱ /۴۴۰  /۰۰۰  /۰۰۰ میلیون) چهل

۴-۳ 

 دو ات یالر (۱ /۴۴۰  /۰۰۰  /۰۰۰ میلیون) چهل و چهارصد و یلیاردم یک ازادم به نسبت

 (%2۰رصد)د بیست : یالر (2 /۱۶۰  /۰۰۰  /۰۰۰ میلیون) صتش و صد و میلیارد

۴-۴ 

 میلیارد ود تا یالر (2 /۱۶۰  /۰۰۰  /۰۰۰ میلیون) صتش و صد و یاردمیل دو ازادم به نسبت

 (%2۵درصد) پنج و بیست : ریال (2 /۸۸۰  /۰۰۰  /۰۰۰ یلیون)م هشتاد و هشتصد و

۴-۵ 

 سه ات ریال (2 /۸۸۰  /۰۰۰  /۰۰۰ میلیون) هشتاد و هشتصد و یلیاردم دو مازاد به نسبت

 (%۳۰درصد)سي : ریال (۳ /۸۴۰  /۰۰۰  /۰۰۰ میلیون)  چهل و هشتصد و میلیارد

۴-۶ 

 و سي یال:ر (۳ /۸۴۰  /۰۰۰  /۰۰۰ میلیون)  چهل و هشتصد و میلیارد سه ازادم به نسبت

 (%۳۵پنجدرصد)

 مالیات قانون ۷۵ ماده وضوعم رآمدد اقدف شخاصا ستغالتم االنهس اتمالی معافیت میزان

 به ساالنه مستقیم الیاتهايم قانون ۱۰۱ ادهم موضوع شاغلم رآمدد رب مالیات و ستقیمم هاي

 شود. يم تعیین ریال (۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰) میلیون صتش سیصدو مبلغ



۸۶ 

 

 ۵ردیف

 ستگاههايد شاغالن قوقح بعيضت فعر تايراس در و سعهتو ششم برنامه انونق (۳۰) ادهم اجراي در

 )ت( بندهاي و ۱۳۹۵ / ۱۱ / ۱۰ مصوب کشور وسعهت هاي رنامهب اِئميد حکاما انونق (۷۱) ماده و اجرائي

 تغيير دستورالعمل، خشنامه،ب نامه،تصويب هرگونه شور،ک توسعه شمش برنامه انونق (۷) ادهم ث() و

 جوزم اعطاي قوقي،ح بنايم افزايش و شاغلم بنديبقهط و حقوقي داولج ضرايب، تغيير تشکيالت،

 اجرائي دستگاههاي در نآ نظاير و امناء هايهيأت صوباتم همچنين و يرون کارگيريبه و ستخداما هرنوع

 استثناي به) اتمي انرژي سازمان و اطالعات زارتو همچنين و وسعهت ششم رنامهب انونق (۲۹) ادهم مشمول

 دائمي احکام انونق (۱) ادهم شمولم جرائيا ستگاههايد يران(وا سالميا هوريجم کار قانون مشمولين

 انونق (۷۴ماده) در مندرج ترتيبات رعايت و نياز مورد عتباراتا تأمين هب نوطم کشور، وسعهت هايبرنامه

 سازمان از مکتوب مجوز ذ)اخ توسعه ششم برنامه انونق (۷) ادهم )ج( ندب و شوريک دماتخ مديريت

 باشد.يم کشور( بودجه و نامهبر

 شد. حذف - ۶

 ۷ ردیف

 کارکنان به ضروري هايزينهه از بخشي و خدمتپايان اداشپ رداختپ انونق وضوعم خدمتايانپ پاداش

 ماده مشمول کارکنان خدمت ايانپ پاداش بعدي، لحاقاتا و صالحاتا اب ۱۳۷۵ / ۲ / ۶۲ صوبم دولت

 تفاوت و ذکورم قانون (۶۸) ادهم (۱۰) ندب العادهوقف حتسابا اب کشوري دماتخ مديريت قانون (۱۰۷)

 (??) ماده موضوع اجرائي ستگاههايد کليه کارکنان و ديرانم رؤسا، قامات،م به شابهم هايپاداش و تطبيق

 معادل حداکثر اتمي انرژي ازمانس و مسلح نيروهاي طالعات،ا وزارت مچنينه و وسعهت شمش رنامهب قانون

 تا حداکثر خدمت سال هر زايا در بند، اين (۲) جزء وضوعم اغلينش مزاياي و قوقح داقلح ربراب هفت

 بود. خواهد يالر (۰۰۰/۰۰۰/۷۲۰/۴ميليون) بيست و فتصده و ميليارد هارچ سقف تا و سالسي

 الحاقي جزء

 مختلف گروههاي دريافتي( مستمر)مجموع غير و مستمر مزاياي و حقوق ناخالص سقف

 نيروهاي همچنين و توسعه ششم برنامه قانون (۲۹ماده) موضوع اجرائي دستگاههاي در حقوقبگير



۸۷ 

 

 اسالمي جمهوري کار قانون مشمولين استثناي اتمي)به انرژي سازمان و اطالعات وزارت مسلح،

 آموزش موسسات و دانشگاهها علمي هيأت اعضاي لشکري، و کشوري کارکنان قبيل از ايران(

 حقوق حداقل برابر (۲۱) از ،۱۴۰۰ سال براي کشور مناطق کليه در تقضا و پژوهشي و عالي

 قانون (۷۶ماده) موضوع دستمزد و حقوق حداقل برابر (۱۵به) دستمزد و حقوق شوراي مصوب

 مشمول حکم اين اجراي از ناشي افراد دريافتي کاهش مييابد. کاهش کشوري خدمات مديريت

 است. مستثني جزء اين حکم از پزشکي گروه کارانه  است. تطبيق تفاوت پرداخت

 ب

- 

۱ 

 فروش پیشنهاد ها،شهرستان اداري هايمجتمع حداثا ای کمیلت نظورم هب وظفندم استانداران

 استان هايشهرستان در مستقر جریهم قوه یرمجموعهز جرائيا ستگاههايد لکيم هايساختمان

 قوانین عایتر با ساسيا انونق (۸۳) سوم و هشتاد صلا در مندرج موارد و انفال ستثنايا به را

  مربوطه اجرائي گاهدست نماید. ارائه استان وسعهت و ریزيبرنامه شوراي به ربوطهم قرراتم و

 به حاصله درآمد اریزو و مذکور موالا فروش هب کلفم وراش رد وضوعم تصویب  از پس

 پس اصلهح درآمد است. کشور لک داريخزانه زدن قانون ینا 2۱۰2۰۱ موميع درآمد ردیف

  شود.مي هاشهرستان مانه اداري مجتمع حداثا يا کميلت صرف وافقتنامه،م بادلهم از

 است. ايشان إذن به منوط هبرير معظم مقام ظرن زير ستگاههايد درمورد کمح ينا شمول

2 

 پیشنهاد با شود مي داده اجازه ها شهرستان در مجریه قوه زیرمجموعه اجرایي دستگاههاي به

 ملکي هاي ساختمان و امالک تهاتر به نسبت استان ریزي برنامه شوراي تایید و استاندار



۸۸ 

 

 مجتمع احداث براي کارشناسي قیمت با ها شهرداري منقول غیر اموال و امالک با خویش

 کند. اقدام شهرستان اداري هاي

 ج

 ۱ردیف

 وزارت سلح،م يروهاين ماکنا ثناياست به توسعه ششم رنامهب قانون (۲۹) ماده وضوعم اجرائي دستگاههاي

 ساير و مالکا غيراداري، و اداري ضاهايف ها،اختمانس طالعاتا کلفندم تميا نرژيا سازمان و اطالعات

 سند فاقد يا و مالکيت سند ارايد از )اعم خود ختيارا در نفالا جمله زا يرمنقولغ هايدارايي و اموال

 اجرائي دستگاههاي موالا جامع امانهس در ۴۰۰۱ الس اهم ارديبهشت انتهاي تا را قفي(و اي،اجاره مالکيت،

-يم نظارت ستانيا طالعاتا سنجي¬صحت و کميلت ثبت، بر ستاندارانا نمايند. تکميل و ثبت )سادا(

 هزينه تجهيزات، و آالت ماشين و اساسي تعميرات ايه طرح ملهج زا عتباراتا رگونهه نمايند.پرداخت

 محل زا ها هزينه ساير و نگهداري جهيز،ت رايب رداختپ ونهگ ره همچنين و ۰۱۴۰ سال در برق و آب

 امانهس در نشده ثبت موارد رايب دولتي شرکتهاي نابعم و عتباراتا يا و نابعم ايرس ختصاصي،ا درآمدهاي

 عمومي وجوه و اموال در صرفت منزله به دستگاهها ارکنانک توسط ندب اين جرايا ست.عدما منوعم سادا

 و کند اقدام دولتي اراضي و امالک شناسائي هب نسبت اساًر ستا جازم دارائي و قتصاديا مورا ست.وزارتا

 ثبت اداس سامانه در ۱۴۰۰ سال ماه هريورش پايان تا نانچهچ کشور امالک و سنادا بتث ازمانس مکاريه با

 نمايد. قداما يرانا اسالمي جمهوري دولت نام به نآ سازي مستند يا و مالکيت ندس اصالح هب نسبت نشود

 ارزش برآورد گزارش ارائه هب نسبت ماهه شش مقاطع رد ستا کلفم دارائي و قتصاديا مورا وزارت

 سازمان به آنها بردار بهره هاي دستگاه و سادا سامانه رد شده بتث يرمنقولغ ايه دارائي و موالا مجموع

 نمايد. اقدام اسالمي ورايش مجلس باتمحاس و بودجه و برنامه ميسيونک و کشور ودجهب و برنامه

 2ردیف

 سازمان برداري،¬نقشه سازمان جمله از محور مکان اراضي و امالک سامانه داراي اجرائي دستگاههاي

 ثبت سازمان نيرو وزارت تابعه هايسازمان و شرکتها کشاورزي، جهاد وزارت مسلح، نيروهاي جغرافيايي

 به مکلف ايران اسالمي جمهوري پست و هاشهرداري مسکن، و مينز ملي سازمان کشور وامالک اسناد



۸۹ 

 

 سامانه با رايگان و الکترونيکي صورت به اطالعات تبادل براي دارايي و اقتصادي امور وزارت با همکاري

 هستند. مذکور

 ۳ردیف

 اقدام دولتي واراضي امالک ناساييش به نسبت رأساً ستا مجاز اراييد و دياقتصا مورا زارتو -۳

 مستندسازي يا و مالکيت سند اصالح هب نسبت کشور مالکا و ناداس بتث ازمانس مکاريه اب و

 نمايد. قداما ايران اسالمي مهوريج دولت امن به آن

 عتبارا محل از خود امالک ازيس مستند هب نسبت ستا کلفم پرورش و موزشآ وزارت

 نمايد. اقدام ۲۷۶۱۲۱ رديف در دهش بيني پيش

 وزيران هيأت صويبت به ودارايي اقتصادي مورا وزارت يشنهادپ به ندب ينا جرائيا هآييننام

 ميرسد.

 د

 -د

 ۱ردیف

 داده اجازه دارایي و اقتصادي امور وزارت به توسعه، ششم برنامه قانون (۱۰) ماده )پ( بند اجراي در

 قانون (۵) ماده وعموض اجرائي دستگاههاي اختیار در دولت هايدارایي مولدسازي به نسبت میشود

 از استفاده با ریال (2۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) میلیارد هزار بیست سقف تا کشوري خدمات مدیریت

 حداکثر بلندمدت اجاره دولت، اسالمي مالي اوراق سقف از خارج اسالمي مالي اوراق انواع انتشار

 ردیف به را حاصله وجوه و اقدام دارایي و اقتصادي امور وزیر مجوز و تشخیص با توثیق ، ساله¬ده

 وسوم هشتاد اصل موضوع اموال و انفال نماید. واریز کشور کل داري خزانه نزد 2۱۰22۰ درآمدي

 به نسبت توانند مي اجرائي دستگاههاي و استانداران باشند.مي مستثني موضوع این از اساسي قانون (۸۳)

 دولتي نمايند.شرکتهاي اقدام دارايي و اقتصادي امور وزارت به دولت هايدارايي مولدسازي پيشنهاد ارائه



۹۰ 

 

 عمومي مجمع تصويب با توانند مي اند، نموده خريداري شرکت داخلي منابع از که اموالي درخصوص

 نمايند. مولدسازي مذکور هايشيوه به دارايي و اقتصادي امور وزير مجوز با و شرکت

 2ردیف

 میلیارد زاره شش و فتاده و کصدی قفس ات شوديم داده اجازه ارایيد و اقتصادي مورا وزارت به

 دولت ازادم مالي حقوق و یرمنقولغ و نقولم هايدارایي و موالا زا یالر (۱۷۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)

 را اساسي( قانون (۸۳هشتادوسوم) صلا در مندرج موارد و انفال ستثنايا به) یرانا سالميا جمهوري

 حراج ریقط از مقررات و وانینق عایتر اب زیرانو هیأت تصویب به ربوطم تشریفات رعایت بدون

 دولت الکترونیک تدارکات امانهس در عمومي مزایده ریقط از ای و مسکن و مالکا ورسب رد عمومي

 نیز و بعدي الحاقات و اصالحات اب ۱۷/۱۰/۱۳۸2 صوبم الکترونیکي تجارت ونقان رعایت با

 عديب الحاقات و صالحاتا اب 2۵/۱/۱۳۸۳ مصوب ناقصاتم برگزاري قانون در شده¬تعیین مقررات

 2۱۰22۱ درآمدي ردیف به را اصلح وجوه و رسانده روشف به اشدب نطبقم زایدهم اب هک حوين به

 به دولت مازاد هايدارایي روشف پیشنهاد ارائه هب مکلف جرائيا دستگاههاي و ستاندارانا ند.ک واریز

 و منقول ايه دارائي و موالا است جازم ضائیهق وهق باشند.¬يم ارایيد و اقتصادي امور وزارت

 ميليارد پانصد بلغم سقف ات است وظفم دولت برساند.. بفروش ار خود مازاد غیرمنقول

 دکتري دوره روزانه دانشجويان هب بند، اين نابعم محل زا اهانهم صورتب يالر (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰)

 نمايد. پرداخت ژوهانهپ دولتي، هاي دانشگاه

 ۳ردیف

 معادل مذکور درآمدي هايرديف وصول از طمينانا از سپ ستا وظفم شورک بودجه و رنامهب سازمان

 / اجرائي دستگاه همان به انون،ق اين (۹) شماره دولج ۵۳۰۰۰۰ - ۷۴ رديف حلم زا ار اريزيو وجوه

 تمام¬نيمه اييهسرما هايدارايي تملک رحهايط و اي¬هزينه عتباراتا بابت منابع، نندهک وصول استاني

 و اجرائي دستگاههاي ارکنانک مسکن تأمين هب کمک ستاني،ا طرحهاي انون،ق (۱) مارهش پيوست

 دهد. ختصاصا استان و هرستانش تمام¬نيمه اداري هايمجتمع

 الحاقي جزء



۹۱ 

 

 آن بهادارسازي طریق از دولتي شرکتهاي و دولت یرمنقولغ اموال ذاريواگ سهیلت نظورم به

 و امالک ايه صندوق تشکیل هب نسبت ستا جازم دارائي و قتصاديا مورا زارتو رائیها،دا

 مصوب ایران اسالمي جمهوري هادارب اوراق ازارب انونق (۱اده)م (2۰ند)ب وضوعم مستغالت

 صندوق این واحدهاي عامالتم زمینه ایجاد و بعدي الحاقات و صالحاتا اب ۱۳۸۴ / ۹ / ۱

 ايه بورس از یکي ریقط از ذکورم ايه ندوقص الکیتم زا بخشي یا تمام واگذاري و ها

 نماید. اقدام بهادار اوراق و بورس سازمان و مرکزي انکب نظارت تحت

 وزيران هيأت تصويب به دارايي و اقتصادي امور زارتو پيشنهاد هب بند ينا جرائيا امهن آيين

 رسد.مي

 ه

 اداشپ و نظارت قح ساعتي، الزحمه،قح التدريس،حق مانند دستمزد و حقوق مشابه هايپرداخت کليه

 شود. پرداخت ماهانه صورت به بايد و شودمي حسوبم ناپذيرجتنابا هزينه ختالف،ا لح شوراهاي

 و

 ايسرمايه هاياراييد تملک اعتبارات از (%۵) درصدپنج تا کلفندم هاستانا توسعه و ريزيرنامهب شوراي

 با انتظامي هايدهر تجهيز و ازسازيب تکميل، حداث،ا رايب ار انونق اين (۱-۱۰) جدول موضوع استان

 کنند. هزينه هاالنتريک و پاسگاهها اولويت

 ۱ الحاقي بند

 درسال دستگاهها مديران ارکنان/ک حقوق پرداخت و ستگاههايد عتبارا خصيصت جازها صدور

 هرگونه ست.ا توسعه شمش رنامهب نقانو (۲۹ماده) در ندرجم تکاليف نجاما احراز هب منوط ،۱۴۰۰

 است. عمومي جوهو و اموال در يرقانونيغ تصرف نزلهم به ندب اين خالفبر اقدام

 2 الحاقي بند

 برق توزيع هاي شرکت و استاني فاضالب و آب شرکتهاي پرسنل مزاياي و حقوق پرداخت



۹2 

 

 ارائه وانيرت شرکت و کشور فاضالب و آب مهندسي شرکت در مامور صورت به که استانها

 است. بالمانع مذکور، استاني شرکتهاي داخلي منابع محل از نمايند، مي خدمت

 ۳ الحاقي بند

 نسبت رهنگیانف انشگاهد مناءا یاته تصویب  از پس است مجاز رورشپ و آموزش وزارت

 اقدام آنان هيرفا امور براي معلمان انشجود حقوق از (2%۰ درصد) یستب داکثرح سرک به

 نماید.

 ۱۳تبصره

 قانون به مواد برخي الحاق قانون (۲۸) ادهم )م( بند موضوع گردانتنخواه عمناب حلم زا شوديم ادهد اجازه

 اقدامات بعدي الحاقات و اصالحات با ۱۳۹۳ / ۲۱ / ۴ صوبم (۲) ولتد مالي قرراتم زا خشيب تنظيم

 پذيرد: صورت زير

 ۱ردیف

 سالميا جمهوري احمر الله معيتج هب يالر (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ميليارد هزار نجپ مبلغ تا پرداخت

 آموزش و رماند بهداشت، وزارت به يالر (۱.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) يلياردم هفتصد و کهزاري بلغم تا و ايران

 ايسرمايه هايدارايي ملکت و ايزينهه اعتبارات البق در پزشکي

 2ردیف

 ترتيب هب توسعه ششم رنامهب قانون (۳۳) ادهم ث() ندب همچنين و (۳۲) ماده )ب( بند (۱) جزء اجراي در

 ميليارد دويست و ريکهزا مبلغ تا و ريال (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) يلياردم زاره يستب بلغم تا

 صورت به کشاورزي حصوالتم بيمه صندوق هب دولت مسه رداختپ هتج يالر (۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)

 اسالمي. خزانه ناداس يا و نقدي

 ۳ ردیف

 جمع مطالعات داراي شهرهاي در سيالب شدن جاري از ناشي خسارات از پيشگيري منظور به



۹۳ 

 

 سهم (%۵۰درصد) پنجاه و شهرداري آورده (%۵۰درصد) پنجاه نسبت به سطحي آبهاي آوري

 مي پرداخت کشور وزارت طريق از ريال (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ميليارد هزار پنج سقف تا دولت

 هيات تصويب و بودجه و برنامه سازمان تائيد و کشور وزارت پيشنهاد با مذکور اعتبار گردد

 است. هزينه قابل وزيران

 و برنامه سازمان تائيد و کشور زارتو پيشنهاد با زءج اين ردک زينهه موارد و جراييا امهن آئين

  بود. واهدخ وزيران هيات تصويب و کشور بودجه

 ۴ ردیف

 موسسه هب يالر (۱ / ۷۲۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰ ) يلياردم يستب و دهفتص و يکهزار مبلغ تا

 نياز مورد ايه واکسن انواع کيفيت ارتقاي و توليد يبرا ازير ازيس سرم و اکسنو تحقيقات

 سازمان به يالر (۱  /۰۰۰    /۰۰۰    /۰۰۰    /۰۰۰  ) ريال يلياردم هزار مبلغ ات و يورط دام، انسان،

 در شورک مراتع و اه جنگل ريقح اطفاي و يشگيريپ هتج شورک زداريآبخي و مراتع جنگلها،

 ريال ميليارد هزار مبلغ تا و اي سرمايه ايه دارايي تملک و اي زينهه عتباراتا قالب

 کنترل و مهار ابتب شورک امپزشکيد ازمانس به  ريال (۱  /۰۰۰    /۰۰۰    /۰۰۰    /۰۰۰  )

 دارو، هاي باقيمانده ايشپ و امد و نسانا ينب شترکم يها بيماري و اميد واگير هاي بيماري

 دامي خام ايه فرآورده در نگينس فلزات سموم،

 ۵ ردیف

 تحت ددجويانم منازل يمهب هتج يالر (۳ /۰۰۰  /۰۰۰  /۰۰۰  /۰۰۰ ميليارد) هزار سه مبلغ تا

  کشور هزيستيب سازمان و ميني)ره(خ امام مدادا کميته پوشش

 ۱۴ تبصره

 -الف



۹۴ 

 

 و صالحاتا اب ۱۳۸۸   /۱۰      /۱۵    مصوب هایارانه دفمندکردنه قانون جرايا در - ۱   

 به قانون این .............. ارهشم جدول رد مندرج منابع() هاریافتيد ماميت عديب الحاقات

 بیمه حق برق، و بآ فروش از حاصل نابعم ها،هیاريد و هاهرداريش وارضع استثناي

 قانون (۶۵) ماده و (۱2ماده) وضوعم رتیبت به) سانير ازگ عوارض و یعيطب گاز مشترکین

 سازمان حساب هب (2) دولت مالي قرراتم از خشيب تنظیم انونق هب وادم رخيب الحاق

 اه يارانه دفمندسازيه سازمان شود.مي واریز  کشور کل داريخزانه نزد هایارانه هدفمندسازي

 هب نسبت کشور بودجه و برنامه ازمانس ويس زا خصيصت و ابالغ به يازن بدون است موظف

  زدايي محروميت يفرد و (۱۸تبصره) بند)الف( و مذکور دولج مطابق ربوطم صارفم پرداخت

 نمايد. اقدام  ساًرأ (۳-۱۰) جدول در مندرج

 ،۱۳۹۸ سال در بنديهمیهس از قبل قیمت هب نسبت نزینب قیمت الحاص زا اصلح منابع - 2   

 شرکت (%۱۴   /۵   ) درصدنیم و چهارده سهم و افزوده رزشا بر مالیات و عوارض لمشمو

 شود.نمي ایران نفت ملي

 
 قانون (۳۸) ادهم موضوع انرژي املهايح فروش زا هادهياري و هاهرداريش عوارض  - ۳   

 مدت ظرف وصول، از پس بصره،ت اين )مصارف( هاپرداختي جداول و افزوده رزشا رب ماليات

 هادهياري و هاشهرداري به تا شودمي واريز شورک وزارت جوهو تمرکز سابح هب ماهيک

 شود. پرداخت

 مصارف موقع به پرداخت براي است موظف ایران اسالمي جمهوري مرکزي بانک - ۴

 جمع (%۱) درصد یک معادل کشور بودجه و برنامه سازمان درخواست براساس و هدفمندي

 ها یارانه سازي هدفمند سازمان اختیار در تنخواه صورت به را (۱۴) تبصره جدول مصارف

 مذکور جدول منابع محل از دریافت از پس ماه دو تا حداکثر باید مذکور تنخواه . قراردهد

 مشمول حکم این است. قبلي تنخواه تسویه ، تنخواه این از مجدد استفاده شرط گردد. تسویه



۹۵ 

 

 صورت در است مکلف بودجه و برنامه سازمان شود. نمي کشور کل داري خزانه تنخواه

 سازي هدفمند سازمان حساب به و تامین محلها سایر از را منابع نقدي یارانه منابع کسري

 مجدد استفاده شرط کند. تسویه آن از پس ماه دو تا حداکثر و نماید واریز خزانه نزد ها یارانه

 است. قبلي منابع تسویه محل این از

 مکلفند وردم حسب اجتماعي رفاه و کار عاون،ت وزارت و اه ارانهي ازيس دفمنده زمانسا- ب    

 جمله از فرادا کليه به ها يارانه ساير و معيشتي نيز و هدفمندي ارانهي پرداخت و امن بتث هب نسبت

 عدم نمايند. اقدام اند شده منصرف هک افرادي و اند نمودهن نام بتث تاکنون هک فراديا ديد،ج افراد

 ها يارانه ساير و معيشتي يارانه نيز و هدفمندي يارانه پرداخت دمع و امن بتث رد اخيرت اي امن ثبت

 رسيدگي قابل قابل تخلف اين ست.ا ذيربط مديران ليهک عهده رب نآ مسووليت و حسوبم تخلف

   است. ذيصالح مراجع در

 یشپ منابع حققت دمع درصورت میشود داده اجازه هایارانه دفمندسازيه سازمان به  -ج   

 خود تضمین با سالميا مالي اوراق منابع، سريک معادل بصره،ت این دولج رد دهش بیني

 فقر کاهش برنامه و خانوارها معیشتي مایتح کمک ي،نقد ارانهی وضوعم صارفم تا نماید منتشر

 نگردد. وقفه دچار مطلق

 است. ندب این به مربوط وراقا انتشار سوولم زمان،سا این از نیابت هب دارایي و قتصاديا امور وزارت

  - د

 نآ کرد هزينه و ميرسد آن مصارف هب کامل صورت هب تامين از پس بصرهت ينا دولج منابع - ۱

 ستا مکلف ها ارانهي سازي دفمنده سازمان . ودش يم حسوبم تخلف  جدول مصارف غير در

 مايد.ن ارائه محاسبات و ودجهب و امهبرن کميسيون به يکبار اهم سه هر ار اقدامات گزارش

 صورت به و تسعیر (ets) نرخ با تبصره این  جدول  منابع بخش در مندرج ارزي منابع - 2



۹۶ 

 

  شود. مي تبصره این جدول مصارف  صرف کامل

 قانون اين هاي تبصره ساير مفاد جرايا و است ولويتا در بصرهت اين يازن وردم نابعم تامين - ۳

 ود.ش آن منابع کاهش به منجر نبايد

 ۱ردیف

 شد. حذف

 2ردیف

 شد. حذف

 ۳ردیف

 شد. حذف

 ۴ردیف

 شد. حذف

 ۵ردیف

 شد. حذف

 ۱۵ تبصره

 الف

 بودجه در شدهتعيين منابع مکلفند ايمنطقه برق شرکتهاي و دولتي حرارتي برق نيروي توليد شرکتهاي

 و حرارتي برق نيروي توليد مادرتخصصي شرکت به ترتيب به خزانه گردش از پس را خود ساالنه مصوب



۹۷ 

 

 انتقال شبکه توسعه و حرارتي نيروگاه توسعه در )احداث( گذاريسرمايه يا و ديون رد بابت توانير شرکت

 کنند. پرداخت کشور

 ب

 ودجهب در شدهبيني¬پيش نابعم معادل شود¬مي داده اجازه يرانا اتمي انرژي وسعهت و وليدت شرکت به

 پرداخت بوشهر تميا نيروگاه برداري¬بهره تشرک به برداريهرهب هايزينهه بابت را خود ساالنه مصوب

 کند.

 ج

 جرايا در تسریع و توسعه هتج است مکلف یرانا ايستهه سوخت و ولیها وادم ولیدت شرکت

 مطابق را پرتوزا مواد با مراهه جانبي محصوالت و عدنيم مواد اي،سرمایه هايارایيد ملکت طرحهاي

 قیمت )شامل هازینهه کسر از پس ار آن زا حاصل درآمد و ساندهر روشف هب مقررات و قوانین با

 زدن خاصي حساب به فروش( و توزیع و عمومي -داريا رفته،وشفر خدمات و االک شدهتمام

 گذاريسرمايه جهت شرکت نآ ساالنه بودجه طابقم را اصلهح رآمدد و  کند اریزو کشور کل داريخزانه

 يا و خارجي يا داخلي نشأم با زرد کيک ريدخ جهت ايرمايهس هاياراييد ملکت رديفهاي و طرحها در

 سازمان با شدهبادلهم هايموافقتنامه براساس وختس چرخه اب مرتبط شرکتهاي و رتوزاپ عادنم هامس تملک

 و منظور رکتش رد لتدو سرمایه افزایش سابح به اصلهح درآمد نمايد. هزينه شورک بودجه و برنامه

 شود.مي محاسبه صفر رخن با آن مالیات و دولت هامس سود قسیمت از معاف

 د

 به سبتن ذیربط شرکتهاي طریق از ستا مکلف دولت از،گ و رقب صرفم لگويا صالحا نظورم به

 اقدام پرمصرف مشترکان ولویتا با گاز و رقب مشترکان رايب داخل اختس وشمنده نتورهايک نصب

 نماید. دریافت مشترکان زا اقساطي ورتص به ار مربوط ینههز و کند

 ه

 مي صورت مذکور نيروگاه شده حسابرسي شده تمام هزينه اساس بر بوشهر اتمي نيروگاه از برق خريد



۹۸ 

 

 گيرد.

 ۱ الحاقي بند

 (۱۲ماده) ظرفيت محل زا کشاورزي چاههاي رقب تامين رحط اجراي رد تسهيل و سريعت براي

 اصالحات با ۱۳۹۴ / ۲ / ۱ صوبم کشور اليم ظامن ارتقاي و ذيرپ قابتر توليد موانع رفع قانون

 هزار يستب مبلغ است کلفم مرکزي انکب آن، عديب الحاقات و

 ضمينت با عامل انکهايب طريق زا کليفيت سهيالتت يالر (۲۰ /۰۰۰  /۰۰۰  /۰۰۰  /۰۰۰ ميليارد)

 شاورزيک چاههاي برق امينت جهت آن يرمجموعهز شرکتهاي و وانيرت شرکت هب نفت وزارت

 نمايد. پرداخت

 2 الحاقي بند

 مس، فوالدي،آلومینیوم، صنایع به تحویلي برق انرژي بهاي متوسط است مکلف نیرو وزارت

 بهاي احتساب با  را پتروشیمي و پاالیشگاهي واحدهاي فلزي، هاي کاني و اساسي فلزات

 از برق انرژي خرید نرخ مبناي بر نده،کن مصرف به تحویل محل تا برق انرژي انتقال

 از حاصل منابع نماید. دریافت و محاسبه (eca انرژي) تبدیل قرارداد داراي نیروگاههاي

 واریز  کشور کل داري خزانه نزد توانیر شرکت حساب به صنایع این برق بهاي افزایش محل

 هزار هشتاد سقف تا حاصله منابع است مکلف توانير شرکت شود. مي

 درآمد وصول با متناسب و ماهانه صورت به را ريال (۸۰  /۰۰۰    /۰۰۰    /۰۰۰    /۰۰۰  يليارد)م

 ريال (۳۰  /۰۰۰    /۰۰۰    /۰۰۰    /۰۰۰  ميليارد) سيهزار سقف تا کامل صورت به الذکر فوق

 اعطاي صرف اقتصاد شوراي تصويب با و کشور برق فرسوده شبکه نوسازي و توسعه صرف

 و توسعه گذاري)ايجاد، سرمايه طريق از برق توليد توان افزايش جهت تسهيالت سود يارانه

 پنجهزار سقف تا برق، هاي نيروگاه تمام( نيمه هاي طرح تکميل

 چهل ميزان به توانير مشارکت قالب در (ريال۵  /۰۰۰    /۰۰۰    /۰۰۰    /۰۰۰  ميليارد)

 تا شهرکها، آن (%۶۰درصد) شصت آورده با صنعتي شهرکهاي به رساني برق در (%۴۰درصد)



۹۹ 

 

 تکميل و تاسيس صرف (ريال۲  /۰۰۰    /۰۰۰    /۰۰۰    /۰۰۰  ميليارد) دوهزار سقف

 هزار بيست سقف تا تجديدپذير، مرجع آزمايشگاههاي

 و تنش داراي شهرهاي آبي تنش رفع صرف (ريال۲۰  /۰۰۰    /۰۰۰    /۰۰۰    /۰۰۰  ميليارد)

 هزار سيزده سقف تا محروم، مناطق و روستايي شرب آب  بکهش بازسازي و اصالح

 شرکتهاي به خطرپذير تسهيالت اعطاي صرف ريال (۱۳  /۰۰۰    /۰۰۰    /۰۰۰    /۰۰۰  ميليارد)

 هزار ده سقف تا و انرژي مصرف الگوي اصالح حوزه در فعال بنيان دانش

 اطالعات ملي شبکه زيرساخت تکميل براي  (ريال۱۰  /۰۰۰    /۰۰۰    /۰۰۰    /۰۰۰  ميليارد)

 کند. هزينه کشور

 ۳ الحاقي بند

 به اقدام یرون وزارت اعالم هب بنا هک أمینت ودخ یروگاههاين وختس تعرفه

 میزان به کنند، يم سراسري شبکه به ودخ تولیدي رقب از خشيب ای مامت تحویل

 مصرف)در وجا ساعات رد شبکه هب دهش حویلت رقب رايب مصرفي سوخت

 یروگاههاين بازدهي متوسط ساسا بر یروگاهين وختس عرفهت عادلم تابستان(،

 شود. مي عیینت ۱۳۹۷ سال حرارتي

 ۴ الحاقي بند

 امنیتي مالحظات عایتر با میشود داده جازها نیرو زارتو به وابسته و ابعهت رکتهايش به

 و خود هاي دارایي و امالک زا خشيب اربريک تغییر و ازيس بهینه ، اماندهيس حلم از کشور

 ، خصوصي حقوقي و قیقيح اشخاص مشارکت اب ها نآ زا رداريب بهره و ازسازيب احداث،

 کند. اقدام کشور برق دهفرسو شبکه وسازين هاي رحط مالي أمینت به نسبت

 هاي پروانه و امالک انتقال و نقل کاربري، تغییر عوارض محاسبه نحوه اجرایي نامه آیین



۱۰۰ 

 

 دستگاههاي همکاري با نیرو وزارت توسط قانون این ابالغ تاریخ از ماه دو مدت ساختماني

 رسد. مي وزیران هیأت تصویب به و شود مي تهیه ذیربط

 ۱۶تبصره

 الف

 موظف ايران اسالمي جمهوري رکزيم بانک وانان،ج ازدواج زا مايتح منظوربه 

 الحسنهرضق تسهيالت بانکي، ظامن الحسنهرضق جاري و اندازسپ حلم از است

 باشديم ۱۳۹۷ /۱  /۱  مورخ از بعد آنها زدواجا عقد اريخت که وجهاييز به ازدواج

 تسهيالت کند. ختپردا نخست اولويت اب اندکردهن ريافتد زدواجا امو اکنونت و

 ميليون انصدپ ۴۰۰۱ لسا در وجهاز از يک ره براي زدواجا الحسنهقرض

 و معتبر ضامن يک أخذ با سالهفته بازپرداخت ورهد اب يالر (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰)

 به قانون، اين بالغا از پس اهم يک داکثرح ام،و ريافتد تقاضيانم نيس شرايطاست. سفته

 مي وزيران هيات تصويب هب و تهيه مرکزي انکب و وانانج و شورز زارتو شترکم پيشنهاد

  رسد.

 ۱ یفرد

 محل از ستا مکلف ايران اسالمي مهوريج مرکزي انکب وانان،ج زدواجا زا مايتح نظورم به

 که هاييزوج ليهک به ازدواج الحسنه رضق تسهيالت انکي،ب نظام لحسنها رضق جاري و ندازا پس

 دريافت جازدوا تسهيالت تاکنون و است ۷۱۳۹ /۱  /۱  تاريخ از بعد نهاآ ازدواج عقد تاريخ

 هازوج از يک هر براي زدواجا الحسنه قرض سهيالتت کند. رداختپ خستن ولويتا اب انددهنکر

 است. ساله ده بازپرداخت ورهد با و يالر (۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰) يليونم هفتصد ۴۰۰۱ الس در

 ۱ الحاقي جزء



۱۰۱ 

 

 قرض تسهيالت ستا موظف ايران اسالمي مهوريج مرکزي انکب ازدواج، نس اهشک نظورم به 

 دريافت شرايط واجد سال ۳۲ زير هاي وجهز و سال ۵۲ يرز ايه وجز رايب ازدواج الحسنه

  دهد. افزايش ريال (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ميليارد کي سقف ات را اجازدو تسهيالت

 سهم يا و سفته و ضامن کي يا اعتبارسنجي، مورد هس از کيي صرفا مانتض رايب ايدب اه بانک

 بپذيرند. مانتض منزله به را هدفمندي ارانهي حساب از فرد

 و مديران کليه و املع بانکهاي و مرکزي انکب عهده هب ندب ينا کمح جرايا سنح مسئوليت

 قابل و شده محسوب تخلف سهيالتت پرداخت در اخيرت يا جراا دمع يباشد.م يربطذ کارکنان

 ميباشد. يصالحذ مراجع در پيگيري

 رداختيپ ازدواج لحسنها رضق سهيالتت تعداد ماهانه، صورت هب موظفند ها انکب تمامي همچنين

 کنند. اعالم موميع صورت به را سهيالتت اين ريافتد نوبت رد افراد دتعدا و

 2 الحاقي جزء

 که زوجهائي هيزيهج تامين براي ندب اين نابعم زا يالر (۰۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ميليارد هزار بيست مبلغ

 ميليون پانصد ات ريال (۰۰۲/۰۰۰/۰۰۰) ميليون ويستد سقف در يرانيا کاالهاي دريافت متقاضي

 از کنندگان استفاده . ابدي مي ختصاصا امام ضرتح رمانف جرائيا تادس به  هستند ريال (۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰)

 نيستند. ازدواج امو دريافت به جازم اعتبار اين

 ب

 بلغم عامل هايانکب قطري از اشتغال زا حمايت براي ستا مکلف يرانا اسالمي مهوريج مرکزي بانک

 هايپردهس منابع جمله از حلم هر زا يالر (۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) يلياردم زاره پنجاه و دويست

 يشترب سهم اختصاص و تاکيد با تفکيک هب را منابع ساير و بانکي ظامن الحسنهرضق جاري و اندازپس

 و ريزي¬برنامه شوراي تشخيص و مربوطه دستگاه پيشنهاد به ايينپ به باال زا بيکاري رخن با متناسب

 نمايد: پرداخت تسهيالت يلذ شرح به هماهنگي

 ۱ردیف



۱۰2 

 

 توسعه هاي رنامهب دائمي احکام قانون (۵۲) ماده و توسعه ششم رنامهب قانون (۸۳) ادهم ب() ندب جرايا در

 (۰.۰۰۰.۰۰۰۱۰۰.۰۰۰.۰۰) ميليارد هزار کصدي بعدي، لحاقا و اصالحات و ۱۳۹۵/ ۱۱ / ۱۰ وبمص کشور

 بهزيستي سازمان به ريال (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ميليارد هزار يس و ره() مينيخ ماما مدادا ميتهک هب ريال

 درصد پنجاه حداقل اشتغال هايطرح ارفرمايانک و مددجويان هب ربطيذ هايستگاهد عرفيم اب کشور

 ساله فته ازپرداختب اب لحسنهاقرض تسهيالت ورتص به خانوار رپرستس زنان ولويتا با مددجويي

 تا را خود تسهيالت سهميه يزانم هر به نتواند مذکور هايدستگاه زا يک ره هک ورتيص رد ند.ک پرداخت

 گيرد.يم تعلق مشمول هايدستگاه ديگر هب مذکور سهميه مايد،ن استفاده ۰۰۱۴سال اهم ذرآ پايان

 2ردیف

 ريال (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) يلياردم زاره هد وسعه،ت شمش برنامه قانون (??) ماده )پ( بند اجراي در

 با الحسنهرضق تسهيالت صورت به ايثارگران ارآفرينيک و شتغالا صندوق ريقط زا يثارگرانا شتغالا براي

 .کند اعطاء ساله هفت بازپرداخت

 ۳ردیف

 جراييا ستاد رکتب بنياد اختيار رد بند اين منابع زا ريال (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ميليارد زاره سي مبلغ

 گيرد.يم قرار ساله هفت رداختپ باز اب )ره( ماما حضرت فرمان

 ۱ الحاقي جزء

 سازندگي بسيج اختيار رد بند اين نابعم از يالر (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) يلياردم زاره نجاهپ مبلغ

 در شتغالا براي را مبلغ اين سپاه و ازندگيس بسيج گيرد.يم قرار الهس هفت ازپرداختب با اهسپ و

 نمايند. مي زينهه برخوردار کم مناطق

 2 الحاقي جزء

 توسعه و اشتغال ايجاد براي بند اين منابع از ريال (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ميليارد هزار ده مبلغ

 اختصاص دانشبنيان شرکتهاي به جمهوري رياست فناوري و علمي معاونت معرفي با و فناوري

 يافتگي توسعه کمتر و محروميت نيز و باالتر بيکاري نرخ با متناسب بيشتر سهم تقسيم يابد. مي



۱۰۳ 

 

 پذيرد. صورت

 ۳ الحاقي جزء

 با اشتغال يجادا براي بند اين نابعم از يالر (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) يلياردم زاره يستب مبلغ

 نرخ با متناسب بيشتر سهم تقسيم يابد.مي اختصاص سالميا انقالب ستضعفانم بنياد معرفي

 پذيرد. انجام افتگيي توسعه کمتر و محروميت نيز و باالتر بيکاري

 ۴ الحاقي جزء

 ندب اين موضوع هاي دستگاه مايندگانن از تشکلم ملي طحس رد هماهنگي و يزير رنامهب شوراي

 ستاد در آن دبيرخانه شد. واهدخ تعيين مذکور ورايش هماهنگي اب آن دبيرخانه و ودش يم تشکيل

 تصويب به بايد زير موارد عايتر با مذکور ايه دستگاه ايه رحط کليه و ستا ستقرم اجرايي

 برسد. الذکر فوق شوراي

 کارآفريني و اشتغال متقاضي الحيتص و هليتا -۷-۱

 آينده و حال در خدمات و حصوالتم به وجهت با رقابت و دوام ابليتق -۷-۲

 اسبمن قيمت به تخدما و حصوالتم فروش کافي ضمينت و ازاريابيب -۷-۳

 مطلوب ايه طرح ارائه -۷-۴

 آموزش -۷-۵

 الزم بزارا و خوراک و هاولي مواد امينت-۷-۶

 خدمات و محصوالت ضمينيت قيمت با ريدخ-۷-۷

 توسعه کمتر و محروميت يزن و باالتر بيکاري رخن با تناسبم بيشتر همس وارد،م ليهک در -۷-۸

 يافتگي

 ۵ الحاقي جزء



۱۰۴ 

 

 مذکور احکام ليهک رعايت اب کارآفريني و شتغالا متقاضيان و غلش ره لزاماتا و شرايط و ويژگي

 با متقاضيان انطباق رسد. يم مذکور شوراي تصويب هب ها اهدستگ ينب نآ تقسيم و وردم ره در

 نماينده سه با ملي سطح در ظارتن باشد. مي بيرخانهد معرفي با و ريقط زا ربوطم دستگاههاي

 حوزه نمايندگان اب مورد حسب هرستانش و ستانيا طحس در و جتماعيا ونکميسي از شده معرفي

 باشد. مي مربوطه انتخابيه

  

 براي بند اين نابعم از ريال (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ميليارد زاره يستب بلغم -۶ لحاقيا جزء

 آموزي مهارت هقرارگا تقسيم طرح با ، ندا کرده سپري ار خود ظيفهو خدمت هک ربازانيس اشتغال

  يابد. يم اختصاص مسلح وهاينير کل ستاد

 ج

 پنج بلغم (،?) دولت مالي مقررات زا بخشي تنظيم انونق به وادم برخي حاقال انونق (??) ماده اجراي در

 به رسيدگي مردمي ستاد ختيارا در بانکها، لحسنها قرض منابع از يالر (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) يلياردم هزار

 شود. پرداخت مهريه، دهکارب زندانيان و زن ندانيانز اولويت با نيازمند ندانيانز هب ات يردگمي قرار ديه امور

 د

 دوازدهم کی از (%2) درصد دو عادلم ماهانه است کلفم کشور لک داريزانهخ ریقط زا دولت

 پیوست در ندرجم دولت به وابسته انتفاعي ؤسساتم و هاانکب دولتي، هايشرکت اريج هايهزینه

 باشند شده حسابرسي مالي ورتص آخرین طبق نباشتا زیان فاقد و وددهس هک انونق ینا (۳) مارهش

 به و رداشتب آنها هايحساب از ار بیمه و انکب عملیاتي هزینه و ستهالکا هايزینهه ستثنايا به

 قانون این (۵) شماره جدول۱۳۰۴2۵ دیفر موضوع کشور لک داريزانهخ نزد وميعم رآمدد حساب

 کند. واریز

 ه

- 



۱۰۵ 

 

 ۱ ردیف

 قانون (۱۰۲) ماده ت() بند اجراي استاير در ستا کلفم يرانا سالميا مهوريج رکزيم بانک

 از ريال (۹.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ميليارد زاره نه مبلغ املع هاي انکب ريقط زا وسعه،ت شمش برنامه

 به سبتن تفکيک، هب انکيب نظام الحسنهقرض جاري و اندازپس هايسپرده نابعم جمله زا محل هر

 با خانوار( رخواستد به )بنا مسکن اختس يا ريدخ اي ديعهو لحسنها رضق سهيالتت پرداخت

 صاحب ۱۴۰۰ اي ۱۳۹۹ سال در هک مسکن اقدف خانوادههاي رايب الهس ۰۲ داکثرح بازپرداخت

 ريال (۰۰.۰۰۰۱.۵۰۰.۰) ميليون صدپان و يلياردم يک ميزان به ميشوند اي شده بعد هب سوم فرزند

 نمايد. اقدام

 الحاقي جزء

 بانک طريق از توسعه ششم رنامهب قانون (۱۰۲) ماده ث() بند جرايا استاير رد ستا کلفم رکزيم بانک

 منابع جمله زا محل هر از ريال (۴.۶۰۰.۰۰۰.۰۰.۰۰۰) ميليارد شصدش و زاره هارچ بلغم املع هاي

 الحسنه قرض سهيالتت پرداخت هب سبتن فکيکت هب بانکي نظام الحسنهرضق جاري و اندازپس هايسپرده

 براي ساله ۱۰ داکثرح بازپرداخت با خانوار( رخواستد به بنا) مسکن اختس اي ريدخ اي وديعه

 نمايد: اقدام يرز شرح به سکنم فاقد خانوادههاي

 زا يک هر به ريال (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ميليارد هزار ود سقف ات فرزند ود صاحب انوارهايخ -۲-۱

 ريال (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دميليار يک يزانم به زوجين

 هر هب ريال (۱.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ميليارد شصدش و ارهز قفس ات رزندف کي صاحب  خانوارهاي -۲-۲

 ريال (۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ميليون هشتصد يزانم به وجينز از يک

 زا يک هر هب ريال (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ميليارد هزار سقف ات زوجه( و فره)زوجن دو انوارهايخ -۲-۳

 نمايد. اقدام يالر (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) يليونم پانصد يزانم به زوجين

 و



۱۰۶ 

 

 و اريج هايسپرده محل از عامل هايبانک طريق زا است کلفم يرانا سالميا مهوريج رکزيم بانک

 نمايد: اقدام زير موارد براي الحسنهقرض سهيالتت پرداخت هب نسبت انکي،ب نظام الحسنهقرض

 ۱ردیف

۱- 

 ۱-۱ردیف

 پرداخت رايب ساله ده حداقل دتم بلند سهيالتت يالر (۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) يلياردم زاره صتش مبلغ

 ازدواج، وام ريال (۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ميليون فتصده مسکن، ديعهو يالر (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) يلياردم يک

 ضروري امو يالر (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) يليونم يستدو و هيزيهج وام ريال (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ميليون دويست

 اسالمي مهوريج ارتش ايران، اسالمي مهوريج انتظامي يروين بازنشستگان و ارکنانک زا کي ره براي

 از يک ره هماهنگي با مسلح نيروهاي پشتيباني و دفاع زارتو و سالميا نقالبا اسدارانپ پاهس ايران،

 امل.ع هايبانک طريق زا مذکور هاي سازمان

 ۱-2ردیف

 تسهيالت پرداخت براي هابانک عادي نابعم محل زا يالر (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) يلياردم زاره نجاهپ مبلغ

 رصدد نه سود نرخ با فرد هر رايب ريال (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) يلياردم دو قفس ات سکنم ريدخ اي ساخت

 محل زا مذکور تسهيالت ودس نهيارا ساله. يستب بازپرداخت با سلحم هاييروين ضمانت اب و (۹%)

 شود.مي تأمين (۱۴بصره)ت در مسکن هب مربوط مصارف

 2ردیف

- 

2-۱ 

 العالج، صعب يمارانب به پرداخت هتج ريال (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) يلياردم زاره هد مبلغ

  نابارور. هايوجز و خاص سرطاني،

2-2 



۱۰۷ 

 

 تحت عسرم و قيرف يمارانب هب رداختپ جهت ريال (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ميليارد زاره پنج مبلغ

 هالل جمعيت و هزيستيب سازمان ، خميني)ره( ماما امداد ميتهک جمله زا مايتيح هادهاين پوشش

 ايران. اسالمي جمهوري  احمر

2-۳ 

 پوشش تحت معسر يمارانب به پرداخت هتج ريال (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) يلياردم زاره هد مبلغ

 بنياد. ينا معرفي با رانرگايثا امور و شهيد بنياد

 مرکزي بانک همکاري اب يادشده مشموالن هب تسهيالت رداختپ حوهن املش جرائيا لعملا دستور

 شود.مي عملياتي و هيهت پزشکي آموزش و درمان هداشت،ب وزارت و

 ۳ردیف

 دخري و تسهيالت پرداخت توانمندسازي، هتج ريال (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ميليارد زاره هد مبلغ

 هايصندوق همچنين و روستايي خرد ارک و سبک مورا کارگشايي و انگيخ أسيساتت توسعه و انشعابات

 اختصاص و جمهوري رياست وستايير توسعه معاونت وسطت استاني وزيعت اب وستايير نانز ردخ اعتباري

 برنامه و هماهنگي شوراي تصويب و حروميتم نيز و يکاريب نرخ اب متناسب وردم حسب شتربي سهم

 به رداختپ براي شورا اين توسط مجري ستگاهد تعيين و بصرهت اين ب() ندب وضوعم ستانا ريزي

 مورد. حسب روستايي متقاضيان

 ۴ردیف

 محرومان مسکن الحسنه قرض سهيالتت اعطاي هتج ريال (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) يلياردم زاره هد مبلغ

 بهزيستي سازمان و (% ۷۰درصد) فتاده يني)ره(خم امام امداد ميتهک پوشش تحت ددجويانم جهت شهري

 %( ۳۰درصد) سي

 الحاقي جزء



۱۰۸ 

 

 يا اختس جهت ها بانک اديع منابع حلم از يالر (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) يلياردم زاره هد مبلغ

 با ريال (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ميليارد يک قفس تا طالعاتا زارتو ارکنانک سکنم خريد

 مذکور وزارتخانه ضمانت با الهس ۲۰ حداکثر بازپرداخت

 ز

- 

 ۱ ردیف

 مواد برخي لحاقا قانون (۶۲ماده) جرايا در کلفندم يرانا سالميا مهوريج رکزيم بانک و دولت

 بر مبني قانون هدف تحقق رايب الزم تسهيالت (،۲ولت)د مالي قرراتم زا خشيب نظيمت انونق به

 هب رساني دماتخ عجام قانون مکرر (۳ماده) شموالنم نفر زاره هفتاد عدادت مسکن تامين

 اين (۷شماره) جدول ۱۳۱۶۰۰ ديفر از مذکور سهيالتت سود ارانهي نند.ک امينت ار ايثارگران

 ميشود. تامين قانون

 الحاقي جزء

 ميليون پنجاه و دويست سقف ات قيمت ارزان سهيالتت از ذشتهگ سنوات رد هک ايثارگراني

 شرط به ند،ا نموده سابح سويهت ۳۹۹۱ الس انپاي ات و شده مند رهبه ريال (۲۵۰ /۰۰۰  /۰۰۰ )

 بهرهمند قانون اين يثارگريا قيمت ارزان سکنم تسهيالت زا ديدج سکنم اختس اي خريد

 ود.ش مي تامين مربوطه ديفر از سهيالتت اين ودس يارانه شوند.

 ۱ الحاقي بند

 برنامه قانون (۸۹)ماده بند)الف( اجراي در مکلفند ايران اسالمي جمهوري مرکزي بانک و دولت

 تنظيم قانون به مواد برخي الحاق قانون (۶۲ماده) رعايت با و ايران اسالمي جمهوري توسعه ششم

 مسکن تامين بر مبني قانون هدف تحقق براي الزم تسهيالت (۲) دولت مالي مقررات از بخشي



۱۰۹ 

 

 سه حداقل با دگانآزا و جبهه در حضور سابقه ماه شش حداقل داراي رزمندگان از نفر هزار پنجاه

 اين (۷شماره) جدول ۱۱۱۱۸۷ رديف از مذکور تسهيالت سود يارانه کنند. تامين را اسارت ماه

 شود.مي تامين قانون

 2 الحاقي بند

 هتج بانکي سهيالتت يالر (۶ /۸۰۰  /۰۰۰  /۰۰۰  /۰۰۰ ميليارد) هشتصد و زاره شش سقف تا

 مي اختصاص شيالت ازمانس به ياديص تيبانيپش هاي شتيک به ترالر ناورهايش کاربري تغيير

 يابد.

 ۳ الحاقي بند

 باشد.مي االجراء موقوف ۴۰۰۱ سال در بصرهت اين اب مغاير قرراتم و وانينق کليه

 ۱۷ تبصره

 الف

 کليه براي شدهتعريف پايه بيمه خدمات بسته رائها و منابع ايداريپ و المتس در دالتع عايتر نظورم به

 طريق از گيرند،يم قرار سالمت ايهپ بيمه وششپ حتت ايگانر صورتب سعو رزيابيا براساس که اقشار

 انجام ذکورم برنامه اجراي قرارداد طرف يردولتيغ و دولتي هايبخش در و انوادهخ زشکپ يا و رجاعا نظام

 باشند. نمي وسع ارزيابي شمولم )ره( امام مدادا کميته وششپ تحت دگانش بيمه شود.مي

 التفاوت مابه رجاع،ا نظام رعايت درصورت ندب اين شمولم شدگان يمهب رداختپ همس اهشک نظورم هب

 اعتبارات سقف در گر بيمه سازمان همس افزايش قالب رد سرپايي شبخ رد غيردولتي و ولتيد تعرفه

 گردد. مي پرداخت مصوب

 مذکور)تحت اقشار به دماتخ ارائه ارجاع نظام يا خانواده پزشک خدمات به دسترسي عدم درصورت

 و عشاير روستائيان، باشد مي پذير امکان دانشگاهي – دولتي بخش در سالمت( پايه بيمه رايگان پوشش



۱۱۰ 

 

 باشند. مي خانواده پزشک و ارجاع نظام مشمول جمعيت نفر هزار بيست زير شهرهاي ساکنين

 اجباري کشور جمعيت حادآ ماميت براي سالمت يمهب پوشش توسعه شمش برنامه انونق (۷۰ماده) براساس

 است.

 ب

 اين (۷) شماره دولج ۱۳۱۶۰۰ رديف موضوع عتباراتا محل زا ستا کلفم يثارگرانا امور و هيدش بنياد

 مسلح نيروهاي قوانين اساس رب که درآمد و غلش فاقد عسرم اشتغال يرحالتغ آزادگان و انبازانج هب قانون

 عادلم معيشتکمک اهانهم باشند، درآمد و غلش اقدف هک مانيز تا باشند،نمي ظيفهو حقوق دريافت مشمول

 و رنامهب سازمان مشترک پيشنهاد به ندب اين اجرائي نامهآيين ند.ک رداختپ ولتد ارکنانک قوقح حداقل

 رسد.مي وزيران هيأت تصويببه و شودمي هيهت ايثارگران امور و شهيد بنياد و شورک بودجه

 ج

 اطالعات ايگاهپ استقرار موضوع وسعه،ت ششم رنامهب انونق (۷۰) ادهم چ() ندب نمودن اجرائي منظور به

 تکميلي و پايه بيمه صندوقهاي و شرکتها کليه منابع، و مصارف مديريت و شورک رماند دگانش يمهب برخط

 ماتخد مديريت قانون (۵) ماده موضوع ياجرائ دستگاههاي يزن و غيردولتي و دولتي زا عما درمان

 بيمه هايسازمان ساير و اجتماعي تأمين ازمانس مسلح، يروهاين رمانيد دماتخ ازمانس ملهج زا کشوري،

 صورتبه مذکور پايگاه روزرساني به و خود شدگان يمهب اطالعات رخطب رسالا هب سبتن کلفندم گر

 اب و فترچهد ايج به الکترونيکي ابزارهاي جايگزيني ريقط از ذکورم پايگاه از و اقدام ستمرم و رايگان

 بيمهاي دماتخ کليه ارائه جهت يرانيان،ا سالمت يمهب ازمانس سنجيستحقاقا امانه)سرويس(س زا استفاده

 اطالعات تبادل در بند اين مقررات جرايا کنند. استفاده ودخ پوشش حتت دگانش يمهب هب رمانيد و

 طبق کشور رماند شدگان يمهب طخ رب عاتاطال هپايگا و مسلح يروهاين درماني دماتخ سازمان فيمابين

 و درمان بهداشت، و مسلح نيروهاي شتيبانيپ و دفاع زرايو توسط هک ودب واهدخ شترکيم دستورالعمل

 شود. مي ابالغ پزشکي آموزش

 د

 کشور پزشکي تجهيزات و درماني و بهداشتي مراکز تجهيز و توسعه شرکت ۱۴۰۰ سال ابتداي از - ۱



۱۱۱ 

 

 شود.مي توسعه ششم برنامه قانون (۵۵) ماده مفاد مشمول )مادرتخصصي(

 ماده مشمول درماني بهداشتي دماتخ و پزشکي لومع دانشگاههاي ختصاصيا رآمدد ۴۰۰۱ الس در - ۲

 باشد. نمي توسعه ائميد احکام قانون (۱)

 ه

 و خريد از حاصل مبالغ موظفند ستقلم بودجه رديف ارايد هاييمارستانب و شکيپز لومع دانشگاههاي

 تدارک و تأمين هايهزينه بازپرداخت هتج منحصراً ار زشکيپ ملزومات و تجهيزات و وازمل ارو،د فروش

 و کنند پرداخت کنندهتأمين خشپ شرکتهاي و هاداروخانه هب زشکيپ ملزومات و تجهيزات و وازمل دارو،

 دانشگاه که ايجداگانه سابح هب ار پزشکي ملزومات و تجهيزات و ارود هزينه کلفندم اييمهب هايسازمان

 مي تلقي عمومي اموال رد غيرقانوني تصرف حکم رد بند ينا اجراي زا نند.تخلفک اريزو نمايديم اعالم

 هاي برنامه دائمي احکام قانون (۱ماده) در ندرجم مفاد از ذکورم حسابهاي يموجود ردک زينهه حوهن شود

 باشد. مي مستثني  کشور توسعه

 و

 برنامه قانون (۲۹) ماده موضوع دستگاههاي کليه حمايتي، سياستهاي کارآمدسازي و ساماندهي رمنظو به

 حمايت پذيرآسيب اقشار از شکل هر به که بنيادها و غيردولتي عمومي نهادهاي جمله از توسعه ششم

 حمايت، ندهکندريافت فرد شماره)کد(ملي تفکيک به را خود کمکهاي و هاحمايت تمامي مکلفند کنند،مي

 و بانکها ايران، اسالمي جمهوري مرکزي بانک نمايند. ثبت اجتماعي، رفاه و کار تعاون، وزارت سامانه در

 تفکيک به را شده پرداخت الحسنه قرض تسهيالت مکلفند دولتي و خصوصي اعتباري موسسات

 اطالعات مبناي بر يانمددجو به کمک و پرداخت هرگونه و نمايند ثبت مذکور سامانه در ملي شماره)کد(

 از توسعه ششم برنامه قانون (۲۹ماده) مشمول دستگاههاي مديران چنانچه بود خواهد سامانه اين در مندرج

 مجازات قانون (۱۹ماده) (۵درجه) (۱بند) در مندرج مجازات مشمول نمايند استنکاف بند اين اجراي

 و غيردولتي خيريه موسسات رداختيپ حمايتي هاي هزينه برخورداري و شمول گردند. مي اسالمي

 تکاليف، بر عالوه مستقيم مالياتهاي قانون (۱۳۹ماده) بند)ط( مالياتي هاي معافيت از اشخاص، به خصوصي

 امکان است مکلف اجتماعي رفاه و کار تعاون، وزارت است. مذکور سامانه در آن اطالعات ثبت به منوط



۱۱2 

 

 با نهاد مردم خيريه موسسات براي را افراد سنجي ستحقاقا استعالم همچين و شده انجام اطالعات ثبت

 نياز مورد اقالم نحوه تعيين بر مشتمل بند اين اجرايي نامه نمايد.آئين فراهم نيز اطالعات محرمانگي رعايت

 براي کننده حمايت نهادهاي و اجرايي دستگاههاي به سامانه اطالعات واگذاري نحوه اطالعات، ثبت

 کار تعاون، وزارت همکاري با کشور بودجه و برنامه سازمان توسط سنجي، استحقاق عالماست مانند مواردي

 رسد. مي وزيران هيات تصويب به و شود مي تهيه اجتماعي رفاه و

 ۱ الحاقي بند

 بدون درماني مراکز و ها اروخانهد توسط پزشکي جهيزاتت و ارود رگونهه زا استفاده و فروش -۱

 وزارت توسط قانون ينا ابالغ از سپ ماه هس ات هک يا امانهس ريقط از اصالت احراز و استعالم

 مجاز پايه رگ بيمه هاي سازمان ست.ا ممنوع ود،ش يم کميلت زشکيپ آموزش و رماند بهداشت،

 نظارت به مکلف پزشکي آموزش و درمان بهداشت، وزارت و نبوده صالتا اقدف قالما ذيرشپ به

 مي ارائه محاسبات ديوان به ريکبا ماه هس هر ندب ينا زارشگ است. جزء ينا اجراي حسن بر

 شود.

 و درمان بهداشت، وزارت وسعهت ششم رنامهب انونق (۷۴اده)م ند)الف(ب جرايا استاير در -۲

 يکپارچه بصورت را نايرانيا سالمت لکترونيکيا پرونده امانهس ستا کلفم رشکيپ آموزش

 در المتس الکترونيک دماتخ هک مايدن ملياتيع نحوي به قانون ينا ابالغ از اهم سه مدت ظرف

 بيمه هاي ازمانس مذکور، سامانه سازي ملياتيع زمان ات يرد.گ رارق دمتخ هندگاند رائها اختيار

 راهنماهاي سازي پياده هتج را خود هاي امانهس در وجودم شدگان يمهب المتس کلفندم ايهپ گر

 دهد. قرار دمتخ دهندگان رائها اختيار رد تسالم خدمات ارائه عملدستورال و باليني

 ماه سه هر را زءج اين اجراي زارشگ است کلفم زشکيپ آموزش و رماند هداشت،ب وزارت 

 نمايد. ارائه اسالمي ورايش مجلس درمان و بهداشت ميسيونک به يکبار

 2 الحاقي بند

 و کشور جمعيت آحاد کردن آلوده از جلوگيري و شيميايي و زيستي تروريسم با مقابله منظور به



۱۱۳ 

 

 پشتيباني و دفاع وزارت دارو، و غذا سازمان معمول هاي بازرسي و مميزي بر عالوه ملي، منابع

 الزم اقدام پزشکي آموزش و درمان بهداشت، وزارت هماهنگي با است مکلف مسلح هاي نيروي

 و آرايشي داروئي، ني،آشاميد غذايي، کاالهاي و محصوالت ها، فرآورده اوليه، مواد ارزيابي جهت

 پرخطر، شيميايي و زيستي عوامل وجود نظر از زيستي)بيولوژيک( محصوالت و مواد و بهداشتي

 نمايند. جلوگيري غيرمجاز مواد توزيع و واردات از و آورند عمل به جنگي و سمي آور، زيان

 تعيين آزمايش انجام به منوط مذکور مواد فروش و عرضه توزيع، سازي، ذخيره واردات، هرگونه

 است. آنها سالمت تائيد و شيميايي و زيستي آلودگي ميزان

 دفاع هاي وزارتخانه توسط انونق اين ابالغ از سپ ماه هس ظرف داکثرح ندب ينا جرائيا امهن آئين

 هيات تصويب به و شود مي تهيه پزشکي آموزش و درمان هداشت،ب و سلحم يروهاين شتيبانيپ و

 رسد. مي وزيران

 ۳ الحاقي بند

 رديف اعتبار ستا مکلف دولت معيت،ج کلي ياستهايس (۳ند)ب کمح ردنک جراييا استاير در

 عنوان تحت سابيح در کشور لک ۱۴۰۰ الس ودجهب انونق ۱۶۰۱۰۰۶۰۰۱ و ۶۰۲۰۰۱۶۷۵۱ هاي

 آموزش و رماند بهداشت، وزارت رديفهاي يلذ ناباروري( رماند هاي زينهه زا مايتح )حساب

 نمايندگان زا متشکل کارگروهي ظرن مطابق سابح ينا عتبارا ردک زينهه مايد.ن کزمتمر پزشکي

 معاونت و دانشگاهي هادج و خميني)ره( ماما امداد ميتهک جتماعي،ا امينت ازمانس المت،س بيمه

 بود: واهدخ ذيل موارد رخصوصد پزشکي آموزش و درمان هداشت،ب وزارت درمان

 باروري) کمک روشهاي از يکي کامل دوره سه هاي ينههز کل (%۹۰) درصد نود پوشش -۱

i csi) و (i vf) نابارور زوج هر براي  

 ناباروري درمان وشهاير ساير و پاراکلينيک و داروئي ايه هزينه وششپ -۲

 کليه الزام و ناباروري درمان خدمت دريافت متقاضيان به مربوط اطالعات ثبت سامانه ايجاد -۳



۱۱۴ 

 

 دريافت کليه کامل مشخصات درج جهت ناباروري خدمات کننده رائها دولتي و خصوصي مراکز

 ايشان از خدمات کنندگان

  سازمان هر عضو مشمولين يتجمع براساس ايهپ هاي يمهب سهم عيينت -۴

 احکام انونق (۱) ماده حکم از ندب اين موضوع سابح اعتبارات ردک زينهه حوهن هب رسيدگي

 است. ثنيمست کشور وسعهت هاي برنامه دائمي

 ۴ الحاقي بند

 يک حداقل ودش مي داده جازها کشور رمانيد هداشتي،ب خدمات و زشکيپ لومع انشگاههايد به

 جهت را خود يا سرمايه هاي ارائيد تملک عتباراتا زا (%۵رصد)د نجپ حداکثر و (%۱درصد)

 نمايند. زينهه مجوز داراي بنيان دانش رکتهايش طريق زا خود پزشکي تجهيزات وسازين و خريد

 ۵ الحاقي بند

 را ۱۴۰۰ الس سهميه حلم زا سکنم امو فقره  ۰۰۵۰ تعداد ميتواند امورايثارگران و شهيد بنياد

 اقدف حاضر حال در و اند نموده ستفادها تسهيالت اين زا قبل نواتس رد هک يثارگرانيا رايب مجدداً

 ريدخ يا ساخت رايب ايطشر ساير رعايت دونب و داده خصيصت باشند، يم مناسب مسکن

 نمايد. معرفي

 ۶ الحاقي بند

 چرخه نوسازي ظامن موردنياز کار ازس و يرساختز يجادا نظورم به - ۶ لحاقيا بند

 : لکترونيکا بستر در المتس خدمات ارائه و دارو صرفم تا تجويز

 از ماه شش حداکثر مدت ظرف پزشکي آموزش و درمان، بهداشت، وزارت - ۱

 خريد براي الزم باليني راهنماهاي و يکپارچه هاي دستورالعمل سال ابتداي



۱۱۵ 

 

 تهيه را کشور دارويي نظام در موجود داروهاي اولويت با سالمت خدمات راهبردي

 سالمت خدمات دهندگان ارائه نيز و تکميلي و پايه گر بيمه هاي سازمان کليه به و

   نمايد. اجراابالغ جهت

 غيردولتي و دولتي زا عما رماند تکميلي و ايهپ مهبي هايصندوق و شرکتها ليهک - ۲

 زا کشوري، خدمات ديريتم قانون (۵) ادهم وضوعم جرائيا ستگاههايد يزن و

 أمينت سازمان مسلح، يروهاين درماني دماتخ ازمانس المت،س يمهب ازمانس جمله

 حقاقاست فرايند ، ماه آبان ايانپ تا مکلفند رگ بيمه هايازمانس ساير و اجتماعي

 بيمه همپوشاني کنترل ي،ا بيمه وششپ و ويته حرازا زا عما دماتخ ريدخ سنجي

 و خدمت خريد واعدق دقيق عمالا نيز و دمت،خ هندهد رايها کنترل و اي،

 کنترل مانند نسخ يتکيف و دقت فزايشا هاي وشر نارک رد ار الينيب راهنماهاي

 املش لکترونيکا بزارهايا ربست در منحصرا ار الکترونيک امضاي و دارو اصالت

 ازيس پياده  را الکترونيک اسناد سيدگير و لکترونيکا پيچي سخهن و ينويس نسخه

 دراورند. اجرا به و

 تشخيصي، بهداشتي، وموسسات مراکز و حقوقي و حقيقي اشخاص کليه - ۲

 مکلف خيريه و دولتي غير عمومي خصوصي، دولتي، از اعم دارويي و درماني

 چارچوب در خود خدمات ارايه  بمنظور مربوط مجاز هاي امانهس از هستند

 شدگان بيمه سنجي استحقاق براي ايران سالمت بيمه سازمان توسط شده تعريف

 قانون ۷۰ ماده )چ( بند ،موضوع شدگان بيمه درمان برخط اطالعات پايگاه بر مبتني

 و درمان ،بهداشت وزارت ابالغي استانداردهاي همچنين و توسعهششم برنامه

 پرونده  سامانه به ها پرونده ارسال و اطالعات تبادل بمنظور پزشکي آموزش



۱۱۶ 

 

 به ارايه مورد خدمات اطالعات که نحوي به نموده استفاده  ، سالمت الکترونيک

 وزارت گردد. ارسال برخط و يکپارچه صورت به کشور درمان شدگان بيمه

 پروانه تمديد در را بند اين اجراي است مکلف پزشکي آموزش و درمان بهداشت،

 ارائه توسط خدمت ارائه گونه هر نمايد. لحاظ مراکز اين تاسيس پروانه صدور يا و

 مجازات مستوجب و محسوب تخلف شبکه از خارج سالمت خدمات دهندگان

 اطالعات تبادل و ارتباط است مکلف دارو و غذا سازمان باشد. مي مربوط قانوني

 شرکتهاي کليه نمايد. برقرار را بند اين موضوع هاي سامانه و خود هاي سامانه ميان

 محور سالمت کاالهاي کنندگان عرضه و پزشکي وملزومات تجهيزات و دارويي

 تکميل به نسبت ودارو غذا سازمان سوي از ابالغي ضوابط چهارچوب در مکلفند

 تا کثرا حد ، دارو رهگيري و اصالت کنترل سامانه به خود هاي سامانه اتصال و

 نمايند. اقدام ماه مهر پايان

 که نمايد فراهم ار کاري و ازس آذرماه، ايانپ ات ستا کلفم دارو و ذاغ سازمان -۴

 تجهيزات و داروها الويت اب پزشکي صرفم تجهيزات و اروييد قالما ليهک اصالت

 استفاده اب الکترونيک نسخ طريق زا گر يمهب هاي ازمانس وششپ حتت وملزومات

 رفهتع ريافتد اشد.ب نظارت و ايشپ ابلق  دارو رهگيري و صالتا کنترل امانهس از

 توسط پزشکي، آموزشو درمان هداشت،ب زارتو ويس زا بالغيا اروييد خدمات

 در صرفا خيريه و خصوصي، دولتي ولتي،غيرد خشب رد عالف ايه داروخانه

 بود. خواهد ازجم تک( تي دارو) رهگيري و اصالت نترلک سامانه هب اتصال صورت

 فرآيندهاي کليه در ماه سه مدت ظرف است مکلف پزشکي نظام سازمان -۵

 و هويت خود هاي سامانه طريق از سالمت، خدمات خريد و تقبل الکترونيک



۱۱۷ 

 

 تجارت قانون (۱۰) ماده با مطابق را آنها الکترونيک امضاي و پزشکان اصالت

 ها، سازمان و پزشکي آموزش و درمان بهداشت، وزارت همکاري با  الکترونيک

 و ساز بايست مي سازمان اين نمايد. پايش و کنترل گر بيمه موسسات و ها شرکت

 خدمت ارايه بند اين در شده تبيين چرخه از خارج که پزشکاني با برخورد کارهاي

  نمايد. اجرا و طراحي را نمايند مي

  ۱۴۰۰ سال ماه دي ابتداي از زينهه پرداخت و المتس خدمات ريدخ گونه ره -۶

 ذکر چرخه از بند،خارج اين ۲ بند شمولم رگ يمهب موسسات و اه ازمانس توسط

 اموال و وجوه در يرقانونيغ تصرف حکم رد و ستا ممنوع ۵ تا ۱ ندهايب رد شده

  باشد. مي مربوط قوانين رد مقرر ايه مجازات مستوجب و است دولتي

 مودنن بيمه هب نسبت ۴۰۰۱ سال اول ماهه شش پايان تا ستا مکلف ولتد -۷

 با  و سالمت بيمه ازمانس طريق از ستنده اي يمهب پوشش فاقد که فراديا کليه

 نمايد. قداما وسع آزمون رعايت

 بيمه پوشش هب نسبت سالمت يمهب عالي ورايش ريقط زا ستا کلفم دولت -۸

 تامين و لاخد توليد داروهاي اولويت شورباک دارويي ظامن در دموجو اروهايد اي

  نمايد. اقدام آن نياز مورد اعتبار

 اهم دو هر کلفندم حکم ينا رد ندرجم ايه ازمانوس  اجرايي دستگاههاي -۹

 مجلس درمانو بهداشت کميسيون هب را رتبطم حکاما جرايا يشرفتپ کزارش

 يند.نما ارسال اسالمي شوراي

  



۱۱۸ 

 

 ۱۸تبصره

 الف

 ميراث  نفت، شهرسازي، و راه کشاورزي، جهاد ،تجارت و معدن ، صنعت هايوزارتخانه  – الف

 فناوري و علمي معاونت و اطالعات فناوري و ارتباطات دستي، صنايع گردشگري فرهنگي،

 بخش طريق از ديگر مقام يا مرجع هر از مجوز اخذ به نياز بدون  مکلفند جمهوري رياست

 سرمايه مذکور هاي بخش طريق از که صورتي در و تعاوني دولتي، غير عمومي خصوصي،

 هايسياست اجراي قانون رعايت با تابعه و وابسته هايصندوق و هاشرکت طريق از نشود گذاري

 در صد بصورت راسا يا و هابانک و مذکور هايبخش مشارکت با اساسي قانون (۴۴اصل) کلي

 موضوع ۲۲ جدول ها)مصارف(پرداختي  ۲۹ رديف مبالغ از استفاده با طرح از بخشي يا و صد

 داخلي منابع و ريال (۳۲۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰) ميليارد هزار بيست و سيصد معادل (،۱۴) تبصره

 صندوق و اي توسعه و تخصصي هاي بانک اولويت با ها بانک در گذاري سپرده طريق از

 سرمايه به نسبت ترجيحي نرخ با ترکيبي يا تلفيقي تسهيالت اعطاي منظور به اميد کارآفريني

 بيکاري نرخ با هاي استان اولويت با ها استان کليه در کارآفريني و زا اشتغال هاي طرح گذاري

 با قانون اين ابالغ از پس ماه دو ظرف حداکثر يافته توسعه کمتر يا و محروم مناطق يا و باالتر

 هماهنگي شوراي تصويب و مربوط وزارتخانه و استان هر ريزي برنامه شوراي مشترک پيشنهاد

 امور وزارت نيز و جمهوري رياست فناوري و علمي معاونت و مذکور هاي وزارتخانه از متشکل

 انتخاب به نماينده نفر سه کند. اقدام ايران اسالمي جمهوري مرکزي بانک و دارايي و اقتصادي

 کشور وزارت در شورا اين دبيرخانه نمايند. مي نظارت مذکور شوراي بر اسالمي شوراي مجلس

 تعيين دارايي و اقتصادي امور وزير حکم و تاييد با و کشور وزير پيشنهاد به آن دبير و است مستقر

 استفاده با گذاري سپرده کار و ساز بر عالوه توانند مي مذکور هاي صندوق و ها شرکت شود. مي

 در نمايند. اجرا را زا اشتغال هاي طرح از صد در صد يا بخشي نيز آن از خارج ، داخلي منابع از

 يا پذيرد مي انجام الذکر فوق هاي صندوق و ها شرکت توسط طرح از بخشي يا تمام که وارديم

 به ملزم اجرايي هاي دستگاه کليه باشد.مي واگذاري قابل مرحله هر در دارند آن در سهمي

 نيز و همکاري به ملزم نيز اميد کارآفريني صندوق و ها بانک مرکزي، بانک و بوده همکاري



۱۱۹ 

 

 تسهيالت اخذ باشند.مي مذکور هاي دستگاه و ها خانه وزارت تضمين قبال در التتسهي اعطاي

 هر با الذکر اخير صندوق تسهيالت تلفيق همچنين و آن اساسنامه مطابق ملي توسعه صندوق از

 است. مجاز نيز قانون اين (۱۴) تبصره جدول (۲۹) رديف ها)مصارف(پرداختي مبالغ از بخشي

 زنجيره بازده، زود و متوسط و کوچک هاي بنگاه ، بيشتر اشتغال با ها حطر در گذاري سرمايه

 سپرده سود نرخ دارد. اولويت موارد اين در تسهيالت اعطاي و اساسي کاالي توليد و ارزش

 نرخ باشد، مي (%۱) درصد يک حداقل مذکور ها)مصارف(پرداختي (۲۹) رديف مبالغ گذاري

 توسط پرداخت باز نحوه و مدت نيز و ترجيحي صورت هب و تلفيقي و ترکيبي تسهيالت سود

 باالترين عهده به مورد حسب بند اين اجراي حسن مسئوليت شود. مي تعيين الذکر فوق شواري

 مذکور شوراي اعضاي و استانداران و استاني و ستادي مربوط مديران کليه و اجرايي دستگاه مقام

 اقدام و تصويب و ارائه پيشنهاد، جمله از مرحله هر در تاخير يا انجام در نقص يا انجام عدم است.

 است مکلف هدفمندي سازمان باشد. مي صالح ذي مراجع در رسيدگي قابل و محسوب تخلف

 به حداقل را (۱۴) تبصره ها)مصارف(پرداختي (۲۹) بند در مندرج مبالغ (%۱۰۰) صد در صد

 از ناشي کسر بدون زير جدول شرح به دستگاه هر سهم مطابق دوازدهم يک ماهانه صورت

 تخصيص و ابالغ به نياز بدون راسا مقررات، و قوانين از ناشي کسر بدون و اختيارات و تکاليف

 و موافقتنامه مبادله به نياز بدون و کشور بودجه و برنامه سازمان جمله از مقام يا مرجع هر سوي از

 شماره جدول در مندرج مربوط دستگاه به مقام يا مرجع هر سوي از دستور يا مصوبه به نياز بدون

 و زا اشتغال هاي طرح براي گذاري سرمايه بند اين احکام مطابق ها دستگاه تا نمايد پرداخت ......

 سوم دو تشخيص به اميد کارآفريني صندوق و ها بانک حساس و مهم موارد در نمايند. کارآفريني

 بيکاري نرخ با هاي استان اولويت با زا الاشتغ هاي طرح در توانند مي مذکور شوراي اعضاي

 نموده گذاري سرمايه راسا را يافته توسعه کمتر يا و محروم مناطق در همچنين و متوسط از باالتر

 با هاي استان در الذکر فوق هاي صندوق و ها شرکت حساس و مهم موارد در نمايند مشارکت يا

 اعضاي تشخيص به يافته توسعه کمتر يا و محروم مناطق نيز و کشور متوسط از باالتر بيکاري نرخ

 از استفاده طريق از توانند مي مرکزي بانک رئيس و اقتصاد وزير تاييد به منوط مذکور شوراي

 گذاري سرمايه يا طرح از بخشي يا و تمام در ۱۴ تبصره ها)مصارف(پرداختي ۲۹ رديف مبالغ



۱2۰ 

 

 از نفت وزارت که صورتي در باشند. مي ااالجر موقوف مغاير خاص و عام قوانين کليه نمايند

 به مربوط مبالغ نفت وزارت مسئوليت و تاييد با تابعه و وابسته هاي صندوق و هاشرکت طريق

 نفت صنعت با مرتبط هاي طرح براي را ۱۴ تبصره جدول در مندرج مذکور هاي شرکت مصارف

 اين ۱۸ تبصره هاي طرح نيز و پتروپااليشگاه و پااليشگاه و پتروشيمي و گاز و نفت جمله از

 هاي سال بودجه در الذکر اخير تبصره الف بند هاي برنامه اجراي تکميل چنين هم و قانون

 هزينه مصرف و دريافت در جمله از کامل طور به نمايد. گذاري سرمايه ۱۳۹۹ و ۱۳۹۸ ،۱۳۹۷

 بر يافته صتخصي درصد۱۰۰ مربوط اعتبارات صورت اين در باشند. مي بند اين حکم مشمول

 است. بند اين کار و ساز اساس

 استفاده با ابعهت و وابسته هاي صندوق و ها رکتش ريقط زا جراييا ايه ستگاهد کليه

 اشتغال هاي رحط در بند اين احکام اساس بر وانندت مي اخليد نابعم نيز و عتباراتا از

  د.نماين گذاري سرمايه زا

 براي اند موظف غيربانکي اعتباري موسسات و هانکبا کليه ۱۴۰۰ سال در                

 ۲۵ از کمتر شهرهاي در شهري و روستايي مسکن واحد هزار ۴۰۰ نوسازي و احداث

 و ميليون سه پرداخت به نسبت شهري مسکن واحد هزار ۸۰۰ و جمعيت نفر هزار

 به مسکن ساخت تسهيالت ريال (۳.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰). ميليارد هزار ششصد

 ماه فروردين در مرکزي بانک توسط بانک هر سهميه نمايند. اقدام شرايط واجد ادافر

 ۲۰ تسهيالت اين اقساطي فروش و ساخت مشارکت دوران مجموع شود. مي تعيين

 متقاضي به آن تعهدات و تبديل اقساطي فروش به مشارکت دوره از پس و است سال

 به اعتبار و پول شوراي مصوب ودس نرخ با تسهيالت اين شود.مي منتقل شرايط واجد

 بانک شود. مي پرداخت شهرسازي و راه وزارت توسط شده معرفي شرايط واجد افراد

 عموم اختيار در برخط صورت به را بند اين عملکرد گزارش است موظف مرکزي

 پرداخت از بانکي غير اعتباري موسسه يا بانک يک که صورتي در دهد. قرار مردم

 موظف مرکزي بانک نمايد، خودداري مرکزي بانک توسط شده عيينت تسهيالت سهميه

 موسسه يا بانک آن قانوني سپرده افزايش به نسبت نشده انجام تعهد با متناسب است
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 به نسبت غيربانکي اعتباري موسسات و هابانک ساير طريق از و اقدام غيربانکي اعتباري

 نمايد. اقدام مسکن ساخت تسهيالت پرداخت

 کباري ماه هر وظفندم بند ينا وضوعم ذارگ رمايهس ايه ستگاهد کليه                

 اين و عالما کشور وزارت به ار مربوطه ستگاهد صوصخ رد ندب ينا ملکردع گزارش

 برنامه کميسيون و جلسم به را آن زارشگ يکبار اهم سه ره ستا وظفم انهخ وزارت

 اعالم ربوطهم کشور حاسباتم يواند و هاي ميسيونک ساير و محاسبات و بودجه و

  نمايند.

 ب

 فناوري علمي معاونت عرفيم با شودمي ادهد اجازه طالعاتا فناوري و رتباطاتا زارتو ابعهت رکتهايش به

 يلياردم چهارصد و هزاريک بلغم تا اطالعات فناوري و ارتباطات زيرو أييدت با و مهورج رئيس

 خطرپذير، هايگذاريسرمايه هب مکک براي و ودخ اخليد نابعم لمح از را ريال (۱.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)

 هايرح)پروژه(ط از حمايت بخشها، ليهک در کيالکتروني دماتخ کنندهرائها اپراتور(هاي) ارورک ايجاد

 با تعاوني و خصوصي بخشهاي توسط بخش اين رد خدمات و االک صادرات اي و آفرينشتغالا ايتوسعه

 پيشنهاد با که اينامهآيين راساسب شدهدارها جوهو ورتص هب طرپذيرخ ذارگ مايهسر شرکتهاي اولويت

 تصويب به و شوديم تهيه کشور بودجه و برنامه سازمان و طالعاتا فناوري و رتباطاتا زارتو مشترک

 کنند. پرداخت آن محل از را ودس نرخ التفاوتابهم و هندد اختصاص رسد،مي زيرانو هيأت

 ج

 تابعه شرکتهاي و ايوسعهت سازمان طريق زا شوديم ادهد جازها طالعاتا فناوري و رتباطاتا توزار به

 (۲) دولت اليم مقررات از بخشي تنظيم انونق به مواد رخيب الحاق انونق (۲۷) ادهم هارچوبچ رد خود

 (۶۹) ماده ضوعمو ازجمله الکترونيکي خدمات توسعه و الکترونيک ولتد هايطرح)پروژه( انجام منظوربه

 هزار پنج مبلغ تا دولتي بخش گذاريسرمايه جهت يازن مورد نابعم ند.ک قداما وسعهت شمش رنامهب قانون

 داخلي منابع و اطالعات فناوري و رتباطاتا وزارت عتباراتا حلم زا يالر (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ميليارد

 دولج ۱۴۹۰۰۰ رديف محل زا و شوديم ينتأم کشور ودجهب و برنامه ازمانس تأييد اب تابعه شرکتهاي

 با ذکورم مبلغ از يالر ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳ ميليارد هزار هس مبلغ رسد.يم مصرف هب قانون ينا (۷) شماره

 يابد. مي اختصاص تاييروس اينترنت وسعهت براي اولويت
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 د

 ميليارد زاره تهش مبلغ تا نفت زيرو تأييد با شوديم داده جازها نفت زارتو تابعه يشرکتها به

 و طرپذيرخ هايگذاريسرمايه هب کمک رايب خود اخليد نابعم حلم زا يالر (۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)

 صنعت ختلفم هايحوزه در اول بار توليد و آفريناشتغال ايتوسعه طرحهاي و اخلد اختس زا حمايت

 مي عرفيم مهورج ئيسر ريفناو و علمي تمعاون سوي زا که فناور و بنيان¬دانش هايشرکت توسط نفت

 ترجيحي تسهيالت يا شدهاداره وجوه بالعوض، مکک صورت هب تعاوني و صوصيخ هايخشب رد شوند،

 و علمي معاونت و کشور بودجه و رنامهب سازمان و نفت زارتو مشترک يشنهادپ به هک اينامهيينآ براساس

 دهند. ختصاصا رسد،مي يرانوز هيأت تصويب به و شود¬مي تهيه جمهور رئيس فناوري

 ۱ الحاقي بند

 اولويت عمراني)با هايطرح اتمام نياز وردم اعتبار امينت هب سبتن کلفندم املع هايبانک

 کم مناطق ايمنطقه هاييشرانپ و پيشرفت (%۸۰رصد)د هشتاد االيب مامت يمهن هايپروژه

 عالما ساسا رب يالر (۲  /۰۰۰    /۰۰۰    /۰۰۰    /۰۰۰  ميليارد) هزار ود سقف در برخوردار(

 اصالحات با دولت مالي مقررات از بخشي تنظيم ۶۵ ماده البق رد شورک بودجه و رنامهب سازمان

 صورت قالب رد و جراييا ملياتع براي  بايد مذکور اعتبار مايند.ن اقدام عديب الحاقات و

 گردد. پرداخت ۴۰۰۱ سال مربوط نظيميت هايوضعيت

 در يکبار ماه هس هر را ندب اين ملکردع زارشگ ستا وظفم يرانا سالميا ريجمهو مرکزي بانک

 موسسه يا انکب يک که صورتي رد دهد. ارقر سالميا ورايش جلسم قتصاديا ميسيونک اختيار

 اسالمي جمهوري مرکزي بانک وسطت شده تعيين سهيالتت سهميه رداختپ زا انکيب يرغ اعتباري

 افزايش به سبتن نشده نجاما عهدت اب تناسبم ستا وظفم مرکزي بانک نمايد، خودداري ايران

 وسساتم و هابانک ساير طريق زا و اقدام يربانکيغ اعتباري وسسهم اي انکب نآ انونيق سپرده

  د.نماي اقدام شده؛ عريفت تسهيالت رداختپ به سبتن غيربانکي اعتباري

 2 الحاقي بند



۱2۳ 

 

 مجاز جارتت و عدنم نعت،ص زارتو مردمي سرگردان نقدینگي وريآ جمع منظور هب -۱

 سهامي هايشرکت قالب در خود اختیار در تعطیل معادن و مجوزها ريواگذا هب سبتن است

 نماید. قداما سرمایه بازار ریقط از پروژه  عام

 عاليشوراي تایید  و تجارت و عدنم صنعت، وزارت یشنهادپ با ندب این جرایيا نامه آیین

 ردد.گ مي اجرایي بورس

 سرمایه هاي صندوق ، روژهپ عام سهام رکتهايش از ه/ب ارایيد انتقال و قلن هرگونه -2

 ، ساختمان و مینز ، روژهپ زا عما ذاريگ سرمایه  هاي صندوق یا و مستقیم غیر گذاري

  ست.ا معاف انتقال و قلن مالیات رداختپ از ستغالتم و امالک

 ۳ الحاقي بند

 منابع جمله از خود نابعم محل از ودش مي ادهد جازها انکيب يرغ ريعتباا موسسات و بانکها به

 تملک طرحهاي و زيربنايي بزرگ ايه پروژه از يک ره در ازادم هاي اراييد اگذاريو زا حاصل

 توليدي و صنعتي صلي،ا راههاي و زرگراهيب و زادراهيآ رحهايط ظيرن يا سرمايه  هاي ائيدار

 زا درصد ۴۰ قفس تا حداکثر و روژهپ صندوق و رکتش ايجاد و تملک و اليم تامين قالب در

 بانکداري( فعاليت با مرتبط هاي رکتش در گذاري رمايهس سهم اباحتس با) ودخ ايهپ سرمايه

  نمايند. مشارکت

 ايه طرح از برداري بهره از سپ سال ۵ رفظ حداکثر وظفندم عتباريا موسسات و اه بانک

 ۵ گذشت با ورتص اين يرغ رد مايند.ن قداما نهاآ واگذاري به نسبت کورمذ توليدي و صنعت

 و پذير رقابت توليد وانعم رفع قانون ۱۷ ادهم هاي ريمهج مشمول رداريب هرهب اريخت زا سال

  شوند. مي شورک مالي نظام ارتقاي

 ۴ الحاقي بند



۱2۴ 

 

 زا (%۱)درصد يک تا شود مي ادهد اجازه دولتي، يرغ عمومي هادهاين و ولتيد هاي رکتش به

 محروميت رفع براي وانينق چهارچوب در را ماليات( و دولت همس ودس زا غير) ودخ يژهو سود

 سرمايه ارندد استقرار آن در آنها احدو که هايي ستانا محروم مناطق و حرومم ستانهايا ولويتا با

  نمايند. هزينه و گذاري

 ۵ الحاقي بند

 نسبت  قانون اين ابالغ از پس ماه هس ظرف حداکثر است کلفم تجارت و عدنم صنعت، وزارت

  نمايد. اقدام ،۳۹۹۱ ماه اسفند ايانپ تا دهش شناسايي عادنم مزايده به

 نهادهاي و تعاوني – خصوصي هاي بخش ختيارا در که بلق هاي الس صادره ايه پروانه کليه

 ۳۹۹۱ اسفند پايان ات چنانچه گرفته قرار قوقيح و قيقيح اشخاص ايرس و ولتيد غير عمومي

 و اجرايي هاي دستگاه ختيارا در که عادنيم سهم همچنين و ندا شدهن استخراج و کتشافا هب منجر

 منجر۱۳۹۹ تيرماه پايان تا حداکثر نانچهچ گرفته، قرار يميدروا جمله زا نهاآ هب ابستهو ايه شرکت

  گيرد. يم قرار جديد اضيانمتق اختيار رد مزايده طريق از و لغو اشند،ب نشده استخراج و اکتشاف به

 کتشافا به منجر واگذاري تاريخ از اهم ده مدت رفظ ۱۴۰۰ الس رد دهش اگذارو عادنم چنانچه

 شود. مي واگذار ديدج متقاضيان به زايدهم طريق زا و غول صادره انهپرو نشود

 حقوق نرخ بازنگري و تعيين رد دارايي و قتصاديا امور وزارت و کشور بودجه و رنامهب سازمان 

  وند.ش مي اضافه معادن اليع شوراي عضايا ترکيب هب معادن دولتي

 ۱۹ تبصره

 مقررات از بخشي تنظيم قانون به مواد برخي الحاق قانون (??) ماده اجراي در مجازند اجرائي دستگاههاي

 طرحهاي اجراي براي را الزم تمهيدات خود هايدارايي و کشور کل بودجه منابع محل از (،?) دولت مالي

 با ايسرمايه هايدارايي تملک طرحهاي از اعم برداريبهره حال در و برداريبهره آماده و تمامنيمه جديد،

 ماده قالب در قرارداد انعقاد طريق از داخلي منابع با دولتي شرکتهاي طرحهاي و اختصاصي و عمومي منابع



۱2۵ 

 

 با تعاوني و خصوصي بخشهاي اولويت با هاياريده و هاشهرداري و تعاوني خصوصي، بخشهاي با فوق

 کنند. فراهم ها دهياري و شهرستاني عمران و توسعه هاي تعاوني مشارکت

 ۱ردیف

 اجرائي ستگاهد هر ايسرمايه هايدارايي ملکت عتباراتا زا %(??) درصدهد تا شودمي داده اجازه دولت به

 و رحهاط مصوب اعتبار اب تا ندک واريز ??????-۳۷ مارهش رديف به و سرک را قانون ينا در مندرج

 شدهاداره وجوه ود،س يارانه البق رد انون،ق ينا (?) شماره يوستپ در مندرج جرائيا دستگاه زيرطرحهاي

 در مندرج زيرطرحهاي و طرحها عتبارات،ا جابجايي دهد. ختصاصا مذکور راردادهايق رايب مک،ک اي و

 انجام شورک بودجه و رنامهب سازمان وسطت نهاآ بندياولويت و انونق ناي (۱) شماره پيوست دوم قسمت

 تعيين ستانا توسعه و ريزيبرنامه ورايش توسط ستانيا (هايرح)پروژهط عتباراتا وزيعت حوهن شود.مي

 روشهايي طريق از را مالي أمينت توانندمي هادهياري و هاهرداريش و عاونيت صوصي،خ شود.بخشهايمي

 تسهيالت و سرمايه بازار انکي،ب منابع ،انون(ق ينا (?) تبصره الف() بند )موضوع ارجيخ مالي أمينت چون

 دهند. نجاما موضوعه( مقررات و وانينق رعايت با) ملي وسعهت صندوق رزيا و ريالي

 2ردیف

 کشور کل ۱۳۹۷ الس بودجه انونق (۱۹) بصرهت (۱۱) و (۱۰(،)۹(،)۸(،)۶(،)۵(،)۴(،)۳اي)بنده اجراي

 تنفيذ تبصره اين ظرفيت از ستفادها و رعايت اب بعدي لحاقاتا و صالحاتا اب ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ مصوب

 شود.مي

 ۳ردیف

 کشور کل ۹۱۳۹ سال ودجهب قانون (۱۹) تبصره (۱۰) و (۹) (،۸) (،۷) (،۵) (،۴) (،۳ندهاي)ب اجراي

 شود.مي نفیذت تبصره این رفیتظ از ستفادها و عایتر با ۱۳۹۸/۱2/2۶ مصوب

 وزيران هيأت تصويب به و شودمي تهيه شورک بودجه و رنامهب سازمان وسطت تبصره ينا جرائيا نامهآيين

 رسد.مي

 ۱ الحاقي بند



۱2۶ 

 

 نظیمت انونق هب مواد برخي الحاق قانون (۷2ماده) اجراي رد شود يم داده جازها دولت به

 را الزم تمهیدات خود، ايه دارائي و ودجهب منابع حلم زا (2ولت)د اليم قرراتم زا بخشي

 طرح از اعم برداري، بهره الح در و رداريب بهره آماده و مامت یمهن رحهايط جرايا براي

 هاي شرکت هاي طرح و اختصاصي و عمومي منابع اب اي رمایهس هاي ائيدار ملکت هاي

 خصوصي، هاي بخش با ذکورم ماده قالب رد قرارداد نعقادا ریقط زا اخليد نابعم اب دولتي

 در کند. فراهم عاونيت و خصوصي ايه بخش ولویتا اب ا،ه هیاريد شهرداریها، و تعاوني

 از استفاده آهن( یلي)راهر نقل و ملح همچنین و اصلي راه و زرگراهيب ايه طرح)پروژه(

 عریض،ت احداث، در ذار(گ سرمایه همس %۵۰ و ولتد همس ۵%۰ رتمشارکت)بصو قرارداد

 است. پذیر امکان کاربران زا عوارض اخذ اب برداري، هرهب و ازسازيب هسازي،ب نگهداري،

 2 الحاقي بند

 شرايط و وشهار قانون اين ابالغ از سپ ماه دو رفظ است وظفم شورک بودجه و رنامهب سازمان

 ظارتين هاي ارچوبچ نيز و رفينط ضميناتت قرراتم ملهج از تبصره اين موضوع قرارداد

 هرگونه کند منتشر خصوصي - موميع مشارکت ليم سامانه رد ار رح)پروژه(ط نواعا اب متناسب

 منتشر سامانه اين در هک است معتبر صورتي رد مزبور قرراتم تفسير نيز و قرراتم عديب تغيير

 باشد. شده

 باشد. يبعد پيگيري قابل و مشاهده ابلق بايد يزن سامانه ينا رد اتطالعا تغيير يا حذف هرگونه 

 سامانه رد مندرج تفاسير و قرراتم آخرين رارداد،ق هر هب رسيدگي و يريگ صميمت مالک -۱

 بود. خواهد راردادق آن انعقاد نگامه در مزبور

 يا مرحله دو مزايده يا صهمناق فرآيند طي صوصيخ طرف نتخابا و ارک ارجاع راحلم -۲

 بخش دريافت ارزش بيشترين يا موميع بخش رداختيپ ارزش مترينک راساسب وردم حسب

  شود. مي انجام عمومي



۱2۷ 

 

 ۳ الحاقي بند

 سهامي شرکتهاي در (%۱۰۰) ددرصدص سقف تا ودش مي ادهد جازها يردولتيغ موميع هادهاين به

 ايه ارائيد ملکت هايطرح و زيربنايي هاي خشب پروژه صندوق اي و روژهپ عام اي و خاص

 عدم صورت رد و نندک مشارکت و ذاريگ رمايهس کشاورزي، و صنعتي ، توليدي ، يا سرمايه

 از پس سال پنج تا داکثرح دارائي( و قتصاديا امور زيرو شخيصت انع)بهم يا و حدوديتم وجود

 چهل اصل کلي سياستهاي اجراي قانون رد مقرر سقف ات خود همس کاهش به نسبت رداريب بهره

 نمايند. قداما اساسي قانون (۴۴) چهارم و

 تا پروژه ندوقص يا و خاص يا و عام هاميس رکتهايش رد يردولتيغ موميع هادهاين مشارکت 

 و (۱۶مواد) ايه محدوديت مشمول و ودهب مجاز بناييزير ايه روژهپ رايب ددرصدص سقف

 جرايا قانون (۶ماده) و شورک مالي نظام ارتقاء و پذير رقابت وليدت موانع فعر قانون (۱۷)

 گردد. نمي اساسي نقانو (۴۴) چهارم و چهل صلا کلي سياستهاي

 2۰ تبصره

 الف

 مديريت قانون (۵) ماده وضوعم اجرائي دستگاههاي ماميت عملکرد، رب بتنيم ريزيودجهب جرايا در

 فکيکت به هازينهه شناسايي با ۱۴۰۰ سال رد مکلفند دولتي، رکتهايش و انکهاب جمله زا کشوري خدمات

 هب نسبت پشتيباني فعاليت راکزم هايهزينه و غيرمستقيم( و مستقيم) نسانيا يرنيرويغ دستمزد، و حقوق

 که شدهتمام يمتق حسابداري سامانه کامل استقرار و تکميل دمات(خ يا کاال) هاروجيخ يابيهزينه

 کنند. اقدام آيد،مي دست هب اجرائي ستگاهد هايسامانه ساير هايادهد تبادل از نآ ورودي اطالعات

 ب

 قانون در ۱۰۲۵۳۰ رديف در شدهبينيپيش رقم سقف در اجرائي دستگاههاي اختصاصي درآمدهاي مازاد

 توسط مربوطه مقررات و قوانين رعايت با کشور بودجه و برنامه سازمان ابالغ و تأييد با ۱۴۰۰ سال بودجه



۱2۸ 

 

 است. هزينه قابل دستگاه همان

 ج

 ۱ردیف

 و گردديم منعقد ۱۴۰۰ تيرماه پايان تا هک مجري واحد اب نامه فاهمت بنايم رب ستا کلفم اجرائي دستگاه

 است، رفينط تعهدات تعيين و آنها شدهتمام يمتق و خدمات( اي )کاال هاروجيخ ها،عاليتف جمح شامل

 امکان که ندک نگهداري ايونهگ هب داگانهج صورتبه خود حسابداري سامانه رد را جريم واحد اعتبارات

 در خرج انجام شخيصت باشد. داشته وجود جزام صورتهب جريم احدو اليم ويدادهاير گيريگزارش

 کارکنان مزاياي و حقوق موظفند مجري ست.واحدهايا مجري احدو مدير اب نعقدهم امهن فاهمت چهارچوب

 ربوطم مقررات و وانينق برابر ار نعقدهم قراردادهاي و زينيکارگ حکم در مندرج رارداديق و پيماني رسمي،

 پرداخت و محاسبه آنها کارآيي و عملکرد به عطوفم را کارکنان هب مربوط مستمرغير هايرداختپ ايرس و

 کنند.

 2ردیف

 دعملکر بر مبتني ريزيبودجه چهارچوب رد خود ايهزينه عتباراتا کردزينهه در هک جرائيا ستگاههايد به

 اعتبارات ابجاييج به نسبت کشور، بودجه و رنامهب سازمان موافقت اب شوديم ادهد جازها کنند،يم اقدام

 کنند. اقدام دستگاه انهم ابالغي عتباراتا سقف در و هزينه فصول

 ۳ردیف

 ششم برنامه قانون (۲۸) ماده )الف( بند و مقاومتي اقتصاد کلي هايسياست (۱۶بند) حکم اجراي در

 چهارچوب در خود اعتبارات کردهزينه در که اجرائي دستگاههاي از دسته آن که صورتي در عه،توس

 که ((%۱۰) درصدده تا )حداکثر را خود کارکنان از بخشي کنندمي اقدام عملکرد بر مبتني ريزيبودجه

 دستگاه مقام نباالتري تأييد از پس توانندمي دهند، تشخيص مازاد محوله هايمأموريت انجام به نسبت

 به جابجايي دستگاه، همان در ديگري واحد به )جابجايي مربوط مقررات و قوانين وفق آنها براي اجرائي،

 در ديگر هايشهرستان و شهرها ساير به جابجايي و شهرستان يا شهر همان در ديگري اجرائي دستگاه

 و اداري سازمان موافقت و دممستخ رضايت با اجرائي دستگاههاي ساير يا و اجرائي دستگاه همان

 نيز اجرائي دستگاه مقام باالترين به مجري واحد مدير اعالم با بند اين مفاد نمايند. اقدام کشور( استخدامي



۱2۹ 

 

 بود. خواهد اجراء قابل

 ۴ردیف

 و ارزيابي نظام ها،هزينه کاهش و وريبهره ارتقاء ملکرد،ع مستمر هبودب براي ستا کلفم جرائيا دستگاه

 نابعم (%۱۰۰صددرصد) ات مايد.ن هيام ار ها¬سامانه اب آن ارتباط امکان و سازي¬پياده را عملکرد يتمدير

 سقف در و کشور بودجه و برنامه سازمان وسطت مطلوب عملکرد أييدت به شروطم ،جوييرفهص زا حاصل

 اعتبارات صيصتخ سقف بر ازادم دستگاه، آن ايرمايهس هاياراييد تملک رحهايط به اراعتب تخصيص

 با ۱۳۵۱/۱۲/۱۰مصوب ورکش بودجه و برنامه انونق (۳۰) ادهم موضوع عتباراتا تخصيص تهکمي مصوب

 کند. هزينه عدي،ب الحاقات و اصالحات

 ۵ردیف

 روجي،خ عنوان اجرائي، دستگاه پيشنهاد اساس رب شودمي ادهد اجازه شورک بودجه و رنامهب ازمانس به

 (۴ماره)ش پيوست در مندرج صوبم هايرنامهب يلذ هايروجيخ شدهمامت قيمت و مقدار عملکرد، سنجه

 مصوب اعتبار سقف در نشود، ايجاد غييريت برنامه آن هزينه عتباراتا جمع رد آنکه هب شروطم ار انونق اين

 کند. بالغا و اصالح برنامه همان

 ۶ردیف

 ،۴۰۰۱ سال يرماهت شورازک بودجه و رنامهب قانون (۳۰ماده) و عملکرد بر بتنيم ريزيودجهب اجراي در

 يا ها)کاالخروجي تحقق اب متناسب و اجرائي هايبرنامه ساسا رب ايزينهه عتباراتا پرداخت و تخصيص

 و مالي گزارشات است مکلف جرائيا دستگاه يرد.گ صورت ملکردع هاياخصش ارزيابي و خدمات(

 رسالا کشور بودجه و رنامهب ازمانس هب ماهه¬سه ¬مقاطع در را هاروجيخ و اجرائي هايبرنامه عملياتي

 و شورک استخدامي و اداري و کشور بودجه و برنامه هايازمانس پيشنهاد هب ند،ب ينا جرائيا نامهنمايد.آيين

 رسد.مي وزيران هيأت تصويب هب و شوديم تهيه اراييد و قتصاديا امور وزارت

 د

 ۱ردیف

 هايدارايي تملک و ايهزينه اعتبارات پرداخت و تعهد مهلت تعهدي، اريحسابد کامل اجراي راستاي در



۱۳۰ 

 

 سال پايان تا و باشد شده تأمين اختصاصي يا عمومي بودجه منابع محل از اينکه از اعم مالي و ايسرمايه

 پايان تا باشد، گرديده واريز ربطذي دستگاههاي مربوطه حسابهاي به کشور کل داريخزانه توسط مالي

 شده تعيين هايمهلت پايان تا و منتقل بعد سال به سال، پايان نشدهمصرف وجوه مانده باشد.مي سال مانه

 و اصالحات با ۱۳۶۶ / ۶ / ۱ مصوب کشور عمومي محاسبات قانون (۶۴) و (۶۳مواد) اصالح قانون در

 صورتحساب در وجوه اين عملکرد بود. خواهد مصرف قابل قانون اين چهارچوب در و بعدي الحاقات

 شد. خواهد درج ۱۴۰۱ سال بودجه عملکرد

 2ردیف

 قانون (۱۰۰) و (۹۹) (،۹۵مواد) وضوعم نهائي رداختپ و ريافتد ورتحسابص ارائه و هيهت هلتم آخرين

 دولتي شرکتهاي مالي صورتهاي ارسال ست.ا بعد سال ماهارديبهشت ايانپ ات شورک موميع محاسبات

 ورد،م حسب عامل هيأت يا مديرههيأت واهيگ همراه هب هيهت زا سپ ورمذک قانون (۹۸ماده) موضوع

 است. الزامي عدب سال خردادماه ايانپ تا حداکثر

 ۳ردیف

 (۱۰۳) ماده وضوعم کشور، کل ۱۴۰۰ الس بودجه ملکردع ورتحسابص دارايي، و قتصاديا مورا وزارت

 کند.مي ارسال ربطذي مبادي هب بعد الس شهريورماه ايانپ تا حداکثر ار کشور موميع محاسبات قانون

 ه

 خود هايبدهي و هادارايي ها،هزينه رآمدها،د کامل ناساييش هب سبتن کلفندم شمول،م جرائيا دستگاههاي

 به موظف کشور حاسباتم ديوان کنند. قداما عمومي خشب سابداريح نظام و ستانداردهاا براساس

 از بخشي يمتنظ قانون هب مواد رخيب لحاقا انونق (۲۶) دهما (۱) بند وضوعم مالي صورتهاي حسابرسي

 با ۱۳۶۱ / ۱۱ / ۱۱ مصوب کشور محاسبات يواند قانون (۲) ادهم اجراي رد (،۲) ولتد اليم مقررات

 است. بعدي الحاقات و اصالحات

 و

 توان از استفاده حداکثر قانون (۸) ماده اجراي منظور به اجرائي دستگاههاي مالي مديران و حسابان¬ذي

 قرارداد اساس بر مکلفند ۱۳۹۸ / ۲ / ۱۵ مصوب ايراني کاالي از حمايت و کشور خدماتي و توليدي



۱۳۱ 

 

 تأييد و حواله صدور با کشور قراردادهاي پايگاه سامانه در شده ثبت پرداخت دستورالعمل و واگذاري

 قراردادي مطالبات حساب تسويه به نسبت مقررات و قوانين مطابق اجرائي دستگاه مقام باالترين

 نمايند. اقدام کننده¬تأمين از نيابت به پذيرنده به کننده تأمين واگذارشده

 ز

 ۱ردیف

 ضوابط کشور محاسبات ديوان و شورک بودجه و رنامهب سازمان مکاريه اب دارايي و قتصاديا مورا وزارت

 هايطرح و دولت موميع هايهزينه رداختپ براي الکترونيکي اليم اسناد مونهن پذيرش جرائيا الزامات و

 نمايد. ابالغ اجراء رايب را کاغذي سنادا نظير يا سرمايه هايدارايي تملک

 2ردیف

 و ها¬دريافت کليه شدن الکترونيکي املک تحقق منظور به و خزانه احدو حساب قراراست استاير در

 و قتصاديا ورام وزارت ماهنگيه با ايران سالميا جمهوري رکزيم بانک ولت،د هايپرداخت

 و دولتي شرکتهاي رآمدد جمله از موميع وجوه صولو جرائيا ازوکارس شور(ک لک اريد دارايي)خزانه

 تابعه احدهايو ساير و ايران نفتي هايرآوردهف پخش و االيشپ ملي رکتش ظيرن امن کرذ ستلزمم شرکتهاي

 تراکنش ره براي جوهو اريزو مهناسناش توليد با عمومي جوهو خاص لکترونيکا ابزارهاي ريقط از آن،

 تهايشرک نمايد. فراهم را ايران اسالمي مهوريج مرکزي بانک زدن کشور لک داريزانهخ سابح هب بانکي

 فتتاحا به نسبت کشور کل داري¬خزانه جوزم با توانندمي امن ذکر ستلزمم دولتي رکتهايش و دولتي

 هايوام ظيرن منابع ايرس ريافتد رايب وصيخص و دولتي عامل هايبانک ساير زدن فرعي حسابهاي

 اقدام اساسي قانون (۵۳) سوم و پنجاه اصل رعايت اب اعتبار أمينت منابع ايرس همچنين و گذاريسرمايه

 نمايند.

 ۳ردیف

 مشخص هارچوبچ ارائه به نسبت ،۱۴۰۰ سال اهم تير پايان ات است وظفم شورک بودجه و رنامهب سازمان

 دستگاههاي تا کند اقدام نآ نمودن ستانداردا و ولتيد خارجم ودنب صدر قابل و يشناسه)کد(گذار براي

 مطابق را خود دولت،عملکرد اليم گزارشگري و سابداريح مديريت استاير در يزن موميع خشب اجرائي

 مايند.ن گزارش عمومي خشب حسابداري نظام و اي¬بودجه تقسيمات با



۱۳2 

 

 ۴ردیف

 تملک طرحهاي همچنين و عمومي هايزينهه اب رتبطم اختصاصي و عمومي منابع حلم از هاپرداخت کليه

 براساس دهي،ب نمودن قطعي و خرج راحلم کليه رعايت اب دولت موميع خشب ايرمايهس هايدارايي

 وجه در ۱۴۰۰ سال ردادماهخ ابتداي از اجرائي ستگاهد از يابتن به کترونيکيال اليم سنادا پذيرش

 انتظامي و نظامي رائياج دستگاههاي هب مربوط هايرداختپ گردد.يم رداختپ يممستق طور به نفع¬ي¬ذ

 اين شمول از اجرائي ستگاههايد کوچک معامالت صابن حد رد عمومي صارفم همچنين و منيتيا و

 باشند.مي مستثني حکم

 ۱ الحاقي جزء

 انکب نزد سابهايح ريقط از صرفاً ۴۰۰۱ سال خردادماه بتدايا از ولتيد شرکتهاي هايپرداخت کليه

 شود. مي انجام هايين ذينفع وجه در و رداختپ شناسه رجد با لکترونيکا والهح سامانه و مرکزي

 است. عمومي اموال رد غيرقانوني تصرف کمح در ازوکارس اين از خارج رداختيپ هر

 2 الحاقي جزء

 ايه رداختيپ ليهک اطالعات است مکلف شور(ک کل داريارايي)خزانهد و قتصاديا امور وزارت

 تجميع نهايي ذينفع و پرداخت ناسهش در شده عريفت هاي رفصلس فکيکت هب ار ندب ينا موضوع

 کشور محاسبات ديوان کشور، بودجه و برنامه سازمان رايب را طالعاتا ينا هب سترسيد مکانا و

 .نمايد فراهم سالميا شوراي مجلس حاسباتم و ودجهب و رنامهب کميسيون و

 به ستقيمم پرداخت اجرائي کار و ساز شور(،ک لک اريد دارائي)خزانه و قتصاديا مورا وزارت

 رايب ۱۴۰۰ سال ماه ارديبهشت ايانپ تا کشور بودجه و برنامه ازمانس ماهنگيه اب ار هايين ذينفع

 و ائياجر دستگاه مقام باالترين عهده بر مالي اسناد سالمت و صحت ليتمسوو مايد.ن بالغا اجراء

 باشد.مي کشور محاسبات ديوان

 الحاقي بند



۱۳۳ 

 

 تکليف رب مبني کشور توسعه ايه برنامه ائميد حکاما انونق (۳۷اده)م ند)چ(ب جرايا در

 (%۱کدرصد)ي کرد هزينه به شوريک خدمات يتمدير انونق (۵اده)م شمولم جرائيا دستگاههاي

 سيما و صدا ازمانس اب شخصم راردادق طي (۶ و۴،۱فصول استثناي ود)بهخ اي زينهه اعتبارات از

 بودجه و رنامهب سازمان رساني، طالعا و خشيب آگاهي و رهنگسازيف هتج رنامهب وليدت براي

 اي، هزينه اعتبارات تخصيص زا مرحله هر رد مناسب ازوکارس نظيمت اب ستا کلفم کشور

 ازمانس به و سر،ک شمولم اجرائي ستگاهد اعتبار تخصيص اب متناسب ار بند ينا موضوع اعتبارات

 براساس وظفندم ذيربط اجرائي ستگاههايد و سيما و داص ازمانس هد.د ختصاصا سيما و صدا

 عملکرد گزارش و اقدام آن جرايا و قرارداد مديدت يا نعقادا هب سبتن ربوطم مقررات و قوانين

  نمايند. ارائه کشور بودجه و برنامه ازمانس به ار بند اين

 به آنتن نياز و تنوع اساس رب بند ينا وضوعم ايه رنامهب خشپ جدول و زمان ، توليد قالب

 جزء وقف اعتبار . شود مي شخصم ايران سالميا مهوريج سيماي و داص ازمانس تشخيص

  گردد. يم شناسايي ايران سالميا جمهوري يماس و داص سازمان درآمدهاي

 2۱ تبصره

 الف

 شود:مي قررم مالي انضباط يجادا و ولتد ارکنانک و انساني يروين ساماندهي منظور به

 ۱ردیف

 آنها نام هک دولتي شرکتهاي کليه جمله زا توسعه شمش برنامه انونق (۲۹اده)م وضوعم جرائيا دستگاههاي

 اي کارگزيني احکام و ستخداميا و ديفر طالعاتا کلفندم است،¬شده ذکر قانون ينا (۳شماره) پيوست در

 سالمت حوزه ارکنانک و ارگريک عين)مشخص(،م ارک قرارداد و يمانيپ سمي،ر نانکارک منعقده قرارداد

 مقررات و ضوابط ساسا بر که کارکنان ايرس و پيراپزشکان و پزشکان دمتخ هب ربوطم انونق براساس

 شوند مي پذيرفته دمتخ به اجرائي ستگاهد يک رد دار¬صالحيت قامم قرارداد يا حکم موجب به مربوط

 اطالعات اين درج مايند.ن روزرسانيبه اي ثبت داري)پاکنا(ا ظامن ارکنانک طالعاتا ايگاهپ انهدرسام را

 کند.نمي جاداي اشخاص کارگيريهب و ستخداما براي قيح گونههيچ



۱۳۴ 

 

 2ردیف

  اساس بر صرفاً بند، اين (۱)جزء در مذکور کارکنان قوقح اعتبار خصيصت ، ۴۰۰۱ سال اهم ردادخ از

 گيرد.مي تصور اداري)پاکنا( ظامن کارکنان عاتاطال پايگاه

2-۱ 

 کارکنان ليهک به غيرمستمر و ستمرم و ستقيمم رداختپ رگونهه ۴۰۰۱ الس ردادماهخ از

 ثبت از پس صرفاً ختصاصيا و عمومي منابع از و ايزينهه عتباراتا حلم زا جرائيا دستگاههاي

 منابع يافتهخصيصت عتباراتا زا اري)پاکنا(،اد نظام کارکنان طالعاتا پايگاه رد آنان اطالعات

 هب کشور کل داريخزانه توسط ربطذي اجرائي ستگاهد شدهحققم ختصاصيا رآمدد اي عمومي

 شود.مي مانجا نهائي نفعذي

2-2 

 از استنکاف صورت در و است موضوع ينا اجراي سئولم جرايي،ا قامم باالترين و ذيحساب

 مصوب سالميا مجازات قانون (۱۹) ماده (۵ا)ت (۳رجه)د عزيريت هايمجازات زا يکي به آن اجراي

  شوند. مي حکومم ۱۳۹۲/ ۲ / ۱

2-۳ 

 مي لقيت محرمانه ملي امنيت عالي ورايش تشخيص به هک مواردي رد زج جرائيا ايه زينهه ساير

 در اطالعات اين و گرفته ورتص حقوقي( و قيقيح نهائي)اشخاص ينفعذ شناسه البق رد شود

 ميگيرد. قرار شورک کل خزانهداري ختيارا

 ۳ردیف

 در بند اين تکاليف ساير اجراي و بند اين (۲و) (۱اجزاي) موضوع انساني نيروي اطالعات ثبت چگونگي



۱۳۵ 

 

 اطالعات حفاظت اطالعات، وزارت مسلح، نيروهاي ، مسلح نيروهاي پشتيباني و دفاع وزارت خصوص

 قانون (۳ماده) موضوع کارکنان سازمان ملي، امنيت عالي شوراي خانهدبير و اتمي انرژي سازمان قضائيه، قوه

 در شدهتعيين اجرائي وکار ساز براساس امورخارجه وزارت پرسنل و کشور کل بازرسي سازمان تشکيل

 وزارت و کشور استخدامي و اداري و کشور بودجه و برنامه هايسازمان توسط که مستقلي هاينامهشيوه

 ساير تعيين گردد.مي تعيين شود،مي تدوين مذکور اجرائي دستگاههاي همکاري با دارايي و اقتصادي امور

 است. وزيران هيات عهده بر بند اين اجراي از مستثني دستگاههاي

 و اداري و کشور بودجه و برنامه هايسازمان پيشنهاد به بند اين (۲) و (۱) اجزاي اجرائي نامهآيين

 رسد.مي وزيران هيأت تصويببه و شودمي تهيه دارايي و اقتصادي مورا وزارت و کشور استخدامي

 ۴ردیف

 دارايي و اقتصادي امور زارتو ۱۴۰۰ سال ابتداي زا و ندب اين جرايا وندر هبودب استاير در

  کشور: استخدامي و اداري  و کشور ودجهب و برنامه  هاي سازمان مکاريه با است موظف

۴-۱ 

 نظام کارکنان تاطالعا پايگاه رد مندرج طالعاتا مهه زا شورک لک محاسبات ديوان استفاده امکان

 فراهم را ها سامانه ينا هاي ظرفيت همه مچنينه و زايام و قوقح بتث سامانه و اداري)پاکنا(

  نمايد.

۴-2 

 و برنامه کميسيون به کباري ماه هس صورت هب ار ندب اين  (۲) و (۱) جزايا اجراي روند گزارش

  د.نماي ارائه اسالمي ورايش مجلس حاسباتم و بودجه

  الحاقي جزء

 پايگاه در مندرج اطالعات از گزارشي يکبار ماه سه صورت به است موظف کشور محاسبات ديوان



۱۳۶ 

 

 گزارش اين نمايد. منتشر عمومي صورت به مزايا و حقوق ثبت سامانه پاکنا(واداري) نظام کارکنان اطالعات

 ماهانه صورت به بند اين (۱) جزء مشمول اجرايي هاي دستگاه از هرکدام درباره زير اطالعات شامل بايد

 باشد:

 و خص()مش معين کار قرارداد پيماني، رسمي، تفکيک به ها دستگاه اين از کدام هر کارکنان تعداد -۵-۱

 کارگري

 کارکنان مزاياي و حقوق بابت ها دستگاه اين توسط پرداختي مبلغ کل ميزان -۵-۲

 کارکنان مزاياي و حقوق بر ماليات بابت ها دستگاه اين توسط پرداختي ماليات مبلغ کل ميزان -۵-۳

 ب

 را ودخ ايزينهه اتتباراع که توسعه ششم برنامه انونق (۲۹ماده) وضوعم اجرائي ههايدستگا ختياراتا تمام

 باشندمي استخدامي و اداري خاص قرراتم داراي و کننديم دريافت نآ هايپيوست و انونق ينا حلم از

 ماده رد شده مستثني موارد يزن و ارندد اصخ قرراتم ساسيا قانون  حکم به هک دستگاههايي استثناي به

 هرگونه شود.مي االجراءوقوفم ۱۴۰۰ سال در نسانيا نيروي کارگيري به و استخدام صوصخ در مذکور،

 از صادره مجوز اساس رب صرفاً بند، اين شمولم دستگاههاي مامت رد نسانيا يروين ارگيريک به و استخدام

 بار بينيپيش بر بنيم کشور بودجه و برنامه ازمانس تأييديه خذأ و شورک استخدامي و داريا ازمانس سوي

 از پس ماهيک تا حداکثر ند،ب اين در ندرجم حکم رب نطبقم ندب ينا ملستورالعد است. قانون در مالي

 شود.مي ابالغ و تهيه مذکور هايسازمان مکاريه با انونق اين تصويب

 ج

 مصارف و کشور کل بودجه از که توسعه ششم برنامه قانون (۲۹) ماده موضوع اجرائي دستگاههاي تمامي

 پرداخت معيشت هزينهکمک يا مستمري هرگونه قانون، ناي (۱۴تبصره) بند)الف( موضوع هدفمندي

 داريخزانه به ماهانه صورت به پرداخت براي مبلغ، با همراه را پوشش تحت افراد فهرست مکلفند کنند،مي

 بودجه و برنامه سازمان اعالمي تخصيص سقف در است موظف کل داريخزانه نمايند. اعالم کشور کل

 پرداخت به نسبت مذکور فهرست مطابق و هايارانه هدفمندسازي سازمان / شورک کل داريخزانه به کشور

 سازمان مربوطه حساب از برداشت / عمومي منابع يافته تخصيص اعتبارات محل از نهايي نفعذي به
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 و برنامه سازمان توسط بند اين اجرائي نامهنمايد.شيوه اقدام کشور کل داريخزانه نزد هايارانه هدفمندسازي

 سازي هدفمند سازمان و اجتماعي رفاه و کار تعاون وزارت کل، داريخزانه همکاري با کشور بودجه

 گردد.¬مي تدوين ۱۴۰۰ ماه ارديبهشت پايان تا هايارانه

 د

 در شدهبينييشپ هايبرنامه انجام و اهداف هب دستيابي و جرائيا دستگاههاي رد وريهرهب رتقايا منظور¬به

 توسعه: ششم برنامه قانون (۵و) (۳مواد)

 ۱ردیف

 ۱۴۰۰ الس خردادماه پايان تا وظفندم کشوري دماتخ ديريتم انونق (۵اده)م وضوعم جرائيا دستگاههاي

 واحدهاي و ستاد در وريهرهب شاخصهاي ارتقاي و ديريتم چرخه راستقرا رايب ودخ ملياتيع هايبرنامه

 وريهرهب ملي سازمان) شورک استخدامي و اداري و ورکش بودجه و برنامه هايسازمان به ار خود تابعه

 بودجه و برنامه سازمان اب متبادله هايموافقتنامه رد مکلفند جرائيا ستگاههايد نند.ک کميلت يا و رائها ايران(

 تخصيص نمايند. بينيپيش «وريبهره ارتقاي» نوانع با ايرنامهب در ار موضوع ينا زمال عتباراتا کشور،

 ايران وريهرهب ملي سازمان به دستگاهها ويس از عملکرد زارشگ ارسال هب نوطم رنامهب ينا ماههسه اعتبار

 است. ايران وريبهره ملي سازمان ويس از عملکرد تأييد و کشور ودجهب و امهبرن ازمانس و

 2ردیف

 است نام تصريح يا و نام ذکر مستلزم آنها بر قانون شمول که دستگاههايي و شرکتها و دولتي شرکتهاي کليه

 بانک ايران، پتروشيمي صنايع ملي شرکت نفت، وزارت تابعه دولتي شرکتهاي نفت، ملي شرکت قبيل از

 نوسازي و گسترش سازمان صداوسيما، سازمان دريانوردي، و بنادر سازمان ايران، اسالمي جمهوري مرکزي

 براي موظفند کشاورزي جهاد وزارت و ايران معدني صنايع و معادن نوسازي و توسعه سازمان ايران، صنايع

 جدول با متناسب شدهبينيپيش اهداف تحقق و توليد عوامل ساير و کار نيروي سرمايه، وريبهره ارتقاي

 صورت به را وريبهره ارتقاي هايبرنامه اجراي نياز مورد اعتبارات توسعه، ششم برنامه قانون (۳) ماده (۲)

 ربطذي قانوني مراجع ساير يا و عمومي مجامع تصويب به ساالنه بودجه بقال در و بينيپيش مستقل

 و اداري و کشور بودجه و برنامه هايسازمان به ۱۴۰۰ سال خردادماه پايان تا را آن گزارش و برسانند

 ملي سازمان و کشور بودجه و برنامه سازمان کنند. ارائه ايران( وريبهره ملي )سازمان کشور استخدامي



۱۳۸ 

 

 گزارش و نموده نظارت شدهبينيپيش شاخصهاي و اهداف و بند اين تحقق بر موظفند ايران وريهبهر

 پاداش هرگونه پرداخت نمايند. ارائه وزيران هيأت به دوم و اول ماههشش براي را يافتهانجام اقدامات

 مالي مقررات از بخشي متنظي قانون (۸۴ماده) رعايت با شرکتها اين مديران و مديرههيأت اعضاي به ساالنه

 اصالحات با ۱۳۴۷ / ۱۲ / ۲۴ مصوب تجارت قانون از قسمتي اصالح قانوني اليحه (۲۴۱ماده) و (۲دولت)

 و اداري و کشور بودجه و برنامه هايسازمان تأييد و وريبهره شاخصهاي براساس صرفاً بعدي الحاقات و

 کشور استخدامي و اداري هايسازمان پيشنهاد به بند اين اجرائي نامهاست.آيين اقدام قابل کشور استخدامي

 رسد.مي وزيران هيأت تصويب به کشور بودجه و برنامه و

 ه

 است. ۰۰۱۴ سال به مربوط قانون ينا در ندرجم احکام اجراي

 و

 ظرف حداکثر است، نشده بيني پيش خاصي مدت هک مواردي در انونق اين يازن مورد جرائيا هاينامهآيين

 رسد.مي وزيران يأته تصويب به و ودش مي هيهت قانون ينا ابالغ زا پس ماهسه

 ۱ الحاقي بند

 قانون (۲) ماده مشمول دستگاههاي توسعه، ششم برنامه قانون (۸۷) ماده بند)ذ( اجراي راستاي در

 مکلفند، بعدي الحاقات و اصالحات با ۱۳۸۶ / ۴ / ۳ مصوب ايثارگران به رساني خدمات جامع

 جامع قانون قانون (۲۱) ماده مشموالن ي کليه استخدامي وضعيت تبديل نيز و استخدام به نسبت

 شاغل مذکور قانون موضوع دستگاههاي در مختلف عناوين با که ايثارگران به رساني خدمات

 کارگري، جمله شرکتي)از يا معين کار انجام قرارداد پيماني، صورت به آنها شغلي رابطه و هستند

 قانون (۱۷) ماده و (۳۲) ماده تبصره و جاري اعتبارات محل از يا و باشد مي حجمي( روزمزد،

 و حاکميتي جمله از عناوين ساير يا و عمراني طرحهاي اعتبارات و کشوري خدمات مديريت

 خدمت کشور خدمات مديريت قانون (۴۵) ماده )ب( و )الف( بندهاي موضوع گري تصدي

 به آزمون( و تحصيلي سني، شرط رعايت به الزام )بدون گزينش راحلم طي با مينمايند يا و نموده



۱۳۹ 

 

 در ۵۵۰۰۰۰-    رديف محل از حکم اين نياز مورد اعتبار نمايند. اقدام رسمي استخدام صورت

 گيرد. مي قرار ذيربط اجرائي دستگاههاي اختيار

 و اداري و کشور بودجه و برنامه سازمانهاي هدهع به انونق براين ظارتن و جراا حسن مسئوليت

 عالي و مسلح نيروهاي انيپشتيب و فاعد وزارت يثارگران،ا امور و نيادشهيدب شور،ک استخدامي

 باشد. مي ذيربط دستگاههاي مقام ترين

 2 الحاقي بند

 بند)الف( اجراي رد دولت عملکرد زارشگ است کلفم شورک استخدامي و داريا سازمان

 را جراييا دستگاههاي ساختار و ندازها جم،ح اهشک رب بنيم توسعه شمش برنامه قانون (۲۸ماده)

 به انساني نيروي تعداد و صديت با و التصديب تفکيک هب ازمانيس ستهايپ عدادت صوصخ در

 تفکيک به کباري ماه هس هر  ري(کارگ و معين راردادکارق پيماني، رارداد)رسمي،ق نوع تفکيک

 .نمايد ارائه اسالمي ورايش مجلس ياجتماع يونميسک به استان تفکيک به و وزارتخانه سطوح

 ۳ الحاقي بند

 کردن زينهه نحوه" نقانو موضوع اعتبارات ليهک است کلفم کشور بودجه و برنامه سازمان

 دولت عمومي مقررات ساير و موميع محاسبات قانون عايتر از انونق وجبم هب هک اعتباراتي

 اهم ارديبهشت بتدايا ات ربوطم جرائيا دستگاه تفکيک به را "۱۳۶۴/۱۱/۶ مصوب هستند مستثني

 نمايد. ارسال سالميا شوراي مجلس حاسباتم و بودجه و برنامه ميسيونک به ۴۰۰۱ سال

 را شمول از خارج عتباراتا از استفاده يوهش دورهاي زارشگ ستا کلفم شورک حاسباتم ديوان

 دهد. ارائه اسالمي ورايش سمجل محاسبات و ودجهب و برنامه ميسيونک به کباري ماه هرسه

 ۴ الحاقي بند
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 معلمان استخدام به سبتن مکلفند شورک استخدامي و داريا سازمان و پرورش و موزشآ وزارت

 قرآني معلمان ليهک همچنين و نشده ستفادها استخدامي جوزهايم اقيماندهب حلم زا هرآفرينم طرح

 رورشپ و موزشآ وزارت ۲۷۵۰۳۱ ديفر محل از بند اين جرايا از ناشي ارماليب نمايند. اقدام

 گردد. مي تأمين (ريال۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰۵ ميليارد) انصدپ سقف در

 ۵ الحاقي بند

 بازنشسته، و شاغل ارکنانک مزاياي و قوقح اعتبارات رداختپ زا سپ ستا کلفم دولت

 درصد هک مايدن عمل نحوي به و داده رارق اولويت در ار دفاعي نيهب هاي فردي عتباراتا پرداخت

 پايان در و باشد برابر داقلح عمومي بودجه منابع حققت درصد اب زماني قاطعم مامت رد واگذاري

  ود.ش انجام واگذاري (%۸۰شتاددرصد)ه تا حداقل  سال

 ۶الحاقي بند

 اجراي رايب برخوردار کم مناطق ازيس متوازن عتباراتا از (%۲۰يستدرصد)ب ستا کلفم دولت 

 همان در ار سپاه دائيز محروميت و ازندگيس هادج رکزيم قرارگاه و ازندگيس بسيج طرحهاي

 در استان ريزي رنامهب شوراي هماهنگي با ذکورم هاي ازمانس تا هدد ختصاصا نهاآ هب مناطق

 نمايد. هزينه استان اربرخورد کم مناطق

 ۷ الحاقي بند

 پدافند زمينه در ار خود عتباراتا از (%۲) درصد دو تا شود مي داده جازها اجرايي ايه دستگاه به

  نمايند. هزينه عامل غير

 ۸ الحاقي بند

 سازمان و خميني)ره( امام امداد کميته اي سرمايه هاي دارائي تملک و اي هزينه اعتبارات کليه



۱۴۱ 

 

 گردد. مي تلقي يافته تخصيص صددرصد بهزيستي

  

  

 ساير (،%۳) درصد هس ارود و سياسا کاالهاي ورودي قوقح تعرفه۱۴۰۰ الس در -۹ الحاقي

 . شود مي تعيين (%۸۶) درصد شش و هشتاد ودروخ ورودي حقوق و (%۶) صددر شش کاالها

 ردیفها و جداول

 الحاقي تبصره

 سازمان ، ذيربط اجرائي دستگاههاي و واعتبار پول شوراي ، دولت - الحاقي تبصره

 مرکزي بانک و ورکش استخدامي و اداري امور سازمان کشور، بودجه و برنامه

 کليه مورد حسب موظفند دارائي و اقتصادي امور وزارت و ايران اسالمي جمهوري

 بودجه ، اعتبار تامين به منوط آنها اجراي که رهبري معظم مقام سفرهاي مصوبات

 قانون ظرفيتهاي همه از استفاده با است موارد ساير يا تسهيالتي يا مالي منابع يا

 (۵۶) ماده درصد پانزده تامين جمله از مقررات و قوانين رساي و کشور کل بودجه

 و مورد هر در نياز مورد تضمين نيز و دولت مالي مقررات از بخشي تنظيم قانون

 (۲) دولت مالي مقررات از بخشي تنظيم قانون (۲۸) ماده )م( بند از استفاده

 اوراق يا ينانس()فا خارجي و داخلي مالي تامين يا اعتبارات جابجائي از واستفاده

 يا سهام و شرکتها واگذاري يا تهاتر يا اموال فروش يا خزانه اسناد يا اسالمي مالي

 ويژه به بانکها يا ملي توسعه صندوق جمله از صندوقها و بانکها منابع از استفاده

 ، تعهد ايجاد يا و اخيرالذکر بخشهاي با آنها مشارکت يا اي توسعه يا تخصصي

 حمايت قانون (۳) ماده )ج( بند جمله از قانوني محدوديتهاي عايتر به الزام بدون



۱۴2 

 

 تنظيم (قانون۲۳) ماده و گازي ميعانات و خام نفت ، دستي پايين صنايع توسعه از

 پانزده يا تضمين يا اعتبار وجود عدم نيز و (۲) الحاق دولت مالي مقررات از بخشي

 حال هر به و مصوب دمور حسب ۱۴۰۰ سال در ديگر مورد هر يا مذکور درصد

 بهره به و اجرا ۱۴۰۰ سال در مصوبات اين که نحوي به نموده پرداخت و تامين

 و مالي منابع و بودجه و اعتبار تامين عليرغم که درصورتي و برسد. کامل برداري

 سال يک در کامل صورت به اجرائي و عملي قابليت قانوني موانع رفع و تسهيالتي

 . گردد برخوردار ۱۴۰۰ سال در تحقق قابليت داکثرح از بايد باشد نداشته

 وجود مصوبات کامل تحقق براي ظرفيتي مقررات و قوانين در که درصورتي

 کامل تحقق به نسبت صدرالذکر دستگاههاي مراجع بايد باشد ناقص يا نداشته

 مسووليت . شود مي محسوب قانوني مجوز تکليف اين نمايند. اقدام مصوبات

 و بنداست اين صدر دستگاههاي و مراجع برعهده حکم ناي اجراي حسن

 ضمن بايد که است کشور محاسبات ديوان برعهده اجرا حسن بر نظارت مسووليت

 به را اجرا در تاخير يا اجرا در نقص يا اجرا عدم هرگونه قانوني وظيفه به اقدام

 ديوان و مذکور دستگاههاي و مراجع دهد. قرار رسيدگي مورد تخلف عنوان

 به نظارتي و اجرائي گزارش مورد حسب يکبار ماه سه هر موظفند کشور محاسبات

 نمايند. اعالم اسالمي شوراي مجلس

 

 


