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تبصره ۱
الف
الف -سهم صندوق توسعه ملي از منابع حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازي تا سقف یک
میلیون بشکه در روز و خالص صادرات گاز بیست درصد( )2۰%و مازاد بر یک میلیون بشکه در روز
نفت خام و میعانات گازي سي و هشت درصد( ۳۸)%تعیین مي شود .با گزارش وزارت نفت مبني بر
فروش و با اعالم خزانه داري کل ،بانک مرکزي جمهوري اسالمي ایران مکلف است پس از وصول
منابع بالفاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم چهارده و نیم درصد( )۱۴%/۵شرکت ملي نفت ایران
از کل صادرات نفت خام و میعانات گازي(معاف از تقسیم سود سهام دولت) و نیز سهم چهارده و نیم

2

درصد( )۱۴%/۵شرکت دولتي تابعه وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز طبیعي(معاف از تقسیم
سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) و همچنین سهم  %۳موضوع ردیف درآمدي  2۱۰۱۰۹جدول
شماره( )۵این قانون اقدام کند .مبالغ مذکور به صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال محاسبه و
تسویه مي شود .مابه التفاوت سهم  %2۰از سقف یک میلیون بشکه صادرات مذکور تا سهم قانوني
سي و هشت درصد()۳۸%صندوق توسعه ملي از محل ورودي این صندوق به نسبت سهم صندوق و
دیگر اجزاء در سال  ۱۴۰۰به عنوان بدهي دولت و وام تلقي مي شود و بازپرداخت آن به صندوق با
سازوکاري است که در بودجه سنواتي مشخص مي شود .هيات نظارت صندوق توسعه ملي مکلف
است ميزان مطالبات اين صندوق از دولت را به تفکيک تسهيالت ريالي و ارزي و زمان سررسيد آنها،
رسيدگي و تا پايان فروردين ماه سال  ۱۴۰۰و هر شش ماه يکبار پس از آن به کميسيون برنامه و بودجه و
محاسبات مجلس شوراي اسالمي و ديوان محاسبات کشور گزارش دهد .دولت موظف است کليه
تسهيالت سررسيد شده دريافتي خود از صندوق توسعه ملي را براساس گزارش هيات نظارت از محل
سهم دولت از مازاد يک ميليون بشکه صادرات مذکور در اين بند از محل رديف  ۶-۱۰۳۰۰۰جدول
شماره( )۸پيوست اين قانون پرداخت کند.گزارش هزينه کرد وجوه مربوط به سهم شرکت ملي نفت ايران
و شرکتهاي دولتي تابعه وزارت نفت هر سه ماه يکبار توسط وزارت نفت به کميسيون هاي برنامه و بودجه
و محاسبات و انرژي مجلس شوراي اسالمي ،سازمان برنامه و بودجه کشور ،وزرات امور اقتصادي و
دارائي(خزانه داري کل کشور) و ديوان محاسبات کشور ارائه مي شود.وزارت نفت مکلف است هر ماه
گزارش مقدار صادرات نفت خام ،ميعانات گازي و گاز طبيعي و فرآورده هاي اصلي و فرعي نفتي و گازي
و ارز حاصل و همچنين وصولي آن را به سازمان برنامه و بودجه کشور ،وزارت امور اقتصادي و
دارائي(خزانه داري کل کشور) ،بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران و کميسيون هاي برنامه و بودجه و
محاسبات و انرژي مجلس شوراي اسالمي و ديوان محاسبات کشور ارائه کند.

ب
ردیف۱
سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت مندرج در ردیف  ،2۱۰۱۰۱میعانات گازي و خالص
صادرات گاز مندرج در ردیف  2۱۰۱۰2و منابع مربوط به سهدرصد( )۳%مندرج در ردیف 2۱۰۱۰۹

۳

جدول شماره ( )۵این قانون معادل یک میلیون و نهصد و نود و دو هزار و هفتصد و بیست
میلیارد( )۱.۹۹2.۷2۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ریال تعیین ميشود .دستگاههاي اجرائي ملي مجاز به استفاده هزينه
اي از منابع سه درصد( )۳%مناطق نفت خيز ،گازخيز و توسعه نيافته نمي باشند.
 - 2حذف شد.

ردیف ۳
در صورت افزایش عواید حاصل از جزء ( )۱این بند نسبت به ردیفهاي مصوب فوق¬الذکر ،بانک
مرکزي جمهوري اسالمي ایران مکلف است منابع حاصله را به ردیف  2۱۰۱۱2جدول شماره ( )۵این
قانون واریز نماید .دولت موظف است از ابتداي مهرماه سال  ۱۴۰۰منابع حاصله را در سقف اعتبارات
بودجه عمومي صرف افزايش تخصيص براي تکميل طرحهاي تملک داراييهاي سرمايهاي اين قانون به
ويژه طرحهاي توسعه زير ساختهاي آموزش الکترونيک مدارس و دانشگاهها ،هسته اي ،حمل و نقل
عمومي ،توليدي ،دولت الکترونيک ،آموزش ،سالمت ،محيط زيست ،آب و فاضالب ،بافت فرسوده،
بازآفريني شهري و تحقيقات بخش کشاورزي با اولويت حوزه دانش¬بنيان ،تحقيقات کاربردي بويژه
دفاعي ،هزينه¬هاي معيشت و سالمت و کاهش آثار منفي کرونا نمايد.
آييننامه اجرائي اين جزء به پيشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانههاي نفت و امور
اقتصادي و دارايي تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران ميرسد.

ردیف ۴

 -۴به دولت اجازه داده مي شود بر اساس ارزیابي شرایط اقتصادي ،اجتماعي
و بین المللي کشور نسبت به تغییر تمام یا بخشي از نرخ ترجیحي کاالهاي
اساسي به نرخ سامانه معامالت الکترونیکي ( )et sاقدام و مابه التفاوت منابع
وصولي را به ردیف درآمدي شماره ۱۶۰۱۳۶جدول شماره ( )۵این قانون واریز
نماید .منابع واريزي از محل رديف شماره ۵۳۰۰۰۰- ۷۱جدول شماره ( )۹اين
۴

قانون صرف تامين معيشت  ،دارو وتجهيزات پزشکي ميشود.
در موارديکه دولت نسبت به تخصيص ارز ترجيحي مبادرت مي کند کارگروهي
مرکب از رئيس کل بانک مرکزي (دبير کارگروه) ،رئيس سازمان برنامه و بودجه
کشور ،وزير امور اقتصادي و دارايي ،وزير صنعت ،معدن و تجارت و باالترين مقام
دستگاه اجرايي ذيربط موظفند سياستگذاري و فرآيند تخصيص ،توزيع و موارد
مصرف ارز ترجيحي را به گونه اي اجراء و نظارت کنند که کاالها و خدمات
مشمول به هنگام ،به اندازه و با قيمت متناسب با نرخ ترجيحي ارز به مصرف کننده
نهايي برسد .مقامات فوق در اجراي اين جز به صورت تضامني مسووليت دارند.
بانک مرکزي موظف است با همکاري دستگاههاي يادشده ،به صورت ماهيانه
گزارش اجراي اين بند از جمله تصريح بر مواد مصرف و دريافت کنندگان ارز
ترجيحي ،ميزان ارز پرداختي ،ميزان کاالهاي وارداتي يا ارز ترجيحي و قيمت آنها را
تهيه و به کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات و کميسيونهاي ذيربط مجلس
شوراي اسالمي ارائه کند.
۵
 - ۵به منظور کنترل بازار ارز بانک مرکزي مجاز است نسبت به عرضه ارز به نرخ حداکثر تا دو درصد
( )۲%کمتر از نرخ سامانه معامالت الکترونيکي (  )et sاقدام نمايد.

ج
چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت ،میعانات گازي و خالص صادرات گاز در سال  ۱۴۰۰کمتر
از سقف مقرر در بند (ب) این تبصره گردد ،به دولت اجازه داده ميشود با رعایت بند (پ) ماده ()۱۷

۵

و جزء ( )۴بند (ح) ماده ( )۱۶قانون احکام دائمي برنامههاي توسعه کشور مصوب  ۱۳۹۵/ ۱۱/ ۱۰با
اصالحات و الحاقات بعدي نسبت به تأمین مابهالتفاوت حاصل از منابع حساب ذخیره ارزي اقدام
کند .در صورت تحقق درآمد مازاد بر سقف مقرر در بند (ب) اين تبصره ،درآمد حاصله بر اساس حکم بند
(ب) ماده ( )۱۷قانون احکام دائمي برنامههاي توسعه کشور به حساب ذخيره ارزي واريز ميگردد.

د
وزارت نفت از طريق شرکت دولتي تابعه ذيربط مکلف است از محل سهم چهارده و نيمدرصد
( )۱۴%/۵شرکت مذکور تا ميزان بيست هزار ميليارد ( )۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ريال نسبت به گازرساني به
روستاها و اتمام طرح(پروژه)هاي نيمهتمام گازرساني به روستاها ،تداوم گازرساني با اولويت گازرساني به
شهرها و روستاهاي استان سيستان و بلوچستان و استانهاي نفت خيز و گاز خيز و مناطقي که از لحاظ
گازرساني شهري و روستايي پايين تر از متوسط کشور مي باشند و پاسگاههاي در محدوده بافت روستايي
و همچنين روستاهاي واقع در مناطق کوهستاني و صعب العبور حداقل دو برابر سرانه  ،اقدامات الزم را
بهعمل آورد.
هزينههاي مربوط به گازرساني به مدارس و مساجد روستاهاي گازرسانيشده از محل منابع اين بند
قابل تأمين است .معادل مبلغ پنج هزار ميليارد ( )۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ريال از مبلغ فوق جهت بهسازي
معابر و ترميم آسيب هاي ناشي از حفاري شبکه معابر روستاها در اختيار بنياد مسکن انقالب اسالمي و
دهياريها قرار مي گيرد.

ه
سهم بند (ب) ماده ( )۶۵قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظیم بخشي از مقررات مالي دولت ()2
مصوب ۱۳۹۳/ ۱2/ ۴با اصالحات و الحاقات بعدي ،از بیست درصد ( )%2۰به پنجاه درصد ()۵۰%
افزایش یافته و صرفاً براي تأمين و استانداردسازي سامانه گرمايشي يکصدهزار کالس درس مدارس از
طريق سازمان نوسازي ،توسعه و تجهيز مدارس کشور با اولويت مناطق محروم روستايي و عشايري
اختصاص مييابد .سهم افزايش¬يافته از محل کاهش سهم بند (الف) ماده فوق¬الذکر است.

۶

و
وزارت نفت از طريق شرکت دولتي تابعه موظف است در سال  ۱۴۰۰فروش ميعانات گازي به شرکتهاي
داخلي پتروشيمي را به صورت اعتبار اسنادي داخلي انجام دهد.

ز
وزارت نفت مکلف است ظرف مدت دوماه پس از ابالغ اين قانون ،الگوي مصرف گاز خانگي براي
اقليمهاي مختلف کشور را تهيه و براي تصويب به هيأت وزيران پيشنهاد نمايد.

بند الحاقي -۱
در سال  ۱۴۰۰وزارت نفت مکلف است معادل ریالي دو میلیون تن مواد اولیه قیر ( vbوکیوم باتوم)،
نفت خام را به قیمت فوب خلیج فارس با قیمت ارز اعالمي از سوي بانک مرکزي به صورت ماهانه
بهحساباعالمي خزانهداري کل کشور نزد بانک مرکزي واریز نمایدتا به شرح ذیل اقدام گردد:
 -۱چهل و هشت درصد ( )۴۸%براي آسفالت راه هاي فرعي و روستايي و روکش آسفالت شبکه راه هاي
اصلي ،فرعي و شهرکهاي صنعتي و عشايري و معابر محالت هدف بازآفريني شهري و طرحهاي مسکن
مهر و طرحهاي مسکن ملي در اختيار وزرات راه و شهرسازي
 -۲بيست درصد ( )۲۰%براي آسفالت معابر و بهسازي روستاها و اجراي طرح (پروژه) هاي مشارکتي با
نهادهاي محلي و دهياريهاي با اولويت روستاهاي حادثه ديده در اثر حوادث غيرمترقبه در اختيار بنياد
مسکن انقالب اسالمي
 -۳هفده درصد ( )%۱۷براي آسفالت معابر شهرها در اختيار وزارت کشور(سازمان امور شهرداريها و
دهياري هاي کشور)
 -۴شش درصد ( )۶%براي مصرف پايگاهها و پاسگاهها و راههاي بين مزارع در اختيار بسيج سازندگي
سپاه
 -۵شش درصد ( )۶%براي نوسازي مدارس و دانشگاه فرهنگيان در اختيار وزارت آموزش و
پرورش(سازمان نوسازي ،توسعه و تجهيز مدارس کشور)
 -۶سه درصد ( )۳%براي بيابان زدائي و انجام عمليات خاکپوش(مالچ پاشي کردن) سازگار با محيط زيست

۷

مورد تائيد سازمان ذيربط ،در اختيار وزارت جهادکشاورزي(سازمان جنگلها و مراتع و آبخيزداري کشور)
دستگاههاي اجرائي موضوع اين بند موظفند سهم استانها را ظرفمدت دو ماه پس از ابالغ اين قانون به
ادارات کل استاني خود اعالم نمايند تا با توجه به پيشرفت فيزيکي طرحهاي در دست اجراء و فصل
کاريآن استان،اعتبار مربوطه تخصيص يابد.
مبالغ مذکور به صورت ماهانه به خزانهداري کل کشور واريز مي شود و خزانه داري کل کشور موظف
است صددرصد مبالغ واريزي رابراي خريد قير مصرفيپروژههايدستگاههاي اجرايي ذيربط،براساس
موافقتنامه متبادلهدستگاههاي اجراييبا سازمان برنامه و بودجه کشور ،تخصيص اعتبار به دستگاه اجرايي،
ميزان مصرف قير براساس حوالههاي ارسالي دستگاه به خزانه منضم به شناسه معامالتي سامانه تدارکات
الکترونيکي دولت و ساير اسناد مالي مرتبط مانند صورتحساب خريد قير از شرکتهاي قيرساز مورد تأييد
دولت ،مدارک حمل قير از شرکتهاي قيرساز تا محل اجراي پروژهو ساير مواردي که در آيين نامه اجرائي
اين بند تعيين ميشود ،به نيابت از دستگاه اجرايي به حساب ذينفع نهايي مرتبط با اين پروژهها
(توليدکنندههاي قير مورد تأييد دولت) و در سقف سهميههاي موضوع اين بندواريز نمايد.
گزارش اين بند به صورت سه ماهه توسط دستگاههاي اجرايي ذيربط به کميسيون هاي انرژي ،برنامه و
بودجه و محاسبات و عمران مجلس شوراي اسالمي ارسال مي شود .کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات
موظف است پس از رسيدگي گزارش آن را به مجلس شوراي اسالمي ارائه نمايد.
آييننامه اجرايي اين بند به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاري وزارتخانه هاي امور اقتصادي و
دارايي و نفت ظرف يک ماه پس از ابالغ اين قانون به تصويب هيات وزيران ميرسد.

بند الحاقي -2

وزارتخانه هاي نفت و کشور موظفند امکان احداث جايگاهها و زير ساخت استفاده
قانونمند از سوخت گاز مايع )  ( l pgدر ناوگان حمل و نقل با اولويت ناوگان
عمومي و حمل بار را به کمک بخش هاي خصوصي و عمومي ،تا سقف مجموع ۲
ميليون تن در سال فراهم کنند .وزارت نفت از طریق شرکت هاي تابعه ذیربط
مجاز به خرید گازمایع از کشورهاي دیگر و یا تهاتر آن با بنزین و گازوییل از
شرکت ملي نفت ایران و یا سایر شرکت هاي تابعه وزارت نفت مي باشد و
۸

معادل وزني گاز مایع خریداري یا تهاتر شده ،نفت گاز یا بنزین صادر مي
نماید تمام عواید حاصل ،به حساب شرکت تابعه ذیربط آن وزارت خانه واریز
مي گردد.
در اجراي این بند رعایت شرایط ذیل الزامي است:
-۱قیمت هرکیلوگرم گازمایع تحویلي به شرکت هاي توزیع کننده برابر دو سوم
قیمت یک لیتر بنزین سهمیه اي تعیین مي گردد .منابع حاصل از اجراي اين بند
ابتدا به عنوان يارانه سوخت گازمايع براي خانوارهاي ساکن در مناطق فاقد لوله
کشي گاز طبيعي و باقيمانده آن مطابق جدول تبصره( )۱۴براي توسعه زيرساخت
استفاده از گازمايع در ناوگان حمل و نقل استفاده مي شود.
 -۲سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است به هر يک از خانوارهاي ساکن
مناطق فاقد لوله کشي گاز طبيعي يارانه اي معادل  ۳۳کيلوگرم گازمايع در هر ماه
اختصاص دهد.
 -۳يارانه هر کيلوگرم گازمايع به اندازه مابه التفاوت قيمت تمام شده هر کيلوگرم از
آن براي مصرف کننده نهايي در مناطق مختلف جغرافيايي معادل قيمت نيم ()۰.۵
ليتر بنزين سهميه اي محاسبه مي شود و به حساب بانکي سرپرست خانوار واريز
مي گردد و صرفا جهت خريد گازمايع قابل استفاده است.
-۴وزارت نفت موظف است خودروهاي داراي اولويت براي استفاده از سوخت
مايع و همچنين ميزان کارمزد جايگاه هاي توزيع آن را تعيين نمايد.
 -۵آئين نامه اجرايي اين بند ظرف مدت دو ماه پس از ابالغ اين قانون ،توسط
وزارتخانه هاي نفت و کشور تهيه مي شود و به تصويب هيات وزيران ميرسد.
۹

بند الحاقي -۳

به منظور اجراي ماده( )۱قانون هدفمندکردن یارانه ها مصوب ،۱۳۸۸ / ۱۰ / ۱۵
نرخ سوخت واحدهاي پاالیشگاهي ،پتروشیمي ،فوالدي و سایر واحدهاي
تولید فلزات و کاني هاي فلزي برابر پنجاه درصد ( )۵۰%و واحدهاي سیماني
برابر پانزده درصد ( )۱۵%و سایر صنایع( به غیر از نیروگاه) برابر ده درصد
( )۱۰%نرخ متوسط خوراک گاز تحویلي به شرکتهاي پتروشیمي که براساس
جزء( )۴بند(الف) ماده( )۱قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظیم بخشي از
مقررات مالي دولت( )2تعیین مي شود ،خواهد بود .منابع حاصل از افزایش این
بند به ردیف ( )۳منابع دریافتي جدول شماره  ........این قانون اضافه مي شود.
بند الحاقي -۴
دولت مکلف است از طریق شرکت ملي نفت ایران درصورت درخواست دستگاههاي اجرائي ذیربط
تا مبلغ نهصد هزار میلیارد( )۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۹۰۰ریال از خالص بدهي قطعي خود به اشخاص
حقیقي ،حقوقي ،تعاوني و خصوصي که در چهارچوب قوانین تا پایان سال  ۱۳۹۹ایجاد شده و
همچنین اجراي تکالیف این قانون از جمله پرداخت تعهدات مربوط به طرحهاي عمراني و دفاعي از
محل تحویل نفت خام ومیعانات گازي صادراتي به این اشخاص براساس قیمت روز صادراتي
شرکت ملي نفت ایران تسویه و از طریق منابع و مصارف عمومي دولت و براساس جدول شماره()2۱
این قانون با خزانه داري کل کشور اعمال حساب کند.اجراي این حکم منوط به اجرایي شدن سقف
تعیین شده در بند(ب) این تبصره نیست و مازاد بر سقف مندرج در بند مذکور است .همچنین در
صورت تقاضاي اشخاص حقیقي ،حقوقي ،تعاوني و خصوصي داراي انواع اوراق مالي اسالمي با
سررسید

زودتر

از

خردادماه

سال

،۱۴۰۰

تا

سقف

یکصد

و

پنجاه

هزار

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

۱۰

ارزش اسمي اوراق با قیمت روز صادرات تسویه نماید .متناسب با میزان استفاده از سازوکار این بند
معادل سي و هشت درصد ( )%۳۸جهت پرداخت سهم صندوق توسعه ملي و چهارده و نیم درصد
( )۱۴%/۵به عنوان سهم شرکت ملي نفت ایران ،حواله تحویل نفت قابل انتقال به غیر در اختیار آنها
قرار مي گیرد.
آئین نامه اجرایي این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاري وزارتخانه هاي نفت،
دفاع و پشتیباني نیروهاي مسلح ،امور اقتصادي و دارائي و صنعت ،معدن و تجارت به تصویب هیات
وزیران میرسد.
به وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح اجازه داده مي شود از محل اين بند مبلغ سيصد هزار ميليارد
( )۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰ريال از سهميه نفت خام ،ميعانات گازي را از طريق پااليش در پااليشگاه هاي
غير دولتي که نسبت به افزايش ظرفيت توليد خود اقدام نموده اند ،به مصرف برساند.معادل فرآورده هاي
ناشي از اجراي اين بند جهت صادرات آن در اختيار نيروهاي مسلح قرار مي گيرد.

بند الحاقي -۵

در راستاي تجاري سازي و افزايش سهم بخش خصوصي در حوزه انرژي ،وزارت
نفت مکلف است از طريق شرکت تابعه ذيربط زيرساخت هاي فيزيکي و نرم
افزاري الزم را جهت عرضه و انجام معامله حداکثر ده ميليارد متر مکعب گاز
طبيعي در بورس انرژي در سال  ۱۴۰۰فراهم کند.
آئين نامه اجرايي اين بند ظرف مدت سه ماه پس از ابالغ اين قانون ،توسط وزرات
نفت با همکاري وزارتخانه هاي نيرو و امور اقتصادي و دارائي و سازمان برنامه و
بودجه کشور تهيه مي شود و به تصويب هيات وزيران ميرسد.
بند الحاقي-۶

 -۱دولت مکلف است در راستاي اصالح ساختار بودجه رابطه مالي شرکت ملي
۱۱

نفت ايران و دولت را اصالح نموده و اقدام الزم را براي عقد قرارداد به تفکيک
ميدان /مخزن نفت و گاز و در چارچوب شرايط عمومي ،ساختار و الگوي
قراردادهاي باالدستي نفتي و گازي مصوب هيئتوزيران ،به عمل آورد.
 -۲شرکت ملي نفت ايران مکلف است براي تعيين سهم خود از توليد نفت و گاز
کشور به تفکيک هر ميدان بر مبناي اجزاي ذيل ظرف مدت دو ماه جهت تصويب
در شوراي اقتصاد اقدام کند.
 -۱-۲ارائه دقيق هزينههاي جاري و سرمايه اي ميادين در حال توليد و در حال
توسعه کشور به روش دستمزد به ازاي هر بشکه نفت و هر مترمکعب گاز توليدي
و در چهارچوب مورد اشاره در جزء( )۱اين بند و تصويب آن در شوراي اقتصاد
که مبناي دريافت سهم شرکت ملي نفت خواهد بود.
 -۲-۲ارائه هزينههاي ناشي از عمليات صادرات نفت خام و ساير محصوالت با
احتساب هزينه حمل و بيمه (سيف) اکتشاف و بيمه خسارت زيست محيطي
 -۳-۲بازپرداخت اصل و فرع بدهي و تعهدات ،از جمله تعهدات سرمايه اي و بيع
متقابل براساس برنامه تدوين شده اي که به تصويب هيات عالي نظارت بر منابع
نفتي مي رسد.
 -۴-۲ارائه هزينههاي نوسازي تأسيسات و تجهيزات ،انتقال ،ذخيرهسازي ،تخليه،
بارگيري نفت خام و ساير محصوالت
 -۵-۲هزينه هاي اکتشاف ،پژوهش ،فناوري و حمايت از ساخت اقالم پرکاربرد
نفت
 -۶-۲هزينه هاي باالسري و ستادي وزارت نفت
 -۷-۲اين سهم از نظر مالياتي با نرخ صفر و معاف از سود سهام محاسبه مي شود.
۱2

 -۸-۲مبناي تسويه حساب شرکت ملي نفت با دولت ،خزانه داري کل کشور
ميباشد که حداکثر سه ماهه و تسويه نهايي آن تا پايان خرداد ماه سال آينده خواهد
بود.
 -۳تا زمان اجرايي شدن روابط مالي جديد مقرر در اين بند ،روال مقرر قانوني
جاري در روابط مالي بين شرکت ملي نفت ايران و دولت به صورت عليالحساب
اجراء مي شود .ترتيبات اجرايي اين بند حداکثر تا پايان خرداد ماه سال  ۱۴۰۰به
تصويب هيات وزيران ميرسد.
 -۴دولت موظف است پيش بيني الزم را جهت تسويه فروش داخلي نفت خام،
ميعانات گازي و گاز طبيعي به صورت فروش نقد يا اعتبار اسنادي (  )l cپس از
کسر ارزش فرآورده هاي تحويلي حسب مورد به پااليشگاه هاي خصوصي و
دولتي و مجتمع هاي پتروشيمي بر اساس رابطه مالي جديد شرکت ملي نفت ايران
و دولت و ساير شرکتهاي تابعه و شرکتهاي مذکور  ،بعمل آورد.
 -۵دولت موظف است براي اعمال وظايف حاکميتي وزارت نفت حداکثر تا  ۶ماه
پس از ابالغ اين قانون ساختار حاکميتي وزارت نفت را با همکاري دستگاههاي
اجرايي ذيربط بازنگري و تصويب نمايد بطوريکه بودجه وزارت نفت بطور کامل
از شرکت ملي نفت ايران منفک گرديده و وظايف نظارتي و حاکميتي خود را با
رعايت قواعد حاکميت شرکتي در شرکتهاي تابعه وزارت نفت از جمله شرکت
ملي نفت ايران اعمال نمايد.
 -۶در سال  ،۱۴۰۰سهم شرکت ملي نفت ايران در اجراي مفاد اين بند ،در هر
صورت از چهارده و نيم درصد(  )۱۴% /۵از مجموع توليدات نفت و گاز مقرر در
بند (الف) اين تبصره تجاوز نکند.
۱۳

 -۷شرکت ملي نفت ايران موظف است فهرست کليه طرح (پروژه) هاي سرمايه
گذاري خود را حداکثر تا پايان ارديبهشت ماه سال  ۱۴۰۰به کميسيونهاي برنامه و
بودجه و محاسبات و انرژي مجلس شوراي اسالمي ارسال نمايد.
تبصره2
الف
ردیف۱
 -۱به دولت اجازه داده ميشود ،بنگاههاي دولتي مشمول گروه( )۱و ( )2موضوع ماده( )2قانون
اجراي سیاستهاي کلي اصل  ۴۴قانون اساسي مصوب  ۱۳۸۷/ ۳/ 2۵با اصالحات و الحاقات بعدي را
پس از احراز صالحیت حرفهاي و اهلیت فني و مالي و همچنین عدم بدهي معوق متقاضي به نظام
بانکي ،سازمان خصوصي سازي و صندوق هاي بازنشستگي  ،واگذار نماید و پس از واریز منابع
حاصله به ردیف  ۳۱۰۵۰۱مصارف مربوط به موضوع جزء( )۱بند(د) سياستهاي کلي اصل  ۴۴قانون
اساسي را از طريق جدول شماره( )۱۳اين قانون با تاکيد بر تقويت تعاوني ها به صورت مالکيتي و مديريتي
پرداخت کند.

ردیف2
 -2وزارت امور اقتصادي و دارایي مکلف است تمام یا بخشي از سهام و دارایيهاي دولتي
دستگاههاي اجرائي زیرمجموعه قوه مجریه و باقيمانده سهام متعلق به دولت و شرکتهاي دولتي در
بنگاههاي مشمول واگذاري را مطابق روشهاي مندرج در قانون اجراي سیاستهاي کلي اصل چهل و
چهارم ( )۴۴قانون اساسي مصوب  ۱۳۸۷/۳/2۰با اصالحات و الحاقات بعدي عرضه نماید و منابع
حاصله را به ردیف  ۳۱۰۵۰2واریز کند .عالوه بر روشهاي فوق و صالح و صرفه بیت المال واگذاري
سهام در قالب صندوقهاي سرمایهگذاري قابل معامله در بورس (  )et fمشروط به اینکه تشکیل این
صندوقها با مدیریت دولتي براي بلندمدت نباشد و یا عرضه سهام به روش ثبت سفارش با شرایط
زیر نیز مجاز است:

۱۴

ردیف2-۱
وزارت امور اقتصادي و دارایي مجاز است سهام شرکتهاي تابعه در بورس اوراق بهادار تهران یا
فرابورس ایران را که در مالکیت دستگاههاي اجرائي یا شرکتهاي تابعه آنها و یا بانکهاي دولتي قرار
دارند در چهارچوب روشهاي مندرج در این جزء واگذار نماید .در صورت واگذاري در قالب
صندوقهاي سرمایهگذاري قابل معامله در بورس ،پس از ایجاد صندوقهاي سرمایهگذاري ،انتقال
سهام مذکور در قالب معامالت خارج از جلسه رسمي معامالت بین صندوقها و عرضه واحدها و
صندوقهاي یادشده به عموم امکانپذیر است .عرضه سهام شرکتها به روش ثبت سفارش یا در قالب
صندوقهاي سرمایهگذاري تا سقف سيدرصد ( )۳۰%مشمول تخفیف است .میزان تخفیف توسط
هیأت وزیران تعیین ميشود.

ردیف2-2
وزارتخانهها ،مؤسسات و شرکتهاي دولتي مجازند با هماهنگي وزارت امور اقتصادي و دارايي نسبت به
تأسيس صندوقها با حداقل سرمايه ده ميليارد ( )۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ريال به صورت نقد يا غيرنقد (در قالب
انتقال سهام دولت از شرکتهاي فهرستشده در بورس اوراق بهادار تهران يا فرابورس ايران) اقدام نمايند.

ردیف2 - ۳
بانکهاي دولتي مکلفند همکاريهاي الزم در أخذ سفارشهاي خريد و فروش واحدهاي سرمايهگذاري
صندوق و يا سهام موضوع اين جزء را از طريق شعب خود انجام دهند.

ردیف2-۴
شورايعالي بورس مکلف است سازوکار نحوه اجراي اين جزء و اساسنامه صندوقهاي مذکور را براي
تصويب در هيأت وزيران بهگونهاي پيشنهاد نمايد که وزير تخصصي مربوطه يا نماينده معرفيشده توسط
وي ،از طرف دولت بهعنوان دارنده واحدهاي سرمايهگذاري ممتاز صندوق ،مسؤوليت اعمال مديريت و
حقوق مالکانه واحدهاي سرمايهگذاري را برعهده داشته باشد .درصدي از مبلغ پذيرهنويسي به تأييد وزير
امور اقتصادي و دارايي به بازارگرداني واحدهاي صندوقهاي مذکور اختصاص مييابد .به منظور خروج
تدريجي دولت از مديريت صندوق هاي سرمايه گذاري قابل معامله و کاهش فاصله ميان ارزش خالص
دارائي واحدهاي آنها از قيمت واحدها ،شوراي عالي بورس موظف است ظرف مدت سه ماه از تاريخ

۱۵

ابالغ اين قانون دستورالعمل نحوه تبديل واحدهاي سرمايه گذاري عادي به واحدهاي سرمايه گذاري ممتاز
را براي دارندگان عمده واحدهاي اين صندوق ها و بازارگرداني فعال مدير صندوق از طريق خريد و
فروش سهام موجود در سبد سرمايه گذاري هاي آنها تصويب کند.

ردیف۳
بدهي دولت به بخشهاي خصوصي و تعاوني و نهادهاي عمومي غیردولتي از محل واگذاري اموال و
دارایيهاي متعلق به دولت و مؤسسات و شرکتهاي دولتي به استثناي موارد مصادیق مندرج در اصل
هشتاد و سوم ( )۸۳قانون اساسي و مشمول واگذاري موضوع قانون اجراي سیاستهاي کلي اصل
چهلوچهارم ( )۴۴قانون اساسي از طریق جدول شماره ( )۱۸این قانون قابل پرداخت است.

ب
شرکتهاي در فهرست واگذاري در سال  ۱۴۰۰مشمول حکم ماده ( )۴قانون الحاق برخي مواد به قانون
تنظیم بخشي از مقررات مالي دولت ( )2ميباشند.

ج
ج -وزراء و رؤساي ذيربط دستگاههاي موضوع ماده ( )2۹قانون برنامه پنجساله ششم توسعه
اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ایران مصوب  ۱۳۹۵/ ۱2/ ۱۴با اصالحات و الحاقات
بعدي مکلفند تا پایان خردادماه سال  ۱۴۰۰فهرست شرکتهاي زیرمجموعه خود که مجموع سهام
دولت و شرکتهاي دولتي در آنها کمتر از پنجاهدرصد ( )۵۰%است را به همراه میزان سهام تحت تملک
دولت در هر شرکت ،به وزارت امور اقتصادي و دارایي و سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال
کنند.وزارت امور اقتصادي و دارایي (خزانهداري کل کشور) با همکاري دستگاههاي اجرائي
فوقالذکر موظف است پرداخت سود سهم دولت در شرکتهاي فوقالذکر را از طریق شرکتهاي مادر
در چهارچوب قوانین و در مواعد مقرر قانوني به صورت مؤثر ،پیگیري کند .دولت (خزانهداري کل
کشور) مکلف است سود و زیان ،سود دریافتي و میزان سهام دولت در این شرکتها را به تفکیک هر
شرکت ،در گزارشهاي عملکرد مالي دولت منعکس و بهروزرساني کند.
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د
د -به دولت اجازه داده ميشود مبلغ ده هزار میلیارد ( )۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ریال از بدهي ناشي از
عدم اجراي بند ( )2ماده ( )2۹قانون اجراي سیاستهاي کلي اصل چهل و چهارم ( )۴۴قانون اساسي
از سال  ۱۳۸۷تاکنون را از طریق فروش سهام و دارایيهاي مالي تأمین کند و بهمنظور حمايت از
نوسازي و بهسازي بنگاههاي تعاوني و ايجاد اشتغال و کارآفريني ،در بخش تعاون در قالب افزايش سرمايه
بانک توسعه تعاون از محل رديف  ۵۴-۵۳۰۰۰۰جدول شماره ( )۹اين قانون هزينه کند.

ه
ردیف۱
 -۱کليه شرکتهاي دولتي ،بانکها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت مندرج در پيوست شماره (?) اين
قانون شامل شرکتها و مؤسسات دولتي که شمول قوانين و مقررات عمومي به آنها مستلزم ذکر يا تصريح
نام است ،شهرداريهاي شهرهاي با جمعيت باالي يک ميليون نفر و مؤسسات و نهادهاي عمومي
غيردولتي موضوع قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي مصوب  ۱۳۷۳/۴/۱۹با اصالحات و
الحاقات بعدي مکلفند پس از ابالغ اين قانون ،در طول سال  ۱۴۰۰متناوباً و هر سهماه يکبار نسبت به ثبت
و بهروزرساني اطالعات خود و شرکتها و مؤسسات تابعه و وابسته ،نظير اطالعات پايه ،اطالعات نيروي
انساني (از طريق پايگاه اطالعات کارکنان نظام اداري(پاکنا)) و مديران ،بودجه و صورتهاي مالي و
گزارشهاي عملکردي در سامانه يکپارچه اطالعات شرکتهاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي مستقر در
وزارت امور اقتصادي و دارايي اقدام کنند.
وزارت امور اقتصادي و دارايي مکلف است امکان دسترسي به اطالعات سامانه مذکور را به صورت برخط
براي سازمانهاي برنامه و بودجه کشور و اداري و استخدامي کشور و ديوان محاسبات کشور فراهم کند.
وزارت امور اقتصادي و دارايي ،سازمان برنامه و بودجه کشور ،سازمان اداري و استخدامي کشور ،بانک
مرکزي جمهوري اسالمي ايران ،سازمان ثبت اسناد و امالک کشور و سازمان بورس و اوراق بهادار مکلفند
اقدامات الزم را براي برقراري ارتباط سامانههاي الکترونيکي مرتبط (اعم از سامانه جامع بودجه ،پايگاه
اطالعات کارکنان نظام اداري(پاکنا) ،سامانه ملي ساختار ،سامانه حقوق و مزايا و سامانه شناسه ملي
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اشخاص حقوقي کشور) با سامانه يکپارچه اطالعات شرکتهاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي و تبادل
اطالعات به عمل آورند.
پرداخت هرگونه پاداش ساالنه به اعضاي هيأتمديره و مديران عامل شرکتهاي مشمول اين جزء با رعايت
ماده ( )۸۴قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ( )۲و نيز پرداخت هرگونه
مزايا به رؤسا و مديران عامل اين شرکتها منوط به انجام کامل تکاليف اين جزء است.

ردیف2
 -۲تمامي شرکتهاي دولتي و مؤسسات موضوع ماده ( )۴قانون محاسبات عمومي کشور مصوب ۶/ ۱
 ۱۳۶۶/با اصالحات و الحاقات بعدي و ساير شرکتهايي که بيش از پنجاه درصد ( )۵۰%سرمايه و سهام آنها
منفرداً يا مشترکاً به وزارتخانهها ،مؤسسات دولتي و شرکتهاي دولتي تعلق داشته باشد و همچنين شرکتها و
مؤسسات دولتي که شمول قوانين و مقررات عمومي به آنها مستلزم ذکر يا تصريح نام است از جمله
شرکت ملي نفت ايران و شرکتهاي تابعه و وابسته به وزارت نفت و شرکتهاي تابعه آنها ،بانک مرکزي
جمهوري اسالمي ايران ،سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و شرکتهاي تابعه ،سازمان توسعه و
نوسازي معادن و صنايع معدني ايران و شرکتهاي تابعه مکلفند:

ردیف2-۱
 -۲-۱صورتجلسات تصويب بودجه سال  ۱۴۰۰خود را حداکثر تا سي¬ويکم ارديبهشت ماه سال ۱۴۰۰
براي أخذ تأييديه سازمان برنامه و بودجه کشور بر اساس ارقام مندرج در اين قانون (با تأکيد بر ارائه بودجه
تفصيلي مربوط) ارائه کنند.

ردیف2-2
 -۲-۲تمامي شرکتهاي دولتي که سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادي و دارائي عضو
مجمع عمومي آنها هستند مکلفند صورتجلسات تصويب بودجه را حداکثر تا سي و يکم ارديبهشت ماه
سال  ۱۴۰۰و صورتجلسه تصويب صورتهاي مالي را حداکثر تا سي ام مهرماه سال  ۱۴۰۰به امضاي رئيس
سازمان برنامه و بودجه و وزير امور اقتصادي و دارائي برسانند صورتجلساتي که امضاهاي مزبور را نداشته
باشد فاقد اعتبار مي باشد.
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ردیف۳
 -۳مجامع عمومي شرکتهاي دولتي مکلفند ضمن رعايت کامل ماده ( )۷۵قانون الحاق برخي مواد به قانون
تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ( )۲درخصوص اصالح بودجه تفصيلي شرکت ،از هرگونه افزايش در
هزينههاي نيروي انساني (پرسنلي) اعم از حقوق و مزايا و ساير پرداختيهاي رفاهي به کارکنان شرکت و
کاهش هزينههاي سرمايهگذاري خارج از مصوبات هيأت وزيران اجتناب کنند.

ردیف۴
 -۴شرکتهاي دولتي مکلفند گزارش تطبيق بودجه مصوب و عملکرد خود را بر اساس بودجه تفصيلي
تهيه و براي بررسي به حسابرس و بازرس قانوني شرکت جهت انعکاس در صورتهاي مالي سال ۱۳۹۹
ارائه نمايند .نوع و شکل گزارش توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاري وزارت امور اقتصادي
و دارايي حداکثر تا پايان فروردين ماه سال  ۱۴۰۰تهيه و ابالغ ميشود.اجراي حکم اين بند درخصوص
نهادهاي زير نظر مقام معظم رهبري منوط به اذن معظم له خواهد بود.

و

و -به منظور کمک به صندوقهاي بازنشستگي ،رد بخشي از بدهي دولت به
سازمان تامین اجتماعي ،تامین بخشي از پاداش پایان خدمت کارکنان
دستگاههاي اجرایي ،رتبهبندي معلمان ،تأمین بخشي از مطالبات ایثارگران و
بیمههاي تکمیلي ،تأمین پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصي شهدا و
ایثارگران بازنشسته مشمول قانون حالت اشتغال و متناسب سازي حقوق شهداي
بازنشسته و همسان سازي حقوق اعضاي هیات علمي ،مطالبات قانون حمایت
از حقوق معلوالن  ،تامین نظام اجتماعي فراگیر  ،تامین مطالبات سهم قانوني
حق عضویت اعضاي صندوق ذخیره بسیجیان و اجراي سیاستهاي جمعیت و
تعالي خانواده به دولت اجازه داده ميشود تا سقف یک میلیون و پانصد هزار
میلیارد ( )۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ریال از محل ارائه حقاالمتیاز ،واگذاري
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سهام و حقوق مالکانه ،واگذاري طرحهاي تملک دارایيهاي سرمایهاي و
طرحهاي سرمایهگذاري متعلق به دولت و شرکتهاي دولتي و همچنین واگذاري
اموال و دارایيهاي غیرمنقول مازاد تأمین نماید .واگذاري ها در چهارچوب
قوانین و مقررات به تأیید هیأت وزیران ميرسد .واگذاري ها از محل این بند به
صندوق هاي بازنشستگي ،بعنوان خالص مطالبات دولت از این صندوق ها
قلمداد مي شود.
سازوکار اجرایي تعیین و تخصیص موارد فوق با اولویت مطالبات و نیاز ،
براساس آیین نامه پیشنهادي سازمان برنامه وبودجه کشور و با تصویب هیات
وزیران برعهده کارگروهي متشکل از رییس سازمان بربامه وبودجه کشور(به
عنوان مسئول) ،وزیر امور اقتصادي ودارایي وباالترین مقام دستگاه اجرائي
ذینفع حسب مورد خواهد بود .دیون حسب مورد براساس گزارشات سازمان
حسابرسي وسازمان برنامه وبودجه به تایید کارگروه میرسد.سازمان برنامه
وبودجه مکلف است هرسه ماه یکبار گزارش عملکرد این بند را به کمیسیون
برنامه وبوجه ومحاسبات و کمیسیونهاي تخصصي مربوط ارائه نماید.
ز
ز -هرگونه توثيق سهام شرکتهاي دولتي مشمول واگذاري نزد مؤسسات مالي و اعتباري جهت أخذ
تسهيالت ،جز با تأييد کتبي وزير امور اقتصادي و دارايي ممنوع ميباشد.

بند الحاقي ۱

به

دولت

اجازه

داده

مي

شود
2۰

تا

سقف

سيصد

هزار

ميليارد(  )۳۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ريال از منابع حاصل از فروش بنگاه ها،
سهام ،سهم الشرکه ،اموال ،امالک ،دارائي ها و حقوق مالي متعلق به دولت و
موسسات و شرکت هاي دولتي تابعه و وابسته را بابت اجرا و تکميل طرح هاي
تملک دارائي سرمايه اي و تسويه ديون و تعهدات قانوني دولت و دستگاههاي
اجرايي ناشي از اجراي اين قانون و يا قوانين بودجه سالهاي قبل را به اشخاص
حقيقي و حقوقي دولتي ،نهادهاي عمومي غيردولتي ،تعاوني ،خصوصي به ويژه
پيمانکاران ،مشاوران ،سازندگان تجهيزات طرح هاي تملک دارائي هاي سرمايه اي،
قرارگاه سازندگي خاتم االنبياء(ص) و بنياد مستضعفان انقالب اسالمي پرداخت و
يا به طور مستقيم واگذار و تهاتر کند.
تعيين ديون و تعهدات موضوع اين بند با اعالم باالترين مقام دستگاه اجرائي ذيربط
و تائيد سازمان حسابرسي بر عهده وزارت امور اقتصادي و دارائي است.
حکم اين بند بر حکم ماده( )۲۹و جزء( )۴ماده( )۶قانون اجراي سياستهاي کلي
اصل  ۴۴قانون اساسي در سال  ۱۴۰۰حاکم است.
بند الحاقي 2
 -۱به منظور اصالح ساختار و ارتقاء شفافيت بودجه شرکت هاي دولتي ،بانک ها و موسسات انتفاعي
وابسته به دولت مندرج در پيوست شماره ( )۳اين قانون ،شامل شرکت هايي که شمول قانون و مقررات
عمومي به آنها مستلزم ذکر يا تصريح نام است ،شرکت هاي تابعه وزارت نفت از جمله شرکت ملي نفت
ايران ،بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران ،سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و شرکت هاي تابعه
سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران و شرکت هاي تابعه آنها ،اقدامات زير انجام مي
پذيرد:
 -۱-۱مجامع عمومي مکلفند به همراه تصويب بودجه ،برنامه و فعاليت شرکت و يا ساير اشخاص حقوقي
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مصرح در جزء( )۱اين بند را مشتمل بر اهداف کمي و کيفي نظير ارتقاي بهره وري ،مولدسازي دارايي ها،
بهبود روش هاي تامين مالي ،افزايش سود ،کاهش زيان انباشته ،بهبود نسبت هاي مالي را در قالب شاخص
هاي مربوط به تصويب برسانند.
 -۲-۱وزارت امور اقتصادي و دارايي مکلف است با همکاري سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان
حسابرسي نسبت به همسان سازي و انطباق سرفصل هاي بودجه اي شرکت هاي دولتي و يا ساير
اشخاص حقوقي مصرح در جزء( )۱اين بند با سرفصل هاي حسابداري آنها حداکثر تا پايان خرداد ماه
سال  ۱۴۰۰اقدام و آن را ابالغ نمايد .سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است نسبت به بازنگري
دستورالعمل تهيه و تنظيم بودجه شرکت هاي دولتي ،بانک ها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت بر
اساس سرفصل هاي مذکور اقدام نمايد.
 -۳-۱بخشنامه بودجه ساالنه مختص شرکت هاي دولتي و يا ساير اشخاص حقوقي مصرح در جزء ()۱
اين بند بايد به طور مجزا از بخشنامه بودجه وزارتخانه ها و موسسات دولتي و بر اساس اهداف و
سياست هاي کلي ،خط مشي و برنامه هاي بودجه کل کشور ،حداکثر تا پايان مرداد ماه سال  ۱۴۰۰ابالغ
گردد.
 -۴-۱هيات هاي مديره/هيات هاي عامل مکلفند بودجه تفصيلي ساالنه را بر اساس برنامه هاي مصوب
مجمع عمومي و بخشنامه بودجه شرکت هاي دولتي و يا ساير اشخاص حقوقي مصرح در جزء( )۱اين
بند با رعايت قوانين و مقررات ،در مهلت هاي تعيين شده در بخشنامه بودجه ابالغي به تصويب مجامع
عمومي خود برسانند .مسئوليت حسن اجراي اين بند با روساي مجامع عمومي شرکت هاي دولتي مي
باشد.
سازمان برنامه و بودجه کشور مجاز به تغيير ارقام بودجه شرکت هاي دولتي و يا ساير اشخاص حقوقي
مصرح در جزء( )۱اين بند نيست و در مورد استفاده از منابع عمومي دولت در بودجه تفصيلي شرکت
هاي دولتي به عنوان منابع تامين زيان ،سهم منابع عمومي دولت در حساب هاي سرمايه اي و عناوين
ديگر ،ارقام پيشنهادي سازمان برنامه و بودجه کشور مالک خواهد بود .
 -۵-۱هيات هاي مديره /هيات هاي عامل مکلفند گزارش تطبيق بودجه مصوب و عملکرد خود را بر
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اساس بودجه تفصيلي تهيه کنند و براي بررسي به حسابرس مستقل و بازرس قانوني شرکت و يا ساير
اشخاص حقوقي مصرح در جزء( )۱اين بند جهت انعکاس در صورت هاي مالي ارائه و نسخه اي از آن
را براي وزارت امور اقتصادي و دارايي ،ديوان محاسبات کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال
نمايند .دستورالعمل مربوطه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي با همکاري سازمان برنامه و بودجه
کشور و سازمان حسابرسي حداکثر تا پايان تير ماه سال  ۱۴۰۰تهيه و ابالغ مي شود.
تهيه صورت هاي مالي ميان دوره اي شش ماهه (غيرتلفيقي) براي شرکت هاي اصلي و مادر تخصصي و
بانکها با ساز و کار اين بند الزامي است و يک نسخه از صورتهاي مالي مذکور تا پايان مهرماه سال ۱۴۰۰
به کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسالمي  ،وزارت امور اقتصادي و دارايي و
سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال مي شود.
 -۶-۱شرکتهاي موضوع جزء ( )۱اين بند مکلفند آمار نيروي انساني خود را حداکثر تا  ۳۱ارديبهشت ماه
سال  ۱۴۰۰در پايگاه اطالعات کارکنان نظام اداري(پاکنا) ثبت کرده تا مبناي محاسبه هزينه هاي پرسنلي
در اصالحيه احتمالي قانون بودجه سال  ۱۴۰۰کل کشور و اليحه بودجه سال  ۱۴۰۱کل کشور قرارگيرد.
 -۷-۱شرکتهاي موضوع جزء ()۱اين بند مکلفند اطالعات ثبت حقوق و مزايا را به صورت ماهانه
تکميل نمايند .مديران عامل شرکتها ،مسئوليت اجراي اين حکم را خواهند داشت.

 -۲هرگونه فعاليت خارج از وظايف مندرج در اساسنامه و اهداف تعيين شده
ممنوع است .در صورت تخلف از اجراي اين بند عالوه بر پيگرد قانوني متخلفين،
منابع حاصل از اينگونه فعاليت ها بايد به حساب درآمد عمومي نزد خزانه داري کل
کشور واريز گردد.
 -۳اتخاذ تصميم مجامع عمومي نسبت به صورت هاي مالي ساليانه و گزارش
تطبيق عملکرد با بودجه ،بدون استماع گزارش حسابرس و بازرس قانوني شرکت
و يا ساير اشخاص حقوقي مصرح در جزء( )۱اين بند فاقد اعتبار مي باشد.
مسئوليت هرگونه آثار مالي بر صورت هاي مالي مصوب فاقد اعتبار با روساي
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مجامع عمومي مي باشد.
 -۴هيات هاي مديره/هيات هاي عامل در رفع ايرادات مطرح شده در گزارش
حسابرس و بازرس قانوني شرکت ها و يا ساير اشخاص حقوقي مصرح در
جزء( )۱اين بند و تکاليف مجامع عمومي مسئول بوده و نتيجه اقدامات خود را مي
بايست در مقاطع سه ماهه به مجمع عمومي کتباً گزارش نمايند .چنانچه در اثر عدم
اقدام موثر هيات مديره ،موارد مذکور در گزارش سال بعد حسابرس و بازرس
قانوني شرکت و يا ساير اشخاص حقوقي مصرح در جزء( )۱اين بند تکرار شود،
مجامع عمومي مکلف به اخذ تصميم مناسب از جمله عدم تداوم عضويت اعضاي
مرتبط در هيات مديره  /هيات عامل نسبت به موارد اعالمي مي باشند.
 -۵سازمان اداري و استخدامي کشور مکلف است با همکاري سازمان برنامه و
بودجه کشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي ،آيين نامه احراز صالحيت مديران
عامل و يا ساير اشخاص حقوقي مصرح در جزء( )۱اين بند و اعضاي هيات مديره
 /هيات عامل و همچنين افرادي را که به نمايندگي صاحب سهم در شرکت ها به
عنوان عضو هيت مديره معرفي مي شوند را با در نظر گرفتن اندازه و پيچيدگي
فعاليت شرکت و يا ساير اشخاص حقوقي مصرح در جزء( )۱اين بند و نيز
معيارهايي نظير ميزان تحصيالت ،رشته تحصيلي ،سوابق تجربي و مديريتي ،تهيه و
حداکثر تا پايان ارديبهشت ماه سال  ۱۴۰۰به تصويب هيات وزيران برساند.
 -۶سازمان اداري و استخدامي کشور مکلف است با همکاري وزارت امور
اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه کشور آئين نامه ساماندهي حقوق و
مزاياي مديران عامل و اعضاء هيات مديره  /هيات عامل را با در نظر گرفتن اندازه
و پيچيدگي فعاليت شرکت و يا ساير اشخاص حقوقي مصرح در جزء( )۱اين بند ،
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تهيه و حداکثر تا پايان ارديبهشت ماه سال  ۱۴۰۰به تصويب هيات وزيران برساند.
 -۷تمامي شرکت هاي دولتي و يا ساير اشخاص حقوقي مصرح در جزء( )۱اين
بند موظفند حقوق و مزاياي مديران مذکور را از زمان ابالغ مصوبه ،براساس آئين
نامه مربوطه پرداخت نمايند .تخلف از اين بند در حکم تصرف غيرقانوني در اموال
عمومي محسوب مي شود.
 -۸شرکت هايي که مکلف به ارائه خدمات و کاال به قيمت تکليفي مي باشند
موظفند خالص آثار کمّي ناشي از تکاليف مذکور را بر نتايج عملکرد ،ذيل صورت
سود و زيان مطابق استانداردهاي ابالغي سازمان حسابرسي ارائه و جزئيات آن را
در يادداشت هاي توضيحي صورت هاي مالي ،افشاء نمايند .سازمان حسابرسي
مکلف است در گزارش حسابرسي و بازرس قانوني شرکت ،در خصوص اين بند
جداگانه اظهار نظر نمايد.
کارگروهي مرکب از سازمان برنامه و بودجه کشور ،وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان
حسابرسي حداکثر تا پايان مهرماه سال  ۱۴۰۰با بررسي گزارشات حسابرسي ساالنه ،مکلف است
نسبت به ارائه پيشنهادات الزم جهت تعيين تکليف بدهي هاي دولت به شرکت ها و يا ساير
اشخاص حقوقي مصرح در جزء يک اين بند مذکور جهت درج در اليحه بودجه سنواتي اقدام
نمايد.

 -۹وزارت امور اقتصادي و دارايي مکلف است تا پايان شهريور ماه سال  ۱۴۰۰در
اجراي بند الف ماده ( )۱۳قانون اجراي سياست هاي کلي اصل ( )۴۴قانون اساسي
نسبت به احصاء امور مربوط به سياست گذاري و اعمال وظايف حاکميتي شرکت
ها اقدام و به هيات وزيران ارائه نمايد.
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در اجراي اين بند هيات وزيران مجاز خواهد بود اصالحات مورد نياز در اساسنامه شرکت هاي
ذيربط را اعمال نمايد.

 -۱۰دولت مکلف است در راستاي بند (و) ماده ( )۲۸قانون الحاق برخي مواد به
قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ( )۲و قانون اجراي سياست هاي کلي
اصل ( )۴۴قانون اساسي نسبت به تعيين تکليف شرکت هاي دولتي و يا ساير
اشخاص حقوقي مصرح در جزء( )۱اين بند که طي سه سال متوالي زيان ده بوده و
يا زيان انباشته آنها بيش از نيمي از سرمايه شرکت مي باشد تا پايان شهريور ماه
سال  ۱۴۰۰اقدام نمايد.
روساي مجامع عمومي مکلفند يک ماه پس از مصوبات هيات واگذاري يا هيات وزيران و ساير
مراجع ذيربط ،حسب مورد نسبت به تشکيل مجامع و اخذ تصميم مطابق مصوبات مذکوراقدام
نمايند.

 -۱۱روساي مجامع عمومي شرکت ها و يا ساير اشخاص حقوقي درحال تصفيه
مصرح در جزء( )۱اين بند مندرج در پيوست شماره ( )۳اين قانون ،مکلفند حداکثر
تا  ۱۵مردادماه سال  ۱۴۰۰نسبت به اعالم ختم فرايند تصفيه يا ختم فعاليت آنها
اقدام نمايند و صورتجلسه مجامع عمومي فوق العاده مبني بر خاتمه تصفيه و
غيرفعال شدن شرکت و يا ساير اشخاص حقوقي مصرح در جزء( )۱اين بند را در
اداره ثبت شرکت ها به ثبت برسانند .روساي مجامع عمومي مسئوليت اجراي اين
حکم را دارند و هرگونه اقدام مغاير با رويه فوق تخلف محسوب مي گردد.
 -۱۲شرکت هاي دولتي مکلفند تا پايان آذر ماه سال  ۱۴۰۰از طريق سازمان
حسابرسي و يا موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران حسب
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مورد در جهت افزايش صرفه اقتصادي ،کارايي و اثر بخشي فعاليت شرکت و
افزايش قابليت اعتماد گزارش هاي مالي ،نسبت به انجام حسابرسي عملياتي و ارائه
آن به مجمع عمومي اقدام کنند .هيات مديره/هيات عامل شرکت هاي فوق و
شرکت هايي که از ابتداي برنامه ششم توسعه ،حسابرسي عملياتي شده اند ،مکلف
به اقدامات الزم پيرامون نتايج حسابرسي عملياتي و ارائه گزارش اقدامات در اولين
جلسه مجامع عمومي خود مي باشند.
مجامع عمومي مکلفند نسبت به گزارشات فوق تصميم گيري نمايند.
مسئوليت حسن اجراي اين بند با روساي مجامع عمومي شرکتهاي دولتي مي
باشد.
 -۱۳عضويت همزمان مقامات موضوع ماده ( )۷۱قانون مديريت خدمات
کشوري مصوب  ۱۳۸۶ /۷ /۸با اصالحات و الحاقات بعدي و معاون آنان و
مديران دستگاه هاي اجرائي موضوع ماده( )۵قانون مديريت خدمات کشوري و
ماده ( )۵قانون محاسبات عمومي کشور مصوب  ۱۳۶۶ /۶ /۱با اصالحات و
الحاقات بعدي و همچنين کارکنان شاغل درکليه پست هاي مديريتي در هيات
مديره ،مديريت عاملي و ساير مديريت هاي اجرائي شرکت هاي دولتي و نهادهاي
عمومي غيردولتي و سازمان ها اعم از زير مجموعه خود و زير مجموعه ساير
دستگاه ها ممنوع است.
سازمان ها و شرکت هاي دولتي و سازمان ها و شرکت هاي وابسته به موسسات و
نهادهاي عمومي غيردولتي و شهرداري ها که به موجب اساسنامه آنها ،اشخاص
موضوع اين جزء عضو هيات مديره هستند از شمول اين حکم مستثني مي باشند.
تبصره ۳
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الف
الف -با رعایت بند (الف) ماده ( )۴قانون برنامه ششم توسعه در سال  ۱۴۰۰سقف تسهیالت تأمین
مالي خارجي (فاینانس) براي طرحهاي دولتي و غیردولتي عالوه بر باقيمانده سـهمیه سـالهاي قبل،
معادل ریـالي سي میلیارد ( )۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰دالر تعیین ميشود .در مواردي که استفاده از تسهيالت
مالي خارجي (فاينانس) منوط به تضمين دولت جمهوري اسالمي ايران مبني بر بازپرداخت اصل و
هزينههاي تسهيالت مالي أخذشده از منابع بانکهاي کارگزار خارجي و بانکها و مؤسسات مالي و توسعهاي
بينالمللي باشد ،وزير امور اقتصادي و دارايي مجاز است پس از تصويب هيأت وزيران به نمايندگي از
طرف دولت ضمانتنامههاي کلي و يا اختصاصي مورد نياز براي طرحهاي مذکور را حداکثر ظرف مدت
يکماه صادر و يا اختيار امضاي آن را با تصويب هيأت وزيران به مقام مسؤول ذيربط تفويض کند.در
مورد کليه طرحهاي دولتي و غيردولتي متقاضي استفاده از تسهيالت مالي خارجي(فاينانس) أخذ تأييديه
دستگاه اجرائي ذيربط(به منظور تأييد اولويت براي استفاده از تأمين مالي خارجي) ،وزارت امور اقتصادي
و دارايي(به منظور صدور ضمانتنامه دولتي) ،بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران(به منظور پايش(کنترل)
تعادل و مديريت تـراز ارزي کشور) و سازمان برنامه و بودجه کشور(صرفاً براي پايش(کنترل) طرحهاي
بخش دولتي شامل طرحهاي شرکتها و طرحهاي تملک داراييهاي سرمايهاي) ضروري بوده و بازپرداخت
اصل و سود تسهيالت هر يک از طرحها از محل عايدات طرح و يا منابع پيشبينيشده در اين قانون قابل
پرداخت ميباشد.شوراي اقتصاد با رعايت اولويتهاي بند(پ) ماده( )۴قانون برنامه ششم توسعه تسهيالت
مذکور را به طرحهاي بخش دولتي که داراي توجيه فني ،اقتصادي ،مالي و زيستمحيطي باشند ،با اولويت
طرح هاي آب و فاضالب کل کشور و استان خوزستان اختصاص ميدهد .طرحهاي بخشهاي خصوصي و
تعاوني ،نهادهاي عمومي غيردولتي ،شرکتهاي دانشبنيان و مؤسسات و شرکتهاي تابعه قرارگاه سازندگي
خاتماالنبياء نيز با سپردن تضمينهاي الزم به بانکهاي عامل ميتوانند از تسهيالت مذکور استفاده کنند و
بازپرداخت اصل و سود تسهيالت هر يک از طرحهاي مذکور از محل عايدات طرح تأمين و پرداخت
ميشود .در خصوص طرحهاي غيردولتي ،وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است پس از أخذ تضمين
الزم از بانکهاي عامل که به پشتوانه أخذ وثايق مناسب و کافي از مالکان طرحها صادر شده است ،نسبت به
صدور ضمانتنامه بازپرداخت اقدام کند.دولت مجاز است يک ميليارد ( )۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰دالر از تسهيالت
تأمين مالي خارجي(فاينانس) فوقالذکر را براي استفاده از منابع بانکها و مؤسسات مالي و توسعهاي
بينالمللي به منظور تجهيز آزمايشگاهها و کارگاههاي دانشگاهها ،دانشگاههاي علوم پزشکي ،مؤسسات
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آموزش عالي و پژوهشي و فناوري ،دانشگاه آزاد با تضمين و بازپرداخت خود و دانشگاه فرهنگيان،
دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي ،مراکز آموزش فني و حرفهاي دولتي و سازمان تحقيقات ،آموزش و
ترويج کشاورزي با تضمين دولت و بازپرداخت آن ،از محل اعتبارات بودجه عمومي تأمين کند.

ب
ب -اجراي تبصره ( )۳۸قانون اصالح قانون بودجه سال  ۱۳۹۵کل کشور مصوب  ۱۳۹۵/ ۶/ ۳در
سال  ۱۴۰۰تمدید ميشود.

ج
ج -بهمنظور تسريع در جذب تسهيالت تصويبشده از بانکهاي توسعهاي از جمله بانک توسعه اسالمي،
بانک سرمايهگذاري زيرساختهاي آسيايي( )AI I Bو بانک توسعه و تجارت اکو ،دستگاههاي استفادهکننده از
تسهيالت مذکور مجازند در سقف بند(الف) اين تبصره پس از موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور در
چهارچوب سقف اعتبارات پيشبينيشده براي اجراي طرحهاي با پسوند وامي مندرج در پيوست شماره()۱
اين قانون نسبت به هزينهکرد آن در چهارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان مذکور اقدام کنند.

د
د -دولت مجاز است درصورت تأمين پانزدهدرصد( )۱۵%سهم دستگاه توسط شهرداريها و دستگاههاي
ذيربط و تعهد به بازپرداخت اصل و سود توسط همان دستگاه حداقل دو ميليارد( )۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰دالر
از تسهيالت مالي خارجي در سقف سهميه بند (الف) اين تبصره را جهت ساخت و بهرهبرداري از خطوط
قطار شهري و طرحهاي کاهش آلودگي هوا و مديريت پسماند اختصاص دهد .دولت موظف است با
رعايت ماده( )۵قانون حمايت از سامانههاي حمل و نقل ريلي شهري و حومه مصوب  ۱۳۸۵/ ۵/ ۲۲نسبت
به تضمين اصل و سود اين تسهيالت اقدام کند .به شهرداري ها اجازه داده مي شود در صورت تامين کل
سهم و تضمين اصل و سود اين تسهيالت خارج از سهم اين بند نسبت به اخذ تسهيالت اقدام کند.

تبصره۴
الف
الف -به بانکهاي تجاري و تخصصي اجازه داده ميشود در سال  ۱۴۰۰از محل منابع در اختيار نسبت به
مشارکت و يا اعطاي تسهيالت ارزي -ريالي با رعايت مقررات شوراي پول و اعتبار به موارد زير اقدام
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کنند:

ردیف۱
 -۱تا مبلغ سه ميليارد ( )۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰دالر به سرمايهگذاران بخشهاي خصوصي ،تعاوني و نهادهاي
عمومي غيردولتي و قرارگاه سازندگي خاتماالنبياء براي طرحهاي توسعهاي باالدستي نفت و گاز با اولويت
ميادين مشترک براي افزايش ضريب بازيافت مخازن و احياي ميادين قديمي و جمعآوري گازهاي همراه
بدون انتقال مالکيت نفت و گاز موجود در مخازن و توليدي از آنها.

ردیف2
 -۲طرحهاي توسعهاي و زيربنايي سازمانهاي توسعهاي بخش صنعت و معدن و بخش برق و منابع آب با
مشارکت حداقل پنجاه و يک درصدي( )۵۱%بخشهاي خصوصي و تعاوني با اولويت مناطق محروم و
کمترتوسعهيافته براساس مزيتهاي منطقهاي.

ردیف۳
 -۳به سرمايهگذاران بخشهاي خصوصي ،تعاوني و نهادهاي عمومي غيردولتي و بسيج سازندگي براي
طرحهاي صنايع تکميلي و تبديلي محصوالت کشاورزي و دامي و صنايع پتروشيمي ،تسهيالت طرحهاي
صنايع تکميلي و تبديلي کشاورزي ،با اولويت بهسازي و نوسازي واحدهاي فعلي ،طرح هاي آب و
فاضالب کل کشور و استان خوزستان ،احداث واحدهاي جديد در نواحي روستايي و عشايري و در کنار
قطبهاي توليد محصوالت کشاورزي و مناطقي که قابليت کشت پاييزه دارند ،اعطا ميشود.

جزء الحاقي
جزء الحاقي  -به سرمايه گذاران بخشهاي خصوصي ،تعاوني و نهادهاي عمومي غيردولتي و قرارگاه
سازندگي خاتم االنبياء براي طرحهاي زيربنايي راه نظير آزاد راهها و بزرگ راهها و راه هاي اصلي

ب
ب -به بانکهاي تجاري و تخصصي اجازه داده ميشود در سال  ۱۴۰۰از محل منابع در اختيار نسبت به
اعطاي تسهيالت ارزي -ريالي به سرمايهگذاران بخشهاي خصوصي و تعاوني و شهرداريها براي طرحهاي
توسعهاي سازمانهاي توسعهاي و نيز انواع مختلف حمل و نقل درون و برونشهري و همچنين حمل و

۳۰

نقل دريايي ،اقتصاد دريا ،ايجاد تاسيسات مديريت پسماند و نيروگاه هاي زباله سوز بدون انتقال مالکيت و
با معرفي سازمانهاي توسعهاي و وزارت راه و شهرسازي و تضمين سازمانها و شرکتهاي تابعه و ذيربط
اين وزارتخانه و يا وزارت کشور با تضمين سازمان امور شهرداريها و دهياريهاي کشور در قبال أخذ حق
دسترسي يا فروش خدمات به استفادهکنندگان تا استهالک اصل سرمايه و سود آن اقدام کنند.

ج
ج -به دولت اجازه داده ميشود پس از عقد قرارداد با تأمینکننده مالي خارجي ،اقدامات قانوني الزم
را براي تأمین سهم پانزدهدرصد( )۱۵%تسهیالت مالي خارجي(فاینانس) مرتبط با قرارداد از محل منابع
صندوق توسعه ملي بهعمل آورد و براي طرحهاي ريلي هزينه کند.

د
د -محاسبه کلیه منابعي که از محل منابع صندوق توسعه ملي تبدیل و تسعیر به ریال ميشود ،با نرخ
سامانه معامالت الکترونیکي ( )et sاست.

بند الحاقي
وزرات نفت مکلف است با استفاده از سرمايه گذاري بخش خصوصي به منظور جلوگيري از هدر رفت
گازهاي همراه نفت (فلر) ،اتان ،پروپان و بوتان ( )l pgو مايعات گازي (  )nglدر ميادين نفتي و گازي
نسبت به احداث طرحهاي جداسازي مواد مذکور حداقل به ميزان يک ميليون تن در سال  ۱۴۰۰اقدام کند.
بازپرداخت سرمايه گذاري انجام شده از محل تحويل مواد توليدي همان طرح خواهد بود.

هـ
هـ  -در سال  ۱۴۰۰به دولت اجازه داده مي شود مانده منابع استفاده نشده بند (هـ) تبصره ( )۴قانون
بودجه سال  ۱۳۹۹را به همان طرح  -فعالیت اختصاص دهد.

تبصره ۵
۳۱

اجازه داده ميشود در سال  ۱۴۰۰با رعایت قوانین و مقررات:

الف
ردیف ۱
 -۱شرکتهاي دولتي تا سقف شصت و پنج هزار میلیارد ( )۶۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ریال اوراق مالي
اسالمي ریالي با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود ،منتشر کنند .تا براي اجراي طرحهاي
داراي توجيه فني ،اقتصادي ،مالي و زيستمحيطي خود که بهتصويب شوراي اقتصاد ميرسد ،به مصرف
برسانند.

جزء الحاقي

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

شود

تا

دویست

سقف

و

هفتاد

هزار

میلیارد(  )2۷۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ریال اوراق مالي  -اسالمي از طریق
بانک کشاورزي منتشر و براي طرحهاي مهم کشاورزي و امنيت غذايي از جمله
اجراي طرحهاي آبياري تحت فشار نوين  ،اجراي طرحهاي آبخيزداري ،
آبخوانداري و حفاظت خاک ،طرحهاي مقابله با اثرات مخرب ريزگردها  ،اجراي
طرحهاي آبرساني روستايي و عشايري و توسعه شبکه هاي آن  ،بازسازي و مرمت
قنوات ،تکميل طرحهاي مهار و تنظيم آبهاي مرزي و شبکه هاي اصلي و فرعي آن
 ،توليد واکسن جديد دام ،طيور و آبزيان ،اجراي طرح ملي مرغ الين آرين ،اجراي
طرح توسعه شبکه هواشناسي کشور ،تامين تجهيزات آزمايشگاهي و نوسازي
ايستگاههاي سازمان تحقيقات  ،آموزش و ترويج کشاورزي  ،اجراي طرح نوسازي
۳2

باغات نخيالت و مرکبات کشور  ،طرح توسعه اشتغال در شيالت و آبزي پروري ،
تکميل طرح پانصد و پنجاه هزار هکتاري خوزستان و طرح چهل و شش هزار
هکتاري دشت سيستان  ،اجراي طرحهاي فناوري هاي نوين در علوم آب
(يونيزاسيون و آب ژرف) ،نصب کنتور روي چاههاي کشاورزي  ،توسعه شبکه
هاي آب سنجي وزارت نيرو  ،عالج بخشي خليج ها و سدها  ،تکميل شبکه آب و
فاضالب اهواز و طرح يکپارچه سازي اراضي و پايش سالمت خاک  ،اجراي طرح
توليد بذر  ،کود  ،سم و توسعه و ترويج فناوري و دانش در کشاورزي و منابع
طبيعي ،دامپروري ،توسعه و مکانيزاسيون کشاورزي و تقويت کشتهاي گلخانه اي و
آب و هوا کشت  ،مهار آبهاي مرزي ( سامانه گرمسيري و سردسيري) آبخيزداري،
مبارزه و مهار ريزگردها ،توليد واکسن دامي ،بذر و نهاده هاي کشاورزي ،آب و
فاضالب و آسفالت راه روستايي و آبياري نوين ،کشت يکپارچه ،جاده هاي بين
مزارع و اشتغال روستايي هزينه نمايند .بازپرداخت اصل و سود این اوراق
برعهده شرکتهاي مذکور مي باشد.
ب
ب -به دولت اجازه داده ميشود براي تأمین مالي مصارف این قانون از جمله طرحهاي تملک
دارایيهاي سرمایهاي موضوع این قانون تا مبلغ ششصد و پنجاه و پنج هزار میلیارد(
)۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۶۵۵ریال ،اوراق مالي اسالمي (ریالي -ارزي) منتشر و منابع حاصل را به ردیف
شماره  ۳۱۰۱۰۸جدول شماره ( )۵این قانون واریز کند .منابع واريزي با رعايت ماده ( )۳۰قانون برنامه و
بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۱۰براي تخصيص اعتبارات اين قانون و مطابق موافقتنامه متبادله با سازمان
برنامه و بودجه کشور هزينه شود .اصل ،سود و هزينههاي مربوط به انتشار اوراق مذکور در جداول شماره
( )۸و ( )۹اين قانون پيشبيني شده و قابل پرداخت است.

۳۳

ج
ج -اوراق فروشنرفته بندهاي (الف) و (ب) این تبصره براي مطالبات در سقف اعتبار مربوطه با تأیید
رئیس دستگاه اجرائي و ذيحساب -مدیر امور مالي ذيربط و سازمان برنامه و بـودجه کشـور قابل
واگذاري به تمامي طلبکاران (اعم از پیمانکاران ،مشاوران ،تأمینکنندگان تجهیزات و همچنین سایر
هزینههاي تعهدشده اعتبارات این قانون از جمله تملک اراضي) ميباشد.

د
د-شهرداريهاي کشور و سازمانهاي وابسته به آنها با تأیید وزارت کشور تا سقف هشتاد هزار میلیارد
( )۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ریال اوراق مالي¬اسالمي ریالي با تضمین خود و با بازپرداخت اصل و
سود آن توسط همان شهرداريها منتشر کنند .حداقل پنجاهدرصد ( )۵۰%از سقف اوراق موضوع اين بند
به طرحهاي قطار شهري و حمل و نقل شهري تعلق مييابد .تضمين بازپرداخت اصل و سود اين اوراق
براي اجراي طرحهاي قطار شهري و حمل و نقل شهري به نسبت پنجاهدرصد ( )۵۰%دولت و پنجاهدرصد
( )۵۰%شهرداريها است و تضمين پنجاهدرصد ( )۵۰%سهم دولت برعهده سازمان برنامه و بودجه کشور
است .اوراق فروشنرفته این بند در سقف مطالبات معوق طرح با تأیید شهرداري مربوطه و سازمان
برنامه و بـودجه کشـور قابل واگذاري به طلبکاران آن طرح ميباشد .شهرداريها مجازند با تضمين
صددرصد ()۱۰۰%اصل و سود اوراق منتشره براي طرحهاي قطار شهري و حمل و نقل شهري در سقف
اين بند با هماهنگي وزارت کشور اقدام نمايند.ده هزار ميليارد( )۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۱۰ريال از اوراق مالي
اسالمي اين بند به بازآفريني شهري بافتهاي فرسوده پيرامون حرمهاي مطهر امام رضا(ع) ،حضرت
معصومه(س) ،حضرت عبدالعظيم حسني (ع) و حضرت احمدبن موسي (ع) تعلق مييابد .تضمين
بازپرداخت اصل و سود اين اوراق تا بيست و پنج درصد ( )۲۵%برعهده دولت و مابقي برعهده
شهرداريهاست.

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

۳۴

حفظ قدرت خرید و با سررسید تا پایان سال  ۱۴۰۳صادر و تا سقف پانصد هزار میلیارد
( )۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ریال به طلبکاران واگذار کند .بازپرداخت اين اسناد در قوانين بودجـه
سنواتي کل کشور پيشبيني ميشود و خزانهداري کل کشور موظف است از محل اعتبارات رديفهاي فصل
مربوطه و جدول شماره ( )۸اين قانون نسبت به تسويه آن اقدام کند .اين اسناد بابت تأديه مطالبات
قطعيشده به طلبکاران دستگاههاي اجرائي با اولويت دانشگاه آزاد اسالمي تا مبلغ پانزده هزار ميليارد
( )۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ريال ،به آنان واگذار ميشود و صرفاً براساس ابالغ اعتبار و تخصيصهاي صادره
توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و از محل اعتبارات هزينهاي و تملک داراييهاي سرمايهاي و رديفها و
جداول اين قانون صادر ميشود .مانده منتشرنشده اسناد موضوع اين بند به ظرفيت اوراق مالي اسالمي
موضوع بند (ب) اين تبصره اضافه ميشود.

و
و-

ردیف۱
 -۱دولت از طریق اسناد تسویه خزانه ،بدهیهاي قطعي خود به اشخاص حقیقي و حقوقي (تعاوني،
خصوصي) و نهادها و مؤسسات عمومي غیردولتي ،قرارگاه سازندگي خاتماالنبیاء و بسیج سازندگي
که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال  ۱۳۹۹ایجاد شده ،با مطالبات قطعي معوق
دولت از اشخاص مزبور تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد ( )۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ریال (موضوع ردیف
درآمدي ۳۱۰۱۰۶جدول شماره ( )۵و ردیف ۵۳۰۰۰ -۴2جدول شماره ()۹به صورت جمعي -خرجي
تسویه کند .مطالبات قطعي دولت از اشخاص فوقالذکر که در اجراي بند (پ) ماده ( )2قانون رفع
موانع تولید رقابتپذیر و ارتقاي نظام مالي کشور مصوب  ۱۳۹۴/ 2/ ۱با اصالحات و الحاقات بعدي
به شرکتهاي دولتي منتقل شده با بدهي دولت به شرکتهاي مذکور به وسیله این اسناد قابل تسویه
است.

ردیف2

۳۵

 -2به دولت اجازه داده ميشود در صورت درخواست متقاضیان ،مطالبات قطعي اشخاص حقیقي و
حقوقي خصوصي و تعاوني که در چهارچوب قوانین و مقررات تا پایان سال  ۱۳۹۹ایجاد شده است
و همچنین مطالبات نهادهاي عمومي غیردولتي ،صندوقهاي بازنشستگي ،بانکها (از جمله بابت یارانه
سود به بنگاههاي بخش هاي غیردولتي آسیب دیده از شیوع بیماري کرونا) ،قرارگاه خاتماالنبیاء،
پیمانکاران محرومیتزدایي قرارگاه خاتماالنبیاء ،بسیج سازندگي ،شرکت ملي نفت ایران و شرکتهاي
تابعه و وابسته و نیز شرکتهاي دولتي تابعه وزارتخانهها بابت یارانه قیمتهاي تکلیفي از دولت که در
چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال  ۱۳۹۹ایجاد شده است ،را با بدهي اشخاص یادشده
به بانک مرکزي یا بانکها و مؤسسات اعتباري غیربانکي که تا پایان سال  ۱۳۹۹ایجاد شده است ،تا
سقف سیصد و پنجاه هزار میلیارد( )۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳۵۰ریال از طریق انتشار اسناد خزانه و
تسلیم به بانک مرکزي ،بانکها و موسسات اعتباري غیربانکي به شرح زیر تسویه کند:

ردیف2-۱
 -۱-۲حداقل تهاتر بدهي از طريق اسناد (اوراق) تسويه خزانه براي اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي
و تعاوني پنجاهدرصد ( )۵۰%مبلغ مانده فوقالذکر است و باقيمانده آن جهت تهاتر بدهي¬هاي نهادهاي
عمومي غيردولتي ،بانکها و شرکتهاي دولتي تابعه وزارتخانهها (صرفاً بابت يارانه قيمتهاي تکليفي)،
شرکتهاي آب و فاضالب استاني و شرکت ملي نفت ايران با اولويت مطالبات حسابرسيشده و قطعي
سازمان تأمين اجتماعي به مصرف ميرسد.تا سقف پانزده هزار ميليارد ( )۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ريال از
منابع اين جزء به ستاد اجرائي فرمان حضرتامام (ره) و شرکتهايتابعه و وابسته آن و همچنين تا سقف ده
هزار ميليارد( )۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۰ريال بابت تسويه بدهي دولت به آستان قدس رضوي اختصاص يابد.

ردیف2-2
 -۲-۲دولت مجاز است در پايان آذرماه سال  ۱۴۰۰مانده مصرفنشده سهم مجوز موضوع جزء ( )۱-۲را
با بدهي¬هاي بخشهاي ديگر تسويه کند.

ردیف2-۳
 - ۲ - ۳بانک مرکزي مکلف است به منظور استفاده حداکثري بانکها از فرآيند تعريفشده در اين بند،

۳۶

امکان نقل و انتقال مطالبات بانکها از دولت ،مطالبات بانکها از اشخاص غيردولتي و مطالبات بانک مرکزي
از بانکها را فراهم کند .نحوه نقل و انتقال اين مطالبات ،مطابق آييننامهاي است که ظرف مدت دوماه از
ابالغ اين قانون به پيشنهاد بانک مرکزي بهتصويب هيأت وزيران ميرسد.

ردیف2-۴
 -۲ - ۴نحوه تسويه مطالبات با منشأ قانوني نهادهاي عمومي غيردولتي ،شرکتهاي دولتي ،بانکها ،بيمهها،
اتحاديهها و آستانهاي مقدسه با حسابرسي ويژه با رعايت ضوابط قانوني مطابق آييننامهاي است که با
پيشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي بهتصويب هيأتوزيران
ميرسد.

ردیف2-۵
 - ۲ - ۵به ميزان تسويه مطالبات بانکها از شرکت ملي نفت ايران مبالغ آن به حساب تسويه بدهي دولت
به شرکت ملي نفت ايران و شرکتهاي تابعه و وابسته و يا افزايش سرمايه دولت در اين شرکت منظور
ميشود.

ردیف2-۶
 - ۲ - ۶وزارت امور اقتصادي و دارايي مکلف است عملکرد اين بند را در گزارش عملکرد شش¬ماهه
بودجه عمومي منعکس کند و در اجراي ماده ( )۱۰۳قانون محاسبات عمومي کشور ،منابع استفاده شده از
محل افزايش بدهي دولت به بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران را در صورتحساب عملکرد بودجه درج
کند.

ردیف2-۷
 - ۲ - ۷بانک مرکزي و بانکها مجاز به معامله اوراق موضوع اين بند در بازار ثانويه به منظور پيش
گيري از افزايش پايه پولي هستند .سقف مجاز تسويه بدهي هر بانک و مؤسسه اعتباري به بانک
مرکزي با اعالم آن بانک و موسسه اعتباري و تأييد بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران حداکثر
۳۷

يک ماه پس از الزم االجراء شدن آييننامه اين بند تعيين ميشود.
دولت مجاز است تمام يا بخشي از بدهي بانکهاي دولتي (به جز بانک مسکن) به بانک مرکزي را
به حساب بدهي دولت به بانک مرکزي منتقل کند و مبلغ مذکور را بهعنوان سرمايه دولت در
بانکهاي دولتي منظور کند.
آييننامه اجرائي اين بند به پيشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور ،وزارت امور اقتصادي و
دارايي و بانک مرکزي بهتصويب هيأت وزيران ميرسد.

ردیف 2-۸
 - ۲ - ۸مطالبات شرکتهاي توليدکننده آب و برق از سازمان ها و شرکتهاي تابعه وزارت نيرو در حکم
مطالبات آنها از دولت است.

ز
ز -به منظور پوششهاي بیمهاي و همچنین بهادارسازي خطرپذیري (ریسک)هاي بیمهاي ،به بیمه
مرکزي جمهوري اسالمي ایران و مؤسسات بیمه بازرگاني اجازه داده ميشود تا سقف ده هزار میلیارد
( )۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ریال در بازار سرمایه نسبت به انتشار اوراق مالي اسالمي در چهارچوب
قوانین و مقررات بدون تضمین اصل و سود اقدام کنند.

ح
ح -دولت براي بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسیدشده در سال  ۱۴۰۰تـا معــادل یکصد هزار
میلیارد ( )۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ریال اوراق مالي اسالمي ریالي بر اساس مقررات موضوعه منتشر
کند .اصل و سود و هزینههاي مترتب بر انتشار این اوراق در بودجههاي سنواتي کل کشور پیشبیني
ميشود.

ط
۳۸

ط -وزارتخانههاي نفت ،صنعت ،معدن و تجارت و نیرو از طریق شرکتهاي تابعه و وابسته ذيربط و
با تصویب شوراي اقتصاد ،اوراق مالي اسالمي (ریالي یا ارزي) در سقف سي و پنج هزار میلیارد
( )۳۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ریال منتشر کنند ،تا بهمنظور سرمايهگذاري در طرحهاي نفت و گاز با اولويت
ميادين مشـترک وزارت نفت و طرحهاي زيربنايي و توسعهاي وزارت صنعت ،معدن و تجارت و وزارت
نيرو و همچنين طرحهاي افزايش راندمان نيروگاهي وزارت نيرو مصرف برسد .بازپرداخت اصل و سود
اين اوراق را توسط شرکتهاي مذکور از محل افزايش توليد همان ميادين (براي طرحهاي وزارت نفت) و
عايدات طرح (براي طرحهاي وزارت صنعت ،معدن و تجارت و وزارت نيرو) تضمين کنند.

ي
ي -وزارت نفت از طریق شرکتهاي دولتي تابعه ذيربط تا سقف معادل سه میلیارد ()۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
دالر اوراق مالي اسالمي (ریالي یا ارزي) با تصویب هیأت وزیران منتشر کند .اين اوراق براي
بازپرداخت اصل و سود اوراق ارزي -ريالي سررسيدشده تسهيالت بانکي و تضامين سررسيدشده و
همچنين بازپرداخت بدهيهاي سررسيدشده به پيمانکاران قراردادهاي بيع متقابل طرحهاي باالدستي نفت
تعلق ميگيرد و شرکتهاي مذکور موظفند اصل و سود اوراق منتشرشده را حداکثر تا پنجسال از محل منابع
داخلي خود تسويه کنند .اوراق فروشنرفته اين بند با تأييد وزارت نفت و سازمان برنامه و بـودجه کشـور
قابل واگذاري به پيمانکاران /طلبکاران طرحها ميباشد.

ک
ردیف۱
 -۱به منظور مديريت تبعات احتمالي انتشار اوراق مالي اسالمي در بازارهاي پول و سرمايه کشور ،کميتهاي
متشکل از رئيس سازمان برنامه و بودجه کشور ،وزير امور اقتصادي و دارايي و رئيس کل بانک مرکزي
جمهوري اسالمي ايران دو نماينده از کميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادي مجلس شوراي
اسالمي (بدون حق راي) بر نحوه انتشار اوراق موضوع اين قانون نظارت ميکنند .نرخهاي سود اسمي
اوراق منتشره و نرخ حفظ قدرت خريد اسناد خزانه اسالمي توسط اين کميته تعيين ميشود.

ردیف2
۳۹

 -۲اوراق و اسناد منتشره جهت تسويه بدهي دولت موضوع بندهاي (و) و (ح) اين تبصره از هرگونه
بررسي در کميته مذکور مستثني است.

ردیف۳
 -۳نحوه صدور انتشار اوراق مربوط به شرکتها و دستگاههايي که بدون تضمين دولت باستناد اين قانون
منتشر ميشود ،نيز مشمول جزء ( )۱اين بند ميباشد.

ردیف۴
 -۴وزارت امور اقتصادي و دارايي به نيابت از دولت ،مسؤول انتشار اوراق مالي مربوط به دولت است .اين
وزارتخانه مجاز است از کليه روشهاي انتشار اوليه اوراق از جمله تحويل اوراق به طلبکاران ،عرضه
تدريجي ،حراج ،فروش اوراق به کسر (کمتر از قيمت اسمي) وپذيرهنويسي در بازارها استفاده کند .سازمان
بورس و اوراق بهادار و بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران حسب مورد مکلفند نسبت به ارائه اطالعات
مورد نياز از جمله فهرست آخرين دارندگان اوراق مالي اسالمي دولت به وزارت مذکور و اتخاذ تمهيدات
الزم براي استفاده از کليه روشهاي انتشار اقدام کنند .بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران در بازار ثانويه
اوراق ،مجاز به خريد و فروش اوراق مالي اسالمي دولت بوده و از نظر حجم خريد يا فروش و روش
خريد يا فروش (ازجمله سازوکار حراج ،توافق بازپرداخت) در راستاي سياستگذاري پولي خود و
همچنين درآمد و هزينه هاي ناشي از اجراي عمليات بازار باز اختيار کامل دارد.

ردیف۵
 -۵به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داده ميشود نسبت به تأسيس نهادهاي واسط ناشر با مديريت
و مالکيت دولت و يا استفاده از نهادهاي واسط موضوع قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به
منظور تسهيل اجراي سياست¬هاي کلي اصل چهل وچهارم ()۴۴قانون اساسي مصوب  ۱۳۸۸/ ۵/ ۲۹با
اصالحات و الحاقات بعدي با انتقال مالکيت و يا بدون انتقال مالکيت به دولت ،براي انتشار اوراق بهادار
ارزي و تأسيس نهاد واسط مولدساز داراييهاي دولت براي انتشار اوراق مالي اسالمي مربوط اقدام نمايد.

ردیف۶
 -۶به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داده ميشود رأساً از داراييها و مطالبات دولت بهعنوان پشتوانه
انتشار اوراق مالي اسالمي موضوع اين تبصره استفاده کند .اموال متعلق به قوه مجريه که سند عادي نيز
دارند ميتوانند بهعنوان پشتوانه مورد استفاده قرار گيرند.

۴۰

ل
ل -اوراق و اسناد این تبصره و کارمزد تعهد پذیرهنویسي اوراق مالي اسالمي دولت (منتشره در سال
 )۱۴۰۰مشمول مالیات به نرخ صفر ميشود .همچنین معامالت بین ارکان انتشار و دریافتها و
پرداختهاي مربوط به انتشار اوراق موضوع این بند ،صرفنظر از استفاده یا عدم استفاده از نهادهاي
واسط ،مشمول معافیتها و مستثنیات حکم ماده ( )۱۴قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقاي نظام
مالي کشور ميشود.کلیه کارمزدهاي انتشار و معامالت اوراق دولت در بازارهاي اولیه و ثانویه به
نحوي تعیین گردد ،که خرید و فروش روزانه اوراق دولت را اقتصادي نماید.

م
م -به منظور اجراي سياست پولي و مديريت نرخهاي سود و مهار (کنترل) بلندمدت نقدينگي ،مهار
(کنترل) تورم و در راستاي اجراي عمليات بازار باز و اعطاي اعتبار در قبال وثيقه ،بانک مرکزي جمهوري
اسالمي ايران بدهي بانکها و مؤسسات اعتباري شامل خط اعتباري و اضافه برداشت را توثيق به اوراق مالي
اسالمي منتشره دولت نمايد .بدهي ايجادشده بابت ساماندهي بانکها و مؤسسات اعتباري و خطوط اعتباري
تکليفي با مصوبه شوراي پول و اعتبار از شمول اين بند مستثني است .سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف
به همکاري در توثيق اوراق مالي اسالمي منتشره دولت نزد بانک مرکزي است.

ن
ن -ايجاد طلب جديد از دولت در صورتي مجاز است که از قبل مجوز آن در قالب مبادله موافقتنامه و يا
تعهد و تضمين آن با مبناي قانوني توسط سازمان برنامه و بودجه کشور صادر شده باشد.

س
س -مرجع رسيدگي و تأييد بدهيها و مطالبات موضوع بند (و) اين تبصره و بدهيها و مطالبات موضوع
بند (پ) ماده ( )۱قانون رفع موانع توليد رقابتپذير و ارتقاي نظام مالي کشور ،توسط سازمان برنامه و
بودجه کشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي تعيين ميشود.

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

۴۱

اسالمي منتشر کند ،تا جهت احداث ،تکميل و تجهيز فضاهاي آموزشي ،پرورشي و ورزشي وزارت
آموزش و پرورش (سازمان نوسازي ،توسعه و تجهيز مدارس کشور) به مصرف برسد .اين اوراق خارج از
سقف پيشبينيشده در جدول شماره ( )۴ماده ( )۷قانون برنامه ششم توسعه بوده و براساس ابالغ اعتبار و
تخصيصهاي صادره به مصرف ميرسد.
تا سقف هزار و پانصد ميليارد( )۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۱ريال از منابع اين بند جهت احداث ،تکميل و تجهيز
فضاهاي آموزشي ،پرورشي و ورزشي وزارت آموزش و پرورش و دانشگاه فرهنگيان کشور(سازمان
نوسازي و توسعه و تجهيز مدارس) به مصرف برسد.

ف
ف -مهلت واگذاري اوراق مالي اسالمي غيرنقدي (تحويل به طلبکاران) منتشره در سال  ،۱۴۰۰براي کليه
دستگاههاي اجرائي از جمله دستگاههاي اجرائي موضوع ماده ( )۱قانون احکام دائمي برنامههاي توسعه
کشور ،تابع قانون اصالح مواد ( )۶۳و ( )۶۴قانون محاسبات عمومي کشور مصوب  ۱۳۷۹/ ۱۲/ ۱۵است.

ص
ص -بهمنظور يکپارچگي و هماهنگسازي در اوراق منتشره دولت ،اوراق مالي اسالمي دولت (منتشره
توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي) مشمول ماده ( )۲۷قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمي ايران
مصوب  ۱۳۸۴/۹/۱با اصالحات و الحاقات بعدي است.

ق
ق -بانک مرکزي موظف است گزارش عملکرد اجراي عمليات بازار باز را به کميته جزء ( )۱بند (ک) ارائه
نمايد .وزارت امور اقتصادي و دارايي نيز موظف است ضمن تعيين فهرست معاملهگران اوليه مجاز نسبت
به پيادهسازي الزامات عرضه اوليه اوراق از طريق حراج بهنحوي که حداقل سيدرصد ( )۳۰%از اوراق مالي
اسالمي منتشره دولت پس از عمليات بازار باز در عرضه اوليه به معاملهگران اوليه مجاز بهفروش برسد،
اقدام کند.

ر
ر« -اوراق مالي اسالمي» ،اوراقي است که منطبق بر قوانين و مقررات بوده و در چهارچوب عقود اسالمي
منتشر ميشود.

۴2

بند الحاقي ۱
منابع حاصل از واگذاري باقیمانده سهام دولت در بانکها تا سقف یکصد هزار
میلیارد(  )۱۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ریال (موضوع تبصره هاي( )۱و ( )2ماده( )۱۶قانون
رفع موانع تولید رقابت پذیر) صرف افزایش سرمایه بانکهاي دولتي مي شود.

بند الحاقي 2


وجوه ارزي حاصل از دعاوي و مطالبات خارجي از سوي وزارت دفاع و پشتیباني نیروهاي
مسلح ،تا سقف دویست هزار میلیارد(  )2۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ریال بابت تسویه
دیون ارزي داخلي و خارجي آن وزارتخانه تخصیص یافته و تسویه مي شود.
خزانه داري کل کشور با اعالم وزارت دفاع و پشتیباني نیروهاي مسلح و تائید بانک مرکزي
نسبت به درج عملکرد این بند در ردیف  ۱۶۰۱۶۵جدول شماره( )۵این قانون اقدام مي کند.

بند الحاقي ۳
سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادي و دارائي مکلفند در چارچوب ماده()۸
قانون حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي کشور و حمايت از کاالي ايراني ،مقدمات الزم
اعم از انجام امور کارگزاري ،ابالغ قرارداد همسان واگذاري ،صدور موافقتنامه و ساير زير
ساختهاي مورد نياز براي واگذاري مطالبات قراردادي( فاکتورينگ) تا سقف صد هزار
ميليارد(  )۱۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ريال را فراهم نمايند.
سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادي و دارائي موظفند گزارش عملکرد اين بند
را به صورت سه ماهه به کميسيونهاي برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادي مجلس شوراي
اسالمي ارسال نمايد.

بند الحاقي ۴
۴۳

کارفرمايان واحدهاي توليدي ،صنعتي ،معدني و خدماتي و اصناف که حداقل به مدت يکسال از
زمان تقسيط نسبت به حفظ يا افزايش اشتغال نيروي انساني کارگاه خود بر مبناي فهرست بهمن
ماه سال  ۱۳۹۸اقدام نموده اند و فهرست حق بيمه جاري کارکنان شاغل را در طول دوره تقسيط
ارسال و پرداخت مي نمايند ،مي توانند از تاريخ الزم االجراء شدن اين قانون و حداکثر ظرف
مدت چهار ماه ،نسبت به درخواست تعيين تکليف بدهي هاي قطعي شده برابر ماده( )۲قانون
اصالح قانون جرائم تامين اجتماعي مصوب  ۱۳۸۷مجمع تشخيص مصلحت نظام ،از بخشودگي
جريمه هاي متعلقه و ساير جريمه ها برخوردار شوند .در مواردي که کارفرمايان کارگاه هاي
مذکور تا تاريخ الزم االجرا شدن اين قانون بر مبناي فهرست بهمن ماه  ۱۳۹۸نسبت به تعديل بيمه
شدگان کارگاه اقدام نموده باشند ،پس از بازگشت نيروي کار تعديل شده يا جايگزيني آنها و
رعايت حفظ اشتغال حداقل به مدت يکسال از زمان تقسيط و بر مبناي فهرست بهمن ماه ،۱۳۹۸
از بخشودگي جرائم به شرح فوق برخوردار مي شوند.

بند الحاقي ۵
به وزارت کشور اجازه داده مي شود تا سقف ده هزار میلیارد ریال ()۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
ریال اوراق مالي اسالمي با تضمین اصل و سود توسط دولت براي خرید نردبان هیدرولیکي
و ماشین آتش نشاني منتشر کند.

بند الحاقي ۶
به منظور تامین منابع الزم جهت بهسازي روستاها و تهیه و اجراي طرحهاي هادي روستایي
به دولت اجازه داده مي شود به میزان بیست هزار میلیارد( )2۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰
ریال از طریق انتشار ،فروش و واگذاري اوراق خزانه اسالمي در اختیار بنیاد مسکن انقالب
اسالمي قرار دهد.

۴۴

بند الحاقي ۷
قرارگاه

سازندگي

خاتم

االنبیاء

مجاز

است

تا

سقف

بیست

هزار

میلیارد(  )2۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰اوراق مالي – اسالمي براساس توافقنامه اي که با
وزارت امور اقتصادي و دارائي امضاء مي کند منتشر نماید .باالترين مقام قرارگاه سازندگي
خاتم االنبياء(ص) تعهد نامه مبني بر مجاز بودن خزانه داري کل کشور به برداشت از حساب
درآمد اختصاصي قرارگاه نزد خزانه و ساير حسابهاي بانکي قرارگاه نزد بانک مرکزي و بانکهاي
عامل در صورت عدم ايفاي تعهد بازپرداخت اصل و سود اوراق ياد شده را تسليم مي دارد.
سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است نامه وزارت امور اقتصادي و دارائي(خزانه داري کل
کشور) مبني بر اخذ تعهد مزبور را به عنوان تضمين اوراق مزبور قبول کند.

تبصره ۶
الف
الف -وزارت نیرو از طریق شرکتهاي آب و فاضالب استاني سراسر کشور مکلف است عالوه بر
دریافت نرخ آببهاي شهري ،به ازاي هر مترمکعب فروش آب شرب باالتر از الگوي مصرف
تعیینشده توسط هیأت وزیران مبلغ دویست ( )2۰۰ریال از مشترکان آب ،دریافت و به خزانهداري
کل کشور واریز کند .وجوه فوق مشمول مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده نخواهد بود.
صددرصد ( )۱۰۰%وجوه دريافتي تا سقف نهصد و شصت و پنج ميليارد ( )۹۶۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ريال از
محل حساب مذکور در رديف معين در بودجه شرکت مهندسي آب و فاضالب کشور صرفاً جهت
آبرساني شرب روستايي و عشايري و اصالح شبکه آب مربوط به آن اختصاص مييابد .بيستدرصد
( )۲۰%اعتبار مذکور براي آبرساني شرب عشايري و هشتاددرصد ( )۸۰%براي آبرساني شرب روستايي
براساس شاخص جمعيت و کمبود آب شرب سالم بين استانهاي کشور در مقاطع سهماهه از طريق
شرکت مهندسي آب و فاضالب کشور توزيع ميشود تا پس از مبادله موافقتنامه بين سازمان مديريت و
برنامهريزي استانها و شرکتهاي آب و فاضالب استاني و يا سازمان امور عشاير ايران هزينه شود.

۴۵

ب
به وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان امور مالياتي کشور) اجازه داده ميشود ظرف مدت يکسال،
بخشي از پروندههاي مؤديان ماليات بر ارزش افزوده دورههاي سنوات  ۱۳۸۷تا  ،۱۳۹۷که اظهارنامههاي
خود را در موعد مقرر تسليم نموده و تاکنون مورد رسيدگي قرار نگرفتهاند ،با توجه به ضوابطي (از جمله
نحوه انتخاب) که به پيشنهاد سازمان امور مالياتي کشور ظرف مدت يکماه بعد از ابالغ قانون تهيه ميشود
و بهتصويب وزير امور اقتصادي و دارايي ميرسد ،بدون رسيدگي قطعي نمايد.

ج
ج -عوارض موضوع ماده ( )۵قانون حمایت از صنعت برق کشور مصوب  ۱۳۹۴/ ۸/ ۱۰به میزان
دهدرصد ( )۱۰%مبلغ برق مصرفي در سقف سي و چهار هزار میلیارد ( )۳۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ریال
تعیین ميشود و مشترکان برق روستایي و عشایري مجاز و برق چاههاي کشاورزي مجاز از شمول
حکم این بند معاف ميباشند .منابع حاصله بهصورت کامل تا سقف پانزده هزار ميليارد
( )۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ريال به حساب شرکت توانير نزد خزانهداري کل کشور و تا سقف نوزده هزار
ميليارد ( )۱۹.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ريال به حساب سازمان انرژيهاي تجديدپذير و بهروري انرژي برق
(ساتبا) نزد خزانهداري کل کشور واريز ميشود تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور
به ترتيب صرف حمايت از توسعه و نگهداري شبکههاي برق روستايي و توليد برق تجديدپذير و پاک و
توسعه فناوري هاي تجديد پذير شود.

د
ردیف۱
 -۱متن زير به جزء ( )۱بند (پ) ماده ( )۳۲قانون احکام دائمي برنامههاي توسعه کشور اضافه
ميشود«:شاخصهاي مناطق و شهرستانهاي غيربرخوردار از اشتغال موضوع اين جزء با پيشنهاد سازمان
برنامه و بودجه کشور بهتصويب هيأت وزيران ميرسد».

ردیف2
 -۲ماليات و عوارض ارزش افزوده دريافتي از واحدهاي توليدي به حساب استان محل استقرار واحد
توليدي منظور مي¬شود.

۴۶

ردیف۳
 -۳عوارض ارزش افزوده موضوع جزء ( )۱بند (ب) ماده ( )۶قانون برنامه ششم توسعه در شهرستانهاي
تهران و اسالمشهر به نسبت هشتاد و هشتدرصد ( )۸۸%در نقاط شهري تهران و شهر اسالمشهر و
دوازدهدرصد ( )۱۲%در نقاط روستايي و عشايري آنها توزيع ميشود.

ه
ه -مطابق ماده ( )۱2قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظیم بخشي از مقررات مالي دولت ( )2به هر
یک از وزارتخانههاي نفت و نیرو از طریق شرکتهاي تابعه ذيربط اجازه داده ميشود ماهانه از هر
واحد مسکوني مشترکان گاز مبلغ دو هزار ( )2۰۰۰ریال ،از هر واحد مسکوني مشترکان برق مبلغ یک
هزار ( )۱۰۰۰ریال و از هر یک از واحدهاي تجاري مشترکان گاز و برق مبلغ ده هزار ( )۱۰.۰۰۰ریال
أخذ و به حساب درآمد عمومي موضوع ردیفهاي  ۱۶۰۱۸۵و  ۱۶۰۱۸۶جدول شماره ( )۵این قانون
نزد خزانهداري کل کشور واریز کنند .براي مشترکان روستایي ،مبالغ فوقالذکر معادل پنجاهدرصد
( )۵۰%ميباشد .وجوه فوق مشمول مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده نخواهد بود .منابع
حاصله براي موارد مندرج در ماده مذکور به مصرف ميرسد.آييننامه اجرائي اين بند متضمن سقف و نحوه
برگزاري مناقصه به پيشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي
بهتصويب هيأت وزيران ميرسد.
شرکت هاي بيمه گر با هماهنگي وزارتخانه هاي نفت و نيرو مکلفند با صدور بيمه نامه ،مشترکان را از
حقوق خود مطلع نمايند و متناسب با مبلغ دريافتي شرکت بيمه مربوطه خسارات وارده را جبران نمايند.

و
و -در اجراي ماده ( )۶قانون کمک به ساماندهي پسماندهاي عادي با مشارکت بخش غیردولتي
مصوب  ،۱۳۹۹/ ۱/ 2۰وزارت امور اقتصادي و دارایي از طریق سازمان امور مالیاتي کشور موظف
است یک در هزار ارزش مواد اولیه ،قطعات و کاالهایي که تمام یا قسمتي از آنها قابل بازیافت است
را أخذ کرده و منابع حاصله را به ردیف درآمدي شماره  ۱۶۰۱۸۹واریز نماید.فهرست مواد اوليه،
قطعات و کاالها فوق¬الذکر حداکثر دوماه پس از ابالغ اين قانون ،توسط سازمان محيط زيست تعيين و

۴۷

اعالم مي¬شود .توليدکنندگان و واردکنندگاني که با تأييد سازمان حفاظت محيط زيست نسبت به بازيافت
پسماند حاصل از مواد اوليه ،قطعات و کاالهاي خود اقدام نموده¬اند ،مشمول اين عوارض نمي¬شوند.
منابع وصولي تا سقف ده هزار ميليارد ( )۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ريال از محل رديف شماره ۵۳۰۰۰۰-۳۹
جدول شماره ( )۹اين قانون در اختيار وزارت کشور قرار مي¬گيرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان
برنامه و بودجه کشور براي بازيافت پسماندهاي حاصل از کاالهاي مزبور(ايجاد تأسيسات منطقه اي تبديل
پسماند به مواد و انرژي) با اولويت مشارکت بخش خصوصي و نظارت سازمان حفاظت محيط زيست
مصرف شود .دستورالعمل شناسايي نحوه رسيدگي و تشخيص مطالبه و وصول توسط سازمان امور مالياتي
کشور تهيه و پس از تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي ابالغ مي¬شود.

ز
ز -در سال  ۱۴۰۰به عوارض گمرکي و سود بازرگاني واردات لوازم آرایشي مجموعاً پانزده درصد
( )۱۵%اضافه و منابع حاصله به صورت صددرصد ( )۱۰۰%به ردیف درآمدي  ۱۶۰۱۸۸واریز ميشود
و معــادل آن از محل رديف هزينهاي  ۵۳۰۰۰۰-۳۸جدول شماره ( )۹به هيأت امناي صرفهجويي ارزي در
معالجه بيماران اختصاص مييابد تا جهت خريد عضو مصنوعي (پروتز) کاشت حلزون شنوايي و نيز
جهت درمان و هزينههاي دارويي بيماران اوتيسم ،گوشه ،سلياک ،متابوليک و بال پروانه ( ،)ebسيستيک
فيبروزيس ،کم خوني داسي شکل(سيکل سل آنمي ،سيکل سل تاالسمي) و بيماري نقص ايمني مادرزادي
در توليد آنتي بادي و بيماري تحليل عضالني نخاعي مادرزادي ( )smaهزينه شود.

ح
ردیف ۱
 -۱کلیه مراکز درماني اعم از دولتي ،خصوصي ،وابسته به نهادهاي عمومي ،نیروهاي مسلح،
خیریهها و شرکتهاي دولتي مکلفند دهدرصد ( )۱۰%از حقالزحمه یا حقالعمل پزشکي
پزشکان که بهموجب دریافت وجه صورتحسابهاي ارسالي به بیمهها و یا نقداً از طرف
بیمار پرداخت ميشود بهعنوان عليالحساب مالیات کسر کنند و به نام پزشک مربوط تا پایان
۴۸

ماه بعد از وصول مبلغ صورتحساب به حساب سازمان امور مالیاتي کشور واریز کنند .مالیات
عليالحساب این بند شامل کلیه پرداختهایي که بهعنوان درآمد حقوق و کارانه مطابق جزء
( )2بند (الف) تبصره ( )۱2این قانون پرداخت و مالیات آن کسر ميشود ،نخواهد بود .حکم
ماده ( )۱۹۹قانون مالیاتهاي مستقیم مصوب  ۱۳۶۶/ ۱2 / ۳با اصالحات و الحاقات بعدي
در اجراي این بند جاري ميباشد.

جزء الحاقي
جزء الحاقي  -کليه صاحبان حرف و مشاغل پزشکي ،پيراپزشکي ،داروسازي و دامپزشکي که
مجوز آنها توسط وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي و يا سازمان نظام پزشکي ايران صادر
مي شود و کليه اشخاص شاغل در کسب و کارهاي حقوقي اعم از وکالت و مشاوره حقوقي و
خانواده ،در چارچوب آئين نامه تبصره( )۲ماده( )۱۶۹قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۱۲/ ۳
 ۱۳۶۶/با اصالحات و الحاقات بعدي مکلفند از پايانه فروشگاهي استفاده کنند.

ط
ردیف ۱
 -۱سازمان امور مالیاتي کشور مکلف است در سال  ۱۴۰۰با استفاده از پایگاههاي اطالعاتي
موضوع ماده (۱۶۹مکرر) قانون مالیاتهاي مستقیم نسبت به تعیین تکلیف مطالبات تا پایان
سال  ۱۳۹۹مالیات دولت از اشخاص حقیقي و حقوقي اقدام کرده و حداقل سيدرصد
( )۳۰%این مطالبات را وصول و به ردیف درآمدي ذيربط مندرج در جدول شماره ( )۵این
قانون واریز کند .بانکها و مؤسسات مالي و اعتباري در صورت عدم رعایت تکالیف فوق و
سایر تکالیف مقرر در ماده (۱۶۹مکرر) قانون مالیاتهاي مستقیم عالوه بر جریمههاي مزبور
در قانون مالیاتهاي مستقیم مشمول جریمهاي معادل دودرصد ( )2%حجم سپردههاي
اشخاص نزد بانک و مؤسسه مالي و اعتباري در هر سال ميشوند .این جریمهها از طریق
۴۹

مقررات قانون مزبور قابل مطالبه و وصول خواهد بود .شرکتهاي بیمه مکلفند اطالعات
هویتي ،مالي و اقتصادي اشخاص حقیقي و حقوقي درخواستشده را به ترتیبي که سازمان
امور مالیاتي کشور مقرر ميکند در اختیار آن سازمان قرار دهند.
شرکتهاي بیمه درصورت عدم رعایت این بند عالوه بر جریمههاي مزبور در قانون
مالیاتهاي مستقیم مشمول جریمهاي معادل پنجدرصد ( )۵%حق بیمه دریافتي در پایان سال
 ۱۳۹۹خواهند بود.

ردیف 2
 -2سازمان امور مالیاتي مکلف است در مورد مالیات بر خانه هاي خالي موضوع ماده()۵۴
مکرر قانون مالیاتهاي مستقیم ،تا پایان دي ماه سال  ۱۴۰۰نسبت به اعالم مالیات متعلق به
مالکین واحدهاي مشمول این ماده اقدام نماید .اشخاص مشمول مکلف به پرداخت مبالغ
مذکور تا یک ماه پس از اعالم سازمان امور مالیاتي خواهند بود.

ي
ي -کارور (اپراتور)هاي ارائهدهنده خدمات مخابراتي ،عالوه بر قیمت هر پیامک مبلغ ده ( )۱۰ریال از
استفادهکنندگان خدمات مزبور دریافت و به حساب درآمد عمومي ردیف  ۱۶۰۱۵۴نزد خزانهداري کل
کشور واریز کنند.

ردیف ۱
 -۱درآمد حاصله متناسب با وصول تا سقف هزارميليارد ( )۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ريال جهت اجراي مواد
( )۵و ( )۸قانون حمايت از حقوق معلوالن مصوب  ۱۳۹۶/ ۱۲/ ۲۰و ساماندهي کودکان کار و خياباني در
اختيار سازمان بهزيستي رديف  ۱۳۱۵۰۰قرار ميگيرد.

ردیف 2
۵۰

 -2حق االمتیاز و حق السهم دولت از کارور(اپراتورهاي) ارائه دهنده خدمات مخابراتي به
میزان ده درصد( )۱۰%افزایش یافته و به حساب درآمد عمومي ردیف  ۱۳۰۴۰۴نزد خزانه
داري کل واریز مي شود.
منابع حاصل به ميزان سي هزار ميليارد(  )۳۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ريال با هدف حمايت از
توليد و محتوا و فعاليت هاي فرهنگي و نظارت در فضاي مجازي هزينه مي شود .مسئوليت
صدور مجوز و تنظيم مقررات صوت و تصوير فراگير و نظارت بر آن ،منحصراً به عهده سازمان
تنظيم مقررات صوت و تصوير فراگير(ساترا) سازمان صدا وسيما مي باشد.

ک
 - ۱مدت اجراي آزمایشي قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب  ۱۳۸۷/2/۱۷با اصالحات و الحاقات
بعدي تا الزم االجرا شدن این قانون در سال  ۱۴۰۰تمدید ميشود.
 - 2سهم هر یک از دستگاههاي ذینفع از اجراي قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال  ۱۴۰۰مطابق با
قانون سال  ۱۳۹۹است.

ل
ل -در معامالت پیمانکاري که کارفرما یکي از دستگاههاي اجرائي موضوع ماده ( )2۹قانون برنامه
ششم توسعه است ،کارفرما موظف است همزمان با هر پرداخت ،مالیات ارزش افزوده متناسب با آن
را به پیمانکار پرداخت کند .تا زماني که کارفرما مالیات بر ارزش افزوده را به پیمانکار پرداخت نکرده
باشد ،سازمان امور مالیاتي کشور حق مطالبه آن از پیمانکار یا أخذ جریمه دیرکرد از وي را ندارد .در
مواردي که بدهي کارفرما به پیمانکار به صورت اسناد خزانه اسالمي پرداخت ميشود در صورت
درخواست پیمانکار ،کارفرما موظف است این اوراق را عیناً به سازمان امور مالیاتي کشور تحویل
دهد .سازمان امور مالیاتي کشور معادل مبلغ اسمي اوراق تحویلي را از بدهي مالیاتي پیمانکار کسر و
اسناد مذکور را به خزانهداري کل کشور ارائه ميکند .خزانهداري کل کشور موظف است معادل مبلغ
اسمي اسناد خزانه تحویلي را بهعنوان وصولي مالیات منظور کند.

۵۱

م  -حذف شد.

ن
ردیف۱
 -۱در سال  ،۱۴۰۰عوارض خروج از کشور موضوع ماده ( )۴۵قانون مالیات بر ارزش افزوده ،براي
زائران عتبات و مرزنشینان براي یکبار در طول سال بر اساس قانون بودجه سال  ۱۳۹۶کل کشور
مصوب  ۱۳۹۵/ ۱2/ 2۴با اصالحات و الحاقات بعدي آن أخذ ميشود .افراد مرزنشین موضوع این
جزء به کساني اطالق ميشود که ساکن در روستاها و شهرهاي مرزي هستند؛ بررسي و تأیید این
موضوع براساس سامانه بانک اطالعات مرزنشینان وزارت کشور مبتني بر شماره ملي و شناسه(کد)
پستي افراد مذکور است.

ردیف2
-2زائران اربعین که از تاریخ چهارم شهریورماه سال  ۱۴۰۰تا بیست و دوم مهرماه سال  ۱۴۰۰از
مرزهاي زمیني به مقصد کشور عراق از کشور خارج ميشوند از پرداخت عوارض خروج معافند.

ردیف۳
 -۳عوارض خروج ورزشکاران تیمهاي ملي که با مجوز وزارت ورزش و جوانان به مسابقات
برونمرزي اعزام ميشوند براي هر مرحله خروج ،با نرخ عوارض مرحله اول خروج محاسبه و أخذ
ميشود.

جزء الحاقي
کارگراني که در طول یکسال گذشته بعنوان کارگر در کشورهاي همجوار مشغول بکار بوده اند با
تائید وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعي و یا ادارات کار استانها و شهرستانها از پرداخت عوارض

۵2

خروج از کشور معاف مي باشند.

س
س -دستگاههاي اجرائي موظفند معافيتها و تخفيفات مالياتي و گمرکي قانوني را به صورت جمعي-
خرجي در حسابهاي مربوط به خود ثبت کنند .عملکرد معافيتها و تخفيفات گمرکي به عنوان ماليات بر
واردات وصولي گمرک جمهوري اسالمي ايران محسوب ميشود.

ع
ع -به استناد مواد ( )۱۰۳و (۱۶۹مکرر) قانون مالیاتهاي مستقیم و بهمنظور افزایش درآمدهاي مالیاتي
دولت از طریق ابطال تمبر مالیاتي ،قوه قضائیه مکلف است ظرف مدت یکماه پس از ابالغ این قانون،
سامانه تنظیم قرارداد الکترونیکي بین وکیل و موکل را تکمیل کند .تمام افراد فعال اعم از مشاوران و
وکالي عضو مراکز وکال ،و کانونهاي وکالي دادگستري موظفند قراردادهاي مالي خود با موکل را
در این سامانه ثبت و تنظیم نمایند .شناسه(کد) یکتاي صادرشده براي هر قرارداد توسط سامانه قرارداد
الکترونیک ،مبناي شناسایي مشاوران ،وکال و کانونهاي وکالي دادگستري در سامانه خدمات قضائي
به منظور استخراج اطالعات مالي مندرج در قرارداد و ابطال تمبر مالیاتي خواهد بود .سازمان امور
مالیاتي در صورت اثبات خالف گویي وکیل عالوه بر پیگیري موضوع در مراجع قضائي ،نسبت به
اعمال جریمه مالیاتي تا سقف پنج برابر اختالف کشف شده اقدام مي نماید .سازمان امور مالیاتي
مکلف است ظرف مدت سه ماه زیرساخت الزم جهت پرداخت الکترونیکي مالیات و دریافت
الکترونیکي مفاصا حساب مالیاتي در سراسر کشور را فراهم آورد .تاخیر در راه اندازي سامانه،
مشمول استنکاف از اجراي محسوب مي شود.
ف-

 -۱عبارت "ده برابر" در متن تبصره ماده ( )۱۰۰قانون مالیات هاي مستقیم با
اصالحات و الحاقات بعدي آن براي عملکرد سال  ۱۳۹۹به عبارت " سي
برابر" اصالح مي شود.
۵۳

 -2سازمان امور مالیاتي کشور مي تواند مالیات بر ارزش افزوده گروههایي از
مودیان مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده را با اعمال ضریب کاهشي
ارزش افزوده فعالیت آن بخش تعیین کند .مقررات این بند در خصوص دوره
هایي که مالیات آنها قطعي نشده است ،جاري خواهد بود .ضریب ارزش
افزوده هر فعالیت با پیشنهاد سازمان امور مالیاتي کشور به تایید وزیر امور
اقتصادي مي رسد.
بند الحاقي ۱
در اجراي ماده( )۷۳قانون برنامه ششم توسعه ،از ابتداي سال  ۱۴۰۰به قیمت خرده فروشي هر نخ
سیگار تولید داخل با نشان ایراني مبلغ دویست و پنجاه ( )2۵۰ریال ،تولید داخل با نشان(برند) بین
المللي مبلغ پانصد ( )۵۰۰ریال ،هر نخ سیگار وارداتي مبلغ هزار و پانصد ( )۱۵۰۰ریال به عنوان
مالیات و هر بسته پنجاه گرمي تنباکوي وارداتي یکصد هزار ( )۰۰۰/۱۰۰ریال به عنوان حقوق ورودي
اضافه مي گردد.

بند الحاقي 2
درآمد حاصل از فروش فرآورده هاي خوني و خدمات آزمایشگاهي سازمان انتقال خون
موضوع ردیف  ۱۴۰2۰۶بعنوان درآمد -هزینه تلقي مي شود و به مصرف هزینه هاي مورد
نیاز آن سازمان میرسد.

بند الحاقي ۳
 معافیت مالیاتي فعالیتهاي مربوط به انتشارات کمک درسي و فعالیتهاي هنري از قبیل
بازیگري موضوع بند(ل) ماد( )۱۳۹قانون مالیاتهاي مستقیم ،صرفاً تا سقف پنج
۵۴

میلیارد(  )۵ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ریال در سال قابل اعمال است و بعد از آن حسب مورد به
نرخ ماده( )۱۰۵یا ماده( )۱۳۱قانون مالیاتهاي مستقیم مشمول مالیات مي شود.

بند الحاقي ۴
به منظور حمایت از تولید و صاحبان کسب و کارهاي آسیب دیده از کرونا ،واحدهاي صنفي
با درآمد مشمول مالیات کمتر از یک میلیارد ریال و واحدهاي تولیدي در سال  ۱۳۹۹عالوه
بر معافیت هاي قانوني و بخشودگي و مشوق هاي مالیاتي ،براي مالیات بر عملکرد سال
 ۱۳۹۹از پنج واحد درصد بخشودگي برخوردار مي شوند.

بند الحاقي ۵
مازاد درآمدهاي قوه قضائیه ناشي از ارائه خدمات قضائي موضوع ماده( )۳قانون وصول
برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب  ۱۳۷۳/۱2/2۸با الحاقات و
اصالحات بعدي آن مذکور در ردیف  ۱۴۰۱۰۱قانون بودجه سال ۱۴۰۰کل کشور تا سقف
پنج

هزار

میلیارد( )۵ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰

ریال

مازاد

بر

پنجاه

هزار

میلیارد(  )۵۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ریال در مقاطع سه ماهه ،به نسبت وصولي و به میزان
صددرصد( )۱۰۰%اختصاص مي یابد.

بند الحاقي ۶
دولت مکلف است به منظور تنظیم بازار خودروهاي وارداتي ضمن شناسایي خودروهاي
خارجي غیر آمریکایي موجود در مناطق آزاد با اخذ حقوق گمرکي و سود بازرگاني متناسب
با قیمت خودرو در داخل کشور و با لحاظ معیارهاي زیر ،ظرف مدت یکماه از تاریخ ابالغ
این قانون توسط کمیته موضوع ماده( )۱قانون مقررات صادرات و واردات مصوب
 ۱۳۷2/۷/۴با اصالحات و الحاقات بعدي تعیین و توسط دولت ابالغ مي شود ،نسبت به ثبت
۵۵

سفارش و اجازه واردات خودروهاي غیرآمریکایي موجود در مناطق آزاد تجاري و صنعتي
اقدام نماید .نرخ سود بازرگاني متناسب با نوع خودرو و سال ساخت و سایر مشخصات
خودرو باید به گونه اي تنظیم شود که در مقایسه قیمت هاي بازار ،منجر به سود بیش از
بیست درصد(  )2۰%براي واردکنندگان نشده و در صورت مشاهده روند فزاینده تفاوت میان
قیمت هاي بازار و وارداتي ،دولت مي تواند متناسب با افزایش قیمت نسبت به تجدید نظر در
نرخ سود بازرگاني اقدام کند.
واردات خودروهاي موضوع اين بند براي سازمان هاي مناطق آزاد تجاري ،صنعتي و شرکتهاي
تابعه آنها و دستگاههاي موضوع ماده( )۵قانون مديريت خدمات کشوري و ماده( )۵قانون
محاسبات عمومي کشور مصوب  ۱۳۶۶/۶/۱با اصالحات و الحاقات بعدي و نهادهاي عمومي
غيردولتي و شرکتهاي تابعه آنها ممنوع است.
واردات هرگونه خودرو در سال  ۱۴۰۰به مناطق آزاد تجاري – صنعتي ممنوع است.
آئين نامه اجرايي اين بند ظرف مدت سه ماه پس از ابالغ اين قانون توسط سازمان برنامه و بودجه
کشور و وزارت امور اقتصادي و دارائي تهيه مي شود و به تصويب هيات وزيران ميرسد.

بند الحاقي ۷
کلیه مالکین(اعم از اشخاص حقیقي و حقوقي) انواع خودروهاي سواري و وانت دو کابین
داراي شماره انتظامي شخصي به نام خود و فرزندان کمتر از  ۱۸سال و محجور تحت تکفل
که در پایان هر سال مجموع ارزش آنها بیش از ده میلیارد(  )۱۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ریال
باشد به شرح زیر مشمول مالیات ساالنه خودرو مي باشند:
 -۱تا مبلغ پانزده میلیارد(  )۱۵ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ریال نسبت به مازاد ده
میلیارد(  )۱۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ریال یک درصد ()۱%
 -2تا مبلغ سي میلیارد(  )۳۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ریال نسبت به مازاد پانزده
میلیارد(  )۱۵ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ریال دو درصد ()2%
 -۳تا مبلغ چهل و پنج میلیارد(  )۴۵ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ریال نسبت به مازاد سي
۵۶

میلیارد(  )۳۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ریال سه درصد ()۳%
 -۴نسبت به مازاد چهل و پنج میلیارد(  )۴۵ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ریال چهار درصد ()۴%
ماخذ محاسبه مالیات خودرو موضوع این بند قیمت روز انواع خودرو با توجه به تاریخ
ساخت یا واردات آن است که توسط سازمان امور مالیاتي کشور تا پایان سال  ۱۳۹۹تعیین و
اعالم مي شود .ماخذ مزبور براي انواع خودرو که بعد از اعالم سازمان تولید یا وارد مي
شوند ،بالفاصله پس از تولید یا واردات آن توسط سازمان مزبور تعیین و اعالم خواهد شد.
سازمان امور مالیاتي کشور مکلف است نسبت به تعیین دارایي هاي مشمول و ارزش آنها
حداکثر تا پایان خرداد ماه سال  ۱۴۰۰اقدام کند و مراتب را به نحو مقتضي به اطالع اشخاص
مشمول برساند .کلیه اشخاص حقیقي و حقوقي مکلفند مالیات ساالنه مربوط به خودرو هاي
تحت تملک خود و افراد تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن ماه سال  ۱۴۰۰پرداخت
نمایند .ثبت نقل و انتقال خودرو هایي که به موجب این بند براي آنها مالیات وضع گردیده
است قبل از پرداخت بدهي مالیاتي مورد انتقال شامل مالیات بر دارایي ،نقل و انتقال قطعي و
اجاره ممنوع است.
متخلف از حکم این بند در پرداخت مالیات متعلقه مسئولیت تضامني دارد.
آیین نامه اجرایي این بند توسط وزارت امور اقتصادي و دارایي تهیه و حداکثر تا پایان
خردادماه سال  ۱۴۰۰به تصویب هیات وزیران مي رسد.

بند الحاقي ۸
در سال  ۱۴۰۰مناطق آزاد تجاري -صنعتي مشابه سرزمین اصلي مشمول پرداخت مالیات بر
ارزش افزوده (  )vatخواهند بود.
۵۷

بند الحاقي ۹
درآمد حاصل از صادرات مواد معدني فلزي -غیرفلزي ،محصوالت نفتي ،گازي و پتروشیمي
به صورت خام و نیمه خام در تمام نقاط کشور مشمول مالیات مي شود .تعریف و فهرست
مواد خام و نیمه خام مذکور به پیشنهاد مشترک وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارائي،
صنعت ،معدن و تجارت و اتاق بازرگاني ،صنایع و معادن و کشاورزي ایران تهیه مي شود و
ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران مي رسد.

بند الحاقي ۱۰
واردات خودرو آمبوالنس توسط اورژانس کشور و هدایاي سازمانهاي بین المللي غیر دولتي
به سازمان اورژانس کشور از پرداخت حقوق ورودي و عوارض گمرکي معاف است.

بند الحاقي ۱۱
در سال  ۱۴۰۰واحدهاي مسکوني گران قیمت به شرح بندهاي زیر مشمول مالیات بر دارایي
(ساالنه) ميشوند:
واحدهاي مسکوني (با احتساب عرصه و اعیان) با ارزش روز معادل یکصد میلیارد
( )۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ریال و بیشتر به نرخهاي زیر:
 -۱-۱نسبت به مازاد یکصدمیلیارد( )۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ریال تا یکصدو پنجاه میلیارد
( )۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ریال یک در هزار
 -2-۱نسبت به مازاد یکصدو پنجاه میلیارد ( )۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ریال تا دویست و پنجاه
میلیارد ( )2۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ریال دو در هزار
 -۳-۱نسبت به مازاد دویست و پنجاه میلیارد ( )2۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ریال تا چهارصد
میلیارد( )۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ریال سه در هزار
۵۸

 -۴-۱نسبت به مازادچهارصد میلیارد( )۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ریال تا شش صد میلیارد
( )۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ریال

چهار در هزار

 -۵-۱نسبت به مازادشش صد میلیارد ( )۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ریال به باال پنج در هزار
در محاسبه مالیات موضوع این بند ،هر واحد مسکوني یک مستغل محسوب و جداگانه
مشمول مالیات ميباشد.
 -2موارد زیر مشمول این مالیات نميباشند:
 -۱-2واحدهاي مسکوني در حال ساخت
 -2-2واحدهاي مسکوني در سال تملک
 -۳وزارتخانههاي راه و شهرسازي و صنعت ،معدن و تجارت ،سازمان ثبت اسناد و امالک
کشور و شهرداريها موظفند امکان دسترسي برخط (آنالین) به اطالعات مالکیت امالک
مورد نیاز سازمان امور مالیاتي کشور در حوزه اماکن را در اختیار این سازمان قرار دهند.
سازمان امور مالیاتي کشور مکلف است نسبت به تعیین دارایيهاي مشمول و ارزش آنها
حداکثر تا پایان خردادماه سال  ۱۴۰۰اقدام کند و مراتب را به نحو مقتضي به اطالع اشخاص
مشمول برساند.
 -۴کلیه اشخاص حقیقي و حقوقي مکلفند مالیات ساالنه مربوط به هر یک از واحدهاي
مسکوني تحت تملک خود و افراد تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمنماه سال ۱۴۰۰
پرداخت نمایند .ثبت نقل و انتقال امالکي که به موجب این بند براي آنها مالیات وضع
گردیده است ،قبل از پرداخت بدهي مالیاتي مورد انتقال شامل مالیات بر دارایي ،نقل و انتقال
قطعي و اجاره ممنوع است .متخلف از حکم این جزء در پرداخت مالیات متعلقه مسؤولیت
تضامني دارد.
آییننامه اجرائي این بند توسط وزارت امور اقتصادي و دارایي (سازمان امور مالیاتي کشور)
حداکثر تا پایان خردادماه سال  ۱۴۰۰تهیه ميشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.

بند الحاقي ۱2
۵۹

معافیت هاي مالیاتي موسسات کنکور دانشگاهها حذف مي شود.

بند الحاقي ۱۳
رده هاي بسیج(پایگاهها و حوزه ها) از پرداخت حق انشعاب آب  ،برق  ،گاز و عوارض
شهرداري معاف هستند.

بند الحاقي ۱۴
سود ناشي از تسعیر دارائي ها و بدهي هاي ارزي بانک مشترک ایران – ونزوئال در سال
 ۱۴۰۰مشمول مالیات به نرخ صفر است.

بند الحاقي ۱۵
برخورداري از معافیت هاي مالیاتي براي درآمدهاي حاصل از صادرات کاالها و خدمات و
هرگونه جایزه و مشوق هاي صادراتي منوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه
اقتصادي کشور است.

بند الحاقي ۱۶
تا مبلغ دو هزار و پانصد میلیارد(  )2 /۵۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ریال جهت خرید تضمیني
توتون و تنباکو توسط شرکت دخانیات ایران هزینه قابل قبول مالیاتي این شرکت تلقي مي
گردد.

بند الحاقي ۱۷
در اجراي جزء( )2بند(چ) ماده( )۸۰قانون برنامه ششم توسعه ،مددجویان تحت پوشش
۶۰

کمیته امداد امام خمیني(ره) و سازمان بهزیستي از پرداخت هزینه هاي صدور پروانه
ساختماني ،عوارض شهرداري و دهیاري و هزینه هاي انشعاب آب ،فاضالب ،برق و گاز
براي واحدهاي مسکوني اختصاص یافته به آنان براساس الگوي مصرف ،فقط براي یکبار
معافند.

بند الحاقي ۱۸
 -۱به استناد ماده()۴قانون حمایت از صنعت برق کشور مصوب  ۱۳۹۴/۸/۱۰وزارت نیرو
موظف است از تیرماه سال  ۱۴۰۰دستورالعمل جامع تعیین هزینه انشعاب برق را بر حسب
ریال بر کیلووات ساعت با در نظر گرفتن هزینه تمام شده تأمین برق مشترکین جدید به
تفکیک هر شهرستان و هریک از مناطق شهرداري کالنشهرها و نیز با در نظر گرفتن عملکرد
بهینه اقتصادي شرکتهاي توزیع نیروي برق تدوین کند و هزینه تمام شده تأمین برق در هر
منطقه شهرداري و شهرستان را ابالغ نماید .شرکت توانیر موظف است بر اساس دستورالعمل
ابالغ شده ،هزینه انشعاب برق را در هر شهرستان و هر یک از مناطق شهرداري کالنشهرها
تعیین کند .منابع حاصل از فروش انشعاب صرفاً براي تأمين برق مشترکين جديد هزينه خواهد
شد.
 -2در راستاي تحقق عدالت اجتماعي ،وزارت نیرو موظف است از تیرماه سال ۱۴۰۰
عوارض انشعاب برق را متناسب با میانگین قیمت زمین در هر یک از مناطق شهرداري
کالنشهرها ومتراژ واحد مسکوني متقاضیان برق دریافت نماید .در این راستا وزارت نیرو
موظف است هریک از کالنشهرها را بر حسب قیمت متوسط زمین مناطق مختلف شهرداري
به سه دسته قیمتي تقسیم و عوارض ذیل را بر اساس جدول زیر اخذ نماید:
نام دسته

عوارض

دسته اول (باالترین قیمت)

متراژ واحد مسکوني×قیمت زمین×۰.۰۰۳

۶۱

دسته دوم

متراژ واحد مسکوني×قیمت زمین×۰.۰۰2

دسته سوم(پایینترین قیمت)

۰

وجوه حاصل شده به حساب شرکت توانیر نزد خزانهداري کل کشور واریز و صدردصد
( )۱۰۰%آن به عنوان يارانه حمايتي تأمين برق ،صرف حمايت از تأمين برق متقاضيان در
شرکتهاي توزيع مناطق محروم کشور ميشود.

بند الحاقي ۱۹
دولت موظف است بيست درصد( )۲۰%از درآمدهاي حاصل از ماليات بر واحدهاي مسکوني
گران قيمت را از محل رديف شماره  ۵۳۰۰۰۰-۷۹بابت تامين مسکن مددجويان تحت پوشش
نهادهاي حمايتي هزينه نمايد.

بند الحاقي 2۰
وزارت امور اقتصادي و دارائي موظف است در راستاي هدفمندسازي معافیتهاي مالیاتي و
گمرکي و شفاف سازي حمایتهاي مالي ،سیاست اعتبار مالیاتي و گمرکي با نرخ صفر را
جایگزین معافیت هاي قانوني مالیاتي مصرح در قانون مالیاتهاي مستقیم مصوب
 ۱۳۶۶ /۱2 /۳و اصالحات بعدي آن و قانون امور گمرکي و اصالحات بعدي آن نموده
و فهرست تمامي معافیت هاي مالیاتي و گمرکي و میزان معافیت آنها را مشخص و ظرف
مدت سه ماه پس از ابالغ این قانون به مجلس شوراي اسالمي ارائه نماید این فهرست باید
شامل حوزه فعالیت اشخاص ،میزان درآمد مالیاتي و گمرکي چشم پوشي شده در اثر این
معافیت ها و استناد قانوني این معافیت ها باشد.
بند الحاقي  -۲۱به منظور فراهم ساختن زمينه سرمايه گذاري عموم مردم در انواع پروژه
هاي زيربنايي و طرحهاي تملک دارايي هاي سرمايه اي ،حمل و نقل و توليدي صنعتي و
کشاورزي و نيز تشويق فرهنگ سرمايه گذاري غيرمستقيم ،هرگونه نقل و انتقال دارايي به
۶2

 /از صندوق هاي سرمايه گذاري پروژه که پذيره نويسي آن ها با مجوز سازمان بورس و
اوراق بهادار انجام مي شود ،از پرداخت هرگونه ماليات و عوارض نقل و انتقال معاف مي
باشد.
ماليات نقل و انتقال و سود ايجادي در شرکت هاي موسس ،ناشي از انتقال آورده غير نقدي
به شرکتهاي سهامي عام در شرف تاسيس که بمنظور ايجاد و تکميل پروژه اي توليدي
صنعتي و کشاورزي ،زيربنايي و طرحهاي تملک دارايي هاي سرمايه اي و حمل و نقل
شکل مي گيرد و مجوز عرصه عمومي و تاسيس آن از سازمان بورس و اوراق بهادار اخذ
مي گردد ،مشمول ماليات به نرخ صفر مي باشد.

تبصره۷
الف
ردیف۱
در راستاي اجرائي نمودن ماده ( )۳۵قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقاي نظام مالي کشور
مصوب  ۱۳۹۴/2/۱با اصالحات و الحاقات بعدي عبارت «واریز به خزانهداري کل کشور» در این ماده
به عبارت «واریز به حساب تمرکز وجوه درآمد شرکتهاي دولتي نزد خزانهداري کل کشور» اصالح
ميشود.

ردیف2
 -۲کليه دستگاههاي اجرائي موضوع ماده ( )۵قانون مديريت خدمات کشوري و ماده ( )۲۹قانون برنامه
ششم توسعه از جمله دستگاهها و شرکتهاي مستلزم ذکر يا تصريح نام مانند شرکتهاي اصلي و تابعه وزارت
نفت و سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران (ايدرو) و سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني
ايران (ايميدرو) مکلفند کليه حسابهاي ريالي خود (درآمدي و هزينهاي) را صرفاً از طريق خزانهداري کل
کشور و نزد بانک مرکزي افتتاح کنند .دستگاههاي يادشده موظفند کليه دريافتها و پرداختهاي خود را
فقط از طريق حسابهاي افتتاحشده نزد بانک مرکزي انجام دهند .نگهداري هرگونه حساب توسط
دستگاههاي مذکور در بانکي غير از بانک مرکزي در حکم تصرف غيرقانوني در اموال عمومي است.
نهادهاي عمومي غيردولتي در رابطه با آن بخش از منابع خود که از محل منابع عمومي يا کمکهاي مردمي
تأمين ميشود ،مشمول حکم اين جزء مي¬شوند.

۶۳

ب
ب -گمرک جمهوري اسالمي ایران مکلف است پس از تأیید اسناد مربوط ،نسبت به استرداد حقوق
ورودي مواد و قطعات وارداتي که در کاالهاي صادراتي مورد استفاده قرار گرفتهاند ،موضوع مواد
( )۶۶تا ( )۶۸قانون امور گمرکي مصوب  ۱۳۹۰/ ۸/ 22با اصالحات و الحاقات بعدي و هزینه
انبارداري موضوع تبصره ( )2ماده ( )۴۵قانون امور گمرکي ،ظرف مدت پانزده روز ،از محل تنخواه
دریافتي از خزانه داري کل کشور که تا پایان سال تسویه مينماید ،اقدام کند.

ج
ردیف۱
وزارت صنعت ،معدن و تجارت موظف است درآمدهاي حاصل از صدور مجوز توزیع
دخانیات و حق انحصار دریافتي بابت واردات و تولید محصوالت دخاني طي سال  ۱۴۰۰را
بهحساب درآمد عمومي نزد خزانهداري کل کشور موضوع ردیف  ۱۳۰۴2۱جدول شماره
( )۵این قانون واریز کند.

ردیف 2
د
به دولت اجازه داده ميشود مابهالتفاوت قیمت تکلیفي و قیمت تمامشده فروش هر مترمکعب آب و
دفع فاضالب و هر کیلو وات ساعت برق را (پس از تأیید سازمان حسابرسي بهعنوان بازرس قانوني)
با بدهي طرحهاي تملک دارایيهاي سرمایهاي به بهرهبرداري رسیده بخش آب ،فاضالب و برق
وزارت نیرو موضوع ماده ( )۳2قانون برنامه و بودجه کشور مصوب  ۱۳۵۱/۱2/۱۰با اصالحات و
الحاقات بعدي از محل ردیف درآمدي  ۳۱۰۴۰۴و ردیف هزینهاي  ۵۳۰۰۰۰-۳۳بهصورت جمعي-
خرجي تسویه کند .شرکتهاي دولتي ذيربط مکلفند تسویهحساب را در صورتهاي مالي خود اعمال
کنند .سرمایه شرکتهاي مذکور معادل بدهي تسویهشده ناشي از اجراي این حکم افزایش ميیابد.

۶۴

ه
هـ -به دولت اجازه داده ميشود مطالبات قبل از سال  ۱۳۹۷سازمانهاي گسترش و نوسازي صنایع
ایران (ایدرو) و توسعه و نوسازي معادن و صنایع معدني ایران (ایمیدرو) بابت مشارکت در تأمین
سرمایه بانک تخصصي صنعت و معدن و همچنین مطالبات سازمانهاي مذکور و وزارت نفت از
طریق شرکت دولتي تابعه بابت سهم متعلق به آنها از واگذاري سهام مطابق قوانین مربوط ،مشروط به
انجام تکالیف موضوع قانون اجراي سیاستهاي کلي اصل چهل و چهارم ( )۴۴قانون اساسي را با
بدهي آنها به دولت بابت مالیات و سود سهام تا سقف ده هزار میلیارد ( )۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ریال
بهصورت جمعي -خرجي از طریق گردش خزانه تهاتر کند.

بند الحاقي ۱
نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکي ورودي همه کاالهاي وارداتي در سال  ۱۴۰۰در همه موارد
از جمله محاسبه حقوق ورودي ،براساس برابري نرخ ارز اعالم شده بانک مرکزي(نرخ سامانه
مبادله الکترونیکي  )et sدر روز اظهار و مطابق ماده( )۱۴قانون امور گمرکي مي باشد و در
محاسبه حقوق ورودي در طول سال ،چهاردرصد(  )۴%حقوق گمرکي ،مذکور در صدر
بند(د) ماده( )۱قانون امور گمرکي به دو درصد( )2%ارزش گمرکي تقلیل مي یابد.

بند الحاقي 2
وزارت صنعت ،معدن و تجارت مکلف است از طريق شرکتهاي خودروسازي ايران خودرو و
سايپا از محل توليد محصوالت ملي خود نسبت به فروش خودرو به جانبازان باالي بيست و پنج
درصد( ) ۲۵%داراي محدوديت هاي جسمي و حرکتي و جانبازان پنجاه درصد ( )۵۰%تا هفتاد
درصد ( )۷۰%با معرفي بنياد شهيد و امورايثارگران با تقسيط پنج ساله اقدام کند و گزارش عملکرد
را هر سه ماه يک بار به کميسيونهاي برنامه و بودجه و محاسبات و صنايع و معادن مجلس
شوراي اسالمي ارائه نمايد.
۶۵

تبصره ۸
الف
الف -در اجراي بند (ب) ماده ( )۳۵قانون برنامه ششم توسعه ،دولت مکلف است اعتبارات مورد نياز را از
محل طرحهاي ذيل برنامههاي  ۱۳۰۶۰۱۲۰۰۰و  ۱۳۰۷۰۰۲۰۰۰به عنوان سهم کمک بالعوض دولت هزينه
کند .سهم باقيمانده به عنوان سهم بهرهبرداران بهصورت نقدي يا تأمين کارگر و تأمين مصالح يا کارکرد
وسايل راهسازي و نقليه يا تهاتر زمين و يا نصب شمارشگر(کنتور)هاي هوشمند بر روي چاههاي داراي
پروانه بهرهبرداري قابل پذيرش است.

ب
ب -به دولت اجازه داده مي شود براي عمليات آمادهسازي ،محوطهسازي ،تأمين خدمات روبنايي و
زيربنايي و تکميل واحدهاي مسکن مهر ،طرحهاي بازآفريني شهري و احياي بافتهاي فرسوده و تاريخي،
مصلي تهران و همچنين طرح اقدام ملي تأمين مسکن ،اقداماتي را بهشرح زير بهعمل آورد:

ردیف۱
وزارت راه و شهرسازي (از طریق شرکت مادرتخصصي عمران شهرهاي جدید و سازمان ملي زمین و
مسکن و شرکت بازآفریني شهري) مجاز است تا سقف سي هزار میلیارد ()۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
ریال از محل منابع داخلي و یا تهاتر اراضي و امالک متعلق به شرکتهاي فوقالذکر را به قیمت
کارشناسي یا فروش از طریق مزایده مشروط به حفظ کاربري بعد از واگذاري و با سازوکار گردش
خزانه صرف اجراي طرحهاي فوق کند .پنج هزار ميليارد( )۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ريال از اعتبار فوق
صرف احياي سکونت گاههاي غيررسمي ،بافت هاي فرسوده و تاريخي مي شود.همچنین تا سقف مبلغ
بیست هزار میلیارد ( )2۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال از محل اجراي این جزء پس از واریز به ردیف
درآمدي ( )2۱۰22۸جدول شماره ( )۵این قانون جهت ساخت و تکمیل مدارس با اولویت مجموعه
هاي مسکوني مهر و مناطق محروم و کم برخوردار در اختیار وزارت آموزش وپرورش قرار مي گیرد.

ردیف2
۶۶

در اجراي ماده ( )۶۸قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظیم بخشي از مقررات مالي دولت ( )2در
صورت درخواست مالکان اعیاني واحدهاي مسکن مهر ،شرکت مادرتخصصي عمران شهرهاي جدید
و سازمان ملي زمین و مسکن مکلف به واگذاري قطعي زمینهاي اجارهاي نود و نه ساله متعلق به خود
ميباشند .منابع حاصل پس از واريز به حساب اين شرکتها نزد خزانه داري کل کشور ،صرف اجراي
طرحهاي فوق خواهد شد.

ردیف۳
وزارت راه و شهرسازي مکلف است زمینهاي متعلق به شرکت مادرتخصصي عمران شهرهاي جدید
و سازمان ملي زمین و مسکن و شرکت بازآفریني شهري را تا سقف پنجاه هزار میلیارد
( )۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ریال طي قراردادهایي با بانکهاي عامل و صندوقهاي تأمین مالي در رهن
آنان قرار داده و متناسب با آن تسهیالت الزم براي اجراي طرحهاي جامع ،تفصیلي ،بافتهاي فرسوده و
آمادهسازي مصوب را أخذ و منابع حاصل را صرف تکميل اين طرحها نمايد و از محل فروش عرصه و
اعيان طرحهاي تکميل شده با رعايت قوانين و مقررات و گردش خزانه ،با بانکهاي عامل تسويه کند و
باقيمانده را به اجراي طرحهاي صدرالذکر اين جزء اختصاص دهد.

ردیف۴
وزارت راه و شهرسازي مکلف است زمین مورد نیاز براي احداث مدرسه ،پاسگاه ،کالنتري ،پایگاه
بسیج ،حوزه علمیه ،مصلي ،حوزه هاي مقاومت ،مسجد ،سالن هاي ورزشي بسیج صالحین  ،مراکز
بهداشتي و درماني ،ورزشگاه و سایر مراکز اداري و خدماتي مورد نیاز را بهصورت رایگان در اختیار
دستگاههاي دولتي ذيربط در طرحهاي مسکن مهر قرار دهد.آييننامه اجرائي اين بند به پيشنهاد وزارت
راه و شهرسازي و با همکاري وزارت امور اقتصادي و دارايي ،بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران و
سازمان برنامه و بودجه کشور تهيه ميشود و به تصويب هيأت وزيران ميرسد.

ج
۶۷

شرکتهاي آب منطقهاي استانها و سازمان آب و برق خوزستان مجازند از محل منابع داخلي خود و بخشي
از اعتبارات طرحهاي تعادلبخشي و تغذيه مصنوعي در قالب وجوه ادارهشده نسبت به تأمين هزينههاي
خريد و نصب شمارشگر(کنتور)هاي حجمي و هوشمند چاههاي آب کشاورزي مجاز ،اقدام کنند و
بهصورت اقساطي با روشي که توسط دستگاه اجرائي مربوطه تعيين ميشود ،اصل اين تسهيالت را از
صاحبان اين چاهها دريافت کنند .صددرصد ( )۱۰۰%اقساط وصولي براي اجراي طرحهاي احياء و
تعادلبخشي منابع آب زيرزميني در اختيار شرکتهاي آب منطقهاي استانها و سازمان آب و برق خوزستان
قرار ميگيرد.

د
ردیف۱
 -۱ده درصد( )۱۰%وجوه حاصل از منابع دريافتي از مشترکان داخل شهرها که اقدام به تفکيک ملک و
افزايش واحد مينمايند موضوع ماده ( )۱۱قانون تشکيل شرکتهاي آب و فاضالب مصوب ۱۰/ ۱۱
 ۱۳۶۹/با اصالحات و الحاقات بعدي صرف اصالح شبکه آب روستايي همان استان براساس شاخص
جمعيت و کمبود آب شرب سالم خواهد شد.

ردیف2
 -۲شرکتهاي آب و فاضالب استاني مجازند حداکثر ده درصد ( )۱۰%از منابع حاصل از مشارکت مالي،
مصوب شوراي اسالمي هر شهر موضوع تبصره ( )۳قانون ايجاد تسهيالت براي توسعه طرحهاي فاضالب
و بازسازي شبکههاي آب شهري مصوب  ۱۳۷۷/ ۳/ ۲۴با اصالحات و الحاقات بعدي را براي تسريع در
اجرا و توسعه طرحهاي ايجاد تأسيسات آب و فاضالب با اولويت اجراي طرحهاي فاضالب در روستاهاي
همان بخش هزينه نمايند.

ه
در اجراي بند (ب) ماده ( )۳۳قانون توزیع عادالنه آب مصوب  ۱۳۶۱/ ۱2/ ۱۶با اصالحات و
الحاقات بعدي و جهت حفظ و صیانت از آبخوانهاي کشور و افزایش اطمینانپذیري تأمین آب براي

۶۸

مصارف مختلف در بخشهاي شرب ،صنعت و کشاورزي ،شرکتهاي آب منطقهاي استانها و سازمان
آب و برق خوزستان مکلفند با توجه به شرایط اقتصادي و اقلیمي مناطق مختلف کشور از
مصرفکنندگان آب کشاورزي براي چاههاي مجاز فاقدشمارشگر(کنتور) هوشمند بر اساس پروانه
بهرهبرداري آنها و براي چاههاي مجاز داراي شمارشگر (کنتور) هوشمند براساس برداشت مجاز از
آنها ،به ازاي هر متر مکعب برداشت آب از آبخوانها ،حداکثر معادل دویست ( )2۰۰ریال متناسب با
کشت غالب منطقه و میزان درآمد کشاورزان مطابق دستورالعمل مشترک وزراي نیرو و جهاد
کشاورزي ،دریافت و به ردیف شماره  ۱۶۰۱۱2جدول شماره ( )۵این قانون نزد خزانهداري کل
کشور واریز نمایند معادل مبلغ واريزي پس از مبادله موافقتنامه از محل رديف  ۵۳۰۰۰۰-۵۲جدول شماره
( )۹اين قانون به ترتيب هفتاد درصد ( )۷۰%جهت پرداخت خسارت نکشت به کشاورزان همان منطقه و
براي تحقق اهداف برنامههاي تعادلبخشي و بهبود بهرهبرداري آب و انجام مطالعه در دشتهايي که با
فرونشست زمين مواجه است و يافتن راهکارهاي پيشگيري و برگرداندن آن به شرايط قبل در اختيار
سازمان مديريت منابع آب ايران و سي درصد ( )۳۰%در اختيار وزارت جهاد کشاورزي براي اجراي
طرحهاي افزايش بهره¬وري آب قرار ميگيرد .آييننامه اجرائي اين بند توسط وزارتخانههاي نيرو و جهاد
کشاورزي و سازمان برنامه و بودجه کشور تهيه ميشود و بهتصويب هيأت وزيران ميرسد.درخصوص
چاههاي غیرمجاز وفق بند (هـ) ماده ( )۴۵قانون توزیع عادالنه آب نسبت به مسلوبالمنفعه نمودن
این چاهها اقدام و جریمه مربوط به میزان برداشت آب تا زمان انسداد چاه به ازاي هر مترمکعب
حداکثر یکهزار ( )۱.۰۰۰ریال متناسب با افت سفره و حجم کسري مخزن سفره که حسب
دستورالعمل وزیر نیرو تعیین ميشود ،دریافت ميگردد.

و
و -به منظور پیشگیري و بازسازي خسارت ناشي از سیل و ساماندهي و الیروبي رودخانه¬ها و آب
بندانها به شرکتهاي آب منطقهاي استانها و سازمان آب و برق خوزستان اجازه داده ميشود
بهرهبرداري از مصالح مازاد رودخانهاي و خاک مازاد آب بندانها را از طریق مزایده و انعقاد قرارداد
مشارکت عمومي -خصوصي ،به پیمانکاران یا بهره¬برداران شن و ماسه ( با به¬کارگیري پیمانکاران
داراي صالحیت) به شرط واریز حقوق دولتي واگذار نماید .در صورت وصول درآمد مازاد بر

۶۹

عملیات تعیین¬شده در قرارداد ،منابع حاصله به ردیف درآمدي  ۱۶۰۱۴۹واریز ميگردد منابع حاصله
از محل رديف  ۵۳۰۰۰۰- ۳۰جدول شماره ( )۹اين قانون در اختيار شرکت مديريت منابع آب ايران قرار
مي¬گيرد تا در چهارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور صرف ساماندهي
رودخانههاي کشور شود .گزارش عملکرد مالي و عملياتي اين بند ،هر سه ماه يکبار توسط وزارت نيرو به
سازمانهاي مديريت بحران کشور و برنامه و بودجه کشور ارسال ميگردد .دستورالعمل اجرائي اين بند
ظرف مدت سهماه از تاريخ ابالغ اين قانون توسط وزارت نيرو تهيه و ابالغ ميگردد.

ز
براي ساماندهي سکونتگاههاي غيررسمي و عشايري ،بهسازي محيط اسکان حاشيه شهرها و بافتهاي
فرسوده ،تامين زيرساخت و بناي حداقل خدمات عمومي اعم از مدرسه ،مسجد ،کتابخانه ،روشنايي محيط،
پايگاه بسيج ،پاسگاه و کالنتري در مناطق خارج از حريم شهرها و روستاها و اجراي طرح کاهش آسيب
هاي اجتماعي و محروميت زدايي سازمان بسيج مستضعفين براي محالت آسيب ديده کشور ،شهرداري-ها
و دهياري¬ها موظفند معادل سهم جمعيت ساکن در اين مناطق از کل جمعيت هر استان را بر اساس
آيين¬نامه اجرائي که به تصويب هيأت وزيران مي¬رسد ،از محل عوارض جزء ( )۱بند (ب) ماده ()۶
قانون برنامه ششم توسعه صرف بهسازي مناطق فوق در همان استان نمايند.

بند الحاقي ۱
 –۱وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات موظف است کلیه تبلت ها و ساعتهاي هوشمند بارکد خوان
و مبدل ارتباطات ثابت به سیار وارداتي و تولید داخل را در سامانه هوشمند مدیریت تجهیزات سامانه
اي(همتا) ثبت نمایند .منابع حاصله به ردیف  ۱۱۰۴۱۰جدول شماره( )۵این قانون واریز مي شود.
 -2حقوق ورودي واردات گوشي هاي موبایل ساخته شده خارجي باالي ششصد ( )۶۰۰دالر برابر
دوازده درصد( ) ۱2%تعیین مي گردد.

بند الحاقي 2
۷۰

تعرفه آب مصرفي در شهرکهاي کشاورزي و واحدهاي مستقر در این شهرکها به نرخ
مصوب فعالیتهاي کشاورزي محاسبه مي گردد  .همچنین این شهرکها و واحدهاي مستقر در
آنها از پرداخت حق النظاره موضوع ماده( )۳۳قانون توزیع عادالنه آب مصوب  ۱۳۶۶معاف
مي باشند.

بند الحاقي ۳
وزارتخانه هاي نفت و نیرو موظفند در سال  ۱۴۰۰تعرفه هاي آب ،برق و گاز مشترکین
خانوارهاي کشور را به گونه اي اصالح نمایند که با رعایت مناطق جغرافیایي کشور ،تعرفه
مشترکین کم مصرف خانوارهاي محروم(از جمله افراد تحت پوشش کمیته امداد امام
خمیني(ره) و سازمان بهزیستي) برابر صفر ،مشترکین تا الگوي مصرف به صورت یارانه اي،
مشترکین پرمصرف باالتر از الگوي مصرف به صورت غیریارانه اي و براساس الگوي افزایش
پلکاني(  )i btتعیین شود .تعرفه به نرخ صفر آب خانوارهاي محروم براساس بعد خانوار
محاسبه مي شود.
میزان افزایش تعرفه مشترکین پر مصرف باالتر از الگوي مصرف باید حداقل به اندازه اي
تعیین شود که بارمالي رایگان کردن تعرفه مشترکین کم مصرف را جبران نماید و نیاز به
تامین منابع جدید نداشته باشد.
آئین نامه اجرایي این بند به پیشنهاد مشترک وزارتخانه هاي نفت و نیرو تهیه مي شود و ظرف
مدت یکماه پس از ابالغ این قانون به تصویب هیات وزیران میرسد.

بند الحاقي ۴
در سال  ۱۴۰۰موضوع ممنوعيت کشت برنج در مناطق مختلف کشور بنا به تشخيص شوراي آب
استان لغو مي گردد.

بند الحاقي ۵
۷۱

براساس ماده( )۴قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب ،برق و تلفن ،فاضالب و
گاز – مصوب  ۱۳۹۶/ ۳/ ۱۰دستگاههاي مسئول موضوع این قانون مي توانند ،در سال
 ۱۴۰۰نسبت به برقراري انشعابهاي غیردائم خدمات عمومي موضوع این قانون مطابق با تعرفه
مربوطه ،تا تعیین تکلیف قانوني از سوي مراجع ذیصالح ،اقدام نمایند.
بند الحاقي  - ۶دولت مکلف است در واردات محصوالت کشاورزي و دامي اولویت خرید
خود را از شرکتهاي ایراني فعال در حوزه کشاورزي فراسرزمیني قرار دهد .آئین نامه اجرائي
این بند توسط وزارت جهاد کشاورزي با همکاري وزارت صنعت  ،معدن و تجارت و بانک
مرکزي تهیه و به تصویب هیات وزیران مي رسد.

تبصره ۹
الف
به دانشگاهها ،مؤسسات آموزشي و پژوهشي و پارکهاي علم و فناوري اجازه داده ميشود با تصویب
هیأت امناي خود تا سقف عملکرد درآمد اختصاصي سال  ۱۳۹۹نسبت به أخذ تسهیالت از بانکها از
محل توثیق اموال در اختیار خود اقدام کنند و در جهت تکمیل طرحهاي تملک دارایيهاي سرمایهاي
خود با اولویت ساخت ،خرید و تکمیل خوابگاههاي متأهلین به ویژه مناطق کمتر توسعه یافته موضوع
بند (پ) ماده ( )۱۰۳قانون برنامه ششم توسعه استفاده و نسبت به بازپرداخت اقساط از محل درآمد
اختصاصي خود اقدام کنند .صندوقهاي رفاه دانشجويان مکلفند نسبت به پيشبيني اعتبار الزم در
فعاليتهاي خود بهمنظور پرداخت يارانه سود و کارمزد تسهيالت با اولويت تسهيالت مربوط به احداث
خوابگاههاي متأهلين اقدام کنند.دانشگاهها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي و فناوري و پارکهاي علم و
فناوري اعم از دولتي و غيردولتي نيز ميتوانند با رعايت مفاد اين بند ،از تسهيالت بانکي براي خريد
تجهيزات صرفاً تخصصي و بهروزرساني آزمايشگاهها و کارگاههاي خود استفاده نمايند.

ب
۷2

صددرصد ( )۱۰۰%وجوه ادارهشده پرداختي از محل بازپرداخت وامهاي شهریه دانشجویي از سال
 ۱۳۸۵تا سال  ۱۳۹۹تا سقف دو هزار میلیارد ( )2.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ریال به خزانهداري کل کشور
واریز ميشود .وجوه مذکور به صندوقهاي رفاه دانشجويي بهعنوان کمک جهت افزايش منابع مالي
صندوقهاي مزبور اختصاص مييابد تا براساس اساسنامه مصوب ،صرف پرداخت وام شهريه به
دانشجويان و ساير پرداختهاي رفاهي دانشجويي شود .وجوه مذکور به صندوق هاي رفاه دانشجويي
وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري اطالعات ،بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي و دانشگاه آزاد اسالمي
براساس سرانه دانشجويي تخصيص و واريز مي گردد.

ج
ج -مازاد هزينه تحصيلي دانشجويان تحت پوشش کميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي کشور
نسبت به اعتبارات مندرج در اين قانون در قالب وام از طريق صندوق رفاه دانشجويان در اختيار اين افراد
قرار ميگيرد .اقساط وامهاي مذکور پس از فراغت از تحصيل و اشتغال به کار افراد ،پرداخت ميشود.
دانشجويان تحت پوشش نهادهاي حمايتي مزبور و فرزندان رزمندگان معسر در اولويت دريافت وام
ميباشند.

د
د -حذف شد.

ه
هـ-در راستاي اجراي بند (ج) ماده ( )۶۴قانون برنامه ششم توسعه مبني بر حمايت از پژوهشهاي
تقاضامحور ،کليه دستگاههاي اجرائي موضوع ماده ( )۵قانون مديريت خدمات کشوري که از اعتبارات
برنامه (پژوهشهاي کاربردي) استفاده ميکنند ،مکلفند حداقل معادل دهدرصد ( )۱۰%اين اعتبارات را با
اعالم فراخوان در موضوعات مورد نياز خود ،از طريق پاياننامههاي تحصيالت تکميلي دانشگاههاي دولتي
و غيردولتي و مراکز پژوهشي و پارکهاي علم و فناوري و سراهاي نوآوري دانشگاه آزاد اسالمي هزينه کنند.
حداقل ده درصد( )۱۰%ديگر از منابع مذکور از طريق دانشگاهها و شرکتهاي دانش بنيان و پژوهشکده هاي
قانوني وابسته به بسيج انجام مي پذيرد.

۷۳

و
و -حذف شد.

ز

ز -در راستاي اجراي بند (ب) ماده ( )۶۴قانون برنامه ششم توسعه مبني بر
اختصاص يکدرصد ( )۱%از اعتبارات هزينهاي تخصيصيافته به دستگاههاي
اجرائي (به استثناي فصول  ۱و  )۶به امور پژوهشي و توسعه فناوري ،شوراي
برنامهريزي و توسعه استان مجاز است اعتبارات موضوع اين ماده را از سرجمع
اعتبارات هزينهاي استان مندرج در جدول ( )۱۰اين قانون کسر کند و با هماهنگي
دستگاههاي اجرائي استاني و براساس اولويتها و سياستهاي پژوهشي مصوب و
نيازهاي استان و در چهارچوب دستورالعمل ابالغي سازمان برنامه و بودجه کشور
که با هماهنگي وزارتخانههاي علوم ،تحقيقات و فناوري و بهداشت ،درمان و
آموزش پزشکي تدوين ميشود ،براي امور پژوهشي و توسعه فناوري به
دستگاههاي اجرائي استاني تعيينشده توسط آن شورا از جمله جهاد دانشگاهي
اختصاص دهد.
دستگاههاي مذکور مکلفند نحوه هزينهکرد اين بند را هر ششماه يکبار به
شورايعالي علوم ،تحقيقات و فناوري و مرکز آمار ايران گزارش دهند و
شورايعالي علوم ،تحقيقات و فناوري موظف است گزارش ساالنه اين بند را
حداکثر تا پايان مردادماه سال  ۱۴۰۱به مجلس شوراي اسالمي ارائه کند .مرکز آمار
ايران مکلف است ساالنه اطالعات مربوط به هزينهکرد تحقيق و توسعه را منتشر
۷۴

کند.
ح
شرکتها ،بانکها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره ( )۳این قانون ،مکلفند
در اجراي تکالیف قانوني مربوط ،حداقل چهلدرصد ( )۴۰%از هزینه امور پژوهشي خود مندرج در
آن پیوست را در مقاطع سهماهه به میزان بیست و پنجدرصد ( ،)2۵%به حساب خاصي نزد خزانهداري
کل کشور واریز کنند تا در راستاي حل مسائل و مشکالت خود از طريق توافقنامه با دانشگاهها و
مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي اعم از دولتي و غيردولتي و جهاد دانشگاهي و در قالب
طرح(پروژه)هاي کاربردي ،عناوين پاياننامههاي تحصيالت تکميلي ،طرح(پروژه)هاي پسادکتري و
طرح(پروژه)هاي تحقيقاتي دانشآموختگان تحصيالت تکميلي غيرشاغل به مصرف برسانند .درصورت
واريز نشدن وجوه مربوط در موعد مقرر توسط هر يک از شرکتها ،بانکها و مؤسسات انتفاعي وابسته به
دولت ،به خزانهداري کل کشور اجازه داده ميشود رأساً مبلغ مربوط را از حساب آنها نزد خزانه برداشت
کرده و آن را بهحساب خاص موضوع اين بند واريز کند .اين مبالغ براي دانشگاهها و مؤسسات آموزش
عالي و پژوهشي و جهاد دانشگاهي مازاد بر درآمد اختصاصي پيشبينيشده آنها در اين قانون محسوب و
عيناً پس از تبادل توافقنامه توسط آنها با سازمان برنامه و بودجه کشور و خزانهداري کل کشور ،توسط
خزانهداري کل کشور به مؤسسات آموزش عالي يا پژوهشي و يا جهاد دانشگاهي طرف قرارداد برگشت
داده ميشود ،بهطوريکه تا پايان سال مالي کل مبلغ توافقنامهها تسويه شود.اعتبارات موضوع اين بند در
دانشگاهها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي اعم از دولتي و غيردولتي و فناوري و جهاد دانشگاهي در قالب
قراردادهاي مشخص هزينه ميشود.حداقل سهم قابل پرداخت به دانشجويان ،پژوهشگران پسادکتري،
دانشآموختگان پژوهشگر و نيروهاي کارورز از مبلغ هر طرح(پروژه) شصتدرصد ( )۶۰%است.شرکتها،
بانکها و مؤسسات موضوع اين بند ميتوانند حداکثر تا دهدرصد ( )۱۰%از مبلغ چهلدرصد ( )۴۰%هزينه
امور پژوهشي مذکور را از طريق دانشگاهها و مؤسسات پژوهشي اعم از دولتي و غيردولتي وابسته به خود
و جهاد دانشگاهي در چهارچوب آييننامه اجرائي اين بند هزينه کنند .وجوه مصرف نشده دستگاههاي
اجرایي به سال بعد منتقل مي شود .سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به تخصيص صددرصد()۱۰۰%
اين منابع اقدام و مهلت مصرف آنها پايان سال مالي بعد خواهد بود.

۷۵

آييننامه اجرائي اين بند شامل ساز وکارهاي مربوط ،چگونگي مصرف و ساير موارد به پيشنهاد سازمان
برنامه و بودجه کشور و همکاري وزارتخانههاي امور اقتصادي و دارايي ،علوم ،تحقيقات و فناوري،
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي ،صنعت ،معدن و تجارت و جهاد کشاورزي پس از ابالغ اين قانون تهيه
ميشود و بهتصويب هيأت وزيران مي¬رسد.

ط
در راستاي تحقق ماده( )۷۸قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظیم بخشي از مقررات مالي دولت( )2و
در جهت اجراي اصل سيام( )۳۰قانون اساسي ،آستان قدس رضوي و آن دسته از مؤسسات و
بنگاههاي اقتصادي زیرمجموعه نیروهاي مسلح و ستاد اجرائي فرمان حضرت امام(ره) به استثناي
مواردي که إذن ولي فقیه مبني بر عدم پرداخت مالیات و یا نحوه تسویه آن را دارند ،موظفند نسبت به
واریز مالیات خود به خزانه موضوع ردیف  ۱۱۰۱۱2اقدام کنند معادل درآمد واريزي از محل رديف
 ۵۳۰۰۰۰ -۵۵جدول شماره( )۹اين قانون ،به منظور توسعه عدالت آموزشي ،نوسازي ،مقاومسازي و خريد
تجهيزات براي مدارس روستايي و مناطق محروم و خوابگاههاي دانشآموزي کميته امداد امام خميني (ره)
در اختيار وزارت آموزش و پرورش قرار ميگيرد.

ي
ي -کلیه واحدهاي آموزشي دولتي وزارت آموزش و پرورش از پرداخت هزینههاي آب ،برق و گاز
(در صورت رعایت الگوي مصرف) معاف هستند .سقف الگوي مصرف به¬روزشده طي
دستورالعملي توسط وزارتخانههاي نفت ،نیرو و آموزش و پرورش و سازمان برنامه و بودجه کشور
حداکثر تا سهماه پس از ابالغ این قانون تهیه و ابالغ ميشود.

ک
ک -به استناد بند (پ) ماده ( )۹2قانون برنامه ششم توسعه ،وزارت ورزش و جوانان و سازمان صدا
و سیماي جمهوري اسالمي ایران مکلفند درآمدهاي تبلیغاتي ناشي از پخش مسابقات ورزشي را به

۷۶

ردیف درآمدي شماره  ۱۴۰۱۸۴نزد خزانهداري کل کشور واریز نمایند .وجوه واريزي از محل رديف
 ۴۹-۵۳۰۰۰۰مندرج در جدول شماره ( )۹اين قانون به نسبت سي درصد ( )۳۰%در اختيار وزارت ورزش
و جوانان (براي کمک به فدراسيونهاي مربوطه) و هفتاد درصد ( )۷۰%در اختيار سازمان صدا و سيماي
جمهوري اسالمي ايران قرار ميگيرد.

ل
بهمنظور ارتقاي شاخصهاي علمي ،پژوهشي ،فناوري و مهارتي ،درآمدهاي اختصاصي دانشگاهها،
مؤسسات آموزش عالي وابسته به وزارتخانههاي علوم ،تحقیقات و فناوري و بهداشت ،درمان و
آموزش پزشکي ،پارکهاي علم و فناوري و مراکز آموزش فني و حرفهاي وابسته به وزارت تعاون ،کار
و رفاه اجتماعي و جهاد دانشگاهي از شمول حکم اعتبارات موضوع قانون استفاده متوازن از امکانات
کشور براي ارتقاي سطح مناطق کمتر توسعهیافته مستثني هستند.

بند الحاقي
وزارت آموزش و پرورش مکلف است اعتبارات مربوط به تامين سرانه دانش آموزي را بدون کسر هر گونه
وجهي به حساب مدارس سراسر کشور واريز نمايد.

تبصره ۱۰
الف
شرکتهاي بیمهاي مکلفند مبلغ چهار هزار میلیارد ( )۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ریال از اصل حق بیمه
شخص ثالث دریافتي را طي جدولي که براساس فروش بیمه (پرتفوي) هر یک از شرکتها تعیین و به
تصویب شورايعالي بیمه ميرسد بهصورت ماهانه به حساب درآمد عمومي ردیف  ۱۶۰۱۱۱جدول
شماره ( )۵این قانون نزد خزانهداري کل کشور واریز کنند .وجوه واریزي شرکتهاي بیمه موضوع
این بند بعنوان هزینههاي قابل قبول مالیاتي محسوب مي شود .منابع حاصله در اختيار سازمان راهداري و
حمل و نقل جادهاي کشور ،نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران و سازمان اورژانس کشور قرار ميگيرد

۷۷

تا در رديفهاي مربوط به اين دستگاهها در جدول شماره ( )۷اين قانون در امور منجر به کاهش تصادفات و
مرگ و مير ،هزينه شود .بيمه مرکزي جمهوري اسالمي ايران موظف به نظارت بر اجراي اين بند است.
سازمان راهداري و حمل و نقل جادهاي کشور ،نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران و سازمان اورژانس
کشور موظفند گزارش عملکرد خود را هر سهماه يکبار درخصوص نحوه هزينه وجوه مذکور به بيمه
مرکزي جمهوري اسالمي ايران و سازمان برنامه و بودجه کشور گزارش دهند.تخصيص اعتبار سهماهه به
دستگاههاي اجرائي فوقالذکر توسط سازمان برنامه و بودجه کشور براساس عملکرد صورت ميپذيرد.

ب
ب -در مورد آراي حل اختالف مراجع بين دستگاههاي اجرائي که در اجراي اصول يکصد و سي و چهارم
( )۱۳۴و يکصد و سي و نهم ( )۱۳۹قانون اساسي و يا در اجراي قوانين و مقررات مربوط صادر شده
است ،چنانچه به هر دليل دستگاه اجرائي ذيربط از اجراي تصميم مراجع حل اختالف خودداري کند،
سازمان برنامه و بودجه کشور مطابق رأي مراجع مذکور که حداکثر هجدهماه از تاريخ ابالغ رأي گذشته
باشد ،از اعتبارات بودجه سنواتي دستگاه ،مبلغ مربوطه را کسر و به اعتبارات دستگاه اجرائي ذينفع اضافه
ميکند .در خصوص شرکتهاي دولتي و يا مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت ،اجراي تکليف مذکور از
محل حساب شرکتها و مؤسسات انتفاعي يادشده نزد خزانهداري کل کشور برعهده وزارت امور اقتصادي و
دارايي (خزانهداري کل کشور) ميباشد.

ج
در سال  ۱۴۰۰تعرفه جریمه هاي رانندگي پنج درصد ( )۵%افزایش ميیابد و مبالغ حاصله به حساب
درآمدي  ۱۵۰۱۰۱نزد خزانهداري کل کشور واریز ميشود .معادل مبلغ افزايش يافته به شرح زير
اختصاص مي بايد:

ردیف ۱
 -۱مبلغ يک هزار و پانصد ميليارد( )۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۱ريال جهت هزينه معلولين شديد و ضايعه
نخاعي ناشي از تصادفات رانندگي و پيشگيري از معلوليت در اختيار سازمان بهزيستي

۷۸

ردیف 2
 -۲مبلغ يک هزار و پانصد ميليارد(  )۱ /۵۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ريال جهت اصالح راههاي
روستايي و معابر در نقاط حادثه خيز شهرها و روستاهاي مناطق محروم مرزي کشور در اختيار
وزارت راه و شهرسازي

ردیف ۳
 -۳مبلغ يک هزار ميليارد( )۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ريال براي حوادث جاده اي و تجهيزات مورد
نياز درماني در اختيار جمعيت هالل احمر جمهوري اسالمي ايران

ردیف ۴
 -۴مبلغ يک هزار ميليارد( )۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ريال براي کمک خريد تجهيزات و امکانات
اتاق تشريح در اختيار سازمان پزشکي قانوني کشور

بند الحاقي
کلیه مبالغ جریمه مازاد بر اصل جرایم ناشي از تخلفات راهنمایي و رانندگي که تا پایان سال
 ۱۳۹۹به دلیل تاخیر در مهلت قانوني پرداخت بر مبلغ جریمه افزوده گردیده در صورتي که
اصل جریمه تا پایان دي ماه  ۱۴۰۰پرداخت شود بخشوده مي شود .درآمد ناشي از اجراي
این بند به ردیف  ۱۵۰۱2۳جدول شماره( )۵این قانون واریز مي شود و معادل بيست هزار
ميليارد(  )۲۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ريال آن براي تقويت توان عملياتي به نيروي انتظامي
جمهوري اسالمي ايران اختصاص مي يابد.

تبصره ۱۱
الف
۷۹

ردیف۱
به منظور تأمين کسري اعتبارات ديه محکومان معسر جرائم غيرعمد ناشي از تصادف با اولويت زنان معسر
و مواردي که پرداخت خسارت ناشي از تصادف افراد بر عهده بيت¬المال يا دولت است ،وزير دادگستري
مجاز است با تصويب هيأت نظارت صندوق تأمين خسارتهاي بدني حداکثر تا سه هزار و پانصد ميليارد
( )۳.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ريال از منابع درآمد ساالنه موضوع بندهاي (ث) و (ج) ماده ( )۲۴قانون بيمه
اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب  ۱۳۹۵ / ۲ / ۲۰را
از محل اعتبارات رديف  ۱۱۰۶۰۰جدول شماره ( )۷اين قانون دريافت و هزينه کند.مديرعامل صندوق
مزبور مکلف است با اعالم وزير دادگستري ،مبلغ يادشده را به نسبت در مقاطع سه¬ماهه در اختيار وزارت
دادگستري قرار دهد .وزارت دادگستري مکلف است گزارش عملکرد اين بند را هر سه ماه يک بار به
کميسيونهاي برنامه و بودجه و محاسبات ،اقتصادي ،اجتماعي و قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسالمي
ارائه کند.

ردیف2
صندوق تأمين خسارتهاي بدني مکلف است ديه زندانيان حوادث رانندگي غيرعمد را که به دليل هرگونه
محدوديت سقف تعهدات شرکتهاي بيمه و صندوق مذکور در زندان بهسر ميبرند و قبل از الزماالجراء
شدن قانون بيمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه زنداني
شدهاند ،تأمين کند تا پس از معرفي ستاد ديه کشور بهصورت بالعوض نسبت به آزادي آنها اقدام شود.

ردیف۳
بهمنظور پرداخت خسارت به افرادي که جبران خسارت آنها بر عهده بيتالمال يا دولت است ،خزانهداري
کل کشور مکلف است ده¬درصد ( )۱۰%از منابع رديفهاي درآمدي (جريمههاي وصولي راهنمايي و
رانندگي و خدمات قضائي وصولي توسط قوه قضائيه و هزينههاي دادرسي و جزاي نقدي وصولي
تعزيرات حکومتي) تا سقف پنج هزار ميليارد ( )۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ريال را به رديف  ۱۶۰۱۱۹نزد خزانه
داري کل کشور واريز نمايد .منابع حاصل به صورت ماهانه از طريق رديف هزينهاي  ۶۴-۵۳۰۰۰۰در
اختيار وزارت دادگستري قرار مي¬گيرد .منابع و مفاد اين حکم با حفظ منابع و حکم اجزاء( )۱و ( )۲اين
بند است.

۸۰

ردیف۴
وزارت دادگستري مکلف است از محل منابع جزء( )۳اين بند نسبت به پرداخت ديه مستحقان دريافت ديه
شامل مقتوالن و مجروحان ناشي از عبور غيرمجاز از مرز که توسط يگانهاي ارتش ،سپاه و مرزباني مورد
اصابت گلوله قرار گرفتهاند و همچنين سربازاني که در محيط پادگان در اثر حوادث مختلف کشته يا
مجروح ميشوند ،با معرفي ارتش جمهوري اسالمي ايران ،نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران و سپاه
پاسداران انقالب اسالمي تا سقف بيست درصد ( )۲۰%از محل اعتبارات رديف  ۵۳۰۰۰۰-۶۴اقدام نمايد.

ب
در اجراي ماده ( )۱۱۰قانون برنامه ششم توسعه ،نیروهاي مسلح مکلفند کمکهزینه مسکن کارکنان
ساکن در خانههاي سازماني را از حقوق ماهانه آنان کسر و به حساب خزانهداري کل کشور موضوع
ردیف درآمدي  ۱۶۰۱۸۴جدول شماره ( )۵این قانون نزد خزانه داري کل کشور واریز کنند.

ج
دولت مکلف است وجوه حاصل از جرایم دریافتي موضوع قانون اصالح قانون تعزیرات حکومتي
مصوب ۱۳۷۳ / ۷ / ۱۹مجمع تشخیص مصلحت نظام را تا مبلغ دو هزار میلیارد
( )2.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ریال دریافت و به ردیف درآمدي شماره  ۱۵۰۱۱۳نزد خزانه داري کل کشور
واریز نماید.

د
دولت مکلف است اقساط باقيمانده جریمه غیبت بیش از هشتسال از خدمت وظیفه عمومي افرادي
که تا پایان سال  ۱۳۹۷متقاضي پرداخت اقساطي این جریمهها بوده و موفق به پرداخت بخشي از
اقساط آن در سال  ۱۳۹۹شدهاند را وصول و به حساب خزانه واریز نماید.افرادي که تا پایان سال
 ۱۴۰۰نسبت به تسویه اقساط خود اقدام نکنند مشمول غایب محسوب و به خدمت وظیفه عمومي
اعزام ميشوند.

۸۱

ه
ردیف۱
در اجراي ماده ( )۸قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب ۱۳۸۹ / ۱۲ / ۸با اصالحات و الحاقات
بعدي تخلفات و جريمههاي رانندگي براساس اعالم پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي از طريق
پيامک به مالکان خودروها اعالم ميشود.کارور (اپراتور)هاي تلفن همراه موظفند هزينه پيامکها را در
قبوض تلفن همراه مالکان وسيله نقليه درج و مبالغ مربوطه را از آنها دريافت کنند.
 -۲حذف شد.

بند الحاقي ۱
تعرفه استفاده از تجهیزات مراقبت الکترونیک از مبلغ سي هزار(  )۳۰ /۰۰۰ریال به پنجاه هزار
( ) ۵۰ /۰۰۰ریال افزایش مییابد ،درآمد حاصله تا سقف نود میلیارد (
 )۹۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ریال بعنوان درآمد عمومي به ردیف درآمدي  ۱۴۰۱۶۴ذیل جدول
شماره( )۵تحت عنوان سازمان زندانها ،اقدامات تامیني و تربیتي واریز مي شود و پس از
گردش خزانه بصورت صددرصد( )۱۰۰%در قالب رديف هزينه اي  ۷۴-۵۳۰۰۰۰جدول
شماره( )۹به سازمان مذکور اختصاص مي يابد

بند الحاقي 2
در راستاي ماده( )2۳قانون شوراهاي حل اختالف مصوب  ۱۳۹۴ / ۹ / ۱۶درآمد شوراهاي
حل اختالف مندرج در ردیف  ۱۴۰۱۰۱به عنوان درآمد اختصاصي تلقي شود.

بند الحاقي ۳
به منظور توسعه زيرساختها و ظرفيتهاي پليس امنيت اقتصادي براي مقابله با محتکران و
۸2

قاچاقچيان کاال و خودرو بيست درصد( )۲۰%از درآمد حاصل از صدور احکام مربوط به
محتکران و قاچاقچيان کاال به نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران اختصاص مي يابد.

بند الحاقي ۴
مبلغ پانصد و نود و هشت ميليارد (  )۵۹۸ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ريال از عوارض خروج از کشور
موضوع ماده( )۴۵قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب  ۱۳۸۷ / ۲ / ۱۷جهت بهسازي محيط
روستاهاي مرزي موضوع جزء( )۵بند(ب) ماده( )۲۷قانون برنامه ششم توسعه کشور در اختيار
بنياد مسکن انقالب اسالمي قرار مي گيرد.

تبصره۱2
الف
ردیف۱
ضريب حقوق گروههاي مختلف حقوقبگير در دستگاههاي اجرائي موضوع ماده ( )۲۹قانون برنامه ششم
توسعه و همچنين نيروهاي مسلح ،وزارت اطالعات و سازمان انرژي اتمي (به استثناي مشموالن قانون کار
جمهوري اسالمي ايران) از قبيل کارکنان کشوري و لشکري ،اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات
آموزش عالي و پژوهشي و قضات که توسط دولت تعيين مي¬گردد و همچنين و افزايش حقوق
بازنشستگان ،وظيفه¬بگيران و مشترکان صندوقهاي بازنشستگي به نحوي اعمال گردد که در نهايت به
ميزان بيست و پنج درصد ( )۲۵%افزايش يابد .تفاوت تطبيق موضوع ماده ( )۷۸قانون مديريت خدمات
کشوري در حکم حقوق ،بدون تغيير باقي مي ماند.

ردیف2
در سال  ۱۴۰۰در کليه دستگاههاي اجرائي موضوع ماده ( )۲۹قانون برنامه ششم توسعه و همچنين نيروهاي
مسلح ،وزارت اطالعات و سازمان انرژي اتمي (به استثناي مشموالن قانون کار جمهوري اسالمي ايران)،
حداقل حقوق و مزاياي مستمر شاغالن مشمول قانون مديريت خدمات کشوري و حداقل حقوق ساير

۸۳

حقوق بگيران ،حداقل حقوق بازنشستگان و وظيفه بگيران مشمول صندوق بازنشستگي کشوري و سازمان
تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح و ساير صندوقهاي وابسته به دستگاههاي اجرائي و مستمريها و ساير
حمايتهاي متناسب با آنها ،معادل افزايش ضريب ريالي افزايش مييابد.

ردیف۳
پس از اعمال افزايش ضريب ريالي حقوق براي گروههاي مختلف حقوقبگير موضوع جزء ( )۱اين بند و
معادل افزايش ضريب ريالي براي افزايش حقوق بازنشستگان و وظيفه¬بگيران ،مجموع مبلغ مندرج در
حکم کارگزيني براي کارکنان رسمي و پيماني و مبلغ قرارداد منعقده ماهانه براي کارکنان قرارداد کارمعين
(مشخص) و کارکنان طرح خدمت پزشکان و پيراپزشکان در وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي به
نسبت مدت کارکرد و حکم حقوق بازنشستگان متناسب سنوات خدمت قابل قبول ،از سي و پنج ميليون
( )۳۵،۰۰۰،۰۰۰ريال کمتر نباشد.

ردیف۴
سقف معافیت مالیاتي موضوع ماده( )۸۴قانون مالیاتهاي مستقیم در سال  ۱۴۰۰مبلغ چهارصد و هشتاد
میلیون()۴۸۰.۰۰۰.۰۰۰ریال تعیین مي¬شود.نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتي و غیردولتي
اعم از حقوق و مزایا(به استثناء قضات و مشمولین تبصره هاي( )۱و ( )2ماده( )۸۷قانون مالیاتهاي
مستقیم و با رعایت ماده( )۵قانون اصالح پاره¬اي از مقررات مربوط به اعضاي هیأت علمي
(آموزشي و پژوهشي) شاغل و بازنشسته دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي مصوب ۱۳۶۸/۱2/۱۶
با اصالحات و الحاقات بعدي ) و کارانه به شرح زیر مي-باشد:

۱-۴
نسبت به مازاد چهارصد و هشتاد میلیون( )۴۸۰ /۰۰۰ /۰۰۰ریال تا نهصد و شصت
میلیون(  )۹۶۰ /۰۰۰ /۰۰۰ریال ده درصد()۱۰%

2-۴
۸۴

نسبت به مازاد نهصد و شصت میلیون(  )۹۶۰ /۰۰۰ /۰۰۰ریال تا یک میلیارد و چهارصد و
چهل میلیون(  )۱ /۴۴۰ /۰۰۰ /۰۰۰ریال  :پانزدهدرصد()۱۵%

۳-۴
نسبت به مازاد یک میلیارد و چهارصد و چهل میلیون(  )۱ /۴۴۰ /۰۰۰ /۰۰۰ریال تا دو
میلیارد و صد و شصت میلیون(  )2 /۱۶۰ /۰۰۰ /۰۰۰ریال  :بیست درصد()2۰%

۴-۴
نسبت به مازاد دو میلیارد و صد و شصت میلیون(  )2 /۱۶۰ /۰۰۰ /۰۰۰ریال تا دو میلیارد
و هشتصد و هشتاد میلیون(  )2 /۸۸۰ /۰۰۰ /۰۰۰ریال  :بیست و پنج درصد()2۵%

۵-۴
نسبت به مازاد دو میلیارد و هشتصد و هشتاد میلیون(  )2 /۸۸۰ /۰۰۰ /۰۰۰ریال تا سه
میلیارد و هشتصد و چهل میلیون(  )۳ /۸۴۰ /۰۰۰ /۰۰۰ریال  :سيدرصد()%۳۰

۶-۴
نسبت به مازاد سه میلیارد و هشتصد و چهل میلیون(  )۳ /۸۴۰ /۰۰۰ /۰۰۰ریال :سي و
پنجدرصد()۳۵%
میزان معافیت مالیات ساالنه مستغالت اشخاص فاقد درآمد موضوع ماده  ۵۷قانون مالیات
هاي مستقیم و مالیات بر درآمد مشاغل موضوع ماده  ۱۰۱قانون مالیاتهاي مستقیم ساالنه به
مبلغ سیصدو شصت میلیون ( )۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰ریال تعیین مي شود.

۸۵

ردیف۵
در اجراي ماده ( )۳۰قانون برنامه ششم توسعه و در راستاي رفع تبعيض حقوق شاغالن دستگاههاي
اجرائي و ماده ( )۷۱قانون احکام داِئمي برنامه هاي توسعه کشور مصوب  ۱۳۹۵ / ۱۱ / ۱۰و بندهاي (ت)
و (ث) ماده ( )۷قانون برنامه ششم توسعه کشور ،هرگونه تصويبنامه ،بخشنامه ،دستورالعمل ،تغيير
تشکيالت ،تغيير ضرايب ،جداول حقوقي و طبقهبندي مشاغل و افزايش مبناي حقوقي ،اعطاي مجوز
هرنوع استخدام و بهکارگيري نيرو و همچنين مصوبات هيأتهاي امناء و نظاير آن در دستگاههاي اجرائي
مشمول ماده ( )۲۹قانون برنامه ششم توسعه و همچنين وزارت اطالعات و سازمان انرژي اتمي (به استثناي
مشمولين قانون کار جمهوري اسالمي ايران)و دستگاههاي اجرائي مشمول ماده ( )۱قانون احکام دائمي
برنامههاي توسعه کشور ،منوط به تأمين اعتبارات مورد نياز و رعايت ترتيبات مندرج در ماده( )۷۴قانون
مديريت خدمات کشوري و بند (ج) ماده ( )۷قانون برنامه ششم توسعه (اخذ مجوز مکتوب از سازمان
برنامه و بودجه کشور) ميباشد.
 - ۶حذف شد.

ردیف ۷
پاداش پايانخدمت موضوع قانون پرداخت پاداش پايانخدمت و بخشي از هزينههاي ضروري به کارکنان
دولت مصوب  ۱۳۷۵ / ۲ / ۲۶با اصالحات و الحاقات بعدي ،پاداش پايان خدمت کارکنان مشمول ماده
( )۱۰۷قانون مديريت خدمات کشوري با احتساب فوقالعاده بند ( )۱۰ماده ( )۶۸قانون مذکور و تفاوت
تطبيق و پاداشهاي مشابه به مقامات ،رؤسا ،مديران و کارکنان کليه دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (??)
قانون برنامه ششم توسعه و همچنين وزارت اطالعات ،نيروهاي مسلح و سازمان انرژي اتمي حداکثر معادل
هفت برابر حداقل حقوق و مزاياي شاغلين موضوع جزء ( )۲اين بند ،در ازاي هر سال خدمت حداکثر تا
سيسال و تا سقف چهار ميليارد و هفتصد و بيست ميليون( )۴/۷۲۰/۰۰۰/۰۰۰ريال خواهد بود.

جزء الحاقي
سقف ناخالص حقوق و مزاياي مستمر و غير مستمر(مجموع دريافتي) گروههاي مختلف
حقوقبگير در دستگاههاي اجرائي موضوع ماده( )۲۹قانون برنامه ششم توسعه و همچنين نيروهاي
۸۶

مسلح ،وزارت اطالعات و سازمان انرژي اتمي(به استثناي مشمولين قانون کار جمهوري اسالمي
ايران) از قبيل کارکنان کشوري و لشکري ،اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و موسسات آموزش
عالي و پژوهشي و قضات در کليه مناطق کشور براي سال  ،۱۴۰۰از ( )۲۱برابر حداقل حقوق
مصوب شوراي حقوق و دستمزد به( )۱۵برابر حداقل حقوق و دستمزد موضوع ماده( )۷۶قانون
مديريت خدمات کشوري کاهش مييابد .کاهش دريافتي افراد ناشي از اجراي اين حکم مشمول
پرداخت تفاوت تطبيق است .کارانه گروه پزشکي از حکم اين جزء مستثني است.

ب
-

۱
استانداران موظفند به منظور تکمیل یا احداث مجتمعهاي اداري شهرستانها ،پیشنهاد فروش
ساختمانهاي ملکي دستگاههاي اجرائي زیرمجموعه قوه مجریه مستقر در شهرستانهاي استان
را به استثناي انفال و موارد مندرج در اصل هشتاد و سوم ( )۸۳قانون اساسي با رعایت قوانین
و مقررات مربوطه به شوراي برنامهریزي و توسعه استان ارائه نماید .دستگاه اجرائي مربوطه
پس از تصویب موضوع در شورا مکلف به فروش اموال مذکور و واریز درآمد حاصله به
ردیف درآمد عمومي  2۱۰2۰۱این قانون نزد خزانهداري کل کشور است .درآمد حاصله پس
از مبادله موافقتنامه ،صرف تکميل يا احداث مجتمع اداري همان شهرستانها ميشود.
شمول اين حکم درمورد دستگاههاي زير نظر مقام معظم رهبري منوط به إذن ايشان است.

2
به دستگاههاي اجرایي زیرمجموعه قوه مجریه در شهرستان ها اجازه داده مي شود با پیشنهاد
استاندار و تایید شوراي برنامه ریزي استان نسبت به تهاتر امالک و ساختمان هاي ملکي
۸۷

خویش با امالک و اموال غیر منقول شهرداري ها با قیمت کارشناسي براي احداث مجتمع
هاي اداري شهرستان اقدام کند.

ج
ردیف۱
دستگاههاي اجرائي موضوع ماده ( )۲۹قانون برنامه ششم توسعه به استثناي اماکن نيروهاي مسلح ،وزارت
اطالعات و سازمان انرژي اتمي مکلفند اطالعات ساختمانها ،فضاهاي اداري و غيراداري ،امالک و ساير
اموال و داراييهاي غيرمنقول از جمله انفال در اختيار خود (اعم از داراي سند مالکيت و يا فاقد سند
مالکيت ،اجارهاي ،وقفي) را تا انتهاي ارديبهشت ماه سال  ۱۴۰۰در سامانه جامع اموال دستگاههاي اجرائي
(سادا) ثبت و تکميل نمايند .استانداران بر ثبت ،تکميل و صحت¬سنجي اطالعات استاني نظارت مي-
نمايند.پرداخت هرگونه اعتبارات از جمله طرح هاي تعميرات اساسي و ماشين آالت و تجهيزات ،هزينه
آب و برق در سال  ۱۴۰۰و همچنين هر گونه پرداخت براي تجهيز ،نگهداري و ساير هزينه ها از محل
درآمدهاي اختصاصي ،ساير منابع و يا اعتبارات و منابع شرکتهاي دولتي براي موارد ثبت نشده در سامانه
سادا ممنوع است.عدم اجراي اين بند توسط کارکنان دستگاهها به منزله تصرف در اموال و وجوه عمومي
است.وزارت امور اقتصادي و دارائي مجاز است راساً نسبت به شناسائي امالک و اراضي دولتي اقدام کند و
با همکاري سازمان ثبت اسناد و امالک کشور چنانچه تا پايان شهريور ماه سال  ۱۴۰۰در سامانه سادا ثبت
نشود نسبت به اصالح سند مالکيت و يا مستند سازي آن به نام دولت جمهوري اسالمي ايران اقدام نمايد.
وزارت امور اقتصادي و دارائي مکلف است در مقاطع شش ماهه نسبت به ارائه گزارش برآورد ارزش
مجموع اموال و دارائي هاي غيرمنقول ثبت شده در سامانه سادا و دستگاه هاي بهره بردار آنها به سازمان
برنامه و بودجه کشور و کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسالمي اقدام نمايد.

ردیف2
دستگاههاي اجرائي داراي سامانه امالک و اراضي مکان محور از جمله سازمان نقشه¬برداري ،سازمان
جغرافيايي نيروهاي مسلح ،وزارت جهاد کشاورزي ،شرکتها و سازمانهاي تابعه وزارت نيرو سازمان ثبت
اسناد وامالک کشور سازمان ملي زمين و مسکن ،شهرداريها و پست جمهوري اسالمي ايران مکلف به

۸۸

همکاري با وزارت امور اقتصادي و دارايي براي تبادل اطالعات به صورت الکترونيکي و رايگان با سامانه
مذکور هستند.

ردیف۳
 -۳وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است رأساً نسبت به شناسايي امالک واراضي دولتي اقدام
و با همکاري سازمان ثبت اسناد و امالک کشور نسبت به اصالح سند مالکيت و يا مستندسازي
آن به نام دولت جمهوري اسالمي ايران اقدام نمايد.
وزارت آموزش و پرورش مکلف است نسبت به مستند سازي امالک خود از محل اعتبار
پيش بيني شده در رديف  ۱۲۷۶۱۲اقدام نمايد.
آييننامه اجرائي اين بند به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي ودارايي به تصويب هيأت وزيران
ميرسد.

د
د-

ردیف۱
در اجراي بند (پ) ماده ( )۱۰قانون برنامه ششم توسعه ،به وزارت امور اقتصادي و دارایي اجازه داده
میشود نسبت به مولدسازي دارایيهاي دولت در اختیار دستگاههاي اجرائي موضوع ماده ( )۵قانون
مدیریت خدمات کشوري تا سقف بیست هزار میلیارد ( )2۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ریال با استفاده از
انتشار انواع اوراق مالي اسالمي خارج از سقف اوراق مالي اسالمي دولت ،اجاره بلندمدت حداکثر
ده¬ساله  ،توثیق با تشخیص و مجوز وزیر امور اقتصادي و دارایي اقدام و وجوه حاصله را به ردیف
درآمدي  2۱۰22۰نزد خزانه داري کل کشور واریز نماید .انفال و اموال موضوع اصل هشتاد وسوم
( )۸۳قانون اساسي از این موضوع مستثني ميباشند .استانداران و دستگاههاي اجرائي مي توانند نسبت به
ارائه پيشنهاد مولدسازي داراييهاي دولت به وزارت امور اقتصادي و دارايي اقدام نمايند.شرکتهاي دولتي

۸۹

درخصوص اموالي که از منابع داخلي شرکت خريداري نموده اند ،مي توانند با تصويب مجمع عمومي
شرکت و با مجوز وزير امور اقتصادي و دارايي به شيوههاي مذکور مولدسازي نمايند.

ردیف2
به وزارت امور اقتصادي و دارایي اجازه داده ميشود تا سقف یکصد و هفتاد و شش هزار میلیارد
( )۱۷۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ریال از اموال و دارایيهاي منقول و غیرمنقول و حقوق مالي مازاد دولت
جمهوري اسالمي ایران (به استثناي انفال و موارد مندرج در اصل هشتادوسوم( )۸۳قانون اساسي) را
بدون رعایت تشریفات مربوط به تصویب هیأت وزیران با رعایت قوانین و مقررات از طریق حراج
عمومي در بورس امالک و مسکن و یا از طریق مزایده عمومي در سامانه تدارکات الکترونیک دولت
با رعایت قانون تجارت الکترونیکي مصوب  ۱۳۸2/۱۰/۱۷با اصالحات و الحاقات بعدي و نیز
مقررات تعیین¬شده در قانون برگزاري مناقصات مصوب  ۱۳۸۳/۱/2۵با اصالحات و الحاقات بعدي
به نحوي که با مزایده منطبق باشد به فروش رسانده و وجوه حاصل را به ردیف درآمدي 2۱۰22۱
واریز کند .استانداران و دستگاههاي اجرائي مکلف به ارائه پیشنهاد فروش دارایيهاي مازاد دولت به
وزارت امور اقتصادي و دارایي مي¬باشند .قوه قضائیه مجاز است اموال و دارائي هاي منقول و
غیرمنقول مازاد خود را بفروش برساند ..دولت موظف است تا سقف مبلغ پانصد ميليارد
( )۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ريال بصورت ماهانه از محل منابع اين بند ،به دانشجويان روزانه دوره دکتري
دانشگاه هاي دولتي ،پژوهانه پرداخت نمايد.

ردیف۳
سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است پس از اطمينان از وصول رديفهاي درآمدي مذکور معادل
وجوه واريزي را از محل رديف  ۵۳۰۰۰۰ - ۴۷جدول شماره ( )۹اين قانون ،به همان دستگاه اجرائي /
استاني وصول کننده منابع ،بابت اعتبارات هزينه¬اي و طرحهاي تملک داراييهاي سرمايهاي نيمه¬تمام
پيوست شماره ( )۱قانون ،طرحهاي استاني ،کمک به تأمين مسکن کارکنان دستگاههاي اجرائي و
مجتمعهاي اداري نيمه¬تمام شهرستان و استان اختصاص دهد.

جزء الحاقي
۹۰

به منظور تسهیل واگذاري اموال غیرمنقول دولت و شرکتهاي دولتي از طریق بهادارسازي آن
دارائیها ،وزارت امور اقتصادي و دارائي مجاز است نسبت به تشکیل صندوق هاي امالک و
مستغالت موضوع بند( )2۰ماده( )۱قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمي ایران مصوب
 ۱۳۸۴ / ۹ / ۱با اصالحات و الحاقات بعدي و ایجاد زمینه معامالت واحدهاي این صندوق
ها و واگذاري تمام یا بخشي از مالکیت صندوق هاي مذکور از طریق یکي از بورس هاي
تحت نظارت بانک مرکزي و سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید.
آيين نامه اجرائي اين بند به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران
ميرسد.

ه
کليه پرداختهاي مشابه حقوق و دستمزد مانند حقالتدريس ،حقالزحمه ،ساعتي ،حق نظارت و پاداش
شوراهاي حل اختالف ،هزينه اجتنابناپذير محسوب ميشود و بايد به صورت ماهانه پرداخت شود.

و
شوراي برنامهريزي و توسعه استانها مکلفند تا پنجدرصد ( )۵%از اعتبارات تملک داراييهاي سرمايهاي
استان موضوع جدول ( )۱-۱۰اين قانون را براي احداث ،تکميل ،بازسازي و تجهيز ردههاي انتظامي با
اولويت پاسگاهها و کالنتريها هزينه کنند.

بند الحاقي ۱
صدور اجازه تخصيص اعتبار دستگاههاي و پرداخت حقوق کارکنان /مديران دستگاهها درسال
 ،۱۴۰۰منوط به احراز انجام تکاليف مندرج در ماده( )۲۹قانون برنامه ششم توسعه است .هرگونه
اقدام برخالف اين بند به منزله تصرف غيرقانوني در اموال و وجوه عمومي است.

بند الحاقي 2
پرداخت حقوق و مزاياي پرسنل شرکتهاي آب و فاضالب استاني و شرکت هاي توزيع برق
۹۱

استانها که به صورت مامور در شرکت مهندسي آب و فاضالب کشور و شرکت توانير ارائه
خدمت مي نمايند ،از محل منابع داخلي شرکتهاي استاني مذکور ،بالمانع است.

بند الحاقي ۳
وزارت آموزش و پرورش مجاز است پس از تصویب هیات امناء دانشگاه فرهنگیان نسبت
به کسر حداکثر بیست درصد(  )2۰%از حقوق دانشجو معلمان براي امور رفاهي آنان اقدام
نماید.

تبصره۱۳
اجازه داده ميشود از محل منابع تنخواهگردان موضوع بند (م) ماده ( )۲۸قانون الحاق برخي مواد به قانون
تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ( )۲مصوب  ۱۳۹۳ / ۱۲ / ۴با اصالحات و الحاقات بعدي اقدامات
زير صورت پذيرد:

ردیف۱
پرداخت تا مبلغ پنج هزار ميليارد ( )۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ريال به جمعيت هالل احمر جمهوري اسالمي
ايران و تا مبلغ يکهزار و هفتصد ميليارد ( )۱.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ريال به وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکي در قالب اعتبارات هزينهاي و تملک داراييهاي سرمايهاي

ردیف2
در اجراي جزء ( )۱بند (ب) ماده ( )۳۲و همچنين بند (ث) ماده ( )۳۳قانون برنامه ششم توسعه به ترتيب
تا مبلغ بيست هزار ميليارد ( )۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ريال و تا مبلغ يکهزار و دويست ميليارد
( )۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ريال جهت پرداخت سهم دولت به صندوق بيمه محصوالت کشاورزي به صورت
نقدي و يا اسناد خزانه اسالمي.

ردیف ۳
به منظور پيشگيري از خسارات ناشي از جاري شدن سيالب در شهرهاي داراي مطالعات جمع
۹2

آوري آبهاي سطحي به نسبت پنجاه درصد( )۵۰%آورده شهرداري و پنجاه درصد( )۵۰%سهم
دولت تا سقف پنج هزار ميليارد ( )۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ريال از طريق وزارت کشور پرداخت مي
گردد اعتبار مذکور با پيشنهاد وزارت کشور و تائيد سازمان برنامه و بودجه و تصويب هيات
وزيران قابل هزينه است.
آئين نامه اجرايي و موارد هزينه کرد اين جزء با پيشنهاد وزارت کشور و تائيد سازمان برنامه و
بودجه کشور و تصويب هيات وزيران خواهد بود.

ردیف ۴
تا مبلغ يکهزار و هفتصد و بيست ميليارد (  )۱ / ۷۲۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰ريال به موسسه
تحقيقات واکسن و سرم سازي رازي براي توليد و ارتقاي کيفيت انواع واکسن هاي مورد نياز
انسان ،دام ،طيور و تا مبلغ هزار ميليارد ريال (  )۱ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ريال به سازمان
جنگلها ،مراتع و آبخيزداري کشور جهت پيشگيري و اطفاي حريق جنگل ها و مراتع کشور در
قالب اعتبارات هزينه اي و تملک دارايي هاي سرمايه اي و تا مبلغ هزار ميليارد ريال
(  )۱ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ريال به سازمان دامپزشکي کشور بابت مهار و کنترل
بيماري هاي واگير دامي و بيماري هاي مشترک بين انسان و دام و پايش باقيمانده هاي دارو،
سموم ،فلزات سنگين در فرآورده هاي خام دامي

ردیف ۵
تا مبلغ سه هزار ميليارد(  )۳ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ريال جهت بيمه منازل مددجويان تحت
پوشش کميته امداد امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي کشور

تبصره ۱۴
الف-
۹۳

 - ۱در اجراي قانون هدفمندکردن یارانهها مصوب /۱۵

 ۱۳۸۸ /۱۰با اصالحات و

الحاقات بعدي تمامي دریافتيها (منابع) مندرج در جدول شماره  ..............این قانون به
استثناي عوارض شهرداريها و دهیاريها ،منابع حاصل از فروش آب و برق ،حق بیمه
مشترکین گاز طبیعي و عوارض گاز رساني (به ترتیب موضوع ماده( )۱2و ماده ( )۶۵قانون
الحاق برخي مواد به قانون تنظیم بخشي از مقررات مالي دولت ( )2به حساب سازمان
هدفمندسازي یارانهها نزد خزانهداري کل کشور واریز ميشود .سازمان هدفمندسازي يارانه ها
موظف است بدون نياز به ابالغ و تخصيص از سوي سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به
پرداخت مصارف مربوط مطابق جدول مذکور و بند(الف) تبصره( )۱۸و رديف محروميت زدايي
مندرج در جدول ( )۳-۱۰رأساً اقدام نمايد.
 - 2منابع حاصل از اصالح قیمت بنزین نسبت به قیمت قبل از سهمیهبندي در سال ،۱۳۹۸
مشمول عوارض و مالیات بر ارزش افزوده و سهم چهارده و نیمدرصد (  )۱۴% /۵شرکت
ملي نفت ایران نميشود.

 - ۳عوارض شهرداريها و دهياريها از فروش حاملهاي انرژي موضوع ماده ( )۳۸قانون
ماليات بر ارزش افزوده و جداول پرداختيها (مصارف) اين تبصره ،پس از وصول ،ظرف مدت
يکماه به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واريز ميشود تا به شهرداريها و دهياريها
پرداخت شود.
 - ۴بانک مرکزي جمهوري اسالمي ایران موظف است براي پرداخت به موقع مصارف
هدفمندي و براساس درخواست سازمان برنامه و بودجه کشور معادل یک درصد ( )۱%جمع
مصارف جدول تبصره ( )۱۴را به صورت تنخواه در اختیار سازمان هدفمند سازي یارانه ها
قراردهد  .تنخواه مذکور باید حداکثر تا دو ماه پس از دریافت از محل منابع جدول مذکور
تسویه گردد .شرط استفاده مجدد از این تنخواه  ،تسویه تنخواه قبلي است .این حکم مشمول
۹۴

تنخواه خزانه داري کل کشور نمي شود .سازمان برنامه و بودجه مکلف است در صورت
کسري منابع یارانه نقدي منابع را از سایر محلها تامین و به حساب سازمان هدفمند سازي
یارانه ها نزد خزانه واریز نماید و حداکثر تا دو ماه پس از آن تسویه کند .شرط استفاده مجدد
از این محل تسویه منابع قبلي است.
ب -سازمان هدفمند سازي يارانه ها و وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعي حسب مورد مکلفند
نسبت به ثبت نام و پرداخت يارانه هدفمندي و نيز معيشتي و ساير يارانه ها به کليه افراد از جمله
افراد جديد ،افرادي که تاکنون ثبت نام ننموده اند و افرادي که منصرف شده اند اقدام نمايند .عدم
ثبت نام يا تاخير در ثبت نام و عدم پرداخت يارانه هدفمندي و نيز يارانه معيشتي و ساير يارانه ها
تخلف محسوب و مسووليت آن بر عهده کليه مديران ذيربط است .اين تخلف قابل قابل رسيدگي
در مراجع ذيصالح است.
ج -به سازمان هدفمندسازي یارانهها اجازه داده میشود درصورت عدم تحقق منابع پیش
بیني شده در جدول این تبصره ،معادل کسري منابع ،اوراق مالي اسالمي با تضمین خود
منتشر نماید تا مصارف موضوع یارانه نقدي ،کمک حمایت معیشتي خانوارها و برنامه کاهش فقر
مطلق دچار وقفه نگردد.
وزارت امور اقتصادي و دارایي به نیابت از این سازمان ،مسوول انتشار اوراق مربوط به این بند است.

د-
 - ۱منابع جدول اين تبصره پس از تامين به صورت کامل به مصارف آن ميرسد و هزينه کرد آن
در غير مصارف جدول تخلف محسوب مي شود  .سازمان هدفمند سازي يارانه ها مکلف است
گزارش اقدامات را هر سه ماه يکبار به کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نمايد.
 - 2منابع ارزي مندرج در بخش منابع جدول این تبصره با نرخ ( )et sتسعیر و به صورت
۹۵

کامل صرف مصارف جدول این تبصره مي شود.
 - ۳تامين منابع مورد نياز اين تبصره در اولويت است و اجراي مفاد ساير تبصره هاي اين قانون
نبايد منجر به کاهش منابع آن شود.

ردیف۱
حذف شد.

ردیف2
حذف شد.

ردیف۳
حذف شد.

ردیف۴
حذف شد.

ردیف۵
حذف شد.

تبصره ۱۵
الف
شرکتهاي توليد نيروي برق حرارتي دولتي و شرکتهاي برق منطقهاي مکلفند منابع تعيينشده در بودجه
مصوب ساالنه خود را پس از گردش خزانه به ترتيب به شرکت مادرتخصصي توليد نيروي برق حرارتي و

۹۶

شرکت توانير بابت رد ديون و يا سرمايهگذاري (احداث) در توسعه نيروگاه حرارتي و توسعه شبکه انتقال
کشور پرداخت کنند.

ب
به شرکت توليد و توسعه انرژي اتمي ايران اجازه داده مي¬شود معادل منابع پيش¬بينيشده در بودجه
مصوب ساالنه خود را بابت هزينههاي بهرهبرداري به شرکت بهره¬برداري نيروگاه اتمي بوشهر پرداخت
کند.

ج
شرکت تولید مواد اولیه و سوخت هستهاي ایران مکلف است جهت توسعه و تسریع در اجراي
طرحهاي تملک دارایيهاي سرمایهاي ،مواد معدني و محصوالت جانبي همراه با مواد پرتوزا را مطابق
با قوانین و مقررات به فروش رسانده و درآمد حاصل از آن را پس از کسر هزینهها (شامل قیمت
تمامشده کاال و خدمات فروشرفته ،اداري -عمومي و توزیع و فروش) به حساب خاصي نزد
خزانهداري کل کشور واریز کند و درآمد حاصله را مطابق بودجه ساالنه آن شرکت جهت سرمايهگذاري
در طرحها و رديفهاي تملک داراييهاي سرمايهاي جهت خريد کيک زرد با منشأ داخلي يا خارجي و يا
تملک سهام معادن پرتوزا و شرکتهاي مرتبط با چرخه سوخت براساس موافقتنامههاي مبادلهشده با سازمان
برنامه و بودجه کشور هزينه نمايد .درآمد حاصله به حساب افزایش سرمایه دولت در شرکت منظور و
معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات آن با نرخ صفر محاسبه ميشود.

د
به منظور اصالح الگوي مصرف برق و گاز ،دولت مکلف است از طریق شرکتهاي ذیربط نسبت به
نصب کنتورهاي هوشمند ساخت داخل براي مشترکان برق و گاز با اولویت مشترکان پرمصرف اقدام
کند و هزینه مربوط را به صورت اقساطي از مشترکان دریافت نماید.

ه
خريد برق از نيروگاه اتمي بوشهر بر اساس هزينه تمام شده حسابرسي شده نيروگاه مذکور صورت مي

۹۷

گيرد.

بند الحاقي ۱
براي تسريع و تسهيل در اجراي طرح تامين برق چاههاي کشاورزي از محل ظرفيت ماده()۱۲
قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور مصوب  ۱۳۹۴ / ۲ / ۱با اصالحات
و

الحاقات

بعدي

آن،

بانک

مرکزي

مکلف

است

مبلغ

بيست

هزار

ميليارد(  )۲۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ريال تسهيالت تکليفي از طريق بانکهاي عامل با تضمين
وزارت نفت به شرکت توانير و شرکتهاي زيرمجموعه آن جهت تامين برق چاههاي کشاورزي
پرداخت نمايد.

بند الحاقي 2
وزارت نیرو مکلف است متوسط بهاي انرژي برق تحویلي به صنایع فوالدي،آلومینیوم ،مس،
فلزات اساسي و کاني هاي فلزي ،واحدهاي پاالیشگاهي و پتروشیمي را با احتساب بهاي
انتقال انرژي برق تا محل تحویل به مصرف کننده ،بر مبناي نرخ خرید انرژي برق از
نیروگاههاي داراي قرارداد تبدیل انرژي(  )ecaمحاسبه و دریافت نماید .منابع حاصل از
محل افزایش بهاي برق این صنایع به حساب شرکت توانیر نزد خزانه داري کل کشور واریز
مي شود .شرکت توانير مکلف است منابع حاصله تا سقف هشتاد هزار
ميليارد(  )۸۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ريال را به صورت ماهانه و متناسب با وصول درآمد
فوق الذکر به صورت کامل تا سقف سيهزار ميليارد(  )۳۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ريال
صرف توسعه و نوسازي شبکه فرسوده برق کشور و با تصويب شوراي اقتصاد صرف اعطاي
يارانه سود تسهيالت جهت افزايش توان توليد برق از طريق سرمايه گذاري(ايجاد ،توسعه و
تکميل

طرح

هاي

نيمه

تمام)

نيروگاه

هاي

برق،

تا

سقف

پنجهزار

ميليارد( )۵ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ريال در قالب مشارکت توانير به ميزان چهل
درصد( )۴۰%در برق رساني به شهرکهاي صنعتي با آورده شصت درصد( )۶۰%آن شهرکها ،تا
۹۸

سقف دوهزار ميليارد( )۲ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ريال صرف تاسيس و تکميل
آزمايشگاههاي

مرجع

تجديدپذير،

تا

سقف

بيست

هزار

ميليارد( )۲۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ريال صرف رفع تنش آبي شهرهاي داراي تنش و
اصالح و بازسازي شبکه آب شرب روستايي و مناطق محروم ،تا سقف سيزده هزار
ميليارد(  )۱۳ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ريال صرف اعطاي تسهيالت خطرپذير به شرکتهاي
دانش بنيان فعال در حوزه اصالح الگوي مصرف انرژي و تا سقف ده هزار
ميليارد( )۱۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ريال براي تکميل زيرساخت شبکه ملي اطالعات
کشور هزينه کند.

بند الحاقي ۳

تعرفه سوخت نیروگاههاي خود تأمین که بنا به اعالم وزارت نیرو اقدام به
تحویل تمام یا بخشي از برق تولیدي خود به شبکه سراسري مي کنند ،به میزان
سوخت مصرفي براي برق تحویل شده به شبکه در ساعات اوج مصرف(در
تابستان) ،معادل تعرفه سوخت نیروگاهي بر اساس متوسط بازدهي نیروگاههاي
حرارتي سال  ۱۳۹۷تعیین مي شود.
بند الحاقي ۴
به شرکتهاي تابعه و وابسته به وزارت نیرو اجازه داده میشود با رعایت مالحظات امنیتي
کشور از محل ساماندهي  ،بهینه سازي و تغییر کاربري بخشي از امالک و دارایي هاي خود و
احداث ،بازسازي و بهره برداري از آن ها با مشارکت اشخاص حقیقي و حقوقي خصوصي ،
نسبت به تأمین مالي طرح هاي نوسازي شبکه فرسوده برق کشور اقدام کند.
آیین نامه اجرایي نحوه محاسبه عوارض تغییر کاربري ،نقل و انتقال امالک و پروانه هاي
۹۹

ساختماني مدت دو ماه از تاریخ ابالغ این قانون توسط وزارت نیرو با همکاري دستگاههاي
ذیربط تهیه مي شود و به تصویب هیأت وزیران مي رسد.

تبصره۱۶
الف

بهمنظور حمايت از ازدواج جوانان ،بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران موظف
است از محل پسانداز و جاري قرضالحسنه نظام بانکي ،تسهيالت قرضالحسنه
ازدواج به زوجهايي که تاريخ عقد ازدواج آنها بعد از مورخ  ۱۳۹۷ /۱ /۱ميباشد
و تاکنون وام ازدواج دريافت نکردهاند با اولويت نخست پرداخت کند .تسهيالت
قرضالحسنه ازدواج براي هر يک از زوجها در سال  ۱۴۰۰پانصد ميليون
( )۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ريال با دوره بازپرداخت هفتساله با أخذ يک ضامن معتبر و
سفته است.شرايط سني متقاضيان دريافت وام ،حداکثر يک ماه پس از ابالغ اين قانون ،به
پيشنهاد مشترک وزارت ورزش و جوانان و بانک مرکزي تهيه و به تصويب هيات وزيران مي
رسد.

ردیف ۱
به منظور حمايت از ازدواج جوانان ،بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران مکلف است از محل
پس انداز و جاري قرض الحسنه نظام بانکي ،تسهيالت قرض الحسنه ازدواج به کليه زوجهايي که
تاريخ عقد ازدواج آنها بعد از تاريخ  ۱۳۹۷ /۱ /۱است و تاکنون تسهيالت ازدواج دريافت
نکردهاند با اولويت نخست پرداخت کند .تسهيالت قرض الحسنه ازدواج براي هر يک از زوجها
در سال  ۱۴۰۰هفتصد ميليون ( )۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ريال و با دوره بازپرداخت ده ساله است.

جزء الحاقي ۱
۱۰۰

به منظور کاهش سن ازدواج ،بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران موظف است تسهيالت قرض
الحسنه ازدواج براي زوج هاي زير  ۲۵سال و زوجه هاي زير  ۲۳سال واجد شرايط دريافت
تسهيالت ازدواج را تا سقف يک ميليارد ( )۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ريال افزايش دهد.
بانک ها بايد براي ضمانت صرفا يکي از سه مورد اعتبارسنجي ،يا يک ضامن و سفته و يا سهم
فرد از حساب يارانه هدفمندي را به منزله ضمانت بپذيرند.
مسئوليت حسن اجراي حکم اين بند به عهده بانک مرکزي و بانکهاي عامل و کليه مديران و
کارکنان ذيربط ميباشد .عدم اجرا يا تاخير در پرداخت تسهيالت تخلف محسوب شده و قابل
پيگيري در مراجع ذيصالح ميباشد.
همچنين تمامي بانک ها موظفند به صورت ماهانه ،تعداد تسهيالت قرض الحسنه ازدواج پرداختي
و تعداد افراد در نوبت دريافت اين تسهيالت را به صورت عمومي اعالم کنند.

جزء الحاقي 2
مبلغ بيست هزار ميليارد ( )۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲۰ريال از منابع اين بند براي تامين جهيزيه زوجهائي که
متقاضي دريافت کاالهاي ايراني در سقف دويست ميليون ( )۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰ريال تا پانصد ميليون
( )۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰ريال هستند به ستاد اجرائي فرمان حضرت امام اختصاص مي يابد  .استفاده کنندگان از
اين اعتبار مجاز به دريافت وام ازدواج نيستند.

ب
بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران مکلف است براي حمايت از اشتغال از طريق بانکهاي عامل مبلغ
دويست و پنجاه هزار ميليارد ( )۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ريال از هر محل از جمله منابع سپردههاي
پسانداز و جاري قرضالحسنه نظام بانکي و ساير منابع را به تفکيک با تاکيد و اختصاص سهم بيشتر
متناسب با نرخ بيکاري از باال به پايين به پيشنهاد دستگاه مربوطه و تشخيص شوراي برنامه¬ريزي و
هماهنگي به شرح ذيل تسهيالت پرداخت نمايد:

ردیف۱
۱۰۱

در اجراي بند (ب) ماده ( )۸۳قانون برنامه ششم توسعه و ماده ( )۵۲قانون احکام دائمي برنامه هاي توسعه
کشور مصوب  ۱۳۹۵/ ۱۱ / ۱۰و اصالحات و الحاق بعدي ،يکصد هزار ميليارد ()۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
ريال به کميته امداد امام خميني (ره) و سي هزار ميليارد ( )۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ريال به سازمان بهزيستي
کشور با معرفي دستگاههاي ذيربط به مددجويان و کارفرمايان طرحهاي اشتغال حداقل پنجاه درصد
مددجويي با اولويت زنان سرپرست خانوار به صورت تسهيالت قرضالحسنه با بازپرداخت هفت ساله
پرداخت کند .در صورتي که هر يک از دستگاههاي مذکور نتواند به هر ميزان سهميه تسهيالت خود را تا
پايان آذر ماه سال ۱۴۰۰استفاده نمايد ،سهميه مذکور به ديگر دستگاههاي مشمول تعلق ميگيرد.

ردیف2
در اجراي بند (پ) ماده (??) قانون برنامه ششم توسعه ،ده هزار ميليارد ( )۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ريال
براي اشتغال ايثارگران از طريق صندوق اشتغال و کارآفريني ايثارگران به صورت تسهيالت قرضالحسنه با
بازپرداخت هفت ساله اعطاء کند.

ردیف۳
مبلغ سي هزار ميليارد ( )۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ريال از منابع اين بند در اختيار بنياد برکت ستاد اجرايي
فرمان حضرت امام (ره) با باز پرداخت هفت ساله قرار ميگيرد.

جزء الحاقي ۱
مبلغ پنجاه هزار ميليارد ( )۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ريال از منابع اين بند در اختيار بسيج سازندگي
و سپاه با بازپرداخت هفت ساله قرار ميگيرد .بسيج سازندگي و سپاه اين مبلغ را براي اشتغال در
مناطق کم برخوردار هزينه مي نمايند.

جزء الحاقي 2
مبلغ ده هزار ميليارد ( )۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ريال از منابع اين بند براي ايجاد اشتغال و توسعه
فناوري و با معرفي معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري به شرکتهاي دانشبنيان اختصاص
مي يابد .تقسيم سهم بيشتر متناسب با نرخ بيکاري باالتر و نيز محروميت و کمتر توسعه يافتگي
۱۰2

صورت پذيرد.

جزء الحاقي ۳
مبلغ بيست هزار ميليارد ( )۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ريال از منابع اين بند براي ايجاد اشتغال با
معرفي بنياد مستضعفان انقالب اسالمي اختصاص مييابد .تقسيم سهم بيشتر متناسب با نرخ
بيکاري باالتر و نيز محروميت و کمتر توسعه يافتگي انجام پذيرد.

جزء الحاقي ۴
شوراي برنامه ريزي و هماهنگي در سطح ملي متشکل از نمايندگان دستگاه هاي موضوع اين بند
تشکيل مي شود و دبيرخانه آن با هماهنگي شوراي مذکور تعيين خواهد شد .دبيرخانه آن در ستاد
اجرايي مستقر است و کليه طرح هاي دستگاه هاي مذکور با رعايت موارد زير بايد به تصويب
شوراي فوق الذکر برسد.
 -۱-۷اهليت و صالحيت متقاضي اشتغال و کارآفريني
 -۲-۷قابليت دوام و رقابت با توجه به محصوالت و خدمات در حال و آينده
 -۳-۷بازاريابي و تضمين کافي فروش محصوالت و خدمات به قيمت مناسب
 -۴-۷ارائه طرح هاي مطلوب
 -۵-۷آموزش
-۶-۷تامين مواد اوليه و خوراک و ابزار الزم
-۷-۷خريد با قيمت تضميني محصوالت و خدمات
 -۸-۷در کليه موارد ،سهم بيشتر متناسب با نرخ بيکاري باالتر و نيز محروميت و کمتر توسعه
يافتگي

جزء الحاقي ۵

۱۰۳

ويژگي و شرايط و الزامات هر شغل و متقاضيان اشتغال و کارآفريني با رعايت کليه احکام مذکور
در هر مورد و تقسيم آن بين دستگاه ها به تصويب شوراي مذکور مي رسد .انطباق متقاضيان با
دستگاههاي مربوط از طريق و با معرفي دبيرخانه مي باشد .نظارت در سطح ملي با سه نماينده
معرفي شده از کميسيون اجتماعي و در سطح استاني و شهرستان حسب مورد با نمايندگان حوزه
انتخابيه مربوطه مي باشد.

جزء الحاقي  -۶مبلغ بيست هزار ميليارد ( )۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ريال از منابع اين بند براي
اشتغال سربازاني که خدمت وظيفه خود را سپري کرده اند  ،با طرح تقسيم قرارگاه مهارت آموزي
ستاد کل نيروهاي مسلح اختصاص مي يابد.

ج
در اجراي ماده (??) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (?) ،مبلغ پنج
هزار ميليارد ( )۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ريال از منابع قرض الحسنه بانکها ،در اختيار ستاد مردمي رسيدگي به
امور ديه قرار ميگيرد تا به زندانيان نيازمند با اولويت زندانيان زن و زندانيان بدهکار مهريه ،پرداخت شود.

د
دولت از طریق خزانهداري کل کشور مکلف است ماهانه معادل دو درصد ( )2%از یک دوازدهم
هزینههاي جاري شرکتهاي دولتي ،بانکها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت مندرج در پیوست
شماره ( )۳این قانون که سودده و فاقد زیان انباشت طبق آخرین صورت مالي حسابرسي شده باشند
به استثناي هزینههاي استهالک و هزینه عملیاتي بانک و بیمه را از حسابهاي آنها برداشت و به
حساب درآمد عمومي نزد خزانهداري کل کشور موضوع ردیف ۱۳۰۴2۵جدول شماره ( )۵این قانون
واریز کند.

ه
-

۱۰۴

ردیف ۱
بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران مکلف است در راستاي اجراي بند (ت) ماده ( )۱۰۲قانون
برنامه ششم توسعه ،از طريق بانک هاي عامل مبلغ نه هزار ميليارد ( )۹.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ريال از
هر محل از جمله منابع سپردههاي پسانداز و جاري قرضالحسنه نظام بانکي به تفکيک ،نسبت به
پرداخت تسهيالت قرض الحسنه وديعه يا خريد يا ساخت مسکن (بنا به درخواست خانوار) با
بازپرداخت حداکثر  ۲۰ساله براي خانوادههاي فاقد مسکن که در سال  ۱۳۹۹يا  ۱۴۰۰صاحب
فرزند سوم به بعد شده يا ميشوند به ميزان يک ميليارد و پانصد ميليون ( )۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ريال
اقدام نمايد.

جزء الحاقي
بانک مرکزي مکلف است در راستاي اجراي بند (ث) ماده ( )۱۰۲قانون برنامه ششم توسعه از طريق بانک
هاي عامل مبلغ چهار هزار و ششصد ميليارد ( )۴.۶۰۰.۰۰۰.۰۰.۰۰۰ريال از هر محل از جمله منابع
سپردههاي پسانداز و جاري قرضالحسنه نظام بانکي به تفکيک نسبت به پرداخت تسهيالت قرض الحسنه
وديعه يا خريد يا ساخت مسکن (بنا به درخواست خانوار) با بازپرداخت حداکثر  ۱۰ساله براي
خانوادههاي فاقد مسکن به شرح زير اقدام نمايد:
 -۱-۲خانوارهاي صاحب دو فرزند تا سقف دو هزار ميليارد ( )۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ريال به هر يک از
زوجين به ميزان يک ميليارد ( )۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ريال
 -۲-۲خانوارهاي صاحب يک فرزند تا سقف هزار و ششصد ميليارد ( )۱.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ريال به هر
يک از زوجين به ميزان هشتصد ميليون ( )۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ريال
 -۳-۲خانوارهاي دو نفره(زوج و زوجه) تا سقف هزار ميليارد ( )۰۰۰.۰۰۰.۱.۰۰۰.۰۰۰ريال به هر يک از
زوجين به ميزان پانصد ميليون ( )۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ريال اقدام نمايد.

و
۱۰۵

بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران مکلف است از طريق بانکهاي عامل از محل سپردههاي جاري و
قرضالحسنه نظام بانکي ،نسبت به پرداخت تسهيالت قرضالحسنه براي موارد زير اقدام نمايد:

ردیف۱
-۱

ردیف۱-۱
مبلغ شصت هزار ميليارد ( )۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ريال تسهيالت بلند مدت حداقل ده ساله براي پرداخت
يک ميليارد ( )۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ريال وديعه مسکن ،هفتصد ميليون ( )۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ريال وام ازدواج،
دويست ميليون ( )۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ريال وام جهيزيه و دويست ميليون ( )۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ريال وام ضروري
براي هر يک از کارکنان و بازنشستگان نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران ،ارتش جمهوري اسالمي
ايران ،سپاه پاسداران انقالب اسالمي و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح با هماهنگي هر يک از
سازمان هاي مذکور از طريق بانکهاي عامل.

ردیف۱-2
مبلغ پنجاه هزار ميليارد ( )۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ريال از محل منابع عادي بانکها براي پرداخت تسهيالت
ساخت يا خريد مسکن تا سقف دو ميليارد ( )۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ريال براي هر فرد با نرخ سود نه درصد
( )۹%و با ضمانت نيرويهاي مسلح با بازپرداخت بيست ساله .يارانه سود تسهيالت مذکور از محل
مصارف مربوط به مسکن در تبصره( )۱۴تأمين ميشود.

ردیف2
-

۱-2
مبلغ ده هزار ميليارد ( )۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ريال جهت پرداخت به بيماران صعب العالج،
سرطاني ،خاص و زوجهاي نابارور.

2-2
۱۰۶

مبلغ پنج هزار ميليارد ( )۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ريال جهت پرداخت به بيماران فقير و معسر تحت
پوشش نهادهاي حمايتي از جمله کميته امداد امام خميني(ره)  ،سازمان بهزيستي و جمعيت هالل
احمر جمهوري اسالمي ايران.

۳-2
مبلغ ده هزار ميليارد ( )۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ريال جهت پرداخت به بيماران معسر تحت پوشش
بنياد شهيد و امور ايثارگران با معرفي اين بنياد.
دستور العمل اجرائي شامل نحوه پرداخت تسهيالت به مشموالن يادشده با همکاري بانک مرکزي
و وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي تهيه و عملياتي ميشود.

ردیف۳
مبلغ ده هزار ميليارد ( )۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ريال جهت توانمندسازي ،پرداخت تسهيالت و خريد
انشعابات و توسعه تأسيسات خانگي و کارگشايي امور کسب و کار خرد روستايي و همچنين صندوقهاي
اعتباري خرد زنان روستايي با توزيع استاني توسط معاونت توسعه روستايي رياست جمهوري و اختصاص
سهم بيشتر حسب مورد متناسب با نرخ بيکاري و نيز محروميت و تصويب شوراي هماهنگي و برنامه
ريزي استان موضوع بند (ب) اين تبصره و تعيين دستگاه مجري توسط اين شورا براي پرداخت به
متقاضيان روستايي حسب مورد.

ردیف۴
مبلغ ده هزار ميليارد ( )۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ريال جهت اعطاي تسهيالت قرض الحسنه مسکن محرومان
شهري جهت مددجويان تحت پوشش کميته امداد امام خميني(ره) هفتاد درصد( )% ۷۰و سازمان بهزيستي
سي درصد()% ۳۰

جزء الحاقي

۱۰۷

مبلغ ده هزار ميليارد ( )۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ريال از محل منابع عادي بانک ها جهت ساخت يا
خريد مسکن کارکنان وزارت اطالعات تا سقف يک ميليارد ( )۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ريال با
بازپرداخت حداکثر  ۲۰ساله با ضمانت وزارتخانه مذکور

ز
-

ردیف ۱
دولت و بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران مکلفند در اجراي ماده( )۶۲قانون الحاق برخي مواد
به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت( ،)۲تسهيالت الزم براي تحقق هدف قانون مبني بر
تامين مسکن تعداد هفتاد هزار نفر مشموالن ماده( )۳مکرر قانون جامع خدمات رساني به
ايثارگران را تامين کنند .يارانه سود تسهيالت مذکور از رديف  ۱۳۱۶۰۰جدول شماره( )۷اين
قانون تامين ميشود.

جزء الحاقي
ايثارگراني که در سنوات گذشته از تسهيالت ارزان قيمت تا سقف دويست و پنجاه ميليون
(  )۲۵۰ /۰۰۰ /۰۰۰ريال بهره مند شده و تا پايان سال  ۱۳۹۹تسويه حساب نموده اند ،به شرط
خريد يا ساخت مسکن جديد از تسهيالت مسکن ارزان قيمت ايثارگري اين قانون بهرهمند
شوند .يارانه سود اين تسهيالت از رديف مربوطه تامين مي شود.

بند الحاقي ۱
دولت و بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران مکلفند در اجراي بند(الف) ماده( )۸۹قانون برنامه
ششم توسعه جمهوري اسالمي ايران و با رعايت ماده( )۶۲قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم
بخشي از مقررات مالي دولت ( )۲تسهيالت الزم براي تحقق هدف قانون مبني بر تامين مسکن
۱۰۸

پنجاه هزار نفر از رزمندگان داراي حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه و آزادگان با حداقل سه
ماه اسارت را تامين کنند .يارانه سود تسهيالت مذکور از رديف  ۱۱۱۱۸۷جدول شماره( )۷اين
قانون تامين ميشود.

بند الحاقي 2
تا سقف شش هزار و هشتصد ميليارد(  )۶ /۸۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ريال تسهيالت بانکي جهت
تغيير کاربري شناورهاي ترالر به کشتي هاي پشتيباني صيادي به سازمان شيالت اختصاص مي
يابد.

بند الحاقي ۳
کليه قوانين و مقررات مغاير با اين تبصره در سال  ۱۴۰۰موقوف االجراء ميباشد.

تبصره ۱۷
الف
به منظور رعايت عدالت در سالمت و پايداري منابع و ارائه بسته خدمات بيمه پايه تعريفشده براي کليه
اقشار که براساس ارزيابي وسع بصورت رايگان تحت پوشش بيمه پايه سالمت قرار ميگيرند ،از طريق
نظام ارجاع و يا پزشک خانواده و در بخشهاي دولتي و غيردولتي طرف قرارداد اجراي برنامه مذکور انجام
ميشود .بيمه شدگان تحت پوشش کميته امداد امام (ره) مشمول ارزيابي وسع نمي باشند.
به منظور کاهش سهم پرداخت بيمه شدگان مشمول اين بند درصورت رعايت نظام ارجاع ،مابه التفاوت
تعرفه دولتي و غيردولتي در بخش سرپايي در قالب افزايش سهم سازمان بيمه گر در سقف اعتبارات
مصوب پرداخت مي گردد.
درصورت عدم دسترسي به خدمات پزشک خانواده يا نظام ارجاع ارائه خدمات به اقشار مذکور(تحت
پوشش رايگان بيمه پايه سالمت) در بخش دولتي – دانشگاهي امکان پذير مي باشد روستائيان ،عشاير و

۱۰۹

ساکنين شهرهاي زير بيست هزار نفر جمعيت مشمول نظام ارجاع و پزشک خانواده مي باشند.
براساس ماده( )۷۰قانون برنامه ششم توسعه پوشش بيمه سالمت براي تمامي آحاد جمعيت کشور اجباري
است.

ب
بنياد شهيد و امور ايثارگران مکلف است از محل اعتبارات موضوع رديف  ۱۳۱۶۰۰جدول شماره ( )۷اين
قانون به جانبازان و آزادگان غيرحالت اشتغال معسر فاقد شغل و درآمد که بر اساس قوانين نيروهاي مسلح
مشمول دريافت حقوق وظيفه نميباشند ،تا زماني که فاقد شغل و درآمد باشند ،ماهانه کمکمعيشت معادل
حداقل حقوق کارکنان دولت پرداخت کند .آييننامه اجرائي اين بند به پيشنهاد مشترک سازمان برنامه و
بودجه کشور و بنياد شهيد و امور ايثارگران تهيه ميشود و بهتصويب هيأت وزيران ميرسد.

ج
به منظور اجرائي نمودن بند (چ) ماده ( )۷۰قانون برنامه ششم توسعه ،موضوع استقرار پايگاه اطالعات
برخط بيمه شدگان درمان کشور و مديريت مصارف و منابع ،کليه شرکتها و صندوقهاي بيمه پايه و تکميلي
درمان اعم از دولتي و غيردولتي و نيز دستگاههاي اجرائي موضوع ماده ( )۵قانون مديريت خدمات
کشوري ،از جمله سازمان خدمات درماني نيروهاي مسلح ،سازمان تأمين اجتماعي و ساير سازمانهاي بيمه
گر مکلفند نسبت به ارسال برخط اطالعات بيمه شدگان خود و به روزرساني پايگاه مذکور بهصورت
رايگان و مستمر اقدام و از پايگاه مذکور از طريق جايگزيني ابزارهاي الکترونيکي به جاي دفترچه و با
استفاده از سامانه(سرويس) استحقاقسنجي سازمان بيمه سالمت ايرانيان ،جهت ارائه کليه خدمات بيمهاي
و درماني به بيمه شدگان تحت پوشش خود استفاده کنند .اجراي مقررات اين بند در تبادل اطالعات
فيمابين سازمان خدمات درماني نيروهاي مسلح و پايگاه اطالعات بر خط بيمه شدگان درمان کشور طبق
دستورالعمل مشترکي خواهد بود که توسط وزراي دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و بهداشت ،درمان و
آموزش پزشکي ابالغ مي شود.

د
 - ۱از ابتداي سال  ۱۴۰۰شرکت توسعه و تجهيز مراکز بهداشتي و درماني و تجهيزات پزشکي کشور

۱۱۰

(مادرتخصصي) مشمول مفاد ماده ( )۵۵قانون برنامه ششم توسعه ميشود.
 - ۲در سال  ۱۴۰۰درآمد اختصاصي دانشگاههاي علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني مشمول ماده
( )۱قانون احکام دائمي توسعه نمي باشد.

ه
دانشگاههاي علوم پزشکي و بيمارستانهاي داراي رديف بودجه مستقل موظفند مبالغ حاصل از خريد و
فروش دارو ،لوازم و تجهيزات و ملزومات پزشکي را منحصراً جهت بازپرداخت هزينههاي تأمين و تدارک
دارو ،لوازم و تجهيزات و ملزومات پزشکي به داروخانهها و شرکتهاي پخش تأمينکننده پرداخت کنند و
سازمانهاي بيمهاي مکلفند هزينه دارو و تجهيزات و ملزومات پزشکي را به حساب جداگانهاي که دانشگاه
اعالم مينمايد واريز کنند.تخلف از اجراي اين بند در حکم تصرف غيرقانوني در اموال عمومي تلقي مي
شود نحوه هزينه کرد موجودي حسابهاي مذکور از مفاد مندرج در ماده( )۱قانون احکام دائمي برنامه هاي
توسعه کشور مستثني مي باشد.

و
به منظور ساماندهي و کارآمدسازي سياستهاي حمايتي ،کليه دستگاههاي موضوع ماده ( )۲۹قانون برنامه
ششم توسعه از جمله نهادهاي عمومي غيردولتي و بنيادها که به هر شکل از اقشار آسيبپذير حمايت
ميکنند ،مکلفند تمامي حمايتها و کمکهاي خود را به تفکيک شماره(کد)ملي فرد دريافتکننده حمايت،
در سامانه وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعي ،ثبت نمايند .بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران ،بانکها و
موسسات اعتباري خصوصي و دولتي مکلفند تسهيالت قرض الحسنه پرداخت شده را به تفکيک
شماره(کد) ملي در سامانه مذکور ثبت نمايند و هرگونه پرداخت و کمک به مددجويان بر مبناي اطالعات
مندرج در اين سامانه خواهد بود چنانچه مديران دستگاههاي مشمول ماده( )۲۹قانون برنامه ششم توسعه از
اجراي اين بند استنکاف نمايند مشمول مجازات مندرج در بند( )۱درجه( )۵ماده( )۱۹قانون مجازات
اسالمي مي گردند .شمول و برخورداري هزينه هاي حمايتي پرداختي موسسات خيريه غيردولتي و
خصوصي به اشخاص ،از معافيت هاي مالياتي بند(ط) ماده( )۱۳۹قانون مالياتهاي مستقيم عالوه بر تکاليف،
منوط به ثبت اطالعات آن در سامانه مذکور است .وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعي مکلف است امکان

۱۱۱

ثبت اطالعات انجام شده و همچين استعالم استحقاق سنجي افراد را براي موسسات خيريه مردم نهاد با
رعايت محرمانگي اطالعات نيز فراهم نمايد.آئين نامه اجرايي اين بند مشتمل بر تعيين نحوه اقالم مورد نياز
ثبت اطالعات ،نحوه واگذاري اطالعات سامانه به دستگاههاي اجرايي و نهادهاي حمايت کننده براي
مواردي مانند استعالم استحقاق سنجي ،توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاري وزارت تعاون ،کار
و رفاه اجتماعي تهيه مي شود و به تصويب هيات وزيران مي رسد.

بند الحاقي ۱
 -۱فروش و استفاده از هرگونه دارو و تجهيزات پزشکي توسط داروخانه ها و مراکز درماني بدون
استعالم و احراز اصالت از طريق سامانه اي که تا سه ماه پس از ابالغ اين قانون توسط وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي تکميل مي شود ،ممنوع است .سازمان هاي بيمه گر پايه مجاز
به پذيرش اقالم فاقد اصالت نبوده و وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي مکلف به نظارت
بر حسن اجراي اين جزء است .گزارش اين بند هر سه ماه يکبار به ديوان محاسبات ارائه مي
شود.
 -۲در راستاي اجراي بند(الف) ماده( )۷۴قانون برنامه ششم توسعه وزارت بهداشت ،درمان و
آموزش پرشکي مکلف است سامانه پرونده الکترونيکي سالمت ايرانيان را بصورت يکپارچه
ظرف مدت سه ماه از ابالغ اين قانون به نحوي عملياتي نمايد که خدمات الکترونيک سالمت در
اختيار ارائه دهندگان خدمت قرار گيرد .تا زمان عملياتي سازي سامانه مذکور ،سازمان هاي بيمه
گر پايه مکلفند سالمت بيمه شدگان موجود در سامانه هاي خود را جهت پياده سازي راهنماهاي
باليني و دستورالعمل ارائه خدمات سالمت در اختيار ارائه دهندگان خدمت قرار دهد.
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي مکلف است گزارش اجراي اين جزء را هر سه ماه
يکبار به کميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسالمي ارائه نمايد.

بند الحاقي 2
به منظور مقابله با تروريسم زيستي و شيميايي و جلوگيري از آلوده کردن آحاد جمعيت کشور و
۱۱2

منابع ملي ،عالوه بر مميزي و بازرسي هاي معمول سازمان غذا و دارو ،وزارت دفاع و پشتيباني
نيروي هاي مسلح مکلف است با هماهنگي وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي اقدام الزم
جهت ارزيابي مواد اوليه ،فرآورده ها ،محصوالت و کاالهاي غذايي ،آشاميدني ،داروئي ،آرايشي و
بهداشتي و مواد و محصوالت زيستي(بيولوژيک) از نظر وجود عوامل زيستي و شيميايي پرخطر،
زيان آور ،سمي و جنگي به عمل آورند و از واردات و توزيع مواد غيرمجاز جلوگيري نمايند.
هرگونه واردات ،ذخيره سازي ،توزيع ،عرضه و فروش مواد مذکور منوط به انجام آزمايش تعيين
ميزان آلودگي زيستي و شيميايي و تائيد سالمت آنها است.
آئين نامه اجرائي اين بند حداکثر ظرف سه ماه پس از ابالغ اين قانون توسط وزارتخانه هاي دفاع
و پشتيباني نيروهاي مسلح و بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي تهيه مي شود و به تصويب هيات
وزيران مي رسد.

بند الحاقي ۳
در راستاي اجرايي کردن حکم بند( )۳سياستهاي کلي جمعيت ،دولت مکلف است اعتبار رديف
هاي  ۱۶۰۲۰۰۱۶۷۵و  ۱۶۰۱۰۰۶۰۰۱قانون بودجه سال  ۱۴۰۰کل کشور در حسابي تحت عنوان
(حساب حمايت از هزينه هاي درمان ناباروري) ذيل رديفهاي وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکي متمرکز نمايد .هزينه کرد اعتبار اين حساب مطابق نظر کارگروهي متشکل از نمايندگان
بيمه سالمت ،سازمان تامين اجتماعي ،کميته امداد امام خميني(ره) و جهاد دانشگاهي و معاونت
درمان وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي درخصوص موارد ذيل خواهد بود:
 -۱پوشش نود درصد ( )%۹۰کل هزينه هاي سه دوره کامل يکي از روشهاي کمک باروري(
 )i csiو (  )i vfبراي هر زوج نابارور
 -۲پوشش هزينه هاي داروئي و پاراکلينيک و ساير روشهاي درمان ناباروري
 -۳ايجاد سامانه ثبت اطالعات مربوط به متقاضيان دريافت خدمت درمان ناباروري و الزام کليه
۱۱۳

مراکز خصوصي و دولتي ارائه کننده خدمات ناباروري جهت درج مشخصات کامل کليه دريافت
کنندگان خدمات از ايشان
 -۴تعيين سهم بيمه هاي پايه براساس جمعيت مشمولين عضو هر سازمان
رسيدگي به نحوه هزينه کرد اعتبارات حساب موضوع اين بند از حکم ماده ( )۱قانون احکام
دائمي برنامه هاي توسعه کشور مستثني است.

بند الحاقي ۴
به دانشگاههاي علوم پزشکي و خدمات بهداشتي ،درماني کشور اجازه داده مي شود حداقل يک
درصد( )۱%و حداکثر پنج درصد( )۵%از اعتبارات تملک دارائي هاي سرمايه اي خود را جهت
خريد و نوسازي تجهيزات پزشکي خود از طريق شرکتهاي دانش بنيان داراي مجوز هزينه نمايند.

بند الحاقي ۵
بنياد شهيد و امورايثارگران ميتواند تعداد  ۵۰۰۰فقره وام مسکن از محل سهميه سال  ۱۴۰۰را
مجدداً براي ايثارگراني که در سنوات قبل از اين تسهيالت استفاده نموده اند و در حال حاضر فاقد
مسکن مناسب مي باشند ،تخصيص داده و بدون رعايت ساير شرايط براي ساخت يا خريد
معرفي نمايد.

بند الحاقي ۶

بند الحاقي  - ۶به منظور ايجاد زيرساخت و ساز کار موردنياز نظام نوسازي چرخه
تجويز تا مصرف دارو و ارائه خدمات سالمت در بستر الکترونيک :
 - ۱وزارت بهداشت ،درمان ،و آموزش پزشکي ظرف مدت حداکثر شش ماه از
ابتداي سال دستورالعمل هاي يکپارچه و راهنماهاي باليني الزم براي خريد
۱۱۴

راهبردي خدمات سالمت با اولويت داروهاي موجود در نظام دارويي کشور را تهيه
و به کليه سازمان هاي بيمه گر پايه و تکميلي و نيز ارائه دهندگان خدمات سالمت
جهت اجراابالغ نمايد.
 - ۲کليه شرکتها و صندوقهاي بيمه پايه و تکميلي درمان اعم از دولتي و غيردولتي
و نيز دستگاههاي اجرائي موضوع ماده ( )۵قانون مديريت خدمات کشوري ،از
جمله سازمان بيمه سالمت ،سازمان خدمات درماني نيروهاي مسلح ،سازمان تأمين
اجتماعي و ساير سازمانهاي بيمه گر مکلفند تا پايان آبان ماه  ،فرايند استحقاق
سنجي خريد خدمات اعم از احراز هويت و پوشش بيمه اي ،کنترل همپوشاني بيمه
اي ،و کنترل ارايه دهنده خدمت ،و نيز اعمال دقيق قواعد خريد خدمت و
راهنماهاي باليني را در کنار روش هاي افزايش دقت و کيفيت نسخ مانند کنترل
اصالت دارو و امضاي الکترونيک را منحصرا در بستر ابزارهاي الکترونيک شامل
نسخه نويسي و نسخه پيچي الکترونيک و رسيدگي اسناد الکترونيک را پياده سازي
و به اجرا دراورند.
 - ۲کليه اشخاص حقيقي و حقوقي و مراکز وموسسات بهداشتي ،تشخيصي،
درماني و دارويي اعم از دولتي ،خصوصي ،عمومي غير دولتي و خيريه مکلف
هستند از سامانه هاي مجاز مربوط بمنظور ارايه خدمات خود در چارچوب
تعريف شده توسط سازمان بيمه سالمت ايران براي استحقاق سنجي بيمه شدگان
مبتني بر پايگاه اطالعات برخط درمان بيمه شدگان ،موضوع بند (چ) ماده  ۷۰قانون
برنامه ششمتوسعه و همچنين استانداردهاي ابالغي وزارت بهداشت ،درمان و
آموزش پزشکي بمنظور تبادل اطالعات و ارسال پرونده ها به سامانه پرونده
۱۱۵

الکترونيک سالمت  ،استفاده نموده به نحوي که اطالعات خدمات مورد ارايه به
بيمه شدگان درمان کشور به صورت يکپارچه و برخط ارسال گردد .وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي مکلف است اجراي اين بند را در تمديد پروانه
و يا صدور پروانه تاسيس اين مراکز لحاظ نمايد .هر گونه ارائه خدمت توسط ارائه
دهندگان خدمات سالمت خارج از شبکه تخلف محسوب و مستوجب مجازات
قانوني مربوط مي باشد .سازمان غذا و دارو مکلف است ارتباط و تبادل اطالعات
ميان سامانه هاي خود و سامانه هاي موضوع اين بند را برقرار نمايد .کليه شرکتهاي
دارويي و تجهيزات وملزومات پزشکي و عرضه کنندگان کاالهاي سالمت محور
مکلفند در چهارچوب ضوابط ابالغي از سوي سازمان غذا ودارو نسبت به تکميل
و اتصال سامانه هاي خود به سامانه کنترل اصالت و رهگيري دارو  ،حد اکثر تا
پايان مهر ماه اقدام نمايند.
 -۴سازمان غذا و دارو مکلف است تا پايان آذرماه ،ساز و کاري را فراهم نمايد که
اصالت کليه اقالم دارويي و تجهيزات مصرف پزشکي با الويت داروها و تجهيزات
وملزومات تحت پوشش سازمان هاي بيمه گر از طريق نسخ الکترونيک با استفاده
از سامانه کنترل اصالت و رهگيري دارو قابل پايش و نظارت باشد .دريافت تعرفه
خدمات دارويي ابالغي از سوي وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکي ،توسط
داروخانه هاي فعال در بخش دولتي،غير دولتي ،خصوصي و خيريه صرفا در
صورت اتصال به سامانه کنترل اصالت و رهگيري دارو( تي تک) مجاز خواهد بود.
 -۵سازمان نظام پزشکي مکلف است ظرف مدت سه ماه در کليه فرآيندهاي
الکترونيک تقبل و خريد خدمات سالمت ،از طريق سامانه هاي خود هويت و
۱۱۶

اصالت پزشکان و امضاي الکترونيک آنها را مطابق با ماده ( )۱۰قانون تجارت
الکترونيک با همکاري وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي و سازمان ها،
شرکت ها و موسسات بيمه گر کنترل و پايش نمايد .اين سازمان مي بايست ساز و
کارهاي برخورد با پزشکاني که خارج از چرخه تبيين شده در اين بند ارايه خدمت
مي نمايند را طراحي و اجرا نمايد.
 -۶هر گونه خريد خدمات سالمت و پرداخت هزينه از ابتداي دي ماه سال ۱۴۰۰
توسط سازمان ها و موسسات بيمه گر مشمول بند  ۲اين بند،خارج از چرخه ذکر
شده در بندهاي  ۱تا  ۵ممنوع است و در حکم تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال
دولتي است و مستوجب مجازات هاي مقرر در قوانين مربوط مي باشد.
 -۷دولت مکلف است تا پايان شش ماهه اول سال  ۱۴۰۰نسبت به بيمه نمودن
کليه افرادي که فاقد پوشش بيمه اي هستند از طريق سازمان بيمه سالمت و با
رعايت آزمون وسع اقدام نمايد.
 -۸دولت مکلف است از طريق شوراي عالي بيمه سالمت نسبت به پوشش بيمه
اي داروهاي موجود در نظام دارويي کشوربا اولويت داروهاي توليد داخل و تامين
اعتبار مورد نياز آن اقدام نمايد.
 -۹دستگاههاي اجرايي وسازمان هاي مندرج در اين حکم مکلفند هر دو ماه
کزارش پيشرفت اجراي احکام مرتبط را به کميسيون بهداشت ودرمان مجلس
شوراي اسالمي ارسال نمايند.

۱۱۷

تبصره۱۸
الف
الف – وزارتخانههاي صنعت  ،معدن و تجارت ،جهاد کشاورزي ،راه و شهرسازي ،نفت ،ميراث
فرهنگي ،گردشگري صنايع دستي ،ارتباطات و فناوري اطالعات و معاونت علمي و فناوري
رياست جمهوري مکلفند بدون نياز به اخذ مجوز از هر مرجع يا مقام ديگر از طريق بخش
خصوصي ،عمومي غير دولتي ،تعاوني و در صورتي که از طريق بخش هاي مذکور سرمايه
گذاري نشود از طريق شرکتها و صندوقهاي وابسته و تابعه با رعايت قانون اجراي سياستهاي
کلي اصل( )۴۴قانون اساسي با مشارکت بخشهاي مذکور و بانکها و يا راسا بصورت صد در
صد و يا بخشي از طرح با استفاده از مبالغ رديف  ۲۹پرداختيها(مصارف) جدول  ۲۲موضوع
تبصره ( ،)۱۴معادل سيصد و بيست هزار ميليارد ( )۳۲۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ريال و منابع داخلي
از طريق سپرده گذاري در بانک ها با اولويت بانک هاي تخصصي و توسعه اي و صندوق
کارآفريني اميد به منظور اعطاي تسهيالت تلفيقي يا ترکيبي با نرخ ترجيحي نسبت به سرمايه
گذاري طرح هاي اشتغال زا و کارآفريني در کليه استان ها با اولويت استان هاي با نرخ بيکاري
باالتر و يا مناطق محروم و يا کمتر توسعه يافته حداکثر ظرف دو ماه پس از ابالغ اين قانون با
پيشنهاد مشترک شوراي برنامه ريزي هر استان و وزارتخانه مربوط و تصويب شوراي هماهنگي
متشکل از وزارتخانه هاي مذکور و معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري و نيز وزارت امور
اقتصادي و دارايي و بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران اقدام کند .سه نفر نماينده به انتخاب
مجلس شوراي اسالمي بر شوراي مذکور نظارت مي نمايند .دبيرخانه اين شورا در وزارت کشور
مستقر است و دبير آن به پيشنهاد وزير کشور و با تاييد و حکم وزير امور اقتصادي و دارايي تعيين
مي شود .شرکت ها و صندوق هاي مذکور مي توانند عالوه بر ساز و کار سپرده گذاري با استفاده
از منابع داخلي  ،خارج از آن نيز بخشي يا صد در صد از طرح هاي اشتغال زا را اجرا نمايند .در
مواردي که تمام يا بخشي از طرح توسط شرکت ها و صندوق هاي فوق الذکر انجام مي پذيرد يا
سهمي در آن دارند در هر مرحله قابل واگذاري ميباشد .کليه دستگاه هاي اجرايي ملزم به
همکاري بوده و بانک مرکزي ،بانک ها و صندوق کارآفريني اميد نيز ملزم به همکاري و نيز
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اعطاي تسهيالت در قبال تضمين وزارت خانه ها و دستگاه هاي مذکور ميباشند .اخذ تسهيالت
از صندوق توسعه ملي مطابق اساسنامه آن و همچنين تلفيق تسهيالت صندوق اخير الذکر با هر
بخشي از مبالغ پرداختيها(مصارف) رديف ( )۲۹جدول تبصره ( )۱۴اين قانون نيز مجاز است.
سرمايه گذاري در طرح ها با اشتغال بيشتر  ،بنگاه هاي کوچک و متوسط و زود بازده ،زنجيره
ارزش و توليد کاالي اساسي و اعطاي تسهيالت در اين موارد اولويت دارد .نرخ سود سپرده
گذاري مبالغ رديف ( )۲۹پرداختيها(مصارف) مذکور حداقل يک درصد ( )۱%مي باشد ،نرخ
سود تسهيالت ترکيبي و تلفيقي و به صورت ترجيحي و نيز مدت و نحوه باز پرداخت توسط
شواري فوق الذکر تعيين مي شود .مسئوليت حسن اجراي اين بند حسب مورد به عهده باالترين
مقام دستگاه اجرايي و کليه مديران مربوط ستادي و استاني و استانداران و اعضاي شوراي مذکور
است .عدم انجام يا نقص در انجام يا تاخير در هر مرحله از جمله پيشنهاد ،ارائه و تصويب و اقدام
تخلف محسوب و قابل رسيدگي در مراجع ذي صالح مي باشد .سازمان هدفمندي مکلف است
صد در صد ( )۱۰۰%مبالغ مندرج در بند ( )۲۹پرداختيها(مصارف) تبصره ( )۱۴را حداقل به
صورت ماهانه يک دوازدهم مطابق سهم هر دستگاه به شرح جدول زير بدون کسر ناشي از
تکاليف و اختيارات و بدون کسر ناشي از قوانين و مقررات ،راسا بدون نياز به ابالغ و تخصيص
از سوي هر مرجع يا مقام از جمله سازمان برنامه و بودجه کشور و بدون نياز به مبادله موافقتنامه و
بدون نياز به مصوبه يا دستور از سوي هر مرجع يا مقام به دستگاه مربوط مندرج در جدول شماره
 ......پرداخت نمايد تا دستگاه ها مطابق احکام اين بند سرمايه گذاري براي طرح هاي اشتغال زا و
کارآفريني نمايند .در موارد مهم و حساس بانک ها و صندوق کارآفريني اميد به تشخيص دو سوم
اعضاي شوراي مذکور مي توانند در طرح هاي اشتغال زا با اولويت استان هاي با نرخ بيکاري
باالتر از متوسط و همچنين در مناطق محروم و يا کمتر توسعه يافته را راسا سرمايه گذاري نموده
يا مشارکت نمايند در موارد مهم و حساس شرکت ها و صندوق هاي فوق الذکر در استان هاي با
نرخ بيکاري باالتر از متوسط کشور و نيز مناطق محروم و يا کمتر توسعه يافته به تشخيص اعضاي
شوراي مذکور منوط به تاييد وزير اقتصاد و رئيس بانک مرکزي مي توانند از طريق استفاده از
مبالغ رديف  ۲۹پرداختيها(مصارف) تبصره  ۱۴در تمام و يا بخشي از طرح يا سرمايه گذاري
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نمايند کليه قوانين عام و خاص مغاير موقوف االجرا مي باشند .در صورتي که وزارت نفت از
طريق شرکتها و صندوق هاي وابسته و تابعه با تاييد و مسئوليت وزارت نفت مبالغ مربوط به
مصارف شرکت هاي مذکور مندرج در جدول تبصره  ۱۴را براي طرح هاي مرتبط با صنعت نفت
از جمله نفت و گاز و پتروشيمي و پااليشگاه و پتروپااليشگاه و نيز طرح هاي تبصره  ۱۸اين
قانون و هم چنين تکميل اجراي برنامه هاي بند الف تبصره اخير الذکر در بودجه سال هاي
 ۱۳۹۸ ،۱۳۹۷و  ۱۳۹۹سرمايه گذاري نمايد .به طور کامل از جمله در دريافت و مصرف هزينه
مشمول حکم اين بند مي باشند .در اين صورت اعتبارات مربوط ۱۰۰درصد تخصيص يافته بر
اساس ساز و کار اين بند است.
کليه دستگاه هاي اجرايي از طريق شرکت ها و صندوق هاي وابسته و تابعه با استفاده
از اعتبارات و نيز منابع داخلي مي توانند بر اساس احکام اين بند در طرح هاي اشتغال
زا سرمايه گذاري نمايند.
در سال  ۱۴۰۰کليه بانکها و موسسات اعتباري غيربانکي موظف اند براي
احداث و نوسازي  ۴۰۰هزار واحد مسکن روستايي و شهري در شهرهاي کمتر از ۲۵
هزار نفر جمعيت و  ۸۰۰هزار واحد مسکن شهري نسبت به پرداخت سه ميليون و
ششصد هزار ميليارد ( )۳.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.ريال تسهيالت ساخت مسکن به
افراد واجد شرايط اقدام نمايند .سهميه هر بانک توسط بانک مرکزي در فروردين ماه
تعيين مي شود .مجموع دوران مشارکت ساخت و فروش اقساطي اين تسهيالت ۲۰
سال است و پس از دوره مشارکت به فروش اقساطي تبديل و تعهدات آن به متقاضي
واجد شرايط منتقل ميشود .اين تسهيالت با نرخ سود مصوب شوراي پول و اعتبار به
افراد واجد شرايط معرفي شده توسط وزارت راه و شهرسازي پرداخت مي شود .بانک
مرکزي موظف است گزارش عملکرد اين بند را به صورت برخط در اختيار عموم
مردم قرار دهد .در صورتي که يک بانک يا موسسه اعتباري غير بانکي از پرداخت
سهميه تسهيالت تعيين شده توسط بانک مرکزي خودداري نمايد ،بانک مرکزي موظف
است متناسب با تعهد انجام نشده نسبت به افزايش سپرده قانوني آن بانک يا موسسه
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اعتباري غيربانکي اقدام و از طريق ساير بانکها و موسسات اعتباري غيربانکي نسبت به
پرداخت تسهيالت ساخت مسکن اقدام نمايد.
کليه دستگاه هاي سرمايه گذار موضوع اين بند موظفند هر ماه يکبار
گزارش عملکرد اين بند در خصوص دستگاه مربوطه را به وزارت کشور اعالم و اين
وزارت خانه موظف است هر سه ماه يکبار گزارش آن را به مجلس و کميسيون برنامه
و بودجه و محاسبات و ساير کميسيون هاي و ديوان محاسبات کشور مربوطه اعالم
نمايند.

ب
به شرکتهاي تابعه وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات اجازه داده ميشود با معرفي معاونت علمي فناوري
رئيس جمهور و با تأييد وزير ارتباطات و فناوري اطالعات تا مبلغ يکهزار و چهارصد ميليارد
( )۱.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ريال را از محل منابع داخلي خود و براي کمک به سرمايهگذاريهاي خطرپذير،
ايجاد کارور (اپراتور)هاي ارائهکننده خدمات الکترونيکي در کليه بخشها ،حمايت از طرح(پروژه)هاي
توسعهاي اشتغالآفرين و يا صادرات کاال و خدمات در اين بخش توسط بخشهاي خصوصي و تعاوني با
اولويت شرکتهاي سرمايه گذار خطرپذير به صورت وجوه ادارهشده براساس آييننامهاي که با پيشنهاد
مشترک وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات و سازمان برنامه و بودجه کشور تهيه ميشود و به تصويب
هيأت وزيران ميرسد ،اختصاص دهند و مابهالتفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت کنند.

ج
به وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات اجازه داده ميشود از طريق سازمان توسعهاي و شرکتهاي تابعه
خود در چهارچوب ماده ( )۲۷قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ()۲
بهمنظور انجام طرح(پروژه)هاي دولت الکترونيک و توسعه خدمات الکترونيکي ازجمله موضوع ماده ()۶۹
قانون برنامه ششم توسعه اقدام کند .منابع مورد نياز جهت سرمايهگذاري بخش دولتي تا مبلغ پنج هزار
ميليارد ( )۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ريال از محل اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات و منابع داخلي
شرکتهاي تابعه با تأييد سازمان برنامه و بودجه کشور تأمين ميشود و از محل رديف  ۱۴۹۰۰۰جدول
شماره ( )۷اين قانون به مصرف ميرسد .مبلغ سه هزار ميليارد  ۳/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ريال از مبلغ مذکور با
اولويت براي توسعه اينترنت روستايي اختصاص مي يابد.
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د
به شرکتهاي تابعه وزارت نفت اجازه داده ميشود با تأييد وزير نفت تا مبلغ هشت هزار ميليارد
( )۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ريال از محل منابع داخلي خود براي کمک به سرمايهگذاريهاي خطرپذير و
حمايت از ساخت داخل و طرحهاي توسعهاي اشتغالآفرين و توليد بار اول در حوزههاي مختلف صنعت
نفت توسط شرکتهاي دانش¬بنيان و فناور که از سوي معاونت علمي و فناوري رئيس جمهور معرفي مي
شوند ،در بخشهاي خصوصي و تعاوني به صورت کمک بالعوض ،وجوه ادارهشده يا تسهيالت ترجيحي
براساس آييننامهاي که به پيشنهاد مشترک وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه کشور و معاونت علمي و
فناوري رئيس جمهور تهيه مي¬شود و به تصويب هيأت وزيران ميرسد ،اختصاص دهند.

بند الحاقي ۱
بانکهاي عامل مکلفند نسبت به تامين اعتبار مورد نياز اتمام طرحهاي عمراني(با اولويت
پروژههاي نيمه تمام باالي هشتاد درصد( )۸۰%پيشرفت و پيشرانهاي منطقهاي مناطق کم
برخوردار) در سقف دو هزار ميليارد(  )۲ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ريال بر اساس اعالم
سازمان برنامه و بودجه کشور در قالب ماده  ۵۶تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت با اصالحات
و الحاقات بعدي اقدام نمايند .اعتبار مذکور بايد براي عمليات اجرايي و در قالب صورت
وضعيتهاي تنظيمي مربوط سال  ۱۴۰۰پرداخت گردد.
بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران موظف است گزارش عملکرد اين بند را هر سه ماه يکبار در
اختيار کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي قرار دهد .در صورتي که يک بانک يا موسسه
اعتباري غير بانکي از پرداخت سهميه تسهيالت تعيين شده توسط بانک مرکزي جمهوري اسالمي
ايران خودداري نمايد ،بانک مرکزي موظف است متناسب با تعهد انجام نشده نسبت به افزايش
سپرده قانوني آن بانک يا موسسه اعتباري غيربانکي اقدام و از طريق ساير بانکها و موسسات
اعتباري غيربانکي نسبت به پرداخت تسهيالت تعريف شده؛ اقدام نمايد.

بند الحاقي 2
۱22

 -۱به منظور جمع آوري نقدینگي سرگردان مردمي وزارت صنعت ،معدن و تجارت مجاز
است نسبت به واگذاري مجوزها و معادن تعطیل در اختیار خود در قالب شرکتهاي سهامي
عام پروژه از طریق بازار سرمایه اقدام نماید.
آیین نامه اجرایي این بند با پیشنهاد وزارت صنعت ،معدن و تجارت و تایید شورايعالي
بورس اجرایي مي گردد.
 -2هرگونه نقل و انتقال دارایي به /از شرکتهاي سهام عام پروژه  ،صندوق هاي سرمایه
گذاري غیر مستقیم و یا صندوق هاي سرمایه گذاري اعم از پروژه  ،زمین و ساختمان ،
امالک و مستغالت از پرداخت مالیات نقل و انتقال معاف است.

بند الحاقي ۳
به بانکها و موسسات اعتباري غير بانکي اجازه داده مي شود از محل منابع خود از جمله منابع
حاصل از واگذاري دارايي هاي مازاد در هر يک از پروژه هاي بزرگ زيربنايي و طرحهاي تملک
دارائي هاي سرمايه اي نظير طرحهاي آزادراهي و بزرگراهي و راههاي اصلي ،صنعتي و توليدي
در قالب تامين مالي و تملک و ايجاد شرکت و صندوق پروژه و حداکثر تا سقف  ۴۰درصد از
سرمايه پايه خود (با احتساب سهم سرمايه گذاري در شرکت هاي مرتبط با فعاليت بانکداري)
مشارکت نمايند.
بانک ها و موسسات اعتباري موظفند حداکثر ظرف  ۵سال پس از بهره برداري از طرح هاي
صنعت و توليدي مذکور نسبت به واگذاري آنها اقدام نمايند .در غير اين صورت با گذشت ۵
سال از تاريخ بهره برداري مشمول جريمه هاي ماده  ۱۷قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و
ارتقاي نظام مالي کشور مي شوند.

بند الحاقي ۴
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به شرکت هاي دولتي و نهادهاي عمومي غير دولتي ،اجازه داده مي شود تا يک درصد( )۱%از
سود ويژه خود (غير از سود سهم دولت و ماليات) را در چهارچوب قوانين براي رفع محروميت
با اولويت استانهاي محروم و مناطق محروم استان هايي که واحد آنها در آن استقرار دارند سرمايه
گذاري و هزينه نمايند.

بند الحاقي ۵
وزارت صنعت ،معدن و تجارت مکلف است حداکثر ظرف سه ماه پس از ابالغ اين قانون نسبت
به مزايده معادن شناسايي شده تا پايان اسفند ماه  ،۱۳۹۹اقدام نمايد.
کليه پروانه هاي صادره سال هاي قبل که در اختيار بخش هاي خصوصي – تعاوني و نهادهاي
عمومي غير دولتي و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي قرار گرفته چنانچه تا پايان اسفند ۱۳۹۹
منجر به اکتشاف و استخراج نشده اند و همچنين سهم معادني که در اختيار دستگاه هاي اجرايي و
شرکت هاي وابسته به آنها از جمله ايميدرو قرار گرفته ،چنانچه حداکثر تا پايان تيرماه ۱۳۹۹منجر
به اکتشاف و استخراج نشده باشند ،لغو و از طريق مزايده در اختيار متقاضيان جديد قرار مي گيرد.
چنانچه معادن واگذار شده در سال  ۱۴۰۰ظرف مدت ده ماه از تاريخ واگذاري منجر به اکتشاف
نشود پروانه صادره لغو و از طريق مزايده به متقاضيان جديد واگذار مي شود.
سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي در تعيين و بازنگري نرخ حقوق
دولتي معادن به ترکيب اعضاي شوراي عالي معادن اضافه مي شوند.

تبصره ۱۹
دستگاههاي اجرائي مجازند در اجراي ماده (??) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات
مالي دولت (?) ،از محل منابع بودجه کل کشور و داراييهاي خود تمهيدات الزم را براي اجراي طرحهاي
جديد ،نيمهتمام و آماده بهرهبرداري و در حال بهرهبرداري اعم از طرحهاي تملک داراييهاي سرمايهاي با
منابع عمومي و اختصاصي و طرحهاي شرکتهاي دولتي با منابع داخلي از طريق انعقاد قرارداد در قالب ماده

۱2۴

فوق با بخشهاي خصوصي ،تعاوني و شهرداريها و دهياريها با اولويت بخشهاي خصوصي و تعاوني با
مشارکت تعاوني هاي توسعه و عمران شهرستاني و دهياري ها فراهم کنند.

ردیف۱
به دولت اجازه داده ميشود تا دهدرصد (?? )%از اعتبارات تملک داراييهاي سرمايهاي هر دستگاه اجرائي
مندرج در اين قانون را کسر و به رديف شماره  ??????-۳۷واريز کند تا با اعتبار مصوب طرحها و
زيرطرحهاي دستگاه اجرائي مندرج در پيوست شماره (?) اين قانون ،در قالب يارانه سود ،وجوه ادارهشده
و يا کمک ،براي قراردادهاي مذکور اختصاص دهد .جابجايي اعتبارات ،طرحها و زيرطرحهاي مندرج در
قسمت دوم پيوست شماره ( )۱اين قانون و اولويتبندي آنها توسط سازمان برنامه و بودجه کشور انجام
ميشود .نحوه توزيع اعتبارات طرح(پروژه)هاي استاني توسط شوراي برنامهريزي و توسعه استان تعيين
ميشود.بخشهاي خصوصي ،تعاوني و شهرداريها و دهياريها ميتوانند تأمين مالي را از طريق روشهايي
چون تأمين مالي خارجي (موضوع بند (الف) تبصره (?) اين قانون) ،منابع بانکي ،بازار سرمايه و تسهيالت
ريالي و ارزي صندوق توسعه ملي (با رعايت قوانين و مقررات موضوعه) انجام دهند.

ردیف2
اجراي بندهاي( )۱۰(،)۹(،)۸(،)۶(،)۵(،)۴(،)۳و ( )۱۱تبصره ( )۱۹قانون بودجه سال  ۱۳۹۷کل کشور
مصوب  ۲۰/۱۲/۱۳۹۶با اصالحات و الحاقات بعدي با رعايت و استفاده از ظرفيت اين تبصره تنفيذ
ميشود.

ردیف۳
اجراي بندهاي( )۹( ،)۸( ،)۷( ،)۵( ،)۴( ،)۳و ( )۱۰تبصره ( )۱۹قانون بودجه سال  ۱۳۹۹کل کشور
مصوب  2۶/۱2/۱۳۹۸با رعایت و استفاده از ظرفیت این تبصره تنفیذ ميشود.
آييننامه اجرائي اين تبصره توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تهيه ميشود و به تصويب هيأت وزيران
ميرسد.

بند الحاقي ۱
۱2۵

به دولت اجازه داده مي شود در اجراي ماده( )2۷قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظیم
بخشي از مقررات مالي دولت( )2از محل منابع بودجه و دارائي هاي خود ،تمهیدات الزم را
براي اجراي طرحهاي نیمه تمام و آماده بهره برداري و در حال بهره برداري ،اعم از طرح
هاي تملک دارائي هاي سرمایه اي با منابع عمومي و اختصاصي و طرح هاي شرکت هاي
دولتي با منابع داخلي از طریق انعقاد قرارداد در قالب ماده مذکور با بخش هاي خصوصي،
تعاوني و شهرداریها ،دهیاري ها ،با اولویت بخش هاي خصوصي و تعاوني فراهم کند .در
طرح(پروژه) هاي بزرگراهي و راه اصلي و همچنین حمل و نقل ریلي(راه آهن) استفاده از
قرارداد مشارکت(بصورت  ۵۰%سهم دولت و  ۵۰%سهم سرمایه گذار) در احداث ،تعریض،
نگهداري ،بهسازي ،بازسازي و بهره برداري ،با اخذ عوارض از کاربران امکان پذیر است.

بند الحاقي 2
سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است ظرف دو ماه پس از ابالغ اين قانون روشها و شرايط
قرارداد موضوع اين تبصره از جمله مقررات تضمينات طرفين و نيز چارچوب هاي نظارتي
متناسب با انواع طرح(پروژه) را در سامانه ملي مشارکت عمومي  -خصوصي منتشر کند هرگونه
تغيير بعدي مقررات و نيز تفسير مقررات مزبور در صورتي معتبر است که در اين سامانه منتشر
شده باشد.
هرگونه حذف يا تغيير اطالعات در اين سامانه نيز بايد قابل مشاهده و قابل پيگيري بعدي باشد.
 -۱مالک تصميم گيري و رسيدگي به هر قرارداد ،آخرين مقررات و تفاسير مندرج در سامانه
مزبور در هنگام انعقاد آن قرارداد خواهد بود.
 -۲مراحل ارجاع کار و انتخاب طرف خصوصي طي فرآيند مناقصه يا مزايده دو مرحله اي
حسب مورد براساس کمترين ارزش پرداختي بخش عمومي يا بيشترين ارزش دريافت بخش
عمومي انجام مي شود.
۱2۶

بند الحاقي ۳
به نهادهاي عمومي غيردولتي اجازه داده مي شود تا سقف صددرصد ( )۱۰۰%در شرکتهاي سهامي
خاص و يا عام پروژه و يا صندوق پروژه بخش هاي زيربنايي و طرحهاي تملک دارائي هاي
سرمايه اي  ،توليدي  ،صنعتي و کشاورزي ،سرمايه گذاري و مشارکت کنند و در صورت عدم
وجود محدوديت و يا مانع(به تشخيص وزير امور اقتصادي و دارائي) حداکثر تا پنج سال پس از
بهره برداري نسبت به کاهش سهم خود تا سقف مقرر در قانون اجراي سياستهاي کلي اصل چهل
و چهارم ( )۴۴قانون اساسي اقدام نمايند.
مشارکت نهادهاي عمومي غيردولتي در شرکتهاي سهامي عام و يا خاص و يا صندوق پروژه تا
سقف صددرصد براي پروژه هاي زيربنايي مجاز بوده و مشمول محدوديت هاي مواد( )۱۶و
( )۱۷قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاء نظام مالي کشور و ماده( )۶قانون اجراي
سياستهاي کلي اصل چهل و چهارم ( )۴۴قانون اساسي نمي گردد.

تبصره 2۰
الف
در اجراي بودجهريزي مبتني بر عملکرد ،تمامي دستگاههاي اجرائي موضوع ماده ( )۵قانون مديريت
خدمات کشوري از جمله بانکها و شرکتهاي دولتي ،مکلفند در سال  ۱۴۰۰با شناسايي هزينهها به تفکيک
حقوق و دستمزد ،غيرنيروي انساني (مستقيم و غيرمستقيم) و هزينههاي مراکز فعاليت پشتيباني نسبت به
هزينهيابي خروجيها (کاال يا خدمات) تکميل و استقرار کامل سامانه حسابداري قيمت تمامشده که
اطالعات ورودي آن از تبادل دادههاي ساير سامانههاي دستگاه اجرائي به دست ميآيد ،اقدام کنند.

ب
مازاد درآمدهاي اختصاصي دستگاههاي اجرائي در سقف رقم پيشبينيشده در رديف  ۱۰۲۵۳۰در قانون
بودجه سال  ۱۴۰۰با تأييد و ابالغ سازمان برنامه و بودجه کشور با رعايت قوانين و مقررات مربوطه توسط

۱2۷

همان دستگاه قابل هزينه است.

ج
ردیف۱
دستگاه اجرائي مکلف است بر مبناي تفاهم نامه با واحد مجري که تا پايان تيرماه  ۱۴۰۰منعقد ميگردد و
شامل حجم فعاليتها ،خروجيها (کاال يا خدمات) و قيمت تمامشده آنها و تعيين تعهدات طرفين است،
اعتبارات واحد مجري را در سامانه حسابداري خود بهصورت جداگانه به گونهاي نگهداري کند که امکان
گزارشگيري رويدادهاي مالي واحد مجري بهصورت مجزا وجود داشته باشد .تشخيص انجام خرج در
چهارچوب تفاهم نامه منعقده با مدير واحد مجري است.واحدهاي مجري موظفند حقوق و مزاياي کارکنان
رسمي ،پيماني و قراردادي مندرج در حکم کارگزيني و قراردادهاي منعقده را برابر قوانين و مقررات مربوط
و ساير پرداختهاي غيرمستمر مربوط به کارکنان را معطوف به عملکرد و کارآيي آنها محاسبه و پرداخت
کنند.

ردیف2
به دستگاههاي اجرائي که در هزينهکرد اعتبارات هزينهاي خود در چهارچوب بودجهريزي مبتني بر عملکرد
اقدام ميکنند ،اجازه داده ميشود با موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور ،نسبت به جابجايي اعتبارات
فصول هزينه و در سقف اعتبارات ابالغي همان دستگاه اقدام کنند.

ردیف۳
در اجراي حکم بند( )۱۶سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي و بند (الف) ماده ( )۲۸قانون برنامه ششم
توسعه ،در صورتي که آن دسته از دستگاههاي اجرائي که در هزينهکرد اعتبارات خود در چهارچوب
بودجهريزي مبتني بر عملکرد اقدام ميکنند بخشي از کارکنان خود را (حداکثر تا دهدرصد ( ))۱۰%که
نسبت به انجام مأموريتهاي محوله مازاد تشخيص دهند ،ميتوانند پس از تأييد باالترين مقام دستگاه
اجرائي ،براي آنها وفق قوانين و مقررات مربوط (جابجايي به واحد ديگري در همان دستگاه ،جابجايي به
دستگاه اجرائي ديگري در همان شهر يا شهرستان و جابجايي به ساير شهرها و شهرستانهاي ديگر در
همان دستگاه اجرائي و يا ساير دستگاههاي اجرائي با رضايت مستخدم و موافقت سازمان اداري و
استخدامي کشور) اقدام نمايند .مفاد اين بند با اعالم مدير واحد مجري به باالترين مقام دستگاه اجرائي نيز

۱2۸

قابل اجراء خواهد بود.

ردیف۴
دستگاه اجرائي مکلف است براي بهبود مستمر عملکرد ،ارتقاء بهرهوري و کاهش هزينهها ،نظام ارزيابي و
مديريت عملکرد را پياده¬سازي و امکان ارتباط آن با سامانه¬ها را مهيا نمايد .تا صددرصد( )۱۰۰%منابع
حاصل از صرفهجويي ،مشروط به تأييد عملکرد مطلوب توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و در سقف
تخصيص اعتبار به طرحهاي تملک داراييهاي سرمايهاي آن دستگاه ،مازاد بر سقف تخصيص اعتبارات
مصوب کميته تخصيص اعتبارات موضوع ماده ( )۳۰قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۰/۱۲/۱۳۵۱با
اصالحات و الحاقات بعدي ،هزينه کند.

ردیف۵
به سازمان برنامه و بودجه کشور اجازه داده ميشود بر اساس پيشنهاد دستگاه اجرائي ،عنوان خروجي،
سنجه عملکرد ،مقدار و قيمت تمامشده خروجيهاي ذيل برنامههاي مصوب مندرج در پيوست شماره()۴
اين قانون را مشروط به آنکه در جمع اعتبارات هزينه آن برنامه تغييري ايجاد نشود ،در سقف اعتبار مصوب
همان برنامه اصالح و ابالغ کند.

ردیف۶
در اجراي بودجهريزي مبتني بر عملکرد و ماده( )۳۰قانون برنامه و بودجه کشوراز تيرماه سال ،۱۴۰۰
تخصيص و پرداخت اعتبارات هزينهاي بر اساس برنامههاي اجرائي و متناسب با تحقق خروجيها(کاال يا
خدمات) و ارزيابي شاخصهاي عملکرد صورت گيرد .دستگاه اجرائي مکلف است گزارشات مالي و
عملياتي برنامههاي اجرائي و خروجيها را در مقاطع¬ سه¬ماهه به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال
نمايد.آييننامه اجرائي اين بند ،به پيشنهاد سازمانهاي برنامه و بودجه کشور و اداري و استخدامي کشور و
وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه ميشود و به تصويب هيأت وزيران ميرسد.

د
ردیف۱
در راستاي اجراي کامل حسابداري تعهدي ،مهلت تعهد و پرداخت اعتبارات هزينهاي و تملک داراييهاي

۱2۹

سرمايهاي و مالي اعم از اينکه از محل منابع بودجه عمومي يا اختصاصي تأمين شده باشد و تا پايان سال
مالي توسط خزانهداري کل کشور به حسابهاي مربوطه دستگاههاي ذيربط واريز گرديده باشد ،تا پايان
همان سال ميباشد .مانده وجوه مصرفنشده پايان سال ،به سال بعد منتقل و تا پايان مهلتهاي تعيين شده
در قانون اصالح مواد( )۶۳و ( )۶۴قانون محاسبات عمومي کشور مصوب  ۱۳۶۶ / ۶ / ۱با اصالحات و
الحاقات بعدي و در چهارچوب اين قانون قابل مصرف خواهد بود .عملکرد اين وجوه در صورتحساب
عملکرد بودجه سال  ۱۴۰۱درج خواهد شد.

ردیف2
آخرين مهلت تهيه و ارائه صورتحساب دريافت و پرداخت نهائي موضوع مواد( )۹۹( ،)۹۵و ( )۱۰۰قانون
محاسبات عمومي کشور تا پايان ارديبهشتماه سال بعد است .ارسال صورتهاي مالي شرکتهاي دولتي
موضوع ماده( )۹۸قانون مذکور پس از تهيه به همراه گواهي هيأتمديره يا هيأت عامل حسب مورد،
حداکثر تا پايان خردادماه سال بعد الزامي است.

ردیف۳
وزارت امور اقتصادي و دارايي ،صورتحساب عملکرد بودجه سال  ۱۴۰۰کل کشور ،موضوع ماده ()۱۰۳
قانون محاسبات عمومي کشور را حداکثر تا پايان شهريورماه سال بعد به مبادي ذيربط ارسال ميکند.

ه
دستگاههاي اجرائي مشمول ،مکلفند نسبت به شناسايي کامل درآمدها ،هزينهها ،داراييها و بدهيهاي خود
براساس استانداردها و نظام حسابداري بخش عمومي اقدام کنند .ديوان محاسبات کشور موظف به
حسابرسي صورتهاي مالي موضوع بند ( )۱ماده ( )۲۶قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از
مقررات مالي دولت ( ،)۲در اجراي ماده ( )۲قانون ديوان محاسبات کشور مصوب  ۱۳۶۱ / ۱۱ / ۱۱با
اصالحات و الحاقات بعدي است.

و
ذي¬حسابان و مديران مالي دستگاههاي اجرائي به منظور اجراي ماده ( )۸قانون حداکثر استفاده از توان
توليدي و خدماتي کشور و حمايت از کاالي ايراني مصوب  ۱۳۹۸ / ۲ / ۱۵مکلفند بر اساس قرارداد

۱۳۰

واگذاري و دستورالعمل پرداخت ثبت شده در سامانه پايگاه قراردادهاي کشور با صدور حواله و تأييد
باالترين مقام دستگاه اجرائي مطابق قوانين و مقررات نسبت به تسويه حساب مطالبات قراردادي
واگذارشده تأمين کننده به پذيرنده به نيابت از تأمين¬کننده اقدام نمايند.

ز
ردیف۱
وزارت امور اقتصادي و دارايي با همکاري سازمان برنامه و بودجه کشور و ديوان محاسبات کشور ضوابط
و الزامات اجرائي پذيرش نمونه اسناد مالي الکترونيکي براي پرداخت هزينههاي عمومي دولت و طرحهاي
تملک داراييهاي سرمايه اي نظير اسناد کاغذي را براي اجراء ابالغ نمايد.

ردیف2
در راستاي استقرار حساب واحد خزانه و به منظور تحقق کامل الکترونيکي شدن کليه دريافت¬ها و
پرداختهاي دولت ،بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران با هماهنگي وزارت امور اقتصادي و
دارايي(خزانه داري کل کشور) سازوکار اجرائي وصول وجوه عمومي از جمله درآمد شرکتهاي دولتي و
شرکتهاي مستلزم ذکر نام نظير شرکت ملي پااليش و پخش فرآوردههاي نفتي ايران و ساير واحدهاي تابعه
آن ،از طريق ابزارهاي الکترونيک خاص وجوه عمومي با توليد شناسنامه واريز وجوه براي هر تراکنش
بانکي به حساب خزانهداري کل کشور نزد بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران را فراهم نمايد .شرکتهاي
دولتي و شرکتهاي دولتي مستلزم ذکر نام ميتوانند با مجوز خزانه¬داري کل کشور نسبت به افتتاح
حسابهاي فرعي نزد ساير بانکهاي عامل دولتي و خصوصي براي دريافت ساير منابع نظير وامهاي
سرمايهگذاري و همچنين ساير منابع تأمين اعتبار با رعايت اصل پنجاه و سوم ( )۵۳قانون اساسي اقدام
نمايند.

ردیف۳
سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است تا پايان تير ماه سال  ،۱۴۰۰نسبت به ارائه چهارچوب مشخص
براي شناسه(کد)گذاري و قابل رصد بودن مخارج دولتي و استاندارد نمودن آن اقدام کند تا دستگاههاي
اجرائي بخش عمومي نيز در راستاي مديريت حسابداري و گزارشگري مالي دولت،عملکرد خود را مطابق
با تقسيمات بودجه¬اي و نظام حسابداري بخش عمومي گزارش نمايند.

۱۳۱

ردیف۴
کليه پرداختها از محل منابع عمومي و اختصاصي مرتبط با هزينههاي عمومي و همچنين طرحهاي تملک
داراييهاي سرمايهاي بخش عمومي دولت با رعايت کليه مراحل خرج و قطعي نمودن بدهي ،براساس
پذيرش اسناد مالي الکترونيکي به نيابت از دستگاه اجرائي از ابتداي خردادماه سال  ۱۴۰۰در وجه
ذ¬ي¬نفع به طور مستقيم پرداخت ميگردد .پرداختهاي مربوط به دستگاههاي اجرائي نظامي و انتظامي
و امنيتي و همچنين مصارف عمومي در حد نصاب معامالت کوچک دستگاههاي اجرائي از شمول اين
حکم مستثني ميباشند.

جزء الحاقي ۱
کليه پرداختهاي شرکتهاي دولتي از ابتداي خردادماه سال  ۱۴۰۰صرفاً از طريق حسابهاي نزد بانک
مرکزي و سامانه حواله الکترونيک با درج شناسه پرداخت و در وجه ذينفع نهايي انجام مي شود.
هر پرداختي خارج از اين سازوکار در حکم تصرف غيرقانوني در اموال عمومي است.

جزء الحاقي 2
وزارت امور اقتصادي و دارايي(خزانهداري کل کشور) مکلف است اطالعات کليه پرداختي هاي
موضوع اين بند را به تفکيک سرفصل هاي تعريف شده در شناسه پرداخت و ذينفع نهايي تجميع
و امکان دسترسي به اين اطالعات را براي سازمان برنامه و بودجه کشور ،ديوان محاسبات کشور
و کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسالمي فراهم نمايد.
وزارت امور اقتصادي و دارائي(خزانه داري کل کشور) ،ساز و کار اجرائي پرداخت مستقيم به
ذينفع نهايي را با هماهنگي سازمان برنامه و بودجه کشور تا پايان ارديبهشت ماه سال  ۱۴۰۰براي
اجراء ابالغ نمايد .مسووليت صحت و سالمت اسناد مالي بر عهده باالترين مقام دستگاه اجرائي و
ديوان محاسبات کشور ميباشد.

بند الحاقي
۱۳2

در اجراي بند(چ) ماده( )۳۷قانون احکام دائمي برنامه هاي توسعه کشور مبني بر تکليف
دستگاههاي اجرائي مشمول ماده( )۵قانون مديريت خدمات کشوري به هزينه کرد يکدرصد()۱%
از اعتبارات هزينه اي خود(به استثناي فصول۴،۱و  )۶طي قرارداد مشخص با سازمان صدا و سيما
براي توليد برنامه جهت فرهنگسازي و آگاهي بخشي و اطالع رساني ،سازمان برنامه و بودجه
کشور مکلف است با تنظيم سازوکار مناسب در هر مرحله از تخصيص اعتبارات هزينه اي،
اعتبارات موضوع اين بند را متناسب با تخصيص اعتبار دستگاه اجرائي مشمول کسر ،و به سازمان
صدا و سيما اختصاص دهد .سازمان صدا و سيما و دستگاههاي اجرائي ذيربط موظفند براساس
قوانين و مقررات مربوط نسبت به انعقاد يا تمديد قرارداد و اجراي آن اقدام و گزارش عملکرد
اين بند را به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه نمايند.
قالب توليد  ،زمان و جدول پخش برنامه هاي موضوع اين بند بر اساس تنوع و نياز آنتن به
تشخيص سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران مشخص مي شود  .اعتبار فوق جزء
درآمدهاي سازمان صدا و سيما جمهوري اسالمي ايران شناسايي مي گردد.

تبصره 2۱
الف
به منظور ساماندهي نيروي انساني و کارکنان دولت و ايجاد انضباط مالي مقرر ميشود:

ردیف۱
دستگاههاي اجرائي موضوع ماده( )۲۹قانون برنامه ششم توسعه از جمله کليه شرکتهاي دولتي که نام آنها
در پيوست شماره( )۳اين قانون ذکر شده¬است ،مکلفند اطالعات فردي و استخدامي و احکام کارگزيني يا
قرارداد منعقده کارکنان رسمي ،پيماني و قرارداد کار معين(مشخص) ،کارگري و کارکنان حوزه سالمت
براساس قانون مربوط به خدمت پزشکان و پيراپزشکان و ساير کارکنان که بر اساس ضوابط و مقررات
مربوط به موجب حکم يا قرارداد مقام صالحيت¬دار در يک دستگاه اجرائي به خدمت پذيرفته مي شوند
را درسامانه پايگاه اطالعات کارکنان نظام اداري(پاکنا) ثبت يا بهروزرساني نمايند .درج اين اطالعات
هيچگونه حقي براي استخدام و بهکارگيري اشخاص ايجاد نميکند.

۱۳۳

ردیف2
از خرداد ماه سال  ، ۱۴۰۰تخصيص اعتبار حقوق کارکنان مذکور در جزء( )۱اين بند ،صرفاً بر اساس
پايگاه اطالعات کارکنان نظام اداري(پاکنا) صورت ميگيرد.

۱-2
از خردادماه سال  ۱۴۰۰هرگونه پرداخت مستقيم و مستمر و غيرمستمر به کليه کارکنان
دستگاههاي اجرائي از محل اعتبارات هزينهاي و از منابع عمومي و اختصاصي صرفاً پس از ثبت
اطالعات آنان در پايگاه اطالعات کارکنان نظام اداري(پاکنا) ،از اعتبارات تخصيصيافته منابع
عمومي يا درآمد اختصاصي محققشده دستگاه اجرائي ذيربط توسط خزانهداري کل کشور به
ذينفع نهائي انجام ميشود.

2-2
ذيحساب و باالترين مقام اجرايي ،مسئول اجراي اين موضوع است و در صورت استنکاف از
اجراي آن به يکي از مجازاتهاي تعزيري درجه( )۳تا( )۵ماده ( )۱۹قانون مجازات اسالمي مصوب
 ۱۳۹۲/ ۲ / ۱محکوم مي شوند.

۳-2
ساير هزينه هاي اجرائي جز در مواردي که به تشخيص شوراي عالي امنيت ملي محرمانه تلقي مي
شود در قالب شناسه ذينفع نهائي(اشخاص حقيقي و حقوقي) صورت گرفته و اين اطالعات در
اختيار خزانهداري کل کشور قرار ميگيرد.

ردیف۳
چگونگي ثبت اطالعات نيروي انساني موضوع اجزاي( )۱و( )۲اين بند و اجراي ساير تکاليف اين بند در

۱۳۴

خصوص وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح  ،نيروهاي مسلح ،وزارت اطالعات ،حفاظت اطالعات
قوه قضائيه ،سازمان انرژي اتمي و دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي ،سازمان کارکنان موضوع ماده( )۳قانون
تشکيل سازمان بازرسي کل کشور و پرسنل وزارت امورخارجه براساس ساز وکار اجرائي تعيينشده در
شيوهنامههاي مستقلي که توسط سازمانهاي برنامه و بودجه کشور و اداري و استخدامي کشور و وزارت
امور اقتصادي و دارايي با همکاري دستگاههاي اجرائي مذکور تدوين ميشود ،تعيين ميگردد .تعيين ساير
دستگاههاي مستثني از اجراي اين بند بر عهده هيات وزيران است.
آييننامه اجرائي اجزاي ( )۱و ( )۲اين بند به پيشنهاد سازمانهاي برنامه و بودجه کشور و اداري و
استخدامي کشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه ميشود و بهتصويب هيأت وزيران ميرسد.

ردیف۴
در راستاي بهبود روند اجراي اين بند و از ابتداي سال  ۱۴۰۰وزارت امور اقتصادي و دارايي
موظف است با همکاري سازمان هاي برنامه و بودجه کشور و اداري و استخدامي کشور:

۱-۴
امکان استفاده ديوان محاسبات کل کشور از همه اطالعات مندرج در پايگاه اطالعات کارکنان نظام
اداري(پاکنا) و سامانه ثبت حقوق و مزايا و همچنين همه ظرفيت هاي اين سامانه ها را فراهم
نمايد.

2-۴
گزارش روند اجراي اجزاي ( )۱و ( )۲اين بند را به صورت سه ماه يکبار به کميسيون برنامه و
بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسالمي ارائه نمايد.

جزء الحاقي
ديوان محاسبات کشور موظف است به صورت سه ماه يکبار گزارشي از اطالعات مندرج در پايگاه

۱۳۵

اطالعات کارکنان نظام اداري(پاکنا)و سامانه ثبت حقوق و مزايا به صورت عمومي منتشر نمايد .اين گزارش
بايد شامل اطالعات زير درباره هرکدام از دستگاه هاي اجرايي مشمول جزء ( )۱اين بند به صورت ماهانه
باشد:
 -۱-۵تعداد کارکنان هر کدام از اين دستگاه ها به تفکيک رسمي ،پيماني ،قرارداد کار معين (مشخص) و
کارگري
 -۲-۵ميزان کل مبلغ پرداختي توسط اين دستگاه ها بابت حقوق و مزاياي کارکنان
 -۳-۵ميزان کل مبلغ ماليات پرداختي توسط اين دستگاه ها بابت ماليات بر حقوق و مزاياي کارکنان

ب
تمام اختيارات دستگاههاي اجرائي موضوع ماده( )۲۹قانون برنامه ششم توسعه که اعتبارات هزينهاي خود را
از محل اين قانون و پيوستهاي آن دريافت ميکنند و داراي مقررات خاص اداري و استخدامي ميباشند
به استثناي دستگاههايي که به حکم قانون اساسي مقررات خاص دارند و نيز موارد مستثني شده در ماده
مذکور ،در خصوص استخدام و به کارگيري نيروي انساني در سال  ۱۴۰۰موقوفاالجراء ميشود .هرگونه
استخدام و به کارگيري نيروي انساني در تمام دستگاههاي مشمول اين بند ،صرفاً بر اساس مجوز صادره از
سوي سازمان اداري و استخدامي کشور و أخذ تأييديه سازمان برنامه و بودجه کشور مبني بر پيشبيني بار
مالي در قانون است .دستورالعمل اين بند منطبق بر حکم مندرج در اين بند ،حداکثر تا يکماه پس از
تصويب اين قانون با همکاري سازمانهاي مذکور تهيه و ابالغ ميشود.

ج
تمامي دستگاههاي اجرائي موضوع ماده ( )۲۹قانون برنامه ششم توسعه که از بودجه کل کشور و مصارف
هدفمندي موضوع بند(الف) تبصره( )۱۴اين قانون ،هرگونه مستمري يا کمکهزينه معيشت پرداخت
ميکنند ،مکلفند فهرست افراد تحت پوشش را همراه با مبلغ ،براي پرداخت به صورت ماهانه به خزانهداري
کل کشور اعالم نمايند .خزانهداري کل موظف است در سقف تخصيص اعالمي سازمان برنامه و بودجه
کشور به خزانهداري کل کشور  /سازمان هدفمندسازي يارانهها و مطابق فهرست مذکور نسبت به پرداخت
به ذينفع نهايي از محل اعتبارات تخصيص يافته منابع عمومي  /برداشت از حساب مربوطه سازمان

۱۳۶

هدفمندسازي يارانهها نزد خزانهداري کل کشور اقدام نمايد.شيوهنامه اجرائي اين بند توسط سازمان برنامه و
بودجه کشور با همکاري خزانهداري کل ،وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعي و سازمان هدفمند سازي
يارانهها تا پايان ارديبهشت ماه  ۱۴۰۰تدوين مي¬گردد.

د
به¬منظور ارتقاي بهرهوري در دستگاههاي اجرائي و دستيابي به اهداف و انجام برنامههاي پيشبينيشده در
مواد( )۳و( )۵قانون برنامه ششم توسعه:

ردیف۱
دستگاههاي اجرائي موضوع ماده( )۵قانون مديريت خدمات کشوري موظفند تا پايان خردادماه سال ۱۴۰۰
برنامههاي عملياتي خود براي استقرار چرخه مديريت و ارتقاي شاخصهاي بهرهوري در ستاد و واحدهاي
تابعه خود را به سازمانهاي برنامه و بودجه کشور و اداري و استخدامي کشور (سازمان ملي بهرهوري
ايران) ارائه و يا تکميل کنند .دستگاههاي اجرائي مکلفند در موافقتنامههاي متبادله با سازمان برنامه و بودجه
کشور ،اعتبارات الزم اين موضوع را در برنامهاي با عنوان «ارتقاي بهرهوري» پيشبيني نمايند .تخصيص
اعتبار سهماهه اين برنامه منوط به ارسال گزارش عملکرد از سوي دستگاهها به سازمان ملي بهرهوري ايران
و سازمان برنامه و بودجه کشور و تأييد عملکرد از سوي سازمان ملي بهرهوري ايران است.

ردیف2
کليه شرکتهاي دولتي و شرکتها و دستگاههايي که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام و يا تصريح نام است
از قبيل شرکت ملي نفت ،شرکتهاي دولتي تابعه وزارت نفت ،شرکت ملي صنايع پتروشيمي ايران ،بانک
مرکزي جمهوري اسالمي ايران ،سازمان بنادر و دريانوردي ،سازمان صداوسيما ،سازمان گسترش و نوسازي
صنايع ايران ،سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران و وزارت جهاد کشاورزي موظفند براي
ارتقاي بهرهوري سرمايه ،نيروي کار و ساير عوامل توليد و تحقق اهداف پيشبينيشده متناسب با جدول
( )۲ماده ( )۳قانون برنامه ششم توسعه ،اعتبارات مورد نياز اجراي برنامههاي ارتقاي بهرهوري را به صورت
مستقل پيشبيني و در قالب بودجه ساالنه به تصويب مجامع عمومي و يا ساير مراجع قانوني ذيربط
برسانند و گزارش آن را تا پايان خردادماه سال  ۱۴۰۰به سازمانهاي برنامه و بودجه کشور و اداري و
استخدامي کشور (سازمان ملي بهرهوري ايران) ارائه کنند .سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان ملي

۱۳۷

بهرهوري ايران موظفند بر تحقق اين بند و اهداف و شاخصهاي پيشبينيشده نظارت نموده و گزارش
اقدامات انجاميافته را براي ششماهه اول و دوم به هيأت وزيران ارائه نمايند .پرداخت هرگونه پاداش
ساالنه به اعضاي هيأتمديره و مديران اين شرکتها با رعايت ماده( )۸۴قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي
دولت( )۲و ماده( )۲۴۱اليحه قانوني اصالح قسمتي از قانون تجارت مصوب  ۱۳۴۷ / ۱۲ / ۲۴با اصالحات
و الحاقات بعدي صرفاً براساس شاخصهاي بهرهوري و تأييد سازمانهاي برنامه و بودجه کشور و اداري و
استخدامي کشور قابل اقدام است.آييننامه اجرائي اين بند به پيشنهاد سازمانهاي اداري و استخدامي کشور
و برنامه و بودجه کشور به تصويب هيأت وزيران ميرسد.

ه
اجراي احکام مندرج در اين قانون مربوط به سال  ۱۴۰۰است.

و
آييننامههاي اجرائي مورد نياز اين قانون در مواردي که مدت خاصي پيش بيني نشده است ،حداکثر ظرف
سهماه پس از ابالغ اين قانون تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران ميرسد.

بند الحاقي ۱
در راستاي اجراي بند(ذ) ماده ( )۸۷قانون برنامه ششم توسعه ،دستگاههاي مشمول ماده ( )۲قانون
جامع خدمات رساني به ايثارگران مصوب  ۱۳۸۶ / ۴ / ۳با اصالحات و الحاقات بعدي مکلفند،
نسبت به استخدام و نيز تبديل وضعيت استخدامي کليه ي مشموالن ماده ( )۲۱قانون قانون جامع
خدمات رساني به ايثارگران که با عناوين مختلف در دستگاههاي موضوع قانون مذکور شاغل
هستند و رابطه شغلي آنها به صورت پيماني ،قرارداد انجام کار معين يا شرکتي(از جمله کارگري،
روزمزد ،حجمي) مي باشد و يا از محل اعتبارات جاري و تبصره ماده ( )۳۲و ماده ( )۱۷قانون
مديريت خدمات کشوري و اعتبارات طرحهاي عمراني و يا ساير عناوين از جمله حاکميتي و
تصدي گري موضوع بندهاي (الف) و (ب) ماده ( )۴۵قانون مديريت خدمات کشور خدمت
نموده و يا مينمايند با طي مراحل گزينش (بدون الزام به رعايت شرط سني ،تحصيلي و آزمون) به
۱۳۸

صورت استخدام رسمي اقدام نمايند .اعتبار مورد نياز اين حکم از محل رديف

 ۵۵۰۰۰۰-در

اختيار دستگاههاي اجرائي ذيربط قرار مي گيرد.
مسئوليت حسن اجرا و نظارت براين قانون به عهده سازمانهاي برنامه و بودجه کشور و اداري و
استخدامي کشور ،بنيادشهيد و امور ايثارگران ،وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و عالي
ترين مقام دستگاههاي ذيربط مي باشد.

بند الحاقي 2
سازمان اداري و استخدامي کشور مکلف است گزارش عملکرد دولت در اجراي بند(الف)
ماده( )۲۸قانون برنامه ششم توسعه مبني بر کاهش حجم ،اندازه و ساختار دستگاههاي اجرايي را
در خصوص تعداد پستهاي سازماني به تفکيک بالتصدي و با تصدي و تعداد نيروي انساني به
تفکيک نوع قرارداد(رسمي ،پيماني ،قراردادکار معين و کارگري) هر سه ماه يکبار به تفکيک

سطوح وزارتخانه و به تفکيک استان به کميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسالمي ارائه نمايد.
بند الحاقي ۳
سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است کليه اعتبارات موضوع قانون "نحوه هزينه کردن
اعتباراتي که به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت
مستثني هستند مصوب  "۶/۱۱/۱۳۶۴را به تفکيک دستگاه اجرائي مربوط تا ابتداي ارديبهشت ماه
سال  ۱۴۰۰به کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسالمي ارسال نمايد.
ديوان محاسبات کشور مکلف است گزارش دورهاي شيوه استفاده از اعتبارات خارج از شمول را
هرسه ماه يکبار به کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسالمي ارائه دهد.

بند الحاقي ۴
۱۳۹

وزارت آموزش و پرورش و سازمان اداري و استخدامي کشور مکلفند نسبت به استخدام معلمان
طرح مهرآفرين از محل باقيمانده مجوزهاي استخدامي استفاده نشده و همچنين کليه معلمان قرآني
اقدام نمايند .بارمالي ناشي از اجراي اين بند از محل رديف  ۱۲۷۵۰۳وزارت آموزش و پرورش
در سقف پانصد ميليارد( )۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ريال تأمين مي گردد.

بند الحاقي ۵
دولت مکلف است پس از پرداخت اعتبارات حقوق و مزاياي کارکنان شاغل و بازنشسته،
پرداخت اعتبارات رديف هاي بنيه دفاعي را در اولويت قرار داده و به نحوي عمل نمايد که درصد
واگذاري در تمام مقاطع زماني با درصد تحقق منابع بودجه عمومي حداقل برابر باشد و در پايان
سال حداقل تا هشتاددرصد( )۸۰%واگذاري انجام شود.

بند الحاقي۶
دولت مکلف است بيستدرصد( )۲۰%از اعتبارات متوازن سازي مناطق کم برخوردار براي اجراي
طرحهاي بسيج سازندگي و قرارگاه مرکزي جهاد سازندگي و محروميت زدائي سپاه را در همان
مناطق به آنها اختصاص دهد تا سازمان هاي مذکور با هماهنگي شوراي برنامه ريزي استان در
مناطق کم برخوردار استان هزينه نمايد.

بند الحاقي ۷
به دستگاه هاي اجرايي اجازه داده مي شود تا دو درصد ( )۲%از اعتبارات خود را در زمينه پدافند
غير عامل هزينه نمايند.

بند الحاقي ۸
کليه اعتبارات هزينه اي و تملک دارائي هاي سرمايه اي کميته امداد امام خميني(ره) و سازمان
۱۴۰

بهزيستي صددرصد تخصيص يافته تلقي مي گردد.

الحاقي  -۹در سال ۱۴۰۰تعرفه حقوق ورودي کاالهاي اساسي و دارو سه درصد ( ،)۳%ساير
کاالها شش درصد ( )۶%و حقوق ورودي خودرو هشتاد و شش درصد ( )۸۶%تعيين مي شود .

جداول و ردیفها
تبصره الحاقي

تبصره الحاقي  -دولت  ،شوراي پول واعتبار و دستگاههاي اجرائي ذيربط  ،سازمان
برنامه و بودجه کشور ،سازمان امور اداري و استخدامي کشور و بانک مرکزي
جمهوري اسالمي ايران و وزارت امور اقتصادي و دارائي موظفند حسب مورد کليه
مصوبات سفرهاي مقام معظم رهبري که اجراي آنها منوط به تامين اعتبار  ،بودجه
يا منابع مالي يا تسهيالتي يا ساير موارد است با استفاده از همه ظرفيتهاي قانون
بودجه کل کشور و ساير قوانين و مقررات از جمله تامين پانزده درصد ماده ()۵۶
قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و نيز تضمين مورد نياز در هر مورد و
استفاده از بند (م) ماده ( )۲۸قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ()۲
واستفاده از جابجائي اعتبارات يا تامين مالي داخلي و خارجي (فاينانس) يا اوراق
مالي اسالمي يا اسناد خزانه يا فروش اموال يا تهاتر يا واگذاري شرکتها و سهام يا
استفاده از منابع بانکها و صندوقها از جمله صندوق توسعه ملي يا بانکها به ويژه
تخصصي يا توسعه اي يا مشارکت آنها با بخشهاي اخيرالذکر و يا ايجاد تعهد ،
بدون الزام به رعايت محدوديتهاي قانوني از جمله بند (ج) ماده ( )۳قانون حمايت
۱۴۱

از توسعه صنايع پايين دستي  ،نفت خام و ميعانات گازي و ماده ()۲۳قانون تنظيم
بخشي از مقررات مالي دولت الحاق ( )۲و نيز عدم وجود اعتبار يا تضمين يا پانزده
درصد مذکور يا هر مورد ديگر در سال  ۱۴۰۰حسب مورد مصوب و به هر حال
تامين و پرداخت نموده به نحوي که اين مصوبات در سال  ۱۴۰۰اجرا و به بهره
برداري کامل برسد .و درصورتي که عليرغم تامين اعتبار و بودجه و منابع مالي و
تسهيالتي و رفع موانع قانوني قابليت عملي و اجرائي به صورت کامل در يک سال
نداشته باشد بايد از حداکثر قابليت تحقق در سال  ۱۴۰۰برخوردار گردد .
درصورتي که در قوانين و مقررات ظرفيتي براي تحقق کامل مصوبات وجود
نداشته يا ناقص باشد بايد مراجع دستگاههاي صدرالذکر نسبت به تحقق کامل
مصوبات اقدام نمايند .اين تکليف مجوز قانوني محسوب مي شود  .مسووليت
حسن اجراي اين حکم برعهده مراجع و دستگاههاي صدر اين بنداست و
مسووليت نظارت بر حسن اجرا برعهده ديوان محاسبات کشور است که بايد ضمن
اقدام به وظيفه قانوني هرگونه عدم اجرا يا نقص در اجرا يا تاخير در اجرا را به
عنوان تخلف مورد رسيدگي قرار دهد .مراجع و دستگاههاي مذکور و ديوان
محاسبات کشور موظفند هر سه ماه يکبار حسب مورد گزارش اجرائي و نظارتي به
مجلس شوراي اسالمي اعالم نمايند.
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